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ส่่วนท่ี่� 1

การประกอบธุุรกิจและผลการดำ ำาเนินงาน
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1 1

1. โครงสร ้างและการดำ ำาเนิินิงานิของกล่ �มบริ ษััท

1.1 นิโยบายและภาพรวมการประกอบธุ่รกิจ

1.1.1 วิิสััยทััศน์ ์ วิัตถุุประสังค์์ เป ้าหมาย หรือกลยุทัธ์ ์ใน์การดำำาเน์ิน์งาน์ของบริษััทั หรือ กลุ �มบริษััทัใน์ระยะยาวิ

กลุ่่�มทรูู เป็็นผูู้�นำ�ในก�รูให้�บรูิก�รูสื่่อสื่�รูโทรูคมน�คมแลุ่ะบริูก�รูด้��นดิ้จิิทัลุ่ครูบวงจิรูของป็รูะเทศไทย แลุ่ะเป็็นผูู้�นำ�ธุ่รูกิจิ

คอนเวอรู์เจินซ์์ไลุ่ฟ์์สื่ไตลุ่์ซ์่�งรูวมบรูิก�รูโทรูศัพท์เคลุ่่อนท่� บรูอด้แบนด้์อินเทอรู์เน็ต โทรูทัศน์ คอนเทนต์ รูวมถึ่งแพลุ่ตฟ์อรู์ม

แลุ่ะโซ์ลูุ่ชัันด้��นดิ้จิิทัลุ่ ม่จ่ิด้เด้�นด้��นรูะบบนิเวศแลุ่ะแพลุ่ตฟ์อรู์มด้ิจิิทัลุ่ท่�ครูบวงจิรู ก�รูผู้สื่�นผู้ลุ่ิตภััณฑ์์แลุ่ะบริูก�รูท่� 

ห้ลุ่�กห้ลุ่�ยภั�ยใต�กลุ่่�มทรูู ห้รูือคอนเวอรู์เจินซ์์ พรู�อมนำ�เสื่นอสื่ินค�� บรูิก�รูแลุ่ะโซ์ลุู่ชัันด้��นก�รูสื่่อสื่�รูโทรูคมน�คม 

ด้�วยนวัตกรูรูมเทคโนโลุ่ย่ท่�ทันสื่มัยแลุ่ะโซ์ลูุ่ชัันด้��นด้ิจิิทัลุ่ รูวมถึ่งสื่่อดิ้จิิทัลุ่แลุ่ะคอนเทนต์ค่ณภั�พสูื่งท่�ห้ลุ่�กห้ลุ่�ย กลุ่่�มทรูู

กำ�ลุ่ังเด้ินห้น��สืู่�ก�รูเป็็นบรูิษััทเทคโนโลุ่ย่ ห้รูือเทคคอมป็�น่ ภั�ยใต�ย่ทธุศ�สื่ตรู์เทคโนโลุ่ย่ฮัับเพ่อขับเคลุ่่อนป็รูะเทศไทย 

ให้�เป็็นศูนย์กลุ่�งด้��นเทคโนโลุ่ย่ โด้ยธุ่รูกิจิโทรูคมน�คมจิะยังคงเป็็นโครูงสื่รู��งห้ลัุ่กท�งธุ่รูกิจิอยู� พรู�อมพัฒน�ธุ่รูกิจิ 

ในสื่�วนท่�ม่�งเน�นด้��นเทคโนโลุ่ย่เพิ�มข่�น อ�ทิ ป็ัญญ�ป็รูะดิ้ษัฐ์์ เทคโนโลุ่ย่คลุ่�วด้์ เทคโนโลุ่ย่ไอโอท่ ห้รูือ Internet of Things 

อ่ป็กรูณ์อัจิฉรูิยะ เมืองอัจิฉรูิยะ แลุ่ะดิ้จิิทัลุ่ม่เด้่ยโซ์ลุู่ชััน เพ่อตอบสื่นองคว�มต�องก�รูใชั�บริูก�รูเห้ลุ่��น่�แลุ่ะสื่รู��งศักยภั�พ

ในก�รูเติบโตท่�สืู่งข่�นจิ�กธุ่รูกิจิด้ิจิิทัลุ่ ห้รูือ New S-Curve

กลุ่่�มทรูู ยังคงม่�งมั�นในก�รูยกรูะดั้บโครูงสื่รู��งพื�นฐ์�นโทรูคมน�คมแลุ่ะบริูก�รูด้��นด้ิจิิทัลุ่ของป็รูะเทศไทยสืู่�รูะด้ับแนวห้น�� 

ของน�น�ป็รูะเทศ เพ่อเพิ�มก�รูเข��ถึ่งข��วสื่�รูแลุ่ะด้ิจิิทัลุ่คอนเทนต์ของป็รูะชั�ชันในป็รูะเทศ รูวมถึ่งรูองรูับก�รูก��วสูื่�สัื่งคม

ด้ิจิิทัลุ่อย��งเต็มรููป็แบบ โด้ยวิสื่ัยทัศน์ของบรูิษััทฯ คือก�รูเป็็นผูู้�นำ�โครูงสื่รู��งพื�นฐ์�นด้ิจิิทัลุ่ท่�เชั่อมโยงผูู้�คน องค์กรู เศรูษัฐ์กิจิ 

แลุ่ะสื่ังคมอย��งทั�วถ่ึงเพ่อสื่รู��งค่ณค��ต�อช่ัวิตอย��งยั�งยืน ทั�งน่� ในฐ์�นะบรูิษััทไทยท่�ม่�งก��วไป็สืู่�ก�รูเป็็นเทคคอมป็�น่ 

จิะรู�วมเป็็นสื่�วนห้น่�งในก�รูชั�วยป็ลุ่ด้ล็ุ่อกศักยภั�พอันยิ�งให้ญ�ของธุ่รูกิจิในป็รูะเทศไทยแลุ่ะผูู้�ป็รูะกอบก�รูด้��นด้ิจิิทัลุ่ รูวมทั�ง 

จิะสื่�ม�รูถึด้่งดู้ด้ผูู้�ท่�ม่คว�มสื่�ม�รูถึแลุ่ะธุ่รูกิจิลุ่ำ��สื่มัยจิ�กทั�วโลุ่กให้�ม�ด้ำ�เนินธุ่รูกิจิในป็รูะเทศไทยได้�อ่กด้�วย

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

ทั�วป็รูะเทศ ผู้��นก�รูผู้สื่�นจ่ิด้แข็งของคลุ่่นคว�มถ่ึ�ห้ลุ่�กห้ลุ่�ยย��น โด้ยทรููมูฟ์ เอชัมอบป็รูะสื่บก�รูณ์ก�รูใชั�ง�นโทรูศัพท์

เคลุ่่อนท่�ค่ณภั�พสูื่งแลุ่ะครูอบคลุ่่มก�รูสื่่อสื่�รูได้�ครูบถึ�วนในท่กแพลุ่ตฟ์อรู์มด้�วยเครืูอข��ยท่�ครูอบคลุ่่มรูวมรู�อยลุ่ะ 98 ของ

ป็รูะชั�กรูไทยทั�วป็รูะเทศโด้ยเฉพ�ะอย��งยิ�งโครูงข��ย 5G ท่�เข��ถ่ึงทั�ง 77 จิังห้วัด้ ม่คว�มครูอบคลุ่่มม�กกว��รู�อยลุ่ะ 99 

ของป็รูะชั�กรูในเขตกรู่งเทพมห้�นครูแลุ่ะพื�นท่�โครูงก�รูพัฒน�รูะเบ่ยงเศรูษัฐ์กิจิพิเศษัภั�คตะวันออก (EEC) นอกจิ�กน่� 

ยังม่เครืูอข��ย Narrowband IoT (“NB-IoT”) ท่�ครูอบคลุ่่มในรูะดั้บอำ�เภัอใน 77 จิังห้วัด้ทั�วป็รูะเทศ ทั�งน่� จิำ�นวนผูู้�ใชั�บริูก�รู 5G 

ของทรููมูฟ์ เอชั เติบโตแข็งแกรู�งสื่�งผู้ลุ่ให้�ทรููมูฟ์ เอชั ม่ฐ์�นลูุ่กค��รูวมเพิ�มข่�นเป็็น 32.2 ลุ่��นรู�ย ณ สิื่�นป็ี 2564 ทรููออนไลน์ 

ผูู้�นำ�ในก�รูให้�บรูิก�รูบรูอด้แบนด้์อินเทอรู์เน็ตแลุ่ะโซ์ลูุ่ชััน ด้�วยนวัตกรูรูมแลุ่ะโครูงข��ยไฟ์เบอรู์ค่ณภั�พสืู่งครูอบคลุ่่ม 

ทั�วป็รูะเทศ ซ์่�งตอบสื่นองต�อคว�มต�องก�รูท่�เพิ�มสืู่งข่�นของลูุ่กค��ทั�วไป็แลุ่ะลุู่กค��องค์กรูได้�อย��งต�อเน่อง สื่�งผู้ลุ่ให้� 

ทรููออนไลุ่น์ม่จิำ�นวนผูู้�ใชั�บริูก�รูบรูอด้แบนด้์รู�ยให้ม�ส่ื่ทธิุสืู่งท่�สื่่ด้ในอ่ตสื่�ห้กรูรูมห้รูือเพิ�มข่�นสื่่ทธุิกว�� 4.4 แสื่นรู�ยในป็ี 

2564 ผู้ลุ่ักด้ันให้�ฐ์�นลุู่กค��รูวมเพิ�มข่�นเป็็น 4.6 ลุ่��นรู�ย ทรููวิิช่�นส์์ ผูู้�ให้�บริูก�รูโทรูทัศน์แบบบอกรัูบสื่ม�ชิักแลุ่ะท่ว่ด้ิจิิทัลุ่ 

รูวมถึ่งเป็็นผูู้�ผู้ลุ่ิตคอนเทนต์ ซ์่�งม่คอนเทนต์ค่ณภั�พสืู่งห้ลุ่�กห้ลุ่�ยทั�งต��งป็รูะเทศแลุ่ะในป็รูะเทศ พรู�อมม่�งสื่รู��งก�รูเติบโต

ด้�วยก�รูเน�นป็รูับตัวสืู่�ชั�องท�งด้ิจิิทัลุ่แลุ่ะก�รูรัูบชัมคอนเทนต์แบบ Over-The-Top (OTT) เพ่อตอบโจิทย์พฤติกรูรูมแลุ่ะ 

ไลุ่ฟ์์สื่ไตลุ่์ผูู้�บรูิโภัคในย่คด้ิจิิทัลุ่น่�ได้�อย��งตรูงจิ่ด้ ทรููวิชัั�นสื่์ ม่ฐ์�นลุู่กค��รูวม 3.5 ลุ่��นรู�ย ณ สื่ิ�นป็ี 2564 โด้ยลุู่กค�� 1.7 ลุ่��นรู�ย 

บอกรัูบบริูก�รูป็รูะเภัทพรู่เม่ยมแลุ่ะม�ตรูฐ์�น แลุ่ะลุู่กค��สื่�วนท่�เห้ลืุ่อเป็็นลุู่กค��ป็รูะเภัท FreeView แลุ่ะ Free-to-Air 

แลุ่ะ ทรูู ดิิจิิท่ล กรู๊�ป ม่�งมั�นพัฒน�แลุ่ะให้�บริูก�รูด้ิจิิทัลุ่ครูบวงจิรู โด้ยม่ธุ่รูกิจิห้ลัุ่ก ได้�แก� แพลุ่ตฟ์อรู์มสื่่อด้ิจิิทัลุ่ (Digital 

Media Platform) แพลุ่ตฟ์อรู์มท่�เชั่อมรูะห้ว��งออนไลุ่น์แลุ่ะออฟ์ไลุ่น์ (O2O) พรู�อมสิื่ทธิุป็รูะโยชัน์ห้ลุ่�กห้ลุ่�ย เทคโนโลุ่ย ่
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ก�รูวิเครู�ะห้์ข�อมูลุ่ (Data Analytics) ด้ิจิิทัลุ่โซ์ลูุ่ชััน (Digital Solutions) เทคโนโลุ่ย่คว�มป็ลุ่อด้ภััยท�งไซ์เบอรู์ (Cybersecurity) 

แลุ่ะธุ่รูกิจิด้ิจิิทัลุ่เฮัลุ่ท์แบบครูบวงจิรู (Integrated Digital Health) รูวมถึ่งสื่ถึ�บันทรูู ด้ิจิิทัลุ่ อค�เด้ม่ (True Digital Academy) 

ทั�งน่� แพลุ่ตฟ์อรู์มด้ิจิิทัลุ่ทรููไอด่้ (TrueID) ม่ฐ์�นผูู้�ใชั�บริูก�รูรู�ยเดื้อนเพิ�มสืู่งข่�นเป็็น 30 ลุ่��นรู�ยต�อเดื้อนแลุ่ะด้ิจิิทัลุ่ 

บนจิอโทรูทัศน์อย��งกลุ่�องทรููไอด้่ ท่ว่ เติบโตต�อเน่องด้�วยยอด้กว�� 3.0 ลุ่��นกลุ่�อง

กลุ่่�มทรูู ม่�งพัฒน�ธุ่รูกิจิให้�เติบโตอย��งยั�งยืนด้�วยก�รูบรูิห้�รูธุ่รูกิจิท่�โป็รู�งใสื่แลุ่ะม่สื่�วนรู�วมในก�รูเติบโตอย��งยั�งยืน 

ย่ด้ห้ลุ่ักธุรูรูม�ภัิบ�ลุ่แลุ่ะรูับผู้ิด้ชัอบต�อสื่ังคมในท่กกลุ่่�มท่�เก่�ยวข�องตั�งแต�รูะด้ับป็รูะเทศ ช่ัมชัน แลุ่ะองค์กรู ทั�งในด้��น

เศรูษัฐ์กิจิ สื่ังคม แลุ่ะสิื่�งแวด้ลุ่�อมอย��งต�อเน่อง ทำ�ให้�ทรููได้�รูับรู�งวัลุ่อันทรูงเก่ยรูติในรูะดั้บน�น�ชั�ติด้��นก�รูพัฒน�

อย��งยั�งยืน โด้ยเฉพ�ะก�รูได้�รัูบคัด้เลืุ่อกเข��เป็็นสื่ม�ชิักด้ัชัน่คว�มยั�งยืนด้�วโจินสื่์ ห้รูือ Dow Jones Sustainability Indices 

(DJSI) ป็รูะเภัทตลุ่�ด้เกิด้ให้ม� (Emerging Markets) ด้�วยคะแนนสูื่งส่ื่ด้ท่� 1 ของโลุ่ก 4 ป็ีติด้ต�อกันในห้มวด้ธุ่รูกิจิสื่่อสื่�รู

โทรูคมน�คมแลุ่ะคงสื่ถึ�นะเป็็นสื่ม�ชิัก DJSI ติด้ต�อกันเป็็นป็ีท่� 5 ทรููเป็็นบรูิษััทโทรูคมน�คมบริูษััทแรูกท่�ได้�รูับรู�งวัลุ่ 

อันทรูงเก่ยรูติน่�เป็็นเวลุ่�ย�วน�นท่�สื่่ด้ในชั�วงรูะยะเวลุ่� 15 ป็ีท่�ผู้��นม� นอกจิ�กน่� ยังคงสื่ถึ�นะเป็็นสื่ม�ชัิกกลุ่่�มด้ัชัน่ 

คว�มยั�งยืนรูะด้ับโลุ่ก FTSE4Good ต�อเน่องเป็็นป็ีท่� 5 ด้�วยคะแนนท่�สืู่งกว��ค��เฉลุ่่�ยในกลุ่่�มอ่ตสื่�ห้กรูรูมโทรูคมน�คม 

ในป็ี 2564 อ่กทั�ง ยังได้�รูับคัด้เลุ่ือกเป็็นห้น่�งในบรูิษััทจิด้ทะเบ่ยนท่�อยู�ในรู�ยชั่อห่้�นยั�งยืนของตลุ่�ด้ห้ลุ่ักทรูัพย์ 

แห้�งป็รูะเทศไทย ท่�ม่มูลุ่ค��ห้ลุ่ักทรูัพย์ต�มรู�ค�ตลุ่�ด้สืู่งกว�� 100,000 ลุ่��นบ�ท ป็รูะเภัทอ่ตสื่�ห้กรูรูมเทคโนโลุ่ย่ต�อเน่อง

เป็็นป็ีท่�สื่่� รูวมถึ่งได้�รูับรู�งวัลุ่ด้�วรู่�งด้��นคว�มยั�งยืน Rising Star Sustainability จิ�กก�รูป็รูะก�ศรู�งวัลุ่ SET AWARDS 

ป็รูะจิำ�ป็ี 2564 ทั�งน่� กลุ่่�มทรููจิะยังคงเดิ้นห้น��อย��งต�อเน่องในก�รูเพิ�มม�ตรูฐ์�นด้��นก�รูเติบโตอย��งยั�งยืนขององค์กรู 

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

ธ์ุรกิจของกลุ �มทัรู

บรูิษััทฯ ก�อตั�งข่�นครัู�งแรูกในเด้ือนพฤศจิิก�ยน ป็ี 2533 ในฐ์�นะผูู้�ให้�บรูิก�รูโทรูศัพท์พื�นฐ์�น แลุ่ะในป็ีต�อม� บรูิษััทฯ  

ได้�ลุ่งน�มในสื่ัญญ�รู�วมก�รูง�นแลุ่ะรู�วมลุ่งท่นกับท่โอท่เป็็นรูะยะเวลุ่� 25 ป็ี โด้ยให้�บรูิษััทฯ เป็็นผูู้�ด้ำ�เนินก�รูลุ่งท่น 

จิัด้ห้� แลุ่ะติด้ตั�งควบค่ม ตลุ่อด้จินซ์�อมบำ�รู่งแลุ่ะรัูกษั�อ่ป็กรูณ์ในรูะบบสื่ำ�ห้รัูบก�รูขย�ยบริูก�รูโทรูศัพท์พื�นฐ์�นจิำ�นวน  

2.6 ลุ่��นเลุ่ขห้ม�ย ในเขตกรู่งเทพมห้�นครูแลุ่ะป็รูิมณฑ์ลุ่ซ่์�งสัื่ญญ�รู�วมก�รูง�นแลุ่ะรู�วมลุ่งท่นดั้งกลุ่��วได้�สื่ิ�นสื่่ด้ลุ่งในเดื้อน 

ต่ลุ่�คม ป็ี 2560 แลุ่ะทรููได้�ด้ำ�เนินก�รูโอนกรูรูมสื่ิทธุิ� แลุ่ะสื่�งมอบอ่ป็กรูณ์ในรูะบบให้�แก�ท่โอท่เสื่รู็จิสิื่�นแลุ่�ว ป็ัจิจ่ิบัน  

กลุ่่�มทรููให้�บริูก�รูโทรูศัพท์พื�นฐ์�นภั�ยใต�ใบอน่ญ�ตจิ�กกสื่ทชั.

ในป็ี 2536 บริูษััทฯ ได้�เป็ลุ่่�ยนสื่ถึ�นะเป็็นบริูษััทมห้�ชันแลุ่ะเข��จิด้ทะเบ่ยนในตลุ่�ด้ห้ลัุ่กทรูัพย์แห้�งป็รูะเทศไทยในชั่อ  

บรูิษััท เทเลุ่คอมเอเช่ัย คอรู์ป็อเรูชัั�น จิำ�กัด้ (มห้�ชัน) ในเดื้อนธัุนว�คม ป็ี 2536 ม่ชั่อย�อห้ลัุ่กทรูัพย์ว�� “TA” ซ์่�งต�อม� 

บรูิษััทฯ ได้�ม่ก�รูป็รัูบเป็ลุ่่�ยนในภั�พลัุ่กษัณ์ภั�ยใต�แบรูนด้์ “ทรูู” แลุ่ะ เป็ลุ่่�ยนชั่อบริูษััทม�เป็็นบริูษััท ทรูู คอรู์ป็อเรูชัั�น จิำ�กัด้ 

(มห้�ชัน) ม่ชั่อย�อห้ลุ่ักทรูัพย์ว�� “TRUE” ในเด้ือนเมษั�ยน ป็ี 2547

กลุ่่�มทรูู เรูิ�มให้�บรูิก�รูโครูงข��ยข�อมูลุ่คว�มเร็ูวสืู่ง ในป็ี 2544 บริูก�รูอินเทอรู์เน็ตคว�มเร็ูวสูื่งแบบไรู�สื่�ยห้รืูอบริูก�รู 

WiFi ในป็ี 2546 บรูิก�รูโครูงข��ยอินเทอรู์เน็ตรูะห้ว��งป็รูะเทศ (International Internet Gateway) ในป็ี 2550 แลุ่ะได้�เป็ิด้

ให้�บรูิก�รูโครูงข��ยข�อมูลุ่รูะห้ว��งป็รูะเทศ (International Data Gateway) แลุ่ะบรูิก�รูโทรูศัพท์ท�งไกลุ่รูะห้ว��งป็รูะเทศ 

ในป็ี 2551 ทั�งน่� กลุ่่�มทรููม่�งมั�นในก�รูมอบป็รูะสื่บก�รูณ์ก�รูใชั�ง�นอินเทอรู์เน็ตป็รูะสื่ิทธุิภั�พสืู่งส่ื่ด้ให้�แก�ลุู่กค��อย��ง 

ต�อเน่อง ด้�วยนวัตกรูรูมแลุ่ะก�รูขย�ยโครูงข��ยไฟ์เบอรู์บรูอด้แบนด้์ค่ณภั�พสืู่งทั�วป็รูะเทศ ทำ�ให้�สื่�ม�รูถึคงคว�มเป็็น

ผูู้�นำ�บรูอด้แบนด้์ได้�อย��งต�อเน่อง โด้ยบริูก�รูอินเทอรู์เน็ตคว�มเร็ูวสืู่งห้รืูอบรูอด้แบนด้์ของทรููออนไลุ่น์ได้�รูับผู้ลุ่ตอบรัูบ 

ท่�ด้่จิ�กลูุ่กค��ด้�วยก�รูม่�งเพิ�มมูลุ่ค��ให้�กับสิื่นค��แลุ่ะบรูิก�รูทั�งสื่ำ�ห้รัูบกลุ่่�มลุู่กค��บ่คคลุ่แลุ่ะลุู่กค��องค์กรูอย��งต�อเน่อง  

ผู้��นโครูงข��ยไฟ์เบอรู์ (FTTx) ป็รูะสิื่ทธิุภั�พสูื่ง พรู�อมนำ�เสื่นอแคมเป็ญไฟ์เบอรู์บรูอด้แบนด้์ท่�ค่�มค�� ผู้สื่�นนวัตกรูรูมสิื่นค��

แลุ่ะบริูก�รูค่ณภั�พสืู่ง ทั�งก�รูนำ�เสื่นอ True Gigatex Fiber Pro ด้�วย WiFi6 router แลุ่ะ WiFi Chipset ให้ม� Gigatex Mesh 

WiFi รูวมถึ่งนวัตกรูรูมเทคโนโลุ่ย่ Band Steering ท่�รูวมคลุ่่น WiFi ท่กคว�มถ่ึ�เป็็นห้น่�งเด่้ยว พรู�อมเลืุ่อกสัื่ญญ�ณท่�ด่้ท่�สื่่ด้ 
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ให้�อัตโนมัติ ก�รูเพิ�มคว�มเรู็วอินเทอรู์เน็ตให้�ตรูงต�มก�รูใชั�ง�นของลุู่กค��พรู�อมสื่ิทธุิป็รูะโยชัน์ต��ง ๆ ภั�ยใต�กลุ่่�มทรูู

นอกจิ�กน่� ทรููออนไลุ่น์ยังเพิ�มมูลุ่ค��ให้�กับลุู่กค��ผู้��น TrueID TV แลุ่ะแพลุ่ตฟ์อรู์ม True Virtual World พรู�อมด้�วย VLEARN 

VWORK แลุ่ะ VLIVE ตอบสื่นองคว�มต�องก�รูใชั�ง�นอินเทอรู์เน็ตบ��นท่�เพิ�มข่�นเพ่อรูองรูับก�รูทำ�ง�น เรู่ยนออนไลุ่น์แลุ่ะ

รูับชัมคว�มบันเทิงได้�เป็็นอย��งด้ ่

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

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

แลุ่ะได้�เป็ลุ่่�ยนชั่อเป็็น “ทรููมูฟ์” เม่อต�นป็ี 2549

กลุ่่�มทรูู ได้�เสื่ริูมคว�มแข็งแกรู�งให้�กับธุ่รูกิจิโทรูศัพท์เคลุ่่อนท่�ด้�วยก�รูเข��ซื์�อห่้�น 4 บริูษััทของกลุ่่�มฮััทชิัสัื่นในป็รูะเทศไทย 

ได้�แก� บรูิษััท ฮััทชัิสื่ัน ไวรู์เลุ่สื่ มัลุ่ติม่เด้่ย โฮัลุ่ด้ิ�งสื่์ จิำ�กัด้ บรูิษััท บ่เอฟ์เคท่ (ป็รูะเทศไทย) จิำ�กัด้ บรูิษััท Rosy Legend Limited  

แลุ่ะ บรูษิัทั Prospect Gain Limited โด้ยแลุ่�วเสื่รูจ็ิในเด้อืนมกรู�คม ป็ ี2554 ก�รูเข��ซ์ื�อห่้�นในครูั�งนั�น ทำ�ให้�กลุ่่�มทรูไูด้�ป็รูะโยชัน์ 

จิ�กก�รูเป็็นผูู้�ให้�บรูิก�รูรู�ยแรูก ท่�สื่�ม�รูถึให้�บรูิก�รูโทรูศัพท์เคลุ่่อนท่�รูะบบ 3G ในเชิังพ�ณิชัย์ได้�ทั�วป็รูะเทศด้�วยเทคโนโลุ่ย ่

HSPA บนคลุ่่นคว�มถ่ึ� 850 MHz ภั�ยใต�สื่ัญญ�กับบริูษััท โทรูคมน�คมแห้�งชั�ติ จิำ�กัด้ (มห้�ชัน) (“NT”) โด้ยเป็ิด้ให้�บริูก�รู 

3G ภั�ยใต�แบรูนด้์ ทรููมูฟ์ เอชั อย��งเป็็นท�งก�รูในวันท่� 30 สื่ิงห้�คม ป็ี 2554

บริูษััท ทรูู มูฟ์ เอชั ยูนิเวอรู์แซ์ลุ่ คอมมิวนิเคชัั�น จิำ�กัด้ (“TUC”) ได้�รูับใบอน่ญ�ตใชั�คลุ่่นคว�มถึ่� IMT ย��น 2.1 GHz 

จิ�ก กสื่ทชั. ในเด้ือนธุันว�คม ป็ี 2555 แลุ่ะเป็ิด้ให้�บรูิก�รู 4G LTE บนคลุ่่นคว�มถึ่� 2.1 GHz เชัิงพ�ณิชัย์เป็็นรู�ยแรูก 

ในป็รูะเทศไทยในเด้ือนพฤษัภั�คม ป็ี 2556 นอกจิ�กน่� TUC เข��รู�วมป็รูะมูลุ่คลุ่่นคว�มถึ่�เพิ�มเติมแลุ่ะได้�รูับใบอน่ญ�ต 

ใชั�คลุ่่นคว�มถึ่� 1800 MHz ในเดื้อนธุันว�คม ป็ี 2558, 900 MHz ในเด้ือนม่น�คม ป็ี 2559, 2600 MHz ในเด้ือนม่น�คม  

ป็ี 2563, 700 MHz ในเด้ือนธัุนว�คม ป็ี 2563 แลุ่ะ 26 GHz ในเด้ือนก่มภั�พันธุ์ป็ี 2564 จิ�ก กสื่ทชั. ทำ�ให้�สื่�ม�รูถึ 

เพิ�มป็รูะสื่บก�รูณ์ก�รูใชั�ง�นท่�ด้่ยิ�งข่�นให้�กับลุู่กค��ด้�วยก�รูเป็ิด้ให้�บรูิก�รู 5G เชัิงพ�ณิชัย์ในป็ี 2563 อ่กทั�งก�รูได้� 

คลุ่่นคว�มถึ่�ม�ให้�บริูก�รูเพิ�มเติมชั�วยเสื่ริูมคว�มแข็งแกรู�งแลุ่ะเพิ�มป็รูะสื่ิทธุิภั�พเครืูอข��ยของทรููมูฟ์ เอชั ด้�วยคว�ม 

ครูบครูันแลุ่ะครูอบคลุ่่มของคลุ่่นคว�มถึ่�ผู้��นก�รูผู้สื่�นจ่ิด้แข็งของคลุ่่นย��นคว�มถึ่�ตำ�� (700 MHz 850 MHz ภั�ยใต� 

สื่ัญญ�กับ NT แลุ่ะ 900 MHz) ในเรู่องคว�มครูอบคลุ่่มแลุ่ะก�รูทะลุ่่ทะลุ่วงเข��ถ่ึงภั�ยในอ�ค�รูสืู่งแลุ่ะคลุ่่นย��นคว�มถ่ึ�

กลุ่�ง (1800 MHz 2100 MHz แลุ่ะ 2600 MHz) ในเรู่องคว�มจ่ิเพ่อรูองรูับป็ริูม�ณก�รูใชั�ง�นท่�ห้น�แน่น เห้ม�ะกับก�รู 

ให้�บรูิก�รูในพื�นท่�ช่ัมชันห้รืูอเมืองให้ญ�ได้�อย��งลุ่งตัว ขณะท่�คลุ่่นย��นคว�มถึ่�สูื่ง 26 GHz จิะให้�บรูิก�รูในพื�นท่�ท่�ม่คว�ม

ต�องก�รูโด้ยเฉพ�ะ เชั�น พื�นท่�อ่ตสื่�ห้กรูรูม ชั�วยเพิ�มป็รูะสิื่ทธิุภั�พแลุ่ะป็รูะสื่ิทธิุผู้ลุ่ให้�ภั�คธุ่รูกิจิแลุ่ะอ่ตสื่�ห้กรูรูมต�อไป็

กลุ่่�มทรูู ม่�งเน�นในก�รูให้�บรูิก�รูด้�วยเครืูอข��ยค่ณภั�พสูื่งอย��งต�อเน่อง โด้ยเครืูอข��ยของทรููมูฟ์ เอชั ครูอบคลุ่่มพื�นท่� 

รูวมรู�อยลุ่ะ 98 ของป็รูะชั�กรูไทยแลุ่ะเข��ถึ่งพื�นท่�ในรูะด้ับห้มู�บ��นทั�ง 77 จิังห้วัด้ทั�วป็รูะเทศ อ่กทั�งยังพัฒน�เครูือข��ย 

NB-IoT ป็รูะสื่ิทธุิภั�พสืู่ง ด้�วยคว�มครูอบคลุ่่มรูะดั้บอำ�เภัอใน 77 จิังห้วัด้ทั�วป็รูะเทศ นอกจิ�กน่� ทรููมูฟ์ เอชั ยังคงม่�งมั�น 

ในก�รูพัฒน�แลุ่ะเพิ�มป็รูะสื่ิทธุิภั�พเครืูอข��ยด้�วยเทคโนโลุ่ย่ลุ่ำ��สื่มัยอย��งต�อเน่องทั�งเทคโนโลุ่ย่ก�รูรูวมคลุ่่นคว�มถึ่� 

ท่�เรู่ยกว�� Carrier Aggregation ท่�ทำ�ให้�ลุู่กค��ได้�รูับป็รูะสื่บก�รูณ์ก�รูใชั�ง�นโทรูศัพท์เคลุ่่อนท่�อย��งเต็มป็รูะสื่ิทธุิภั�พม�กข่�น 

เทคโนโลุ่ย่ม�ตรูฐ์�นโลุ่ก FDD Massive MIMO ซ์่�งม่จ่ิด้เด้�นท่�ก�รูกรูะจิ�ยชั�องสัื่ญญ�ณให้�สื่�ม�รูถึรูองรัูบก�รูรัูบสื่�งข�อมูลุ่

ชั�วยเพิ�ม capacity ถ่ึง 4 เท��รูวมถึ่งเทคโนโลุ่ย่ TDD Massive MIMO 64T64R เพ่อรูองรัูบ 5G ทำ�ให้�สื่�ม�รูถึตอบโจิทย์ก�รู

ใชั�ง�นอินเทอรู์เน็ตคว�มเรู็วสืู่งท่�เพิ�มข่�น สื่อด้คลุ่�องกับก�รูก��วเข��สูื่�ย่คดิ้จิิทัลุ่อย��งเต็มตัวของป็รูะเทศไทย ต�มนโยบ�ย 

Thailand 4.0 อ่กทั�งยังเด้ินห้น��ขย�ยเครูือข��ย 5G เพิ�มเติม ครูอบคลุ่่มพื�นท่�ห้ลัุ่กใน 77 จิังห้วัด้ทั�วป็รูะเทศ แลุ่ะครูอบคลุ่่ม 

ป็รูะชั�กรูม�กกว��รู�อยลุ่ะ 99 ในพื�นท่�กรู่งเทพฯ แลุ่ะเขตพัฒน�พิเศษัภั�คตะวันออก ห้รูือ EEC รูองรูับคว�มต�องก�รู 

ใชั�ง�นด้�ต��ของผูู้�บริูโภัคแลุ่ะภั�คธุ่รูกิจิในวงกว��งท่�เพิ�มข่�นต�อเน่อง พรู�อมผู้สื่�นกับคว�มแข็งแกรู�งของพันธุมิตรู 

ท�งธุ่รูกิจิท่�สื่ำ�คัญอย��ง China Mobile ท่�สื่นับสื่น่นทั�งในด้��นองค์คว�มรูู� คว�มชัำ�น�ญ ตลุ่อด้จินก�รูจิัด้ซื์�ออ่ป็กรูณ์แลุ่ะ

เครู่องมือต��ง ๆ นับเป็็นป็ัจิจิัยสื่ำ�คัญในก�รูเพิ�มศักยภั�พแลุ่ะคว�มสื่�ม�รูถึในก�รูแข�งขันให้�กับกลุ่่�มทรูู
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สื่ำ�ห้รูับธุ่รูกิจิโทรูทัศน์แบบบอกรูับสื่ม�ชัิก กลุ่่�มทรููได้�เข��ซื์�อห่้�นยูบ่ซ่์ทั�งห้มด้ท่�ถึือโด้ยบริูษััท MIH Ltd. ซ์่�งเดิ้มเป็็นพันธุมิตรู

ธุ่รูกิจิโทรูทัศน์แบบบอกรูับสื่ม�ชัิกกับกลุ่่�มทรูู ในเด้ือนมกรู�คม ป็ี 2549 แลุ่ะต�อม�ได้�ด้ำ�เนินก�รูเข��ซ์ื�อห่้�นสื่�มัญ 

จิ�กผูู้�ถึือห่้�นรู�ยย�อย (Tender Offer) ซ์่�งแลุ่�วเสื่ร็ูจิในเดื้อนม่น�คม ป็ี 2549 แลุ่ะได้�เป็ลุ่่�ยนชั่อเป็็น “ทรููวิชัั�นสื่์” เม่อต�นป็ี 2550 

นอกจิ�กน่� ในป็ี 2552 ทรููวิชัั�นสื่์ เรูิ�มห้�รู�ยได้�จิ�กก�รูโฆษัณ�เพิ�มเติมจิ�กเดิ้มท่�รู�ยได้�ห้ลัุ่กของทรููวิชัั�นสื่์ม�จิ�กค��บริูก�รู

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

โทรูทัศน์ในรูะบบดิ้จิิทัลุ่ป็รูะเภัทบรูิก�รูท�งธุ่รูกิจิรูะด้ับชั�ติจิำ�นวน 2 ใบอน่ญ�ต สื่ำ�ห้รูับชั�องรู�ยก�รูข��ว “TNN 24” แลุ่ะ

ชั�องรู�ยก�รูว�ไรูต่� “True4U” ซ์่�งนับเป็็นโอก�สื่ในก�รูกรูะต่�นก�รูสื่มัครูแพ็กเกจิห้รืูอบรูิก�รูอ่น ๆ เพิ�มเติม แลุ่ะผู้ลัุ่กด้ัน 

ก�รูเติบโตของรู�ยได้�ให้�กับทรููวิชัั�นสื่์ 

ทรููวิชัั�นสื่์ ม่�งเน�นในก�รูสื่รูรูห้�คอนเทนต์ค่ณภั�พสูื่งท่�ห้ลุ่�กห้ลุ่�ยทั�งจิ�กต��งป็รูะเทศแลุ่ะในป็รูะเทศ โด้ยเฉพ�ะอย��งยิ�ง 

รู�ยก�รูถึ��ยทอด้สื่ด้ชัั�นนำ�แลุ่ะคอนเทนต์พิเศษัสื่ำ�ห้รูับสื่ม�ชิักท่กคนในครูอบครูัว ในขณะเด่้ยวกัน ทรููวิชัั�นสื่์เดิ้นห้น��สื่รู��ง 

ก�รูเติบโตในตลุ่�ด้ OTT แลุ่ะสื่รู��งรู�ยได้�จิ�กคอนเทนต์ผู้��น TrueVisions NOW บริูก�รูสื่ตรู่มมิ�งคอนเทนต์ ซ์่�งตอบสื่นอง

ต�อคว�มต�องก�รูแลุ่ะไลุ่ฟ์์สื่ไตลุ่์ของลูุ่กค��พรู�อมเพิ�มคว�มผูู้กพันได้�ด้่ยิ�งข่�น โด้ยคอนเทนต์ค่ณภั�พเห้ลุ่��น่�สื่�ม�รูถึรัูบชัม 

ผู้��นชั�องท�งท่�ห้ลุ่�กห้ลุ่�ย อ�ทิ แพลุ่ตฟ์อรู์มคอนเวอรู์เจินซ์์ของกลุ่่�มทรูู โด้ยเฉพ�ะแพลุ่ตฟ์อรู์มดิ้จิิทัลุ่ ทรููไอด่้แลุ่ะกลุ่�อง

ทรููไอด้่ ท่ว่รูวมถึ่งพันธุมิตรูในป็รูะเทศแลุ่ะต��งป็รูะเทศ อ�ทิก�รูขย�ยฐ์�นผูู้�ชัมซ์่รู่สื่์ค่ณภั�พจิ�ก TrueVisions Original แลุ่ะ

ก�รูรู�วมผู้ลุ่ิตคอนเทนต์ผู้��น ทรูู ซ่์เจิ ครู่เอชัั�นสื่์ ซ์่�งเป็็นบริูษััทรู�วมท่นกับบริูษััท ซ์่เจิ อ่เอ็นเอ็ม(CJ ENM) จิ�กป็รูะเทศ

สื่�ธุ�รูณรูัฐ์เก�ห้ลุ่่ ไป็สืู่�ป็รูะเทศจ่ินแลุ่ะป็รูะเทศอ่น ๆ ในเอเช่ัย เป็็นก�รูสื่รู��งโอก�สื่ในก�รูเติบโตรู�ยได้�ให้�กับกลุ่่�มทรูู

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

ธุ่รูกิจิห้ลุ่ัก ได้�แก� แพลุ่ตฟ์อรู์มสื่่อดิ้จิิทัลุ่ (Digital Media Platform) แพลุ่ตฟ์อรู์มท่�เชั่อมรูะห้ว��งออนไลุ่น์แลุ่ะออฟ์ไลุ่น์ (O2O) 

พรู�อมสื่ิทธุิป็รูะโยชัน์ห้ลุ่�กห้ลุ่�ย เทคโนโลุ่ย่ก�รูวิเครู�ะห้์ข�อมูลุ่ (Data Analytics) ด้ิจิิทัลุ่โซ์ลูุ่ชััน (Digital Solutions) เทคโนโลุ่ย่ 

คว�มป็ลุ่อด้ภััยท�งไซ์เบอรู์ (Cybersecurity) แลุ่ะธุ่รูกิจิดิ้จิิทัลุ่เฮัลุ่ท์แบบครูบวงจิรู (Integrated Digital Health) รูวมถ่ึงสื่ถึ�บัน

ทรูู ด้ิจิิทัลุ่ อค�เด้ม่ (True Digital Academy) 

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

สืู่�เศรูษัฐ์กิจิด้ิจิิทัลุ่ในย่คให้ม� โด้ยทรูู ด้ิจิิทัลุ่ กรู่�ป็ ม่�งห้น��พลุ่ิกโฉมบรูิษััทให้�เป็็นรูะบบนิเวศด้ิจิิทัลุ่ครูบวงจิรู เพ่อท่�จิะ

สื่นับสื่น่นพันธุกิจิของกลุ่่�มทรููอย��งต�อเน่อง ผู้��นก�รูเสื่รูิมสื่รู��งข่ด้คว�มสื่�ม�รูถึท�งเทคโนโลุ่ย่ต��ง ๆ ท่�นำ�สื่มัย เชั�น 

ป็ัญญ�ป็รูะดิ้ษัฐ์์ (Artificial Intelligence) ก�รูรูวบรูวมแลุ่ะจัิด้ก�รูข�อมูลุ่มห้�ศ�ลุ่ (Big Data) บลุ่็อกเชัน (Blockchain) 

รูะบบคลุ่�วด้์ (Cloud) Internet of Things (IoT) ห้่�นยนต์ (Robotics) เทคโนโลุ่ย่คว�มป็ลุ่อด้ภััยท�งไซ์เบอรู์ (Cybersecurity) 

แลุ่ะธุ่รูกิจิดิ้จิิทัลุ่เฮัลุ่ท์แบบครูบวงจิรู (Integrated Digital Health) ด้�วยบรูิก�รูแลุ่ะนวัตกรูรูมเห้ลุ่��น่� ทรูู ด้ิจิิทัลุ่ กรู่�ป็ 

ม่�งยกรูะด้ับแนวท�งของผูู้�บรูิโภัคแลุ่ะป็รูะสื่บก�รูณ์ก�รูใชั�บรูิก�รูผู้��นแพลุ่ตฟ์อรู์มสื่่อด้ิจิิทัลุ่แลุ่ะไลุ่ฟ์์สื่ไตลุ่์ สื่�งมอบ 

นวัตกรูรูมให้ม�ด้�วยด้ิจิิทัลุ่โซ์ลุู่ชัันท่�เพิ�มป็รูะสื่ิทธุิภั�พของก�รูด้ำ�เนินธุ่รูกิจิแลุ่ะสื่�งเสื่รูิมให้�ธุ่รูกิจิด้ำ�เนินไป็อย��งป็ลุ่อด้ภััย 

ในโลุ่กของด้ิจิิทัลุ่ รูวมถึ่งป็ลุ่ด้ลุ่็อคศักยภั�พท�งด้ิจิิทัลุ่ให้�กับบ่คลุ่�กรู นอกจิ�กน่� ทรูู ด้ิจิิทัลุ่ กรู่�ป็ ยังได้�ม่ก�รูขย�ยธุ่รูกิจิ 

ออกไป็ในภูัมิภั�คอย��งต�อเน่อง เชั�น อินโด้น่เซ์่ย ฟ์ิลุ่ิป็ป็ินสื่์ แลุ่ะเว่ยด้น�ม รูวมถึ่งป็รูะเทศอ่น ๆ ในเอเช่ัยต�อไป็ในอน�คต

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

ท่�สื่องของทรูู ด้�วยก�รูถึือครูองห่้�นในสื่ัด้สื่�วนรู�อยลุ่ะ 18 ของจิำ�นวนห่้�นท่�จิำ�ห้น่�ยแลุ่�วทั�งห้มด้ของบรูิษััทฯ ทั�งน่� ก�รูเป็็น

พันธุมิตรูกับ China Mobile ชั�วยเสื่ริูมคว�มแข็งแกรู�งให้�กับธุ่รูกิจิแลุ่ะสื่รู��งรู�กฐ์�นท่�มั�นคงให้�กับกลุ่่�มทรูู ผู้��นคว�มรู�วมมือ 

ท�งธุ่รูกิจิในห้ลุ่�กห้ลุ่�ยด้��น อ�ทิ ด้��นก�รูจิัด้ซ์ื�ออ่ป็กรูณ์ ก�รูพัฒน�ธุ่รูกิจิแลุ่ะเครูือข��ย 5G โครูงข��ยธุ่รูกิจิรูะห้ว��ง

ป็รูะเทศ ก�รูเสื่ริูมคว�มแข็งแกรู�งแลุ่ะศักยภั�พในธุ่รูกิจิบรูิก�รูด้�ต�� แลุ่ะก�รูรู�วมกันพัฒน�โอก�สื่ท�งธุ่รูกิจิให้ม� ๆ  ในด้��น
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ท่�เก่�ยวข�องกับนวัตกรูรูม บรูิก�รูด้��นด้ิจิิทัลุ่แลุ่ะเทคโนโลุ่ย่อินเทอรู์เน็ตท่�เชั่อมอ่ป็กรูณ์แลุ่ะเครู่องมือต��ง ๆ ห้รูือ Internet 

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

Mobile International (CMI) เป็็นผูู้�รูิเรูิ�มก�อตั�ง แลุ่ะด้�วยเครูือข��ยทั�วโลุ่กแลุ่ะคว�มสื่�ม�รูถึด้��นเทคนิคท่�ทันสื่มัยจิ�กสื่ม�ชัิก 

hi-H กลุ่่�มพันธุมิตรู “hi-H Program” สื่�ม�รูถึเสื่รูิมสื่รู��งคว�มแข็งแกรู�งให้�แก�กัน ใชั�คว�มรูู�คว�มสื่�ม�รูถึคว�มเช่ั�ยวชั�ญ

ของสื่ม�ชัิกในก�รูรู�วมมือให้�เกิด้บรูิก�รูท่�ม่ป็รูะสื่ิทธิุภั�พแก�ลูุ่กค��ให้�ม�กท่�ส่ื่ด้

ก�รูจิำ�ห้น่�ยสื่ินทรูัพย์เป็็นห้น่�งในกลุ่ย่ทธุ์ท่�เสื่รูิมคว�มแข็งแกรู�งให้�กับโครูงสื่รู��งเงินท่นของกลุ่่�มทรููแลุ่ะสื่นับสื่น่นก�รูใชั� 

โครูงสื่รู��งพื�นฐ์�นโทรูคมน�คมรู�วมกัน กลุ่่�มทรููได้�จิำ�ห้น่�ยสื่ินทรัูพย์แลุ่ะสิื่ทธิุในก�รูรัูบป็รูะโยชัน์จิ�กรู�ยได้�ในอน�คต

จิ�กสิื่นทรัูพย์โครูงสื่รู��งพื�นฐ์�นโทรูคมน�คมของกลุ่่�มทรูู ให้�แก� กองท่นรูวมโครูงสื่รู��งพื�นฐ์�นโทรูคมน�คมดิ้จิิทัลุ่ ห้รูือ 

“DIF” แลุ่ะทำ�สื่ัญญ�เชั��สิื่นทรูัพย์กลัุ่บจิ�กกองท่นน่�เพ่อใชั�ป็รูะโยชัน์จิ�กสิื่นทรูัพย์ในก�รูด้ำ�เนินธุ่รูกิจิของกลุ่่�มทรููต�มป็กติ 

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

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

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

ท�งป็รูะม�ณ 0.2 ลุ่��นคอรู์กิโลุ่เมตรู) ทั�งน่� ณ สิื่�นป็ี 2564 กลุ่่�มทรููถึือห้น่วยลุ่งท่นของกองท่น DIF คิด้เป็็นรู�อยลุ่ะ 23.38 

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

1.1.2 การเปล่�ยน์แปลงและพััฒน์าการทั่�สั ำาคั์ญใน์ปี 2564

เดำือน์มกราค์ม

• กล๊�มูทรููรู�วมมือกับกรูะทรูวงด้ิจิิทัลุ่เพ่อเศรูษัฐ์กิจิแลุ่ะสื่ังคมแลุ่ะกสื่ทชั. ให้�ป็รูะชั�กรูไทยใชั�บรูิก�รูด้�ต��โด้ยไม�คิด้ 

ค��บรูิก�รูเม่อใชั�แอป็พลุ่ิเคชััน “ห้มอชันะ” เพ่อให้�ภั�ครูัฐ์สื่�ม�รูถึติด้ต�มแลุ่ะวิเครู�ะห้์ข�อมูลุ่เก่�ยวกับโรูคโควิด้-19  

ได้�อย��งรูวด้เรู็วแลุ่ะม่ป็รูะสื่ิทธุิภั�พ ชั�วยลุ่ด้ก�รูแพรู�รูะบ�ด้ของโรูคโควิด้-19 แลุ่ะชั�วยบรูรูเท�ภั�รูะค��ใชั�จิ��ยของลุู่กค�� 

ทรููมููฟ เอชทั�งแบบเติมเงินแลุ่ะแบบรู�ยเดื้อน นอกจิ�กน่�กลุ่่�มทรููได้�สื่�งห่้�นยนต์อัจิฉรูิยะ True 5G “เทมิ” ชั�วยเห้ลืุ่อ 

ท่มบ่คลุ่�กรูท�งก�รูแพทย์ดู้แลุ่ผูู้�ป็่วย ลุ่ด้ก�รูสื่่�มเส่ื่�ยงติด้เชืั�อโด้ยไม�ต�องสัื่มผัู้สื่กับผูู้�ป็่วยโด้ยตรูง ซ์่�งห้่�นยนต์อัจิฉริูยะน่� 

จิะเชั่อมต�อกับเครืูอข��ยค่ณภั�พสูื่งของ True 5G ผู้��นซิ์ม True 5G Ready แลุ่ะอ่ป็กรูณ์รูับสื่ัญญ�ณ CPE5G ซ์่�งอำ�นวย

คว�มสื่ะด้วกให้�แพทย์สื่�ม�รูถึบังคับห้่�นยนต์ได้�จิ�กรูะยะไกลุ่แลุ่ะเพิ�มป็รูะสิื่ทธิุภั�พในก�รูทำ�ง�นม�กยิ�งข่�น

• กล๊�มูทรููแลุ่ะก�รูนิคมอ่ตสื่�ห้กรูรูมแห้�งป็รูะเทศไทย (กนอ.) ลุ่งน�มบันท่กข�อตกลุ่งคว�มรู�วมมือในก�รูศ่กษั�ทด้สื่อบ

เทคโนโลุ่ย่ 5G เพ่อขับเคลุ่่อนสืู่�อ่ตสื่�ห้กรูรูม 4.0 โด้ยกลุ่่�มทรููจิะนำ�ศักยภั�พโครูงสื่รู��งพื�นฐ์�นโทรูคมน�คมดิ้จิิทัลุ่

แลุ่ะเครูือข่�าย 5G ค่ณภั�พสูื่งม�พัฒน�นิคมอ่ตสื่�ห้กรูรูมครูบวงจิรูรูะด้ับภัูมิภั�คด้�วยนวัตกรูรูมสูื่�คว�มยั�งยืน 

พรู�อมติด้ตั�งโครูงสื่รู��งพื�นฐ์�นก�รูสื่่อสื่�รูรูวมทั�งเครูือข��ย 5G ในพื�นท่�นิคมอ่ตสื่�ห้กรูรูมต��ง ๆ ทั�วป็รูะเทศเพ่อให้� 

เป็็นพื�นท่�ท่�ม่เทคโนโลุ่ย่ลุ่ำ��สื่มัยนอกจิ�กน่�ยังจิะรู�วมกันศ่กษั�ทด้สื่อบ Use Case 5G ทั�งก�รูพัฒน�รูะบบอัตโนมัติ  

(Automation) ก�รูนำ�เทคโนโลุ่ย่ IoT แลุ่ะห้่�นยนต์ม�ชั�วยเพิ�มป็รูะสื่ิทธุิภั�พภั�ยในโรูงง�นรูวมถ่ึงพัฒน�พื�นท่�ให้�เป็็น 

นิคมอ่ตสื่�ห้กรูรูมอัจิฉรูิยะ (Smart Campus) แลุ่ะท��เรืูออ่ตสื่�ห้กรูรูมอัจิฉรูิยะ (Smart Port) เพิ�มป็รูะสิื่ทธิุภั�พด้��น 

คว�มป็ลุ่อด้ภััยรูะบบขนสื่�งแลุ่ะจิรู�จิรูอัจิฉริูยะสื่ิ�งแวด้ลุ่�อมแลุ่ะพลัุ่งง�นพรู�อมกันน่�ยังเป็็นก�รูเสื่ริูมสื่รู��งคว�ม

แข็งแกรู�งของรูะบบนิเวศ 5G โด้ยเป็ิด้โอก�สื่ให้�ผูู้�ป็รูะกอบก�รูในนิคมอ่ตสื่�ห้กรูรูมแลุ่ะคนไทยในช่ัมชันพื�นท่�ย��น 

นิคมอ่ตสื่�ห้กรูรูมต��ง ๆ ได้�เข��ถึ่งเทคโนโลุ่ย่ 5G ได้�แพรู�ห้ลุ่�ยยิ�งข่�นรูวมทั�งตอบสื่นองคว�มต�องก�รูของภั�คธุ่รูกิจิ 

แลุ่ะวงก�รูอ่ตสื่�ห้กรูรูมในย่คดิ้จิิทัลุ่น่�
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• ทรููดิิจิิท่ลพารู์คศูนย์กลุ่�งเทคแลุ่ะสื่ต�รู์ทอัพท่�ให้ญ�ท่�สื่่ด้ในอ�เซ์่ยนเสื่รูิมก�รูให้�บรูิก�รู TDPK One Stop Service 

for Startups โด้ยขย�ยคว�มรู�วมมือกับกรูมทรูัพย์สื่ินท�งป็ัญญ�แลุ่ะทรููอินคิวบ์ผูู้�นำ�โครูงก�รูบ�มเพ�ะแลุ่ะก�รูลุ่งท่น 

สื่ต�รู์ทอัพเพิ�มบรูิก�รูให้�คำ�ป็รู่กษั�เก่�ยวกับทรูัพย์สิื่นท�งป็ัญญ� (Intellectual Property) เพ่อสื่รู��งคว�มรูู�คว�มเข��ใจิแลุ่ะ

ป็กป็้องสื่ิทธุิในนวัตกรูรูมสื่ินค��แลุ่ะบรูิก�รูท่�คิด้ค�นข่�นให้ม�ซ่์�งจิะชั�วยสื่รู��งคว�มได้�เป็รู่ยบในก�รูแข�งขัน ทั�งน่� พันธุมิตรู

ท�งภั�ครูัฐ์ท่�ให้�คว�มรู�วมมืออยู�แลุ่�ว ได้�แก� คณะกรูรูมก�รูสื่�งเสื่รูิมก�รูลุ่งท่น (BOI) สื่ำ�นักง�นนวัตกรูรูมแห้�งชั�ติ (NIA) 

แลุ่ะสื่ำ�นักง�นสื่�งเสื่รูิมเศรูษัฐ์กิจิด้ิจิิทัลุ่ (DEPA) เป็็นต�น

เดำือน์กุมภาพััน์ธ์์

• ทรููออนไลน์ม่�งมั�นในก�รูนำ�นวัตกรูรูมม�เพ่อสื่รู��งก�รูเติบโตในตลุ่�ด้ให้ม� ๆ  โด้ยลุ่��ส่ื่ด้เป็ิด้ตัวบรูิก�รูให้ม� Prepay True  

Wireless Hi-Speed อินเทอรู์เน็ตไรู�สื่�ยแบบเติมเงิน เพ่อให้�ลูุ่กค��สื่�ม�รูถึเข��ถึ่งอินเทอรู์เน็ตได้�อย��งรูวด้เรู็ว 

โด้ยไม�ต�องติด้ตั�งสื่�ยไฟ์เบอรู์ท่�บ��น ทั�งน่�ลุู่กค��สื่�ม�รูถึเลุ่ือกใชั�ง�นได้�ต�มคว�มต�องก�รู โด้ยม่แพ็กเกจิให้�เลุ่ือกทั�งแบบ

รู�ยชัั�วโมง รู�ยวัน แลุ่ะรู�ยสื่ัป็ด้�ห้์ สื่ิ�งเห้ลุ่��น่�ควบคู�ไป็กับก�รูยกรูะด้ับป็รูะสื่บก�รูณ์ก�รูใชั�ง�นของลุู่กค��อย��งต�อเน่อง 

จิะชั�วยให้�ทรููออนไลุ่น์สื่�ม�รูถึตอบสื่นองคว�มต�องก�รูใชั�บริูก�รูอินเทอรู์เน็ตเพ่อก�รูทำ�ง�นแลุ่ะก�รูเรู่ยนแบบท่กท่�  

ท่กเวลุ่� ท่�เพิ�มสืู่งข่�นในชั�วงสื่ถึ�นก�รูณ์โควิด้-19แลุ่ะย่คดิ้จิิทัลุ่น่�

• กล๊�มูทรููรู�วมกับควอลุ่คอมม์ เทคโนโลุ่ย่ อิงค์ ผูู้�นำ�นวัตกรูรูมเทคโนโลุ่ย่ไรู�สื่�ยแห้�งอน�คต พัฒน�เทคโนโลุ่ย่ 5G 

ป็รูะสิื่ทธุิภั�พสืู่งบนคลุ่่นย��นคว�มถ่ึ�สืู่ง 26 GHz ห้รืูอ mmWave (millimeter wave) โด้ยสื่�ม�รูถึทำ�คว�มเร็ูวแรูง

สืู่งสื่่ด้ถึ่ง 2.3 Gbps ผู้��นเครูือข��ยทรูู 5G แลุ่ะ Qualcomm® 5G Fixed Wireless Access Platform ทั�งน่� mmWave  

เห้ม�ะสื่ำ�ห้รัูบก�รูให้�บรูิก�รู 5G แก�ลุู่กค�� B2C โด้ยก�รูนำ�ไป็ใชั�ง�นเป็็น Hotspot ในพื�นท่�ท่�ม่ก�รูใชั�ง�นอินเทอรู์เน็ต 

ห้น�แน่น แลุ่ะให้�บรูิก�รูแก�ลูุ่กค�� B2B ซ์่�งเป็็นผูู้�ผู้ลิุ่ตในภั�คอ่ตสื่�ห้กรูรูมไป็ใชั�ง�นสื่ำ�ห้รัูบเทคโนโลุ่ย่ IoT  

เพ่ออ่ตสื่�ห้กรูรูม แลุ่ะเพ่อใชั�ในพื�นท่�เขตพัฒน�พิเศษัภั�คตะวันออกห้รืูอ EEC ได้�ในอน�คต

• ทรูู ดิิจิิท่ล กรู๊�ป เป็ิด้ตัวแพลุ่ตฟ์อรู์มดู้แลุ่สื่่ขภั�พอัจิฉรูิยะ “ทรูู เฮลท์ (True HEALTH)” ให้�บริูก�รูป็รู่กษั�แพทย์แลุ่ะ

บรูิก�รูสื่�งย� เชั่อมต�อบริูก�รูท�งก�รูแพทย์ในรููป็แบบออฟ์ไลุ่น์แลุ่ะออนไลุ่น์เข��ด้�วยกันเพ่อเพิ�มโอก�สื่ในก�รูเข��ถ่ึง

บริูก�รูท�งก�รูแพทย์ให้�กับคนไทย โด้ยทรูู ด้ิจิิทัลุ่ กรู่�ป็ ได้�รู�วมมือกับ ช่ัว่ (Chiiwii) สื่ต�รู์ทอัพด้��นเทคโนโลุ่ย่ส่ื่ขภั�พ 

(HealthTech) ในก�รูให้�บริูก�รูท�งก�รูแแพทย์เฉพ�ะท�งกว�� 20 สื่�ข�ครูอบคลุ่่มทั�งสื่่ขภั�พก�ยแลุ่ะสื่่ขภั�พจิิต  

พรู�อมด้�วยท่มแพทย์แลุ่ะผูู้�เช่ั�ยวชั�ญจิ�กคลุ่่นิกช่ัว่บรูิรูักษั์ท่�เพิ�มข่�นอย��งต�อเน่อง พรู�อมให้�บรูิก�รูแพลุ่ตฟ์อรู์มทรูู เฮัลุ่ท์ 

ม่คว�มม่�งห้ม�ยท่�จิะยกรูะดั้บค่ณภั�พของป็รูะชั�กรูไทย อำ�นวยคว�มสื่ะด้วกให้�กับวิถึ่ช่ัวิตแบบ New Normal ควบคู� 

ไป็กับก�รูตอบรูับกรูะแสื่ของก�รูแพทย์ท�งไกลุ่ (Telemedicine) ท่�แพรู�ห้ลุ่�ยม�กข่�นในป็ัจิจ่ิบัน

เดำือน์ม่น์าค์ม

• กล๊�มูทรูู ตอกยำ��คว�มม่�งมั�นในก�รูนำ�เทคโนโลุ่ย่ลุ่ำ��สื่มัยม�รู�วมขับเคลุ่่อนเศรูษัฐ์กิจิแลุ่ะสื่ังคมโด้ยเป็ิด้ตัว True 5G  

Worldtech X ศูนย์กลุ่�งคว�มรูู�แลุ่ะพัฒน�นวัตกรูรูม 5G ซ์่�งถึือเป็็นจ่ิด้เรูิ�มต�นท่�สื่ำ�คัญในก�รูสื่รู��งรูะบบนิเวศ 5G 

แลุ่ะผู้สื่�นคว�มรู�วมมือจิ�กท่กภั�คสื่�วน รูวมถึ่งนวัตกรูรูม เพ่อป็รูะย่กต์ใชั�เทคโนโลุ่ย่ 5G ม�พัฒน�นวัตกรูรูมสื่ำ�ห้รูับ 

ก�รูเตบิโตอย��งยั�งยนื ศนูยก์ลุ่�งคว�มรูู�แลุ่ะพฒัน�นวัตกรูรูม 5G น่�ม่เป็�้ห้ม�ยเพอ่ห้ลุ่�อห้ลุ่อมนวัตกรูแลุ่ะผูู้�ป็รูะกอบก�รู 

ด้��นเทคโนโลุ่ย่รู่�นให้ม� รูวมถึ่งเชั่อมโยงท่กภั�คสื่�วนเพ่อสื่รู��งรูะบบนิเวศ 5G แลุ่ะนวัตกรูรูมเพ่อยกรูะด้ับวิถึ่ช่ัวิต 

ในย่คดิ้จิิทัลุ่ของคนไทย พรู�อมทั�งเพิ�มป็รูะสื่ิทธุิภั�พของภั�คธุ่รูกิจิในอ่ตสื่�ห้กรูรูมต��ง ๆ
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• กล๊�มูทรูู ได้�รัูบเลุ่ือกจิ�กโรูงพย�บ�ลุ่ศิรูิรู�ชัให้�เป็็นผูู้�นำ�แพลุ่ตฟ์อรู์มคลุ่�วด้์ MEC (Multi-Access Edge Computing)  

ซ์่�งเป็็นห้ัวใจิสื่ำ�คัญของก�รูพัฒน�โครูงข��ย 5G ม�ใชั�เป็็นครูั�งแรูกในวงก�รูแพทย์แลุ่ะก�รูสื่�ธุ�รูณส่ื่ขของป็รูะเทศไทย

แลุ่ะเอเช่ัยตะวันออกเฉ่ยงใต� แพลุ่ตฟ์อรู์มด้ังกลุ่��วม่จ่ิด้เด้�นทั�งในด้��นคว�มป็ลุ่อด้ภััยของข�อมูลุ่ คว�มเรู็วในก�รู 

รูับสื่�งข�อมูลุ่แลุ่ะคว�มเร็ูวในก�รูตอบสื่นองของแอป็พลิุ่เคชัันได้�เป็็นอย��งด้่สื่นับสื่น่นให้�เกิด้ก�รูนำ�อ่ป็กรูณ์ไรู�สื่�ย 5G 

ม�ใชั�ในโรูงพย�บ�ลุ่ อ�ทิ รูะบบสื่�ธุ�รูณสื่่ขท�งไกลุ่ห้รืูอ Telehealth รูถึอัจิฉรูิยะ 5G ไรู�คนขับแลุ่ะรูถึพย�บ�ลุ่ฉ่กเฉิน 

5G ซ์่�งเป็็นเทคโนโลุ่ย่ IoT แลุ่ะป็ัญญ�ป็รูะด้ิษัฐ์์ซ์่�งได้�รูับก�รูพิสูื่จิน์ผู้ลุ่สื่ำ�เรู็จิม�แลุ่�ว กลุ่่�มทรููจิะขย�ยพันธุมิตรูภั�คธุ่รูกิจิ

ในอ่ตสื่�ห้กรูรูมต��ง ๆ อย��งต�อเน่อง เพ่อพัฒน� 5G use cases พรู�อมทั�งเพิ�มศักยภั�พของเครูือข��ยโทรูคมน�คม

แลุ่ะรูะบบนิเวศ 5G ในป็รูะเทศไทย

• ทรููวิิช่�นส์์สื่รู��งก�รูเติบโตในตลุ่�ด้ OTT (Over the Top) ด้�วยบริูก�รูรููป็แบบให้ม� “ทรููวิชัั�นสื่์ น�ว” (TrueVisions NOW) 

บรูิก�รูสื่ตรู่มมิ�งเพ่อให้�ลูุ่กค��รัูบชัมคอนเทนต์ค่ณภั�พตลุ่อด้ 24 ชัั�วโมงบนทรููไอด้่ ทั�งผู้��นแอป็พลิุ่เคชััน เว็บไซ์ต์ 

แลุ่ะกลุ่�อง OTT ทรููไอด่้ท่ว่ โด้ยบริูก�รูสื่ตรู่มมิ�งคอนเทนต์ด้ังกลุ่��วจิะชั�วยเติมเต็มไลุ่ฟ์์สื่ไตลุ่์แลุ่ะคว�มชัอบของลูุ่กค�� 

พรู�อมเพิ�มศักยภั�พก�รูเติบโตให้�กับกลุ่่�มทรููท��มกลุ่�งคว�มต�องก�รูใชั�บริูก�รู OTT ท่�เพิ�มสูื่งข่�นในย่คดิ้จิิทัลุ่น่�

เดำือน์เมษัายน์-พัฤษัภาค์ม

• กล๊�มูทรูู สื่นับสื่น่นผูู้�บรูิโภัคแลุ่ะภั�คธุ่รูกิจิในป็รูะเทศอย��งต�อเน่องท��มกลุ่�งก�รูรูะบ�ด้ของโควิด้-19 รูะลุ่อกให้ม� 

โด้ยใชั�คว�มแข็งแกรู�งด้��นนวัตกรูรูมด้ิจิิทัลุ่โซ์ลูุ่ชััน เทคโนโลุ่ย่ เครืูอข��ย แลุ่ะกำ�ลุ่ังพลุ่ รูวมไป็ถ่ึงก�รูด้ำ�เนินก�รูสื่นับสื่น่น

โรูงพย�บ�ลุ่ โรูงพย�บ�ลุ่สื่น�ม แลุ่ะสื่ถึ�นพย�บ�ลุ่ผูู้�ป็่วยเฉพ�ะกิจิ โด้ยเฉพ�ะอย��งยิ�งก�รูด้ำ�เนินก�รูด้��นโครูงข��ย

โทรูคมน�คมค่ณภั�พสูื่ง แลุ่ะก�รูใชั�ห่้�นยนต์ True 5G เพ่ออำ�นวยคว�มสื่ะด้วกแก�บ่คลุ่�กรูท�งก�รูแพทย์แลุ่ะผูู้�ป็่วย 

อ่กทั�งได้�พัฒน�แพลุ่ตฟ์อรู์ม “True HEALTH” เพ่อให้�ก�รูเข��ถ่ึงรูะบบสื่�ธุ�รูณส่ื่ขสื่�ม�รูถึทำ�ผู้��นท�งแอป็พลุ่ิเคชััน 

ได้�ท่กท่�แลุ่ะท่กเวลุ่�โด้ยไม�ต�องเด้ินท�งไป็ยังโรูงพย�บ�ลุ่ แลุ่ะแพลุ่ตฟ์อรู์มเทเลุ่คลิุ่นิกซ่์�งจิะชั�วยคัด้กรูองผูู้�ป็่วยโควิด้-19 

ในเบื�องต�นแลุ่ะสื่�ม�รูถึทำ�ก�รูสื่่อสื่�รูแบบท�งไกลุ่ผู้��นรูะบบวิด้่โอได้� นอกจิ�กน่�ยังม่ True Virtual World แพลุ่ตฟ์อรู์ม

เทคโนโลุ่ย่คลุ่�วด้์ให้�บริูก�รูสื่ำ�ห้รูับก�รูเรู่ยนออนไลุ่น์ผู้��น VLEARN ก�รูทำ�ง�นออนไลุ่น์ผู้��น VWORK ก�รูจัิด้ป็รูะช่ัม

ออนไลุ่น์ผู้��น VROOM แลุ่ะก�รูรัูบชัมคอนเทนต์ต��ง ๆ จิ�กทั�วโลุ่กผู้��น VLIVE เพ่อตอบสื่นองคว�มต�องก�รูท่�เพิ�มข่�น

ของลุู่กค�� นอกจิ�กน่�กลุ่่�มทรููยังได้�ออกแพ็กเกจิพิเศษั “True Fights against COVID-19” เพ่อเพิ�มสิื่ทธิุป็รูะโยชัน์แลุ่ะ

สื่ิทธุิพิเศษัให้�แก�ลุู่กค��อ่กด้�วย

• ทรููไอดีิ เป็ิด้ตัว ทรูู ไอดีิ พล่ส์ (TrueID+) แพ็กเกจิสื่ำ�ห้รัูบรูับชัมคอนเทนต์บันเทิงออนไลุ่น์ พรู�อมด้�วยคอนเทนต์ 

ห้ลุ่�กห้ลุ่�ย  ทั�งจิ�กฝั่ั�งฮัอลุ่ลุ่่วูด้ เอเช่ัย รูวมถ่ึงไทย ซ์่�งครูอบคลุ่่มทั�งในรููป็แบบของภั�พยนตรู์ ซ์่รู่สื่์ แลุ่ะรู�ยก�รูว�ไรูต่� 

เพ่อตอบรูับกรูะแสื่ก�รูเติบโตของตลุ่�ด้ OTT

• กล๊�มูธุ๊รูกิจิดิิจิิท่ล เฮลท์ เป็ิด้ตัว “คลุ่่นิกท�งไกลุ่ ทรูู เฮัลุ่ท์ (True Health Teleclinic)” แพลุ่ตฟ์อรู์มก�รูแพทย์ท�งไกลุ่ 

สื่ำ�ห้รัูบโรูงพย�บ�ลุ่แลุ่ะคลุ่่นิก เพ่อสื่นับสื่น่นก�รูเป็ลุ่่�ยนผู้��นสูื่�รูะบบก�รูแพทย์ดิ้จิิทัลุ่

เดำือน์มิถุุน์ายน์

• ทรูู ดิิจิิท่ล พารู์ค ภั�ยใต�คว�มรู�วมมือของเครูือเจิรูิญโภัคภััณฑ์์ สื่ภั�ห้อก�รูค��แห้�งป็รูะเทศไทย กรู่งเทพมห้�นครู แลุ่ะ

คณะแพทยศ�สื่ตรู์ศิรูิรู�ชัพย�บ�ลุ่ ให้�บรูิก�รูฉ่ด้วัคซ่์นโควิด้-19 แก�ป็รูะชั�ชัน โด้ยกลุ่่�มทรููให้�ก�รูสื่นับสื่น่นโครูงสื่รู��ง

พื�นฐ์�นท�งโทรูคมน�คมแลุ่ะดิ้จิิทัลุ่แบบครูบวงจิรู อ�ทิ เครืูอข��ย 5G ก�รูจิัด้รูะบบคิว แพลุ่ตฟ์อรู์มบรูิห้�รูจิัด้ก�รู 

คว�มห้น�แน่นของพื�นท่�ให้�บรูิก�รู แลุ่ะ True AI Easy Pick ตู�จิำ�ห้น่�ยสิื่นค��อัตโนมัติ แลุ่ะอ่กห้ลุ่�กห้ลุ่�ยบริูก�รูด้ิจิิทัลุ่ 

เพ่อชั�วยอำ�นวยคว�มสื่ะด้วกแลุ่ะเพิ�มคว�มมั�นใจิในคว�มป็ลุ่อด้ภััยให้�แก�ป็รูะชั�ชันท่�ม�รูับบริูก�รูฉ่ด้วัคซ่์น



รายงานประจำป 2564 (แบบ 56-1 One Report)

True to Tech, The Future is True

8

• กล๊�มูทรูู ลุ่งน�มบันท่กข�อตกลุ่งคว�มรู�วมมือรู�วมกับ เคท่ คอรู์ป็อเรูชัั�น ผูู้�นำ�ด้��นบรูิก�รูโทรูคมน�คมของเก�ห้ลุ่่ใต�  

เพ่อรู�วมกันพัฒน�นวัตกรูรูมบรูิก�รูด้ิจิิทัลุ่รููป็แบบให้ม�สื่ำ�ห้รูับลูุ่กค��องค์กรูในป็รูะเทศไทย ทั�ง B2B แลุ่ะ B2G ได้�แก� 

บริูก�รู Enterprise LTE/5G กลุ่�อง CCTV อัจิฉริูยะ (IntelligentCCTV/GiGAeyes) แลุ่ะเครืูอข��ยก�รูใชั�พลัุ่งง�นอัจิฉริูยะ 

(Smart Energy) เป็็นต�น โด้ยจิะเรูิ�มต�นด้�วยบรูิก�รู Enterprise LTE/5G ซ์่�งเป็็นบริูก�รูแยกเครูือข��ยรูะห้ว��งข�อมูลุ่ของ

ลุู่กค��องค์กรูแลุ่ะลุู่กค��ทั�วไป็ โด้ยลูุ่กค��องค์กรูจิะได้�รูับคว�มป็ลุ่อด้ภััยด้��นข�อมูลุ่ม�กยิ�งข่�น คว�มรู�วมมือดั้งกลุ่��ว

ยังครูอบคลุ่่มถึ่งก�รูแบ�งป็ันองค์คว�มรูู�ทั�งในด้��นโทรูคมน�คม แลุ่ะคอนเทนต์ ก�รูแบ�งป็ันแนวท�งป็ฏิิบัติท่�ด้่ (Best 

Practice) ก�รูพัฒน� 5G Use Case แลุ่ะก�รูสื่รู��งรูะบบนิเวศ 5G รู�วมกันอ่กด้�วย โด้ยทรููมููฟ เอช จิะเด้ินห้น��ขย�ย 

รูะบบนิเวศ 5G แลุ่ะพันธุมิตรูท�งธุ่รูกิจิอย��งต�อเน่องเพ่อยกรูะด้ับศักยภั�พแลุ่ะก�รูใชั�บรูิก�รู 5G ในวงกว��งทั�วป็รูะเทศ 

• ทรููออนไลน์ ยังคงม่�งมั�นในก�รูก�รูยกรูะด้ับป็รูะสื่บก�รูณ์ของลูุ่กค��ด้�วยก�รูเป็ิด้ตัวนวัตกรูรูมให้ม� “True Gigatex Fiber 

Pro” เรู�เตอรู์ WiFi6 ลุ่��สื่่ด้ ซ์่�งม�พรู�อม WiFi Chipset ให้ม�ท่�เพิ�มป็รูะสิื่ทธุิภั�พในก�รูรูับสื่�งข�อมูลุ่ได้�เรู็วกว��แลุ่ะแรูงกว�� 

ครูอบคลุ่่มพื�นท่�ม�กข่�น ลุ่ด้จ่ิด้อับสื่ัญญ�ณแลุ่ะตัด้สัื่ญญ�ณรูบกวน ทั�งยังม่เทคโนโลุ่ย่ Band Steering เลืุ่อกสัื่ญญ�ณ 

ท่�ด้่ท่�สื่่ด้ให้�แบบอัตโนมัติ ตอบสื่นองคว�มต�องก�รูใชั�ง�นอินเทอรู์เน็ตบ��นท่�เพิ�มข่�นเพ่อรูองรัูบก�รูทำ�ง�นออนไลุ่น์ 

เรู่ยนออนไลุ่น์ ก�รูเลุ่�นเกมออนไลุ่น์ แลุ่ะก�รูรูับชัมคว�มบันเทิงท่�บ��น

• “ทรูู โดิรูน (True Drone)” บรูิก�รูโด้รูนสื่ำ�ห้รูับก�รูฉ่ด้พ�นป็่�ยพืชัผู้ลุ่ท�งก�รูเกษัตรู เป็ิด้ให้�บรูิก�รูอย��งเป็็นท�งก�รู 

โด้ยสื่�ม�รูถึจิองใชั�บรูิก�รูได้�ผู้��นชั�องท�ง Line Official Account ทั�งน่� บริูก�รูทรูู โด้รูนม่�งมั�นสื่นับสื่น่นเกษัตกรู 

โด้ยนำ�เทคโนโลุ่ย่โด้รูนม�ชั�วยในก�รูฉ่ด้พ�นป่็�ยอย��งแม�นยำ�แลุ่ะม่ป็รูะสื่ิทธุิภั�พยิ�งข่�น รูวมถึ่งชั�วยลุ่ด้ต�นท่นในก�รู

ทำ�ก�รูเกษัตรู

เดำือน์กรกฎาค์ม

• กล๊�มูทรููรู�วมมือกับ มิตซู์บิชัิ อ่เลุ่็คทรูิค ท่�ม่คว�มเช่ั�ยวชั�ญในรูะบบโรูงง�นอัจิฉรูิยะ (Smart Factory) แลุ่ะเลิุ่ศวิลุ่ัย  

ผูู้�นำ�ด้��นก�รูพัฒน�แลุ่ะออกแบบรูะบบห่้�นยนต์แลุ่ะรูะบบอัตโนมัติ รู�วมสื่รู��งต�นแบบ 5G Smart Factory ผู้��นเครืูอข��ย 

5G Private Network ของทรููมููฟ เอช ซ์่�งเชั่อมต�อเครู่องจิักรูแลุ่ะอ่ป็กรูณ์ต��ง ๆ  ภั�ยในโรูงง�นแบบอัตโนมัติ  รูับสื่�งข�อมูลุ่ 

เรู่ยลุ่ไทม์ สื่�ม�รูถึควบค่ม นำ�ข�อมูลุ่ไป็วิเครู�ะห้์แลุ่ะผู้สื่�นฟ์ังก์ชัั�นของห้่�นยนต์เคลุ่่อนท่�ในสื่�ยก�รูผู้ลิุ่ต (Autonomous 

Mobile Robotic ห้รูือ AMR) เพิ�มป็รูะสื่ิทธุิภั�พในก�รูบรูิห้�รูจัิด้ก�รูโรูงง�น ลุ่ด้ต�นท่นธุ่รูกิจิตลุ่อด้ทั�งห้�วงโซ์�ก�รูผู้ลิุ่ต

ในขณะเด้่ยวกันกลุ่่�มทรููยังรู�วมทำ�ง�นกับห้น่วยง�นของภั�ครูัฐ์อย��งเห้น่ยวแน่นเพ่อพัฒน�โครูงก�รูอัจิฉรูิยะต��ง ๆ  

ในห้ลุ่�ยอ่ตสื่�ห้กรูรูม เชั�น ก�รูทำ�ก�รูเกษัตรูอัจิฉรูิยะ แลุ่ะโรูงพย�บ�ลุ่อัจิฉรูิยะ เป็็นต�น

• กล๊�มูทรููม่�งมั�นสื่รู��งก�รูเติบโตด้�วยบริูก�รูท่�ตอบสื่นองต�อคว�มต�องก�รูแลุ่ะไลุ่ฟ์์สื่ไตลุ่์ของลูุ่กค��ได้�ด้่ยิ�งข่�นด้�วยก�รู 

เป็ิด้ตัวแพ็กเกจิพรู่เม่ยมท่�รูวมจ่ิด้แข็งของ TrueID+ ในก�รูรูับชัมคอนเทนต์ยอด้นิยมกว�� 4,000 รู�ยก�รูแบบออนด้่ม�น 

แลุ่ะ TrueVisions NOW ในก�รูสื่ต่มมิ�งคอนเทนต์พรู่เม่ยมสื่ำ�ห้รูับท่กคนในครูอบครูัวเข��ไว�ด้�วยกัน โด้ยลูุ่กค��สื่�ม�รูถึ

รูับชัมคอนเทนต์ต��ง ๆ  ได้�ท่กท่�ท่กเวลุ่�ผู้��นห้ลุ่�กห้ลุ่�ยชั�องท�ง ทั�ง TrueID แอป็พลุ่ิเคชััน เว็บไซ์ต์ แลุ่ะ กลุ่�องโทรูทัศน์

• บริูษั่ท ทรูู คอรู์ปอเรูช่�น จิำาก่ดิ (มูหาชน) ได้�รูับคัด้เลุ่ือกเป็็นสื่ม�ชัิกด้ัชัน่คว�มยั�งยืน FTSE4Good 2021 ต�อเน่อง 

เป็็นป็ีท่� 5 จิ�ก FTSE Russell ด้�วยคะแนนท่�สืู่งกว��ค��เฉลุ่่�ยของกลุ่่�มอ่ตสื่�ห้กรูรูมโทรูคมน�คม รู�งวัลุ่ดั้งกลุ่��วสื่ะท�อนถึ่ง 

คว�มสื่ำ�เรู็จิในก�รูด้ำ�เนินธุ่รูกิจิ ตลุ่อด้จินก�รูพัฒน�ท่�ยั�งยืนซ่์�งเป็็นผู้ลุ่สื่ืบเน่องม�จิ�กคว�มม่�นมั�นอย��งต�อเน่องท่�จิะ 

นำ�เทคโนโลุ่ย่ด้��นด้ิจิิทัลุ่ม�ขับเคลุ่่อนโครูงก�รูสื่ำ�คัญต��ง ๆ  ครูอบคลุ่่มถ่ึงก�รูม่ธุรูรูม�ภัิบ�ลุ่ ก�รูจัิด้ก�รูด้��นก�รูรัูกษั�

คว�มมั�นคงป็ลุ่อด้ภััยไซ์เบอรู์ คว�มเป็็นสื่�วนตัวของข�อมูลุ่สื่�วนบ่คคลุ่ ในด้��นสิื่�งแวด้ลุ่�อม กลุ่่�มทรููได้�ติด้ตั�งโซ์ลุ่��เซ์ลุ่ลุ่์ท่� 

เสื่�สื่�งสื่ัญญ�ณ แลุ่ะท่�รูะบบแลุ่กเป็ลุ่่�ยนโทรูศัพท์ รูวมถึ่งลุ่ด้ผู้ลุ่กรูะทบจิ�กภั�วะเรูือนกรูะจิก ในด้��นสื่ังคม กลุ่่�มทรูู

สื่นับสื่น่นก�รูศ่กษั�ของเย�วชันชั�วไทยผู้��นมูลุ่นิธุิสื่�นอน�คตก�รูศ่กษั� คอนเน็กซ์์อ่ด่้ แลุ่ะคิด้ค�นนวัตกรูรูมทรููเฮัลุ่ท์

แอป็พลุ่ิเคชััน
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เดำือน์สิังหาค์ม

• กล๊�มูธุ๊รูกิจิดิิจิิท่ลโซลูช่น เป็ิด้ตัวโซ์ลูุ่ชัันให้ม�สื่ำ�ห้รูับภั�คก�รูเกษัตรู “ทรูู โกรูวิ์ ( True Grow)” ห้รูือรูะบบนำ��อัจิฉรูิยะ  

เพ่อสื่นับสื่น่นก�รูทำ�ก�รูเกษัตรูให้�ม่ป็รูะสื่ิทธุิภั�พยิ�งข่�น 

• กล๊�มูธุ๊รูกิจิดิิจิิท่ล เฮลท์ ขย�ยบรูิก�รูบนแอป็พลุ่ิเคชัันทรูู เฮัลุ่ท์ (True HEALTH) ให้�เป็็นอ่กท�งเลืุ่อกห้น่�งในแนวท�ง 

ก�รูรูักษั�ผูู้�ป็่วยโควิด้-19 แลุ่ะผูู้�ถึือกรูมธุรูรูม์ ท่�เลืุ่อกก�รูกักตัวในท่�พักอ�ศัย (Home Isolation) โด้ยรู�วมกับพ�รู์ทเนอรู์ 

ได้�แก� สื่ำ�นักง�นห้ลัุ่กป็รูะกันสื่่ขภั�พแห้�งชั�ติ สื่ำ�นักง�นป็รูะกันสัื่งคม สื่ม�คมป็รูะกันวิน�ศภััยไทย แลุ่ะบรูิษััท  

ไทยรู่เซ์อรู์วิสื่เซ์สื่ จิำ�กัด้ (มห้�ชัน) ซ์่�งทำ�ห้น��ท่�ให้�บริูก�รูจัิด้ก�รูค��สิื่นไห้มทด้แทน (Third Party Administration ห้รืูอ 

(TPA) นอกจิ�กน่� ยังม่ก�รูเป็ิด้ตัวบรูิก�รูให้ม� ได้�แก� ‘TeleMediClaim+’ ท่�ชั�วยให้�ผูู้�ใชั�บรูิก�รูสื่�ม�รูถึเคลุ่มป็รูะกัน 

ได้�โด้ยตรูงภั�ยในแอป็พลุ่ิเคชัันโด้ยไม�ต�องสื่ำ�รูองจิ��ยค��บรูิก�รูไป็ก�อน

• กล๊�มูทรูู รู�วมกับ สื่ถึ�บันเทคโนโลุ่ย่พรูะจิอมเกลุ่��เจิ��ค่ณทห้�รูลุ่�ด้กรูะบัง (สื่จิลุ่.) แลุ่ะกรูมสื่นับสื่น่นบรูิก�รูสื่่ขภั�พ 

(สื่บสื่.) กรูะทรูวงสื่�ธุ�รูณสื่่ขป็ฏิิรููป็ “รูะบบสื่�ธุ�รูณส่ื่ขท�งไกลุ่-รูะบบทันตกรูรูมท�งไกลุ่” เพ่อสื่รู��งก�รูเข��ถ่ึงรูะบบ

บรูิก�รูสื่่ขภั�พผูู้�สืู่งวัยทั�วป็รูะเทศ ภั�ยใต�โครูงก�รู “พัฒน�รูะบบก�รูดู้แลุ่ผูู้�สูื่งอ�ย่ในช่ัมชันแบบไรู�รูอยต�อ” เพ่อ 

บูรูณ�ก�รูรูะบบก�รูดู้แลุ่สื่่ขภั�พของผูู้�สืู่งอ�ย่ ผู้��นเว็บแอป็พลุ่ิเคชััน ครูอบคลุ่่มตั�งแต�ก�รูคัด้กรูองศักยภั�พของ 

ผูู้�สืู่งอ�ย่ในช่ัมชัน 9 ด้��น ด้ังน่� สื่มรูรูถึภั�พสื่มอง ก�รูได้�ยิน ก�รูมองเห็้น ก�รูเคลุ่่อนไห้ว ภั�วะโภัชัน�ก�รู ก�รูกลุ่ั�น

ป็ัสื่สื่�วะ ภั�วะซ์่มเศรู�� สื่่ขภั�พชั�องป็�ก แลุ่ะคว�มสื่�ม�รูถึในก�รูป็รูะกอบกิจิวัตรูป็รูะจิำ�วัน พรู�อมรูะบบนัด้ห้ม�ย 

พบแพทย์ แลุ่ะติด้ต�มอ�ก�รู ตลุ่อด้จินก�รูป็รูะมวลุ่ผู้ลุ่แลุ่ะก�รูจัิด้ก�รูข�อมูลุ่อย��งเป็็นรูะบบ ซ์่�งจิะเชั่อมโยงก�รูทำ�ง�น

ของท่มแพทย์อ�สื่�สื่มัครูสื่�ธุ�รูณสื่่ข แลุ่ะเจิ��ห้น��ท่�สื่�ธุ�รูณส่ื่ขในพื�นท่�

เดำือน์กัน์ยายน์

• กล๊�มูทรูู รูับรู�งวัลุ่ยอด้เย่�ยมจิ�กก�รูป็รูะเมินแลุ่ะจิัด้รูะด้ับของโครูงก�รูตัวช่ั�วัด้ธุ่รูกิจิค�รู์บอนตำ��แลุ่ะยั�งยืน (LCSi : Low 

Carbon and Sustainable Business Index) ป็รูะจิำ�ป็ี 2564 จิ�กองค์ก�รูบรูิห้�รูจัิด้ก�รูก��ซ์เรืูอนกรูะจิก ห้รูือ อบก. 

รู�งวัลุ่ดั้งกลุ่��วตอกยำ��คว�มม่�งมั�นของกลุ่่�มทรูู ในก�รูขับเคลุ่่อนธุ่รูกิจิค�รู์บอนตำ��อย��งยั�งยืน ก�รูใชั�พลัุ่งง�นห้ม่นเว่ยน

เชั�น โซ์ลุ่��เซ์ลุ่ลุ่์ ก�รูเข��รู�วมป็รูะเมินรู�ค�ค�รู์บอนในองค์กรูสื่ำ�ห้รูับโครูงก�รูต��ง ๆ  รูวมถึ่งก�รูตั�งเป็้�ห้ม�ยสืู่�ก�รูเป็็น

องค์กรูท่�ป็ลุ่�อยก��ซ์ค�รู์บอนได้ออกไซ์ด้์สื่่ทธิุเป็็นศูนย์ ห้รูือ Carbon Neutral ภั�ยในป็ี 2573 เพ่อรู�วมแก�ป็ัญห้�ก�รู

เป็ลุ่่�ยนแป็ลุ่งสื่ภั�พภัูมิอ�ก�ศ แลุ่ะสื่นับสื่น่นก�รูลุ่ด้ก��ซ์เรูือนกรูะจิกของป็รูะเทศไทย

เดำือน์ตุลาค์ม

• กล๊�มูทรูู รูับรู�งวัลุ่ห่้�นยั�งยืน Thailand Sustainability Investment (THSI) ป็รูะจิำ�ป็ี 2564ต�อเน่องเป็็นป็ีท่� 4 ในกลุ่่�มบริูษััท

จิด้ทะเบ่ยนในตลุ่�ด้ห้ลัุ่กทรูัพย์ท่�ม่มูลุ่ค��ห้ลุ่ักทรูัพย์ต�มรู�ค�ตลุ่�ด้สืู่งกว�� 100,000 ลุ่��นบ�ท ป็รูะเภัทกลุ่่�มเทคโนโลุ่ย ่

นอกจิ�กน่�ยังได้�รัูบรู�งวัลุ่ Rising Star Sustainability จิ�กก�รูป็รูะก�ศรู�งวัลุ่ SET AWARDS ป็รูะจิำ�ป็ี 2564 ซ์่�งจิัด้ข่�น

ในเด้ือนพฤศจิิก�ยนอ่กด้�วย รู�งวัลุ่ดั้งกลุ่��วสื่ะท�อนถึ่งคว�มม่�งมั�นของกลุ่่�มทรููท่�จิะด้ำ�เนินธุ่รูกิจิแลุ่ะเติบโตแบบยั�งยืน 

ด้�วยคว�มโป็รู�งใสื่ แลุ่ะม่ผู้ลุ่ง�นเป็็นท่�ยอมรูับ ก�รูใชั�เทคโนโลุ่ย่แลุ่ะนวัตกรูรูมเพ่อขับเคลุ่่อนบริูษััทไป็ข��งห้น��รูวมถ่ึง

คว�มรูับผู้ิด้ชัอบต�อผูู้�ม่สื่�วนได้�เสื่่ย สื่ังคม แลุ่ะสื่ิ�งแวด้ลุ่�อม

• ทรููมููฟ เอช ขย�ยคว�มรู�วมมือกับพันธุมิตรูชัั�นนำ�รูะด้ับโลุ่กอย��งต�อเน่อง อ�ทิ คว�มรู�วมมือกับ TikTok ผู้สื่�นคว�ม

แข็งแกรู�งด้��น Key Opinion Leaders (KOLs) เข��กับ 5G XR Studio เพ่อสื่รู��งเกมโชัว์เสื่มือนจิรูิงท่�ลุ่ำ��สื่มัย แลุ่ะ  

Nonvoice Alive ผูู้�ให้�บรูิก�รูแอป็พลุ่ิเคชััน 5G แลุ่ะเทคโนโลุ่ย่ AR (Augmented Reality) เสื่มือนจิรูิงจิ�กสื่ห้รูัฐ์อเมริูก� 

เพ่อเพิ�มสื่ิทธุิพิเศษัสื่ำ�ห้รูับลุู่กค��ของทรููผู้��นศูนย์รูวมแอป็พลิุ่เคชััน AR 5G รูะด้ับโลุ่ก
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• ทรูู ไอดิี เป็ิด้ตัว แอปพลิเคช่นทรููไอดิีโฉมให้ม�ภั�ยใต�แนวคิด้ ‘แอป็พลุ่ิเคชัันท่�อยู�เค่ยงข��งค่ณในท่กวัน’ โด้ย 

เพิ�มป็รูะสื่บก�รูณ์ก�รูใชั�บรูิก�รูท่�สื่ะด้วกแลุ่ะเข��ถึ่งง��ยยิ�งข่�น เสื่รูิมด้�วยสื่ิทธุิพิเศษัแลุ่ะกิจิกรูรูมแลุ่กทรููพอยต์ พรู�อมทั�ง 

เพิ�มฟ์ีเจิอรู์ให้ม� ๆ ให้�แก�ผูู้�ใชั�บรูิก�รู

เดำือน์พัฤศจิกายน์

• บรูิษั่ท ทรูู คอรู์ปอเรูช่�น จิำาก่ดิ (มูหาชน) เป็็นองค์กรูสื่่อสื่�รูโทรูคมน�คมรู�ยแรูกแลุ่ะรู�ยเด่้ยวในป็รูะเทศไทยท่�ได้�รัูบ 

คัด้เลุ่ือกเข��เป็็นสื่ม�ชิักดั้ชัน่คว�มยั�งยืนด้�วโจินสื่์ ห้รืูอ Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) ป็รูะเภัทตลุ่�ด้ 

เกิด้ให้ม� (Emerging Markets) ด้�วยคะแนนสืู่งท่�สื่่ด้ของโลุ่กในกลุ่่�มอ่ตสื่�ห้กรูรูมสื่่อสื่�รูโทรูคมน�คม ติด้ต�อกัน 4 ป็ี รูวมถึ่ง 

คงสื่ถึ�นะเป็็นสื่ม�ชิัก DJSI ติด้ต�อกันเป็็นป็ีท่� 5 ในป็ี 2564 ทรููเป็็นบรูิษััทโทรูคมน�คมบรูิษััทแรูกในโลุ่กท่�สื่�ม�รูถึ 

คงสื่ถึ�นะด้ังกลุ่��วได้�ย�วน�นท่�สื่่ด้ในชั�วง 15 ป็ีท่�ผู้��นม� ก�รูได้�รูับก�รูยอมรูับรูะด้ับโลุ่กน่�เป็็นผู้ลุ่ม�จิ�กก�รูคิด้ค�น

นวัตกรูรูมแลุ่ะก�รูพัฒน�อย��งต�อเน่องทั�งในด้��น เศรูษัฐ์กิจิ สื่ังคม แลุ่ะสิื่�งแวด้ลุ่�อมภั�ยใต�ย่ทธุศ�สื่ตรู์ 3H’s: Heart  

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

• กล๊�มูทรูู รู�วมมือกับ ไป็รูษัณ่ย์ไทยพัฒน�ก�รูใชั�โด้รูนท่�ควบค่มจิ�กรูะยะไกลุ่แบบเรู่ยลุ่ไทม์ผู้��นเครืูอข��ย ทรููมููฟ เอช 5G 

ทด้ลุ่องสื่�งย�ถึ่งบ��นสื่ำ�ห้รัูบผูู้�ใชั�บรูิก�รูป็รู่กษั�ห้มอออนไลุ่น์ผู้��นแพลุ่ตฟ์อรู์มดู้แลุ่ส่ื่ขภั�พอัจิฉรูิยะ True HEALTH  

เพ่อเพิ�มชั�องท�งก�รูสื่�งย�ได้�รูวด้เร็ูวม�กข่�น แลุ่ะยังสื่�ม�รูถึนำ�ไป็ป็รัูบใชั�ในพื�นท่�ท่�ม่ก�รูเข��ถ่ึงได้�ย�กอ่กด้�วย นอกจิ�กน่� 

ยังม่บรูิก�รูสื่ำ�ห้รูับลุู่กค�� ทรููมูฟ์ เอชั เพ่อเติมเงินโทรูศัพท์มือถึือ ซื์�อแพ็กเกจิอินเทอรู์เน็ตแลุ่ะ SIM ผู้��นบ่รู่ษัไป็รูษัณ่ย์

ได้�ถึ่งห้น��บ��น ตอกยำ��คว�มตั�งใจิของกลุ่่�มทรููท่�จิะสื่รู��งมูลุ่ค��แลุ่ะอำ�นวยคว�มสื่ะด้วกแก�ลุู่กค��โด้ยก�รูใชั�เทคโนโลุ่ย่

ด้ิจิิทัลุ่เพ่อเพิ�มศักยภั�พแลุ่ะป็รูะสื่ิทธุิภั�พในภั�คสื่�วนต��ง ๆ

• กล๊�มูทรูู เดิ้นห้น��สื่นับสื่น่นก�รูพัฒน�เมืองอัจิฉรูิยะ เรูิ�มด้�วยก�รูทด้ลุ่องเป็ิด้ตัวสื่ม�รู์ทซ์ิต่�ท่�จิังห้วัด้ภัูเก็ตเพ่อตอบรูับ 

กับก�รูเป็ิด้ป็รูะเทศอ่กครัู�งสื่ำ�ห้รัูบนักท�องเท่�ยวต��งชั�ติท่�ได้�รูับวัคซ์่นแลุ่�ว ซ์่�งได้�นำ�รู�องรู�วมกับโรูงแรูม เซ็์นท�รู� แกรูนด้์ 

บ่ชั รู่สื่อรู์ท ภัูเก็ต นำ�โซ์ลุู่ชัันทรูู 5G ทั�ง ทรูู 5G Robo-serve ห้่�นยนต์อัจิฉรูิยะ 5G ท่�ให้�บรูิก�รูสื่�งอ�ห้�รูได้�แบบไรู�สื่ัมผู้ัสื่ 

แลุ่ะยังม่ True Digital Smart QR Code (DGS) ท่�พัฒน�โด้ย True Digital Group ให้�ลูุ่กค��ท่�เข��พักภั�ยในโรูงแรูม 

สื่ั�งอ�ห้�รูห้รืูอบรูิก�รูรููมเซ์อรู์วิสื่ ในรููป็แบบของ QR Code ผู้��นมือถึือ ทรูู 5G Fixed Wireless Access (FWA) ท่�ใชั� 

CPE 5G เพ่อเพิ�มป็รูะสื่บก�รูณ์ก�รูใชั�โทรูศัพท์มือถึือของลุู่กค��แลุ่ะเพิ�มคว�มชััด้ในก�รูรูับสื่�งสื่ัญญ�ณ รูวมทั�งก�รู 

ให้�คำ�ป็รู่กษั�ด้��นสื่่ขภั�พผู้��น ทรูู 5G x TytoCare แลุ่ะ True HEALTH 

• ทรููออนไลน์ตอกยำ��คว�มเป็็นผูู้�นำ�แลุ่ะก�รูใชั�นวัตกรูรูมในตลุ่�ด้บรูอด้แบนด้์อินเทอรู์เน็ตด้�วยก�รูเป็ิด้ตัว “True Gigatex 

Flexi” เป็็นเจิ��แรูกในป็รูะเทศไทย โด้ยกลุ่่�มลุู่กค�� 1 Gbps สื่�ม�รูถึป็รูับคว�มเรู็วอินเทอรู์เน็ตได้�ต�มคว�มต�องก�รู

แลุ่ะไลุ่ฟ์์สื่ไตลุ่์ โด้ยสื่�ม�รูถึเลืุ่อกคว�มเรู็วให้�เห้ม�ะกับก�รูทำ�ง�น ก�รูเรู่ยน ก�รูสื่ตรู่มมิ�งแลุ่ะก�รูเลุ่�นเกมต�มคว�ม

เห้ม�ะสื่มของลูุ่กค��

• ทรูู ไซเบอรู์ซีเคียวิริูตี้ี� ได้�รัูบอน่มัติรูับรูองม�ตรูฐ์�นคว�มป็ลุ่อด้ภััยท�งไซ์เบอรู์ ISO 27001 ซ์่�งถึือเป็็นก�รูเสื่ริูมสื่รู��ง

ศักยภั�พในก�รูแข�งขันของธุ่รูกิจิในตลุ่�ด้

• กล๊�มูธุ๊รูกิจิดิิจิิท่ลโซลูช่น เป็ิด้ตัวโซ์นเรูือธุงของโซ์ลุู่ชัันอ่ป็กรูณ์ภั�ยในบ��นอัจิฉรูิยะ Smart Living TECH แห้�งแรูก

ในป็รูะเทศไทย ท่�โลุ่ตัสื่ สื่�ข�สื่่ข่มวิท 50 โด้ยโซ์ลุู่ชัันอ่ป็กรูณ์ภั�ยในบ��นอัจิฉรูิยะ (Smart Living Solution) จิะสื่รู��ง

ป็รูะสื่บก�รูณ์ก�รูอยู�อ�ศัยให้ม�แบบเฉพ�ะบ่คคลุ่ให้�แก�ผูู้�ใชั�บริูก�รู (Personalized Living Experience) เพ่อตอบสื่นอง 

วิถึ่ชัว่ติของคนไทยในย่คด้ิจิทิลัุ่ ผู้��นก�รูเชัอ่มต�ออป่็กรูณไ์อโอทใ่นบ��นต��ง ๆ  เข��ด้�วยกัน อ�ท ิป็ลุ่ั�กอจัิฉรูิยะ รู่โมทควบคม่

อจัิฉรูยิะ กลุ่�องวงจิรูป็ดิ้อจัิฉรูยิะ ห้ลุ่อด้ไฟ์อัจิฉรูยิะ ห้่�นยนตท์ำ�คว�มสื่ะอ�ด้อัจิฉรูยิะ ห้รูอือป่็กรูณอ์น่ ๆ  ท่�สื่�ม�รูถึเชัอ่มต�อ 

ได้�อัตโนมัติ ให้�สื่�ม�รูถึควบค่มได้�ผู้��นแอป็พลิุ่เคชััน ลุ่ิฟ์วิ�ง เทค (Living Tech) บนสื่ม�รู์ทโฟ์น
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เดำือน์ธ์ัน์วิาค์ม

• บรูิษั่ท ทรูู คอรู์ปอเรูช่�น จิำาก่ดิ (มูหาชน) ลุ่งน�มคว�มรู�วมมือก�รูใชั�บรูิก�รู iConnect Pro Clearing Service กับ

บริูษััท ไชัน่� โมบ�ยลุ่์ อินเตอรู์เนชัั�นแนลุ่ จิำ�กัด้ (CMI) เพ่อนำ�ศักยภั�พด้��นก�รูวิเครู�ะห้์ข�อมูลุ่ แลุ่ะป็รูะมวลุ่ผู้ลุ่ได้�แบบ 

เรู่ยลุ่ไทม์อย��งถึูกต�องแม�นยำ� ป็รูับก�รูแสื่ด้งผู้ลุ่ห้น��จิอได้�ต�มคว�มต�องก�รูของผูู้�ใชั�ง�น แลุ่ะม่คว�มป็ลุ่อด้ภััยสืู่ง 

ตลุ่อด้จินสื่�ม�รูถึควบค่มต�นท่นรู�ค�ให้�ด่้ข่�นได้� ม�พัฒน�บรูิก�รูโรูมมิ�งของทรููมูฟ์ เอชั เพิ�มป็รูะสื่ิทธุิภั�พ พรู�อมรูองรัูบ

ก�รูใชั�ง�นของนักท�องเท่�ยวทั�งชั�วไทยแลุ่ะต��งชั�ติ ท่�เรูิ�มออกเดิ้นท�งท�องเท่�ยวห้ลัุ่งนโยบ�ยเป็ิด้ป็รูะเทศ 

• ทรูู บิส์ิเนส์ ผู้น่กคว�มแข็งแกรู�งในก�รูให้�บรูิก�รูด้�วยก�รูรู�วมมือกับห้น่วยง�นต��ง ๆ โด้ยลุ่��ส่ื่ด้รู�วมมือกับสื่ำ�นักง�น

สื่�งเสื่ริูมวิสื่�ห้กิจิขน�ด้กลุ่�งแลุ่ะขน�ด้ย�อม (สื่สื่ว.) เพ่อสื่นับสื่น่นเอสื่เอ็มอ่แลุ่ะผูู้�ป็รูะกอบก�รูชั�วไทยด้�วยบริูก�รู

แลุ่ะโซ์ลุู่ชัันท�งโทรูคมน�คมค่ณภั�พสูื่ง โด้ยเฉพ�ะอย��งยิ�ง ทรูู 5G แลุ่ะ FWA พรู�อมทั�งสิื่ทธิุพิเศษัท่�เพิ�มมูลุ่ค�� อ�ทิ  

ห้�องเรู่ยนด้ิจิิทัลุ่เพ่อสื่รู��งทักษัะจิ�ก True Digital Academy แลุ่ะแพลุ่ตฟ์อรู์มเทคโนโลุ่ย่คลุ่�วด้์ “True Virtual World” 

เชั�น TrueVRoom แลุ่ะ VWork ตอบสื่นองคว�มต�องก�รูทำ�ง�นนอกสื่ถึ�นท่�ท่�ม่แนวโน�มท่�สืู่งข่�นจิ�กผู้ลุ่กรูะทบของ 

โควิด้-19 แลุ่ะก�รูเป็ลุ่่�ยนแป็ลุ่งสืู่�ย่คดิ้จิิทัลุ่

• ทรููมููฟ เอช รู�วมมือกับบรูิษััท แอสื่เซ์นด้์ น�โน จิำ�กัด้ เป็ิด้ตัว “True Pay Next” ห้รูือเงินติด้มือ อย��งเป็็นท�งก�รู 

เพ่อให้�บริูก�รูน�โนไฟ์แนนซ์์ (nano-finance) แลุ่ะบริูก�รูสิื่นเชั่อโด้ยเน�นคว�มสื่ะด้วกแลุ่ะรูวด้เร็ูวผู้��น ทรููมันน่� วอลุ่เล็ุ่ท

สื่ำ�ห้รัูบลุู่กค��ทรููมูฟ์ เอชั ทั�งแบบรู�ยเดื้อนแลุ่ะแบบเติมเงินบริูก�รูดั้งกลุ่��ว ได้�แก� ก�รูให้�ยืมเงินสื่ำ�ห้รัูบชัำ�รูะสื่ินค��

แลุ่ะบรูิก�รูต��ง ๆ ภั�ยใต�กลุ่่�มทรูู อ�ทิ ทรููมูฟ์ เอชั ทรููออนไลุ่น์ แลุ่ะทรููวิชัั�นสื่์ ก�รูให้�ยืมเงินเพ่อซื์�อแพ็กเกจิเสื่รูิม  

(VAS Packages) ก�รูผู้�อนชัำ�รูะแลุ่ะก�รูให้�สิื่นเชั่อ เป็็นต�น

• กล๊�มูธุรู๊กจิิดิจิิิทล่ เฮลท ์เป็ดิ้ตวัแพลุ่ตฟ์อรูม์บรูกิ�รูท�งก�รูแพทยอ์อนไลุ่นภ์ั�ยใต�ชัอ่ ‘ทรู ูเฮัลุ่ท ์เทเลุ่แครู ์(True HEALTH 

Telecare) สื่ำ�ห้รัูบโรูงพย�บ�ลุ่แลุ่ะคลุ่่นิกขน�ด้เล็ุ่ก ให้�สื่�ม�รูถึบรูิห้�รูจิัด้ก�รูก�รูให้�บรูิก�รูผูู้�ป็่วยท�งออนไลุ่น์ได้�อย��ง

ม่ป็รูะสื่ิทธุิภั�พ โด้ยไม�เพิ�มภั�รูะค��ใชั�จิ��ย บนชั�องท�ง Line Official Account

• บรูิษั่ท ทรูู คอรู์ปอเรูช่�น จิำาก่ดิ (มูหาชน) ได้�รูับรู�งวัลุ่เก่ยรูติค่ณ Sustainability Disclosure Award 2564 ซ์่�งเป็็น

รู�งวัลุ่สืู่งสื่่ด้ ต�อเน่องเป็็นป็ีท่� 3 จิ�กสื่ถึ�บันไทยพัฒน์ ในฐ์�นะองค์กรูตัวอย��งท่�ม่ก�รูเป็ิด้เผู้ยข�อมูลุ่ด้��นคว�มยั�งยืน

ท่�ครูบถึ�วนต�อสื่�ธุ�รูณะแลุ่ะผูู้�ม่สื่�วนได้�เสื่่ย

รางวัิลทั่� ไดำ ้รับประจ ำาป ี 2564

กลุ �มทัรู รับรางวัิล “THE EUROPEAN AWARD FOR BEST PRACTICES 2020 – GOLD CLASS” จาก  

EUROPEAN SOCIETY QUALITY RESEARCH สัวิิตเซอร์แลน์ดำ์

• กลุ่่�มทรูู รูับรู�งวัลุ่แห้�งคว�มภั�คภูัมิใจิจิ�กเวท่รูะดั้บโลุ่ก “The European Award for Best Practices 2020” ในป็รูะเภัท 

Gold Class ท่� European Society Quality Research (ESQR) ป็รูะเทศสื่วิตเซ์อรู์แลุ่นด้์ จิัด้ข่�นเพ่อเชิัด้ชัูองค์กรูต�นแบบทั�ว

โลุ่กท่�ม่ก�รูด้ำ�เนินธุ่รูกิจิท่�ด้่ ภั�ยใต�กรูอบก�รูป็รูะเมินค่ณภั�พต�มม�ตรูฐ์�นสื่�กลุ่ แลุ่ะสื่รู��งสื่รูรูค์นวัฒกรูรูมเทคโนโลุ่ย่

อันลุ่ำ��สื่มัย
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ทัรู ยังค์รองท่ั� 1 DJSI ของโลกใน์กลุ �มโทัรค์มน์าค์ม ยาวิน์าน์สุัดำ 4 ปีซ ้อน์ ติดำอัน์ดัำบสัมาชิิกดำัชิน่์ค์วิามยั�งยืน์ดำาวิโจน์สั์

ต �อเน์ ่องปีทั่�  5 

• ผู้ลุ่ป็รูะก�ศ DJSI ป็ี 2564 ทรูู ได้�คะแนนสืู่งสื่่ด้ของโลุ่กในกลุ่่�มอ่ตสื่�ห้กรูรูมสื่่อสื่�รูโทรูคมน�คมเป็็นป็ีท่� 4 ติด้ต�อกัน 

แลุ่ะคงสื่ถึ�นะสื่ม�ชิักดั้ชัน่คว�มยั�งยืนด้�วโจินสื่์ 5 ป็ีซ์�อน ทำ�ให้�กลุ่่�มทรูู บันท่กป็รูะวัติศ�สื่ตรู์บนเวท่คว�มยั�งยืน 

รูะด้ับโลุ่ก ด้�วยสื่ถึิติให้ม�ครูองแชัมป็์ย�วน�นต�อเน่องสูื่งส่ื่ด้ถึ่ง 4 ป็ีซ์�อน ในกลุ่่�มอ่ตสื่�ห้กรูรูมสื่่อสื่�รูโทรูคมน�คม 

กลุ �มทัรู รับรางวัิลหุ ้น์ยั�งยืน์ ประจ ำาป ี 2564 ต�อเน์ ่อง 4 ปี 

• กลุ่่�มทรูู ได้�รัูบคัด้เลุ่ือกเป็็นห้น่�งในรู�ยชั่อห่้�นยั�งยืน Thailand Sustainability Investment (THSI) ป็รูะจิำ�ป็ี 2564 ต�อเน่อง

เป็็นป็ีท่� 4 ในกลุ่่�มบริูษััทจิด้ทะเบ่ยนในตลุ่�ด้ห้ลัุ่กทรูัพย์ท่�ม่มูลุ่ค��ห้ลัุ่กทรัูพย์ต�มรู�ค�ตลุ่�ด้สืู่งกว�� 100,000 ลุ่��นบ�ท 

ป็รูะเภัทกลุ่่�มเทคโนโลุ่ย ่

ทัรู ติดำอัน์ดัำบดำัชิน่์ค์วิามยั�งยืน์ระดำับโลก FTSE4GOOD 2021 จาก FTSE RUSSELL อังกฤษั ถุึง 5 ปีซ ้อน์

• กลุ่่�มทรูู ได้�รัูบคัด้เลุ่ือกให้�ติด้อันด้ับสื่ม�ชัิกด้ัชัน่คว�มยั�งยืนชัั�นนำ� FTSE4Good ป็รูะจิำ�ป็ี 2564 ต�อเน่องเป็็นป็ีท่� 5 จิ�ก 

FTSE Russell ป็รูะเทศอังกฤษั ด้�วยคะแนนสืู่งกว��ค��เฉลุ่่�ยในกลุ่่�มอ่ตสื่�ห้กรูรูมโทรูคมน�คม โด้ยกลุ่่�มทรูู ขับเคลุ่่อน

โครูงก�รูในด้��นต��งๆ อย��งเป็็นรููป็ธุรูรูม ครูอบคลุ่่มท่กมิติ ทั�งด้��นธุรูรูม�ภิับ�ลุ่ ด้��นสิื่�งแวด้ลุ่�อม แลุ่ะด้��นสื่ังคม 

กลุ �มทัรู รับรางวัิลค์วิามยั�งยืน์ ระดำับ GOLD CLASS 2021 จาก S&P GLOBAL ติดำอัน์ดัำบหนึ์�งสูังสุัดำของโลก 

ใน์กลุ �มโทัรค์มน์าค์ม ต�อเน์ ่องปีทั่�  3 

• กลุ่่�มทรูู รูับรู�งวัลุ่คว�มยั�งยืนโลุ่กรูะดั้บ Gold Class 2021 ต�อเน่องเป็็นป็ีท่� 3 ท่�ได้�รูับก�รูเผู้ยแพรู�ใน The Sustainability 

Yearbook 2021 จิัด้โด้ย S&P Global ซ์่�งกลุ่่�มทรูู เป็็นองค์กรูไทยท่�ติด้อันด้ับ 1 สืู่งสื่่ด้ของโลุ่กในกลุ่่�มอ่ตสื่�ห้กรูรูม

สื่่อสื่�รูโทรูคมน�คม 

กลุ �มทัรู รับรางวัิลยอดำเย่�ยม องค์์กรธุ์รกิจค์าร ์บอน์ตำ� าและยั�งยืน์ (LCSI) จากองค์์การบริหารจัดำการก๊าซเรือน์กระจก

(องค์์การมหาชิน์) ประจ ำาป ี 2564 

• กลุ่่�มทรูู รูับรู�งวัลุ่ยอด้เย่�ยม จิ�กก�รูป็รูะเมินแลุ่ะจิัด้รูะด้ับของโครูงก�รูตัวช่ั�วัด้ธุ่รูกิจิค�รู์บอนตำ��แลุ่ะยั�งยืน (LCSi: 

Low Carbon and Sustainable Business Index) ป็รูะจิำ�ป็ี 2564 จิ�กองค์ก�รูบรูิห้�รูจัิด้ก�รูก��ซ์เรืูอนกรูะจิก (องค์ก�รู

มห้�ชัน) ห้รูือ อบก. ซ์่�งกลุ่่�มทรูู เป็็นบรูิษััทผูู้�ให้�บรูิก�รูสื่่อสื่�รูโทรูคมน�คมรู�ยแรูก แลุ่ะรู�ยเด้่ยวของป็รูะเทศไทย 

ท่�ได้�รูับรู�งวัลุ่น่� 

กลุ �มทัรู รับรางวัิล SET AWARDS 2021 “ดำาวิรุ �งดำ ้าน์ค์วิามยั�งยืน์ (RISING STAR SUSTAINABILITY AWARDS)” 

• บมจิ. ทรูู คอรู์ป็อเรูชัั�น รูับรู�งวัลุ่ ด้�วรู่�งด้��นคว�มยั�งยืน (Rising Star Sustainability Awards) ในกลุ่่�มบรูิษััทท่�ม่

มูลุ่ค��ห้ลุ่ักทรูัพย์ต�มรู�ค�ตลุ่�ด้สืู่งกว�� 100,000 ลุ่��นบ�ท จิ�กก�รูป็รูะก�ศผู้ลุ่รู�งวัลุ่ “SET Awards 2021” จิัด้โด้ย

ตลุ่�ด้ห้ลุ่ักทรูัพย์แห้�งป็รูะเทศไทย รู�วมกับว�รูสื่�รูก�รูเงินธุน�ค�รู 
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กลุ �มทัรู รับรางวิัล “SUSTAINABILITY DISCLOSURE AWARD” 3 ปีซ ้อน์ 

• สื่ถึ�บันไทยพัฒน์ มอบรู�งวัลุ่เก่ยรูติค่ณ Sustainability Disclosure Award ซ์่�งเป็็นรู�งวัลุ่รูะดั้บสูื่งส่ื่ด้ ต�อเน่อง 

เป็็นป็ีท่� 3 แก� กลุ่่�มทรูู ในพิธุ่มอบรู�งวัลุ่ก�รูเป็ิด้เผู้ยข�อมูลุ่คว�มยั�งยืน ป็รูะจิำ�ป็ี 2564 ในฐ์�นะองค์กรูสื่่อสื่�รูโทรูคมน�คม

ไทยเพ่ยงรู�ยเด้่ยวท่�เป็็นต�นแบบในก�รูกำ�กับดู้แลุ่กิจิก�รูท่�ด่้แลุ่ะโป็รู�งใสื่ แสื่ด้งผู้ลุ่ก�รูด้ำ�เนินง�นให้�แก�ผูู้�ม่สื่�วนได้�เสื่่ย 

ด้�วยก�รูเป็ิด้เผู้ยข�อมูลุ่ด้��นคว�มยั�งยืนท่�น่�เชั่อถึืออย��งครูบถึ�วน พรู�อมสื่่อสื่�รูเผู้ยแพรู�ต�อสื่�ธุ�รูณะม�โด้ยตลุ่อด้  

อันสื่รู��งคว�มเชั่อมั�นให้�แก�นักลุ่งท่นแลุ่ะลุู่กค��ในก�รูเลืุ่อกใชั�สิื่นค��แลุ่ะบรูิก�รู

กลุ �มทัรู รับรางวิัลน์วิัตกรรมแห�งชิาติ 2 ป ีต �อเน์ ่อง 

• กลุ่่�มทรูู รูับรู�งวัลุ่นวัตกรูรูมแห้�งชั�ติ ด้��นองค์กรูนวัตกรูรูม ป็รูะเภัทองค์กรูขน�ด้ให้ญ� ในฐ์�นะองค์กรูท่�ม่ก�รูบรูิห้�รู

จิดั้ก�รู นำ�องคค์ว�มรูู� เทคโนโลุ่ย ่แลุ่ะคว�มคดิ้สื่รู��งสื่รูรูค ์ตั�งแต�รูะด้บัยท่ธุศ�สื่ตรู ์กรูะบวนก�รู ไป็จินถ่ึงรูะด้บัโครูงสื่รู��ง

ม�ป็รูะย่กต์ใชั� เพ่อสื่รู��งค่ณค��ทั�งเชิังพ�ณิชัย์ แลุ่ะก�รูเติบโตอย��งยั�งยืนขององค์กรู เน่องในง�นวันนวัตกรูรูม 

แห้�งชั�ติ ป็รูะจิำ�ป็ี 2564 จิัด้โด้ยสื่ำ�นักง�นนวัตกรูรูมแห้�งชั�ติ (องค์ก�รูมห้�ชัน) กรูะทรูวงก�รูอ่ด้มศ่กษั� วิทย�ศ�สื่ตรู์ 

วิจิัยแลุ่ะนวัตกรูรูม 

สัามเณรปลูกปัญญาธ์รรม ปี 8 รับรางวัิลชิน์ะเลิศ “สั ่อสัร้างสัรรค์์ค์ุณธ์รรมอวิอร์ดำ” ป ี 2563 ประเภทัรายการ

โทัรทััศน์์ และประเภทับทัเพัลง 

• รู�ยก�รูธุรูรูมะเรู่ยลุ่ลุ่ิต่� สื่�มเณรูป็ลุู่กป็ัญญ�ธุรูรูม ป็ี 8 ได้�รูับก�รูป็รูะก�ศชั่อคว��รู�งวัลุ่ชันะเลุ่ิศ “สื่่อสื่รู��งสื่รูรูค์ 

ค่ณธุรูรูมอวอรู์ด้” ป็รูะจิำ�ป็ี 2563 (Moral Media Awards 2020) ป็รูะเภัทรู�ยก�รูโทรูทัศน์ พรู�อมด้�วยอ่กห้น่�งรู�งวัลุ่ 

ป็รูะเภัทบทเพลุ่ง จิ�กผู้ลุ่ง�น “เชิัญอรูิยมรูรูค” ซ์่�งป็รูะพันธุ์โด้ย พรูะเมธุ่วชิัโรูด้ม (ท��น ว.วชิัรูเมธุ่) ในง�นสื่มัชัชั�

ค่ณธุรูรูมแห้�งชั�ติ ครูั�งท่� 11 ท่�ศูนย์ค่ณธุรูรูม (องค์ก�รูมห้�ชัน) แลุ่ะกองท่นพัฒน�สื่่อป็ลุ่อด้ภััยแลุ่ะสื่รู��งสื่รูรูค์ กรูะทรูวง

วัฒนธุรูรูม จิัด้ข่�นเพ่อเชัิด้ชัูผูู้�ผู้ลุ่ิตสื่่อทั�งรูะด้ับบ่คคลุ่ คณะบ่คคลุ่ แลุ่ะห้น่วยง�นต��งๆ ท่�สื่รู��งสื่รูรูค์ผู้ลุ่ง�นสื่�งเสื่รูิมด้��น

ค่ณธุรูรูมจิรูิยธุรูรูม แลุ่ะวิถึ่วัฒนธุรูรูมไทย 

กลุ �มทัรู องค์์กรสั่อสัารโทัรค์มน์าค์มเพ่ัยงหนึ์�งเด่ำยวิของไทัย รับรางวัิลระดำับโลก “น์ายจ้างด่ำเดำ �น์ประจ ำาประเทัศไทัย” 

ต�อเน์ ่อง 3 ปีซ ้อน์ จาก TOP EMPLOYERS INSTITUTE เน์เธ์อร์แลน์ดำ์

• กลุ่่�มทรูู ได้�รูับก�รูยอมรูับในเวท่รูะด้ับโลุ่ก โด้ยเป็็นองค์กรูสื่่อสื่�รูโทรูคมน�คมไทยเพ่ยงรู�ยเด่้ยวท่�ได้�รูับรู�งวัลุ่ 

แห้�งคว�มภั�คภัูมิใจิ “น�ยจิ��งด้่เด้�นป็รูะจิำ�ป็รูะเทศไทย” จิ�ก Top Employers Institute ป็รูะเทศเนเธุอรู์แลุ่นด้์ ต�อเน่อง

เป็็นป็ีท่� 3 อันเป็็นผู้ลุ่จิ�กคว�มม่�งมั�นในก�รูบรูิห้�รูด้��นทรูัพย�กรูบ่คคลุ่อันเป็็นเลุ่ิศของกลุ่่�มทรูู ท่�ตั�งใจิพัฒน�ศักยภั�พ

พนักง�นอย��งต�อเน่อง เน�นก�รูเป็็น “People Organization” ท่�คำ�น่งถึ่งพนักง�นเป็็นอันด้ับแรูก ให้�คว�มสื่ำ�คัญกับก�รู

ดู้แลุ่บ่คลุ่�กรูท่กคนให้�ทำ�ง�นอย��งม่คว�มสื่่ข 

กลุ �มทัรู รับรางวัิล “BEST COMPANIES TO WORK FOR IN ASIA 2021” ต �อเน์ ่องปีทั่�  2 จาก HR ASIA มาเลเซ่ย  

• กลุ่่�มทรูู รูับรู�งวัลุ่ “องค์กรูท่�น่�ทำ�ง�นม�กท่�ส่ื่ด้ในเอเช่ัย ป็ี 2021” (Best Companies to Work for in Asia 2021) จิ�ก 

HR Asia ป็รูะเทศม�เลุ่เซ์่ย ต�อเน่องเป็็นป็ีท่� 2 ในฐ์�นะองค์กรูต�นแบบท่�ม่คว�มโด้ด้เด้�นในด้��นก�รูบริูห้�รูทรัูพย�กรู

บ่คคลุ่อันเป็็นเลุ่ิศ ม่นโยบ�ยแลุ่ะแนวท�งก�รูดู้แลุ่พนักง�นอย��งรูอบด้��น เป็็นรููป็ธุรูรูม นำ�ไป็สูื่�ก�รูสื่รู��งคว�มผูู้กพัน

ของพนักง�นท่�ม่ต�อบรูิษััทในท่�สื่่ด้
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กลุ �มทัรู รับรางวัิล “HR EXCELLENCE 2021” สูังสุัดำถึุง 9 สัาขา จาก HUMAN RESOURCES ONLINE สิังค์โปร ์

• กลุ่่�มทรูู รูับรู�งวัลุ่ “HR Excellence Awards 2021” จิ�กสื่ถึ�บัน Human Resources Online ป็รูะเทศสิื่งคโป็รู์ โด้ยเป็็น

องค์กรูสื่่อสื่�รูโทรูคมน�คมไทยเพ่ยงรู�ยเด้่ยวท่�ได้�รูับรู�งวัลุ่สูื่งส่ื่ด้ถึ่ง 9 สื่�ข� คว�� 2 รู�งวัลุ่รูะด้ับ Gold ได้�แก� สื่�ข�

คว�มเป็็นเลิุ่ศด้��นก�รูนำ�นวัตกรูรูมม�ใชั�ในเทคโนโลุ่ย่ก�รูบริูห้�รูทรัูพย�กรูมน่ษัย์ (Excellence in Innovative Use of HR 

Tech) แลุ่ะสื่�ข�คว�มเป็็นเลิุ่ศด้��นก�รูบรูิห้�รูจิัด้ก�รูกลุ่่�มพนักง�นศักยภั�พสืู่ง (Excellence in Talent Management) 

พรู�อม 3 รู�งวัลุ่รูะด้ับ Silver ได้�แก� สื่�ข�คว�มเป็็นเลุ่ิศด้��นก�รูบรูิห้�รูจิัด้ก�รูคว�มเป็ลุ่่�ยนแป็ลุ่งในองค์กรู (Excellence  

in HR Change Management) สื่�ข�คว�มเป็็นเลิุ่ศด้��นก�รูสื่รูรูห้�แลุ่ะพัฒน�พนักง�นท่�พ่�งสื่ำ�เร็ูจิก�รูศ่กษั�ให้ม�  

(Excellence in Graduate Recruitment and Development) แลุ่ะสื่�ข�คว�มเป็็นเลุ่ิศด้��นคว�มอยู�ด้่ม่ส่ื่ขในองค์กรู 

(Excellence in Workplace Wellbeing) รูวมทั�งได้�รูับก�รูรัูบรูองคว�มเป็็นเลิุ่ศในรูะด้ับป็รูะเทศ อ่ก 4 สื่�ข� 

กลุ �มทัรู รับรางวิัล “BEST EMPLOYER BRAND ON LINKEDIN” สัุดำยอดำน์ายจ้ างด่ำ เดำ �น์ประจ ำาประเทัศไทัย  

ดำ้าน์ TALENT AWARDS จาก LINKEDIN.COM 

• กลุ่่�มทรูู รูับรู�งวัลุ่ “Best Employer Brand on LinkedIn” ส่ื่ด้ยอด้น�ยจิ��งด้่เด้�นป็รูะจิำ�ป็รูะเทศไทย ป็รูะเภัทองค์กรู 

ท่�ม่พนักง�นม�กกว�� 1,000 คน ห้มวด้รู�งวัลุ่ด้��น Talent Awards ซ์่�ง LinkedIn.com ในฐ์�นะองค์กรูท่�ม่คว�มโด้ด้เด้�น

ในก�รูสื่รู��งแบรูนด้์ท่�แข็งแรูง ท่�ม่คว�มโด้ด้เด้�นในก�รูสื่่อสื่�รู แลุ่ะสื่นับสื่น่นก�รูพัฒน� ก�รูเรู่ยนรูู� ให้�ผูู้�คนรูู�จัิก จิด้จิำ� 

เกิด้ก�รูรัูบรูู�ภั�พลัุ่กษัณ์ วัฒนธุรูรูมขององค์กรู ท่�ได้�สื่รู��งอิทธุิพลุ่ต�อก�รูตัด้สิื่นใจิค�นห้�องค์กรูในฝั่ันของคนรู่�นให้ม� 

ย่คดิ้จิิทัลุ่ท่�เข��เว็บไซ์ต์ LinkedIn เพ่อค�นห้�ง�น แลุ่ะค�นห้�องค์กรู แลุ่ะตำ�แห้น่งง�นท่�ใชั�กับตัวเองม�กท่�ส่ื่ด้

ทัรู 5G ขึ�น์ท็ัอป 20 ผูู้ ้น์ ำา 5G จากทัั�วิโลก โดำยผู้ลรายงาน์ OPENSIGNAL เดำือน์กัน์ยายน์ 2564 ทัั�งดำ ้าน์การใชิ ้งาน์ 5G 

และดำ ้าน์ประสับการณ์การเล �น์เกมผู้�าน์เค์รือข �าย 5G 

• รู�ยง�นลุ่��ส่ื่ด้จิ�ก Opensignal ผูู้�ด้ำ�เนินก�รูวิเครู�ะห้์รูะบบมือถึือ แลุ่ะกำ�ห้นด้ม�ตรูฐ์�นรูะด้ับโลุ่ก ป็รูะก�ศรู�งวัลุ่

ป็รูะสื่บก�รูณ์เครืูอข��ยมือถืึอ 5G รูะด้ับโลุ่ก ในเดื้อนกันย�ยน 2564 จิ�กก�รูสื่ำ�รูวจิข�อมูลุ่ก�รูใชั�ง�น 5G ทั�วโลุ่ก 

รูะห้ว��งวันท่� 1 มกรู�คม - 29 มิถึ่น�ยน 2564  ท่�ทรููมูฟ์ เอชั เป็็นผูู้�ได้�รัูบรู�งวัลุ่ผูู้�นำ� 5G รูะด้ับโลุ่ก ด้��นก�รูใชั�ง�น 5G 

(5G Global Leaders in 5G Availability) ข่�นติด้อันด้ับท็อป็ 20 ผูู้�นำ� 5G รูะด้ับโลุ่ก นอกจิ�กน่� ทรููมูฟ์ เอชั ยังคว��รู�งวัลุ่

ผูู้�นำ�ป็รูะสื่บก�รูณ์ก�รูเลุ่�นเกมผู้��นเครูือข��ย 5G (5G Global Leaders in 5G Games Experience) ข่�นติด้อันดั้บ 3 ของ

โลุ่กด้�วย

ทัรู 5G รับรางวัิล “SUPERBRANDS” ประจ ำาป ี 2564 

• กลุ่่�มทรูู รูับรู�งวัลุ่ ซ์ูเป็อรู์แบรูนด้์ ป็รูะจิำ�ป็ี 2564 จิ�กซ์ูเป็อรู์แบรูนด้์ป็รูะเทศไทย ในฐ์�นะผูู้�สื่รู��งแบรูนด้์ ทรูู 5G ท่�

ป็รูะสื่บคว�มสื่ำ�เรู็จิ ได้�รัูบคว�มไว�ว�งใจิจิ�กผูู้�บรูิโภัคชั�วไทยทั�วป็รูะเทศท่�เชั่อมั�นว�� ทรูู 5G คือ แบรูนด้์แห้�งเครืูอข��ย

อัจิฉรูิยะท่�ครูบกว�� เรู็วแรูงกว�� แลุ่ะครูอบคลุ่่มกว�� ด้�วยรูะบบนิเวศด้ิจิิทัลุ่ท่�ครูบวงจิรู เพ่อเชั่อมโยงป็รูะสื่บก�รูณ์แลุ่ะ

เติมเต็มคว�มสื่่ขท่กไลุ่ฟ์์สื่ไตลุ่์ พรู�อมขับเคลุ่่อนป็รูะเทศไทยก��วสูื่�ย่คให้ม� แลุ่ะเติบโตเป็็นผูู้�นำ�ด้��น Techno Hub อย��ง

ยั�งยืนไป็ด้�วยกัน
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TRUE รับ 2 รางวัิลจากเวิท่ั 2021 ASIA’S TOP INFLUENTIAL BRANDS AWARDS ทัั�งรางวัิล “INFLUENTIAL 

BRANDS” และรางวัิล “OUTSTANDING LEADERS”

• อินฟ์ลุู่เอ็นเชั่�ยลุ่ แบรูนด้์ ป็รูะเทศสื่ิงคโป็รู์ แลุ่ะนิโอ ท�รู์เก็ต ป็รูะเทศไทย ป็รูะก�ศผู้ลุ่รู�งวัลุ่ส่ื่ด้ยอด้แบรูนด้์ชัั�นนำ� 

ในรูะด้ับภัูมิภั�คเอเช่ัย รูวมถึ่งป็รูะเทศไทย โด้ยป็ีน่� ยกให้�แบรูนด้์ “True ” ได้�รูับถึ่ง 2 รู�งวัลุ่ จิ�กเวท่ “2021  

Asia’s Top Influential Brands Awards” ครูั�งท่� 9 ในง�น “2021 Asia’s CEO Summit & Award Ceremony” ทั�งรู�งวัลุ่ 

“Influential Brands” ในฐ์�นะผูู้�นำ�แบรูนด้์ท่�ทรูงอิทธิุพลุ่ม�กท่�ส่ื่ด้ แลุ่ะรู�งวัลุ่ “Outstanding Leaders” ในฐ์�นะผูู้�นำ�ด้่

เด้�น ด้��นก�รูบรูิห้�รูแบรูนด้์ ในห้มวด้ไลุ่ฟ์์สื่ไตลุ่์แลุ่ะเทคโนโลุ่ย ่

ทัรูออน์ไลน์์ รับ 2 รางวิัลจาก NPERF “รางวัิลอิน์เทัอร์เน์็ตบรอดำแบรน์ดำ์ทั่� ด่ำ ท่ั�สัุดำใน์ไทัย ประจ ำาป ี 2563” และ “รางวัิล

ไฟเบอร์ด่ำท่ั� สุัดำ ประจ ำาป ี 2563

• ทรููออนไลุ่น์ เน็ตบ��นอันด้ับห้น่�งของไทย คว�� 2 รู�งวัลุ่จิ�กสื่ถึ�บันทด้สื่อบค่ณภั�พรูะด้ับโลุ่ก nPerf ได้�แก� “รู�งวัลุ่

อินเทอรู์เน็ตบรูอด้แบรูนด้์ท่�ด้่ท่�สื่่ด้ในไทยป็รูะจิำ�ป็ี 2563” แลุ่ะ “รู�งวัลุ่ไฟ์เบอรู์ด่้ท่�ส่ื่ด้ในไทยป็รูะจิำ�ป็ี 2563” โด้ย nPerf 

ได้�ทด้สื่อบคว�มเรู็วอินเทอรู์เน็ตบ��นของป็รูะเทศไทยป็รูะจิำ�ป็ี 2563 (Fixed Internet Performances) ซ์่�งผู้ลุ่ก�รูสื่ำ�รูวจิ

ได้�รูวบรูวมจิ�กผูู้�ใชั�ง�นแอป็ nPerf ทั�งห้มด้พบว�� ทรููออนไลุ่น์ สื่�ม�รูถึทำ�คะแนนรูวมได้�สืู่งสื่่ด้ เม่อเป็รู่ยบเท่ยบกับ 

ผูู้�ให้�บริูก�รูบรูอด้แบนด้์อินเทอรู์เน็ตรู�ยอ่น นอกจิ�กน่�ยังได้�ทด้สื่อบคว�มเรู็วไฟ์เบอรู์ตลุ่อด้ป็ี 2563 (FTTH/Fiber to 

the home) ทรููออนไลุ่น์ได้�คะแนนสูื่งสื่่ด้อ่กด้�วย

ทัรูออน์ไลน์์ รับรางวัิล “สัุดำยอดำแบรน์ดำ์ของโลกแห�งป ี 2020 – 2021” บน์เวิท่ั WORLD BRANDING AWARDS 

อังกฤษั 4 ปีซ ้อน์

• ทรููออนไลุ่น์ คว��รู�งวัลุ่ “สื่่ด้ยอด้แบรูนด้์ของโลุ่กแห้�งป็ี 2020-2021” สื่�ข�ผูู้�ให้�บรูิก�รูอินเทอรู์เน็ตบรูอด้แบนด้์  

ในง�นป็รูะก�ศผู้ลุ่ World Branding Awards 2020-2021 จิ�ก World Branding Forum ป็รูะเทศอังกฤษั ครูองแชัมป็์ 

4 สื่มัยต�อเน่อง แลุ่ะเป็็นแบรูนด้์เด้่ยวจิ�กป็รูะเทศไทยท่�ได้�รูับก�รูยอมรัูบรูะดั้บสื่�กลุ่ โด้ยผู้��นเกณฑ์์ก�รูตัด้สิื่นทั�งด้��น

ก�รูป็รูะเมินแบรูนด้์ ก�รูวิจิัยตลุ่�ด้ผูู้�บรูิโภัค แลุ่ะก�รูเป็ิด้โห้วตออนไลุ่น์ ซ์่�งทรููออนไลุ่น์เป็็นแบรูนด้์ของไทยท่�สื่�ม�รูถึ

ครูองใจิผูู้�บรูิโภัคม�โด้ยตลุ่อด้ แลุ่ะได้�สื่รู��งชั่อเส่ื่ยงจินเป็็นท่�ยอมรูับในเวท่รูะดั้บน�น�ชั�ติตั�งแต�ป็ี 2017

กลุ �มทัรู รับโล �ประกาศเก่ยรติค์ุณ “องค์์กรท่ั�สันั์บสันุ์น์งาน์ดำ้าน์ค์น์พิัการด่ำเย่�ยม” ต �อเน์ ่องปีทั่�  5 

• เน่องในง�นวันคนพิก�รูสื่�กลุ่ ป็รูะจิำ�ป็ี 2564 กลุ่่�มทรูู รูับมอบรู�งวัลุ่โลุ่�ป็รูะก�ศเก่ยรูติค่ณองค์กรูท่�สื่นับสื่น่นง�นด้��น

คนพิก�รูด้่เย่�ยม ซ์่�งถึือเป็็นรู�งวัลุ่รูะด้ับสืู่งส่ื่ด้ในง�น ท่�กลุ่่�มทรููได้�รูับต�อเน่องเป็็นป็ีท่� 5 ในฐ์�นะองค์กรูท่�รูับผู้ิด้ชัอบ 

ต�อสื่ังคม สื่นับสื่น่นกลุ่่�มผูู้�เป็รู�ะบ�งท่กมิติอย��งจิริูงจิังแลุ่ะต�อเน่อง ทั�งก�รูนำ�นวัตกรูรูมเทคโนโลุ่ย่สื่่อสื่�รูดิ้จิิทัลุ่  

ม�สื่รู��งสื่รูรูค์สื่ินค��แลุ่ะบริูก�รู เพ่อชั�วยพัฒน�ศักยภั�พ แลุ่ะทักษัะคว�มรูู�แก�กลุ่่�มคนเป็รู�ะบ�ง ให้�สื่�ม�รูถึสื่รู��ง

อ�ชั่พ ม่รู�ยได้� แลุ่ะพ่�งพ�ตนเองได้� 
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กลุ �มทัรู รับโล �ผูู้ ้สันั์บสันุ์น์โค์รงการ “ไทัยร�วิมใจ กรุงเทัพัฯ ปลอดำภัย” 

• กรู่งเทพมห้�นครู มอบโลุ่�เพ่อแสื่ด้งคว�มขอบค่ณแก�กลุ่่�มทรูู ในฐ์�นะพันธุมิตรูผูู้�สื่นับสื่น่นโครูงก�รู “ไทยรู�วมใจิ 

กรู่งเทพฯ ป็ลุ่อด้ภััย” ท่�ม่วัตถึ่ป็รูะสื่งค์เพ่อรู�วมสื่�งเสื่รูิมให้�ป็รูะชั�ชันได้�รูับก�รูฉ่ด้วัคซ์่นโควิด้-19 อย��งทั�วถึ่งแลุ่ะ 

ม่ป็รูะสื่ิทธุิภั�พ โด้ยกลุ่่�มทรูู ได้�นำ�ป็รูะสื่บก�รูณ์แลุ่ะคว�มเช่ั�ยวชั�ญด้��นก�รูให้�บริูก�รูลูุ่กค��ม�รู�วมดู้แลุ่รูะบบคอลุ่ลุ่์ 

เซ์็นเตอรู์กลุ่�ง ห้ม�ยเลุ่ข 1516 เตรู่ยมคว�มพรู�อมทั�งเรู่องรูะบบ พนักง�นรัูบสื่�ย แลุ่ะคู�สื่�ยอ่ก 150 คู�สื่�ย เพ่อ

อำ�นวยคว�มสื่ะด้วกเก่�ยวกับก�รูลุ่งทะเบ่ยนฉ่ด้วัคซ์่นผู้��นเว็บไซ์ต์ www.ไทยรู�วมใจิ.com ตั�งแต�เดื้อนพฤษัภั�คม 2564 

จินจิบโครูงก�รู

กลุ �มทัรู รับโล �ประกาศเก่ยรติค์ุณ ผูู้ ้ ให ้การสันั์บสันุ์น์ภารกิจศูน์ย ์ฉ่ีดำวัิค์ซ่น์กลางบางซ ่อ 

• กรูะทรูวงสื่�ธุ�รูณสื่่ข มอบโลุ่�ป็รูะก�ศเก่ยรูติค่ณแก�กลุ่่�มทรูู ในฐ์�นะองค์กรูภั�คเอกชันท่�ให้�ก�รูสื่นับสื่น่นภั�รูกิจิศูนย์

ฉ่ด้วัคซ์่นกลุ่�งบ�งซ์่อท่�ได้�ด้ำ�เนินก�รูม�ตั�งแต�เด้ือนมิถึ่น�ยน 2564 โด้ยรู�วมมือกับกรูะทรูวงสื่�ธุ�รูณสื่่ข กรูะทรูวง

คมน�คม แลุ่ะคณะกรูรูมก�รูกจิิก�รูกรูะจิ�ยเสื่ย่ง กจิิก�รูโทรูทศัน ์แลุ่ะกจิิก�รูโทรูคมน�คมแห้�งชั�ต ิสื่�งเสื่รูมิให้�ป็รูะชั�ชัน 

สื่�ม�รูถึเข��ถ่ึงก�รูฉ่ด้วัคซ์่นป็้องกันโควิด้-19 ได้�อย��งสื่ะด้วกแลุ่ะรูวด้เร็ูวม�กยิ�งข่�น เพ่อสื่รู��งภูัมิค่�มกันห้มู�ให้�แก� 

ชั�วไทย ด้�วยก�รูเป็ิด้แลุ่ะบริูห้�รูจัิด้ก�รูรูะบบนัด้ห้ม�ยลุ่�วงห้น��ให้�ลุู่กค��กลุ่่�มทรูู ทั�งทรููมูฟ์ เอชั ทรููออนไลุ่น์ แลุ่ะ 

ทรููวิชัั�นสื่์ ลุ่งทะเบ่ยนรัูบบริูก�รูฉ่ด้วัคซ์่นผู้��น 3 ชั�องท�ง ได้�แก� รูะบบ USSD เว็บไซ์ต์ vaccine.trueid.net แลุ่ะ  

QR Code ในสื่่อทรููวิชัั�นสื่์แลุ่ะสื่่อป็รูะชั�สัื่มพันธุ์อ่นๆ ของกลุ่่�มทรูู

1.1.3 การใชิ ้ เงิน์ระดำมทัุน์จากการเสัน์อขายตราสัารหน่์� 

(1) การใชิ ้ เงิน์ทั่� ไดำ ้จากการเสัน์อขายตราสัารหน่์�แต �ละค์รั�ง

 (1.1) ก�รูใชั�เงินท่�ได้�จิ�กก�รูเสื่นอข�ยตรู�สื่�รูห้น่�ครูั�งท่� 1/2562

วัตถุ่ประสงค์การใช้้เงินิ
จำานิวนิเงินิท่�ใช้้

โดำยประมาณ

ระยะเวลาท่�ใช้้เงินิ

โดำยประมาณ
รายละเอ่ยดำ

1. เพ่อชัำ�รูะคืนห้น่�คงค��ง 

(เชั�น ห้น่�เงินกู� ห้รูือห้น่�จิ�กก�รูออก

ตรู�สื่�รูห้น่�)

11,098 ลุ่��นบ�ท ภั�ยในเดื้อน

มกรู�คม 2562

เพ่อชัำ�รูะคืนห้น่�ห่้�นกู�ท่�ครูบกำ�ห้นด้ไถึ�ถึอนในเดื้อน

มกรู�คม 2562 มูลุ่ค��ป็รูะม�ณ 11,098 ลุ่��นบ�ท

2. เพ่อขย�ยธุ่รูกิจิในสื่�วนท่�เก่�ยวกับ

ก�รูซ์ื�อสื่ินทรูัพย์ห้รืูอลุ่งท่นในกิจิก�รู

ท่�เก่�ยวข�องกับก�รูด้ำ�เนินธุ่รูกิจิ

ป็ัจิจ่ิบัน ห้รืูอเพ่อใชั�เป็็นเงินท่นท่�ใชั�

ห้ม่นเว่ยนในกิจิก�รู

1,148 ลุ่��นบ�ท ภั�ยในป็ี 2562 เพ่อใชั�ในก�รูป็รูะกอบธุ่รูกิจิทั�วไป็ของผูู้�ออกห้่�นกู� 

แลุ่ะ/ห้รูือก�รูลุ่งท่น ห้รูือเพ่อก�รูขย�ยธุ่รูกิจิของ 

บรูิษััทฯ แลุ่ะบรูิษััทย�อย ห้รูือเพ่อใชั�เป็็นเงินท่นท่�ใชั�

ห้ม่นเว่ยนในกิจิก�รู ในกิจิก�รูท่�เก่�ยวข�องกับก�รู

ด้ำ�เนินธุ่รูกิจิในป็ัจิจ่ิบันของบรูิษััทฯ

ซ์่�งรูวมถึ่งธุ่รูกิจิโทรูคมน�คม ก�รูให้�บริูก�รู

โทรูศัพท์เคลุ่่อนท่� แลุ่ะก�รูให้�บรูิก�รูด้��นด้ิจิิทัลุ่
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 (1.2) ก�รูใชั�เงินท่�ได้�จิ�กก�รูเสื่นอข�ยตรู�สื่�รูห้น่�ครูั�งท่� 3/2562 ช่ัด้ท่� 1 – 3

วัตถุ่ประสงค์การใช้้เงินิ
จำานิวนิเงินิท่�ใช้้

โดำยประมาณ

ระยะเวลาท่�ใช้้เงินิ

โดำยประมาณ
รายละเอ่ยดำ

1. เพ่อชัำ�รูะคืนห้น่�คงค��ง 

(เชั�น ห้น่�เงินกู� ห้รูือห้น่�จิ�กก�รูออก

ตรู�สื่�รูห้น่�)

13,000 ลุ่��นบ�ท ภั�ยในเดื้อน

กรูกฎ�คม 2562

เพ่อชัำ�รูะคืน (1) ห้น่�ห่้�นกู�ท่�จิะครูบกำ�ห้นด้ไถึ�ถึอน

ในเดื้อนเมษั�ยน-พฤษัภั�คม 2562 มูลุ่ค��ป็รูะม�ณ 

6,467 ลุ่��นบ�ท แลุ่ะ (2) บ�งสื่�วนของห้น่�ต�ม

ตรู�สื่�รูห้น่�ท่�จิะครูบกำ�ห้นด้ไถึ�ถึอนในเดื้อน

กรูกฎ�คม 2562 มลูุ่ค��ป็รูะม�ณ 6,533 ลุ่��นบ�ท

2. เพ่อขย�ยธุ่รูกิจิในสื่�วนท่�เก่�ยวกับ

ก�รูซ์ื�อสื่ินทรูัพย์ห้รูือลุ่งท่นในกิจิก�รู

ท่�เก่�ยวข�องกับก�รูด้ำ�เนินธุ่รูกิจิ

ป็ัจิจ่ิบัน

12,000 ลุ่��นบ�ท ภั�ยในป็ี 2562 เพ่อใชั�ในก�รูป็รูะกอบธุ่รูกิจิทั�วไป็ของผูู้�ออกห่้�นกู� 

แลุ่ะ/ห้รูือก�รูลุ่งท่น ห้รูือเพ่อก�รูขย�ยธุ่รูกิจิของ 

บรูิษััทฯ แลุ่ะบริูษััทย�อยในกิจิก�รูท่�เก่�ยวข�องกับก�รู

ด้ำ�เนินธุ่รูกิจิในป็ัจิจ่ิบันของบรูิษััทฯ ซ่์�งรูวมถึ่งธุ่รูกิจิ

โทรูคมน�คม ก�รูให้�บริูก�รูโทรูศัพท์เคลุ่่อนท่� แลุ่ะ

ก�รูให้�บรูิก�รูด้��นด้ิจิิทัลุ่

 (1.3) ก�รูใชั�เงินท่�ได้�จิ�กก�รูเสื่นอข�ยตรู�สื่�รูห้น่�ครูั�งท่� 3/2563 ช่ัด้ท่� 1 – 4

วัตถุ่ประสงค์การใช้้เงินิ
จำานิวนิเงินิท่�ใช้้

โดำยประมาณ

ระยะเวลาท่�ใช้้เงินิ

โดำยประมาณ
รายละเอ่ยดำ

1. เพ่อชัำ�รูะคืนห้น่�คงค��ง

(เชั�น ห้น่�เงินกู�ห้รูือห้น่�จิ�กก�รูออก

ตรู�สื่�รูห้น่�)

15,735 ลุ่��นบ�ท ภั�ยในป็ี 2563 เพ่อชัำ�รูะคืนห้น่�ห่้�นกู�ท่�จิะครูบกำ�ห้นด้ไถึ�ถึอน

ของผูู้�ออกห่้�นกู�แลุ่ะบรูิษััทย�อย ในเด้ือนกรูกฎ�คม 

2563 มูลุ่ค��ป็รูะม�ณ 5,100 ลุ่��นบ�ท แลุ่ะในเด้ือน

สื่ิงห้�คม 2563 มูลุ่ค��ป็รูะม�ณ 10,635 ลุ่��นบ�ท

2. เพ่อใชั�เป็็นเงินท่นห้ม่นเว่ยนใน

กิจิก�รู

สื่�วนท่�เห้ลุ่ือ

ไม�เกิน 

8,265 ลุ่��นบ�ท

ภั�ยในป็ี 2563 เพ่อใชั�เป็็นเงินท่นห้ม่นเว่ยนในก�รูด้ำ�เนินธุ่รูกิจิของ

กลุ่่�มบรูิษััทของผูู้�ออกห่้�นกู�
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 (1.4) ก�รูใชั�เงินท่�ได้�จิ�กก�รูเสื่นอข�ยตรู�สื่�รูห้น่�ครูั�งท่� 1/2564 ช่ัด้ท่� 1 – 4

วัตถุ่ประสงค์การใช้้เงินิ
จำานิวนิเงินิท่�ใช้้

โดำยประมาณ

ระยะเวลาท่�ใช้้เงินิ

โดำยประมาณ
รายละเอ่ยดำ

1. เพ่อชัำ�รูะคืนห้น่�คงค��ง 

(เชั�น ห้น่�เงินกู� ห้รูือห้น่�จิ�กก�รูออก 

ตรู�สื่�รูห้น่�)

12,417 ลุ่��นบ�ท ภั�ยในเด้ือน

ม่น�คม 2564

เพ่อชัำ�รูะคืนห้น่�ห่้�นกู�ท่�ครูบกำ�ห้นด้ไถึ�ถึอนของ 

ผูู้�ออกห่้�นกู�แลุ่ะบรูิษััทย�อย ด้ังน่�

1. ห่้�นกู�ของผูู้�ออกห่้�นกู�แลุ่ะบรูิษััทย�อยในเดื้อน

มกรู�คม 2564 มูลุ่ค��ป็รูะม�ณ 5,450 ลุ่��นบ�ท 

ทั�งน่� ผูู้�ออกห่้�นกู�จิะใชั�เงินท่นห้ม่นเว่ยนของผูู้�ออก

ห่้�นกู�ในก�รูไถึ�ถึอนห่้�นกู�ในวันครูบกำ�ห้นด้ไถึ�ถึอน

ห่้�นกู�ด้ังกลุ่��วไป็ก�อน

2. ห่้�นกู�ของผูู้�ออกห่้�นกู� ในเด้ือนก่มภั�พันธุ์ 2564 

มูลุ่ค��ป็รูะม�ณ 5,337 ลุ่��นบ�ท แลุ่ะ

3. ห่้�นกู�ของผูู้�ออกห่้�นกู� ในเด้ือนม่น�คม 2564 

มูลุ่ค��ป็รูะม�ณ 1,630 ลุ่��นบ�ท

2. เพ่อชัำ�รูะห้น่�สื่ินภั�ยใต�

ใบอน่ญ�ตให้�ใชั�คลุ่่นคว�มถ่ึ�

สื่�วนท่�เห้ลุ่ือ ภั�ยในเด้ือน

ม่น�คม 2564

เพ่อชัำ�รูะบ�งสื่�วนของห้น่�สื่ินภั�ยใต�ใบอน่ญ�ตให้�ใชั�

คลุ่่นคว�มถึ่�ไม�เกินป็รูะม�ณ 7,583 ลุ่��นบ�ท 

ภั�ยในเด้ือนม่น�คม 2564

 (1.5) ก�รูใชั�เงินท่�ได้�จิ�กก�รูเสื่นอข�ยตรู�สื่�รูห้น่�ครูั�งท่� 4/2564 ช่ัด้ท่� 1 – 4

วัตถุ่ประสงค์การใช้้เงินิ
จำานิวนิเงินิท่�ใช้้

โดำยประมาณ

ระยะเวลาท่�ใช้้เงินิ

โดำยประมาณ
รายละเอ่ยดำ

1. เพ่อชัำ�รูะคืนห้น่�คงค��ง 

(เชั�น ห้น่�เงินกู� ห้รูือห้น่�จิ�กก�รูออก

ตรู�สื่�รูห้น่�)

9,224 ลุ่��นบ�ท ภั�ยในเด้ือน

พฤษัภั�คม 2564

1. เพ่อชัำ�รูะคืนห้น่�ห่้�นกู�ท่�ครูบกำ�ห้นด้ไถึ�ถึอน

ของผูู้�ออกห่้�นกู�ในเด้ือนพฤษัภั�คม 2564 

มูลุ่ค��ป็รูะม�ณ 5,724 ลุ่��นบ�ท

2. เพ่อชัำ�รูะคืนเงินกู�ยืมจิ�กสื่ถึ�บันก�รูเงิน 

มูลุ่ค��ป็รูะม�ณ 3,500 ลุ่��นบ�ท

2. เพ่อใชั�ในก�รูลุ่งท่นห้รูือเพ่อ

ก�รูขย�ยธุ่รูกิจิของผูู้�ออกห่้�นกู�แลุ่ะ

บรูิษััทย�อยของผูู้�ออกห่้�นกู�ในกิจิก�รู

ท่�เก่�ยวข�องกับก�รูด้ำ�เนินธุ่รูกิจิ

ในป็ัจิจ่ิบันของผูู้�ออกห่้�นกู�ซ์่�งรูวมถึ่ง

ธุ่รูกิจิโทรูคมน�คม ก�รูให้�บริูก�รู

โทรูศัพท์เคลุ่่อนท่� ก�รูให้�บรูิก�รู

อินเตอรู์เน็ตคว�มเร็ูวสืู่งแลุ่ะก�รู

ให้�บริูก�รูด้��นด้ิจิิตอลุ่

ป็รูะม�ณ 

10,000 ลุ่��นบ�ท

ภั�ยในป็ี 2564 เพ่อใชั�ในก�รูลุ่งท่นห้รูือเพ่อก�รูขย�ยธุ่รูกิจิของ

ผูู้�ออกห้่�นกู�แลุ่ะบรูิษััทย�อยของผูู้�ออกห้่�นกู�ในกิจิก�รู

ท่�เก่�ยวข�องกับก�รูด้ำ�เนินธุ่รูกิจิในป็ัจิจิ่บันของ

ผูู้�ออกห้่�นกู�ซ์่�งรูวมถึ่งธุ่รูกิจิโทรูคมน�คม ก�รูให้�

บรูิก�รูโทรูศัพท์เคลุ่่อนท่� ก�รูให้�บรูิก�รูอินเตอรู์เน็ต

คว�มเรู็วสืู่งแลุ่ะก�รูให้�บรูิก�รูด้��นด้ิจิิตอลุ่ 

มูลุ่ค��ป็รูะม�ณ 10,000 ลุ่��นบ�ท

3. เพ่อใชั�เป็็นเงินท่นห้ม่นเว่ยน

ในกิจิก�รูของกลุ่่�มบริูษััท

ของผูู้�ออกห่้�นกู�

สื่�วนท่�เห้ลุ่ือ ภั�ยในป็ี 2564 ผูู้�ออกห้่�นกู�จิะนำ�เงินท่�ได้�จิ�กก�รูออกห้่�นกู�ในครูั�งน่�

ไป็ใชั�เป็็นเงินท่นห้ม่นเว่ยนในก�รูด้ำ�เนินธุ่รูกิจิ

ของกลุ่่�มบรูิษััทของผูู้�ออกห้่�นกู�
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 (1.6) ก�รูใชั�เงินท่�ได้�จิ�กก�รูเสื่นอข�ยตรู�สื่�รูห้น่�ครูั�งท่� 8/2564 ช่ัด้ท่� 1 – 4

วัตถุ่ประสงค์การใช้้เงินิ
จำานิวนิเงินิท่�ใช้้

โดำยประมาณ

ระยะเวลาท่�ใช้้เงินิ

โดำยประมาณ
รายละเอ่ยดำ

1. เพ่อชัำ�รูะคืนห้น่�คงค��ง 

(เชั�น ห้น่�เงินกู� ห้รูือห้น่�จิ�กก�รูออก

ตรู�สื่�รูห้น่�)

20,297 ลุ่��นบ�ท ภั�ยในป็ี 2564 เพ่อชัำ�รูะคืนห้น่�ห่้�นกู�ท่�ครูบกำ�ห้นด้ไถึ�ถึอนของ

ผูู้�ออกห่้�นกู�แลุ่ะบรูิษััทย�อย ด้ังน่�

1. ห่้�นกู�ของบรูิษััทท่�ครูบกำ�ห้นด้ไถึ�ถึอนในเดื้อน

ต่ลุ่�คม 2564 มูลุ่ค��ป็รูะม�ณ 3,360 ลุ่��นบ�ท

2. ห่้�นกู�ของบรูิษััทย�อยท่�ครูบกำ�ห้นด้ไถึ�ถึอนใน

เดื้อนพฤศจิิก�ยน 2564 มูลุ่ค��ป็รูะม�ณ 

5,962 ลุ่��นบ�ท แลุ่ะ

3. ห่้�นกู�ของบรูิษััทย�อยท่�ครูบกำ�ห้นด้ไถึ�ถึอนใน

เดื้อนธุันว�คม 2564 มูลุ่ค��ป็รูะม�ณ 

10,975 ลุ่��นบ�ท

2. เพ่อใชั�เป็็นเงินท่นห้ม่นเว่ยน

ในกิจิก�รูของกลุ่่�มบรูิษััทของ

ผูู้�ออกห่้�นกู�

สื่�วนท่�เห้ลุ่ือ ภั�ยในป็ี 2564 ผูู้�ออกห้่�นกู�จิะนำ�เงินท่�ได้�จิ�กก�รูออกห้่�นกู�ในครูั�งน่�

ไป็ใชั�เป็็นเงินท่นห้ม่นเว่ยนในก�รูด้ำ�เนินธุ่รูกิจิของ

กลุ่่�มบรูิษััทของผูู้�ออกห้่�นกู�

(2) กฎหมายทั่� ใชิ ้บังคั์บ

กฎห้ม�ยไทย

1.1.4 ข้อผูู้กพััน์ท่ั�บริษััทัให้ค์ำามั�น์ไวิ้ใน์แบบแสัดำงรายการข้อมูลการเสัน์อขายหลักทัรัพัย์และ/หรือเง่อน์ไขการอน์ุญาต 

  ของสัำานั์กงาน์ (ถุ้าม่) และ/หรือเง ่อน์ไขการรับหลักทัรัพัย์ของตลาดำหลักทัรัพัย์แห�งประเทัศไทัย (ถุ้าม่) รวิมทัั�ง 

  การปฏิิบัติ ให ้ เป ็น์ไปตามข้อผูู้กพััน์หรือเง ่อน์ไขดัำงกล�าวิใน์ปีต �อๆ มา

  - ไม�ม่ -

1.1.5 ชิ่อสัถุาน์ท่ั�ตั�งสัำานั์กงาน์ใหญ�

บริูษััท ทรูู คอรู์ป็อเรูชัั�น จิำ�กัด้ (มห้�ชัน) (“บรูิษััทฯ”)  ด้ำ�เนินธุ่รูกิจิท�งด้��นโทรูคมน�คม ทะเบ่ยนเลุ่ขท่� 107536000081  

ณ วันท่� 31 ธุันว�คม 2564 บริูษััทฯ ม่ท่นจิด้ทะเบ่ยนทั�งสิื่�น 133,474,621,856 บ�ท   

เป็็นห่้�นสื่�มัญจิำ�นวน 33,368,655,464 ห่้�น มูลุ่ค��ท่�ตรู�ไว�ห่้�นลุ่ะ 4 บ�ท  

โด้ยม่ท่นท่�เรู่ยกชัำ�รูะแลุ่�ว จิำ�นวน 133,472,781,204 บ�ท  

เป็็นห่้�นสื่�มัญจิำ�นวน 33,368,195,301 ห่้�น มูลุ่ค��ท่�ตรู�ไว�ห่้�นลุ่ะ 4 บ�ท

โด้ยม่ท่�ตั�งสื่ำ�นักง�นให้ญ�อยู�ท่�

เลุ่ขท่� 18 อ�ค�รูทรูู ท�วเวอรู์ ถึนนรูัชัด้�ภิัเษัก แขวงห้�วยขว�ง

เขตห้�วยขว�ง กรู่งเทพมห้�นครู 10310

โทรูศัพท์  (662) 859-1111 โทรูสื่�รู (662) 859-9134

Website : www.truecorp.co.th



รายงานประจำป 2564 (แบบ 56-1 One Report)

True to Tech, The Future is True

20

กลุ่่�มธุ่รกิจ 2564 2563 2562

ลุ่้านบาท % ลุ่้านบาท % ลุ่้านบาท %

1. ทรููออนไลุ่น์ 25,215 17.5% 24,533 17.7% 23,673 16.8%

2. ทรููมูฟ์ เอชั 111,087 77.4% 105,379 76.3% 107,615 76.3%

3. ทรููวิชัั�นสื่์ 7,353 5.1% 8,300 6.0% 9,655 6.9%

รูวิมูรูายไดิ ้ 143,655 100.0% 138,212 100.0% 140,943 100.0%

กลุ่่�มธุ่รกิจ/ดำำาเนินการโดำย 2564 2563 2562

ลุ่้านบาท % ลุ่้านบาท % ลุ่้านบาท %

1. ทัรูออน์ไลน์์

    •  บรูิษััท ทรูู คอรู์ป็อเรูชัั�น จิำ�กัด้ (มห้�ชัน) 138 0.1% 27 0.0%  18 0.0%

    •  บรูิษััท ทรูู ไลุ่ฟ์์ พลุ่ัสื่ จิำ�กัด้ 4 0.0% 6 0.0% 13 0.0%

    •  บรูิษััท เค เอสื่ ซ่์ คอมเมอรู์เช่ัยลุ่ อินเตอรู์เนต จิำ�กัด้ 454 0.3% 505 0.4% 502 0.4%

    •  บรูิษััท เอเซ์่ย ไวรู์เลุ่สื่ คอมมิวนิเคชัั�น จิำ�กัด้  472 0.3% 453 0.3% 432 0.3%

    •  บรูิษััท ทรูู ทัชั จิำ�กัด้ - - - - 641 0.5%

    •  บรูิษััท ทรูู อินเทอรู์เน็ต คอรู์ป็อเรูชัั�น จิำ�กัด้ 23,000 16.0% 22,583 16.4% 21,409 15.2%

    •  บรูิษััท ทรูู ดิ้จิิทัลุ่ พ�รู์ค จิำ�กัด้  346 0.2%  328 0.2% 194 0.1%

    •  บรูิษััท ทรูู ดิ้จิิตอลุ่ กรู่�ป็ จิำ�กัด้ 556 0.4% 450 0.3% 337 0.2%

    •  บรูิษััท ทรูู อ่โลุ่จิิสื่ติกสื่์ จิำ�กัด้ 115 0.1% 93 0.1% 53 0.0%

    •  อ่นๆ 130 0.1% 88 0.0% 74 0.1%

        รูวม 25,215 17.5% 24,533 17.7% 23,673 16.8%

2. ทัรูมูฟ เอชิ 

    •  กลุ่่�มบรูิษััท กรู่งเทพอินเตอรู์เทเลุ่เทค 22,632 15.8% 16,259 11.8% 17,045 12.1%

    •  บรูิษััท บ่เอฟ์เคท่ (ป็รูะเทศไทย) จิำ�กัด้ 12,734 8.9% 12,696 9.2% 12,427 8.8%

    •  บรูิษััท เรู่ยลุ่ มูฟ์ จิำ�กัด้ - - - - 49,725 35.3%

    •   บรูิษััท ทรูู มูฟ์ เอชั ยูนิเวอรู์แซ์ลุ่ คอมมิวนิเคชัั�น จิำ�กัด้ 75,675 52.7% 76,379 55.3% 28,355 20.1%

    •  บรูิษััท เทเลุ่คอม แอสื่เซ์ท แมเนจิเมนท์ จิำ�กัด้ 46 0.0% 45 0.0% 63 0.0%

        รูวม 111,087 77.4% 105,379 76.3% 107,615 76.3%

3. ทัรูวิิชิั�น์สั์

    •  กลุ่่�มบรูิษััท ทรููวิชัั�นสื่์ กรู่�ป็ 7,353 5.1% 8,300 6.0% 9,655 6.9%

รูวิมูรูายไดิ้ 143,655 100.0% 138,212 100.0% 140,943 100.0%

โค์รงสัร้างรายไดำ้ตามกลุ�มธ์ุรกิจ 

โค์รงสัร้างรายไดำ้ แยกตามการดำำาเน์ิน์งาน์ของแต�ละบริษััทั 

1.2 ลักษัณะการประกอบธุ่รกิจ

1.2.1 โค์รงสัร้างรายไดำ ้
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1.2.2 ข้อมูลเก่�ยวิกับผู้ลิตภัณฑ์์

(1) ลักษัณะผู้ลิตภัณฑ์์หรือบริการ และ การพััฒน์าน์วัิตกรรมธ์ุรกิจ

กลุ่่�มทรูู เป็็นผูู้�นำ�ในก�รูให้�บรูิก�รูสื่่อสื่�รูโทรูคมน�คมแลุ่ะบริูก�รูด้��นดิ้จิิทัลุ่ครูบวงจิรูของป็รูะเทศไทย แลุ่ะเป็็นผูู้�นำ�ธุ่รูกิจิ

คอนเวอรู์เจินซ์์ไลุ่ฟ์์สื่ไตลุ่์ โด้ยกลุ่่�มทรูู ม่คว�มม่�งมั�นอย��งต�อเน่องในก�รูมอบสิื่นค��แลุ่ะบรูิก�รูค่ณภั�พสืู่งให้�แก�ผูู้�บริูโภัค

ด้�วยก�รูพัฒน�เครูือข��ยป็รูะสื่ิทธุิภั�พสืู่ง ก�รูให้�บริูก�รูท่�เป็็นเลิุ่ศแลุ่ะก�รูผู้สื่�นสื่ินค�� บริูก�รู โซ์ลูุ่ชัันด้��นด้ิจิิทัลุ่แลุ่ะสิื่ทธุิ

ป็รูะโยชัน์ท่�ห้ลุ่�กห้ลุ่�ยเข��ไว�ด้�วยกันได้�อย��งลุ่งตัวภั�ยใต�ย่ทธุศ�สื่ตรู์คอนเวอรู์เจินซ์์ผู้��นแพลุ่ตฟ์อรู์มท่�ครูอบคลุ่่มของ

กลุ่่�มทรูู ทั�งโทรูศัพท์เคลุ่่อนท่� บรูอด้แบนด้์อินเทอรู์เน็ต WiFi โทรูทัศน์ คอนเทนต์ ม่เด่้ยแพลุ่ตฟ์อรู์มแลุ่ะโซ์ลุู่ชัันด้��นด้ิจิิทัลุ่

นอกจิ�กน่� กลุ่่�มทรููกำ�ลุ่ังเด้ินห้น��สืู่�ก�รูเป็็นบริูษััทเทคโนโลุ่ย่ ห้รูือเทคคอมป็�น่ ซ์่�งจิะเป็็นป็ัจิจัิยสื่ำ�คัญท่�จิะต�อยอด้แลุ่ะสื่รู��ง

ศักยภั�พในก�รูเติบโตท่�สืู่งข่�นจิ�กธุ่รูกิจิด้ิจิิทัลุ่ห้รูือ New S-Curve ได้�อย��งยั�งยืน

ธุ่รูกิจิห้ลุ่ักของกลุ่่�มทรูู ป็รูะกอบด้�วย

• ทรููมูฟ์ เอชั ให้�บริูก�รูโทรูศัพท์เคลุ่่อนท่�ด้�วยเครูือข��ยป็รูะสื่ิทธุิภั�พสืู่งแลุ่ะครูอบคลุ่่มทั�วป็รูะเทศ โด้ยม่คลุ่่นคว�มถึ่�

ห้ลุ่�กห้ลุ่�ยย��นสื่ำ�ห้รัูบก�รูให้�บรูิก�รูท่�ครูอบคลุ่่ม ทั�งคลุ่่นย��นคว�มถึ่�ตำ�� (700 MHz 850 MHz ภั�ยใต�สัื่ญญ�กับ

บริูษััท โทรูคมน�คมแห้�งชั�ติ จิำ�กัด้ (มห้�ชัน) (“NT”) แลุ่ะ 900 MHz) ย��นคว�มถึ่�กลุ่�ง (1800 MHz 2100 MHz แลุ่ะ  

2600 MHz) แลุ่ะย��นคว�มถึ่�สืู่ง (26 GHz) โด้ยใชั�เทคโนโลุ่ย่ท่�ทันสื่มัย โด้ยเฉพ�ะอย��งยิ�งรูะบบ 5G แลุ่ะ 4G รูวมถึ่ง

โครูงข��ย Narrowband IoT (NB-IoT)

• ทรููออนไลุ่น์ ให้�บริูก�รูอินเทอรู์เน็ตคว�มเร็ูวสูื่งห้รืูอบริูก�รูบรูอด้แบนด้์แลุ่ะโซ์ลูุ่ชััน บริูก�รูโครูงข��ยข�อมูลุ่ ด้�ต��เกตเวย์

แลุ่ะบรูิก�รูเสื่รูิมต��ง ๆ ผู้��นนวัตกรูรูมแลุ่ะโครูงข��ยไฟ์เบอรู์ค่ณภั�พสืู่งแลุ่ะครูอบคลุ่่มทั�วป็รูะเทศ ตอบสื่นองคว�ม

ต�องก�รูท่�เพิ�มสืู่งข่�นของทั�งลุู่กค��ทั�วไป็แลุ่ะลุู่กค��องค์กรู

• ทรููวิชัั�นสื่์ ให้�บรูิก�รูโทรูทัศน์แบบบอกรัูบสื่ม�ชิัก บรูิก�รูในรูะบบเอชัด้่ แลุ่ะโทรูทัศน์ในรูะบบด้ิจิิทัลุ่ทั�วป็รูะเทศ  

รูวมถึ่งเป็็นผูู้�ผู้ลุ่ิตคอนเทนต์ ซ์่�งม่คอนเทนต์ค่ณภั�พสืู่งห้ลุ่�กห้ลุ่�ยทั�งภั�ยในป็รูะเทศแลุ่ะต��งป็รูะเทศ เพ่อตอบสื่นอง

ไลุ่ฟ์์สื่ไตลุ่์แลุ่ะคว�มชั่นชัอบท่�ห้ลุ่�กห้ลุ่�ยของลุู่กค��

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

โด้ยม่ธุ่รูกิจิห้ลัุ่ก ได้�แก� แพลุ่ตฟ์อรู์มสื่่อดิ้จิิทัลุ่ (Digital Media Platform) แพลุ่ตฟ์อรู์มท่�เชั่อมรูะห้ว��งออนไลุ่น์แลุ่ะ 

ออฟ์ไลุ่น์ (O2O) พรู�อมสื่ิทธิุป็รูะโยชัน์ห้ลุ่�กห้ลุ่�ย เทคโนโลุ่ย่ก�รูวิเครู�ะห้์ข�อมูลุ่ (Data Analytics) ด้ิจิิทัลุ่โซ์ลุู่ชััน  

(Digital Solutions) เทคโนโลุ่ย่คว�มป็ลุ่อด้ภััยท�งไซ์เบอรู์ (Cybersecurity) แลุ่ะธุ่รูกิจิดิ้จิิทัลุ่เฮัลุ่ท์แบบครูบวงจิรู  

(Integrated Digital Health) รูวมถ่ึงสื่ถึ�บันทรูู ด้ิจิิทัลุ่ อค�เด้ม่ (True Digital Academy)

ทัรูมูฟ เอชิ (TrueMove H)

ทรููมูฟ์ เอชั ให้�บริูก�รูโทรูศัพท์เคลุ่่อนท่�ป็รูะสื่ิทธุิภั�พสูื่งครูบท่กมิติแลุ่ะครูอบคลุ่่มทั�วป็รูะเทศ ม่�งเน�นในก�รูเพิ�มค่ณภั�พ 

เครูือข��ยแลุ่ะป็รูะสื่บก�รูณ์ก�รูใชั�บรูิก�รูของลุู่กค�� ผู้��นก�รูผู้สื่�นจ่ิด้แข็งของคลุ่่นย��นคว�มถึ่�ตำ�� (700 MHz 850 MHz  

ภั�ยใต�สัื่ญญ�กับ NT แลุ่ะ 900 MHz) ในเรู่องคว�มครูอบคลุ่่มแลุ่ะก�รูทะลุ่่ทะลุ่วงเข��ถึ่งภั�ยในอ�ค�รูสูื่ง คลุ่่นย��นคว�มถึ่�

กลุ่�ง (1800 MHz 2100 MHz แลุ่ะ 2600 MHz) ในเรู่องคว�มจ่ิ เพ่อรูองรูับป็ริูม�ณก�รูใชั�ง�นท่�ห้น�แน่น เห้ม�ะกับก�รู

ให้�บรูิก�รูในพื�นท่�ช่ัมชันห้รืูอเมืองให้ญ�ได้�อย��งลุ่งตัว แลุ่ะคลุ่่นย��นคว�มถึ่�สืู่ง 26 GHz สื่ำ�ห้รัูบพื�นท่�ท่�ม่คว�มต�องก�รู 

โด้ยเฉพ�ะ เชั�น พื�นท่�อ่ตสื่�ห้กรูรูม ชั�วยเพิ�มป็รูะสื่ิทธุิภั�พแลุ่ะป็รูะสื่ิทธุิผู้ลุ่ให้�ภั�คธุ่รูกิจิแลุ่ะอ่ตสื่�ห้กรูรูม โด้ย TUC  
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ซ์่�งเป็็นบริูษััทย�อยท่�กลุ่่�มทรููถืึอห่้�นรู�อยลุ่ะ100.0 ป็รูะกอบธุ่รูกิจิโทรูศัพท์เคลุ่่อนท่�ภั�ยใต�ใบอน่ญ�ตป็รูะกอบกิจิก�รู

โทรูคมน�คมท่�ได้�รูับจิ�กกสื่ทชั.

กลุ่่�มทรููเรูิ�มเข��สืู่�ธุ่รูกิจิโทรูศัพท์เคลุ่่อนท่�ด้�วยก�รูเข��ถึือห่้�นใน BITCO ในเดื้อนต่ลุ่�คมป็ี 2544 แลุ่ะได้�เสื่รูิมคว�มแข็งแกรู�ง

ของธุ่รูกิจิโทรูศัพท์เคลุ่่อนท่�ด้�วยก�รูเข��ซื์�อห่้�น 4 บริูษััทของกลุ่่�มฮััทชัิสัื่นในป็รูะเทศไทยเป็็นท่�เรู่ยบรู�อยในเดื้อนมกรู�คม 

ป็ี 2554 แลุ่ะถึัด้ม�ในเด้ือนเมษั�ยน ป็ี 2554 บรูิษััทย�อยภั�ยใต�กลุ่่�มทรููได้�ลุ่งน�มในสื่ัญญ�เพ่อข�ยต�อบรูิก�รูของ CAT 

Telecom (ป็ัจิจ่ิบัน NT) โด้ยสัื่ญญ�ด้ังกลุ่��วม่รูะยะเวลุ่�ไป็จินถ่ึงป็ี 2568 เป็็นผู้ลุ่ให้�กลุ่่�มทรููเป็ิด้ตัวแบรูนด้์ทรููมูฟ์ เอชั 

เพ่อข�ยต�อบรูิก�รู 3G ของ CAT Telecom เชิังพ�ณิชัย์ได้�ทั�วป็รูะเทศผู้��นเทคโนโลุ่ย่ HSPA บนคลุ่่นคว�มถ่ึ� 850 MHz 

ทั�งน่� ทรููมูฟ์ เอชั เป็ิด้ตัวอย��งเป็็นท�งก�รูเม่อวันท่� 30 สื่ิงห้�คมป็ี 2554 ทำ�ให้�กลุ่่�มทรููม่คว�มได้�เป็รู่ยบในเชิังก�รูแข�งขัน

จิ�กก�รูเป็็นผูู้�ให้�บรูิก�รู 3G เชัิงพ�ณิชัย์ทั�วป็รูะเทศรู�ยแรูกของป็รูะเทศไทย  

TUC เข��รู�วมป็รูะมูลุ่คลุ่่นคว�มถึ่� 2.1 GHz แลุ่ะได้�รูับใบอน่ญ�ตใชั�คลุ่่นคว�มถึ่�ด้ังกลุ่��วจิ�ก กสื่ทชั. ในเด้ือนธุันว�คม  

ป็ี 2555 ทำ�ให้�ทรููมูฟ์ เอชัได้�รูับป็รูะโยชัน์อย��งสืู่งจิ�กก�รูเป็ิด้ให้�บรูิก�รู 4G เชิังพ�ณิชัย์บนคลุ่่นคว�มถึ่� 2.1 GHz  

(2100 MHz) เป็็นรู�ยแรูกในป็รูะเทศไทยในเด้ือนพฤษัภั�คม ป็ี 2556 นอกจิ�กน่� TUC เข��รู�วมป็รูะมูลุ่คลุ่่นคว�มถึ่� 

เพิ�มเติมแลุ่ะได้�รูับใบอน่ญ�ตใชั�คลุ่่นคว�มถึ่� 1800 MHz ในเดื้อนธุันว�คม ป็ี2558 ใบอน่ญ�ตใชั�คลุ่่นคว�มถึ่� 900 MHz  

ในเดื้อนม่น�คม ป็ี 2559 ใบอน่ญ�ตใชั�คลุ่่นคว�มถึ่� 2600 MHz ในเดื้อนม่น�คม ป็ี 2563 ใบอน่ญ�ตใชั�คลุ่่นคว�มถึ่�  

700 MHz ในเด้ือนธุันว�คม ป็ี 2563 แลุ่ะใบอน่ญ�ตใชั�คลุ่่นคว�มถ่ึ� 26 GHz ในเดื้อนก่มภั�พันธุ์ ป็ี 2564 ซ์่�งก�รูได้�รัูบ 

ใบอน่ญ�ตคลุ่่นคว�มถึ่�ด้ังกลุ่��วเพิ�มเติมน่�ขย�ยรูะยะเวลุ่�ในก�รูให้�บรูิก�รูโทรูศัพท์เคลุ่่อนท่�ของกลุ่่�มทรููอย��งน�อยถึ่ง  

ป็ี 2579 อ่กทั�งยังชั�วยเสื่รูิมคว�มแข็งแกรู�งเพิ�มป็รูะสื่ิทธุิภั�พเครูือข��ยของทรููมูฟ์ เอชัทำ�ให้�ผูู้�บรูิโภัคได้�รูับป็รูะสื่บก�รูณ์

ก�รูใชั�ง�นท่�ด้่ข่�นแลุ่ะม่คว�มเชั่อมั�นในเครูือข��ยแลุ่ะบรูิก�รูของทรููมูฟ์ เอชัม�กยิ�งข่�น

ทรููมูฟ์ เอชั ม่�งมั�นในก�รูพัฒน�เครืูอข��ยให้�ม่ป็รูะสื่ิทธิุภั�พแลุ่ะคว�มครูอบคลุ่่มสูื่งด้�วยเทคโนโลุ่ย่ลุ่ำ��สื่มัยอย��งต�อเน่อง 

เพ่อผูู้�บรูิโภัคชั�วไทยแลุ่ะภั�คธุ่รูกิจิ ทั�งเทคโนโลุ่ย่ก�รูรูวมคลุ่่น (Carrier Aggregation) เทคโนโลุ่ย่ FDD Massive MIMO 

ซ์่�งม่จ่ิด้เด้�นท่�ก�รูกรูะจิ�ยชั�องสัื่ญญ�ณให้�สื่�ม�รูถึรูองรัูบก�รูรัูบสื่�งสื่ัญญ�ณข�อมูลุ่ชั�วยเพิ�ม capacity ถ่ึง 4 เท�� แลุ่ะ 

เทคโนโลุ่ย่ TDD Massive MIMO 64T64R เพ่อรูองรัูบ 5G ทำ�ให้�สื่�ม�รูถึตอบโจิทย์ก�รูใชั�ง�นด้�ต��แลุ่ะบริูก�รูด้��นดิ้จิิทัลุ่

ท่�เพิ�มสืู่งข่�น โด้ยเครูือข��ยของทรููมูฟ์ เอชัม่คว�มครูอบคลุ่่มรู�อยลุ่ะ 98 ของป็รูะชั�กรูไทยแลุ่ะเข��ถ่ึงพื�นท่�ในรูะดั้บห้มู�บ��น

ทั�ง 77 จิังห้วัด้ทั�วป็รูะเทศ อ่กทั�งยังพัฒน�เครูือข��ย NB-IoT ป็รูะสื่ิทธิุภั�พสูื่งซ์่�งครูอบคลุ่่มในรูะด้ับอำ�เภัอใน 77 จิังห้วัด้

ทั�วป็รูะเทศ ทั�งน่�ทรููมูฟ์ เอชัเดิ้นห้น��ขย�ยเครูือข��ยแลุ่ะก�รูให้�บริูก�รู 5G บนคลุ่่นย��นคว�มถ่ึ�ตำ�� 700 MHz ด้�วยจ่ิด้เด้�น 

ท่�สื่�ม�รูถึครูอบคลุ่่มพื�นท่�ได้�กว��งไกลุ่ ม่อำ�น�จิทะลุ่่ทะลุ่วงสูื่งในก�รูเข��สูื่�ภั�ยในตัวอ�ค�รูได้�ด้่ รู�วมกับก�รูเสื่รูิมคว�ม

แข็งแกรู�งให้�กับเครูือข��ย 5G บนคลุ่่นย��นคว�มถ่ึ�กลุ่�ง 2600 MHz สื่�ม�รูถึให้�บริูก�รูด้�วยคว�มเรู็วสืู่งส่ื่ด้ท่�ม�กกว�� 4G 

ถึ่ง 20 เท�� แลุ่ะ ม่ latency ห้รูือค��คว�มห้น่วงตำ��ใชั�เวลุ่�ในก�รูตอบสื่นองต�อก�รูรูับสื่�งสัื่ญญ�ณท่�น�อยกว�� 4G ถึ่ง 10 

เท��ตอบโจิทย์คว�มต�องก�รูใชั�ง�นด้�ต��ท่�เพิ�มข่�นทั�งในกลุ่่�มผูู้�บรูิโภัคแลุ่ะภั�คธุ่รูกิจิ ในป็ีท่�ผู้��นม� ทรููมูฟ์ เอชั ตอกยำ��คว�ม

แข็งแกรู�งของเครูือข��ย 5G ด้�วยก�รูเพิ�มคลุ่่นคว�มถึ่� 26 GHz เข��ไป็ในเครูือข��ย 5G ท่�ม่คลุ่่นคว�มถึ่� 2600 MHz แลุ่ะ  

700 MHz อยู�ก�อนแลุ่�ว ซ์่�งจิะทำ�ให้�สื่�ม�รูถึสื่�งคลุ่่น mmWave (millimeter wave) ซ์่�งม่ Capacity สืู่งกว�� 4G ถึ่ง 20 เท�� 

แลุ่ะ ม่ศักยภั�พท�งด้��นคว�มเรู็วม�กถึ่ง 10 Gpbs ในชั�วงท่�ม่ก�รูใชั�ง�นสืู่งส่ื่ด้ได้�

เครูือข��ย 5G ของทรููมูฟ์ เอชั ครูอบคลุ่่มย��นสื่ำ�คัญของทั�ง 77 จิังห้วัด้ทั�วป็รูะเทศ โด้ยเฉพ�ะในพื�นท่�กรู่งเทพแลุ่ะป็ริูมณฑ์ลุ่

แลุ่ะเขตพัฒน�พิเศษัภั�คตะวันออก ห้รูือ EEC ท่�ครูอบคลุ่่มป็รูะชั�กรูแลุ่�วม�กกว��รู�อยลุ่ะ 99 พรู�อมรูองรูับคว�มต�องก�รู

ท่�เพิ�มสืู่งข่�นในพื�นท่�ด้ังกลุ่��ว นอกเห้นือจิ�กก�รูเด้ินห้น��เสื่ริูมป็รูะสิื่ทธิุภั�พให้�กับเครูือข��ย 5G ทรููมูฟ์ เอชั ยังม่�งเน�นใน

ก�รูเพิ�มมูลุ่ค��ให้�กับผูู้�บรูิโภัคอย��งต�อเน่องด้�วยคอนเทนต์ Virtual Reality ห้รูือ VR (ก�รูจิำ�ลุ่องสื่ภั�พแวด้ลุ่�อมจิรูิงเข��ไป็

ให้�เสื่มือนจิรูิง) Augmented Reality ห้รูือ AR (เทคโนโลุ่ย่โลุ่กเสื่มือนผู้สื่�นโลุ่กแห้�งคว�มจิริูง) เกมผู้��นคลุ่�วด้์ วิด่้โอสื่ตรู่ม

มิ�งแบบ 8K แลุ่ะก�รูเข��ถ่ึงคว�มบันเทิงท่�ห้ลุ่�กห้ลุ่�ยแลุ่ะคอนเทนต์ก่ฬ�ยอด้นิยมผู้��นท�งทรููไอด่้แลุ่ะทรููวิชัั�นสื่์ในสื่�วนของ

ก�รูพัฒน�โซ์ลุู่ชัันสื่ำ�ห้รูับองค์กรู ทรููมูฟ์ เอชั เดิ้นห้น��ขย�ยรูะบบนิเวศ 5G แลุ่ะพันธุมิตรูภั�คธุ่รูกิจิในอ่ตสื่�ห้กรูรูมต��ง ๆ 
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อย��งต�อเน่อง เพ่อพัฒน� 5G use cases แลุ่ะก�รูใชั�ง�น 5G ภั�ยในป็รูะเทศ ในขณะเด้่ยวกัน ยังสื่รู��งศักยภั�พก�รู

เติบโตท่�สืู่งในกลุ่่�ม B2B โด้ยก�รูนำ�เสื่นอโซ์ลูุ่ชััน 5G แลุ่ะดิ้จิิทัลุ่ให้�กับห้ลุ่�กห้ลุ่�ยกลุ่่�มธุ่รูกิจิ อ�ทิ โรูงพย�บ�ลุ่อัจิฉรูิยะผู้��น

แพลุ่ตฟ์อรู์มคลุ่�วด้์ MEC (Multi-Access Edge Computing) โรูงง�นอัจิฉรูิยะผู้��นเทคโนโลุ่ย่เครูือข��ย 5G Private Network 

แลุ่ะก�รูเกษัตรูอัจิฉรูิยะผู้��นโด้รูน เป็็นต�น สื่ิ�งเห้ลุ่��น่�ผู้สื่�นกับคว�มแข็งแกรู�งของพันธุมิตรูท�งธุ่รูกิจิท่�สื่ำ�คัญอย��ง China 

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

นับเป็็นป็ัจิจัิยสื่ำ�คัญในก�รูเพิ�มศักยภั�พแลุ่ะคว�มสื่�ม�รูถึในก�รูแข�งขันให้�กับกลุ่่�มทรูู

ผูู้้ใช้บรูิการู

ทรููมูฟ์ เอชั ม่ฐ์�นลุู่กค�� 5G แลุ่ะลุู่กค��รูะบบรู�ยเด้ือนท่�เพิ�มข่�นแข็งแกรู�งในป็ี 2564 ด้�วยจ่ิด้แข็งด้��นเครูือข��ยค่ณภั�พ 

ผู้ลุ่ตอบรัูบท่�ด้่ต�อแคมเป็ญผู้สื่�นด้่ไวซ์์แลุ่ะสิื่ทธุิป็รูะโยชัน์ รูวมถึ่งก�รูม่พันธุมิตรูด้��นชั�องท�งก�รูข�ยท่�แข็งแกรู�งทั�วป็รูะเทศ 

ในขณะท่� ผู้ลุ่กรูะทบจิ�กเศรูษัฐ์กิจิแลุ่ะสื่ถึ�นก�รูณ์โควิด้-19 ท่�ม่ม�อย��งต�อเน่องยังคงกด้ด้ันกำ�ลัุ่งซื์�อแลุ่ะก�รูใชั�จิ��ย 

ของผูู้�บรูิโภัคในป็ี 2564 สื่�งผู้ลุ่ให้�รู�ยได้�เฉลุ่่�ยต�อเลุ่ขห้ม�ยแลุ่ะรู�ยได้�จิ�กกลุ่่�มลุู่กค��รูะบบเติมเงินม่จิำ�นวนลุ่ด้ลุ่งซ์่�งเป็็นไป็

ในทิศท�งเด้่ยวกันกับอ่ตสื่�ห้กรูรูม แต�รู�ยได้�จิ�กก�รูให้�บรูิก�รูของธุ่รูกิจิโทรูศัพท์เคลุ่่อนท่�ป็รูับตัวด้่ข่�นในไตรูม�สื่ 4 ของป็ี

ทรููมูฟ์ เอชั ม่ฐ์�นผูู้�ใชั�บรูิก�รูรูวมจิำ�นวน 32.25 ลุ่��นรู�ย แบ�งเป็็นลูุ่กค��รูะบบเติมเงิน 21.28 ลุ่��นรู�ย แลุ่ะรูะบบรู�ยเดื้อน 

10.97 ลุ่��นรู�ย แลุ่ะม่รู�ยได้�เฉลุ่่�ยต�อเลุ่ขห้ม�ย 207 บ�ทต�อเดื้อนในป็ี 2564

ต�รู�งแสื่ด้งจิำ�นวนผูู้�ใชั�บริูก�รูโทรูศัพท์เคลุ่่อนท่�ของทรููมูฟ์ เอชั แลุ่ะรู�ยได้�เฉลุ่่�ยต�อผูู้�ใชั�บริูก�รู

      

  2560  2561 2562 2563 2564

 จิำานวินผูู้้ใช้บรูิการู

 - บริูก�รูรูะบบเติมเงิน 20,339,922 21,613,597 22,336,970 20,915,503 21,277,359

 - บริูก�รูรูะบบรู�ยเด้ือน 6,880,449 7,604,868 8,304,587 9,712,055 10,970,693

รูวิมู 27,220,371 29,218,465 30,641,557 30,627,558 32,248,052

รูายไดิ้รูวิมูเฉลี�ยตี้�อผูู้้ใช้บรูิการู  208 208 209 215 207

(บาทตี้�อเดิือน)

- รู�ยได้�เฉลุ่่�ยผูู้�ใชั�บรูิก�รูรูะบบเติมเงิน 117 118 115 107 98

- รู�ยได้�เฉลุ่่�ยผูู้�ใชั�บริูก�รูรูะบบรู�ยเดื้อน 485 470 463 478 447

บริการโทรศััพท์

เคลุ่่อนท่�ทรูมูฟ เอช

ณ วัันท่� 31 ธุ.ค.

บริูการู

บริูก�รูรูะบบเติมเงิน (Prepaid)

บรูิก�รูรูะบบเติมเงินเป็็นบริูก�รูท่�ม่คว�มยืด้ห้ย่�นโด้ยผูู้�ใชั�บรูิก�รูไม�ต�องเส่ื่ยค��บริูก�รูรู�ยเด้ือนเพ่ยงซ์ื�อซ์ิมก�รู์ด้พรู�อม 

ค��โทรูเรูิ�มต�น แลุ่ะเม่อค��โทรูเริู�มต�นห้มด้ก็สื่�ม�รูถึเติมเงินได้�ในห้ลุ่�กห้ลุ่�ยวิธุ่ เชั�น บัตรูเงินสื่ด้ บัตรูเติมเงิน เครู่องเอท่เอ็ม 

ก�รูโอนเงินจิ�กผูู้�ใชั�บริูก�รูโทรูศัพท์เคลุ่่อนท่�ของทรููมูฟ์ เอชั รู�ยอ่น แอป็พลิุ่เคชัันมือถึือของธุน�ค�รู แลุ่ะก�รูเติมเงิน

ผู้��นชั�องท�งออนไลุ่น์ห้รืูอชั�องท�งดิ้จิิทัลุ่



รายงานประจำป 2564 (แบบ 56-1 One Report)

True to Tech, The Future is True

24

บรูิก�รูรูะบบรู�ยเด้ือน (Postpaid)

บริูก�รูรูะบบรู�ยเด้ือนของทรููมูฟ์ เอชั ให้�ผูู้�ใชั�บรูิก�รูสื่�ม�รูถึเลุ่ือกอัตรู�ค��บรูิก�รูรู�ยเด้ือนสื่ำ�ห้รูับบริูก�รูเส่ื่ยงเพ่ยง 

อย��งเด้ย่ว ห้รืูอบรูกิ�รูด้��นข�อมลูุ่เพย่งอย��งเด้ย่ว ห้รูอืบรูกิ�รูด้��นเสื่ย่งแลุ่ะบรูกิ�รูด้��นข�อมลูุ่ได้�ต�มคว�มต�องก�รู นอกจิ�กน่� 

ยังม่แพ็กเกจิซ์ื�อบริูก�รูเพิ�มเติม (Top-up) ซ์่�งผูู้�ใชั�บริูก�รูสื่�ม�รูถึสื่มัครูบริูก�รูด้��นเสื่่ยงห้รืูอบริูก�รูท่�ไม�ใชั�เสื่่ยง เพิ�มเติม

จิ�กแพ็กเกจิรู�ยเด้ือนท่�ใชั�อยู� ทั�งน่� ผูู้�ใชั�บรูิก�รูรูะบบรู�ยเด้ือนของทรููมูฟ์ เอชั จิะได้�รูับใบแจิ�งค��บรูิก�รูเป็็นรู�ยเด้ือน  

ซ์่�งจิะป็รูะกอบด้�วย ค��บรูิก�รูรู�ยเด้ือนแลุ่ะค��ใชั�บริูก�รูสื่ำ�ห้รูับบริูก�รูเส่ื่ยง แลุ่ะบรูิก�รูท่�ไม�ใชั�เส่ื่ยงต��ง ๆ 

นอกจิ�กน่� ผูู้�ใชั�บริูก�รูรูะบบเติมเงินแลุ่ะรู�ยเดื้อนของทรููมูฟ์ เอชั ยังสื่�ม�รูถึชัำ�รูะค��ใชั�บริูก�รูด้�วยบรูิการูการูเงิินบน

โทรูศั่พท์เคล่อนที� โด้ยใชั�ทรููมันน่� วอลุ่เล็ุ่ท ทรููไอเซ์อรู์วิสื่ แลุ่ะทรููไอด่้ เพ่อคว�มสื่ะด้วกม�กยิ�งข่�น ตอบสื่นองไลุ่ฟ์์สื่ไตลุ่์

คนรู่�นให้ม� อ่กทั�งยังสื่�ม�รูถึแลุ่กทรููพอยท์ ผู้��นทรููไอด้่ เพ่อรูับสื่ิทธุิป็รูะโยชัน์ห้ลุ่�กห้ลุ่�ย อ�ทิ ค��โทรูแลุ่ะก�รูใชั�ง�น

อินเทอรู์เน็ตห้รูือด้�ต�� รูวมถึ่งก�รูรูับชัมคอนเทนต์ยอด้นิยมต��ง ๆ  พรู�อมกันน่�ผูู้�ใชั�บรูิก�รูรูะบบเติมเงินแลุ่ะรู�ยเด้ือนของ

ทรููมูฟ์ เอชั ยังได้�รูับสื่ิทธุ์ในก�รูใชั�วงเงินสื่ำ�ห้รูับก�รูชัำ�รูะค��บรูิก�รูผู้ลุ่ิตภััณฑ์์ต��ง ๆ ภั�ยใต�กลุ่่�มทรูู ทั�งของทรููมูฟ์ เอชั  

ทรููออนไลุ่น์ แลุ่ะทรููวิชัั�นสื่์ สื่ำ�ห้รูับก�รูซ์ื�อแลุ่ะก�รูยืมเงินเพ่อซื์�อแพ็กเกจิเสื่ริูมท่�สื่�ม�รูถึผู้�อนชัำ�รูะได้� ตลุ่อด้จินก�รูขอสิื่น

เชั่อเงินกู�แลุ่ะผู้�อนชัำ�รูะสื่ำ�ห้รูับก�รูซ์ื�อด้่ไวซ์์ ผู้��นบรูิก�รู True Pay Next สื่ำ�ห้รูับลูุ่กค��ในวงกว��ง แลุ่ะ True Pay Smooth 

สื่ำ�ห้รูับกลุ่่�มนักเรู่ยน นักศ่กษั�อ่กด้�วย

บรูิก�รูเสื่่ยง (Voice Services)

ผูู้�ใชั�บริูก�รูโทรูศัพท์เคลุ่่อนท่�ของทรููมูฟ์ เอชั นอกจิ�กจิะสื่�ม�รูถึโทรูศัพท์ภั�ยในพื�นท่�เด้่ยวกันโทรูไป็ยังต��งจัิงห้วัด้แลุ่ะ 

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

บรูิก�รูสื่นทน�ห้ลุ่�ยสื่�ยแลุ่ะบริูก�รูแสื่ด้งห้ม�ยเลุ่ขโทรูเข�� นอกจิ�กน่� ทรููมูฟ์ เอชั ยังนำ�เสื่นอบริูก�รู HD Voice ซ์่�งเป็็นก�รู

โทรูด้�วยเสื่่ยงคมชััด้บนเครืูอข��ยป็รูะสื่ิทธุิภั�พสูื่งของทรููมูฟ์ เอชั ยกรูะด้ับค่ณภั�พเส่ื่ยงในก�รูโทรูของลูุ่กค��ให้�คมชััด้

รูะด้ับ HD แลุ่ะชั�วยลุ่ด้รูะยะเวลุ่�ในก�รูโทรูออกให้�ติด้เรู็วข่�นถ่ึง 4 เท�� (สื่ำ�ห้รูับด่้ไวซ์์ท่�รูองรูับ) เม่อเท่ยบกับในย่ครูะบบ 3G  

รูวมถึ่งก�รูโทรูผู้��นแอป็พลุ่ิเคชัันทรููไอด้่ทั�งในรููป็แบบ Voice แลุ่ะวิด่้โอ

นอกจิ�กน่� ทรููมูฟ์ เอชั ม่บริูก�รูโทรูศัพท์ข��มแด้นรูะห้ว��งป็รูะเทศ เพ่อให้�ผูู้�ใชั�บริูก�รูสื่�ม�รูถึโทรูออกแลุ่ะรูับสื่�ย 

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

เป็็นสัื่ญญ�ณโทรูศัพท์ของทรููมูฟ์ เอชั ชั�วยป็รูะห้ยัด้ค��ใชั�จิ��ยแลุ่ะเพิ�มป็รูะสิื่ทธิุภั�พก�รูใชั�ง�นให้�แก�ผูู้�บริูโภัค โด้ยเฉพ�ะ

ในพื�นท่�ท่�ม่สื่ัญญ�ณ WiFi สืู่ง

บรูิก�รูท่�ไม�ใชั�เสื่่ยง (Non-Voice Services)

ทรููมูฟ์ เอชั ให้�บรูิก�รูท่�ไม�ใชั�เสื่่ยงท่�ห้ลุ่�กห้ลุ่�ยเพ่อเติมเต็มแลุ่ะสื่อด้คลุ่�องกับไลุ่ฟ์์สื่ไตลุ่์ของลูุ่กค��บริูก�รูท่�ไม�ใชั�เสื่่ยง 

ป็รูะกอบด้�วย คอนเทนต์ต��ง ๆ ท่�ได้�รัูบคว�มนิยมจิ�กผูู้�ใชั�บริูก�รู อ�ทิ ก�รูสื่่อสื่�รูด้�วยภั�พห้รูือรููป็ถึ��ย บรูิก�รูข�อมูลุ่ท�ง 

ก�รูเงิน เกม ก�รู์ตูน สื่กรู่นเซ์ฟ์เวอรู์ แลุ่ะรูิงโทน รูวมถึ่ง คอนเทนต์ป็รูะเภัทเพลุ่ง ก่ฬ� แลุ่ะโห้รู�ศ�สื่ตรู์ โด้ยลุู่กค��

สื่�ม�รูถึใชั�บรูิก�รูคอนเทนต์ผู้��นชั�องท�งต��ง ๆ  ได้�ห้ลุ่�ยท�งทั�งบนโทรูศัพท์เคลุ่่อนท่�แลุ่ะท่�เว็บพอรู์ทัลุ่ ทั�งน่� ป็รูิม�ณก�รู 

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

ใชั�ง�นด้�ต�� นอกจิ�กน่� ทรููมูฟ์ เอชั สื่�ม�รูถึใชั�ป็รูะโยชัน์จิ�กคอนเทนต์ยอด้นิยมแลุ่ะเป็็นลิุ่ขสิื่ทธุิ�เฉพ�ะของกลุ่่�มทรูู อ�ทิ  

ทรููไอด้่ ออนไลุ่น์ สื่เตชัั�น ทรููวิชัั�นสื่์ แลุ่ะทรููมิวสื่ิค เพ่อสื่รู��งคว�มผูู้กพันของลูุ่กค��แลุ่ะภั�พลุ่ักษัณ์ท่�ด่้ต�อกลุ่่�มทรูู ซ์่�งจิะชั�วย 

เสื่รูิมสื่รู��งก�รูเติบโตให้�แก�กลุ่่�มทรููต�อไป็



รายงานประจำป 2564 (แบบ 56-1 One Report)

True to Tech, The Future is True

25

ก�รูจิำ�ห้น่�ยเครู่องโทรูศัพท์เคลุ่่อนท่�แลุ่ะอ่ป็กรูณ์

ทรููมูฟ์ เอชัจิัด้จิำ�ห้น่�ยเครู่องโทรูศัพท์เคลุ่่อนท่�ค่ณภั�พสืู่งรูวมทั�งอ่ป็กรูณ์ต��ง ๆ ทั�งจิ�กต��งป็รูะเทศแลุ่ะในป็รูะเทศ  

โด้ยผู้ลุ่ิตภััณฑ์์ห้ลัุ่กท่�จัิด้จิำ�ห้น่�ยคือสื่ม�รู์ทโฟ์นแลุ่ะสื่ม�รู์ทด้่ไวซ์์ค่ณภั�พสูื่ง ทั�งน่�สื่ม�รู์ทด้่ไวซ์์ภั�ยใต�แบรูนด้์ทรููม่คว�ม 

ได้�เป็รู่ยบด้��นต�นท่นแลุ่ะเทคโนโลุ่ย่เพรู�ะได้�ป็รูะโยชัน์จิ�กคว�มรู�วมมือกับ China Mobile ทำ�ให้�คนไทยสื่�ม�รูถึเข��ถึ่ง

บรูิก�รูโทรูศัพท์เคลุ่่อนท่�ค่ณภั�พสืู่งได้�อย��งเต็มป็รูะสื่ิทธุิภั�พแลุ่ะง��ยยิ�งข่�น ทั�งน่� เครู่องโทรูศัพท์ท่�จิัด้จิำ�ห้น่�ยเป็็นทั�ง

ก�รูจิำ�ห้น่�ยเครู่องเป็ลุ่��โด้ยไม�ผูู้กพันกับบริูก�รูใด้ ๆ  กับก�รูจิำ�ห้น่�ยเครู่องพรู�อมแพ็กเกจิค��บริูก�รูของทรููมูฟ์เอชัซ่์�งเพิ�ม

คว�มค่�มค��ให้�แก�ลูุ่กค��ด้�วยสื่ิทธุิป็รูะโยชัน์ห้ลุ่�กห้ลุ่�ยภั�ยใต�กลุ่่�มทรูู

บริูก�รูโทรูศัพท์ข��มแด้นรูะห้ว��งป็รูะเทศ (International Roaming Services)

บริูก�รูโทรูศัพท์ข��มแด้นรูะห้ว��งป็รูะเทศ (โรูมมิ�ง) เป็็นบริูก�รูท่�ชั�วยให้�ลูุ่กค��ของทรููมูฟ์ เอชั สื่�ม�รูถึนำ�เครู่องโทรูศัพท์

แลุ่ะห้ม�ยเลุ่ขโทรูศัพท์ท่�ใชั�ง�นอยู�ไป็ใชั�ง�นในต��งป็รูะเทศ (Outbound Roaming) ได้�โด้ยผู้��นเครืูอข��ยโทรูศัพท์เคลุ่่อนท่�

ในต��งป็รูะเทศท่�ทรููมูฟ์ เอชั ม่สื่ัญญ�บรูิก�รูโทรูศัพท์ข��มแด้นรูะห้ว��งป็รูะเทศ ซ์่�งลูุ่กค��สื่�ม�รูถึใชั�บริูก�รูในก�รูโทรูออก

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

เคลุ่่อนท่�จิ�กต��งป็รูะเทศท่�ม่สื่ัญญ�บรูิก�รูโทรูศัพท์ข��มแด้นรูะห้ว��งป็รูะเทศกับทรููมูฟ์ เอชั ก็สื่�ม�รูถึใชั�บริูก�รูโทรูศัพท์

ข��มแด้นรูะห้ว��งป็รูะเทศผู้��นเครืูอข��ยของ ทรููมูฟ์ เอชั (Inbound Roaming) เม่อเด้ินท�งม�ป็รูะเทศไทยได้�เชั�นกัน 

ธุ่รูกิจิโทรูศัพท์เคลุ่่อนท่�ของกลุ่่�มทรููได้�เข��รู�วมเป็็นสื่ม�ชิักเครูือข��ยพันธุมิตรูคอนเน็กซั์สื่ โมบ�ยลุ่์ (Conexus Mobile Alliance) 

ในป็ี 2551 นอกจิ�กน่� ยังเข��รู�วมตกลุ่งเป็็นพันธุมิตรูท�งธุ่รูกิจิ (Strategic Partner) กับ China Mobile ตั�งแต�ป็ี 2557 โด้ย

คอนเน็กซ์ัสื่ โมบ�ยลุ่์ แลุ่ะ China Mobile ม่ฐ์�นผูู้�ใชั�บริูก�รูโทรูศัพท์เคลุ่่อนท่� รูวมอยู�ป็รูะม�ณ 1,271 ลุ่��นรู�ย 

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

โด้ยครูอบคลุ่่มกว�� 130 ป็รูะเทศ แลุ่ะบริูก�รู 5G Roaming ใน 46 ป็รูะเทศทั�วโลุ่ก เพ่อรูองรูับคว�มต�องก�รูของลุู่กค�� 

นักเด้ินท�งท่�เด้ินท�งไป็ต��งป็รูะเทศแลุ่ะม่คว�มต�องก�รูท่�จิะติด้ต�อสื่่อสื่�รูด้�วยค่ณภั�พของด้�ต��ท่�ม่คว�มเรู็วสืู่ง พรู�อมกับ 

คว�มรู�วมมือกับพันธุมิตรูรูะด้ับโลุ่กท่�เป็็นผูู้�ให้�บรูิก�รู 4G แลุ่ะ 5G ในต��งป็รูะเทศ ตอบสื่นองคว�มต�องก�รูในห้ลุ่�ยรููป็แบบ 

ลุู่กค��ทรููมูฟ์ เอชั จ่ิงสื่�ม�รูถึเลุ่ือกโป็รูโมชัันท่�ตรูงกับคว�มต�องก�รูของตนเองได้� 

ทรููมูฟ์ เอชั ยังคงม่�งเน�นท่�จิะเป็็นผูู้�นำ�บรูิก�รูโทรูศัพท์ข��มแด้นรูะห้ว��งป็รูะเทศในก�รูให้�บรูิก�รูเส่ื่ยงแลุ่ะด้�ต��ค่ณภั�พ

รูะด้ับโลุ่ก ในรู�ค�ท่�ค่�มค�� โด้ยม่ผู้ลุ่ิตภััณฑ์์ TRAVEL SIM ทั�ง TRAVEL SIM ASIA แลุ่ะ TRAVEL SIM WORLD รูวมถึ่ง 

TRAVEL ซ์ิมเฉพ�ะป็รูะเทศ สื่ำ�ห้รูับป็รูะเทศป็ลุ่�ยท�งยอด้นิยมของคนไทย ได้�แก� จ่ิน ญ่�ป็่่น เก�ห้ลุ่่ใต�แลุ่ะสิื่งคโป็รู์ เพ่อ

ตอบสื่นองคว�มต�องก�รูใชั�บรูิก�รูด้�ต��ของลุู่กค��ท่�เด้ินท�งไป็ต��งป็รูะเทศ พรู�อมทั�งยังป็รูับป็รู่งก�รูให้�บรูิก�รูทั�งก�อนแลุ่ะ

ห้ลุ่ังก�รูข�ยเพ่อให้�ผูู้�ใชั�ด้�ต��สื่�ม�รูถึเข��ถึ่งบรูิก�รูเป็ิด้แลุ่ะป็ิด้ใชั�บริูก�รู สื่อบถึ�มแลุ่ะค�นห้�ข�อมูลุ่บรูิก�รู เลืุ่อกใชั�บรูิก�รู

เสื่รูิมต��ง ๆ แลุ่ะตรูวจิสื่อบค��ใชั�บริูก�รูห้รูือจิำ�นวนก�รูใชั�ง�นได้�ด้�วยตนเอง (e-Service) ขณะเดิ้นท�งไป็ต��งป็รูะเทศผู้��น

ท�งแอป็พลุ่ิเคชััน “TrueMove H Roaming” ท่�สื่�ม�รูถึเข��ถ่ึงได้�อย��งรูวด้เรู็ว เพ่อรูองรูับคว�มต�องก�รูของผูู้�ใชั�บริูก�รู 

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

ทรููมูฟ์ เอชั เบอรู์จ่ินแลุ่ะเบอรู์ฮั�องกงในซ์ิมเด้่ยว เพ่อก�รูติด้ต�อท่�ต�อเน่องได้�ทั�งในป็รูะเทศไทย จ่ิน ฮั�องกง แลุ่ะป็รูะเทศอ่น ๆ  

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

ชั�วไทยท่�จิะเด้ินท�งไป็ยังป็รูะเทศจ่ินแลุ่ะฮั�องกง รูวมถึ่งชั�วจ่ินแลุ่ะฮั�องกงท่�อ�ศัยอยู�ในป็รูะเทศไทย 
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นอกจิ�กน่� ทรููมูฟ์ เอชั รู�วมมือกับเครูือข��ยพันธุมิตรูด้��นโทรูคมน�คมชัั�นนำ�ของโลุ่ก อย��ง NTT DoCoMo ของญ่�ป็่่น แลุ่ะ 

 China Mobile Hong Kong ให้�ลุู่กค��นักธุ่รูกิจิห้รูือนักท�องเท่�ยวท่�เดิ้นท�งเข��ม�ในป็รูะเทศไทยใชั�บริูก�รู 4G VoLTE  

(Voice over the LTE network) ผู้��นเครืูอข��ยป็รูะสื่ิทธุิภั�พสืู่งของทรููมูฟ์ เอชั สื่�ม�รูถึติด้ต�อสื่่อสื่�รูด้�วยรูะบบเสื่่ยงท่�คมชััด้  

โทรูติด้เรู็ว แลุ่ะรูองรูับก�รูทำ� Video Call แบบ HD 

บรูิการูโทรูศ่ัพท์ทางิไกลรูะหวิ�างิปรูะเทศั 

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

ป็รูะเภัท 3 จิ�ก กสื่ทชั. เพ่อให้�บรูิก�รูโทรูศัพท์รูะห้ว��งป็รูะเทศแลุ่ะบริูก�รูเสื่รูิม โด้ยเป็ิด้ให้�บริูก�รูผู้��นห้ม�ยเลุ่ข “006” 

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

ท่�ให้�ค่ณภั�พรูะดั้บพรู่เม่ยม เสื่่ยงคมชััด้ บนเครืูอข��ยท่�ครูอบคลุ่่มกว�� 230 ป็ลุ่�ยท�งทั�วโลุ่ก นอกจิ�กน่� กลุ่่�มทรูู ยังเสื่นอ

บรูิก�รูโทรูท�งไกลุ่ต��งป็รูะเทศผู้��นรูหั้สื่ “00600” ในก�รูโทรูไป็ป็รูะเทศยอด้นิยมในรู�ค�ป็รูะห้ยัด้ 

กลุ่่�มทรูู นำ�เสื่นอบรูิก�รูโทรูต��งป็รูะเทศผู้��นรูหั้สื่ 006 แลุ่ะบรูิก�รูเสื่รูิมอ่น ๆ ด้�วยบรูิก�รูค่ณภั�พสูื่งแลุ่ะอัตรู�ค��โทรูท่� 

ค่�มค�� โด้ยเฉพ�ะกลุ่่�มป็รูะเทศ CLMV ป็รูะกอบด้�วย กัมพูชั� ลุ่�ว พม�� แลุ่ะเว่ยด้น�ม ซ์่�งม่ศักยภั�พก�รูเติบโตท�งเศรูษัฐ์กิจิ 

รูวมถึ่งป็รูะเทศป็ลุ่�ยท�งยอด้นิยมอ่น ๆ อ�ทิ จ่ิน อินเด่้ย สื่ห้รูัฐ์อเมรูิก� แลุ่ะป็รูะเทศในเอเช่ัยอ่น ๆ ซ์่�งได้�รูับผู้ลุ่ตอบรูับ

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

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

ทัรูออน์ไลน์์ (TrueOnline)

ทรููออนไลุ่น์ ป็รูะกอบด้�วย บรูิก�รูบรูอด้แบนด้์อินเทอรู์เน็ตแลุ่ะโซ์ลุู่ชััน บริูก�รูโครูงข��ยข�อมูลุ่ ด้�ต��เกตเวย์ แลุ่ะบรูิก�รู

เสื่รูิมต��ง ๆ ซ์่�งรูวมถึ่งบรูิก�รูโทรูศัพท์พื�นฐ์�นภั�ยใต�ใบอน่ญ�ตจิ�กกสื่ทชั.

บรูิการูบรูอดิแบนดิ์อินเทอรู์เน็ตี้

ทรููออนไลุ่น์ เป็็นผูู้�นำ�ในก�รูให้�บรูิก�รูบรูอด้แบนด้์ห้รูืออินเทอรู์เน็ตคว�มเรู็วสืู่งของป็รูะเทศ ม่ฐ์�นลุู่กค��เติบโตสืู่งต�อเน่อง

เป็็น 4.6 ลุ่��นรู�ย ด้�วยก�รูให้�บริูก�รูผู้��นโครูงข��ยไฟ์เบอรู์ป็รูะสิื่ทธุิภั�พสูื่งทั�วป็รูะเทศโด้ย TICC เป็็นห้น่�งในบรูิษััทย�อยของ

กลุ่่�มทรูู ซ์่�งได้�รูับใบอน่ญ�ตจิ�กกสื่ทชั. เพ่อให้�บรูิก�รูอินเทอรู์เน็ตแลุ่ะบรูิก�รูโทรูศัพท์พื�นฐ์�นทั�วป็รูะเทศ 

กลุ่่�มทรูู เรูิ�มให้�บรูิก�รูโครูงข��ยข�อมูลุ่คว�มเรู็วสืู่งในป็ี 2544 แลุ่ะต�อม�ได้�นำ�เสื่นอบริูก�รูอินเทอรู์เน็ตไรู�สื่�ยคว�มเรู็วสูื่ง 

ห้รืูอ WiFi เพิ�มเติมในป็ี 2546 อ่กทั�งยังม่บริูก�รูเสื่ริูมห้ลุ่�กห้ลุ่�ย อ�ทิ บรูิก�รูโทรูศัพท์พื�นฐ์�นภั�ยใต�ใบอน่ญ�ต โด้ย 

แพ็กเกจิบรูอด้แบนด้์อินเทอรู์เน็ตของทรููออนไลุ่น์ ตอบโจิทย์คว�มต�องก�รูใชั�ง�นท่�ห้ลุ่�กห้ลุ่�ยของลุู่กค�� ให้�บรูิก�รู

อินเทอรู์เน็ตท่�ม่คว�มเรู็วสืู่ง โด้ยเฉพ�ะคว�มเร็ูวในก�รูด้�วน์โห้ลุ่ด้อินเทอรู์เน็ตสูื่ง 1 Gbps โด้ยม่ทั�งแพ็กเกจิเด่้�ยวสื่ำ�ห้รูับ

บรูิก�รูบรูอด้แบนด้์อย��งเด่้ยวแลุ่ะแพ็กเกจิคอนเวอรู์เจินซ์์ท่�เพิ�มคว�มค่�มค��ให้�แก�ลุู่กค��ด้�วยก�รูผู้สื่�นสื่ินค��แลุ่ะบรูิก�รู

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

พื�นฐ์�น บริูก�รูโทรูทัศน์แบบบอกรูับสื่ม�ชัิก ทรููไอด้่ แลุ่ะกลุ่�องทรููไอด่้ ท่ว่ พรู�อมสิื่ทธิุพิเศษัห้ลุ่�กห้ลุ่�ยภั�ยใต�ทรููยู แลุ่ะ

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

พรู�อมตอบสื่นองคว�มต�องก�รูใชั�ง�นไฟ์เบอรู์ของผูู้�บริูโภัคท่�เพิ�มสูื่งข่�น ด้�วยเทคโนโลุ่ย่ท่�ลุ่ำ��ห้น�� นวัตกรูรูมแลุ่ะก�รูขย�ย

โครูงข��ยไฟ์เบอรู์บรูอด้แบนด้์ทั�วป็รูะเทศ ทั�งก�รูนำ�เสื่นอ True Gigatex Fiber Pro ท่�ม�พรู�อม Wifi6 Router แลุ่ะ WiFi 
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Chipset แบบให้ม� Gigatex Mesh WiFi ลุ่ำ�โพงอัจิฉรูิยะพรู�อมผูู้�ชั�วยสื่�วนตัวกลุ่�องทรููไอด่้ ท่ว่ รูวมถึ่งนวัตกรูรูมเทคโนโลุ่ย ่ 

Band Steering ท่�รูวมคลุ่่น WiFi ท่กคว�มถึ่�เป็็นห้น่�งเด่้ยว พรู�อมเลืุ่อกสัื่ญญ�ณท่�ด่้ท่�ส่ื่ด้ให้�อัตโนมัติ ก�รูเพิ�มคว�มเรู็วแลุ่ะ 

ป็รัูบเป็ลุ่่�ยนรูะด้ับคว�มเร็ูวอินเทอรู์เน็ตให้�ตรูงต�มก�รูใชั�ง�นของลูุ่กค��แลุ่ะก�รูอัป็เกรูด้บริูก�รูด้�วยสื่ิทธุิป็รูะโยชัน์จิ�ก 

ทรููก�รู์ด้ ในขณะเด้่ยวกันกลุ่่�มทรููยังได้�พัฒน�รูะบบแลุ่ะก�รูวิเครู�ะห้์ข�อมูลุ่เพ่อเพิ�มข่ด้คว�มสื่�ม�รูถึในก�รูตอบสื่นอง 

คว�มต�องก�รูของลุ่กูค��ได้�ตรูงจ่ิด้ม�กยิ�งข่�นรูวมถึง่ก�รูบำ�รูง่รูกัษั�แบบเชังิรูก่ เพอ่ก�รูบรูกิ�รูท่�รูวด้เรูว็ ม่คณ่ภั�พ ตอบโจิทย์ 

ท่กป็ัญห้�ของลุู่กค�� พัฒน�ก�รูเห้ลุ่��น่�ตอกยำ��คว�มเป็็นผูู้�นำ�ในก�รูให้�บรูิก�รูอินเทอรู์เน็ตแลุ่ะคว�มบันเทิงท่�บ��นของ 

ทรููออนไลุ่น์ได้�เป็็นอย��งด้่

สื่ำ�ห้รัูบลูุ่กค��ธุ่รูกิจิ กลุ่่�มทรูู เสื่ริูมคว�มแข็งแกรู�งให้�กับบริูก�รูสื่่อสื่�รูโทรูคมน�คมแลุ่ะโซ์ลูุ่ชัันครูบวงจิรู ท่�ได้�รูับคว�ม 

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

ห้ลุ่�กห้ลุ่�ยด้�วยเทคโนโลุ่ย่ท่�ทันสื่มัย ซ์่�งป็รูับเป็ลุ่่�ยนได้�ต�มคว�มต�องก�รูของลุู่กค��ในท่กป็รูะเภัทธุ่รูกิจิ อ�ทิ โซ์ลุู่ชัันด้��น

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

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

เสื่ถึ่ยรูภั�พของโครูงข��ย แลุ่ะรูะบบคว�มป็ลุ่อด้ภััยในรูะดั้บสูื่ง นอกจิ�กน่� ได้�ม่ก�รูป็รัูบเพิ�มขน�ด้ชั�องสัื่ญญ�ณ (Bandwidth) 

รูะห้ว��งป็รูะเทศให้�สื่อด้คลุ่�องกับก�รูใชั�ง�นจิรูิงของลุู่กค��กลุ่่�มองค์กรูอย��งต�อเน่อง อ่กทั�งม่ก�รูแยกชั�องสื่ัญญ�ณรูะห้ว��ง

ลุู่กค��ทั�วไป็แลุ่ะลุู่กค��ธุ่รูกิจิอย��งชััด้เจิน ทำ�ให้�สื่�ม�รูถึเชั่อมต�ออินเทอรู์เน็ตได้�เรู็วแลุ่ะม่เสื่ถึ่ยรูภั�พสืู่ง นอกจิ�กน่� ยังม่ 

ทรููบิสื่ิเนสื่ แอป็พลิุ่เคชัันเพิ�มชั�องท�งแลุ่ะคว�มสื่ะด้วกให้�ลุู่กค��ธุ่รูกิจิ พรู�อมเพิ�มคว�มค่�มค��ด้�วยสิื่ทธุิพิเศษัห้ลุ่�กห้ลุ่�ย

จิ�กก�รูใชั�ทรููบิสื่ิเนสื่พอยท์

กลุ่่�มทรูู ให้�บริูก�รูอินเทอรู์เน็ตแลุ่ะบริูก�รูโครูงข��ยข�อมูลุ่ผู้��นเทคโนโลุ่ย่ต��ง ๆ  ท่�ห้ลุ่�กห้ลุ่�ย ป็รูะกอบด้�วย บริูก�รูโครูงข��ย 

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

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

ได้�ห้ลุ่�กห้ลุ่�ยป็รูะเภัท ผู้��นโครูงข��ยเคเบิลุ่ใยแก�วนำ�แสื่งท่�ม่คว�มเรู็ว คว�มเสื่ถึ่ยรู บรูิก�รูวงจิรูเชั�� Enterprise Private 

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

ต�องก�รูคว�มลุ่��ชั��ของสื่ัญญ�ณตำ�� (low latency) โด้ยใชั�เทคโนโลุ่ย่ DWDM (Dense  Wavelength Division Multiplexing) 

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

ใชั�ง�นแบบ private network ในขณะเด้่ยวกันสื่�ม�รูถึใชั�ง�นผู้��น public internet เพ่อใชั�ง�นแอป็พลิุ่เคชัันท่�อยู�ใน public 

internet cloud ได้�โด้ยยังคงคว�มสื่�ม�รูถึในสื่�วนของก�รูป็้องกันคว�มป็ลุ่อด้ภััยจิ�กก�รูโจิมต่จิ�กรูะบบภั�ยนอก ซ์่�งบริูก�รู

ป็รูะเภัทน่�เป็็นท่�นิยมสื่ำ�ห้รูับลุู่กค��ธุ่รูกิจิท่�ม่จิำ�นวนสื่ำ�นักง�นท่�เป็็นสื่�ข�เป็็นจิำ�นวนม�ก นอกจิ�กนั�น ยังเน�นก�รูให้�บริูก�รู

ก�รูบรูิห้�รูจัิด้ก�รูเครูือข��ยข�อมูลุ่ (Managed Network Service) ซ์่�งเป็็นบริูก�รูท่�ผู้สื่มผู้สื่�นบรูิก�รูเก่�ยวกับก�รูป็ฏิิบัติก�รู

เครูือข��ย 3 บรูิก�รูเข��ด้�วยกัน ตั�งแต�ก�รูจัิด้ก�รูป็รูะสื่ิทธิุภั�พของเครูือข��ย ก�รูบริูห้�รูข�อผิู้ด้พลุ่�ด้ แลุ่ะก�รูกำ�ห้นด้ค��

ต��ง ๆ ของเครูือข��ย

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

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

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

อ�ค�รูแลุ่ะบนถึนนสื่�ยสื่ำ�คัญ ๆ  ในเขตกรู่งเทพมห้�นครูแลุ่ะป็ริูมณฑ์ลุ่ รูวมถึ่งนิคมอ่ตสื่�ห้กรูรูมในต��งจัิงห้วัด้ แลุ่ะพื�นท่�

ท�องเท่�ยวห้ลุ่ัก ๆ นอกจิ�กน่� กลุ่่�มทรูู อัป็เกรูด้อินเทอรู์เน็ตแบ็คโบน ด้�วยม�ตรูฐ์�นรูะดั้บโลุ่ก เพ่อเพิ�มศักยภั�พเครูือข��ย

อินเทอรู์เน็ตให้�สื่�ม�รูถึรูองรัูบก�รูใชั�ง�นของลูุ่กค��ท่�ม่แนวโน�มเพิ�มข่�นอย��งม�ก สื่�ม�รูถึใชั�ง�นได้�เต็มป็รูะสื่ิทธุิภั�พแลุ่ะ

ม่คว�มเสื่ถึ่ยรูม�กยิ�งข่�น
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นอกเห้นือจิ�กก�รูให้�บรูกิ�รูลุ่กูค��ท่�เป็น็องคก์รูธุ่รูกิจิขน�ด้ให้ญ�แลุ่�ว กลุ่่�มทรู ูยงัม่�งเน�นในก�รูขย�ยก�รูให้�บรูกิ�รูสืู่�กลุ่่�มธุรู่กจิิ

ขน�ด้กลุ่�งแลุ่ะขน�ด้ย�อมซ่์�งม่ศักยภั�พในก�รูเติบโตท�งธุ่รูกิจิสืู่ง กลุ่่�มทรููให้�บรูิก�รูโซ์ลูุ่ชัันวงจิรูสื่่อสื่�รูข�อมูลุ่คว�มเร็ูวสืู่ง

ผู้��นเทคโนโลุ่ย่ MPLS แลุ่ะ Fixed-IP เพ่อตอบสื่นองคว�มต�องก�รูใชั�ง�นของลูุ่กค��กลุ่่�มธุ่รูกิจิขน�ด้กลุ่�งแลุ่ะขน�ด้ย�อม 

(“SME”) ทั�วป็รูะเทศ โด้ยนำ�เสื่นอ “SME Package” ท่�รูวบรูวมบรูกิ�รูแลุ่ะสื่ทิธุปิ็รูะโยชันข์องกลุ่่�มทรูไูด้�อย��งลุ่งตวั เห้ม�ะสื่มกบั 

ขน�ด้ธุ่รูกิจิแลุ่ะคว�มต�องก�รูใชั�ง�นท่�ห้ลุ่�กห้ลุ่�ยของลุู่กค�� SME ทำ�ให้�ได้�รูับผู้ลุ่ตอบรูับท่�ด้่จิ�กกลุ่่�มลูุ่กค��เป็้�ห้ม�ยอย��ง

ต�อเน่อง

พัฒน�ก�รูเห้ลุ่��น่� เสื่รูิมคว�มแข็งแกรู�งให้�กับคว�มเป็็นผูู้�นำ�บรูอด้แบนด้์อินเทอรู์เน็ตของทรููออนไลุ่น์ผู้ลุ่ักด้ันฐ์�นลุู่กค��

บรูอด้แบนด้์อินเทอรู์เน็ตให้�เติบโตแข็งแกรู�งเห้นืออ่ตสื่�ห้กรูรูม โด้ยในป็ี 2564 ทรููออนไลุ่น์ ม่จิำ�นวนผูู้�ใชั�บริูก�รูบรูอด้แบนด้์

รู�ยให้ม�สื่่ทธุิ 4.4 แสื่นรู�ย แลุ่ะขย�ยฐ์�นผูู้�ใชั�บรูิก�รูบรูอด้แบนด้์เพิ�มข่�นเป็็น 4.6 ลุ่��นรู�ย ในขณะท่�รู�ยได้�เฉลุ่่�ยต�อผูู้�ใชั�

บรูิก�รูต�อเด้ือนอยู�ท่� 522 บ�ท

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

บรูิการูเส์ริูมู

บรูิก�รูโทรูศัพท์พื�นฐ์�น

กลุ่่�มทรููม่โครูงข��ย Next Generation Network (NGN) เพ่อให้�บริูก�รูโทรูศัพท์พื�นฐ์�นท่�ม่คว�มทันสื่มัยม�กข่�น ภั�ยใต�ชั่อ 

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

โทรูศัพท์พื�นฐ์�นกับบริูก�รูอินเทอรู์เน็ตคว�มเร็ูวสืู่งแลุ่ะบริูก�รูโครูงข��ยข�อมูลุ่ผู้��นโครูงข��ย IP (MPLS) เพ่อให้�ตอบสื่นอง

คว�มต�องก�รูของลุู่กค��ทั�งกลุ่่�มลุู่กค��บ่คคลุ่แลุ่ะลุู่กค��ธุ่รูกิจิ ป็รูะกอบด้�วยบริูก�รูห้ลัุ่กดั้งน่�

1.  บริูก�รูโทรูศัพท์พื�นฐ์�นย่คให้ม� (Fixed Line Plus) คือบรูิก�รูโทรูศัพท์พื�นฐ์�นท่�สื่�ม�รูถึให้�บรูิก�รูรู�วมกับบรูิก�รู

อินเทอรู์เน็ตคว�มเรู็วสืู่งผู้��นสื่�ยไฟ์เบอรู์ออป็ติกทั�งแบบสื่�ยตรูงแลุ่ะแบบเชั่อมต�อกับตู�สื่�ข�แบบอน�ล็ุ่อก

2.  บรูิก�รู IP-DID คือบรูิก�รูโทรูศัพท์แบบวรูจิรูสื่่อสื่�รูรู�วมรูะบบด้ิจิิทัลุ่บนโครูงข��ย MPLS ผู้��นสื่�ยไฟ์เบอรู์ออป็ติก 

โด้ยม่รููป็แบบก�รูเชั่อมกับตู�สื่�ข�ทั�งแบบผู้��นก�รู์ด้ด้ิจิิทัลุ่แลุ่ะแบบ SIP

พรู�อมกันน่�กลุ่่�มทรููได้�พัฒน�บรูิก�รูเสื่ริูมต��ง ๆ ม�กม�ยเพ่อก�รูใชั�ง�นโทรูศัพท์พื�นฐ์�นให้�ม่ป็รูะสื่ิทธุิภั�พสูื่งตอบสื่นอง

คว�มต�องก�รูของลุู่กค��ได้�อย��งสื่มบูรูณ์ด้ังน่�

1.  บริูก�รูเสื่รูิมพื�นฐ์�นได้�แก�บรูิก�รูโชัว์สื่�ยเรู่ยกเข�� (Caller ID) บรูิก�รูรูับสื่�ยเรู่ยกซ์�อน (Call Waiting) บรูิก�รูสื่นทน�

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

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

      

  2560  2561 2562 2563 2564

 จิำ�นวนผูู้�ใชั�บรูิก�รู 3,154,092 3,485,720 3,806,156 4,195,852 4,638,252

 รู�ยได้�เฉลุ่่�ยต�อผูู้�ใชั�บรูิก�รู

 (บ�ทต�อเด้ือน)  606 605 564 533 522

บริการบรอดำแบนดำ์

ณ วัันท่� 31 ธุ.ค.
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2.  บริูก�รูพิเศษั ได้�แก�

 2.1 บริูก�รูเลุ่ขห้ม�ยนำ�ห้มู� (Hunting Line) คือ บรูิก�รูท่�จัิด้กลุ่่�มเลุ่ขห้ม�ยให้�สื่�ม�รูถึเรู่ยกเข��ได้�โด้ยใชั�เลุ่ขห้ม�ยห้ลัุ่ก 

 เพ่ยงเลุ่ขห้ม�ยเด้่ยว

 2.2 บริูก�รู Free Phone 1800 คือ บรูิก�รูเลุ่ขห้ม�ยโทรูฟ์รู่ เพ่อให้�ลูุ่กค��สื่�ม�รูถึโทรูม�ยังเลุ่ขห้ม�ยป็ลุ่�ยท�งได้�ฟ์รู ่ 

 โด้ยบรูิษััทผูู้�รูับสื่�ยป็ลุ่�ยท�งเป็็นผูู้�รูับผู้ิด้ชัอบค��โทรู

 2.3 บริูก�รูจิัด้เสื่�นท�งก�รูเรู่ยกเข�� (Call Routing) คือ บริูก�รูจัิด้เสื่�นท�งก�รูเรู่ยกเข��ไป็ยังป็ลุ่�ยท�งท่�ม่ห้ลุ่�ยสื่�ข� 

 ห้รืูอห้ลุ่�ยเลุ่ขห้ม�ยโด้ยลุู่กค��จิด้จิำ�แค�เลุ่ขห้ม�ยเด่้ยว

 2.4  บริูก�รูเชั่อมต�อเลุ่ขห้ม�ยพิเศษั 4 ห้ลุ่ัก คือ บริูก�รูจัิด้ทำ�โครูงข��ยเพ่อเชั่อมต�อเลุ่ขห้ม�ยพิเศษั 4 ห้ลัุ่ก สื่ำ�ห้รัูบ 

 ลูุ่กค��ท่�ได้�รัูบก�รูจิัด้สื่รูรูเลุ่ขห้ม�ยพิเศษั 4 ห้ลุ่ักจิ�กกสื่ทชั.

บริูก�รูอินเทอรู์เน็ตเกตเวย์รูะห้ว��งป็รูะเทศ

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

บริูก�รูโครูงข��ยข�อมูลุ่รูะห้ว��งป็รูะเทศ (International Data Gateway) ในป็ี 2551 ภั�ยใต�ใบอน่ญ�ตป็รูะกอบกิจิก�รูบรูิก�รู

อินเทอรู์เน็ตเกตเวย์รูะห้ว��งป็รูะเทศ (International Internet Gateway) แลุ่ะบรูิก�รูช่ัมสื่�ยอินเทอรู์เน็ต (Domestic Internet 

Exchange Service) ป็รูะเภัทท่� 2 แบบม่โครูงข��ย แลุ่ะใบอน่ญ�ตโทรูคมน�คมป็รูะเภัทท่� 3 สื่ำ�ห้รูับก�รูให้�บริูก�รูวงจิรูเชั��

สื่�วนบ่คคลุ่รูะห้ว��งป็รูะเทศ จิ�กกสื่ทชั. ทำ�ให้�กลุ่่�มทรููสื่�ม�รูถึให้�บรูิก�รูด้ังกลุ่��วได้�โด้ยผู้��นเสื่�นท�งทั�งภั�คพื�นดิ้นแลุ่ะภั�ค

พื�นนำ�� โด้ยบรูิก�รูของกลุ่่�มทรููครูอบคลุ่่มทั�งบรูิก�รูอินเทอรู์เน็ตเกตเวย์รูะห้ว��งป็รูะเทศ (International Internet Gateway) 

แลุ่ะบรูิก�รูช่ัมสื่�ยอินเทอรู์เน็ต (National Internet Exchange Service ห้รูือ Domestic Internet Exchange) รูวมถึ่งบริูก�รู 

โครูงข��ยข�อมูลุ่รูะห้ว��งป็รูะเทศ ได้�แก� บริูก�รูวงจิรูเชั��สื่�วนบ่คคลุ่รูะห้ว��งป็รูะเทศ (International Private Leased  

Circuit - IPLC) บริูก�รูวงจิรูเชั��แบบอ่นเทอรู์เน็ตรูะห้ว��งป็รูะเทศ (International Ethernet Line) บริูก�รูวงจิรูเชั��เสื่มือน

สื่�วนบ่คคลุ่รูะห้ว��งป็รูะเทศ (Internet Protocol Virtual Private Network - IPVPN) แลุ่ะบริูก�รู Virtual Node

กลุ่่�มทรูู ม่ก�รูขย�ยแบนด้์วิด้ท์อย��งต�อเน่องเพ่อรูองรูับคว�มต�องก�รูใชั�ง�นอินเทอรู์เน็ตแลุ่ะบรูิก�รูด้��นข�อมูลุ่ 

ต��งป็รูะเทศท่�เติบโตข่�นท่กป็ี โด้ยม่ขน�ด้แบนด้์วิด้ท์ของโครูงข��ยห้ลุ่ัก (Backbone network) อยู�ท่�ป็รูะม�ณ 4.1 Tbps  

ซ์่�งเพิ�มสืู่งข่�นต�อเน่อง สื่�วนห้น่�งเป็็นผู้ลุ่จิ�กสื่ถึ�นก�รูณ์โควิด้-19 ท่�ทำ�ให้�คว�มต�องก�รูใชั�ง�นแบนด้์วิด้ท์รูะห้ว��งป็รูะเทศ 

เพิ�มข่�น ทั�งจิ�กฐ์�นลุู่กค��ภั�ยในกลุ่่�มทรููแลุ่ะลุู่กค��ภั�ยนอก ได้�แก� ผูู้�ให้�บรูิก�รูอินเทอรู์เน็ตภั�ยในป็รูะเทศแลุ่ะกลุ่่�มป็รูะเทศ

อินโด้จ่ิน บรูิษััทแลุ่ะองค์กรูภั�ยในป็รูะเทศแลุ่ะต��งป็รูะเทศ ผูู้�ให้�บรูิก�รูคอนเทนต์ แลุ่ะผูู้�ให้�บรูิก�รูด้��นโทรูคมน�คม 

ในต��งป็รูะเทศ

ก�รูให้�บรูิก�รูอินเทอรู์เน็ตเกตเวย์แลุ่ะบริูก�รูวงจิรูข�อมูลุ่รูะห้ว��งป็รูะเทศ ผู้��นก�รูรูับรูองม�ตรูฐ์�นก�รูจัิด้ก�รู ISO 

9001:2015 อันเป็็นม�ตรูฐ์�นรูะบบบริูห้�รูจัิด้ก�รูค่ณภั�พท่�ได้�รูับก�รูยอมรัูบม�กท่�สื่่ด้ ตอกยำ��คว�มม่�งมั�นในก�รูให้�

บริูก�รูโครูงข��ยค่ณภั�พสูื่งเพ่อตอบสื่นองคว�มต�องก�รูของลุู่กค��ให้�ได้�รัูบบริูก�รูท่�ด่้ท่�ส่ื่ด้ ทั�งน่� กลุ่่�มทรููเพิ�มค่ณภั�พของ 

โครูงข��ยห้ลุ่ักอย��งต�อเน่อง ม่เสื่�นท�งของโครูงข��ยท่�ห้ลุ่�กห้ลุ่�ย (Diversity) แลุ่ะรูักษั�รูะด้ับค่ณภั�พก�รูให้�บริูก�รู 

ต�มม�ตรูฐ์�นสื่�กลุ่รูะดั้บสืู่งได้�อย��งแท�จิริูง 

กลุ่่�มทรูู ม่คว�มม่�งมั�นให้�บริูก�รูอินเทอรู์เน็ตเกตเวย์รูะห้ว��งป็รูะเทศแลุ่ะบรูิก�รูโครูงข��ยข�อมูลุ่รูะห้ว��งป็รูะเทศ แลุ่ะขย�ย

โครูงข��ยอย��งต�อเน่องเพ่อเชั่อมต�อบรูิเวณชั�ยแด้นโด้ยตรูงเข��กับป็รูะเทศเพ่อนบ��นอันได้�แก� กัมพูชั� ม�เลุ่เซ์่ย เม่ยนม�รู์ 

แลุ่ะลุ่�ว รูวมถึ่งพัฒน�รููป็แบบของบรูิก�รูช่ัมสื่�ยอินเทอรู์เน็ตภั�ยในป็รูะเทศ (ห้รืูอท่�เรู่ยกว��  “NIX” ห้รืูอ  “IX”) ให้�เห้ม�ะสื่ม 

รูองรูับคว�มต�องก�รูผูู้�ป็รูะกอบก�รูคอนเทนต์ต��งป็รูะเทศม�สืู่�ไทยแลุ่ะเสื่ริูมสื่รู��งรูะบบนิเวศด้��นอินเทอรู์เน็ตให้�ด้่ยิ�งข่�น 

อันเป็็นสื่�วนสื่ำ�คัญท่�ชั�วยสื่นับสื่น่นให้�ป็รูะเทศไทยเป็็นดิ้จิิทัลุ่ฮัับ ต�มนโยบ�ยภั�ครูัฐ์ด้ิจิิทัลุ่ไทยแลุ่นด้์  
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ในสื่�วนของโครูงก�รู Southeast Asia – Japan 2 Cable (SJC2) ท่�กลุ่่�มทรููแลุ่ะสื่ม�ชิักได้�ลุ่งน�มก�รูก�อสื่รู��งรู�วมกันไป็แลุ่�ว 

นั�น อยู�ในชั�วงเวลุ่�ของก�รูด้ำ�เนินก�รูสื่รู��งเคเบิลุ่ใต�นำ��แลุ่ะเตรู่ยมคว�มพรู�อมของสื่ถึ�น่เคเบิลุ่ใต�นำ��ท่�จัิงห้วัด้สื่งขลุ่�ของ

กลุ่่�มทรูู โครูงก�รูเคเบิลุ่ใต�นำ�� SJC2 นับเป็็นก�รูเสื่รูิมคว�มแข็งแกรู�งให้�รูะบบก�รูสื่่อสื่�รูของกลุ่่�มทรููแลุ่ะป็รูะเทศไทย

ม่ป็รูะสื่ิทธุิภั�พม�กข่�น โด้ยรูะบบสื่�ม�รูถึรูองรูับคว�มต�องก�รูใชั�แบนด้์วิด้ท์ขน�ด้ให้ญ� ทั�งก�รูใชั�ง�นวิด้่โอสื่ตรู่มมิ�ง  

แอป็พลุ่ิเคชัันเสื่มือนจิรูิง ก�รูสื่่อสื่�รูในรูะบบ 5G ป็ัญญ�ป็รูะด้ิษัฐ์์ รูะบบคลุ่�วด้์ ก�รูวิเครู�ะห้์ข�อมูลุ่ (Analytics)  

ห้่�นยนต์ แลุ่ะ IoT ซ์่�งพัฒน�ก�รูเห้ลุ่��น่�จิะตอบโจิทย์คว�มต�องก�รูใชั�ง�นด้�ต��ท่�เพิ�มข่�นอย��งรูวด้เร็ูวของผูู้�บรูิโภัคแลุ่ะ

ลุู่กค��กลุ่่�มองค์กรูท่�กำ�ลุ่ังป็รูับเป็ลุ่่�ยนเข��สืู่�ย่คดิ้จิิทัลุ่

กลุ่่�มทรูู ม่สื่�ยสื่ัมพันธุ์อันใกลุ่�ชิัด้กับผูู้�ให้�บริูก�รูรูะห้ว��งป็รูะเทศผู้��นคว�มรู�วมมือกับพันธุมิตรูท�งธุ่รูกิจิต��ง ๆ อันเป็็น 

จ่ิด้แข็งท่�ทำ�ให้�สื่�ม�รูถึต�อยอด้แลุ่ะผู้น่กกำ�ลุ่ังเพ่อให้�บรูิก�รูครูอบคลุ่่มทั�วโลุ่กแก�กลุ่่�มลุู่กค��ได้� แลุ่ะในเวลุ่�เด่้ยวกัน 

เพ่อเป็็นก�รูเสื่ริูมสื่รู��งธุ่รูกิจิแลุ่ะขย�ยพื�นท่�ก�รูให้�บรูิก�รูของผูู้�ให้�บรูิก�รูรูะห้ว��งป็รูะเทศม�ยังป็รูะเทศไทยแลุ่ะภูัมิภั�คได้�

ทัรูวิิชิั�น์สั ์ (TrueVisions)

ทรููวิชัั�นสื่์ คือ ผูู้�นำ�ในก�รูให้�บรูิก�รูโทรูทัศน์แบบบอกรูับสื่ม�ชัิกแลุ่ะบรูิก�รูในรูะบบ HD ซ์่�งให้�บรูิก�รูทั�วป็รูะเทศ ผู้��น

ด้�วเท่ยมในรูะบบด้จิิิทลัุ่ตรูงสืู่�บ��นสื่ม�ชักิ แลุ่ะผู้��นโครูงข��ยผู้สื่มรูะห้ว��งเคเบิ�ลุ่ใยแก�วนำ�แสื่งแลุ่ะสื่�ยโคแอก็เชัย่ลุ่ (coaxial) 

ท่�ม่ป็รูะสื่ิทธุิภั�พสืู่ง อ่กทั�งยังเป็็นผูู้�ผู้ลุ่ิตคอนเทนต์ค่ณภั�พสืู่งทั�งสื่ำ�ห้รูับตลุ่�ด้ในป็รูะเทศแลุ่ะต��งป็รูะเทศ

ทรููวิชัั�นสื่์ เกิด้จิ�กก�รูควบรูวมกิจิก�รูเม่อป็ี 2541 รูะห้ว��งยูบ่ซ่์ (เดิ้มคือ ไอบ่ซ์่) แลุ่ะ ยูบ่ซ่์เคเบิลุ่ (เด้ิมคือ ยูท่ว่) โด้ยกลุ่่�มทรูู 

ป็รูะสื่บคว�มสื่ำ�เรู็จิในก�รูรูวมทรููวิชัั�นสื่์เข��ม�เป็็นสื่�วนห้น่�งของกลุ่่�มทรููในต�นป็ี 2549 ในอด้่ตทรููวิชัั�นสื่์ด้ำ�เนินธุ่รูกิจิ 

ภั�ยใต�สื่ัญญ�รู�วมด้ำ�เนินกิจิก�รูฯ อ�ย่ 25 ป็ี ท่�ได้�รูับจิ�กองค์ก�รูสื่่อสื่�รูมวลุ่ชันแห้�งป็รูะเทศไทย (อสื่มท) โด้ยสื่ัญญ� 

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

สื่ำ�ห้รูับบริูก�รูโทรูทัศน์ท�งสื่�ย (ห้รืูอ เคเบิ�ลุ่) ห้มด้อ�ย่ในวันท่� 31 ธุันว�คม ป็ี 2562 ป็ัจิจ่ิบัน ทรููวิชัั�นสื่์ด้ำ�เนินธุ่รูกิจิภั�ยใต�

บรูิษััท ทรูู วิชัั�นสื่์ กรู่�ป็ จิำ�กัด้ซ่์�งได้�รัูบใบอน่ญ�ตป็รูะกอบกิจิก�รูกรูะจิ�ยเส่ื่ยงห้รืูอโทรูทัศน์จิ�กกสื่ทชั. ตั�งแต�เดื้อนมกรู�คม 

ป็ี 2556 

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

ค�อยไป็ เพ่อไม�ให้�ขัด้จิังห้วะก�รูรูับชัมรู�ยก�รูของสื่ม�ชัิก นอกจิ�กน่� กลุ่่�มทรููวิชัั�นสื่์เรูิ�มให้�บรูิก�รูโทรูทัศน์ในรูะบบด้ิจิิทัลุ่ 

ห้ลุ่ังจิ�กได้�รูับใบอน่ญ�ตเพ่อให้�บริูก�รูโทรูทัศน์ในรูะบบดิ้จิิทัลุ่ป็รูะเภัทบรูิก�รูท�งธุ่รูกิจิรูะด้ับชั�ติจิำ�นวน 2 ชั�อง สื่ำ�ห้รูับ

ชั�องว�ไรูต่� “True4U” แลุ่ะชั�องข��ว “TNN24” จิ�ก กสื่ทชั. ในเดื้อนเมษั�ยน ป็ี 2557 ซ์่�งก�รูได้�รูับใบอน่ญ�ตดั้งกลุ่��ว 

นอกจิ�กจิะสื่�งเสื่ริูมก�รูเติบโตของรู�ยได้�ค��โฆษัณ�แลุ่�ว ยังชั�วยเพิ�มโอก�สื่ในก�รูทำ�ก�รูตลุ่�ด้คอนเทนต์ของทรููวิชัั�นสื่์ 

ผู้��นฐ์�นลุู่กค��ขน�ด้ให้ญ�ม�กยิ�งข่�น แลุ่ะทำ�ให้�เกิด้ก�รูจิด้จิำ�แลุ่ะเพิ�มค่ณค��ต�อแบรูนด้์ทรููม�กยิ�งข่�น

ทรููวิชัั�นสื่์ ม่�งสื่รู��งคว�มแตกต��งแลุ่ะเสื่รูิมคว�มแข็งแกรู�งให้�กับแพลุ่ตฟ์อรู์มพรู�อมเด้ินห้น��เพิ�มป็รูะสื่บก�รูณ์ก�รูรูับ 

ชัมโทรูทัศน์ท่�ด้่ท่�สื่่ด้แก�สื่ม�ชัิกผู้��นรู�ยก�รูค่ณภั�พรูะด้ับโลุ่กท่�ครูบครัูนห้ลุ่�กห้ลุ่�ยโด้ยเฉพ�ะอย��งยิ�ง ค่ณภั�พก�รูรัูบ

ชัมคมชััด้รูะดั้บ 4K Ultra HD แลุ่ะ HD รู�ยก�รูถึ��ยทอด้สื่ด้ แลุ่ะคอนเทนต์พิเศษัท่�ทรููวิชัั�นสื่์ได้�รัูบสิื่ทธิุเฉพ�ะม�เผู้ยแพรู�  

อ่กทั�งยังตอกยำ��คว�มเป็็นผูู้�นำ�คอนเทนต์ก่ฬ�ห้ลุ่�กห้ลุ่�ยห้รืูอ King of Sports ท่�ถึ��ยทอด้ก่ฬ�ยอด้นิยมอย��งต�อเน่อง 

อ�ทิ ฟ์่ตบอลุ่พรู่เม่ยรู์ลุ่่กอังกฤษั อเมรูิกันเกมเอ็นเอฟ์แอลุ่ ก�รูแข�งรูถึฟ์อรู์มูลุ่�� วัน ศ่กมวยยูเอฟ์ซ์่ แลุ่ะบ�สื่เก็ตบอลุ่

เอ็นบ่เอ นอกจิ�กน่� ทรููวิชัั�นสื่์ ยังสื่รูรูห้�คอนเทนต์ค่ณภั�พเพ่อตอบโจิทย์คว�มต�องก�รูของผูู้�บริูโภัคในป็รูะเทศได้�ด้่ยิ�งข่�น 

พรู�อมป็รัูบตัวสืู่�ชั�องท�งดิ้จิิทัลุ่ท่�ห้ลุ่�กห้ลุ่�ยแลุ่ะนำ�เสื่นอแพ็กเกจิท่�ตอบโจิทย์พฤติกรูรูมแลุ่ะไลุ่ฟ์์สื่ไตลุ่์ผูู้�บรูิโภัคในย่คให้ม�

น่�ได้�อย��งตรูงจ่ิด้ ในป็ี 2564 ทรููวิชัั�นสื่์เป็ิด้ตัว TrueVisions NOW เพ่อให้�บรูิก�รูสื่ตรู่มมิ�งคอนเทนต์ท่�ลูุ่กค��สื่�ม�รูถึรูับชัม 

คอนเทนตค์ณ่ภั�พได้�ท่กเวลุ่�ผู้��นชั�องท�งท่�ห้ลุ่�กห้ลุ่�ย ทั�งแอป็พลุ่เิคชัันทรูไูอด้ ่เวบ็ไซ์ต ์กลุ่�อง OTT สื่รู��งศกัยภั�พก�รูเตบิโต 

ในตลุ่�ด้ OTT แลุ่ะในขณะเด้่ยวกันสื่�ม�รูถึสื่รู��งค่ณค��เพิ�มข่�นให้�แก�ลูุ่กค��อ่กด้�วย
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ทัรู ดำิจิ ทััล กรุ ๊ป (True Digital Group)

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

ธุ่รูกิจิห้ลุ่ัก ได้�แก� แพลุ่ตฟ์อรู์มสื่่อด้ิจิิทัลุ่ (Digital Media Platform) แพลุ่ตฟ์อรู์มท่�เชั่อมรูะห้ว��งออนไลุ่น์แลุ่ะออฟ์ไลุ่น์ 

(O2O) พรู�อมสิื่ทธุิป็รูะโยชัน์ห้ลุ่�กห้ลุ่�ย เทคโนโลุ่ย่ก�รูวิเครู�ะห้์ข�อมูลุ่ (Data Analytics) ด้ิจิิทัลุ่โซ์ลูุ่ชััน (Digital Solutions) 

เทคโนโลุ่ย่คว�มป็ลุ่อด้ภััยท�งไซ์เบอรู์ (Cybersecurity) แลุ่ะธุ่รูกิจิด้ิจิิทัลุ่เฮัลุ่ท์แบบครูบวงจิรู (Integrated Digital Health) 

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

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

สืู่�เศรูษัฐ์กิจิดิ้จิิทัลุ่ในย่คให้ม� โด้ยทรูู ด้ิจิิทัลุ่ กรู่�ป็ ได้�สื่รู��งขอบเขตคว�มสื่�ม�รูถึเชิังลุ่่กในเทคโนโลุ่ย่ลุ่ำ��สื่มัยต��ง ๆ  เชั�น ป็ัญญ�

ป็รูะด้ิษัฐ์์ (Artificial Intelligence) ก�รูรูวบรูวมแลุ่ะจัิด้ก�รูข�อมูลุ่มห้�ศ�ลุ่ (Big Data) บล็ุ่อกเชัน (Blockchain) รูะบบคลุ่�วด้์ 

(Cloud) Internet of Things (IoT) ห้่�นยนต์ (Robotics) รูวมถึ่งเทคโนโลุ่ย่คว�มป็ลุ่อด้ภััยท�งไซ์เบอรู์ (Cybersecurity) แลุ่ะ

ธุ่รูกิจิด้ิจิิทัลุ่เฮัลุ่ท์แบบครูบวงจิรู (Integrated Digital Health) บริูก�รูแลุ่ะนวัตกรูรูมเห้ลุ่��น่� ทำ�ให้�ทรูู ด้ิจิิทัลุ่ กรู่�ป็ สื่�ม�รูถึ

สื่รู��งรูะบบนิเวศท่�ม่ทั�งแพลุ่ตฟ์อรู์มด้ิจิิทัลุ่แลุ่ะโซ์ลูุ่ชัันท่�ตอบโจิทย์คว�มต�องก�รูด้��นด้ิจิิทัลุ่ของผูู้�บรูิโภัคแลุ่ะองค์กรู นอกจิ�ก

น่� ทรูู ด้ิจิิทัลุ่ กรู่�ป็ ยังได้�จัิด้ตั�ง ทรูู ด้ิจิิทัลุ่ อค�เด้ม่ ในป็ี 2563 เพ่อพัฒน�ศักยภั�พในสื่ังคมไทยให้�ตอบโจิทย์ก�รูก��วเข��

สืู่�ย่คดิ้จิิทัลุ่ ทั�งน่� ทรูู ด้ิจิิทัลุ่ กรู่�ป็ ได้�ม่ก�รูขย�ยธุ่รูกิจิออกไป็ในภูัมิภั�ค เชั�น อินโด้น่เซ่์ย ฟ์ิลิุ่ป็ป็ินสื่์แลุ่ะเว่ยด้น�ม รูวมถึ่ง

ป็รูะเทศอ่น ๆ ในเอเช่ัยต�อไป็ในอน�คต เพ่อเพิ�มโอก�สื่ก�รูเติบโตแลุ่ะก�รูป็รูะห้ยัด้ต�อขน�ด้ (economies of scale) ให้�กับ

แพลุ่ตฟ์อรู์มด้ิจิิทัลุ่ต��ง ๆ ท่�ม่อยู�ในมือ

อ่กทั�งยังได้�ขย�ยชั�องท�งไป็ต��งป็รูะเทศโด้ยนำ�คอนเทนต์จิ�ก TrueVisions Original ไป็ออกอ�ก�ศในป็รูะเทศจ่ิน  

นอกจิ�กน่� ยังรู�วมท่นกับ ซ์่เจิ อ่เอ็นเอ็ม จิ�กเก�ห้ลุ่่ใต� แลุ่ะก�อตั�ง “ทรูู ซ่์เจิ ครู่เอชัั�นสื่์” เพ่อผู้ลิุ่ตคอนเทนต์ม�ตรูฐ์�นสื่�กลุ่ 

สื่ำ�ห้รัูบตลุ่�ด้ทั�งในแลุ่ะต��งป็รูะเทศโด้ยคอนเทนต์ค่ณภั�พเห้ลุ่��น่� สื่�ม�รูถึรัูบชัมได้�ห้ลุ่�กห้ลุ่�ยชั�องท�ง โด้ยเฉพ�ะผู้��น

คอนเวอรู์เจินซ์์แพลุ่ตฟ์อรู์มของกลุ่่�มทรูู ตั�งแต�โทรูทัศน์ โทรูศัพท์เคลุ่่อนท่� อินเทอรู์เน็ต ไป็จินถ่ึงแพลุ่ตฟ์อรู์มดิ้จิิทัลุ่อย��ง

ทรููไอด้่ แลุ่ะทรููไอด่้ท่ว่ รูวมถึ่งผู้��นชั�องท�งของพันธุมิตรูชัั�นนำ�ทั�งในแลุ่ะต��งป็รูะเทศ เป็็นก�รูสื่รู��งโอก�สื่ในก�รูเพิ�มรู�ยได้� 

ในอน�คต พรู�อมตอบสื่นองคว�มต�องก�รูแลุ่ะไลุ่ฟ์์สื่ไตลุ่์ของผูู้�บริูโภัคได้�ด่้ยิ�งข่�น

ทรููวิชัั�นสื่์ม่ฐ์�นลุู่กค��รูวมป็รูะม�ณ 3.5 ลุ่��นรู�ยแลุ่ะม่รู�ยได้�เฉลุ่่�ยต�อผูู้�ใชั�บริูก�รูอยู�ท่� 253 บ�ทต�อเดื้อนในป็ี 2564

      

  2560  2561 2562 2563 2564

   แพ็กเกจิพรู่เม่ยม 254,934 237,922 217,725 160,041 135,361

   แพ็กเกจิม�ตรูฐ์�น 1,906,032 2,066,023 2,035,874 2,017,333 1,567,105

   แพ็กเกจิฟ์รู่วิว 367,291 340,696 334,073 334,061 334,060

   กลุ่�องฟ์รู่ทูแอรู์ 1,436,728 1,411,984 1,408,884 1,417,969 1,417,731

 รูวิมูฐานลูกค้าท่�งิหมูดิ 3,964,985 4,056,625 3,996,556 3,929,404 3,454,257

 รูายไดิ้เฉลี�ยตี้�อผูู้้ใช้บรูิการู  311 298 281 259 253

 (บริูการูตี้�อเดิือน)

ทรูวัิชั�นส์์

ณ วัันท่� 31 ธุ.ค.

ต�รู�งแสื่ด้งจิำ�นวนลุู่กค��ทรููวิชัั�นสื่์ แลุ่ะรู�ยได้�เฉลุ่่�ยต�อผูู้�ใชั�บริูก�รู
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ด้�วยแอป็พลุ่ิเคชัันห้ลุ่ัก “ทรููไอด้่” ทรูู ด้ิจิิทัลุ่ ม่บทบ�ทท่�สื่ำ�คัญในตลุ่�ด้ด้ิจิิทัลุ่ไลุ่ฟ์์สื่ไตลุ่์ โด้ยในป็ี 2564 ทรููไอด่้ สื่รู��งสื่ถึิติ

ให้ม� ม่ยอด้ผูู้�ใชั�บรูิก�รูเพิ�มสืู่งเป็็น 30 ลุ่��นคน ซ์่�งเติบโตกว��รู�อยลุ่ะ 26 จิ�กป็ี 2563 โด้ยผูู้�ใชั�บริูก�รูแอป็พลิุ่เคชัันม่อัตรู�

ก�รูใชั�ง�นในสื่�วนต��ง ๆ  ของแอป็พลิุ่เคชัันเพิ�มข่�น เชั�น ยอด้ก�รูรัูบชัมวิด้่โอต�อเดื้อน ทั�งในสื่�วนของโทรูทัศน์สื่ด้แลุ่ะบริูก�รู

วิด้่โอออนด้่ม�นด้์ (Video on demand) ท่�ได้�เพิ�มสูื่งข่�นอย��งก��วกรูะโด้ด้จิ�ก 2.2 พันลุ่��นครูั�งในป็ี 2563 เป็็น 4 พันลุ่��นครูั�ง

ในป็ี 2564 ซ์่�งก�รูเติบโตอย��งต�อเน่องดั้งกลุ่��วเป็็นผู้ลุ่ม�จิ�กก�รูว�งกลุ่ย่ทธุ์ด้��นคอนเทนต์ท่�ได้�เพิ�มคอนเทนต์ม�กกว�� 

25,000 รู�ยก�รูในทรููไอด่้ ป็รูะกอบด้�วย ออริูจิินัลุ่คอนเทนต์ท่�อำ�นวยก�รูสื่รู��งโด้ยทรููไอด้่ (TrueID original) คอนเทนต์พิเศษั

ท่�สื่รู��งกรูะแสื่ในสื่ังคม ซ์่�งรูับชัมได้�แต�เพ่ยงบนทรููไอด้่ เชั�น ก�รูถึ��ยทอด้ก�รูแข�งขันฟ์่ตบอลุ่พรู่เม่ยรู์ลุ่่กอังกฤษั แลุ่ะก�รู

ป็รูะกวด้เวท่มิสื่ ยูนิเวิรู์สื่ ไทยแลุ่นด้์ ซ์่�งทรููไอด่้เป็็นผูู้�ถึือลุ่ิขสื่ิทธุิ�ก�รูถึ��ยทอด้คอนเทนต์จิ�กอินฟ์ลุู่เอนเซ์อรู์ของออนไลุ่น์ 

สื่เตชัั�น (Online Station) รูวมถึ่งคอนเทนต์ท่�ผูู้�ใชั�บริูก�รูเป็็นผูู้�สื่รู��งเอง (User-Generated Content-UGC) บนแพลุ่ตฟ์อรู์ม 

TrueID In-Trend เป็็นต�น นอกจิ�กน่� แอป็พลุ่ิเคชััน ทรููไอด้่ ยังได้�ยกรูะด้ับป็รูะสื่บก�รูณ์ของผูู้�ใชั�ง�นด้�วยก�รูพลุ่ิกโฉมรููป็แบบ

ให้ม� เพิ�มคว�มสื่ะด้วกในก�รูใชั�ง�น พรู�อมเสื่ริูมฟ์ีเจิอรู์ท่�ห้ลุ่�กห้ลุ่�ย เชั�น ฟ์ีเจิอรู์สื่ำ�ห้รัูบก�รูติด้ต�อสื่่อสื่�รู (Communicator  

Feature) กรูะด้�นข��วสื่ำ�ห้รัูบช่ัมชัน (Community Forum) ก�รูเลืุ่อกซ์ื�อสิื่นค�� (Commerce) เป็็นต�น โด้ยกลุ่ย่ทธุ์ด้��น 

คอนเทนต์แลุ่ะก�รูพัฒน�ป็รูะสื่บก�รูณ์ผูู้�ใชั�ง�นบนแอป็พลุ่ิเคชัันด้ังกลุ่��วลุ่�วนสื่�งผู้ลุ่สื่ำ�คัญต�อก�รูเพิ�มข่�นของรูะยะเวลุ่� 

ก�รูใชั�ง�นของผูู้�ใชั�ง�น สื่�งผู้ลุ่ให้�แอป็พลุ่ิเคชัันทรููไอด้่ม่ยอด้ด้�วน์โห้ลุ่ด้กว�� 27 ลุ่��นครูั�ง ห้ลุ่ังก�รูเป็ลุ่่�ยนโฉมให้ม�  

โด้ยเม่อป็รูะกอบกับบริูก�รูท่�ห้ลุ่�กห้ลุ่�ยตอบโจิทย์ทั�งคว�มบันเทิงแลุ่ะไลุ่ฟ์์สื่ไตลุ่์ พรู�อมทั�งสื่ิทธุิป็รูะโยชัน์ของทรูู พอยต์ 

(True Point) แลุ่ะ ทรูู มันน่� วอลุ่เลุ่็ท (TrueMoney Wallet) ท่�ถึูกเชั่อมต�อเข��ด้�วยกัน ทรููไอด่้ จ่ิงเป็็นแอป็พลุ่ิเคชัันท่�โด้ด้เด้�น 

ม่ข�อได้�เป็รู่ยบในก�รูแข�งขันอย��งม่นัยสื่ำ�คัญในตลุ่�ด้แอป็พลุ่ิเคชัันด้��นบันเทิงแลุ่ะไลุ่ฟ์์สื่ไตลุ่์

นอกจิ�กน่� ในป็ี 2564 แพลุ่ตฟ์อรู์มสื่่อด้ิจิิทัลุ่ (Digital Media Platform) ได้�รู�วมกับ ออนไลุ่น์ สื่เตชัั�น (Online Station) ช่ัมชัน 

เกมออนไลุ่นท์่�ให้ญ�ท่�สื่ด่้ แลุ่ะ แพลุ่ตฟ์อรูม์สื่อ่ดิ้จิิทัลุ่บนัเทิง ต�อยอด้สื่รู��งเครืูอข��ยอนิฟ์ลุ่เูอนเซ์อรูใ์ห้�แขง็แกรู�ง เพอ่ตอบสื่นอง 

ก�รูเติบโตของตลุ่�ด้เกมออนไลุ่น์ท่�กำ�ลัุ่งเติบโตอย��งต�อเน่อง รูวมถ่ึงก�รูขย�ยโอก�สื่ท�งธุ่รูกิจิอินฟ์ลูุ่เอนเซ์อรู์ไป็ยังภั�ค

ธุ่รูกิจิอ่น ๆ สื่ำ�ห้รัูบแพลุ่ตฟ์อรู์ม OTT ทรูู ไอด้่ยังคงต�อยอด้บรูิก�รูเพ่อสื่�งมอบป็รูะสื่บก�รูณ์บันเทิงท่�ไรู�รูอยต�อ ผู้��นก�รู

พัฒน�ฟ์ีเจิอรู์ห้ลุ่ักของ ทรููไอด้่ ท่ว่ เชั�น ก�รูรูับชัมคอนเทนต์ต�อเน่องรูะห้ว��งบนแอป็พลิุ่เคชััน เว็บไซ์ต์ แลุ่ะ ท่ว่ ก�รูสื่�ง

ภั�พจิ�กโทรูศัพท์เพ่อรูับชัมบนท่ว่ (Mobile-Casting) แลุ่ะก�รูควบค่มด้�วยเส่ื่ยงภั�ษั�ไทย นอกจิ�กน่� ทรููไอด่้ ได้�รู�วมมือกับ

พ�รู์ทเนอรู์ด้��นคอนเทนต์รูะดั้บโลุ่ก เชั�น ผูู้�นำ�ในธุ่รูกิจิเกมมิ�ง (Gaming) แลุ่ะพ�รู์ทเนอรู์ต��งอ่ตสื่�ห้กรูรูมท่�ป็รูะกอบธุ่รูกิจิ

เก่�ยวกับอ�ห้�รูแลุ่ะเครู่องด้่ม  เพ่อสื่�งมอบคว�มบันเทิงบนจิอภั�พขน�ด้ให้ญ� ควบคู�ไป็กับก�รูเป็็นศูนย์กลุ่�งของคอนเทนต์

บันเทิงภั�ยในบ��นอย��งครูบวงจิรู ด้�วยคว�มสื่�ม�รูถึให้ม� ๆ แลุ่ะกลุ่ย่ทธุ์พ�รู์ทเนอรู์ด้��นนวัตกรูรูมของทรููไอด่้ ท่ว่ ทำ�ให้�

กลุ่�องทรููไอด้่ ท่ว่ ม่ยอด้รูวมเป็็นจิำ�นวนกว�� 3 ลุ่��นกลุ่�อง ณ สิื่�นป็ี 2564 นับเป็็นห้น่�งในผู้ลิุ่ตภััณฑ์์กลุ่�องท่ว่แอนด้รูอยด้์ 

(Android TV) ท่�ม่ยอด้เติบโตสืู่งท่�สื่่ด้ในเอเช่ัยตะวันออกเฉ่ยงใต�

ทั�งน่� ทรููไอด้่ ได้�ม่ก�รูขย�ยก�รูให้�บริูก�รูออกไป็ในภัูมิภั�คผู้��นก�รูจิัด้ตั�งบรูิษััทเพิ�มเติม แลุ่ะก�รูรู�วมมือกับพ�รู์ทเนอรู์ 

ท่�ให้�บรูิก�รูแพลุ่ตฟ์อรู์มในต��งป็รูะเทศ เพ่อขย�ยฐ์�นผูู้�ใชั�ง�นในภัูมิภั�คแลุ่ะเติบโตอย��งต�อเน่อง ด้�วยก�รูขย�ยบรูิก�รู

ไป็ยังตลุ่�ด้ให้ม� ๆ ในอน�คต

กล๊�มูธุ๊รูกิจิส์ิทธุิปรูะโยชน์และแพลตี้ฟอรู์มู O2O (Privilege and O2O Platform)

รูะบบสื่ิทธุิป็รูะโยชัน์แลุ่ะสื่ะสื่มแต�มสื่ำ�ห้รูับลุู่กค��ทรูู ภั�ยใต� ทรููยู (TrueYou) สื่รู��งคว�มแข็งแกรู�งให้�กับธุ่รูกิจิอ่น ๆ  ภั�ยใต� 

กลุ่่�มทรูู โด้ยทรููยูขย�ยเครืูอข��ยพันธุมิตรูอย��งต�อเน่องเพ่อให้�ครูอบคลุ่่มไลุ่ฟ์์สื่ไตลุ่์ท่�ห้ลุ่�กห้ลุ่�ยโด้ยใชั�ป็รูะโยชัน์จิ�ก

แพลุ่ตฟ์อรู์มทรููไอด่้เพ่อทำ�ก�รูตลุ่�ด้แลุ่ะป็รูะชั�สื่ัมพันธุ์นำ�เสื่นอสื่ิทธุิป็รูะโยชัน์ท่�น่�ด้่งดู้ด้ใจิแลุ่ะเห้ม�ะสื่มกับแต�ลุ่ะกลุ่่�ม

ลุู่กค�� 
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นอกจิ�กน่� เพ่อเพิ�มข่ด้คว�มสื่�ม�รูถึของผูู้�ค��รู�ยย�อยในย่คด้ิจิิทัลุ่ ทรูู ด้ิจิิทัลุ่ กรู่�ป็ ยังม่ ทรูู สื่ม�รู์ต เมอรู์ชัันต์  

(True Smart Merchant) ซ์่�งนับเป็็นก��วแรูกในก�รูเป็ลุ่่�ยนผู้��นแลุ่ะเชั่อมต�อรูะห้ว��งธุ่รูกิจิออนไลุ่น์แลุ่ะออฟ์ไลุ่น์ ห้รูือ O2O 

โด้ยทรูู สื่ม�รู์ต เมอรู์ชัันต์ ม่รูะบบก�รูชัำ�รูะเงินผู้��น QR Code ซ์่�งถึือเป็็นเครู่องมือสื่ำ�คัญในก�รูทำ�ก�รูตลุ่�ด้แลุ่ะสื่รู��ง

คว�มสื่ัมพันธุ์กับลุู่กค�� ด้�วยทรููยู แลุ่ะทรูู สื่ม�รู์ต เมอรู์ชัันต์ รู��นค��สื่�ม�รูถึรูับเงินจิ�กก�รูท่�ลูุ่กค��ชัำ�รูะเงินค��สิื่นค��แลุ่ะ

บริูก�รูผู้��น QR Code อย��งป็ลุ่อด้ภััยแลุ่ะได้�รูับสื่ิทธิุป็รูะโยชัน์พิเศษัผู้��นก�รูชัำ�รูะเงินเห้ลุ่��น่� อันเป็็นก�รูเสื่ริูมสื่รู��งคว�ม

ผูู้กพันของลุู่กค��กับกลุ่่�มทรููได้�เป็็นอย��งด้่ ในป็ี 2564 จิำ�นวนรู��นค��ท่�เข��รู�วม ทรูู สื่ม�รู์ต เมอรู์ชัันต์ ได้�เพิ�มข่�นถ่ึงรู�อยลุ่ะ 

96 เม่อเท่ยบกับป็ีก�อนห้น��

กล๊�มูธุ๊รูกิจิ True Analytics (True Analytics)

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

ขย�ยแพลุ่ตฟ์อรู์ม Big Data เพ่อรูองรัูบก�รูรูวบรูวมข�อมูลุ่ ป็รูะมวลุ่ผู้ลุ่ แลุ่ะวิเครู�ะห้์ข�อมูลุ่นับพันลุ่��นชิั�นแบบเรู่ยลุ่ไทม์ได้�

แบบรู�ยวัน ซ์่�งในป็ัจิจ่ิบัน บริูก�รู True Analytics สื่�ม�รูถึวิเครู�ะห้์ข�อมูลุ่กว�� 2 ห้ม่นลุ่��นรู�ยก�รูต�อวัน แลุ่ะถืึอเป็็นห้น่�ง

ในแพลุ่ตฟ์อรู์ม Big Data ขน�ด้ให้ญ�ท่�สื่่ด้ของป็รูะเทศท่�ม่ม�ตรูฐ์�นทัด้เท่ยมคว�มสื่�ม�รูถึของป็ัญญ�ป็รูะดิ้ษัฐ์์ (Artificial 

Intelligence) รูะดั้บโลุ่ก 

True Analytics ใชั� Big Data แลุ่ะเทคโนโลุ่ย่ก�รูวิเครู�ะห้์ข�อมูลุ่ท่�ลุ่ำ��สื่มัย ผู้สื่�นกับป็ัญญ�ป็รูะดิ้ษัฐ์์ (Artificial Intelligence) 

เพ่อสื่�งเสื่ริูมก�รูเติบโตของรู�ยได้� ลุ่ด้ก�รูค��งชัำ�รูะ แลุ่ะเพิ�มคว�มค่�มค��ในก�รูลุ่งท่นให้�กับธุ่รูกิจิในกลุ่่�มทรูู เชั�น ทรููมูฟ์ เอชั 

ทรููออนไลุ่น์ แลุ่ะทรููวิชัั�นสื่์ นอกจิ�กน่� ในป็ี 2564 True Analytics ยังเสื่รูิมคว�มแข็งแกรู�งผู้��นก�รูนำ�เสื่นอบริูก�รูด้��นก�รู

วิเครู�ะห้์ข�อมูลุ่ให้�กับลุู่กค��องค์กรูในห้ลุ่�กห้ลุ่�ยอ่ตสื่�ห้กรูรูม เชั�น ป็รูะกันภััย ก�รูเงินแลุ่ะธุน�ค�รู ก�รูค��ป็ลุ่่ก แลุ่ะก�รู

พ�ณิชัย์อิเลุ่็กทรูอนิกสื่์ (E-Commerce) 

กล๊�มูธุ๊รูกิจิดิิจิิท่ลโซลูช่น (True Digital Solutions)

กลุ่่�มธุ่รูกิจิด้ิจิิทัลุ่โซ์ลุู่ชััน (True Digital Solutions) ก�อตั�งข่�นโด้ยม่จ่ิด้ม่�งห้ม�ยสื่ำ�คัญในก�รูพัฒน�แลุ่ะนำ�ด้ิจิิทัลุ่โซ์ลูุ่ชัันไป็ใชั� 

ในก�รูเป็ลุ่่�ยนแป็ลุ่งแลุ่ะพัฒน�องค์กรูธุ่รูกิจิ โด้ยได้�นำ�เทคโนโลุ่ย่ลุ่ำ��สื่มัย เชั�น ป็ัญญ�ป็รูะดิ้ษัฐ์์ (Artificial Intelligence) รูะบบ

คลุ่�วด้์ (Cloud) เครูือข��ยบลุ่็อกเชัน (Blockchain) Internet of Things (IoT) ห้่�นยนต์ (Robotics) ม�พัฒน�ให้�เกิด้นวัตกรูรูม

แลุ่ะโซ์ลูุ่ชัันให้ม�ๆ โด้ยธุ่รูกิจิดิ้จิิทัลุ่โซ์ลูุ่ชัันให้�บรูิก�รูท่�ครูอบคลุ่่มก�รูใชั�ง�นท่�ห้ลุ่�กห้ลุ่�ย เชั�น  ธุ่รูกิจิบรูิก�รูไอโอท่แลุ่ะ

แพลุ่ตฟ์อรู์มท่�ชั�วยแสื่ด้งข�อมูลุ่สื่ำ�คัญในห้ลุ่�กห้ลุ่�ยแง�ม่มเพ่อก�รูวิเครู�ะห้์ท�งธุ่รูกิจิให้�สื่�ม�รูถึนำ�ไป็ต�อยอด้ แก�ป็ัญห้� 

แลุ่ะพัฒน�ศักยภั�พของธุ่รูกิจิได้�ในห้ลุ่�ยด้��น นอกจิ�กน่� ยังได้�พัฒน�นวัตกรูรูมท่�ออกแบบม�เพ่อกลุ่่�มอ่ตสื่�ห้กรูรูมต��ง ๆ  

(Industry Verticals) เชั�น ก�รูเกษัตรู ก�รูค��ป็ลุ่่ก อสื่ังห้�รูิมทรัูพย์ แลุ่ะ ก�รูท�องเท่�ยวแลุ่ะก�รูบรูิก�รู เป็็นต�น

ในป็ี 2564 ทรูู ด้ิจิิทัลุ่ โซ์ลูุ่ชััน ได้�พัฒน�เทคโนโลุ่ย่เพ่อก�รูใชั�ง�นท่�ห้ลุ่�กห้ลุ่�ยในภั�คอ่ตสื่�ห้กรูรูมบนพื�นฐ์�นของรูะบบ 

Internet of Things (IoT) เรูิ�มจิ�กโซ์ลุู่ชัันสื่ำ�ห้รูับก�รูเกษัตรู ได้�แก� ทรููโด้รูน (True Drone) ห้รูือโด้รูนควบค่มก�รูพ�นป่็�ยแลุ่ะ

ย�อัจิฉริูยะ แลุ่ะทรููโกรูว์ (True Grow) ห้รูือรูะบบนำ��อัจิฉริูยะท่�สื่�ม�รูถึชั�วยเกษัตรูกรูพัฒน�พื�นท่�ก�รูเกษัตรูได้�อย��งม่

ป็รูะสื่ิทธุิภั�พ ในสื่�วนของโซ์ลุู่ชัันสื่ำ�ห้รูับภั�คอสื่ังห้�รูิมทรูัพย์ ทรูู ด้ิจิิทัลุ่ โซ์ลุู่ชััน ได้�นำ�เสื่นอรูะบบรูวบรูวมแลุ่ะวิเครู�ะห้์

ข�อมูลุ่ด้ิจิิทัลุ่ด้��นก�รูบรูิห้�รูจัิด้ก�รูอสื่ังห้�ริูมทรูัพย์ (Property Integration System) แลุ่ะรูะบบจิัด้ก�รูพลัุ่งง�นอ�ค�รู

อัจิฉรูิยะ (Smart Energy Management) ท่�ได้�รูับก�รูตอบรูับเป็็นอย��งด้่จิ�กบรูิษััทชัั�นนำ�ในภั�คธุ่รูกิจิห้ลุ่�ยรู�ย ไม�ว��จิะ

เป็็นธุ่รูกิจิอสื่ังห้�รูิมทรูัพย์แลุ่ะธุ่รูกิจิก�รูค��ป็ลุ่่ก ซ์่�งเป็็นก�รูยืนยันถึ่งคว�มสื่ำ�เรู็จิของโซ์ลูุ่ชัันด้ังกลุ่��ว นอกจิ�กน่� ทรูู ด้ิจิิทัลุ่ 

โซ์ลุู่ชััน ได้�นำ�เสื่นอบรูิก�รูด้ิจิิทัลุ่ เกสื่ท์ โซ์ลุู่ชััน (Digital Guest Solution) แพลุ่ตฟ์อรู์มให้�บรูิก�รูโรูงแรูมอัจิฉรูิยะ แลุ่ะห้่�นยนต์ 

ให้�บรูิก�รู (Service Robots) นำ�เสื่นอแก�ผูู้�ป็รูะกอบก�รูภั�คก�รูท�องเท่�ยวแลุ่ะโรูงแรูมในชั�วงท่�ธุ่รูกิจิภั�คก�รูท�องเท่�ยว

แลุ่ะก�รูบรูิก�รูของป็รูะเทศกำ�ลุ่ังฟ์้�นตัวกลุ่ับม� เพ่อให้�ผูู้�ป็รูะกอบก�รูโรูงแรูมสื่�ม�รูถึให้�บริูก�รูอย��งป็ลุ่อด้ภััย ต�อเน่อง  
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สื่ะด้วกรูวด้เรู็ว แม�ต�องลุ่ด้จ่ิด้สื่ัมผัู้สื่ แลุ่ะเว�นรูะยะห้��งรูะห้ว��งบ่คคลุ่เพ่อคว�มป็ลุ่อด้ภััยแลุ่ะสื่่ขอน�มัยในชั�วงโควิด้ซ์่�งเป็็น

อ่กก��วสื่ำ�คัญท่�จิะพัฒน�ไป็สืู่�อน�คตของก�รูให้�บรูิก�รูในย่คท่�ภั�คธุ่รูกิจิท�องเท่�ยวถึูกขับเคลุ่่อนด้�วยข�อมูลุ่ ในย่คท่�อ่ป็กรูณ์

เชั่อมต�อกลุ่�ยเป็็นสื่�วนห้น่�งในก�รูใชั�ชั่วิตรูะห้ว��งโลุ่กออนไลุ่น์แลุ่ะออฟ์ไลุ่น์ อ่ป็กรูณ์เชั่อมต�อบ��นอัจิฉรูิยะ (Smart Living 

Solution) ถึูกพัฒน�ข่�นม� ภั�ยใต�แบรูนด้์ ทรูู ลุ่ิฟ์วิ�ง เทค (True Living Tech)  เพ่อสื่�งมอบป็รูะสื่บก�รูณ์ไลุ่ฟ์์สื่ไตลุ่์แบบด้ิจิิทัลุ่

ให้�กับเจิ��ของบ��น ด้�วยก�รูเป็ลุ่่�ยนบ��นให้�เป็็นบ��นอัจิฉรูิยะ โด้ยเจิ��ของบ��นสื่�ม�รูถึควบค่มแลุ่ะสัื่�งก�รูเป็ิด้-ป็ิด้เครู่องใชั�

ไฟ์ฟ์้�ในบ��น แลุ่ะเฝั่้�สัื่งเกตก�รูณ์ด้�วยกลุ่�องห้รืูอเซ็์นเซ์อรู์อัจิฉรูิยะของทรูู ผู้��นแอป็พลิุ่เคชััน ทรูู ลุ่ิฟ์วิ�ง เทค (True Living 

Tech)  บนโทรูศัพท์มือถึือได้�อย��งสื่ะด้วกสื่บ�ยแม�ไม�ได้�อยู�ท่�บ��น

กล๊�มูธุ๊รูกิจิควิามูปลอดิภั่ยทางิไซเบอรู์ (True Cybersecurity)

ทรูู ไซ์เบอรู์ซ์่เค่ยวรูิต่� ห้รูือธุ่รูกิจิคว�มป็ลุ่อด้ภััยท�งไซ์เบอรู์ ก�อตั�งข่�นอย��งเป็็นท�งก�รูในป็ี 2564 โด้ยม่จ่ิด้ม่�งห้ม�ยท่�จิะ

เป็็นผูู้�นำ�ด้��นก�รูให้�บรูิก�รูคว�มป็ลุ่อด้ภััยท�งไซ์เบอรู์อย��งครูบวงจิรูในป็รูะเทศไทย ซ์่�งทรูู ไซ์เบอรู์ซ่์เค่ยวริูต่� ให้�บริูก�รู

คว�มป็ลุ่อด้ภััยต�มม�ตรูฐ์�นสื่�กลุ่ ทั�งในเชัิงรู่กแลุ่ะเชิังรูับ ท่�ครูอบคลุ่่มไป็ถ่ึง Security Operation Center (SOC) ห้รูือ

ศูนย์ป็ฏิิบัติก�รูเฝั่้�รูะวังคว�มมั�นคงป็ลุ่อด้ภััยรูะบบเทคโนโลุ่ย่สื่�รูสื่นเทศ ซ์่�งจิะเฝั่้�รูะวัง รู�ยง�นเห้ต่ แลุ่ะแจิ�งเตือนใน

ทันท่ห้�กเกิด้เห้ต่ก�รูณ์ด้��นคว�มมั�นคงป็ลุ่อด้ภััยข่�น พรู�อมทั�งวิเครู�ะห้์เห้ต่เพ่อลุ่ด้คว�มรู่นแรูงของอ�ชัญ�กรูรูมไซ์เบอรู์

ท่�อ�จิเกิด้ข่�นได้� นอกจิ�กน่�  ทรูู ไซ์เบอรู์ซ์่เค่ยวริูต่�ยังให้�บริูก�รูจัิด้ก�รูแลุ่ะรูักษั�คว�มป็ลุ่อด้ภััยแบบครูบวงจิรู บริูก�รูให้�คำ�

ป็รู่กษั�ด้��นพ.รู.บ.ค่�มครูองข�อมูลุ่สื่�วนบ่คคลุ่ (PDPA) แลุ่ะให้�บริูก�รูจัิด้ก�รูคำ�ยินยอม (Consent Management Service) 

สื่ำ�ห้รูับลุู่กค��องค์กรูท่�ต�องก�รูทำ�ต�มกฎรูะเบ่ยบด้��นคว�มป็ลุ่อด้ภััยท�งไซ์เบอรู์ฉบับให้ม�อ่กด้�วย

นับตั�งแต�ก�รูเป็ิด้ตัว ทรูู ไซ์เบอรู์ซ์่เค่ยวรูิต่� ได้�รูับเสื่่ยงตอบรูับในเชิังบวกในตลุ่�ด้คว�มป็ลุ่อด้ภััยท�งไซ์เบอรู์แลุ่ะยังม่�งมั�น

เสื่ริูมศักยภั�พในก�รูให้�บริูก�รูอย��งต�อเน่อง โด้ยลุ่��สื่่ด้ ทรูู ไซ์เบอรู์ซ์่เค่ยวริูต่� ได้�รูับใบรัูบรูองม�ตรูฐ์�นคว�มป็ลุ่อด้ภััย

ท�งไซ์เบอรู์ ISO 27001 เป็็นเครู่องยืนยันถึ่งม�ตรูฐ์�นแลุ่ะศักยภั�พด้ังกลุ่��ว นอกจิ�กน่� ในป็ี 2564 ท่�ผู้��นม� ทรูู ไซ์เบอรู ์

ซ์่เค่ยวริูต่� ยังได้�รูับคว�มไว�ว�งใจิจิ�กลูุ่กค��ท่�อยู�ในกลุ่่�มผูู้�นำ�จิ�กห้ลุ่�กห้ลุ่�ยอ่ตสื่�ห้กรูรูม ทั�งภั�คก�รูเงิน ก�รูธุน�ค�รู  

ก�รูจิัด้ก�รูสื่ินทรัูพย์ รูวมไป็ถึ่งภั�คค��ป็ลุ่่ก

ธุ๊รูกิจิดิิจิิท่ล เฮลท์ (Integrated Digital Health)

ธุ่รูกิจิด้ิจิิทัลุ่ เฮัลุ่ท์ (Integrated Digital Health) นำ�เสื่นอแพลุ่ตฟ์อรู์มแลุ่ะโซ์ลูุ่ชัันท่�ถึูกออกแบบม�โด้ยเฉพ�ะ เพ่อผู้สื่�นก�รู

บรูิก�รูในรููป็แบบออนไลุ่น์แลุ่ะออฟ์ไลุ่น์ สื่ำ�ห้รูับลุู่กค��โรูงพย�บ�ลุ่ เครูือข��ยห้น่วยง�นสื่�ธุ�รูณส่ื่ข แลุ่ะกลุ่่�มลูุ่กค��บ่คคลุ่

ทั�วไป็ 

กลุ่่�มธุ่รูกิจิด้ิจิิทัลุ่ เฮัลุ่ท์ เป็ิด้ตัวแอป็พลุ่ิเคชััน ทรูู เฮัลุ่ท์ (ป็ัจิจ่ิบัน เป็ลุ่่�ยนชั่อเป็็นแอป็พลิุ่เคชััน ห้มอด่้) ในป็ี 2564 ภั�ยใต�

คว�มรู�วมมือกับช่ัว่ (Chiiwii) สื่ต�รู์ทอัพด้��นเทคโนโลุ่ย่ส่ื่ขภั�พชัั�นนำ� พรู�อมด้�วยเครูือข��ยของแพทย์แลุ่ะผูู้�เช่ั�ยวชั�ญท�งก�รู

แพทย์เฉพ�ะท�งห้ลุ่�กห้ลุ่�ยสื่�ข� โด้ยม่พันธุกิจิท่�จิะเสื่รูิมสื่รู��งแลุ่ะพัฒน�โอก�สื่ในก�รูเข��ถึ่งบรูิก�รูท�งก�รูแพทย์ของ

คนไทย ให้�ผูู้�ใชั�บรูิก�รูสื่�ม�รูถึเข��ถึ่งแพทย์ได้�กว�� 500 ท��น ครูอบคลุ่่มบริูก�รูท�งก�รูแแพทย์เฉพ�ะท�งกว�� 20 สื่�ข� 

ทั�งด้��นสื่่ขภั�พก�ยแลุ่ะสื่่ขภั�พจิิต นอกจิ�กน่� ทรููเฮัลุ่ท์ ยังได้�เป็ิด้ให้�บริูก�รู ‘ม่มส่ื่ขภั�พ ทรูู เฮัลุ่ท์ (True HEALTH Corner)’ 

กว�� 32 แห้�งในป็ีเด้่ยวกัน เพ่อสื่�งมอบป็รูะสื่บก�รูณ์ก�รูเชั่อมต�อรูะห้ว��งบริูก�รูออนไลุ่น์แลุ่ะออฟ์ไลุ่น์ โด้ยผูู้�ใชั�บริูก�รู

สื่�ม�รูถึเข��รูับก�รูตรูวจิสื่่ขภั�พเบื�องต�น เชั�น ตรูวจิวัด้องค์ป็รูะกอบของรู��งก�ย ห้รูือวัด้คว�มด้ันโลุ่หิ้ตได้�ท่�ม่มส่ื่ขภั�พทรูู 

เฮัลุ่ท์ แลุ่ะป็รู่กษั�ก�รูใชั�ย�กับเภัสื่ัชักรูได้�ท่�รู��นข�ยย�ในเครูือข��ยทั�วป็รูะเทศ ทั�งน่� จิ�กสื่ถึ�นก�รูณ์ก�รูแพรู�รูะบ�ด้ของ

โรูคโควิด้-19 ในชั�วงป็ี 2564 แอป็พลุ่ิเคชัันทรูู เฮัลุ่ท์ ได้�เข��รู�วมเป็็นอ่กห้น่�งชั�องท�งสื่ำ�ห้รูับให้�คว�มชั�วยเห้ลืุ่อในก�รูกักตัว

ท่�บ��น (Home Isolation) ผู้��นคว�มรู�วมมือกับพ�รู์ทเนอรู์ ทั�งบรูิษััทป็รูะกันภััยแลุ่ะห้น่วยง�นสื่�ธุ�รูณส่ื่ขต��ง ๆ  ได้�แก� 

สื่ำ�นักง�นห้ลุ่ักป็รูะกันสื่่ขภั�พแห้�งชั�ติ สื่ำ�นักง�นป็รูะกันสัื่งคม สื่ม�คมป็รูะกันวิน�ศภััยไทย แลุ่ะบรูิษััท ไทยรู่ เซ์อรู์วิสื่เซ์สื่ 
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จิำ�กัด้ (มห้�ชัน) ซ์่�งทำ�ห้น��ท่�ให้�บรูิก�รูจิัด้ก�รูค��สื่ินไห้มทด้แทน (Third Party Administration ห้รูือ TPA) จิ�กคว�มรู�วมมือ

กับเครูือข��ยพ�รู์ทเนอรู์บรูิษััทป็รูะกันช่ัวิต ทรูู เฮัลุ่ท์ ยังได้�นำ�เสื่นอ ‘TeleMediClaim+’ ท่�จิะชั�วยอำ�นวยคว�มสื่ะด้วกให้�แก�

ลุู่กค��ในกรูะบวนก�รูเบิกจิ��ยค��ป็รูะกันภััยภั�ยในแอป็พลุ่ิเคชััน โด้ยไม�ต�องสื่ำ�รูองจิ��ยเงินลุ่�วงห้น��

ในป็ี 2564 กลุ่่�มธุ่รูกิจิด้ิจิิทัลุ่ เฮัลุ่ท์ ม่ก�รูเป็ิด้ตัว ‘คลุ่่นิกท�งไกลุ่ ทรูู เฮัลุ่ท์ (True HEALTH Teleclinic)’ แลุ่ะ ‘เทเลุ่แครู์ 

(Telecare)’ สื่ำ�ห้รัูบโรูงพย�บ�ลุ่แลุ่ะคลุ่่นิกต��ง ๆ เพ่อสื่นับสื่น่นผูู้�ให้�บรูิก�รูสื่�ธุ�รูณส่ื่ขเข��สูื่�ก�รูเป็ลุ่่�ยนผู้��นสูื่�รูะบบก�รู

แพทย์ด้ิจิิทัลุ่ (Digital Health Transformation) แลุ่ะได้�พัฒน�รูะบบก�รูแพทย์ฉ่กเฉินอัจิฉรูิยะ (Smart Emergency Medical 

System) เพ่อพัฒน�ค่ณภั�พของก�รูดู้แลุ่รูักษั�ผูู้�ป็่วยก�อนถ่ึงมือแพทย์ โด้ยใชั�เทคโนโลุ่ย่ป็ัญญ�ป็รูะดิ้ษัฐ์์ในกรูณ่เห้ต่ฉ่กเฉิน 

รู�วมกับก�รูเชั่อมต�อด้�วยเครูือข��ย 5G ท่�ชั�วยให้�บ่คลุ่�กรูท�งก�รูแพทย์สื่�ม�รูถึวิเครู�ะห้์ รูวบรูวม แลุ่ะสื่�งต�อข�อมูลุ่จิ�กรูถึ

ฉ่กเฉินไป็ยังโรูงพย�บ�ลุ่ได้�อย��งรูวด้เร็ูว ป็รูะห้ยัด้เวลุ่�แลุ่ะลุ่ด้คว�มเส่ื่�ยงของก�รูสื่่อสื่�รูท่�ผู้ิด้พลุ่�ด้ สื่�งผู้ลุ่ให้�สื่�ม�รูถึเริู�ม

ต�นก�รูรูักษั�ได้�ทันเวลุ่�

ทัรู ดำิจิ ทััล อค์าเดำม่ (True Digital Academy)

ในขณะท่�คว�มต�องก�รูกำ�ลุ่ังคนด้��นด้ิจิิทัลุ่ได้�เพิ�มข่�นอย��งต�อเน่องเพ่อสื่อด้รัูบกับก�รูก��วเข��สืู่�เศรูษัฐ์กิจิย่คดิ้จิิทัลุ่  

แต�ในท�งกลัุ่บกันจิำ�นวนบ่คลุ่�กรูท่�ม่ทักษัะด้ิจิิทัลุ่ท่�จิำ�เป็็นนั�นกลัุ่บม่ไม�เพ่ยงพอต�อคว�มต�องก�รูขององค์กรูท่�กำ�ลัุ่ง 

ก��วเข��สืู่�ย่คดิ้จิิทัลุ่ (Digital Transformation) ทรูู ด้ิจิิทัลุ่ อค�ด้�ม่ เลุ่็งเห้็นถ่ึงคว�มสื่ำ�คัญของป็ัญห้�ดั้งกลุ่��ว แลุ่ะม่�งห้วัง 

ท่�จิะเป็็นผูู้�นำ�สื่ถึ�บันก�รูศ่กษั�ด้��นทักษัะด้ิจิิทัลุ่ในภัูมิภั�คเอเชั่ยตะวันออกเฉ่ยงใต� โด้ยก�รูเด้ินห้น��พัฒน�แลุ่ะขย�ยธุ่รูกิจิ

เพ่อให้�บรูิก�รูอย��งม่ค่ณภั�พแลุ่ะทั�วถึ่ง

ทรูู ด้ิจิิทัลุ่ อค�เด้ม่ ได้�รู�วมมือกับเจิเนอรูัลุ่ เอสื่เซ์็มบลุ่่ (General Assembly) สื่ถึ�บันก�รูศ่กษั�รูะดั้บโลุ่กด้��นทักษัะด้ิจิิทัลุ่ 

เทคโนโลุ่ย่ แลุ่ะวิทย�ศ�สื่ตรู์ข�อมูลุ่ (Data Science) นำ�เสื่นอห้ลัุ่กสูื่ตรูเพ่อพัฒน�ทักษัะท�งด้ิจิิทัลุ่ท่�ห้ลุ่�กห้ลุ่�ย เชั�น 

ทักษัะด้��นด้ิจิิทัลุ่ขั�นพื�นฐ์�น (Digital Foundation) ก�รูวิเครู�ะห้์ข�อมูลุ่ (Data Analytics) ก�รูบริูห้�รูจัิด้ก�รูผู้ลิุ่ตภััณฑ์์ 

(Product Management) เครืูอข��ยบลุ่็อกเชัน (Blockchain) วิศวกรูรูมซ์อฟ์ท์แวรู์ (Software Engineer) ก�รูตลุ่�ด้ดิ้จิิทัลุ่ 

(Digital Marketing) ก�รูออกแบบแลุ่ะก�รูพัฒน�ป็รูะสื่บก�รูณ์ลูุ่กค�� (UX and Design) ก�รูป็รูะกอบก�รูย่คด้ิจิิทัลุ่ (Digital  

Entrepreneurship) แลุ่ะทักษัะท�งด้ิจิิทัลุ่อ่น ๆ ท่�ทันสื่มัย โด้ยห้ลุ่ักสืู่ตรูด้ังกลุ่��วม่ทั�งรููป็แบบก�รูเรู่ยนในห้�องเรู่ยน  

(On-campus) ผู้��นก�รูสื่อนออนไลุ่น์ (Live Learning) แลุ่ะก�รูเรู่ยนด้�วยตนเองต�มเวลุ่�ท่�สื่ะด้วก (Self-Paced Learning) 

บนเว็บไซ์ต์ ป็ัจิจ่ิบัน ทรูู ด้ิจิิทัลุ่ อค�เด้ม่ ม่ผูู้�เข��เรู่ยนแลุ่�วม�กกว�� 15,000 ท��น แลุ่ะได้�สื่�งมอบโครูงก�รูกว�� 1,500 โครูงก�รู 

ซ์่�งสื่�ม�รูถึนำ�ไป็ป็รูะย่กต์ใชั�ในก�รูด้ำ�เนินธุ่รูกิจิได้�จิรูิง 

ในป็ี 2564 ทรูู ด้ิจิิทัลุ่ อค�เด้ม่ ได้�ม่ลูุ่กค��รู�ยให้ญ�แลุ่ะพันธุมิตรูท�งธุ่รูกิจิจิ�กองค์กรูขน�ด้ให้ญ�แลุ่�วกว�� 30 รู�ย แลุ่ะกำ�ลุ่ัง

ด้ำ�เนินก�รูขย�ยธุ่รูกิจิแลุ่ะเพิ�มพันธุมิตรูอย��งต�อเน่อง ทั�งในป็รูะเทศแลุ่ะต��งป็รูะเทศ เพ่อให้� ทรูู ด้ิจิิทัลุ่ อค�เด้ม่ ได้�เข��

ถึ่งโอก�สื่ท�งธุ่รูกิจิให้ม� ๆ ในรูะดั้บโลุ่กม�กข่�น

นโยบายดิ้านการูวิิจ่ิยและการูพ่ฒนา

กลุ่่�มทรููม่�งมั�นศ่กษั� วิจิัย พัฒน�เทคโนโลุ่ย่แลุ่ะนวัตกรูรูมเพ่อยกรูะดั้บโครูงสื่รู��งพื�นฐ์�นดิ้จิิทัลุ่ สื่รู��งค่ณค��แก�สิื่นค��แลุ่ะ

บริูก�รู เพ่อตอบสื่นองต�อคว�มต�องก�รูของผูู้�บรูิโภัคแลุ่ะองค์กรูต��ง ๆ ท่�เป็ลุ่่�ยนแป็ลุ่งไป็สูื่�ย่คดิ้จิิทัลุ่แลุ่ะก�รูด้ำ�เนินช่ัวิต 

ในวิถึ่ช่ัวิตแบบให้ม� กลุ่่�มทรููเชั่อมั�นว��ก�รูพัฒน�แลุ่ะคิด้ค�นอย��งไม�ห้ย่ด้ยั�งจิะเป็็นสื่�วนสื่ำ�คัญในก�รูสื่นับสื่น่นป็รูะเทศไทย

ให้�ก��วสืู่�ก�รูเป็็นป็รูะเทศท่�ขับเคลุ่่อนด้�วยนวัตกรูรูมต�มนโยบ�ย Thailand 4.0 ได้� ทั�งน่�กลุ่่�มทรููม่�งเน�นก�รูด้ำ�เนินก�รู 

ในเรู่องต�อไป็น่�
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1. ก�รูสื่�งเสื่รูิมนวัตกรูรูมแบบเป็ิด้ (Open Innovation)

2. ก�รูบรูิก�รูจิัด้ก�รูทรูัพย์สื่ินท�งป็ัญญ�

3. ก�รูสื่รู��งวัฒนธุรูรูมองค์กรูแห้�งนวัตกรูรูม

4. ก�รูสื่รูรูห้�นวัตกรูรูมจิ�กก�รูลุ่งท่นในสื่ต�รู์ทอัพ

5. ก�รูพัฒน�นวัตกรูรูมโด้ยม่�งเน�นด้ิจิิทัลุ่ม่เด้่ยแพลุ่ตฟ์อรู์ม

กลุ่่�มทรููได้�ลุ่งท่นเพ่อสื่รู��งสื่รูรูค์นวัตกรูรูมให้ม� ๆ อย��งต�อเน่องเพ่ออำ�นวยคว�มสื่ะด้วกแลุ่ะยกรูะด้ับค่ณภั�พชั่วิตของ 

ชั�วไทยผู้��นเทคโนโลุ่ย่แลุ่ะก�รูเชั่อมต�อค่ณภั�พสูื่ง อ่กทั�งยังเป็็นก�รูชั�วยบรูรูเท�คว�มเดื้อด้รู�อนแลุ่ะลุ่ด้โอก�สื่ในก�รู 

ติด้เชืั�อโควิด้-19 โด้ยม่ก�รูใชั�เงินลุ่งท่นในก�รูวิจิัยแลุ่ะพัฒน�นวัตกรูรูมจิำ�นวนป็รูะม�ณ 1 พันลุ่��นบ�ท ในชั�วง 3 ป็ีท่� 

ผู้��นม� (ป็ี 2562 ถึ่ง ป็ี 2564) แลุ่ะได้�พัฒน�ห้ลุ่�กห้ลุ่�ยนวัตกรูรูม อ�ทิ

• พัฒน�รูะบบมะลิุ่ป็ัญญ�ป็รูะดิ้ษัฐ์์ ผูู้�ชั�วยสื่�วนตัวอัจิฉรูิยะ (Mari AI Intelligent Personal Assistant) พรู�อมดู้แลุ่ลูุ่กค��ทรูู 

 ให้�สื่ะด้วกยิ�งข่�นบนแอป็พลุ่ิเคชััน True iService ท่�ชั�วยแก�ป็ัญห้�แลุ่ะให้�บริูก�รูเบื�องต�นได้�ทันท่ ชั�วยป็รูะห้ยัด้เวลุ่�แลุ่ะ 

 ลุ่ด้ก�รูติด้ต�อรูะห้ว��งบ่คคลุ่ในชั�วงก�รูรูะบ�ด้ของโควิด้-19 

• พัฒน�แอป็พลุ่ิเคชัันทรููไอด่้ (TrueID Application) แพลุ่ตฟ์อรู์มแห้�งคว�มบันเทิงแลุ่ะสื่ิทธุิป็รูะโยชัน์ห้ลุ่�กห้ลุ่�ยท่� 

 ตอบสื่นองวิถึ่ช่ัวิตย่คให้ม�เพ่อให้�ลูุ่กค��ใชั�ง�นได้�สื่ะด้วก เป็็นป็รูะจิำ� ท่กท่� ท่กเวลุ่� โด้ยได้�นำ�เสื่นอแอป็พลิุ่เคชัันทรููไอด้่ 

 โฉมให้ม�ในป็ี 2564 ภั�ยใต�แนวคิด้ ‘แอป็พลิุ่เคชัันท่�อยู�เค่ยงข��งค่ณในท่กวัน’ เพิ�มป็รูะสื่บก�รูณ์ก�รูใชั�บริูก�รูท่�สื่ะด้วก 

 แลุ่ะเข��ถึ่งง��ยยิ�งข่�น เสื่รูิมด้�วยสื่ิทธุิพิเศษัแลุ่ะกิจิกรูรูมแลุ่กทรููพอยต์ พรู�อมทั�งเพิ�มฟ์ีเจิอรู์ให้ม� ๆ ให้�แก�ผูู้�ใชั�บริูก�รู

• พัฒน�ห้�องป็รูะช่ัมแลุ่ะห้�องเรู่ยนเสื่มือนจิริูง VROOM แพลุ่ตฟ์อรู์มค่ณภั�พภั�ยใต� True Virtual World ห้รืูอ 

 True VWORLD ชั�วยให้�คนไทยท่�ทำ�ง�นแลุ่ะเรู่ยนออนไลุ่น์อยู�ท่�บ��นสื่�ม�รูถึใชั�ง�นได้�อย��งม่ป็รูะสื่ิทธุิภั�พเท่ยบเท�� 

 ม�ตรูฐ์�นสื่�กลุ่ โด้ยสื่�ม�รูถึใชั�ง�นได้�ง��ยแลุ่ะป็ลุ่อด้ภััย รูองรูับทั�งในรููป็แบบแอป็พลุ่ิเคชััน True VROOM สื่ำ�ห้รัูบ 

  iOS แลุ่ะ Android แลุ่ะบนคอมพิวเตอรู์ผู้��นเว็บไซ์ต์

(2) การตลาดำ

กลุ่่�มทรูู เป็็นผูู้�นำ�ในก�รูให้�บรูิก�รูคอนเวอรู์เจินซ์์แลุ่ะด้ิจิิทัลุ่ไลุ่ฟ์์สื่ไตลุ่์ในป็รูะเทศไทย ซ์่�งม่�งมั�นในก�รูพัฒน�สิื่นค��แลุ่ะให้�

บรูิก�รูสื่่อสื่�รูโทรูคมน�คมป็รูะสื่ิทธิุภั�พสืู่ง เด้ินห้น��พัฒน�โซ์ลุู่ชัันห้ลุ่�กห้ลุ่�ยโด้ยเฉพ�ะโซ์ลุู่ชัันด้��นด้ิจิิทัลุ่ พรู�อมมอบ

คว�มค่�มค��ให้�แก�ผูู้�บรูิโภัคด้�วยก�รูเชั่อมโยงท่กบริูก�รูของกลุ่่�มทรููภั�ยใต�ย่ทธุศ�สื่ตรู์คอนเวอรู์เจินซ์์ ผู้��นห้ลุ่�ยแพลุ่ตฟ์อรู์ม

ของกลุ่่�มทรููทั�งโทรูศัพท์เคลุ่่อนท่� บรูอด้แบนด้์อินเทอรู์เน็ต โทรูทัศน์ แลุ่ะแพลุ่ตฟ์อรู์มดิ้จิิทัลุ่ 

คว�มม่�งมั�นอย��งต�อเน่องของกลุ่่�มทรููในก�รูให้�บริูก�รูด้�วยเครืูอข��ยป็รูะสิื่ทธุิภั�พสูื่ง แพ็กเกจิคอนเวอรู์เจินซ์์ท่�ค่�มค�� ก�รูให้�

บรูิก�รูท่�เป็็นเลิุ่ศ แลุ่ะสิื่ทธิุพิเศษัห้ลุ่�กห้ลุ่�ย เป็็นกลุ่ย่ทธุ์ห้ลัุ่กในก�รูผู้ลัุ่กดั้นให้�กลุ่่�มทรููเติบโต สื่�ม�รูถึสื่รู��งคว�มพ่งพอใจิ

แลุ่ะคว�มผูู้กพันของลูุ่กค��ต�อกลุ่่�มทรููม�กยิ�งข่�น นอกจิ�กน่� กลุ่่�มทรููขย�ยชั�องท�งก�รูข�ยอย��งต�อเน่อง ผู้��นคว�มรู�วมมือ

กับพันธุมิตรูท�งธุ่รูกิจิท่�แข็งแกรู�งทั�วป็รูะเทศพรู�อมม่�งเน�นก�รูทำ�ก�รูตลุ่�ด้ผู้��นชั�องท�งออนไลุ่น์แลุ่ะดิ้จิิทัลุ่เพ่อเพิ�มคว�ม

สื่ะด้วกแลุ่ะเข��ถึ่งกลุ่่�มลุู่กค��ได้�อย��งม่ป็รูะสิื่ทธิุภั�พม�กยิ�งข่�น อ่กทั�งก�รูผู้สื่�นคว�มรู�วมมือกับพันธุมิตรูเชิังกลุ่ย่ทธุ์อย��ง

เครูือเจิรูิญโภัคภััณฑ์์ ด้��นสิื่ทธุิป็รูะโยชัน์ ชั�องท�งก�รูข�ย แลุ่ะก�รูนำ�เสื่นอสิื่นค��แลุ่ะบรูิก�รูของกลุ่่�มทรููเพิ�มเติม นับเป็็น

จ่ิด้แข็งท่�สื่รู��งคว�มแตกต��งให้�กับกลุ่่�มทรููได้�เป็็นอย��งด่้ นอกจิ�กน่� กลุ่่�มทรููยังให้�คว�มสื่ำ�คัญกับแพลุ่ตฟ์อรู์มโซ์ลูุ่ชััน แลุ่ะ

บรูิก�รูด้��นดิ้จิิทัลุ่ เพ่อตอบสื่นองคว�มต�องก�รูใชั�บริูก�รูเห้ลุ่��น่�ของผูู้�บรูิโภัคแลุ่ะภั�คธุ่รูกิจิท่�เพิ�มม�กข่�นอย��งต�อเน่อง นับ

เป็็นก�รูเพิ�มศักยภั�พแลุ่ะโอก�สื่ก�รูเติบโตท่�สืู่งให้�กับกลุ่่�มทรูู รูวมถึ่งก�รูวิเครู�ะห้์ข�อมูลุ่ ห้รืูอ Analytics ทั�งภั�ยในองค์กรู
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แลุ่ะภั�ยนอกองค์กรู พรู�อมก�รูทำ�ก�รูตลุ่�ด้แบบจ่ิลุ่ภั�คในแต�ลุ่ะพื�นท่� แลุ่ะ แต�ลุ่ะกลุ่่�มลูุ่กค�� เพ่อให้�สื่�ม�รูถึเข��ใจิ วิเครู�ะห้์

แลุ่ะตอบสื่นองท่กไลุ่ฟ์์สื่ไตลุ่์ท่�ห้ลุ่�กห้ลุ่�ยของแต�ลุ่ะกลุ่่�มลุู่กค��ได้�ตรูงจ่ิด้ แลุ่ะเข��ถึ่งผูู้�บริูโภัคได้�อย��งม่ป็รูะสื่ิทธุิภั�พม�กข่�น 

กลุ่ย่ทธุ์เห้ลุ่��น่� ทำ�ให้�กลุ่่�มทรููแตกต��งแลุ่ะพรู�อมสื่ำ�ห้รูับก�รูเติบโตอย��งแข็งแกรู�งในย่คด้ิจิิทัลุ่ อ่กทั�งยังทำ�ให้�สื่�ม�รูถึป็รูับ

ตัวได้�อย��งรูวด้เรู็ว ตอบรูับกับสื่ภั�วะก�รูแข�งขันแลุ่ะก�รูเป็ลุ่่�ยนแป็ลุ่งต��ง ๆ ท่�อ�จิเกิด้ข่�นในอน�คตอ่กด้�วย

การจำาหน์�ายเเละชิ�องทัางการจำาหน์�าย

กลุ่่�มทรูู ม่ชั�องท�งก�รูจัิด้จิำ�ห้น่�ยสิื่นค��แลุ่ะบริูก�รูห้ลุ่�กห้ลุ่�ยชั�องท�ง ชั�องท�งพื�นฐ์�น คือ ศูนย์บรูิก�รูห้รูือชั�อป็ซ์่�งจิะม่

เจิ��ห้น��ท่�พรู�อมให้�คำ�แนะนำ�แลุ่ะบรูิก�รูแบบครูบวงจิรูท่กบรูิก�รูในจ่ิด้เด้่ยว (One-stop) นอกจิ�กน่� กลุ่่�มทรููยังได้�จิำ�ห้น่�ย

สื่ินค��แลุ่ะบรูิก�รูผู้��นตัวแทนจิำ�ห้น่�ยทั�วป็รูะเทศ ทั�งท่�เป็็นรู��นค��ท่�เป็็นตัวแทนจิำ�ห้น่�ยแลุ่ะตัวแทนจิำ�ห้น่�ยอิสื่รูะซ์่�งรูับ

ค��ตอบแทนจิ�กค��คอมมิชัชัั�น

ชั�องท�งก�รูจิำ�ห้น่�ยของกลุ่่�มทรููป็รูะกอบด้�วย

• ทรููชั�อป็แลุ่ะทรููชั�อป็โด้ย Com7 ซ์่�งตั�งอยู�ในพื�นท่�ท่�เห็้นได้�ง��ยแลุ่ะเป็็นแห้ลุ่�งช่ัมชัน เชั�น ศูนย์ก�รูค�� รู��นค��ป็ลุ่่กขน�ด้ 

ให้ญ� อ�ค�รูสื่ำ�นักง�น เป็็นต�น อ่กทั�งยังให้�บริูก�รูผู้��นทรููแบรูนด้ิ�งชั�อป็ แลุ่ะทรููสื่เฟ์ียรู์ (TrueSphere) โค-เวิรู์คกิ�งสื่เป็ซ์

ซ์่�งเป็็นบรูิก�รูท่�มอบป็รูะสื่บก�รูณ์รูะด้ับเฟ์ิรู์สื่คลุ่�สื่ผู้สื่�นท่กมิติของบรูิก�รูแลุ่ะเทคโนโลุ่ย่ลุ่ำ��สื่มัยของกลุ่่�มทรููให้�แก�

ลุู่กค�� นอกจิ�กน่� ยังเด้ินห้น��เสื่รูิมคว�มแข็งแกรู�งผู้��นทรููชั�อป็ในชั�องท�งก�รูข�ยของพ�รู์ทเนอรู์ ซ์่�งครูอบคลุ่่ม 

ทั�วป็รูะเทศ อ�ทิ ในรู��นเซ์เว�นอ่เลุ่ฟ์เว�น แมคโครู แลุ่ะโลุ่ตัสื่ ซ์่�งเป็็นป็ัจิจิัยท่�สื่รู��งก�รูเติบโตให้�กับกลุ่่�มทรููได้�อย��งต�อเน่อง

• ทรููพ�รู์ทเนอรู์ ซ์่�งเป็็นลุ่ักษัณะแฟ์รูนไชัสื่์ ทรููชั�อป็ในพื�นท่�ต�มแห้ลุ่�งช่ัมชัน ศูนย์ก�รูค��ในก�รูขย�ยก�รูจิำ�ห้น่�ยสิื่นค��

แลุ่ะก�รูให้�บรูิก�รูลุู่กค��ทรููในแต�ลุ่ะพื�นท่�

• รู��นค��ป็ลุ่่กป็รูะเภัท Multi-retailer ซ์่�งตั�งอยู�ในรู��นค��ป็ลุ่่กขน�ด้ให้ญ� (Hypermart) รู��นค��ป็รูะเภัท Specialty Store  

รู��นสื่ะด้วกซ์ื�อต��ง ๆ ซ์่�งรูวมถ่ึงรู��นเซ์เว�นอ่เลุ่ฟ์เว�น

• ค��ข�ยสื่�ง คือ คู�ค��ข�ยสื่�งซ์ิมก�รู์ด้ท่�ยังไม�ได้�เป็ิด้ใชั�ง�นแลุ่ะบัตรูเติมเงินโทรูศัพท์เคลุ่่อนท่�แลุ่ะอ่ป็กรูณ์ของกลุ่่�มทรูู โด้ย

เป็็นผูู้�กรูะจิ�ยสื่ินค��ไป็ยังตัวแทนจิำ�ห้น่�ย (Sub-dealer) ตลุ่อด้จินดู้แลุ่แลุ่ะให้�ก�รูสื่นับสื่น่นด้��นก�รูกรูะจิ�ยสื่ินค��กับ 

Sub-dealer

• ชั�องท�งก�รูข�ยตรูง แบ�งออกเป็็น ท่มข�ยตรูง ตัวแทนข�ยตรูง แลุ่ะตัวแทนอิสื่รูะ

• เทเลุ่เซ์ลุ่ลุ่์แลุ่ะอ่คอมเมอรู์ซ์ อ�ทิ ทรููสื่โตรู์ Wemall ทรููมันน่� ทรููไอด่้ แลุ่ะทรููไอเซ์อรู์วิสื่

• สื่ำ�ห้รัูบบริูก�รูเติมเงิน ม่ชั�องท�งผู้��นบรูิก�รูอิเล็ุ่กทรูอนิกสื่์ห้ลุ่�ยชั�องท�งนอกเห้นือจิ�กก�รูใชั�บัตรู (เชั�น บัตรูเงินสื่ด้

ห้รืูอบัตรูเติมเงิน) ด้ังต�อไป็น่�

• เครู่องเอท่เอ็มแลุ่ะแอป็พลุ่ิเคชัันของธุน�ค�รูโด้ยผูู้�ใชั�บรูิก�รูสื่�ม�รูถึโอนเงินจิ�กบัญช่ัธุน�ค�รูของตนเองเพ่อเติมเงิน

ได้�โด้ยตรูง
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• ชั�องท�งดิ้จิิทัลุ่ ได้�แก� ทรูมัูนน่� วอลุ่เล็ุ่ท ทรูไูอเซ์อรูว์สิื่ แลุ่ะทรูไูอด้ ่ซ์่�งเป็น็บริูก�รูก�รูเงินบนแอป็พลิุ่เคชัันแลุ่ะอนิเทอรูเ์น็ต

• บัตรูเงินสื่ด้อิเลุ่็กทรูอนิกสื่์ ซ์่�งสื่�ม�รูถึซ์ื�อได้�จิ�กรู��นคู�ค��

• เติมเงินโด้ยตรูง ลุู่กค��สื่�ม�รูถึเติมเงินได้�จิ�กอ่ป็กรูณ์ท่�ติด้ตั�งในรู��นค��ป็ลุ่่กของกลุ่่�มทรููแลุ่ะคู�ค�� ห้รืูอเติมเงินผู้��นรูะบบ

ออนไลุ่น์

• ตู�เติมเงิน ตู�เติมเงินทรูู แลุ่ะตู�จิำ�ห้น่�ยสื่ินค��อัฉริูยะ (Digital Vending Machine) ซ์่�งเพิ�มคว�มสื่ะด้วกให้�กับลุู่กค�� 

ในท่กสื่ินค��แลุ่ะบรูิก�รูของกลุ่่�มทรูู

(3) การจัดำหาผู้ลิตภัณฑ์์และบริการ

แหล�งิที�มูาข่องิผู้ลิตี้ภั่ณฑ์์และบรูิการู

กลุ่่�มทรููจัิด้ซ์ื�อจิัด้จิ��งโด้ยย่ด้ห้ลัุ่กก�รูเพิ�มค่ณค��ให้�แก�ท่กสิื่นค��แลุ่ะบริูก�รู เพ่อรูักษั�ห้�วงโซ์�อ่ป็ท�นให้�ยั�งยืน โด้ยเลืุ่อก

แห้ลุ่�งท่�ม�ของสื่ินค��แลุ่ะบรูิก�รูจิ�กผูู้�จิัด้จิำ�ห้น่�ยห้ลุ่�ยกลุ่่�ม ไม�ได้�พ่�งพ�ผูู้�ใด้ผูู้�ห้น่�งแต�เพ่ยงผูู้�เด่้ยว เพ่อให้�ได้�ม�ซ่์�งสิื่นค��

แลุ่ะบริูก�รูท่�ด้่แลุ่ะต�อเน่อง นอกจิ�กน่�ยังได้�จิัด้ทำ�คู�มือค่ณธุรูรูมแลุ่ะข�อพ่งป็ฎิบัติง�นสื่ำ�ห้รัูบฝั่่�ยจัิด้ซ์ื�อเพ่อให้�พนักง�น 

ป็ฏิิบัติได้�อย��งถึูกต�อง เค�รูพต�อสื่ิทธุิมน่ษัยชันแลุ่ะม�ตรูฐ์�นแรูงง�น ตลุ่อด้จินนโยบ�ยด้��นก�รูอน่รัูกษั์สิื่�งแวด้ลุ่�อมแลุ่ะ

ก�รูต�อต��นก�รูท่จิรูิตจิ�กแห้ลุ่�งสื่ินค��ทั�งในป็รูะเทศแลุ่ะต��งป็รูะเทศ 

สื่ำ�ห้รูับสื่ินค��ห้ลุ่ัก กลุ่่�มทรููสื่ั�งซ์ื�ออ่ป็กรูณ์โครูงข��ยโทรูคมน�คมจิ�กผูู้�ผู้ลิุ่ตอ่ป็กรูณ์ชัั�นนำ�ของโลุ่กโด้ยตรูง กลุ่่�มทรููยังม่ก�รู

ว��จิ��งผูู้�รูับเห้ม�จิำ�นวนม�กในก�รูจิัด้ห้� ติด้ตั�งแลุ่ะขย�ยโครูงข��ยของกลุ่่�มทรูู โด้ยไม�ได้�ม่ก�รูพ่�งพิงผูู้�จิัด้จิำ�ห้น่�ยห้รูือ 

ผูู้�รูับเห้ม�รู�ยใด้เป็็นก�รูเฉพ�ะ นอกจิ�กน่� กลุ่่�มทรููยังได้�รูับป็รูะโยชัน์ท�งด้��นก�รูป็รูะห้ยัด้ต�อขน�ด้ (economies of scale) 

จิ�กคว�มรู�วมมือในด้��นก�รูจิัด้ซ์ื�ออ่ป็กรูณ์โครูงข��ยโทรูคมน�คมต��ง ๆ  กับพันธุมิตรูท�งธุ่รูกิจิรูะด้ับโลุ่กท่�แข็งแกรู�งอย��ง 

China Mobile

(4) ทัรัพัย์สัิน์ท่ั� ใชิ ้ ใน์การประกอบธ์ุรกิจ

บรูิษััทฯ ได้�เป็ิด้เผู้ย “ทรูัพย์สื่ินท่�ใชั�ในก�รูป็รูะกอบธุ่รูกิจิ” ไว�ในเอกสื่�รูแนบ 4

(5) อุตสัาหกรรมโทัรค์มน์าค์มไทัยและสัภาวิะการแข �งขัน์

ธุ๊รูกิจิโทรูศั่พท์เคล่อนที�

ผูู้�ใชั�บริูก�รูโทรูศัพท์เคลุ่่อนท่�โด้ยรูวมของป็รูะเทศไทย (ไม�รูวมจิำ�นวนผูู้�ใชั�บริูก�รูของ NT แลุ่ะ ผูู้�ให้�บรูิก�รู MVNO)  

ม่จิำ�นวน 95.9 ลุ่��นรู�ย ณ สื่ิ�นป็ี 2564 โด้ยป็รูะเทศไทยยังคงเป็็นตลุ่�ด้ท่�ใชั�บริูก�รูในรูะบบเติมเงินเป็็นห้ลัุ่กคิด้เป็็น 

สื่ัด้สื่�วนรู�อยลุ่ะ 70 ของผูู้�ใชั�บริูก�รูโทรูศัพท์เคลุ่่อนท่�โด้ยรูวม ในขณะท่�ตลุ่�ด้ผูู้�ใชั�บริูก�รูรู�ยเดื้อนม่สัื่ด้สื่�วนรู�อยลุ่ะ 30 

ของผูู้�ใชั�บริูก�รูโทรูศัพท์เคลุ่่อนท่�โด้ยรูวม แลุ่ะค�ด้ว��จิะเติบโตแข็งแกรู�งต�อไป็เน่องจิ�กผูู้�ป็รูะกอบก�รูต��งม่�งเน�นขย�ย

ฐ์�นลุู่กค�� 5G แลุ่ะรูะบบรู�ยเด้ือนอย��งต�อเน่อง เพรู�ะสื่�ม�รูถึสื่รู��งรู�ยได้�ป็รูะจิำ�ได้�ม�กกว�� ม่รู�ยได้�ต�อผูู้�ใชั�บรูิก�รู 
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ท่�สื่งูกว�� แลุ่ะม่คว�มเห้น่ยวแนน่ในก�รูใชั�บรูกิ�รูม�กกว��รูะบบเตมิเงนิ ทรูมูฟู์ เอชัเป็น็ผูู้�ให้�บรูกิ�รูโทรูศพัทเ์คลุ่อ่นท่�อนัด้บัสื่อง 

ของป็รูะเทศด้�วยจิำ�นวนผูู้�ใชั�บรูิก�รูรูวมทั�งสื่ิ�น 32.25 ลุ่��นรู�ย ป็รูะกอบด้�วยผูู้�ใชั�บรูิก�รูในรูะบบเติมเงินจิำ�นวน  

21.28 ลุ่��นรู�ย แลุ่ะผูู้�ใชั�บรูิก�รูในรูะบบรู�ยเด้ือนจิำ�นวน 10.97 ลุ่��นรู�ย

ก�รูกลัุ่บม�รูะบ�ด้อก่ครูั�งของโควิด้-19 แลุ่ะม�ตรู�ก�รูล็ุ่อคด้�วนต์��ง ๆ  ท่�เก่�ยวข�องในชั�วงป็ท่ี�ผู้��นม�สื่�งผู้ลุ่ให้�ภั�วะเศรูษัฐ์กิจิ 

ซ์บเซ์�อย��งต�อเน่อง แลุ่ะกรูะทบต�อธุ่รูกิจิโทรูศัพท์เคลุ่่อนท่�ของไทยในป็ี 2564 จิ�กก�รูรูะมัด้รูะวังในก�รูจิับจิ��ยใชั�สื่อย

ของผูู้�บรูิโภัค ตลุ่�ด้รูะบบเติมเงินยังคงถึูกกด้ด้ัน สื่�งผู้ลุ่ให้�เกิด้ก�รูแข�งขันด้��นรู�ค� ซ์่�งผูู้�ให้�บรูิก�รูโทรูศัพท์เคลุ่่อนท่� 

สื่�วนให้ญ�นำ�เสื่นอแพ็กเกจิใชั�ง�นด้�ต��แบบไม�จิำ�กัด้ ด้�วยคว�มเร็ูวคงท่�ในรู�ค�ตำ��เพ่อด่้งดู้ด้ลูุ่กค�� กด้ด้ันให้� ARPU ลุ่ด้ลุ่ง  

ในขณะท่� ตลุ่�ด้รูะบบรู�ยเด้ือนเติบโตโด้ยผูู้�ให้�บรูิก�รูม่�งเน�นก�รูให้�บริูก�รู 5G ท่�ด่้ยิ�งข่�น สื่�ม�รูถึครูอบคลุ่่มป็รูะชั�กรูได้�

กว��งขว�งข่�น แลุ่ะนำ�เสื่นออ่ป็กรูณ์ท่�สื่�ม�รูถึรูองรูับ 5G ในรู�ค�ท่�เข��ถ่ึงได้�พรู�อมแพ็กเกจิ เพ่อด้่งดู้ด้แลุ่ะเพิ�มฐ์�นลุู่กค��

ค่ณภั�พ รูวมถ่ึงเพิ�มคว�มผูู้กพันแลุ่ะขย�ยรูะยะเวลุ่�ก�รูใชั�ง�นกับผูู้�ให้�บริูก�รูน�นข่�น

5G ม่บทบ�ทสื่ำ�คัญม�กข่�น เน่องจิ�กผูู้�ใชั�บรูิก�รูคนไทยม่ก�รูใชั�ด้�ต��เพิ�มข่�นอย��งม�กทั�งในด้��นธุ่รูกิจิแลุ่ะไลุ่ฟ์์สื่ไตลุ่์ โด้ย

จิ�กข�อมูลุ่ของ Ericsson ค�ด้ว��ผูู้�ใชั�บริูก�รู 5G จิะม่สัื่ด้สื่�วนป็รูะม�ณรู�อยลุ่ะ 45-50 ของผูู้�ใชั�บริูก�รูโทรูศัพท์เคลุ่่อนท่�

ทั�งห้มด้ในป็รูะเทศไทยภั�ยในป็ี 2570 ในขณะเด้่ยวกัน จิะม่ก�รูพัฒน� Used cases 5G ในห้ลุ่�กห้ลุ่�ยอ่ตสื่�ห้กรูรูมเพ่อ

สื่รู��งก�รูเติบโตสื่ำ�ห้รูับภั�คธุ่รูกิจิได้�สืู่งยิ�งข่�น

ทั�งน่� ก�รูก��วเข��สืู่�ย่คด้ิจิิทัลุ่อย��งเต็มตัวของป็รูะเทศไทย คว�มต�องก�รูใชั�ง�นด้�ต�� แลุ่ะบริูก�รูด้��นดิ้จิิทัลุ่แลุ่ะ IoT ท่�ม่

แนวโน�มสืู่งข่�นอย��งต�อเน่อง รูวมถึ่งก�รูม่�งผู้ลุ่ักดั้นให้�ป็รูะเทศไทยเข��สืู่�ย่คเทคโนโลุ่ย่ 5G แลุ่ะด้ิจิิทัลุ่อย��งรูวด้เรู็วโด้ยภั�ค

รูัฐ์บ�ลุ่ น่�จิะสื่�งผู้ลุ่ให้�อ่ตสื่�ห้กรูรูมแลุ่ะทรููมูฟ์ เอชั เติบโตข่�นต�อไป็

ธุ๊รูกิจิอินเทอรู์เน็ตี้ควิามูเร็ูวิส์ูงิ (บรูอดิแบนดิ์)

ธุ่รูกิจิอินเทอรู์เน็ตคว�มเร็ูวสูื่งในป็รูะเทศไทยยังคงเติบโตอย��งแข็งแกรู�งโด้ยฐ์�นผูู้�ใชั�บริูก�รูบรูอด้แบนด้์ในป็รูะเทศ 

เพิ�มข่�นรู�อยลุ่ะ 15 จิ�กป็ีก�อนห้น��เป็็นป็รูะม�ณ 13 ลุ่��นรู�ย ผู้ลุ่ักดั้นให้�อัตรู�ผูู้�ใชั�บริูก�รูบรูอด้แบนด้์โด้ยรูวมต�อจิำ�นวน 

ครูัวเรูือนในป็รูะเทศไทยเพิ�มข่�นเป็็นรู�อยลุ่ะ 59 (แห้ลุ่�งท่�ม�: Thai Telecom Industry Database ข�อมูลุ่ ณ วันท่� 15 ก่มภั�พันธุ์ 

2565) ห้น่นโด้ยวิถึ่ช่ัวิตป็กติแบบให้ม�ห้รืูอ New Normal ป็รูะกอบกับแนวโน�มในย่คดิ้จิิทัลุ่ท่�ก�อให้�เกิด้คว�มต�องก�รูในก�รู

ใชั�อินเทอรู์เน็ตบรูอด้แบนด้์เพิ�มข่�นทั�งในสื่�วนของผูู้�บริูโภัคแลุ่ะภั�คธุ่รูกิจิ โด้ยทรููออนไลุ่น์ ยังคงคว�มเป็็นผูู้�นำ�แลุ่ะเป็็นผูู้�

ให้�บริูก�รูบรูอด้แบนด้์รู�ยให้ญ�ท่�สื่่ด้ในป็รูะเทศไทย ด้�วยจิำ�นวนผูู้�ใชั�บริูก�รู 4.6 ลุ่��นรู�ย คิด้เป็็นสื่�วนแบ�งตลุ่�ด้ป็รูะม�ณ

รู�อยลุ่ะ 35 ของจิำ�นวนผูู้�ใชั�บรูิก�รูบรูอด้แบนด้์ทั�วป็รูะเทศ

ตลุ่�ด้บรูอด้แบนด้อ์นิเทอรูเ์นต็ในป็รูะเทศไทย แข�งขันกนัด้�วยก�รูขย�ยบรูกิ�รูไฟ์เบอรู ์ก�รูแข�งขนัด้��นคว�มเรูว็ ก�รูอปั็เกรูด้ 

อ่ป็กรูณ์แลุ่ะก�รูใชั�กลุ่ย่ทธุ์ด้��นรู�ค� โด้ยก�รูให้�สื่�วนลุ่ด้ยังคงเป็็นสื่�วนสื่ำ�คัญในก�รูด้่งผูู้�ใชั�บรูิก�รูรู�ยให้ม�เข��ม�ถึ่งแม�

จิะกด้ดั้น ARPU แต�ผูู้�ให้�บรูิก�รูสื่�ม�รูถึสื่รู��งก�รูเติบโตได้�ต�อเน่อง จิ�กก�รูให้�บรูิก�รูแบบคอนเวอรู์เจินซ์์ ผู้สื่�นบรูิก�รู

บรูอด้แบนด้์เข��กับคอนเทนต์แลุ่ะก�รูให้�บริูก�รูอ่น ๆ  เพ่อบรูรูเท�ผู้ลุ่กรูะทบจิ�ก ARPU ท่�ห้ด้ตัวลุ่ง ทั�งน่� ตลุ่�ด้บรูอด้แบนด้์

อินเทอรู์เน็ต น่�จิะยังคงเติบโตได้�อย��งแข็งแกรู�งในป็ี 2565 จิ�กกรูะแสื่  New Normal ท่�ยังคงสื่นับสื่น่นคว�มต�องก�รู

เชั่อมต�อแลุ่ะใชั�อินเทอรู์เน็ตคว�มเรู็วสืู่งม�กยิ�งข่�น
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ธุ๊รูกิจิโทรูท่ศัน์แบบบอกรู่บส์มูาชิก

ป็รูะเทศไทยม่จิำ�นวนสื่ม�ชิักโทรูทัศน์ในรูะบบเคเบิลุ่แลุ่ะด้�วเท่ยมคิด้เป็็นสัื่ด้สื่�วนป็รูะม�ณรู�อยลุ่ะ 66 ของจิำ�นวนครัูวเรืูอน

ทั�วป็รูะเทศ ทั�งน่�ทรููวิชัั�นสื่์เป็็นผูู้�นำ�ในก�รูให้�บรูิก�รูโทรูทัศน์แบบบอกรัูบสื่ม�ชิักแลุ่ะบรูิก�รูในรูะบบ HD ทั�วป็รูะเทศ โด้ยม่

ฐ์�นลุู่กค��รูวมทั�งสื่ิ�น 3.5 ลุ่��นรู�ย ณ สื่ิ�นป็ี 2564 ซ์่�งป็รูะม�ณ 1.7 ลุ่��นรู�ย สื่มัครูสื่ม�ชัิกแพ็กเกจิพรู่เม่ยมแลุ่ะม�ตรูฐ์�น

แลุ่ะลุู่กค��สื่�วนท่�เห้ลุ่ือเป็็นลุู่กค��ป็รูะเภัทFreeView แลุ่ะ Free-to-Air

ธุ่รูกิจิโทรูทัศน์แบบบอกรัูบสื่ม�ชิักในป็รูะเทศไทยได้�รัูบผู้ลุ่กรูะทบจิ�กเศรูษัฐ์กิจิ ก�รูลุ่ะเมิด้ลิุ่ขสื่ิทธุิ� ชั�องท�งห้ลุ่�กห้ลุ่�ย

ในก�รูรัูบชัม ห้รืูอสื่ตรู่มมิ�งคอนเทนต์ ท่กท่� ท่กเวลุ่� แลุ่ะพฤติกรูรูมผูู้�บริูโภัคท่�เป็ลุ่่�ยนไป็รัูบชัมดิ้จิิทัลุ่ม่เด่้ยแลุ่ะคอนเทนต์ 

โด้ยเฉพ�ะก�รูรูับชัมคอนเทนต์ผู้��นบรูิก�รู over-the-top (OTT) ม�กยิ�งข่�น ทั�งน่� ทรููวิชัั�นสื่์ตอบรูับก�รูเป็ลุ่่�ยนแป็ลุ่ง 

ด้��นด้ิจิิทัลุ่แลุ่ะสื่รู��งศักยภั�พในก�รูเติบโตจิ�กก�รูเพิ�มมูลุ่ค��ด้�วยก�รูผู้สื่�นสื่ินค��แลุ่ะบรูิก�รูผู้��นแพลุ่ตฟ์อรู์มต��ง ๆ  

ภั�ยใต�กลุ่่�มทรู ูเพอ่ก�รูรูบัชัมคอนเทนตค์ณ่ภั�พสื่งูได้�ท่กท่� ท่กเวลุ่� ตลุ่อด้ 24 ชัั�วโมง ทั�งทรูไูอด้ ่ทรูไูอด้ท่่ว ่แลุ่ะทรูวูชัิั�นสื่ ์น�ว 

ขณะเด้่ยวกันทรููวิชัั�นสื่์ยังม่�งนำ�เสื่นอคอนเทนต์ค่ณภั�พชัั�นนำ�ห้ลุ่�กห้ลุ่�ยให้�กับแพลุ่ตฟ์อรู์มท่�ห้ลุ่�กห้ลุ่�ยของกลุ่่�มทรูู 

พรู�อมป็รูับตัวสูื่�ชั�องท�งด้ิจิิทัลุ่แลุ่ะนำ�เสื่นอแพ็กเกจิท่�ตอบโจิทย์พฤติกรูรูมแลุ่ะไลุ่ฟ์์สื่ไตลุ่์ผูู้�บรูิโภัคในย่คให้ม�น่�ได้�อย��งตรูง

จ่ิด้เพ่อสื่รู��งก�รูเติบโตต�อไป็
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บริษััทย�อยแลุ่ะบริษััทในเครือ
ประเภท

ใบอน่ญาต

อาย่

ใบอน่ญาต

วัันท่�บอร์ดำ

อน่มัติ

วัันท่�ใบอน่ญาต

หมดำอาย่

ลุ่ักษัณะการ

ประกอบธุ่รกิจ

ใบอน๊ญาตี้ปรูะกอบกิจิการูโทรูคมูนาคมู

 1 บรูิษััท เค เอสื่ ซ์่ คอมเมอรู์เชั่ยลุ่ 1 บรูิก�รูข�ยต�อบรูิก�รู, - 11 พ.ย. 2552 -

  อินเตอรู์เนต จิำ�กัด้  บรูิก�รูอินเทอรู์เน็ต

 2 บรูิษััท ทรูู อินเทอรู์เน็ต 1 บรูิก�รูข�ยต�อบรูิก�รู, - 26 สื่.ค. 2552 -

  คอรู์ป็อเรูชัั�น จิำ�กัด้  บรูิก�รูอินเทอรู์เน็ต

 3 บรูิษััท ทรูู มูฟ์ เอชั ยูนิเวอรู์แซ์ลุ่ 1 บรูิก�รูโทรูศัพท์เคลุ่่อนท่�แบบ  - 11 พ.ค. 2559 -

  คอมมิวนิเคชัั�น จิำ�กัด้  โครูงข��ยเสื่มือน, บรูิก�รูอินเทอรู์เน็ต,

    บรูิก�รูข�ยต�อบรูิก�รู

 4 บรูิษััท ทรูู อินเทอรู์เน็ต  2 บรูิก�รูอินเทอรู์เน็ตเกตเวย์รูะห้ว��ง - 25 ก.ย. 2560 -

  คอรู์ป็อเรูชัั�น จิำ�กัด้  ป็รูะเทศ แลุ่ะบรูิก�รูชั่มสื่�ยอินเทอรู์เน็ต

 5 บรูิษััท ทรูู อินเทอรู์เน็ต  3 บรูิก�รูโทรูศัพท์ป็รูะจิำ�ท่� 20 ป็ี  7 ธุ.ค. 2549 6 ธุ.ค. 2569

  คอรู์ป็อเรูชัั�น จิำ�กัด้  แลุ่ะบรูิก�รูวงจิรูเชั��สื่�วนบ่คคลุ่

    รูะห้ว��งป็รูะเทศ

 6 บรูิษััท ทรูู มูฟ์ เอชั ยูนิเวอรู์แซ์ลุ่ 3 บรูิก�รูโทรูศัพท์รูะห้ว��งป็รูะเทศ 15 ป็ี 22 มิ.ย. 2559 21 มิ.ย. 2574

  คอมมิวนิเคชัั�น จิำ�กัด้  แลุ่ะบรูิก�รูเสื่รูิม

 7 บรูิษััท ทรูู มูฟ์ เอชั ยูนิเวอรู์แซ์ลุ่ 3 บรูิก�รูอินเทอรู์เน็ตแบบ WiFi 15 ป็ี 23 พ.ย. 2559 22 พ.ย. 2574

  คอมมิวนิเคชัั�น จิำ�กัด้

 8 บรูิษััท ทรูู มูฟ์ เอชั ยูนิเวอรู์แซ์ลุ่ คลุ่่นคว�มถึ่� คลุ่่นคว�มถึ่�ย��น 2100 MHz 15 ป็ี 7 ธุ.ค. 2555 6 ธุ.ค. 2570

  คอมมิวนิเคชัั�น จิำ�กัด้

 9 บรูิษััท ทรูู มูฟ์ เอชั ยูนิเวอรู์แซ์ลุ่ คลุ่่นคว�มถึ่� คลุ่่นคว�มถึ่�ย��น 1800 MHz 17 ป็ี 9 เด้ือน 4 ธุ.ค. 2558 15 ก.ย. 2576

  คอมมิวนิเคชัั�น จิำ�กัด้

 10 บรูิษััท ทรูู มูฟ์ เอชั ยูนิเวอรู์แซ์ลุ่ คลุ่่นคว�มถึ่� คลุ่่นคว�มถึ่�ย��น 900 MHz 15 ป็ี 3 เด้ือน 16 ม่.ค. 2559 30 มิ.ย. 2574

  คอมมิวนิเคชัั�น จิำ�กัด้

 11 บรูิษััท ทรูู มูฟ์ เอชั ยูนิเวอรู์แซ์ลุ่  คลุ่่นคว�มถึ่� คลุ่่นคว�มถึ่�ย��น 2600 MHz 15 ป็ี 16 ม่.ค. 2563 15 ม่.ค. 2578

  คอมมิวนิเคชัั�น จิำ�กัด้

 12 บรูิษััท ทรูู มูฟ์ เอชั ยูนิเวอรู์แซ์ลุ่  คลุ่่นคว�มถึ่� คลุ่่นคว�มถึ่�ย��น 700 MHz 15 ป็ี 27 ธุ.ค. 2563 26 ธุ.ค. 2578

  คอมมิวนิเคชัั�น จิำ�กัด้

 13 บรูิษััท ทรูู มูฟ์ เอชั ยูนิเวอรู์แซ์ลุ่ คลุ่่นคว�มถึ่� คลุ่่นคว�มถึ่�ย��น 26 GHz 15 ป็ี 17 ก.พ. 2564 16 ก.พ. 2579

  คอมมิวนิเคชัั�น จิำ�กัด้

ใบอน๊ญาตี้ปรูะกอบกิจิการูกรูะจิายเส์ียงิหรูือโทรูท่ศัน์

 14 บรูิษััท ทรูู วิชัั�นสื่์ กรู่�ป็ จิำ�กัด้ โครูงข��ยกรูะจิ�ยเสื่่ยง บรูิก�รูโครูงข��ย 15 ป็ี 21 ม.ค. 2556 20 ม.ค. 2571

   ห้รูือโทรูทัศน์ (รูะด้ับชั�ติ) โทรูทัศน์บอกรูับสื่ม�ชัิก 

 15 บรูิษััท ทรููโฟ์รู์ยู สื่เตชัั�น จิำ�กัด้ บรูิก�รูกรูะจิ�ยเสื่่ยง บรูิก�รูโทรูทัศน์ 15 ป็ี 25 เม.ย. 2557 24 เม.ย. 2572

   แลุ่ะโทรูทัศน์ ท่�เป็็นก�รูทั�วไป็

 16 บรูิษััท ไทย นิวสื่์ เน็ตเวิรู์ค บรูิก�รูกรูะจิ�ยเสื่่ยง บรูิก�รูโทรูทัศน์ 15 ป็ี 25 เม.ย. 2557 24 เม.ย. 2572

  (ท่เอ็นเอ็น) จิำ�กัด้ แลุ่ะโทรูทัศน์ ท่�เป็็นก�รูทั�วไป็

ใบอน่ิญาตท่�กล่ �มทรูและบริษััทย�อยไดำ้รับ

ห้ม�ยเห้ต่: ต�มป็รูะก�ศ กสื่ทชั. เรู่อง ห้ลุ่ักเกณฑ์์แลุ่ะวิธุ่ก�รูอน่ญ�ตป็รูะกอบกิจิก�รูโทรูคมน�คม (ป็รูะก�ศลุ่งรู�ชักิจิจิ�น่เบกษั�เม่อวันท่� 19 ม่น�คม 2563) 

 กำ�ห้นด้รูะยะเวลุ่�ใบอน่ญ�ตแบบท่�ห้น่�งแลุ่ะแบบท่�สื่องให้�สื่�ม�รูถึป็รูะกอบกิจิก�รูได้�ตลุ่อด้รูะยะเวลุ่�ท่�ยังคงให้�บรูิก�รู  
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1.3 โครงสร้างเงินิลงท่นิของกล่ �มบริษััทฯ

1.3.1 โค์รงสัร้างการถุือหุ ้น์ของกลุ �มบริษััทัฯ

(1) ณ วัิน์ท่ั�  31 ธั์น์วิาค์ม 2564  กลุ �มทัรูม่ โค์รงสัร ้ างเงิน์ลงทุัน์ แบ �งตามประเภทัธุ์รกิจ ไดำ ้ ดัำงน่์�

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

 บริูษััทรู�วม 1 บริูษััท

(2) ทรููมูฟ์ เอชั ป็รูะกอบด้�วยบรูิษััทย�อยท่�ยังคงม่กิจิกรูรูมท�งธุ่รูกิจิ 7 บรูิษััท

(3) ทรููวิชัั�นสื่์ ป็รูะกอบด้�วยบรูิษััทย�อยท่�ยังคงม่กิจิกรูรูมท�งธุ่รูกิจิ 12 บรูิษััท กิจิก�รูรู�วมค�� 1 บรูิษััท แลุ่ะบรูิษััทรู�วม 1 บรูิษััท

(4) ทรููด้ิจิิทัลุ่กรู่�ป็ ป็รูะกอบด้�วย บรูิษััทย�อยท่�ยังคงม่กิจิกรูรูมท�งธุ่รูกิจิ 8 บรูิษััท แลุ่ะบริูษััทรู�วม 2 บริูษััท

(5) ธุ่รูกิจิลุ่งท่นแลุ่ะอ่นๆ ป็รูะกอบด้�วย บรูิษััทย�อยท่�ยังคงม่กิจิกรูรูมท�งธุ่รูกิจิ 10 บริูษััท กิจิก�รูรู�วมค�� 3 บรูิษััท แลุ่ะ  

 บริูษััทรู�วม 4 บริูษััท
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91.08%  บร ิษ ัท ทร ู ม ัลด ิม ี เด ีย จำก ัด

99.99%    บร ิษ ัท เอเซ ีย ไวร  เลส    

คอมม ิวน ิ เคช ั ่น จำก ัด

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

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

(จดทะเบ ียนท ี ่ต  างประเทศ)

99.99%

บริษัท ทรู คอรปอเรชั ่น จำกัด (มหาชน)

•  99.99% บริษัท เทเลคอม โฮลดิ ้ง จำกัด

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

51.00%  Crave Interactive Limited

100.00%  Crave Interactive B.V.

28.65%  บร ิษ ัท ค ิว ค ิว (ประเทศไทย) จำก ัด

50.00%  True-Kona Cayman GP

60.72%  บร ิษ ัท ช ีว ีบร ิร ักษ  จำก ัด

25.00%  บร ิษ ัท เทคซอส ม ี เด ีย จำก ัด

16.30%  บร ิษ ัท เอชจ ี โรโบต ิกส  จำก ัด

26.00%  LINE Games-True-Kona

Global Fund Limited Partnership

7.69%  บร ิษ ัท เจนซ ัส ว ิซ จำก ัด

100.00%  Crave Interactive Inc.

99.99%  PT True Digital Indonesia

100.00% True Digital Phi l ippines Inc.

40.05%   MEDIALOAD PTE. LTD.

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

99.05%   True Digital Vietnam Joint Stock Company

70.00%   ZAPGROUP INC.

 62.50%   บร ิษ ัท ศ ูนย บร ิการ

ว ิทยาการ อ ินเตอร  เนต จำก ัด

99.84%

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

99.99%    บร ิษ ัท ทร ู อ ินค ิวบ  จำก ัด

100.00%Golden Light Co., Ltd.

99.99% บร ิษ ัท ทร ู ไลฟ  พล ัส จำก ัด

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

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

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

100.00% Goldsky Co., Ltd.

100.00%  True Trademark Holdings 

Company Limited 

100.00%Gold Palace Investments Limited

99.99%  บร ิษ ัท ซ ีน ิ เพล ็กซ  จำก ัด

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

46.80%  บร ิษ ัท ทร ู จ ี เอส จำก ัด

51.00%  บร ิษ ัท เอสเอ ็ม ทร ู จำก ัด

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

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

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

99.99%  บร ิษ ัท แพนเทอร  เอ ็นเทอร  เทนเมนท  จำก ัด

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

99.53%  บริษัท ทรู วิช ั ่นส จำกัด (มหาชน)

99.99%  บร ิษ ัท แซทเทลไลท  เซอร ว ิส จำก ัด

99.10%

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

100.00% True Internet Technology 

(Shanghai) Co., Ltd.

99.14% 

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

99.99%   บริษัท เทเลคอม แอสเซท แมเนจเมนท จำกัด

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

99.99%  บร ิษ ัท ทร ู ไอคอนเท นท  จำก ัด

• 99.99%

• 99.99%

• 99.99%

99.96%  บร ิษ ัท ทร ู ม ูฟ จำก ัด

99.99%

99.98% บร ิษ ัท ทร ู ม ิวส ิค จำก ัด

99.99% บร ิษ ัท ทร ู อ ินเตอร  เนช ั ่นแนล  

คอมม ิวน ิ เคช ั ่น จำก ัด 

   • 55.00% บริษัท ทรู วอยซ จำกัด

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

บร ิษ ัท เค เอส ซ ี

คอมเมอร  เช ียล อ ินเตอร  เนต จำก ัด

บร ิษ ัท ทร ู ว ิช ั ่นส  เคเบ ิ ้ล 

จำก ัด (มหาชน)

50.00% บร ิษ ัท ทร ู ท ัช จำก ัด

บริษัท ทรู อินเตอรเนชั ่นแนล 

เกตเวย จำกัด

บริษัท ทรู อินเทอรเน็ต 

คอรปอเรชั ่น จำกัด

บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอรแซล 

 คอมมิวนิเคชั ่น จำกัด

บร ิษ ัท กร ุงเทพอินเตอร  เทเลเทค 

จำก ัด (มหาชน)

บร ิษ ัท ทร ู ด ิสทร ิบ ิวช ั ่น 

แอนด  เซลส  จำก ัด

ณ วันท่� 31 ธุันว�คม 2564

(2) โค์รงสัร้างเงิน์ลงทุัน์ของกลุ �มบริษััทั

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

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

              3.  ณ วันท่� 31 ธุันว�คม 2564 กลุ่่�มบรูิษััทฯ ถึือห้น�วยลุ่งท่นของกองท่นรูวมโครูงสื่รู��งพื�นฐ์�นโทรูคมน�คม ด้ิจิิทัลุ่ จิำ�นวน 2,485,561,907 ห้น�วย  

  ห้รูือเท��กับรู�อยลุ่ะ 23.38 ของห้น�วยลุ่งท่นทั�งห้มด้
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บร ิษ ัท เทเลคอมโฮลด ิ ้ง จำก ัด   

100.00%

บร ิษ ัท กร ุงเทพอินเตอร 

เทเลเทค จำก ัด (มหาชน) 

99.74%

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

(จดทะเบ ียนต างประเทศ) 

100.00%

บร ิษ ัท เอ ็มเคเอสซ ี เว ิลด ดอทคอม จำก ัด 

 91.08%

บร ิษ ัท ทร ู อ ินค ิวบ  จำก ัด 

100.00%

True Trademark Holdings 

Company Limited  

100.00%

บร ิษ ัท ทร ู 

คอร ปอเรช ั ่น จำก ัด (มหาชน)

บร ิษ ัท ทร ู ท ัช จำก ัด 

50.00%

บร ิษ ัท เอเซ ีย ไวร  เลส 

คอมม ิวน ิ เคช ั ่น จำก ัด

100.00%

บร ิษ ัท ทร ู วอยซ  จำก ัด 

55.00%

• ทรูมูฟ เอช • ทรูวิชั ่นส • ทรูออนไลน • ธุรกิจลงทุนและอ�นๆ

Crave Interactive Limited

51.00%

Crave Interactive B.V.

51.00%

Crave Interactive Inc.

51.00%

PT True Digital Indonesia

99.99%

True Digital Phi l ippines Inc.

100.00%

MEDIALOAD PTE. LTD.

40.05 %

ZAPGROUP INC.

70.00 %

Yi Tunnel (Bei j ing) 

Technology Co., Ltd

25.00 %.

• ดิจิทัลแพลทฟอรม

     และบริการดิจิทัล

บร ิษ ัท ทร ู ม ูฟ เอช ย ูน ิ เวอร แซล 

คอมม ิวน ิ เคช ั ่น จำก ัด 

100.00%

บร ิษ ัท ทร ู ม ูฟ จำก ัด 

99.70%

บร ิษ ัท ทร ู ด ิสทร ิบ ิวช ั ่น แอนด  

เซลล  จำก ัด  

99.70%

บร ิษ ัท ทร ู ม ิวส ิค จำก ัด 

99.68%

บร ิษ ัท เทเลคอม แอสเซท 

เมเนจเมนท  จำก ัด 

100.00%

บร ิษ ัท ทร ู อ ินเตอร  เนช ั ่นแนล 

คอมม ิวน ิ เคช ั ่น จำก ัด 

100.00%

บร ิษ ัท บ ี เอฟเคท ี (ประเทศไทย) จำก ัด 

100.00%

บร ิษ ัท ทร ู ว ิช ั ่นส  กร ุ ป จำก ัด

100.00%

บร ิษ ัท ทร ู ว ิช ั ่นส  จำก ัด (มหาชน)

99.53%

บร ิษ ัท ซ ีน ิ เพล ็กซ  จำก ัด 

100.00%

บร ิษ ัท ทร ู ว ิช ั ่นส  

เคเบ ิ ้ล จำก ัด (มหาชน) 

99.10%

บร ิษ ัท แซทเทลไลท  เซอร ว ิส จำก ัด 

บร ิษ ัท ทร ู ม ัลต ิม ี เด ีย จำก ัด

91.08%

บร ิษ ัท ทร ู ไลฟ  พล ัส จำก ัด

100.00%

บริษัท ทรู แอกซิออน อินเตอรแอคทีฟ จำกัด 

40.00%

บร ิษ ัท ทร ู ไอคอนเท นท  จำก ัด

100.00%

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

100.00%

99.53%

บร ิษ ัท แพนเทอร  เอ ็นเทอร  เทนเมนท  จำก ัด

99.99%

บร ิษ ัท เอพ ีแอนด  เจ โปรด ักช ัน จำก ัด 

70.00%

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

70.00%

บร ิษ ัท เอสเอ ็ม ทร ู จำก ัด

51.00%

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

100.00%

บร ิษ ัท ทร ู จ ี เอส จำก ัด

46.80%

บร ิษ ัท ทร ู ซ ี เจ คร ี เอช ั ่นส  จำก ัด

51.00%

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

100.00%

Gold Palace Investments 

Limited

100.00%

LINE Games-True-Kona

Partnership

26.00%

Golden Light Co., Ltd. 

100.00%

Goldsky Co., Ltd. 

100.00%

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

บร ิษ ัท ค ิว ค ิว (ประเทศไทย) จำก ัด

28.65%

บร ิษ ัท เจนซ ัส ว ิซ จำก ัด

7.69%

บร ิษ ัท ช ีว ีบร ิร ักษ  จำก ัด

60.72%

บร ิษ ัท เทคซอส ม ี เด ีย จำก ัด

25.00%

บร ิษ ัท เอชจ ี โรโบต ิกส  จำก ัด

16.30%

34.69%

True-Kona Cayman GP

50.00%

บร ิษ ัท ทร ู อ ินเทอร  เน ็ต 

คอร ปอเรช ั ่น จำก ัด

100.00%

บร ิษ ัท ศ ูนย บร ิการว ิทยาการ 

อ ินเตอร  เนต จำก ัด 

56.93%

56.84%

100.00%

100.00%

บร ิษ ัท ทร ู อ ี โลจ ีสต ิกส  จำก ัด

100.00%

บริษัท ทรู คอรปอเรชั ่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย

บร ิษ ัท ทร ู โฟร ย ู สเตช ั ่น จำก ัด

100.00%

Global Fund Limited

บร ิษ ัท เค เอส ซ ี คอมเมอร  เช ียล 

อ ินเตอร  เนต จำก ัด 

บร ิษ ัท ทร ู อ ินเตอร  เนช ั ่นแนล 

เกตเวย  จำก ัด 

True Internet Technology 

(Shanghai) Co., Ltd.

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

100.00%

True Digital Vietnam Joint Stock 

Company

99.05 %

ณ วันท่� 31 ธุันว�คม 2564

โค์รงสัร้างเงิน์ลงทุัน์แยกตามธ์ุรกิจของกลุ �มบริษััทั

 ห้ม�ยเห้ต่:

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

  บรูิษััท ฮััทชัิสื่ันเทเลุ่คอมมิวนิเคชัั�นสื่์ (ป็รูะเทศไทย) จิำ�กัด้ (100.00 %) 

       บรูิษััท ฮััทชัิสื่ัน ซ์่เอท่ ไวรู์เลุ่สื่ มัลุ่ติม่เด้่ย จิำ�กัด้ (68.38 %) บรูิษััท ฮััทชัิสื่ัน ไวรู์เลุ่สื่ มัลุ่ติม่เด้่ย โฮัลุ่ด้ิ�งสื่์ จิำ�กัด้ (92.50 %)   

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

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

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

  บรูิษััท เรู่ยลุ่ มูฟ์ จิำ�กัด้ (99.74%) แลุ่ะ บรูิษััท ทรูู พับลุ่ิค คอมมิวนิเคชัั�น จิำ�กัด้ (100.00%)
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(3) ข ้อมูลนิ์ติบุค์ค์ลท่ั�บ ริษััทัฯ ถืุอหุ ้น์ตั� งแต �ร ้อยละ 10 ขึ�น์ ไป ของจ ำ าน์วิน์หุ ้น์ท่ั�จ ำ าหน์ � ายไดำ ้ แล ้วิ ทัั�งหมดำ

ลำาดำับ บริษััทย�อย สถุานิท่�ตั�งสำานิักงานิใหญ�
ประเภท

ธุ่รกิจ

ท่นิจดำ

ทะเบ่ยนิ

(ล้านิห่้นิ)

มูลค�าท่�

ตราไว้

ต�อห่้นิ

(บาท)

ท่นิ

ช้ำาระแล้ว

(ล้านิบาท)

สัดำส�วนิ

การถุือ

ห่้นิ

(บาท)

%

1. บรูิษััท เอพ่แอนด้์เจิ 

โป็รูด้ักชััน จิำ�กัด้

เลุ่ขท่� 105/1 

ถึนนเทศบ�ลุ่สื่งเครู�ะห้์

แขวงลุ่�ด้ย�ว เขตจิต่จิักรู

กรู่งเทพฯ 10900

โทรูศัพท์ (662) 954-3512

โทรูสื่�รู (662) 954-3513

ธุ่รูกิจิบันเทิง 0.17 100 16.67 70.00

2. บรูิษััท เอเซ์่ย ไวรู์เลุ่สื่ 

คอมมิวนิเคชัั�น จิำ�กัด้

18 อ�ค�รูทรูู ท�วเวอรู์

ถึนนรัูชัด้�ภัิเษัก แขวงห้�วยขว�ง

เขตห้�วยขว�ง กรู่งเทพฯ 10310

โทรูศัพท์ (662) 859-1111

โทรูสื่�รู (662) 859-9134

ผูู้�ให้�เชั��

อ่ป็กรูณ์

โทรูคมน�คม

1,144.18 5 5,720.92 100.00

3. บรูิษััท กรู่งเทพ 

อินเตอรู์เทเลุ่เทค 

จิำ�กัด้ 

(มห้�ชัน)

18 อ�ค�รูทรูู ท�วเวอรู์

ถึนนรูัชัด้�ภัิเษัก แขวงห้�วยขว�ง

เขตห้�วยขว�ง กรู่งเทพฯ 10310

โทรูศัพท์ (662) 859-1111

โทรูสื่�รู (662) 859-9134

ธุ่รูกิจิลุ่งท่น 19,283.74 2.50 16,229.34 99.74

4. บรูิษััท บ่เอฟ์เคท่ 

(ป็รูะเทศไทย) 

จิำ�กัด้ 

18 อ�ค�รูทรูู ท�วเวอรู์

ถึนนรูัชัด้�ภัิเษัก แขวงห้�วยขว�ง

เขตห้�วยขว�ง กรู่งเทพฯ 10310

โทรูศัพท์ (662) 859-1111

โทรูสื่�รู (662) 859-9134

ให้�เชั��

อ่ป็กรูณ์

โทรูคมน�คม

233.58 100 23,358.32 100.00

5. บรูิษััท ช่ัว่บริูรูักษั์ 

จิำ�กัด้

10/25 ยูนิต บ่ 

ซ์อยสื่่ข่มวิท 13 (แสื่งจิันทรู์) 

แขวงคลุ่องเตยเห้นือ เขตวัฒน� 

กรู่งเทพมห้�นครู 

โทรูศัพท์ (666) 45-585-0232

ให้�บรูิก�รู

ป็รู่กษั�แพทย์

ผู้��นแอพ

พลุ่ิเคชัั�น 

ท�งโทรูศัพท์

เคลุ่่อนท่�

0.03 100 2.78 60.72

6. บรูิษััท ซ์่นิเพลุ่็กซ์์ 

จิำ�กัด้

118/1 อ�ค�รูทิป็โก�  

ถึนนพรูะรู�ม 6 แขวงพญ�ไท 

เขตพญ�ไท กรู่งเทพฯ 10400

โทรูศัพท์ (662) 764-9000

โทรูสื่�รู (662) 764-9900

ผู้ลุ่ิต

รู�ยก�รู

โทรูทัศน์ 

128.34 10 1,283.43 100.00

7. บรูิษััท ฮััทชิัสื่ัน ซ์่เอท่ 

ไวรู์เลุ่สื่ มัลุ่ติม่เด้่ย 

จิำ�กัด้

18 อ�ค�รูทรูู ท�วเวอรู์

ถึนนรูัชัด้�ภัิเษัก แขวงห้�วยขว�ง

เขตห้�วยขว�ง กรู่งเทพฯ 10310

โทรูศัพท์ (662) 859-1111

โทรูสื่�รู (662) 859-9134

ห้ย่ด้

ด้ำ�เนินง�น

95.00 10 950.00 68.38
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ลำาดำับ บริษััทย�อย สถุานิท่�ตั�งสำานิักงานิใหญ�
ประเภท

ธุ่รกิจ

ท่นิจดำ

ทะเบ่ยนิ

(ล้านิห่้นิ)

มูลค�าท่�

ตราไว้

ต�อห่้นิ

(บาท)

ท่นิ

ช้ำาระแล้ว

(ล้านิบาท)

สัดำส�วนิ

การถุือ

ห่้นิ

(บาท)

%

8. บรูิษััท ฮััทชิัสื่ัน 

มัลุ่ติม่เด้่ย เซ์อรู์วิสื่ 

(ป็รูะเทศไทย) จิำ�กัด้

18 อ�ค�รูทรูู ท�วเวอรู์

ถึนนรูัชัด้�ภัิเษัก แขวงห้�วยขว�ง

เขตห้�วยขว�ง กรู่งเทพฯ 10310

โทรูศัพท์ (662) 859-1111

โทรูสื่�รู (662) 859-9134

ห้ย่ด้

ด้ำ�เนินง�น

23.00 10 230.00 100.00

9. บรูิษััท ฮััทชิัสื่ัน

เทเลุ่คอมมิวนิเคชัั�นสื่์ 

(ป็รูะเทศไทย) จิำ�กัด้

18 อ�ค�รูทรูู ท�วเวอรู์

ถึนนรูัชัด้�ภัิเษัก แขวงห้�วยขว�ง

เขตห้�วยขว�ง กรู่งเทพฯ 10310

โทรูศัพท์ (662) 859-1111

โทรูสื่�รู (662) 859-9134

ห้ย่ด้

ด้ำ�เนินง�น

3.60 15 54.00 100.00

10. บรูิษััท ฮััทชิัสื่ัน 

ไวรู์เลุ่สื่ มัลุ่ติม่เด้่ย 

โฮัลุ่ด้ิ�งสื่์ จิำ�กัด้

18 อ�ค�รูทรูู ท�วเวอรู์

ถึนนรัูชัด้�ภัิเษัก แขวงห้�วยขว�ง

เขตห้�วยขว�ง กรู่งเทพฯ 10310

โทรูศัพท์ (662) 859-1111

โทรูสื่�รู (662) 859-9134

ธุ่รูกิจิลุ่งท่น 1.00 10 10.00 92.50

11. บรูิษััท ศูนย์บรูิก�รู

วิทย�ก�รู 

อินเตอรู์เนต

จิำ�กัด้

2/4 อ�ค�รูชัับบ์ ชัั�น 10

ถึนนวิภั�วด้่รูังสื่ิต 

แขวงท่�งสื่องห้�อง 

เขตห้ลุ่ักสื่่� กรู่งเทพฯ 10210

โทรูศัพท์ (662) 779-7777

โทรูสื่�รู (662) 779-7111

ก�รูสื่่อสื่�รู

โทรูคมน�คม

ท่�มิใชั�ภั�ครูัฐ์

12.00 10 50.00 56.93

12. บรูิษััท เค เอสื่ ซ์่ 

คอมเมอรู์เช่ัยลุ่ 

อินเตอรู์เนต จิำ�กัด้

2/4 อ�ค�รูชัับบ์ ชัั�น 10  

ถึนนวิภั�วด้่รูังสื่ิต 

แขวงท่�งสื่องห้�อง 

เขตห้ลุ่ักสื่่� กรู่งเทพฯ 10210

โทรูศัพท์ (662) 779-7777

โทรูสื่�รู (662) 779-7111

บรูิก�รู

อินเตอรู์เน็ต

15.30 10 153.04 56.84

13. บรูิษััท 

เอ็มเคเอสื่ซ์่เวิลุ่ด้์

ด้อทคอม จิำ�กัด้

2/4 อ�ค�รูชัับบ์ ชัั�น 10

ถึนนวิภั�วด้่รูังสื่ิต 

แขวงท่�งสื่องห้�อง 

เขตห้ลุ่ักสื่่�กรู่งเทพฯ 10210

โทรูศัพท์ (662) 779-7777

โทรูสื่�รู (662) 779-7111

ธุ่รูกิจิ

อินเตอรู์เน็ต

แลุ่ะผูู้�จิัด้

จิำ�ห้น��ย

13.96 10 139.64 91.08

14. บรูิษััท แพนเทอรู์ 

เอ็นเทอรู์เทนเมนท์ 

จิำ�กัด้

18 อ�ค�รูทรูู ท�วเวอรู์

ถึนนรูัชัด้�ภัิเษัก แขวงห้�วยขว�ง

เขตห้�วยขว�ง กรู่งเทพฯ 10310

โทรูศัพท์ (662) 859-1111

โทรูสื่�รู (662) 859-9134

ให้�บรูิก�รู

ด้��นก�รู

บรูิห้�รู

จิัด้ก�รู

แก�ศิลุ่ป็ิน 

แลุ่ะธุ่รูกิจิอื�น

ท่�เก่�ยวข�อง

105.50 10 555.00 99.99
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ลำาดำับ บริษััทย�อย สถุานิท่�ตั�งสำานิักงานิใหญ�
ประเภท

ธุ่รกิจ

ท่นิจดำ

ทะเบ่ยนิ

(ล้านิห่้นิ)

มูลค�าท่�

ตราไว้

ต�อห่้นิ

(บาท)

ท่นิ

ช้ำาระแล้ว

(ล้านิบาท)

สัดำส�วนิ

การถุือ

ห่้นิ

(บาท)

%

15. บรูิษััท สื่ม่ทรูป็รู�ก�รู 

ม่เด้่ย คอรู์ป็อเรูชัั�น 

จิำ�กัด้

18 อ�ค�รูทรูู ท�วเวอรู์

ถึนนรูัชัด้�ภัิเษัก แขวงห้�วยขว�ง

เขตห้�วยขว�ง กรู่งเทพฯ 10310

โทรูศัพท์ (662) 859-1111

โทรูสื่�รู (662) 859-9134

ห้ย่ด้

ด้ำ�เนินง�น

0.01 100 1.00 99.69

16. บรูิษััท แซ์ทเทลุ่ไลุ่ท์ 

เซ์อรู์วิสื่ จิำ�กัด้

118/1 อ�ค�รูทิป็โก�  

ถึนนพรูะรู�ม 6 แขวงพญ�ไท 

เขตพญ�ไท กรู่งเทพฯ 10400

โทรูศัพท์ (662) 764-9000

โทรูสื่�รู (662) 764-9900

ห้ย่ด้

ด้ำ�เนินง�น

223.00 6 1,338.00 99.53

17. บรูิษััท เอสื่เอ็ม ทรูู 

จิำ�กัด้

18 อ�ค�รูทรูู ท�วเวอรู์

ถึนนรูัชัด้�ภัิเษัก แขวงห้�วยขว�ง

เขตห้�วยขว�ง กรู่งเทพฯ 10310

โทรูศัพท์ (662) 859-1111

โทรูสื่�รู (662) 859-9134

ให้�บรูิก�รู

ด้��นก�รู

บรูิห้�รู

จิัด้ก�รูแก�

ศิลุ่ป็ินแลุ่ะ

ธุ่รูกิจิอ่นท่�

เก่�ยวข�อง

0.20 100 20.00 51.00

18. บรูิษััท สื่�องด้�ว จิำ�กัด้ 18 อ�ค�รูทรูู ท�วเวอรู์

ถึนนรูัชัด้�ภัิเษัก แขวงห้�วยขว�ง

เขตห้�วยขว�ง กรู่งเทพฯ 10310

โทรูศัพท์ (662) 859-1111

โทรูสื่�รู (662) 859-9134

ห้ย่ด้

ด้ำ�เนินง�น

0.01 100 1.00 99.72

19. บรูิษััท เทเลุ่เอ็นจิิเน่ยรูิ�ง 

แอนด้์ เซ์อรู์วิสื่เซ์สื่ 

จิำ�กัด้

18 อ�ค�รูทรูู ท�วเวอรู์

ถึนนรูัชัด้�ภัิเษัก แขวงห้�วยขว�ง

เขตห้�วยขว�ง กรู่งเทพฯ 10310

โทรูศัพท์ (662) 859-1111

โทรูสื่�รู (662) 859-9134

ห้ย่ด้

ด้ำ�เนินง�น

2.50 10 25.00 100.00

20. บรูิษััท 

เทเลุ่คอมแอสื่เซ์ท 

แมเนจิเมนท์ จิำ�กัด้

18 อ�ค�รูทรูู ท�วเวอรู์

ถึนนรัูชัด้�ภัิเษัก แขวงห้�วยขว�ง

เขตห้�วยขว�ง กรู่งเทพฯ 10310

โทรูศัพท์ (662) 859-1111

โทรูสื่�รู (662) 859-9134

บรูิห้�รู

จิัด้ก�รู

ก�รูตลุ่�ด้

1.00 10 2.50 100.00

21. บรูิษััท 

เทเลุ่คอมโฮัลุ่ด้ิ�ง 

จิำ�กัด้

18 อ�ค�รูทรูู ท�วเวอรู์

ถึนนรูัชัด้�ภัิเษัก แขวงห้�วยขว�ง

เขตห้�วยขว�ง กรู่งเทพฯ 10310

โทรูศัพท์ (662) 859-1111

โทรูสื่�รู (662) 859-9134

ธุ่รูกิจิลุ่งท่น 5,082.62 8 39,160.99 100.00
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ลำาดำับ บริษััทย�อย สถุานิท่�ตั�งสำานิักงานิใหญ�
ประเภท

ธุ่รกิจ

ท่นิจดำ

ทะเบ่ยนิ

(ล้านิห่้นิ)

มูลค�าท่�

ตราไว้

ต�อห่้นิ

(บาท)

ท่นิ

ช้ำาระแล้ว

(ล้านิบาท)

สัดำส�วนิ

การถุือ

ห่้นิ

(บาท)

%

22. บรูิษััท 

ไทย นิวสื่์ เน็ตเวิรู์ค 

(ท่เอ็นเอ็น) จิำ�กัด้

18 อ�ค�รูทรูู ท�วเวอรู์

ถึนนรูัชัด้�ภัิเษัก แขวงห้�วยขว�ง

เขตห้�วยขว�ง กรู่งเทพฯ 10310

โทรูศัพท์ (662) 859-1111

โทรูสื่�รู (662) 859-9134

ชั�องข��ว

โทรูทัศน์

20.00 100 1,600.00 100.00

23. บรูิษััท ทรูู ดิ้จิิทัลุ่กรู่�ป็ 

จิำ�กัด้

101 อ�ค�รูทรูู ด้ิจิิทัลุ่ พ�รู์ค 

ชัั�น 9-12 ถึนนสื่่ข่มวิท 

แขวงบ�งจิ�กเขตพรูะโขนง 

กรู่งเทพฯ 10260

โทรูศัพท์ (662) 021-0200

ป็รูะกอบ

กิจิก�รูค��แลุ่ะ

ให้�บรูิก�รูท�ง

อินเทอรู์เน็ต 

รูวมถึ่งสื่่อ

ด้จิิิทลัุ่ออนไลุ่น์

บนเว็บไซ์ต์

แลุ่ะอ่ป็กรูณ์

สื่่อสื่�รู

8.02 100 802.37 100.00

24. บรูิษััท 

ทรูู ด้ิจิิทัลุ่ พ�รู์ค 

จิำ�กัด้

18 อ�ค�รูทรูู ท�วเวอรู์

ถึนนรูัชัด้�ภัิเษัก แขวงห้�วยขว�ง

เขตห้�วยขว�ง กรู่งเทพฯ 10310

โทรูศัพท์ (662) 859-1111

โทรูสื่�รู (662) 859-9134

ให้�บรูิก�รู

ธุ่รูกิจิ

ครูบวงจิรู

40.00 10 100.75 100.00

25. บรูิษััท ทรูู 

ด้ิสื่ทริูบิวชัั�น แอนด้์ 

เซ์ลุ่สื่์ จิำ�กัด้

18 อ�ค�รูทรูู ท�วเวอรู์

ถึนนรูัชัด้�ภัิเษัก แขวงห้�วยขว�ง

เขตห้�วยขว�ง กรู่งเทพฯ 10310

โทรูศัพท์ (662) 859-1111

โทรูสื่�รู (662) 859-9134

ธุ่รูกิจิ

จิัด้จิำ�ห้น่�ย

163.01 100 16,301.00 99.70

26. บรูิษััท 

ทรููโฟ์รู์ยู สื่เตชัั�น 

จิำ�กัด้ 

18 อ�ค�รูทรูู ท�วเวอรู์

ถึนนรูัชัด้�ภัิเษัก แขวงห้�วยขว�ง

เขตห้�วยขว�ง กรู่งเทพฯ 10310

โทรูศัพท์ (662) 859-1111

โทรูสื่�รู (662) 859-9134

กิจิก�รู

โทรูทัศน์แลุ่ะ

บรูิก�รูอ่น

ท่�เก่�ยวเน่อง

70.00 100 3,260.00 100.00

27. บรูิษััท 

ทรูู ไอคอนเท�นท์ 

จิำ�กัด้

18 อ�ค�รูทรูู ท�วเวอรู์

ถึนนรูัชัด้�ภัิเษัก แขวงห้�วยขว�ง

เขตห้�วยขว�ง กรู่งเทพฯ 10310

โทรูศัพท์ (662) 859-1111

โทรูสื่�รู (662) 859-9134

ให้�บรูิก�รู

เนื�อห้�

20.10 10 201.00 100.00

28. บรูิษััท ทรูู อินคิวบ์ 

จิำ�กัด้ 

18 อ�ค�รูทรูู ท�วเวอรู์

ถึนนรัูชัด้�ภัิเษัก แขวงห้�วยขว�ง

เขตห้�วยขว�ง กรู่งเทพฯ 10310

โทรูศัพท์ (662) 859-1111

โทรูสื่�รู (662) 859-9134

ธุ่รูกิจิลุ่งท่น 16.00 10 40.00 100.00



รายงานประจำป 2564 (แบบ 56-1 One Report)

True to Tech, The Future is True

49

ลำาดำับ บริษััทย�อย สถุานิท่�ตั�งสำานิักงานิใหญ�
ประเภท

ธุ่รกิจ

ท่นิจดำ

ทะเบ่ยนิ

(ล้านิห่้นิ)

มูลค�าท่�

ตราไว้

ต�อห่้นิ

(บาท)

ท่นิ

ช้ำาระแล้ว

(ล้านิบาท)

สัดำส�วนิ

การถุือ

ห่้นิ

(บาท)

%

29. บรูิษััท 

ทรูู อ่โลุ่จิิสื่ติกสื่์ 

จิำ�กัด้

18 อ�ค�รูทรูู ท�วเวอรู์

ถึนนรูัชัด้�ภัิเษัก แขวงห้�วยขว�ง

เขตห้�วยขว�ง กรู่งเทพฯ 10310

โทรูศัพท์ (662) 859-1111

โทรูสื่�รู (662) 859-9134

ท่�ป็รู่กษั�

แลุ่ะบรูิห้�รู

จิัด้ก�รู

ด้��นก�รู

ขนสื่�งสื่ินค�� 

134.70 10 1,347.00 100.00

30. บรูิษััท ทรูู อินเตอรู์

เนชัั�นแนลุ่ 

คอมมิวนิเคชัั�น 

จิำ�กัด้

18 อ�ค�รูทรูู ท�วเวอรู์

ถึนนรูัชัด้�ภัิเษัก แขวงห้�วยขว�ง

เขตห้�วยขว�ง กรู่งเทพฯ 10310

โทรูศัพท์ (662) 859-1111

โทรูสื่�รู (662) 859-9134

ห้ย่ด้

ด้ำ�เนินง�น

0.85 100 22.00 100.00

31. บรูิษััท ทรูู อินเตอรู์

เนชัั�นแนลุ่ เกตเวย์ 

จิำ�กัด้  

1 อ�ค�รูฟ์อรู์จิูนท�วน์

ชัั�น 15 ถึนนรูัชัด้�ภัิเษัก

แขวงด้ินแด้ง เขตด้ินแด้ง 

กรู่งเทพฯ 10400

โทรูศัพท์ (662) 641-1800

บรูิก�รู

โทรูคมน�คม

แลุ่ะ

อินเทอรู์เน็ต

4.36 100 436.00 100.00

32. บรูิษััท ทรูู 

อินเทอรู์เน็ต 

คอรู์ป็อเรูชัั�น 

จิำ�กัด้ 

18 อ�ค�รูทรูู ท�วเวอรู์

ถึนนรัูชัด้�ภัิเษัก แขวงห้�วยขว�ง

เขตห้�วยขว�ง กรู่งเทพฯ 10310

โทรูศัพท์ (662) 859-1111

โทรูสื่�รู (662) 859-9134

บรูิก�รู

โทรูคมน�คม

แลุ่ะ

อินเทอรู์เน็ต

220.00 100 22,000.00 100.00

33. บรูิษััท ทรูู ไลุ่ฟ์์ พลุ่ัสื่ 

จิำ�กัด้ 

18 อ�ค�รูทรูู ท�วเวอรู์

ถึนนรัูชัด้�ภัิเษัก แขวงห้�วยขว�ง

เขตห้�วยขว�ง กรู่งเทพฯ 10310

โทรูศัพท์ (662) 859-1111

โทรูสื่�รู (662) 859-9134

ผูู้�ป็รูะกอบ

ธุ่รูกิจิ

ค��ป็ลุ่่ก

257.50 10 2,195.00 100.00

34. บรูิษััท ทรูู ม่เด้่ย 

โซ์ลุู่ชัั�นสื่์ จิำ�กัด้ 

18 อ�ค�รูทรูู ท�วเวอรู์

ถึนนรัูชัด้�ภัิเษัก แขวงห้�วยขว�ง

เขตห้�วยขว�ง กรู่งเทพฯ 10310

โทรูศัพท์ (662) 859-1111

โทรูสื่�รู (662) 859-9134

ข�ยโฆษัณ� 

แลุ่ะตัวแทน

โฆษัณ�

2.50 10 25.0 100.00

35. บรูิษััท ทรูู มูฟ์ จิำ�กัด้ 18 อ�ค�รูทรูู ท�วเวอรู์

ถึนนรูัชัด้�ภัิเษัก แขวงห้�วยขว�ง

เขตห้�วยขว�ง กรู่งเทพฯ 10310

โทรูศัพท์ (662) 859-1111

โทรูสื่�รู (662) 859-9134

ผูู้�ให้�บรูิก�รู

ด้��นก�รู

จิัด้ก�รูธุ่รูกิจิ

โทรูคมน�คม

677.41 5 3,387.07 99.70
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ลำาดำับ บริษััทย�อย สถุานิท่�ตั�งสำานิักงานิใหญ�
ประเภท

ธุ่รกิจ

ท่นิจดำ

ทะเบ่ยนิ

(ล้านิห่้นิ)

มูลค�าท่�

ตราไว้

ต�อห่้นิ

(บาท)

ท่นิ

ช้ำาระแล้ว

(ล้านิบาท)

สัดำส�วนิ

การถุือ

ห่้นิ

(บาท)

%

36. บรูิษััท ทรูู มูฟ์ เอชั 

ยูนิเวอรู์แซ์ลุ่ 

คอมมิวนิเคชัั�น 

จิำ�กัด้

18 อ�ค�รูทรูู ท�วเวอรู์

ถึนนรูัชัด้�ภัิเษัก แขวงห้�วยขว�ง

เขตห้�วยขว�ง กรู่งเทพฯ 10310

โทรูศัพท์ (662) 859-1111

โทรูสื่�รู (662) 859-9134

ให้�บรูิก�รู

โทรูคมน�คม

ป็รูะเภัท

สื่่อสื่�รู

ไรู�สื่�ย

14,195.93 10 141,959.30 100.00

37. บรูิษััท ทรูู มัลุ่ติม่เด้่ย 

จิำ�กัด้

18 อ�ค�รูทรูู ท�วเวอรู์

ถึนนรูัชัด้�ภัิเษัก แขวงห้�วยขว�ง

เขตห้�วยขว�ง กรู่งเทพฯ 10310

โทรูศัพท์ (662) 859-1111

โทรูสื่�รู (662) 859-9134

ป็รูะกอบ

ธุ่รูกิจิท่�

เก่�ยวข�อง

กับกิจิก�รู

โทรูคมน�คม

656.20 10 6,562.00 91.08

38. บรูิษััท ทรูู มิวสื่ิค 

จิำ�กัด้

18 อ�ค�รูทรูู ท�วเวอรู์

ถึนนรูัชัด้�ภัิเษัก แขวงห้�วยขว�ง

เขตห้�วยขว�ง กรู่งเทพฯ 10310

โทรูศัพท์ (662) 859-1111

โทรูสื่�รู (662) 859-9134

ห้ย่ด้

ด้ำ�เนินง�น

0.02 10 0.20 99.68

39. บรูิษััท ทรูู ยูไนเต็ด้ 

ฟ์่ตบอลุ่ คลัุ่บ 

จิำ�กัด้

18 อ�ค�รูทรูู ท�วเวอรู์

ถึนนรูัชัด้�ภัิเษัก แขวงห้�วยขว�ง

เขตห้�วยขว�ง กรู่งเทพฯ 10310

โทรูศัพท์ (662) 859-1111

โทรูสื่�รู (662) 859-9134

จิัด้ก�รูท่ม

ฟ์่ตบอลุ่

แลุ่ะกิจิกรูรูม

ท่�เก่�ยวข�อง

32.00 10 320.00 70.00

40. บรูิษััท ทรูู วิชัั�นสื่์

เคเบิ�ลุ่ จิำ�กัด้ 

(มห้�ชัน)

118/1 อ�ค�รูทิป็โก�  

ถึนนพรูะรู�ม 6 แขวงพญ�ไท 

เขตพญ�ไท กรู่งเทพฯ 10400

โทรูศัพท์ (662) 764-9000

โทรูสื่�รู (662) 764-9900

ให้�บรูิก�รู

โทรูทัศน์

รูะบบ

บอกรูับ

เป็็นสื่ม�ชิัก

ผู้��นสื่�ย

เคเบิ�ลุ่

760.86 10 7,608.65 99.10

41. บรูิษััท ทรูู วิชัั�นสื่์ กรู่�ป็ 

จิำ�กัด้ 

118/1 อ�ค�รูทิป็โก�  

ถึนนพรูะรู�ม 6 แขวงพญ�ไท 

เขตพญ�ไท กรู่งเทพฯ 10400

โทรูศัพท์ (662) 764-9000

โทรูสื่�รู (662) 764-9900

โทรูทัศน์

รูะบบ

บอกรูับ

เป็็นสื่ม�ชิัก

305.17 100 24,516.70 100.00

42. บรูิษััท ทรูู วิชัั�นสื่์ 

จิำ�กัด้ (มห้�ชัน) 

118/1 อ�ค�รูทิป็โก� 

ถึนนพรูะรู�ม 6 แขวงพญ�ไท 

เขตพญ�ไท กรู่งเทพฯ 10400

โทรูศัพท์ (662) 764-9000

โทรูสื่�รู (662) 764-9900

ห้ย่ด้

ด้ำ�เนินง�น

970.40 3 2,266.72 99.53
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ลำาดำับ บริษััทย�อย สถุานิท่�ตั�งสำานิักงานิใหญ�
ประเภท

ธุ่รกิจ

ท่นิจดำ

ทะเบ่ยนิ

(ล้านิห่้นิ)

มูลค�าท่�

ตราไว้

ต�อห่้นิ

(บาท)

ท่นิ

ช้ำาระแล้ว

(ล้านิบาท)

สัดำส�วนิ

การถุือ

ห่้นิ

(บาท)

%

43. K.I.N. 

(Thailand) Co., Ltd.

P.O. Box 957, 

Offshore Incorporations 

Centre, Road Town, Tortola, 

British Virgin Islands

ธุ่รูกิจิลุ่งท่น 1 

เห้รู่ยญ

สื่ห้รูัฐ์

1 

เห้รู่ยญ

สื่ห้รูัฐ์

1 

เห้รู่ยญ

สื่ห้รูัฐ์

100.00

44. Gold Palace 

Investments Limited

P.O. Box 957, 

Offshore Incorporations 

Centre, Road Town, Tortola, 

British Virgin Islands

ธุ่รูกิจิลุ่งท่น 15.22 1 

เห้รู่ยญ

สื่ห้รูัฐ์

15.22 

ลุ่��น

เห้รู่ยญ

สื่ห้รูัฐ์

100.00

45. Golden Light 

Co., Ltd.

Suite 308, St James Court, 

St Denis Street, Port Louis, 

Republic of Mauritius

ธุ่รูกิจิลุ่งท่น 17.72 1 

เห้รู่ยญ

สื่ห้รูัฐ์

17.72 

ลุ่��น

เห้รู่ยญ

สื่ห้รูัฐ์

100.00

46. Goldsky Co., Ltd. Suite 308, St James Court, 

St Denis Street, Port Louis, 

Republic of Mauritius

ธุ่รูกิจิลุ่งท่น 4.97 1 

เห้รู่ยญ

สื่ห้รูัฐ์

4.97

ลุ่��น

เห้รู่ยญ

สื่ห้รูัฐ์

100.00

47. Rosy Legend Limited P.O. Box 957, Offshore 

Incorporations Centre, Road 

Town,Tortola, British Virgin 

Islands

ธุ่รูกิจิลุ่งท่น 1 

เห้รู่ยญ

สื่ห้รูัฐ์

1 

เห้รู่ยญ

สื่ห้รูัฐ์

1 

เห้รู่ยญ

สื่ห้รูัฐ์

100.00

48. Prospect Gain 

Limited 

P.O. Box 957,

Offshore Incorporations 

Centre, Road Town,Tortola, 

British Virgin Islands

ธุ่รูกิจิลุ่งท่น 1 

เห้รู่ยญ

สื่ห้รูัฐ์

1 

เห้รู่ยญ

สื่ห้รูัฐ์

1 

เห้รู่ยญ

สื่ห้รูัฐ์

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

พัฒน� 

ออกแบบ 

ผู้ลุ่ิตแลุ่ะ

ข�ย

ผู้ลุ่ิตภััณท์

ซ์อฟ์ท์แวรู์

16.00 1 

เห้รู่ยญ

สื่ห้รูัฐ์

16.00

ลุ่��น

เห้รู่ยญ

สื่ห้รูัฐ์

100.00

50. True Trademark 

Holdings Company 

Limited 

P.O. Box 957, 

Offshore Incorporations 

Centre, Road Town, Tortola, 

British Virgin Islands

ธุ่รูกิจิลุ่งท่น 4.97 1 

เห้รู่ยญ

สื่ห้รูัฐ์

4.97

เห้รู่ยญ

สื่ห้รูัฐ์

100.00
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ลำาดำับ บริษััทย�อย สถุานิท่�ตั�งสำานิักงานิใหญ�
ประเภท

ธุ่รกิจ

ท่นิจดำ

ทะเบ่ยนิ

(ล้านิห่้นิ)

มูลค�าท่�

ตราไว้

ต�อห่้นิ

(บาท)

ท่นิ

ช้ำาระแล้ว

(ล้านิบาท)

สัดำส�วนิ

การถุือ

ห่้นิ

(บาท)

%

51. Crave Interactive 

Limited

Derwent  House University 

Way Cranfield Technology 

Park Cranfield Bedfordshire 

United Kingdom MK43 0AZ 

ให้�บรูิก�รู

เทคโนโลุ่ย่

สื่ำ�ห้รูับธุ่รูกิจิ

โรูงแรูมแลุ่ะ

ก�รูบรูิก�รู

68.25 - 11.49 

ลุ่��นป็อนด้์

สื่เตอรู์ลุ่ิง

51.00

52. Crave Interactive 

B.V.

Warmoezenierstraat 5 

2671 ZP Naaldwijk

The Netherlands

ให้�บรูิก�รู

เทคโนโลุ่ย่

สื่ำ�ห้รูับธุ่รูกิจิ

โรูงแรูมแลุ่ะ

ก�รูบรูิก�รู

180.00 100 

ยูโรู

18,000.00

ยูโรู

51.00

53. Crave Interactive 

Inc.

7 East 14
th
 St., #PHO 

New York, NY 10003

United States

ให้�บรูิก�รู

เทคโนโลุ่ย่

สื่ำ�ห้รูับธุ่รูกิจิ

โรูงแรูมแลุ่ะ

ก�รูบรูิก�รู

200.00 - - 51.00

54. PT True Digital 

Indonesia

Gran Rubina Tower Lt. 19 JL 

HR Rasuna Said Kuningan 

Jakarta Selatan 12940

แพลุ่ตฟ์อรู์ม

ด้ิจิิทัลุ่เพ่อ

ก�รูพ�ณิชัย์

3.93 25,000 

รููเป็ียห้์

อนิโด้น่เซ์ย่

98,172.35 

ลุ่��นรูเูป็ยีห้์

อินโด้น่เซ์่ย

99.99

55. True Digital Philippines 

Inc.

16
th
 Floor, JMT Building, 27 

ADB Avenue, Ortigas Center 

Pasig City

ให้�บรูิก�รู

ด้��นก�รู

บรูิห้�รู

จิัด้ก�รูท�ง

ด้��นเทคนิค

ก�รูตลุ่�ด้

แลุ่ะลุู่กค��

สื่ัมพันธุ์

10.00 1 

เป็โซ์

ฟ์ิลุ่ิป็ป็ินสื่์

10.00 

ลุ่��นเป็โซ์

ฟ์ิลุ่ิป็ป็ินสื่์

100.00

56. True Digital Vietnam 

Joint Stock 

Company

21
st
 Floor, VPBank Tower, 

No.89 Lang Ha, Lang Ha 

Ward, Dong Da District, Hanoi 

City, Vietnam

วิทย�ก�รู

ก�รูวิเครู�ะห้์

ข�อมูลุ่แลุ่ะ

ก�รูแก�ไข

ป็ัญห้�ด้�วย

ด้ิจิิทัลุ่

1.06 10,000 

ด้อง

เว่ยนน�ม

10,554.59 

ลุ่��นด้อง

เว่ยนน�ม

99.05

57. Zapgroup Inc. Suite 407, 4
th
 Floor, 

JG Building, C. Raymundo 

Avenue, Rosario, Pasig City, 

Metro Manila, Philippines

ให้�บรูิก�รู

แพลุ่ตฟ์อรู์ม

ท่�เชั่อม

รูะห้ว��ง

ออนไลุ่น์ 

แลุ่ะออฟ์ไลุ่น์

1.00 1 

เป็โซ์

ฟ์ิลุ่ิป็ป็ินสื่์

1.00

ลุ่��นเป็โซ์

ฟ์ิลุ่ิป็ป็ินสื่์

70.00
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ลำาดำับ บริษััทร�วมค้า สถุานิท่�ตั�งสำานิักงานิใหญ�
ประเภท

ธุ่รกิจ

ท่นิจดำ

ทะเบ่ยนิ

(ล้านิห่้นิ)

มูลค�าท่�

ตราไว้

ต�อห่้นิ

(บาท)

ท่นิ

ช้ำาระแล้ว

(ล้านิบาท)

สัดำส�วนิ

การถุือ

ห่้นิ

(บาท)

%

1. บรูิษััท เอเซ์่ย 

อินโฟ์เน็ท จิำ�กัด้

1 อ�ค�รูฟ์อรู์จิูนท�วน์

ชัั�น 14, 17 ถึนนรูัชัด้�ภิัเษัก

แขวงด้ินแด้ง เขตด้ินแด้ง 

กรู่งเทพฯ 10400

โทรูศัพท์ (662) 641-1800

ห้ย่ด้

ด้ำ�เนินง�น

1.50 10 15.00 65.00

2. บรูิษััท ทรู�นสื่์ฟ์อรู์เมชัั�น 

ฟ์ิลุ่์ม จิำ�กัด้

เลุ่ขท่� 6 ซ์อยน�คนิว�สื่ 12

ถึนนน�คนิว�สื่

แขวงลุ่�ด้พรู��ว เขตลุ่�ด้พรู��ว

กรู่งเทพฯ 10230

โทรูศัพท์ (662) 932-5600

โทรูสื่�รู (662) 932-5600

ผู้ลุ่ิตแลุ่ะ

จิัด้สื่รู��ง

ภั�พยนตรู์

2.45 100 245.00 34.69

3. บรูิษััท ทรูู ซ์่เจิ 

ครู่เอชัั�นสื่์ จิำ�กัด้

18 อ�ค�รูทรูู ท�วเวอรู์

ถึนนรูัชัด้�ภัิเษัก แขวงห้�วยขว�ง

เขตห้�วยขว�ง กรู่งเทพฯ 10310

โทรูศัพท์ (662) 859-1111

โทรูสื่�รู (662) 859-9134

ผู้ลุ่ิตรู�ยก�รู

ภั�พยนตรู์

1.16 100 115.50 51.00

4. True Touch Co., Ltd. 18 อ�ค�รูทรูู ท�วเวอรู์

ถึนนรูัชัด้�ภัิเษัก แขวงห้�วยขว�ง

เขตห้�วยขว�ง กรู่งเทพฯ 10310

โทรูศัพท์ (662) 859-1111

โทรูสื่�รู (662) 859-9134

บรูิก�รู 

Call Center

1.93 90 173.70 50.00

5. True Voice Company 

Limited

18 อ�ค�รูทรูู ท�วเวอรู์

ถึนนรัูชัด้�ภัิเษัก แขวงห้�วยขว�ง

เขตห้�วยขว�ง กรู่งเทพฯ 10310

โทรูศัพท์ (662) 859-1111

โทรูสื่�รู (662) 859-9134

ให้�บรูิก�รู

เก่�ยวกับก�รู

รูู�จิำ�เสื่่ยงพูด้ 

แลุ่ะอ่ป็กรูณ์

ฮั�รู์ด้แวรู์แลุ่ะ

ซ์อฟ์ท์แวรู์

ท่�เก่�ยวข�อง

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

ด้ำ�เนินธุ่รูกิจิ

เป็็นผูู้�จิัด้ก�รู

กองท่น

2,200 

เห้รู่ยญ

สื่ห้รูัฐ์

- 454,401 

เห้รู่ยญ

สื่ห้รูัฐ์

50.00

7. LINE Games-

True-Kona Global 

Fund Limited 

Partnership

P.O. Box 10008, Willow House, 

Cricket Square, Grand Cayman, 

KY1-1001, Cayman Islands

ด้ำ�เนินธุ่รูกิจิ

ห้�โอก�สื่

ในก�รูลุ่งท่น

ในบรูิษััท

ท่�อยู�ใน

กลุ่่�มธุ่รูกิจิ

เกมสื่์ แลุ่ะ

เทคโนโลุ่ย่

22.72 1 

เห้รู่ยญ

สื่ห้รูัฐ์

22.72 

ลุ่��น

เห้รู่ยญ

สื่ห้รูัฐ์

26.00
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ลำาดำับ บริษััทร�วม สถุานิท่�ตั�งสำานิักงานิใหญ�
ประเภท

ธุ่รกิจ

ท่นิจดำ

ทะเบ่ยนิ

(ล้านิห่้นิ)

มูลค�าท่�

ตราไว้

ต�อห่้นิ

(บาท)

ท่นิ

ช้ำาระแล้ว

(ล้านิบาท)

สัดำส�วนิ

การถุือ

ห่้นิ

(บาท)

%

1. บรูิษััท ทรูู จ่ิเอสื่ 

จิำ�กัด้

18 อ�ค�รูทรูู ท�วเวอรู์

ถึนนรูัชัด้�ภัิเษัก แขวงห้�วยขว�ง

เขตห้�วยขว�ง กรู่งเทพฯ 10310

โทรูศัพท์ (662) 859-1111

โทรูสื่�รู (662) 859-9134

จิำ�ห้น่�ย

สื่ินค��ผู้��น

สื่่อต��งๆ

3.40 100 340.00 46.80

2. บรูิษััท ทรูู 

แอกซ์ิออน 

อินเตอรู์แอคท่ฟ์ 

จิำ�กัด้ 

18 อ�ค�รูทรูู ท�วเวอรู์

ถึนนรัูชัด้�ภัิเษัก แขวงห้�วยขว�ง

เขตห้�วยขว�ง กรู่งเทพฯ 10310

โทรูศัพท์ (662) 859-1111

โทรูสื่�รู (662) 859-9134

พัฒน�เกมสื่์

แลุ่ะเป็็น

สื่ถึ�บันก�รู

ฝั่ึกอบรูม

0.18 1,000 177.00 40.00

3. บรูิษััท คิว คิว 

(ป็รูะเทศไทย) จิำ�กัด้

630/1 อ�ค�รูศิรูิชััย 

ถึนนลุ่�ด้พรู��ว 

แขวงจิันทรูเกษัม เขตจิต่จิักรู 

กรู่งเทพฯ 10900

ด้ำ�เนินธุ่รูกิจิ

ให้�คำ�ป็รู่กษั�

ท�งด้��น

ซ์อฟ์ต์แวรู์

3.82 5 19.09 28.65

4. บรูิษััท เจินซั์สื่ วิชั 

จิำ�กัด้

140/62 อ�ค�รูไอ ท่ เอฟ์ 

ท�วเวอรู์ ชัั�น 25 

ถึนนสื่่ลุ่ม สื่่รูิยวงศ์ เขตบ�งรูัก 

กรู่งเทพมห้�นครู 10500

กิจิก�รู

บรูิก�รู

รูับจิัด้ง�น

แลุ่ะกิจิกรูรูม

สื่�งเสื่รูิม

ก�รูตลุ่�ด้

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

พัฒน�

เทคโนโลุ่ย่

524,431 

ห้่�น

- - 25.00

6. Mediaload PTE. Ltd. 51 Goldhill Plaza #07-10/11, 

Singapore 30890

สื่่อด้ิจิิทัลุ่ 6.68 - - 40.05

7. บรูิษััท เทคซ์อสื่ ม่เด้่ย 

จิำ�กัด้

9/173 ซ์อยศ�ลุ่ธุนบ่รู่ 29/2 

แขวงบ�งห้ว�� เขตภั�ษั่เจิรูิญ 

กรู่งเทพมห้�นครู 10160

โทรูศัพท์ (662) 549-6597

ให้�บรูิก�รู

ด้��นก�รู

บรูิห้�รู

จิัด้ก�รู

แพลุ่ตฟ์อรู์ม

คว�มบนัเทงิ  

0.27 10 2.67 25.00

8. บรูิษััท เอชัจ่ิ 

โรูโบติกสื่์ จิำ�กัด้

93/49 ซ์อยเกิด้ทรูัพย์ 

ถึนนบ�งข่นนนท์ บ�งข่นนนท์ 

เขตบ�งกอกน�อย 

กรู่งเทพมห้�นครู 10700

โทรูศัพท์ (662) 163-4654

พัตน�

ห้่�นยนต์ 

แพลุ่ตฟ์อรู์ม

แลุ่ะอ่ป็กรูณ์

อัจิฉรูิยะ

0.21 10 2.14 16.30
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1.3.2 บุค์ค์ลทั่�อาจม่ค์วิามขัดำแย้งถืุอหุ้น์ใน์บริษััทัย�อยหรือบริษััทัร�วิมเกิน์กวิ�าร้อยละ 10 ของจำาน์วิน์หุ้น์ท่ั�ม่สิัทัธ์ิออกเสั่ยง 

  ของบริษััทัดัำงกล�าวิ

  - ไม�ม่ -

1.3.3 ค์วิามสััมพััน์ธ์์กับกลุ�มธ์ุรกิจของผูู้้ถุือหุ้น์ใหญ�

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

ถึือห่้�นทรููในสัื่ด้สื่�วนรู�อยลุ่ะ 18 ของจิำ�นวนห่้�นท่�จิำ�ห้น่�ยแลุ่�วทั�งห้มด้ของบรูิษััทฯ (ข�อมูลุ่ ณ วันท่� 15 ม่น�คม 2564) โด้ย 

กลุ่่�มทรููม่ท่นจิด้ทะเบ่ยนแลุ่ะท่นชัำ�รูะแลุ่�วทั�งสื่ิ�น 133,473 ลุ่��นบ�ท ณ วันท่� 31 ธุันว�คม 2564 ทั�งน่� ก�รูด้ำ�เนินธุ่รูกิจิห้ลัุ่ก

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

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

ลำาดำับ บริษััทร�วมลงท่นิ สถุานิท่�ตั�งสำานิักงานิใหญ�
ประเภท

ธุ่รกิจ

ท่นิจดำ

ทะเบ่ยนิ

(ล้านิห่้นิ)

มูลค�าท่�

ตราไว้

ต�อห่้นิ

(บาท)

ท่นิ

ช้ำาระแล้ว

(ล้านิบาท)

สัดำส�วนิ

การถุือ

ห่้นิ

(บาท)

%

1. บรูิษััท ซ์่ป็เป็อรู์แนป็ 

(ป็รูะเทศไทย) จิำ�กัด้

390/2 นิคมอ่ตสื่�ห้กรูรูม

เห้มรู�ชัชัลุ่บ่รู่ 2 ห้มู�ท่� 2 

ตำ�บลุ่เข�คันทรูง

อำ�เภัอศรู่รู�ชั� ชัลุ่บ่รู่ 20230

โทรูศัพท์ 033 125 100

สื่รู��ง

ศูนย์ข�อมูลุ่

200.00 10 2,000.00 15.00

2. บรูิษััท ศูนย์ให้�บรูิก�รู

คงสื่ิทธุิ

เลุ่ขห้ม�ยโทรูศัพท์

จิำ�กัด้

98 อ�ค�รูสื่�ทรู สื่แควรู์ 

ออฟ์ฟ์ิศ ท�วเวaอรู์ 

ห้�องเลุ่ขท่� 403 

ชัั�นท่� 4 ถึนนสื่�ทรูเห้นือ 

แขวงสื่่ลุ่ม เขตบ�งรูัก 

กรู่งเทพฯ 10500

โทรูศัพท์ (662) 108-1544

บรูิก�รู

คงสื่ิทธุิ

เลุ่ขห้ม�ย

ต�มท่�

กฎห้ม�ย

กำ�ห้นด้

0.02 100 2.00 19.97

3. บรูิษััท เอ�ก ด้ิจิิทัลุ่ 

จิำ�กัด้

89 อ�ค�รูเอไอเอ แคป็ป็ิตอลุ่ 

เซ์็นเตอรู์ ชัั�นท่� 18-19 

ถึนนรัูชัด้�ภัิเษัก 

แขวงด้ินแด้ง เขตด้ินแด้ง 

กรู่งเทพมห้�นครู10400

โทรูศัพท์ (662) 020-2364

พัตน�

ห้่�นยนต์ 

แพลุ่ตฟ์อรู์ม

แลุ่ะอ่ป็กรูณ์

อัจิฉรูิยะ

6.75 10 67.50 19.00

4. บรูิษััท ออลุ่ลุ่์ น�ว 

แมนเนจิเม�นท์ จิำ�กัด้

119 ชัั�น 8 

อ�ค�รูธุ�รู�สื่�ทรู ถึนนสื่�ทรูใต� 

แขวงท่�งมห้�เมฆ เขตสื่�ทรู 

กรู่งเทพมห้�นครู10120

บรูิห้�รู

จิัด้ก�รูด้��น

ก�รูขนสื่�ง

สื่ินค��  

100.00 10 1,000.00 10.00

5. บรูิษััท โชัว์ไรู�ข่ด้ จิำ�กัด้ 272 ซ์อยรู�มคำ�แห้ง 2 

ซ์อย 6 แขวงด้อกไม� 

เขตป็รูะเวศ 

กรู่งเทพมห้�นครู 10250

โทรูศัพท์ (662) 397-6119

ธุ่รูกิจิจัิด้ทำ�

สื่่อออนไลุ่น์ 

ก�รูให้�

บรูิก�รูสื่่อ

โฆษัณ� 

3.13 10 31.26 20.00



รายงานประจำป 2564 (แบบ 56-1 One Report)

True to Tech, The Future is True

56

1.3.4 ผูู้ ้ถุือหุ ้น์

(1) รายชิ ่อผูู้ ้ ถืุอหุ ้น์รายใหญ�

 (ก) ผูู้�ถึือห่้�นรู�ยให้ญ� 
1/
 ณ วันท่� 15 ม่น�คม 2564

ชิ ่อผูู้ ้ ถุือ หุ ้น์

จ ำ าน์วิน์หุ ้น์

(ล ้ าน์หุ ้ น์ )

ร ้อยละของ

หุ ้น์ ทัั� งหมดำ

1. กลุ่่�มบริูษััท เครืูอเจิริูญโภัคภััณฑ์์ จิำ�กัด้
2/

16,683.72 49.99

2. CHINA MOBILE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED
3/

6,006.36 18.00

3. บริูษััท ไทยเอ็นว่ด้่อ�รู์ จิำ�กัด้
4/

1,835.82 5.50

4. UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account
3/

464.81 1.39

5. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED
5/

340.96  1.02

6. UBS AG HONG KONG BRANCH
6/

 286.98  0.86

7. STATE STREET EUROPE LIMITED
5/

 238.61  0.72

8. CORE PACIFIC YAMAICHI INTERNATIONAL (HK) LIMITED-CLIENT
3/

  172.47  0.52

9. น�ยสื่มภัพ  ติงธุน�ธุิก่ลุ่ 100.00  0.30

10. EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT
5/

85.23  0.26

1/ ไม�ม่ก�รูถึือห่้�นไขว�กันรูะห้ว��งบริูษััทฯ กับผูู้�ถืึอห่้�นรู�ยให้ญ�

2/ กลุ่่�มบริูษััท เครืูอเจิรูิญโภัคภััณฑ์์ จิำ�กัด้ ป็รูะกอบด้�วย  

    (1)  บรูิษััท เครูือเจิรูิญโภัคภััณฑ์์ จิำ�กัด้ (“CPG”) ป็รูะกอบธุ่รูกิจิลุ่งท่น นำ�เข��แลุ่ะจิำ�ห้น่�ยเคม่ภััณฑ์์ แลุ่ะให้�บริูก�รูด้��นเทคนิควิชั�ก�รู (CPG ม่ผูู้�ถึือห่้�น 10 รู�ยแรูก 

ได้�แก� บริูษััท ส่ื่เมธุเจ่ิยรูวนนท์ จิำ�กัด้ รู�อยลุ่ะ 12.96 น�งสื่มอ่ไรู จิ�รู่พนิชั รู�อยลุ่ะ 8.42 น�ยธุนินท์ เจ่ิยรูวนนท์ รู�อยลุ่ะ 6.48 น�ยนก่ลุ่ เจ่ิยรูวนนท์ รู�อยลุ่ะ 6.00 

  บรูิษััท ซ์่.พ่.โฮัลุ่ด้ิ�ง (ป็รูะเทศไทย) จิำ�กัด้ รู�อยลุ่ะ 4.53 น�ยพงษั์เทพ เจ่ิยรูวนนท์ รู�อยลุ่ะ 4.26 น�ยมนัสื่ เจ่ิยรูวนนท์ รู�อยลุ่ะ 4.22 น�งสื่มศรู่ ลุ่ำ��ซ์ำ� รู�อยลุ่ะ 4.21 

  น�ยนพด้ลุ่ เจ่ิยรูวนนท์ รู�อยลุ่ะ 3.00 แลุ่ะ น�งน่ชัน�รูถึ เจ่ิยรูวนนท์ รู�อยลุ่ะ 3.00) ถึือห่้�นบรูิษััทฯ รู�อยลุ่ะ 17.84

 (2)  Orient Glory Group Limited ป็รูะกอบธุ่รูกิจิลุ่งท่น (ถึือห่้�นโด้ย CPG 100%) ถึือห่้�นบรูิษััทฯ รู�อยลุ่ะ 8.33

 (3) Glory Summer Enterprises Limited ป็รูะกอบธุ่รูกิจิลุ่งท่น (ถึือห่้�นโด้ย CPG 100%) ถึือห่้�นบรูิษััทฯ รู�อยลุ่ะ 4.38

 (4) บรูิษััท ยูน่ค เน็ตเวิรู์ค จิำ�กัด้ ป็รูะกอบธุ่รูกิจิลุ่งท่น (ถึือห่้�นโด้ย บจิ. ธุนโฮัลุ่ด้ิ�ง 41.06% แลุ่ะ บจิ.เอท่ซ์่เอ็ม โฮัลุ่ด้ิ�ง 58.94%) ถึือห่้�นบรูิษััทฯ รู�อยลุ่ะ 4.31

 (5) Jumbo Kingdom Ventures Limited ป็รูะกอบธุ่รูกิจิลุ่งท่น (ถึือห่้�นโด้ย Active Business Holding Limited) ถึือห่้�นบรูิษััทฯ รู�อยลุ่ะ 3.36 

 (6)  บรูษิัทั ไวด์้ บรูอด้ ค�สื่ท์ จิำ�กดั้ ป็รูะกอบธุรู่กจิิลุ่งท่น (ถึอืห่้�นโด้ย บจิ. ธุนโฮัลุ่ด้ิ�ง 58.55% แลุ่ะ บรูษิัทั เอท่ซ์เ่อม็ โฮัลุ่ด้ิ�ง  41.45%) ถึอืห่้�นบรูษิัทัฯ รู�อยลุ่ะ 2.84

 (7)  Worth Access Trading Limited ป็รูะกอบธุ่รูกิจิลุ่งท่น (ถึือห่้�นโด้ย CPG Overseas Company Limited 100%) ถึือห่้�นบรูิษััทฯ รู�อยลุ่ะ 2.32  

 (8) บรูิษััท ซ์่.พ่.อินเตอรู์ฟ์ู้ด้ (ไทยแลุ่นด้์) จิำ�กัด้ ป็รูะกอบธุ่รูกิจิผู้ลุ่ิตแลุ่ะจิำ�ห้น่�ยสื่�ง ผู้ลิุ่ตภััณฑ์์อ�ห้�รูสื่ำ�เรู็จิรููป็จิ�กเนื�อสื่ัตว์ (ถึือห่้�นโด้ย CPG 99.99%) ถึือห่้�นบรูิษััทฯ 

รู�อยลุ่ะ 2.21  

 (9) C.P. Foods International Limited ป็รูะกอบธุ่รูกิจิลุ่งท่น (ถึือห่้�นโด้ย บมจิ. เจิรูิญโภัคภััณฑ์์อ�ห้�รู (“CPF”) 100%) ถึือห่้�นบรูิษััทฯ รู�อยลุ่ะ 1.42

 (10)  บรูิษััท กรู่งเทพโป็รูด้ิ�วสื่ จิำ�กัด้  (มห้�ชัน) ป็รูะกอบธุ่รูกิจิซ์ื�อแลุ่ะข�ยวัตถึ่ดิ้บอ�ห้�รูสื่ัตว์ (ถึือห่้�นโด้ย บมจิ. เจิริูญโภัคภััณฑ์์อ�ห้�รู (“CPF”) 99.44%) ถึือห่้�นบรูิษััทฯ 

รู�อยลุ่ะ 0.80 

 (11)  บรูิษััท ซ์่.พ่. โฮัลุ่ด้ิ�ง (ป็รูะเทศไทย) จิำ�กัด้ ป็รูะกอบธุ่รูกิจิลุ่งท่น (ถึือห่้�นโด้ย บจิ. เจิรูิญโภัคภััณฑ์์โฮัลุ่ด้ิ�ง 99.99%) ถึือห่้�นบรูิษััทฯ รู�อยลุ่ะ 0.66  

 (12)  บรูิษััท เจิริูญโภัคภััณฑ์์โฮัลุ่ด้ิ�ง จิำ�กัด้ ป็รูะกอบธุ่รูกิจิลุ่งท่น (ถึือห่้�นโด้ย CPG 99.99%) ถึือห่้�นบรูิษััทฯ รู�อยลุ่ะ 0.62 

 (13) บรูิษััท เกษัตรูภััณฑ์์อ่ตสื่�ห้กรูรูม จิำ�กัด้ ป็รูะกอบธุ่รูกิจิผู้ลุ่ิตแลุ่ะจิำ�ห้น่�ยอ่ป็กรูณ์ก�รูเลุ่่�ยงสื่ัตว์ (ถึือห่้�นโด้ย CPG 99.99%) ถึือห่้�นบรูิษััทฯ รู�อยลุ่ะ 0.61 แลุ่ะ 

 (14)  Creative Light Investments Limited ป็รูะกอบธุ่รูกิจิลุ่งท่น (ถึือห่้�นโด้ย บจิ. เจิรูิญโภัคภััณฑ์์โฮัลุ่ด้ิ�ง 100%) ถึือห่้�นบรูิษััทฯ รู�อยลุ่ะ 0.31 

 (ทั�ง 14 บรูิษััทดั้งกลุ่��วไม�ม่บรูิษััทใด้ป็รูะกอบธุ่รูกิจิเด้่ยวกันแลุ่ะแข�งขันกันกับกลุ่่�มบรูิษััทฯ)  

3/ บรูิษััทจิด้ทะเบ่ยนท่�ฮั�องกง ซ์ื�อข�ยห่้�นในตลุ่�ด้ห้ลัุ่กทรูัพย์แห้�งป็รูะเทศไทย โด้ยไม�ได้�เป็ิด้เผู้ยว��ถืึอห่้�นเพ่อตนเองห้รืูอเพ่อบ่คคลุ่อ่น บริูษััทฯ ไม�ม่อำ�น�จิท่�จิะขอให้� 

 ผูู้�ถืึอห่้�นด้ังกลุ่��วเป็ิด้เผู้ยข�อมูลุ่เชั�นว��นั�น

4/ บรูิษััทย�อยท่�ตลุ่�ด้ห้ลุ่ักทรูัพย์แห้�งป็รูะเทศไทยจิัด้ตั�งข่�น  NVDR ม่ลุ่ักษัณะเป็็นห้ลัุ่กทรูัพย์จิด้ทะเบ่ยนโด้ยอัตโนมัติ (Automatic List) ผูู้�ลุ่งท่นใน NVDR จิะได้�รูับสื่ิทธุิ

 ป็รูะโยชัน์ท�งก�รูเงินต��ง ๆ เสื่มือนก�รูลุ่งท่นในห่้�นสื่�มัญของบริูษััทฯ แต�ไม�ม่สื่ิทธุิในก�รูออกเสื่่ยงในท่�ป็รูะช่ัมผูู้�ถึือห่้�น

5/ บรูิษััทจิด้ทะเบ่ยนท่�สื่ห้รู�ชัอ�ณ�จัิกรู ซ์ื�อข�ยห่้�นในตลุ่�ด้ห้ลัุ่กทรูัพย์แห้�งป็รูะเทศไทย โด้ยไม�ได้�เป็ิด้เผู้ยว��ถึือห่้�นเพ่อตนเองห้รืูอเพ่อบ่คคลุ่อ่น บรูิษััทฯ ไม�ม่อำ�น�จิท่�จิะ 

 ขอให้�ผูู้�ถึือห้่�นด้ังกลุ่��วเป็ิด้เผู้ยข�อมูลุ่เชั�นว��นั�น

6/ บรูิษััทจิด้ทะเบ่ยนท่�ป็รูะเทศสื่วิตเซ์อรู์แลุ่นด์้ ซ์ื�อข�ยห้่�นในตลุ่�ด้ห้ลุ่ักทรูัพย์แห้�งป็รูะเทศไทย โด้ยไม�ได้�เป็ิด้เผู้ยว��ถึือห้่�นเพ่อตนเองห้รูือเพ่อบ่คคลุ่อ่น บรูิษััทฯ ไม�ม่อำ�น�จิ 

 ท่�จิะขอให้�ผูู้�ถึือห้่�นดั้งกลุ่��ว เป็ิด้เผู้ยข�อมูลุ่เชั�นว��นั�น
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(ข) กลุ่่�มผูู้�ถึือห่้�นรู�ยให้ญ�ท่�โด้ยพฤติก�รูณ์ม่อิทธุิพลุ่ต�อก�รูกำ�ห้นด้นโยบ�ยก�รูจัิด้ก�รูห้รูือก�รูด้ำ�เนินง�นของบริูษััท 

 อย��งม่นัยสื่ำ�คัญ เชั�น ม่ก�รูสื่�งบ่คคลุ่เข��เป็็นกรูรูมก�รูท่�ม่อำ�น�จิจิัด้ก�รู (authorized director)

 - ไม�ม่ - 

(2) ข ้อตกลงระหวิ � า งก ลุ � มผูู้ ้ ถุื อ หุ ้ น์ ใหญ� ใน์ เร ่องทั่� ม่ผู้ลกระทับต �อการออกและ เสัน์อขายหลักทัรัพัย ์ หรือการ 

 บริหารงาน์ของบริษััทัฯ โดำยทั่� ข ้อตกลงดัำงกล � าวิม่บริษััทัฯ ร �วิมลงน์ามดำ ้วิย

 - ไม�ม่ - 

1.4 จำานิวนิท่นิจดำทะเบ่ยนิและท่นิช้ำาระแล้ว

1.4.1 ณ วิัน์ท่ั� 31 ธ์ัน์วิาค์ม 2564 บริษััทัฯ ม่ทุัน์จดำทัะเบ่ยน์ทัั�งสัิ�น์ 133,474,621,856 บาทั

เป็็นห่้�นสื่�มัญจิำ�นวน 33,368,655,464 ห่้�น มูลุ่ค��ท่�ตรู�ไว�ห่้�นลุ่ะ 4 บ�ท โด้ยม่ท่นท่�เรู่ยกชัำ�รูะแลุ่�ว จิำ�นวน 133,472,781,204 

บ�ท เป็็นห่้�นสื่�มัญ จิำ�นวน 33,368,195,301 ห่้�น มูลุ่ค��ท่�ตรู�ไว�ห่้�นลุ่ะ 4 บ�ท

1.4.2 หุ ้น์ประเภทัอ่น์ท่ั� ม่สิัทัธ์ิหรือเง ่อน์ไขแตกต�างจากหุ ้น์สัามัญ

- ไม�ม่ - 

1.4.3 เอ็น์วิ่ด่ำอาร ์ (NVDR: NON-VOTING DEPOSITORY RECEIPT) หรือใบแสัดำงสัิทัธ์ิใน์ผู้ลประโยชิน์์ทั่� เกิดำ 

  จ ากหลั กทัรัพัย์ อ ้ า งอิ ง ไ ทัย  เ ป ็ น์ตร าสั ารทั่� ออก โดำย  NVDR ซึ� ง เ ป ็ น์บริ ษัั ทัย� อยทั่� ตล าดำหลั กทัรัพัย์ 

  แห �งประเทัศไทัยจัดำตั�งขึ�น์ NVDR ม่ลักษัณะเป ็น์หลักทัรัพัย์จดำทัะเบ่ยน์โดำยอัตโน์มัติ (AUTOMATIC LIST)  

  ผูู้ ้ลงทุัน์ใน์ NVDR จะไดำ ้รับสัิทัธ์ิประโยชิน์์ทัางการเงิน์ต �างๆ เสัมือน์การลงทุัน์ใน์หุ ้น์สัามัญของบริษััทัฯ แต�ไม �ม่ 

  สิัทัธ์ิใน์การออกเสั่ยงใน์ท่ั�ประชิุมผูู้ ้ถุือหุ ้น์

ณ วันท่� 15 ม่น�คม 2564 ป็รู�กฏิชั่อ NVDR ถึือห่้�นในบริูษััทฯ จิำ�นวน 1,835.82 ลุ่��นห่้�น คิด้เป็็นสัื่ด้สื่�วนรู�อยลุ่ะ 5.50  

ของห่้�นท่�ออกแลุ่ะเรู่ยกชัำ�รูะแลุ่�วทั�งห้มด้ของบรูิษััทฯ คิด้เป็็นสื่ัด้สื่�วนรู�อยลุ่ะ 5.50 ของห่้�นท่�ออกแลุ่ะเรู่ยกชัำ�รูะแลุ่�ว 

ทั�งห้มด้ของบรูิษััทฯ

1.5 การออกหลักทรัพย์อ ่นิ

1.5.1 หลักทัรัพัย์แปลงสัภาพั

- ไม�ม่ - 
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1.5.2 หุ ้น์กู ้

ณ วันท่� 31 ธุันว�คม 2564 บริูษััทฯ ม่ยอด้ห้น่�คงค��งจิ�กก�รูออกห่้�นกู� แลุ่ะตั�วแลุ่กเงิน จิำ�นวนทั�งสิื่�นป็รูะม�ณ 156,638 

ลุ่��นบ�ท ต�มรู�ยลุ่ะเอ่ยด้ดั้งน่�

ห่้�นกู�ชันิด้รูะบ่ชั่อผูู้�ถึือ ป็รูะเภัทไม�ด้�อยสื่ิทธุิ ม่ป็รูะกันบ�งสื่�วน แลุ่ะม่ผูู้�แทนผูู้�ถืึอห่้�นกู�

ห่้�นกู�ชันิด้รูะบ่ชั่อผูู้�ถึือ ป็รูะเภัทไม�ด้�อยสื่ิทธุิ ไม�ม่ป็รูะกัน แลุ่ะม่ผูู้�แทนผูู้�ถืึอห่้�นกู�

วันิท่�ออกห่้นิกู้

มูลค�าห่้นิกู้

ณ วันิออกห่้นิกู้

(ล้านิบาท)

มูลค�าห่้นิกู้

ณ วันิท่� 

31 ธุันิวาคม 

2564

(ล้านิบาท)

วันิครบกำาหนิดำ

ไถุ�ถุอนิห่้นิกู้

การไถุ�ถุอนิห้่นิกู้                     

ก�อนิครบกำาหนิดำ

การจัดำอันิดำับ           

ความนิ�าเช้่อถุือของ

บริษััท/ห่้นิกู้

31 มกรู�คม 2562 12,246 12,246 31 มกรู�คม 2565 - BBB+ / BBB+

25 ก่มภั�พันธุ์ 2562 100 100 31 มกรู�คม 2565 - BBB+ / BBB+

24 พฤษัภั�คม  2562 300 300 17 พฤษัภั�คม 2565 - BBB+ / BBB+

24 พฤษัภั�คม 2562 5,799 5,799 24 สื่ิงห้�คม 2565 - BBB+ / BBB+

24 พฤษัภั�คม 2562 11,842 11,842 24 สื่ิงห้�คม 2567 - BBB+ / BBB+

18 กรูกฎ�คม 2562 945 945 18 กรูกฎ�คม 2565 - BBB+ / BBB+

วันิท่�ออกห่้นิกู้

มูลค�าห่้นิกู้

ณ วันิออกห่้นิกู้

(ล้านิบาท)

มูลค�าห่้นิกู้

ณ วันิท่� 

31 ธุันิวาคม 

2564

(ล้านิบาท)

วันิครบกำาหนิดำ

ไถุ�ถุอนิห่้นิกู้

การไถุ�ถุอนิห้่นิกู้                     

ก�อนิครบกำาหนิดำ

การจัดำอันิดำับ           

ความนิ�าเช้่อถุือของ

บริษััท/ห่้นิกู้

10 พฤศจิิก�ยน 2558 8,330 8,330 10 พฤศจิิก�ยน 2565 ผู้่�ออกห้่�นกู�ม่สื่ิทธุ ิ

ท่�จิะทำ�ก�รูไถึ�ถึอน

ห้่�นกู�ทั�งห้มด้ห้รูือ 

บ�งสื่�วน ณ  

วันครูบรูอบ 3 ป็ี  

ของวันออกห้่�นกู� 

ห้รูือ ณ วันกำ�ห้นด้

ชัำ�รูะด้อกเบ่�ยใด้ๆ 

ภั�ยห้ลุ่ังจิ�กนั�น

 BBB+ / A-*

รูวิมู 8,330 8,330

* เป็็นห่้�นกู�ท่�ม่ บมจิ. ธุน�ค�รูกสื่ิกรูไทย เป็็นผูู้�คำ��ป็รูะกันบ�งสื่�วน โด้ย บมจิ. ธุน�ค�รูกสื่ิกรูไทยม่อันด้ับคว�มน่�เชั่อถึือ AA- (tha) โด้ย บรูิษััท ฟ์ิทชั์ เรูทติ�งสื่์ (ป็รูะเทศไทย) 

จิำ�กัด้ ทั�งน่� สื่�ม�รูถึศก่ษั�ข�อมลูุ่เพิ�มเตมิเก่�ยวกบั ลุ่กัษัณะก�รูป็รูะกอบธุรู่กจิิ ข�อมลูุ่ท�งก�รูเงนิท่�สื่ำ�คญัท่�แสื่ด้งถ่ึงฐ์�นะก�รูเงนิแลุ่ะผู้ลุ่ก�รูด้ำ�เนนิง�นแลุ่ะข�อมูลุ่สื่ำ�คญัอน่ 

ของ บมจิ. ธุน�ค�รูกสื่ิกรูไทยได้�จิ�ก แบบ 56-1One report ของผูู้�คำ��ป็รูะกัน ต�มรู�ยลุ่ะเอ่ยด้ท่�แสื่ด้งไว�ท่�เว็บไซ์ต์ของสื่ำ�นักง�น ก.ลุ่.ต.
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วันิท่�ออกห่้นิกู้

มูลค�าห่้นิกู้

ณ วันิออกห่้นิกู้

(ล้านิบาท)

มูลค�าห่้นิกู้

ณ วันิท่� 

31 ธุันิวาคม 

2564

(ล้านิบาท)

วันิครบกำาหนิดำ

ไถุ�ถุอนิห่้นิกู้

การไถุ�ถุอนิห้่นิกู้                     

ก�อนิครบกำาหนิดำ

การจัดำอันิดำับ           

ความนิ�าเช้่อถุือของ

บริษััท/ห่้นิกู้

18 กรูกฎ�คม 2562 1,325 1,325 18 ต่ลุ่�คม 2567 - BBB+ / BBB+

1 สื่ิงห้�คม 2562 830 830 1 สื่ิงห้�คม 2565 - BBB+ / BBB+

17 ก่มภั�พันธุ์ 2563 4,330 4,330 17 ก่มภั�พันธุ์ 2566 - BBB+ / BBB+

17 ก่มภั�พันธุ์ 2563 650 650 17 สื่ิงห้�คม 2568 - BBB+ / BBB+

18 มิถึ่น�ยน 2563 4,800 4,800 18 กันย�ยน 2566 - BBB+ / BBB+

15 กรูกฎ�คม 2563 5,922 5,922 15 เมษั�ยน 2565 - BBB+ / BBB+

15 กรูกฎ�คม 2563 6,395 6,395 15 กรูกฎ�คม 2566 - BBB+ / BBB+

15 กรูกฎ�คม 2563 3,994 3,994 15 มกรู�คม 2568 - BBB+ / BBB+

15 กรูกฎ�คม 2563 7,130 7,130 15 มกรู�คม 2569 - BBB+ / BBB+

11 ก่มภั�พันธุ์ 2564 7,439 7,439 11 พฤศจิิก�ยน 2566 - BBB+ / BBB+

11 ก่มภั�พันธุ์ 2564 4,269 4,269 11 พฤศจิิก�ยน 2567 - BBB+ / BBB+

11 ก่มภั�พันธุ์ 2564 2,487 2,487 11 พฤศจิิก�ยน 2568 - BBB+ / BBB+

11 ก่มภั�พันธุ์ 2564 5,806 5,806 11 พฤศจิิก�ยน 2569 - BBB+ / BBB+

13 พฤษัภั�คม 2564 4,416 4,416 13 พฤษัภั�คม 2567 - BBB+ / BBB+

13 พฤษัภั�คม 2564 4,208 4,208 13 ก่มภั�พันธุ์ 2568 - BBB+ / BBB+

13 พฤษัภั�คม 2564 3,865 3,865 13 ก่มภั�พันธุ์ 2569 - BBB+ / BBB+

13 พฤษัภั�คม 2564 6,637 6,637 13 ก่มภั�พันธุ์ 2570 - BBB+ / BBB+

15 ต่ลุ่�คม 2564 6,213 6,213 15 ต่ลุ่�คม 2567 - BBB+ / BBB+

15 ต่ลุ่�คม 2564 4,248 4,248 15 ต่ลุ่�คม 2568 - BBB+ / BBB+

15 ต่ลุ่�คม 2564 4,855 4,855 15 ต่ลุ่�คม 2569 - BBB+ / BBB+

15 ต่ลุ่�คม 2564 7,185 7,185 15 ต่ลุ่�คม 2571 - BBB+ / BBB+

รูวิมู 128,233 128,233
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ห่้�นกู�ชันิด้รูะบ่ชั่อผูู้�ถึือ ป็รูะเภัทไม�ด้�อยสื่ิทธุิ ไม�ม่ป็รูะกัน แลุ่ะไม�ม่ผูู้�แทนผูู้�ถืึอห่้�นกู�

วันิท่�ออกห่้นิกู้

มูลค�าห่้นิกู้

ณ วันิออกห่้นิกู้

(ล้านิบาท)

มูลค�าห่้นิกู้

ณ วันิท่� 

31 ธุันิวาคม 

2564

(ล้านิบาท)

วันิครบกำาหนิดำ

ไถุ�ถุอนิห่้นิกู้

การไถุ�ถุอนิห้่นิกู้                     

ก�อนิครบกำาหนิดำ

การจัดำอันิดำับ           

ความนิ�าเช้่อถุือของ

บริษััท/ห่้นิกู้

11 ม่น�คม 2564 2,500 2,500 11 ม่น�คม 2565 - BBB+ / ไม�ม่ก�รู

จิัด้อันด้ับ 

คว�มน่�เชั่อถึือ

ของห้่�นกู�

25 ม่น�คม 2564 2,000 2,000 31 ม่น�คม 2565 - BBB+ / ไม�ม่ก�รู

จิัด้อันด้ับ 

คว�มน่�เชั่อถึือ

ของห้่�นกู�

13 พฤษัภั�คม 2564 2,875 2,875 17 ก่มภั�พันธุ์ 2566 - BBB+ / BBB+

8 กรูกฎ�คม 2564 600 600 5 ต่ลุ่�คม 2565 - BBB+ / ไม�ม่ก�รู

จิัด้อันด้ับ 

คว�มน่�เชั่อถึือ

ของห้่�นกู�

6 กันย�ยน 2564 400 400 6 ต่ลุ่�คม 2565 - BBB+ / ไม�ม่ก�รู

จิัด้อันด้ับ 

คว�มน่�เชั่อถึือ

ของห้่�นกู�

6 กันย�ยน 2564 4,400 4,400 6 ต่ลุ่�คม 2566 - BBB+ / ไม�ม่ก�รู

จิัด้อันด้ับ 

คว�มน่�เชั่อถึือ

ของห้่�นกู�

29 กันย�ยน 2564 400 400 19 ต่ลุ่�คม 2566 - BBB+ / ไม�ม่ก�รู

จิัด้อันด้ับ 

คว�มน่�เชั่อถึือ

ของห้่�นกู�

15 ต่ลุ่�คม 2564 1,500 1,500 15 ต่ลุ่�คม 2566 - BBB+ / ไม�ม่ก�รู

จิัด้อันด้ับ 

คว�มน่�เชั่อถึือ

ของห้่�นกู�

รูวิมู 14,675 14,675
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ตั�วแลุ่กเงิน

วันิท่�ออกตั�วแลกเงินิ

มูลค�า

ตั�วแลกเงินิ 

ณ วันิออก

ตั�วแลกเงินิ

(ล้านิบาท)

มูลค�าตั�วแลกเงินิ

ณ วันิท่�

31 ธุันิวาคม 

2564

(ล้านิบาท)

วันิครบกำาหนิดำ

ไถุ�ถุอนิตั�วแลกเงินิ

การไถุ�ถุอนิ

ตั�วแลกเงินิ          

ก�อนิครบกำาหนิดำ

การจัดำอันิดำับ           

ความนิ�าเช้่อถุือของ

บริษััท/ตั�วแลกเงินิ

5 สื่ิงห้�คม 2564 1,700 1,700 16 สื่ิงห้�คม 2565 - BBB+ / ไม�ม่ก�รู

จิัด้อันด้ับ 

คว�มน่�เชั่อถึือ

ของตั�วแลุ่กเงิน

5 สื่ิงห้�คม 2564 1,700 1,700 18 สื่ิงห้�คม 2565 - BBB+ / ไม�ม่ก�รู

จิัด้อันด้ับ 

คว�มน่�เชั่อถึือ

ของตั�วแลุ่กเงิน

8 ธุันว�คม 2564 2,000 2,000 2 ม่น�คม 2566 - BBB+ / ไม�ม่ก�รู

จิัด้อันด้ับ 

คว�มน่�เชั่อถึือ

ของตั�วแลุ่กเงิน

รูวิมู 5,400 5,400

1.6 นิโยบายการจ�ายเงินิปันิผล

บริูษััทฯ ม่นโยบ�ยก�รูจิ��ยเงินป็ันผู้ลุ่ในอัตรู�อย��งน�อยรู�อยลุ่ะ 50 ของกำ�ไรูสื่่ทธุิจิ�กงบก�รูเงินเฉพ�ะของบริูษััทฯ  

ในแต�ลุ่ะป็ี ภั�ยห้ลุ่ังก�รูจิัด้สื่รูรูเป็็นสื่ำ�รูองต��ง ๆ แลุ่ะห้�กม่เงินสื่ด้คงเห้ลืุ่อ รูวมทั�งเป็็นไป็ต�มข�อกำ�ห้นด้ของกฎห้ม�ยท่� 

เก่�ยวข�อง แลุ่ะสื่ัญญ�เงินกู�ต��งๆ 

สื่ำ�ห้รัูบนโยบ�ยก�รูจิ��ยเงินป็ันผู้ลุ่ของบรูิษััทย�อย คณะกรูรูมก�รูของบริูษััทย�อยแต�ลุ่ะแห้�งจิะพิจิ�รูณ�ก�รูจิ��ยเงินป็ันผู้ลุ่

จิ�กกรูะแสื่เงินสื่ด้คงเห้ลุ่ือเท่ยบกับงบลุ่งท่นของบรูิษััทย�อยนั�น ๆ  ห้�กกรูะแสื่เงินสื่ด้คงเห้ลุ่ือของบรูิษััทย�อยม่เพ่ยงพอ แลุ่ะ

ได้�ตั�งสื่ำ�รูองต�มกฎห้ม�ยแลุ่�ว คณะกรูรูมก�รูของบรูิษััทย�อยนั�น ๆ จิะพิจิ�รูณ�จิ��ยเงินป็ันผู้ลุ่เป็็นกรูณ่ไป็
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เป้าหมายการดำำาเนิินิธุ่รกิจในิ 3 ปี

กลุ่่�มทรููม่�งมั�นเพ่อเป็็นผูู้�นำ�โครูงสื่รู��งพื�นฐ์�นด้��นด้ิจิิทัลุ่ รู�วมรูังสื่รูรูค์ป็รูะเทศไทยให้�เป็็นป็รูะเทศอัจิฉรูิยะอย��งยั�งยืน  

เชั่อมโยงผูู้�คน เศรูษัฐ์กิจิ แลุ่ะสื่ังคมเข��ไว�ด้�วยกัน พรู�อมนำ�คนไทยเข��สูื่�เทคโนโลุ่ย่แห้�งอน�คต เพ่อก�รูใชั�ช่ัวิตท่�ด่้ท่�สื่่ด้ 

ในสื่ังคมด้ิจิิทัลุ่

NETWORK ยกระดำับค์ุณภาพัชิ่วิิต ดำ ้วิยเค์รือข�ายทั่� เร็วิ ค์รอบค์ลุมและด่ำท่ั�สัุดำของไทัย

กลุ่่�มทรููม่�งเป็็นผูู้�นำ�ด้��นเทคโนโลุ่ย่ 5G ในป็รูะเทศไทย ด้�วยก�รูนำ�เสื่นอเทคโนโลุ่ย่ลุ่ำ��สื่มัยแลุ่ะรูะบบนิเวศดิ้จิิทัลุ่ท่�ครูบครัูน 

พรู�อมยกรูะด้ับเครูือข��ยค่ณภั�พสืู่ง ผู้��นก�รูผู้สื่�นจ่ิด้เด้�นทั�งเรู่องคว�มครูบครูันแลุ่ะครูอบคลุ่่มของคลุ่่นคว�มถึ่� โด้ยม่คลุ่่น

ย��นคว�มถึ่�ตำ��ท่�ห้ลุ่�กห้ลุ่�ยแลุ่ะม่แบนด้์วิด้ท์ม�กท่�สื่่ด้ ทั�งคลุ่่น 700 MHz, 850 MHz ภั�ยใต�สัื่ญญ�กับ NT แลุ่ะ 900 MHz 

เพิ�มป็รูะสิื่ทธุิภั�พก�รูให้�บริูก�รูทั�งในด้��นคว�มครูอบคลุ่่มพื�นท่�กว��งไกลุ่แลุ่ะก�รูทะลุ่่ทะลุ่วงภั�ยในอ�ค�รู ทั�งยังสื่�ม�รูถึ

นำ�ม�ใชั�เติมเต็มแลุ่ะเสื่รูิมกับคลุ่่นย��นคว�มถึ่�กลุ่�งทั�ง 1800 MHz, 2100 MHz แลุ่ะ 2600 MHz ซ์่�งม่จ่ิด้เด้�นเรู่องคว�มจ่ิ

ในก�รูรูองรูับป็ริูม�ณก�รูใชั�ง�นท่�ห้น�แน่น เห้ม�ะกับก�รูให้�บริูก�รูในพื�นท่�ช่ัมชันห้รืูอเมืองให้ญ� แลุ่ะคลุ่่นย��นคว�มถ่ึ�สืู่ง 

26 GHz จิะให้�บริูก�รูในพื�นท่�ท่�ม่คว�มต�องก�รูโด้ยเฉพ�ะ เชั�น พื�นท่�อ่ตสื่�ห้กรูรูม ชั�วยเพิ�มป็รูะสิื่ทธิุภั�พแลุ่ะป็รูะสื่ิทธุิผู้ลุ่

ให้�ภั�คธุ่รูกิจิแลุ่ะอ่ตสื่�ห้กรูรูม ผู้สื่�นกับคว�มแข็งแกรู�งของพันธุมิตรูท�งธุ่รูกิจิชัั�นนำ�ทั�งในป็รูะเทศแลุ่ะรูะดั้บโลุ่ก ตลุ่อด้

จินคว�มเป็็นผูู้�นำ�ด้��นด้ิจิิทัลุ่เทคโนโลุ่ย่ของกลุ่่�มทรููท่�ครูบวงจิรูรู�ยเด้่ยวในป็รูะเทศ ท่�ม่โซ์ลุู่ชัันแลุ่ะเทคโนโลุ่ย่อัจิฉรูิยะ ทั�ง 

AI, Robotics, Deep Data Analytics แลุ่ะ Smart IoT 

สื่ำ�ห้รัูบบริูก�รูบรูอด้แบนด้์อินเทอรู์เน็ต นอกเห้นือจิ�กก�รูขย�ยโครูงข��ยไฟ์เบอรู์ FTTx ให้�ครูอบคลุ่่มทั�วป็รูะเทศ เพ่อเพิ�ม

อัตรู�ก�รูเข��ถึ่งอินเทอรู์เน็ตคว�มเรู็วสืู่งของครูัวเรูือนแลุ่ะองค์กรูธุ่รูกิจิ กลุ่่�มทรููได้�ม่�งเน�นให้�คว�มสื่ำ�คัญในก�รูยกรูะด้ับ 

ป็รูะสื่บก�รูณ์ก�รูใชั�ง�นอินเทอรู์เน็ต ด้�วยโครูงข��ยอินเทอรู์เน็ตค่ณภั�พสืู่งท่�ครูอบคลุ่่มท่กพื�นท่�ใชั�ง�น เพิ�มคว�มเร็ูว 

ในก�รูใชั�ง�นด้�วยม�ตรูฐ์�นก�รูเชั่อมต�อไรู�สื่�ยคว�มเร็ูวสืู่ง รูวมถึ่งนวัตกรูรูมอ่ป็กรูณ์กรูะจิ�ยสัื่ญญ�ณไวไฟ์ แลุ่ะเทคโนโลุ่ย่

โซ์ลุู่ชัันให้ม� ๆ เพ่อตอบโจิทย์ก�รูใชั�ง�นของท่กคนในบ��น

ทั�งห้มด้เพ่อก�รูขับเคลุ่่อนสื่ังคมแลุ่ะเรู�งป็ูท�งป็รูะเทศของเรู�ให้�เข��สูื่�ย่คด้ิจิิทัลุ่อย��งเต็มรููป็แบบ ขับเคลุ่่อนวิถึ่ช่ัวิตให้ม�ให้�

กับห้ลุ่�กห้ลุ่�ยอ่ตสื่�ห้กรูรูม เป็ิด้โอก�สื่ให้�ป็รูะเทศพรู�อมแข�งขันในรูะดั้บโลุ่ก แลุ่ะพลุ่ิกโฉมไทยสูื่�ป็รูะเทศอัจิฉรูิยะท่�ยั�งยืน

TECHNOLOGY DIGITAL ยกระดำับการให ้บริการ สัร้างค์วิามแตกต�างอย�างต�อเน์ ่อง เติมเต็ม ECOSYSTEM ของ

ค์น์ยุค์ดิำจิทััล

ยกรูะดิ่บปรูะส์บการูณ์ใช้งิานให้แก�ลูกค้าดิ้วิยการูเช่อมูตี้�อโลกออนไลน์และออฟไลน์เข่้าดิ้วิยก่น

ด้�วยคว�มสื่�ม�รูถึด้��นดิ้จิิทัลุ่แลุ่ะแพลุ่ตฟ์อรู์มต��ง ๆ ท่�สื่�ม�รูถึสื่รู��งป็รูะสื่บก�รูณ์ท่�ไรู�รูอยต�อในท่กชั�องท�งได้�อย��ง

แท�จิริูง ห้น่�งในเป็้�ห้ม�ยสื่ำ�คัญของกลุ่่�มทรููคือก�รูด้่งป็รูะสื่ิทธุิภั�พของคว�มสื่�ม�รูถึเห้ลุ่��นั�นม�สื่รู��งสิื่นค��แลุ่ะบริูก�รู

ให้�เกิด้ป็รูะโยชัน์สืู่งส่ื่ด้ เพ่อนำ�พ�ธุ่รูกิจิให้�ด้่ข่�นไป็ม�กกว��บริูก�รูโทรูคมน�คม โด้ยก�รูสื่รู��งป็รูะสื่บก�รูณ์ให้�กับลุู่กค��ท่�

สื่�ม�รูถึเชั่อมต�อกันในท่กชั�องท�งได้�อย��งแท�จิรูิงผู้��นท่กบรูิก�รู แอป็พลุ่ิเคชััน โซ์ลุู่ชััน แลุ่ะแพลุ่ตฟ์อรู์มท่�เรู�นำ�เสื่นอ  

สื่รู��งคว�มภัักด้่ของลูุ่กค��แลุ่ะยังสื่�ม�รูถึห้ลุ่�อเลุ่่�ยงแลุ่ะสื่รู��งโอก�สื่ธุ่รูกิจิให้ม�ท่�ยั�งยืนได้�ต�อไป็ 
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เส์รูิมูควิามูแข็่งิแกรู�งิให้ก่บ Data Analytics และ AI

ห้น่�งในคว�มแข็งแกรู�งท่�ทำ�ให้�กลุ่่�มทรููสื่�ม�รูถึขย�ยธุ่รูกิจิได้�เห้นือกว��ก�รูให้�บรูิก�รูโทรูคมน�คม คือก�รูสื่รู��งป็รูะโยชัน์

จิ�กก�รูวิเครู�ะห้์ข�อมูลุ่เพ่อนำ�ม�พัฒน�ป็รูะสื่บก�รูณ์ แลุ่ะสื่รู��งค่ณค��ให้�กับลุู่กค��ทรูู แลุ่ะเพ่อให้�สื่อด้คลุ่�องกับ พ.รู.บ. 

ค่�มครูองข�อมูลุ่สื่�วนบ่คคลุ่ แลุ่ะข�อกำ�ห้นด้อ่น ๆ กลุ่่�มทรูู จ่ิงม่�งพัฒน�คว�มแข็งแกรู�งด้��นก�รูวิเครู�ะห้์ข�อมูลุ่ (Data  

Analytics) แลุ่ะเทคโนโลุ่ย่ป็ัญญ�ป็รูะดิ้ษัฐ์์ (Artificial Intelligence) อย��งต�อเน่อง เพ่อให้�เข��ใจิคว�มต�องก�รูของลูุ่กค��ได้� 

ม�กข่�น แลุ่ะสื่�ม�รูถึนำ�ข�อมูลุ่เชัิงลุ่่กม�ป็รูับป็รู่งก�รูให้�บรูิก�รูลุู่กค��ตั�งแต�ต�นนำ��ถึ่งป็ลุ่�ยนำ�� ทั�งชั�องท�งออนไลุ่น์แลุ่ะ 

ออฟ์ไลุ่น์

เดิินหน้าพ่ฒนากล๊�มูทรููให้เป็นศูันย์รูวิมูดิิจิิท่ลโซลูช่นอย�างิครูบวิงิจิรู

ด้�วยสื่ินค��แลุ่ะบริูก�รูท่�ครูอบคลุ่่มห้ลุ่�กห้ลุ่�ยก�รูใชั�ง�นจิ�กทรูู ด้ิจิิทัลุ่ โซ์ลูุ่ชััน รูวมถึ่งก�รูเชั่อมต�อเครืูอข��ยอ่ป็กรูณ์ 

IoT ท่�เพิ�มสืู่งข่�น กลุ่่�มทรููว�งเป็้�ห้ม�ยท่�จิะเติบโตไป็พรู�อม ๆ กับตลุ่�ด้ IoT ท่�กำ�ลุ่ังขย�ยตัวแลุ่ะเติบโตอย��งต�อเน่อง  

ผู้��นท�งก�รูขย�ย IoT โซ์ลูุ่ชัันให้�ครูอบคลุ่่มห้ลุ่�กห้ลุ่�ยอ่ตสื่�ห้กรูรูมแลุ่ะก�รูใชั�ง�นทั�วไป็ รู�วมกับก�รูเสื่ริูมสื่รู��ง 

ภั�พลุ่ักษัณ์ของทรููให้�ม่คว�มแข็งแกรู�ง แลุ่ะเป็็นศูนย์รูวมด้��น IoT ท่�ครูบวงจิรู ซ์่�งจิะชั�วยสื่�งเสื่ริูมธุ่รูกิจิแลุ่ะขับเคลุ่่อน 

รู�ยได้�ของธุ่รูกิจิทั�งกลุ่่�มทรููได้�ในท่�สื่่ด้

ข่ยายธุ๊รูกิจิดิิจิิท่ลและแพลทฟอรู์มูส์ู�นานาชาตี้ิ เพ่อก้าวิส์ู�ควิามูเป็นผูู้้เล�นหล่กในรูะด่ิบภูัมิูภัาค

ทรู ูด้จิิิทลัุ่ กรู่�ป็ ม่สื่นิค��แลุ่ะบรูกิ�รูด้จิิิทลัุ่ท่�แขง็แกรู�งแลุ่ะห้ลุ่�กห้ลุ่�ย แลุ่ะเลุ่ง็เห้น็โอก�สื่ในก�รูก��วสืู่�ตลุ่�ด้ในรูะด้บัน�น�ชั�ติ 

ทั�งตลุ่�ด้รูะห้ว��งธุ่รูกิจิกับธุ่รูกิจิ แลุ่ะตลุ่�ด้ลูุ่กค��รู�ยย�อย โด้ยทรูู ด้ิจิิทัลุ่ กรู่�ป็ ได้�นำ�ทรููไอด่้ ซ์่�งเป็็นบริูก�รูห้ลัุ่กท่�ขับเคลุ่่อน

ธุ่รูกิจิของกลุ่่�มตั�งแต�แรูกเรูิ�ม ม�ใชั�ในก�รูขย�ยธุ่รูกิจิคว�มบันเทิงแลุ่ะไลุ่ฟ์์สื่ไตลุ่์ไป็สืู่�ลุู่กค��ในเอเช่ัยตะวันออกเฉ่ยงใต�  

เพ่อผู้ลุ่ักด้ันศักยภั�พแลุ่ะคว�มแข็งแกรู�งของสื่ินค�� แลุ่ะก�รูให้�บรูิก�รูด้ิจิิทัลุ่ท่�เป็็นเอกลุ่ักษัณ์ของทรูู ด้ิจิิทัลุ่ กรู่�ป็ไป็สืู่�รูะด้ับ

น�น�ชั�ติ

Partner ก๊ญแจิส์ำาค่ญที�จิะส์รู้างิการูเปลี�ยนแปลงิและส์รู้างิมููลค�าเพิ�มูให้ก่บธุ๊รูกิจิ   

กลุ่่�มทรููเชั่อว��ก�รูด้ำ�เนินธุ่รูกิจิจิำ�เป็็นต�องทำ�ง�นรู�วมกับพันธุมิตรูท่กรูะด้ับอย��งใกลุ่�ชิัด้จ่ิงเดิ้นห้น��ผู้สื่�นคว�มรู�วมมือกับ

พนัธุมิตรู ทั�งพนัธุมิตรูธุรู่กจิิชัั�นนำ�รูะดั้บโลุ่ก อ�ทิ ไชัน�่โมบ�ยลุ่ท์่�พรู�อมจิะถึ��ยทอด้ป็รูะสื่บก�รูณทั์�งด้��นสิื่นค�� บริูก�รู โครูงข��ย 

แลุ่ะก�รูจิัด้ซ์ื�อ แลุ่ะพันธุมิตรูองค์กรูให้ญ�ในป็รูะเทศท่�ม่ก�รูทำ�ง�นรู�วมกันอย��งใกลุ่�ชัิด้เพ่อนำ�เทคโนโลุ่ย่ของกลุ่่�มทรูู 

รู�วมตอบโจิทย์ก�รูใชั�ง�นของแต�ลุ่ะกลุ่่�มอ่ตสื่�ห้กรูรูมเพ่อยกรูะด้ับม�ตรูฐ์�นธุ่รูกิจิแลุ่ะอ่ตสื่�ห้กรูรูมของป็รูะเทศให้� 

เท่ยบเท��ม�ตรูฐ์�นโลุ่ก รูวมถึ่งพันธุมิตรูบรูิษััทในเครูือท่�ม่ศักยภั�พในห้ลุ่�กห้ลุ่�ยด้��น ชั�วยเพิ�มโอก�สื่ให้�กลุ่่�มทรููเข��ถึ่ง

ลุู่กค��ได้�ครูอบคลุ่่มแลุ่ะตรูงใจิลุู่กค��ในย่คด้ิจิิทัลุ่ท่�ม่คว�มห้ลุ่�กห้ลุ่�ยได้�เป็็นอย��งด้่ อ่กทั�งก�รูให้�คว�มสื่ำ�คัญกับพันธุมิตรู

คู�ค��ทั�วป็รูะเทศท่�เข��ใจิคว�มท��ท�ยท่�เกิด้ข่�นในแต�ลุ่ะพื�นท่�ทำ�ให้�ก�รูบริูห้�รูแลุ่ะก�รูดู้แลุ่ลูุ่กค��เป็็นไป็ในแนวท�งท่�ลูุ่กค��

ต�องก�รูได้�อย��งแท�จิรูิง ตลุ่อด้จินพันธุมิตรูสื่ต�รู์ทอัพรู่�นให้ม�ท่�จิะแบ�งป็ันม่มมองให้ม�รู�วมสื่รู��งนวัตกรูรูมเติมเต็มรูะบบ

นิเวศในย่คดิ้จิิทัลุ่ของกลุ่่�มทรููให้�สื่มบูรูณ์ยิ�งข่�น
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การสัร้างค์น์ เน์ ้น์การเป ็น์ PEOPLE ORGANIZATION

พ่ฒนาควิามูส์ามูารูถข่องิพน่กงิานส์ู�องิค์กรูแห�งิดิิจิิท่ล

กลุ่่�มทรููให้�คว�มสื่ำ�คัญกับก�รูดู้แลุ่แลุ่ะสื่รู��งโอก�สื่ท่�ด่้แก�พนักง�น ด้�วยแนวคิด้ท่�ว�� ท่กคนม่คว�มสื่ำ�คัญแลุ่ะเป็็นห้ัวใจิ

ห้ลุ่ักในก�รูขับเคลุ่่อนองค์กรู เน�นก�รูเป็็น “People Organization” ท่�น่กถึ่งพนักง�นเป็็นอันดั้บแรูก ม่�งเน�นนำ�นวัตกรูรูม

เทคโนโลุ่ย่ด้ิจิิทัลุ่ม�ใชั�ในกรูะบวนก�รูบรูิห้�รูจิัด้ก�รูบ่คคลุ่ เพิ�มทักษัะท่�ห้ลุ่�กห้ลุ่�ยให้�พนักง�นทรูู นอกจิ�กน่�ยังม่โป็รูแกรูม

พัฒน�ทักษัะแห้�งอน�คต Upskill แลุ่ะ Reskill ให้�พนักง�นม่ Power Skill แลุ่ะ Digital Skill อย��งเป็็นรููป็ธุรูรูมในท่�ส่ื่ด้ เพ่อ

ก�รูเป็ลุ่่�ยนผู้��นสืู่�ก�รูเป็็นองค์กรูด้ิจิิทัลุ่แห้�งอน�คต แลุ่ะรู�วมกันผู้ลัุ่กดั้นองค์กรูให้�เติบโตก��วห้น��อย��งยั�งยืน

ค์วิามยั�งยืน์ เดำิน์หน์้าน์ ำาน์วิัตกรรม สัร้างโลก เปล่�ยน์แปลงประเทัศไทัย

ปลูกจิิตี้ส์ำานึกเปลี�ยนโลกย่�งิยืน

กลุ่่�มทรููม่�งมั�นด้ำ�เนินธุ่รูกิจิแลุ่ะพัฒน�องค์กรูให้�เติบโตอย��งยั�งยืน ครูอบคลุ่่มท่กมิติ ทั�งเศรูษัฐ์กิจิ สื่ังคม แลุ่ะสิื่�งแวด้ลุ่�อม 

ต�มย่ทธุศ�สื่ตรู์ภั�ยใต�กรูอบ 3H’s : Heart Health Home ท่�ให้�คว�มสื่ำ�คัญอย��งยิ�งกับก�รูด้ำ�เนินธุ่รูกิจิท่�โป็รู�งใสื่ ย่ด้ห้ลัุ่ก

ธุรูรูม�ภิับ�ลุ่ คำ�น่งถึ่งผู้ลุ่กรูะทบเชิังบวกแลุ่ะเชิังลุ่บต�อผูู้�ม่สื่�วนได้�สื่�วนเสื่่ย ควบคู�กับก�รูดู้แลุ่สื่ังคมแลุ่ะสื่ิ�งแวด้ลุ่�อม พรู�อม

สื่รู��งสื่รูรูค์ค่ณค��เพ่อก�รูอยู�รู�วมกันในสื่ังคมสืู่�ก�รูพัฒน�อย��งยั�งยืนไป็ด้�วยกัน
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2. การบริหารจััดการความเส่ี่�ยง

2.1 นโยบายและแผนการบริหารความเส่ี่�ยง

บริิษััทฯ มีีคณะกริริมีการิพััฒนาเชิิงกลยุุทธ์์และบริิหาริความีเสีี่�ยุง และมีีริะบบการิบริิหาริความีเสีี่�ยุงคริอบคลุมีทั�งองค์กริ 

ได้้มีีการิปริะกาศใชิ้ “นโยุบายุและกริอบในการิบริิหาริจััด้การิความีเสี่ี�ยุง” อยุ่างเป็นทางการิ เพั่อนำาการิบริิหาริจััด้การิ 

ความีเสี่ี�ยุงไปผสี่านริวมีกับกลยุุทธ์์ทางธุ์ริกิจัและการิปฏิิบัติิงาน โด้ยุฝ่่ายุจััด้การิเป็นผ้้ปฏิิบัติิติามีนโยุบายุ และริายุงาน 

ให้คณะกริริมีการิติริวจัสี่อบทริาบเป็นปริะจัำา

การิบริิหาริจััด้การิความีเสี่ี�ยุงและสี่ภาวะวิกฤติเป็นปริะเด็้นสี่ำาคัญที�บริิษััทฯ และกลุ่มีผ้้มีีสี่่วนได้้เสีี่ยุให้ความีสี่นใจั 

อยุ่างมีาก อีกทั�งยุังเป็นเคริ่องมีือและแนวทางชิ่วยุจััด้การิ วางแผน และรัิบมีือติ่อการิเปลี�ยุนแปลง สี่ภาพัแวด้ล้อมีทาง

ธ์ุริกิจัในปัจัจัุบันได้้อยุ่างทันท่วงที ทั�งภัยุจัากการิเปลี�ยุนแปลงธ์ุริกิจัอยุ่างพัลิกผัน (Disruption) ติ่ออุติสี่าหกริริมีโทริคมีนาคมี 

ความีติ้องการิการิเชิ่อมีติ่อมีากข้ึ้�นขึ้องผ้้บริิโภค ความีปลอด้ภัยุทางไซเบอริ์ ความีติ้งเคริียุด้ทางติลาด้และการิเมีือง ความี

ล่าชิ้าในวงจัริห่วงโซ่อุปทาน การิสี่้ญเสี่ียุล้กค้าอันเน่องจัากโริคอุบัติิใหมี่ ติลอด้จันความีเสีี่�ยุงอ่นๆ ที�อาจัเกิด้ข้ึ้�นใหมี่ ซ้�งอาจั

สี่่งผลกริะทบทั�งเชิิงบวกและเชิิงลบติ่อการิด้ำาเนินธุ์ริกิจัโด้ยุริวมีขึ้ององค์กริ

โครงสร้างการบริหารความเส่�ยง 

โคริงสี่ริ้างการิจััด้การิแบ่งเป็น 3 ลำาด้ับชัิ�น ได้้แก่ การิด้ำาเนินงาน การิบริิหาริจััด้การิ และการิกำากับด้้แล ดั้งนี�

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการพัฒนาเชิงกลยุทธ

และบริหารความเสี่ยง

บริหารความเสี่ยง

หน�วยธุรกิจ

(เจาของความเสี่ยง)

หน�วยธุรกิจ

(เจาของความเสี่ยง)

หน�วยธุรกิจ

(เจาของความเสี่ยง)

หน�วยธุรกิจ

(เจาของความเสี่ยง)

หน�วยธุรกิจ

(เจาของความเสี่ยง)
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การสร้างวัฒนธรรมด้้านความเส่�ยงภายในองค์กร (RISK CULTURE)

บริิษััทฯ สี่่งเสี่ริิมีให้พันักงานมีีความีติริะหนัก และมีีความีร้ิ้ด้้านการิบริิหาริจััด้การิความีเสีี่�ยุง กริะบวนการิการิควบคุมีภายุใน

ที�ด้ี การิบริิหาริความีติ่อเน่องทางธุ์ริกิจั และการิบริิหาริจััด้การิในภาวะวิกฤติิ  โด้ยุจััด้หลักส้ี่ติริฝ่ึกอบริมีให้กับพันักงาน 

ทุกริะด้ับ ปริะชิาสัี่มีพัันธ์์ความีร้ิ้ผ่านสี่่อภายุในองค์กริอยุ่างติ่อเน่อง และมีีชิ่องทางรัิบแจั้งเริ่องที�เป็นปริะเด็้นความีเสี่ี�ยุง 

ด้ังนี�

e-Learning Risk & BCM Hub Safety Risk Alert

ผ้้บริิหาริและพันักงานทุกคน (100%) 

ผ่านการิอบริมีด้้าน ความีเสี่ี�ยุง บริิษััทฯ

จััด้อบริมี ในริ้ปแบบสัี่มีมีนาเชิิงปฏิิบัติิการิ

และอบริมีออนไลน์ เพั่อให้สี่อด้คล้องกับ

สี่ภาพัการิทำางานจัริิง ริวมีถ้ึงมีีการิ

จััด้ทำาสี่่อปริะชิาสัี่มีพัันธ์์ เริ่องความีเสีี่�ยุง

ให้พันักงานริับทริาบอยุ่างติ่อเน่อง

เคริือขึ้่ายุด้้านความีเสี่ี�ยุงสี่ำาหริับผ้้บริิหาริ 

และพันักงานทุกริะด้ับที�สี่นใจัด้้าน

การิบริิหาริความีเสี่ี�ยุง บนแพัลติฟอริ์มี 

True Connect ที�ใชิ้งานได้้ทางมืีอถึือ

และคอมีพัิวเติอริ์ เพั่อสี่่อสี่าริความีริ้้ 

และแลกเปลี�ยุนแนวปฏิิบัติิ 

ชิ่องทางการิริายุงานและสี่่อสี่าริ

ความีเสี่ี�ยุงด้้านความีปลอด้ภัยุในการิ

ปฏิิบัติิงาน จััด้ติั�ง Chat Groups สี่ำาหริับ

พันักงานด้้านปฏิิบัติิการิทั�วปริะเทศ  

Network, Regional Offices, Safety 

บนแพัลติฟอริ์มี True Connect 

สี่ำาหริับพันักงาน 

การประเมินความเส่�ยงองค์กร 

บริิษััทฯ ด้ำาเนินการิปริะเมีินและทบทวนความีเสี่ี�ยุงองค์กริเป็นปริะจัำา 2 คริั�ง/ปี โด้ยุใชิ้หลักการิติามีมีาติริฐานสี่ากล COSO 

ERM 2017 – Integrating with Strategy and Performance ซ้�งกำาหนด้กลุ่มีปริะเด็้นความีเสีี่�ยุงคริอบคลุมีด้้านติ่างๆ อาทิ 

การิปฏิิบัติิการิ การิเงิน เทคโนโลยีุ อุปกริณ์/ เคริ่องมีือ/ สี่ถึานที� ติลาด้/ ล้กค้า/ ค้่ค้า/ พัันธ์มีิติริทางธ์ุริกิจั กฎริะเบียุบ 

กฎหมีายุ บุคคลากริ ความียุั�งยุืน ริวมีถึ้งการิเปลี�ยุนแปลงสี่ภาพัภ้มิีอากาศ และปริะเด้็นทางสัี่งคมี

ขั้ั�นตอนการประเมินความเส่�ยงองค์กร 

 

ธรรมมาภิบาล และวัฒนธรรมดานการจัดการความเสี่ยง

ทําความเขาใจ

บริบททางธุรกิจ

และกลยุทธ

คนหาประเด็นความเสี่ยง

บรรเทา และกําหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง

ประเมินและจัดลําดับความสําคัญ

โดยอิงจากระดับความเสี่ยง

ควบคุม ติดตาม และส�อสาร
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2.2 ปััจัจััยความเส่ี่�ยงต่่อการดำาเนินธุุรกิจัของบริษััทฯ

2.2.1 ความเส่�ยงต่อการด้ำาเนินธุรกิจขั้องบริษััทหรือกลุุ่ ่มบริษััท

กลุ่มีทริ้มุี่งพััฒนาบริิการิและเล็งเห็นโอกาสี่การิเติิบโติอยุ่างติ่อเน่องสี่ำาหริับปี 2565 ภายุหลังความีสี่ำาเริ็จั ในการิด้ำาเนิน

ยุุทธ์ศาสี่ติริ์หลายุปริะการิในชิ่วงปีที�ผ่านมีา โด้ยุธุ์ริกิจัโทริคมีนาคมีหลักอยุ่างธ์ุริกิจัโทริศัพัท์เคล่อนที�และบริอด้แบนด้์

อินเทอริ์เน็ติยุังคงเติิบโติทั�งด้้านริายุได้้และฐานผ้้ใชิ้บริิการิ ธ์ุริกิจัโทริทัศน์ได้้มีีการิพััฒนาสี่้่ชิ่องทางออนไลน์ ในขึ้ณะที�ธ์ุริกิจั

ด้้านดิ้จัิทัลเติิบโติพัริ้อมีริองรัิบความีติ้องการิขึ้องผ้้บริิโภคและภาคธุ์ริกิจัที�เพัิ�มีส้ี่งข้ึ้�น อยุ่างไริก็ด้ี กลุ่มีทริ้ติริะหนักถึ้งปัจัจััยุ

ความีเสี่ี�ยุงติ่างๆ ซ้�งอาจัสี่่งผลกริะทบติ่อผลการิด้ำาเนินงานขึ้องบริิษััทฯ และ/หรืิอบริิษััทยุ่อยุ ด้ังติ่อไปนี�

คว าม เส่� ย ง เ ฉพ า ะกรณี่อั น เ ป็ นผลุ่จ ากก าร ได้้ ม า ซึ่่� ง ใ บอนุญาต ให้ ใ ช้้ คลุ่่ นคว าม ถ่ี่�  สำา หรั บกิ จก าร โทรคมน าคม  

ย่าน 2100 MHZ 1800 MHZ  900 MHZ แลุ่ะ 700 MHZ 2600 MHZ แลุ่ะ 26 GHZ

ความเส่�ยงด้้านการเงิน

กลุ่มีทริ้อาจัมีีความีเสี่ี�ยุงด้้านการิเงิน อันเกิด้จัากการิที�บริิษััทในกลุ่มีทริ้ติ้องใชิ้เงินลงทุนจัำานวนที�ส้ี่งสี่ำาหริับการิชิำาริะ

ค่าใบอนุญาติให้ใชิ้คล่นความีถึี�ที�ได้้รัิบการิจััด้สี่ริริจัากคณะกริริมีการิ กสี่ทชิ. และการิลงทุนในการิขึ้ยุายุโคริงขึ้่ายุ

โทริคมีนาคมีอยุ่างติ่อเน่อง เพั่อริองรัิบการิให้บริิการิติามีใบอนุญาติดั้งกล่าว อยุ่างไริก็ติามี การิให้บริิการิโทริคมีนาคมี

ขึ้องบริิษััทในกลุ่มีทริ้มีีการิเติิบโติที�สี่้งกว่าภาพัริวมีอุติสี่าหกริริมี ทั�งด้้านริายุได้้และฐานผ้้ใชิ้บริิการิอยุ่างติ่อเน่อง  

โด้ยุกลุ่มีทริ้ ได้้เปิด้ให้บริิการิโทริศัพัท์เคล่อนที�บนคล่นความีถึี�โทริคมีนาคมี ยุ่าน 2100 MHz 1800 MHz ยุ่าน 900 MHz 

และยุ่านความีถึี�อ่นๆ ติามีที�ได้้ริับการิจััด้สี่ริริมีาโด้ยุเชิ่อว่ากลุ่มีทริ้มีีโอกาสี่เติิบโติได้้อยุ่างติ่อเน่อง ซ้�งจัะทำาให้สี่ามีาริถึลด้

ความีเสี่ี�ยุงทางด้้านการิเงินลง 

นอกจัากนั�น TUC ได้้ชิำาริะค่าใบอนุญาติให้ใชิ้คล่นความีถึี�ยุ่าน 2100 MHz และ 1800 MHz คริบถึ้วนแล้ว อีกทั�ง

สี่ามีาริถึขึ้ยุายุริะยุะเวลาการิแบ่งชิำาริะเงินค่าใบอนุญาติให้ใชิ้คล่นความีถึี�ยุ่าน 900 MHz ออกไปได้้จันถึ้งปี 2568 

ติามีคำาสี่ั�งหัวหน้าคณะริักษัาความีสี่งบแห่งชิาติิที� 4/2562 เริ่องมีาติริการิแก้ไขึ้ปัญหาการิปริะกอบกิจัการิโทริทัศน์

และกิจัการิโทริคมีนาคมี (“คำาสี่ั�ง คสี่ชิ. ที� 4/2562”) โด้ยุได้้เริิ�มีชิำาริะงวด้แริกหลังจัากที�ได้้ริับการิขึ้ยุายุริะยุะเวลา 

ในชิ่วงเด้ือนมีีนาคมี 2563 อ้างอิงติามีหนังสี่ือขึ้องสี่ำานักงาน กสี่ทชิ. ที� สี่ทชิ 2509/19912.02 เริ่องขึ้้อม้ีลการิชิำาริะ

เงินปริะม้ีลคล่นความีถึี�ยุ่าน 900 MHz ติามีคำาสี่ั�ง คสี่ชิ. ที� 4/2562 ซ้�งจัะชิ่วยุลด้ภาริะทางการิเงินที�จัะเกิด้ข้ึ้�น 

ในริะยุะสี่ั�นลงได้้ และ จัะชิ่วยุให้มีีเวลาเพัียุงพัอในการิสี่ริ้างริายุได้้เพัิ�มีเติิมีเพั่อนำามีาชิำาริะภาริะทางการิเงิน 

ขึ้้างติ้น แติ่ในขึ้ณะเด้ียุวกันด้้วยุเง่อนไขึ้ขึ้องคำาสัี่�ง คสี่ชิ. ที� 4/2562 ทำาให้ TUC มีีภาริะทางการิเงินเพัิ�มีเติิมีจัาก

การิขึ้อริับการิจััด้สี่ริริคล่นความีถึี�ยุ่าน 700 MHz ติามีเง่อนไขึ้ด้ังกล่าวด้้วยุม้ีลค่าใบอนุญาติเป็นเงิน 17,584  

ล้านบาท โด้ยุเมี่อวันที� 24 ธ์ันวาคมี 2563 TUC ได้้ชิำาริะเงินค่าคล่นความีถึี�ยุ่าน 700 MHz งวด้ที�หน้�งแล้วเป็น

จัำานวนเงิน 1,758.4 ล้านบาท และได้้ริับใบอนุญาติให้ใชิ้คล่นความีถึี�ยุ่าน 700 MHz  เมี่อวันที� 27 ธ์ันวาคมี 2563 

เพั่อให้บริิการิโทริศัพัท์เคล่อนที�เป็นริะยุะเวลา 15 ปี โด้ยุใบอนุญาติ จัะสี่ิ�นสีุ่ด้ในวันที� 26 ธ์ันวาคมี 2578 และ TUC  

ยุังมีีหน้าที�ในการิชิำาริะค่าคล่นความีถึี�สี่่วนที�เหลืออีก 9 งวด้ นับติั�งแติ่วันที�คริบริอบการิอนุญาติให้ใชิ้คล่นความีถึี� 

ในปีที�สี่องถึ้งปีที�สี่บิ ซ้�งคลน่ความีถึี�ยุา่น 700 MHz จัะเปน็สี่ว่นชิว่ยุใหก้ลุม่ีทริส้ี่ามีาริถึเพัิ�มีริายุได้จ้ัากบริกิาริโทริศพััทเ์คลอ่นที�

ได้้เพัิ�มีข้ึ้�น แมี้จัะมีีภาริะค่าใชิ้จั่ายุจัากค่าคล่นความีถึี�ในสี่่วนนี�

นอกจัากนี� เมี่อวันที� 16 กุมีภาพัันธ์์ 2563 TUC ชินะการิปริะม้ีลคล่นความีถึี�ยุ่าน 2600 MHz ชิุด้ที� 11 - 19 ม้ีลค่า 

ใบอนุญาติเป็นเงิน 17,872.88 ล้านบาท และคล่นความีถึี�ยุ่าน 26 GHz ชิุด้ที� 1 - 8 ม้ีลค่าใบอนุญาติเป็นเงิน 3,576.88 

ล้านบาท โด้ยุในสี่่วนขึ้องคล่นความีถึี�ยุ่าน 2600 MHz TUC ได้้ชิำาริะเงินค่าคล่นความีถึี�งวด้ที�หน้�งแล้ว และได้้ริับ 

ใบอนุญาติให้ใชิ้คล่นความีถึี�ยุ่าน 2600 MHz เมี่อวันที� 16 มีีนาคมี 2563 เพั่อให้บริิการิโทริศัพัท์เคล่อนที�เป็น
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ริะยุะเวลา 15 ปี โด้ยุใบอนุญาติจัะสี่ิ�นสีุ่ด้วันที� 15 มีีนาคมี 2578 และ TUC ยุังมีีหน้าที�ในการิชิำาริะค่าคล่นความีถึี� 

สี่่วนที�เหลืออีก 6 งวด้ นับตัิ�งแติ่วันที�คริบริอบการิอนุญาติให้ใชิ้คล่นความีถึี�ในปีที�ห้าถ้ึงปีที�สี่ิบ ทั�งนี� หากได้้มีีการิขึ้ยุายุ

โคริงขึ้่ายุติามีที� กสี่ทชิ. กำาหนด้ และสี่ำาหริับคล่นความีถึี�ยุ่าน 26 GHz TUC ได้้ชิำาริะค่าคล่นความีถึี�ทั�งจัำานวนแล้วเมี่อ 

วันที� 17 กุมีภาพัันธ์์ 2564 และได้้รัิบใบอนุญาติให้ใชิ้คล่นความีถึี�ยุ่าน 26 GHz เมี่อวันที� 17 กุมีภาพัันธ์์ 2564 เพั่อให้บริิการิ

โทริศัพัท์เคล่อนที�เป็นริะยุะเวลา 15 ปี โด้ยุใบอนุญาติจัะสิี่�นสุี่ด้วันที� 16 กุมีภาพัันธ์์ 2579

ความเส่�ยงด้้านการแขั้่งขัั้น

บริิษััทฯ อาจัมีีความีเสี่ี�ยุงด้้านการิแขึ้่งขึ้ันที�เพัิ�มีข้ึ้�น เน่องจัากผ้้ให้บริิการิโทริศัพัท์เคล่อนที�ริายุอ่นพัยุายุามีป้องกัน 

ไมี่ให้ล้กค้าขึ้องตินยุ้ายุมีาใชิ้บริิการิขึ้องกลุ่มีบริิษััทฯ ด้้วยุชิ่องทางบริิการิคงสิี่ทธ์ิเลขึ้หมีายุโทริศัพัท์เคล่อนที� (Mobile 

Number Portability-MNP) ที�ให้ล้กค้าสี่ามีาริถึเปลี�ยุนผ้้ให้บริิการิได้้โด้ยุไมี่จัำาเป็นติ้องเปลี�ยุนเลขึ้หมีายุโทริศัพัท์ ทำาให้กลุ่มี

ทริ้โมีบายุอาจัจัะมีีความีเสี่ี�ยุงในการิสี่้ญเสี่ียุล้กค้าบางสี่่วนให้กับผ้้ให้บริิการิโทริศัพัท์เคล่อนที�ริายุอ่น หรืิอมีีความีเสี่ี�ยุง 

ที�ผ้้ให้บริิการิริายุอ่นอาจัปฏิิเสี่ธ์หรืิอกีด้กันการิโอนยุ้ายุ มีิให้ผ้้ใชิ้บริิการิโอนยุ้ายุมีาใชิ้บริิการิโทริศัพัท์เคล่อนที�ขึ้องกลุ่มีทร้ิ 

โด้ยุกลุ่มีทริ้มีีนโยุบายุที�จัะชิ่วยุเหลือและอำานวยุความีสี่ะด้วกอยุ่างเติ็มีที�ให้ผ้้ใชิ้บริิการิที�มีีความีปริะสี่งค์จัะโอนยุ้ายุมีาใชิ้

บริิการิโทริศัพัท์เคล่อนที�ขึ้องกลุ่มีทริ้สี่ามีาริถึด้ำาเนินการิโอนยุ้ายุได้้โด้ยุสี่ะด้วก ปริะกอบกับนโยุบายุการินำาเสี่นอริายุการิ

สี่่งเสี่ริิมีการิขึ้ายุที�มีีความีน่าสี่นใจัควบค้่ไปกับด้ีไวซ์ที�มีีคุณภาพั และการิให้บริิการิโทริศัพัท์เคล่อนที�ที�คริอบคลุมีพัื�นที�อยุ่าง

ทั�วถึ้งควบค้่ไปกับบริิการิโมีบายุอินเทอริ์เน็ติที�มีีปริะสี่ิทธิ์ภาพั ซ้�งจัะชิ่วยุกริะตุิ้นให้อัติริาการิโอนยุ้ายุขึ้องผ้้ใชิ้บริิการิมีายัุง

กลุ่มีทริ้เพัิ�มีมีากข้ึ้�น ในขึ้ณะเดี้ยุวกันก็จัะชิ่วยุให้อัติริาการิโอนยุ้ายุขึ้องผ้้ใชิ้บริิการิไปยัุงผ้้ให้บริิการิอ่นลด้ลงไปพัริ้อมีกัน

นอกจัากนี� ยุังริวมีถึ้งการิแขึ้่งขึ้ันในริายุการิสี่่งเสี่ริิมีการิขึ้ายุ การิเกิด้บริิการิที�เกี�ยุวขึ้้องในริ้ปแบบใหมี่ๆ และการิมีี 

ผ้้ให้บริิการิริายุใหมี่ในอนาคติที�ทำาให้การิแขึ้่งขัึ้นในติลาด้ส้ี่งข้ึ้�น อยุ่างไริก็ติามี บริิษััทฯ คาด้ว่ากลยุุทธ์์หลักขึ้องบริิษััทฯ 

ที�ให้ความีสี่ำาคัญกับการิให้บริิการิด้้วยุเคริือขึ้่ายุปริะสี่ิทธ์ิภาพัสี่้งพัริ้อมีแคมีเปญคอนเวอริ์เจันซ์และบริิการิด้้านด้ิจัิทัล 

ที�หลากหลายุ ซ้�งมุี่งติอบสี่นองความีติ้องการิขึ้องผ้้บริิโภคอยุ่างติ่อเน่อง ติลอด้จันแพัลติฟอริ์มีสิี่ทธ์ิปริะโยุชิน์สี่ำาหริับ 

ล้กค้าทริ้ จัะสี่ามีาริถึลด้ความีเสีี่�ยุงดั้งกล่าวและชิ่วยุสี่ริ้างความีผ้กพัันขึ้องล้กค้าได้้

ความเส่�ยงท่� เก่�ยวกับการด้ำาเนินงาน

ความเส่�ยงท่�เก่�ยวขั้้องกับการแขั้่งขัั้นทางการตลุ่าด้

การิแขึ้่งขึ้ันในติลาด้โทริคมีนาคมียุังคงอยุ้่ในริะด้ับสี่้งจัากการิก้าวเขึ้้าสี่้่การิแขึ้่งขึ้ันโด้ยุเสี่ริีอยุ่างเป็นธ์ริริมีมีากข้ึ้�น

ขึ้องธุ์ริกิจัโทริคมีนาคมีในปริะเทศไทยุ เห็นได้้จัากกริณีที�ผ้้ให้บริิการิโทริศัพัท์เคล่อนที�ติ่างมุี่งขึ้ยุายุโคริงขึ้่ายุอยุ่าง 

ติ่อเน่อง ริวมีถึ้งการิขึ้ยุายุโคริงขึ้่ายุและเปิด้ให้บริิการิ 5G เพัิ�มีเติิมี พัริ้อมีทั�งนำาเสี่นอโปริโมีชัิ�นที�น่าด้้งด้้ด้ใจัริ่วมีกับดี้ไวซ์

ที�มีีความีหลากหลายุ เพั่อเพัิ�มีสี่่วนแบ่งทางการิติลาด้และเติิบโติไปพัริ้อมีกับความีติ้องการิใชิ้งานโมีบายุอินเทอริ์เน็ติ 

ที�เพัิ�มีสี่้งข้ึ้�นติ่อเน่อง อยุ่างไริก็ติามี กลุ่มีทริ้มีีความีได้้เปรีิยุบผ้้ให้บริิการิริายุอ่น จัากความีคุ้มีค่าสี่้งสุี่ด้ที�มีอบให้แก่ล้กค้า

ผ่านเครืิอขึ้่ายุปริะสิี่ทธิ์ภาพัสี่้งซ้�งปริะกอบด้้วยุคล่นความีถึี�หลากหลายุ ริวมีถ้ึงริะบบนิเวศด้้านดิ้จัิทัลที�คริอบคลุมีขึ้อง 

กลุ่มีทริ้ โด้ยุเคริือขึ้่ายุ 4G และ 3G ขึ้องกลุ่มีทริ้ มีีความีคริอบคลุมีริวมีกันแล้วกว่าริ้อยุละ 98 ขึ้องปริะชิากริทั�วปริะเทศ 

นอกจัากนี� กลุ่มีทริ้ยัุงมุี่งมัี�นพััฒนาคุณภาพัและขึ้ยุายุโคริงขึ้่ายุเพั่อให้มีีความีคริอบคลุมีมีากยุิ�งข้ึ้�นริวมีถ้ึงให้บริิการิ

เคริือขึ้่ายุ 5G แล้วใน 77 จัังหวัด้ทั�วปริะเทศ โด้ยุปริะกอบกับกลุ่มีทริ้มีีคล่นความีถึี�ที�เพัียุงพัอและสี่ามีาริถึริองริับ 

ติ่อการิให้บริิการิและติอบสี่นองติ่อความีติ้องการิขึ้องผ้้ใชิ้บริิการิได้้อยุ่างติริงจุัด้ ชิ่วยุให้ผ้้ให้บริิการิโทริศัพัท์เคล่อนที� 

ภายุใติ้กลุ่มีทริ้สี่ามีาริถึให้บริิการิและออกริายุการิสี่่งเสี่ริิมีการิขึ้ายุ ริวมีถึ้งแคมีเปญคอนเวอริ์เจันซ์ที�น่าด้้งด้้ด้ใจัขึ้อง 

กลุ่มีทริ้ พัริ้อมีการิขึ้ยุายุชิ่องทางการิขึ้ายุผ่านความีริ่วมีมีือกับพัันธ์มีิติริทางธ์ุริกิจั น่าจัะสี่่งผลให้ริายุได้้กลุ่มีทริ้เติิบโติ

แขึ้็งแกริ่งและติ่อเน่องได้้มีากยุิ�งข้ึ้�น



รายงานประจำป 2564 (แบบ 56-1 One Report)

True to Tech, The Future is True

69

อน้�ง เน่องจัากบริิษััทในกลุ่มีทริ้ที�ให้บริิการิโทริศัพัท์เคล่อนที�ยุังมีีหน้าที�ในการิก่อสี่ริ้างโคริงขึ้่ายุให้มีีความีคริอบคลุมี

พัื�นที�ทั�วปริะเทศ และมีีพัันธ์ะที�จัะขึ้ยุายุโคริงขึ้่ายุให้คริอบคลุมีติ่อๆ ไปมีากยุิ�งข้ึ้�น ผ้้ให้บริิการิโทริศัพัท์เคล่อนที� 

ในกลุ่มีทริ้ จ้ังยุังคงปริะสี่บปัญหาจัากการิก่อสี่ริ้างเสี่าสี่ำาหริับติิด้ติั�งอุปกริณ์โทริคมีนาคมี โด้ยุมีีผ้้ริ้องเริียุนเพั่อให้ 

ริะงับการิก่อสี่ริ้างและริื�อถึอนเสี่าที�ติิด้ติั�งอุปกริณ์โทริคมีนาคมี เน่องจัาก กล่าวอ้างว่าได้้รัิบความีเด้ือด้ริ้อนจัาก

การิก่อสี่ริ้าง ซ้�งอาจัสี่่งผลกริะทบติ่อการิให้บริิการิโทริศัพัท์เคล่อนที�ขึ้องกลุ่มีทริ้ ริวมีทั�งค่าใชิ้จั่ายุที�เกี�ยุวขึ้้อง  

ซ้�งบริิษััทในกลุ่มีทริ้ได้้มีีการิด้ำาเนินการิติามีขัึ้�นติอนที�เกี�ยุวขึ้้องติามีหลักเกณฑ์์ขึ้อง กสี่ทชิ. ควบค้่ไปด้้วยุ ทั�งนี�  

ในท้ายุที�สีุ่ด้ หากมีีผลยุุติิปริากฏิว่าติ้องมีีการิริื�อถึอนเสี่าที�ติิด้ตัิ�งอุปกริณ์โทริคมีนาคมี กลุ่มีทริ้จัะมีีภาริะค่าใชิ้จั่ายุ 

ในการิริื�อถึอนเสี่าดั้งกล่าว ทั�งนี� บริิษััทฯ เชิ่อว่า หากบริิษััทในกลุ่มีทริ้ที�ให้บริิการิโทริศัพัท์เคล่อนที� ด้ำาเนินการิ 

ติามีขัึ้�นติอนติ่างๆ ติามีหลักเกณฑ์์ที�เกี�ยุวขึ้้องกับการิสี่ริ้างเสี่าที�ติิด้ติั�งอุปกริณ์โทริคมีนาคมีโทริศัพัท์เคล่อนที�แล้ว กลุ่มีทร้ิ

จัะสี่ามีาริถึก่อสี่ริ้างเสี่าได้้อยุ่างริาบริ่น

สี่่วนธ์ุริกิจัโทริศัพัท์พัื�นฐานขึ้องกลุ่มีทริ้ กลุ่มีทริ้มีีผ้้ให้บริิการิที�ได้้ริับใบอนุญาติปริะกอบกิจัการิโทริคมีนาคมีที�ให้บริิการิ

โทริศัพัท์พัื�นฐานได้้โด้ยุใชิ้เทคโนโลยีุที�ทันสี่มีัยุ และมีีการินำาเสี่นอบริิการิติ่างๆ ควบค้่กันไป อยุ่างไริก็ติามี ในธุ์ริกิจันี�ยุังคง

เผชิิญกับการิแขึ้่งขึ้ันที�ทวีความีรุินแริงยุิ�งข้ึ้�นจัากบริิการิโทริศัพัท์เคล่อนที�และบริิการิเสีี่ยุงผ่านการิให้บริิการิอินเทอริ์เน็ติ 

(VoIP) ริวมีถึ้งบริิการิใหมี่ๆ ที�พััฒนามีาทด้แทน เน่องจัากบริิการิด้ังกล่าว มีีอัติริาค่าบริิการิที�ติำ�ากว่าอัติริาค่าบริิการิโทริศัพัท์

พัื�นฐานแบบเดิ้มี

สี่ำาหรัิบติลาด้อินเทอริ์เน็ติและบริอด้แบนด้์ ค้่แขึ้่งริายุสี่ำาคัญขึ้องกลุ่มีทริ้ อาทิ  ทีโอที  (ปัจัจุับันคือ บริิษััท โทริคมีนาคมี

แห่งชิาติิ จัำากัด้ (มีหาชิน)) หริือ NT ซ้�งเป็นบริิษััทที�เกิด้ข้ึ้�นจัากการิควบริวมีกิจัการิริะหว่าง CAT Telecom และ ทีโอที)  

บริิษััท ทริิปเปิลที บริอด้แบนด้์ จัำากัด้ (หริือ 3BB ในปัจัจัุบัน) หริือบริิษััท แอด้วานซ์ ไวริ์เลสี่ เน็ทเวอริ์ค จัำากัด้  

ซ้�งให้บริิการิ AIS Fiber broadband มุี่งเน้นการิขึ้ยุายุพัื�นที�ให้บริิการิในพัื�นที�กริุงเทพัมีหานคริและปริิมีณฑ์ล ซ้�ง

เป็นติลาด้หลักขึ้องกลุ่มีทริ้ออนไลน์ อยุ่างไริก็ด้ี ทริ้ออนไลน์ยุังคงมีีความีได้้เปรีิยุบจัากการิให้บริิการิด้้วยุเทคโนโลยีุ 

ที�ทันสี่มัียุและมีีคุณภาพัสี่้งอยุ่างเทคโนโลยีุ FTTx ติลอด้จันนำาเสี่นออินเติอริ์เน็ติความีเริ็วส้ี่ง 1 Gbps และ 2 Gbps  

ริ่วมีกับนวัติกริริมีด้ีไวซ์ และแคมีเปญคอนเวอริ์เจันซ์ที�ผสี่านบริิการิและสี่ิทธ์ิปริะโยุชิน์หลากหลายุภายุใติ้กลุ่มีทริ้  

โด้ยุเฉพัาะทริ้ไอดี้ และกล่องทริ้ไอด้ีทีวี ซ้�งชิ่วยุเพัิ�มีโอกาสี่ในการิสี่ริ้างริายุได้้ติ่อไป 

กลุ่มีทริ้คาด้ว่าการิแขึ้่งขัึ้นในธ์ุริกิจัติ่างๆ ที�กลุ่มีทริ้ให้บริิการิจัะยัุงคงมีีติ่อเน่องในอนาคติ แติ่กลุ่มีทริ้มีีความีพัริ้อมี

สี่ำาหรัิบการิแขึ้่งขึ้ัน โด้ยุมีีขึ้้อได้้เปรีิยุบจัากการิมีีแบรินด้์ที�แข็ึ้งแกริ่ง มีีบริิการิที�คริบวงจัริ และมีีคอนเทนติ์ที�หลากหลายุ  

โด้ยุสี่ามีาริถึสี่ริ้างความีแติกติ่างผ่านการิผสี่มีผสี่านสี่ินค้าและบริิการิในกลุ่มีทริ้ได้้อยุ่างลงติัวภายุใติ้กลยุุทธ์์ 

คอนเวอริ์เจันซ์ ริวมีถึ้งการิมีีริะบบนิเวศดิ้จิัทัลคริบวงจัริและความีริ่วมีมืีอ กับพัันธ์มิีติริด้้านชิ่องทางการิขึ้ายุและ 

จััด้จัำาหน่ายุทั�วปริะเทศ

ความเส่�ยงเฉพาะธุรกิจขั้องกลุุ่่มทรูวิช้ั�นส์

ความีเสี่ี�ยุงขึ้องกลุ่มีทร้ิวิชัิ�นสี่์ที�ผ่านมีา ได้้แก่ การิจััด้หาริายุการิจัากติ่างปริะเทศ และการิแขึ้่งขัึ้นที�ทวีความีรุินแริง

ข้ึ้�นทั�งในธ์ุริกิจัโทริทัศน์แบบบอกรัิบสี่มีาชิิกในปริะเทศไทยุ และโทริทัศน์ในริะบบดิ้จัิติอลที�ค่อนขึ้้างมีีชิ่องริายุการิ 

ที�มีีความีหลากหลายุ ทั�งยุังเป็นค้่แขึ้่งที�กริะทบติ่อการิปริะกอบกิจัการิขึ้องกลุ่มีทริ้วิชัิ�นสี่์ นอกจัากนี� กลุ่มีทริ้วิชัิ�นสี่์

ยุังติ้องแขึ้่งขึ้ันกับผ้้ให้บริิการิโทริทัศน์แบบ OTT โด้ยุผ้้ปริะกอบการิริายุเดิ้มีและริายุใหมี่ติ่างแขึ้่งขึ้ันเพั่อแยุ่งชิิง 

สี่่วนแบ่งการิติลาด้และเพั่อให้ ได้้มีาซ้� งสี่ิทธ์ิ ในการิแพัริ่ภาพัคอนเทนติ์สี่ำาคัญๆ ซ้�งอาจัทำาให้กลุ่มีทริ้ วิ ชัิ�นสี่์ 

มีีค่าใชิ้จั่ายุเพั่อการิได้้มีาซ้�งคอนเทนติ์ติ่างๆ เหล่านี�เพัิ�มีสี่้งข้ึ้�น นอกจัากนี� ทริ้วิชัิ�นสี่์ยุังมีีความีเสี่ี�ยุงจัากการิถึ้กลักลอบ

ใชิ้สี่ัญญาณหริือการิละเมิีด้ลิขึ้สิี่ทธ์ิ� ทำาให้หากกลุ่มีทริ้วิชัิ�นสี่์มีีอุปสี่ริริคในการิจััด้หาริายุการิที�เป็นที�สี่นใจัขึ้องสี่มีาชิิก 

หริือหากติ้นทุนขึ้องการิจััด้หาริายุการิเพัิ�มีสี่้งข้ึ้�นในอนาคติก็จัะมีีผลกริะทบติ่อผลปริะกอบการิขึ้องกลุ่มีทริ้วิชัิ�นสี่์ 

นอกจัากนี� ยุังมีีความีเสี่ี�ยุงในการิเจัริจัาเพั่อติ่อสี่ัญญาให้ได้้มีาซ้�งสี่ิทธ์ิในการิแพัริ่ภาพัคอนเทนติ์ ซ้�งอาจัทำาให้กลุ่มี

ทริ้วิชัิ�นสี่์ไมี่อาจันำาเสี่นอชิ่องริายุการิบางชิ่องริายุการิหริือริายุการิบางริายุการิติ่อไปได้้ ซ้�งการิยุกเลิกชิ่องริายุการิ

หริือริายุการิก่อให้เกิด้ความีเสี่ี�ยุงที�ล้กค้าจัะยุกเลิกการิใชิ้บริิการิ หริือใชิ้สิี่ทธิ์เริียุกริ้องติามีกฎหมีายุได้้ ปัจัจัุบัน
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ล้กค้าที�สี่นใจัในริายุการิจัากติ่างปริะเทศ เป็นล้กค้าที�สี่มีัคริแพั็กเกจัพัริีเมีียุมีและแพั็กเกจัทั�วไป ที�เป็นสี่่วนชิ่วยุ และ

สี่นับสี่นุนธ์ุริกิจัขึ้องกลุ่มีทริ้วิชัิ�นสี่์ แติ่ทั�งนี� กลุ่มีทริ้เชิ่อว่าคอนเทนติ์คุณภาพัส้ี่งที�หลากหลายุและคริบถึ้วน และ

เป็นที�นิยุมี กลุ่มีทริ้วิ ชัิ�นสี่์ยุังสี่ามีาริถึเป็นผ้้ถึือลิขึ้สี่ิทธ์ิ� เพัียุงริายุเด้ียุวในปริะเทศไทยุ ริวมีถึ้งคอนเทนติ์ที�กลุ่มี 

ทริ้วิชิั�นสี่์เป็นผ้้ผลิติเอง ซ้�งได้้รัิบความีนิยุมีอยุ่างส้ี่งจัากผ้้ริับชิมีในปริะเทศ อีกทั�งการิผสี่มีผสี่านบริิการิอ่นๆ ขึ้อง 

กลุ่มีทริ้ ผ่านยุุทธ์ศาสี่ติริ์คอนเวอริ์เจันซ์จัะชิ่วยุริักษัาความีได้้เปริียุบในเชิิงการิแขึ้่งขึ้ันขึ้องกลุ่มีทริ้วิชัิ�นสี่์ นอกจัากนี� 

ฐานสี่มีาชิิกที�มีีขึ้นาด้ใหญ่ ริวมีทั�งปริะสี่บการิณ์ในการิด้ำาเนินงานในธุ์ริกิจันี�มีายุาวนานขึ้องกลุ่มีทริ้วิชัิ�นสี่์ ยุังเป็น

หลักปริะกันด้้านริายุได้้สี่ำาหริับผ้้ให้บริิการิคอนเทนติ์ จ้ังริักษัาความีเป็นพัันธ์มิีติริทางธ์ุริกิจัริะหว่างผ้้ให้บริิการิ 

คอนเทนติ์กับกลุ่มีทริ้วิชัิ�นสี่์ได้้เป็นอยุ่างด้ี

ทั�งนี� กลุ่มีทริ้วิชัิ�นสี่์ยุังมีีความีเสี่ี�ยุงที�เกิด้จัากหลักเกณฑ์์การิกำากับด้้แลขึ้องคณะกริริมีการิ กสี่ทชิ. เชิ่น หลักเกณฑ์์ 

ที�เกี�ยุวกับการิจััด้ลำาด้ับบริิการิโทริทัศน์ และการิจััด้เริียุงชิ่องริายุการิ ริวมีถึ้งหลักเกณฑ์์เกี�ยุวกับการิแจั้งผ้้ใชิ้บริิการิ

ถึ้งการิยุกเลิกชิ่องริายุการิซ้�งอาจัมีีขึ้้อจัำากัด้ที�ทำาให้ไมี่สี่ามีาริถึแจั้งให้ผ้้ใชิ้บริิการิทริาบล่วงหน้าได้้ติามีกำาหนด้เวลา 

อีกทั�งยุังมีีความีเสีี่�ยุงในความีไมี่ชิัด้เจันขึ้องการิกำากับด้้แลขึ้องคณะกริริมีการิ กสี่ทชิ. อาทิ การิกำากับด้้แลโฆษัณา 

เนื�อหาริายุการิ และการิพัิจัาริณามีาติริการิเยุียุวยุาติ่างๆ ที�กลุ่มีทริ้วิชัิ�นสี่์นำาเสี่นอเมี่อมีีความีจัำาเป็นติ้องยุกเลิก 

ชิ่องริายุการิ และการิพัิจัาริณาหลักเกณฑ์์การิเผยุแพัริ่กิจัการิโทริทัศน์ที�ให้บริิการิเป็นการิทั�วไป

ความเส่�ยงจากงานอันม่ลิุ่ขั้สิทธิ�

ในการิแพัริ่ภาพัแพัริ่เสี่ียุงขึ้องคอนเทนติ์ติ่างๆ ทางกลุ่มีทริ้วิ ชัิ�นสี่์มีีนโยุบายุที�จัะแพัริ่ภาพั แพัริ่เสี่ียุง เฉพัาะ 

คอนเทนติ์ที�กลุ่มีทริ้วิชัิ�นสี่์ได้้สี่ริริสี่ริ้างข้ึ้�นมีาและที�กลุ่มีทริ้วิชัิ�นสี่์ได้้รัิบสิี่ทธ์ิให้แพัริ่ภาพั แพัริ่เสีี่ยุง จัากผ้้ทริงสี่ิทธ์ิ 

ในลิขึ้สี่ิทธ์ิ�ขึ้องคอนเทนติ์นั�น โด้ยุบริิษััทฯ เขึ้้าใจัว่าสิี่ทธิ์ที�กลุ่มีทริ้วิ ชัิ�นสี่์ได้้ริับมีาในการิแพัริ่ภาพัแพัริ่เสีี่ยุงนั�น  

ผ้้ให้บริิการิชิ่องริายุการิได้้ริับสี่ิทธ์ิในงานนั�นๆ แล้ว ริวมีทั�ง กลุ่มีทริ้วิชัิ�นสี่์ได้้ทำาสี่ัญญากับองค์กริจััด้เก็บค่าลิขึ้สี่ิทธ์ิ�  

เพั่อเป็นการิรัิบริองว่างานด้นติรีิกริริมีที�ติิด้มีากับงานอันมีีลิขึ้สิี่ทธ์ิ�ปริะเภทติ่างๆ ได้้มีีการิชิำาริะค่าติอบแทนอยุ่างถึ้กติ้องแล้ว

อยุ่างไริก็ติามี บริิษััทฯ เขึ้้าใจัว่าแมี้ทางกลุ่มีทริ้วิชัิ�นสี่์จัะใชิ้ความีริะมีัด้ริะวังอยุ่างเติ็มีที�แล้ว แติ่ก็อาจัถึ้กผ้้ปริะกอบการิ 

ริายุอ่นๆ จััด้เก็บค่าลิขึ้สี่ิทธ์ิ�เพัิ�มีเติิมี ทั�งยุังมีีความีเสี่ี�ยุงที�เจั้าขึ้องลิขึ้สี่ิทธ์ิ�ที�ไมี่ได้้เป็นสี่มีาชิิกขึ้ององค์กริจััด้เก็บค่าลิขึ้สี่ิทธ์ิ� 

อาจัใชิ้สี่ิทธ์ิเริียุกริ้อง หากมีีการิเผยุแพัริ่งานโด้ยุไมี่ได้้ริับอนุญาติ

ความเส่�ยงท่�เก่�ยวขั้้องกับการเปลุ่่�ยนแปลุ่งขั้องเทคโนโลุ่ย่

เทคโนโลยีุที�เกี�ยุวขึ้้องกับการิสี่่อสี่าริมีีการิเปลี�ยุนแปลงอยุ่างริวด้เร็ิวและความีติ้องการิขึ้องล้กค้าก็เปลี�ยุนแปลง

ไปติามีวิวัฒนาการิในผลิติภัณฑ์์และบริิการิใหมี่ๆ ริวมีถึ้งการิเปลี�ยุนแปลงด้้านกฎเกณฑ์์การิกำากับด้้แลติ่างก็มีีสี่่วน 

ทำาให้ มีีการิเปิด้ติลาด้และให้บริิการิด้้วยุเทคโนโลยุี ใหมี่ๆ จ้ังคาด้ว่าปัจั จััยุติ่างๆ ด้ังกล่าวขึ้้างติ้น จัะยุังคง 

มีีผลติ่อธ์ุริกิจัสี่่อสี่าริขึ้องปริะเทศไทยุในอนาคติ เพั่อติอบริับกับแนวโน้มีใหมี่ๆ ด้้านเทคโนโลยีุ อาจัทำาให้กลุ่มีทริ้ 

มีีค่าใชิ้จั่ายุในการิลงทุนและการิด้ำาเนินงานสี่้งข้ึ้�นเป็นอยุ่างมีาก และหากกลุ่มีทริ้ไมี่ลงทุนในเทคโนโลยีุใหมี่อาจัจัะมีีผล

ทำาให้ขึ้ีด้ความีสี่ามีาริถึในการิแขึ้่งขึ้ันและความีพั้งพัอใจัขึ้องล้กค้าลด้ลง 

อยุ่างไริก็ติามี กลุ่มีทริ้คาด้ว่าด้้วยุผลิติภัณฑ์์และบริิการิที�หลากหลายุ ติลอด้จันฐานริายุได้้และล้กค้าที� มีีความี 

หลากหลายุ จัะทำาให้สี่ามีาริถึรัิบมืีอกับการิเปลี�ยุนแปลงที� เกิด้ข้ึ้�นและริักษัาริายุได้้ ให้อยุ้่ ในกลุ่มีทริ้ ได้้ ดี้กว่า 

ผ้้ให้บริิการิที�มีีเพัียุงบริิการิเด้ียุว
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ความเส่�ยงด้้านการกำากับดู้แลุ่

ความเส่�ยงจากการเปลุ่่�ยนแปลุ่งด้้านกฎเกณีฑ์์การกำากับดู้แลุ่

ปัจัจัุบันการิปริะกอบธ์ุริกิจัขึ้องบริิษััทฯ และกลุ่มีทริ้ อยุ้่ภายุใติ้กฎเกณฑ์์และการิกำากับด้้แลขึ้องหน่วยุงานภาคริัฐ 

หลายุหน่วยุงาน เชิ่น ริัฐบาล หริือ คณะกริริมีการิ กสี่ทชิ. ซ้�งหน่วยุงานเหล่านี�มีีการิพัิจัาริณาออกกฎเกณฑ์ ์

การิกำากับด้้แลในด้้านติ่างๆ และมีีการิทบทวนปรัิบปรุิงกฎริะเบียุบเดิ้มีเกี�ยุวกับการิกำากับด้้แลธุ์ริกิจัที�บริิษััทฯ และกลุ่มีทริ้

ด้ำาเนินการิอยุ้่ อีกทั�งหน่วยุงานภาครัิฐแติ่ละหน่วยุงานอาจัมีีการิตีิความีกฎหมีายุที�แติกติ่างกันออกไป ซ้�งอาจัทำาให้การิ

ด้ำาเนินงานขึ้องกลุ่มีทริ้ได้้ริับผลกริะทบจัากปริะเด้็นด้ังกล่าว และเผชิิญความีเสี่ี�ยุงจัากการิเปลี�ยุนแปลงด้้านกฎเกณฑ์์การิ

กำากับด้้แลขึ้องหน่วยุงานภาคริัฐ นอกจัากนี� ในสี่่วนขึ้องนโยุบายุการิกำากับด้้แลขึ้อง กสี่ทชิ. นั�น มีีผลติ่อโคริงสี่ริ้างและการิ

แขึ้่งขึ้ันขึ้องธ์ุริกิจัโทริคมีนาคมีโด้ยุติริง ซ้�งอาจัสี่่งผลให้กลุ่มีทริ้ติ้องแบกริับภาริะติ้นทุนการิปริะกอบกิจัการิและการิแขึ้่งขึ้ัน

ที�เพัิ�มีข้ึ้�นจัากการิเปลี�ยุนแปลงนโยุบายุขึ้อง กสี่ทชิ. อีกด้้วยุ

ความเส่�ยงจากการจัด้สรรคลุ่่นความถ่ี่�สำาหรับการประกอบกิจการโทรศััพท์เคลุ่่อนท่�

TUC เป็นผ้้ได้้ริับใบอนุญาติให้ใชิ้คล่นความีถึี�ยุ่าน 2100 MHz 1800 MHz 900 MHz 700 MHz 2600 MHz และ 26 GHz   

ซ้�งทำาให้กลุ่มีทริ้มีีหน้าที�ในการิชิำาริะเงินค่าคล่นความีถึี� และมีีความีจัำาเป็นติ้องใชิ้เงินลงทุนเพัิ�มีข้ึ้�นจัากการิขึ้ยุายุโคริงขึ้่ายุ

ให้มีีความีคริอบคลุมีติามีเง่อนไขึ้ขึ้องการิได้้รัิบจััด้สี่ริริคล่นความีถึี� และการิเป็นผ้้รัิบใบอนุญาติ ริวมีทั�งก่อสี่ริ้างและขึ้ยุายุ

โคริงขึ้่ายุและอุปกริณ์เพั่อริองริับการิให้บริิการิบนคล่นความีถึี�ในยุ่านติ่างๆ และ/หรืิอเทคโนโลยีุอ่นที�เกี�ยุวเน่อง 

กลุ่มีทริ้เชิ่อว่าจัากการิที�กลุ่มีทริ้เป็นผ้้ได้้รัิบใบอนุญาติให้ใชิ้คล่นความีถึี�ยุ่านติ่างๆ จัะทำาให้กลุ่มีทริ้สี่ามีาริถึพััฒนาบริิการิ

ติ่างๆ ที�หลากหลายุเพัิ�มีทางเลือกให้แก่ปริะชิาชินที�ติ้องการิใชิ้บริิการิโทริศัพัท์เคล่อนที�ที�มีีปริะสี่ิทธ์ิภาพัและสี่ามีาริถึ 

ติอบสี่นองความีติอ้งการิขึ้องผ้ใ้ชิบ้ริกิาริทกุกลุม่ีได้ม้ีากยุิ�งข้ึ้�น และกลุม่ีทริเ้ชิอ่วา่ บริกิาริโทริศพััทเ์คลอ่นที�ที�กลุม่ีทริใ้หบ้ริิการิ

บนคล่นความีถึี�ยุ่านติ่างๆ ติามีที�กล่าวมีาขึ้้างติ้น จัะสี่ามีาริถึติอบสี่นองความีติ้องการิขึ้องผ้้ใชิ้บริิการิได้้อยุ่างเพัียุงพัอ และ

กลุ่มีทริ้จัะสี่ามีาริถึเป็นผ้้นำาการิให้บริิการิ 3G บริิการิ 4G บริิการิ 5G และบริิการิบนเทคโนโลยุีอ่นๆ ได้้

กลุุ่ ่มทรู ม่ความเส่�ยงจากการสิ�นสุด้ลุ่งขั้องสัญญาให้ด้ำา เนินการฯ ขั้องทรูมูฟจาก CAT TELECOM (ปัจจุบันคือ  

บริษััท โทรคมนาคมแห่งช้าติ จำากัด้ (มหาช้น)) หรือ NT ซึ่่�งเป็นบริษััทท่� เกิด้ขั้่�นจากการควบรวมกิจการระหว่าง  

CAT TELECOM แลุ่ะ ท่โอท่) 

เน่องจัากสัี่ญญาให้ด้ำาเนินการิให้บริิการิวิทยุุคมีนาคมีริะบบเซลล้ล่า DIGITAL PERSONAL COMMUNICATION NETWORK 

1800 (Digital PCN 1800) ริะหว่าง CAT Telecom กับทริ้ม้ีฟ (“สี่ัญญาให้ด้ำาเนินการิฯ”) สิี่�นสุี่ด้ลงไปแล้วติั�งแติ่เด้ือนกันยุายุน 

2556 และ ทริ้ม้ีฟได้้สี่ิ�นสุี่ด้หน้าที�การิเป็นผ้้ให้บริิการิติามีปริะกาศคณะกริริมีการิ กสี่ทชิ. เริ่อง มีาติริการิคุ้มีคริองผ้้ใชิ้บริิการิ

เป็นการิชัิ�วคริาวในกริณีสี่ิ�นสีุ่ด้การิอนุญาติสี่ัมีปทาน หรืิอสัี่ญญาการิให้บริิการิโทริศัพัท์เคล่อนที� พั.ศ. 2556 ปริะกอบกับ

คำาสัี่�ง คสี่ชิ. ที� 94/2557 เริ่อง การิริะงับการิด้ำาเนินการิติามีกฎหมีายุว่าด้้วยุองค์กริจััด้สี่ริริคล่นความีถึี� และกำากับการิ

ปริะกอบกิจัการิวิทยุุกริะจัายุเสีี่ยุง วิทยุุโทริทัศน์และกิจัการิโทริคมีนาคมี (“คำาสัี่�ง คสี่ชิ. ที� 94/2557”) และติามีหลักเกณฑ์์

ที�เกี�ยุวขึ้้อง เมี่อวันที� 3 ธ์ันวาคมี 2558 (ริวมีเรีิยุกว่า “ปริะกาศคุ้มีคริองผ้้ใชิ้บริิการิ”) 

หลังจัากการิสี่ิ�นสีุ่ด้สี่ัญญาให้ด้ำาเนินการิฯ ด้ังกล่าว ธ์ุริกิจัขึ้องกลุ่มีทริ้โมีบายุยุังคงด้ำาเนินการิไปได้้อยุ่างติ่อเน่อง 

โด้ยุให้บริิการิบนคล่นความีถึี�ยุ่าน 2100 MHz ที�กลุ่มีบริิษััทฯได้้รัิบการิจััด้สี่ริริและอนุญาติมีาก่อนหน้า และการิ

เป็นผ้้ขึ้ายุติ่อบริิการิโทริศัพัท์เคล่อนที�บนคล่นความีถึี�ยุ่าน 850 MHz อีกทั�ง เมี่อวันที� 4 ธ์ันวาคมี 2558 TUC ได้้รัิบ 

ใบอนุญาติให้ใชิ้คล่นความีถึี�ยุ่าน 1800 MHz และใบอนุญาติปริะกอบกิจัการิโทริคมีนาคมี ซ้�งมีีริะยุะเวลาการิ

อนุญาติจันถ้ึงวันที� 15 กันยุายุน 2576 ริวมีทั�งเมี่อวันที� 16 มีีนาคมี 2559 TUC ได้้รัิบใบอนุญาติให้ใชิ้คล่นความีถึี�
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ยุ่าน 900 MHz ซ้�งใบอนุญาติให้ใชิ้คล่นความีถึี�ยุ่าน 900 MHz ด้ังกล่าว มีีริะยุะเวลาถึ้งวันที� 30 มีิถึุนายุน 2574 และ

ติ่อมีาเมี่อวันที� 19 มีิถึุนายุน 2562 TUC ได้้เขึ้้าริับจััด้สี่ริริคล่นความีถึี�ยุ่าน 700 MHz โด้ยุ TUC ได้้ริับจััด้สี่ริริคล่น

ความีถึี� 1 ชิุด้ จัำานวน 2x10 MHz โด้ยุได้้ริับใบอนุญาติให้ใชิ้คล่นความีถึี�ยุ่าน 700 MHz เมี่อวันที� 27 ธ์ันวาคมี 2563  

เพั่อให้บริิการิโทริศัพัท์เคล่อนที�เป็นริะยุะเวลา 15 ปี โด้ยุใบอนุญาติจัะสี่ิ�นสีุ่ด้วันที� 26 ธ์ันวาคมี 2578 นอกจัากนี� 

เมี่อวันที� 16 กุมีภาพัันธ์์ 2563 TUC ชินะการิปริะม้ีลคล่นความีถึี�ยุ่าน 2600 MHz และคล่นความีถึี�ยุ่าน 26 GHz 

โด้ยุในสี่่วนขึ้องคล่นความีถึี�ยุ่าน 2600 MHz TUC ได้้ริับใบอนุญาติให้ใชิ้คล่นความีถึี�ยุ่าน 2600 MHz เมี่อวันที�  

16 มีีนาคมี 2563 เพั่อให้บริิการิโทริศัพัท์เคล่อนที�เป็นริะยุะเวลา 15 ปี โด้ยุใบอนุญาติจัะสิี่�นสุี่ด้วันที� 15 มีีนาคมี 2578 

และสี่ำาหรัิบคล่นความีถึี�ยุ่าน 26 GHz TUC ได้้รัิบใบอนุญาติให้ใชิ้คล่นความีถึี�ยุ่าน 26 GHz เมี่อวันที� 17 กุมีภาพัันธ์์ 

2564 เพั่อให้บริิการิโทริศัพัท์เคล่อนที�เป็นริะยุะเวลา 15 ปี โด้ยุใบอนุญาติจัะสี่ิ�นสีุ่ด้วันที� 16 กุมีภาพัันธ์์ 2579 โด้ยุ

ปริะกาศคุ้มีคริองผ้้ใชิ้บริิการิได้้กำาหนด้ให้ CAT Telecom และทริ้ม้ีฟ มีีหน้าที�เป็นผ้้ให้บริิการิติามีปริะกาศด้ังกล่าว 

และติ้องจััด้ทำาแผนคุ้มีคริองผ้้ใชิ้บริิการิ ซ้�งติ้องมีีสี่าริะสี่ำาคัญเกี�ยุวกับแผนงานปริะชิาสี่ัมีพัันธ์์ให้ผ้้ใชิ้บริิการิทริาบ

ถึ้งการิสี่ิ�นสีุ่ด้สี่ัญญาสี่ัมีปทาน แผนงานสี่่งเสี่ริิมีให้ผ้้ใชิ้บริิการิสี่ามีาริถึใชิ้บริิการิคงสี่ิทธ์ิเลขึ้หมีายุโทริศัพัท์เคล่อนที�

ได้้ และปริะมีาณการิค่าใชิ้จั่ายุในการิให้บริิการิและภาริะที�เกิด้ข้ึ้�นจัากการิที�ติ้องริักษัาคุณภาพัมีาติริฐานในขึ้ณะที� 

จัำานวนผ้้ใชิ้บริิการิลด้ลงติลอด้เวลา นอกจัากนี� ปริะกาศคุ้มีคริองผ้้ใชิ้บริิการิยัุงกำาหนด้ห้ามี CAT Telecom และ ทริ้ม้ีฟ 

ริับผ้้ ใชิ้บริิการิริายุใหมี่เพัิ�มีข้ึ้�นจัากเด้ิมี และกำาหนด้ให้ CAT Telecom และ ทริ้ม้ีฟ เป็นผ้้ริับชิำาริะเงินริายุได้้ 

จัากการิให้บริิการิแทนริัฐโด้ยุแยุกบัญชิีการิริับเงินไว้เป็นการิเฉพัาะ แล้วริายุงานจัำานวนเงินริายุได้้และด้อกผล 

ที� เกิด้ข้ึ้�นซ้�งได้้หักติ้นทุนค่าใชิ้โคริงขึ้่ายุ ค่าธ์ริริมีเนียุมีเลขึ้หมีายุโทริคมีนาคมี ติ้นทุนค่าใชิ้จั่ายุในการิบริิหาริ

จััด้การิ และติ้นทุนค่าใชิ้จั่ายุอ่นที�จัำาเป็นในการิให้บริิการิแล้ว สี่่วนที�เหลือให้นำาสี่่งสี่ำานักงานคณะกริริมีการิ กสี่ทชิ.  

เพั่อติริวจัสี่อบก่อนนำาสี่่งเป็นริายุได้้แผ่นด้ินติ่อไป ซ้�งสี่ำานักงานคณะกริริมีการิ กสี่ทชิ. ได้้แติ่งติั�งคณะทำางาน 

เพั่อติริวจัสี่อบริายุได้้และติ้นทุนค่าใชิ้จั่ายุติามีปริะกาศคุ้มีคริองผ้้ใชิ้บริิการิ โด้ยุสี่ำานักงานคณะกริริมีการิ กสี่ทชิ. มีี

หนังสี่ือแจั้งมีติิ กทค. ที� เห็นชิอบให้ทริ้ม้ีฟนำาสี่่งเงินริายุได้้จัากการิให้บริิการิโทริศัพัท์เคล่อนที�บนคล่นความีถึี�

ยุ่าน 1800 MHz ในริะยุะเวลาความีคุ้มีคริองผ้้ใชิ้บริิการิ (ชิ่วงที�หน้�ง) นับติั�งแติ่วันที� 16 กันยุายุน 2556 ถึ้ง 

วันที� 17 กริกฎาคมี 2557 เป็นเงินจัำานวน 1,069.98 ล้านบาท พัริ้อมีด้อกผลที�เกิด้ข้ึ้�น มีายุังสี่ำานักงานคณะกริริมีการิ 

กสี่ทชิ. ซ้�ง ทริ้ม้ีฟ เห็นว่ามีติิด้ังกล่าวไมี่ถึ้กติ้องและไมี่ชิอบด้้วยุกฎหมีายุ ทริ้ม้ีฟจ้ังได้้มีีการินำาสี่่งหนังสืี่อพัริ้อมี 

หลักฐานปริะกอบการิพัิจัาริณาเพั่อขึ้อให้ กทค. ทบทวนมีติิดั้งกล่าว และท้ายุที�สุี่ด้ เมี่อวันที� 17 พัฤศจัิกายุน 2558 ทริ้ม้ีฟ

ได้้ยุ่นคำาฟ้องเพั่อขึ้อเพัิกถึอนมีติิที�ปริะชิุมี กทค. เน่องจัากในชิ่วงริะยุะเวลาที�ทริ้ม้ีฟทำาหน้าที�คุ้มีคริองผ้้ใชิ้บริิการิติั�งแติ่ 

วันที� 16 กันยุายุน 2556 จันถึ้งวันสิี่�นสีุ่ด้หน้าที�ในการิคุ้มีคริองผ้้ใชิ้บริิการิคือ วันที� 3 ธ์ันวาคมี 2558 ทริ้ม้ีฟไมี่ได้้มีีริายุได้้และ

กำาไริจัากการิให้บริิการิโทริศัพัท์เคล่อนที�บนคล่นความีถึี�ยุ่าน 1800 MHz แติ่อยุ่างใด้ ปัจัจัุบันอยุ้่ริะหว่างการิพิัจัาริณาคด้ี 

ขึ้องศาลปกคริองกลาง 

ติ่อมีาเมี่อวันที� 2 พัฤศจิักายุน 2559 ทริ้ม้ีฟ ได้้ยุ่นฟ้องคณะกริริมีการิ กสี่ทชิ. คณะกริริมีการิ กทค. สี่ำานักงาน 

กสี่ทชิ.และ เลขึ้าธ์ิการิ กสี่ทชิ. เป็นผ้้ถึ้กฟ้องคด้ีติ่อศาลปกคริองกลาง เริียุกให้ผ้้ถึ้กฟ้องคด้ีชิำาริะค่าใชิ้จั่ายุให้ 

ทริ้ม้ีฟอันเน่องมีาจัากการิปฏิิบัติิติามีปริะกาศคุ้มีคริองผ้้ใชิ้บริิการิ ชิ่วงวันที� 1 พัฤศจัิกายุน 2558 ถึ้งวันที� 3 ธ์ันวาคมี 2558 

เป็นจัำานวน 709.65 ล้านบาท

นอกจัากนี� เมี่อวันที� 7 กันยุายุน 2561 สี่ำานักงานคณะกริริมีการิ กสี่ทชิ. ได้้มีีหนังสืี่อแจั้งมีติิคณะกริริมีการิ กสี่ทชิ. 

ที� 17/2561 ลงวันที� 5 กันยุายุน 2561 ให้ทริ้ม้ีฟนำาสี่่งเงินริายุได้้จัากการิให้บริิการิโทริศัพัท์เคล่อนที�บนคล่นความีถึี�

ยุ่าน 1800 MHz ในริะยุะเวลาความีคุ้มีคริองผ้้ใชิ้บริิการิติั�งแติ่วันที� 18 กริกฎาคมี 2557 ถึ้งวันที� 3 ธ์ันวาคมี 2558 

เพัิ�มีเติิมีเป็นเงิน 2,311.97 ล้านบาท (ริวมีเป็นเงินริายุได้้ที�สี่ำานักงานคณะกริริมีการิ กสี่ทชิ. มีีคำาสี่ั�งให้ทริ้ม้ีฟ นำาสี่่ง 

ทั�งสี่ิ�น 3,381.95 ล้านบาท) อยุ่างไริก็ด้ี ทริ้ม้ีฟ เห็นว่ามีติิคณะกริริมีการิ กสี่ทชิ. ด้ังกล่าวไมี่ชิอบด้้วยุกฎหมีายุ 

เน่องจัากในชิ่วงริะยุะเวลาที�ทริ้ม้ีฟทำาหน้าที�ติามีปริะกาศคุ้มีคริองผ้้ใชิ้บริิการินั�น ทริ้ม้ีฟไมี่ได้้มีีกำาไริจัากการิให้

บริิการิโทริศัพัท์เคล่อนที�บนคล่นความีถึี�ยุ่าน 1800 MHz แติ่อยุ่างใด้ เมี่อวันที� 6 ธ์ันวาคมี 2561 ทริ้ม้ีฟ จ้ังได้้ 

ยุ่นคำาฟ้องติ่อศาลปกคริองกลางเพั่อขึ้อเพัิกถึอนมีติิคณะกริริมีการิ กสี่ทชิ. ด้ังกล่าว ปัจัจัุบันคดี้อยุ้่ริะหว่างการิพิัจัาริณา

ขึ้องศาลปกคริองกลาง 
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และในวันที� 6 กันยุายุน 2562 ศาลปกคริองกลางได้้มีีคำาสัี่�งริวมีคด้ีทั�งสี่ามีคด้ีขึ้้างติ้นที�ทริ้ม้ีฟยุ่นฟ้องเขึ้้าด้้วยุกัน เน่องจัาก

ทั�งสี่ามีคด้ีมีีค้่กริณีเด้ียุวกัน และขึ้้อเท็จัจัริิงและพัยุานหลักฐานที�ใชิ้อ้างอิงเป็นชุิด้เดี้ยุวกันหรืิอเกี�ยุวเน่องใกล้ชิิด้กัน

อีกทั�ง จัากผลขึ้องการิด้ำาเนินการิติามีปริะกาศคุ้มีคริองผ้้ใชิ้บริิการิ สี่ำานักงานคณะกริริมีการิ กสี่ทชิ. ได้้ยุ่นฟ้องทริ้ม้ีฟติ่อ 

ศาลปกคริองกลางเพั่อเริียุกให้ทริ้ม้ีฟนำาสี่่งเงินริายุได้้จัากการิให้บริิการิโทริศัพัท์เคล่อนที�บนคล่นความีถึี� 1800 MHz  

ติามีปริะกาศคุ้มีคริองผ้้ใชิ้บริิการิ ริะหว่างเดื้อนกันยุายุน 2556 ถึ้งเด้ือนกริกฎาคมี 2557 เป็นเงินจัำานวน 1,150.66 ล้านบาท  

ทั�งนี� เมี่อวันที� 7 มีิถึุนายุน 2562 กสี่ทชิ. ได้้ยุ่นคำาริ้องขึ้อแก้ไขึ้เพัิ�มีเติิมีคำาฟ้องโด้ยุแก้ไขึ้ทุนทรัิพัยุ์ในคดี้ริวมีเป็นเงินจัำานวน 

3,637.63 ล้านบาท ซ้�งวันที� 17 กุมีภาพัันธ์์ 2563 ทริ้ม้ีฟ ได้้ยุ่นคำาริ้องเพั่อโติ้แยุ้งคำาริ้องขึ้อแก้ไขึ้เพัิ�มีเติิมีคำาฟ้องด้ังกล่าว 

ติ่อศาลปกคริองกลางแล้ว สี่ำานักงานคณะกริริมีการิ กสี่ทชิ. ได้้ยุ่นฟ้องทริ้ม้ีฟติ่อศาลปกคริองกลาง เริียุกให้ทริ้ม้ีฟชิำาริะ 

ค่าธ์ริริมีเนียุมีเลขึ้หมีายุโทริศัพัท์สี่ำาหรัิบบริิการิโทริศัพัท์เคล่อนที� และค่าธ์ริริมีเนียุมีที�เพัิ�มีข้ึ้�น ติั�งแติ่เด้ือนมีีนาคมี 2557  

ถึ้งเดื้อนธ์ันวาคมี 2558 เป็นเงินจัำานวน 878.37 ล้านบาท ซ้�งเป็นชิ่วงเวลาติามีปริะกาศคุ้มีคริองผ้้ใชิ้บริิการิและคำาสัี่�ง  

คสี่ชิ. ฉบับที� 94/2557 ติ่อมีาเมี่อวันที� 11 และ 12  พัฤศจิักายุน 2564  ศาลปกคริองกลางมีีคำาสัี่�งให้ริวมีสี่ำานวนคด้ีขึ้้างติ้น

เขึ้้ากับคด้ีที� ทริ้ม้ีฟ ฟ้อง กสี่ทชิ. ปัจัจัุบันคด้ีอยุ้่ในริะหว่างการิพิัจัาริณาขึ้องศาลปกคริองกลาง

ทั�งนี� จัากผลขึ้องปริะกาศคุ้มีคริองผ้้ใชิ้บริิการิ ทริ้ม้ีฟได้้ริับคำาฟ้องจัาก CAT Telecom ที�ได้้ยุ่นฟ้องสี่ำานักงาน 

คณะกริริมีการิ กสี่ทชิ. กทค. คณะกริริมีการิ กสี่ทชิ. ทริ้ม้ีฟ และ บริิษััท ด้ิจิัติอล โฟน จัำากัด้ ติ่อศาลปกคริองกลาง 

เริียุกให้ชิำาริะเงินค่าใชิ้หริือค่าติอบแทนการิใชิ้เคริ่องอุปกริณ์โทริคมีนาคมีและโคริงขึ้่ายุ ซ้�งสี่่งมีอบให้ CAT Telecom 

หลังจัากสี่ัญญาให้ด้ำาเนินการิฯ สี่ิ�นสีุ่ด้ นับติั�งแติ่วันที� 16 กันยุายุน 2556 ถึ้งวันที� 3 ธ์ันวาคมี 2558 เป็นจัำานวน 

ทั�งสี่ิ�น 67,150.89 ล้านบาท ซ้�งคำานวณแยุกเฉพัาะทริ้ม้ีฟ คงเหลือจัำานวน 25,222.54 ล้านบาท โด้ยุในคดี้ดั้งกล่าวทริ้ม้ีฟ

ได้้ด้ำาเนินการิยุ่นคำาให้การิแล้ว ปัจัจัุบันคด้ีดั้งกล่าวอยุ้่ในริะหว่างพัิจัาริณาขึ้องศาลปกคริองกลาง และในวันที� 24 กันยุายุน 

2562 CAT Telecom ยุ่นขึ้อแก้ไขึ้คำาฟ้องโด้ยุแก้ไขึ้จัำานวนทุนทรัิพัยุ์ใหมี่เป็นจัำานวน 8,234.57 ล้านบาท 

จัากที�กล่าวมีาทั�งหมีด้ซ้�งบริิษััทฯ มีีความีเห็นว่า ในปัจัจุับันทริ้ม้ีฟยุังไมี่มีีภาริะผ้กพัันที�ติ้องชิำาริะเงินจัำานวนด้ังกล่าว อยุ่างไริ

ก็ด้ี ผลที�สีุ่ด้ขึ้องคด้ีความีด้ังกล่าวขึ้้างติ้นไมี่สี่ามีาริถึคาด้การิณ์ได้้ในขึ้ณะนี� ด้ังนั�น ทริ้ม้ีฟจ้ังไมี่ได้้ตัิ�งสี่ำาริองทางบัญชิีสี่ำาหริับ

ริายุการิค่าเสี่ียุหายุที�อาจัเกิด้ข้ึ้�นจัากริายุการินี�ไว้ในงบการิเงิน

ความเส่�ยงจากขั้้อพิพาทอันเน่องจากภาษ่ัสรรพสามิต (EXCISE TAX)

ติามีที�คณะรัิฐมีนติรีิได้้อนุมัีติิให้มีีการิลด้อัติริาภาษีัสี่ริริพัสี่ามิีติที�จััด้เก็บจัากบริิการิโทริคมีนาคมีเป็นริ้อยุละ 0 ในปี 

2550 (จัากเดิ้มีริ้อยุละ 2 สี่ำาหริับกิจัการิโทริศัพัท์พัื�นฐาน และริ้อยุละ 10 สี่ำาหริับกิจัการิโทริศัพัท์เคล่อนที�) ซ้�ง  

CAT Telecom ได้้เรีิยุกให้ทริ้ม้ีฟรัิบผิด้ในเงินค่าภาษีัม้ีลค่าเพัิ�มีจัากผลปริะโยุชิน์ติอบแทนในสี่่วนค่าภาษีัสี่ริริพัสี่ามิีติ  

พัริ้อมีเบี�ยุปรัิบและเงินเพัิ�มีที� CAT Telecom ถึ้กกริมีสี่ริริพัากริปริะเมิีนและแพั้คดี้ในชัิ�นศาลภาษีัไปแล้ว ติลอด้จัน 

ค่าใชิ้จั่ายุในการิด้ำาเนินคดี้ ค่าธ์ริริมีเนียุมี และด้อกเบี�ยุ ริวมีเป็นเงินค่าเสีี่ยุหายุจัากการิไมี่ปฏิิบัติิติามีสัี่ญญา 

ในสี่่วนด้ังกล่าวที� CAT Telecom เริียุกมีาในชิ่วงเด้ือนมีีนาคมี 2555 จัำานวนทั�งสิี่�น 1,302.8 ล้านบาท (คำานวณ 

ถึ้งสี่ิ�นเด้ือนมีีนาคมี 2555) โด้ยุ CAT Telecom อาจัเสี่นอขึ้้อพัิพัาทติ่ออนุญาโติติุลาการิติ่อไป ทั�งนี� กลุ่มีทริ้มีีความี

เห็นว่า ทริ้ม้ีฟยัุงไมี่มีีภาริะผ้กพัันที�ติ้องชิำาริะเงินจัำานวนด้ังกล่าว อยุ่างไริก็ด้ี ผลที�สีุ่ด้ขึ้องคดี้ความีดั้งกล่าวขึ้้างติ้น 

ไมี่สี่ามีาริถึคาด้การิณ์ได้้ในขึ้ณะนี� ด้ังนั�น ทริ้ม้ีฟจ้ังไมี่ได้้ติั�งสี่ำาริองทางบัญชีิสี่ำาหริับริายุการิค่าเสี่ียุหายุที�อาจัเกิด้ข้ึ้�น 

จัากริายุการินี�ไว้ในงบการิเงิน ซ้�งหากผลที�สีุ่ด้ขึ้องปริะเด็้นที�ยุังเห็นไมี่ติริงกันออกมีาในทางลบติ่อทริ้ม้ีฟแล้ว  

ทริ้ม้ีฟอาจัติ้องจั่ายุเงินดั้งกล่าวและบันท้กค่าภาษัีม้ีลค่าเพัิ�มีด้ังกล่าว เป็นค่าใชิ้จั่ายุ และค่าใชิ้จั่ายุค้างจั่ายุเพัิ�มีเติิมี ซ้�งริวมี

แล้วคิด้เป็นติ้นเงินไมี่เกิน 1,302.8 ล้านบาท 
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ในสี่่วนขึ้องทีโอที ได้้ยุ่นคำาเสี่นอขึ้้อพัิพัาทติ่ออนุญาโติติุลาการิเริียุกคืนสี่่วนแบ่งริายุได้้ที�บริิษััทฯ ได้้ริับเกินกว่าสี่ิทธ์ิ 

ที�พั้งจัะได้้รัิบจัำานวน 1,479.62 ล้านบาท พัริ้อมีด้อกเบี�ยุ สี่ำาหริับกิจัการิโทริศัพัท์พัื�นฐาน ปัจัจัุบัน บริิษััทฯ ได้้ยุ่นคำาริ้องขึ้อ

เพัิกถึอนคำาชีิ�ขึ้าด้ขึ้องอนุญาโติตุิลาการิที�ชีิ�ขึ้าด้ให้บริิษััทฯ เป็นผ้้มีีหน้าที�ชิำาริะเงินผลปริะโยุชิน์ติอบแทน พัริ้อมีด้อกเบี�ยุ 

ติามีที�ที โอทีเริียุกริ้องติ่อศาลปกคริองกลาง ซ้�งก่อนหน้านี�  ที โอทีได้้ มีีหนังสืี่อแจั้งให้บริิษััทฯ คืนเงินที�ที โอที 

ได้้นำาสี่่งให้บริิษััทฯ เพั่อนำาไปชิำาริะเป็นค่าภาษัีสี่ริริพัสี่ามีิติและภาษัีม้ีลค่าเพัิ�มีเพั่อกริะทริวงมีหาด้ไทยุแทนทีโอที 

ติั�งแติ่เด้ือนมีกริาคมี 2546 จันถึ้งเด้ือนธ์ันวาคมี 2549 เป็นเงินจัำานวน 1,479.6 ล้านบาท พัริ้อมีด้อกเบี�ยุ  

ในอัติริาริ้อยุละ 7.5 และภาษัีม้ีลค่าเพัิ�มีติามีกฎหมีายุให้แก่ ทีโอที โด้ยุในกริณีนี� บริิษััทฯ ไมี่มีีหน้าที�ชิำาริะคืนเงิน

ด้ังกล่าวให้แก่ทีโอที เน่องจัากได้้ปฏิิบัติิติามีที�ทีโอทีมีอบหมีายุคริบถึ้วน โด้ยุได้้นำาเงินด้ังกล่าวไปชิำาริะเป็นค่าภาษัี

สี่ริริพัสี่ามีิติและภาษัีม้ีลค่าเพัิ�มีเพั่อกริะทริวงมีหาด้ไทยุแทนทีโอที และกริมีสี่ริริพัสี่ามิีติได้้ออกใบเสี่ริ็จัริับเงิน 

เป็นเลขึ้ที�กำากับภาษัีขึ้องที โอที  ด้ังนั�น บริิษััทฯ มีิ ได้้ ผิด้สัี่ญญาหริือละเมีิด้กฎหมีายุ จ้ังไมี่ มีีหน้าที�ชิำาริะเ งิน 

ด้ังกล่าวคืนให้แก่ทีโอที อีกทั�งทีโอทีได้้เ รีิยุกริ้องเงินซำ�าซ้อนอันเป็นจัำานวนเดี้ยุวกันกับที�ทีโอทีได้้ยุ่นขึ้้อพัิพัาท 

ติ่ออนุญาโติตุิลาการิด้ังกล่าว ทั�งนี� เมี่อวันที� 26 กันยุายุน 2561 ศาลปกคริองกลางได้้มีีคำาพิัพัากษัาให้เพัิกถึอน

คำาชีิ�ขึ้าด้ขึ้องคณะอนุญาโติตุิลาการิด้ังกล่าว ทำาให้บริิษััทฯ ไมี่มีีหน้าที�ติ้องชิำาริะเงินให้แก่ทีโอที อยุ่างไริก็ติามี  

คด้ีด้ังกล่าวยุังไมี่ถึ้งที�สีุ่ด้ โด้ยุค้่พิัพัาทที�ไมี่เห็นด้้วยุกับคำาพัิพัากษัาขึ้องศาลปกคริองกลาง ได้้ยุ่นอุทธ์ริณ์คำาพัิพัากษัา 

ด้ังกล่าวติ่อศาลปกคริองสี่้งสีุ่ด้

ความเส่�ยงจากขั้้อพิพาทเก่�ยวกับการจัด้เก็บขั้้อมูลุ่แลุ่ะรายลุ่ะเอ่ยด้เก่�ยวกับผู้ใช้้บริการ

สี่ืบเน่องจัากที�ทริ้ม้ีฟได้้ยุ่นฟ้องคณะกริริมีการิ กทชิ. ปฏิิบัติิหน้าที�คณะกริริมีการิ กสี่ทชิ. และเลขึ้าธิ์การิสี่ำานักงาน 

คณะกริริมีการิ กสี่ทชิ. ติ่อศาลปกคริองกลางเกี�ยุวกับขึ้้อพิัพัาทเริ่องการิด้ำาเนินการิจััด้เก็บขึ้้อม้ีลและริายุละเอียุด้เกี�ยุวกับ 

ผ้้ใชิ้บริิการิโทริศัพัท์เคล่อนที�ปริะเภทเริียุกเก็บค่าบริิการิล่วงหน้า ติามีปริะกาศคณะกริริมีการิ กทชิ. เริ่อง หลักเกณฑ์์ 

การิจััด้สี่ริริและบริิหาริเลขึ้หมีายุโทริคมีนาคมี พั.ศ. 2551 โด้ยุฟ้องขึ้อให้เพัิกถึอนปริะกาศฉบับดั้งกล่าว เฉพัาะขึ้้อ 38 และ

ขึ้้อ 96 และเพัิกถึอนมีติิและคำาวินิจัฉัยุขึ้องคณะกริริมีการิ กทชิ. ปฏิิบัติิหน้าที�คณะกริริมีการิ กสี่ทชิ. และคำาสัี่�งขึ้องเลขึ้าธ์ิการิ

คณะกริริมีการิ กสี่ทชิ. ที�ให้ทริ้ม้ีฟปฏิิบัติิติามีปริะกาศฉบับดั้งกล่าว ซ้�งศาลปกคริองกลางได้้พัิพัากษัาให้ทริ้ม้ีฟเป็นฝ่่ายุ 

ชินะคดี้ โด้ยุคณะกริริมีการิ กสี่ทชิ. ได้้มีีการิยุ่นอุทธ์ริณ์คำาพัิพัากษัาติ่อศาลปกคริองสี่้งสุี่ด้แล้ว โด้ยุศาลปกคริองสี่้งสุี่ด้ ได้้มีี 

คำาพัิพัากษัายุกฟ้อง ทริ้ม้ีฟ เมี่อวันที� 15 ติุลาคมี 2564 คด้ีจ้ังถึ้งที�สุี่ด้ ทั�งนี� ทริ้ม้ีฟ ได้้ด้ำาเนินการิติามีคำาสัี่�งขึ้อง กสี่ทชิ. แล้ว 

และปัจัจุับัน ทริ้ม้ีฟ ไมี่ได้้ปริะกอบกิจัการิโทริคมีนาคมีโด้ยุให้บริิการิโทริศัพัท์เคล่อนที�แล้ว จ้ังไมี่มีีความีเสีี่�ยุงในคดี้นี�อีก

ความเส่�ยงจากขั้้อพิพาทเก่�ยวกับการเร่ยกเก็บค่าบริการลุ่่วงหน้า

จัากการิที�สี่ำานักงานคณะกริริมีการิ กสี่ทชิ. ได้้มีีหนังสี่ือแจั้งเติือนให้ทริ้ม้ีฟปรัิบปรุิงเง่อนไขึ้การิให้บริิการิโทริศัพัท์

เคล่อนที�ปริะเภทเริียุกเก็บเงินค่าบริิการิล่วงหน้า ไมี่ให้มีีขึ้้อกำาหนด้ในลักษัณะเป็นการิบังคับให้ผ้้ใชิ้บริิการิติ้อง

ใชิ้บริิการิภายุในริะยุะเวลาที�กำาหนด้ และห้ามีมีิให้กำาหนด้เง่อนไขึ้ที�มีีลักษัณะเป็นการิบังคับให้ผ้้ใชิ้บริิการิติ้องใชิ้

บริิการิภายุในริะยุะเวลาที�กำาหนด้อีกติ่อไป และติ่อมีาได้้มีีการิกำาหนด้ค่าปริับทางปกคริองวันละ 100,000 บาท  

ทริ้ม้ีฟจ้ังได้้ใชิ้สี่ิทธ์ิโติ้แยุ้ง ริวมีถึ้งยุ่นคำาฟ้องติ่อศาลปกคริองกลางขึ้อเพัิกถึอนคำาสี่ั�งกำาหนด้ค่าปริับทางปกคริอง 

วันละ 100,000 บาท ติามีกริะบวนการิแล้ว ซ้�งคดี้นี�ศาลปกคริองกลางพัิพัากษัาไมี่เป็นคุณแก่ทริ้ม้ีฟ ด้ังนั�น ทริ้ม้ีฟจ้ังใชิ้สี่ิทธ์ิ

ในการิอุทธ์ริณ์คำาพัิพัากษัาไปยุังศาลปกคริองสี่้งสีุ่ด้ ขึ้ณะนี�คด้ีอยุ้่ริะหว่างการิพิัจัาริณาขึ้องศาลปกคริองส้ี่งสีุ่ด้

ความเส่�ยงจากการใช้้แลุ่ะการเช้่อมต่อโครงขั้่ายโทรคมนาคม (INTERCONNECTION CHARGE) สำาหรับโทรศััพท์พื�นฐาน

จัากกริณีที�คณะกริริมีการิ กสี่ทชิ. มีีคำาสัี่�งให้ บริิษััทฯ ติ้องทำาขึ้้อติกลงการิเชิ่อมีติ่อโคริงขึ้่ายุกับผ้้ปริะกอบกิจัการิโทริศัพัท์

เคล่อนที�ริายุอ่นที�ไมี่ได้้อยุ้่ภายุใติ้กลุ่มีบริิษััทฯ ทั�งที�บริิษััทฯ เป็นเพัียุงเอกชินค้่สัี่ญญากับทีโอทีซ้�งเป็นเจั้าขึ้องโคริงขึ้่ายุ

โทริศัพัท์พัื�นฐาน บริิษััทฯ จ้ังไมี่ติ้องทำาขึ้้อติกลงด้ังกล่าวนั�น  
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อยุ่างไริก็ด้ี มีีกริณีที�ด้ีแทคได้้ยุ่นคำาฟ้องติ่อศาลปกคริองกลาง เพั่อขึ้อให้บริิษััทฯ และทีโอทีริ่วมีกันชิำาริะค่าใชิ้และ 

เชิ่อมีติ่อโคริงขึ้่ายุโทริคมีนาคมีจัำานวน 3.28 พัันล้านบาท ซ้�งเมี่อวันที� 26 ธ์ันวาคมี 2561 ศาลปกคริองกลางได้้มีี 

คำาพัิพัากษัาให้บริิษััทฯ จั่ายุค่าเชิ่อมีติ่อโคริงขึ้่ายุโทริคมีนาคมีให้แก่ ด้ีแทค เป็นเงิน 1,832.29 ล้านบาท อยุ่างไริก็ติามี 

บริิษััทฯ ไมี่เห็นพั้องด้้วยุและได้้ยุ่นอุทธ์ริณ์คำาพัิพัากษัาด้ังกล่าวติ่อศาลปกคริองส้ี่งสีุ่ด้แล้ว

ความเส่�ยงจากการทำาสัญญาท่�เก่�ยวขั้้องกับการเขั้้าถี่ือหุ้นในกลุุ่ ่มฮััทช้ิสัน แลุ่ะสัญญา HSPA ระหว่าง CAT TELECOM 

กับกลุุ่่มทรู

กลุ่มีทริ้โติ้แยุ้งคำาสี่ั�งขึ้องคณะกริริมีการิ กทชิ. ปฏิิบัติิหน้าที�คณะกริริมีการิ กสี่ทชิ. ติามีที�เลขึ้าธ์ิการิคณะกริริมีการิ 

กสี่ทชิ. ได้้มีีหนังสี่ือถึ้งบริิษััทฯ และเริียุลม้ีฟแจั้งมีติิและคำาสัี่�งขึ้องคณะกริริมีการิ กทชิ. ปฏิิบัติิหน้าที�คณะกริริมีการิ 

กสี่ทชิ. ที�สี่ั�งให้แก้ไขึ้ในสี่่วนที�เกี�ยุวกับการิทำาความีติกลงเพั่อควบริวมีกิจัการิโด้ยุการิเขึ้้าซื�อหุ้นขึ้องกลุ่มีฮััทชิิสี่ัน 

ให้เป็นไปติามีปริะกาศคณะกริริมีการิ กทชิ. เริ่องหลักเกณฑ์์และวิธ์ีการิควบริวมีกิจัการิและการิถึือหุ้นไขึ้ว้ในกิจัการิ

โทริคมีนาคมี พั.ศ. 2553 และในสี่่วนที�เกี�ยุวกับการิทำาความีติกลงกับ CAT Telecom เกี�ยุวกับการิให้บริิการิโทริศัพัท์

เคล่อนที�ริะบบ CDMA และริะบบ HSPA ให้เป็นไปติามีปริะกาศคณะกริริมีการิ กทชิ. เริ่องมีาติริการิเพั่อป้องกัน 

มีิให้มีีการิกริะทำาอันเป็นการิผ้กขึ้าด้หรืิอก่อให้เกิด้ความีไมี่เป็นธ์ริริมีในการิแขึ้่งขัึ้นในกิจัการิโทริคมีนาคมี พั.ศ. 2549 และ 

พั.ริ.บ. องค์กริจััด้สี่ริริคล่นความีถึี� พั.ศ. 2553 นั�น บริิษััทฯ และ เรีิยุลม้ีฟเห็นว่า มีติิและคำาสัี่�งขึ้องคณะกริริมีการิ กทชิ. 

ปฏิิบัติิหน้าที�คณะกริริมีการิ กสี่ทชิ. ด้ังกล่าว ไมี่มีีความีชัิด้เจันและไมี่ชิอบด้้วยุกฎหมีายุ บริิษััทฯ และ เรีิยุลม้ีฟ จ้ังได้ ้

ยุ่นฟ้องคณะกริริมีการิ กสี่ทชิ. และ เลขึ้าธิ์การิคณะกริริมีการิ กสี่ทชิ. ติ่อศาลปกคริองกลาง และเมี่อวันที� 23 กุมีภาพัันธ์์ 

2559 ศาลปกคริองกลางได้้มีีคำาพัิพัากษัาให้เพัิกถึอนคำาสัี่�งขึ้องคณะกริริมีการิ กทชิ. ปฏิิบัติิหน้าที�คณะกริริมีการิ กสี่ทชิ. 

ติามีมีติิที�ปริะชิุมีครัิ�งที� 30/2554 เมี่อวันที� 28 กันยุายุน 2554 โด้ยุให้มีีผลยุ้อนหลังไปถึ้งวันที�มีีคำาสัี่�งด้ังกล่าว อยุ่างไริ

ก็ด้ี คณะกริริมีการิ กสี่ทชิ. และเลขึ้าธ์ิการิคณะกริริมีการิ กสี่ทชิ. ได้้มีีการิยุ่นอุทธ์ริณ์คำาพัิพัากษัาติ่อศาลปกคริองสี่้งสีุ่ด้  

ซ้�งติ่อมีาเมี่อวันที� 22 มีิถึุนายุน 2564 ศาลปกคริองส้ี่งสีุ่ด้พัิพัากษัายุกคำาฟ้องขึ้อง เริียุลม้ีฟ ปัจัจัุบันคือ TUC อันเป็นการิ

ริองรัิบความีชิอบด้้วยุกฎหมีายุขึ้องมีติิคณะกริริมีการิ กทชิ. ปฏิิบัติิหน้าที�คณะกริริมีการิ กสี่ทชิ. คริั�งที� 30/2554 และทำาให้

มีติิด้ังกล่าวยัุงคงมีีผลใชิ้บังคับ และ TUC มีีหน้าที�ปฏิิบัติิติามีคำาพัิพัากษัาและมีติิดั้งกล่าวติ่อไป สี่ำาหริับคดี้ในสี่่วนขึ้อง 

บริิษััทฯ นั�น เมี่อวันที� 24 พัฤศจัิกายุน 2564 ศาลปกคริองส้ี่งสีุ่ด้พัิพัากษัายุกคำาฟ้องขึ้องบริิษััทเชิ่นเดี้ยุวกัน

คว าม เส่� ย งท่� เ กิ ด้จ ากขั้้ อพิพ าทท่�  ท่ โ อ ท่  เ ร่ ยกร้ อง ให้  บ ริ ษัั ทฯ  ช้ำา ร ะค่ า เ ส่ ยห าย  จ ากบริ ก ารอิ น เตอร์ เ น็ ต 

ความเร็วสูง ADSL

เมี่อวันที� 28 ติุลาคมี 2548 ทีโอทีได้้ยุ่นคำาเสี่นอขึ้้อพัิพัาทริะบุว่า บริิษััทฯ ละเมิีด้ขึ้้อติกลงในสัี่ญญาริ่วมีการิงานฯ โด้ยุให้

บริิการิหริือยุินยุอมีให้ผ้้อ่นนำาอุปกริณ์ในริะบบไปให้บริิการิอินเทอริ์เน็ติความีเริ็วสี่้ง (ADSL) ทีโอทีเรีิยุกริ้องค่าเสีี่ยุหายุ 

เป็นจัำานวนเงิน 2,010.21 ล้านบาทพัริ้อมีด้อกเบี�ยุ นอกจัากนี� ทีโอทียุังเริียุกริ้องให้บริิษััทฯ ชิำาริะค่าเสีี่ยุหายุติ่อเน่องจัาก

เด้ือนกริกฎาคมี พั.ศ. 2548 อีกเด้ือนละ 180.00 ล้านบาท พัริ้อมีด้อกเบี�ยุ และขึ้อให้บริิษััทฯ ริะงับการิให้บริิการิหริือ

อนุญาติให้ผ้้อ่นให้บริิการิ ADSL ติ่อมีาเมี่อวันที� 6 พัฤศจัิกายุน 2558 ทีโอทีได้้ยุ่นคำาริ้องขึ้อแก้ไขึ้คำาเสี่นอขึ้้อพัิพัาท 

โด้ยุแก้ไขึ้ค่าเสีี่ยุหายุจัากการิขึ้าด้ริายุได้้ จัากการิให้บริิการิอินเติอริ์เน็ติความีเริ็วส้ี่ง ADSL ติั�งแติ่เดื้อนกันยุายุน 2544  

ถึ้งเด้ือนสี่ิงหาคมี 2558 เป็นจัำานวน 63,457.91 ล้านบาท พัริ้อมีด้อกเบี�ยุในอัติริา MLR+1 เป็นจัำานวนเงิน 22,748.37  

ล้านบาท ริวมีเป็นเงินทั�งสี่ิ�น 86,206.28 ล้านบาท 

ทั�งนี� เมี่อวันที� 4 กันยุายุน 2561 อนุญาโติตุิลาการิได้้มีีคำาชีิ�ขึ้าด้ให้บริิษััทฯ ชิำาริะเงินค่าผิด้สัี่ญญาที�นำาอุปกริณ์ 

ไปให้บริิการิ ADSL ตัิ�งแติ่เดื้อนกันยุายุน 2554 ถึ้งเดื้อนสี่ิงหาคมี 2558 เป็นจัำานวนเงิน 59,120.65 ล้านบาท และ

ด้อกเบี�ยุเป็นจัำานวนเงิน 16,978.65 ล้านบาท ริวมีเป็นจัำานวนเงิน 76,099.31 ล้านบาท พัริ้อมีด้อกเบี�ยุริ้อยุละ 

6.6875 ติ่อปีจัากติ้นเงิน 59,120.65 ล้านบาท ติั�งแติ่เด้ือนกันยุายุน 2558 จันกว่าจัะชิำาริะเสี่ริ็จัสี่ิ�น และให้บริิษััทฯ 

ชิำาริะค่าผิด้สี่ัญญาติ่อเน่อง ตัิ�งแติ่เดื้อนตุิลาคมี 2558 ถ้ึงเดื้อนธั์นวาคมี 2560  เป็นจัำานวนเงิน 17,076.92 ล้านบาท 

และด้อกเบี�ยุเป็นจัำานวนเงิน 1,298.04 ล้านบาท ริวมีเป็นจัำานวนเงิน 18,374.97 ล้านบาท พัริ้อมีด้อกเบี�ยุริ้อยุละ 

6.6875 ติ่อปี จัากติ้นเงิน 17,076.92 ล้านบาท ติั�งแติ่เด้ือนมีกริาคมี 2561 จันกว่าจัะชิำาริะเสี่ร็ิจัสี่ิ�น โด้ยุบริิษััทฯ  
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ได้้ยุ่นคำาริ้องขึ้อเพัิกถึอนคำาชีิ�ขึ้าด้ขึ้องอนุญาโติตุิลาการิติ่อศาลปกคริองกลางเมี่อวันที� 11 ติุลาคมี 2561 สี่่วนทีโอที 

ได้้ยุ่นคำาขึ้อบังคับติามีคำาชีิ�ขึ้าด้ติ่อศาลปกคริองเมี่อวันที� 14 กุมีภาพัันธ์์ 2562 ซ้�งบริิษััทฯได้้ยุ่นคำาคัด้ค้านคำาริ้อง

ขึ้อบังคับติามีคำาชีิ�ขึ้าด้ขึ้องคณะอนุญาโติติุลาการิขึ้องทีโอทีแล้ว ติ่อมีาวันที� 15 กริกฎาคมี 2562 ศาลปกคริอง

กลางได้้มีีคำาสี่ั�งริวมีสี่ำานวนคด้ี เมี่อวันที� 29 ธ์ันวาคมี 2563 ศาลปกคริองกลางได้้มีีคำาพัิพัากษัาเพัิกถึอนคำาชีิ�ขึ้าด้

ขึ้องคณะอนุญาโติตุิลาการิและยุกคำาริ้องขึ้อบังคับติามีคำาชีิ�ขึ้าด้ขึ้องทีโอทีอันเป็นคุณแก่บริิษััทฯ ทั�งนี� เมี่อวันที�  

27 มีกริาคมี 2564 ทีโอที  ยุ่นอุทธ์ริณ์คำาพัิพัากษัาติ่อศาลปกคริองสี่้งสีุ่ด้ โด้ยุบริิษััทฯ ได้้ยุ่นคำาแก้อุทธ์ริณ์  

เมี่อวันที� 13 พัฤษัภาคมี 2564  ปัจัจัุบัน คด้ีอยุ้่ริะหว่างการิพิัจัาริณาขึ้องศาลปกคริองส้ี่งสีุ่ด้

ความเส่�ยงจากขั้้อพิพาททางการค้าระหว่างประเทศัสาธารณีรัฐประช้าช้นจ่นแลุ่ะประเทศัสหรัฐอเมริกา

ปัจัจุับันสี่ถึานการิณ์ริะหว่างปริะเทศเกิด้ความีต้ิงเครีิยุด้ข้ึ้�นโด้ยุมีีสี่าเหตุิมีาจัากกริณีขึ้้อพัิพัาททางการิค้าริะหว่าง

สี่าธ์าริณริัฐปริะชิาชินจัีนและสี่หริัฐอเมีริิกา โด้ยุอ้างว่าสี่าธ์าริณริัฐปริะชิาชินจัีนด้ำาเนินนโยุบายุการิค้าอยุ่าง 

ไมี่เป็นธ์ริริมี มีีการิให้เงินอุด้หนุนบริิษััทเอกชินภายุในปริะเทศ กำาหนด้หลักเกณฑ์์ให้บริิษััทเอกชินขึ้องสี่หรัิฐอเมีริิกา

ที�ด้ำาเนินธ์ุริกิจัในสี่าธ์าริณริัฐปริะชิาชินจัีนติ้องถึ่ายุทอด้เทคโนโลยุีให้กับบริิษััทริ่วมีทุนขึ้องจัีน ริวมีทั�งกล่าวหาว่า

สี่าธ์าริณรัิฐปริะชิาชินจีันขึ้โมียุทริัพัยุ์สี่ินทางปัญหาขึ้องสี่หรัิฐอเมีริิกา จัากเหตุิการิณ์ด้ังกล่าวอาจัสี่่งผลให้กลุ่มีทริ้

ได้้รัิบผลกริะทบทางการิด้ำาเนินงาน เน่องจัากปัจัจุับันกลุ่มีทริ้มีีค้่ค้าที�เป็นบริิษััทเอกชินขึ้องสี่าธ์าริณริัฐปริะชิาชินจีัน 

หลายุริายุ ซ้�งบริิษััทเหล่านี�เป็นผ้้ผลิติ และจััด้จัำาหน่ายุริะบบ และอุปกริณ์โทริคมีนาคมีให้แก่กลุ่มีทริ้โด้ยุวัติถึุด้ิบ

บางสี่่วนที�บริิษััทค้่ค้าในสี่าธ์าริณริัฐปริะชิาชินจีันใชิ้ ในกริะบวนการิผลิตินั�นติ้องนำาเขึ้้ามีาจัากสี่หริัฐอเมีริิกา 

หากรัิฐบาลขึ้องสี่หริัฐอเมีริิกามีีคำาสี่ั�งห้ามีไมี่ให้บริิษััทในปริะเทศขึ้องตินจัำาหน่ายุผลิติภัณฑ์์ขึ้องตินเองให้แก่บริิษััท

ในสี่าธ์าริณรัิฐปริะชิาชินจีัน อาจัทำาให้บริิษััทค้่ค้าด้ังกล่าวปริะสี่บปัญหาในการิผลิติและจััด้จัำาหน่ายุ และสี่่งผลให้ 

ไมี่สี่ามีาริถึจััด้สี่่งสี่ินค้าให้แก่กลุ่มีทริ้ติามีที�ติกลงกันได้้

อยุ่างไริก็ด้ี  กลุ่มีทริ้ได้้ติริะหนักถึ้งความีเสี่ี�ยุงจัากกริณีขึ้้อพัิพัาททางการิค้าริะหว่างสี่าธ์าริณริัฐปริะชิาชินจัีน 

และสี่หรัิฐอเมีริิกาดั้งกล่าว และได้้ด้ำาเนินการิหาผลิติภัณฑ์์ทด้แทนที�มีีคุณภาพัเท่าเทียุมีหรืิอใกล้เคียุงกันจัาก 

ปริะเทศอ่นๆ เพั่อลด้ผลกริะทบที�อาจัเกิด้ข้ึ้�นติ่อการิปริะกอบธุ์ริกิจัขึ้องกลุ่มีทริ้ จ้ังทำาให้ มัี�นใจัได้้ว่าความีเสี่ี�ยุง 

ด้ังกล่าวอยุ้่ในริะดั้บที�กลุ่มีทริ้บริิหาริจััด้การิได้้

ความเส่�ยงทางด้้านการเงิน

ความเส่�ยงจากการม่หน่�สิน

ณ สี่ิ�นปี 2564 กลุ่มีทริ้มีีหนี�สี่ินที�มีีภาริะด้อกเบี�ยุจั่ายุ ปริะกอบด้้วยุเงินก้้ยืุมีริะยุะสัี่�น สี่่วนที�ถึ้งกำาหนด้ชิำาริะภายุใน 1 ปี ขึ้อง

เงินก้้ยุืมีริะยุะยุาว และเงินก้้ยุืมีริะยุะยุาว (ไมี่ริวมีหนี�สิี่นภายุใติ้สัี่ญญาเชิ่าทางการิเงิน) จัำานวน 257.5 พัันล้านบาท เพัิ�มีข้ึ้�น

จัากจัำานวน 223.0 พัันล้านบาท ณ สี่ิ�นปี 2563 จัากการิก้้ยุืมีเพัิ�มีเติิมีเพัื�อสี่นับสี่นุนการิขึ้ยุายุธุ์ริกิจั และการิจั่ายุค่าใบอนุญาติ

คลื�นความีถึี� ทั�งนี� กลุ่มีทริ้ อาจัมีีแผนในการิจััด้หาเงินทุนผ่านการิก้้ยืุมีเงิน และ/หรืิอ การิออกติริาสี่าริหนี� จ้ังอาจัมีีความี

เสี่ี�ยุงจัากการิที�ไมี่สี่ามีาริถึจััด้หาเงินทุนได้้เพีัยุงพัอสี่ำาหรัิบการิชิำาริะเงินติ้นและด้อกเบี�ยุในแติ่ละปี หรืิออาจัมีีผลกริะทบ 

ติ่อการิขึ้ยุายุการิลงทุนในอนาคติได้้ อยุ่างไริก็ด้ี กลุ่มีทริ้เชืิ�อว่าจัะสี่ามีาริถึจััด้หาเงินก้้ยืุมีใหมี่ เพัื�อชิำาริะคืนหนี�สิี่นเดิ้มีและ

ปริับเปลี�ยุนการิชิำาริะคืนเงินติ้นให้เหมีาะสี่มีกับกริะแสี่เงินสี่ด้ขึ้องกลุ่มีทริ้ได้้เป็นอยุ่างดี้ นอกจัากนี� กลุ่มีทริ้ยุังมีีแหล่ง 

เงินทุนหลายุชิ่องทาง อาทิ เงินสี่ด้จัากการิด้ำาเนินงาน เคริดิ้ติเทอมีจัากกลุ่มีผ้้จััด้จัำาหน่ายุอุปกริณ์ (vendor financing)  

ริวมีถึ้งการิขึ้ายุสี่ินทริัพัยุ์ขึ้องบริิษััทฯ ทั�งนี� กลุ่มีทริ้มีีการิคำาน้งถึ้งวินัยุทางการิเงินอยุ่างเคริ่งคริัด้และจัะพัิจัาริณาโคริงสี่ริ้าง

เงินทุนที�เหมีาะสี่มีสี่ำาหริับการิขึ้ยุายุธ์ุริกิจัในอนาคติ
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ความเส่�ยงจากการเคลุ่่อนไหวขั้องอัตราแลุ่กเปลุ่่�ยน

กลุ่มีทริ้ มีีค่าใชิ้จั่ายุที�ติ้องจั่ายุให้เจั้าหนี�การิค้าเป็นสี่กุลเงินติ่างปริะเทศ อยุ่างไริก็ติามี กลุ่มีบริิษััทฯ ได้้นำาวิธ์ีการิบริิหาริ

ความีเสี่ี�ยุงที�เกิด้จัากเงินติริาติ่างปริะเทศดั้งติ่อไปนี�มีาใชิ้แล้วแติ่กริณี เพัื�อป้องกันและคริอบคลุมีความีเสี่ี�ยุงที�เกิด้จัากการิ

ผันผวนขึ้องอัติริาแลกเปลี�ยุนเงินติริาติ่างปริะเทศ

• ทำาสี่ัญญาซื�อขึ้ายุเงินติริาติ่างปริะเทศล่วงหน้า

• เจัริจัาติกลงเง่อนไขึ้การิจั่ายุชิำาริะหนี�ในสี่กุลเงินติริาติ่างปริะเทศเป็นแติ่ละริายุการิ  

• นำาเงินสี่กุลด้อลลาริ์สี่หริัฐฯ ที�ฝ่ากไว้ในบัญชิีเงินฝ่ากที�เป็นสี่กุลเงินติ่างปริะเทศไปชิำาริะภาริะหนี�สี่ินที�เป็นเงินสี่กุล

ด้อลลาริ์สี่หริัฐฯ

วันที� 31 ธ์ันวาคมี 2564 และ 31 ธ์ันวาคมี 2563 ยุอด้หนี�สิี่นที�มีีม้ีลค่าเป็นเงินติริาติ่างปริะเทศมีีดั้งนี� 

ยุอด้หนี�สี่ินที�มีีม้ีลค่าเป็นเงินติริาติ่างปริะเทศ ปริะกอบด้้วยุยุอด้เจั้าหนี�การิค้า เงินก้้ยืุมีและเจั้าหนี�อื�น

ความเส่�ยงจากการลุ่งทุนท่�อาจทำาให้เกิด้การด้้อยค่า

กลุ่มีทริ้ มีีการิปริะเมีินม้ีลค่าและพัิจัาริณาถึ้งความีคุ้มีค่าขึ้องการิลงทุนอยุ่างถึี�ถึ้วนก่อนจัะทำาการิลงทุนในแติ่ละธ์ุริกิจัหริือ

สี่ินทริัพัยุ์ใด้ๆ นอกจัากนี� บริิษััทฯ มีีการิทด้สี่อบการิด้้อยุค่าขึ้องมี้ลค่าขึ้องเงินลงทุนเมีื�อมีีขึ้้อบ่งชิี�ว่าเงินลงทุนนั�นอาจัเกิด้การิ

ด้้อยุค่า สี่ิ�งเหล่านี�ทำาให้ผ้้บริิหาริเชืิ�อมัี�นว่าบริิษััทฯ ไมี่มีีความีเสี่ี�ยุงจัากการิด้้อยุค่าอยุ่างมีีนัยุสี่ำาคัญติ่องบการิเงินขึ้องบริิษััทฯ

    

  

หนี้้�สิินี้

 ด้อลลาริ์สี่หริัฐ 1,432.86 1,605.66  

 เยุนญี�ปุ่น 0.04 0.04  

 ปอนด้์สี่เติอริ์ลิง 0.07 0.08  

 ยุ้โริ 0.17 0.08  

 ด้อลลาริ์ฮั่องกง 0.19 0.19  

 ด้อลลาริ์สี่ิงคโปริ์ 0.01 0.01  

 เปโซฟิลิปปินสี่์ - 1.16  

 หยุวนจัีน 8.16 -

งบการเงินรวม

ปีี 2564 

หน่วยเงินตรา 

ต่างปีระเทศ : ล้้าน

ปีี 2563 

หน่วยเงินตรา 

ต่างปีระเทศ : ล้้าน
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ความเส่�ยงขั้องหุ ้นกู ้

ความเสิ้�ยงด้้านี้เครด้ิต (Credit Risk) หมีายุถ้ึง ความีเสีี่�ยุงที�ผ้้ออกหุ้นก้้จัะไมี่สี่ามีาริถึจั่ายุด้อกเบี�ยุ (ถึ้ามีี) หริือไมี่สี่ามีาริถึ

คืนเงินติ้นขึ้องหุ้นก้้ไมี่ว่าด้้วยุเหติุใด้ๆ ซ้�งเมืี�อผ้้ออกหุ้นก้้หยุุด้จั่ายุด้อกเบี�ยุหรืิอเงินติ้นขึ้องหุ้นก้้ จัะถึือเป็นการิผิด้นัด้ชิำาริะ

หนี�หุ้นก้้ (default) โด้ยุหากผ้้ออกหุ้นก้้ติกเป็นบุคคลล้มีละลายุหริือผิด้นัด้ชิำาริะหนี�หุ้นก้้ ผ้้ถึือหุ้นก้้จัะมีีสี่ิทธ์ิในการิขึ้อริับชิำาริะ

หนี�เท่าเทียุมีกับเจั้าหนี�ไมี่ด้้อยุสี่ิทธ์ิและไมี่มีีหลักปริะกันริายุอื�นๆ ขึ้องผ้้ออกหุ้นก้้ ในการิปริะเมีินความีเสี่ี�ยุงด้้านเคริด้ิติขึ้อง

ผ้้ออกหุ้นก้้ ผ้้ลงทุนสี่ามีาริถึด้้อันด้ับความีน่าเชืิ�อถึือที�จััด้ทำาโด้ยุสี่ถึาบันจััด้อันด้ับความีน่าเชืิ�อถึือ ปริะกอบการิติัด้สี่ินใจัลงทุน

ได้้ ถึ้าอันด้ับความีน่าเชืิ�อถึือขึ้องหุ้นก้้ติำ�า แสี่ด้งว่าความีเสีี่�ยุงด้้านเคริดิ้ติขึ้องหุ้นก้้หริือผ้้ออกหุ้นก้้สี่้ง ผลติอบแทนที�ผ้้ลงทุน

ได้้ริับควริจัะสี่้งด้้วยุเพัื�อชิด้เชิยุความีเสี่ี�ยุงที�สี่้งขึ้องหุ้นก้้ดั้งกล่าว 

อยุ่างไริก็ติามี ก่อนการิลงทุนผ้้ลงทุนควริศ้กษัาขึ้้อม้ีลผลการิด้ำาเนินงานขึ้องผ้้ออกหุ้นก้้ นอกจัากการิพิัจัาริณาอันด้ับความี

น่าเชืิ�อถึือขึ้องหุ้นก้้หริือผ้้ออกหุ้นก้้แล้ว  ผ้้ลงทุนควริติิด้ติามีขึ้้อม้ีลขึ้่าวสี่าริขึ้องผ้้ออกหุ้นก้้ ริวมีถึ้งการิปรัิบปรุิงเปลี�ยุนแปลง

การิจััด้อันด้ับความีน่าเชืิ�อถืึอได้้จัากเว็บไซติ์ขึ้องสี่ำานักงาน ก.ล.ติ. สี่ถึาบันจััด้อันด้ับความีน่าเชืิ�อถึือ และสี่มีาคมีติลาด้

ติริาสี่าริหนี�ไทยุ

ความเสิ้�ยงด้้านี้ราคา (Price Risk) เมืี�อผ้้ขึ้ายุหุ้นก้้ปริะสี่งค์จัะขึ้ายุหุ้นก้้ก่อนวันคริบกำาหนด้ไถึ่ถึอนหุ้นก้้  หุ้นก้้ 

อาจัขึ้ายุได้้ติำ�ากว่าม้ีลค่าที�ติริาไว้หริือริาคาที�ซื�อมีา ซ้�งเป็นผลจัากการิเปลี�ยุนแปลงขึ้องอัติริาด้อกเบี�ยุในติลาด้  

กล่าวคือ หากอัติริาด้อกเบี�ยุในติลาด้ปริับติัวสี่้งข้ึ้�นหลังจัากที�ผ้้ลงทุนได้้ลงทุนในหุ้นก้้ด้ังกล่าวไปแล้ว ริาคาหุ้นก้้จัะลด้ลง 

ทั�งนี� โด้ยุทั�วไปริาคาขึ้องหุน้ก้ที้�มีีอายุคุงเหลือยุาวกวา่จัะได้รั้ิบผลกริะทบจัากการิเปลี�ยุนแปลงอัติริาด้อกเบี�ยุในติลาด้มีากกวา่

ความเสิ้�ยงด้้านี้สิภาพคล่่อง (Liquidity Risk) หมีายุถึ้ง ความีเสีี่�ยุงที�จัะเกิด้ข้ึ้�นเมืี�อผ้้ถึือหุ้นก้้ปริะสี่งค์จัะขึ้ายุ 

หุ้นก้้ในติลาด้ริองก่อนคริบกำาหนด้ไถึ่ถึอนหุ้นก้้ เนื�องจัากการิซื�อขึ้ายุเปลี�ยุนมีือขึ้องติริาสี่าริ ในติลาด้ริองมีีไมี่มีากนัก 

อาจัทำาให้ผ้้ถึือหุ้นก้้ไมี่สี่ามีาริถึขึ้ายุหุ้นก้้ได้้ทันทีในริาคาที�ตินเองติ้องการิ 

ทั�งนี� ผ้อ้อกหุน้ก้ไ้มีไ่ด้น้ำาหุน้ก้ไ้ปซื�อขึ้ายุในติลาด้ริองใด้ๆ ผ้ถ้ึอืหุน้ก้ส้ี่ามีาริถึซื�อขึ้ายุหุน้ก้ไ้ด้ที้�ธ์นาคาริพัาณชิิยุ ์บริษิัทัหลกัทริพััยุ์ 

หริือนิติิบุคคลอื�นใด้ ที�มีีใบอนุญาติค้าหลักทริัพัยุ์อันเป็นติริาสี่าริแห่งหนี�

ประเด้็นความเส่�ยงท่�ส ำาคัญแลุ่ะความเส่�ยงท่�เกิด้ขั้่�นใหม่ 

ปริะเด้็นความีเสีี่�ยุงที�สี่ำาคัญขึ้องบริิษััทฯ ในปี 2564 ได้้แก่ ภัยุคุกคามีจัากการิริะบาด้ขึ้องเชืิ�อโควิด้-19 การิเปลี�ยุนแปลง

พัฤติิกริริมีขึ้องผ้้บริิโภค และปัจัจััยุทางเศริษัฐกิจัขึ้องปริะเทศไทยุที�ปริับติัวลด้ลงอยุ่างติ่อเนื�อง ภัยุคุกคามีจัากการิ 

ถึ้กจ้ั่โจัมีทางไซเบอริ์ การิด้้แลปกป้องขึ้้อม้ีลสี่่วนบุคคล และการิบังคับใชิ้พัริะริาชิบัญญัติิคุ้มีคริองขึ้้อม้ีลสี่่วนบุคคล  

พั.ศ. 2562 ในกลางปี 2564 ล้วนแติ่เป็นปัจัจััยุเสี่ี�ยุงที�สี่ำาคัญ และอาจัสี่่งผลกริะทบกับการิด้ำาเนินงานขึ้องบริิษััทฯ

ในปี 2564 บริิษััทฯ ได้้ทำาการิวิเคริาะห์ปริะเมิีนผลกริะทบความีเสีี่�ยุงและโอกาสี่ ติามีกริอบการิเปิด้เผยุขึ้้อม้ีลทางการิเงิน

ที�เกี�ยุวขึ้้องกับสี่ภาพัภ้มิีอากาศ TCFD โด้ยุบริิษััทฯ นำาปริะเด็้นการิเปลี�ยุนแปลงสี่ภาพัภ้มิีอากาศบริริจุัไว้ในกริะบวนการิ

ปริะเมีินความีเสีี่�ยุงขึ้ององค์กริที�จััด้ข้ึ้�นเป็นปริะจัำาทุกปี โด้ยุพัิจัาริณาทั�งความีเสี่ี�ยุง โอกาสี่ และผลกริะทบจัากอุทกภัยุ 

ภัยุแล้ง อุณหภ้มิีที�สี่้งข้ึ้�น และอ้างอิงขึ้้อม้ีลจัากเหติุการิณ์ที�เกิด้ในอดี้ติ เพัื�อหามีาติริการิเชิิงรุิกป้องกันเหติุที�อาจัจัะ 

เกิด้ข้ึ้�น และจััด้ทำาแผนการิริับมีือความีติ่อเนื�องขึ้องธ์ุริกิจัอยุ่างเหมีาะสี่มี โด้ยุผลที�ได้้จัากการิปริะเมิีนไปจัะถึ้กนำาไปผนวก

กับกลยุุทธ์์และแผนทางธุ์ริกิจัติ่อไป
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1. ความเส่�ยงจากผลุ่กระทบทางกายภาพด้้านการเปลุ่่�ยนแปลุ่งสภาพภูมิอากาศัต่ออุปกรณี์แลุ่ะท่�ตั�งเครือขั้่าย 

ประเภทความเส่�ยง : ด้้านสี่ิ�งแวด้ล้อมี ปัจัจััยุทางธ์ริริมีชิาติิ

คำาอธิบาย :

เนื�องจัากสี่ภาวะโลกริวนมีีแนวโน้มีสี่้งที�อุณหภ้มิีโลกจัะเพัิ�มีส้ี่งข้ึ้�นทุกปี  ปริะเทศไทยุจ้ังติ้องเผชิิญกับอุณหภ้มิีผิวโลกที�

สี่้งข้ึ้�นและปริะสี่บภัยุพัิบัติิด้้านสี่ภาพัภ้มีิอากาศ เชิ่น นำ�าท่วมี พัายุุ ที�อาจัจัะเกิด้ถึี�ข้ึ้�นและริุนแริงข้ึ้�นอยุ่างหลีกเลี�ยุงไมี่ได้้  

ความีเสี่ี�ยุงนี�จัะสี่่งผลกริะทบเกือบทุกองค์กริ ริวมีทั�งอุติสี่าหกริริมีโทริคมีนาคมี และชีิวิติความีเป็นอยุ้่ขึ้องปริะชิาชิน 

บริิษััทฯ ปริะเมิีนว่าผลกริะทบนี�จัะสี่่งผลชัิด้เจันในริะยุะยุาว อีกปริะมีาณ 3-5 ปีขึ้้างหน้า

ผลุ่กระทบ :

• เครืิอขึ้่ายุขึ้องบริิษััทฯ ที�มีีอยุ้่ทั�วปริะเทศอาจัขัึ้ด้ขึ้้อง จัากการิที�สี่ถึานีฐานและอุปกริณ์เคริือขึ้่ายุปริะสี่บภัยุพัิบัติิ

จัากนำ�าท่วมี ดั้งเชิ่นเหติุการิณ์นำ�าท่วมีใหญ่ที�เกิด้ข้ึ้�นกับบริิษััทฯ เมี่อปี 2559

• ค่าไฟฟ้าสี่้งข้ึ้�นจัากการินำาริะบบริะบายุอากาศมีาใชิ้เพั่อริักษัาริะดั้บอุณหภ้มิีอุปกริณ์และสี่ถึานที�ติั�งเครืิอขึ้่ายุ 

ซ้�งได้้ริับผลกริะทบจัากความีริ้อนภายุนอก

• ค่าใชิ้จั่ายุเพัิ�มีข้ึ้�น เพัริาะติ้องสี่ำาริองแบติเติอริี� หริือติ้องเปลี�ยุนแบติเติอริี�และอุปกริณ์บางสี่่วนเร็ิวข้ึ้�นเพัริาะอายุุ

การิใชิ้งานสี่ั�นลงจัากอุณหภ้มิีที�สี่้งข้ึ้�น

• ค่าปริะกันภัยุก็อาจัสี่้งข้ึ้�น ริวมีถึ้งผลกริะทบอ่นๆ

หากไมี่มีีมีาติริการิริองริับที�เหมีาะสี่มี บริิษััทฯ ปริะเมิีนว่าค่าเสีี่ยุหายุจัากบริิการิเครืิอขึ้่ายุที�หยุุด้ชิะงัก และค่าใชิ้จั่ายุ

ที�จัะเพัิ�มีข้ึ้�นจัากผลกริะทบดั้งกล่าวจัะอยุ้่ที�ปริะมีาณ 1,300 ล้านบาท

มาตรการป้องกันแลุ่ะแก้ไขั้  :

• ปรัิบปรุิงการิก่อสี่ริ้างสี่ถึานีฐานและชิุมีสี่ายุเครืิอขึ้่ายุ โด้ยุยุกพัื�นสี่้งข้ึ้�น 150 ซมี. เพั่อลด้ผลกริะทบจัากนำ�าท่วมี 

ซ้�งบริิษััทฯ ได้้เริียุนริ้้จัากเหติุการิณ์ในอด้ีติ

• บริิหาริสี่ภาวะวิกฤติิ โด้ยุด้ำาเนินติามีแผนบริิหาริความีติ่อเน่อง (Business Continuity Plan) ริ่วมีกับหน่วยุงาน

หลักๆ ที�เกี�ยุวขึ้้อง เชิ่น ทีมี Network Engineering Operations  กำาหนด้ให้มีีการิติริวจัสี่อบผลกริะทบจัากการิ

เปลี�ยุนแปลงขึ้องอุณหภ้มิีติ่อความีพัริ้อมีใชิ้งานขึ้องเครืิอขึ้่ายุ และอายุุการิใชิ้งานขึ้องอุปกริณ์ ริวมีทั�งปริะเมีิน

ความีจัำาเป็นในการิมีีมีาติริการิจััด้การิที�เหมีาะสี่มี และการิคัด้เลือกอุปกริณ์ที�ชิ่วยุริะบายุอากาศ

• พััฒนาแผนรัิบมีือกับการิเปลี�ยุนแปลงสี่ภาพัภ้มิีอากาศ เพั่อริองริับความีเสี่ียุหายุที�อาจัเกิด้ข้ึ้�นติ่ออุปกริณ์และการิ

ด้ำาเนินการิ และเติริียุมีมีาติริการิริองริับกับปัจัจััยุเสี่ี�ยุงเฉพัาะพัื�นที�หริือสี่่วนงาน (context-specific factors)

ปัจจัยท่�ทำาให้เกิด้ความเส่�ยง :

ความเส่�ยงท่�เกิด้ขั้่�นใหม่ (EMERGING RISK)
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2. ความเส่�ยงจากการขั้าด้แคลุ่นแรงงานท่�จะสนับสนุนการปรับเปลุ่่�ยนสู ่องค์กรด้ิจิทัลุ่ 

ประเภทความเส่�ยง : ปัจจัยท่�ทำาให้เกิด้ความเส่�ยง :ด้้านเศริษัฐกิจั

คำาอธิบาย :

ปริะเทศไทยุติั�งเป้าหมีายุเป็นด้ิจัิทัลฮัับขึ้องภ้มิีภาคอาเซียุนใน 10 ปี โด้ยุนำาเสี่นอโมีเด้ลธุ์ริกิจั 4.0 ที�จัะขึ้ับเคลื�อนด้้วยุ

นวัติกริริมี และการินำาเทคโนโลยุีด้ิจัิทัล ริะบบควบคุมีอัติโนมีัติิ หุ่นยุนติ์ มีาใชิ้ในกลุ่มี SME บริิษััทผ้้ผลิติและธ์ุริกิจั

บริิการิ ในขึ้ณะที�แริงงานกลุ่มีนี�ยุังมีีไมี่เพีัยุงพัอ ด้ังนั�น จ้ังเป็นความีเสีี่�ยุงขึ้องกลุ่มีทริ้ ที�มุี่งเน้นการิให้บริิการิด้้วยุ

เทคโนโลยุีและนวัติกริริมีที�ทันสี่มีัยุ ผ่านโซล้ชัิ�นด้ิจิัทัลติ่างๆ บริิษััทฯ ปริะเมิีนว่าผลกริะทบที�สี่ำาคัญจัากความีเสี่ี�ยุงนี� 

น่าจัะเกิด้ข้ึ้�นในริะยุะยุาว ปริะมีาณ 5 ปีข้ึ้�นไป เพัริาะอุติสี่าหกริริมีอื�นๆ จัะทยุอยุปริับตัิวส้ี่่ด้ิจิัทัล และติ้องริับสี่มีัคริ

บุคลากริด้้านนี�มีากข้ึ้�นเริื�อยุๆ

ผลุ่กระทบ :

• สี่่งผลติ่อธ์ุริกิจัและการิให้บริิการิขึ้องกลุ่มีทริ้ ซ้�งติ้องอาศัยุพันักงานที�มีีทักษัะด้้านด้ิจัิทัล โด้ยุเฉพัาะอยุ่างยุิ�ง  

ด้ิจัิทัลกริุ�ป ที�ติั�งเป้าหมีายุจัะเป็น “Digital Transformation Mobilizer” ในอาเซียุน และจัะขัึ้บเคล่อนธุ์ริกิจัด้้วยุการิ 

สี่ง่มีอบเทคโนโลยุดี้จิัทิลัในทกุกริะบวนการิทำางานและสี่ง่มีอบบริกิาริไปยุงัลก้คา้  ด้งันั�น บริษิัทัฯ จ้ังมีีความีติอ้งการิ

แริงงานฝ่ีมีือด้้านด้ิจัิทัลและผ้้เชีิ�ยุวชิาญการิวิเคริาะห์ขึ้้อม้ีลอยุ่างมีาก มีาสี่นับสี่นุนองค์กริ

• สี่่งผลกริะทบโด้ยุติริงติ่อศักยุภาพัในการิแขึ้่งขัึ้น ในอุติสี่าหกริริมีบริิการิด้ิจัิทัล ซ้�งมีีม้ีลค่าปริะมีาณ 260,000  

ล้านบาทติ่อปี ในปี 2565  ริวมีถึ้งริายุได้้และกำาไริขึ้องบริิษััทฯ อันเน่องมีาจัาก ปริะสิี่ทธิ์ภาพัการิทำางานที�ลด้ลง 

ค่าใชิ้จั่ายุในการิสี่ริริหาบุคลากริเพัิ�มีข้ึ้�น  ริะยุะเวลาในการิฝ่ึกอบริมีพันักงานใหมี่ และยุอด้ขึ้ายุที�หายุไป

• สี่่งผลติ่อริายุได้้ขึ้อง กลุ่มีทริ้ออนไลน์ ที�คิด้เป็นสัี่ด้สี่่วนปริะมีาณริ้อยุละ 20 ขึ้องริายุได้้ริวมีขึ้องบริิษััทฯ  หากไมี่มีี

มีาติริการิริับมีืออยุ่างเหมีาะสี่มี ในการิรัิกษัาพันักงานปัจัจุับัน ริวมีถึ้งจัะกริะทบติ่อค่าใชิ้จั่ายุติ่อหัวพันักงานในการิ

จั้างงานและฝ่ึกอบริมีซ้�งคิด้เป็นเงินปริะมีาณ 25.38 ล้านบาท/ปี อีกด้้วยุ

มาตรการป้องกันแลุ่ะแก้ไขั้  :

• จััด้ติั�งสี่ถึาบัน True Digital Academy (TDA) เพั่อฝ่ึกอบริมีให้ความีร้ิ้ re-skilling and up-skilling แก่พันักงานปัจัจุับัน 

เสี่ริิมีสี่ริ้างทักษัะด้้านด้ิจัิทัลที�จัำาเป็นเพั่อสี่นับสี่นุนการิทำางานที�ปริับเปลี�ยุนส้ี่่ดิ้จิัทัล 

• กำาหนด้แผนงานและกริอบการิพัฒันาศกัยุภาพัด้า้นด้จิัทิลัอยุา่งเปน็ริป้ธ์ริริมีใหแ้กพ่ันกังานปจััจับุนั โด้ยุใหแ้ผนงาน 

ด้ังกล่าวเป็นสี่่วนหน้�งขึ้องกลยุุทธ์์องค์กริ

• จััด้อบริมีหลักสี่้ติริติ่างๆ ด้้านทักษัะด้ิจัิทัล เชิ่น Data Champion Course และ Digital Foundation Course

• ปริะยุุกติ์ใชิ้เคริ่องมีือและโมีเด้ลวิเคริาะห์สี่ถึิติิ เพั่อวิเคริาะห์ผลสี่ำาริวจัความีพั้งพัอใจัขึ้องพันักงาน หาสี่าเหติุ 

การิลาออก แล้วนำามีาปริับปริุงอยุ่างเหมีาะสี่มี 

• ปรัิบปรุิงและเพัิ�มีเติิมีสี่วัสี่ด้ิการิผ่านโคริงการิและกิจักริริมีติ่างๆ เพั่อด้้แล ริักษัาและจ้ังใจัพันักงานไว้กับองค์กริ 

อาทิ ชัิ�วโมีงทำางานที�ยุืด้หยุุ่น ปริะกันสีุ่ขึ้ภาพัที�เลือกได้้ติามีไลฟ์สี่ไติล์และการิสี่นับสี่นุนความีเท่าเทียุมีกัน 

ในที�ทำางาน

ปัจัจััยุจัากเศริษัฐกิจัมีหภาค
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2.2.2 ความเส่�ยงต่อการลุ่งทุนขั้องผู ้ถืี่อหลุ่ักทรัพย์

ความเส่�ยงจากการท่�บริษััทฯ ม่ผู ้ถืี่อหุ้นรายใหญ่ ถี่ือหุ้นในสัด้ส่วนมากกว่าร้อยลุ่ะ 25

ณ วันที� 15 มีีนาคมี 2564 กลุ่มีผ้้ถึือหุ้นริายุใหญ่ขึ้องบริิษััทฯ คือ บริิษััท เครืิอเจัริิญโภคภัณฑ์์ จัำากัด้ และบริิษััท 

ที�เกี�ยุวขึ้้องถึือหุ้นขึ้องบริิษััทฯ ริวมีกันเป็นจัำานวนริ้อยุละ 49.99 ขึ้องจัำานวนหุ้นที�จัำาหน่ายุได้้แล้วทั�งหมีด้ขึ้องบริิษััทฯ  

ซ้�งโด้ยุลักษัณะเชิ่นนี� จ้ังอาจัทำาให้วาริะที�กฎหมีายุหรืิอขึ้้อบังคับกำาหนด้ให้ติ้องได้้รัิบคะแนนเสีี่ยุงไมี่น้อยุกว่า 3 ใน 4 

ขึ้องจัำานวนเสี่ียุงทั�งหมีด้ขึ้องผ้้ถึือหุ้นซ้�งมีาปริะชิุมีและมีีสี่ิทธ์ิออกเสี่ียุงลงคะแนน ไมี่ผ่านการิลงมีติิ หากบริิษััท  

เคริือเจัริิญโภคภัณฑ์์ จัำากัด้ และ บริิษััทที�เกี�ยุวขึ้้อง งด้ออกเสี่ียุงหริือลงคะแนนเสีี่ยุงไมี่เห็นด้้วยุในวาริะดั้งกล่าว

2.2.3 ความเส่�ยงต่อการลุ่งทุนในหลุ่ักทรัพย์ต ่างประเทศั

- ไมี่มีี -
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3. การขัับเคลื่ ่อนธุุรกิจเพื่ ่อความยั่ั�งยืั่น

3.1 นโยั่บายั่แลื่ะเป้ ้าหมายั่การจัดการด้านความยัั่�งยืั่น

กลุ่่�มทรูู ในฐานะผูู้�นำาธุ่รูกิจโทรูคมนาคมแลุ่ะสื่่อดิิจิทัลุ่ของปรูะเทศ นอกจากบทบาทในการูพััฒนาโครูงสื่รู�างพ้ั�นฐานรูะบบ

ดิิจิทัลุ่ให้�ครูอบคลุ่่มท่กพ้ั�นท่�แลุ่ะท่กกลุ่่�มปรูะชากรูเพั่อให้�ท่กคนสื่ามารูถเข�าถึงแห้ลุ่�งข�อมูลุ่ความรูู� รูวมถึงโอกาสื่ทาง

เศรูษฐกิจจากเทคโนโลุ่ยี่ดิิจิทัลุ่อยี�างทั�วถึงแลุ่ะเท�าเท่ยีม แลุ่ะสื่�งเสื่รูิมการูพััฒนาเศรูษฐกิจยี่ค 4.0 อยี�างมั�นคงแลุ่�ว บรูิษัทฯ 

ยีังตรูะห้นักถึงบทบาทห้น�าท่�แลุ่ะความรูับผิู้ดิชอบในการูดิำาเนินธุ่รูกิจโดิยีคำานึงถึงผู้ลุ่กรูะทบต�อสัื่งคมแลุ่ะสื่ิ�งแวดิลุ่�อม 

อ่กดิ�วยี

หลัักคุุณธรรมแลัะหลัักการกำากับดููแลักิจการที่่� ดู่

กลุ่่�มทรูู ดิำาเนินธุ่รูกิจโดิยียีึดิห้ลุ่ักความถูกต�องตามกฎห้มายี รูะเบ่ยีบข�อกำาห้นดิท่�เก่�ยีวข�องตลุ่อดิจนห้ลุ่ักค่ณธุรูรูมแลุ่ะ 

ห้ลุ่ักการูกำากับดิูแลุ่กิจการูท่�ดิ่ รูับผู้ิดิชอบแลุ่ะปรูะสื่านปรูะโยีชน์ต�อผูู้�ม่สื่�วนไดิ�เส่ื่ยีกลุ่่�มต�างๆ (Stakeholders) รู�วมกันอยี�าง

เห้มาะสื่มเพั่อให้�มั�นใจว�าท่กกลุ่่�มจะไดิ�รูับการูค่�มครูองแลุ่ะปฏิิบัติดิ�วยีดิ่อยี�างเสื่มอภาคเป็นธุรูรูม ไม�เอารูัดิเอาเปรู่ยีบ 

ม่ความซื่่อสัื่ตยี์แลุ่ะโปรู�งใสื่ในการูดิำาเนินธุ่รูกิจ ไม�เรู่ยีกรัูบห้รู้อจ�ายีผู้ลุ่ปรูะโยีชน์ใดิๆ ท่�ไม�สื่่จริูต คณะกรูรูมการูบริูษัท 

จึงปรูะกาศ “ปรูะมวลุ่ค่ณธุรูรูมแลุ่ะข�อพึังปฏิิบัติในการูทำางาน” (Code of Conduct) ซึื่�งสื่อดิคลุ่�องกับ ค่ณค�าความเป็นทรู ู

(Core Values) 4C’s ไดิ�แก� เอาใจใสื่� (Caring) เช่อถ้อไดิ� (Credible) สื่รู�างสื่รูรูค์ (Creative) แลุ่ะกลุ่�าคิดิกลุ่�าทำา (Courageous) 

แลุ่ะ “นโยีบายีการูกำากับดิูแลุ่กิจการูท่�ดิ่” เพั่อเป็นแนวทางให้�กรูรูมการู ผูู้�บริูห้ารู ตลุ่อดิจนพันักงานของกลุ่่�มทรูู ถ้อปฏิิบัติ

อยี�างเครู�งครัูดิโดิยีจัดิอบรูมแลุ่ะทดิสื่อบความรูู�ความเข�าใจแก�พันักงานกลุ่่�มทรูู กิจการูรู�วมค�า แลุ่ะพัันธุมิตรูทางธุ่รูกิจ  

เป็นปรูะจำาท่กปี

การต่่อต่้านการทีุ่จริต่

บรูิษัทฯ ให้�ความสื่ำาคัญในการูต�อต�านการูท่จรูิตตลุ่อดิจนการูรูับแลุ่ะการูจ�ายีสิื่นบน ซึื่�งกำาห้นดิใน “ปรูะมวลุ่ค่ณธุรูรูมแลุ่ะ 

ข�อพัึงปฏิิบัติในการูทำางาน” โดิยีห้�ามพันักงานเรู่ยีกรู�องห้รู้อรัูบสิื่นนำ�าใจเพั่อตนเองห้รู้อเพั่อผูู้�อ่นจากบ่คคลุ่ท่�รู�วมทำาธุ่รูกิจ

ดิ�วยีแลุ่ะห้�ามการูจ�ายีเงินห้รู้อให้�ความช�วยีเห้ลุ่้อท่�ถ้อว�าเป็นการูติดิสื่ินบน ห้รู้อให้�ผู้ลุ่ปรูะโยีชน์ บริูษัทฯ ยีังปรูะกาศใช� 

“มาตรูการูต�อต�านคอรู์รูัปชัน” อยี�างเป็นลุ่ายีลุ่ักษณ์อักษรูเผู้ยีแพัรู�บนเว็บไซื่ต์ของบรูิษัทฯ  จัดิอบรูมให้�ความรูู�ความเข�าใจ 

ในกลุ่่�มพันักงาน ตลุ่อดิจนคู�ค�า พัรู�อมทั�งสื่นับสื่น่นห้น่วยีงานภาครูัฐแลุ่ะภาคปรูะชาสื่ังคมต�างๆ รูณรูงค์การูต�อต�าน

คอรู์รูัปชันอยี�างต�อเน่อง นอกจากน่� ยีังไดิ�ปรูะกาศเจตนารูมณ์ในการูเข�ารู�วมเป็น “แนวรู�วมปฏิิบัติของภาคเอกชนไทยี

ในการูต�อต�านการูท่จรูิต” แลุ่ะม่ความม่�งมั�นท่�จะปฏิิบัติตามกฎห้มายีของปรูะเทศไทยีในการูต�อต�านการูคอรู์รูัปชันอยี�าง

เครู�งครูัดิ นอกจากน่�บรูิษัทฯ ไดิ�จัดิให้�ม่ช�องทางรู�องเรู่ยีนห้ลุ่ากห้ลุ่ายีช�องทาง ไดิ�แก� เว็บไซื่ต์บริูษัทฯ สื่�งจดิห้มายีเปิดิผู้นึก

ถึงผูู้�บรูิห้ารูท่�สื่ำานักงานให้ญ� อ่เมลุ่ถึงคณะกรูรูมการูตรูวจสื่อบ ห้รู้อติดิต�อฝ่่ายีบรูิห้ารูทรัูพัยีากรูบ่คคลุ่

การขัับเคุลั่อนองคุ์กรสูู่ ่คุวามยัั่�งยืั่น

บรูิษัทฯ ขับเคลุ่่อนองค์กรูสืู่�ความยีั�งยี้นครูอบคลุ่่มมิติเศรูษฐกิจ สื่ังคม แลุ่ะสิื่�งแวดิลุ่�อม เพั่อตอบสื่นองความต�องการูของ

ผูู้�ม่สื่�วนไดิ�เสื่่ยีท่กกลุ่่�ม โดิยีผูู้�นำาองค์กรูท่กรูะดัิบ แลุ่ะพันักงานท่กคนต�องเข�าใจแลุ่ะม่สื่�วนรู�วมในปรูะเด็ินความยีั�งยี้นอยี�าง

รูอบดิ�าน คณะกรูรูมการูกำากับดิูแลุ่กิจการูท่�ด่ิ ทำาห้น�าท่�กำาห้นดินโยีบายีแลุ่ะกรูอบการูพััฒนาองค์กรูอยี�างยีั�งยี้น แลุ่ะ
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บริูษัทฯ ม่การูทบทวนนโยีบายีแลุ่ะเป้าห้มายีดิ�านความยีั�งยี้นต�างๆ เป็นปรูะจำา แลุ่ะม่การูติดิตามวัดิผู้ลุ่การูดิำาเนินงาน

อยี�างต�อเน่อง โดิยีไดิ�เปิดิเผู้ยีรูายีลุ่ะเอ่ยีดิเป้าห้มายีแลุ่ะผู้ลุ่การูดิำาเนินงานในปี 2564 ไว�ในรูายีงานความยีั�งยี้น ปี 2564 

แลุ่ะเว็บไซื่ต์บรูิษัทฯ

ทบทวนตรูวจสื่อบติดิตามผู้ลุ่การูดิำาเนินงาน คณะกรูรูมการูดิ�านนวัตกรูรูมแลุ่ะความยีั�งยี้นทำาห้น�าท่�บรูิห้ารูงาน ตรูวจสื่อบ 

ติดิตามผู้ลุ่การูดิำาเนินงานตามเป้าห้มายีดิ�านความยีั�งยี้นขององค์กรู แลุ่ะรูายีงานต�อ คณะกรูรูมการูการูกำากับดูิแลุ่กิจการู

ท่�ดิ่ แลุ่ะพันักงานท่กรูะดิับม่บทบาทแลุ่ะม่สื่�วนรู�วมในการูดิำาเนินงานตามแนวทางเพั่อความยีั�งยี้น เพั่อแบ�งปันค่ณค�า 

แก�เพั่อนรู�วมงาน แลุ่ะสื่ังคม ทำางานดิ�วยีความซื่่อสื่ัตยี์ ม่ความคิดิสื่รู�างสื่รูรูค์แลุ่ะม่สื่�วนรู�วมพััฒนานวัตกรูรูม ตลุ่อดิจน

กำาห้นดิเป้าห้มายีดิ�านความยีั�งยี้นเป็นห้นึ�งในตัวช่�วัดิการูดิำาเนินงานของพันักงานท่กคน

ยัุ่ที่ธศาสู่ต่ร์ดู ้านคุวามยัั่�งยืั่น

บริูษัทฯ พััฒนากรูอบการูดิำาเนินงานดิ�านการูพััฒนาองค์กรูอยี�างยีั�งยี้นสื่อดิคลุ่�องกับห้ลัุ่กการูความยีั�งยี้นของเครู้อเจริูญ

โภคภัณฑ์์ท่�ยีึดิมั�นในปรูัชญา 3 ปรูะโยีชน์ ดิ�วยีการูสื่รู�างสื่รูรูค์ปรูะโยีชน์แก�ปรูะเทศชาติ สื่ังคม แลุ่ะองค์กรู รูวมถึงยึีดิ 

ห้ลุ่ักเศรูษฐกิจพัอเพั่ยีง ห้ลุ่ักการูสื่ากลุ่ 10 ปรูะการูของ UN Global Compact รูวมทั�งเป้าห้มายีความยีั�งยี้น 17 ปรูะการู 

แห้�งสื่ห้ปรูะชาชาติ ห้ลัุ่กการูซ่ื่พั่สืู่�ความเป็นเลุ่ิศ ตลุ่อดิจนกฎรูะเบ่ยีบข�อบังคับแลุ่ะมาตรูฐานสื่ากลุ่ภายีใต�การูดิำาเนินงาน

อยี�างสื่มดิ่ลุ่ทั�งดิ�านเศรูษฐกิจ สื่ิ�งแวดิลุ่�อม แลุ่ะสัื่งคม ภายีใต�ยี่ทธุศาสื่ตรู์ “3H’s” ค้อ “HEART, HEALTH, HOME” ซื่ึ�ง

ครูอบคลุ่่มปรูะเดิ็นสื่ำาคัญดิ�านความยีั�งยี้น แลุ่ะตอบสื่นองผูู้�ม่สื่�วนไดิ�เสื่่ยีท่กกลุ่่�มอยี�างเป็นธุรูรูม โดิยีไดิ�กำาห้นดิเป้าห้มายี

การูพััฒนาอยี�างยีั�งยี้นสืู่� ปี 2563 ตั�งแต�ปี 2559 เพั่อขับเคลุ่่อนการูดิำาเนินงานจนสื่ามารูถบรูรูลุ่่เป้าห้มายี  5 ปีดัิงกลุ่�าว 

ในปี 2563 ครูบทั�ง 12 ข�อเรู่ยีบรู�อยีแลุ่�ว

เป้ ้าหมายั่ดู้านคุวามยัั่�งยืั่นสูู่ ่ ป้ ี 2573

กลุ่่�มทรูู ไดิ�เดิินห้น�าดิำาเนินงานดิ�านความยีั�งยี้นอยี�างต�อเน่อง โดิยีไดิ�กำาห้นดิเป้าห้มายีความยีั�งยี้นรูะยีะสื่ั�นในแต�ลุ่ะปี 

แลุ่ะเป้าห้มายีรูะยีะยีาวดิ�านความยีั�งยี้น สืู่�ปี 2573 ภายีใต�ปณิธุานแลุ่ะยี่ทธุศาสื่ตรู์ 3H’s เดิิมซึื่�งม่ 12 ข�อ แลุ่ะปรัูบปรู่ง 

เพัิ�มเติมเป้าห้มายีให้�เป็นปัจจ่บัน สื่อดิคลุ่�องกับบริูษทองค์กรูแลุ่ะกรูะแสื่โลุ่กแลุ่ะม่ความท�าทายีมากยีิ�งขึ�นโดิยีเพัิ�มเรู่อง  

ความปลุ่อดิภัยีทางไซื่เบอรู์ แลุ่ะเรู่องรูะบบเศรูษฐกิจห้ม่นเว่ยีน อ่ก 2 ข�อ รูวมทั�งสิื่�น 14 ข�อ
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3.2 การจัดการผลื่กระทบต่่อผ้ ้มีส่ ่วนได้เส่ียั่ในห่วงโซ่่คุณค่าขัองธุุรกิจ

3.2.1 ห่วงโซ่ ่คุุณคุ่าขัองธุรกิจ

กลุ่่�มทรูู แบ�งธุ่รูกิจห้ลุ่ักออกเป็น 4 กลุ่่�มปรูะกอบดิ�วยี ทรููมูฟ เอช ผูู้�ให้�บริูการูโทรูศัพัท์เคลุ่่อนท่�อันดัิบท่� 2 ของปรูะเทศ  

ท่�ม่เครู้อข�ายีครูอบคลุ่่มทั�วปรูะเทศผู้�านคลุ่่นความถ่�ครูบถ�วน ทรููออนไลุ่น์ ผูู้�นำาดิ�านบริูการูบรูอดิแบนดิ์อินเทอรู์เน็ต แลุ่ะ 

WiFi ดิ�วยีเครู้อข�ายีไฟเบอรู์ค่ณภาพัสืู่ง ทรููวิชั�นสื่์ ผูู้�นำาการูให้�บรูิการูโทรูทัศน์แบบบอกรูับสื่มาชิกแลุ่ะบริูการูในรูะบบ 

HD ทั�วปรูะเทศ แลุ่ะทรูู ดิิจิทัลุ่ กรู่�ป ผูู้�นำาดิ�านดิิจิทัลุ่แพัลุ่ตฟอรู์ม ท่�เน�นการูพััฒนานวัตกรูรูมแลุ่ะการูนำาเสื่นอโซื่ลูุ่ชัน 

ผู้�านเทคโนโลุ่ยี่ลุ่ำ�าสื่มัยี ห้�วงโซื่�ค่ณค�าของบรูิษัทฯ ปรูะกอบดิ�วยีธุ่รูกิจห้ลัุ่กทั�ง 4 กลุ่่�ม แลุ่ะกิจกรูรูมท่�เก่�ยีวข�องตั�งแต�

ต�นนำ�าจนถึงปลุ่ายีนำ�า ทั�งพันักงาน ทรููช�อป Call Center ช�างเทคนิค รูวมไปถึง ด่ิลุ่เลุ่อรู์ คู�ค�า แลุ่ะพัันธุมิตรูทางธุ่รูกิจ  

จนกรูะทั�งสื่�งมอบไปยีังลุู่กค�า

3.2.2 การวิเคุราะห ์แลัะการสู่ร้างคุวามผููกพัันกับผูู ้ ม่สู่ ่วนไดู ้ เสู่่ยั่ในห่วงโซ่ ่คุุณคุ่าขัองธุรกิจ

บรูิษัทฯ ให้�ความสื่ำาคัญต�อการูดิำาเนินธุ่รูกิจเพั่อให้�สื่อดิคลุ่�องต�อความคาดิห้วังของผูู้�ม่สื่�วนไดิ�เสื่่ยี 6 กลุ่่�ม แยีกเป็น  

1.ผูู้�ม่สื่�วนไดิ�เสื่่ยีภายีใน ค้อ พันักงาน แลุ่ะ 2. ผูู้�ม่สื่�วนไดิ�เสื่่ยีภายีนอก ไดิ�แก� ลุู่กค�า พัันธุมิตรูทางธุ่รูกิจแลุ่ะคู�ค�า ผูู้�ถ้อห่้�นแลุ่ะ

เจ�าห้น่� ห้น่วยีงานของรัูฐ ช่มชนแลุ่ะสัื่งคม โดิยีเคารูพัสิื่ทธิุแลุ่ะปฏิิบัติต�อผูู้�ม่สื่�วนไดิ�เส่ื่ยีอยี�างเป็นธุรูรูม รูับฟังความคิดิเห้็น 

สื่รู�างความเข�าใจแลุ่ะความเช่อมั�น เพั่อให้�การูดิำาเนินธุ่รูกิจเป็นไปอยี�างยีั�งยี้น แลุ่ะรัูกษาความสัื่มพัันธุ์อันดิ่กับผูู้�ม่สื่�วน 

ไดิ�เสื่่ยีท่กกลุ่่�มผู้�านการูดิำาเนิน “นโยีบายีการูสื่รู�างความผูู้กพัันกับผูู้�ม่สื่�วนไดิ�เส่ื่ยี” (Stakeholder Engagement Policy) โดิยี

กำาห้นดิแนวปฏิิบัติในการูสื่รู�างความผูู้กพัันกับผูู้�ม่สื่�วนไดิ�เส่ื่ยี ตามมาตรูฐานกรูะบวนการูเช่อมโยีงผูู้�ม่สื่�วนไดิ�เส่ื่ยี AA1000 

Stakeholder Engagement Standard (AA1000SES) แลุ่ะ มาตรูฐานดิ�านความรัูบผิู้ดิชอบต�อสัื่งคม ISO 26000  เพั่อบรูรูลุ่่

วัตถ่ปรูะสื่งค์ ดัิงน่�

1. เพั่อเป็นแนวทางแลุ่ะช�องทางการูสื่่อสื่ารูกับผูู้�ม่สื่�วนไดิ�เส่ื่ยีรูวมถึงการูแลุ่กเปลุ่่�ยีนข�อมูลุ่อยี�างม่ปรูะสื่ิทธิุภาพั

2. เพั่อรัูบฟังความคิดิเห็้น ข�อห้�วงกังวลุ่ แลุ่ะทัศนคติของผูู้�ม่สื่�วนไดิ�เส่ื่ยีแต�ลุ่ะกลุ่่�ม แลุ่ะตอบสื่นองความต�องการูของ 

ผูู้�ม่สื่�วนไดิ�เสื่่ยีอยี�างเห้มาะสื่ม

3. เพั่อนำาข�อมูลุ่ท่�ไดิ�มาพััฒนาห้รู้อปรัูบปรู่งกรูะบวนการู ทำางานต�างๆ ของบรูิษัทฯ 

สื่ำาห้รัูบรูายีลุ่ะเอ่ยีดิห้�วงโซื่ค่ณค�าทางธุ่รูกิจ ความคาดิห้วัง แนวทางแลุ่ะช�องทางการูตอบสื่นองความคาดิห้วังของ 

ผูู้�ม่สื่�วนไดิ�เสื่่ยีของบรูิษัทฯ ไดิ�เปิดิเผู้ยีไว�ในรูายีงานความยีั�งยี้น ปี 2564 แลุ่ะเว็บไซื่ต์บริูษัทฯ
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3.3 การจัดการด้านความยัั่�งยั่ืนในมิต่ิสิ่�งแวดลื่้อม

3.3.1 นโยั่บายั่แลัะแนวป้ฏิิบัต่ิดู ้านสู่ิ�งแวดูลั้อม

กลุ่่�มทรูู ม่การูปรูับตัวให้�ทันต�อยี่คเทคโนโลุ่ยี่ดิิจิทัลุ่ ควบคู�กับการูดิำาเนินธุ่รูกิจท่�ใสื่�ใจต�อสื่ิ�งแวดิลุ่�อมเติบโตอยี�างสื่มดิ่ลุ่ทั�งดิ�าน

เศรูษฐกิจ สื่ังคม แลุ่ะสื่ิ�งแวดิลุ่�อม โดิยียีึดิห้ลุ่ักการูดิำาเนินธุ่รูกิจภายีใต�แนวคิดิ “เศรูษฐกิจห้ม่นเว่ยีน” ใช�ทรูัพัยีากรูธุรูรูมชาติ

ท่�ม่อยีู�อยี�างจำากัดิให้�ค่�มค�า ลุ่ดิผู้ลุ่กรูะทบดิ�านสื่ิ�งแวดิลุ่�อมแลุ่ะการูสูื่ญเสื่่ยีให้�น�อยีท่�สื่่ดิ ผู้�านกลุ่ยี่ทธุ์ 5Rs (Re-Education,  

Reduce, Recycle, Replace and Reinvent)  แลุ่ะดิำาเนินงานตามกรูอบการูบรูิห้ารูจัดิการูการูเปลุ่่�ยีนแปลุ่งสื่ภาพัภูมิอากาศ

แลุ่ะสื่ิ�งแวดิลุ่�อม

นอกจากน่� บริูษัทฯ ม่การูกำาห้นดิ “นโยีบายีบริูห้ารูจัดิการูสื่ิ�งแวดิลุ่�อม” แลุ่ะเป้าห้มายีดิ�านสื่ิ�งแวดิลุ่�อม ทั�งดิ�านการู 

ปลุ่�อยีก�าซื่เรู้อนกรูะจก การูนำานำ�ามาใช� แลุ่ะการูบรูิห้ารูจัดิการูของเส่ื่ยี ซึื่�งเปิดิเผู้ยีบนเว็บไซื่ต์  โดิยีม่แผู้นการูดิำาเนินงาน 

กลุ่ยี่ทธุ์ต�างๆ รูวมถึงการูขยีายีผู้ลุ่รูะบบบรูิห้ารูจัดิการูตามมาตรูฐาน ISO 14001:2015 ซื่ึ�งปัจจ่บันบรูิษัทฯ ไดิ�รูับการูรูับรูอง 

รู�อยีลุ่ะ 96 ของสื่ำานักงานทั�งห้มดิ โดิยีการูติดิตามผู้ลุ่การูดิำาเนินงานภายีใต�การูกำากับของคณะกรูรูมการูนวัตกรูรูมแลุ่ะ 

ความยีั�งยี้น แลุ่ะคณะทำางานดิ�านการูจัดิการูสื่ิ�งแวดิลุ่�อม เพั่อให้�บรูรูลุ่่เป้าห้มายีดิ�านความยีั�งยี้นรูายีปีแลุ่ะเป้าห้มายี ปี 2573 

ท่�กำาห้นดิ

3.3.2 ผูลัการดู ำ า เ นินงานดู ้ านสิู่�งแวดูลั ้อม

1. การจัดูการพัลัังงานแลัะการเป้ล่ั�ยั่นแป้ลังสู่ภาพัภูมิอากาศ

ปัจจ่บันโลุ่กเรูากำาลุ่ังก�าวเข�าสืู่�ยี่คท่�ช่วิตขับเคลุ่่อนดิ�วยีไฟฟ้า ม่การูใช�เครู้อข�ายีเทคโนโลุ่ยี่ 5G การูเช่อมโยีงกับรูะบบต�างๆ  

ท่�ท่กอยี�างขบัเคลุ่อ่นดิ�วยีไฟฟา้ เช�น รูะบบ Ai, IoT ทำาให้�การูใช�ไฟฟา้ม่แนวโน�มสื่งูข่�นอยี�างต�อเนอ่ง ม่การูปลุ่�อยีก�าซื่เรูอ้นกรูะจก

มากขึ�น สื่�งผู้ลุ่กรูะทบต�อการูเปลุ่่�ยีนแปลุ่งสื่ภาพัภูมอิากาศ ม่ความเส่ื่�ยีงแลุ่ะโอกาสื่ท่�สื่�งผู้ลุ่กรูะทบต�อธุ่รูกจิ เช�น อท่กภยัีทำาให้�

ทรูัพัยี์สื่ินเสื่่ยีห้ายี ตลุ่าดิม่การูเปลุ่่�ยีนแปลุ่งม่�งสืู่�สื่ินค�าคารู์บอนตำ�า เป็นต�น เป็นปรูะเดิ็นท่�ท�าทายีแลุ่ะทั�วโลุ่กให้�ความสื่ำาคัญ

กลุ่่�มทรูู จึงรู�วมสื่นับสื่น่นแลุ่ะขึ�นทะเบ่ยีนการูเปิดิเผู้ยีข�อมูลุ่ทางการูเงินท่�เก่�ยีวกับสื่ภาพัภูมิอากาศ (Task Force on 

Climate-related Financial Disclosures: TCFD) เม่อเด้ิอนกรูกฎาคม 2564 แลุ่ะไดิ�นำากรูอบ TCFD มาปรูะเมินผู้ลุ่ 

กรูะทบแลุ่ะเปิดิเผู้ยีข�อมูลุ่ความเสื่่�ยีงแลุ่ะโอกาสื่ในดิ�านต�างๆ เพั่อเตรู่ยีมความพัรู�อมในการูปรูับตัวแลุ่ะรูับม้อกับการู

เปลุ่่�ยีนแปลุ่งสื่ภาพัภูมิอากาศ บรูิษัทฯ ไดิ�ให้�ความสื่ำาคัญแลุ่ะแสื่ดิงจ่ดิยี้นเรู่องดัิงกลุ่�าว โดิยีกำาห้นดิเป้าห้มายีท่�ท�าทายี 

ม่�งสืู่�การูเป็นองค์กรูท่�ปลุ่�อยีก�าซื่คาร์ูบอนไดิออกไซื่ด์ิส่ื่ทธุิเป็นศูนย์ี (Carbon Neutral) ในปี 2573 เพ่ัอเป็นสื่�วนห้นึ�ง 

ในการูบรูรูเทาผู้ลุ่กรูะทบดิ�านการูเปลุ่่�ยีนแปลุ่งสื่ภาพัภูมิอากาศอันสื่อดิคลุ่�องกับข�อตกลุ่งปารู่สื่ แลุ่ะเป้าห้มายีการูพััฒนา 

ท่�ยีั�งยี้นขององค์การูสื่ห้ปรูะชาชาติ ข�อ 13 ค้อ การูรูับม้อกับการูเปลุ่่�ยีนแปลุ่งสื่ภาพัภูมิอากาศ นอกจากน่� บรูิษัทฯ ไดิ�ม่การู

เปิดิเผู้ยีข�อมูลุ่การูปลุ่�อยีก�าซื่เรู้อนกรูะจกตามมาตรูฐานสื่ากลุ่ GRI Standards แลุ่ะ AA1000 AS Version 3 Protocol (Type 2, 

Moderate Level) ซื่ึ�งไดิ�รูับการูรูับรูองโดิยีผูู้�ตรูวจสื่อบอิสื่รูะจากภายีนอกองค์กรู

ในปี 2564 กลุ่่�มทรููม่การูใช�พัลุ่ังงานทั�งห้มดิ 3,422,512.34 กิกะจูลุ่ (GJ) โดิยีการูใช�ไฟฟ้าม่สื่ัดิสื่�วนมากท่�สื่่ดิ แบ�งเป็นใช�ไฟฟ้า

จากรูะบบสื่ายีสื่�ง คิดิเป็นรู�อยีลุ่ะ 74 รูองลุ่งมา ใช�ไฟฟ้าจากพัลุ่ังงานห้ม่นเว่ยีนจากการูติดิตั�ง Solar Cell แลุ่ะซื่้�อใบรูับรูอง

พัลุ่ังงานห้ม่นเว่ยีน (Renewable Energy Certificate: REC) รู�อยีลุ่ะ 24 แลุ่ะใช�นำ�ามันดิ่เซื่ลุ่ เบนซื่ินท่กปรูะเภท คิดิเป็นรู�อยีลุ่ะ 2 

การูปลุ่�อยีก�าซื่เรูอ้นกรูะจกขององคก์รูทั�งห้มดิ 337,188.68 ตนัคารูบ์อนไดิออกไซื่ดิเ์ท่ยีบเท�าต�อป ี(tonCO
2
e) แบ�งเปน็ ปรูมิาณ

การูปลุ่�อยีก�าซื่เรู้อนกรูะจกทางตรูง Scope 1 เท�ากับ 10,565.75 tonCO
2
e แลุ่ะการูปลุ่�อยีก�าซื่เรู้อนกรูะจกทางอ�อมจากการู

ใช�ไฟฟ้า Scope 2 เท�ากับ 326,622.93 tonCO
2
e เห้็นไดิ�ว�า แห้ลุ่�งพัลุ่ังงานจากการูซื่้�อใช�ไฟฟ้าท่�เป็นสื่าเห้ต่ของการูปลุ่�อยีก�าซื่

เรู้อนกรูะจก Scope 2 มากท่�สื่่ดิ
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ดิังนั�น บริูษัทฯ จึงม่โครูงการูต�างๆ เพั่อลุ่ดิการูใช�ไฟฟ้าจากรูะบบสื่ายีสื่�ง ทำาให้�การูปลุ่�อยีก�าซื่เรู้อนกรูะจกต�อรูายีไดิ�ลุ่ดิลุ่ง 

เม่อเท่ยีบกับ 2563 โดิยีในปี 2564 ม่การูดิำาเนินโครูงการูต�างๆ เพั่อให้�บรูรูลุ่่เป้าห้มายีการูปลุ่�อยีก�าซื่เรู้อนกรูะจก อาทิ

•  โครูงการูผู้ลิุ่ตแลุ่ะใช�ไฟฟ้าจากพัลัุ่งงานแสื่งอาทิตยี์ (Solar Cell) ไดิ�ขยีายีผู้ลุ่การูติดิตั�งเพัิ�มเติม จำานวน 667 สื่ถาน่ 

ปรูะห้ยีัดิพัลุ่ังงานกว�า 8,968 MWh/ปี สื่ามารูถลุ่ดิการูปลุ่�อยีก�าซื่เรู้อนกรูะจก 4,152 tonCO
2
e ตั�งแต�เรูิ�มดิำาเนินโครูงการู 

ม่การูติดิตั�งรูวมทั�งสื่ิ�น จำานวน 3,481 สื่ถาน่ ปรูะห้ยัีดิพัลุ่ังงานกว�า 27,148 MWh/ปี สื่ามารูถลุ่ดิการูปลุ่�อยีก�าซื่เรู้อน

กรูะจก 12,570 tonCO
2
e

•  โครูงการูเพัิ�มปรูะสื่ิทธุิภาพัการูใช�พัลัุ่งงาน ท่�สื่ถาน่ช่มสื่ายีแลุ่ะสื่ำานักงานสื่ามารูถปรูะห้ยีัดิไดิ�ปรูะมาณ 11,000 MWh/ปี 

สื่ามารูถลุ่ดิการูปลุ่�อยีก�าซื่เรู้อนกรูะจกปรูะมาณ 5,000 tonCO
2
e

•  การูซื่้�อใบรูับรูองพัลัุ่งงานห้ม่นเว่ยีน (Renewable Energy Certificate: REC) ปริูมาณ 200,000 MWh เพั่อชดิเชยีการู

ใช�ไฟฟ้าในรูะบบสื่ายีสื่�ง สื่ามารูถลุ่ดิก�าซื่เรู้อนกรูะจกไดิ� 92,600 tonCO
2
e

•  การูนำานวัตกรูรูมมาช�วยีลุ่ดิการูปลุ่�อยีก�าซื่เรู้อนกรูะจก เช�น การูนำารูะบบใบแจ�งค�าบริูการูแลุ่ะใบเสื่ร็ูจรูับเงิน

อิเลุ่็กทรูอนิกสื่์ (True e-Billing and True e-Tax Invoice) แทนการูใช�กรูะดิาษ สื่ามารูถลุ่ดิการูใช�กรูะดิาษไดิ�มากกว�า  

213 ลุ่�านแผู้�น คิดิเป็นปรูิมาณก�าซื่เรู้อนกรูะจกท่�ลุ่ดิลุ่งไดิ� 2,242 tonCO
2
e สื่นับสื่น่นการูใช�แพัลุ่ตฟอรู์ม True Virtual 

World ห้รู้อ True VWORLD เป็นการูปรูะช่มเสื่ม้อนจริูง เพั่อปรูะช่มรู�วมกับห้น่วยีงานทั�งภายีในแลุ่ะภายีนอกองค์กรู 

ไดิ�อยี�างม่ปรูะสิื่ทธุิภาพั แลุ่ะ True iService ในการูตรูวจสื่อบยีอดิเงิน จ�ายีค�าบริูการู แลุ่ะแจ�งปัญห้าผู้�านรูะบบออนไลุ่น์ 

สื่ามารูถลุ่ดิการูใช�นำ�ามันเช้�อเพัลุ่ิงจากการูเดิินทาง

•  การูกำาห้นดิรูาคาคารู์บอนภายีในองค์กรู (Internal Carbon Pricing) เป็นแบบ Shadow Price อยีู�ท่� 600 THB/ tonCO
2
e 

เพั่อนำามาพัิจารูณาคัดิเลุ่้อกตัดิสื่ินใจโครูงการูท่�จะลุ่งท่นตั�งแต�ต�นทาง สื่นับสื่น่นโครูงการูคารู์บอนตำ�า ทั�งน่� โครูงการูท่�

ไม�สื่ามารูถเลุ่่�ยีงการูปลุ่�อยีก�าซื่เรู้อนกรูะจกไดิ� จะเตรู่ยีมวางแผู้นซื่้�อคารู์บอนเครูดิิตมาชดิเชยีต�อไป

2. การจัดูการนำ�า

บรูิษัทฯ ไดิ�เล็ุ่งเห็้นถึงความสื่ำาคัญของทรัูพัยีากรูนำ�า คำานึงถึงปัญห้าการูขาดิแคลุ่นนำ�า จึงรู�วมเป็นสื่�วนห้นึ�งท่�จะขับเคลุ่่อน 

ตามเปา้ห้มายีการูพัฒันาท่�ยีั�งยีน้ขององคก์ารูสื่ห้ปรูะชาชาต ิข�อ 6 การูจดัิการูนำ�าแลุ่ะส่ื่ขาภบิาลุ่ (Clean Water and Sanitation) 

โดิยีกำาห้นดิเป้าห้มายีลุ่ดิการูนำานำ�ามาใช�ต�อรูายีไดิ�รู�อยีลุ่ะ 20 เม่อเท่ยีบปีฐาน (ปี 2563) ภายีในปี 2573 

ในป ี2564 บรูษิทัฯ ใช�นำ�าจากแห้ลุ่�งนำ�าปรูะปาทั�งห้มดิปรูมิาณ 116.47 ลุ่�านลุ่ติรู การูนำานำ�ามาใช�ต�อรูายีไดิ� 968 ลุ่ติรูต�อลุ่�านบาท 

ซื่ึ�งเปน็ไปตามเป้าห้มายีท่�กำาห้นดิ นอกจากน่� ไดิ�ปรูะเมินความเส่ื่�ยีงจากปญัห้าการูขาดิแคลุ่นนำ�า (Water Stress)  ดิ�วยีเครูอ่งม้อ 

Aqueduct ของ World Resource Institute (WRI) พับว�าม่ห้น่วยีงานตั�งอยีู�ในพั้�นท่�ท่�ม่ความเสื่่�ยีงรูะดิับสืู่ง รู�อยีลุ่ะ 8.13 แลุ่ะ 

สืู่งมาก รู�อยีลุ่ะ 0.78 ของปรูิมาณการูนำานำ�ามาใช�ทั�งห้มดิ

บรูิษัทฯ ม่แผู้นบรูิห้ารูจัดิการูนำ�า เพัิ�มปรูะสื่ิทธิุภาพัการูใช�นำ�าจากการูดิำาเนินโครูงการูต�างๆ เช�น รูณรูงค์ ปรูะชาสัื่มพัันธ์ุ 

การูปรูะห้ยีัดินำ�า ผู้�านการูจัดิทำารูะบบการูจัดิการูสื่ิ�งแวดิลุ่�อมตามมาตรูฐาน ISO 14001:2015 แลุ่ะติดิตามปรูิมาณการูใช�

นำ�าอยี�างต�อเน่องผู้�านคณะทำางานดิ�านการูจัดิการูสื่ิ�งแวดิลุ่�อม รูวมถึงจัดินำ�าด่ิมท่�สื่ะอาดิแลุ่ะเพั่ยีงพัอให้�กับพันักงานท่กคน  

โดิยีในปี 2564 ม่การูดิำาเนินโครูงการูต�างๆ อาทิ
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•  ติดิตั�งรูะบบปรูับอากาศในอาคารูเป็นแบบ VRV (Variable Refrigerant Volume) ห้รู้อ รูะบบ VRF (Variable Refrigerant 

Flow) ท่�อาคารูทรูู ทาวเวอรู์ โดิยีสื่ามารูถปรูะห้ยัีดินำ�าสื่ะสื่มไดิ�กว�า 8,000 ลุู่กบาศก์เมตรู

•  ติดิตั�งรูะบบนำ�าดิ่มดิ�วยีกรูะบวนการูกรูองนำ�าค่ณภาพัสูื่ง (RO Water Plant) ตามมาตรูฐานรูะดิับโลุ่ก NSF HACCP 

ภายีในอาคารูทรูู ทาวเวอรู์ เพั่อให้�พันักงานเข�าถึงนำ�าดิ่มท่�สื่ะอาดิ ถูกส่ื่ขอนามัยี สื่ามารูถสื่รู�างค่ณภาพัช่วิตท่�ดิ่  

ให้�กับบ่คลุ่ากรูภายีในองค์กรู

3. การจัดูการขัองเสู่่ยั่

เมอ่โลุ่กเข�าสืู่�ยีค่ท่�เทคโนโลุ่ยีเ่ปลุ่่�ยีนแปลุ่งอยี�างรูวดิเรูว็ ผูู้�บรูโิภคปรูบัเปลุ่่�ยีนอป่กรูณด์ิจิทิลัุ่ให้�ทนัสื่มยัีทนัต�อการูเปลุ่่�ยีนแปลุ่ง 

ทำาให้�อ่ปกรูณ์ต�างๆ ถูกเปลุ่่�ยีนก�อนห้มดิสื่ภาพัการูใช�งาน เป็นของเสื่่ยีอิเลุ่็กทรูอนิกสื่์ ห้รู้อ e-Waste ตกค�างจำานวนมาก แลุ่ะ

ม่แนวโน�มเพัิ�มขึ�นต�อเน่อง ห้ากนำาไปกำาจัดิไม�ถูกวิธุ่จะสื่�งผู้ลุ่กรูะทบต�อสื่่ขภาพัแลุ่ะสื่ิ�งแวดิลุ่�อม บรูิษัทฯ จึงกำาห้นดิเป้าห้มายี

ของเสื่ย่ีจากการูดิำาเนนิงานท่�นำาไปฝั่งกลุ่บเปน็ศนูยี ์แลุ่ะใช�บรูรูจ่ภณัฑ์ท่์�แปรูรูปูนำากลุ่บัมาใช�ให้ม�ห้รูอ้ยี�อยีสื่ลุ่ายีไดิ�รู�อยีลุ่ะ 100 

ภายีในป ี2573 แลุ่ะรู�วมเปน็สื่�วนห้นึ�งสื่นบัสื่น่นเปา้ห้มายีการูพัฒันาท่�ยีั�งยีน้ขององคก์ารูสื่ห้ปรูะชาชาต ิข�อ 12 แผู้นการูบรูโิภค

แลุ่ะการูผู้ลุ่ิตท่�ยีั�งยี้น (Responsible Consumption and Production)

ในปี 2564 กลุ่่�มทรูู ม่ปรูิมาณของเส่ื่ยีทั�งห้มดิ 369.40 ตัน แบ�งเป็นของเสื่่ยีทั�วไปรู�อยีลุ่ะ 95.49 ของเสื่่ยีอิเลุ่็กทรูอนิกสื่์ 

รู�อยีลุ่ะ 4.32 แลุ่ะของเสื่ย่ีอันตรูายีรู�อยีลุ่ะ 0.18 ของเสื่ย่ีท่�นำาไปกำาจัดิโดิยีวิธุฝั่่งกลุ่บลุ่ดิลุ่งรู�อยีลุ่ะ 46.78 บริูษทัฯ รู�วมรูบัผู้ดิิชอบ 

แก�ไขปัญห้า แลุ่ะบรูิห้ารูจัดิการูของเสื่่ยีท่�เกิดิขึ�น โดิยีเฉพัาะของเสื่่ยีอิเลุ่็กทรูอนิกสื่์ท่�เป็นสื่ินค�าห้ลุ่ักของธุ่รูกิจโทรูคมนาคม 

โดิยีปรูะยี่กต์ใช�ห้ลุ่ักการูของเศรูษฐกิจห้ม่นเว่ยีน แลุ่ะห้ลัุ่ก 5Rs เพั่อลุ่ดิปรูิมาณการูเกิดิของเส่ื่ยีท่�ต�องนำาไปกำาจัดิ แลุ่ะ

ใช�ทรูัพัยีากรูให้�เกิดิปรูะสื่ิทธุิภาพัสืู่งสื่่ดิตลุ่อดิห้�วงโซื่�อ่ปทาน เพัิ�มสื่ัดิสื่�วนการูใช�บรูรูจ่ภัณฑ์์ท่�เป็นมิตรูต�อสิื่�งแวดิลุ่�อม 

สื่ามารูถยี�อยีสื่ลุ่ายีไดิ� รูวมถึงม่การูรูณรูงค์ ปรูะชาสัื่มพัันธ์ุการูคัดิแยีกขยีะให้�ถูกวิธุ่ ผู้�านการูจัดิทำารูะบบการูจัดิการู 

สื่ิ�งแวดิลุ่�อมตามมาตรูฐาน ISO 14001:2015 โดิยีในปี 2564 ม่การูดิำาเนินโครูงการูต�างๆ อาทิ

•  การูจัดิการูขยีะอิเล็ุ่กทรูอนิกสื่์จากการูดิำาเนินธุ่รูกิจ เช�น อ่ปกรูณ์โครูงข�ายี คอมพัิวเตอรู์ แบตเตอรู่� เครู่องใช�ไฟฟ้า

แลุ่ะอ่ปกรูณ์อิเลุ่็กทรูอนิกสื่์ต�างๆ เป็นต�น เม่ออ่ปกรูณ์ห้มดิอายี่การูใช�งาน จะม่การูตรูวจสื่ภาพัแลุ่ะคัดิแยีกอ่ปกรูณ์

ท่�นำากลุ่ับมาใช�ปรูะโยีชน์ไดิ�อ่กครูั�ง (Reuse) สื่ำาห้รูับอ่ปกรูณ์ท่�ไม�สื่ามารูถนำามา Reuse ไดิ� จะเข�าสูื่�กรูะบวนการู

สื่�งคู�ค�าท่�ไดิ�รัูบอน่ญาตนำาไปรู่ไซื่เคิลุ่ (Recycle) ห้รู้อนำาไปกำาจัดิอยี�างถูกวิธุ่ โดิยีม่�งสืู่�เป้าห้มายีลุ่ดิขยีะ e-Waste  

ท่�นำาไปฝ่ังกลุ่บเป็นศูนยี์ในปี 2573 

•  โครูงการู Easy Swap นำาม้อถ้อเครู่องเก�าแลุ่กเครู่องให้ม� เพั่อนำา ขยีะ e-Waste ไปใช�ปรูะโยีชน์ โดิยีในปี 2564  

ไดิ�รูวบรูวมของขยีะ e-Waste ไดิ�รูวมทั�งสื่ิ�น 2,486 เครู่อง 

•  โครูงการู Say No to Plastic ม่การูรูณรูงค์ให้�พันักงานลุ่ดิการูใช�ขวดิพัลุ่าสื่ติก บรูิษัทฯ ไดิ�เตรู่ยีมรูะบบนำ�าดิ่มท่�ไดิ�

มาตรูฐานรูะดิับโลุ่กให้�กับพันักงาน คาดิว�าจะสื่ามารูถลุ่ดิการูใช�ขวดิพัลุ่าสื่ติกใช�ครูั�งเด่ิยีวแลุ่�วทิ�งกว�า 400,000 ขวดิ/ปี 

ห้รู้อคิดิเป็น 8,950 กิโลุ่กรัูม/ปี แลุ่ะตั�งเป้าห้มายีลุ่ดิการูนำาขวดิพัลุ่าสื่ติกเข�าอาคารูทรูู ทาวเวอรู์ เป็นศูนยี์ ภายีในปี 2565

•  สื่�งเสื่รูิมการูคัดิแยีกขยีะพัลุ่าสื่ติกแลุ่ะนำานวัตกรูรูมมารู่ไซื่เคิลุ่พััฒนาเป็นผู้ลุ่ิตภัณฑ์์ช่ดิยูีนิฟอรู์มดิิจิทัลุ่รูักษ์โลุ่ก 

ท่�เป็นมิตรูกับสื่ิ�งแวดิลุ่�อม ภายีใต�แนวคิดิ From Waste to Wear โดิยีการูนำาพัลุ่าสื่ติกรู่ไซื่เคิลุ่ (PET) ผู้สื่มเสื่�นใยีฝ่้ายี

ธุรูรูมชาติผู้ลุ่ิตเป็นช่ดิพันักงานท่�ให้�บริูการูลูุ่กค�าในทรููช�อป สื่ะท�อนความใสื่�ใจต�อสิื่�งแวดิลุ่�อม สื่ามารูถลุ่ดิขวดิพัลุ่าสื่ติก

ไดิ� 820 กิโลุ่กรูัม
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•  สื่นับสื่น่นการูนำาถ่งกรูะดิาษรู่ไซื่เคิลุ่มาให้�บริูการูลูุ่กค�าท่�ทรููช�อปอยี�างต�อเน่อง ซื่ึ�งเป็นการูใช�บรูรูจ่ภัณฑ์์ท่�เป็นมิตรูกับ

สื่ิ�งแวดิลุ่�อมแทนการูใช�ถ่งพัลุ่าสื่ติก แลุ่ะช�วยีให้�เกิดิการูปรูับเปลุ่่�ยีนทัศนคติต�อการูเป็นผูู้�บรูิโภคท่�ม่ใจรัูกสื่ิ�งแวดิลุ่�อม 

โดิยีในปี 2564 สื่ามารูถลุ่ดิการูใช�ถ่งพัลุ่าสื่ติกไดิ� 50,000 ใบ

สื่ำาห้รูับรูายีลุ่ะเอ่ยีดิการูจัดิการูดิ�านสื่ิ�งแวดิลุ่�อมแลุ่ะการูเปลุ่่�ยีนแปลุ่งสื่ภาพัภูมิอากาศของบรูิษัทฯ ไดิ�เปิดิเผู้ยีไว�ในรูายีงาน

ความยีั�งยี้น ปี 2564 แลุ่ะบนเว็บไซื่ต์บรูิษัทฯ

3.4 การจัดการความยั่ั�งยั่ืนในมิต่ิส่ังคม

3.4.1 นโยั่บายั่แลัะแนวป้ฏิิบัต่ิดู ้านสู่ังคุม

กลุ่่�มทรูู เลุ่็งเห้็นความสื่ำาคัญของการูเป็นสื่�วนห้นึ�งของปรูะชาคมโลุ่กในฐานะของการูเป็นพัลุ่เม้องท่�ดิ่ แลุ่ะม่ความม่�งมั�น

ท่�จะรู�วมสื่รู�างสื่รูรูค์ความเป็นอยีู�ท่�ดิ่ให้�เกิดิขึ�นโดิยีเข�ารู�วมเป็นสื่มาชิกองค์การูข�อตกลุ่งแห้�งสื่ห้ปรูะชาชาติ (UN Global 

Compact) ดิ�วยีความสื่มัครูใจตั�งแต�วันท่� 1 ต่ลุ่าคม 2558 ม่ความม่�งมั�นในการูดิำาเนินธุ่รูกิจภายีใต�ห้ลัุ่กสื่ากลุ่ 10 ปรูะการู 

ซื่ึ�งม่สื่ารูะสื่ำาคัญ 4 ดิ�าน ค้อ สื่ิทธุิมน่ษยีชน มาตรูฐานแรูงงาน การูปกป้องสิื่�งแวดิลุ่�อม แลุ่ะการูต�อต�านคอรู์รูัปชันแลุ่ะ 

เป็นห้นึ�งในตัวแทนภาคเอกชนไทยีท่�บ่กเบิกการูจัดิตั�งสื่มาคมเครู้อข�ายีโกลุ่บอลุ่คอมแพั็กแห้�งปรูะเทศไทยี (Global  

Compact Network Thailand) เพั่อให้�เกิดิความยีั�งยี้นตลุ่อดิห้�วงโซื่�ค่ณค�าของบริูษัทฯ

3.4.2 ผูลัการดูำาเนินงานดู้านสู่ังคุม

1. การเคุารพัสิู่ที่ธิมนุษยั่ชนต่ลัอดูห่วงโซ่่คุุณคุ่า

การูเคารูพัสิื่ทธุิมน่ษยีชน บริูษัทฯ ไดิ�กำาห้นดิ “นโยีบายีสิื่ทธุิมน่ษยีชน” แลุ่ะ “แนวทางปฏิิบัติเรู้�องสิื่ทธุิมน่ษยีชนสื่ำาห้รัูบ

กิจการูรู�วมค�า” ซื่ึ�งเปิดิเผู้ยีบนเว็บไซื่ต์ เพั้�อใช�เป็นกรูอบในการูบรูิห้ารูจัดิการูภายีในองค์กรู  โดิยียีึดิมั�นแลุ่ะปฏิิบัติตาม

ห้ลุ่ักปฏิิญญาสื่ากลุ่ว�าดิ�วยีสิื่ทธุิมน่ษยีชน (Universal Declaration of Human Rights) แลุ่ะห้ลัุ่กการูช่�แนะของสื่ห้ปรูะชาชาติ

ว�าดิ�วยีธุ่รูกิจกับสื่ิทธุิมน่ษยีชน (The United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights: “UNGPs”) 

โดิยีให้�ความสื่ำาคัญต�อการูปฏิิบัติดิ�านแรูงงานแลุ่ะการูเคารูพัสื่ิทธิุมน่ษยีชนอยี�างเป็นธุรูรูม เท�าเท่ยีม แลุ่ะไม�เลุ่้อก

ปฏิิบัติ ทั�งในดิ�านการูจ�างงาน การูจ�ายีค�าตอบแทน การูเลุ้่�อนตำาแห้น�ง การูฝ่ึกอบรูมแลุ่ะพััฒนาพันักงาน โดิยีไม� 

แบ�งแยีกความแตกต�างทางเพัศ อายี่ สื่ถาบันการูศึกษา เช้�อชาติ แลุ่ะศาสื่นา  รูวมทั�งสื่นับสื่น่นการูจ�างงานแก�กลุ่่�ม 

ผูู้�ดิ�อยีโอกาสื่ สื่�งเสื่รูิมผูู้�พัิการูให้�ทำางานตรูงตามความสื่ามารูถแลุ่ะศักยีภาพัอยี�างต�อเน้�อง เพั้�อสื่รู�างโอกาสื่ สื่รู�างอาช่พั

แลุ่ะรูายีไดิ�ท่�มั�นคง แลุ่ะเป็นสื่�วนห้นึ�งของการูบรูรูลุ่่เป้าห้มายีความยีั�งยี้นของปรูะเทศแลุ่ะโลุ่ก

บริูษัทฯ บรูิห้ารูติดิตามงานตามนโยีบายีสื่ิทธุิมน่ษยีชน แลุ่ะแนวทางปฏิิบัติเรู่องสื่ิทธุิมน่ษยีชนสื่ำาห้รูับกิจการูรู�วมค�า 

ขององค์กรู แลุ่ะทำาการูปรูะเมินความเสื่่�ยีงดิ�านสื่ิทธุิมน่ษยีชนอยี�างรูอบดิ�าน (Human Rights Due Diligence) เป็นปรูะจำา

ท่ก 2 ปี เพั่อรูับทรูาบถึงสื่ถานการูณ์ทางดิ�านสื่ิทธุิมน่ษยีชนภาพัรูวมขององค์กรูโดิยีม่กรูะบวนการูดิังน่� การูปรูะกาศ

นโยีบายีดิ�านสื่ิทธุิมน่ษยีชน (Policy) การูปรูะเมินผู้ลุ่กรูะทบท่�เคยีเกิดิขึ�นห้รู้อม่แนวโน�มจะเกิดิขึ�นจรูิง (Assessment)  

การูบูรูณาการูนโยีบายีเข�ากับการูดิำาเนินงานของบรูิษัทผู้�านการูฝ่ึกอบรูมให้�ความรูู� เครู่องม้อ กรูะบวนการูต�างๆ  

(Integration) การูติดิตามแลุ่ะรูายีงานผู้ลุ่การูดิำาเนินงาน (Monitor and Report) แลุ่ะ การูแก�ไขแลุ่ะการูเยี่ยีวยีา  

(Correction and Remedy) พัรู�อมทั�งพิัจารูณาแลุ่ะรูะดิมความคิดิเพั่อห้าแนวทางป้องกันเชิงรู่กแลุ่ะเตรู่ยีมการูรูับม้อ 

ต�อเห้ต่การูณ์ท่�อาจจะเกิดิขึ�น 

โดิยีผู้ลุ่จากการูปรูะเมินความเสื่่�ยีงดิ�านสื่ิทธุิมน่ษยีชนตลุ่อดิห้�วงโซื่�ค่ณค�าของธุ่รูกิจ พับปรูะเดิ็นสื่ิทธุิมน่ษยีชนท่�ม่ 

ความเส่ื่�ยีงรูะดัิบสืู่ง (Salient Issues) 2 ปรูะเด็ิน ค้อ สื่่ขภาพัแลุ่ะความปลุ่อดิภัยีของพันักงาน เช�น อ่บัติเห้ต่จาก

การูเดิินทางของพันักงาน รูวมถึงโรูคติดิต�อ โรูครูะบาดิของพันักงานท่�ใกลุ่�ชิดิคู�ค�า แลุ่ะส่ื่ขภาพัแลุ่ะความปลุ่อดิภัยี 
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ของคู�ค�า เช�น ความพัรู�อมของอ่ปกรูณ์ความปลุ่อดิภัยีของคู�ค�ารูายีลุ่ะเอ่ยีดิผู้ลุ่การูดิำาเนินงานดิ�านการูจัดิการูปรูะเดิ็นดิ�าน

สื่ิทธุิมน่ษยีชนไดิ�เปิดิเผู้ยีไว�ในรูายีงานความยีั�งยี้น ปี 2564 แลุ่ะบนเว็บไซื่ต์บริูษัทฯ

2. การป้ฏิิบัต่ิต่่อแรงงานอยั่่างเป้็นธรรม

บรูิษัทฯ ม่ความห้�วงใยีแลุ่ะเอาใจใสื่�ช่วิตความเป็นอยีู�ของพันักงาน เพัรูาะเช้�อมั�นว�าการูดูิแลุ่แลุ่ะรัูกษาพันักงานท่�ม่

ความสื่ามารูถเป็นกลุ่ไกสื่ำาคัญในการูขับเคลุ่้�อนองค์กรูสืู่�การูเติบโตอยี�างมั�นคง โดิยีคำานึงถึงสิื่ทธุิมน่ษยีชนผู้�านการู

ดิำาเนินงานดิ�านค�าตอบแทน ตาม “นโยีบายีการูจ�างงานแลุ่ะการูบริูห้ารูแรูงงาน” แลุ่ะ “นโยีบายีความห้ลุ่ากห้ลุ่ายี

แลุ่ะการูยีอมรัูบความแตกต�าง” ซื่ึ�งเปิดิเผู้ยีบนเว็บไซื่ต์ โดิยีจัดิสื่รูรูสื่วัสื่ดิิการูแลุ่ะสิื่ทธุิปรูะโยีชน์ต�างๆ อยี�างเห้มาะสื่ม 

เช�น การูปรูะกันช่วิตแลุ่ะปรูะกันสื่่ขภาพั รูวมทั�งการูค่�มครูองในกรูณ่พิัการูแลุ่ะท่พัพัลุ่ภาพัอันเกิดิจากการูทำางาน 

ทั�งพันักงานปรูะจำาแลุ่ะพันักงานชั�วครูาว

ดู้านการฝึึกอบรมแลัะพััฒนาพันักงาน

บรูิษัทฯ จัดิห้ลัุ่กสืู่ตรูอบรูมพันักงานเพั่อเพัิ�มทักษะแลุ่ะศักยีภาพัในการูทำางานโดิยีเฉพัาะดิ�าน Digital โดิยีม่จำานวน

ชั�วโมงอบรูมห้รู้อกิจกรูรูมพััฒนาความรูู�เฉลุ่่�ยีของพันักงาน 37.74 ชั�วโมงต�อคนต�อปี จากเป้าห้มายี 29 ชั�วโมง 

ต�อคนต�อปี

ดู้านสู่วัสู่ดูิการแลัะสู่ิที่ธิป้ระโยั่ชน์ให ้แก ่พันักงาน

บริูษัทฯ  ดิำาเนินการูผู้�าน “โครูงการูปลุู่กรัูก” ท่�ห้ลุ่ากห้ลุ่ายี เช�น ปลุู่กรูักสื่่ขภาพัดิ่ ปลุู่กรูักปลุู่กความมั�งคั�ง ปลุู่กรัูก 

ปลุู่กธุรูรูม แลุ่ะปลุู่กรัูกปลุู่กความผูู้กพััน เช�น การูแจกห้น�ากากอนามัยี การูจัดิสื่ัมมนาดิ�านส่ื่ขภาพั การูสื่อน 

การูออกกำาลุ่ังกายีท่�บ�านผู้�านรูะบบออนไลุ่น์ เป็นต�น ม่พันักงานเข�ารู�วมโครูงการูกว�า 14,231 คน

ดู้านคุวามป้ลัอดูภัยั่ อาช่วอนามัยั่ แลัะสู่ภาพัแวดูลั้อมในการที่ำางาน

บรูิษัทฯ พััฒนาแลุ่ะปรูับปรู่งปรูะสื่ิทธุิภาพัการูดิำาเนินงานดิ�านความปลุ่อดิภัยีอยี�างต�อเน่องเพั่อลุ่ดิความเสื่่�ยีงจาก 

การูเจ็บป่วยี บาดิเจ็บ ห้รู้อเสื่่ยีช่วิต แลุ่ะดูิแลุ่ค่ณภาพัช่วิตของพันักงานห้รู้อลูุ่กจ�างอยี�างเห้มาะสื่ม โดิยีม่การูดิำาเนินงาน 

ท่�สื่ำาคัญ ดิังน่� ในปี 2564 ไม�ม่พันักงานเสื่่ยีช่วิตจากการูปฏิิบัติงาน  ม่พันักงานบาดิเจ็บจากการูทำางานถึงขั�นห้ยี่ดิ

งานห้รู้อบาดิเจ็บจากการูทำางาน จำานวน 9 ครูั�ง ทั�งน่� บริูษัทฯ ไดิ�ม่มาตรูการูป้องกันอ่บัติเห้ต่ดัิงกลุ่�าวโดิยีการูแจ�ง

ห้ัวห้น�างานให้�รูับทรูาบ สื่ำารูวจพั้�นท่�เพั่อห้าความเสื่่�ยีง ตรูวจสื่อบอ่ปกรูณ์ป้องกันอันตรูายี จัดิฝ่ึกอบรูมความปลุ่อดิภัยี 

ในการูทำางาน ตรูวจสื่อบใบอน่ญาตทำางานของผูู้�ปฏิิบัติงาน วางแผู้น แลุ่ะปรูะเมินอันตรูายีก�อนการูปฏิิบัติงาน เป็นต�น

ดู้านการดููแลัพันักงานในช่วง COVID-19

กลุ่่�มทรูู แต�งตั�งคณะทำางาน Covid-19 Warroom ซื่ึ�งรูายีงานตรูงต�อกรูรูมการูผูู้�จัดิการูให้ญ� (รู�วม) จัดิโครูงการู 

COVID-19 Employee Assistant เพั่อให้�พันักงานลุ่งทะเบ่ยีนรัูบความช�วยีเห้ลุ้่อจากบริูษัท เช�น มอบ E-Coupon 

ซื่้�ออาห้ารูแลุ่ะเครู่องดิ่ม เปิดิให้�พันักงานกู�ยี้มค�าเลุ่�าเรู่ยีนบ่ตรูโดิยีไม�คิดิดิอกเบ่�ยี ให้�พันักงานยี้มคอมพัิวเตอรู์ 

โน�ตบ่�คเพั่อทำางานท่�บ�าน กรูณ่พันักงานท่�ยีังต�องทำางานบรูิการู จะม่การูจัดิห้าอ่ปกรูณ์ป้องกัน ห้น�ากากอนามัยี  

เจลุ่ลุ่�างม้อ บริูการูสื่�งอาห้ารูให้�รูับปรูะทานฟรู่ แลุ่ะเพัิ�มการูค่�มครูองค�ารัูกษาพัยีาบาลุ่แลุ่ะอาการูข�างเค่ยีงจากการู 

ฉ่ดิวัคซื่่น โควิดิ-19 ในท่กแผู้นปรูะกันสื่่ขภาพัของพันักงาน เปิดิสื่ายีดิ�วนให้�คำาปรูึกษาเก่�ยีวกับการูป้องกัน แลุ่ะการู 

ฉ่ดิวัคซื่่นโดิยีแพัทยี์ผูู้�เช่�ยีวชาญ
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ดู้านคุวามผููกพัันขัองพันักงาน

ในปี 2564 บรูิษัทฯ ม่แผู้นการูพััฒนาความผูู้กพัันของพันักงาน ดิังน่� บรูิษัทจัดิทำารูะบบ Employee Dashboard วิเครูาะห้์

วางแผู้นดิ�านทรัูพัยีากรูบ่คคลุ่ทำาให้�เห้็นภาพัรูวมทั�งองค์กรู แลุ่ะออกแบบรูะบบการูบริูห้ารูรูางวัลุ่ แลุ่ะค�าตอบแทน 

ท่�สื่ะท�อนความสื่ามารูถของพันักงานตามค�านิยีมองค์กรูท่�สื่ามารูถวัดิไดิ� เพั่อรูักษาพันักงานท่�ม่ศักยีภาพัสืู่ง 

รูายีลุ่ะเอ่ยีดิผู้ลุ่การูดิำาเนินงานของบรูิษัทฯ เปิดิเผู้ยีในรูายีงานความยีั�งยี้น ปี 2564 บทการูบรูิห้ารูจัดิการูทรูัพัยีากรูบ่คคลุ่ 

แลุ่ะตารูางผู้ลุ่การูดิำาเนินงานท�ายีเลุ่�ม แลุ่ะเว็บไซื่ต์บรูิษัทฯ

3. การดููแลัแลัะรับผูิดูชอบต่่อลัูกคุ้าแลัะผูู้บริโภคุ 

บรูิษัทฯ ให้�ความสื่ำาคัญกับเรู้�องค่ณภาพัแลุ่ะการูให้�บรูิการูแก�ลูุ่กค�าแลุ่ะผูู้�บรูิโภค โดิยีปฏิิบัติตามค่ณธุรูรูมแลุ่ะ 

ข�อพัึงปฏิิบัติในการูทำางานของบรูิษัทฯ เพั้�อสื่�งมอบสื่ินค�าแลุ่ะบรูิการูท่�ตอบสื่นองความพัึงพัอใจสืู่งส่ื่ดิแก�ลุู่กค�า แลุ่ะ

ไดิ�นำาเกณฑ์์รูางวัลุ่ค่ณภาพัแห้�งชาติ แลุ่ะข�อกำาห้นดิของ Customer Performance Center of Customer Service  

Provider (COPC CRC) มาปรูะยี่กต์ใช� โดิยียีึดิลุู่กค�าเป็นศูนยี์กลุ่างเพั้�อสื่รู�างองค์กรูแห้�งนวัตกรูรูมแลุ่ะการูพััฒนา 

ท่�ยีั�งยี้นสื่�งมอบเครู้อข�ายีค่ณภาพัแลุ่ะการูบริูการูท่�ม่ค่ณภาพั ตอบสื่นองความต�องการูแลุ่ะสื่รู�างความพัึงพัอใจสูื่งสื่่ดิ 

ให้�แก�ลุู่กค�า บรูิษัทฯ ทำาการูตรูวจสื่อบค่ณภาพัแลุ่ะความปลุ่อดิภัยีของผู้ลุ่ิตภัณฑ์์ตามมาตรูฐานต�างๆ แลุ่ะม่มาตรูการู 

การูค่�มครูองข�อมูลุ่สื่�วนบ่คคลุ่แลุ่ะบรูิห้ารูจัดิการูดิ�านความปลุ่อดิภัยีข�อมูลุ่สื่�วนบ่คคลุ่ของลุู่กค�า อ่กดิ�วยี  

ในปี 2564 บรูิษัทฯ ไดิ�นำาเทคโนโลุ่ยี่มาพััฒนาการูให้�บรูิการูอยี�างต�อเน้�อง โดิยีม่ตัวอยี�างผู้ลุ่งานท่�โดิดิเดิ�น ดิังน่�   

1 .  T rue ID  รูวมแอปพัลิุ่ เค ชันต� างๆ  ของบริูษัทฯ  ทำา ให้�ลุู่ กค� าสื่ามารูถดิำา เนินการู ท่กอยี� าง ไดิ� ในท่� เ ดิ่ ยีว  

2. Intelligence Fault System นำารูะบบมาช�วยีวิเครูาะห้์ปัญห้าแลุ่ะห้าแนวทางแก�ไขให้� พันักงานสื่ามารูถดิำาเนินการู 

บรูิการูลุู่กค�าไดิ�อยี�างถูกต�องแลุ่ะแม�นยีำา ช�วยีลุ่ดิรูะยีะเวลุ่าในการูวิเครูาะห้์สื่าเห้ต่แลุ่ะสื่ามารูถแก�ไขปัญห้า

ให้�กับลุู่กค�าไดิ�ตรูงจ่ดิแลุ่ะรูวดิเรู็วยีิ�งขึ�น 3. Video Call Consent (PDPA) พััฒนารูะบบ Video call Service  

ให้�ม่ฟังก์ชัน Consent ขอบันทึกภาพั เสื่่ยีงแลุ่ะการูขอยี้นยัีนตัวตนดิ�วยีบัตรูปรูะชาชนของลูุ่กค�าท่กครูั�งท่�ใช�บริูการู  

เพั้�อปฏิิบัติตาม พัรูบ. ค่�มครูองข�อมูลุ่สื่�วนบ่คคลุ่ แลุ่ะ 4. After Sale Smart Service Kiosk พััฒนาการูให้�บริูการูผู้�านตู� 

ให้�บริูการูอัตโนมัติในการูให้�บรูิการูงานขายี (Sales) งานบริูการูห้ลัุ่งการูขายี (After Sales) แลุ่ะชำารูะค�าบรูิการู (Payment)

จากการูสื่ำารูวจความพัึงพัอใจของลูุ่กค�าในปี 2564 พับว�าลุู่กค�าม่ความพัึงพัอใจต�อการูให้�บรูิการูของกลุ่่�มทรูู สืู่งถึง 

รู�อยีลุ่ะ 91.87 โดิยีลูุ่กค�าสื่�วนให้ญ�พัึงพัอใจในเรู้�อง 1. การูให้�บรูิการูของพันักงานท่�ทรููช�อป 2. รูะยีะเวลุ่าการูให้�บรูิการู

ท่�เคาน์เตอรู์ แลุ่ะ3. รูะยีะเวลุ่าท่�รูอรูับบรูิการูท่�รูวดิเรู็ว สื่ำาห้รูับสื่ิ�งท่�ลุู่กค�าต�องให้�บรูิษัทฯ ปรูับปรู่ง ไดิ�แก� 1. รูะยีะเวลุ่า 

รูอสื่ายีในการูใช�บรูิการูคอลุ่เซื่็นเตอรู์ 2. การูติดิตามงานแลุ่ะแจ�งความค้บห้น�า แลุ่ะ 3. ขั�นตอนการูให้�บรูิการู 

ห้ลุ่ังการูขายี ทั�งน่� บรูิษัทฯ ไดิ�นำาข�อเสื่นอแนะมาปรูับปรู่งกรูะบวนการูให้�บรูิการู ตลุ่อดิจนกำาห้นดิตััวช่��วัดิในการู 

ให้�บรูิการูพัรู�อมติดิตามผู้ลุ่การูปรูะเมินความพัึงพัอใจของลูุ่กค�าอยี�างต�อเน้�องโดิยีไดิ�เปิดิเผู้ยีรูายีลุ่ะเอ่ยีดิผู้ลุ่การู 

ดิำาเนินงาน ไว�ในรูายีงานความยีั�งยี้น ปี 2564 บทการูบรูิห้ารูลูุ่กค�าสัื่มพัันธุ์ ซึื่�งเปิดิเผู้ยีบนเว็บไซื่ต์บริูษัทฯ

4. คุวามรับผูิดูชอบต่่อสู่ังคุมแลัะชุมชน  

บริูษัทฯ ม่ “นโยีบายีสื่รู�างความผูู้กพัันกับผูู้�ม่สื่�วนไดิ�เส่ื่ยี” ตลุ่อดิห้�วงโซื่�ค่ณค�า เพั้�อให้�ม่การูเติบโตอยี�างยีั�งยี้นรู�วมกัน

ครูอบคลุ่่มท่กมิติ  สื่อดิคลุ่�องกับเป้าห้มายีการูพััฒนาท่�ยีั�งยี้นของสื่ห้ปรูะชาชาติ UNSDGs โดิยีแต�งตั�งคณะทำางาน 

ดิ�านความรัูบผู้ิดิชอบต�อสัื่งคม ทำาห้น�าท่�ขับเคลุ้่�อนการูสื่รู�างผู้ลุ่กรูะทบทางบวกต�อสัื่งคม 4 กลุ่ยี่ทธุ์ห้ลัุ่ก ไดิ�แก�  

ปลุู่กความรูู� ปลูุ่กความดิ่ ปลูุ่กใจรัูกสื่ิ�งแวดิลุ่�อม แลุ่ะการูกรูะจายีโอกาสื่ในการูใช�เทคโนโลุ่ย่ีเพั้�อการูศึกษา รูวมถึง 

การูจัดิทำาโครูงการูทรููอาสื่า ท่�สื่�งเสื่รูิมให้�พันักงานม่สื่�วนรู�วมในการูทำากิจกรูรูมเพั้�อสัื่งคมในรููปแบบต�างๆ  ทำาให้�ในปี 2564 

ไม�พับข�อรู�องเรู่ยีนจากช่มชนในปรูะเด็ินดิ�านสื่ังคมห้รู้อสิื่�งแวดิลุ่�อม
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ป้ลัูกคุวามรู ้

กลุ่่�มทรูู ม่�งสื่รู�างโอกาสื่ทางการูศึกษาผู้�านนวัตกรูรูมแลุ่ะเทคโนโลุ่ย่ี เพั่อสื่รู�างการูเข�าถึงองค์ความรูู�  สื่รู�าง 

แรูงบันดิาลุ่ใจในการูแสื่วงห้าความรูู�  ให้�กับเด็ิกแลุ่ะเยีาวชนไทยีทั�วปรูะเทศอยี�างทัดิเท่ยีมแลุ่ะยีั�งยี้น ผู้�านการู

ดิำาเนินงานในห้ลุ่ากห้ลุ่ายีรููปแบบ เช�นโครูงการู True Young Producer Award นักข�าวแห้�งอนาคตทรูู True  

Future Journalist Awards : FJA จัดิปรูะกวดิภาพัยีนตรู์โฆษณาเพั่อสื่ังคม ครูั�งท่� 17 ในห้ัวข�อ “ความดิ่ท่�ไม�ม่ใครูรูู�  

แชรู์ให้�รูู�ว�าม่” ในรูะดิับนิสื่ิต-นักศึกษา ชิงถ�วยีพัรูะรูาชทานฯ สื่มเด็ิจพัรูะกนิษฐาธุิรูาชเจ�า กรูมสื่มเด็ิจพัรูะเทพั 

รูัตนรูาชสื่่ดิาฯ สื่ยีามบรูมรูาชก่มารู่ พัรู�อมท่นการูศึกษา เพั่อออกอากาศทางทรููวิชั�นสื่์ แลุ่ะสื่่อสัื่งคมออนไลุ่น์ ม่เยีาวชน

เข�ารู�วม 250 ท่ม กว�า 750 คน

ป้ลัูกคุวามดู่

กลุ่่�มทรูู ตั�งใจปลุู่กเมลุ่็ดิพัันธุ่์แห้�งค่ณธุรูรูมแลุ่ะความดิ่สืู่�สื่ังคม ผู้�านกิจกรูรูมแลุ่ะโครูงการูต�างๆ เช�น โครูงการูพััฒนา

ศักยีภาพัแลุ่ะค่ณภาพัช่วิตบ่คคลุ่ออทิสื่ติก สื่�งเสื่ริูมให้�บ่คคลุ่ออทิสื่ติกแลุ่ะครูอบครัูวท่�อยีู�ภายีใต�การูดูิแลุ่ของมูลุ่นิธุิ

ให้�พัึ�งพัาตนเองให้�มากท่�สื่่ดิ โดิยีการูสื่รู�างศูนยี์ฝ่ึกอบรูมเพั่อการูทำางานบ่คคลุ่ออทิสื่ติก (CP-True Autistic Thai 

Foundation Vocational Training Center) ทำาให้�เยีาวชนกว�า 2,000 คน ไดิ�รัูบการูฝ่ึกอาช่พั แลุ่ะ 116 คน ไดิ�รัูบ 

การูจ�างงาน จัดิตั�งธุนาคารูช่มชนบ่คคลุ่ออทิสื่ติกจำานวน 3 แห้�ง ม่เงินท่นห้ม่นเว่ยีนกว�า 2,200,000 บาท แลุ่ะจัดิตั�งบริูษัท

ออทิสื่ติกไทยีเพั่อสื่ังคม เกิดิการูจ�างงานบ่คคลุ่ออทิสื่ติก 22 คน แลุ่ะสื่รู�างรูายีไดิ�มากกว�า 9,000,000 บาท ต�อปี

ป้ลัูกใจรักสู่ิ�งแวดูลั้อม

กลุ่่�มทรูู  ม่�งห้วังท่�จะปลุู่กจิตสื่ำานึกให้�กับเดิ็กแลุ่ะเยีาวชนให้�ตรูะห้นักแลุ่ะรูู�ค่ณค�าของการูอน่รูักษ์สื่ิ�งแวดิลุ่�อม  

ขณะเดิ่ยีวกันยีังสื่�งเสื่ริูมวัฒนธุรูรูมการูใช� ช่ วิตให้�เป็นห้นึ�งเดิ่ยีวกับธุรูรูมชาติ ปัจจ่บันช�างป่าเผู้ชิญเรู่องท่�อยีู�

อาศัยีแลุ่ะแห้ลุ่�งอาห้ารูลุ่ดิลุ่งจึงออกมาห้ากินพั้ชไรู�จนเกิดิความขัดิแยี�งรูะห้ว�างคนกับช�าง กลุ่่�มทรูู จึงพััฒนา  

Elephant Smart Early Warning ห้รู้อโครูงการูเฝ่้ารูะวังช�างป่าดิ�วยีรูะบบเต้อนภัยีลุ่�วงห้น�าขึ�น รูะบบดิังกลุ่�าวไดิ�นำา 

เทคโนโลุ่ยี่สื่่อสื่ารูรูะบบ IoT แลุ่ะ AI (Artificial Intelligence) โดิยีติดิตั�งกลุ่�องดิักถ�ายีภาพัอัตโนมัติพัรู�อมซื่ิมจาก

ทรููมูฟ เอช ซื่ึ�งรูะบบจะทำาการูคัดิกรูองเฉพัาะภาพัช�างป่า พัรู�อมพัิกัดิ แลุ่ะสื่�งเข�า Cloud แลุ่ะแจ�งเต้อนต�อไป

ยีังแอปพัลุ่ิเคชัน คชาน่รัูกษ์ ของเจ�าห้น�าท่�ห้รู้อตัวแทนช่มชนท่�รูับผู้ิดิชอบในพั้�นท่�ตามพิักัดินั�นๆ โดิยีอัตโนมัติ  

เพั่อทำาการูผู้ลุ่ักดิันช�างกลุ่ับเข�าสืู่�ป่า

การกระจายั่โอกาสู่ในการใช ้ เที่คุโนโลัยั่่เพั ่อการศึกษา

กลุ่่�มทรูู ภายีใต�การูดิำาเนินงานในมูลุ่นิธุิสื่านอนาคตการูศึกษา คอนเน็กซื่์ อ่ด่ิ สื่�งเสื่รูิมทักษะดิ�านเทคโนโลุ่ยี่

แก�บ่คลุ่ากรูทางการูศึกษาอยี�างต�อเน่อง อาทิ  จัดิอบรูมการูใช�สื่่อออนไลุ่น์แก�รูองผูู้�อำานวยีการูเขตพ้ั�นท่� 

แลุ่ะศึกษานิเทศก์ทั�วปรูะเทศ อบรูม ICT Talent ภาครัูฐ เพั่อทำาห้น�าท่�สื่�งเสื่รูิมการูใช�เทคโนโลุ่ย่ีแก�โรูงเรู่ยีน

ของตนแลุ่ะเครู้อข�ายี ปัจจ่บันม่ 700 ICT Talents ดิูแลุ่กว�า 2,000 โรูงเรู่ยีน แลุ่ะจัดิทำาโครูงการู Notebook  

fo r  Educat ion มอบคอมพัิวเตอรู์ โน�ตบ่�ก  5 ,000 เครู่อง พัรู�อมจัดิอบรูมห้ลุ่ักสืู่ตรู D ig i ta l  C lassroom  

(Notebook-based learning) ให้�แก� โรูงเรู่ยีนใน 17 จังห้วัดิ  ช�วยีให้�โรูงเรู่ยีนสื่ามารูถจัดิการูเรู่ยีนรูู�ไดิ�อยี�างเต็มรููปแบบ  

ช�วงสื่ถานการูณ์โควิดิ-19  สื่�งผู้ลุ่ให้�รู�อยีลุ่ะ 75 ของนักเรู่ยีนม่ความรูู�ความเข�าในการูใช�เทคโนโลุ่ย่ี ทั�งน่� ม่การู 

ต�อยีอดิโครูงการูสืู่�การูจัดิห้าคอมพัิวเตอรู์โน�ตบ่�กแก�โรูงเรู่ยีนผู้�านการูรูะดิมท่น Crowdfunding
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การสู่นับสู่นุนสู่ังคุมในช่วงสู่ถานการณ์โคุวิดู-19

กลุ่่�มทรูู ยีังรู�วมกับสื่ำานักงาน กสื่ทช. ปรูะชาสัื่มพัันธุ์แลุ่ะเชิญชวนผูู้�ใช�บริูการูเข�ารัูบการูฉ่ดิวัคซื่่นโควิดิ-19 สื่นับสื่น่น 

อ่ปกรูณ์สื่่อสื่ารู แลุ่ะอ่ปกรูณ์ท่�จำาเป็นสื่ำาห้รูับศูนยี์ฉ่ดิวัคซื่่นโควิดิ-19 (โรูงพัยีาบาลุ่สื่นาม) ณ สื่ถาน่กลุ่างบางซื่่อ 

นอกจากน่�ยีังสื่นับสื่น่นห้่�นยีนต์อัจฉรูิยีะ “ทรูู 5G เทมิ” ช�วยีดิูแลุ่ผูู้�ป่วยีในโรูงพัยีาบาลุ่เพั่อช�วยีลุ่ดิความเสื่่�ยีง 

ในการูปฏิิบัติงานของบ่คลุ่ากรูทางการูแพัทยี์ในช�วงสื่ถานการูณ์โควิดิ-19 ม่การูจัดิโครูงการูครูัวปันอิ�มรู�วมกับ 

พัันธุมิตรู สื่�งมอบข�าวกลุ่�อง ห้น�ากากอนามัยี แลุ่ะกาแฟทรููคอฟฟี�คัพั ใน 6 พั้�นท่�กรู่งเทพัแลุ่ะปริูมณฑ์ลุ่  

รูวมทั�งสิื่�น 45,460 ช่ดิ แลุ่ะห้น�ากากอนามัยีกว�า 63,000 ชิ�น ครูอบคลุ่่มกว�า 10,600 ครูัวเรู้อน ซื่ึ�งม่ทั�งกลุ่่�ม 

ผูู้� เปรูาะบาง เช�น บ่คคลุ่ออทิสื่ติก ผูู้�ป่วยีติดิเต่ยีง ผูู้�แยีกกักตัวท่�บ�าน แลุ่ะพั่�น�องท่�อาศัยีอยีู�รูอบช่มชนรูวมถึง 

ยีังจัดิ โครูงการูทรููอาสื่า ท่�เชิญชวนพันักงานกว�า 1,015 คนให้�รู�วมกันทำาความด่ิผู้�านกิจกรูรูมอาสื่าแจกอาห้ารูครูัวปันอิ�ม

การจัดูกิจกรรมร่วมกับชุมชน (COMMUNITY ENGAGEMENT)

ตามความต�องการูของช่มชนท่�ปรูะสื่งค์ให้�บรูิษัทฯ ช�วยีเสื่รูิมสื่รู�างความรูู� ความเข�าใจเรู่องการูใช�งานโซื่เช่ยีลุ่ม่เดิ่ยี 

ท่�จำาเป็นกับช่วิตปรูะจำาวันในสื่ถานการูณ์โควิดิ-19 ซึื่�งช่มชนม่ข�อจำากัดิเรู่องการูเดิินทางออกนอกบ�าน โดิยีการูจัดิ

กิจกรูรูมให้�ความรูู�แนะนำาวิธุ่การูใช�งานแอปพัลิุ่เคชันต�างๆ เช�น นนท์พัรู�อม บ่รู่รัูมยี์ IC เพั่อรูับสื่ิทธุิแลุ่ะบันทึก

ปรูะวัติการูฉ่ดิวัคซื่่นของคนในจังห้วัดินนทบ่รู่แลุ่ะจังห้วัดิบ่รู่รูัมยี์แลุ่ะแอปพัลุ่ิเคชันของกลุ่่�มทรูู ท่�จะช�วยีอำานวยี

ความสื่ะดิวกในการูใช�ช่วิตทั�งดิ�านสื่่ขภาพั การูทำางานแลุ่ะการูเรู่ยีนแลุ่ะการูใช�จ�ายีผู้�านออนไลุ่น์ แลุ่ะช�วยีลุ่ดิการู

เดิินทาง อาทิ 1. TRUE HEALTH แพัลุ่ตฟอรู์มดิูแลุ่ส่ื่ขภาพัอัจฉรูิยีะ รูองรูับเทรูนดิ์ส่ื่ขภาพัยี่ค 4.0 ท่�เช่อมโยีงให้�

คนไทยีเข�าใกลุ่�แลุ่ะเข�าถึงบรูิการูดิ�านสื่่ขภาพัไดิ�มากขึ�น ทั�งออนไลุ่น์แลุ่ะออฟไลุ่น์ 2. TRUE VROOM ห้�องปรูะช่ม

เสื่ม้อนจรูิง แลุ่ะ 3. TRUE MONEY WALLET กรูะเป๋าเงินอิเลุ่็กทรูอนิกสื่์ ท่�ช�วยีควบค่มท่กการูใช�จ�ายีทั�งการูจ�ายีบิลุ่

ค�าโทรูศัพัท์ อินเทอรู์เน็ต ห้รู้อค�าบรูิการูบัตรูเครูดิิต ค�านำ�า ค�าไฟฟ้า ค�าสื่ินเช่อ ค�าปรูะกันภัยี ฯลุ่ฯ แลุ่ะพันักงาน

ไดิ�รู�วมทำากิจกรูรูมจิตอาสื่าพัรูะรูาชทานเพั่อบำาเพั็ญสื่าธุารูณปรูะโยีชน์รู�วมกับช่มชน ในการูปรูับภูมิทัศน์เก็บแลุ่ะ 

คัดิแยีกขยีะบรูิเวณช่มชนรูอบสื่ำานักงานอ่กดิ�วยี ปี 2564 บรูิษัทฯ จัดิกิจกรูรูมตอบสื่นองช่มชนในพั้�นท่�เป้าห้มายีของ 

บรูิษัทฯ กว�า 3,600  คน

ทั�งน่� ไดิ�เปิดิเผู้ยีรูายีลุ่ะเอ่ยีดิผู้ลุ่การูดิำาเนินงาน ไว�ในรูายีงานความยีั�งยี้น ปี 2564 บทการูบรูิห้ารู การูกรูะจายีโอกาสื่ 

ในการูใช�เทคโนโลุ่ยี่เพั่อการูศึกษา  แลุ่ะการูสื่รู�างผู้ลุ่กรูะทบเชิงบวก ท่�เปิดิเผู้ยีบนเว็บไซื่ต์บริูษัทฯ



93

93
93

ภาพรวมปีี 2564

ปีี 2564 นัับเปี็นัอีีกหนั่�งปีีทีี่�การแพร่ระบาดขอีงโควิิด-19 ยัังคงส่่งผลกระที่บต่่อีเศรษฐกิจ กำาลังซ้ื้�อีขอีงผ้�บริโภคและกิจกรรม

ที่างธุุรกิจทัี่�วิทัี่�งปีระเที่ศ อียั่างไรก็ต่ามส่ถานัการณ์์ในัไต่รมาส่ที่ี� 4 ปีรับต่ัวิดีข่�นั จากการกลับมาเปีิดปีระเที่ศอีีกครั�งและ

มาต่รการควิบคุมต่่าง ๆ  ที่ี�ผ่อีนัคลายัมากข่�นั กลุ่มที่ร้ยัังคงยั้นัหยััดในัการส่นัับส่นัุนัผ้�บริโภคชาวิไที่ยัด�วิยัโครงส่ร�างพ้�นัฐานั

ด�านัดิจิที่ัลและโที่รคมนัาคมคุณ์ภาพส่้งโดยัเฉพาะโครงข่ายั 5G และไฟเบอีร์บรอีดแบนัด์ การมุ่งเนั�นัเพิ�มปีระส่บการณ์์

การใช�บริการและการส่ร�างม้ลค่าที่ี�เพิ�มข่�นัผ่านับริการแบบครบวิงจรที่ี�ผส่านัสิ่นัค�า บริการและสิ่ที่ธิุปีระโยัชนั์หลากหลายั 

เพ่อีต่อีบส่นัอีงต่่อีควิามต่�อีงการและไลฟ์ส่ไต่ล์ขอีงล้กค�าในัยุัคดิจิทัี่ล พัฒนัาการเหล่านีั�ควิบค้่ไปีกับการปีรับโครงส่ร�าง

ต่�นัทุี่นัอียั่างมีปีระส่ิที่ธุิภาพส่่งผลให� EBITDA และ Margin เต่ิบโต่ได�ดีในัปีี 2564 อียั่างไรก็ดี ผลปีระกอีบการถ้กกดดันัจาก

การเพิ�มข่�นัขอีงค่าใช�จ่ายัที่ี�เกี�ยัวิข�อีงกับการขยัายัโครงส่ร�างพ้�นัฐานัโที่รคมนัาคมและดิจิที่ัลให�ครอีบคลุมทัี่�วิปีระเที่ศและ

การได�มาซ่ื้�งใบอีนุัญาต่การใช�งานัคล่นัควิามถี� ปีัจจัยัพ้�นัฐานัเหล่านีั�เปี็นัรากฐานัส่ำาคัญทีี่�ที่ำาให�กลุ่มที่ร้ต่อีบส่นัอีงต่่อีควิาม

ต่�อีงการใช�บริการที่ี�เพิ�มส่้งข่�นัจากทัี่�งผ้�บริโภคและภาคธุุรกิจ ซื้่�งเปี็นัส่่วินัส่ำาคัญที่ี�จะส่ร�างผลกำาไรให�เติ่บโต่ได�อียั่างยัั�งยั้นั

ทรููมููฟ เอช มีรายัได�จากการให�บริการที่ี� 79.8 พันัล�านับาที่ในัปีี 2564 หนุันัโดยัรายัได�ทีี่�ปีรับตั่วิดีข่�นัในัไต่รมาส่ 4 เม่อี 

เที่ียับกับไต่รมาส่ก่อีนัหนั�า ขณ์ะทีี่�ค่อีนัข�างที่รงตั่วิเม่อีเทีี่ยับกับปีีก่อีนัที่่ามกลางกำาลังซ้ื้�อีและการใช�จ่ายัขอีงผ้�บริโภค 

ที่ี�อี่อีนัตั่วิ รวิมถ่งส่ภาวิะการแข่งขันัที่ี�ยัังคงอียั้่ในัระดับทีี่�ส่้งโดยัเนั�นัการนัำาเส่นัอีแพ็กเกจการใช�งานัดาต่�าแบบไม่จำากัด  

(unlimited data packages) ในัระดับราคาต่ำ�า ที่ำาให�กดดันัรายัได�เฉลี�ยัต่่อีผ้�ใช�บริการ (ARPU) ขอีงทัี่�งอุีต่ส่าหกรรม ทัี่�งนีั�  

ที่ร้ม้ฟ เอีช มีผ้�ใช�บริการ 5G เต่ิบโต่แข็งแกร่งเปี็นักวิ่า 2 ล�านัรายั ด�วิยัการมุ่งเนั�นัมอีบปีระส่บการณ์์ 5G ปีระส่ิที่ธิุภาพส่้ง

ให�แก่ผ้�บริโภคควิบค้่ไปีกับการนัำาเส่นัอีแคมเปีญคุ�มค่าร่วิมกับดีไวิซื้์หลากหลายัรุ่นัจากแบรนัด์ชั�นันัำา ซื้่�งต่อีบส่นัอีงควิาม

ต่�อีงการที่ี�เพิ�มข่�นัขอีงล้กค�าได�เปี็นัอียั่างดี นัอีกจากนีั�ที่ร้ม้ฟ เอีช ยัังได�เพิ�มม้ลค่าให�แก่ผ้�บริโภคด�วิยัคอีนัเที่นัต่์เอีอีาร์และ

วิีอีาร์ เกมผ่านัคลาวิด์ และการให�สิ่นัเช่อีพร�อีมการผ่อีนัชำาระผ่านั “True Pay Next” เงินัติ่ดม้อีอีีกด�วิยั ในัขณ์ะเดียัวิกันั 

ที่ร้ม้ฟ เอีช ได�ขยัายัระบบนิัเวิศ 5G และพันัธุมิต่รในัหลากหลายัอุีต่ส่าหกรรมอียั่างต่่อีเนั่อีง เพ่อียักระดับศักยัภาพและ

การใช�งานั 5G ในัปีระเที่ศด�วิยัการพัฒนัา 5G use cases และบริการ 5G ที่ี�ส่ร�างควิามแต่กต่่าง อีาที่ิ smart hospital  

ผ่านัแพลต่ฟอีร์ม 5G MEC (Multi-Access Edge Computing) Smart Factory ทีี่�ติ่ดตั่�งแบบ Private Network การเกษต่ร

อีัจฉริยัะผ่านัโดรนั รวิมถ่งการพัฒนัาบริการ 5G และโซื้ล้ชันัส่ำาหรับการที่่อีงเที่ี�ยัวิแบบอีัจฉริยัะ ที่ร้ม้ฟ เอีช มีผ้�ใช�บริการรวิม

เพิ�มข่�นัเปี็นั 32.25 ล�านัรายั ณ์ ส่ิ�นัปีี 2564 แบ่งเปี็นัผ้�ใช�บริการแบบรายัเด้อีนั 10.97 ล�านัรายัและผ้�ใช�บริการแบบเต่ิมเงินั 

21.28 ล�านัรายั  

ทรููออนไลน์ คงควิามเปี็นัผ้�นัำาต่ลาดบรอีดแบนัด์อีินัเที่อีร์เน็ัต่ทัี่�งในัด�านัรายัได�และฐานัผ้�ใช�บริการ โดยัต่ลาดบรอีดแบนัด์ 

มีแนัวิโนั�มเต่ิบโต่ต่่อีเนั่อีงจากควิามต่�อีงการใช�อีินัเที่อีร์เนั็ต่ในัการที่ำางานัและเรียันัที่างไกลที่ี�เพิ�มข่�นั ขณ์ะที่ี�ผ้�ให�บริการ 

ในัอีุต่ส่าหกรรมยัังคงมุ่งเนั�นัด�านัควิามเร็วิ คุณ์ภาพขอีงบริการและการผส่านัคอีนัเที่นัต่์ทีี่�หลากหลายั ทัี่�งนีั� ที่ร้อีอีนัไลนั์ 

มีจำานัวินัผ้�ใช�บริการบรอีดแบนัด์เพิ�มข่�นัแข็งแกร่งกวิ่า 101,000 รายัในัไต่รมาส่ที่ี� 4 ขอีงปีี 2564 และ 442,000 รายั ในัปีี 

2564 ขยัายัฐานัผ้�ใช�บริการรวิมเพิ�มข่�นัเปี็นั 4.6 ล�านัรายั ส่่งผลให�รายัได�จากการให�บริการบรอีดแบนัด์เติ่บโต่ร�อียัละ 8.9 

จากปีีก่อีนัเปี็นั 29.5 พันัล�านับาที่ โดยัในัปีี 2564 ที่ร้อีอีนัไลนั์ยัังคงไม่หยุัดนิั�งในัการนัำาเส่นัอีนัวัิต่กรรมดีไวิซื้์ผ่านัแคมเปีญ

ที่ี�หลากหลายั โดยัเฉพาะอียั่างยัิ�ง True Gigatex Fiber Pro” เราเต่อีร์อีัจฉริยัะ WiFi6 รุ่นัใหม่ล่าสุ่ด และการผส่านั 

คอีนัเที่นัต่์คุณ์ภาพจากที่ร้ไอีดีที่ีวิี ซื้่�งได�รับผลต่อีบรับทีี่�ดีจากต่ลาดอียั่างต่่อีเนั่อีง นัอีกจากนีั�ได�มีการเปีิดตั่วิ “True Gigatex 

Flexi” บริการอีินัเที่อีร์เนั็ต่ด�วิยัควิามเร็วิแบบยั้ดหยัุ่นัในัไต่รมาส่ที่ี� 4 ให�ล้กค�าส่ามารถเล้อีกปีรับควิามเร็วิเอีงได�ต่าม 

4. การวิ เคราะห์ ์และคำาอธิิบายของฝ่่ายจััดการ
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ควิามชอีบและไลฟ์ส่ไต่ล์ขอีงต่นัเอีง ไม่วิ่าจะเปี็นัโหมดการที่ำางานัหร้อีการเรียันัอีอีนัไลนั์ (Work & Learn) โหมดด้หนััง 

ฟังเพลง (Streaming) หร้อีโหมดเล่นัเกม (Gaming) ที่ร้อีอีนัไลนั์เช่อีมั�นัวิ่าจะส่ามารถส่ร�างการเต่ิบโต่ทีี่�แข็งแกร่งได�อียั่าง

ต่่อีเนั่อีง โดยัจะเดินัหนั�าพัฒนัาสิ่นัค�าและบริการเพ่อีเพิ�มปีระส่บการณ์์การใช�อิีนัเที่อีร์เนั็ต่ได�อียั่างเต็่มปีระสิ่ที่ธุิภาพ 

พร�อีมเติ่มเต็่มทีุ่กควิามต่�อีงการขอีงล้กค�าผ่านัเคร้อีข่ายัไฟเบอีร์คุณ์ภาพส้่ง รวิมถ่งการมุ่งเนั�นัให�บริการด�วิยัเที่คโนัโลยีั

และนัวัิต่กรรมลำ�าส่มัยั คอีนัเที่นัต่์ที่ี�เพิ�มม้ลค่าและการบำารุงรักษาและให�บริการล้กค�าแบบเชิงรุก

ทรููวิิช่�นส์์ มีรายัได�จากการให�บริการ 9.8 พันัล�านับาที่ในั ปีี 2564 ที่่ามกลางการเปีลี�ยันัแปีลงขอีงพฤติ่กรรมและไลฟ์ส่ไต่ล์

ขอีงผ้�บริโภคทีี่�หันัไปีส่้่ส่่อีดิจิที่ัลและแพลต่ฟอีร์ม OTT ทัี่�งนีั�ที่ร้วิิชั�นัส่์ได�เปีิดตั่วิ TrueVisions NOW บริการส่ต่รีมมิ�ง 

คอีนัเที่นัต่์ที่ี�ล้กค�าส่ามารถรับชมคอีนัเที่นัต่์คุณ์ภาพได�ทีุ่กที่ี�ทีุ่กเวิลาเพ่อีต่อีบส่นัอีงควิามต่�อีงการขอีงต่ลาดดังกล่าวิที่ี�มี

ศักยัภาพการเต่ิบโต่ที่ี�ส่้งควิบค้่ไปีกับการมุ่งส่ร�างการเต่ิบโต่ด�วิยัการให�บริการแบบครบวิงจรผส่านัจุดแข็งขอีงกลุ่มที่ร้ 

ทัี่�งคอีนัเที่นัต่์คุณ์ภาพหลากหลายั ส่่อี และเคร้อีข่ายัอิีนัฟล้เอีนัเซื้อีร์ รวิมทัี่�งให�ควิามส่ำาคัญกับการเพิ�มปีระส่บการณ์์ 

การรับชมขอีงล้กค�าอียั่างต่่อีเนั่อีง เพ่อีขยัายัฐานัล้กค�าให�เต่ิบโต่จาก 3.5 ล�านัรายั ณ์ สิ่�นัปีี 2564

ทรูู ดิิจิิท่ล กรู๊�ป ขยัายัธุุรกิจดิจิที่ัลแพลต่ฟอีร์มและบริการดิจิที่ัลอียั่างต่่อีเนั่อีงในัไต่รมาส่ 4 ปีี 2564 โดยัรายัได�จาก 

ที่ร้ไอีดีและที่ร้ดิจิที่ัลโซื้ล้ชันัเต่ิบโต่ส่้งร�อียัละ 66 และร�อียัละ 37 เม่อีเทีี่ยับกับไต่รมาส่เดียัวิกันัขอีงปีีก่อีนัต่ามลำาดับ โดยั

แพลต่ฟอีร์มส่่อีดิจิที่ัลที่ร้ไอีดีได�เพิ�มควิามหลากหลายัขอีงคอีนัเที่นัต่์ด�านัควิามบันัเทิี่งด�วิยัซีื้รีส่์ที่ร้ไอีดีอีอีริจินััลและซีื้รีส่์ 

จากปีระเที่ศจีนัอีีกจำานัวินัมาก อีีกทัี่�งยัังมีบริการร้ปีแบบใหม่เพ่อีเพิ�มปีระส่บการณ์์การรับชมคอีนัเที่นัต่์ด�านัควิามบันัเที่ิง

โดยัการจำาหนั่ายัต่ั�วิส่ำาหรับรับชมคอีนัเที่นัต่์ส่ดซื้่�งมีการจัดการแส่ดงดนัต่รีส่ดเส่ม้อีนัจริงผ่านัแพลต่ฟอีร์มที่ร้ไอีดีและการ

แข่งขันักีฬาส่ด ซื้่�งที่ำาให�จำานัวินัผ้�ใช�งานัรายัเด้อีนัเพิ�มส้่งข่�นัเปี็นักวิ่า 30 ล�านัรายั มียัอีดรับชมคอีนัเที่นัต่์วีิดิโอีต่่อีเด้อีนัโดยั

เฉลี�ยัเพิ�มส่้งข่�นัเปี็นั 431 ล�านัครั�ง และการซื้้�อีคอีนัเที่นัต่์ด�านัควิามบันัเทิี่งเพิ�มส้่งข่�นัเปี็นั 671,000 ครั�งในัไต่รมาส่ที่ี� 4  

ปีี 2564 ขณ์ะเดียัวิกันั กล่อีงที่ร้ไอีดี ที่ีวิี มียัอีดรวิม 3 ล�านักล่อีง เพิ�มข่�นัปีระมาณ์ 300,000 กล่อีงจากไต่รมาส่ก่อีนั ส่ำาหรับ

ธุุรกิจโซื้ล้ชันัด�านัดิจิที่ัล ที่ร้ ดิจิที่ัล กรุ�ปี เส่ริมควิามแข็งแกร่งให�ธุุรกิจ “Smart Living” และเพิ�มม้ลค่าโดยัการผน่ักกำาลัง

ร่วิมกับที่ร้อีอีนัไลนั์และที่ร้ม้ฟ เอีช ในัการนัำาเส่นัอีบริการแบบครบวิงจร พร�อีมเปีิดต่ัวิแอีปีพลิเคชันั True Living Tech ที่ี�

เช่อีมโยังอีุปีกรณ์์อีัจฉริยัะภายัในับ�านัทัี่�งหมดเข�าด�วิยักันัเพิ�มทัี่�งควิามส่ะดวิกส่บายัและควิามปีลอีดภัยั ในัขณ์ะเดียัวิกันั

ก็ได�เปีิดตั่วิ “Smart Retail Solutions” นัวัิต่กรรมร�านัค�าอัีจฉริยัะส่ำาหรับล้กค�าธุุรกิจค�าปีลีก เพ่อีใช�วิิเคราะห์พฤต่ิกรรม

และข�อีม้ลเชิงล่กขอีงล้กค�า พัฒนัาการจัดการชั�นัวิางสิ่นัค�า และยัังที่ำาให�ร�านัค�าส่ามารถนัำาเส่นัอีสิ่นัค�าได�ต่รงใจล้กค�า 

มากข่�นั

สรุปีผลปีระกอบการในปีี 2564

กลุ่มที่ร้ รายังานัผลขาดทุี่นัสุ่ที่ธุิส่่วินัทีี่�เปี็นัขอีงบริษัที่ฯ 1,428.4 ล�านับาที่ในัปีี 2564 ซื้่�งคิดเปี็นัการเปีลี�ยันัแปีลงทีี่�มาก 

กวิ่าร�อียัละ 20 จากปีีก่อีนั โดยัผลการดำาเนัินังานัโดยัส่รุปีมีดังนีั�

กลุ่มที่ร้ มีรายัได�รวิม 143,655 ล�านับาที่ และรายัได�จากการให�บริการ 106,256 ล�านับาที่ในัปีี 2564 หนุันัโดยัรายัได�จาก

การให�บริการที่ี�กลับมาเติ่บโต่ในัไต่รมาส่ 4 จากการขยัายัตั่วิขอีงฐานัผ้�ใช�บริการโที่รศัพที่์เคล่อีนัทีี่� บริการบรอีดแบนัด์และ

บริการด�านัดิจิที่ัล รวิมถ่งรายัได�จากการขายัโที่รศัพที่์เคล่อีนัที่ี�ที่ี�ส้่งข่�นั นัอีกจากนีั� ยัังบริหารค่าใช�จ่ายัให�มีปีระสิ่ที่ธุิภาพ 

มากข่�นั ส่่งผลให� EBITDA เต่ิบโต่ร�อียัละ 9.7 เม่อีเที่ียับกับปีีก่อีนัเปี็นั 57,761 ล�านับาที่ในัปีี 2564

ขาดทีุ่นัสุ่ที่ธุิส่่วินัที่ี�เปี็นัขอีงบริษัที่ฯ เปี็นัจำานัวินั 1.4 พันัล�านับาที่ในัปีี 2564 เปีรียับเทีี่ยับกับกำาไรสุ่ที่ธิุที่ี� 1.0 พันัล�านับาที่ 

ในัปีีก่อีนัหนั�าซ่ื้�งมีกำาไรจากการขายัหนั่วิยัลงทีุ่นั DIF จำานัวินั 3.4 พันัล�านับาที่ในัปีี 2563 หากไม่รวิมกำาไรที่ี�เกิดข่�นัเพียัง

ครั�งเดียัวิดังกล่าวิ ควิามส่ามารถในัการที่ำากำาไรปีรับต่ัวิดีข่�นัในัปีี 2564 เม่อีเทีี่ยับกับปีีก่อีนัหนั�า แม�ค่าใช�จ่ายัทีี่�เกี�ยัวิข�อีง

กับการขยัายัเคร้อีข่ายัและบริการ รวิมถ่งการได�มาซ่ื้�งคล่นัควิามถี�มีจำานัวินัส้่งข่�นั
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แนวโน้มและกลยุทธิ์ในอนาคต

กลุม่ที่รมุ้ง่มั�นัส่ร�างการเต่บิโต่ด�วิยัการเปีลี�ยันัผา่นัส่้ก่ารเปีน็ัอีงคก์รที่ี�ขบัเคลอ่ีนัด�วิยัเที่คโนัโลยัแีละดาต่�าเพอ่ีเปีน็ักำาลงัส่ำาคญั

ในัการร่วิมพัฒนัาปีระเที่ศไที่ยัส่้่ยัุคดิจิที่ัล เพิ�มขีดควิามส่ามารถด�านัการลงทีุ่นัในัโครงข่ายัยุัคใหม่ พร�อีมเผชิญหนั�าและ 

ต่ั�งรับต่่อีการเปีลี�ยันัแปีลงและแข่งขันัจากทัี่�งในัปีระเที่ศและต่่างปีระเที่ศ ซื้่�งเปี็นัปีัจจัยัที่ี�อีาจมีผลต่่อีการดำาเนัินังานัหร้อี

ฐานัะที่างการเงินัในัอีนัาคต่ขอีงกลุ่มที่ร้ โดยัธุุรกิจโที่รคมนัาคมจะยัังคงเปี็นัหนั่�งในัธุุรกิจหลัก ในัขณ์ะที่ี�กลุ่มที่ร้จะมุ่งพัฒนัา

ธุุรกิจที่ี�มีศักยัภาพการเต่ิบโต่ส่้งเพิ�มเต่ิมอียั่าง New S-curve และเนั�นัด�านัเที่คโนัโลยีั รวิมไปีถ่งปีัญญาปีระดิษฐ์ ระบบคลาวิด์ 

เที่คโนัโลยัี ไอีโอีที่ี อีุปีกรณ์์อีัจฉริยัะ เม้อีงและการอียั้่อีาศัยัอัีจฉริยัะ ดิจิที่ัลมีเดียัโซื้ล้ชันั และโซื้เชียัลคอีมเมิร์ซื้

การเช่อีมต่่อีอียั่างมีปีระส่ิที่ธุิภาพที่วิีควิามส่ำาคัญยัิ�งข่�นัจากวิิถีชีวิิต่ที่ี�เปีลี�ยันัไปีพ่�งพาการใช�เที่คโนัโลยัีมากข่�นัทัี่�งไลฟ์ส่ไต่ล์

แบบดิจิที่ัล และการที่ำางานัที่ี�เช่อีมโยังระหวิ่างโลกแห่งควิามเปี็นัจริงและโลกเส่ม้อีนัจริง กลุ่มที่ร้จ่งยัังคงให�ควิามส่ำาคัญ

กับการพัฒนัาโครงส่ร�างพ้�นัฐานัที่างดิจิที่ัลและโครงข่ายัโที่รคมนัาคมโดยัเฉพาะอียั่างยัิ�งในัพ้�นัทีี่�ที่ี�มีควิามต่�อีงการใช�งานั 

5G, IoT และไฟเบอีร์บรอีดแบนัด์ส่้ง

ทัี่�งนีั� กลุ่มที่ร้ จะผส่านัควิามแข็งแกร่งในัทีุ่กภาคส่่วินัขอีงอีงค์กรเพ่อีด่งศักยัภาพด�านัการวิิเคราะห์ข�อีม้ลเชิงล่กและการใช�

ปีัญญาปีระดิษฐ์ (AI) เพ่อีนัำาเส่นัอีส่ินัค�าและบริการที่ี�ต่อีบส่นัอีงควิามต่�อีงการขอีงแต่่ละกลุ่มล้กค�าได�ต่รงจุด ผส่านัจุดแข็ง 

ขอีงส่ินัค�าและบริการที่ี�หลากหลายัในัทีุ่กแพลต่ฟอีร์มขอีงกลุ่มที่ร้เพ่อีพ่วิงและเพิ�มการขายัได�มากยัิ�งข่�นั พร�อีมให�

บริการที่ี�เฉพาะเจาะจงผ่านักลยัุที่ธุ์การขายัทัี่�งแบบอีอีนัไลนั์และอีอีฟไลนั์แบบครบวิงจรเพ่อีต่อีบส่นัอีงต่่อีควิามต่�อีงการ 

ที่ี�แที่�จริงขอีงล้กค�า ส่ร�างควิามพ่งพอีใจ ขยัายัฐานัล้กค�าและการใช�งานัขอีงล้กค�าให�นัานัยัิ�งข่�นัและเปี็นัการส่ร�าง 

ผลต่อีบแที่นัจากการลงทีุ่นัให�ดียัิ�งข่�นัในัขณ์ะเดียัวิกันั

ยัิ�งไปีกวิ่านัั�นั การปีฏิิร้ปีการให�บริการโดยัเนั�นัการใช�ข�อีม้ลเปี็นัศ้นัยั์กลางปีระกอีบกับการที่ำาการต่ลาดแบบดิจิทัี่ลและ 

ช่อีงที่างอีอีนัไลนั์ รวิมถ่งช่อีงที่างให�บริการที่ี�มีอียั้่ทัี่�วิปีระเที่ศจากการผน่ักกำาลังระหวิ่างพันัธุมิต่รเชิงกลยัุที่ธุ์และพันัธุมิต่ร

ที่างธุุรกิจจะช่วิยักำาหนัดร้ปีแบบการจัดกลุ่มล้กค�าและบริหารช่อีงที่างการให�บริการได�อียั่างมีปีระส่ิที่ธิุภาพส้่งสุ่ด นัำาไปีส่้่

ควิามส่ามารถในัการส่่อีส่ารและการให�บริการระหวิ่างกลุ่มที่ร้และล้กค�าขอีงกลุ่มที่ร้ได�อียั่างรวิดเร็วิและต่รงใจ พร�อีมช่วิยั

ปีรับโครงส่ร�างต่�นัทีุ่นัให�มีปีระส่ิที่ธุิภาพเพิ�มข่�นัอีีกด�วิยั

กลุ่มที่ร้เช่อีมั�นัวิ่าการเปีลี�ยันัผ่านัอีงค์กรดังกล่าวิจะเปี็นัส่่วินัหนั่�งที่ี�ช่วิยัยักระดับคุณ์ภาพชีวิิต่ขอีงชาวิไที่ยั ผลักดันัควิาม

ส่ามารถขอีงผ้�ปีระกอีบการและอีงค์กรต่่าง ๆ ส่้่การเปี็นัอุีต่ส่าหกรรมอัีจฉริยัะ พร�อีมส่นัับส่นุันัให�ปีระเที่ศไที่ยัก�าวิไปีส่้่ยุัค

ดิจิที่ัลอียั่างเต่็มตั่วิต่ามนัโยับายั Thailand 4.0 
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ผลการดำาเนินงานโดยรวมปีระจัำาปี ี 2564

• รูายไดิ้รูวิมู ขอีงกลุ่มที่ร้เพิ�มข่�นัร�อียัละ 3.9 เม่อีเทีี่ยับกับปีีก่อีนัมาอียั้่ทีี่� 143.7 พันัล�านับาที่ในัปีี 2564 หนุันัโดยัรายัได� 

จากการขายัเปี็นัหลัก ขณ์ะทีี่�รูายไดิ้จิากการูให้้บริูการูค่อีนัข�างที่รงตั่วิที่ี� 106.3 พันัล�านับาที่ โดยัในัไต่รมาส่ 4 มีการ

ปีรับต่ัวิดีข่�นัจากฐานัล้กค�าที่ี�เต่ิบโต่โดยัเฉพาะผ้�ใช�บริการ 5G บรอีดแบนัด์และดิจิที่ัล ชดเชยัแรงกดดันัจากส่ภาวิะ

เศรษฐกิจและผลกระที่บจากการระบาดขอีงโควิิด-19 ที่ี�มีต่่อีการใช�จ่ายัขอีงผ้�บริโภค

 - รูายไดิจ้ิากการูให้บ้ริูการูของทรููมููฟ เอช เปีน็ั 79.8 พนััล�านับาที่คอ่ีนัข�างที่รงตั่วิเมอ่ีเทีี่ยับกบัปีกีอ่ีนั ซื้่�งเปีน็ัผลมาจาก 

 การแพร่ระบาดทีี่�ยัาวินัานัขอีงโควิิด-19 และการแข่งขันัในัต่ลาดทีี่�กดดันัรายัได�เฉลี�ยัต่่อีผ้�ใช�บริการ (ARPU) ชดเชยั 

 การเต่ิบโต่ต่่อีเนั่อีงขอีงฐานัผ้�ใช�บริการ 5G และระบบรายัเด้อีนั รายัได�ในัไต่รมาส่ทีี่� 4 ขอีงปีี 2564 มีแนัวิโนั�ม 

 ที่ี�ดีข่�นัจากการกลับมาเปีิดปีระเที่ศอีีกครั�ง พร�อีมการผ่อีนัคลายัมาต่รการต่่าง ๆ  ทัี่�งนีั� การพัฒนัาบริการและระบบ 

 นิัเวิศ 5G อียั่างต่่อีเนั่อีง การนัำาเส่นัอีดีไวิซื้์ 5G และ IoT ในัราคาที่ี�เข�าถ่งได�มากยัิ�งข่�นั รวิมทัี่�งการผน่ักควิามร่วิมม้อี 

 กับพันัธุมิต่รในัอีุต่ส่าหกรรมต่่าง ๆ อียั่างเปี็นัร้ปีธุรรมจะเปี็นัปีัจจัยัส่ำาคัญในัการผลักดันัการเติ่บโต่ต่่อีไปี

  ที่รม้้ฟ เอีช มผี้�ใช�บริการรายัใหมส่่ทุี่ธุ ิ1.62 ล�านัรายัในัปี ี2564 ส่ง่ผลให�ฐานัผ้�ใช�บริการรวิมเพิ�มข่�นัเปีน็ั 32.25 ล�านัรายั 

  แบ่งเปี็นักลุ่มล้กค�าระบบเต่ิมเงินั 21.28 ล�านัรายัและกลุ่มล้กค�าระบบรายัเด้อีนั 10.97 ล�านัรายั

4 
 

ตารางสรุปงบการเงนิรวมของบริษัทฯ และบริษทัย่อย 

 
 

ไตรมาส 4 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 % เปลี�ยนแปลง

(หน่วย : ลา้นบาท ยกเวน้ในรายการทีม่ีการระบเุป็นอยา่งอื่น) ปี 2564 ปี 2564 ปี 2563 Y-o-Y Q-o-Q ปี 2564 ปี 2563 Y-o-Y

  รายไดจ้ากการใหบ้ริการโทรศัพทแ์ละบริการอื่น  30,093       29,732       31,119       (3.3) 1.2 120,370          121,326        (0.8)

รายไดค้า่เชือ่มตอ่โครงขา่ย (IC) 398            404            394            1.0 (1.4) 1,548             1,577           (1.8)

รายไดค้า่เชา่โครงขา่ย 3,142         3,141         3,144         (0.1) 0.0 12,566            12,509          0.5

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 26,553       26,187       27,581       (3.7) 1.4 106,256          107,240        (0.9)

  รายไดจ้ากการขาย 11,374       3,234         5,364         112.1 251.7 23,285            16,886          37.9

 รวมรายได ้ 41,467      32,966      36,483      13.7 25.8 143,655        138,212      3.9

 ตน้ทนุการใหบ้ริการรวม 21,054       20,594       21,147       (0.4) 2.2 81,634            81,984          (0.4)

คา่ใชจ้า่ยดา้นการกํากับดแูล (Regulatory cost) 742            770            769            (3.5) (3.7) 2,303             2,918           (21.1)

คา่ใชจ้า่ยเชือ่มตอ่โครงขา่ย 412            448            537            (23.2) (8.2) 1,724             2,149           (19.8)

ตน้ทนุการใหบ้ริการ ไม่รวมคา่เชือ่มตอ่โครงขา่ย (IC) 9,573         9,443         10,532       (9.1) 1.4 38,730            41,742          (7.2)

คา่เสือ่มราคาและคา่ตัดจําหน่าย 10,328       9,932         9,310         10.9 4.0 38,876            35,176          10.5

 ตน้ทนุขาย   11,227       3,491         5,741         95.6 221.6 23,840            18,654          27.8

 คา่ใชจ้า่ยในการขายและบริหาร  6,620         5,942         6,499         1.9 11.4 25,768            26,928          (4.3)

คา่เสือ่มราคาและคา่ตัดจําหน่าย 1,760         1,495         1,618         8.8 17.7 6,471             6,832           (5.3)

คา่ใชจ้า่ยในการขายและบริหารอื่นๆ 4,860         4,446         4,881         (0.4) 9.3 19,298            20,096          (4.0)
คา่ใช้จา่ยในการดําเนนิงานรวม (ไม่รวมคา่เสือ่มราคาและคา่ตัดจําหน่าย ) 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

 คา่เสือ่มราคาและคา่ตัดจําหน่าย  (12,089)      (11,427)      (10,929)      10.6 5.8 (45,347)          (42,008)        7.9

กําไรจากการดําเนนิงาน 2,566        2,939        3,095        (17.1) (12.7) 12,413          10,646        16.6

ดอกเบีย้จา่ย (สทุธิ) (2,599)        (2,503)        (2,344)        10.9 3.8 (9,912)            (8,919)          11.1

ดอกเบีย้รับ 37             26             64             (43.0) 40.8 147                308              (52.2)

ดอกเบีย้จา่ย (2,635)        (2,529)        (2,409)        9.4 4.2 (10,060)          (9,227)          9.0

 ดอกเบีย้จา่ยทีเ่ก ีย่วขอ้งกับหนี้สนิตามสัญญาเชา่ (1,464)        (1,496)        (1,586)        (7.7) (2.2) (6,041)            (6,447)          (6.3)

 คา่ใชจ้า่ยทางการเงินอื่น (206)          (204)          (230)          (10.6) 0.8 (843)               (802)             5.2

 คา่ใชจ้า่ยทางการเงินทีเ่ก ีย่วกับใบอนุญาต (588)          (588)          (474)          24.3 0.0 (2,403)            (1,890)          27.2

รายได ้(คา่ใชจ้า่ย) ภาษีเงินได ้ (44)            (47)            (5)              NM (7.3) (155)               (19)               NM

สว่นแบง่กําไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุในบริษัทร่วม 1,042         888            1,207         (13.7) 17.4 3,677             4,153           (11.5)

กําไร (ขาดทนุ) จากอัตราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศ   (101)          218            (43)            (136.7) NM (224)               357              NM

 (คา่ใชจ้า่ย) รายไดอ้ื่น 1,442         163            217            564.8 784.8 1,966             3,846           (48.9)

กําไร (ขาดทนุ) สทุธิ สําหรับสว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่ม่มีอํานาจการควบคมุ 5               29             5               16.4 0.2 93                  123              (24.2)
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ สําหรบัสว่นที�เป็นของบรษิทั 54             (603)         (157)         NM NM (1,428)           1,048          NM

 กําไร (ขาดทุน) สุทธิ สําหรบัสว่นที�เป็นของบรษิทั
   ไมร่วมกําไรจากการขายหนว่ยลงทุน DIF 54             (603)         (157)         NM NM (1,428)           (2,348)         39.2

% เปลี�ยนแปลง
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 - รูายไดิ้จิากบริูการูบรูอดิแบนดิ์อินเทอรู์เน็ตของทรููออนไลน์เติ่บโต่ข่�นัร�อียัละ 8.9 เม่อีเทีี่ยับกับปีีก่อีนัเปี็นั  

 29.5 พันัล�านับาที่ ต่อีกยัำ�าควิามเปี็นัผ้�นัำาทัี่�งด�านัรายัได�และฐานัผ้�ใช�บริการ โดยัมีผ้�ใช�บริการบรอีดแบนัด์รายัใหม ่

 สุ่ที่ธุิ 101,000 รายัในัไต่รมาส่ที่ี� 4 และ 442,000 รายัในัปีี 2564 ผลักดันัฐานัผ้�ใช�บริการรวิมเพิ�มข่�นัเปี็นั  

 4.6 ล�านัรายั พัฒนัาการเชิงบวิกเหล่านีั�เปี็นัผลมาจากการมุ่งเนั�นัในัการเพิ�มม้ลค่าให�ล้กค�า ทัี่�งควิามเร็วิและคุณ์ภาพ 

 การบริการ นัวิัต่กรรมด�านัดีไวิซื้์ และการผส่านัคอีนัเที่นัต่์ที่ี�หลากหลายัครอีบคลุมทีุ่กควิามต่�อีงการ นัอีกจากนีั� การ 

 เปีิดต่ัวิอีินัเที่อีร์เนั็ต่ควิามเร็วิส่้ง 2 Gbps ผ่านัอุีปีกรณ์์กระจายัสั่ญญาณ์ไวิไฟแบบ Tri-band ผส่านักับคอีนัเที่นัต่์ 

 ยัอีดนัิยัมผ่านัที่ร้ไอีดี ที่ีวิี จะช่วิยัเพิ�มปีระส่บการณ์์การใช�งานัทีี่�ดียัิ�งข่�นัพร�อีมควิามเร็วิที่ี�ส้่งข่�นัให�กับล้กค�า 

  รูายไดิจ้ิากการูให้บ้รูกิารูอน่ ขอีงที่รอ้ีอีนัไลนัล์ดลงในัปี ี2564 เปีน็ัผลมาจากการลดลงขอีงรายัได�ระหวิา่งกลุม่บริษทัี่ที่ร ้

 ที่ี�เกี�ยัวิข�อีงกับการดำาเนัินังานัและการบำารุงรักษา โดยัไม่มีผลกระที่บต่่อีรายัได�ในังบการเงินัรวิม

 - รูายไดิ้จิากการูให้้บริูการูของทรููวิิช่�นส์์เปี็นั 9.8 พันัล�านับาที่ ลดลงร�อียัละ 7.7 เม่อีเทีี่ยับกับปีีก่อีนัจากรูายไดิ้จิาก 

 ค่่าส์มูาชิกและค่่าติดิต่�งที่ี�อี่อีนัตั่วิลงมาอียั้่ทีี่� 5.8 พันัล�านับาที่ต่ามพฤติ่กรรมและไลฟ์ส่ไต่ล์ขอีงผ้�บริโภคทีี่�เปีลี�ยันัไปี 

 รับชมผ่านัช่อีงที่างอีอีนัไลนั์และแพลต่ฟอีร์ม OTT มากยัิ�งข่�นั ทัี่�งนีั� กลุ่มที่ร้ ได�เปีิดตั่วิแพ็กเกจ OTT ส่ำาหรับการ 

 ส่ต่รีมมิ�งคอีนัเที่นัต่์ผ่านั TrueID+ และ TrueVisions NOW เพ่อีรับชมควิามบันัเที่ิงและคอีนัเที่นัต่์คุณ์ภาพส่้งทีี่� 

 หลากหลายัต่ามควิามต่�อีงการขอีงทุี่กคนัในัครอีบครัวิ ซื้่�งได�รับผลต่อีบรับจากต่ลาดเปี็นัอียั่างดี คาดวิ่าจะผลักดันั 

 การเต่ิบโต่ได�ต่่อีไปี

  รูายไดิ้จิากการูให้้บริูการูอ่นขอีงที่ร้วิิชั�นัส่์ (ปีระกอีบด�วิยัรายัได�จากธุุรกิจบันัเทิี่ง การโฆษณ์า ส่ปีอีนัเซื้อีร์และ 

 รายัได�อี่นั) เพิ�มข่�นัเปี็นั 4.1 พันัล�านับาที่ หนุันัโดยัรายัได�ส่ปีอีนัเซื้อีร์และรายัได�ที่างด�านัดนัต่รี

• รูายไดิ้จิากการูขายเพิ�มข่�นัแข็งแกร่งเปี็นั 23.3 พันัล�านับาที่ จากผลต่อีบรับที่ี�ดีต่่อีแคมเปีญในัการขายัโที่รศัพที่์เคล่อีนัที่ี�

โดยัเฉพาะอียั่างยัิ�ง iPhone รุ่นัใหม่ ซื้่�งในัปีี 2564 ที่ี�ผ่านัมาเปีิดตั่วิเร็วิกวิ่ารุ่นัก่อีนั รวิมถ่งการกลับมาเปีิดบริการขอีง

ร�านัค�าในัไต่รมาส่ 4 ทัี่�งนีั� กำาไรจากการขายัปีรับตั่วิดีข่�นัโดยัเฉพาะอียั่างยัิ�งในัไต่รมาส่ 4 ทีี่�มี margin จากการขายัอียั้่

ที่ี�ร�อียัละ 1 ส่่งผลให�ขาดทุี่นัสุ่ที่ธุิจากการขายัลดลงเกินักวิ่าคร่�งเม่อีเทีี่ยับกับปีี 2563 ด�วิยัการมุ่งเนั�นัแคมเปีญส่ำาหรับ

ขยัายัฐานัลก้ค�าคุณ์ภาพมากข่�นั การมุง่เนั�นัขายัดไีวิซื้ท์ี่ี�เพิ�ม margin รวิมถ่งการบริหารส่ินัค�าคงคลงัอียัา่งมปีีระส่ิที่ธุภิาพ

มากยัิ�งข่�นั

•  ค่่าใช้จิ่ายเช่อมูต่อโค่รูงข่ายส์๊ทธิิลดลงร�อียัละ 69 เม่อีเที่ียับกับปีีก่อีนัเปี็นั 176 ล�านับาที่ ด�วิยัการบริหารกลยัุที่ธุ์ 

ด�านัราคาอียั่างเหมาะส่ม

•  ค่่าใช้จิ่ายในการูดิำาเนินงานห้ล่ก (ปีระกอีบด�วิยัต่�นัทุี่นัในัการให�บริการไม่รวิมค่า IC และค่าใช�จ่ายัในัการขายัและ 

การบริหารอี่นั ๆ) ลดลงร�อียัละ 6.2 เม่อีเที่ียับกับปีีก่อีนัเปี็นั 58.0 พันัล�านับาที่ หนุันัโดยัมาต่รการบริหารค่าใช�จ่ายั 

ให�มีปีระส่ิที่ธุิภาพเพิ�มข่�นัอียั่างต่่อีเนั่อีงในัหลากหลายัรายัการ ไม่วิ่าจะเปี็นัต่�นัทีุ่นัด�านัโรมมิ�ง ด�านัการขายัและการ

ที่ำาการต่ลาด ด�านับุคลากร ด�านัคอีนัเที่นัต่์ และการลดพ้�นัทีี่�เช่าส่ำานัักงานัจากนัโยับายัที่ำางานัได�ทุี่กที่ี�เพ่อีต่อีบรับ

ส่ถานัการณ์์โควิิด-19 

•  EBITDA เพิ�มข่�นัร�อียัละ 9.7 เม่อีเที่ียับกับปีีก่อีนัเปี็นั 57.8 พันัล�านับาที่ โดยัมี margin ต่่อีรายัได�จากการให�บริการ

อียั้่ทีี่�ร�อียัละ 54 เปีรียับเทีี่ยับกับร�อียัละ 49 ในัปีีก่อีนั หนุันัโดยัมาต่รการบริหารค่าใช�จ่ายัอียั่างมีปีระส่ิที่ธิุภาพ ซื้่�ง 

ส่่งผลบวิกต่่อีเนั่อีงที่ำาให�ค่าใช�จ่ายัในัการดำาเนัินังานัหลักและค่าใช�จ่ายัด�านั subsidy ลดลง

•  ค่่าเส์่อมูรูาค่าและค่่าต่ดิจิำาห้น่ายเพิ�มข่�นัเปี็นั 45.3 พันัล�านับาที่จากการขยัายัเคร้อีข่ายั โดยัเฉพาะเคร้อีข่ายั 5G  

ในัพ้�นัทีี่�หลักในั 77 จังหวิัด และค่าตั่ดจำาหนั่ายัที่ี�เพิ�มข่�นัจากใบอีนุัญาต่การใช�งานัคล่นัควิามถี� 700 MHz และ 26 GHz
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•  EBITDA ที่ี�เต่ิบโต่ผลักดันัให�กำาไรูจิากการูดิำาเนินงานเพิ�มข่�นัปี็นั 12.4 พันัล�านับาที่ แม�มีค่าเส่่อีมราคาและค่า 

ต่ัดจำาหนั่ายัทีี่�เพิ�มข่�นั

•  ดิอกเบ้�ยจิ่าย (ส์๊ทธิิ) เพิ�มข่�นัร�อียัละ 11 เปี็นั 9.9 พันัล�านับาที่ ไม่รวิมผลกระที่บจาก TFRS 16 เนั่อีงจากเงินัก้�ยั้ม 

ระยัะยัาวิที่ี�เพิ�มข่�นัเพ่อีส่นัับส่นัุนัการขยัายัต่ัวิขอีงธุุรกิจ ด�วิยัอัีต่ราดอีกเบี�ยัเฉลี�ยัทีี่�ลดลง

•  ค่าใช�จ่ายัทีี่�เกี�ยัวิข�อีงกับการขยัายัเคร้อีข่ายัและการให�บริการ ใบอีนุัญาต่การใช�งานัคล่นัควิามถี� ดอีกเบี�ยัจ่ายัและ 

ผลขาดทีุ่นัจากอีัต่ราแลกเปีลี�ยันั กดดันัผลปีระกอีบการที่ำาให�มีผลขาดทีุ่นัสุ่ที่ธุิที่ี� 1.4 พันัล�านับาที่ในัปีี 2564 อียั่างไรก็ดี

ผลการดำาเนัินังานัหลักปีรับต่ัวิดีข่�นัเม่อีเที่ียับกับปีี 2563

โครงสร้างรายได้้รวม แยกตามประเภทธุุรกิจ (สำาหรับงวด้ปี)

หมายัเหตุ่:  รายัได�อี่นัขอีงที่ร้อีอีนัไลนั์ อีาทิี่ รายัได�ที่ี�เกี�ยัวิข�อีงกับการให�บริการโครงข่ายั และรายัได�ที่ี�ไม่ใช่จากธุุรกิจหลักและไม่ได�เกิดข่�นัเปี็นัปีระจำา

7 
 

โครงสร้างรายได้รวม แยกตามประเภทธุรกิจ (สาํหรับงวดปี) 

 

หมายเหตุ: รายไดอ้ืน่ของทรูออนไลน ์อาท ิรายไดท้ีเ่กีย่วขอ้งกับการใหบ้รกิารโครงขา่ย และรายไดท้ีไ่ม่ใชจ่ากธุรกจิหลักและไม่ไดเ้กดิขึน้เป็นประจํา 

 

  

(ยังไม่ไดต้รวจสอบ) % เปลี�ยนแปลง

(หน่วย: ลา้นบาท ยกเวน้ในรายการทีม่ีการระบเุป็นอยา่งอื่น) รายได้
% ของรายไดร้วม

หลงัตดัรายการ
ระหว่างกนั

รายได้
% ของรายไดร้วม

หลงัตดัรายการ
ระหว่างกนั

YoY

ทรูมูฟ เอช
รายไดจ้ากการใหบ้ริการโทรศัพทเ์คลือ่นที่ 79,756         80,130         (0.5)
รายไดค้า่เชือ่มตอ่โครงขา่ย (IC) 1,561           1,578           (1.1)
รายไดค้า่เชา่โครงขา่ย 12,095         12,057         0.3
รายไดจ้ากการขายสนิคา้ 23,137         17,980         28.7
รายการระหว่างกัน (5,461)          (6,365)          (14.2)
ทรูมูฟ เอช หลังตัดรายการระหว่างกัน 111,088       77.3% 105,379       76.2% 5.4
ทรูออนไลน ์
รายไดจ้ากบริการบรอดแบนดอ์ินเทอร์เน็ต 29,503         27,103         8.9
รายไดอ้ื่น ๆ 7,151           10,931         (34.6)
รายไดค้า่เชา่โครงขา่ย (FOC) 471              452              4.1

รายไดจ้ากการขายสนิคา้ 331              307              7.7

รายการระหว่างกัน (12,242)        (14,260)        (14.2)
ทรูออนไลน์ หลังตัดรายการระหว่างกัน 25,215         17.6% 24,533         17.8% 2.8

ทรูวิชั�นส์
รายไดจ้ากคา่สมาชกิและคา่ตดิตัง้ 5,782           6,969           (17.0)
รายไดอ้ื่น ๆ 4,057           3,693           9.8
รายไดจ้ากการขายสนิคา้ (0)                1                 NM
รายการระหว่างกัน (2,486)          (2,364)          5.2
ทรูวิชั่นส ์หลังตัดรายการระหว่างกัน 7,353           5.1% 8,300           6.0% (11.4)
รายไดจ้ากการใหบ้รกิารรวม 106,256      107,240      (0.9)
รายไดร้วม 143,655      100% 138,212      100% 3.9

      รายไดร้วม (กอ่นตดัรายการระหว่างกนัระหว่างกลุม่ธุรกจิ )

 ปี 2564  ปี 2563
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โครงสร้างรายได้ ้รวม แยกตามประเภทธุุรกิจ (ส ำาหรับงวด้ 3 เด้ือน)

8 
 

โครงสร้างรายได้รวม แยกตามประเภทธุรกิจ (สาํหรับงวด 3 เดือน) 
 

 

หมายเหตุ: รายไดอ้ืน่ของทรูออนไลน ์อาท ิรายไดท้ีเ่กีย่วขอ้งกับการใหบ้รกิารโครงขา่ย และรายไดท้ีไ่ม่ใชจ่ากธุรกจิหลักและไม่ไดเ้กดิขึน้เป็นประจํา 

 

  

(ยังไม่ไดต้รวจสอบ)

(หน่วย: ลา้นบาทยกเวน้ในรายการทีม่ีการระบเุป็นอยา่งอื่น) รายได้
% ของรายไดร้วม

หลงัตดัรายการ
ระหว่างกนั

รายได้
% ของรายไดร้วม

หลงัตดัรายการ
ระหว่างกนั

รายได้
% ของรายไดร้วม

หลงัตดัรายการ
ระหว่างกนั

YoY QoQ

ทรูมูฟ เอช

รายไดจ้ากการใหบ้ริการโทรศัพทเ์คลือ่นที่ 19,888       19,759       19,926       (0.2) 0.7

รายไดค้า่เชือ่มตอ่โครงขา่ย (IC) 405            407            394            2.7 (0.6)

รายไดค้า่เชา่โครงขา่ย 3,024         3,024         3,026         (0.1) 0.0

รายไดจ้ากการขายสนิคา้ 11,288       3,174         5,462         106.7 255.6

รายการระหว่างกัน (1,342)        (1,462)        (1,379)        (2.6) (8.2)

ทรูมูฟ เอช หลังตัดรายการระหว่างกัน 33,262       80.2% 24,903       75.5% 27,429       75.2% 21.3 33.6

ทรูออนไลน ์

รายไดจ้ากบริการบรอดแบนดอ์ินเทอร์เน็ต 7,517         7,479         7,066         6.4 0.5

รายไดอ้ื่น ๆ 1,307         1,201         3,174         (58.8) 8.8

รายไดค้า่เชา่โครงขา่ย (FOC) 118            118            118            0.0 0.0

รายไดจ้ากการขายสนิคา้ 141            83              106            33.2 70.8

รายการระหว่างกัน (2,721)        (2,555)        (3,498)        (22.2) 6.5

ทรูออนไลน์ หลังตัดรายการระหว่างกัน 6,362         15.3% 6,326         19.2% 6,965         19.1% (8.7) 0.6

ทรูวิชั�นส์

รายไดจ้ากคา่สมาชกิและคา่ตดิตัง้ 1,364         1,382         1,685         (19.0) (1.3)

รายไดอ้ื่น ๆ 1,100         1,024         1,075         2.4 7.5

รายการระหว่างกัน (621)           (669)           (671)           (7.4) (7.1)

ทรูวิชั่นส ์หลังตัดรายการระหว่างกัน 1,843         4.4% 1,737         5.3% 2,088         5.7% (11.8) 6.1

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารรวม 26,553      26,187      27,581      (3.7) 1.4

รายไดร้วม 41,467      100% 32,966      100% 36,483      100% 13.7 25.8

ไตรมาส 4 ปี 2564 ไตรมาส 3 ปี 2564 ไตรมาส 4 ปี 2563

      รายไดร้วม (กอ่นตดัรายการระหว่างกนัระหว่างกลุม่ธุรกจิ )

% เปลี�ยนแปลง

หมายัเหตุ่: รายัได�อี่นัขอีงที่ร้อีอีนัไลนั์ อีาทิี่ รายัได�ที่ี�เกี�ยัวิข�อีงกับการให�บริการโครงข่ายั และรายัได�ที่ี�ไม่ใช่จากธุุรกิจหลักและไม่ได�เกิดข่�นัเปี็นัปีระจำา
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งบดุ้ลรวม และงบกระแสเงินสด้รวม
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งบดุลรวม และงบกระแสเงนิสดรวม 

 

 

 

 

(ยังไม่ไดต้รวจสอบ) 31 ธ.ค. 2564 31 ธ.ค. 2563 % เปลี�ยนแปลง
(หน่วย : ลา้นบาท ยกเวน้ในรายการทีม่ีการระบเุป็นอยา่งอื่น)

งบดุลรวม
เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด 21,963             24,330             (9.7)
ลกูหนี้การคา้ - สทุธิ 48,737             42,274             15.3
ลกูหนี้อื่น 3,060               2,644               15.7
สนิทรัพยห์มุนเวียนอื่น 26,370             35,157             (25.0)
รวมสนิทรัพยห์มุนเวียน 100,130          104,406          (4.1)

ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ - สทุธิ 245,337           231,894           5.8
คา่ความนิยม - สทุธิ 10,160             9,994               1.7
สนิทรัพยไ์ม่มีตัวตน - สทุธิ 128,325           132,749           (3.3)
สนิทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตัดบัญชี 5,862               6,081               (3.6)
สนิทรัพยส์ทิธิการใช ้ 94,223             103,336           (8.8)
สนิทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื่น 40,877             29,089             40.5
รวมสนิทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 524,784          513,142          2.3

รวมสนิทรพัย์ 624,915         617,548         1.2
เงินกูย้มืระยะสัน้ 5,999               3,500               71.4
เจา้หนี้การคา้ 61,904             64,480             (4.0)
เจา้หนี้อื่น 30,761             25,796             19.2
สว่นทีถ่งึกําหนดชําระภายในหนึ่งปีของเงินกูย้มืระยะยาว 59,313             61,008             (2.8)
หนี้สนิตามสัญญาเชา่สว่นทีถ่งึกําหนดชําระภายในหนึ่งปี 9,020               12,654             (28.7)
หนี้สนิหมุนเวียนอื่น 6,950               8,347               (16.7)
รวมหนี้สนิหมุนเวียน 173,948          175,786          (1.0)

เงินกูย้มืระยะยาว 192,196           158,491           21.3
หนี้สนิภาษีเงินไดร้อการตัดบัญชี 5,498               6,251               (12.0)
หนี้สนิภายใตสั้ญญาและใบอนุญาตใหด้ําเนินการ 47,298             55,522             (14.8)
ภาระผกูพันผลประโยชน์พนักงาน 3,495               3,990               (12.4)
หนี้สนิตามสัญญาเชา่ 105,149           113,751           (7.6)
หนี้สนิไม่หมุนเวียนอื่น 15,513            18,140            (14.5)
รวมหนี้สนิไม่หมุนเวียน 369,149          356,145          3.7

รวมหนี�สนิ 543,097         531,931         2.1
รวมสว่นของผู้ถอืหุน้ 81,818           85,617           (4.4)
รวมหนี�สนิและสว่นของผู้ถอืหุน้ 624,915         617,548         1.2

31 ธ.ค. 2564 31 ธ.ค.  2563 % เปลี�ยนแปลง

งบกระแสเงนิสดรวม
กระแสเงินสดจากกจิกรรมการดําเนินงาน กอ่นดอกเบีย้และภาษีเงินได ้ 51,416             50,135             2.6
    ดอกเบีย้จา่ยและภาษีเงินไดจ้า่ย (สทุธิ) (15,960)            (12,463)            28.1
กระแสเงินสดจากกจิกรรมการดําเนินงาน 35,456             37,672             (5.9)
กระแสเงินสด (ใชไ้ปใน) จากกจิกรรมการลงทนุ (56,813)            (64,572)            (12.0)
กระแสเงินสด (ใชไ้ปใน) จากกจิกรรมการจัดหาเงิน 18,976             1,808               949.4
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิ�มขึ�น (ลดลง) สุทธิ (2,381)            (25,092)          (90.5)
ยอดยกมาตน้งวด และผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่น 24,344             49,422             (50.7)
ยอดเงนิคงเหลอืสิ�นงวด 21,963           24,330           (9.7)
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การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน

ในัปีี 2564 กลุ่มที่ร้ยัังคงมีส่ภาพคล่อีงที่่ามกลางส่ภาวิะเศรษฐกิจชะลอีต่ัวิและส่ถานัการณ์์โควิิด-19 โดยัมีอีัต่ราส่่วินัส่ภาพ

คล่อีงคงที่ี�ที่ี� 0.6 เที่่า ขณ์ะทีี่�การมุ่งเนั�นัมาต่รการบริหารจัดการสิ่นัค�าอียั่างมีปีระสิ่ที่ธิุภาพส่่งผลบวิกต่่อีเนั่อีง ที่ำาให�ระยัะ

เวิลาหมุนัเวีิยันัขอีงส่ินัค�าคงเหล้อีเฉลี�ยัลดลงเปี็นั 43 วิันัในัปีี 2564 และวิงจรเงินัส่ดปีรับตั่วิดีข่�นัเปี็นัติ่ดลบ 59 วิันั

กลุ่มที่ร้ส่ามารถชำาระหนีั�ส่ินัและปีฏิิบัต่ิต่ามข�อีผ้กพันัต่ามส่ัญญาที่างการเงินั โดยัโครงส่ร�างเงินัทีุ่นัยัังคงอียั้่ในัระดับทีี่� 

เหมาะส่ม ด�วิยัอีัต่ราส่่วินัหนีั�ส่ินัสุ่ที่ธุิที่ี�มีภาระดอีกเบี�ยัจ่ายัต่่อี EBITDA อียั้่ทีี่� 4.1 เที่่าและอีัต่ราส่่วินัหนีั�ส่ินัสุ่ที่ธุิที่ี�มีภาระ

ดอีกเบี�ยัจ่ายัต่่อีส่่วินัขอีงผ้�ถ้อีหุ�นัอียั้่ที่ี� 2.9 เที่่า เพิ�มข่�นัจากปีีที่ี�แล�วิจากระดับหนีั�สิ่นัที่ี�ส้่งข่�นัเพ่อีส่นัับส่นัุนัการขยัายัต่ัวิ 

ขอีงธุุรกิจ ในัขณ์ะทีี่� อีัต่ราผลต่อีบแที่นัต่่อีส่่วินัขอีงผ้�ถ้อีหุ�นั (ROE) และอัีต่รากำาไรสุ่ที่ธิุเปี็นัติ่ดลบร�อียัละ 1.7 และต่ิดลบ

ร�อียัละ 1.0 ต่ามลำาดับ ซื้่�งถ้กกดดันัจากต่�นัทีุ่นัที่ี�เกี�ยัวิข�อีงกับการขยัายัโครงข่ายัและใบอีนุัญาต่การใช�งานัคล่นัควิามถี�ขอีง

ธุุรกิจโที่รศัพที่์เคล่อีนัที่ี�

แหล่งเงินัทุี่นัหลักขอีงกลุ่มที่ร้ในัปีี 2564 มาจากกระแส่เงินัส่ดจากกิจกรรมดำาเนัินังานัซื้่�งคาดวิ่าจะยัังคงเปี็นัแหล่งเงินั 

ทีุ่นัหลักต่่อีไปี นัอีกเหน้ัอีจากกระแส่เงินัส่ดจากการดำาเนิันังานั กลุ่มที่ร้ยัังมีที่างเล้อีกในัการจัดหาแหล่งเงินัทุี่นัอี่นัเพิ�มเติ่ม 

ทัี่�งการระดมทุี่นัผ่านัการอีอีกและเส่นัอีขายัหุ�นัก้� เครดิต่เที่อีมจากกลุ่มผ้�จัดจำาหนั่ายัอุีปีกรณ์์ (vendor financing) และ 

การขายัส่ินัที่รัพยั์ ทัี่�งนีั� กลุ่มที่ร้มีการคำาน่ังถ่งวิินััยัที่างการเงินัอียั่างเคร่งครัดและจะพิจารณ์าโครงส่ร�างเงินัทีุ่นัที่ี�เหมาะส่ม 

ในัการขยัายัธุุรกิจในัอีนัาคต่

สินทรัพย์

• กลุ่มที่ร้มีส์ินทรู่พย์รูวิมู เพิ�มข่�นัร�อียัละ 1.2 จาก ณ์ สิ่�นัปีี 2563 เปี็นั 624.9 พันัล�านับาที่ ส่่วินัใหญ่จากท้�ดิิน อาค่ารูและ

อ๊ปกรูณ์์ (ส์๊ทธิิ) ที่ี�เพิ�มข่�นัร�อียัละ 5.8 เปี็นั 245.3 พันัล�านับาที่ จากการขยัายัเคร้อีข่ายัและบริการทัี่�งในัธุุรกิจโที่รศัพที่์

เคล่อีนัที่ี�และบรอีดแบนัด์ 

•  ส์ินทรู่พย์ไมู่มู้ต่วิตน (ส์๊ทธิิ) ลดลงร�อียัละ 3.3 จาก ณ์ ส่ิ�นัปีี 2563 เปี็นั 128.3 พันัล�านับาที่ ส่่วินัใหญ่จากการตั่ดจำาหนั่ายั

ใบอีนัุญาต่การใช�งานัคล่นัควิามถี�ขอีงโที่รศัพที่์เคล่อีนัทีี่�ในัระหวิ่างปีี

•  ส์ินค่้าค่งค่ล่ง (ส์๊ทธิิ) ลดลงเปี็นั 1.4 พันัล�านับาที่ จากการมุ่งเนั�นัมาต่รการบริหารจัดการสิ่นัค�าอียั่างมีปีระสิ่ที่ธุิภาพ

อียั่างต่่อีเนั่อีง

• เงินลงท๊นในบรูิษั่ทรู่วิมูและส์่วินไดิ้เส์้ยในการูรู่วิมูค่้า เพิ�มข่�นัร�อียัละ 5.5 จาก ณ์ สิ่�นัปีี 2563 เปี็นั 24.5 พันัล�านับาที่ 

และค่่าค่วิามูนิยมูเพิ�มข่�นัร�อียัละ 1.7 จาก ณ์ ส่ิ�นัปีี 2563 เปี็นั 10.2 พันัล�านับาที่ ผลักดันัโดยัเงินัลงทุี่นัในับริษัที่  

ชีวิีบริรักษ์ จำากัด (“ชีวิี”) ซื้่�งเปี็นับริษัที่ที่ี�ปีระกอีบธุุรกิจให�บริการปีร่กษาแพที่ยั์ผ่านัแอีปีพลิเคชันัที่างโที่รศัพที่์เคล่อีนัทีี่� 

และเงินัลงทีุ่นัในับริษัที่ ZAPGROUP INC. (“ZAP”) ซื้่�งเปี็นับริษัที่ที่ี�ปีระกอีบธุุรกิจให�บริการแพลต่ฟอีร์มส่ำาหรับ 

ส่ิที่ธิุปีระโยัชนั์และแพลต่ฟอีร์มทีี่�เช่อีมระหวิ่างอีอีนัไลนั์และอีอีฟไลนั์ (O2O) โดยัควิามเชี�ยัวิชาญขอีงทัี่�ง 2 บริษัที่ 

จะชว่ิยัเส่รมิส่ร�างควิามแขง็แกรง่ให�กบัธุรุกจิแพลต่ฟอีรม์ดจิทิี่ลัขอีงกลุม่ที่รใ้ห�ดยีัิ�งข่�นั (รายัละเอียีัดในัหมายัเหต่ปุีระกอีบ

งบการเงินัข�อี 20 และ 23)

•  ลูกห้น้�การูค่้า (ส์๊ทธิิ) เพิ�มข่�นัร�อียัละ 15.3 จาก ณ์ สิ่�นัปีี 2563 เปี็นั 48.7 พันัล�านับาที่ จากการขยัายัธุุรกิจอียั่างต่่อีเนั่อีง

ขอีงกลุ่มที่ร้ โดยัปีกติ่แล�วิกลุ่มบริษัที่ให�ระยัะเวิลาการชำาระหนีั�หร้อีเครดิต่เที่อีมเปี็นัระยัะเวิลาปีระมาณ์ 15-120 วิันั  

ข่�นัอียั้่กับปีระเภที่ขอีงบริการและกลุ่มล้กค�า ส่ำาหรับล้กค�าทัี่�วิไปีเครดิต่เที่อีมปีกติ่จะอียั้่ทีี่� 30 วิันั ซื้่�งส่อีดคล�อีงกับรอีบ

การส่มัครใช�บริการโที่รศัพที่์เคล่อีนัทีี่� บรอีดแบนัด์และโที่รทัี่ศนั์ในัแต่่ละเด้อีนั ในัส่่วินัขอีงล้กค�าธุุรกิจและอีงค์กร 

เครดิต่เที่อีมจะมีควิามหลากหลายัมากข่�นัและมีระยัะเวิลายัาวินัานักวิ่าล้กค�าทัี่�วิไปี โดยัข่�นัอียั้่กับปีระเภที่ขอีงบริการและ 

กลุ่มล้กค�า ทัี่�งนีั� ระยัะเวิลาถัวิเฉลี�ยัในัการเรียักเก็บหนีั�เที่่ากับ 114 วิันัในัปีี 2564 เที่ียับกับ 104 วิันัในัปีี 2563 ส่่วินัหน่ั�ง

ได�รับผลกระที่บจากมาต่รการต่ามส่ถานัการณ์์โควิิด-19 ที่ี�มีการผ่อีนัปีรนัระยัะเวิลาการจ่ายัเงินัให�กับล้กค�า
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ข้้อมููลทางการเงินรวมู ข้้อมููลทางการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธัันวาคมู

ปีี 2564

ล้านบาท

31 ธัันวาคมู

ปีี 2563

ล้านบาท

31 ธัันวาคมู

ปีี 2564

ล้านบาท

31 ธัันวาคมู

ปีี 2563

ล้านบาท

ล้กหนีั� NT 

ล้กหนีั�การค�า

ล้กหนีั�และรายัได�ค�างรับ-กิจการทีี่�เกี�ยัวิข�อีงกันั 

(หมายัเหตุ่ข�อี 41)

-

25,950.33

18,403.36

360.41

23,994.49

14,169.50

-

671.24

21,503.27

360.41

822.37

18,675.66

ล้กหนีั�การค�า

รายัได�ค�างรับ

44,353.69

11,163.32

38,524.40

11,658.49

22,174.51

403.60

19,858.44

2,273.31

รวิมล้กหนีั�การค�า

หัก  ผลขาดทีุ่นัด�านัเครดิต่ที่ี�คาดวิ่าจะเกิดข่�นั 

(หมายัเหตุ่ข�อี 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)

ล้กหนีั�การค�า - สุ่ที่ธุิ 48,737.21 42,274.38 21,522.51 19,184.54

                           

ข้้อมููลทางการเงินรวมู ข้้อมููลทางการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธัันวาคมู

ปีี 2564

ล้านบาท

31 ธัันวาคมู

ปีี 2563

ล้านบาท

31 ธัันวาคมู

ปีี 2564

ล้านบาท

31 ธัันวาคมู

ปีี 2563

ล้านบาท

ยัอีดที่ี�ยัังไม่ครบกำาหนัดชำาระ

ค�างชำาระนั�อียักวิ่า 3 เด้อีนั

ค�างชำาระ 3 - 6 เด้อีนั

ค�างชำาระ 6 - 12 เด้อีนั

ค�างชำาระมากกวิ่า 12 เด้อีนั

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

ล้กหนีั�การค�า

รายัได�ค�างรับ

44,353.69

11,163.32

38,524.40

11,658.49

22,174.51

403.60

19,858.44

2,273.31

รวิมล้กหนีั�การค�า

หัก ผลขาดทีุ่นัด�านัเครดิต่ที่ี�คาดวิ่าจะเกิดข่�นั  

(หมายัเหตุ่ข�อี 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)

ล้กหนีั�การค�า - สุ่ที่ธุิ 48,737.21 42,274.38 21,522.51 19,184.54

ล้กหนีั�การค�าวิันัทีี่� 31 ธุันัวิาคม ส่ามารถวิิเคราะห์ได�ดังนีั�
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กลุม่บรษิทัี่รับร้�ลก้หนีั�การค�าเมอ่ีเริ�มแรกด�วิยัจำานัวินัเงนิัขอีงส่ิ�งต่อีบแที่นัที่ี�ปีราศจากเงอ่ีนัไขในัการได�รบัชำาระ ยักเวิ�นัในักรณ์ี

ที่ี�เปี็นัรายัการที่ี�มีอีงค์ปีระกอีบด�านัการจัดหาเงินัที่ี�มีนััยัส่ำาคัญ กลุ่มบริษัที่จะรับร้�ล้กหนีั�ด�วิยัม้ลค่าปีัจจุบันัขอีงสิ่�งต่อีบแที่นั

และจะวัิดม้ลค่าในัภายัหลังด�วิยัราคาทีุ่นัต่ัดจำาหนั่ายัหักด�วิยัค่าเผ่อีผลขาดทีุ่นัด�านัเครดิต่ที่ี�คาดวิ่าจะเกิดข่�นั

ค่าเผ่อีผลขาดทีุ่นัด�านัเครดิต่ที่ี�คาดวิ่าจะเกิดข่�นัเปี็นัปีระมาณ์การทีี่�พิจารณ์าจากหลายัวิิธุีปีระกอีบกันั เช่นั อีัต่ราร�อียัละขอีง

รายัได� การวิิเคราะห์อีายัุล้กหนีั� ปีระส่บการณ์์การเก็บหนีั� และพิจารณ์าส่ภาพแวิดล�อีมที่างเศรษฐกิจปีัจจุบันัร่วิมด�วิยั ทัี่�งนีั� 

ควิามชำานัาญและปีระส่บการณ์์ในัการเก็บหนีั�ขอีงกลุ่มร่วิมกับวิิธีุปีระมาณ์การอียั่างเหมาะส่มต่ามทีี่�กล่าวิข�างต่�นั ที่ำาให�

ผ้�บริหารมีควิามเช่อีมั�นัวิ่าผลขาดทุี่นัด�านัเครดิต่ที่ี�คาดวิ่าจะเกิดข่�นัทีี่�ตั่�งไวิ� (จำานัวินั 6,779.80 ล�านับาที่) มีควิามเพียังพอี

ทัี่�งนีั� กลุ่มบริษัที่มีควิามกระจุกตั่วิขอีงควิามเส่ี�ยังจากการให�สิ่นัเช่อีแก่ล้กหนีั�การค�าทีี่�จำากัด เนั่อีงจากล้กค�าขอีงกลุ่มบริษัที่มี

จำานัวินัมาก ทัี่�งภาคธุุรกิจและผ้�ใช�รายัยั่อียัทัี่�วิไปี อีีกทัี่�ง ผ้�บริหารเช่อีวิ่าค่าเผ่อีหนีั�ส่งส่ัยัจะส่้ญที่ี�ได�บันัท่ี่กไวิ�เพียังพอีส่ำาหรับ

ยัอีดล้กหนีั�คงเหล้อีแล�วิ โดยัคำาน่ังจากลักษณ์ะขอีงล้กหนีั�การค�าและปีระส่บการณ์์การเรียักเก็บหนีั�ขอีงกลุ่มบริษัที่

ห์น้�สิน

•  กลุ่มที่ร้มีห้น้�ส์ินรูวิมูเพิ�มข่�นัร�อียัละ 2.1 จาก ณ์ สิ่�นัปีี 2563 เปี็นั 543.1 พันัล�านับาที่ ส่่วินัใหญ่จากห้น้�ส์ินท้�มู้ภารูะ 

ดิอกเบ้�ยจิ่าย (ปีระกอีบด�วิยัเงินัก้�ยั้มระยัะส่ั�นัและเงินัก้�ยั้มระยัะยัาวิ ไม่รวิมหนีั�ส่ินัต่ามสั่ญญาเช่าการเงินั) ซื้่�งเพิ�มข่�นั

เปี็นั 257.5 พันัล�านับาที่เพ่อีส่นัับส่นุันัการขยัายัธุุรกิจและชำาระค่าใบอีนัุญาต่การใช�งานัคล่นัควิามถี�

• เจิ้าห้น้�การูค่้าลดลงร�อียัละ 4.0 จาก ณ์ ส่ิ�นัปีี 2563 เปี็นั 61.9 พันัล�านับาที่ จากการจ่ายัชำาระเจ�าหนีั�อุีปีกรณ์์ในัระหวิ่างปีี 

โดยัมีระยัะเวิลาถัวิเฉลี�ยัในัการชำาระหนีั�ลดลงเปี็นั 216 วิันั

ส ่วนของผ้ ้ ถืือหุ์ ้น

•  ส่่วินัขอีงผ้�ถ้อีหุ�นัลดลงจาก ณ์ ส่ิ�นัปีี 2563 เปี็นั 81.8 พันัล�านับาที่โดยัมีการจ่ายัเงินัปีันัผลในัระหวิ่างปีี

สภาพคล ่องและแห์ล ่งเงินทุน

•  แหล่งเงินัทีุ่นัหลักขอีงกลุ่มที่ร้ในัปีี 2564 มาจากกรูะแส์เงินส์ดิจิากกิจิกรูรูมูดิำาเนินงานที่ี� 51.4 พันัล�านับาที่ ก่อีนัการ

ชำาระดอีกเบี�ยัและภาษี เติ่บโต่ข่�นัต่ามการเพิ�มข่�นัขอีง EBITDA  กระแส่เงินัส่ดจากกิจกรรมดำาเนิันังานัหลังชำาระดอีกเบี�ยั

และภาษีแล�วิจะอียั้่ทีี่� 35.5 พันัล�านับาที่ลดลงจากปีีทีี่�แล�วิเนั่อีงจากภาระการจ่ายัดอีกเบี�ยัและภาษีที่ี�ส้่งข่�นั

•  กรูะแส์เงินส์ดิใช้ไปในกิจิกรูรูมูลงท๊นลดลงจากปีีก่อีนัเปี็นั 56.8 พันัล�านับาที่ในัปีี 2564 จากการชำาระค่าใบอีนุัญาต่

คล่นัควิามถี�ที่ี�ลดลงเม่อีเทีี่ยับกับปีีก่อีนั อีีกทัี่�งเงินัส่ดจ่ายัลงทุี่นัส่ำาหรับทีี่�ดินั อีาคารและอีุปีกรณ์์มีจำานัวินัลดลงเปี็นั  

40.8 พันัล�านับาที่ในัปีี 2564

•  กรูะแส์เงินส์ดิจิากกิจิกรูรูมูจ่ิดิห้าเงินเพิ�มข่�นัเปี็นั 19.0 พันัล�านับาที่ จากเงินัก้�ยั้มระยัะยัาวิเพ่อีส่นัับส่นุันัการขยัายัต่ัวิ

ขอีงธุุรกิจและการชำาระค้นัหุ�นัก้�

•  กลุ่มที่ร้มีเงินัส่ดและรายัการเที่ียับเที่่าเงินัส่ดปีระมาณ์ 22.0 พันัล�านับาที่ ณ์ สิ่�นัปีี 2564
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับให์ม ่และฉบับปีรับปีรุง

มาต่รฐานัการรายังานัที่างการเงินัฉบับใหม่และฉบับปีรับปีรุงมาถ้อีปีฏิิบัต่ิส่ำาหรับรอีบระยัะเวิลาบัญชีที่ี�เริ�มในัหร้อี 

หลังวิันัทีี่� 1 มกราคม 2564 ที่ี�เกี�ยัวิข�อีงต่่อีกลุ่มกิจการ

ก) การูปรู่บปรู๊งการูอ้างอิงกรูอบแนวิค่ิดิในมูาตรูฐานการูรูายงานทางการูเงิน เพิ�มเต่ิมหลักการใหม่และแนัวิปีฏิิบัต่ิ 

ในัเร่อีงต่่อีไปีนีั�

• การวิัดม้ลค่า ซื้่�งรวิมถ่งปีัจจัยัที่ี�ต่�อีงพิจารณ์าในัการเล้อีกเกณ์ฑ์์การวัิดม้ลค่า

• การแส่ดงรายัการและการเปีิดเผยัข�อีม้ล รวิมถ่งการจัดปีระเภที่รายัการรายัได�และค่าใช�จ่ายัในักำาไรขาดทีุ่นัเบ็ดเส่ร็จอี่นั

• เร่อีงกิจการที่ี�เส่นัอีรายังานัอีาจเปี็นักิจการเดียัวิหร้อีส่่วินัขอีงกิจการหร้อีปีระกอีบด�วิยักิจการมากกวิ่า 1 แห่ง  

 ซื้่�งไม่จำาเปี็นัต่�อีงเปี็นักิจการต่ามกฎหมายั และ

• การต่ัดรายัการส่ินัที่รัพยั์และหนีั�ส่ินั

กรอีบแนัวิคดิได�ปีรบัปีรงุคำานิัยัามขอีงส่นิัที่รพัยัแ์ละหนีั�ส่นิั และเกณ์ฑ์ใ์นัการรวิมส่นิัที่รพัยัแ์ละหนีั�ส่นิัในังบการเงินั รวิมทัี่�ง 

ได�อีธุิบายัให�ชัดเจนัข่�นัถ่งบที่บาที่ขอีงควิามส่ามารถขอีงฝ่่ายับริหารในัการด้แลรักษาที่รัพยัากรเชิงเศรษฐกิจขอีงกิจการ 

ควิามระมัดระวิัง และควิามไม่แนั่นัอีนัขอีงการวัิดม้ลค่าในัการรายังานัที่างการเงินั

ข) การูปรู่บปรู๊งมูาตรูฐานการูรูายงานทางการูเงินฉบ่บท้� 3 เรู่อง การูรูวิมูธ๊ิรูกิจิ ได�ให�คำานัิยัามขอีง “ธุุรกิจ” ใหม่ ซื้่�ง

กำาหนัดให�การได�มาซ่ื้�งธุุรกิจต่�อีงรวิมถ่งข�อีม้ลปีัจจัยันัำาเข�าและกระบวินัการทีี่�ส่ำาคัญเปี็นัอียั่างนั�อียัซ่ื้�งเม่อีนัำามารวิมกันั 

มีส่่วินัอียั่างมีนััยัส่ำาคัญที่ำาให�เกิดควิามส่ามารถในัการส่ร�างผลผลิต่ รวิมทัี่�งปีรับปีรุงคำานิัยัามขอีง “ผลผลิต่” โดยัให�ควิาม

ส่นัใจในัต่ัวิขอีงส่ินัค�าและบริการที่ี�ให�กับล้กค�า และต่ัดเร่อีงการอี�างอิีงควิามส่ามารถในัการลดต่�นัทุี่นัอีอีกไปี

ค่) การูปรู่บปรู๊งมูาตรูฐานการูบ่ญช้ฉบ่บท้� 1 เรู่อง การูนำาเส์นองบการูเงิน และมูาตรูฐานการูบ่ญช้ ฉบ่บท้� 8 เร่อีง 

นโยบายการูบ่ญช้ การูเปล้�ยนแปลงปรูะมูาณ์การูทางบ่ญช้และข้อผิิดิพลาดิ ปีรับปีรุงคำานัิยัามขอีง “ควิามมีส่าระ

ส่ำาคัญ” โดยัให�เปี็นัไปีในัแนัวิที่างเดียัวิกันักับมาต่รฐานัการรายังานัที่างการเงินัและกรอีบแนัวิคิด และอีธิุบายัถ่งการ 

นัำาควิามมีส่าระส่ำาคัญไปีปีระยัุกต่์ได�ชัดเจนัข่�นัในัมาต่รฐานัการบัญชีฉบับทีี่� 1

ง) การูปรู่บปรู๊งมูาตรูฐานการูรูายงานทางการูเงินฉบ่บท้� 16 (TFRS 16) เร่อีงสั่ญญาเช่าเกี�ยัวิกับการผ่อีนัปีรนั 

ในัที่างปีฏิิบัต่ิกรณ์ีทีี่�ผ้� เช่าได�รับการลดค่าเช่าเนั่อีงจากส่ถานัการณ์์ COVID-19 โดยัผ้�เช่าส่ามารถเล้อีกทีี่�จะ 

ไม่ปีระเมินัวิ่าการลดค่าเช่าดังกล่าวิเปี็นัการเปีลี�ยันัแปีลงเง่อีนัไขส่ัญญาเช่า (Lease modification) ส่ำาหรับ 

การลดหร้อีการงดเวิ�นัการจ่ายัค่าเช่าถ่งวัินัทีี่� 30 มิถุนัายันั 2565 โดยัผลกระที่บขอีงการเล้อีกใช�ข�อีผ่อีนัปีรนั 

ดังกล่าวิไม่มีผลกระที่บอียั่างมีนััยัส่ำาคัญ
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับให์ม ่และฉบับปีรับปีรุงท้� ม้ผลบังคับใช้ ้สำ าห์รับรอบระยะเวลาบัญช้้ ในห์รือ

ห์ลังวันท้�  1 มกราคม 2565

กลุ่มกิจการไม่ได�นัำามาต่รฐานัการรายังานัที่างการเงินัที่ี�มีการปีรับปีรุงใหม่มาถ้อีปีฏิิบัต่ิก่อีนัวิันับังคับใช� และปีระเมินัวิ่า

มาต่รฐานัการรายังานัที่างการเงินัฉบับปีรับปีรุงทีี่�มีผลบังคับใช�ส่ำาหรับรอีบระยัะเวิลาบัญชีในัหร้อีหลังวิันัที่ี� 1 มกราคม 

2565 ไม่มีผลกระที่บต่่อีกลุ่มกิจการ

เห์ตุการณ์์ภายห์ลังวันท้� ในรายงานทางการเงิน

เม่อีวัินัที่ี� 11 มกราคม 2565 TINC ซื้่�งเปี็นับริษัที่ยั่อียัแห่งหนั่�งขอีงกลุ่มกิจการลงทุี่นัเพิ�มในั HG เปี็นัจำานัวินัเงินั  

37.34 ล�านับาที่ ที่ำาให�ส่่วินัได�เส่ียัขอีงกลุ่มกิจการเปีลี�ยันัแปีลงจากร�อียัละ 16.30 เปี็นัร�อียัละ 21.80

เม่อีวิันัทีี่� 20 มกราคม 2565 บริษัที่ได�อีอีกหุ�นัก้�เพ่อีมาใช�ในัการดำาเนัินัการดังต่่อีไปีนีั�

1) จำานัวินั 4.97 ล�านัหนั่วิยั ราคาหนั่วิยัละ 1,000.00 บาที่ เปี็นัเงินัจำานัวินั 4,971.30 ล�านับาที่ หุ�นัก้�มีอัีต่ราดอีกเบี�ยั 

ร�อียัละ 3.20 ต่่อีปีี และจะครบกำาหนัดไถ่ถอีนัในัวิันัทีี่� 20 มกราคม 2568

2) จำานัวินั 2.91 ล�านัหนั่วิยั ราคาหนั่วิยัละ 1,000.00 บาที่ เปี็นัเงินัจำานัวินั 2,912.10 ล�านับาที่ หุ�นัก้�มีอัีต่ราดอีกเบี�ยั 

ร�อียัละ 3.60 ต่่อีปีี และจะครบกำาหนัดไถ่ถอีนัในัวิันัทีี่� 20 มกราคม 2569

3) จำานัวินั 5.12 ล�านัหนั่วิยั ราคาหนั่วิยัละ 1,000.00 บาที่ เปี็นัเงินัจำานัวินั 5,116.60 ล�านับาที่ หุ�นัก้�มีอัีต่ราดอีกเบี�ยั 

ร�อียัละ 4.25 ต่่อีปีี และจะครบกำาหนัดไถ่ถอีนัในัวิันัทีี่� 20 ตุ่ลาคม 2570

เม่อีวัินัที่ี� 28 มกราคม 2565 บริษัที่ได�อีอีกหุ�นัก้�เพ่อีมาใช�ในัการดำาเนิันัการ จำานัวินั 0.27 ล�านัหนั่วิยั ราคาหนั่วิยัละ 

1,000.00 บาที่เปี็นัเงินัจำานัวินั 270.00 ล�านับาที่ หุ�นัก้�มีอัีต่ราดอีกเบี�ยัร�อียัละ 2.32 ต่่อีปีี และจะครบกำาหนัดไถ่ถอีนั 

ในัวิันัทีี่� 9 กุมภาพันัธุ์ 2566

เม่อีวิันัทีี่� 18 กุมภาพันัธุ์ 2565 ที่ี�ปีระชุมคณ์ะกรรมการบริษัที่ครั�งที่ี� 1/2565 ได�มีมติ่ที่ี�ส่ำาคัญดังต่่อีไปีนีั�

1) อีนุัมัต่ิการควิบบริษัที่ระหวิ่างบริษัที่ฯ และ บริษัที่ โที่เทิี่�ล แอ็ีคเซ็ื้ส่ คอีมม้นิัเคชั�นั จำากัด (มหาชนั) (“dtac”) (“การ 

ควิบบริษัที่”) และอีนุัมัติ่ให�บริษัที่เข�าที่ำาส่ัญญาควิบรวิมกิจการส่ำาหรับการควิบบริษัที่กับ dtac เพ่อีกำาหนัดข�อีกำาหนัด

และเง่อีนัไขในัการควิบบริษัที่ รวิมถ่งเส่นัอีให�ทีี่�ปีระชุมส่ามัญผ้�ถ้อีหุ�นัปีระจำาปีี 2565 ขอีงบริษัที่ฯ พิจารณ์าอีนุัมัต่ิการ 

ควิบบริษัที่ โดยัจะจัดต่ั�งบริษัที่มหาชนัจำากัด (“บริษัที่ใหม่”) ข่�นัใหม่

2) อีนุัมัต่ิให�เส่นัอีต่่อีทีี่�ปีระชุมส่ามัญผ้�ถ้อีหุ�นัปีระจำาปีี 2565 พิจารณ์าอีนุัมัติ่การลดทีุ่นัจดที่ะเบียันัจำานัวินั 1,840,652 บาที่ 

จากทีุ่นัจดที่ะเบียันัเดิมจำานัวินั 133,474,621,856 บาที่ แบ่งเปี็นั 33,368,655,464 หุ�นั ม้ลค่าที่ี�ต่ราไวิ�หุ�นัละ 4 บาที่ 

เปี็นัทุี่นัจดที่ะเบียันัใหม่จำานัวินั 133,472,781,204 บาที่ แบ่งเปี็นั 33,368,195,301 หุ�นั ม้ลค่าที่ี�ต่ราไวิ�หุ�นัละ 4 บาที่ 

โดยัการต่ัดหุ�นัทีี่�ยัังมิได�นัำาอีอีกจำาหนั่ายัจำานัวินั 460,163 หุ�นั ม้ลค่าที่ี�ต่ราไวิ�หุ�นัละ 4 บาที่ ทัี่�งนีั�การลดทีุ่นัจดที่ะเบียันั

ดังกล่าวิเปี็นัการดำาเนัินัการเพ่อีให�ทุี่นัจดที่ะเบียันัและทีุ่นัจดที่ะเบียันัชำาระแล�วิขอีงบริษัที่ใหม่เที่่ากับผลรวิมขอีง 

ทีุ่นัจดที่ะเบียันัและทีุ่นัจดที่ะเบียันัชำาระแล�วิขอีงบริษัที่และ dtac
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3) อีนุัมัต่ิการจำาหนั่ายัหุ�นัส่ามัญซื้้�อีค้นัเพ่อีวิัต่ถุปีระส่งค์ในัการบริหารที่างการเงินัโดยัหุ�นัที่ี�จะจำาหนั่ายัค้นัมีจำานัวินั 

24,000,000 หุ�นั คิดเปี็นัร�อียัละ 0.07 ขอีงหุ�นัที่ี�อีอีกและจำาหนั่ายัได�แล�วิทัี่�งหมดขอีงบริษัที่ฯ ทัี่�งนีั�การจำาหนั่ายัหุ�นัส่ามัญ

ซื้้�อีค้นัจะเปี็นัการจำาหนั่ายัในัต่ลาดหลักที่รัพยั์ฯ ระหวิ่างวิันัทีี่� 7 มีนัาคม 2565 ถ่ง 31 พฤษภาคม 2565

4) อีนุัมัต่ิให�เส่นัอีต่่อีทีี่�ปีระชุมส่ามัญผ้�ถ้อีหุ�นัปีระจำาปีี 2565 พิจารณ์าอีนุัมัติ่การจ่ายัเงินัปีันัผลในัอัีต่ราหุ�นัละ 0.07 บาที่ 

คิดเปี็นัเงินัปีันัผลทัี่�งส่ิ�นั จำานัวินั 2,334.09 ล�านับาที่ โดยัวิันักำาหนัดรายัช่อีผ้�ถ้อีหุ�นัที่ี�มีส่ิที่ธุิรับเงินัปีันัผลค้อีวิันัที่ี�  

14 มีนัาคม 2565 และกำาหนัดจ่ายัเงินัปีันัผลในัวัินัทีี่� 3 พฤษภาคม 2565 ทัี่�งนีั�ส่ิที่ธุิในัการรับเงินัปีันัผลดังกล่าวิ 

ต่�อีงรอีการอีนัุมัต่ิจากที่ี�ปีระชุมผ้�ถ้อีหุ�นั 
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 บรษัิท ทร ูคอรป์อเรชัน่ จํากัด (มหาชน)  แบบแสดงรายการขอ้มลูประจําปี 2564 
 

สว่นที ่1 การวเิคราะหแ์ละคําอธบิายของฝ่ายจัดการ หัวขอ้ที ่4  - หนา้ 17 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท ทรู คอรป์อเรชั �น จาํกดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงินรวม

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

(หน่วย : พนับาท)

31 ธันวาคม Common 31 ธันวาคม Common 31 ธันวาคม Common 31 ธันวาคม Common
พ.ศ. 2564 Size (%) พ.ศ. 2563 Size (%) พ.ศ. 2562 Size (%) พ.ศ. 2561 Size (%)

สินทรัพย์

สินทรัพยห์มุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 21,963,481     3.51      24,330,348     3.94     49,405,101     9.43      20,671,759     4.17     

เงินฝากธนาคารที�มีภาระผูกพนั 43,843           0.01      43,528           0.01     43,675           0.01      43,666           0.01     

สินทรพัยท์างการเงินที�วดัมูลค่าดว้ย

  มูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน 625,532          0.10      1,438             0.00     -                -       -                -      

สินทรพัยท์างการเงินที�วดัมูลค่าดว้ย

  มูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น -                -       92,687           0.02     -                -       -                -      

เงินลงทุนระยะสั�น -                -       -                -      1,129             0.00      2,950             0.00     

ลูกหนี� การคา้และลูกหนี� อื�น 51,797,153     8.29      44,918,614     7.28     47,612,577     9.09      64,476,817     13.01    

เงินใหกู้ย้ืมระยะสั�นแก่กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 2,000             0.00      51,696           0.01     1,110             0.00      -                -      

สินทรพัยท์างการเงินอื�นที�วดัมูลค่าดว้ย

  ราคาทุนตดัจาํหน่าย 1,234             0.00      1,227             0.00     -                -       -                -      

สินคา้คงเหลือ 1,373,735       0.22      4,508,245       0.73     7,273,555       1.38      7,448,856       1.50     

ภาษีหกั ณ ที�จ่าย 10,032,390     1.61      10,291,442     1.67     13,561,474     2.59      12,377,160     2.50     

ภาษีมูลค่าเพิ�ม 5,873,531       0.94      5,263,253       0.85     10,653,448     2.03      8,953,278       1.81     

สินทรพัยห์มุนเวียนอื�น 8,417,517       1.34      14,903,086     2.41     5,897,326       1.13      10,718,013     2.16     

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 100,130,416   16.02    104,405,564   16.92    134,449,395   25.66    124,692,499   25.16    

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารที�มีภาระผูกพนั 21,351           0.00      23,394           0.00     23,756           0.01      30,692           0.01     

เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 10,000           0.00      -                -      -                -       -                -      

สินทรพัยท์างการเงินที�วดัมูลค่าดว้ย

  มูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน 4,113,419       0.66      1,210,082       0.20     -                -       -                -      

สินทรพัยท์างการเงินที�วดัมูลค่าดว้ย

  มูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น 260,870          0.04      260,870          0.04     -                -       -                -      

เงินลงทุนในหลักทรพัยเ์ผื�อขาย -                -       -                -      141,252          0.03      424,015          0.09     

เงินลงทุนในบริษัทร่วมและส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ 24,493,841     3.92      23,213,285     3.76     26,159,393     4.99      21,947,955     4.43     

เงินลงทุนในบริษัทอื�น -                -       -                -      1,071,670       0.20      617,214          0.12     

อสังหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทุน 1,139,242       0.18      1,264,572       0.20     1,319,613       0.25      103,095          0.02     

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 245,337,133   39.26    231,894,086   37.55    228,962,448   43.69    205,811,952   41.53    

สินทรพัยสิ์ทธิการใช้ 94,222,965     15.08    103,336,042   16.73    -                -       -                -      

ค่าความนิยม 10,159,916     1.63      9,993,769       1.62     9,993,769       1.91      11,403,094     2.30     

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 128,325,129   20.54    132,748,844   21.50    114,622,024   21.87    121,079,628   24.43    

สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 5,862,293       0.94      6,080,653       0.98     3,275,159       0.63      2,570,858       0.52     

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนอื�น 10,838,005     1.73      3,116,739       0.50     3,974,265       0.76      6,887,690       1.39     

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 524,784,164   83.98    513,142,336   83.08    389,543,349   74.34    370,876,193   74.84    

รวมสินทรัพย์ 624,914,580   100.00   617,547,900   100.00  523,992,744   100.00  495,568,692   100.00  

ข้อม้ลสำาคัญทางการเงิน
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 บรษัิท ทร ูคอรป์อเรชัน่ จํากัด (มหาชน)  แบบแสดงรายการขอ้มลูประจําปี 2564 
 

สว่นที ่1 การวเิคราะหแ์ละคําอธบิายของฝ่ายจัดการ หัวขอ้ที ่4  - หนา้ 18 
 

 

 
 

 

 

บริษัท ทรู คอรป์อเรชั �น จาํกดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงินรวม

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

(หน่วย : พนับาท)

31 ธันวาคม Common 31 ธันวาคม Common 31 ธันวาคม Common 31 ธันวาคม Common
พ.ศ. 2564 Size (%) พ.ศ. 2563 Size (%) พ.ศ. 2562 Size (%) พ.ศ. 2561 Size (%)

หนี� สินและส่วนของเจา้ของ

หนี� สินหมุนเวียน 

เงินกูย้ืมระยะสั�น 5,999,471       0.96      3,500,000       0.56     16,662,572     3.18      84,908,793     17.13    

หนี� สินทางการเงินที�วดัมูลค่าดว้ย

  มูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน 41,030           0.01      1,274,426       0.21     -                -       -                -      

เจา้หนี� การคา้และเจา้หนี� อื�น 92,665,604     14.83    90,276,648     14.62    109,365,088   20.88    111,754,897   22.55    

หนี� สินตามสัญญาเช่าส่วนที�ถึงกาํหนด

  ชาํระภายในหนึ�งปี 9,019,786       1.44      12,654,125     2.05     -                -       -                -      

ส่วนที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปีของ

  เงินกูย้ืมระยะยาว 59,312,548     9.49      61,007,697     9.88     18,037,019     3.44      2,361,277       0.48     

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 133,403          0.02      161,833          0.03     175,401          0.03      141,965          0.03     

หนี� สินหมุนเวียนอื�น 6,775,864       1.08      6,911,239       1.12     6,910,153       1.32      5,093,441       1.03     

รวมหนี� สินหมุนเวียน 173,947,706   27.83    175,785,968   28.47    151,150,233   28.85    204,260,373   41.22    

หนี� สินไม่หมุนเวียน

เงินกูย้ืมระยะยาว 192,196,068   30.77    158,491,494   25.66    178,029,703   33.96    68,054,307     13.73    

หนี� สินทางการเงินที�วดัมูลค่าดว้ย

  มูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน 5,149             0.00      1,139,170       0.18     -                -       -                -      

หนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 5,497,790       0.88      6,251,016       1.01     6,270,865       1.20      6,084,575       1.23     

ส่วนลดของตน้ทุนการไดม้าซึ�งใบอนุญาต

  ใหใ้ชค้ลื�นความถี�โทรคมนาคมที�รอรบัรู ้ -                -       -                -      3,031,400       0.58      -                -      

หนี� สินตามสัญญาเช่า 105,149,061   16.82    113,751,160   18.42    -                -       -                -      

หนี� สินภายใตส้ัญญาและใบอนุญาตใหด้าํเนินการ 47,297,899     7.57      55,521,542     8.99     38,598,011     7.37      64,059,399     12.92    

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 3,495,225       0.56      3,990,075       0.65     3,750,069       0.72      2,375,222       0.48     

ประมาณการหนี� สิน 5,724,979       0.92      6,485,825       1.05     3,507,124       0.67      3,367,696       0.68     

หนี� สินไม่หมุนเวียนอื�น 9,782,657       1.57      10,514,517     1.70     13,636,198     2.60      13,483,605     2.72     

รวมหนี� สินไม่หมุนเวียน 369,148,828   59.09    356,144,799   57.66    246,823,370   47.10    157,424,804   31.76    

รวมหนี� สิน 543,096,534   86.92    531,930,767   86.13    397,973,603   75.95    361,685,177   72.98    

ส่วนของเจา้ของ

ทุนเรือนหุน้

ทุนจดทะเบียน

     หุน้สามญั 133,474,622   133,474,622   133,474,622   133,474,622   

ทุนที�ออกและชาํระเต็มมูลค่าแล้ว 

     หุน้สามญั 133,472,781   21.34    133,472,781   21.62    133,472,781   25.47    133,472,781   26.94    

ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 26,384,073     4.22      26,384,073     4.27     26,384,073     5.04      26,384,073     5.32     

กาํไรสะสม

  ทุนสํารองตามกฎหมาย 1,592,180       0.25      1,347,000       0.22     1,040,174       0.20      731,162          0.15     

ทุนสํารองหุน้สามญัซื� อคืน 72,540           0.01      72,540           0.01     -                -       -                -      

  ขาดทุนสะสม (77,979,443)    (12.47)   (74,074,383)    (12.00)  (33,630,887)    (6.42)     (25,651,268)    (5.18)    

หกั หุน้สามญัซื� อคืน (72,540)          (0.01)     (72,540)          (0.01)    -                -       -                -      

องคป์ระกอบอื�นของส่วนของเจา้ของ (2,107,672)      (0.33)     (2,040,373)      (0.33)    (1,898,200)      (0.36)     (1,645,903)      (0.33)    

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 81,361,919     13.01    85,089,098     13.78    125,367,941   23.93    133,290,845   26.90    

ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม 456,127          0.07      528,035          0.09     651,200          0.12      592,670          0.12     

รวมส่วนของเจา้ของ 81,818,046     13.08    85,617,133     13.87    126,019,141   24.05    133,883,515   27.02    

รวมหนี� สินและส่วนของเจา้ของ 624,914,580   100.00   617,547,900   100.00  523,992,744   100.00  495,568,692   100.00  
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บริษัท ทรู คอรป์อเรชั �น จาํกดั (มหาชน) 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

สาํหรับปีสิ� นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ .ศ. 2564, พ.ศ. 2563, พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561

(หน่วย : พนับาท)

31 ธันวาคม Common 31 ธันวาคม Common 31 ธันวาคม Common 31 ธันวาคม Common

พ.ศ. 2564 Size (%) พ.ศ. 2563 Size (%) พ.ศ. 2562 Size (%) พ.ศ. 2561 Size (%)

รายได้

รายไดจ้ากการใหบ้ริการโทรศพัท์และบริการอื�น 120,370,289   83.79    121,325,881   87.78    120,926,274   85.80    118,185,448   73.03    

รายไดจ้ากการขายสินคา้ 23,284,982     16.21    16,886,456     12.22    20,017,215     14.20    43,634,866     26.97    

รวมรายได้ 143,655,271   100.00  138,212,337   100.00  140,943,489   100.00  161,820,314   100.00  

ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ

ตน้ทุนการใหบ้ริการ 81,633,641     56.83    81,984,285     59.32    87,868,061     62.34    85,383,125     52.76    

ตน้ทุนขาย 23,839,933     16.60    18,653,695     13.50    19,542,668     13.87    20,396,402     12.60    

รวมตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ 105,473,574   73.43    100,637,980   72.82    107,410,729   76.21    105,779,527   65.36    

กาํไรขั�นตน้ 38,181,697     26.57    37,574,357     27.18    33,532,760     23.79    56,040,787     34.64    

รายไดอ้ื�น 3,552,796      2.47      5,126,204      3.71      9,703,627      6.88      13,188,458     8.15      

ค่าใชจ้่ายในการขาย (11,635,859)   (8.10)    (13,245,119)   (9.58)    (12,978,053)   (9.21)    (20,993,807)   (12.97)  

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร (14,132,581)   (9.84)    (13,683,043)   (9.90)    (15,253,830)   (10.82)  (14,641,085)   (9.05)    

ค่าใชจ้่ายอื�น (1,666,634)     (1.16)    (505,312)        (0.37)    (4,607,611)     (3.27)    (16,939,112)   (10.47)  

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุน 3,677,122      2.56      4,152,790      3.00      6,887,407      4.89      3,789,256      2.34      

ตน้ทุนทางการเงิน (19,343,202)   (13.47)  (18,475,562)   (13.37)  (9,539,106)     (6.77)    (7,477,057)     (4.62)    

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ (1,366,661)     (0.97)    944,315         0.67      7,745,194      5.49      12,967,440     8.02      

ภาษีเงินได้ (154,861)        (0.11)    (18,765)         (0.01)    (2,172,179)     (1.54)    (6,009,574)     (3.71)    

กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับปี (1,521,522)     (1.08)    925,550         0.66      5,573,015      3.95      6,957,866      4.31      

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น:

 รายการที�จะไม่จดัประเภทใหม่ไปไวใ้น

      กาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง :

      การวดัมูลค่าใหม่ของภาระผูกพนัผลประโยชน์

        หลังออกจากงาน - สุทธิภาษีเงินได้ 102,432         0.07      -               -       (584,002)        (0.41)    (233,247)        (0.14)    

      การวดัมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุนดว้ย

        มูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น - สุทธิภาษีเงินได้ (92,687)         (0.06)    (48,564)         (0.04)    -               -       -               -       

 รายการที�จะจดัประเภทรายการใหม่เป็น

      กาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง :

     (ขาดทุน)กาํไรที�ยงัไม่เกิดขึ� นจริงจากการเปลี�ยนแปลง

        มูลค่ายุติธรรมของหลักทรพัยเ์ผื�อขาย -สุทธิภาษีเงินได้ -               -       -               -       (240,564)        (0.17)    9,618             0.01      

     ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 25,406           0.02      6,397             0.00      (11,723)         (0.01)    (330)              0.00      

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี (1,486,371)     (1.05)    883,383         0.62      4,736,726      3.36      6,733,907      4.18      

การแบ่งปันกาํไร(ขาดทุน)สาํหรับปี

ส่วนที�เป็นของบริษัทใหญ่ (1,428,409)     93.88    1,048,398      113.27  5,636,733      101.14  7,034,590      101.10  

ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม (93,113)         6.12      (122,848)        (13.27)  (63,718)         (1.14)    (76,724)         (1.10)    

กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับปี (1,521,522)     100.00  925,550         100.00  5,573,015      100.00  6,957,866      100.00  

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี

ส่วนที�เป็นของบริษัทใหญ่ (1,393,258)     93.74    1,006,231      113.91  4,800,617      101.35  6,810,425      101.14  

ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม (93,113)         6.26      (122,848)        (13.91)  (63,891)         (1.35)    (76,518)         (1.14)    

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี (1,486,371)     100.00  883,383         100.00  4,736,726      100.00  6,733,907      100.00  

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขั�นพื� นฐานส่วนที�เป็นของบริษัทใหญ่

-ขั�นพื� นฐาน (บาทต่อหุน้) (0.04)             0.03              0.17              0.21              
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บริษัท ทรู คอรป์อเรชั �น จาํกดั (มหาชน) 
งบกระแสเงินสดรวม

สาํหรับปีสิ� นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ .ศ. 2564, พ.ศ. 2563, พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561

(หน่วย : พนับาท)

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

(ขาดทุน)กาํไรก่อนภาษีเงินได้ (1,366,661)        944,315            7,745,194         12,967,440        

รายการปรบัปรุง :

ค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 48,198,468        45,753,902        29,344,406        36,672,538        

ดอกเบี� ยรบั (147,475)           (308,283)           (320,071)           (313,046)           

ดอกเบี� ยจ่าย 16,100,292        15,673,971        7,489,298         5,325,468         

ตน้ทุนทางการเงินที�เกี�ยวขอ้งกบัใบอนุญาต 2,402,935         1,889,699         1,932,602         2,098,786         

เงินปันผลรบั (6,790)              (4,397)              (1,784)              -                  

(กาํไร)ขาดทุนจากการขายที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ (39,244)            (25,945)            (4,650)              645,290            

กาํไรจากการยกเลิกสินทรพัยสิ์ทธิการใช้ (366,495)           (7,622)              -                  -                  

ประมาณการหนี� สินค่ายา้ยสายเคเบิ� ลลงใตด้ิน -                  -                  -                  2,049,023         

ขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ� น 3,125,351         2,470,644         2,015,361         2,142,917         

กาํไรจากการขายสินทรพัยโ์ครงสรา้งพื� นฐาน -                  -                  (7,241,458)        (8,802,238)        

(กลับรายการ)ขาดทุนจากมูลค่าลดลงของสินคา้คงเหลือ (410,785)           162,191            212,375            23,529              

กาํไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย -                  -                  (121,578)           -                  

กาํไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม -                  (3,396,230)        (797,635)           -                  

(กาํไร)ขาดทุนจากการเลิกกิจการในบริษัทย่อย (1,587)              94                    (7,299)              -                  

กาํไรจากการวดัมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน -                  -                  (123,397)           -                  

กาํไรจากการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรพัยท์างการเงิน

  ที�วดัดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน (724,838)           (442,968)           -                  -                  

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงานเพิ�มขึ� น 368,700            382,884            1,094,088         234,729            

การดอ้ยค่าของเงินลงทุนทั �วไป -                  -                  -                  25,000              

กาํไรจากการขายเงินลงทุนทั �วไป -                  -                  (213,143)           -                  

การดอ้ยค่า (1,135,347)        -                  3,777,112         11,168,503        

กาํไรจากการเปลี�ยนแปลงงวดการชาํระค่าธรรมเนียม

  ใบอนุญาตใหใ้ชค้ลื�นความถี�เพื�อใหบ้ริการโทรทัศน์ -                  -                  -                  (97,823)            

กาํไรที�ยงัไม่เกิดขึ� นจากการขายสินคา้ให ้ DIF -                  -                  1,025,389         10,055,961        

ขาดทุน(กาํไร)จากอตัราแลกเปลี�ยนที�ยงัไม่เกิดขึ� นจริง 583,573            (176,157)           (571,295)           10,845              

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุน (3,715,344)        (4,194,352)        (6,932,594)        (3,831,785)        

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน - จ่ายชาํระ (812,022)           (142,878)           (306,370)           (262,074)           

การเปลี�ยนแปลงของสินทรพัยแ์ละหนี� สินดาํเนินงาน

- ลูกหนี� การคา้และลูกหนี� อื�น (9,992,028)        (2,396,262)        14,744,506        (18,795,807)      

- เงินลงทุนชั �วคราว - หลักทรพัยเ์พื�อคา้ -                  -                  -                  (19)                   

- สินคา้คงเหลือ 3,817,002         3,085,455         (1,112,505)        4,730,122         

- สินทรพัยห์มุนเวียนอื�น (3,816,837)        (4,378,971)        (5,611,777)        (8,317,301)        

- เงินลงทุนในค่าสิทธิสําหรบัรายการภาพยนตร์ (2,634,391)        (2,549,806)        (3,755,806)        (3,227,294)        

- สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนอื�น (220,158)           517,833            (245,354)           (731,253)           

- เจา้หนี� การคา้และเจา้หนี� อื�น 2,449,026         (3,488,342)        (20,168,541)      1,147,243         

- หนี� สินหมุนเวียนอื�น (121,913)           831,078            (1,613,230)        373,004            

- หนี� สินไม่หมุนเวียนอื�น (117,377)           (64,477)            2,452,101         (211,255)           

กระแสเงินสดไดม้าจากการดาํเนินงาน 51,416,055        50,135,376        22,683,945        45,080,503        

บวก เงินสดรบั - ดอกเบี� ยรบั 148,026            313,404            317,243            363,127            

เงินสดรบั - ภาษีเงินได้ 2,184,254         4,514,163         941,347            1,667,463         

หกั เงินสดจ่าย - ดอกเบี� ยจ่าย (15,701,881)      (15,297,474)      (6,876,538)        (4,628,796)        

           เงินสดจ่าย - ภาษีเงินได้ (2,590,535)        (1,993,556)        (2,642,237)        (4,553,389)        

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 35,455,919        37,671,913        14,423,760        37,928,908        
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บริษัท ทรู คอรป์อเรชั �น จาํกดั (มหาชน) 
งบกระแสเงินสดรวม

สาํหรับปีสิ� นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ .ศ. 2564, พ.ศ. 2563, พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561

(หน่วย : พนับาท)

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดที�มีภาระผูกพนัลดลง 1,728                509                  6,927                21,720              

เงินใหกู้ย้ืมแก่กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั (330,749)           (524,030)           -                  (20,000)            

เงินสดจ่ายซื� อบริษัทย่อย - สุทธิจากเงินสดที�ไดม้า (107,785)           -                  (425,720)           -                  

เงินสดจ่ายสําหรบัค่าใชจ้่ายที�เกี�ยวขอ้งกบัการซื� อบริษัทย่อย -                  -                  (31,039)            -                  

เงินลงทุนเพิ�มในบริษัทร่วมและส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ (160,139)           (988,790)           (4,985,849)        (17,547,102)      

เงินลงทุนเพิ�มในเงินลงทุนทั �วไป -                  -                  (693,754)           (98,366)            

เงินลงทุนเพิ�มในสินทรพัยท์างการเงินที�วดัมูลค่าดว้ย

  มูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน (460,995)           (34,927)            -                  -                  

เงินลงทุนเพิ�มในสินทรพัยท์างการเงินที�วดัมูลค่าดว้ย

  มูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น -                  (400)                 -                  -                  

เงินสดรบัจากเงินลงทุนทั �วไป -                  -                  453,881            -                  

เงินสดรบัจากเงินลงทุนระยะสั�น -                  -                  1,825                -                  

เงินสดรบัจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย -                  -                  231,086            -                  

เงินสดรบัจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม -                  8,369,370         1,602,095         -                  

เงินสดจ่ายซื� อที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ (40,821,005)      (41,326,786)      (37,564,771)      (52,362,721)      

เงินสดจ่ายซื� อสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน (17,731,555)      (33,518,267)      (8,847,211)        (17,442,697)      

เงินสดจ่ายซื� อสินทรพัยสิ์ทธิการใช้ (302,000)           -                  -                  -                  

เงินสดรบัคืนจากเงินใหกู้ย้ืมแก่กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 360,444            473,444            -                  217,000            

เงินสดจ่ายซื� ออสังหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทุน (49,747)            (240,798)           (940,321)           (85,559)            

เงินสดรบัคืนจากเงินลงทุนในบริษัทที�เลิกกิจการ 1,587                -                  -                  2,596                

เงินสดจ่ายเพื�อลงทุนในหลักทรพัยเ์ผื�อขาย -                  -                  -                  -                  

เงินสดรบัจากการขายอุปกรณแ์ละสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 185,248            229,168            12,287,897        23,986,087        

เงินปันผลรบั 2,601,717         2,989,346         3,036,504         2,159,699         

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (56,813,251)      (64,572,161)      (35,868,450)      (61,169,343)      

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

ลงทุนเพิ�มในบริษัทย่อยโดยซื� อหุน้จากส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม (23)                   (8)                    (12)                   (36)                   

เงินสดรบัจากเงินกูย้ืมจากกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 565,795            96,923              -                  -                  

เงินสดรบัจากเงินกูย้ืมระยะสั�น 7,897,202         3,500,000         24,124,270        131,009,865      

เงินสดรบัจากเงินกูย้ืม 92,616,858        46,925,960        124,088,186      19,946,879        

เงินสดจ่ายชาํระคืนเงินกูย้ืมจากกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั (565,795)           (96,923)            -                  -                  

เงินสดจ่ายชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะสั�น (5,402,003)        (16,700,000)      (92,514,600)      (93,152,000)      

เงินสดจ่ายชาํระคืนเงินกูย้ืม (61,061,368)      (16,131,300)      (2,489,967)        (31,108,674)      

เงินสดจ่ายชาํระหนี� สินตามสัญญาเช่า (12,740,267)      (12,710,811)      -                  -                  

เงินสดจ่ายจากหุน้สามญัซื� อคืน -                  (72,540)            -                  -                  

เงินปันผลจ่าย (2,333,903)        (3,003,017)        (3,003,031)        (1,034,353)        

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงิน 18,976,496        1,808,284         50,204,846        25,661,681        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง)เพิ�มขึ� นสุทธิ (2,380,836)        (25,091,964)      28,760,156        2,421,246         

ยอดยกมาตน้ปี 24,330,348        49,405,101        20,671,759        18,226,744        

ผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงของอตัราแลกเปลี�ยน 13,969              17,211              (26,814)            23,769              

ยอดคงเหลือสิ� นปี 21,963,481        24,330,348        49,405,101        20,671,759        

รายการที�มิใช่เงินสด

การไดม้าซึ�งสินทรพัยสิ์ทธิการใช้ 1,459,840         3,155,450         4,498,430         513,550            

การซื� อที�ดิน อาคาร และอุปกรณแ์ละสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนยงัไม่ไดจ้่ายชาํระ 107,850,540      122,572,830      121,483,740      128,555,070      

การลงทุนในบริษัทร่วม -                  15,710              -                  20,450              

การขายบริษัทย่อย -                  -                  6,650                -                  
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จัุดเด่นและอัตราส่วนทางการเงิน
 บรษัิท ทร ูคอรป์อเรชัน่ จํากัด (มหาชน)  แบบแสดงรายการขอ้มลูประจําปี 2564 

 

สว่นที ่1 การวเิคราะหแ์ละคําอธบิายของฝ่ายจัดการ หัวขอ้ที ่4  - หนา้ 22 
 

จดุเดน่และอตัราสว่นทางการเงนิ 

 
  

2564 2563 2562

ผลการดําเนนิงานของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย
รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 1/ ลา้นบาท 106,256     107,240        105,807        
รายไดร้วม ลา้นบาท 143,655     138,212        140,943        
กําไรจากการดําเนนิงานก่อนดอกเบีย้ ภาษี ค่าเสือ่มราคาและค่าตัดจําหน่าย (EBITDA) ลา้นบาท 57,761      52,654          33,850          
กําไรจากการดําเนนิงาน ลา้นบาท 12,413      10,646          7,104           
กําไร (ขาดทุน) สุทธ ิส่วนทีเ่ป็นของบรษัิท ลา้นบาท (1,428)       1,048           5,637           
กําไร (ขาดทุน) สุทธ ิส่วนทีเ่ป็นของบรษัิท
  ไม่รวมกําไรสุทธจิากการขายสนิทรัพย์และหน่วยลงทุน DIF ลา้นบาท (1,428)       (2,348)          2,170           

ฐานะการเงนิของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย
สนิทรัพย์รวม ลา้นบาท 624,915     617,548        523,993        
หนีส้นิรวม ลา้นบาท 543,097     531,931        397,974        
ส่วนของผูถ้อืหุน้ 2/ ลา้นบาท 81,818      85,617          126,019        

อตัราส่วนทางการเงนิ
อตัราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratios)

อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่า 0.6           0.6              0.9              
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เท่า 0.4           0.4              0.6              

อตัราส่วนแสดงประสิทธภิาพในการใชส้ินทรพัย ์(Activity Ratios)
อัตราส่วนหมุนเวยีนลูกหนีก้ารคา้ เท่า 3.2           3.5              3.8              
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลีย่ วัน 114          104              94               
อัตราส่วนหมุนเวยีนสนิคา้คงเหลอื  เท่า 8.4           3.2              2.8              
ระยะเวลาหมุนเวยีนของสนิคา้คงเหลอืเฉลีย่ วัน 43            111              128              
อัตราส่วนหมุนเวยีนเจา้หนีก้ารคา้ เท่า 1.7           1.5              1.6              
ระยะเวลาชําระหนีเ้ฉลีย่ วัน 216          233              222              

     วงจรเงนิสด วัน (59)           (18)              1                 

อตัราส่วนที�แสดงถงึความเสี�ยงจากการกูย้มื (Leverage Ratios)
     อัตราส่วนหนีส้นิสุทธทิ ีม่ภีาระดอกเบีย้ต่อ EBITDA 3/ เท่า 4.1           3.8              4.6              
     อัตราส่วนหนีส้นิสุทธทิ ีม่ภีาระดอกเบีย้ต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ 3/ เท่า 2.9           2.3              1.2              
     อัตราส่วนหนีส้นิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ 4/ เท่า 6.6           6.2              3.2              
     อัตราส่วนความสามารถในการชําระดอกเบีย้ 5/ เท่า 3.4           3.2              4.4              

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการทํากําไร (Profitability Ratios)
อัตรากําไรขัน้ตน้ % 26.6% 27.2% 24.2%
อัตรากําไรสุทธ ิ % -1.0% 0.8% 4.0%
อัตราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ % -1.7% 1.0% 4.4%

ขอ้มูลตอ่หุน้และอื�นๆ
กําไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ บาท (0.04)        0.03             0.17             
มูลค่าตามบัญชตี่อหุน้ บาท 2.45         2.57             3.78             
ราคาหุน้ ณ สิน้งวด บาท 4.78         3.44             4.60             
จํานวนหุน้สามัญ ณ สิน้งวด ลา้นหุน้ 33,368      33,368          33,368          
มูลค่าตลาดของหุน้ ลา้นบาท 159,500     114,787        153,494        

1/ รายไดจ้ากการใหบ้รกิารไม่รวมรายไดค้่าเชื่อมโยงโครงข่าย (IC) และรายไดค้่าเช่าโครงข่าย
2/ การลดลงของส่วนของผูถ้ือหุน้ในปี 2563 เทียบกับปี 2562 เป็นผลมาจากการปรับมาใชม้าตรฐานการบัญชี TFRS16 เป็นปีแรก
3/ หนี้สนิประกอบดว้ยเงนิกูย้ืมระยะสัน้และระยะยาว ไม่รวมหนี้สนิตามสัญญาเช่าและสัญญาเช่าทางการเงนิ
4/ การเพ ิม่ข ึน้ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการปรับมาใชม้าตรฐานการบัญชี TFRS16 ตัง้แต่ปี 2563
5/ อัตราส่วนความสามารถในการชําระดอกเบี้ย คํานวณจาก EBITDA สําหรับงวด/ (ดอกเบี้ยจ่าย+ค่าใชจ้่ายทางการเงนิอื่น สําหรับงวด)
     หากคํานวณอัตราส่วนความสามารถในการชําระดอกเบี้ย ดว้ยงบกระแสเงนิสด (กระแสเงนิสดสุทธจิากการดําเนนิงาน +  ดอกเบี้ยจ่าย +  รายจ่ายภาษีเงนิได)้/ ดอกเบี้ยจ่าย
     จะไดอ้ัตราส่วนนี้เป็น 3.4 เท่า ในปี 2564 เป็น 3.6 เท่า ในปี 2563  และเป็น 3.5 เท่า ในปี 2562
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5.1 ข้้อมููลท่ั่�วไปข้องบุุคคลอ้างอิง

นายทะเบีียนหุ้้ �นสามััญ

บริิษััท ศููนย์์รัิบฝากหลัักทริัพย์์ (ปริะเทศูไทย์) จำำากัด

93 อาคาริตลัาดหลัักทริัพย์์แห่งปริะเทศูไทย์

ถนนรัิชดาภิิเษัก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุิงเทพฯ 10120

โทริศูัพท์:  (662) 009-9000

โทริสาริ:   (662) 009-9991

SET Contact center:  (662) 009-9999

Website:  http://www.set.or.th/tsd

ผู้้ �สอบีบีัญชีี	

นาย์พิสิฐ ทางธนกุลั ผูู้�สอบบัญชีริับอนุญาตเลัขที� 4095

บริิษััท ไพริ�ซวอเตอริ์เฮาส์คูเปอริ์ส เอบีเอเอส จำำากัด

179/74-80 บางกอกซิตี�ทาวเวอริ์ ชั�น 15

ถนนสาทริใต� แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทริ 

กริุงเทพฯ 10120

โทริศูัพท์  (662) 286-9999, (662) 344-1000 

โทริสาริ  (662) 286-5050

นายทะเบีียนหุ้้ �นกู้้ � /ผู้้ �แทนผู้้ �ถืือหุ้้ �นกู้้ �	

ธนาคาริกริุงศูริีอย์ุธย์า จำำากัด (มหาชน)

1222 ถนนพริะริามที� 3 

แขวงบางโพงพาง เขตย์านนาวา กริุงเทพฯ 10120

โทริศูัพท์ (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

โทริสาริ   (662) 683-1389, (662) 683-1298

5. ข้ ้อมููลท่ั่�วไปและข้ ้อมููลสำำาค่ญอ่น
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5.2 ข้้อมููลสำำาค่ญอ่น

5.2.1	ที�ประชี้มัคณะกู้รรมักู้ารบีริษััท	ครั�งที�	1/2565	เมั ่อวัันที�	18	กู้้มัภาพัันธ์์	2565	ได้ �มีัมัติิที�ส ำาคัญดั้งติ่อไปนี�	

1. อนุมัติการิควบบริิษััทริะหว่างบริิษััทฯ แลัะ บริิษััท โทเทิ�ลั แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั�น จำำากัด (มหาชน) (“dtac”) ภิาย์ใต�

บทบัญญัติของพริะริาชบัญญัติบริิษััทมหาชนจำำากัด พ.ศู. 2535 (ริวมทั�งที�ได�แก�ไขเพิ�มเติม) (“พ.ริ.บ. บริิษััทมหาชน”) 

(“การิควบบริิษััท”) แลัะอนุมัติให�บริิษััทฯ เข�าทำาสัญญาควบริวมกิจำการิสำาหริับการิควบบริิษััทกับ dtac เพ่อกำาหนด 

ข�อกำาหนดแลัะเง่อนไขในการิควบบริิษััท ริวมถึงเสนอให�ที�ปริะชุมสามัญผูู้�ถือหุ�น ปริะจำำาปี 2565 ของบริิษััทฯ พิจำาริณา

อนุมัติการิควบบริิษััท

 ในการิควบบริิษััทจำะมีการิจัำดสริริหุ�นในบริิษััทใหม่ที�เกิดจำากการิควบบริิษััท (“บริิษััทใหม่”) ให�แก่ผูู้�ถือหุ�นของบริิษััทฯ แลัะ 

dtac ในอัตริาส่วนดังนี�

 1 หุ�นเดิมในบริิษััทฯ ต่อ 0.60018 หุ�นในบริิษััทใหม่ แลัะ

 1 หุ�นเดิมใน dtac ต่อ 6.13444 หุ�นในบริิษััทใหม่

 ทั�งนี� อัตริาส่วนข�างต�นพิจำาริณาโดย์อ�างอิงจำากทุนจำดทะเบีย์นแลัะทุนจำดทะเบีย์นชำาริะแลั�วของบริิษััทใหม่จำำานวน 

138,208,403,204 บาท แบ่งออกเป็นหุ�นสามัญจำำานวน 34,552,100,801 หุ�น โดย์มีมูลัค่าที�ตริาไว�หุ�นลัะ 4 บาท 

 ในการิจัำดสริริหุ�นในบริิษััทใหม่ให�แก่ผูู้�ถือหุ�นของบริิษััทฯ แลัะ dtac หากมีเศูษัหุ�นที�เกิดขึ�นจำากการิคำานวณตามอัตริาส่วน

การิจำัดสริริหุ�นข�างต�นเป็นจำำานวนมากกว่าหรืิอเท่ากับ 0.5 หุ�น จำะมีการิปัดเศูษัหุ�นนั�นขึ�นให�เต็มจำำานวน 1 หุ�น แต่ในกริณี

ที�เศูษัหุ�นนั�นตำ�ากว่า 0.5 หุ�น จำะมีการิปัดเศูษัหุ�นนั�นทิ�ง แลัะบริิษััทใหม่จำะจำ่าย์เงินชดเชย์ให�แก่ผูู้�ถือหุ�นสำาหริับส่วนของ

เศูษัหุ�นที�ถูกปัดทิ�งนั�นตามสัดส่วน ทั�งนี� จำำานวนเงินชดเชย์แลัะริาย์ลัะเอีย์ดของการิจำ่าย์เงินชดเชย์จำะมีการิกำาหนดโดย์

บริิษััทฯ แลัะ dtac ต่อไป

 ในการินี� เพ่อให�ทุนของบริิษััทใหม่ปริะกอบไปด�วย์หุ�นสามัญจำำานวน 34,552,100,801 หุ�น โดย์มีมูลัค่าที�ตริาไว� 

หุ�นลัะ 4 บาท บริิษััท ซิทริิน โกลับอลั จำำากัด แลัะ Citrine Venture SG Pte Ltd ได�ตกลังรัิบเป็นผูู้�เกลัี�ย์หุ�น (Balancer) 

(“ผูู้�เกลัี�ย์หุ�น”) ในการิปัดเศูษัหุ�น แลัะชำาริะเงินให�แก่ หรืิอริับเงินชดเชย์จำากบริิษััทใหม่ในการิเกลีั�ย์หุ�นดังกลั่าว ดังนั�น  

ในกริณีที�จำำานวนหุ�นที�ออกแลัะจำำาหน่าย์แลั�วทั�งหมดของบริิษััทใหม่ที�จำะจำัดสริริให�แก่ผูู้�ถือหุ�นซึ�งคำานวณจำากอัตริาส่วน

ข�างต�น มีจำำานวนริวมทั�งสิ�นมากกว่า 34,552,100,801 หุ�นภิาย์หลัังจำากการิควบบริิษััท บริิษััทใหม่จำะจำัดสริริหุ�น 

ในบริิษััทใหม่ให�แก่ผูู้�เกลัี�ย์หุ�นเป็นจำำานวนน�อย์ลัง เพ่อให�จำำานวนริวมของหุ�นที�ออกแลัะจำำาหน่าย์แลั�วทั�งหมดในบริิษััทใหม่

มีจำำานวนเท่ากับ 34,552,100,801 หุ�น โดย์บริิษััทใหม่จำะจำ่าย์เงินชดเชย์ให�แก่ผูู้�เกลีั�ย์หุ�นในส่วนของหุ�นในบริิษััทใหม่ที�ได�

ริับการิจัำดสริริน�อย์ลังนี�ในอัตริาที�เท่ากับค่าชดเชย์ต่อ 1 หุ�นในบริิษััทใหม่ที�บริิษััทใหม่จำะจำ่าย์ให�ผูู้�ถือหุ�นที�ถูกปัดเศูษัหุ�นทิ�ง

คูณด�วย์จำำานวนหุ�นในบริิษััทใหม่ที�จำัดสริริให�ผูู้�เกลัี�ย์หุ�นน�อย์ลัง แลัะในกริณีที�จำำานวนหุ�นที�ออกแลัะจำำาหน่าย์แลั�วทั�งหมด

ในบริิษััทใหม่ที�ได�จำากการิคำานวณตามอัตริาข�างต�นมีจำำานวนริวมทั�งสิ�นตำ�ากว่า 34,552,100,801 หุ�น ภิาย์หลัังจำากการิ

ควบบริิษััท บริิษััทใหม่จำะจำัดสริริหุ�นในบริิษััทใหม่ให�ผูู้�เกลีั�ย์หุ�นเพิ�มเติมเพ่อให�จำำานวนริวมของหุ�นที�ออกแลัะจำำาหน่าย์แลั�ว

ทั�งหมดในบริิษััทใหม่มีจำำานวนเท่ากับ 34,552,100,801 หุ�น ในกริณีนี� ผูู้�เกลีั�ย์หุ�นจำะทำาการิชำาริะเงินค่าหุ�นในบริิษััทใหม่

ที�ได�ริับจำัดสริริเพิ�มนั�นในอัตริาที�เท่ากับค่าชดเชย์ต่อ 1 หุ�นในบริิษััทใหม่ที�บริิษััทใหม่จำะจำ่าย์ให�ผูู้�ถือหุ�นที�ถูกปัดเศูษัหุ�นทิ�ง

คูณด�วย์จำำานวนหุ�นในบริิษััทใหม่ที�จำัดสริริให�ผูู้�เกลัี�ย์หุ�นเพิ�มขึ�น
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 ทั�งนี� ขั�นตอนการิดำาเนินการิที�สำาคัญในการิควบบริิษััทซึ�งจำะดำาเนินการิโดย์บริิษััทฯ แลัะ dtac สรุิปได�ดังนี�

 1) บริิษััทฯ แลัะ dtac จำัดปริะชุมผูู้�ถือหุ�น เพ่อพิจำาริณาอนุมัติการิควบบริิษััทแลัะการิดำาเนินการิที�เกี�ย์วข�องกับการิ 

 ควบบริษิัทั ซึ�งริวมถงึการิลัดทุนจำดทะเบีย์นโดย์การิตดัหุ�นที�ย์งัมิได�นำาออกจำำาหนา่ย์แลัะการิแก�ไขหนงัสือบริคิณหส์นธิ  

 เพ่อให�สอดคลั�องกับการิลัดทุนจำดทะเบีย์นของบริิษััทฯ ทั�งนี� การิควบบริิษััทต�องได�รัิบมติอนุมัติจำากที�ปริะชุม 

 ผูู้�ถือหุ�นของบริิษััทฯ แลัะที�ปริะชุมผูู้�ถือหุ�นของ dtac ด�วย์คะแนนเสีย์งไม่น�อย์กว่าสามในสี�ของจำำานวนเสีย์งทั�งหมด 

 ของผูู้�ถือหุ�นซึ�งมาปริะชุมแลัะมีสิทธิออกเสีย์งลังคะแนนตามบทบัญญัติของ พ.ริ.บ. บริิษััทมหาชน

 2) เม่อที�ปริะชุมผูู้�ถือหุ�นของบริิษััทฯ แลัะ dtac มีมติอนุมัติการิควบบริิษััทแลั�ว บริิษััทฯ แลัะ dtac จำะต�องดำาเนินการิ 

 ส่งหนังสือแจำ�งมติที�ปริะชุมผูู้�ถือหุ�นซึ�งอนุมัติการิควบบริิษััทไปย์ังเจำ�าหนี�ของบริิษััทฯ แลัะ dtac ภิาย์ใน 14 วัน 

 นับแต่วันที�ที�ปริะชุมผูู้�ถือหุ�นลังมติอนุมัติการิควบบริิษััท โดย์กำาหนดเวลัาให�เจำ�าหนี�ส่งคำาคัดค�านภิาย์ในสองเดือน 

 นับแต่วันที�ได�รัิบหนังสือแจำ�งมตินั�น นอกจำากนี� บริิษััทฯ แลัะ dtac จำะต�องโฆษัณามติที�ปริะชุมผูู้�ถือหุ�นดังกลั่าวทาง 

 หนังสือพิมพ์ภิาย์ในกำาหนดเวลัา 14 วันนั�นด�วย์ ทั�งนี� หากเจำ�าหนี�มีการิคัดค�านการิควบบริิษััท พ.ริ.บ. บริิษััทมหาชน  

 จำะกำาหนดให� บริิษััทฯ แลัะ/หรืิอ dtac (แลั�วแต่กริณี) จำะต�องดำาเนินการิชำาริะหนี�หริือให�ปริะกันเพ่อหนี�นั�น เพ่อที�จำะ 

 สามาริถดำาเนินการิควบบริิษััทได�ต่อไป

 3) หากที�ปริะชุมผูู้�ถือหุ�นของบริิษััทฯ แลัะ dtac มีมติอนุมัติการิควบบริิษััท แต่มีผูู้�ถือหุ�นซึ�งเข�าปริะชุมแลัะออกเสีย์ง 

 คัดค�านการิควบบริิษััท (“ผูู้�ถือหุ�นที�คัดค�าน”) บริิษััทฯ จำะต�องจำัดให�มีผูู้�รัิบซื�อหุ�นของบริิษััทฯ จำากผูู้�ถือหุ�นที�คัดค�าน 

 ในริาคาหุ�นที�ซื�อขาย์ในตลัาดหลัักทริัพย์์แห่งปริะเทศูไทย์ (“ตลัาดหลัักทริัพย์์ฯ”) คริั�งสุดท�าย์ก่อนวันที�ที�ปริะชุม 

 ผูู้�ถือหุ�นของบริิษััทฯ จำะมีมติอนุมัติการิควบบริิษััท (“ริาคาริับซื�อ”) ซึ�งในกริณีนี�คือ วันที� 1 เมษัาย์น 2565 ตามมาตริา  

 146 วริริคสอง แห่ง พ.ริ.บ. บริิษััทมหาชน (“ผูู้�รัิบซื�อหุ�น”)

  ในการินี� ผูู้�ริับซื�อหุ�นจำะรัิบซื�อหุ�นจำากผูู้�ถือหุ�นที�คัดค�านในริาคาริับซื�อภิาย์หลัังการิทำาคำาเสนอซื�อหลัักทรัิพย์์ทั�งหมด 

 ของบริิษััทฯ โดย์สมัคริใจำอย์่างมีเง่อนไข ในริาคาเสนอซื�อหุ�นลัะ 5.09 บาท (“การิทำาคำาเสนอซื�อหลัักทรัิพย์์ทั�งหมด 

 โดย์สมัคริใจำ”) แลั�วเสริ็จำ ทั�งนี� เพ่อวัตถุปริะสงค์ในการิเปิดโอกาสให�ผูู้�ถือหุ�นของบริิษััทฯ ที�ไม่ปริะสงค์จำะถือหุ�น 

 ในบริิษััทใหม่สามาริถขาย์หุ�นของตนในริะหว่างการิทำาคำาเสนอซื�อหลัักทริัพย์์ทั�งหมดโดย์สมัคริใจำให�แก่บริิษััท ซิทริิน  

 โกลับอลั จำำากัด แลัะ Citrine Venture SG Pte Ltd (ริวมเรีิย์กว่า “ผูู้�ทำาคำาเสนอซื�อ”) ซึ�งเป็นบริิษััทริ่วมทุน (Joint  

 Venture Company) ริะหว่างบริิษััท เจำริิญโภิคภัิณฑ์์โฮลัดิ�ง จำำากัด (“CPH”) ซึ�งเป็นผูู้�ถือหุ�นของบริิษััทฯ กับ Telenor  

 Asia Pte Ltd (“TnA”) ซึ�งเป็นผูู้�ถือหุ�นของ dtac นอกเหนือจำากการิขาย์หุ�นในฐานะผูู้�ถือหุ�นที�คัดค�านให�แก่ 

 ผูู้�ริับซื�อหุ�น ทั�งนี� ผูู้�ทำาคำาเสนอซื�อจำะเข�าทำาคำาเสนอซื�อริ่วมกันในการิทำาคำาเสนอซื�อหลัักทรัิพย์์ทั�งหมดโดย์สมัคริใจำ 

 เม่อเง่อนไขดังต่อไปนี� (ซึ�งได�มีการิปริะกาศูผู้่านทางเว็บไซต์ของตลัาดหลัักทริัพย์์ฯ แลั�วเม่อวันที� 22 พฤศูจำิกาย์น  

 2564) สำาเริ็จำคริบถ�วน (ย์กเว�นเง่อนไขที�ได�ริับการิผู้่อนผัู้น) (“เง่อนไขก่อนการิทำาคำาเสนอซื�อ”)

  (1) ที�ปริะชุมคณะกริริมการิบริิษััทแลัะที�ปริะชุมผูู้�ถือหุ�นของบริิษััทฯ มีมติอนุมัติการิควบบริิษััท 

  (2) ที�ปริะชุมคณะกริริมการิบริิษััทแลัะที�ปริะชุมผูู้�ถือหุ�นของ dtac มีมติอนุมัติการิควบบริิษััท 

  (3) บริิษััทฯ แลัะ dtac ได�เข�าทำาสัญญาควบริวมกิจำการิสำาหริับการิควบบริิษััท

  (4) บริิษััทฯ แลัะ dtac ได�บริริลุัข�อตกลังริ่วมกันเกี�ย์วกับเอกสาริ แผู้น นโย์บาย์ แลัะการิแต่งตั�งบุคลัากริต่าง ๆ  

  ของบริิษััทใหม่ที�เกี�ย์วข�องกับการิดำาเนินการิควบบริิษััท

  (5) การิได�รัิบอนุมัติ ความย์ินย์อม การิผู้่อนผัู้น การิย์่นเอกสาริ แลัะ การิอนุญาตที�จำำาเป็นสำาหริับการิควบบริิษััท 

  จำากหน่วย์งานกำากับดูแลัที�เกี�ย์วข�องสำาเร็ิจำคริบถ�วน แลัะ มีข�อกำาหนดแลัะเง่อนไขที�บริิษััทฯ แลัะ dtac  

  ย์อมรัิบได� 

  (6) การิได�ริับความย์ินย์อมแลัะการิผู้่อนผู้ันที�จำำาเป็นสำาหริับการิควบบริิษััทจำากบุคคลัภิาย์นอกสำาเริ็จำคริบถ�วน แลัะ 

  ไม่ได�มีการิเพิกถอนความย์ินย์อมแลัะการิผู้่อนผู้ันดังกลั่าว แลัะ/หริือ ได�มีการิปฏิิบัติตามภิาริะหน�าที�ที�เกี�ย์วข�อง 

  จำนเสร็ิจำสิ�นแลั�ว ซึ�งส่งผู้ลัให�ไม่มีความจำำาเป็นต�องได�ริับความย์ินย์อมหรืิอการิผู้่อนผัู้นดังกลั่าวอีก
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  (7) การิไม่มีเจำ�าหนี�คัดค�านการิควบบริิษััทตามมาตริา 147 แห่ง พ.ริ.บ.บริิษััทมหาชน หรืิอในกริณีที�มีการิคัดค�าน  

  ได�มีการิดำาเนินการิชำาริะหนี�หริือให�ปริะกันเพ่อหนี�ดังกลั่าวนั�นแลั�ว แลัะ

  (8) นับแต่วันที�ปริะกาศูเจำตนาในการิทำาคำาเสนอซื�อหลัักทริัพย์์โดย์สมัคริใจำ จำนถึงวันที�เง่อนไขก่อนการิทำาคำาเสนอซื�อ 

  อ่น ๆ ข�างต�นทั�งหมดได�สำาเริ็จำลัง ไม่มีการิเปลีั�ย์นแปลังหริือเหตุการิณ์ใด ๆ อันเป็นเหตุหริืออาจำคาดหมาย์ 

  ได�อย์่างสมเหตุสมผู้ลัว่าจำะก่อให�เกิดความเสีย์หาย์อย์่างริ�าย์แริงต่อฐานะหรืิอทริัพย์์สินของบริิษััทฯ หรืิอ dtac  

  โดย์การิเปลัี�ย์นแปลังหริือเหตุการิณ์ดังกลั่าวมิได�เกิดจำากการิกริะทำาของผูู้�ทำาคำาเสนอซื�อ หริือการิกริะทำาที� 

  ผูู้�ทำาคำาเสนอซื�อต�องริับผู้ิดชอบ

 4) เม่อการิดำาเนินการิตามขั�นตอนข�างต�นแลั�วเสร็ิจำ บริิษััทฯ แลัะ dtac จำะริ่วมกันจัำดปริะชุมผูู้�ถือหุ�นริ่วมเพ่อพิจำาริณา 

 เริ่องต่าง ๆ ที�จำำาเป็นในการิควบบริิษััทตาม พ.ริ.บ.บริิษััทมหาชน ซึ�งริวมถึงช่อของบริิษััทใหม่ ทุนของบริิษััทใหม่  

 การิจัำดสริริหุ�นของบริิษััทใหม่ วัตถุปริะสงค์ หนังสือบริิคณห์สนธิ ข�อบังคับ กริริมการิ แลัะผูู้�สอบบัญชีของบริิษััทใหม่  

 นอกจำากนี� คณะกริริมการิของบริิษััทฯ แลัะ dtac จำะส่งมอบกิจำการิ ทริัพย์์สิน บัญชี เอกสาริ แลัะหลัักฐานต่างๆ  

 ของบริิษััทให�แก่คณะกริริมการิของบริิษััทใหม่ภิาย์ใน 7 วันนับแต่วันที�การิปริะชุมผูู้�ถือหุ�นริ่วมกันเสร็ิจำสิ�น

 5) ภิาย์หลัังจำากการิปริะชุมผูู้�ถือหุ�นริ่วมกัน คณะกริริมการิของบริิษััทใหม่จำะดำาเนินการิจำดทะเบีย์นการิควบบริิษััท 

 พริ�อมกับย์่นหนังสือบริิคณห์สนธิแลัะข�อบังคับที�อนุมัติโดย์ที�ปริะชุมผูู้�ถือหุ�นต่อนาย์ทะเบีย์นบริิษััทมหาชน กริะทริวง 

 พาณิชย์์ ภิาย์ใน 14 วันนับแต่วันที�เสริ็จำสิ�นการิปริะชุมผูู้�ถือหุ�นริ่วมกัน เม่อนาย์ทะเบีย์นบริิษััทมหาชนริับจำดทะเบีย์น 

 การิควบบริิษััทแลั�ว บริิษััทฯ แลัะ dtac จำะหมดสภิาพจำากการิเป็นนิติบุคคลั แลัะนาย์ทะเบีย์นจำะบันทึกหมาย์เหตุไว� 

 ในทะเบีย์น ทั�งนี� เม่อการิจำดทะเบีย์นแลั�วเสริ็จำบริิษััทใหม่ย์่อมได�ไปทั�งทริัพย์์สิน หนี� สิทธิ หน�าที�แลัะความ 

 ริับผิู้ดชอบของบริิษััทฯ แลัะ dtac ทั�งหมดโดย์ผู้ลัของกฎหมาย์ตาม พ.ริ.บ. บริิษััทมหาชน

 6) ภิาย์หลัังจำากการิจำดทะเบีย์นจำัดตั�งบริิษััทใหม่แลั�วเสริ็จำ บริิษััทใหม่จำะย์่นคำาขอให�ริับหุ�นของบริิษััทใหม่เป็นหลัักทริัพย์์ 

 จำดทะเบีย์นในตลัาดหลัักทริัพย์์ฯ ฉบับสมบูริณ์แลัะเอกสาริอ่นๆ ที�จำำาเป็นต่อตลัาดหลัักทริัพย์์ฯ ทั�งนี� เม่อตลัาด 

 หลัักทริัพย์์ฯ อนุมัติคำาขอดังกลั่าว หุ�นของบริิษััทใหม่จำะเข�าเป็นหลัักทริัพย์์จำดทะเบีย์นในตลัาดหลัักทริัพย์์ฯ แลัะ 

 หุ�นของบริิษััทฯ แลัะ dtac จำะถูกเพิกถอนจำากการิเป็นหลัักทรัิพย์์จำดทะเบีย์นในตลัาดหลัักทรัิพย์์ฯ ในวันเดีย์วกัน

2. อนุมัติการิดำาเนินการิให�บริิษััท ซิทริิน เวนเจำอริ์ โฮลัดิ�งส์ จำำากัด แลัะ Citrine Investment SG Pte Ltd ซึ�งเป็นบริิษััท 

ริ่วมทุน (Joint Venture Company) ริะหว่าง CPH แลัะ TnA ซึ�งแสดงความปริะสงค์ที�จำะริับซื�อหุ�นจำากผูู้�ถือหุ�นที�คัดค�าน

ของบริิษััทฯ เป็นผูู้�ริับซื�อหุ�น ทั�งนี� ผูู้�ถือหุ�นที�คัดค�านมีสิทธิขาย์หุ�นของตนให�แก่ผูู้�ริับซื�อหุ�น ภิาย์ใน 14 วันนับจำากวันที�

ได�ริับคำาเสนอขอซื�อหุ�นจำากผูู้�รัิบซื�อหุ�น ทั�งนี� ผูู้�ถือหุ�นที�คัดค�านที�ไม่ขาย์หุ�นของตนให�แก่ผูู้�ริับซื�อหุ�นจำะกลัาย์เป็นผูู้�ถือหุ�น

ของบริิษััทใหม่เม่อการิจำดทะเบีย์นการิควบบริิษััทแลั�วเสร็ิจำตาม พ.ริ.บ. บริิษััทมหาชน

3. แต่งตั�งบริิษััทหลัักทรัิพย์์ เกีย์ริตินาคินภิัทริ จำำากัด (มหาชน) เป็นที�ปริึกษัาทางการิเงินอิสริะ เพ่อทำาหน�าที�ให�ความเห็น

เกี�ย์วกับการิควบบริิษััทแลัะการิทำาคำาเสนอซื�อหลัักทริัพย์์ทั�งหมดโดย์สมัคริใจำแก่ผูู้�ถือหุ�นของบริิษััทฯ เพ่อให�ผูู้�ถือหุ�น 

ได�ริับข�อมูลัที�คริบถ�วนแลัะเพีย์งพอปริะกอบการิพิจำาริณาอนุมัติการิควบบริิษััทแลัะการิพิจำาริณาการิทำาคำาเสนอซื�อ

หลัักทริัพย์์ทั�งหมดโดย์สมัคริใจำ

4. ริับทริาบงบการิเงินริวมเสมือนของบริิษััทใหม่ซึ�งจัำดทำาโดย์อ�างอิงจำากข�อมูลังบการิเงินริวมฉบับสอบทานลั่าสุดของ 

บริิษััทฯ แลัะ dtac สำาหริับงวดเก�าเดือนสิ�นสุด ณ วันที� 30 กันย์าย์น 2564 

 ทั�งนี� บริิษััทฯ จำะจำัดทำางบการิเงินริวมเสมือนของบริิษััทใหม่สำาหริับปีสิ�นสุด ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564 แลัะ 2563 แลัะ

จำัดส่งให�ผูู้�ถือหุ�นของบริิษััทฯ พริ�อมกับหนังสือเชิญปริะชุมสามัญผูู้�ถือหุ�น ปริะจำำาปี 2565 ของบริิษััทฯ เพ่อเป็นข�อมูลั

ให�แก่ผูู้�ถือหุ�นปริะกอบการิพิจำาริณาแลัะอนุมัติการิควบบริิษััทต่อไป
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5. อนุมัติการิจำำาหน่าย์หุ�นที�ซื�อคืนเพ่อวัตถุปริะสงค์ในการิบริิหาริทางการิเงิน โดย์หุ�นที�จำะจำำาหน่าย์คืนมีจำำานวน  

24,000,000 หุ�น คิดเป็นริ�อย์ลัะ 0.07 ของหุ�นที�ออกแลัะจำำาหน่าย์ได�แลั�วทั�งหมดของบริิษััทฯ ทั�งนี� การิจำำาหน่าย์หุ�น 

ที�ซื�อคืนจำะเป็นการิจำำาหน่าย์ในตลัาดหลัักทรัิพย์์ฯ ริะหว่างวันที� 7 มีนาคม 2565 ถึง 31 พฤษัภิาคม 2565

6. อนุมัติให�เสนอต่อที�ปริะชุมสามัญผูู้�ถือหุ�น ปริะจำำาปี 2565 พิจำาริณาอนุมัติการิลัดทุนจำดทะเบีย์นของบริิษััทฯ จำากจำำานวน 

133,474,621,856 บาท เป็นจำำานวน 133,472,781,204 บาท โดย์การิย์กเลัิกหุ�นสามัญที�ได�จำดทะเบีย์นไว�แลั�ว แต่ย์ัง 

ไม่ได�ออกจำำาหน่าย์จำำานวน 460,163 หุ�น มูลัค่าที�ตริาไว�หุ�นลัะ 4 บาท แลัะ อนุมัติการิแก�ไขเพิ�มเติมหนังสือบริิคณห์สนธิ

ของบริิษััทฯ ข�อ 4. เพ่อให�สอดคลั�องกับการิลัดทุนจำดทะเบีย์น

7. อนุมัติให�เสนอต่อที�ปริะชุมสามัญผูู้�ถือหุ�น ปริะจำำาปี 2565 พิจำาริณาอนุมัติการิจำัดสริริกำาไริสุทธิปริะจำำาปี 2564 เพ่อ

เป็นทุนสำาริองตามกฎหมาย์ จำำานวน 245,179,293.65 บาท ซึ�งคิดเป็นริ�อย์ลัะ 5 ของกำาไริสุทธิปริะจำำาปี 2564 ของ 

บริิษััทฯ แลัะ การิจำ่าย์เงินปันผู้ลัจำากกำาไริสุทธิปริะจำำาปี 2564 ในอัตริาหุ�นลัะ 0.07 บาท คิดเป็นเงินปันผู้ลัทั�งสิ�นจำำานวน 

2,334,093,671.07 บาท 

 โดย์วันกำาหนดริาย์ช่อผูู้�ถือหุ�นที�มีสิทธิริับเงินปันผู้ลั คือ วันที� 14 มีนาคม 2565 (Record Date) แลัะกำาหนดจำ่าย์เงินปันผู้ลั

ในวันที� 3 พฤษัภิาคม 2565 ทั�งนี� สิทธิในการิริับเงินปันผู้ลัดังกลั่าวย์ังมีความไม่แน่นอน เน่องจำากต�องริอการิอนุมัติจำาก

ที�ปริะชุมผูู้�ถือหุ�น

5.2.2	สร้ปสาระสำาคัญของสัญญาที� เกีู้�ยวักัู้บีกู้ารประกู้อบีธ์้รกู้ิจของกู้ลุ่้ ่มัทร้	

(1) สััญญาเช่่าเครื่่องและอุปกรื่ณ์์วิิทยุุคมนาคมเพื่่อให้้บรื่ิการื่โทรื่ศััพื่ท์เคล่อนท่�ในรื่ะบบ HSPA และท่�ม่การื่แก้ไขเพื่ิ�มเติิม 

(“สัญัญาเช่า่เครื่อ่งและอปุกรื่ณ์ฯ์”) รื่ะห้วิา่ง CAT Telecom (ปจัจบุนัคอื บรื่ษิัทั โทรื่คมนาคมแห้ง่ช่าติิ จำากดั (มห้าช่น)) 

ห้รื่ือ NT ในฐานะผู้้้เช่่า และ บ่เอฟเคท่ ในฐานะผู้้้ให้้เช่่า ลงวัินท่� 27 มกรื่าคม 2554 โดยุม่กำาห้นดรื่ะยุะเวิลา 14.5 ปี  

(วัินท่� 27 มกรื่าคม 2554 – วิันท่� 3 สัิงห้าคม 2568) และบันทึกข้อติกลงแนบท้ายุสััญญาฉบับลงวิันท่� 27 มกรื่าคม 

2554 และฉบับลงวิันท่� 17 กุมภาพื่ันธ์์ 2554 และท่�ม่การื่แก้ไขเพื่ิ�มเติิม

 โดย์สัญญาเช่าเคริ่องแลัะอุปกริณ์ฯ นี� มีวัตถุปริะสงค์เพ่อให� CAT Telecom  (ปัจำจุำบันคือ บริิษััท โทริคมนาคมแห่งชาติ 

จำำากัด (มหาชน)) หรืิอ NT จำากการิควบริวมกิจำการิริะหว่าง CAT Telecom แลัะ บริิษััท ทีโอที จำำากัด (มหาชน) เช่าเคริ่อง

แลัะอุปกริณ์ริะบบ HSPA ทั�วปริะเทศูที�จำะมีการิติดตั�งบนโคริงข่าย์ของ CAT Telecom แลัะ เสาโทริคมนาคมของทั�งใน

ส่วนกลัางแลัะภิูมิภิาคของบีเอฟเคที แลัะ บีเอฟเคที ตกลังให�เช่า แลัะตกลังรัิบดำาเนินการิ เปลีั�ย์น ซ่อมแซม แลัะบำารุิง

ริักษัา เคริ่องแลัะอุปกริณ์ HSPA ที�ให�เช่าทั�วปริะเทศู เป็นริะย์ะเวลัาปริะมาณ 14.5 ปี (ตามริะย์ะเวลัาของใบอนุญาต

ปริะกอบกิจำการิโทริคมนาคมแบบที�สามของ CAT Telecom) โดย์ บีเอฟเคที ได�ริับค่าเช่าอุปกริณ์เป็นการิตอบแทน 

โดย์คำานวณจำากจำำานวนสถานีฐานที�นำาออกให�บริิการิเชิงพาณิชย์์ ซึ�งมีการิคำานวณค่าเช่าตามหลัักเกณฑ์์แลัะวิธีการิ

คำานวณค่าเช่าที�กำาหนดในสัญญาเช่าเคริ่องแลัะอุปกริณ์ฯ แลัะเริีย์กเก็บจำาก CAT Telecom ทั�งนี� บีเอฟเคที หรืิอ CAT 

Telecom อาจำขอปรัิบหริือเปลัี�ย์นแปลังค่าเช่าได�เป็นคริั�งคริาว ตามเง่อนไขที�กำาหนดในสัญญาเช่าเคริ่องแลัะอุปกริณ์ฯ
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(2) สัญัญาบริื่การื่ขายุสัง่บริื่การื่โครื่งขา่ยุโทรื่ศัพัื่ทเ์คลอ่นท่� (HSPA) และท่�ม่การื่แกไ้ขเพื่ิ�มเติมิ (“สัญัญาขายุสัง่บริื่การื่ฯ”) 

รื่ะห้วิ่าง CAT Telecom (ปัจจุบันคือ บริื่ษััท โทรื่คมนาคมแห้่งช่าติิ จำากัด (มห้าช่น)) ห้รื่ือ NT ในฐานะผู้้้ให้้บรื่ิการื่

ขายุสั่ง และ TUC  ในฐานะผู้้้ให้้บริื่การื่ขายุติ่อบรื่ิการื่ โดยุม่กำาห้นดรื่ะยุะเวิลา 14.5 ปี (วัินท่� 27 มกรื่าคม 2554 – วิันท่�  

3 สัิงห้าคม 2568) และบันทึกข้อติกลงแนบท้ายุสััญญาฉบับลงวิันท่� 27 มกรื่าคม 2554 และฉบับลงวิันท่�  

17 กุมภาพื่ันธ์์ 2554 และท่�ม่การื่แก้ไขเพื่ิ�มเติิม

 โดย์สัญญาขาย์ส่งบริิการิฯ นี� เป็นสัญญาขาย์ส่งบริิการิโทริศูัพท์เคลั่อนที� ตามปริะกาศูคณะกริริมการิ กทช. เริ่อง  

การิปริะกอบกิจำการิโทริคมนาคมปริะเภิทการิขาย์ส่งบริิการิแลัะบริิการิขาย์ต่อบริิการิ  ฉบับปริะกาศูในริาชกิจำจำานุเบกษัา  

เลั่มที� 123 ตอนพิเศูษั 136 ง วันที� 29 ธันวาคม 2549 แลัะตามที�จำะได�มีการิแก�ไขเพิ�มเติมเป็นคริาว ๆ  ไป ริวมทั�งปริะกาศู

อ่นของหน่วย์งานกำากับดูแลัที�จำะออกในอนาคตในเริ่องการิขาย์ต่อบริิการิโทริศูัพท์เคลั่อนที� โดย์ในการิขาย์ส่งบริิการิ

โทริศูัพท์เคลั่อนที�ดังกลั่าว CAT Telecom (ปัจำจุำบันคือ บริิษััท โทริคมนาคมแห่งชาติ จำำากัด (มหาชน)) หรืิอ NT จำาก

การิควบริวมกิจำการิริะหว่าง CAT Telecom แลัะ บริิษััท ทีโอที จำำากัด (มหาชน) ตกลังขาย์ส่งบริิการิโทริศูัพท์เคลั่อนที� 

ให�แก่ TUC หริือผูู้�ปริะกอบกิจำการิขาย์ต่อบริิการิที�ได�ริับอนุญาตจำากคณะกริริมการิ กสทช. โดย์ TUC ตกลังริับซื�อ 

บริิการิแลัะความจำุ (Capacity) ในโคริงข่าย์โทริศัูพท์เคลั่อนที� HSPA ของ CAT Telecom เพ่อให�บริิการิขาย์ต่อบริิการิ

โทริศูัพท์เคลั่อนที�แก่ปริะชาชนในฐานะผูู้�ปริะกอบกิจำการิโทริคมนาคมขาย์ต่อบริิการิโทริศัูพท์เคลั่อนที�บนโคริงข่าย์

โทริศูัพท์เคลั่อนที�ริะบบ HSPA ทั�งนี� เง่อนไขของสัญญาขาย์ส่งบริิการิฯ  จำะเป็นเง่อนไขสัญญาที�เป็นมาตริฐานแลัะ 

ใช�กับผูู้�ปริะกอบการิขาย์ต่อทุกริาย์ตามเง่อนไขที� CAT Telecom กำาหนด โดย์ CAT Telecom มีสิทธินำา Capacity  

ที�เหลัือไปขาย์ต่อแก่ผูู้�ปริะกอบกิจำการิขาย์ต่อบริิการิริาย์อ่นได� นอกจำากนี� CAT Telecom จำะสอบถามความต�องการิ

ซื�อความจุำเพิ�มเติมของ TUC หรืิอ ผูู้�ปริะกอบกิจำการิขาย์ต่อบริิการิริาย์อ่นในทุก ๆ ปี เพ่อปริะกอบการิพิจำาริณา 

ขย์าย์ความจำุโคริงข่าย์ในปีต่อ ๆ ไป

(3) ควิามสััมพัื่นธ์์รื่ะห้วิ่างกลุ่มทร้ื่และกองทุนรื่วิมโครื่งสัรื่้างพื่ื�นฐานโทรื่คมนาคม ดิจิทัล

 กองทุนริวมโคริงสริ�างพื�นฐานโทริคมนาคม ดิจำิทัลั (“กองทุน”) เป็นกองทุนริวมโคริงสริ�างพื�นฐานโทริคมนาคม 

ริาย์แริกแลัะริาย์ใหญ่ที�สุดในปริะเทศูไทย์ แลัะเป็นผูู้�ให�บริิการิริะบบโคริงสริ�างพื�นฐานโทริคมนาคมที�เป็นอิสริะ โดย์ไม่ได� 

ปริะกอบธุริกิจำให�บริิการิโทริคมนาคมเคลั่อนที�ด�วย์ตนเอง หน่วย์ลังทุนของกองทุนได�ริับการิจำดทะเบีย์นเป็นหลัักทริัพย์์

จำดทะเบีย์นซึ�งซื�อขาย์อย์ู่ในตลัาดหลัักทรัิพย์์แห่งปริะเทศูไทย์ ซึ�งบริิษััทฯ เป็นผูู้�ถือหน่วย์ลังทุนริาย์ใหญ่ของกองทุน โดย์

ถือหน่วย์ลังทุนจำำานวนปริะมาณริ�อย์ลัะ 23.38 ของจำำานวนหน่วย์ลังทุนทั�งหมด ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564   

 ณ วันที�ของเอกสาริฉบับนี� กองทุนมีการิลังทุนในทริัพย์์สินกิจำการิโคริงสริ�างพื�นฐานที�ได�มาจำากกลุั่มทรูิ ทั�งในริูปแบบ

ของการิเป็นเจำ�าของกริริมสิทธิ� การิได�รัิบสิทธิการิเช่าริะย์ะย์าว แลัะการิมีสิทธิในการิรัิบปริะโย์ชน์จำากริาย์ได�สุทธิที� 

เกิดจำากค่าเช่าจำาก (ก) เสาโทริคมนาคมทั�งหมดจำำานวน 16,059 เสา (ข) FOC ริะย์ะทางปริะมาณ 95,560 กิโลัเมตริหรืิอ

ปริะมาณ 2,872,599 คอริ์กิโลัเมตริ แลัะ (ค) ริะบบบริอดแบนด์ในเขตพื�นที�ต่างจำังหวัด จำำานวนปริะมาณ 1.2 ลั�านพอริ์ต 

ที�มีความย์าวของ FOC ปริะมาณ 6,114 กิโลัเมตริหริือปริะมาณ 198,085 คอริ์กิโลัเมตริ 

 ทั�งนี� TUC แลัะ TICC มีการิเช่า ดำาเนินการิแลัะบริิหาริจัำดการิทริัพย์์สินกิจำการิโคริงสริ�างพื�นฐานของกองทุนบางส่วน 

ในฐานะผูู้�เช่าแลัะบริิหาริจำัดการิหลัักตามสัญญาเช่า ดำาเนินการิ แลัะบริิหาริจำัดการิหลัักที�ได�มีการิแก�ไขแลัะแทนที� 

ที�เกี�ย์วข�อง ซึ�งมีหน�าที�ริับผู้ิดชอบเกี�ย์วกับการิดำาเนินงานแลัะการิบำาริุงริักษัาทริัพย์์สิน ริวมทั�งเป็นผูู้�ริับผิู้ดชอบค่าใช�จำ่าย์

เกี�ย์วกับการิดำาเนินงานแลัะการิบำาริุงริักษัาทริัพย์์สินดังกลั่าว โดย์ผูู้�เช่าแลัะบริิหาริจำัดการิหลัักจำะต�องปฏิิบัติหน�าที�ให�

เป็นไปตามมาตริฐานที�กำาหนดไว�ในสัญญาเช่า ดำาเนินการิ แลัะบริิหาริจำัดการิหลัักที�ได�มีการิแก�ไขแลัะแทนที� นอกจำากนี� 

บริิษััท เทเลัคอม แอสเซท แมเนจำเมนท์ จำำากัด (“TAM”) ได�ริับมอบหมาย์จำากกองทุนให�ทำาหน�าที�เป็นผูู้�จัำดการิทริัพย์์สิน

โทริคมนาคม โดย์มีหน�าที�ให�บริิการิเกี�ย์วกับงานด�านธุริการิ แลัะการิตลัาดให�แก่กองทุน

 ริาย์ลัะเอีย์ดโดย์สริุปของสัญญาเกี�ย์วกับการิโอนขาย์ทริัพย์์สินโคริงสริ�างพื�นฐานโทริคมนาคมแลัะสัญญาเกี�ย์วกับการิ

จำัดหาผู้ลัปริะโย์ชน์จำากทรัิพย์์สินโคริงสริ�างพื�นฐานโทริคมนาคมมีดังนี�
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 1. สััญญาเก่�ยุวิกับการื่โอนขายุทรัื่พื่ยุ์สัินโครื่งสัรื่้างพื่ื�นฐานโทรื่คมนาคม

  กลัุ่มทรูิแลัะกองทุนได�เข�าทำาสัญญาเกี�ย์วกับการิโอนขาย์ทรัิพย์์สินโคริงสริ�างพื�นฐานโทริคมนาคมดังต่อไปนี�

1. สัญญาโอนขาย์ทรัิพย์์สินแลัะสิทธิริาย์ได�

1.1. สัญญาโอนขาย์ทริัพย์์สินแลัะสิทธิริาย์ได�ริะหว่างบีเอฟเคทีในฐานะผูู้�ขาย์ แลัะ กองทุน (เดิมช่อกองทุน

ริวมโคริงสริ�างพื�นฐานโทริคมนาคม ทรูิ โกริท) ในฐานะผูู้�ซื�อ (“สัญญาโอนขาย์ทรัิพย์์สินแลัะสิทธิริาย์ได� 

บีเอฟเคที”) มีริะย์ะเวลัา 12 ปี นับตั�งแต่วันที� 24 ธันวาคม 2556 - วันที� 3 สิงหาคม 2568

 สัญญาโอนขาย์ทริัพย์์สินแลัะสิทธิริาย์ได� บีเอฟเคที มีวัตถุปริะสงค์เพ่อขาย์แลัะโอนริาย์ได�ที�คาดว่าจำะได�ริับ

ของ บีเอฟเคที จำาก (ก) ค่าเช่าทริัพย์์สินโทริคมนาคมของ บีเอฟเคที ซึ�งปริะกอบไปด�วย์เสาโทริคมนาคม

จำำานวน 1,485 เสา แลัะริะบบ FOC ริวมทั�งอปุกริณร์ิะบบสอ่สญัญาณริวม 9,169 links ตามสญัญาเชา่เคริอ่ง 

แลัะอุปกริณ์ฯ (ริวมถึงสิทธิเริีย์กริ�อง แลัะสิทธิอ่นทั�งหมดที�เกิดจำากริาย์ได�ดังกลั่าวตามที�ริะบุไว�ในสัญญา

โอนขาย์ทริัพย์์สินแลัะสิทธิริาย์ได� บีเอฟเคที) นับแต่วันเริิ�มคำานวณริาย์ได� (1 ตุลัาคม 2556) จำนถึงวันคริบ

กำาหนดสัญญา แลัะ (ข) ค่าเช่าเสาโทริคมนาคมของ บีเอฟเคที จำำานวนไม่เกิน 50 เสา นับแต่วันถัดจำาก 

วันคริบกำาหนดสัญญาหริือวันที�สัญญาเช่าเคริ่องแลัะอุปกริณ์ฯ ถูกย์กเลัิกก่อนคริบกำาหนดริะย์ะเวลัาหริือ

คริบกำาหนดริะย์ะเวลัาที�ได�มีการิขย์าย์ (“วันย์กเลิักสัญญาเช่าเคริ่องแลัะอุปกริณ์ฯ”) แลั�วแต่กริณีใดจำะเกิด

ขึ�นก่อน จำนถึงวันคริบริอบ 10 ปีนับแต่วันถัดจำากวันคริบกำาหนดสัญญาหรืิอวันย์กเลัิกสัญญาเช่าเคริ่อง

แลัะอุปกริณ์ฯ ดังกลั่าว ในแต่ลัะกริณีหักด�วย์ต�นทุนแลัะค่าใช�จำ่าย์บางส่วนสำาหริับการิดำาเนินงานแลัะซ่อม

บำาริุง เงินค่าเช่าตามสัญญาเช่าที�ดิน (ริวมถึงภิาษัีโริงเริือน) แลัะเบี�ย์ปริะกันภัิย์ แลัะค่าใช�จำ่าย์ในการิให�

ได�มาซึ�งสิทธิแห่งทาง เพ่อเป็นริาย์ได�สุทธิของ บีเอฟเคที ในการิโอนให�แก่กองทุน 

 นอกจำากนี� บีเอฟเคที ตกลังให�สิทธิโดย์เพิกถอนมิได�แก่กองทุนในการิซื�อทริัพย์์สินโทริคมนาคมของ  

บีเอฟเคที บางส่วน (“ทรัิพย์์สิน บีเอฟเคที หลััก”) ในริาคา 10 ลั�านบาท ซึ�งกองทุนสามาริถใช�สิทธิได�ใน

วันคริบกำาหนดสัญญาหริือวันย์กเลัิกสัญญาเช่าเคริ่องแลัะอุปกริณ์ฯ แลั�วแต่กริณี ทรัิพย์์สิน บีเอฟเคที 

หลััก ณ วันที�ของสัญญาโอนขาย์ทริัพย์์สินแลัะสิทธิริาย์ได� บีเอฟเคที ปริะกอบด�วย์เสาโทริคมนาคมจำำานวน 

1,435 เสา แลัะริะบบ FOC แลัะอุปกริณ์ริะบบส่อสัญญาณจำำานวน 9,169 links โดย์ความย์าวของริะบบ 

FOC อย์ู่ที� 47,250 กิโลัเมตริ หริือปริะมาณ 680,400 คอริ์กิโลัเมตริ

1.2. สัญญาโอนขาย์ทรัิพย์์สินแลัะสิทธิริาย์ได�ริะหว่าง AWC ในฐานะผูู้�ขาย์ แลัะกองทุนในฐานะผูู้�ซื�อ (“สัญญา

โอนขาย์ทริัพย์์สินแลัะสิทธิริาย์ได� AWC”) มีริะย์ะเวลัา 12 ปี นับตั�งแต่วันที� 24 ธันวาคม 2556 - วันที�  

3 สิงหาคม 2568

 สัญญาโอนขาย์ทรัิพย์์สินแลัะสิทธิริาย์ได� AWC นี� มีวัตถุปริะสงค์เพ่อขาย์แลัะโอนริาย์ได�ที�คาดว่าจำะได�ริับ

ของ AWC จำาก (ก) ค่าเช่าเสาโทริคมนาคมของ AWC จำำานวน 4,360 เสา ตามสัญญาเช่าเสาโทริคมนาคม

ของ AWC ลังวันที� 1 ตุลัาคม 2556 ริะหว่าง บีเอฟเคที แลัะ AWC ริวมทั�งที�แก�ไขเพิ�มเติม (“สัญญาเช่า

เสาโทริคมนาคม ของ AWC”) (ริวมถึงเงินที�ได�ริับจำากการิใช�สิทธิเริีย์กริ�อง แลัะสิทธิอ่นทั�งหมดที�เกิดจำาก 

ริาย์ได�ดังกลั่าวตามที�ริะบุไว�ในสัญญาโอนขาย์ทริัพย์์สินแลัะสิทธิริาย์ได� AWC) นับแต่วันเริิ�มคำานวณ 

ริาย์ได�จำนถึงวันที�คริบกำาหนดสัญญาเช่าเสาโทริคมนาคมของ AWC (“วันคริบกำาหนดสัญญา AWC”) แลัะ 

(ข) ค่าเช่าเสาโทริคมนาคมของ AWC จำำานวนไม่เกิน 392 เสา นับแต่วันถัดจำากวันคริบกำาหนดสัญญา AWC 

หริือวันที�สัญญาเช่าเสาโทริคมนาคมของ AWC ถูกย์กเลิักก่อนคริบกำาหนดริะย์ะเวลัาหรืิอกำาหนดริะย์ะ 

เวลัาที�ได�มีการิขย์าย์ (“วันย์กเลัิกสัญญา AWC”) แลั�วแต่กริณีใดจำะเกิดขึ�นก่อน จำนถึงวันคริบริอบ 10 ปี
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นับแต่วันถัดจำากวันคริบกำาหนดสัญญา AWC หรืิอวันย์กเลิักสัญญา AWC ดังกลั่าว ในแต่ลัะกริณีหักด�วย์

ต�นทุนแลัะค่าใช�จำ่าย์บางส่วนสำาหริับการิดำาเนินงานแลัะซ่อมบำาริุง เงินค่าเช่าตามสัญญาเช่าที�ดิน (ริวมถึง

ภิาษัีโริงเรืิอน) แลัะเบี�ย์ปริะกันภิัย์ เพ่อเป็นริาย์ได�สุทธิของ AWC ในการิโอนให�แก่กองทุน

 ภิาย์หลัังวันคริบกำาหนดสัญญา AWC หรืิอวันคริบย์กเลิักสัญญา AWC แลั�วแต่กริณี AWC จำะต�องโอนให�

แก่กองทุน แลัะกองทุนจำะต�องริับโอนเสาโทริคมนาคมของ AWC จำำานวน 3,968 เสา (“ทรัิพย์์สิน AWC 

หลััก”) ในวันที�กำาหนดไว�ให�เป็นวันที�ทำาการิโอนแลัะส่งมอบทรัิพย์์สิน AWC หลััก

1.3. สัญญาโอนขาย์ทรัิพย์์สินแลัะสิทธิริาย์ได�ที�ลังทุนเพิ�มเติม ริะหว่าง AWC ในฐานะผูู้�ขาย์ แลัะกองทุน  

ในฐานะผูู้�ซื�อ (“สัญญาโอนขาย์ทรัิพย์์สินแลัะสิทธิริาย์ได� AWC ที�ลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 1”) มีริะย์ะเวลัา  

10 ปี นับตั�งแต่วันที� 1 มีนาคม 2558 - วันที� 3 สิงหาคม 2568

 สัญญาโอนขาย์ทริัพย์์สินแลัะสิทธิริาย์ได� AWC ที�ลังทุนเพิ�มเติมคริั�งที� 1 มีวัตถุปริะสงค์เพ่อให� AWC 

ขาย์แลัะโอนแก่กองทุน แลัะเพ่อให�กองทุนซื�อแลัะริับโอนริาย์ได�ที�คาดว่าจำะได�ริับของ AWC จำากค่าเช่า 

เสาโทริคมนาคมของ AWC จำำานวน 338 เสา (“เสาโทริคมนาคมของ AWC ที�ลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 1”) ตาม

สัญญาเช่าเสาโทริคมนาคมของ AWC เพิ�มเติม คริั�งที� 1 (ริวมถึงเงินที�ได�ริับจำากการิใช�สิทธิเริีย์กริ�อง แลัะ

สิทธิอ่นทั�งหมดที�เกิดจำากริาย์ได�ดังกลั่าวตามที�ริะบุไว�ในสัญญาโอนขาย์ทรัิพย์์สินแลัะสิทธิริาย์ได� AWC ที�

ลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 1) นับแต่วันเริิ�มคำานวณริาย์ได�สำาหริับการิลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 1 จำนถึงวันที�คริบ

กำาหนดสัญญาเช่าเสาโทริคมนาคมของ AWC เพิ�มเติม คริั�งที� 1 (“วันคริบกำาหนดสัญญา AWC เพิ�มเติม 

คริั�งที� 1”) โดย์หักด�วย์ต�นทุนแลัะค่าใช�จำ่าย์บางส่วนสำาหริับการิดำาเนินงานแลัะซ่อมบำาริุง เงินค่าเช่าตาม

สัญญาเช่าที�ดิน (ริวมถึงภิาษัีโริงเริือน) แลัะเบี�ย์ปริะกันภิัย์ เพ่อเป็นริาย์ได�สุทธิของ AWC ที�ลังทุนเพิ�มเติม 

คริั�งที� 1 ในการิโอนให�แก่กองทุน

 ภิาย์หลัังวันคริบกำาหนดสัญญา AWC เพิ�มเติม คริั�งที� 1 หรืิอวันที�สัญญาเช่าเสาโทริคมนาคมของ AWC 

เพิ�มเติมถูกย์กเลัิกก่อนคริบกำาหนดริะย์ะเวลัาหริือกำาหนดริะย์ะเวลัาที�ได�มีการิขย์าย์ แลั�วแต่กริณี AWC  

จำะต�องโอนเสาโทริคมนาคมของ AWC ที�ลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 1 ให�แก่กองทุน แลัะกองทุนจำะต�องริับ

โอนเสาโทริคมนาคมของ AWC ที�ลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 1 ดังกลั่าว (“ทริัพย์์สิน AWC ที�ลังทุนเพิ�มเติม  

คริั�งที� 1”) ในวันที�กำาหนดไว�ให�เป็นวันที�ทำาการิโอนแลัะส่งมอบทรัิพย์์สิน AWC ที�ลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 1

1.4. สัญญาโอนขาย์ทริัพย์์สินแลัะสิทธิริาย์ได�ที�ลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 2 ริะหว่าง AWC ในฐานะผูู้�ขาย์ แลัะ

กองทุน ในฐานะผูู้�ซื�อ (“สัญญาโอนขาย์ทรัิพย์์สินแลัะสิทธิริาย์ได� AWC ที�ลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 2”) มีริะย์ะ

เวลัาปริะมาณ 7 ปี นับตั�งแต่วันที� 1 ธันวาคม 2560 - วันที� 3 สิงหาคม 2568

 สัญญาโอนขาย์ทรัิพย์์สินแลัะสิทธิริาย์ได� AWC ที�ลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 2 มีวัตถุปริะสงค์เพ่อให� AWC ขาย์

แลัะโอน แลัะกองทุนจำะต�องซื�อแลัะริับโอนริาย์ได�ที�คาดว่าจำะได�ริับของ AWC จำากค่าเช่าเสาโทริคมนาคม

ของ AWC จำำานวน 149 เสาแลัะอุปกริณ์โทริคมนาคมปริะเภิท Passive อ่นที�เกี�ย์วข�อง (“เสาโทริคมนาคม

ของ AWC ที�ลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 2”) ตามสัญญาเช่าเสาโทริคมนาคมของ AWC เพิ�มเติม คริั�งที� 2 (ริวม

ถึงเงินที�ได�ริับจำากการิใช�สิทธิเริีย์กริ�อง แลัะสิทธิอ่นทั�งหมดที�เกิดจำากริาย์ได�ดังกลั่าวตามที�ริะบุไว�ในสัญญา

โอนขาย์ทริัพย์์สินแลัะสิทธิริาย์ได� AWC ที�ลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 2) นับแต่วันเริิ�มคำานวณริาย์ได�สำาหริับการิ

ลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 2 จำนถึงวันที�คริบกำาหนดสัญญาเช่าเสาโทริคมนาคมของ AWC เพิ�มเติม คริั�งที� 2 

(“วันคริบกำาหนดสัญญา AWC เพิ�มเติม คริั�งที� 2”) หักด�วย์ต�นทุนแลัะค่าใช�จำ่าย์บางส่วนสำาหรัิบการิดำาเนิน

งานแลัะซ่อมบำาริุง เงินค่าเช่าตามสัญญาเช่าที�ดิน (ริวมถึงภิาษีัโริงเรืิอนแลัะที�ดิน) แลัะเบี�ย์ปริะกันภิัย์ เพ่อ

เป็นริาย์ได�สุทธิของ AWC ที�ลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 2 ในการิโอนให�แก่กองทุน
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 ภิาย์หลัังวันคริบกำาหนดสัญญา AWC เพิ�มเติม คริั�งที� 2 หรืิอวันที�สัญญาเช่าเสาโทริคมนาคมของ AWC 

เพิ�มเติม คริั�งที� 2 ถูกย์กเลัิกก่อนคริบกำาหนดริะย์ะเวลัาหริือกำาหนดริะย์ะเวลัาที�ได�มีการิขย์าย์ แลั�วแต่กริณี 

AWC จำะต�องโอนเสาโทริคมนาคมของ AWC ที�ลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 2 ให�แก่กองทุน แลัะกองทุนจำะต�อง

ริับโอนเสาโทริคมนาคมของ AWC ที�ลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 2 ดังกลั่าว (“ทรัิพย์์สิน AWC ที�ลังทุนเพิ�มเติม 

คริั�งที� 2”) ในวันที�กำาหนดไว�ให�เป็นวันที�ทำาการิโอนแลัะส่งมอบทรัิพย์์สิน AWC ที�ลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 2

2. สัญญาโอนขาย์ทรัิพย์์สิน

2.1. สัญญาโอนขาย์ทริัพย์์สินริะหว่างบริิษััทฯ ในฐานะผูู้�ขาย์ แลัะกองทุน ในฐานะผูู้�ซื�อ (“สัญญาโอนขาย์ทริัพย์์

สินทริู”) 

 สัญญาโอนขาย์ทริัพย์์สินทริู มีวัตถุปริะสงค์เพ่อขาย์แลัะโอนให�แก่กองทุน แลัะกองทุนตกลังริับซื�อแลัะริับ

โอน (ก) ทริัพย์์สินเสาโทริคมนาคม 3,000 เสา ภิาย์ในวันที� 31 ธันวาคม 2557 แลัะ (ข) เสาโทริคมนาคม 

3,000 เสา ภิาย์ในวันที� 31 ธันวาคม 2558 โดย์ริาคาซื�อขาย์ทริัพย์์สินเสาโทริคมนาคมดังกลั่าวเป็นจำำานวน 

16,390,555,464 บาท 

2.2. สัญญาโอนขาย์ทริัพย์์สินริะหว่าง TICC ในฐานะผูู้�ขาย์แลัะกองทุน ในฐานะผูู้�ซื�อ (“สัญญาโอนขาย์ทริัพย์์สิน 

TICC”)

 สัญญาโอนขาย์ทริัพย์์สิน TICC นี� มีวัตถุปริะสงค์เพ่อขาย์แลัะโอนให�แก่กองทุน แลัะกองทุนตกลังซื�อแลัะ

ริับโอน (ก) ริะบบ FOC หลััก ความย์าว 5,112 กิโลัเมตริ หรืิอปริะมาณ 122,974 คอริ์กิโลัเมตริ (ริวมทั�ง

อุปกริณ์ริะบบส่อสัญญาณ) ในเขตพื�นที�ต่างจัำงหวัด แลัะ (ข) ริะบบบริอดแบนด์ในเขตพื�นที�ต่างจัำงหวัดซึ�งมี 

ความจำุที�สามาริถริองริับได�จำำานวนปริะมาณ 1.2 ลั�านพอริ์ต (ริวมเรีิย์กว่า “ทรัิพย์์สินที�ขาย์ของ TICC”)  

ในวันที� 25 ธันวาคม 2556 โดย์ริาคาซื�อขาย์ทริัพย์์สินที�ขาย์ของ TICC เป็นจำำานวน 15,384,010,040 บาท 

2.3. สัญญาโอนขาย์ทริัพย์์สินริะหว่าง TUC ในฐานะผูู้�ขาย์ แลัะกองทุน ในฐานะผูู้�ซื�อ (“สัญญาซื�อขาย์ทริัพย์์สิน

ของ TUC ที�ลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 2 แลัะคริั�งที� 3”) 

 สัญญาซื�อขาย์ทริัพย์์สินของ TUC ที�ลังทุนเพิ�มเติมคริั�งที� 2 แลัะคริั�งที� 3 มีวัตถุปริะสงค์เพ่อให� TUC ขาย์ 

แลัะโอนให�แก่กองทุน แลัะกองทุนจำะต�องซื�อแลัะรัิบโอนกริริมสิทธิ�ในทรัิพย์์สินดังต่อไปนี� (1) ณ วันที� 

กำาหนดให�เป็นวันทำาการิโอนแลัะส่งมอบทรัิพย์์สินที�ขาย์ของ TUC ที�ลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 2 เสร็ิจำสิ�น  

(“วันที�ทำาการิโอนทรัิพย์์สินที�ขาย์ของ TUC ที�ลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 2 เสร็ิจำสิ�น”) (ก) เสาโทริคมนาคม จำำานวน 

350 เสา แลัะ (ข) FOC ความย์าว 1,113 กิโลัเมตริ หรืิอปริะมาณ 62,594 คอริ์กิโลัเมตริ ซึ�งปัจำจำุบันใช�

ในธุริกิจำให�บริิการิโทริศูัพท์เคลั่อนที�ในเขตพื�นที�ต่างจำังหวัด (“ทริัพย์์สินที�ขาย์ของ TUC ที�ลังทุนเพิ�มเติม  

ครัิ�งที� 2”) แลัะ (2) ณ วันที�กำาหนดให�เป็นวันทำาการิโอนแลัะส่งมอบทรัิพย์์สินที�ขาย์ของ TUC ที�ลังทุน 

เพิ�มเติม คริั�งที� 3 เสร็ิจำสิ�น (“วันที�ทำาการิโอนทรัิพย์์สินที�ขาย์ของ TUC ที�ลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 3 เสริ็จำสิ�น”) 

(ก) เสาโทริคมนาคม จำำานวน 2,589 เสา แลัะ (ข) FOC ความย์าวโดย์ปริะมาณ 8,017 กิโลัเมตริ หรืิอ

ปริะมาณ 252,006 คอริ์กิโลัเมตริ ซึ�งปัจำจำุบันใช�ในธุริกิจำให�บริิการิโทริศูัพท์เคลั่อนที�ในเขตพื�นที�ต่างจำังหวัด 

(“ทริัพย์์สินที�ขาย์ของ TUC ที�ลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 3”)

 ทั�งนี� ริาคาซื�อขาย์สำาหรัิบทริพัย์สิ์นที�ขาย์ของ TUC ที�ลังทนุเพิ�มเตมิ คริั�งที� 2 เปน็จำำานวนเงนิ 3,629,906,842 

บาท แลัะริาคาซื�อขาย์สำาหริับทริัพย์์สินที�ขาย์ของ TUC ที�ลังทุนเพิ�มเติมคริั�งที� 3 เป็นไปตามจำำานวนที�ริะบุ

ไว�ในสัญญาซื�อขาย์ทริัพย์์สินของ TUC ที�ลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 2 แลัะ คริั�งที� 3 โดย์กองทุนต�องชำาริะริาคา

ซื�อขาย์เต็มจำำานวนในวันที�ทำาการิโอนทริัพย์์สินที�ขาย์ของ TUC ที�ลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 2 เสริ็จำสิ�น หรืิอ 

วันที�ทำาการิโอนทริัพย์์สินที�ขาย์ของ TUC ที�ลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 3 เสริ็จำสิ�น แลั�วแต่กริณี
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2.4. สัญญาซื�อขาย์ทริัพย์์สินริะหว่างทริูมูฟ ในฐานะผูู้�ขาย์ แลัะกองทุนในฐานะผูู้�ซื�อ (“สัญญาซื�อขาย์ทริัพย์์สิน

ของทริูมูฟ ที�ลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 2 แลัะคริั�งที� 3”)

 สัญญาซื�อขาย์ทริัพย์์สินของทริูมูฟ ที�ลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 2 แลัะคริั�งที� 3 มีวัตถุปริะสงค์เพ่อให�ทรูิมูฟ

ขาย์แลัะโอนให�แก่กองทุน แลัะกองทุนจำะต�องซื�อแลัะริับโอนกริริมสิทธิ�ในทรัิพย์์สินดังต่อไปนี� (1) ณ วันที� 

กำาหนดให�เป็นวันทำาการิโอนแลัะส่งมอบทริัพย์์สินที�ขาย์ของทริูมูฟ ที�ลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 2 เสริ็จำสิ�น 

(“วันที�ทำาการิโอนทริัพย์์สินที�ขาย์ของทริูมูฟ ที�ลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 2 เสร็ิจำสิ�น”) FOC หลััก ความย์าว 

542 กิโลัเมตริ หรืิอปริะมาณ 117,147 คอริ์กิโลัเมตริ ซึ�งปัจำจุำบันใช�ในธุริกิจำให�บริิการิโทริศัูพท์เคลั่อนที�

แลัะอินเทอริ์เน็ตในเขตพื�นที�กรุิงเทพมหานคริแลัะปริิมณฑ์ลั (“ทริัพย์์สินที�ขาย์ของทริูมูฟ ที�ลังทุนเพิ�มเติม 

คริั�งที� 2”) แลัะ (2) ณ วันที�กำาหนดให�เป็นวันทำาการิโอนแลัะส่งมอบทรัิพย์์สินที�ขาย์ของทริูมูฟ ที�ลังทุน 

เพิ�มเติม ครัิ�งที� 3 เสริ็จำสิ�น (“วันที�ทำาการิโอนทริัพย์์สินที�ขาย์ของทริูมูฟ ที�ลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 3 เสริ็จำสิ�น”)  

(ก) FOC หลััก ความย์าวโดย์ปริะมาณ 546 กิโลัเมตริ หรืิอปริะมาณ 117,871 คอริ์กิโลัเมตริ ซึ�งปัจำจำุบัน 

ใช�ในธุริกิจำให�บริิการิโทริศูัพท์เคลั่อนที�แลัะอินเทอริ์เน็ตในเขตพื�นที�กริุงเทพมหานคริแลัะปริิมณฑ์ลั แลัะ 

(ข) FOC ความย์าวโดย์ปริะมาณ 5,933 กิโลัเมตริ หริือปริะมาณ 220,428 คอริ์กิโลัเมตริ ซึ�งปัจำจุำบัน 

ใช�ภิาย์ใต�โคริงข่าย์ FTTx สำาหริับธุริกิจำให�บริิการิอินเทอริ์เน็ตแลัะบริอดแบนด์อินเทอริ์เน็ตในเขตพื�นที� 

ต่างจำังหวัด (“ทริัพย์์สินที�ขาย์ของทริูมูฟ ที�ลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 3”)

 ทั�งนี� ริาคาที�ซื�อขาย์สำาหริับทริัพย์์สินทริูมูฟที�ลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 2 เป็นจำำานวนเงิน 5,312,107,901 บาท 

แลัะริาคาซื�อขาย์สำาหริับทริัพย์์สินที�ขาย์ของทริูมูฟ ที�ลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 3 เป็นไปตามจำำานวนที�ริะบุไว�

ในสัญญาซื�อขาย์ทริัพย์์สินของทริูมูฟ ที�ลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 2 แลัะคริั�งที� 3 โดย์กองทุนต�องชำาริะริาคา

ซื�อขาย์เต็มจำำานวนในวันที�ทำาการิโอนทริัพย์์สินที�ขาย์ของทริูมูฟ ที�ลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 2 เสร็ิจำสิ�น หรืิอ

วันที�ทำาการิโอนทริัพย์์สินที�ขาย์ของทริูมูฟ ที�ลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 3 เสริ็จำสิ�น แลั�วแต่กริณี

2.5. สัญญาซื�อขาย์ทริัพย์์สินริะหว่าง TUC ในฐานะผูู้�ขาย์ แลัะกองทุนในฐานะผูู้�ซื�อ(“สัญญาซื�อขาย์ทริัพย์์สิน

ของ TUC ที�ลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 4”)

 สัญญาซื�อขาย์ทริัพย์์สินของ TUC ที�ลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 4 มีวัตถุปริะสงค์เพ่อให� TUC ขาย์แลัะโอนให�

แก่กองทุน แลัะกองทุนจำะต�องซื�อแลัะริับโอนกริริมสิทธิ� ณ วันที�กำาหนดให�เป็นวันทำาการิโอนแลัะส่งมอบ

ทริัพย์์สินที�ขาย์ของ TUC ที�ลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 4 เสริ็จำสิ�น (“วันที�ทำาการิโอนทรัิพย์์สินที�ขาย์ของ TUC  

ที�ลังทุนเพิ�มเติม ครัิ�งที� 4 เสร็ิจำสิ�น”) (ก) เสาโทริคมนาคม จำำานวนปริะมาณ 788 เสา แลัะโคริงสริ�าง 

พื�นฐานโทริคมนาคมปริะเภิท Passive อ่นที�เกี�ย์วข�อง แลัะ (ข) FOC ความย์าวปริะมาณ 1,795 กิโลัเมตริ 

หริือปริะมาณ 107,694 คอริ์กิโลัเมตริ ซึ�งปัจำจำุบันใช�ในธุริกิจำให�บริิการิโทริศูัพท์เคลั่อนที�ในเขตพื�นที� 

ต่างจำังหวัด (“ทรัิพย์์สินที�ขาย์ของ TUC ที�ลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 4”) โดย์มีริาคาซื�อขาย์สำาหริับทรัิพย์์สิน 

ที�ขาย์ของ TUC ที�ลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 4 เป็นไปตามจำำานวนที�ริะบุไว�ในสัญญาซื�อขาย์ทริัพย์์สินของ TUC 

ที�ลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 4 โดย์กองทุนต�องชำาริะริาคาซื�อขาย์เต็มจำำานวนในวันที�ทำาการิโอนทรัิพย์์สินที�ขาย์

ของ TUC ที�ลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 4 เสริ็จำสิ�น

2.6. สัญญาซื�อขาย์ทริัพย์์สินริะหว่าง เรีิย์ลัมูฟ ในฐานะผูู้�ขาย์ กองทุนในฐานะผูู้�ซื�อ แลัะ TUC ในฐานะผูู้�ที�จำะ

เข�าริับหน�าที�ของ เริีย์ลัมูฟ ในฐานะผูู้�ขาย์ภิาย์ใต�สัญญาซื�อขาย์ทริัพย์์สินของ เริีย์ลัมูฟ ที�ลังทุนเพิ�มเติม  

คริั�งที� 4 เม่อเกิดเหตุการิณ์ตามที�กำาหนดไว�(“สัญญาซื�อขาย์ทริัพย์์สินของ เริีย์ลัมูฟ ที�ลังทุนเพิ�มเติม  

คริั�งที� 4”)

 สัญญาซื�อขาย์ทริัพย์์สินของ เรีิย์ลัมูฟ ที�ลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 4 มีวัตถุปริะสงค์เพ่อให� เรีิย์ลัมูฟ ขาย์แลัะ

โอนให�แก่กองทุน แลัะกองทุนจำะต�องซื�อแลัะริับโอนกริริมสิทธิ� ณ วันที�กำาหนดให�เป็นวันทำาการิโอนแลัะ

ส่งมอบทริัพย์์สินที�ขาย์ของ เริีย์ลัมูฟ ที�ลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 4 เสริ็จำสิ�น (“วันที�ทำาการิโอนทริัพย์์สินที�
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ขาย์ของ เริีย์ลัมูฟ ที�ลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 4 เสร็ิจำสิ�น”) (ก) FOC ความย์าวโดย์ปริะมาณ 315 กิโลัเมตริ 

หริือปริะมาณ 40,823 คอริ์กิโลัเมตริ ซึ�งในปัจำจำุบันใช�ริองริับเทคโนโลัย์ีริะบบ FTTx ในธุริกิจำให�บริิการิ

อินเทอริ์เน็ตแลัะบริอดแบนด์อินเทอริ์เน็ตในเขตพื�นที�กริุงเทพมหานคริแลัะปริิมณฑ์ลั แลัะ (ข) FOC ความ

ย์าวโดย์ปริะมาณ 617 กิโลัเมตริ หรืิอปริะมาณ 37,505 คอริ์กิโลัเมตริ ซึ�งในปัจำจุำบันใช�ริองริับเทคโนโลัย์ี

ริะบบ FTTx ในธุริกิจำให�บริิการิอินเทอริ์เน็ตแลัะบริอดแบนด์อินเทอริ์เน็ตในเขตพื�นที�ต่างจำังหวัด (“ทริัพย์์สิน

ที�ขาย์ของ เริีย์ลัมูฟ ที�ลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 4”) โดย์มีริาคาซื�อขาย์สำาหริับทรัิพย์์สินที�ขาย์ของ เริีย์ลัมูฟ  

ที�ลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 4 เป็นไปตามจำำานวนที�ริะบุไว�ในสัญญาซื�อขาย์ทริัพย์์สินของ เริีย์ลัมูฟ ที�ลังทุน 

เพิ�มเติม คริั�งที� 4 โดย์กองทุนต�องชำาริะริาคาซื�อขาย์เต็มจำำานวนในวันที�ทำาการิโอนทริัพย์์สินที�ขาย์ของ  

เริีย์ลัมูฟ ที�ลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 4 เสริ็จำสิ�น

 ทั�งนี� TUC ตกลังจำะเข�ารัิบสิทธิแลัะหน�าที�ต่าง ๆ  ที� เรีิย์ลัมูฟ มีอย์ู่ต่อกองทุนภิาย์ใต�สัญญาซื�อขาย์ทริัพย์์สิน

ของ เรีิย์ลัมูฟ ที�ลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 4 เม่อการิโอนกิจำการิทั�งหมดของ เรีิย์ลัมูฟ ให�แก่ TUC ได�เกิดขึ�น

แลั�วโดย์เสร็ิจำสมบูริณ์ (ณ วันที�ของเอกสาริฉบับนี� การิโอนกิจำการิทั�งหมดของเรีิย์ลัมูฟ ให�แก่ TUC ได�เกิด 

ขึ�นแลั�วโดย์เสร็ิจำสมบูริณ์แลั�ว) โดย์ TUC ตกลังจำะปฏิิบัติหน�าที�ของผูู้�ขาย์ ซึ�งยั์งคงมีอย์ู่ภิาย์ใต�สัญญา 

ซื�อขาย์ทริัพย์์สินของ เรีิย์ลัมูฟ ที�ลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 4 ณ วันที�การิโอนกิจำการิทั�งหมดของ เรีิย์ลัมูฟ 

ให�แก่ TUC เสริ็จำสมบูริณ์แทนที� เริีย์ลัมูฟ ทุกปริะการิ

2.7. สัญญาซื�อขาย์ทริัพย์์สินริะหว่าง TICC ในฐานะผูู้�ขาย์ แลัะกองทุนในฐานะผูู้�ซื�อ (“สัญญาซื�อขาย์ทรัิพย์์สิน

ของ TICC ที�ลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 4”)

 สัญญาซื�อขาย์ทริัพย์์สินของ TICC ที�ลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 4 มีวัตถุปริะสงค์เพ่อให� TICC ขาย์แลัะโอน 

ให�แก่กองทุน แลัะกองทุนจำะต�องซื�อแลัะริับโอนกริริมสิทธิ� ณ วันที�กำาหนดให�เป็นวันทำาการิโอนแลัะส่งมอบ

ทริัพย์์สินที�ขาย์ของ TICC ที�ลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 4 เสริ็จำสิ�น (“วันที�ทำาการิโอนทรัิพย์์สินที�ขาย์ของ TICC 

ที�ลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 4 เสริ็จำสิ�น”) FOC ความย์าวปริะมาณ 2,797 กิโลัเมตริ หรืิอปริะมาณ 109,704 

คอริ์กิโลัเมตริ ซึ�งปัจำจุำบันใช�ริองรัิบเทคโนโลัยี์ริะบบ FTTx ในธุริกิจำให�บริิการิอินเทอริ์เน็ตแลัะบริอดแบนด์

อินเทอริ์เน็ตในเขตพื�นที�ต่างจำังหวัด (“ทริัพย์์สินที�ขาย์ของ TICC ที�ลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 4”) โดย์มีริาคา

ซื�อขาย์สำาหริับทริัพย์์สินที�ขาย์ของ TICC ที�ลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 4 เป็นไปตามจำำานวนที�ริะบุไว�ในสัญญา

ซื�อขาย์ทริัพย์์สินของ TICC ที�ลังทุนเพิ�มเติมคริั�งที� 4 โดย์กองทุนต�องชำาริะริาคาซื�อขาย์เต็มจำำานวนในวันที� 

ทำาการิโอนทริัพย์์สินที�ขาย์ของ TICC ที�ลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 4 เสริ็จำสิ�น

3. สัญญาเช่าทรัิพย์์สินริะย์ะย์าว

3.1. สัญญาเช่าทรัิพย์์สินริะย์ะย์าวริะหว่าง AWC ในฐานะผูู้�ให�เช่า แลัะ กองทุนในฐานะผูู้�เช่า (“สัญญาเช่า FOC 

ริะย์ะย์าวที�ลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 1”)

 สัญญาเช่า FOC ริะย์ะย์าวที�ลังทุนเพิ�มเติมคริั�งที� 1 มีวัตถุปริะสงค์เพ่อให� AWC ให�กองทุนเช่า FOC ความ

ย์าวปริะมาณ 7,981 กิโลัเมตริ หรืิอปริะมาณ 303,453 คอริ์กิโลัเมตริ ในเขตพื�นที�ต่างจำังหวัด (“ทรัิพย์์สิน

ที�เช่า”) โดย์มีริะย์ะเวลัาของการิเช่า 20 ปี นับตั�งแต่วันที� 5 มีนาคม พ.ศู. 2558 การิใช�ทริัพย์์สินที�เช่านั�น 

AWC ริับทริาบแลัะย์ินย์อมว่า กองทุน จำะจำัดหาผู้ลัปริะโย์ชน์ในทรัิพย์์สินที�เช่าโดย์การินำาออกให�เช่าช่วง 

โดย์มีมูลัค่าการิเช่าสำาหริับทริัพย์์สินที�เช่าเป็นจำำานวน 12,293,102,380 บาท ทั�งนี� กองทุนไม่มีหน�าที�ใด ๆ 

ในการิดำาเนินการิ บำาริุงรัิกษัา แลัะบริิหาริจัำดการิทริัพย์์สินที�เช่า โดย์ผูู้�ที�มีหน�าที�ดำาเนินการิ บำาริุงรัิกษัา 

แลัะบริิหาริจำัดการิทริัพย์์สินที�เช่าดังกลั่าวจำะเป็นผูู้�เช่าช่วงทริัพย์์สินที�เช่าจำากกองทุน โดย์ในเบื�องต�น TICC 

ในฐานะผูู้�เช่าช่วงทริัพย์์สินที�เช่าบางส่วนจำากกองทุนจำะเป็นผูู้�มีหน�าที�ความริับผิู้ดชอบในการิดำาเนินการิ 

บำาริงุรัิกษัา แลัะบริหิาริจัำดการิทริพัย์สิ์นที�เชา่ ให�เปน็ไปตามริะดับมาตริฐานการิบริกิาริที�ริะบไุว�ในสัญญาเชา่ 

FOC ริะย์ะย์าวที�ลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 1 แลัะสัญญาเช่าช่วง ดำาเนินการิแลัะบริิหาริจำัดการิ FOC  

(ตามที�นิย์ามไว�ท�าย์นี�) ริะหว่าง กองทุน แลัะ TICC 
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 ทั�งนี� AWC ตกลังให�สิทธิโดย์เพิกถอนมิได�แก่กองทุนในการิซื�อทริัพย์์สินที�เช่าในริาคา 500 ลั�านบาท  

ซึ�งกองทุนจำะต�องแจำ�ง AWC ว่าจำะใช�สิทธิดังกลั่าวหรืิอไม่ภิาย์ในริะย์ะเวลัา 2 ปี ก่อนวันคริบกำาหนด 

สัญญาเช่า FOC ริะย์ะย์าวที�ลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 1 แลัะจำะสามาริถใช�สิทธิในการิซื�อได�ในวันคริบกำาหนด

สัญญาเช่า FOC ริะย์ะย์าวที�ลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 1

3.2. สัญญาเช่าทริัพย์์สินริะย์ะย์าวริะหว่าง TICC  ในฐานะผูู้�ให�เช่า แลัะกองทุนในฐานะผูู้�เช่า (“สัญญาเช่า FOC 

ริะย์ะย์าว ที�ลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 2 แลัะคริั�งที� 3”)

 สัญญาเช่า FOC ริะย์ะย์าว ที�ลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 2 แลัะคริั�งที� 3 มีวัตถุปริะสงค์เพ่อให� TICC ให�กองทุน

เช่า แลัะกองทุนจำะริับการิเช่าริะย์ะย์าวจำาก TICC ดังนี� (1) ณ วันที�กำาหนดให�เป็นวันส่งมอบทริัพย์์สินที�เช่า

จำาก TICC ที�ลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 2 เสริ็จำสิ�น (“วันโอนทรัิพย์์สินที�เช่าจำาก TICC ที�ลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 2 

เสริ็จำสิ�น”) FOC หลััก ความย์าว 670 กิโลัเมตริ หรืิอปริะมาณ 80,014 คอริ์กิโลัเมตริ ซึ�งปัจำจุำบันใช�ริองรัิบ

เทคโนโลัย์ีริะบบ FTTx ในธุริกิจำให�บริิการิอินเทอริ์เน็ตแลัะบริอดแบนด์อินเทอริ์เน็ตในเขตกรุิงเทพมหานคริ

แลัะปริิมณฑ์ลั (“ทรัิพย์์สินที�เช่าจำาก TICC ที�ลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 2”) แลัะ (2) ณ วันที�กำาหนดให�เป็น 

วันส่งมอบทรัิพย์์สินที�เช่าจำาก TICC ที�ลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 3 เสริ็จำสิ�น (“วันโอนทริัพย์์สินที�เช่าจำาก 

TICC ที�ลังทุนเพิ�มเติม ครัิ�งที� 3 เสร็ิจำสิ�น”) FOC ความย์าวปริะมาณ 12,872 กิโลัเมตริ หรืิอปริะมาณ 

619,986 คอริ์กิโลัเมตริ ซึ�งปัจำจุำบันใช�ริองริับเทคโนโลัย์ีริะบบ FTTx ในธุริกิจำให�บริิการิอินเทอริ์เน็ตแลัะ

บริอดแบนดอ์นิเทอริเ์นต็ในเขตกริงุเทพมหานคริแลัะปริมิณฑ์ลั (“ทริพัย์ส์นิที�เชา่จำาก TICC ที�ลังทนุเพิ�มเตมิ  

คริั�งที� 3”) โดย์มีมูลัค่าการิเช่าสำาหริับทรัิพย์์สินที�เช่าจำาก TICC ที�ลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 2 เป็นจำำานวนเงิน 

3,410,271,951 บาท แลัะมลูัคา่การิเชา่สำาหริบัทริพัย์ส์นิที�เชา่จำาก TICC ที�ลังทนุเพิ�มเตมิ คริั�งที� 3 เปน็ไปตาม 

จำำานวนที�ริะบุไว�ในสัญญาเช่า FOC ริะย์ะย์าวที�ลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 2 แลัะคริั�งที� 3 โดย์กองทุนต�องชำาริะ

มูลัค่าการิเช่าทริัพย์์สินเต็มจำำานวนในวันโอนทรัิพย์์สินที�เช่าจำาก TICC ที�ลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 2 เสร็ิจำสิ�น 

หริือวันโอนทริัพย์์สินที�เช่าจำาก TICC ที�ลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 3 เสริ็จำสิ�น แลั�วแต่กริณี แลัะมีริะย์ะเวลัา 

การิเช่าทริัพย์์สินที�เช่าจำาก TICC ที�ลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 2 แลัะทรัิพย์์สินที�เช่าจำาก TICC ที�ลังทุนเพิ�มเติม  

คริั�งที� 3 มีกำาหนดริะย์ะเวลัา 30 ปี นับจำากวันโอนทรัิพย์์สินที�เช่าจำาก TICC ที�ลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 2  

เสริ็จำสิ�น หริือ วันโอนทริัพย์์สินที�เช่าจำาก TICC ที�ลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 3 เสริ็จำสิ�น แลั�วแต่กริณี 

 ในการิใช�ทริัพย์์สินที�เช่า TICC ริับทริาบแลัะย์ินย์อมว่า กองทุนจำะจำัดหาผู้ลัปริะโย์ชน์ในทริัพย์์สินที�เช่า

จำาก TICC ที�ลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 2 แลัะคริั�งที� 3 โดย์การินำาออกให�เช่าช่วง โดย์กองทุนไม่มีหน�าที�ใด ๆ  

ในการิดำาเนินการิ บำาริุงรัิกษัา แลัะบริิหาริจัำดการิทริัพย์์สินที�เช่าจำาก TICC ที�ลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 2 แลัะ

คริั�งที� 3 ทั�งนี� ผูู้�เช่าช่วงทริัพย์์สินที�เช่าจำาก TICC ที�ลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 2 แลัะคริั�งที� 3 จำากกองทุน

จำะเป็นผูู้�ที�มีหน�าที�ดำาเนินการิ บำาริุงรัิกษัา แลัะบริิหาริจัำดการิทริัพย์์สินที�เช่าจำาก TICC ที�ลังทุนเพิ�มเติม  

คริั�งที� 2 แลัะคริั�งที� 3 ดังกลั่าว โดย์ในเบื�องต�นกองทุนจำะให�เช่าช่วงบางส่วนของทรัิพย์์สินที�เช่าจำาก TICC  

ที�ลังทนุเพิ�มเตมิ คริั�งที� 2 แลัะคริั�งที� 3 แก ่TICC แลัะ TICC ในฐานะผูู้�เชา่ชว่งจำะเปน็ผูู้�มหีน�าที�ความริบัผู้ดิชอบ 

ในการิดำาเนินการิ บำาริุงริักษัา แลัะบริิหาริจำัดการิทริัพย์์สินที�เช่าช่วงนั�น ให�เป็นไปตามริะดับมาตริฐาน 

การิบริิการิที�ริะบุไว�ในสัญญาเช่า FOC ริะย์ะย์าวที�ลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 2 แลัะคริั�งที� 3 แลัะสัญญาเช่า 

ช่วง ดำาเนินการิแลัะบริิหาริจัำดการิ FOC ริะหว่างกองทุนแลัะ TICC (ตามที�ได�มีการิแก�ไขเพิ�มเติม)

 นอกจำากนี� TICC ตกลังให�สิทธิโดย์เพิกถอนมิได�แก่กองทุนในการิซื�อทริัพย์์สินที�เช่าจำาก TICC ที�ลังทุน

เพิ�มเติม คริั�งที� 2 ในริาคา 200 ลั�านบาท แลัะทรัิพย์์สินที�เช่าจำาก TICC ที�ลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 3 ในริาคา 

1,300 ลั�านบาท ซึ�งกองทุนจำะต�องแจำ�ง TICC ว่าจำะใช�สิทธิดังกลั่าวหริือไม่ภิาย์ในริะย์ะเวลัา 2 ปี ก่อนวัน

คริบกำาหนดสัญญาเช่า FOC ริะย์ะย์าวที�ลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 2 แลัะคริั�งที� 3 แลัะจำะสามาริถใช�สิทธิใน

การิซื�อได�ในวันคริบกำาหนดสัญญาเช่า FOC ริะย์ะย์าวที�ลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 2 แลัะคริั�งที� 3
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 2. สััญญาเก่�ยุวิกับการื่จัดห้าผู้ลปรื่ะโยุช่น์จากทรื่ัพื่ยุ์สิันโครื่งสัรื่้างพื่ื�นฐานโทรื่คมนาคม

  กลัุ่มทริูแลัะกองทุนได�เข�าทำาสัญญาเกี�ย์วกับการิจัำดหาผู้ลัปริะโย์ชน์จำากทรัิพย์์สินโคริงสริ�างพื�นฐานโทริคมนาคม 

 ดังต่อไปนี�

1. สัญญาเช่า ดำาเนินการิ แลัะบริิหาริจัำดการิหลััก

1.1. สัญญาเช่า ดำาเนินการิ บำาริุงรัิกษัา แลัะบริิหาริจำัดการิหลััก ริะหว่าง TUC ในฐานะผูู้�เช่า ดำาเนินการิ บำาริุง

ริักษัา แลัะบริิหาริจัำดการิ แลัะ กองทุนในฐานะผูู้�ให�เช่า (“สัญญาเช่า ดำาเนินการิ แลัะบริิหาริจัำดการิหลััก

ของ TUC”)

 สัญญาเช่า ดำาเนินการิ แลัะบริิหาริจำัดการิหลัักของ TUC มีวัตถุปริะสงค์เพ่อเช่าพื�นที� (slots) บนเสา

โทริคมนาคม แลัะทริัพย์์สินสิ�งอำานวย์ความสะดวกปริะเภิท Passive ที�เกี�ย์วข�องกับเสาโทริคมนาคม 

บางเสา (ริวมเริีย์กว่า “ทริัพย์์สินที�เช่า”) ริวมทั�งดำาเนินการิแลัะบริิหาริจำัดการิทริัพย์์สินที�เช่า โดย์ทริัพย์์สิน

ที�เช่า ปริะกอบไปด�วย์ทริัพย์์สินดังต่อไปนี�เป็นอย์่างน�อย์

 (1) พื�นที� (slots) จำำานวน 6,619 พื�นที� (slots) บนเสาโทริคมนาคม 3,000 เสา เริิ�มตั�งแต่วันที� 1 มกริาคม  

 2558

 (2) พื�นที� (slots) จำำานวน 13,993 พื�นที� (slots) บนเสาโทริคมนาคม 6,000 เสา เริิ�มตั�งแต่วันที� 1 มกริาคม  

 2559 แลัะ 

 (3) พื�นที� (slots) จำำานวน 15,249 พื�นที� (slots) บนเสาโทริคมนาคม 6,000 เสา เริิ�มตั�งแต่วันที� 1 มกริาคม  

 2560

 ริวมเริีย์กว่า “ทริัพย์์สินจำากทริัพย์์สินเสาโทริคมนาคมของทริูซึ�งเป็นส่วนหนึ�งของทริัพย์์สินโคริงสริ�าง 

พื�นฐานโทริคมนาคมเบื�องต�น” ทั�งนี� อัตริาค่าเช่าสำาหรัิบทริัพย์์สินที�เช่าจำะขึ�นอย์ู่กับปริะเภิทของทรัิพย์์สิน

ที�เช่า โดย์เป็นไปตามที�กำาหนดไว�ในสัญญาเช่า ดำาเนินการิแลัะบริิหาริจำัดการิหลัักของ TUC แลัะอาจำมี

ส่วนลัด แลัะ/หริือ การิปริับเปลัี�ย์นที�เหมาะสมตามเง่อนไขที�ริะบุไว�

1.2. สัญญาแก�ไขแลัะแทนที�สัญญาเช่า ดำาเนินการิ บำาริุงริักษัา แลัะบริิหาริจำัดการิหลััก ริะหว่าง TUC ในฐานะ

ผูู้�เช่าดำาเนินการิ บำาริุงริักษัา แลัะบริิหาริจัำดการิ แลัะ กองทุนในฐานะผูู้�ให�เช่า (“สัญญาแก�ไขแลัะแทนที�

สัญญาเช่า ดำาเนินการิ แลัะบริิหาริจัำดการิหลัักเสาโทริคมนาคม”)

 สัญญาแก�ไขแลัะแทนที�สัญญาเช่า ดำาเนินการิ แลัะบริิหาริจัำดการิหลัักเสาโทริคมนาคม มีวัตถุปริะสงค์

เพ่อแก�ไขแลัะแทนที�สัญญาเช่า ดำาเนินการิ แลัะบริิหาริจัำดการิหลัักของ TUC ให�ริวมถึงการิเช่าทรัิพย์์สิน

โคริงสริ�างพื�นฐานโทริคมนาคมที�ลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 2 แลัะคริั�งที� 3 ที�เกี�ย์วข�อง โดย์ทริัพย์์สินที� TUC เช่า 

ดำาเนินการิ แลัะบริิหาริจัำดการิภิาย์ใต�สัญญาแก�ไขแลัะแทนที�สัญญาเช่า ดำาเนินการิ แลัะบริิหาริจัำดการิหลััก

เสาโทริคมนาคม ได�แก่ (ก) พื�นที� (slots) บนเสาโทริคมนาคม แลัะ (ข) ทรัิพย์์สินสิ�งอำานวย์ความสะดวก

ปริะเภิท Passive ที�เกี�ย์วข�องกับเสาโทริคมนาคมบางเสา (ริวมเริีย์กว่า “ทริัพย์์สินที�เช่า”) ซึ�งปริะกอบ 

ไปด�วย์ทริัพย์์สินดังต่อไปนี�เป็นอย์่างน�อย์
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 (1) ทริัพย์์สินจำากทริัพย์์สินเสาโทริคมนาคมของทริู ซึ�งเป็นส่วนหนึ�งของทริัพย์์สินโคริงสริ�างพื�นฐาน 

 โทริคมนาคมเบื�องต�น 

 (2) ทริัพย์์สินจำากเสาโทริคมนาคมของ TUC ที�ลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 2: พื�นที� (slots) จำำานวน 700 พื�นที�  

 (slots) บนเสาโทริคมนาคม 350 เสา เริิ�มตั�งแต่วันที� 28 พฤศูจำิกาย์น 2560

 (3) ทริัพย์์สินจำากเสาโทริคมนาคมของ TUC ที�ลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 3: พื�นที� (slots) จำำานวน 5,178 พื�นที�  

 (slots) บนเสาโทริคมนาคม 2,589 เสา เริิ�มตั�งแต่วันที� 17 พฤษัภิาคม 2561

 ข�อสัญญาของสัญญาแก�ไขแลัะแทนที�สัญญาเช่า ดำาเนินการิ บำาริุงรัิกษัา แลัะบริิหาริจัำดการิหลััก 

เสาโทริคมนาคมจำะมีผู้ลับังคับใช�เม่อการิซื�อขาย์เสาโทริคมนาคมของ TUC ที�ลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 2 

เสริ็จำสมบูริณ์ ซึ�งคือวันที� 28 พฤศูจำิกาย์น 2560 (“วันมีผู้ลัใช�บังคับของการิลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 2”) ทั�งนี�  

ข�อสัญญาบางปริะการิที�เกี�ย์วข�องกับเสาโทริคมนาคมที� TUC จำะขาย์ให�แก่กองทุน ภิาย์ใต�การิลังทุน 

เพิ�มเติม คริั�งที� 3 (“เสาโทริคมนาคมของ TUC ที�ลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 3”) มีผู้ลับังคับใช�เม่อการิซื�อขาย์

เสาโทริคมนาคมของ TUC ที�ลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 3 เสริ็จำสมบูริณ์ ซึ�งคือวันที� 17 พฤษัภิาคม 2561  

(“วันมีผู้ลัใช�บังคับของการิลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 3”)

 ทั�งนี� อัตริาค่าเช่าสำาหริับทริัพย์์สินที�เช่าจำะขึ�นอย์ู่กับปริะเภิทของทริัพย์์สินที�เช่า โดย์เป็นไปตามที�กำาหนด

ไว�ในสัญญาแก�ไขแลัะแทนที�สัญญาเช่า ดำาเนินการิ แลัะบริิหาริจัำดการิหลัักเสาโทริคมนาคม แลัะอาจำมี

ส่วนลัด แลัะ/หริือ การิปริับเปลีั�ย์นที�เหมาะสมตามเง่อนไขที�ริะบุไว� โดย์ริะย์ะเวลัาของการิเช่า ดำาเนินการิ

แลัะบริิหาริจัำดการิทริัพย์์สินที�เช่า มีดังต่อไปนี� 

 (1) ทริัพย์์สินจำากทริัพย์์สินเสาโทริคมนาคมของทรูิ: จำนถึง 31 ธันวาคม 2570 แลัะนับแต่วันมีผู้ลัใช�บังคับ 

 ของการิลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 3 เกิดขึ�น ริะย์ะเวลัาของการิเช่าดำาเนินการิแลัะบริิหาริจัำดการิจำะขย์าย์ 

 ให�สิ�นสุดลังในวันที� 15 กันย์าย์น 2576 

 (2) ทริัพย์์สินจำากเสาโทริคมนาคมของ TUC ที�ลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 2 แลัะทรัิพย์์สินเสาโทริคมนาคมของ  

 TUC ที�ลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 3: จำนถึง 15 กันย์าย์น 2576 

 นอกจำากนี� กองทุนไม่มีหน�าที�ใด ๆ ในการิดำาเนินการิบริิหาริจัำดการิโคริงข่าย์หริือบริิหาริจัำดการิทริัพย์์สิน 

ทั�งนี� TUC มีหน�าที�ความริับผู้ิดชอบ (ไม่ว่าจำะดำาเนินการิด�วย์ตนเอง หริือ ผู้่านบุคคลัอ่นใดที� TUC แต่งตั�ง) 

ในการิบำาริุงริักษัา การิดำาเนินการิแลัะบริิหาริจำัดการิทริัพย์์สินที�เช่า แลัะเสาโทริคมนาคมที�เกี�ย์วข�อง  

ตลัอดจำนพื�นที�ซึ�งทรัิพย์์สินที�เช่าตั�งอย์ู่ให�เป็นไปตามริะดับมาตริฐานการิบริิการิที�ริะบุไว�ในสัญญาแก�ไขแลัะ

แทนที�สัญญาเช่า ดำาเนินการิ แลัะบริิหาริจำัดการิหลัักเสาโทริคมนาคม แลัะตามหลัักเกณฑ์์ที� กสทช. กำาหนด

1.3. สัญญาแก�ไขแลัะแทนที�สัญญาเช่า ดำาเนินการิ บำาริุงริักษัา แลัะบริิหาริจัำดการิหลััก คริั�งที� 2 ริะหว่าง TUC 

ในฐานะผูู้�เช่า ดำาเนินการิ บำาริุงริักษัาแลัะบริิหาริจัำดการิ แลัะ กองทุนในฐานะผูู้�ให�เช่า (“สัญญาแก�ไขแลัะ

แทนที�สัญญาเช่า ดำาเนินการิ แลัะบริิหาริจัำดการิหลัักเสาโทริคมนาคม คริั�งที� 2”)

 สัญญาแก�ไขแลัะแทนที�สัญญาเช่า ดำาเนินการิ แลัะบริิหาริจำัดการิหลัักเสาโทริคมนาคม คริั�งที� 2  

มีวัตถุปริะสงค์เพ่อแก�ไขแลัะแทนที�สัญญาเช่า ดำาเนินการิ แลัะบริิหาริจัำดการิหลัักของ TUC แลัะสัญญา

แก�ไขแลัะแทนที�สัญญาเช่า ดำาเนินการิ แลัะบริิหาริจัำดการิหลัักเสาโทริคมนาคม ให�ริวมถึงการิเช่าทริัพย์์สิน

โคริงสริ�างพื�นฐานโทริคมนาคมที�ลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 4 ที�เกี�ย์วข�อง โดย์ทริัพย์์สินที� TUC เช่า ดำาเนินการิ 

แลัะบริิหาริจัำดการิภิาย์ใต�สัญญาแก�ไขแลัะแทนที�สัญญาเช่า ดำาเนินการิ แลัะบริิหาริจำัดการิหลััก 

เสาโทริคมนาคม ได�แก่ (ก) พื�นที� (slots) บนเสาโทริคมนาคม แลัะ (ข) ทรัิพย์์สินสิ�งอำานวย์ความสะดวก

ปริะเภิท Passive ที�เกี�ย์วข�องกับเสาโทริคมนาคมบางเสา (ริวมเริีย์กว่า “ทริัพย์์สินที�เช่า”) ซึ�งปริะกอบ 

ไปด�วย์ทริัพย์์สินดังต่อไปนี�เป็นอย์่างน�อย์
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 (1) ทริัพย์์สินจำากทริัพย์์สินเสาโทริคมนาคมของทริู ซึ�งเป็นส่วนหนึ�งของทริัพย์์สินโคริงสริ�างพื�นฐาน 

 โทริคมนาคมเบื�องต�น 

 (2) ทริัพย์์สินจำากเสาโทริคมนาคมของ TUC ที�ลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 2: พื�นที� (slots) จำำานวน 700 พื�นที�  

 (slots) บนเสาโทริคมนาคม 350 เสา เริิ�มตั�งแต่วันที� 28 พฤศูจำิกาย์น 2560

 (3) ทริัพย์์สินจำากเสาโทริคมนาคมของ TUC ที�ลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 3: พื�นที� (slots) จำำานวน 5,178 พื�นที�  

 (slots) บนเสาโทริคมนาคม 2,589 เสา เริิ�มตั�งแต่วันที� 17 พฤษัภิาคม 2561

 (4) ทริัพย์์สินจำากเสาโทริคมนาคมของ TUC ที�ลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 4: พื�นที� (slots) จำำานวน 1,576 พื�นที�  

 (slots) บนเสาโทริคมนาคม 788 เสา เริิ�มตั�งแต่วันมีผู้ลัใช�บังคับของการิลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 4

 ข�อสัญญาที�เกี�ย์วข�องกับเสาโทริคมนาคมที� TUC จำะขาย์ให�แก่กองทุน ภิาย์ใต�การิลังทุนเพิ�มเติม  

คริั�งที� 4 (“เสาโทริคมนาคมของ TUC ที�ลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 4”) ภิาย์ใต�สัญญาแก�ไขแลัะแทนที�สัญญาเช่า 

ดำาเนินการิ บำาริุงริักษัา แลัะบริิหาริจัำดการิหลัักเสาโทริคมนาคม คริั�งที� 2 จำะมีผู้ลับังคับใช�เม่อการิซื�อขาย์

เสาโทริคมนาคมของ TUC ที�ลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 4 เสริ็จำสมบูริณ์ ซึ�งคือ 28 สิงหาคม 2562 (“วันมีผู้ลั

ใช�บังคับของการิลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 4”)

 ทั�งนี� อัตริาค่าเช่าสำาหริับทริัพย์์สินที�เช่าจำะขึ�นอย์ู่กับปริะเภิทของทริัพย์์สินที�เช่า โดย์เป็นไปตามที�กำาหนด

ไว�ในสัญญาแก�ไขแลัะแทนที�สัญญาเช่า ดำาเนินการิ แลัะบริิหาริจัำดการิหลัักเสาโทริคมนาคม คริั�งที� 2 

แลัะอาจำมีส่วนลัด แลัะ/หรืิอ การิปริับเปลัี�ย์นที�เหมาะสมตามเง่อนไขที�ริะบุไว� โดย์ริะย์ะเวลัาของการิเช่า  

ดำาเนินการิแลัะบริิหาริจัำดการิทริัพย์์สินที�เช่า มีดังต่อไปนี� 

 (1) ทริัพย์์สินจำากทรัิพย์์สินเสาโทริคมนาคมของทริู ทรัิพย์์สินจำากเสาโทริคมนาคมของ TUC ที�ลังทุน 

 เพิ�มเติม คริั�งที� 2 แลัะทรัิพย์์สินเสาโทริคมนาคมของ TUC ที�ลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 3: จำนถึงวันที�  

 15 กันย์าย์น 2576 

 (2) ทริัพย์์สินจำากเสาโทริคมนาคมของ TUC ที�ลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 4 : จำนถึง 15 กันย์าย์น 2576 

 นอกจำากนี� กองทุนไม่มีหน�าที�ใด ๆ ในการิดำาเนินการิบริิหาริจัำดการิโคริงข่าย์หริือบริิหาริจัำดการิทรัิพย์์สิน 

ทั�งนี� TUC มีหน�าที�ความริับผู้ิดชอบ (ไม่ว่าจำะดำาเนินการิด�วย์ตนเอง หริือ ผู้่านบุคคลัอ่นใดที� TUC แต่งตั�ง) 

ในการิบำาริุงริักษัา การิดำาเนินการิแลัะบริิหาริจำัดการิทริัพย์์สินที�เช่า แลัะเสาโทริคมนาคมที�เกี�ย์วข�อง  

ตลัอดจำนพื�นที�ซึ�งทริัพย์์สินที�เช่าตั�งอย์ู่ให�เป็นไปตามริะดับมาตริฐานการิบริิการิที�ริะบุไว�ในสัญญาแก�ไข

แลัะแทนที�สัญญาเช่า ดำาเนินการิ แลัะบริิหาริจัำดการิหลัักเสาโทริคมนาคม คริั�งที� 2 แลัะตามหลัักเกณฑ์์ที� 

กสทช. กำาหนด

1.4. สัญญาเช่า ดำาเนินการิ บำาริุงริักษัา แลัะบริิหาริจำัดการิหลััก ริะหว่าง TICC ในฐานะผูู้�เช่า ดำาเนินการิ บำารุิง

ริักษัาแลัะบริิหาริจัำดการิ แลัะ กองทุน ในฐานะผูู้�ให�เช่า (“สัญญาเช่า ดำาเนินการิแลัะบริิหาริจัำดการิหลััก

ของ TICC”) 

 สัญญาเช่า ดำาเนินการิแลัะบริิหาริจัำดการิหลัักของ TICC มีวัตถุปริะสงค์เพ่อเช่า ดำาเนินการิแลัะบริิหาริ

จำัดการิ (ก) ริะบบ FOC หลััก ความย์าวปริะมาณ 5,112 กิโลัเมตริ หรืิอปริะมาณ 122,974 คอริ์กิโลัเมตริ 

โดย์ที�ในแต่ลัะปี TICC จำะเช่า ดำาเนินการิแลัะบริิหาริจัำดการิริะบบ FOC หลััก ไม่น�อย์กว่าจำำานวนที�กำาหนด

ในสัญญาเช่า ดำาเนินการิแลัะบริิหาริจัำดการิหลัักของ TICC (ข) อุปกริณ์ริะบบส่อสัญญาณที�เกี�ย์วข�องกับ

ริะบบ FOC หลััก (ค) ริะบบบริอดแบนด์ในเขตพื�นที�ต่างจำังหวัดซึ�งเป็นอุปกริณ์โทริคมนาคมปริะเภิท Passive 

(สำาหริับการิใช�แต่เพีย์งผูู้�เดีย์วของ TICC เว�นแต่ TICC ตกลังเป็นอย์่างอ่นหลัังจำากริะย์ะเวลัา 5 ปีแริก) 

แลัะ (ง) ริะบบบริอดแบนด์ในเขตพื�นที�ต่างจำังหวัดซึ�งเป็นอุปกริณ์โทริคมนาคมปริะเภิท Active (สำาหรัิบ

การิใช�แต่เพีย์งผูู้�เดีย์วของ TICC) (ริวมเรีิย์กว่า “ทริัพย์์สินที�เช่า”) โดย์มีริะย์ะเวลัาของการิเช่า ดำาเนินการิ

แลัะบริิหาริจัำดการิ ดังต่อไปนี�
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 (1) จำนถึง ปี 2569 สำาหริับริะบบ FOC หลััก แลัะริะบบบริอดแบนด์ในเขตพื�นที�ต่างจำังหวัดซึ�งเป็นอุปกริณ์ 

 โทริคมนาคมปริะเภิท Passive แลัะ

 (2) จำนถงึ ป ี2561 สำาหรัิบอปุกริณร์ิะบบสอ่สญัญาณที�เกี�ย์วข�องกบัริะบบ FOC หลักั แลัะ ริะบบบริอดแบนด์ 

 ในเขตพื�นที�ต่างจำังหวัดซึ�งเป็นอุปกริณ์โทริคมนาคมปริะเภิท Active

 ริวมเรีิย์กว่า “ทรัิพย์์สินจำากส่วนหนึ�งของทริัพย์์สินโคริงสริ�างพื�นฐานโทริคมนาคมเบื�องต�น” ทั�งนี� อัตริา

ค่าเช่าสำาหริับทริัพย์์สินที�เช่าจำะขึ�นอย์ู่กับปริะเภิทของทริัพย์์สินที�เช่า โดย์เป็นไปตามที�กำาหนดไว�ในสัญญา

เช่า ดำาเนินการิแลัะบริิหาริจัำดการิหลัักของ TICC แลัะอาจำมีส่วนลัด แลัะ/หรืิอ การิปริับเปลีั�ย์นที�เหมาะ

สมตามเง่อนไขที�ริะบุไว�

1.5. สัญญาแก�ไขแลัะแทนที�สัญญาเช่า ดำาเนินการิ แลัะบริิหาริจัำดการิหลัักริะหว่าง TICC TUC ในฐานะผูู้�เช่า

แลัะบริิหาริจัำดการิ แลัะกองทุนในฐานะผูู้�ให�เช่า (“สัญญาแก�ไขแลัะแทนที�สัญญาเช่า ดำาเนินการิ แลัะ

บริิหาริจำัดการิหลััก FOC”)

 สัญญาแก�ไขแลัะแทนที�สัญญาเช่า ดำาเนินการิ แลัะบริิหาริจัำดการิหลััก FOC มีวัตถุปริะสงค์เพ่อแก�ไขแลัะ

แทนที�สัญญาเช่า ดำาเนินการิ แลัะบริิหาริจัำดการิหลัักของ TICC ให�ริวมถึงการิเช่าทริัพย์์สินโคริงสริ�าง 

พื�นฐานโทริคมนาคมที�ลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 2 แลัะคริั�งที� 3 ที�เกี�ย์วข�อง โดย์ทริัพย์์สินที� TUC แลัะ TICC เช่า 

ดำาเนินการิแลัะบริิหาริจัำดการิภิาย์ใต�สัญญาแก�ไขแลัะแทนที�สัญญาเช่า ดำาเนินการิ แลัะบริิหาริจัำดการิหลััก 

FOC ได�แก่ 

 (1) ทริัพย์์สินจำากส่วนหนึ�งของทรัิพย์์สินโคริงสริ�างพื�นฐานโทริคมนาคมเบื�องต�น 

 (2) ทริัพย์์สินจำากส่วนหนึ�งของ FOC ที�ลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 2:

 TUC

 • ริ�อย์ลัะ 80 ของ FOC ของ TUC ที�ลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 2 ซึ�งเป็น FOC  สำาหริับใช�ในธุริกิจำให�บริิการิ 

 โทริศูัพท์เคลั่อนที�ในเขตพื�นที�ต่างจำังหวัด ซึ�งมีริะย์ะทาง 1,113 กิโลัเมตริ หรืิอปริะมาณ 62,594  

 คอริ์กิโลัเมตริ

 • ริ�อย์ลัะ 80 ของ FOC หลัักของ ทริูมูฟ ที�ลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 2 ซึ�งคือ FOC หลัักสำาหริับใช�ในธุริกิจำ 

 ให�บริิการิโทริศูัพท์เคลั่อนที�แลัะอินเทอริ์เน็ต ในเขตกริุงเทพมหานคริแลัะปริิมณฑ์ลั ซึ�งมีริะย์ะทาง 

 ปริะมาณ 542 กิโลัเมตริ หริือปริะมาณ 117,147 คอริ์กิโลัเมตริ

 (3) ทริัพย์์สินจำากส่วนหนึ�งของ FOC ที�ลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 3: 

 TICC

 • ริ�อย์ลัะ 80 ของ FOC ที�ริองริับริะบบ FTTx ที�ทริูมูฟจำะขาย์ให�แก่กองทุนภิาย์ใต�การิลังทุนเพิ�มเติม  

 คริั�งที� 3 ซึ�งคือ FOC ที�ริองริับริะบบ FTTx สำาหริับใช�ในธุริกิจำให�บริิการิอินเทอริ์เน็ตแลัะบริอดแบนด์ 

 อินเทอริ์เน็ตในเขตต่างจำังหวัด ซึ�งมีริะย์ะทางปริะมาณ 5,933 กิโลัเมตริ หริือปริะมาณ 220,428  

 คอริ์กิโลัเมตริ (“FOC ริองริับริะบบ FTTx ของทริูมูฟ ที�ลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 3”)
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 TUC

 • ริ�อย์ลัะ 80 ของ FOC ที� TUC จำะขาย์ ให�แก่กองทุนภิาย์ใต�การิลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 3 ซึ�งคือ FOC  

 สำาหริับใช�ในธุริกิจำให�บริิการิโทริศูัพท์เคลั่อนที�ในเขตพื�นที�ต่างจัำงหวัด ซึ�งมีริะย์ะทางปริะมาณ 8,017  

 กิโลัเมตริ หริือปริะมาณ 252,006 คอริ์กิโลัเมตริ (“FOC ของ TUC ที�ลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 3”)

 • ริ�อย์ลัะ 80 ของ FOC หลัักที�ทริูมูฟจำะขาย์ให�แก่กองทุนภิาย์ใต�การิลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 3 ซึ�งคือ  

 FOC หลัักที�ริองริับริะบบ FTTx สำาหริับใช�ในธุริกิจำให�บริิการิโทริศัูพท์เคลั่อนที�แลัะอินเทอริ์เน็ตในเขต 

 กริุงเทพมหานคริแลัะปริิมณฑ์ลั ซึ�งมีริะย์ะทางปริะมาณ 546 กิโลัเมตริ หริือปริะมาณ 117,871  

 คอริ์กิโลัเมตริ (“FOC หลัักของ ทริูมูฟ ที�ลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 3”)

 ริวมเรีิย์กว่า “ทริัพย์์สินที�เช่า”

 ข�อสัญญาของสัญญาแก�ไขแลัะแทนที�สัญญาเช่า ดำาเนินการิ แลัะบริิหาริจัำดการิหลััก FOC มีผู้ลับังคับ

ใช�เม่อการิซื�อขาย์ FOC ที�ลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 2 เสร็ิจำสิ�น ซึ�งคือวันที� 28 พฤศูจำิกาย์น 2560 (“วันมีผู้ลั

ใช�บังคับของการิลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 2”) ทั�งนี� ข�อสัญญาบางปริะการิที�เกี�ย์วข�องกับ FOC ที� TUC แลัะ 

ทริูมูฟจำะขาย์ให�แก่กองทุนภิาย์ใต�การิลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 3 (“FOC ที�ลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 3”) จำะมี

ผู้ลับังคับใช�เม่อการิซื�อขาย์ FOC เพ่อลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 3 เสริ็จำสิ�น ซึ�งคือวันที� 17 พฤษัภิาคม 2561  

(“วันมีผู้ลัใช�บังคับของการิลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 3”)

 ทั�งนี� อัตริาค่าเช่าสำาหริับทริัพย์์สินที�เช่าจำะขึ�นอย์ู่กับปริะเภิทของทริัพย์์สินที�เช่า โดย์เป็นไปตามที�กำาหนด

ไว�ในสัญญาแก�ไขแลัะแทนที�สัญญาเช่า ดำาเนินการิ แลัะบริิหาริจำัดการิหลััก FOC แลัะอาจำมีส่วนลัด  

แลัะ/หริือ การิปริับเปลีั�ย์นที�เหมาะสมตามเง่อนไขที�ริะบุไว� โดย์ริะย์ะเวลัาของการิเช่า ดำาเนินการิแลัะ

บริิหาริจำัดการิทริัพย์์สินที�เช่า มีดังต่อไปนี� 

 (1) ทริัพย์์สินจำากส่วนหนึ�งของทริัพย์์สินโคริงสริ�างพื�นฐานโทริคมนาคมเบื�องต�น สำาหริับริะบบ FOC หลััก  

 แลัะริะบบบริอดแบนด์ในเขตพื�นที�ต่างจำังหวัดซึ�งเป็นอุปกริณ์โทริคมนาคมปริะเภิท Passive จำนถึง  

 31 ธันวาคม 2569 นับตั�งแต่วันมีผู้ลัใช�บังคับของการิลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 3 ซึ�งคือวันที� 17 พฤษัภิาคม  

 2561 เกิดขึ�น ริะย์ะเวลัาของการิเช่า ดำาเนินการิแลัะบริิหาริจำัดการิจำะขย์าย์ให�สิ�นสุดลังในวันที�  

 15 กันย์าย์น 2576 แลัะสำาหริับอุปกริณ์ริะบบส่อสัญญาณที�เกี�ย์วข�องกับริะบบ FOC หลััก แลัะ ริะบบ 

 บริอดแบนด์ในเขตพื�นที�ต่างจำังหวัดซึ�งเป็นอุปกริณ์โทริคมนาคมปริะเภิท Active (ย์กเว�นอุปกริณ์ Wifi  

 แลัะ DSLAM ซึ�งจำะเช่าจำนถึง 31 ธันวาคม 2561) จำนถึง 31 ธันวาคม 2564

 (2) ทริัพย์์สินของกองทุนจำากส่วนหนึ�งของ FOC ที�ลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 2 แลัะ FOC ที�ลังทุนเพิ�มเติม  

 คริั�งที� 3: จำนถึง 15 กันย์าย์น 2576 

 นอกจำากนี� กองทุนไม่มีหน�าที�ใด ๆ ในการิดำาเนินการิแลัะบริิหาริจัำดการิโคริงข่าย์หริือบริิหาริจัำดการิ

ทริัพย์์สิน ทั�งนี� TICC แลัะ/หริือ TUC มีหน�าที�ความริับผิู้ดชอบ (ไม่ว่าจำะดำาเนินการิด�วย์ตนเอง หริือ ผู้่าน

บุคคลัอ่นใดที� TICC แลัะ/หรืิอ TUC แต่งตั�ง) ในการิบำาริุงริักษัา การิดำาเนินการิแลัะบริิหาริจัำดการิทรัิพย์์สิน

ที�เช่า แลัะ FOC ที�ย์ังว่างอย์ู่ ให�เป็นไปตามริะดับมาตริฐานการิบริิการิที�ริะบุไว�ในสัญญาแก�ไขแลัะแทนที�

สัญญาเช่า ดำาเนินการิ แลัะบริิหาริจัำดการิหลััก FOC แลัะตามหลัักเกณฑ์์ที� กสทช. กำาหนด
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1.6. สัญญาแก�ไขแลัะแทนที�สัญญาเช่า ดำาเนินการิแลัะบริิหาริจำัดการิหลััก คริั�งที� 2 ริะหว่าง TUC TICC  

ในฐานะผูู้�เช่า ดำาเนินการิ บำาริุงริักษัาแลัะบริิหาริจัำดการิ แลัะ กองทุนในฐานะผูู้�ให�เช่า (“สัญญาแก�ไขแลัะ

แทนที�สัญญาเช่า ดำาเนินการิแลัะบริิหาริจัำดการิหลััก FOC คริั�งที� 2”)

 สัญญาแก�ไขแลัะแทนที�สัญญาเช่า ดำาเนินการิแลัะบริิหาริจัำดการิหลััก FOC คริั�งที� 2 มีวัตถุปริะสงค์

เพ่อแก�ไขแลัะแทนที�สัญญาเช่า ดำาเนินการิแลัะบริิหาริจำัดการิหลัักของ TICC แลัะสัญญาแก�ไขแลัะ

แทนที�สัญญาเช่า ดำาเนินการิแลัะบริิหาริจัำดการิหลััก FOC ให�ริวมถึงการิเช่าทรัิพย์์สินโคริงสริ�างพื�นฐาน

โทริคมนาคมที�ลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 4 ที�เกี�ย์วข�อง โดย์ทริัพย์์สินที� TICC แลัะ TUC เช่า ดำาเนินการิแลัะ

บริิหาริจำัดการิภิาย์ใต�สัญญาแก�ไขแลัะแทนที�สัญญาเช่า ดำาเนินการิแลัะบริิหาริจัำดการิหลััก FOC คริั�งที� 2 

ได�แก่

 (1) ทริัพย์์สินจำากส่วนหนึ�งของทรัิพย์์สินโคริงสริ�างพื�นฐานโทริคมนาคมเบื�องต�น 

 (2) ทริัพย์์สินจำากส่วนหนึ�งของ FOC ที�ลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 2 

  โปริดพิจำาริณาริาย์ลัะเอีย์ดทริัพย์์สินในข�อ 1.5 สัญญาแก�ไขแลัะแทนที�สัญญาเช่า ดำาเนินการิ แลัะ 

 บริิหาริจำัดการิหลัักริะหว่าง TICC TUC ในฐานะผูู้�เช่าแลัะบริิหาริจัำดการิ แลัะกองทุนในฐานะผูู้�ให�เช่า  

 (“สัญญาแก�ไขแลัะแทนที�สัญญาเช่า ดำาเนินการิ แลัะบริิหาริจัำดการิหลััก FOC”)

 (3) ทริัพย์์สินจำากส่วนหนึ�งของ FOC ที�ลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 3 

  โปริดพิจำาริณาริาย์ลัะเอีย์ดทริัพย์์สินในข�อ 1.5 สัญญาแก�ไขแลัะแทนที�สัญญาเช่า ดำาเนินการิ แลัะ 

 บริิหาริจำัดการิหลัักริะหว่าง TICC TUC ในฐานะผูู้�เช่าแลัะบริิหาริจัำดการิ แลัะกองทุนในฐานะผูู้�ให�เช่า  

 (“สัญญาแก�ไขแลัะแทนที�สัญญาเช่า ดำาเนินการิ แลัะบริิหาริจัำดการิหลััก FOC”)

 (4) ทริัพย์์สินจำากส่วนหนึ�งของ FOC ที�ลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 4

 TUC

 • ริ�อย์ลัะ 80 ของ FOC ที� TUC จำะขาย์ให�แก่กองทุนภิาย์ใต�การิลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 4 ซึ�งคือ FOC สำาหรัิบ 

 ใช�ในธุริกิจำให�บริิการิโทริศูัพท์เคลั่อนที�ในเขตพื�นที�ต่างจัำงหวัด ซึ�งมีริะย์ะทางปริะมาณ 1,795 กิโลัเมตริ  

 หริือปริะมาณ 107,694 คอริ์กิโลัเมตริ (“FOC ของ TUC ที�ลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 4”)

 TICC

 • ริ�อย์ลัะ 80 ของความจุำ FOC ที�ริองริับริะบบ FTTx ที� เริีย์ลัมูฟจำะขาย์ให�แก่กองทุนภิาย์ใต�การิลังทุน 

 เพิ�มเติม คริั�งที� 4 ซึ�งคือ (ก) FOC ซึ�งปัจำจุำบันใช�ริองริับเทคโนโลัย์ีริะบบ FTTx ในธุริกิจำให�บริิการิ 

 อนิเทอริเ์นต็แลัะบริอดแบนดอ์นิเทอริเ์นต็ในเขตกริงุเทพมหานคริแลัะปริมิณฑ์ลั ซึ�งมรีิะย์ะทางปริะมาณ  

 315 กิโลัเมตริ หรืิอปริะมาณ 40,823 คอริ์กิโลัเมตริ แลัะ (ข) FOC ที�ริองริับริะบบ FTTx สำาหริับใช�ใน 

 ธุริกิจำให�บริิการิอินเทอริ์เน็ตแลัะบริอดแบนด์อินเทอริ์เน็ตในเขตต่างจำังหวัด ซึ�งมีริะย์ะทางปริะมาณ 617  

 กิโลัเมตริ หริือปริะมาณ 37,505 คอริ์กิโลัเมตริ (“FOC ริองริับริะบบ FTTx ของ เริีย์ลัมูฟ ที�ลังทุน 

 เพิ�มเติม คริั�งที� 4”)

 • ริ�อย์ลัะ 80 ของความจำุ FOC ที�ริองริับริะบบ FTTx ที� TICC จำะขาย์ให�แก่กองทุนภิาย์ใต�การิลังทุน 

 เพิ�มเติม ครัิ�งที� 4 ซึ�งคือ FOC ซึ�งปัจำจำุบันใช�ริองริับเทคโนโลัย์ีริะบบ FTTx ในธุริกิจำให�บริิการิอินเทอริ์เน็ต 

 แลัะบริอดแบนด์อินเทอริ์เน็ตในเขตกรุิงเทพมหานคริแลัะปริิมณฑ์ลั ซึ�งมีริะย์ะทางปริะมาณ 2,797  

 กิโลัเมตริ หริือปริะมาณ 109,704 คอริ์กิโลัเมตริ (“FOC ริองรัิบริะบบ FTTx ของ TICC ที�ลังทุน 

 เพิ�มเติม คริั�งที� 4”)

 ริวมเรีิย์กว่า “ทริัพย์์สินที�เช่า”
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 ข�อสัญญาที�เกี�ย์วข�องกับ FOC ที� เรีิย์ลัมูฟ TUC แลัะ TICC จำะขาย์ให�แก่กองทุน ภิาย์ใต�การิลังทุน 

เพิ�มเติม คริั�งที� 4 (“FOC ที�ลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 4”) ของสัญญาแก�ไขแลัะแทนที�สัญญาเช่า ดำาเนินการิ  

แลัะบริิหาริจำัดการิหลััก FOC คริั�งที� 2 มีผู้ลับังคับใช�เม่อการิซื�อขาย์ FOC ที�ลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 4  

เสริ็จำสิ�น ซึ�งคือ 28 สิงหาคม 2562 (“วันมีผู้ลัใช�บังคับของการิลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 4”)

 ทั�งนี� อัตริาค่าเช่าสำาหริับทรัิพย์์สินที�เช่าจำะขึ�นอย์ู่กับปริะเภิทของทริัพย์์สินที�เช่า โดย์เป็นไปตามที�กำาหนดไว�

ในสัญญาแก�ไขแลัะแทนที�สัญญาเช่า ดำาเนินการิ แลัะบริิหาริจัำดการิหลััก FOC คริั�งที� 2 แลัะอาจำมีส่วนลัด 

แลัะ/หริือ การิปริับเปลีั�ย์นที�เหมาะสมตามเง่อนไขที�ริะบุไว� โดย์ริะย์ะเวลัาของการิเช่า ดำาเนินการิแลัะ

บริิหาริจำัดการิทริัพย์์สินที�เช่า มีดังต่อไปนี� 

 (1) ทริัพย์์สินจำากส่วนหนึ�งของทริัพย์์สินโคริงสริ�างพื�นฐานโทริคมนาคมเบื�องต�น: สำาหริับริะบบ FOC หลััก 

  แลัะริะบบบริอดแบนด์ในเขตพื�นที�ต่างจำังหวัดซึ�งเป็นอุปกริณ์โทริคมนาคมปริะเภิท Passive จำนถึง  

 31 ธันวาคม 2569 นับตั�งแต่วันมีผู้ลัใช�บังคับของการิลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 3 (ซึ�งคือ วันที� 17 พฤษัภิาคม  

 2561) เกิดขึ�น ริะย์ะเวลัาของการิเช่า ดำาเนินการิแลัะบริิหาริจัำดการิจำะขย์าย์ให�สิ�นสุดลังในวันที�  

 15 กันย์าย์น 2576 แลัะสำาหริับอุปกริณ์ริะบบส่อสัญญาณที�เกี�ย์วข�องกับริะบบ FOC หลััก แลัะ ริะบบ 

 บริอดแบนด์ในเขตพื�นที�ต่างจำังหวัดซึ�งเป็นอุปกริณ์โทริคมนาคมปริะเภิท Active (ย์กเว�นอุปกริณ์ Wifi  

 แลัะ DSLAM ซึ�งจำะเช่าจำนถึง 31 ธันวาคม 2561) จำนถึง  31 ธันวาคม 2564

 (2) ทริัพย์์สินของกองทุนจำากส่วนหนึ�งของ FOC ที�ลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 2 FOC ที�ลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 3 

  แลัะ FOC ที�ลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 4: จำนถึง 15 กันย์าย์น 2576 

 นอกจำากนี� กองทุนไม่มีหน�าที�ใด ๆ ในการิดำาเนินการิแลัะบริิหาริจัำดการิโคริงข่าย์หริือบริิหาริจัำดการิ

ทริัพย์์สิน ทั�งนี� TICC แลัะ/หริือ TUC มีหน�าที�ความริับผิู้ดชอบ (ไม่ว่าจำะดำาเนินการิด�วย์ตนเอง หริือ ผู้่าน

บุคคลัอ่นใดที� TICC แลัะ/หรืิอ TUC แต่งตั�ง) ในการิบำาริุงริักษัา การิดำาเนินการิแลัะบริิหาริจัำดการิทรัิพย์์สิน

ที�เช่า แลัะ FOC ที�ย์ังว่างอย์ู่ ให�เป็นไปตามริะดับมาตริฐานการิบริิการิที�ริะบุไว�ในสัญญาแก�ไขแลัะแทนที�

สัญญาเช่า ดำาเนินการิ แลัะบริิหาริจัำดการิหลััก FOC คริั�งที� 2 แลัะตามหลัักเกณฑ์์ที� กสทช. กำาหนด

2. สัญญาเช่าช่วง ดำาเนินการิ บำาริุงริักษัา แลัะบริิหาริจำัดการิ

2.1. สัญญาเช่าช่วง ดำาเนินการิ บำาริุงริักษัา แลัะบริิหาริจำัดการิ FOC ริะหว่าง TICC ในฐานะผูู้�เช่าช่วงแลัะ

บริิหาริจำัดการิ แลัะกองทุน ในฐานะผูู้�ให�เช่าช่วง (“สัญญาเช่าช่วง ดำาเนินการิแลัะบริิหาริจัำดการิ FOC”)

 สัญญาเช่าช่วง ดำาเนินการิแลัะบริิหาริจัำดการิ FOC ของ TICC มีวัตถุปริะสงค์เพ่อเช่าช่วง ดำาเนินการิ

แลัะบริิหาริจำัดการิ FOC ความย์าวปริะมาณ 7,981 กิโลัเมตริ หริือปริะมาณ 303,453 คอริ์กิโลัเมตริ  

ซึ�งกองทุนได�ริับสิทธิการิเช่าริะย์ะย์าวจำาก AWC แลัะมีสิทธินำาออกหาปริะโย์ชน์โดย์การิให�เช่าช่วงได� 

ภิาย์ใต�สัญญาเช่า FOC ริะย์ะย์าวที�ลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 1 (“ทริัพย์์สินที� กองทุน สามาริถให�เช่าช่วง”) 

โดย์ที�ในแต่ลัะปี TICC จำะเช่าช่วงดำาเนินการิแลัะบริิหาริจัำดการิ FOC ไม่น�อย์กว่าที�กำาหนดในสัญญา 

เช่าช่วง ดำาเนินการิแลัะบริิหาริจัำดการิ FOC (“ทรัิพย์์สินที�เช่าช่วง”) โดย์อัตริาค่าเช่าช่วง สำาหริับทริัพย์์สิน

ที�เช่าช่วงเป็นไปตามที�กำาหนดไว�ในสัญญาเช่าช่วง ดำาเนินการิแลัะบริิหาริจัำดการิ FOC 

 ทั�งนี� TICC อาจำนำาทริัพย์์สินที�เช่าช่วงบางอย์่างออกให�เช่าช่วงอีกทอดหนึ�งได� ตามข�อกำาหนดแลัะเง่อนไข

ที�ริะบุในสัญญาเช่าช่วง ดำาเนินการิแลัะบริิหาริจัำดการิ FOC
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2.2. สัญญาแก�ไขแลัะแทนที�สัญญาเช่าช่วง ดำาเนินการิ บำาริุงริักษัา แลัะบริิหาริจัำดการิ FOC ริะหว่าง TICC  

ในฐานะผูู้�เช่าช่วงแลัะบริิหาริจัำดการิ แลัะ กองทุน ในฐานะผูู้�ให�เช่าช่วง (“สัญญาแก�ไขแลัะแทนที�สัญญา

เช่าช่วง ดำาเนินการิแลัะบริิหาริจัำดการิ FOC”)

 สัญญาแก�ไขแลัะแทนที�สัญญาเช่าช่วง ดำาเนินการิแลัะบริิหาริจัำดการิ FOC มีวัตถุปริะสงค์เพ่อแก�ไขแลัะ

แทนที�สัญญาเช่าช่วง ดำาเนินการิแลัะบริิหาริจัำดการิ FOC ให�ริวมถึงการิเช่าทรัิพย์์สินโคริงสริ�างพื�นฐาน

โทริคมนาคมที�ลังทุนเพิ�มเติมที�เกี�ย์วข�อง โดย์ทรัิพย์์สินที� TICC เช่าช่วง ดำาเนินการิแลัะบริิหาริจัำดการิ 

ภิาย์ใต�สัญญาแก�ไขแลัะแทนที�สัญญาเช่าช่วง ดำาเนินการิแลัะบริิหาริจัำดการิ FOC ได�แก่

 (1) ทริัพย์์สินจำากส่วนหนึ�งของทริัพย์์สินโคริงสริ�างพื�นฐานโทริคมนาคมที�ลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 1: FOC  

 ความย์าว 7,981 กิโลัเมตริ หรืิอปริะมาณ 303,453 คอริ์กิโลัเมตริ โดย์ที�ในแต่ลัะปี TICC จำะเช่าช่วง  

 ดำาเนินการิแลัะบริิหาริจัำดการิ FOC ไม่น�อย์กว่าที�กำาหนดในสัญญาแก�ไขแลัะแทนที�สัญญาเช่าช่วง  

 ดำาเนินการิแลัะบริิหาริจัำดการิหลััก FOC

 (2) ทริัพย์์สินจำาก FOC ริองริับริะบบ FTTx ของ TICC ที�ลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 2: ริ�อย์ลัะ 80 ของ FOC  

 ในริะบบ FTTx สำาหริับใช�ในธุริกิจำให�บริิการิอินเทอริ์เน็ตแลัะบริอดแบนด์อินเทอริ์เน็ตในเขต 

 กริุงเทพมหานคริแลัะปริิมณฑ์ลั ริะย์ะทาง 670 กิโลัเมตริ หรืิอปริะมาณ 80,014 คอริ์กิโลัเมตริ

 (3) ทริัพย์์สินซึ�งกองทุนได�รัิบสิทธิการิเช่าริะย์ะย์าวจำาก TICC กลั่าวคือ FOC  ในริะบบ FTTx สำาหริับ 

 ใช�ในธุริกิจำให�บริิการิอินเทอริ์เน็ตแลัะบริอดแบนด์อินเทอริ์เน็ตในเขตกริุงเทพมหานคริ แลัะปริิมณฑ์ลั  

 ริะย์ะทางปริะมาณ 12,872 กิโลัเมตริ หริือปริะมาณ 619,986 คอริ์กิโลัเมตริ แลัะมีสิทธินำาออกหา 

 ปริะโย์ชน์โดย์การิให�เช่าช่วงได�ภิาย์ใต�สัญญาเช่าช่วงริะย์ะย์าวอันเกี�ย์วเน่องกับ FOC ที�ลังทุนเพิ�มเติม  

 คริั�งที� 3 (“FOC ริองริับริะบบ FTTx ของ TICC ที�ลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 3”): ริ�อย์ลัะ 80 ของ FOC  

 ในริะบบ FTTx สำาหริับใช�ในธุริกิจำให�บริิการิอินเทอริ์เน็ตแลัะบริอดแบนด์อินเทอริ์เน็ตในเขต 

 กริุงเทพมหานคริแลัะปริิมณฑ์ลั ริะย์ะทางปริะมาณ 12,872 กิโลัเมตริ หริือปริะมาณ 619,986  

 คอริ์กิโลัเมตริ

 ริวมเรีิย์กว่า “ทริัพย์์สินที�เช่าช่วง”

 ข�อสัญญาของสัญญาแก�ไขแลัะแทนที�สัญญาเช่าช่วง ดำาเนินการิแลัะบริิหาริจัำดการิ FOC จำะมีผู้ลับังคับ

ใช�เม่อการิซื�อขาย์ FOC ที�ลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 2 เสริ็จำสิ�นซึ�งคือวันที� 28 พฤศูจำิกาย์น 2560 (“วันมีผู้ลัใช�

บังคับของการิลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 2”) ทั�งนี� ข�อสัญญาบางปริะการิที�เกี�ย์วข�องกับ FOC ที�จำะถูกให�เช่า

โดย์ TICC ให�แก่กองทุน ภิาย์ใต�การิลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 3 (“FOC ที�ลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 3”) จำะมีผู้ลั

บังคับใช�เม่อการิเช่า FOC ที�ลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 3 เสร็ิจำสิ�น ซึ�งคือ วันที� 17 พฤษัภิาคม 2561 (“วันมีผู้ลั

ใช�บังคับของการิลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 3”)

 ทั�งนี� อัตริาค่าเช่าสำาหริับทริัพย์์สินที�เช่าช่วงจำะเป็นไปตามที�กำาหนดไว�ในสัญญาแก�ไขแลัะแทนที�สัญญาเช่า

ช่วง ดำาเนินการิแลัะบริิหาริจัำดการิ FOC โดย์ริะย์ะเวลัาของการิเช่า ดำาเนินการิแลัะบริิหาริจัำดการิทริัพย์์สิน

ที�เช่า มีดังต่อไปนี� 

 (1) ทริัพย์์สินจำากส่วนหนึ�งของทรัิพย์์สินโคริงสริ�างพื�นฐานโทริคมนาคมที�ลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 1: จำนถึง 

 วันที� 7 ธันวาคม 2569 แลัะตั�งแต่วันมีผู้ลัใช�บังคับของการิลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 3 (ซึ�งคือ วันที�  

 17 พฤษัภิาคม 2561) เกิดขึ�น ริะย์ะเวลัาของการิเช่า ดำาเนินการิแลัะบริิหาริจัำดการิจำะขย์าย์ให�สิ�นสุด 

 ลังในวันที� 15 กันย์าย์น 2576 

 (2) ทริัพย์์สินจำากส่วนหนึ�งของ FOC ริองริับริะบบ FTTx ของ TICC ที�ลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 2 แลัะทริัพย์์สิน 

 จำากส่วนหนึ�งของ FOC ริองรัิบริะบบ FTTx ของ TICC ที�ลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 3: จำนถึงวันที�  

 15 กันย์าย์น 2576
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 นอกจำากนี� กองทุนไม่มีหน�าที�ใด ๆ ในการิดำาเนินการิบริิหาริจัำดการิโคริงข่าย์หริือบริิหาริจัำดการิทรัิพย์์สิน 

ทั�งนี� TICC มีหน�าที�ความริับผิู้ดชอบ (ไม่ว่าจำะดำาเนินการิด�วย์ตนเอง หริือผู้่านบุคคลัอ่นใดที� TICC แต่งตั�ง) 

ในการิบำาริุงรัิกษัา (ซ่อม FOC เส�นเดิมที�ชำาริุดเสีย์หาย์ หริือหา FOC เส�นใหม่ที�มีความสามาริถอย์่างน�อย์

เท่าเดิมมาแทน) การิดำาเนินการิแลัะบริิหาริจัำดการิทริัพย์์สินที�เช่าช่วง แลัะ FOC ที�ย์ังว่างอย์ู่ ให�เป็นไป

ตามริะดับมาตริฐานการิบริิการิที�ริะบุไว�ในสัญญาแก�ไขแลัะแทนที�สัญญาเช่าช่วง ดำาเนินการิแลัะบริิหาริ

จำัดการิหลััก FOC แลัะตามหลัักเกณฑ์์ที� กสทช. กำาหนด

 3. ห้นังสัือข้อติกลงรื่่วิมกัน (Letter of Agreement) ท่�เก่�ยุวิข้องกับทรื่ัพื่ยุ์สิันโครื่งสัรื่้างพื่ื�นฐานโทรื่คมนาคม HSPA  

 รื่ะห้วิ่าง TUC TICC และกองทุน (“ห้นังสัือข้อติกลงรื่่วิมกันท่�เก่�ยุวิข้องกับทรื่ัพื่ยุ์สิันโครื่งสัรื่้างพื่ื�นฐาน 

 โทรื่คมนาคม HSPA”)

หนังสือข�อตกลังนี� ขึ�นอย์ู่กับการิได�มาซึ�งทริัพย์์สินโคริงสริ�างพื�นฐานโทริคมนาคม ที�ลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 3 TUC 

แลัะ TICC ตกลังจำะเช่าทรัิพย์์สินโคริงสริ�างพื�นฐานโทริคมนาคม HSPA ซึ�งปัจำจุำบันอย์ู่ภิาย์ใต�โคริงการิขาย์ริาย์ได�  

ซึ�งทริัพย์์สินดังกลั่าวเป็นทรัิพย์์สินในปัจำจำุบันของ บีเอฟเคที แลัะ AWC ซึ�งปัจำจุำบัน บีเอฟเคที แลัะ AWC อย์ู่ริะหว่าง

การิขาย์ริาย์ได�ที�เกิดจำากการิให�เช่าทริัพย์์สินดังกลั่าว (AWC ขาย์ริาย์ได�ที�ตนได�ริับจำาก บีเอฟเคที แลัะ บีเอฟเคที 

ขาย์ริาย์ได�ที�ตนได�ริับจำาก กสท) ให�แก่กองทุน แลัะทรัิพย์์สินดังกลั่าว จำะมีการิโอนโดย์ AWC แลัะ บีเอฟเคที  

(ต่อเม่อกองทุนใช�สิทธิในการิซื�อทรัิพย์์สิน (call option)) มาย์ังกองทุนในอนาคตภิาย์หลัังจำากวันที� สัญญาเช่า

เคริ่องแลัะอุปกริณ์ HSPA สัญญาเช่าเสาโทริคมนาคมของ AWC สัญญาเช่าเสาโทริคมนาคมของ AWC เพิ�มเติม  

คริั�งที� 1 แลัะสัญญาเช่าเสาโทริคมนาคมของ AWC เพิ�มเติม คริั�งที� 2 สิ�นสุดลังตามข�อกำาหนดแลัะเง่อนไขที�กำาหนด

ในสัญญาโอนขาย์ทริัพย์์สินแลัะสิทธิริาย์ได�ที�เกี�ย์วข�อง (ซึ�งริวมถึงสัญญาโอนขาย์ทริัพย์์สินแลัะสิทธิริาย์ได� AWC  

ที�ลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 2) ทั�งนี� มีริะย์ะเวลัาการิเช่าตั�งแต่วันที� สัญญาเช่าเคริ่องแลัะอุปกริณ์ HSPA สัญญาเช่า 

เสาโทริคมนาคมของ AWC สัญญาเช่าเสาโทริคมนาคมของ AWC เพิ�มเติมคริั�งที� 1 แลัะสัญญาเช่าเสาโทริคมนาคม

ของ AWC เพิ�มเติม คริั�งที� 2 สิ�นสุด ไปจำนถึงวันที� 15 กันย์าย์น 2576 ซึ�งคู่สัญญาที�เกี�ย์วข�องจำะดำาเนินการิเจำริจำาแลัะ

ตกลังจำำานวนทริัพย์์สินที�จำะเช่าต่อไป อย์่างไริก็ดี จำำานวนเงินสุทธิที�เกิดขึ�นจำากทรัิพย์์สินดังกลั่าวจำะต�องไม่น�อย์กว่า 

จำำานวนที�กองทุนได�ริับจำาก บีเอฟเคที แลัะ AWC ตามโคริงการิขาย์ริาย์ได�ในทริัพย์์สินดังกลั่าว

 4. สััญญาห้รืื่อข้อติกลงอ่น ๆ กับ กองทุน

1. สัญญาบริิการิหลัักฉบับลังวันที� 24 ธันวาคม 2556 ริะหว่างผูู้�จัำดการิทริัพย์์สินโทริคมนาคมแลัะกองทุน (ตามที�

ได�มีการิแก�ไขเพิ�มเติม ริวมถึงตามข�อตกลังเพิ�มเติม ฉบับลังวันที� 5 มีนาคม 2558 แลัะข�อตกลังเพิ�มเติม คริั�งที� 2 

ริะหว่างผูู้�จำัดการิทริัพย์์สินโทริคมนาคมแลัะกองทุน) (“สัญญาบริิการิหลััก”)

 กองทุนจำะแต่งตั�งผูู้�จำัดการิทริัพย์์สินโทริคมนาคมเป็นผูู้�ให�บริิการิดังต่อไปนี�

 (1) บริิการิด�านธุริการิสำาหริับทรัิพย์์สินที�เป็นโคริงสริ�างพื�นฐานโทริคมนาคมที�เกี�ย์วข�องของกองทุนตามที� 

 กำาหนดไว�ในสัญญาบริิการิหลััก (“ทริัพย์์สินที�ให�บริิการิด�านธุริการิ”) โดย์บริิการิดังกลั่าว ริวมถึง  

 การิจำัดการิการิเข�าใช�สถานที�ตั�งทริัพย์์สินโคริงสริ�างพื�นฐานโทริคมนาคม การิจัำดการิสัญญาเช่าสถานที�ตั�ง 

 ทริัพย์์สินโคริงสริ�างพื�นฐานโทริคมนาคม การิติดตามผู้ลัแลัะริาย์งานเกี�ย์วกับงบปริะมาณแลัะปริะมาณการิ 

 ปริะจำำาปทีี�เกี�ย์วข�อง การิดำาเนินการิเกี�ย์วกับการิปริะกนัภิยั์ แลัะการิจัำดเก็บคา่เชา่เปน็ริาย์เดือน (ตามสญัญาเชา่ 

  ดำาเนินการิ แลัะบริหิาริจัำดการิหลักัที�ได�มีการิแก�ไขแลัะแทนที�แลัะสัญญาเชา่อน่ ๆ ) ริวมถึงการิจัำดการิเกี�ย์วกับ 

 ใบแจำ�งหนี�สำาหรัิบค่าเช่าเป็นริาย์เดือน แลัะบริิการิอ่นใดตามที�กองทุนแลัะผูู้�จำัดการิทรัิพย์์สินโทริคมนาคม 

 จำะได�ตกลังกัน (“บริิการิด�านธุริการิ”) แลัะ
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 (2) บริิการิด�านการิตลัาดสำาหรัิบทริัพย์์สินที�เป็นโคริงสริ�างพื�นฐานโทริคมนาคมที�เกี�ย์วข�องของกองทุนที�ให� 

 ผูู้�จำัดการิทริัพย์์สินโทริคมนาคมทำาการิตลัาด ตามที�กำาหนดไว�ในสัญญาบริิการิหลััก (“ทรัิพย์์สินที�ให�บริิการิ 

 ด�านการิตลัาด”) โดย์บริิการิดังกลั่าว ริวมถึง การิจำัดทำาแผู้นการิตลัาดปริะจำำาปีเพ่อนำาพื�นที� (slots) บนเสา 

 โทริคมนาคม แลัะ/หริือความจำุของริะบบ (capacity) ของทริัพย์์สินที�ให�บริิการิที�เกี�ย์วข�องที�ย์ังไม่มีการิใช�งาน 

 ออกให�เช่า ดำาเนินการิแลัะบริิหาริจำัดการิ แลัะการิดำาเนินการิให�ความช่วย์เหลัือผูู้�เช่าแลัะบริิหาริจำัดการิ 

 ริาย์ใหม่ในการิเข�าทำาสัญญาเช่า ดำาเนินการิ แลัะบริิหาริจัำดการิ (“บริิการิด�านการิตลัาด”)

 ริวมเรีิย์กว่า “บริิการิฯ”

 การิให�บริิการิฯ มีการิปริะเมินผู้ลัโดย์การิใช�ดัชนีปริะเมินผู้ลังาน (“ดัชนีวัดผู้ลั”) ตามที�กำาหนดไว�ในสัญญาบริิการิ

หลััก ดัชนีวัดผู้ลัปริะกอบด�วย์ดัชนีต่าง ๆ  ริวมถึงการิควบคุมการิใช�จำ่าย์แลัะริาย์ได�ตามงบปริะมาณที�คาดการิณ์ 

แลัะการิต่ออาย์ุสัญญาเช่าสถานที�ตั�งทริัพย์์สิน หากการิให�บริิการิไม่เป็นไปตามดัชนีวัดผู้ลัที�กำาหนดไว�จำะมีการิ

ลัดค่าบริิการิ โดย์คู่สัญญาจำะพิจำาริณาแลัะปริับปรุิงดัชนีวัดผู้ลัเป็นริาย์ปีโดย์ตกลังริ่วมกันตามข�อกำาหนดแลัะ

เง่อนไขของสัญญาบริิการิหลััก ทั�งนี� การิเรีิย์กเก็บค่าบริิการิเป็นไปตามข�อกำาหนดแลัะเง่อนไขในสัญญาบริิการิ

หลััก ให�เริีย์กเก็บค่าบริิการิสำาหริับการิบริิการิฯ 

 ริะย์ะเวลัาการิให�บริิการิฯ เริิ�มจำากวันที�ทำาการิโอนขาย์ทริัพย์์สินโคริงสริ�างพื�นฐานโทริคมนาคมเบื�องต�นเสริ็จำสิ�น

แลัะต่อเน่องไปเป็นริะย์ะเวลัา 15 ปี ซึ�งสิ�นสุด ณ วันที� 25 ธันวาคม 2571 แลัะให�อาย์ุสัญญาต่อไปโดย์อัตโนมัติ

อีก 5 ปี เว�นแต่ มีการิบอกเลัิกสัญญาด�วย์วิธีอ่นใดตามข�อกำาหนดแลัะเง่อนไขในสัญญาบริิการิหลััก

2. สัญญาริักษัาสัดส่วนการิถือหน่วย์ลังทุน ฉบับลังวันที� 24 ธันวาคม 2556 ริะหว่างทริูแลัะกองทุน (ตามที�ได� 

มีการิแก�ไขโดย์สัญญาแก�ไขเพิ�มเติมริะหว่างทรูิแลัะกองทุน) (“สัญญาริักษัาสัดส่วนการิถือหน่วย์ลังทุน”)

 บริิษััทฯ ตกลังว่า กลัุ่มทริู จำะจำองซื�อ แลัะจำะถือแลัะริักษัาการิถือหน่วย์ลังทุนไว�โดย์ตลัอดเวลัา

 (1) นับแต่วันจำดทะเบีย์นกองทุนจำนถึงวันที�คริบห�าปีนับจำากวันจำดทะเบีย์นกองทุน สำาหริับหน่วย์ลังทุนอย์่างน�อย์ 

 ริ�อย์ลัะ 18 ของจำำานวนหน่วย์ลังทุนที�ออกโดย์กองทุนในการิเสนอขาย์คริั�งแริก แลัะ

 (2) นับแต่วันจำดทะเบีย์นเพิ�มทุนของกองทุนคริั�งแริก (“วันเพิ�มทุนของกองทุนคริั�งแริก”) จำนถึงวันที�คริบสามปี 

 นับจำากวันเพิ�มทุนของกองทุน หน่วย์ลังทุนที�ออกใหม่ภิาย์ใต�การิเสนอขาย์สำาหริับการิเพิ�มทุนคริั�งแริก 

 ซึ�งกลัุ่มทริูได�จำองซื�อ (โดย์นับริวมกัน) ในส่วนที�ไม่เกินริ�อย์ลัะ 18 ของจำำานวนหน่วย์ลังทุนทั�งหมดที�ออกใหม่ 

 ภิาย์ใต�การิเสนอขาย์สำาหริับการิเพิ�มทุนคริั�งแริก แลัะ

 (3) นับแต่วันเพิ�มทุนของกองทุนครัิ�งแริก จำนถึงวันที�คริบหนึ�งปีนับจำากวันเพิ�มทุนของกองทุน หน่วย์ลังทุน 

 ที�ออกใหม่ภิาย์ใต�การิเสนอขาย์สำาหริับการิเพิ�มทุนคริั�งแริกซึ�งกลุั่มทริูได�จำองซื�อเฉพาะในส่วนที�เกินกว่า 

 ริ�อย์ลัะ 18 ของจำำานวนหน่วย์ลังทุนทั�งหมดที�ออกใหม่ภิาย์ใต�การิเสนอขาย์สำาหริับการิเพิ�มทุนคริั�งแริก  

 (หากมี)

 (4) นับแต่วันจำดทะเบีย์นเพิ�มทุนของกองทุนคริั�งที� 2 (“วันเพิ�มทุนของกองทุนคริั�งที� 2”) จำนถึงวันที�คริบสามปี 

 นับจำากวันเพิ�มทุนของกองทุนครัิ�งที� 2 หน่วย์ลังทุนที�ออกใหม่ภิาย์ใต�การิเสนอขาย์สำาหริับการิเพิ�มทุน 

 คริั�งที� 2 ซึ�งกลัุ่มทริูได�จำองซื�อ (โดย์นับริวมกัน) ในส่วนที�ไม่เกินริ�อย์ลัะ 18 ของจำำานวนหน่วย์ลังทุนทั�งหมด 

 ที�ออกใหม่ภิาย์ใต�การิเสนอขาย์สำาหริับการิเพิ�มทุนคริั�งที� 2 แลัะ
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 (5) นับแต่วันเพิ�มทุนของกองทุนคริั�งที� 2 จำนถึงวันที�คริบหนึ�งปีนับจำากวันเพิ�มทุนของกองทุนคริั�งที� 2 หน่วย์ 

 ลังทนุที�ออกใหมภ่ิาย์ใต�การิเสนอขาย์สำาหริบัการิเพิ�มทนุคริั�งที� 2 ซึ�งกลัุม่ทริไูด�จำองซื�อเฉพาะในสว่นที�เกนิกวา่ 

 ริ�อย์ลัะ 18 ของจำำานวนหน่วย์ลังทุนทั�งหมดที�ออกใหม่ภิาย์ใต�การิเสนอขาย์สำาหริับการิเพิ�มทุนคริั�งที� 2  

 (หากมี)

 ข�อตกลังที�จำะต�องริักษัาการิถือหน่วย์ลังทุนดังกลั่าวไม่จำำากัดการิขาย์แลัะการิซื�อหน่วย์ลังทุนริะหว่างกันเอง

ภิาย์ในกลัุ่มทริู ทั�งนี� กลัุ่มทรูิ หมาย์ถึง บริิษััทฯ แลัะบริิษััทย์่อย์ซึ�งบริิษััทฯ ถือหุ�นไม่ว่าทางตริงหรืิอทางอ�อม 

ไม่น�อย์กว่าริ�อย์ลัะ 50 ของจำำานวนหุ�นที�จำำาหน่าย์ได�แลั�วทั�งหมดของบริิษััทย์่อย์นั�น

3. หนังสือข�อตกลังกริะทำาการิ (Letter of Undertaking) ลังวันที� 24 ธันวาคม 2556 โดย์ TUC 

 TUC ตกลังว่า นับแต่วันที�กองทุนลังทุนคริั�งแริกจำนถึงวันที� กสท. โทริคมนาคมเริิ�มชำาริะเงินตามสัญญาเช่า

เคริ่องแลัะอุปกริณ์ HSPA TUC จำะชำาริะหริือดำาเนินการิให�มีการิชำาริะริาย์ได�สุทธิริาย์เดือนให�แก่กองทุน 

ตามสัญญาโอนขาย์ทรัิพย์์สินแลัะริาย์ได�ริะหว่างกองทุนแลัะบีเอฟเคที

4. หนังสือสนับสนุน (Letter of Support) ลังวันที� 24 ธันวาคม 2556 ของ TUC ที�ให�แก่ บีเอฟเคที

 TUC ปริะสงค์ที�จำะเป็นผูู้�ถือหุ�นริาย์ใหญ่ที�สุดของ บีเอฟเคที เม่อนับริวมหุ�นที�ถือโดย์บริิษััทในเครืิอริาย์เดีย์ว

หริือหลัาย์ริาย์ริวมกัน แลัะไม่กริะทำาการิใด ๆ อันจำะส่งผู้ลัทำาให� บีเอฟเคที ไม่สามาริถปริะกอบธุริกิจำหริือ

ดำาริงสถานะทางการิเงินได� แลัะให�ความสนับสนุนแก่ บีเอฟเคที โดย์วิธีการิที�เหมาะสมในเชิงธุริกิจำเพ่อให�  

บีเอฟเคที สามาริถปฏิิบัติตามภิาริะผูู้กพันทางการิเงินหรืิออ่นๆ ได�ตริงตามเวลัาที�กำาหนด ทั�งนี� เท่าที�ไม่ขัดต่อ

กฎหมาย์ โดย์ริะย์ะเวลัาที�หนังสือสนับสนุนมีผู้ลั คือ นับแต่วันที� กสท. โทริคมนาคม เริิ�มชำาริะเงินค่าเช่าให�แก่  

บีเอฟเคที ตามสัญญาเช่าเคริ่องแลัะอุปกริณ์ HSPA จำนกริะทั�งภิาริะหน�าที�ของ บีเอฟเคที ในการิโอนริาย์ได�สุทธิ 

ตามสัญญาโอนขาย์ทรัิพย์์สินแลัะสิทธิริาย์ได�ที�กองทุนทำากับ บีเอฟเคที สิ�นสุดลัง

 ทั�งนี� หนังสือสนับสนุน (Letter of Support) จำะไม่มีผู้ลัผูู้กพันตามกฎหมาย์แลัะมิได�เป็นการิคำ�าปริะกันโดย์ TUC 

(ไม่ว่าจำะเป็นโดย์ชัดแจำ�งหรืิอโดย์ปริิย์าย์) ในการิที�จำะชำาริะหริือดำาเนินการิให�มีการิชำาริะริาย์ได�สุทธิที� บีเอฟเคที 

มีหน�าที�ต�องชำาริะให�แก่กองทุน หริือปริะกันการิจำ่าย์ผู้ลัตอบแทนหริือเงินจำำานวนอ่นใดให�แก่ผูู้�ถือหน่วย์ลังทุน

ของกองทุน

 สำาหรัิบริาย์ลัะเอีย์ดเพิ�มเติมเกี�ย์วกบัความสัมพนัธร์ิะหวา่งกลัุม่ทรูิแลัะกองทุนริวมโคริงสริ�างพื�นฐานโทริคมนาคม 

ดิจำิทัลั โปริดพิจำาริณาหนังสือชี�ชวนเสนอขาย์หน่วย์ลังทุนของกองทุนริวมโคริงสริ�างพื�นฐานโทริคมนาคม ดิจำิทัลั

5.2.2	ข �อจ ำากัู้ด้ของผู้้ �ถืือหุ้้ �นในติ่างประเทศ

 - ไม่มี - 
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5.3 ข้้อพิิพิาททางกฎหมาย

ข้้อพิิพิาททางกฎหมายท่�สำำาคััญข้องบริิษััทฯ และบริิษััทย่อย ณ วัันท่� 31 ธัันวัาคัม 2564 สำริุปได้้ดั้งน่�

คดีีฟ้้องร้้องทีี่�ค ้างอยู่่ � ทีี่�ศาลปกคร้อง 

ข้้อพิิพิาที่เกี�ยู่วกับค�าใช้้และเช้่อมต่�อโคร้งข้�ายู่โที่ร้คมนาคม (INTERCONNECTION CHARGE)

(1)  เม่อวัันท่� 4 กุมภาพัินธั์ 2554 ด้่แทคัได้้ย่นคัำาฟ้้องต่่อศาลปกคัริองกลาง เพิ่อข้อให้บริิษััทฯ และ ท่โอท่ริ่วัมกันชำำาริะ 

คั่าใชำ้และเชำ่อมต่่อโคัริงข้่ายโทริคัมนาคัม ต่ามข้้อเสำนอการิเชำ่อมต่่อโคัริงข้่ายข้องด่้แทคั คัือ 1.00 บาท/นาท่ สำำาหริับ 

Call Termination และอัต่ริา 0.50 บาท/นาท่ สำำาหริับ Call Transit ต่ั�งแต่่วัันท่� 17 พิฤศจิิกายน 2549 โด้ยเริ่ยกให้

บริิษััทฯ ชำำาริะคั่าต่อบแทนการิเชำ่อมต่่อโคัริงข้่ายฯ ให้แก่ด่้แทคั เป็นเงินจิำานวัน 3,283.05 ล้านบาท และให้บริิษััทฯ ริ่วัม 

ริับผิิด้ชำำาริะคั่าต่อบแทนการิเชำ่อมต่่อโคัริงข้่ายกับท่โอท่อ่กเป็นจิำานวัน 654.81 ล้านบาท ริวัมเป็นจิำานวันเงิน 

ทั�งสำิ�น 3,937.86 ล้านบาท เม่อวัันท่� 26 ธัันวัาคัม 2561 ศาลปกคัริองกลางได้้ม่คัำาพิิพิากษัาให้ บริิษััทฯ จิ่ายคั่า

เชำ่อมต่่อโคัริงข้่ายโทริคัมนาคัมให้แก่ ด้่แทคั เป็นเงิน 1,832.29 ล้านบาท และเม่อวัันท่� 23 มกริาคัม 2562 บริิษััทฯ  

ได้้ย่นอุทธัริณ์คัำาพิิพิากษัาดั้งกล่าวัต่่อศาลปกคัริองสูำงสุำด้และเม่อวัันท่� 25 มกริาคัม 2562 ด่้แทคั ได้้ย่นอุทธัริณ์ 

คัำาพิิพิากษัาดั้งกล่าวัต่่อศาลปกคัริองสำูงสำุด้เชำ่นกัน โด้ย ด่้แทคั เห็นวั่าคัำาพิิพิากษัาข้องศาลปกคัริองกลางท่�ให้บริิษััทฯ 

ชำำาริะคั่าเชำ่อมต่่อโคัริงข้่ายโทริคัมนาคัมเป็นจิำานวันเงิน 1,832.29 ล้านบาท ยังคัลาด้เคัล่อน ด้่แทคัจึิงได้้อุทธัริณ์ 

ข้อให้ศาลปกคัริองสำูงสำุด้พิิพิากษัาให้บริิษััทฯ ชำำาริะคั่าต่อบแทนการิเชำ่อมต่่อโคัริงข้่ายฯ ให้แก่ด้่แทคั เป็นเงินจิำานวัน 

634.93 ล้านบาท โด้ยถืือเป็นทุนทริัพิย์ในการิย่นอุทธัริณ์คัด่้อยู่ริะหวั่างการิพิิจิาริณาข้องศาลปกคัริองสูำงสุำด้

(2)  เม่อวัันท่� 3 กันยายน 2564 บริิษััทฯ ได้้ย่นคัำาฟ้้องต่่อศาลปกคัริองกลาง เพิ่อข้อให้ ด้่แทคั และด้่ท่เอ็น ชำำาริะคั่าใชำ้

และเชำ่อมต่่อโคัริงข้่ายโทริคัมนาคัม ต่ามข้้อเสำนอการิเชำ่อมต่่อโคัริงข้่ายข้อง บริิษััทฯ ด้่แทคั และ ด้่ท่เอ็น ต่ั�งแต่่ 

วัันท่� 1 มกริาคัม 2554 – 28 ตุ่ลาคัม 2560 โด้ยเริ่ยกให้ด่้แทคั และ ด่้ท่เอ็น ชำำาริะคั่าต่อบแทนการิเชำ่อมต่่อโคัริงข้่ายฯ 

ให้แก่บริิษััทฯ เป็นเงินจิำานวัน 1,737.49 ล้านบาท คัด่้อยู่ริะหวั่างการิพิิจิาริณาข้องศาลปกคัริองกลาง

ข้้อพิิพิาที่เกี�ยู่วกับมต่ิและคำาสัั่�งข้องคณะกร้ร้มการ้ กที่ช้. ปฏิิบัต่ิหน้าทีี่�คณะกร้ร้มการ้ กสั่ที่ช้. ทีี่�เกี�ยู่วข้้องกับการ้เข้้าซื้้�อห้ ้น

ข้องกล้ �มฮััที่ช้ิสั่ันและการ้ที่ำาความต่กลงกับ CAT TELECOM เกี�ยู่วกับการ้ให้บร้ิการ้โที่ร้ศัพิที่์เคล่อนทีี่�ร้ะบบ CDMA และ

ร้ะบบ HSPA

เมื�อวัันท่� 2 ธัันวัาคัม 2554 บริิษััทฯ ได้้ยื�นฟ้้องคัณะกริริมการิ กสำทชำ. และเลข้าธิัการิ กสำทชำ. เพิื�อข้อเพิิกถือนมติ่ และ 

คัำาสำั�งข้องคัณะกริริมการิ กทชำ. ปฏิิบัต่ิหน้าท่�คัณะกริริมการิ กสำทชำ. ต่ามหนังสืำอลงวัันท่� 7 ตุ่ลาคัม 2554 กริณ่ 

ได้้ม่หนังสำือถืึงบริิษััทฯ แจิ้งมต่ิและคัำาสัำ�งให้แก้ไข้ในสำ่วันท่�เก่�ยวักับการิทำาคัวัามต่กลงเพิื�อคัวับริวัมกิจิการิ โด้ยการิ 

เข้้าซืื้�อหุ้นข้องกลุ่มฮััทชำิสำันให้เป็นไปต่ามปริะกาศคัณะกริริมการิ กทชำ. เริื�อง หลักเกณฑ์์และวัิธั่การิคัวับริวัมกิจิการิ 

และการิถืือหุ้นไข้วั้ในกิจิการิโทริคัมนาคัม พิ.ศ. 2553 และในสำ่วันท่�เก่�ยวักับการิทำาคัวัามต่กลงกับ CAT Telecom  

เก่�ยวักับการิให้บริิการิโทริศัพิท์เคัลื�อนท่�ริะบบ CDMA และริะบบ HSPA ให้เป็นไปต่ามปริะกาศคัณะกริริมการิ กทชำ. 

เริื�องมาต่ริการิเพิื�อป้องกันมิให้ม่การิกริะทำาอันเป็นการิผิูกข้าด้หริือก่อให้เกิด้คัวัามไม่เป็นธัริริมในการิแข้่งข้ันในกิจิการิ

โทริคัมนาคัม พิ.ศ. 2549 และพิริะริาชำบัญญัต่ิองคั์กริจัิด้สำริริคัลื�นคัวัามถื่�และกำากับการิปริะกอบกิจิการิวัิทยุกริะจิายเสำ่ยง 

วัิทยุโทริทัศน์ และกิจิการิโทริคัมนาคัม พิ.ศ. 2553 ซื้ึ�งบริิษััทฯ เห็นวั่ามต่ิและคัำาสำั�งด้ังกล่าวัไม่ม่คัวัามชำัด้เจินและ 

ไม่น่าจิะชำอบด้้วัยกฎหมาย เมื�อวัันท่� 23 กุมภาพิันธั์ 2559 ศาลปกคัริองกลางได้้ม่คัำาพิิพิากษัาให้เพิิกถือนคัำาสัำ�งข้อง กทชำ. 

ปฏิิบัต่ิหน้าท่�คัณะกริริมการิ กสำทชำ. ต่ามมติ่ท่�ปริะชำุมคัริั�งท่� 30/2554 เมื�อวัันท่� 28 กันยายน 2554 โด้ยให้ม่ผิลย้อนหลังไป

ถืึงวัันท่�ม่คัำาสำั�งด้ังกล่าวั 
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เมื�อวัันท่� 24 ม่นาคัม 2559 กสำทชำ. และเลข้าธัิการิ กสำทชำ. ได้้ยื�นอุทธัริณ์คัำาพิิพิากษัาข้องศาลปกคัริองกลางต่่อศาลปกคัริอง

สำูงสำุด้ ซื้ึ�งบริิษััทฯ ได้้อุทธัริณ์ในบางปริะเด้็นท่�ยังไม่เห็นพิ้องด้้วัย เมื�อวัันท่� 24 พิฤศจิิกายน 2564 ศาลปกคัริองสำูงสำุด้ 

ม่คัำาพิิพิากษัายกฟ้้อง คัด้่ถืึงท่�สำุด้

ข้้อพิิพิาที่กร้ณีบร้ิษััที่ฯ พิิมพิ์ร้่ปสั่ัญลักษัณ์ข้องบร้ิษััที่ฯ บนใบแจ้้งหนี� ใบกำากับภาษัี และใบเสั่ร็้จ้ร้ับเงิน

เมื�อวัันท่� 27 ธัันวัาคัม 2556 บริิษััทฯ ได้้ยื�นคัำาริ้องข้อเพิิกถือนคัำาช่ำ�ข้าด้ข้องคัณะอนุญาโต่ตุ่ลาการิต่่อศาลปกคัริอง   

ข้้อพิิพิาทน่�สำืบเนื�องมาจิากท่โอท่ได้้ยื�นคัำาเสำนอข้้อพิิพิาทเริ่ยกคั่าเส่ำยหายจิากการิท่�บริิษััทฯ พิิมพิ์ริูปสำัญลักษัณ์ 

บนใบแจิ้งหน่�และใบเสำร็ิจิรัิบเงินฉบับละ 4.00 บาท นับต่ั�งแต่่เดื้อนสิำงหาคัม 2544 จินถืึงเดื้อนสิำงหาคัม 2547 เป็น

จิำานวันเงิน 785.64 ล้านบาท และต่ั�งแต่่เดื้อนกันยายน 2547 จินถืึงเดื้อนธัันวัาคัม 2547 ริวัมถืึงตั่�งแต่่เดื้อนพิฤษัภาคัม 

2548 จินถืึงเด้ือนม่นาคัม 2549 เป็นเงินจิำานวัน 272.80 ล้านบาท นอกจิากน่� ยังได้้เริ่ยกริ้องคั่าเส่ำยหายทางไปริษัณ่ย์ 

ต่ั�งแต่่เดื้อนธัันวัาคัม 2547 จินถืึงเดื้อนเมษัายน 2548 เป็นเงินจิำานวัน 8.12 ล้านบาท คั่าพิัสำดุ้ท่�จิัด้หามาแล้วัไม่ได้้ใชำ้

เป็นเงินจิำานวัน 2.35 ล้านบาท คั่าเสำ่ยหายด้้านการิต่ลาด้และภาพิลักษัณ์ เป็นเงินจิำานวัน 780.02 ล้านบาท ริวัมเป็น

ทุนทรัิพิย์ทั�งสำิ�น 1,848.95 ล้านบาท เมื�อวัันท่� 20 กันยายน 2556 คัณะอนุญาโต่ตุ่ลาการิได้้ม่คัำาช่ำ�ข้าด้ให้ บริิษััทฯ ชำำาริะ

คั่าเสำ่ยหาย ต่ั�งแต่่เด้ือนพิฤศจิิกายน 2545 ถืึงเด้ือนม่นาคัม 2549 เป็นเงิน 96.59 ล้านบาท และให้ชำำาริะคั่าเส่ำยหายเป็น 

คั่าพิัสำดุ้จิัด้หาแล้วัไม่ได้้ใชำ้งาน 2.35 ล้านบาท ให้แก่ ท่โอท่ ริวัมเป็นเงินจิำานวัน 98.59 ล้านบาท ภายใน 30 วัันนับแต่่ 

วัันท่�ริับทริาบคัำาช่ำ�ข้าด้ ต่่อมาบริิษััทฯ ได้้ยื�นคัำาริ้องข้อเพิิกถือนคัำาช่ำ�ข้าด้คัณะอนุญาโต่ตุ่ลาการิต่่อศาลปกคัริองกลาง  

โด้ยท่โอท่ ได้้ยื�นคัำาริ้องข้อให้บังคัับต่ามคัำาช่ำ�ข้าด้ข้องคัณะอนุญาโต่ตุ่ลาการิต่่อศาลปกคัริองกลาง เมื�อวัันท่� 13 กันยายน 

2562 ศาลปกคัริองกลางได้้ม่คัำาพิิพิากษัาให้บังคัับต่ามคัำาช่ำ�ข้าด้ข้องคัณะอนุญาโต่ตุ่ลาการิให้แล้วัเสำร็ิจิภายใน 90 วััน

นับแต่่วัันท่�คัด้่ถึืงท่�สำุด้และให้ยกคัำาริ้องข้อเพิิกถือนคัำาช่ำ�ข้าด้ท่�บริิษััทฯยื�น บริิษััทฯ ไม่เห็นพิ้องด้้วัยกับคัำาพิิพิากษัา 

ด้ังกล่าวั โด้ยในวัันท่� 11 ตุ่ลาคัม 2562 บริิษััทฯ ได้้ยื�นอุทธัริณ์ต่่อศาลปกคัริองสูำงสุำด้ เมื�อวัันท่� 3 กันยายน 2564  บริิษััทฯ 

ยื�นคัำาริ้องข้อถือนอุทธัริณ์คัด่้ด้ังกล่าวั ต่่อมาศาลปกคัริองสำูงสำุด้ม่คัำาสัำ�งอนุญาต่ถือนอุทธัริณ์คัด้่ด้ังกล่าวัและจิำาหน่ายคัด้่

ออกจิากสำาริบบคัวัาม คัด้่จึิงถืึงท่�สำุด้

ข้้อพิิพิาที่เกี�ยู่วกับสั่ัญญาข้้อ 38 ข้องสัั่ญญาร้�วมการ้งานฯ

เมื�อวัันท่� 15 พิฤษัภาคัม 2549 บริิษััทฯ ได้้ยื�นคัำาเสำนอข้้อพิิพิาทต่่ออนุญาโต่ตุ่ลาการิเก่�ยวักับเริื�องข้อให้ท่โอท่ริะงับการิ

ใชำ้อำานาจิกำากับดู้แลสำัญญาริ่วัมการิงานฯ และริะงับการิใชำ้อำานาจิต่ามสำัญญา นับต่ั�งแต่่วัันท่�สำถืานภาพิองคั์การิโทริศัพิท์

แห่งปริะเทศไทย (ทศท.) เปล่�ยนแปลงไป และให้อำานาจิกำากับดู้แลเป็นข้องกริะทริวังคัมนาคัม หรืิอกริะทริวังเทคัโนโลย่

สำาริสำนเทศและการิสำื�อสำาริ เป็นคัด้่ไม่ม่ทุนทริัพิย์ ต่่อมาเมื�อวัันท่� 8 พิฤศจิิกายน 2549 บริิษััทฯ ได้้ยื�นคัำาเสำนอข้้อพิิพิาท

ต่่ออนุญาโต่ตุ่ลาการิ เริื�องการิปฏิิเสำธัอำานาจิกำากับดู้แลข้อง ท่โอท่ ต่ามข้้อ 38 ข้องสัำญญาริ่วัมการิงานฯ เป็นคัด้่ใหม่ 

อ่กคัด้่หนึ�ง ซื้ึ�งทั�งสำองข้้อพิิพิาทน่� คัณะอนุญาโต่ตุ่ลาการิได้้ม่คัำาช่ำ�ข้าด้แล้วัเมื�อวัันท่� 4 กันยายน 2557 วั่าการิใชำ้อำานาจิ

ข้องท่โอท่ เป็นการิใชำ้อำานาจิต่ามสำัญญาพิิพิาท ซึื้�งต่่อมาเมื�อวัันท่� 26 พิฤศจิิกายน 2557 บริิษััทฯได้้ยื�นคัำาริ้องข้อ 

เพิิกถือนคัำาช่ำ�ข้าด้ข้องคัณะอนุญาโต่ตุ่ลาการิข้องทั�งสำองข้้อพิิพิาทน่�ต่่อศาลปกคัริองกลาง ต่่อมาเมื�อวัันท่� 2 พิฤษัภาคัม 

2559 ท่โอท่ ได้้ยื�นคัำาริ้องข้อให้ศาลบังคัับต่ามคัำาช่ำ�ข้าด้ข้องอนุญาโต่ตุ่ลาการิต่่อศาลปกคัริองกลาง ซื้ึ�งศาลได้้ม่คัำาสัำ�ง 

ริวัมคัด้่เข้้าด้้วัยกัน เมื�อวัันท่� 13 กันยายน 2562 ศาลปกคัริองกลางได้้ม่คัำาพิิพิากษัายกคัำาริ้องข้อเพิิกถือนคัำาช่ำ�ข้าด้ท่� 

บริิษััทฯ ยื�นทั�งสำองคัด่้ และให้บังคัับต่ามคัำาช่ำ�ข้าด้ข้องคัณะอนุญาโต่ตุ่ลาการิ ทั�งน่� เมื�อวัันท่� 11 ตุ่ลาคัม 2562 บริิษััทฯ  

ได้้ยื�นอุทธัริณ์ต่่อศาลปกคัริองสำูงสำุด้ ปัจิจิุบัน คัด่้อยู่ริะหวั่างการิพิิจิาริณาข้องศาลปกคัริองสูำงสุำด้

ข้้อพิิพิาที่เกี�ยู่วกับสั่�วนแบ�งร้ายู่ไดี้ต่ามสั่ัญญาร้�วมการ้งานฯ

เมื�อวัันท่� 22 มกริาคัม 2551 ท่โอท่ ได้้ยื�นคัำาเสำนอข้้อพิิพิาทต่่ออนุญาโต่ตุ่ลาการิเริ่ยกคัืนสำ่วันแบ่งริายได้้ท่�บริิษััทฯ ได้้รัิบ 

เกินกวั่าสิำทธัิท่�พิึงจิะได้้รัิบจิำานวัน 1,479.62 ล้านบาท พิริ้อมด้อกเบ่�ย บริิษััทฯ ได้้ยื�นคัำาคััด้คั้านเมื�อวัันท่� 18 เมษัายน 

2551 ต่่อมาเมื�อวัันท่� 26 มิถืุนายน 2557 อนุญาโต่ตุ่ลาการิโด้ยเสำ่ยงข้้างมากได้้ช่ำ�ข้าด้ให้บริิษััทฯ ชำำาริะเงินจิำานวัน 

1,217.50 ล้านบาท พิริ้อมด้้วัยอัต่ริาด้อกเบ่�ยริ้อยละ 7.5 ต่่อปี นับตั่�งแต่่วัันท่� 22 มกริาคัม 2551 จินกวั่าจิะชำำาริะเสำร็ิจิสำิ�น

ให้แก่ท่โอท่ ทั�งน่� บริิษััทฯ ได้้ยื�นคัำาริ้องข้อเพิิกถือนคัำาช่ำ�ข้าด้ข้องอนุญาโต่ตุ่ลาการิต่่อศาลปกคัริองกลาง และท่โอท่ก็ได้้ 

ยื�นคัำาริ้องเพิื�อให้ศาลบังคัับต่ามคัำาช่ำ�ข้าด้ข้องคัณะอนุญาโต่ตุ่ลาการิ ต่่อมาศาลปกคัริองกลางได้้ม่คัำาสำั�งให้ริวัมการิ

พิิจิาริณาคัด้่ทั�งสำองเข้้าไวั้ด้้วัยกัน เมื�อวัันท่� 26 กันยายน 2561 ศาลปกคัริองกลางได้้ม่คัำาพิิพิากษัาให้บริิษััทฯ ชำนะคัด้่ 
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และเพิิกถือนคัำาช่ำ�ข้าด้ข้องคัณะอนุญาโต่ตุ่ลาการิ ต่่อมาวัันท่� 24 ตุ่ลาคัม 2561 ท่โอท่ยื�นอุทธัริณ์คัำาพิิพิากษัาต่่อ 

ศาลปกคัริองสำูงสำุด้และเมื�อวัันท่� 25 กันยายน 2562 บริิษััทฯ ได้้ยื�นคัำาให้การิแก้อุทธัริณ์ดั้งกล่าวัแล้วั คัด่้อยู่ริะหวั่างการิ

พิิจิาริณาข้องศาลปกคัริองสูำงสำุด้

ข้้อพิิพิาที่เกี�ยู่วกับเร้่องค�าโที่ร้ศัพิที่์ที่างไกลในปร้ะเที่ศ TA 1234

เมื�อวัันท่� 6 มกริาคัม 2560 บริิษััทฯ ได้้ยื�นคัำาริ้องข้อเพิิกถือนคัำาช่ำ�ข้าด้ข้องอนุญาโต่ตุ่ลาการิต่่อศาลปกคัริองกลาง 

กริณ่ท่� ท่โอท่ ยื�นคัำาเสำนอข้้อพิิพิาทเริ่ยกริ้องคั่าเสำ่ยหายจิากการิสูำญเส่ำยริายได้้ต่ั�งแต่่วัันท่� 16 พิฤศจิิกายน 2543 ถืึงเด้ือน 

มิถืุนายน 2548 เป็นจิำานวันเงิน 16,865.09 ล้านบาท อันเนื�องมาจิากบริิษััทฯ ลด้คั่าบริิการิทางไกลในปริะเทศภายใต่้

โคัริงการิ TA 1234 และริ้องข้อให้บริิษััทฯ เร่ิยกเก็บคั่าบริิการิทางไกลในปริะเทศต่ามอัต่ริาท่�ต่กลงกันภายใต่้สำัญญา

ริ่วัมการิงานฯ ซื้ึ�งคัณะอนุญาโต่ตุ่ลาการิได้้ม่คัำาช่ำ�ข้าด้ให้บริิษััทฯ ชำำาริะเงินจิำานวัน 1,703.09 ล้านบาท พิริ้อมด้อกเบ่�ย

อัต่ริา MLR+1 (ริ้อยละ 6.6875) ต่่อปี นับต่ั�งแต่่วัันท่� 29 พิฤษัภาคัม 2548 จินกวั่าจิะชำำาริะเสำร็ิจิ และให้บริิษััทฯ ชำำาริะ 

คั่าเสำ่ยหายจิากการิท่�ท่โอท่ ข้าด้ริายได้้จิากการิให้บริิการิโทริศัพิท์ในโคัริงข้่ายข้องบริิษััทฯ เดื้อนละ 27.16 ล้านบาท พิริ้อม

ด้อกเบ่�ยในอัต่ริาเด่้ยวักัน นับถัืด้จิากวัันเสำนอข้้อพิิพิาท (วัันท่� 30 มิถืุนายน 2548) จินกวั่าจิะยุต่ิการิให้บริิการิโทริศัพิท์ 

ทางไกล TA 1234 ต่่อมาเมื�อวัันท่� 30 กันยายน 2562 ศาลปกคัริองกลางได้้ม่คัำาพิิพิากษัายกคัำาริ้องข้อเพิิกถือน 

คัำาช่ำ�ข้าด้ข้องบริิษััทฯ ซึื้�งบริิษััทฯไม่เห็นพิ้องด้้วัย เมื�อวัันท่� 28 ตุ่ลาคัม 2562 บริิษััทฯ จิึงได้้ใชำ้สิำทธัิอุทธัริณ์คัำาพิิพิากษัา 

ศาลปกคัริองกลางด้ังกล่าวัต่่อศาลปกคัริองสำูงสำุด้

ทั�งน่� เมื�อวัันท่� 26 กริกฎาคัม 2560 ท่โอท่ได้้ยื�นคัำาริ้องข้อให้ศาลบังคัับต่ามคัำาช่ำ�ข้าด้ข้องคัณะอนุญาโต่ตุ่ลาการิ 

ต่่อศาลปกคัริองกลางต่ามท่�คัณะอนุญาโต่ตุ่ลาการิได้้ม่คัำาช่ำ�ข้าด้ให้บริิษััทฯ ชำำาริะเงินจิำานวัน 1,703.09 ล้านบาท และ 

คั่าเสำ่ยหายจิากการิท่�ท่โอท่ข้าด้ริายได้้ เด้ือนละ 27.16 ล้านบาท และต่่อมา เมื�อวัันท่� 31 กริกฎาคัม 2563 ศาลปกคัริองกลาง 

ม่คัำาพิิพิากษัาต่ามคัำาริ้องข้อบังคัับต่ามคัำาช่ำ�ข้าด้ข้องอนุญาโต่ตุ่ลาการิข้องท่โอท่ ซึื้�งบริิษััทฯ ไม่เห็นพิ้องด้้วัย เมื�อวัันท่�  

28 สำิงหาคัม 2563 บริิษััทฯ ยื�นอุทธัริณ์คัำาพิิพิากษัาข้องศาลปกคัริองกลางด้ังกล่าวัต่่อศาลปกคัริองสำูงสุำด้ 

ปัจิจิุบันทั�ง 2 คัด้่อยู่ริะหวั่างการิพิิจิาริณาข้องศาลปกคัริองสำูงสุำด้

ข้้อพิิพิาที่เกี�ยู่วกับสั่�วนแบ�งร้ายู่ไดี้ในสั่�วนค�าโที่ร้ศัพิที่์ที่างไกลต่�างปร้ะเที่ศ

เมื�อวัันท่� 28 มกริาคัม 2548 บริิษััทฯ ได้้ยื�นคัำาเสำนอข้้อพิิพิาทต่่ออนุญาโต่ตุ่ลาการิเก่�ยวักับเริื�องการิคัำานวัณสำ่วันแบ่ง

ริายได้้ท่�เกิด้จิากคั่าโทริศัพิท์ทางไกลต่่างปริะเทศภายใต่้สัำญญาริ่วัมการิงานฯ บริิษััทฯ ได้้เริ่ยกริ้องคั่าเส่ำยหายสำำาหริับ

การิท่�ท่โอท่ไม่สำามาริถืคัำานวัณแยกคั่าสำ่วันแบ่งริายได้้ท่�ท่โอท่ได้้รัิบจิากการิใชำ้โทริศัพิท์ต่่างปริะเทศในสำ่วันโคัริงข้่าย 

ข้องบริิษััทฯ ออกจิากสำ่วันข้องโคัริงข้่ายท่โอท่และคั่าเสำ่ยหายจิากการิคัำานวัณจิำานวันเงินผิิด้พิลาด้ พิริ้อมด้อกเบ่�ย 

ริวัมเป็นทุนทรัิพิย์ 8,699 ล้านบาท ทั�งน่� เมื�อวัันท่� 22 พิฤศจิิกายน 2560 คัณะอนุญาโต่ตุ่ลาการิได้้ม่คัำาช่ำ�ข้าด้ให้ยกคัำาเสำนอ 

ข้้อพิิพิาทข้องบริิษััทฯ ต่่อมาวัันท่� 9 ม่นาคัม 2561 บริิษััทฯจิึงได้้ยื�นคัำาริ้องข้อเพิิกถือนคัำาช่ำ�ข้าด้ข้องอนุญาโต่ตุ่ลาการิ

ต่่อศาลปกคัริองกลาง เมื�อวัันท่�  30 ตุ่ลาคัม 2563 ศาลปกคัริองกลางม่คัำาพิิพิากษัาให้เพิิกถือนคัำาช่ำ�ข้าด้ข้อง 

คัณะอนุญาโต่ตุ่ลาการิบางสำ่วัน เมื�อวัันท่� 27 พิฤศจิิกายน 2563 บริิษััทฯยื�นอุทธัริณ์คัำาพิิพิากษัาข้องศาลปกคัริองกลาง 

ด้ังกล่าวัต่่อศาลปกคัริองสำูงสำุด้ เมื�อวัันท่� 3 กันยายน 2564 บริิษััทฯ และ ท่โอท่ ยื�นคัำาริ้องข้อถือนอุทธัริณ์คัด้่ดั้งกล่าวั  

ต่่อมา ศาลปกคัริองสำูงสำุด้ม่คัำาสำั�งอนุญาต่ถือนอุทธัริณ์คัด้่ด้ังกล่าวัและจิำาหน่ายคัด้่ออกจิากสำาริบบคัวัาม คัด้่จิึงถืึง 

ท่�สำุด้ 

ข้้อพิิพิาที่เกี�ยู่วกับการ้ให้บร้ิการ้ ADSL  

เมื�อวัันท่� 28 ตุ่ลาคัม 2548 ท่โอท่ได้้ยื�นคัำาเสำนอข้้อพิิพิาทริะบุวั่า บริิษััทฯ ละเมิด้ข้้อต่กลงในสำัญญาริ่วัมการิงานฯ  

โด้ยให้บริิการิหริือยินยอมให้ผิู้อื�นนำาอุปกริณ์ในริะบบไปให้บริิการิอินเทอริ์เน็ต่คัวัามเร็ิวัสูำง (ADSL) ท่โอท่เริ่ยกริ้อง 

คั่าเส่ำยหายเป็นจิำานวันเงิน 2,010.21 ล้านบาท พิริ้อมด้อกเบ่�ย นอกจิากน่� ท่โอท่ยังเริ่ยกริ้องให้บริิษััทฯ ชำำาริะ 

คั่าเสำ่ยหายต่่อเนื�องจิากเด้ือนกริกฎาคัม 2548 อ่กเด้ือนละ 180.00 ล้านบาท พิริ้อมด้อกเบ่�ย และข้อให้บริิษััทฯ ริะงับการิ 
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ให้บริิการิหรืิออนุญาต่ให้ผิู้อื�นให้บริิการิ ADSL ต่่อมาเมื�อวัันท่� 6 พิฤศจิิกายน 2558 ท่โอท่ได้้ยื�นคัำาริ้องข้อแก้ไข้คัำาเสำนอ 

ข้้อพิิพิาทโด้ยแก้ไข้คั่าเสำ่ยหายจิากการิข้าด้ริายได้้จิากให้บริิการิอินเต่อริ์เน็ต่คัวัามเริ็วัสูำง ADSL ต่ั�งแต่่เด้ือนกันยายน 2544  

ถืงึเด้อืนสำงิหาคัม 2558 เปน็จิำานวัน 63,457.91 ลา้นบาท พิริอ้มด้อกเบ่�ยในอัต่ริา MLR+1 เปน็จิำานวันเงิน 22,748.37 ลา้นบาท 

ริวัมเป็นเงินทั�งสำิ�น 86,206.29 ล้านบาท โด้ยเมื�อวัันท่� 29 มกริาคัม 2559 บริิษััทฯ ได้้ยื�นคัำาริ้องข้อคััด้คั้านการิแก้ไข้ทุน

ทรัิพิย์ข้องท่โอท่ 

เมื�อวัันท่� 4 กันยายน 2561 บริิษััทฯ ได้้ริับคัำาช่ำ�ข้าด้ข้องคัณะอนุญาโต่ตุ่ลาการิซื้ึ�งได้้ม่คัำาช่ำ�ข้าด้ให้บริิษััทฯ ชำำาริะเงิน 

คั่าผิิด้สำัญญาให้แก่ท่โอท่ (1) ตั่�งแต่่เด้ือนกันยายน 2544 ถืึงสำิงหาคัม 2558 เป็นจิำานวัน 59,120.65 ล้านบาท 

และ ด้อกเบ่�ยจิำานวัน 16,978.65 ล้านบาท พิริ้อมด้อกเบ่�ยริ้อยละ 6.6875 ต่่อปี จิากต่้นเงิน 59,120.65 ล้านบาท 

ต่ั�งแต่่เดื้อนกันยายน 2558 จินกวั่าจิะชำำาริะเสำร็ิจิสิำ�น และ (2) ให้ชำำาริะเงินตั่�งแต่่เดื้อนตุ่ลาคัม 2558 ถืึงธัันวัาคัม 2560 จิำานวัน 

17,076.92 ล้านบาท และ ด้อกเบ่�ยจิำานวัน 1,298.05 ล้านบาท พิริ้อมด้อกเบ่�ยริ้อยละ 6.6875 ต่่อปี จิากต่้นเงิน 17,076.92  

ล้านบาท ต่ั�งแต่่เด้ือนมกริาคัม 2561 จินกวั่าจิะชำำาริะเสำร็ิจิสิำ�น อย่างไริก็ต่าม เมื�อวัันท่� 11 ตุ่ลาคัม 2561 บริิษััทฯ ยื�นข้อให้

ศาลปกคัริองเพิิกถือนคัำาช่ำ�ข้าด้ดั้งกล่าวั สำ่วันท่โอท่ได้้ยื�นคัำาข้อบังคัับต่ามคัำาช่ำ�ข้าด้ต่่อศาลปกคัริองเมื�อวัันท่� 14 กุมภาพิันธั์ 

2562 ซื้ึ�งบริิษััทฯ ได้้ยื�นคัำาคััด้คั้านคัำาริ้องข้อบังคัับต่ามคัำาช่ำ�ข้าด้ข้องคัณะอนุญาโต่ตุ่ลาการิข้องท่โอท่แล้วั ต่่อมาวัันท่�  

15 กริกฎาคัม 2562 ศาลปกคัริองกลางได้้ม่คัำาสำั�งริวัมสำำานวันคัด้่ เมื�อวัันท่� 29 ธัันวัาคัม 2563 ศาลปกคัริองกลางได้้ม่ 

คัำาพิิพิากษัาเพิิกถือนคัำาช่ำ�ข้าด้ข้องคัณะอนุญาโต่ตุ่ลาการิ และยกคัำาริ้องข้อบังคัับต่ามคัำาช่ำ�ข้าด้ข้องท่โอท่ เมื�อวัันท่�  

27 มกริาคัม 2564 ท่โอท่ ยื�นอุทธัริณ์คัำาพิิพิากษัาข้องศาลปกคัริองกลางด้ังกล่าวัต่่อศาลปกคัริองสำูงสุำด้ ปัจิจิุบัน คัด้่อยู่

ริะหวั่างการิพิิจิาริณาข้องศาลปกคัริองสูำงสำุด้

ข้้อพิิพิาที่เกี�ยู่วกับค�าใช้้ที่�อร้้อยู่สั่ายู่ 

(1)  เม่อวัันท่� 31 พิฤษัภาคัม 2548 ท่โอท่ได้้ย่นคัำาเสำนอข้้อพิิพิาทต่่อสำถืาบันอนุญาโต่ตุ่ลาการิเริ่ยกริ้องให้บริิษััทฯ  

ชำำาริะเงินคั่าเชำ่าท่อริ้อยสำายบริิเวัณเมืองทองธัาน่ ต่ั�งแต่่เด้ือนพิฤษัภาคัม 2547 ถืึงเด้ือนเมษัายน 2548 เป็นจิำานวันเงิน 

6.72 ล้านบาทพิริ้อมด้อกเบ่�ย บริิษััทฯ ได้้ย่นคัำาคััด้คั้านเม่อวัันท่� 19 กันยายน 2548 ต่่อมาเม่อวัันท่� 30 ม่นาคัม 

2563 คัณะอนุญาโต่ตุ่ลาการิได้้ม่คัำาช่ำ�ข้าด้ยกคัำาเสำนอข้้อพิิพิาทข้องท่โอท่ ทั�งน่� เม่อวัันท่� 1 กริกฎาคัม 2563  

ท่โอท่ย่นคัำาริ้องข้อให้ศาลปกคัริองเพิิกถือนคัำาช่ำ�ข้าด้ด้ังกล่าวั เม่อวัันท่� 3 กันยายน 2564 ท่โอท่ย่นคัำาริ้องข้อ 

ถือนคัด้่ด้ังกล่าวั ต่่อมาศาลปกคัริองกลางม่คัำาสัำ�งอนุญาต่ถือนคัด่้ด้ังกล่าวัและจิำาหน่ายคัด่้ออกจิากสำาริบบคัวัาม  

คัด้่จิึงถืึงท่�สำุด้

(2)  เม่อวัันท่� 17 กุมภาพิันธั์ 2557 ท่โอท่ได้้เสำนอข้้อพิิพิาทต่่อสำถืาบันอนุญาโต่ตุ่ลาการิเริ่ยกริ้องให้บริิษััทฯ ชำำาริะ 

คั่าเชำ่าใชำ้ท่อริ้อยสำายบริิเวัณเมืองทองธัาน่ให้แก่ท่โอท่ (สำำาหริับคั่าเชำ่าในชำ่วังเวัลาตั่�งแต่่เด้ือนพิฤษัภาคัม 2548  

ถืึงเด้ือนธัันวัาคัม 2556) เป็นเงินจิำานวัน 59.17 ล้านบาท พิริ้อมด้้วัยด้อกเบ่�ย ต่่อมาเม่อวัันท่� 29 มิถืุนายน 

2561 คัณะอนุญาโต่ตุ่ลาการิได้้ม่คัำาช่ำ�ข้าด้ให้บริิษััทฯ ชำำาริะเงินจิำานวัน 48.85 ล้านบาท พิริ้อมด้อกเบ่�ยในอัต่ริา 

MLR+1 ข้องต่้นเงินจิำานวัน 31.37 ล้านบาท นับถืัด้จิากวัันย่นคัำาเสำนอข้้อพิิพิาทจินกวั่าจิะชำำาริะเสำร็ิจิ แต่่ต่่อมาวัันท่�  

28 สำิงหาคัม 2561 ได้้แก้ไข้คัำาช่ำ�ข้าด้ให้บริิษััทฯ ชำำาริะเงิน 39.8 ล้านบาทพิริ้อมด้อกเบ่�ยดั้งกล่าวั เม่อวัันท่� 2 ตุ่ลาคัม 

2561 บริิษััทฯ ย่นคัำาริ้องข้อให้ศาลปกคัริองเพิิกถือนคัำาช่ำ�ข้าด้ด้ังกล่าวั เม่อวัันท่� 31 ม่นาคัม 2563 ศาลปกคัริองกลาง 

ม่คัำาพิิพิากษัายกคัำาริ้องข้อเพิิกถือนคัำาช่ำ�ข้าด้ข้องบริิษััทฯ ต่่อมาเม่อวัันท่� 28 เมษัายน 2563 บริิษััทฯ อุทธัริณ์

คัำาพิิพิากษัาดั้งกล่าวัต่่อศาลปกคัริองสูำงสำุด้ คัด้่อยู่ริะหวั่างการิพิิจิาริณาข้องศาลปกคัริองสูำงสุำด้ ทั�งน่� เม่อวัันท่�  

17 มิถืุนายน 2562 ท่โอท่ย่นคัำาริ้องข้อบังคัับต่ามคัำาช่ำ�ข้าด้ในคัด่้น่� คัด้่อยู่ริะหวั่างการิพิิจิาริณาข้องศาลปกคัริองกลาง
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(3)  เม่อวัันท่� 31 มกริาคัม 2561 ท่โอท่ได้้ย่นคัำาเสำนอข้้อพิิพิาทต่่อสำถืาบันอนุญาโต่ตุ่ลาการิเริ่ยกริ้องให้บริิษััทฯ ชำำาริะ 

คั่าเชำ่าใชำ้ท่อริ้อยสำายบริิเวัณเมืองทองธัาน่ ต่ั�งแต่่เดื้อนมกริาคัม 2557 ถืึงเดื้อนตุ่ลาคัม 2560 เป็นเงินจิำานวัน  

26.13 ล้านบาท พิริ้อมด้อกเบ่�ย โด้ยเม่อวัันท่� 16 เมษัายน 2563 คัณะอนุญาโต่ตุ่ลาการิม่คัำาช่ำ�ข้าด้ให้ บริิษััทฯ  

ชำำาริะเงินจิำานวัน 29.51 ล้านบาท พิริ้อมด้อกเบ่�ยในอัต่ริา MLR+1 ข้องต่้นเงินจิำานวัน 26.13ล้านบาท นับถืัด้จิาก

วัันย่นคัำาเสำนอข้้อพิิพิาทจินกวั่าจิะชำำาริะเสำร็ิจิ เม่อวัันท่� 20 กริกฎาคัม 2563 บริิษััทฯ ย่นคัำาริ้องข้อให้ศาลปกคัริอง

เพิิกถือนคัำาช่ำ�ข้าด้ เม่อวัันท่� 3 กันยายน 2564 บริิษััทฯ ย่นคัำาริ้องข้อถือนคัด้่ดั้งกล่าวั ต่่อมาศาลปกคัริองกลาง 

ม่คัำาสำั�งอนุญาต่ถือนคัด้่ดั้งกล่าวัและจิำาหน่ายคัด่้ออกจิากสำาริบบคัวัาม คัด่้จิึงถืึงท่�สุำด้

ข้้อพิิพิาที่เกี�ยู่วกับการ้ให้บร้ิการ้โที่ร้ศัพิที่์สั่าธาร้ณะ  

เมื�อวัันท่� 15 พิฤษัภาคัม 2560 ท่โอท่ ได้้ยื�นคัำาเสำนอข้้อพิิพิาทต่่อสำถืาบันอนุญาโต่ตุ่ลาการิ เริ่ยกริ้องให้บริิษััทฯ ชำำาริะ 

คั่าเสำ่ยหาย โด้ยอ้างวั่าบริิษััทฯด้ำาเนินการิโฆษัณาการิเติ่มเงินบนตู่้โทริศัพิท์สำาธัาริณะและยินยอมให้ทริูมูฟ้ให้บริิการิ 

เต่ิมเงินผิ่านตู่้โทริศัพิท์สำาธัาริณะ โด้ยท่โอท่ ได้้เริ่ยกคั่าเส่ำยหายจิากบริิษััทฯเป็นจิำานวัน 1,052.65 ล้านบาท ต่่อมา 

วัันท่� 24 เมษัายน 2562 คัณะอนุญาโต่ตุ่ลาการิม่คัำาช่ำ�ข้าด้ให้บริิษััทฯ ชำำาริะเงินบางสำ่วันให้ท่โอท่จิำานวัน 302.57 ล้านบาท 

พิริ้อมด้อกเบ่�ยริ้อยละ 7.5 ต่่อปี นับถืัด้จิากวัันท่�ยื�นคัำาเสำนอข้้อพิิพิาทจินกวั่าจิะชำำาริะเสำร็ิจิ โด้ยท่�บริิษััทฯ ได้้รัิบทริาบ 

คัำาช่ำ�ข้าด้ดั้งกล่าวัเมื�อวัันท่� 30 เมษัายน 2562 บริิษััทฯ ไม่เห็นด้้วัยกับคัำาช่ำ�ข้าด้ดั้งกล่าวั โด้ยเมื�อวัันท่� 26 กริกฎาคัม 

2562 บริิษััทฯ ยื�นคัำาริ้องข้อเพิิกถือนคัำาช่ำ�ข้าด้ต่่อศาลปกคัริองกลาง เมื�อวัันท่� 3 กันยายน 2564 บริิษััทฯ และท่โอท่  

ยื�นคัำาริ้องข้อถือนคัด้่ด้ังกล่าวั ต่่อมาศาลปกคัริองกลางม่คัำาสำั�งอนุญาต่ถือนคัด้่ด้ังกล่าวัและจิำาหน่ายคัด้่ออกจิาก 

สำาริบบคัวัาม คัด้่จิึงถืึงท่�สำุด้

คดีีเกี�ยู่วกับผลปร้ะโยู่ช้น์ต่อบแที่นค�าเช้่อมโยู่งโคร้งข้�ายู่  

เมื�อวัันท่� 12 ม่นาคัม 2563 บริิษััทฯ ได้้ยื�นฟ้้องท่โอท่ต่่อศาลปกคัริองกลาง เพิื�อเริ่ยกให้ชำำาริะผิลปริะโยชำน์ต่อบแทน

ในสัำด้สำ่วันข้องบริิษััทฯจิากคั่าเชืำ�อมโยงโคัริงข้่ายท่�ท่โอท่ได้้รัิบไวั้ต่ามสำัญญาริ่วัมการิงานและริ่วัมลงทุนฯ บนพิื�นฐาน

ข้องหลักคัวัามเป็นธัริริม สำมเหตุ่สำมผิลและไม่เลือกปฏิิบัต่ิต่าม พิ.ริ.บ. การิปริะกอบกิจิการิโทริคัมนาคัมฯ นับแต่่ชำ่วังปี 

2535 ถืึง 2549 เป็นเงินจิำานวัน 118,812.76 ล้านบาทริวัมด้อกเบ่�ย และด้อกเบ่�ยในอัต่ริาริ้อยละ 7.5 ต่่อปีข้องต่้นเงิน 

88,843.34 ล้านบาท นับถืัด้จิากวัันท่�ยื�นฟ้้องจินกวั่าจิะชำำาริะเสำริ็จิ ต่่อมาวัันท่� 20 ม่นาคัม 2563 ศาลปกคัริองกลาง 

ได้้ม่คัำาสำั�งริับคัำาฟ้้องไวั้พิิจิาริณา คัด้่อยู่ริะหวั่างการิพิิจิาริณาข้องศาลปกคัริองกลาง

ข้้อพิิพิาที่เกี�ยู่วกับค�าธร้ร้มเนียู่มเลข้หมายู่โที่ร้คมนาคม  

เมื�อวัันท่� 21 มิถืุนายน 2556 ท่โอท่ได้้เสำนอข้้อพิิพิาทต่่อสำถืาบันอนุญาโต่ตุ่ลาการิเริ่ยกริ้องให้บริิษััทฯ ชำำาริะคั่าธัริริมเน่ยม

เลข้หมายโทริคัมนาคัม พิริ้อมภาษั่มูลคั่าเพิิ�ม เป็นจิำานวันเงิน 512.38 ล้านบาท ริวัมทั�งให้ชำำาริะคั่าธัริริมเน่ยมเลข้หมาย

โทริคัมนาคัมท่�เพิิ�มขึ้�นต่ามปริะกาศ กทชำ. เรืิ�องหลักเกณฑ์์ในการิจิัด้สำริริเลข้หมายโทริคัมนาคัมชัำ�วัคัริาวั พิ.ศ. 2548 

ต่ั�งแต่่ริอบชำำาริะเด้ือนสำิงหาคัม 2548 ถืึงริอบชำำาริะเด้ือนกริกฎาคัม 2551 และ ต่ามหลักเกณฑ์์ในการิจิัด้สำริริเลข้หมาย

โทริคัมนาคัมชำั�วัคัริาวั พิ.ศ. 2551 ริอบชำำาริะเด้ือนธัันวัาคัม 2552 พิริ้อมภาษั่มูลคั่าเพิิ�มและด้อกเบ่�ย เป็นจิำานวัน 26.64 

ล้านบาท ริวัมทุนทริัพิย์ทั�งสำิ�น 539.02 ล้านบาท เมื�อวัันท่� 20 ธัันวัาคัม 2562 คัณะอนุญาโต่ตุ่ลาการิม่คัำาช่ำ�ข้าด้ให้บริิษััทฯ 

ชำำาริะเงินคั่าธัริริมเน่ยมเลข้หมาย ต่่อมาเมื�อวัันท่� 4 กุมภาพัินธั์ 2563 คัณะอนุญาโต่ตุ่ลาการิได้้ม่คัำาสัำ�งแก้ไข้คัำาช่ำ�ข้าด้

บางสำ่วันให้บริิษััทฯ ชำำาริะเงินคั่าธัริริมเน่ยมเลข้หมายเป็นจิำานวันเงิน 521 ล้านบาท ทั�งน่� เมื�อวัันท่� 30 เมษัายน 2563 

บริิษััทฯ ยื�นคัำาริ้องข้อเพิิกถือนคัำาช่ำ�ข้าด้ด้ังกล่าวัต่่อศาลปกคัริองกลาง เมื�อวัันท่� 25 พิฤษัภาคัม 2563 บริิษััทฯ ได้้ริับ 

คัำาริ้องข้อเพิิกถือนคัำาช่ำ�ข้าด้บางสำ่วันข้องท่โอท่ท่�ได้้ยื�นต่่อศาลปกคัริองกลาง ฉบับลงวัันท่� 27 เมษัายน 2563 ทั�ง 2 คัด้ ่

อยู่ริะหวั่างการิพิิจิาริณาข้องศาลปกคัริองกลาง
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ข้้อพิิพิาที่สั่�วนแบ�งร้ายู่ไดี้จ้ากบร้ิการ้ FREE PHONE 1800  

เมื�อวัันท่� 26 พิฤศจิิกายน 2561 บริิษััทฯได้้ยื�นคัำาเสำนอข้้อพิิพิาทต่่ออนุญาโต่ตุ่ลาการิเริ่ยกริ้องสำ่วันแบ่งริายได้ ้

ท่�เกิด้จิากการิให้บริิการิ Free Phone 1800 จิากท่โอท่ภายใต่้สำัญญาริ่วัมการิงานฯ จิากกริณ่ท่โอท่และบริิษััทฯ ต่กลง

เปิด้ให้บริิการิดั้งกล่าวั ซื้ึ�งท่โอท่เป็นผิู้ จัิด้เก็บเงินริายได้้คั่าบริิการิทั�งหมด้ แต่่ไม่แบ่งสำ่วันแบ่งริายได้้ในสำ่วันข้อง 

บริิษััทฯให้แก่บริิษััทฯ จิึงต่้องเริ่ยกคั่าเสำ่ยหายเป็นจิำานวันเงินทุนทรัิพิย์ 142.18 ล้านบาท เมื�อวัันท่� 22 เมษัายน 2563  

คัณะอนุญาโต่ตุ่ลาการิม่คัำาช่ำ�ข้าด้ให้ท่โอท่ชำำาริะเงินจิำานวัน 96.49 ล้านบาท (ไม่ริวัมภาษั่มูลคั่าเพิิ�ม) พิริ้อมด้อกเบ่�ยอัต่ริา 

MLR+1 ต่ั�งแต่่ 1 ธัันวัาคัม 2561 จินกวั่าจิะชำำาริะเสำร็ิจิ เมื�อวัันท่� 20 กริกฎาคัม 2563  ท่โอท่ ยื�นคัำาริ้องข้อเพิิกถือน 

คัำาช่ำ�ข้าด้ดั้งกล่าวัต่่อศาลปกคัริองกลาง เมื�อวัันท่� 21 มกริาคัม 2564 ท่โอท่ ยื�นคัำาริ้องข้อถือนคัำาริ้องข้อเพิิกถือน 

คัำาช่ำ�ข้าด้ ต่่อมา เมื�อวัันท่� 8 ม่นาคัม 2564 ศาลปกคัริองกลางม่คัำาสัำ�งอนุญาต่ต่ามคัำาริ้องข้อถือนคัด้่ดั้งกล่าวั และจิำาหน่าย

คัด้่ออกจิากสำาริบบคัวัาม คัด้่จึิงถืึงท่�สำุด้

ข้้อพิิพิาที่ THAI MOBILE

เมื�อวัันท่� 26 พิฤศจิิกายน 2561 บริิษััทฯ ได้้ยื�นคัำาเสำนอข้้อพิิพิาทต่่ออนุญาโต่ตุ่ลาการิเริ่ยกริ้องสำ่วันแบ่งริายได้้จิาก  

ท่โอท่ สำืบเนื�องมาจิากกิจิการิริ่วัมคั้า Thai Mobile ข้อง ท่โอท่ ใชำ้บริิการิเชำ่าวังจิริและเชำ่าพิื�นท่�ในทริัพิย์สำินภายใต่้

สำัญญาริ่วัมการิงานฯ ซึื้�งในปี 2557 ท่โอท่ได้้ปริะชุำมริ่วัมกับบริิษััทฯและเสำนอชำำาริะเงินสำ่วันแบ่งคั่าบริิการิให้บริิษััทฯ แต่ ่

ท่โอท่ไม่ชำำาริะเงินแต่่อย่างใด้ บริิษััทฯจึิงต่้องเริ่ยกคั่าเส่ำยหายคิัด้เป็นจิำานวันเงินทุนทริัพิย์ 96.23 ล้านบาท เมื�อวัันท่�  

26 สำิงหาคัม 2563 คัณะอนุญาโต่ตุ่ลาการิได้้ม่คัำาช่ำ�ข้าด้ให้ ท่โอท่ ชำำาริะเงินจิำานวัน 55.39 ล้านบาท พิริ้อมด้อกเบ่�ยอัต่ริา 

MLR+1 ต่ั�งแต่่วัันท่� 3 ตุ่ลาคัม  2561 จินกวั่าจิะชำำาริะเสำร็ิจิ เมื�อวัันท่� 23 พิฤศจิิกายน 2563 ท่โอท่ ยื�นคัำาริ้องข้อเพิิกถือน 

คัำาช่ำ�ข้าด้ข้องคัณะอนุญาโต่ตุ่ลาการิ ซื้ึ�ง บริิษััทฯ ได้้ริับคัำาริ้องดั้งกล่าวัเมื�อวัันท่� 8 มกริาคัม 2564 และเมื�อวัันท่� 3 กันยายน 

2564 ท่โอท่ยื�นคัำาริ้องข้อถือนคัด่้ดั้งกล่าวั ต่่อมาศาลปกคัริองกลางม่คัำาสัำ�งอนุญาต่ถือนคัด้่ดั้งกล่าวัและจิำาหน่ายคัด้ ่

ออกจิากสำาริบบคัวัาม คัด้่จึิงถืึงท่�สำุด้

ข้้อพิิพิาที่ที่ี�อยู่่ � ในกร้ะบวนการ้อน้ญาโต่ต่้ลาการ้ 

ข้้อพิิพิาที่ที่ี�บร้ิษััที่ฯ เป็นผ่้เสั่นอ

(1)  ข้้อพิิพิาทเก่�ยวักับสำ่วันแบ่งริายได้้คั่าโทริศัพิท์ทางไกลต่่างปริะเทศ (TOT Gateway) 

 เม่อวัันท่� 30 พิฤศจิิกายน 2561 บริิษััทฯ ได้้ย่นคัำาเสำนอข้้อพิิพิาทต่่ออนุญาโต่ตุ่ลาการิเริ่ยกริ้องสำ่วันแบ่งริายได้้ 

ท่�เกิด้จิากคั่าโทริศัพิท์ทางไกลต่่างปริะเทศข้าเข้้าจิากท่โอท่ภายใต่้สำัญญาริ่วัมการิงานฯ จิากกริณ่เม่อปี 2559 

บริิษััทฯ ได้้ทริาบเริ่องโด้ยต่ริวัจิพิบจิากเอกสำาริทางการิเงินข้องท่โอท่วั่า ท่โอท่ ม่ริายได้้จิากการิเปิด้บริิการิ 

ด้ังกล่าวัในสำ่วันโคัริงข้่ายข้องบริิษััทฯ ด้้วัย ซื้ึ�งคัิด้เป็นคั่าเสำ่ยหายจิากการิไม่แบ่งสำ่วันแบ่งริายได้้ให้บริิษััทฯ  

เป็นจิำานวันทุนทริัพิย์ 1,045.79 ล้านบาท เม่อวัันท่� 21 มกริาคัม 2564 บริิษััทฯ ย่นคัำาริ้องข้อถือนคัำาเสำนอ 

ข้้อพิิพิาท โด้ยคัณะอนุญาโต่ตุ่ลาการิม่คัำาสำั�งอนุญาต่ให้ถือนคัำาเสำนอข้้อพิิพิาทและจิำาหน่ายคัด้่ออกจิากสำาริบบคัวัาม 

ข้้อพิิพิาทยุต่ิ



รายงานประจำป 2564 (แบบ 56-1 One Report)

True to Tech, The Future is True

142

คดีีฟ้้องร้้องในศาลยู่้ต่ิธร้ร้ม 

ข้้อพิิพิาที่กร้ณีเกี�ยู่วกับการ้เร้ียู่กร้้องค�าสั่ินไหมที่ดีแที่นจ้ากเหต่้เพิลิงไหม้จ้ากการ้ช้้มน้มปี 2553

เมื�อวัันท่� 2 ม่นาคัม 2558 บริิษััทฯ และบริิษััทย่อย ริวัม 14 บริิษััท ได้้ยื�นคัำาริ้องข้อเพิิกถือนคัำาช่ำ�ข้าด้ข้องอนุญาโต่ตุ่ลาการิ

ต่่อศาลแพิ่ง สำืบเนื�องจิากข้้อพิิพิาทดั้งกล่าวั บริิษััทฯ และบริิษััทย่อย ริวัม 14 บริิษััทได้้ยื�นคัำาเสำนอข้้อพิิพิาท 

ต่่อสำำานักงานคัณะกริริมการิกำากับและสำ่งเสำริิมการิปริะกอบธุัริกิจิปริะกันภัยเริ่ยกริ้องให้บริิษััท อลิอันซื้์ ซื้่.พิ่.ปริะกันภัย 

จิำากัด้ (“อลิอันซื้์”) ชำำาริะคั่าสิำนไหมทด้แทนให้แก่บริิษััทฯ และบริิษััทย่อย ซื้ึ�งได้้รัิบคัวัามเสำ่ยหายจิากเหตุ่เพิลิงไหม้

จิากการิชุำมนุมเมื�อปี 2553 ต่่อมาคัณะอนุญาโต่ตุ่ลาการิโด้ยเส่ำยงข้้างมากได้้ช่ำ�ข้าด้ให้ยกคัำาเสำนอข้้อพิิพิาทข้อง 

บริิษััทฯ และบริิษััทย่อย 14 บริิษััท โด้ยให้คัวัามเห็นวั่าเหตุ่เพิลิงไหม้ด้ังกล่าวัเป็นการิก่อการิริ้ายอันเกิด้จิากการิชำุมนุม

ทางการิเมือง ซื้ึ�งเข้้าข้้อยกเวั้นข้องกริมธัริริม์ท่�บริิษััทฯ และบริิษััทย่อยได้้ทำาไวั้กับอลิอันซื้์ โด้ยม่อนุญาโต่ตุ่ลาการิ 

ท่านหนึ�งได้้ทำาคัวัามเห็นแย้งไวั้ ต่่อมาเมื�อวัันท่� 28 มกริาคัม 2559 ศาลแพิ่งได้้ม่คัำาพิิพิากษัายกคัำาริ้องข้อเพิิกถือน 

คัำาช่ำ�ข้าด้ข้องอนุญาโต่ตุ่ลาการิด้้วัยเหตุ่ท่�วั่า คัำาช่ำ�ข้าด้สำามาริถืยอมริับบังคัับได้้ไม่ข้ัด้ต่่อคัวัามสำงบเริ่ยบริ้อย ต่่อมา 

เมื�อวัันท่� 11 กันยายน 2561 ศาลฎ่กาได้้ม่คัำาพิิพิากษัากลับ โด้ยให้เพิิกถือนคัำาช่ำ�ข้าด้ข้องอนุญาโต่ตุ่ลาการิ เนื�องจิาก  

การิยอมริับหรืิอบังคัับต่ามคัำาช่ำ�ข้าด้นั�นจิะเป็นการิข้ัด้ต่่อคัวัามสำงบเริ่ยบริ้อยและศ่ลธัริริมอันด่้ข้องปริะชำาชำน ข้ณะน่�บริิษััทฯ 

กำาลังด้ำาเนินการิในขั้�นต่อนกฎหมายท่�เหมาะสำมต่่อไป 

ต่่อมาเมื�อวัันท่� 1 กันยายน 2563 บริิษััทฯ และ บริิษััทย่อย ได้้ยื�นฟ้้องอลิอันซื้์ ต่่อศาลยุติ่ธัริริมให้ชำำาริะคั่าสิำนไหมทด้แทน 

พิริ้อมด้อกเบ่�ยในอัต่ริาริ้อยละ 7.5 ต่่อปีข้องต่้นเงินดั้งกล่าวัจินถืึงวัันฟ้้อง อย่างไริก็ต่าม ต่่อมาศาลได้้ม่คัำาสัำ�งไม่รัิบฟ้้อง

เนื�องจิากคัด้่ดั้งกล่าวัไม่ถืือวั่าเป็นคัด่้ผูิ้บริิโภคั ด้ังนั�น เมื�อวัันท่� 23 ม่นาคัม 2564 บริิษััทฯ และบริิษััทย่อย ได้้ยื�นฟ้้อง 

อลิอันซื้์อ่กคัริั�งในฐานะคัด่้แพิ่งสำามัญทั�วัไปต่่อศาลยุต่ิธัริริม ริวัมเป็นทุนทริัพิย์จิำานวัน 136.16 ล้านบาท และเริ่ยกด้อกเบ่�ย

ริ้อยละ 7.5 ต่่อปีนับถืัด้จิากวัันฟ้้องจินกวั่าจิะชำำาริะเสำร็ิจิ ปัจิจิุบัน คัด้่อยู่ในริะหวั่างการิพิิจิาริณาข้องศาลยุติ่ธัริริม

คดีีฟ้้องร้้องและข้ ้อพิิพิาที่ข้องบร้ิษััที่ยู่ �อยู่ 

(1) เม่อวัันท่� 5 กริกฎาคัม 2553 CAT Telecom ได้้ย่นฟ้้องคัณะกริริมการิ กทชำ. ต่่อศาลปกคัริองกลาง ข้อให้เพิิกถือน 

คัำาช่ำ�ข้าด้ไต่่สำวันข้้อเท็จิจิริิงท่� 1/2553 ข้องคัณะกริริมการิ กทชำ. กริณ่เอไอเอสำ ด้่แทคั และทรูิมูฟ้ ริ้องเริ่ยน 

CAT Telecom ท่�กริะทำาการิกำาหนด้ริาคัาอันเป็นการิทุ่มต่ลาด้ โด้ยกำาหนด้อัต่ริาคั่าเชำ่อมต่่อโคัริงข้่าย (IC) ในอัต่ริา 

0.50 บาทต่่อนาท่ ต่่อมาศาลได้้ม่คัำาสำั�งเริ่ยกให้ เอไอเอสำ ด่้แทคั และทริูมูฟ้ เข้้ามาในคัด่้ ทั�งน่�  เม่อวัันท่� 

28 พิฤศจิิกายน 2557 ศาลปกคัริองกลางได้้ม่คัำาพิิพิากษัาวั่า คัำาสัำ�งข้องคัณะกริริมการิ กทชำ. เป็นคัำาสัำ�งท่�ชำอบด้้วัย 

กฎหมายจิึงพิิพิากษัายกฟ้้อง ทั�งน่�   CAT Te lecom ได้้ย่นอุทธัริณ์คัำาพิิพิากษัาข้องศาลปกคัริองกลาง 

ด้ังกล่าวัต่่อศาลปกคัริองสำูงสำุด้ เม่อวัันท่� 26 ตุ่ลาคัม 2564 ศาลปกคัริองสำูงสำุด้ม่คัำาพิิพิากษัาให้เพิิกถือนคัำาช่ำ�ข้าด้ไต่่สำวัน

ข้้อเท็จิจิริิงท่� 1/2553 ข้อง กทชำ. คัด้่จิึงถืึงท่�สำุด้

(2) เม่อวัันท่� 8 เมษัายน 2554 บริิษััทย่อยแห่งหนึ�งคัือ ทรูิมูฟ้ ได้้ย่นฟ้้องคัณะกริริมการิ กทชำ. ปฏิิบัต่ิหน้าท่� กสำทชำ. 

และเลข้าธัิการิ กสำทชำ. ต่่อศาลปกคัริองกลางเก่�ยวักับข้้อพิิพิาทในสำ่วันข้องคั่าปริับทางปกคัริอง อันเน่องมาจิาก 

การิจัิด้ให้ม่บริิการิคังสำิทธัิเลข้หมาย (MNP) เป็นเงินจิำานวันปริะมาณ 13 ล้านบาท โด้ยคัณะกริริมการิ กทชำ.  

กล่าวัอ้างวั่า ผิู้ปริะกอบการิจัิด้ให้ม่บริิการิคังสิำทธัิเลข้หมายล่าชำ้ากวั่าท่�กำาหนด้ ทั�งน่� เม่อวัันท่� 17 ธัันวัาคัม 2557 

ศาลปกคัริองกลางได้้ม่คัำาพิิพิากษัายกฟ้้องข้องทริูมูฟ้ เพิริาะเห็นวั่าคัำาสัำ�งทางปกคัริองและการิกำาหนด้คั่าปริับ 

ทางปกคัริองข้องคัณะกริริมการิ กทชำ. ปฏิิบัต่ิหน้าท่�คัณะกริริมการิ กสำทชำ. และเลข้าธิัการิ กสำทชำ. ชำอบด้้วัยกฎหมาย 

ทั�งน่� ทริูมูฟ้ได้้ย่นอุทธัริณ์คัำาพิิพิากษัาข้องศาลปกคัริองกลางด้ังกล่าวัต่่อศาลปกคัริองสำูงสุำด้ เม่อวัันท่� 8 ตุ่ลาคัม 2564 

ศาลปกคัริองสำูงสำุด้ม่คัำาพิิพิากษัายกฟ้้องข้องทริูมูฟ้ คัด้่จึิงถืึงท่�สุำด้
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(3) เม่อวัันท่� 14 กันยายน 2554 บริิษััทย่อยแห่งหนึ�งคืัอ ทริูมูฟ้ ได้้ย่นฟ้้องคัณะกริริมการิ กทชำ. ปฏิิบัต่ิหน้าท่� กสำทชำ. 

และ เลข้าธัิการิ กสำทชำ. ต่่อศาลปกคัริองกลางเก่�ยวักับข้้อพิิพิาทเริ่องด้ำาเนินการิจิัด้เก็บข้้อมูล และริายละเอ่ยด้ 

เก่�ยวักับผิู้ใชำ้บริิการิโทริศัพิท์เคัล่อนท่�ปริะเภทเริ่ยกเก็บคั่าบริิการิล่วังหน้าต่ามปริะกาศคัณะกริริมการิ กทชำ. เริ่อง 

หลักเกณฑ์์การิจัิด้สำริริและบริิหาริเลข้หมายโทริคัมนาคัม พิ.ศ. 2551 โด้ยฟ้้องข้อให้เพิิกถือนมต่ิและคัำาวิันิจิฉัย

ข้องคัณะกริริมการิ กทชำ. ปฏิิบัติ่หน้าท่� กสำทชำ. และคัำาสัำ�งข้องเลข้าธัิการิ กสำทชำ. ท่�ให้ ทริูมูฟ้ ปฏิิบัต่ิต่ามปริะกาศ 

ฉบับดั้งกล่าวั ทั�งน่� กสำทชำ ได้้ม่หนังสำือลงวัันท่� 30 พิฤษัภาคัม 2555 แจิ้งกำาหนด้คั่าปรัิบทางปกคัริอง ในอัต่ริา 

วัันละ 80,000 บาท คัำานวัณต่ั�งแต่่วัันท่� 6 กริกฎาคัม 2555 จินถืึงวัันท่� 15 กันยายน 2556 โด้ยเม่อวัันท่� 3 ม่นาคัม 

2557 ทริูมูฟ้ได้้ชำำาริะคั่าปริับทางปกคัริองให้แก่สำำานักงาน กสำทชำ เป็นจิำานวันเงิน 34.96 ล้านบาท อย่างไริก็ด้่  

หากผิลข้องคัด้่หลักม่คัำาพิิพิากษัาถึืงท่�สำุด้อันเป็นคัุณแก่ ทรูิมูฟ้ ทรูิมูฟ้สำามาริถืเริ่ยกคืันเงินคั่าปริับทางปกคัริอง

ท่�ต่้องชำำาริะต่่อ กสำทชำ ได้้ เม่อวัันท่� 12 พิฤษัภาคัม 2559 ศาลปกคัริองกลางได้้ม่คัำาพิิพิากษัาเพิิกถือนคัำาสัำ�ง และ

มต่ิ กทคั. ด้ังกล่าวั โด้ย เม่อวัันท่� 6 มกริาคัม 2560 ทริูมูฟ้ได้้ริับสำำาเนาคัำาอุทธัริณ์คัำาพิิพิากษัาข้องคัณะกริริมการิ 

กทชำ. และเลข้าธัิการิ กสำทชำ. และได้้ย่นแก้อุทธัริณ์เม่อวัันท่� 2 ม่นาคัม 2560 แล้วั เม่อวัันท่� 15 ตุ่ลาคัม 2564  

ศาลปกคัริองสำูงสำุด้ม่คัำาพิิพิากษัายกฟ้้องข้อง ทริูมูฟ้ คัด่้จิึงถืึงท่�สุำด้

(4) เม่อวัันท่� 2 ธัันวัาคัม 2554 บริิษััทย่อยแห่งหนึ�ง คัือ เริ่ยลมูฟ้ ได้้ย่นฟ้้อง กสำทชำ. และ เลข้าธิัการิ กทชำ. ต่่อ 

ศาลปกคัริองกลาง เพิ่อข้อให้เพิิกถือนมติ่และคัำาสำั�งข้องคัณะกริริมการิ กทชำ. ปฏิิบัต่ิหน้าท่� กสำทชำ. ท่�แจิ้งมายัง

เริ่ยลมูฟ้ต่ามหนังสำือข้องสำำานักงาน กสำทชำ. โด้ยเลข้าธัิการิ กทชำ. ปฏิิบัต่ิหน้าท่�เลข้าธัิการิ กสำทชำ. ฉบับลงวัันท่�  

7 ตุ่ลาคัม 2554 โด้ยสำั�งให้แก้ไข้ในสำ่วันท่�เก่�ยวักับการิทำาคัวัามต่กลงเพิ่อคัวับริวัมกิจิการิโด้ยการิเข้้าซืื้�อหุ้นข้องกลุ่ม

ฮััทชำิสำันให้เป็นไปต่ามปริะกาศคัณะกริริมการิ กทชำ. เริ่องหลักเกณฑ์์และวัิธั่การิคัวับริวัมกิจิการิและการิถืือหุ้นไข้วั้ 

ในกิจิการิโทริคัมนาคัม พิ.ศ. 2553 และในสำ่วันท่�เก่�ยวักับการิทำาคัวัามต่กลงกับ CAT Telecom เก่�ยวักับการิให้

บริิการิโทริศัพิท์เคัล่อนท่�ริะบบ CDMA และริะบบ HSPA ให้เป็นไปต่ามปริะกาศคัณะกริริมการิ กทชำ. เริ่องมาต่ริการิ 

เพิ่อป้องกันมิให้ม่การิกริะทำาอันเป็นการิผิูกข้าด้หริือก่อให้เกิด้คัวัามไม่เป็นธัริริมในการิแข้่งข้ันในกิจิการิโทริคัมนาคัม 

พิ.ศ. 2549 และพิริะริาชำบัญญัต่ิองคั์กริจิัด้สำริริคัล่นคัวัามถื่� พิ.ศ. 2553 เน่องจิาก เริ่ยลมูฟ้เห็นวั่า มติ่และคัำาสำั�งข้อง

คัณะกริริมการิ กทชำ. ปฏิิบัติ่หน้าท่� กสำทชำ. ด้ังกล่าวัไม่ม่คัวัามชัำด้เจินและไม่น่าจิะชำอบด้้วัยกฎหมาย ทั�งน่� เม่อวัันท่� 

23 กุมภาพิันธั์ 2559 ศาลปกคัริองกลางได้้ม่คัำาพิิพิากษัาให้เพิิกถือนคัำาสำั�งข้อง กทชำ. ปฏิิบัต่ิหน้าท่�คัณะกริริมการิ 

กสำทชำ. ต่ามมติ่ท่�ปริะชำุมคัริั�งท่� 30/2554 เม่อวัันท่� 28 กันยายน 2554 โด้ยให้ม่ผิลย้อนหลังไปถึืงวัันท่�ม่คัำาสัำ�งด้ังกล่าวั  

ต่่อมา เม่อวัันท่� 24 ม่นาคัม 2559 กสำทชำ. และเลข้าธัิการิ กสำทชำ. ริวัมทั�งเริ่ยลมูฟ้ได้้ย่นอุทธัริณ์คัำาพิิพิากษัาข้อง 

ศาลปกคัริองกลางต่่อศาลปกคัริองสำูงสำุด้ เม่อวัันท่� 22  มิถืุนายน 2564 ศาลปกคัริองสำูงสุำด้ม่คัำาพิิพิากษัายกฟ้้องข้อง

เริ่ยลมูฟ้ คัด้่ถืึงท่�สำุด้

(5) เม่อวัันท่� 8 พิฤษัภาคัม 2555 บริิษััทย่อยแห่งหนึ�งคัือ ทริูมูฟ้ ได้้ย่นฟ้้อง กทคั. และเลข้าธัิการิ กสำทชำ. ต่่อ 

ศาลปกคัริองกลาง ข้อให้เพิิกถือนคัำาสัำ�งและมต่ิข้อง กทคั. และคัำาสำั�งข้องเลข้าธัิการิ กสำทชำ. ท่�ห้ามผิู้ให้บริิการิ 

โทริศัพิท์เคัล่อนท่�ปริะเภทเริ่ยกเก็บคั่าบริิการิล่วังหน้ากำาหนด้ริายการิสำ่งเสำริิมการิข้ายในลักษัณะเป็นการิบังคัับให้

ผิู้ใชำ้บริิการิต่้องใชำ้บริิการิภายในริะยะเวัลาท่�กำาหนด้ (Validity) เม่อวัันท่� 27 ตุ่ลาคัม 2559 ศาลปกคัริองกลางได้้ม่ 

คัำาพิิพิากษัายกคัำาฟ้้องในคัด้่น่� ต่่อมา วัันท่� 24 พิฤศจิิกายน 2559 ทริูมูฟ้ ได้้ย่นอุทธัริณ์คัำาพิิพิากษัาต่่อศาลปกคัริอง 

สำูงสำุด้ คัด้่อยู่ในริะหวั่างการิพิิจิาริณาข้องศาลปกคัริองสูำงสุำด้ 

 ต่่อมาเม่อวัันท่� 25 กันยายน 2555 ภายใต่้มติ่ท่�ปริะชุำม คัริั�งท่� 35/2555 ข้อง กทคั. โด้ยเลข้าธัิการิสำำานักงาน กสำทชำ. จิึงม่

หนงัสำอืถืงึทริมูฟู้ ลงวันัท่� 11 ต่ลุาคัม 2555 แจิง้ผิลพิจิิาริณาการิอทุธัริณค์ัำาสัำ�งด้งักลา่วั โด้ยยนืต่ามคัำาสัำ�งเลข้าธักิาริ กสำทชำ  

ท่�กำาหนด้คั่าปรัิบทางปกคัริองต่่อทริูมูฟ้ วัันละ 100,000 บาท ด้้วัยเหตุ่จิากคัำาสัำ�งท่�กำาหนด้คั่าปรัิบทางปกคัริองดั้งกล่าวั 

เม่อวัันท่� 10 มกริาคัม 2556 ทริูมูฟ้จิึงได้้ย่นฟ้้องต่่อศาลปกคัริองกลางข้อเพิิกถือนคัำาสัำ�งกำาหนด้คั่าปรัิบทางปกคัริอง 

วัันละ 100,000 บาท เม่อวัันท่� 27 ตุ่ลาคัม 2559 ศาลปกคัริองกลางได้้ม่คัำาพิิพิากษัายกคัำาฟ้้องในคัด่้น่� ต่่อมาเม่อวัันท่� 

24 พิฤศจิิกายน 2559 ทริูมูฟ้ได้้ย่นอุทธัริณ์คัำาพิิพิากษัาต่่อศาลปกคัริองสำูงสุำด้ 
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 อย่างไริก็ด้่ เม่อวัันท่� 29 มกริาคัม 2556 สำำานักงาน กสำทชำ. ม่หนังสืำอแจิ้งมายังทริูมูฟ้วั่า ทริูมูฟ้ม่การิกำาหนด้เง่อนไข้

ท่�ม่ลักษัณะเป็นการิบังคัับให้ผิู้ใชำ้บริิการิต่้องใชำ้บริิการิภายในกำาหนด้ริะยะเวัลา (Validity) อันเป็นการิฝ่่าฝ่ืนคัำาสำั�งข้อง

เลข้าธัิการิสำำานักงาน กสำทชำ. และได้้ม่การิกำาหนด้คั่าปริับทางปกคัริองต่่อทริูมูฟ้ ในอัต่ริาวัันละ 100,000 บาท นับต่ั�งแต่่

วัันท่� 30 พิฤษัภาคัม 2555 จินถืึงวัันท่� 18 มกริาคัม 2556 ริวัมเป็นเงินทั�งสิำ�นปริะมาณ 23.30 ล้านบาท ทั�งน่� เม่อวััน

ท่� 13 กุมภาพัินธั์ 2556 ทริูมูฟ้ได้้รัิบหนังสำือจิากสำำานักงาน กสำทชำ. แจิ้งวั่า กทคั. ได้้ม่มต่ิเห็นชำอบเง่อนไข้การิให้บริิการิ

โทริศัพิท์เคัล่อนท่�ในลักษัณะท่�เริ่ยกเก็บคั่าบริิการิเป็นการิล่วังหน้าท่�ม่กำาหนด้ริะยะเวัลาให้ใชำ้บริิการิ (Validity) ข้องทรูิ

มูฟ้แล้วั อย่างไริก็ด้่ เม่อวัันท่� 20 กุมภาพิันธั์ 2557 ทริูมูฟ้ได้้ชำำาริะคั่าปริับทางปกคัริองจิำานวันดั้งกล่าวัให้แก่สำำานักงาน 

กสำทชำ. แล้วั อย่างไริก็ด้่การิชำำาริะคั่าปริับด้ังกล่าวั มิได้้เป็นการิยอมรัิบวั่า คัำาสัำ�งทางปกคัริองท่�ห้ามทรูิมูฟ้กำาหนด้ริะยะ

เวัลาการิใชำ้บริิการิโทริศัพิท์เคัล่อนท่�ปริะเภทเริ่ยกเก็บคั่าบริิการิล่วังหน้า และคัำาสำั�งกำาหนด้คั่าปรัิบทางปกคัริองนั�นชำอบ

ด้้วัยกฎหมาย หากผิลข้องคัด้่หลักม่คัำาพิิพิากษัาท่�เป็นคุัณแก่ทรูิมูฟ้ ก็จิะม่ผิลให้ทรูิมูฟ้สำามาริถืเริ่ยกคืันเงินคั่าปรัิบทาง

ปกคัริองท่�ต่้องชำำาริะต่่อ กสำทชำ. ได้้

(6) เม่อวัันท่� 16 สำิงหาคัม 2556 บริิษััทย่อยแห่งหนึ�ง คัือ บริิษััท เอเซื้่ย ไวัริ์เลสำ คัอมมิวันิเคัชัำ�น จิำากัด้ ได้้ถืูกบุคัคัล

ธัริริมด้า 2 ริาย ย่นฟ้้องต่่อศาลปกคัริองนคัริริาชำส่ำมา เป็นผิู้ ถูืกฟ้้องคัด้่ท่�  4 โด้ยบุคัคัลธัริริมด้าได้้ย่นฟ้้อง 

นายกองคั์การิบริิหาริสำ่วันต่ำาบลหนองบัวั สำำานักงานคัณะกริริมการิ กสำทชำ. คัณะกริริมการิ กสำทชำ. เป็นผิู้ถูืกฟ้้อง 

คัด้่ท่� 1- 3 ต่ามลำาด้ับ ต่่อศาลปกคัริองนคัริริาชำสำ่มา กริณ่ให้ริะงับการิก่อสำริ้างและให้เพิิกถือนใบอนุญาต่ในการิก่อสำริ้าง

เสำาสำ่งสำัญญาณโทริศัพิท์ เม่อวัันท่� 30 ม่นาคัม 2559 ศาลปกคัริองนคัริริาชำสำ่มา ได้้ม่คัำาพิิพิากษัาให้ยกฟ้้องข้อง 

ผิู้ฟ้้องคัด้่ทั�งสำอง ต่่อมา เม่อวัันท่� 28 เมษัายน 2559 ผิู้ฟ้้องคัด้่ทั�งสำองย่นอุทธัริณ์คัำาพิิพิากษัาข้องศาลปกคัริอง 

ชัำ�นต่้นต่่อศาลปกคัริองสำูงสำุด้ คัด้่อยู่ริะหวั่างการิพิิจิาริณาข้องศาลปกคัริองสูำงสุำด้

(7) เม่อวัันท่� 19 ม่นาคัม 2557 บริิษััท ทรูิ วัิชัำ�นสำ์ กริุ�ป จิำากัด้ ได้้ย่นฟ้้อง คัณะกริริมการิ กสำทชำ. ต่่อศาลปกคัริองกลาง 

ให้ม่คัำาสำั�งเพิิกถือนปริะกาศ กสำทชำ. เริ่อง หลักเกณฑ์์การิเผิยแพิริ่กิจิการิโทริทัศน์ท่�ให้บริิการิเป็นการิทั�วัไป สำ่งผิลให้ 

บริิษััท ทริู วัิชัำ�นสำ์ กริุ�ป จิำากัด้ ในฐานะข้องผิู้ให้บริิการิโทริทัศน์แบบบอกรัิบสำมาชิำกท่�ม่โคัริงข้่ายเป็นข้องต่นเอง 

จิึงม่หน้าท่�ต่้องนำาสัำญญาณโทริทัศน์ข้องชำ่องฟ้ริ่ท่ว่ัมาออกอากาศบนสำถืาน่ (Platform) ข้องบริิษััท ทริูวัิชัำ�นสำ์ กริุ�ป

จิำากัด้ ให้เป็นไปต่ามหลักเกณฑ์์ท่�กำาหนด้ไวั้ในปริะกาศด้ังกล่าวั การิท่� บริิษััท ทริู วัิชัำ�นสำ์ กริุ�ป จิำากัด้ ม่หน้าท่�ต่้อง 

เผิยแพิริ่ริายการิฟ้ริ่ท่วั่ต่ามจิำานวันชำ่องท่� กสำทชำ. กำาหนด้ ซึื้�งข้ณะน่�ม่จิำานวันชำ่องเริิ�มต่้นท่� 36 ชำ่อง และอาจิเพิิ�มมากขึ้�น 

ได้้ในอนาคัต่ ย่อมก่อภาริะให้บริิษััท ทรูิ วัิชัำ�นสำ์ กริุ�ป จิำากัด้ ในเชิำงเทคันิคัอย่างไม่อาจิเย่ยวัยาได้้ โด้ยต่้องจิัด้หาอุปกริณ์

ทางเทคันิคัหรืิอทริัพิยากริชำ่องริายการิ (Capacity) เพิิ�มเต่ิมเพิ่อริองริับชำ่องริายการิฟ้ริ่ท่วั่ ยิ�งไปกวั่านั�นอาจิจิะต่้อง

เปล่�ยนอุปกริณ์รัิบสัำญญาณ (Set Top Box) ซึื้�งจิะทำาให้ บริิษััท ทรูิ วัิชัำ�นสำ์ กริุ�ป จิำากัด้ ได้้รัิบคัวัามเสำ่ยหาย ซื้ึ�งเม่อ 

วัันท่� 2 กริกฎาคัม 2557 ศาลปกคัริองกลางได้้ม่คัำาสัำ�งให้จิำาหน่ายคัด้่ ซื้ึ�งต่่อมาเม่อวัันท่� 4 สำิงหาคัม 2557 บริิษััท   

ทริู วัิ ชัำ�นสำ์ กริุ�ป จิำากัด้ ได้้ย่นอุทธัริณ์คัำาสำั�งด้ังกล่าวัต่่อศาลปกคัริองสูำงสำุด้ เม่อวัันท่� 22 กริกฎาคัม 2564  

ศาลปกคัริองสำูงสำุด้ม่คัำาสำั�งกลับคัำาสำั�งข้องศาลปกคัริองชัำ�นต่้น เป็นให้ริับคัำาฟ้้องในข้้อหาท่�บริิษััท ทริู วัิชัำ�นสำ์ กริุ�ป 

จิำากัด้ ข้อให้เพิิกถือนปริะกาศ กสำทชำ. เริ่อง หลักเกณฑ์์การิเผิยแพิริ่กิจิการิโทริทัศน์ท่�ให้บริิการิเป็นการิทั�วัไป  

ลงวัันท่� 23 กริกฎาคัม 2555 ไวั้พิิจิาริณา

(8) เม่อวัันท่� 15 มกริาคัม 2558 บริิษััทย่อยแห่งหนึ�ง คัือ บริิษััท เริ่ยล ฟ้ิวัเจิอริ์ จิำากัด้ ปัจิจิุบันเปล่�ยนชำ่อเป็น บริิษััท 

ทริู มูฟ้ เอชำ ยูนิเวัอริ์แซื้ล คัอมมิวันิเคัชัำ�น จิำากัด้ (TUC) ได้้รัิบคัำาสัำ�งเริ่ยกให้ทำาคัำาให้การิภายใน 30 วััน นับแต่่ 

วัันท่�ได้้ริับคัำาสำั�งจิากศาลปกคัริองกลาง กริณ่บุคัคัลธัริริมด้าริวัม 2 คันย่นฟ้้อง บริิษััท เริ่ยล ฟ้ิวัเจิอริ์ จิำากัด้  

เป็นผิู้ถืูกฟ้้องคัด่้ท่� 5 เม่อวัันท่� 25 สำิงหาคัม 2557 ข้อให้ กสำทชำ. ยกเลิกหนังสำือการิอนุญาต่ให้ต่ิด้ต่ั�งสำถืาน่ฐานฯ 

และริื�อถือนอุปกริณ์สำ่งสำัญญาณบริิเวัณใกล้แยกอุริุพิงษั์ เม่อวัันท่� 28 มกริาคัม 2564 ศาลปกคัริองได้้กำาหนด้

นัด้นั�งพิิจิาริณาคัด่้คัริั�งแริก และผิู้ฟ้้องคัด่้ได้้ข้อถือนคัำาฟ้้องเน่องจิากไม่ได้้ รัิบคัวัามเดื้อด้ริ้อนหริือเสำ่ยหาย  

ศาลปกคัริองกลางจิึงม่คัำาสำั�งอนุญาต่ให้ถือนคัำาฟ้้องและจิำาหน่ายคัด่้ออกจิากสำาริบบคัวัาม คัด้่เป็นอันยุติ่
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(9) เม่อวัันท่� 20 พิฤษัภาคัม 2558 CAT Telecom ได้้ย่นฟ้้องบริิษััทย่อยแห่งหนึ�ง คัือ ทริูมูฟ้ เป็นผิู้ถืูกฟ้้องคัด้่ท่� 4  

ต่่อศาลปกคัริองกลาง โด้ยอ้างเหตุ่ ทริูมูฟ้ ได้้ใชำ้เคัริ่องและอุปกริณ์โทริคัมนาคัม ซึื้�งสำ่งมอบให้ กสำท. หลังจิาก

สำัญญาให้ด้ำาเนินการิให้บริิการิวัิทยุคัมนาคัมริะบบเซื้ลลูล่า DIGITAL PCN (PERSONAL COMMUNICATION NET-

WORK) 1800 สำิ�นสำุด้ ชำ่วังริะยะเวัลาตั่�งแต่่วัันท่� 16 กันยายน 2556 ถืึงวัันท่� 15 กันยายน 2557 (ชำ่วังเวัลาต่าม 

ปริะกาศ กสำทชำ. เริ่อง มาต่ริการิคัุ้มคัริองผูิ้ใชำ้บริิการิในกริณ่สิำ�นสุำด้การิอนุญาต่ สำัมปทาน หริือสัำญญาให้บริิการิโทริศัพิท์

เคัล่อนท่� พิ.ศ. 2556) โด้ยมิได้้ทำาคัวัามต่กลงใด้ๆกับ CAT Telecom ซึื้�งทำาให้ม่คั่าใชำ้จิ่ายเกิด้ขึ้�น ด้ังนั�น CAT Telecom 

จิึงเริ่ยกให้ ทริูมูฟ้ ชำำาริะเงินจิำานวัน 18,025.39 ล้านบาท ต่่อมาวัันท่� 24 กันยายน 2562 CAT Telecom ย่นข้อแก้ไข้

คัำาฟ้้องโด้ยแก้ไข้จิำานวันทุนทริัพิย์ใหม่เป็นจิำานวัน 3,829.54 ล้านบาท ทั�งน่� ปัจิจิุบัน คัด่้อยู่ในริะหวั่างพิิจิาริณาข้อง

ศาลปกคัริองกลาง

(10) เม่อวัันท่� 11 กันยายน 2558 CAT Telecom ได้้ย่นฟ้้องบริิษััทย่อยแห่งหนึ�ง คัือ ทรูิมูฟ้ เป็นผิู้ถูืกฟ้้องคัด้่ท่� 4  

ต่่อศาลปกคัริองกลาง โด้ยอ้างเหตุ่ ทริูมูฟ้ ได้้ใชำ้เคัริ่องและอุปกริณ์โทริคัมนาคัม ซึื้�งสำ่งมอบให้ กสำท. หลังจิาก

สำัญญาให้ด้ำาเนินการิให้บริิการิวัิทยุคัมนาคัมริะบบเซื้ลลูล่า DIGITAL PCN (PERSONAL COMMUNICATION 

NETWORK) 1800 สำิ�นสำุด้ คัำานวัณต่ั�งแต่่วัันท่� 16 กันยายน 2557 ถืึงวัันท่� 17 กริกฎาคัม 2558 ชำ่วังเวัลาต่าม

ปริะกาศ กสำทชำ. คุั้มคัริองผิู้ใชำ้บริิการิโด้ยมิได้้ทำาคัวัามต่กลงใด้ๆกับ CAT Telecom ซื้ึ�งทำาให้ม่คั่าใชำ้จิ่ายเกิด้ขึ้�น  

ด้ังนั�น CAT Telecom จิึงเร่ิยกให้ ทริูมูฟ้ ชำำาริะเงินจิำานวัน 4,991.11 ล้านบาท ต่่อมาวัันท่� 24 กันยายน 2562 

CAT Telecom ย่นข้อแก้ไข้คัำาฟ้้องโด้ยแก้ไข้จิำานวันทุนทรัิพิย์ใหม่เป็นจิำานวัน 3,054.81 ล้านบาท ทั�งน่� ปัจิจิุบัน 

คัด้่อยู่ในริะหวั่างพิิจิาริณาข้องศาลปกคัริองกลาง

(11) เม่อวัันท่� 17 พิฤศจิิกายน 2558 บริิษััทย่อยแห่งหนึ�ง คัือ บริิษััท ทรูิ วัิชัำ�นสำ์ กริุ�ป จิำากัด้ ได้้ย่นฟ้้องคัณะกริริมการิ 

กสำทชำ. กับพิวักต่่อศาลปกคัริองกลาง เพิ่อข้อให้ศาลม่คัำาสัำ�งเพิิกถือนปริะกาศสำำานักงาน กสำทชำ. เริ่อง การิกำากับ

ดู้แลการิโฆษัณาบริิการิหริือสำินคั้าข้องผูิ้ให้บริิการิโคัริงข้่ายโทริทัศน์แบบบอกริับสำมาชำิกและผิู้ให้บริิการิโทริทัศน์

แบบบอกรัิบสำมาชิำก เม่อวัันท่� 29 สำิงหาคัม 2561 ศาลปกคัริองกลางได้้ม่คัำาพิิพิากษัาให้เพิิกถือนมติ่ข้อง กสำทชำ.  

คัริั�งท่� 35/2558 เม่อวัันท่� 19 ตุ่ลาคัม 2558 เฉพิาะวัาริะท่� 4.15 ท่�กำาหนด้ให้ บริิษััท ทรูิ วัิชัำ�นสำ์ กริุ�ป จิำากัด้ ด้ำาเนินการิ 

แก้ไข้หริือปรัิบปรุิงการิออกอากาศชำ่องริายการิท่�ม่การิโฆษัณาและการิบริิการิธุัริกิจิเกินกวั่าท่�กฎหมายกำาหนด้ 

ให้แล้วัเสำริ็จิภายใน 30 วัันนับแต่่วัันท่� กสำทชำ. ม่มต่ิ โด้ยให้ม่ผิลนับแต่่วัันท่� กสำทชำ. ม่มต่ิดั้งกล่าวั คัำาข้ออ่นนอกจิากน่� 

ให้ยก ต่่อมาเม่อวัันท่� 28 กันยายน 2561 คัณะกริริมการิ กสำทชำ. ได้้ย่นอุทธัริณ์คัำาพิิพิากษัาต่่อศาลปกคัริองสูำงสุำด้ 

เม่อวัันท่� 17 กุมภาพิันธั์  2564 ศาลปกคัริองสำูงสุำด้ม่คัำาพิิพิากษัายกฟ้้อง คัด่้ถืึงท่�สุำด้

(12) เม่อวัันท่� 18 พิฤศจิิกายน 2558 บริิษััทย่อยแห่งหนึ�ง คัือ บริิษััท ทรูิโฟ้ริ์ยู สำเต่ชัำ�น จิำากัด้ ได้้ย่นฟ้้องคัณะกริริมการิ 

กสำทชำ. กับพิวัก ต่่อศาลปกคัริองกลาง เพิ่อข้อให้ศาลม่คัำาสัำ�งเพิิกถือนปริะกาศสำำานักงาน กสำทชำ. เริ่อง การิกำากับ

ดู้แลการิโฆษัณาบริิการิหริือสำินคั้าข้องผูิ้ให้บริิการิโคัริงข้่ายโทริทัศน์แบบบอกริับสำมาชำิกและผิู้ให้บริิการิโทริทัศน์

แบบบอกรัิบสำมาชิำก เม่อวัันท่� 29 สำิงหาคัม 2561 ศาลปกคัริองกลางได้้ม่คัำาพิิพิากษัาให้เพิิกถือนมติ่ข้อง กสำทชำ. 

คัริั�งท่� 35/2558 เม่อวัันท่� 19 ตุ่ลาคัม 2558 เฉพิาะวัาริะท่� 4.15 ท่�กำาหนด้ให้ บริิษััท ทรูิโฟ้ริ์ยู สำเต่ชัำ�น จิำากัด้  

ด้ำาเนินการิแก้ไข้หริือปรัิบปริุงการิออกอากาศชำ่องริายการิท่�ม่การิโฆษัณาและการิบริิการิธัุริกิจิเกินกวั่าท่�กฎหมาย

กำาหนด้ให้แล้วัเสำร็ิจิภายใน 30 วัันนับแต่่วัันท่� กสำทชำ. ม่มติ่ โด้ยให้ม่ผิลนับแต่่วัันท่� กสำทชำ. ม่มติ่ด้ังกล่าวั  

คัำาข้ออ่นนอกจิากน่�ให้ยก ต่่อมาเม่อวัันท่� 28 กันยายน 2561 คัณะกริริมการิ กสำทชำ. ได้้ย่นอุทธัริณ์คัำาพิิพิากษัา 

ต่่อศาลปกคัริองสำูงสำุด้ คัด้่อยู่ริะหวั่างการิพิิจิาริณาข้องศาลปกคัริองสูำงสุำด้
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(13) เม่อวัันท่� 18 พิฤศจิิกายน 2558 บริิษััทย่อยแห่งหนึ�ง คัือ บริิษััท ไทย นิวัสำ์ เน็ต่เวัิริ์คั (ท่เอ็นเอ็น) จิำากัด้ ได้้ย่นฟ้้อง

คัณะกริริมการิ กสำทชำ. กับพิวักต่่อศาลปกคัริองกลาง เพิ่อข้อให้ศาลม่คัำาสำั�งเพิิกถือนปริะกาศสำำานักงาน กสำทชำ. 

เริ่อง การิกำากับดู้แลการิโฆษัณาบริิการิหรืิอสำินคั้าข้องผิู้ให้บริิการิโคัริงข้่ายโทริทัศน์แบบบอกรัิบสำมาชิำก และ 

ผิู้ให้บริิการิโทริทัศน์แบบบอกรัิบสำมาชำิก เม่อวัันท่� 29 สำิงหาคัม 2561 ศาลปกคัริองกลางได้้ม่คัำาพิิพิากษัา 

ให้เพิิกถือนมต่ิข้อง กสำทชำ. คัรัิ�งท่� 35/2558 เม่อวัันท่� 19 ตุ่ลาคัม 2558 เฉพิาะวัาริะท่� 4.15 ท่�กำาหนด้ให้ บริิษััท 

ไทย นิวัสำ์ เน็ต่เวิัริ์คั (ท่เอ็นเอ็น) จิำากัด้ ด้ำาเนินการิแก้ไข้หริือปริับปรุิงการิออกอากาศชำ่องริายการิท่�ม่การิโฆษัณา

และการิบริิการิธัุริกิจิเกินกวั่าท่�กฎหมายกำาหนด้ให้แล้วัเสำริ็จิภายใน 30 วัันนับแต่่วัันท่� กสำทชำ. ม่มต่ิ โด้ยให้ม่ผิล

นับแต่่วัันท่� กสำทชำ. ม่มต่ิด้ังกล่าวั คัำาข้ออ่นนอกจิากน่�ให้ยก ต่่อมาเม่อวัันท่� 28 กันยายน 2561 คัณะกริริมการิ 

กสำทชำ. ได้้ย่นอุทธัริณ์คัำาพิิพิากษัาต่่อศาลปกคัริองสำูงสำุด้ คัด้่อยู่ริะหวั่างการิพิิจิาริณาข้องศาลปกคัริองสำูงสำุด้ 

เม่อวัันท่� 1  กุมภาพิันธั์  2564 ศาลปกคัริองสำูงสุำด้พิิพิากษัายกฟ้้อง คัด่้ถืึงท่�สุำด้

(14) เม่อวัันท่� 17 พิฤศจิิกายน 2558 บริิษััทย่อยแห่งหนึ�ง คัือ บริิษััท ทริู วัิชัำ�นสำ์ เคัเบิ�ล จิำากัด้ (มหาชำน) ได้้ย่นฟ้้อง 

คัณะกริริมการิ กสำทชำ. กับพิวักต่่อศาลปกคัริองกลาง เพิ่อข้อให้ศาลม่คัำาสัำ�งเพิิกถือนปริะกาศ กสำทชำ.  

เริ่องหลักเกณฑ์์การิจัิด้ลำาด้ับบริิการิโทริทัศน์ (“ปริะกาศหลักเกณฑ์์การิจัิด้ลำาดั้บบริิการิโทริทัศน์”) ต่่อมา 

เม่อวัันท่� 16 พิฤษัภาคัม 2562 ศาลปกคัริองกลางจึิงม่คัำาพิิพิากษัาให้เพิิกถือนปริะกาศหลักเกณฑ์์การิจัิด้ลำาด้ับ

บริิการิโทริทัศน์ (Channel Line Up) ลงวัันท่� 23 กันยายน 2558 ข้องคัณะกริริมการิกสำทชำ. โด้ยให้ม่ผิลนับแต่่

วัันท่�คัำาพิิพิากษัาถึืงท่�สำุด้ คัำาข้ออ่นนอกจิากน่�ให้ยก ต่่อมา เม่อวัันท่� 12 มิถืุนายน 2562 คัณะกริริมการิ กสำทชำ.  

ได้้ย่นอุทธัริณ์คัำาพิิพิากษัาดั้งกล่าวัต่่อศาลปกคัริองสำูงสุำด้ คัด่้น่�อยู่ริะหวั่างการิพิิจิาริณาข้องศาลปกคัริองสูำงสุำด้

(15) เม่อวัันท่� 17 พิฤศจิิกายน 2558 บริิษััทย่อยแห่งหนึ�ง คัือ บริิษััท ทรูิโฟ้ริ์ยู สำเต่ชัำ�น จิำากัด้ ได้้ย่นฟ้้องคัณะกริริมการิ 

กสำทชำ. กับพิวักต่่อศาลปกคัริองกลาง เพิ่อข้อให้ศาลม่คัำาสัำ�งเพิิกถือนปริะกาศ กสำทชำ. เริ่อง หลักเกณฑ์์การิ 

จิัด้ลำาด้ับบริิการิโทริทัศน์ (“ปริะกาศหลักเกณฑ์์การิจัิด้ลำาด้ับบริิการิโทริทัศน์”) เม่อวัันท่� 26 ธัันวัาคัม 2561  

ศาลปกคัริองกลางได้้ม่คัำาพิิพิากษัาให้ยกฟ้้อง เน่องจิาก บริิษััท ทริูโฟ้ริ์ยู สำเต่ชัำ�น จิำากัด้ ไม่ได้้เป็นผิู้ท่�อยู่ในบังคัับ

ข้องปริะกาศหลักเกณฑ์์การิจัิด้ลำาดั้บบริิการิโทริทัศน์ท่�ม่หน้าท่�ต่้องด้ำาเนินการิต่ามปริะกาศฉบับด้ังกล่าวั  จิึงมิใชำ่

ผิู้ท่�ได้้ริับคัวัามเดื้อด้ริ้อนเสำ่ยหายหริืออาจิจิะเด้ือด้ริ้อนเสำ่ยหาย บริิษััท ทริูโฟ้ริ์ยู สำเต่ชัำ�น จิำากัด้ จิึงไม่ม่สิำทธัิฟ้้อง 

คัด้่น่� ต่่อมา เม่อวัันท่� 25 มกริาคัม 2562 บริิษััท ทริูโฟ้ริ์ยู สำเต่ชัำ�น จิำากัด้ ได้้ย่นอุทธัริณ์คัำาพิิพิากษัาต่่อศาลปกคัริอง

สำูงสำุด้ เม่อวัันท่� 12 มกริาคัม 2564 ศาลปกคัริองสำูงสุำด้พิิพิากษัายกฟ้้อง คัด่้ถืึงท่�สุำด้

(16) เม่อวัันท่� 17 พิฤศจิิกายน 2558 บริิษััทย่อยแห่งหนึ�ง คัือ บริิษััท ไทย นิวัสำ์ เน็ต่เวัิริ์คั (ท่เอ็นเอ็น) จิำากัด้  

ได้้ย่นฟ้้องคัณะกริริมการิ กสำทชำ. กับพิวักต่่อศาลปกคัริองกลาง เพิ่อข้อให้ศาลม่คัำาสำั�งเพิิกถือนปริะกาศ กสำทชำ.  

เริ่อง หลักเกณฑ์์การิจิัด้ลำาด้ับบริิการิโทริทัศน์ (“ปริะกาศหลักเกณฑ์์การิจิัด้ลำาด้ับบริิการิโทริทัศน์”) เม่อวัันท่�  

13 กมุภาพินัธั ์2562 ศาลปกคัริองได้ม่้คัำาพิพิิากษัายกฟ้อ้ง เนอ่งจิากบริษิัทั ไทย นวิัสำ ์เน็ต่เวัริิค์ั (ท่เอน็เอน็) จิำากดั้ ไมไ่ด้เ้ปน็ 

ผิู้ท่�อยู่ในบังคัับข้องปริะกาศพิิพิาทท่�ม่หน้าท่�ต่้องด้ำาเนินการิต่ามปริะกาศพิิพิาท จิึงมิใชำ่ผิู้ท่�ได้้ริับคัวัามเด้ือด้ริ้อน 

เสำ่ยหายหริืออาจิจิะเด้ือด้ริ้อนเสำ่ยหาย บริิษััท ไทย นิวัสำ์ เน็ต่เวัิริ์คั (ท่เอ็นเอ็น) จิำากัด้ จิึงไม่ ม่สำิทธิัฟ้้อง 

คัด้่น่� ต่่อมา เม่อวัันท่� 14 ม่นาคัม 2562 บริิษััท ไทย นิวัสำ์ เน็ต่เวัิริ์คั (ท่เอ็นเอ็น) จิำากัด้ ได้้ย่นอุทธัริณ์คัำาพิิพิากษัาต่่อ

ศาลปกคัริองสำูงสำุด้ คัด้่น่�อยู่ริะหวั่างการิพิิจิาริณาข้องศาลปกคัริองสูำงสุำด้

(17) เม่อวัันท่� 17 พิฤศจิิกายน 2558  บริิษััทย่อยแห่งหนึ�ง คัือ  ทริูมูฟ้  ได้้ย่นฟ้้อง คัณะกริริมการิ กสำทชำ. กทคั. สำำานักงาน 

กสำทชำ. และ เลข้าธิัการิ กสำทชำ. ต่่อศาลปกคัริองกลาง โด้ยข้อให้เพิิกถือนมติ่ข้อง กทคั. ท่�ให้ ทรูิมูฟ้ นำาสำ่งเงิน 

ริายได้้จิากการิให้บริิการิต่ามมาต่ริการิการิคุั้มคัริองผิู้ใชำ้บริิการิเป็นการิชัำ�วัคัริาวั ริะหวั่างวัันท่� 16 กันยายน 2556 

ถืึงวัันท่� 17 กริกฎาคัม 2557 จิำานวัน 1,069.98 ล้านบาท และข้อให้ผิู้ถูืกฟ้้องคัด้่ ชำำาริะคั่าใชำ้จิ่ายให้ ทรูิมูฟ้  

อันเน่องมาจิากการิปฏิิบัติ่ต่ามปริะกาศมาต่ริการิคัุ้มคัริองผิู้ใชำ้บริิการิฯ เป็นจิำานวันเงิน 16,074.10 ล้านบาท  (คัำานวัณ 

นับต่ั�งแต่่วัันท่� 16 กันยายน 2556 ถืึงวัันท่� 30 ตุ่ลาคัม 2558) ริวัมถืึงข้อให้คัืนคั่าธัริริมเน่ยมเลข้หมายท่�ทริูมูฟ้ 

ได้้ชำำาริะให้แก่ กสำทชำ. โด้ยหลงผิิด้ ภายหลังสัำญญาให้ด้ำาเนินการิให้บริิการิวัิทยุคัมนาคัมริะบบเซื้ลลูล่า DIGITAL 

PCN (PERSONAL COMMUNICATION NETWORK) 1800 สิำ�นสำุด้ จิำานวัน 190.97 ล้านบาท ต่่อมา 
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เม่อวัันท่� 13 พิฤษัภาคัม 2559 คัณะกริริมการิ กสำทชำ. กับพิวัก ได้้ย่นคัำาริ้องข้อให้ศาลจิำาหน่ายคัด้่น่�ชัำ�วัคัริาวัต่่อ 

ศาลปกคัริองกลาง เพิอ่ทบทวันคัำาสำั�งต่ามมติ่ข้อง กทคั. ด้งักลา่วั ทั�งน่� ทรูิมฟู้ ได้ย้น่คัำาแถืลงคัดั้คัา้นคัำาริอ้งข้อจิำาหนา่ยคัด้่ 

ชัำ�วัคัริาวัด้ังกล่าวัข้องคัณะกริริมการิ กสำทชำ. กับพิวัก ต่่อศาลปกคัริองกลาง เม่อวัันท่� 15 มิถืุนายน 2559 

 ต่่อมาเม่อวัันท่� 2 พิฤศจิิกายน 2559 ทริูมูฟ้ ได้้ย่นฟ้้อง กสำทชำ. กทคั. สำำานักงาน กสำทชำ. และ เลข้าธัิการิ กสำทชำ.  

ต่่อศาลปกคัริองกลาง เริ่ยกให้ผิู้ถืูกฟ้้องคัด้่ชำำาริะคั่าใชำ้จิ่ายให้ทรูิมูฟ้ อันเน่องมาจิากการิปฏิิบัติ่ต่ามปริะกาศคัุ้มคัริอง

ผิู้ใชำ้บริิการิ ชำ่วังวัันท่� 1 พิฤศจิิกายน 2558 ถืึงวัันท่� 3 ธัันวัาคัม 2558 เป็นจิำานวัน 709.65 ล้านบาท

 ต่่อมาเม่อวัันท่� 6 ธัันวัาคัม 2561 ทริูมูฟ้ ได้้ย่นฟ้้อง กสำทชำ. และพิวักต่่อศาลปกคัริองกลาง กริณ่ กสำทชำ. ม่มต่ิท่� 

17/2561 ลงวัันท่� 5 กันยายน 2561 ให้ ทริูมูฟ้ นำาสำ่งเงินริายได้้จิากการิให้บริิการิต่ามปริะกาศมาต่ริการิคัุ้มคัริอง 

ผิู้ใชำ้บริิการิ เพิิ�มเต่ิมอ่กเป็นจิำานวัน 2,311.97 ล้านบาท พิริ้อมด้อกผิลท่�เกิด้ขึ้�นให้แก่ กสำทชำ. ซึื้�ง ทริูมูฟ้เห็นวั่า กสำทชำ. 

ใชำ้หลักเกณฑ์์การิคัำานวัณริายได้้ท่�ไม่ถูืกต่้อง จิึงฟ้้องให้เพิิกถือนมติ่ดั้งกล่าวั

 ต่่อมาในวัันท่� 6 กันยายน 2562 ศาลปกคัริองกลางได้้ม่คัำาสัำ�งริวัมคัด่้ทั�งสำามคัด้่เข้้าด้้วัยกัน เน่องจิากม่คูั่กริณ่เด้่ยวักัน 

และข้้อเท็จิจิริิงและพิยานหลักฐานท่�ใชำ้อ้างอิงเป็นชุำด้เด้่ยวักัน หรืิอเก่�ยวัเน่องใกล้ชิำด้กัน ต่่อมา เม่อวัันท่� 11 และ 12 

พิฤศจิิกายน 2564 ศาลปกคัริองกลางได้้ม่คัำาสัำ�งริวัมคัด่้น่�เข้้ากับคัด่้ท่� กสำทชำ. ได้้ย่นฟ้้อง ทริูมูฟ้  2 คัด่้ ได้้แก่   

 (ก) คัด้่เริ่ยกให้ทริูมูฟ้ชำำาริะคั่าธัริริมเน่ยมเลข้หมายโทริศัพิท์สำำาหริับบริิการิโทริศัพิท์เคัล่อนท่� และคั่าธัริริมเน่ยม 

 ท่�เพิิ�มขึ้�นตั่�งแต่่เด้ือนม่นาคัม 2557 ถืึงเด้ือนธัันวัาคัม 2558 ซื้ึ�งเป็นชำ่วังเวัลาต่ามปริะกาศ กสำทชำ.เริ่อง  

 มาต่ริการิคัุ้มคัริองผิู้ใชำ้บริิการิในกริณ่สำิ�นสำุด้การิอนุญาต่ สำัมปทาน หริือสัำญญาให้บริิการิโทริศัพิท์เคัล่อนท่�  

 พิ.ศ. 2556 และปริะกาศ กสำทชำ. เริ่อง การิคัุ้มคัริองผิู้ใชำ้บริิการิเป็นการิชัำ�วัคัริาวัในกริณ่สิำ�นสำุด้การิอนุญาต่ 

 หริือสำัมปทานต่ามคัำาสำั�งคัณะริักษัาคัวัามสำงบแห่งชำาต่ิ ฉบับท่�  94/2557 เป็นจิำานวันเงินริวัม 878.38  

 ล้านบาท และ

  (ข้)  คัด้่เริ่ยกให้ทริูมูฟ้นำาสำ่งเงินริายได้้จิากการิให้บริิการิโทริศัพิท์เคัล่อนท่�บนคัล่นคัวัามถื่�  1800 MHz ต่าม 

 ปริะกาศ กสำทชำ.เริ่องมาต่ริการิคัุ้มคัริองผูิ้ใชำ้บริิการิเป็นการิชัำ�วัคัริาวั ริะหวั่างวัันท่� 16 กันยายน 2556  

 ถืึงวัันท่� 12 กริกฎาคัม 2557 จิำานวันทุนทรัิพิย์ 1,150.66 ล้านบาท โด้ย กสำทชำ.ได้้ย่นคัำาริ้องข้อแก้ไข้ 

 เพิิ�มเต่ิมคัำาฟ้้องโด้ยแก้ไข้ทุนทริัพิย์ในคัด้่ริวัมเป็นเงินจิำานวัน 3,637.63 ล้านบาท ซื้ึ�งวัันท่� 17 กุมภาพิันธั์  

 2563 ทริูมูฟ้ ได้้ย่นคัำาริ้องโต่้แย้งต่่อศาลปกคัริองกลางแล้วั 

 คัด้่อยู่ริะหวั่างการิพิิจิาริณาข้องศาลปกคัริองกลาง

(18) เม่อวัันท่� 27 พิฤษัภาคัม 2559 CAT Telecom ได้้ย่นฟ้้องบริิษััทย่อยแห่งหนึ�ง คัือ ทริูมูฟ้ เป็นผิู้ถืูกฟ้้องคัด้่ท่� 4 

ต่่อศาลปกคัริองกลาง โด้ยอ้างเหตุ่ ทริูมูฟ้ ได้้ใชำ้เคัริ่องและอุปกริณ์โทริคัมนาคัม ซึื้�งสำ่งมอบให้ กสำท. หลังจิาก

สำัญญาให้ด้ำาเนินการิให้บริิการิวัิทยุคัมนาคัมริะบบเซื้ลลูล่า DIGITAL PCN (PERSONAL COMMUNICATION 

NETWORK) 1800 สำิ�นสำุด้ คัำานวัณต่ั�งแต่่วัันท่� 18 กริกฎาคัม 2558 ถืึงวัันท่� 3 ธัันวัาคัม 2558 ซึื้�งเป็นชำ่วังเวัลาต่าม

บันทึกอนุมัต่ิข้องหัวัหน้า คัสำชำ. ฉบับลงวัันท่� 30 มิถืุนายน 2558 โด้ยนำาปริะกาศ กสำทชำ. เริ่อง มาต่ริการิคุั้มคัริอง 

ผิู้ใชำ้บริิการิในกริณ่สำิ�นสำุด้การิอนุญาต่สำัมปทาน หรืิอสำัญญาให้บริิการิโทริศัพิท์เคัล่อนท่� พิ.ศ. 2556 มาใชำ้โด้ย

อนุโลม เริ่ยกให้ ทริูมูฟ้ ชำำาริะเงินจิำานวัน 2,206.04 ล้านบาท ต่่อมาวัันท่� 24 กันยายน 2562 CAT Telecom  

ย่นข้อแก้ไข้คัำาฟ้้องโด้ยแก้ไข้จิำานวันทุนทริัพิย์ใหม่เป็นจิำานวัน 1,350.20 ล้านบาท ปัจิจิุบันคัด่้อยู่ในริะหวั่างพิิจิาริณา

ข้องศาลปกคัริองกลาง
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(19) เม่อวัันท่� 10 มิถืุนายน 2559 บริิษััทย่อยแห่งหนึ�ง คัือ บริิษััท ทรูิ วัิชัำ�นสำ์ กริุ�ป จิำากัด้ ได้้ย่นฟ้้องคัณะกริริมการิ กสำทชำ. 

กับพิวักต่่อศาลปกคัริองกลาง เพิ่อข้อให้ศาลม่คัำาสัำ�งเพิิกถือนมต่ิข้องผิู้ถูืกฟ้้องคัด้่ท่�สัำ�งให้ ทริู วัิชัำ�นสำ์ กริุ�ป ริะงับการินำา

บริิการิโทริทัศน์ท่�เป็นการิทั�วัไปมาออกอากาศผิ่านโคัริงข้่ายโทริทัศน์แบบบอกรัิบสำมาชิำกในหมวัด้หมู่หรืิอลำาด้ับชำ่อง

บริิการิโทริทัศน์อ่นๆ ซื้ึ�งม่ไวั้สำำาหริับบริิการิโทริทัศน์ท่�ไม่ใชำ้คัล่นคัวัามถ่ื�แบบบอกรัิบสำมาชิำก ปัจิจิุบัน คัด่้น่�อยู่ริะหวั่าง

การิพิิจิาริณาข้องศาลปกคัริองกลาง

(20) เม่อวัันท่� 29 กันยายน 2559 บริิษััทย่อย คัือ บริิษััท ทริู อินเต่อริ์เนชัำ�นแนล คัอมมิวันิเคัชัำ�น จิำากัด้ (TIC) บริิษััท  

ทรูิ อินเต่อริ์เนชัำ�นแนล เกต่เวัย์ จิำากัด้ (TIG) และ บริิษััท ทรูิ ยูนิเวัอริ์แซื้ล คัอนเวัอริ์เจิ้นซื้์ จิำากัด้ (TU) ได้้ย่นฟ้้อง 

กสำทชำ. กทคั. และสำำานักงาน กสำทชำ. ต่่อศาลปกคัริองกลาง เพิ่อข้อให้เพิิกถือนมต่ิท่�ปริะชุำม กทคั. คัริั�งท่� 32/2558 

และคัำาสำั�งข้อง กสำทชำ. ท่�สัำ�งให้ผูิ้รัิบใบอนุญาต่แบบท่� 2 และ แบบท่� 3 ต่้องชำำาริะคั่า USO ในอัต่ริาริ้อยละ 4  

ข้องริายได้้สุำทธัิจิากการิปริะกอบกิจิการิในชำ่วังเดื้อนมกริาคัม 2554 ถืึงเดื้อนพิฤษัภาคัม 2555 ต่่อมาเม่อวัันท่� 

4 ธัันวัาคัม 2561 ศาลปกคัริองกลางได้้พิิพิากษัาเพิิกถือนมต่ิคัณะกริริมการิกิจิการิโทริคัมนาคัม (กทคั.) 

เฉพิาะสำ่วันท่�ให้ผิู้ฟ้้องคัด้่จัิด้สำริริเงินริายได้้สุำทธัิจิากการิปริะกอบกิจิการิในสำ่วันท่�เกินกวั่าอัต่ริาริ้อยละ 3.75  

ต่่อปี โด้ยให้ม่ผิลตั่�งแต่่วัันท่� กทคั. ม่มต่ิดั้งกล่าวั ทั�งน่�เม่อวัันท่� 27 ธัันวัาคัม 2561 ทั�งสำามบริิษััทได้้ย่นอุทธัริณ์

คัำาพิิพิากษัาด้ังกล่าวัต่่อศาลปกคัริองสูำงสุำด้ ศาลปกคัริองสูำงสุำด้ได้้ม่คัำาพิิพิากษัาเพิิกถือนมต่ิท่�ปริะชำุม กทคั. 

คัริั�งท่� 32/2558 เม่อวัันท่� 28 มิถืุนายน 2564 ในคัด้่ข้อง TIG และ TU และในวัันท่� 23 กริกฎาคัม 2564 ในคัด้่

ข้อง TIC ทำาให้ทั�งสำามคัด้่ถึืงท่�สำุด้ ต่่อมา กสำทชำ. ได้้ม่มติ่เพิิ�มเติ่มในการิปริะชุำมคัริั�งท่� 13/2560 และม่คัำาสัำ�งให้ 

ทั�งสำามบริิษััทด้ังกล่าวัชำำาริะเงินเพิิ�มจิากการิชำำาริะคั่า USO ล่าชำ้า ซื้ึ�งทั�งสำามบริิษััทไม่เห็นพิ้องด้้วัยและย่นฟ้้อง 

ต่่อศาลปกคัริองกลางด้้วัย ทั�งสำามคัด้่อยู่ริะหวั่างพิิจิาริณาข้องศาลปกคัริองกลาง

(21) เม่อวัันท่� 21 เมษัายน 2560 บุคัคัลธัริริมด้าย่นฟ้้องบริิษััทย่อยแห่งหนึ�ง คัือ บริิษััท ทริู มูฟ้ เอชำ ยูนิเวัอริ์แซื้ล  

คัอมมิวันิเคัชัำ�น จิำากัด้ (TUC) ริ่วัมกับคัณะกริริมการิกิจิการิกริะจิายเส่ำยง กิจิการิโทริทัศน์ และกิจิการิโทริคัมนาคัม

แห่งชำาต่ิ (กสำทชำ.) ต่่อศาลปกคัริองกลาง กริณ่ข้อให้ริะงับการิก่อสำริ้างและให้เพิิกถือนใบอนุญาต่ในการิก่อสำริ้าง 

เสำาสำ่งสำัญญาณโทริศัพิท์ ปัจิจิุบัน คัด้่อยู่ริะหวั่างการิพิิจิาริณาข้องศาลปกคัริองกลาง

(22) เม่อวัันท่� 16 มิถืุนายน 2560 บริิษััทย่อยแห่งหนึ�ง คัือ ทริูมูฟ้ได้้ย่นฟ้้องคัณะกริริมการิ กสำทชำ. คัณะกริริมการิ

กิจิการิโทริคัมนาคัม เลข้าธิัการิ กสำทชำ. ต่่อศาลปกคัริองกลาง กริณ่เพิิกถือนคัำาสัำ�ง กสำทชำ. ท่� สัำ�งให้ทริูทูฟ้  

นำาเงินคั่าบริิการิโทริศัพิท์เคัล่อนท่�แบบเต่ิมเงินคังเหลือในชำ่วังปริะกาศ กสำทชำ. เริ่องมาต่ริการิคัุ้มคัริองผิู้ใชำ้บริิการิ

เป็นการิชัำ�วัคัริาวัฯ ท่�ไม่ม่ผิู้ใชำ้บริิการิมาข้อรัิบคัืนไปวัางทรัิพิย์ ณ สำำานักงานวัางทรัิพิย์ กริมบังคัับคัด่้ ปัจิจุิบัน 

คัด้่อยู่ริะหวั่างการิพิิจิาริณาข้องปกคัริองกลาง

(23) เม่อวัันท่� 27 มิถืุนายน 2560 บริิษััท สำยามสำปอริ์ต่ ซื้ินดิ้เคัท จิำากัด้ (มหาชำน) (สำยามสำปอริ์ต่) ได้้ย่นฟ้้องบริิษััทย่อย 

แห่งหนึ�ง คัือ บริิษััท ซื้่นิเพิล็กซื้์ จิำากัด้ (ซื้่นิเพิล็กซื้์) กับพิวักริวัม 20 คัน ต่่อศาลทริัพิย์สำินทางปัญญาและ 

การิคั้าริะหวั่างปริะเทศกลาง กริณ่สำมาคัมก่ฬาฟุ้ต่บอลแห่งปริะเทศไทยม่มติ่ยกเลิกสำัญญาแต่่งต่ั�งผิู้บริิหาริ 

สำิทธัิปริะโยชำน์ฟุ้ต่บอลล่กอาช่ำพิท่�ทำากับสำยามสำปอริ์ต่ และให้สิำทธัิในการิถื่ายทอด้เส่ำยงและภาพิการิแข้่งขั้นฟุ้ต่บอล 

แก่ซื้่นิเพิล็กซื้์ โด้ยให้ริ่วัมกันชำำาริะคั่าเสำ่ยหายเป็นจิำานวัน 1,401.22 ล้านบาท ซื้ึ�งเด้ิมเริ่องด้ังกล่าวัซื้่นิเพิล็กซื้์ 

ได้้ย่นฟ้้องสำยามสำปอริ์ต่ต่่อศาลเด่้ยวักันเม่อวัันท่� 5 เมษัายน 2560 เริ่ยกคืันเงินและคั่าเสำ่ยหายจิำานวัน 390.75 

ล้านบาท จิากกริณ่สำยามสำปอริ์ต่ไม่สำามาริถืด้ำาเนินการิสำ่งสัำญญาณถื่ายทอด้การิแข้่งขั้นฟุ้ต่บอลให้แก่ซื้่นิเพิล็กซื้์ 

ต่ามสำัญญาการิถื่ายทอด้เสำ่ยงและภาพิการิแข้่งขั้นฟุ้ต่บอลท่�ได้้ทำาไวั้ต่่อกัน เม่อวัันท่�  23 สำิงหาคัม 2562  

ศาลทริัพิย์สำินทางปัญญาและการิคั้าริะหวั่างปริะเทศกลาง ได้้ม่คัำาพิิพิากษัาให้สำยามสำปอริ์ต่ชำำาริะเงิน 240  

ล้านบาทให้แก่ซ่ื้นิเพิล็กซื้์ ต่่อมาเม่อวัันท่�  20 ธัันวัาคัม 2562 ซื้่นิเพิล็กซื้์ได้้อุทธัริณ์คัำาพิิพิากษัาด้ังกล่าวั 

ต่่อศาลอุทธัริณ์คัด้่ชำำานัญพิิเศษั และเม่อวัันท่� 28 กุมภาพัินธั์ 2563 สำยามสำปอริ์ต่ก็ได้้อุทธัริณ์คัำาพิิพิากษัาดั้งกล่าวั

ต่่อศาลอุทธัริณ์คัด่้ชำำานัญพิิเศษัเชำ่นกัน เม่อวัันท่� 15 กริกฎาคัม 2564 ศาลอุทธัริณ์คัด้่ชำำานัญพิิเศษัได้้พิิพิากษัา 

ให้สำยามสำปอริ์ต่ชำำาริะเงินให้แก่ซื้่นิเพิล็กซื้์เป็นจิำานวัน 240,000,000 บาท พิริ้อมด้อกเบ่�ยในอัต่ริาริ้อยละ 7.5 

ต่่อปี นับแต่่วัันท่� 5 กุมภาพัินธั์ 2559 จินถืึงวัันท่� 10 เมษัายน 2564 และอัต่ริาริ้อยละ 5 ต่่อปี หริืออัต่ริาอ่น 

ท่�เปล่�ยนแปลงไปต่ามพิริะริาชำกฤษัฎ่กาฯ นับแต่่วัันท่� 11 เมษัายน 2564 เป็นต่้นไปจินกวั่าจิะชำำาริะเสำร็ิจิแก่ 

ซื้่นิเพิล็กซื้์ แต่่ต่้องไม่เกินอัต่ริาริ้อยละ 7.5 ต่่อปี
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(24) เม่อวัันท่� 24 สำิงหาคัม 2560 บริิษััทย่อยแห่งหนึ�ง คัือ บริิษััท ทริู มูฟ้ เอชำ ยูนิเวัอริ์แซื้ล คัอมมิวันิเคัชัำ�น จิำากัด้ 

(TUC) ได้้ย่นฟ้้อง กสำทชำ. และเลข้าธิัการิ กสำทชำ. ต่่อศาลปกคัริองกลางเพิ่อข้อเพิิกถือนมติ่และคัำาสัำ�ง กสำทชำ.  

ท่�สำั�งให้ TUC ชำำาริะคั่าปริับทางปกคัริองกริณ่ไม่ด้ำาเนินการิต่ามปริะกาศ กทชำ. เริ่อง หลักเกณฑ์์บริิการิคังสำิทธัิ 

เลข้หมายโทริศัพิท์เคัล่อนท่� ต่่อมาวัันท่� 2 ตุ่ลาคัม 2560 ศาลปกคัริองกลางได้้ม่คัำาสำั�งไม่ริับฟ้้องในสำ่วันข้อง

เลข้าธัิการิ กสำทชำ. ซื้ึ�ง TUC ได้้ย่นอุทธัริณ์คัำาสัำ�งไม่รัิบฟ้้องบางสำ่วันดั้งกล่าวัต่่อศาลปกคัริองสำูงสุำด้ คัำาฟ้้องสำ่วันอ่น 

ยังคังอยู่ริะหวั่างการิพิิจิาริณาข้องศาลปกคัริองกลาง

(25) เม่อวัันท่� 14 พิฤษัภาคัม 2563 บริิษััทย่อยแห่งหนึ�งคืัอ บ่เอฟ้เคัท่ ย่นฟ้้อง CAT Telecom ต่่อศาลยุต่ิธัริริม  

เริ่ยกคัืนเงินคั่าพิาด้สำายสำ่อสำัญญาณในริะบบ HSPA ท่� บ่เอฟ้เคัท่ได้้ทด้ริองจิ่ายแทน CAT Telecom ต่ั�งแต่่ปี 

2554 – 2562 จิำานวัน 1,127.30 ล้านบาท พิริ้อมด้อกเบ่�ยในอัต่ริาริ้อยละ 7.5 ต่่อปีข้องต่้นเงินด้ังกล่าวัจินถืึง 

วัันฟ้้อง ริวัมเป็นทุนทริัพิย์จิำานวัน 1,532.78 ล้านบาท  และเริ่ยกด้อกเบ่�ยริ้อยละ 7.5 ต่่อปีนับถัืด้จิากวัันฟ้้องจินกวั่า

จิะชำำาริะเสำร็ิจิ เม่อวัันท่� 27 มกริาคัม 2564 ศาลแพิ่งม่คัำาสัำ�งให้โอนคัด่้ไปยังศาลปกคัริองกลาง

(26) เม่อวัันท่� 29 พิฤษัภาคัม 2563  บริิษััทย่อยแห่งหนึ�งคัือ ทรูิมูฟ้ ย่นฟ้้อง ท่โอท่ เริ่ยกคืันเงินคั่าเชำ่อมโยงโคัริงข้่าย 

ชำว่ังเดื้อนพิฤษัภาคัม 2549 – พิฤศจิิกายน 2549 จิำานวัน 2,251.26 ลา้นบาท พิริอ้มด้อกเบ่�ยในอัต่ริาริอ้ยละ 7.5 ต่อ่ปขี้อง 

ต่้นเงินดั้งกล่าวัจินถึืงวัันฟ้้อง ริวัมเป็นทุนทรัิพิย์จิำานวัน 2,262.36 ล้านบาท และเริ่ยกด้อกเบ่�ยริ้อยละ 7.5 ต่่อปี 

นับถัืด้จิากวัันฟ้้องจินกวั่าจิะชำำาริะเสำร็ิจิ เม่อวัันท่� 23 กันยายน 2564 ศาลปกคัริองรัิบโอนคัด้่จิากศาลแพิ่ง  

คัด้่อยู่ริะหวั่างการิพิิจิาริณาข้องศาลปกคัริองกลาง

5.4 ตลาดรอง 

- ไม่ม่ -

5.5 สถาบัันการเงินท่�ติดต่อประจำำา  

ธันาคัาริกริุงเทพิ จิำากัด้ (มหาชำน)

เลข้ท่� 333 ถืนนสำ่ลม แข้วังสำ่ลม เข้ต่บางริัก กริุงเทพิฯ 10500

โทริศัพิท์ (662) 626-4243 โทริสำาริ (662) 231-4617

ธันาคัาริกริุงไทย จิำากัด้ (มหาชำน) 

เลข้ท่� 35 ถืนนสำุขุ้มวัิท แข้วังคัลองเต่ยเหนือ เข้ต่วััฒนา กริุงเทพิฯ 10110

โทริศัพิท์ (662) 208-7000, 8000 โทริสำาริ (662) 255-9391

ธันาคัาริไทยพิาณิชำย์ จิำากัด้ (มหาชำน)

เลข้ท่� 9 ถืนนริัชำด้าภิเษัก แข้วังจิตุ่จิักริ เข้ต่จิตุ่จิักริ กริุงเทพิฯ 10900

โทริศัพิท์ (662) 777-7777 

ธันาคัาริกสำิกริไทย จิำากัด้ (มหาชำน) 

เลข้ท่� 400/22  ถืนนพิหลโยธัิน แข้วังสำามเสำนใน เข้ต่พิญาไท กรุิงเทพิฯ 10400

โทริศัพิท์ (662) 470-3274, (662) 470-3074
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6. นโยบายการก ำากับดููแลกิจการ

6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิิบัติิดู ้านการกำากับดููแลกิจการ

บริิษััทฯ ตริะหนัักถึึงความสำำาคัญของการิกำากับดููแลกิจการิท่�ดู่ จึงไดู้กำาหนัดูให้ม่ “นัโยบายการิกำากับดููแลกิจการิท่�ดู่” ของ 

บริิษััทฯ ตั�งแต่ปีี 2545 และไดู้ทำาการิปีริับปีริุงนัโยบายดัูงกล่าวเปี็นัริะยะๆ อย่างต่อเนั่อง เพื่่อให้เหมาะสำมกับสำถึานัการิณ์์

ของบริิษััทฯ ท่�เปีล่�ยนัแปีลงไปี ตลอดูจนัเพื่่อให้สำอดูคล้องกับกฎหมายท่�เก่�ยวข้อง หลักการิกำากับดููแลกิจการิท่�ดู่ สำำาหรัิบ

บริิษััทจดูทะเบ่ยนัไทย ปีี 2560 ท่�ออกโดูยสำำานัักงานัคณ์ะกริริมการิกำากับหลักทรัิพื่ย์และตลาดูหลักทรัิพื่ย์ ซึ่ึ�งเท่ยบเค่ยง

ไดู้กับมาตริฐานัสำากล โดูยบริิษััทฯ ไดู้เปีิดูเผยเน้ั�อหาริายละเอ่ยดูของ “นัโยบายการิกำากับดููแลกิจการิท่�ดู่” ไว้บนัเว็บไซึ่ต์

ของบริิษััทฯ ท่� www.truecorp.co.th และไดู้เปีิดูเผยแนัวปีฏิิบัติการิกำากับดููแลกิจการิท่�เก่�ยวกับกริริมการิ ผู้ถึ้อหุ้นั และ  

ผู้ม่สำ่วนัไดู้เสำ่ย ไว้ภายใต้หัวข้อ “ริายงานัผลการิดูำาเนัินังานัสำำาคัญดู้านัการิกำากับดููแลกิจการิ”

6.2 จรรยาบรรณธุุรกิจ 

คณ์ะกริริมการิไดู้สำ่งเสำริิมให้บริิษััทฯ จัดูทำาจริริยาบริริณ์ธุุริกิจท่�เปี็นัลายลักษัณ์์อักษัริ โดูยใช้้ช้่อเริ่ยกว่า “คุณ์ธุริริมและ 

ข้อพื่ึงปีฏิิบัติในัการิทำางานั” เพื่่อให้กริริมการิ ผู้บริิหาริ และพื่นัักงานัทุกคนัเข้าใจและปีฏิิบัติตามมาตริฐานัดู้านัจริิยธุริริม 

ท่�บริิษััทฯ ใช้้ในัการิดูำาเนัินัธุุริกิจ และไดู้ม่การิติดูตามให้ม่การิปีฏิิบัติตามจริริยาบริริณ์ดัูงกล่าวอย่างจริิงจัง เพื่่อให้บริริลุ

เปี้าหมายในัการิดูำาเนัินัธุุริกิจไดู้อย่างยั�งย้นั โดูย “คุณ์ธุริริมและข้อพื่ึงปีฏิิบัติในัการิทำางานั” ม่เนั้�อหาสำอดูคล้องกับหลักการิ 

กำากับดููแลกิจการิท่�ดู่ นัโยบายดู้านัความริับผิดูช้อบต่อสำังคม และ มาตริการิต่อต้านัการิคอริ์ริัปีชั้�นั และไดู้เปีิดูเผยไว้บนั

เว็บไซึ่ต์ของบริิษััทฯ 

“คุณ์ธุริริมและข้อพื่ึงปีฏิิบัติในัการิทำางานั” กล่าวถึึงคุณ์ค่าหลัก จริริยาบริริณ์ธุุริกิจ และข้อปีริะพื่ฤติปีฏิิบัติ ท่�ใช้้เปี็นัแนัวทาง

ในัการิปีฏิิบัติงานัสำำาหริับกริริมการิ ผู้บริิหาริ และพื่นัักงานัของบริิษััทฯ ทุกคนั เพื่่อให้เปี็นัไปีตามวิสัำยทัศนั์ กลยุทธุ์ และ 

เปี้าหมายของบริิษััทฯ ในัการิสำริ้างคุณ์ค่าต่อสำังคม องค์กริ และพื่นัักงานั อันัเปี็นับริริทัดูฐานัของวัฒนัธุริริมองค์กริ 

ทั�งน่ั� คุณ์ธุริริมและข้อพื่ึงปีฏิิบัติในัการิทำางานั แบ่งออกเปี็นั 7 หมวดู ไดู้แก่  (1) ข้อพื่ึงปีฏิิบัติสำ่วนับุคคลและสำภาพื่แวดูล้อม 

ในัการิทำางานั (2) การิปีกปีอ้งทริพัื่ยส์ำนิัของบริษิัทั (3) ความสำมัพื่นััธุก์บัลูกคา้ (4) ขอ้ตกลงท่�เปีน็ัธุริริมกบับคุคลอน่ั (5) การิทำางานั 

ริ่วมกับหนั่วยงานัของรัิฐ (6) การิต่อต้านัคอริ์ริัปีชั้�นั และ (7) การิปี้องกันัการิฟอกเงินั

6.3 การเปล่�ยนแปลงและพัฒนาการท่ี่�สำ ำาคััญของนโยบาย แนวปฏิิบัติิ และระบบการกำากับ 

  ดููแลกิจการในรอบปีท่ี่�ผ่ ่านมา

(1) คณ์ะกริริมการิไดู้จัดูให้ม่นัโยบายการิกำากับดููแลกิจการิท่�ดู่ของบริิษััทฯ เปี็นัลายลักษัณ์์อักษัริ โดูยคณ์ะกริริมการิ 

เปี็นัผู้ริิเริิ�ม ม่สำ่วนัริ่วมในัการิพื่ิจาริณ์า และอนุัมัตินัโยบายดัูงกล่าว นัอกจากน่ั� คณ์ะกริริมการิจะปีรัิบปีรุิงและทบทวนั

นัโยบายและการิปีฏิิบัติตามนัโยบายดัูงกล่าวเปี็นัปีริะจำาทุกปีี เพื่่อเพื่ิ�มปีริะสำิทธุิภาพื่ในัการิกำากับดููแล และยกริะดูับ

มาตริฐานัการิกำากับดููแลกิจการิของบริิษััทฯ 
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 โดูยในัปีี 2564 บริิษััทฯ ไดู้ทำาการิปีริับปีรุิงนัโยบายการิกำากับดููแลกิจการิท่�ดู่ ในัสำ่วนัท่�เก่�ยวข้องกับมาตริฐานัในัการิ

เล้อกสำริริกริริมการิบริิษััท ซึ่ึ�งกำาหนัดูเพื่ิ�มเติมว่า บริิษััทฯ จะคำานัึงถึึงความหลากหลายในัการิเล้อกสำริริกริริมการิบริิษััทฯ 

ริวมถึึงไดู้กำาหนัดูหลักเกณ์ฑ์์เพื่ิ�มเติมเก่�ยวกับสำัดูสำ่วนัในัการิเข้าริ่วมปีริะชุ้มของกริริมการิ โดูยกำาหนัดูสัำดูสำ่วนัการิ 

เข้าริ่วมการิปีริะชุ้มของกริริมการิทั�งคณ์ะเฉล่�ยไม่นั้อยกว่าริ้อยละ 80 ในัแต่ละปีี

(2) บริิษััทฯ ไดู้ริับการิปีริะเมินัโคริงการิสำำาริวจการิกำากับดููแลกิจการิบริิษััทจดูทะเบ่ยนัไทย (CGR) ปีริะจำาปีี 2564 จาก สำมาคม

สำ่งเสำริิมสำถึาบันักริริมการิบริิษััทไทย (IOD) ในัริะดัูบ “ดู่เลิศ” (Excellent) โดูยถึ้อเปี็นัการิไดู้รัิบการิปีริะเมินัริะดัูบดู่เลิศ 

(Excellent) เปี็นัปีีท่�ห้าติดูต่อกันั

(3) ในัปีี 2564 กลุ่มทริูเปี็นัองค์กริท่�ไดู้คะแนันัริวมดูัช้น่ัความยั�งย้นัดูาวโจนัสำ์ 2021 สำูงสุำดูอันัดัูบ 1 (93 คะแนันั) จากทั�งหมดู 

61 อุตสำาหกริริมในัโลก ซึึ่�งการิไดู้รัิบการิจัดูอันัดูับคริั�งน่ั� แสำดูงให้เห็นัว่ากลุ่มทรูิสำามาริถึเติบโตควบคู่ไปีกับความยั�งย้นั 

จนัเปี็นัท่�ปีริะจักษั์และทัดูเท่ยมนัานัาช้าติ หลังจากท่�สำามาริถึสำริ้างปีริะวัติศาสำตริ์ คริองแช้มปี์สำถึิติใหม่ดู้วยคะแนันั DJSI 

สำูงสำุดูของโลกในักลุ่มธุุริกิจสำ่อสำาริโทริคมนัาคม ยาวนัานัถึึง 4 ปีีซึ่้อนั และคงสำถึานัะสำมาชิ้กดัูช้น่ัความยั�งย้นัดูาวโจนัสำ์

ต่อเนั่องเปี็นัปีีท่� 5
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7.2	ข้้อมููลเก่�ยวกับคณะกรรมูการบริษััท

7.2.1 องิค์ประกอบของิคณะกรรมการบริษััท

ตามข้้อบัังคัับัข้องบัริิษััทฯ กำำาหนดให้คัณะกำริริมกำาริข้องบัริิษััทฯ  ปริะกำอบัด้วยกำริริมกำาริ จำำานวนไม่น้อยกำว่า 5 คัน และ

กำริริมกำาริไม่น้อยกำว่ากำ่�งหน่�งข้องจำำานวนกำริริมกำาริทั�งหมดนั�นต้องมีถิ่ิ�นที�อย่่ในริาชอาณาจำักำริ โดยกำริริมกำาริข้องบัริิษััทฯ จำะ

ต้องเป็นผู่้้มีคัุณสมบััติตามที�กำฎหมายกำำาหนด 

ณ วันที� 31 ธัันวาคัม 2564 คัณะกำริริมกำาริบัริิษััท ปริะกำอบัด้วยบุัคัคัลผู่้้ทริงคุัณวุฒิิ ริวมทั�งสิ�นจำำานวน 15 ท่าน ปริะกำอบัด้วย

(1)  กำริริมกำาริที�มีส่วนริ่วมในกำาริบัริิหาริ (Executive Directors) จำำานวน 2 ท่าน

(2)  กำริริมกำาริที�มิใช่ผู้่บ้ัริหิาริ (Non-Executive Directors) จำำานวน 13 ทา่น คัดิเป็นสดัส่วน ริอ้ยละ 86.67 ข้องจำำานวนกำริริมกำาริทั�งหมด 

ปริะกำอบัด้วย

 • กำริริมกำาริอิสริะ (Independent Directors) จำำานวน 5 ท่าน คัิดเป็นสัดส่วน ริ้อยละ 33.33 ข้องจำำานวนกำริริมกำาริทั�งคัณะ  

 ซึ่่�งเป็นไปตามข้้อกำำาหนดข้องคัณะกำริริมกำาริกำำากัำบัตลาดทุน

 • กำริริมกำาริผู้่้ทริงคุัณวุฒิิ ซึ่่�งไม่เกำี�ยวข้้องในกำาริบัริิหาริงานปริะจำำา ซ่ึ่�งริวมตัวแทนข้องผู่้้ถืิ่อหุ้นริายใหญ่่ จำำานวน 8 ท่าน

(3)  มีกำาริมอบัอำานาจำริะหว่างคัณะกำริริมกำาริ และฝ่่ายจำัดกำาริที�ชัดเจำน โดยมีริายละเอียด ตามที�ปริากำฏในหัวข้้อ “อำานาจำ

หน้าที�ข้องกำริริมกำาริผู้่้จำัดกำาริใหญ่่ (ริ่วม)”

คำานิยาม

กรรมการที่่�ม่ส่่วนร่วมในการบริหาร หมายถิ่่ง 

กำริริมกำาริที�ดำาริงตำาแหน่งเป็นผู้่้บัริิหาริ หริือ มีส่วนริ่วมในกำาริบัริิหาริงานข้องบัริิษััทฯ 

กรรมการที่่�มิใช่่ผู้้�บริหาร หมายถิ่่ง

กำริริมกำาริที�มิได้ดำาริงตำาแหน่งเป็นผู้่้บัริิหาริ และ ไม่มีส่วนริ่วมในกำาริบัริิหาริงานข้องบัริิษััทฯ โดยอาจำจำะเป็นหรืิอ 

ไม่เป็นกำริริมกำาริอิสริะกำ็ได้

กรรมการอิิส่ระ  หมายถิ่่ง

กำริริมกำาริผู่้้ซึ่่�งเป็นอิสริะจำากำผู่้้ถิ่ือหุ้นริายใหญ่่หรืิอกำลุ่มข้องผู่้้ถิ่ือหุ้นริายใหญ่่และผู่้้บัริิหาริข้องนิติบัุคัคัล ที�เป็นผู้่้ถิ่ือหุ้น 

ริายใหญ่่ ตลอดจำนเป็นอิสริะจำากำคัวามสัมพัันธั์อ่นใดที�จำะกำริะทบัต่อกำาริใช้ดุลพิันิจำอย่างอิสริะ อีกำทั�งมีคัุณสมบััติ 

คัริบัถิ่้วนตามข้้อกำำาหนดข้องตลาดหลักำทริัพัย์แห่งปริะเทศไทย คัณะกำริริมกำาริกำำากัำบัตลาดทุน และนโยบัายกำาริกำำากำับัด่แล

กำิจำกำาริที�ดีข้องบัริิษััทฯ
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7.2.2 ข �อม้ลคณะกรรมการและผู้้ � ม่อ ำานาจัควบคุมบริษััทรายบุคคล

ณ วันที� 31 ธัันวาคัม 2564 คัณะกำริริมกำาริบัริิษััท ปริะกำอบัด้วยกำริริมกำาริ จำำานวน 15 คัน ดังมีริายนามต่อไปนี�

รายนัามู ตำำาแหนั่ง

 1. นายศุภชัย เจำียริวนนท์ ปริะธัานกำริริมกำาริ

 2. ดริ. อาชว์ เตาลานนท์ ริองปริะธัานกำริริมกำาริ  ปริะธัานคัณะกำริริมกำาริด้านกำาริเงิน และ

    กำริริมกำาริในคัณะกำริริมกำาริกำำากัำบัด่แลกำิจำกำาริที�ดี

 3. ดริ. เกำา   ถิ่งชิ�ง ริองปริะธัานกำริริมกำาริ และ

    กำริริมกำาริในคัณะกำริริมกำาริกำำาหนดคั่าตอบัแทนและสริริหากำริริมกำาริ

 4. นายอำาริุง สริริพัสิทธัิ�วงศ์ ริองปริะธัานกำริริมกำาริ กำริริมกำาริในคัณะกำริริมกำาริด้านกำาริเงิน และ 

     กำริริมกำาริในคัณะกำริริมกำาริกำำาหนดคั่าตอบัแทนและสริริหากำริริมกำาริ

 5. นายหยาง เสี�ยวผู้ิง ริองปริะธัานกำริริมกำาริ

 6. นายโชติ โภคัวนิช กำริริมกำาริอิสริะ ปริะธัานคัณะกำริริมกำาริตริวจำสอบั

    กำริริมกำาริในคัณะกำริริมกำาริด้านกำาริเงิน และ

    กำริริมกำาริในคัณะกำริริมกำาริกำำาหนดคั่าตอบัแทนและสริริหากำริริมกำาริ

 7. ดริ. ฮาริาลด์ ลิงคั์ กำริริมกำาริอิสริะ และ 

    ปริะธัานคัณะกำริริมกำาริกำำาหนดคั่าตอบัแทนและสริริหากำริริมกำาริ

 8. นายฉวี� เกำิงโหล่ว กำริริมกำาริอิสริะ

 9. นางปริีเปริม เสริีวงษั์  กำริริมกำาริอิสริะ กำริริมกำาริตริวจำสอบั และ

    ปริะธัานคัณะกำริริมกำาริคัวามมั�นคังปลอดภัยทางไซึ่เบัอริ์

 10. ศ. (พัิเศษั) ดริ.กำิตติพังษั์   กำิตยาริักำษั์ กำริริมกำาริอิสริะ และ กำริริมกำาริตริวจำสอบั 

 11. ดริ. หลี� เฝ่ิง กำริริมกำาริ และ กำริริมกำาริในคัณะกำริริมกำาริด้านกำาริเงิน

 12. ศ. ดริ. วริภัทริ โตธันะเกำษัม กำริริมกำาริ กำริริมกำาริในคัณะกำริริมกำาริด้านกำาริเงิน และ 

    กำริริมกำาริในคัณะกำริริมกำาริกำำากัำบัด่แลกำิจำกำาริที�ดี

 13. นายชัชวาลย์ เจำียริวนนท์ กำริริมกำาริ

 14. นายณริงคั์ เจำียริวนนท์ กำริริมกำาริ

 15. นายอติริุฒิม์ โตทวีแสนสุข้ กำริริมกำาริ และ 

    กำริริมกำาริในคัณะกำริริมกำาริคัวามมั�นคังปลอดภัยทางไซึ่เบัอริ์

ทั�งนี� กำริริมกำาริบัริิษััททุกำท่าน เป็นผู่้้มีคัุณสมบััติคัริบัถิ่้วนตามที�กำฎหมายกำำาหนด ไม่มีลักำษัณะต้องห้ามตามกำฎหมาย และ  

ไม่มีลักำษัณะข้าดคัวามน่าไว้วางใจำตามปริะกำาศข้องคัณะกำริริมกำาริกำำากัำบัหลักำทรัิพัย์และตลาดหลักำทรัิพัย์ 

กำริริมกำาริทุกำท่านทุ่มเทให้กำับักำาริปฏิบััติหน้าที�เป็นกำริริมกำาริ ให้คัวามริ่วมมือช่วยเหลือในกำาริดำาเนินกำิจำกำาริข้องบัริิษััทฯ  

ในทุกำๆ ด้าน ซึ่่�งเป็นภาริะที�หนักำและต้องริับัผู้ิดชอบัอย่างยิ�ง สำาหริับับัทบัาท หน้าที� และคัวามรัิบัผิู้ดชอบัข้อง 

คัณะกำริริมกำาริบัริิษััท ตลอดจำนกำาริเข้้าริ่วมปริะชุมข้องกำริริมกำาริแต่ละท่านนั�น กำริริมกำาริทุกำท่านเข้้าริ่วมในกำาริปริะชุม

ทุกำคัริั�ง เว้นแต่กำริณีที�มีเหตุสำาคััญ่และจำำาเป็นที�ไม่อาจำหลีกำเลี�ยงได้ อย่างไริก็ำตาม กำริริมกำาริท่านใดที�ติดภาริกำิจำจำำาเป็น

ไม่สามาริถิ่เข้้าริ่วมปริะชุมคัณะกำริริมกำาริบัริิษััทได้ จำะบัอกำกำล่าวแจำ้งเหตุผู้ลข้อลากำาริปริะชุมและให้คัวามคัิดเห็น 

ต่อวาริะกำาริปริะชุมที�สำาคััญ่เป็นกำาริล่วงหน้า  นอกำจำากำนี� กำริริมกำาริข้องบัริิษััทฯ ให้คัวามสำาคััญ่กำับันโยบัายกำาริกำำากำับัด่แล

กำิจำกำาริที�ดี ส่งเสริิมให้กำริริมกำาริเข้้าอบัริมพััฒินาคัวามริ่้อย่างต่อเน่อง โดยเฉพัาะหลักำส่ตริที�จำัดโดยสมาคัมส่งเสริิมสถิ่าบััน

กำริริมกำาริบัริิษััทไทย (IOD)
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ทักษัะ ความร้ � และประสบการณ์ของิคณะกรรมการบริษััท (15 คน)

จำำานวนกำริริมกำาริทั�งหมด 15 คัน

กรรมการซ่�งิม่อ ำานาจัลงิลายมือช่อแทนบริษััทฯ

นายศุภชัย เจำียริวนนท์ นายอาชว์ เตาลานนท์ นายอำาริุง สริริพัสิทธัิ�วงศ์ นายชัชวาลย์ เจำียริวนนท์ นายอติริุฒิม์ โตทวีแสนสุข้ 

กำริริมกำาริสองในห้าคันลงลายมือชื�อริ่วมกำัน และ ปริะทับัตริาสำาคััญ่ข้องบัริิษััทฯ ในกำริณีที�ลงลายมือชื�อในงบักำาริเงิน 

หนังสือริับัริองงบักำาริเงินและเอกำสาริปริะกำอบังบักำาริเงิน แบับัแสดงริายกำาริข้้อม่ลปริะจำำาปี แบับัแสดงริายกำาริข้้อม่ลกำาริ

เสนอข้ายหลักำทริัพัย์ หรืิอ เอกำสาริใดๆ เพัื�อกำารินำาส่งต่อหน่วยงานริาชกำาริ สำานักำงานคัณะกำริริมกำาริกำำากำับัหลักำทริัพัย์และ

ตลาดหลักำทริัพัย์ ตลาดหลักำทริัพัย์แห่งปริะเทศไทย หรืิอ บัริิษััท ศ่นย์ริับัฝ่ากำหลักำทรัิพัย์ (ปริะเทศไทย) จำำากัำด ให้กำริริมกำาริ

คันใดคันหน่�งในห้าคันดังกำล่าวข้้างต้น ลงลายมือชื�อและปริะทับัตริาสำาคััญ่ข้องบัริิษััทฯ

7.2.3 ข �อม้ลเก่�ยวกับบทบาทหน�าท่�ของิคณะกรรมการ

อำานาจัหน�าท่�และความรับผู้ิดชอบของิคณะกรรมการบริษััท

•  กำำากัำบัด่แลกำาริดำาเนินกำิจำกำาริข้องบัริิษััทฯ ให้เป็นไปตามกำฎหมาย วัตถิุ่ปริะสงคั์และข้้อบัังคัับัข้องบัริิษััทฯ ตลอดจำนมติ

ข้องที�ปริะชุมผู้่้ถิ่ือหุ้น ด้วยคัวามริอบัคัอบัริะมัดริะวัง คัวามซึ่่อสัตย์สุจำริิต เพั่อริักำษัาผู้ลปริะโยชน์ข้องบัริิษััทฯ และ 

ผู้่้ถิ่ือหุ้น และเปิดเผู้ยข้้อม่ลต่อผู้่้ถิ่ือหุ้นอย่างถิ่่กำต้อง คัริบัถิ่้วน โปริ่งใส และ ทันเวลา

•  กำำากัำบัด่แลกำิจำกำาริเพั่อสริ้างคัุณคั่าให้แกำ่กำิจำกำาริอย่างยั�งยืน

•  อนุมัติวิสัยทัศน์ แผู้นยุทธัศาสตริ์ พัันธักิำจำ แผู้นกำาริธุัริกำิจำ และ เป้าหมายทางกำาริเงิน โดยมีกำาริทบัทวนเป็นปริะจำำา 

ทุกำปี ริวมทั�งติดตามด่แลให้มีกำารินำาเริ่องดังกำล่าวไปปฏิบััติ

•  ปริะเมินผู้ลกำาริดำาเนินกำาริข้องบัริิษััทฯ และผู้ลกำาริปฏิบััติงานข้องปริะธัานคัณะกำริริมกำาริบัริิหาริ และ กำริริมกำาริ 

ผู้่้จำัดกำาริใหญ่่ (ริ่วม)

•  ด่แลให้เกำิดคัวามมั�นใจำในกำาริริับัช่วงบัริิหาริงานข้องสมาชิกำริะดับัส่งในฝ่่ายจัำดกำาริ
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•  ด่แลให้มีกำาริปฏิบััติตามนโยบัายที�เกำี�ยวกัำบัจำริิยธัริริมทางธุัริกำิจำ ริวมทั�งคุัณธัริริมและข้้อพั่งปฏิบััติในกำาริทำางาน  

ข้้อกำำาหนดกำาริเปิดเผู้ยข้้อม่ล ข้้อกำำาหนดข้องกำาริเข้้าทำาริายกำาริริะหว่างกำัน ตลอดจำนข้้อกำำาหนดกำาริใช้ข้้อม่ลภายใน

เพั่อซึ่ื�อข้ายหลักำทริัพัย์ ริวมทั�งตริวจำสอบัให้มีกำาริปฏิบััติตามข้้อกำำาหนดดังกำล่าว โดยย่ดหลักำคัวามพัอปริะมาณ  

คัวามมีเหตุผู้ล และ กำาริมีภ่มิคัุ้มกำันที�ดีในตัว

•  กำำาหนดและอนุมัติมาตริกำาริต่อต้านกำาริคัอริ์ริัปชั�น และกำำากัำบัด่แลให้ฝ่่ายบัริิหารินำามาตริกำาริต่อต้านกำาริคัอริ์ริัปชั�นไป

ปฏิบััติ

•  ด่แลให้มีกำาริปฏิบััติตามมาตริฐานกำาริบััญ่ชี กำาริจำัดกำาริคัวามเสี�ยง ตลอดจำนริะบับักำาริคัวบัคุัมและกำฎหมายที�เกำี�ยวข้้อง

•  ด่แลให้มีกำลไกำในกำาริริับัเริ่องริ้องเริียนและกำาริดำาเนินกำาริกำริณีมีกำาริชี�เบัาะแส

•  เสนอช่อผู้่้ที�จำะเข้้าริับักำาริคััดเลือกำเป็นกำริริมกำาริบัริิษััทต่อผู่้้ถืิ่อหุ้น

ในส่วนข้องกำาริจัำดกำาริบัริิษััทฯ นั�น คัณะกำริริมกำาริบัริิษััทมีอำานาจำหน้าที�ตัดสินใจำ และด่แลกำาริดำาเนินงานข้องบัริิษััทฯ 

เว้นแต่เริื�องที�กำฎหมายกำำาหนดให้ต้องได้ริับัมติอนุมัติจำากำที�ปริะชุมผู้่้ถิ่ือหุ้น นอกำจำากำนั�น คัณะกำริริมกำาริบัริิษััทอาจำ 

มอบัหมายให้กำริริมกำาริคันหน่�งหรืิอหลายคันหรืิอบัุคัคัลอื�นใด ปฏิบััติกำาริอย่างใดอย่างหน่�งแทนคัณะกำริริมกำาริบัริิษััทได้ 

อย่างไริก็ำตาม กำาริตัดสินใจำในกำาริดำาเนินงานที�สำาคััญ่ อาทิเช่น กำาริลงทุนและกำาริกำ่้ยืมที�มีนัยสำาคััญ่ ฝ่่ายบัริิหาริจำะต้อง 

นำาเสนอต่อคัณะกำริริมกำาริบัริิษััท เพัื�อพัิจำาริณาอนุมัติ

อำานาจัหน�าท่�และความรับผู้ิดชอบของิประธ์านกรรมการ

• ริับัผู้ิดชอบัในฐานะผู้่้นำาข้องคัณะกำริริมกำาริในกำาริกำำากำับัด่แลกำาริบัริิหาริงานข้องคัณะกำริริมกำาริบัริิษััท และคัณะกำริริมกำาริ

ชุดย่อยอ่นๆ ให้บัริริลุวัตถิุ่ปริะสงคั์ตามแผู้นงานที�วางไว้

•  เป็นปริะธัานที�ปริะชุมคัณะกำริริมกำาริบัริิษััท

•  เป็นปริะธัานที�ปริะชุมผู้่้ถิ่ือหุ้น และคัวบัคัุมกำาริปริะชุมให้เป็นไปตามข้้อบัังคัับัและริะเบีัยบัวาริะที�กำำาหนดไว้

•  ปฏิบััติหน้าที�ตามที�กำฎหมายกำำาหนดไว้โดยเฉพัาะให้เป็นหน้าที�ข้องปริะธัานกำริริมกำาริ

7.3	ข้้อมููลเก่�ยวกับคณะกรรมูการชุุดูย่อย

7.3.1 คณะกรรมการชุดย ่อย

1) คัณะกำริริมกำาริตริวจำสอบั

2) คัณะกำริริมกำาริกำำาหนดคั่าตอบัแทนและสริริหากำริริมกำาริ

3) คัณะกำริริมกำาริด้านกำาริเงิน

4) คัณะกำริริมกำาริกำำากำับัด่แลกำิจำกำาริที�ดี

5) คัณะกำริริมกำาริคัวามมั�นคังปลอดภัยทางไซึ่เบัอริ์

6) คัณะกำริริมกำาริบัริิหาริ

ทั�งนี� บัริิษััทฯ ได้มีกำาริเปิดเผู้ยกำฎบััตริข้องคัณะกำริริมกำาริชุดย่อยไว้ในเอกำสาริแนบั 5 และบันเว็บัไซึ่ต์ข้องบัริิษััทฯ ที�  

www.truecorp.co.th
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1) คณะกรรมการตรวจัสอบ

อิำานาจหน�าที่่�ขอิงคณะกรรมการตรวจส่อิบ

1. สอบัทานให้บัริิษััทฯ มีกำาริริายงานทางกำาริเงินอย่างถิ่่กำต้องและเพีัยงพัอ

2. สอบัทานให้บัริิษััทฯ มีริะบับักำาริคัวบัคัุมภายใน (internal control) ริวมถิ่่งกำาริบัริิหาริคัวามเสี�ยง (risk management) และ

ริะบับักำาริตริวจำสอบัภายใน (internal audit) ที�เหมาะสมและมีปริะสิทธิัผู้ล และ พัิจำาริณาคัวามเป็นอิสริะข้องหน่วยงาน 

ตริวจำสอบัภายใน ตลอดจำนให้คัวามเห็นชอบัในกำาริพัิจำาริณาแต่งตั�ง โยกำย้าย เลิกำจำ้าง หัวหน้าหน่วยงานตริวจำสอบั

ภายใน หรืิอหน่วยงานอ่นใดที�ริับัผู้ิดชอบัเกำี�ยวกำับักำาริตริวจำสอบัภายใน

3. สอบัทานให้บัริิษััทฯ ปฏิบััติตามกำฎหมายว่าด้วยหลักำทรัิพัย์และตลาดหลักำทรัิพัย์ ข้้อกำำาหนดข้องตลาดหลักำทรัิพัย์แห่ง

ปริะเทศไทย และกำฎหมายที�เกำี�ยวข้้องกัำบัธัุริกำิจำข้องบัริิษััทฯ

4. สอบัทานกำริะบัวนกำาริคัวบัคัุมภายในข้องบัริิษััทฯ ที�เกำี�ยวข้้องกำับักำาริปฏิบััติตามมาตริกำาริต่อต้านกำาริคัอริ์ริัปชั�น

5. พิัจำาริณาและให้คัำาแนะนำาในกำาริเสนอแต่งตั�ง เลือกำกำลับัเข้้ามาใหม่ ตลอดจำนเลิกำจำ้าง บัุคัคัลซึ่่�งมีคัวามเป็นอิสริะ 

เพั่อทำาหน้าที�เป็นผู้่้สอบับััญ่ชีข้องบัริิษััทฯ  และ เสนอคั่าสอบับััญ่ชี ริวมทั�งเข้้าริ่วมปริะชุมกัำบัผู่้้สอบับััญ่ชี โดยไม่มี 

ฝ่่ายจัำดกำาริเข้้าริ่วมปริะชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 คัริั�ง

6. พิัจำาริณาริายกำาริที�เกำี�ยวโยงกำันหรืิอริายกำาริที�อาจำมีคัวามขั้ดแย้งทางผู้ลปริะโยชน์ ให้เป็นไปตามกำฎหมายและข้้อกำำาหนด

ข้องตลาดหลักำทริัพัย์แห่งปริะเทศไทย เพั่อให้มั�นใจำว่าริายกำาริดังกำล่าวสมเหตุสมผู้ลและเป็นปริะโยชน์ส่งสุดต่อบัริิษััทฯ

7. จัำดทำาริายงานข้องคัณะกำริริมกำาริตริวจำสอบัโดยเปิดเผู้ยไว้ในริายงานปริะจำำาปีข้องบัริิษััทฯ ซึ่่�งริายงานดังกำล่าว  

จำะได้ลงนามโดยปริะธัานคัณะกำริริมกำาริตริวจำสอบั และ ปริะกำอบัด้วยข้้อม่ลอย่างน้อยดังต่อไปนี�

 กำ) คัวามเห็นเกำี�ยวกำับัคัวามถิ่่กำต้อง คัริบัถิ่้วน เป็นที�เชื�อถิ่ือได้ข้องริายงานทางกำาริเงินข้องบัริิษััทฯ

 ข้) คัวามเห็นเกำี�ยวกำับัคัวามเพัียงพัอข้องริะบับัคัวบัคัุมภายในข้องบัริิษััทฯ

 คั) คัวามเห็นเกำี�ยวกำับักำาริปฏิบััติตามกำฎหมายว่าด้วยหลักำทริัพัย์และตลาดหลักำทริัพัย์ ข้้อกำำาหนดข้องตลาดหลักำทริัพัย์ 

 แห่งปริะเทศไทย หรืิอกำฎหมายที�เกำี�ยวข้้องกำับัธุัริกำิจำข้องบัริิษััทฯ

 ง) คัวามเห็นเกำี�ยวกำับัปริะสิทธัิผู้ลข้องกำริะบัวนกำาริคัวบัคุัมภายในข้องบัริิษััทฯ ที�เกำี�ยวข้้องกัำบักำาริปฏิบััติตาม 

 มาตริกำาริต่อต้านกำาริคัอริ์ริัปชั�น

 จำ) คัวามเห็นเกำี�ยวกำับัคัวามเหมาะสมข้องผู่้้สอบับััญ่ชี

 ฉ) คัวามเห็นเกำี�ยวกำับัริายกำาริที�อาจำมีคัวามขั้ดแย้งทางผู้ลปริะโยชน์

 ช) จำำานวนคัริั�งข้องกำาริปริะชุมคัณะกำริริมกำาริตริวจำสอบั และกำาริเข้้าริ่วมปริะชุมข้องกำริริมกำาริตริวจำสอบัแต่ละท่าน

 ซึ่) คัวามเห็นหริือข้้อสังเกำตโดยริวมที�คัณะกำริริมกำาริตริวจำสอบัได้ริับัจำากำกำาริปฏิบััติหน้าที�ตามกำฎบััตริ (Charter)

 ฌ) ข้้อม่ลอื�นที�เห็นว่าผู้่้ถิ่ือหุ้นและผู้่้ลงทุนทั�วไปคัวริทริาบั ภายใต้ข้อบัเข้ตหน้าที�และคัวามริับัผิู้ดชอบัที�ได้ริับัมอบัหมาย 

 จำากำคัณะกำริริมกำาริบัริิษััท และ

8. ปฏิบััติกำาริอ่นใดตามที�กำฎหมายกำำาหนด หรืิอ คัณะกำริริมกำาริข้องบัริิษััทฯ จำะมอบัหมาย

ทั�งนี� บัริษิัทัฯ ไดม้กีำาริเปดิเผู้ยริายงานจำากำคัณะกำริริมกำาริตริวจำสอบัสำาหริบัักำาริปฏิบััติงาน ปริะจำำาป ี2564 ไวใ้นเอกำสาริแนบั 6 

และ บันเว็บัไซึ่ต์ข้องบัริิษััทฯ ที� www.truecorp.co.th

2) คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ

อิำานาจหน�าที่่�ขอิงคณะกรรมการกำาหนดค่าตอิบแที่นและส่รรหากรรมการ

1. เสนอคัวามเห็นเกำี�ยวกำับัคั่าตอบัแทนข้องกำริริมกำาริบัริิษััท

2. เสนอช่อบัุคัคัลต่อคัณะกำริริมกำาริบัริิษััทเพั่อกำาริแต่งตั�งเป็นกำริริมกำาริบัริิษััท กำริริมกำาริในคัณะกำริริมกำาริชุดย่อย และ 

กำริริมกำาริผู้่้จำัดกำาริใหญ่่ (ริ่วม)

3. ปริะเมินผู้ลกำาริปฏิบััติงานข้องปริะธัานคัณะกำริริมกำาริบัริิหาริ และ กำริริมกำาริผู้่้จำัดกำาริใหญ่่ (ริ่วม) กำ่อนนำาเสนอต่อที�

ปริะชุมคัณะกำริริมกำาริบัริิษััท 
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3) คณะกรรมการด�านการเงิิน

อิำานาจหน�าที่่�ขอิงคณะกรรมการด�านการเงิน

บัทบัาทข้องคัณะกำริริมกำาริด้านกำาริเงิน คัือ กำาริช่วยเหลือคัณะกำริริมกำาริบัริิษััทในกำาริด่แลกำาริจำัดกำาริ และผู้ลกำาริ 

ดำาเนินงานด้านกำาริเงินข้องบัริิษััทฯ เพั่อวัตถิุ่ปริะสงคั์ดังกำล่าว คัณะกำริริมกำาริด้านกำาริเงินจำะมีกำาริปริะชุมริ่วมกัำบั 

ฝ่่ายจำัดกำาริเป็นริะยะๆ และจำะนำาเสนอคัวามเห็น และคัำาแนะนำาต่อคัณะกำริริมกำาริบัริิษััทในเริ่องกำลยุทธั์ทางกำาริเงิน 

ทั�งในริะยะสั�นและริะยะยาว ในเริ่องงบัปริะมาณปริะจำำาปีสำาหริับัคั่าใช้จำ่ายส่วนทุนและคั่าใช้จำ่ายในกำาริดำาเนินกำาริ  

กำาริกำ่อหนี�สินหริือกำาริจำัดทำาสมมุติฐานในกำาริกำ่อหนี�สินที�มีคัวามสำาคััญ่ กำาริเพัิ�มทุน กำาริได้มาหริือจำำาหน่ายไปซ่ึ่�งสินทริัพัย์

ที�มีคัวามสำาคััญ่ กำาริสริ้างริายได้ที�มีคัวามสำาคััญ่หริือข้้อเสนออ่นๆ ที�สามาริถิ่เพัิ�มม่ลคั่าให้แกำ่บัริิษััทฯ ได้ตามที�จำะเสนอ

ต่อคัณะกำริริมกำาริบัริิษััท คัณะกำริริมกำาริด้านกำาริเงินจำะริับัผิู้ดชอบัต่อกำาริกำำากำับัด่แลและปริะเมินผู้ลกำาริดำาเนินงานด้าน 

กำาริเงินข้องบัริิษััทฯ โดยเปรีิยบัเทียบักำับังบัปริะมาณ 

คัณะกำริริมกำาริจำะจำัดทำาริายงานสริุปภาริกำิจำข้องคัณะกำริริมกำาริเพั่อนำาเสนอต่อที�ปริะชุมคัณะกำริริมกำาริบัริิษััท และจำะ 

มอบัหมายให้หัวหน้าคัณะผู้่้บัริิหาริด้านกำาริเงินชี�แจำงต่อที�ปริะชุมคัณะกำริริมกำาริบัริิษััทในเริ่องที�จำำาเป็นจำะต้องได้ริับักำาริ

อนุมัติจำากำคัณะกำริริมกำาริบัริิษััท

4) คณะกรรมการกำากับด้แลกิจัการท่�ด่

อิำานาจหน�าที่่�ขอิงคณะกรรมการกำากับด้แลกิจการที่่�ด่

1. นำาเสนอนโยบัายกำาริกำำากำับัด่แลกำิจำกำาริข้องบัริิษััทฯ ต่อคัณะกำริริมกำาริบัริิษััท

2. ให้คัำาแนะนำาแกำ่คัณะกำริริมกำาริบัริิษััทในเริ่องที�เกำี�ยวข้้องกำับักำาริกำำากำับัด่แลกำิจำกำาริ

3. ด่แลกำาริปฏิบััติงานข้องคัณะกำริริมกำาริบัริิษััทและฝ่่ายจำัดกำาริ เพั่อให้เป็นไปตามนโยบัายกำาริกำำากำับัด่แลกำิจำกำาริข้อง 

บัริิษััทฯ

4. ทบัทวนนโยบัายกำาริกำำากำับัด่แลกำิจำกำาริข้องบัริิษััทฯ และให้ข้้อเสนอแนะต่อคัณะกำริริมกำาริ เพั่อพัิจำาริณาปรัิบัปรุิงให้ 

ทันสมัยอย่างต่อเน่องและเหมาะสมกัำบัธัุริกำิจำข้องบัริิษััทฯ

5. พิัจำาริณาทบัทวนคัวามเหมาะสมข้องมาตริกำาริตอ่ตา้นกำาริคัอริร์ิปัชั�นเปน็ปริะจำำาทกุำป ีและนำาเสนอตอ่คัณะกำริริมกำาริบัริษิัทั 

เพั่อพัิจำาริณาอนุมัติ

6. ปฏิบััติกำาริอ่นใดตามที�คัณะกำริริมกำาริบัริิษััทจำะมอบัหมาย

5) คณะกรรมการความมั�นคงิปลอดภัยทางิไซเบอร์

อิำานาจหน�าที่่�ขอิงคณะกรรมการความมั�นคงปลอิดภััยที่างไซเบอิร์ 

1. กำำาหนดกำลยุทธั์และนโยบัายด้านคัวามมั�นคังปลอดภัยทางไซึ่เบัอริ์ กำาริคัุ้มคัริองข้้อม่ลส่วนบัุคัคัล และด้านอ่นๆ  

ที�เกำี�ยวข้้อง

2. ด่แลและสอบัทานกำาริปฏิบััติตามนโยบัายที�กำำาหนดไว้ 

3. ปฏิบััติกำาริอ่นใดตามที�คัณะกำริริมกำาริบัริิษััทจำะมอบัหมาย
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6) คณะกรรมการบริหาร

อิำานาจหน�าที่่�ขอิงคณะกรรมการบริหาร

1. นำาเสนอ ทิศทางธุัริกำิจำ พัันธักำิจำ แผู้นยุทธัศาสตริ์ แผู้นธุัริกำิจำ และ เป้าหมายทางกำาริเงิน ต่อคัณะกำริริมกำาริบัริิษััทเพั่อ

ข้ออนุมัติ ริวมทั�งติดตามด่แลให้กำริริมกำาริผู้่้จำัดกำาริใหญ่่ (ริ่วม) และคัณะผู้่้บัริิหารินำาเริ่องดังกำล่าวไปปฏิบััติให้บัริริลุ 

เป้าหมายอย่างถิ่่กำต้องตามกำฎหมายและกำฎเกำณฑ์์ที�เกำี�ยวข้้อง

2. พัิจำาริณาสอบัทานและอนุมัติเริ่องต่างๆ ที�เกำี�ยวข้้องกัำบักิำจำกำาริ ได้แกำ่ แนวทางกำาริลงทุน กำาริได้มาหริือจำำาหน่ายสินทริัพัย์ 

กำาริกำ่อภาริะผู้่กำพัันและกำาริกำ่้ยืมเงิน งบัปริะมาณ คั่าใช้จำ่าย กำาริจำัดโคัริงสริ้างองคั์กำริ และ งานด้านทริัพัยากำริบุัคัคัล 

เป็นต้น ภายในข้อบัเข้ตอำานาจำที�ได้ริับัจำากำคัณะกำริริมกำาริบัริิษััท ทั�งนี� คัณะกำริริมกำาริบัริิหาริจำะไม่มีอำานาจำอนุมัติหากำ 

เป็นริายกำาริที�เกำี�ยวโยงกัำน หริือ ริายกำาริที�อาจำมีคัวามข้ัดแย้งทางผู้ลปริะโยชน์กำับักำลุ่มบัริิษััท ทริ่ หริือ ริายกำาริที� 

คัณะกำริริมกำาริกำาริบัริิหาริหริือผู้่้เกำี�ยวข้้องมีส่วนได้เสีย หริือ ริายกำาริได้มาหริือจำำาหน่ายไปซึ่่�งทริัพัย์สินที�มีนัยสำาคััญ่ 

หริือ ริายกำาริที�ถิ่่กำคัวบัคุัมโดยกำฎหมายหริือหน่วยงานกำำากำับัด่แล ริายกำาริดังกำล่าวต้องดำาเนินกำาริตามหลักำเกำณฑ์ ์

ข้องกำฎหมายและกำฎเกำณฑ์์ที�เกำี�ยวข้้อง

3. พิัจำาริณากำลั�นกำริองงานทกุำปริะเภทที�เสนอคัณะกำริริมกำาริบัริษิัทัพัจิำาริณา ยกำเวน้ งานที�อย่ภ่ายใตห้นา้ที�คัวามริบััผู้ดิชอบั หริอื 

เป็นอำานาจำข้องคัณะกำริริมกำาริชุดย่อยอ่นข้องกำลุ่มบัริิษััทที�จำะเป็นผู้่้พัิจำาริณากำลั�นกำริองเพั่อนำาเสนอคัณะกำริริมกำาริบัริิษััท 

โดยตริง

4. รัิบัทริาบัริายงานด้านกำาริตริวจำสอบัภายในสำาหริับัเริ่องที�เกำี�ยวกำับัมาตริกำาริป้องกัำนและแกำ้ไข้ปัญ่หา และในกำริณีที�เกำิด

เหตุกำาริณ์คัวามเสียหายหริืออาจำจำะเกำิดคัวามเสียหายอย่างริ้ายแริงต่อองคั์กำริ ให้ฝ่่ายตริวจำสอบัภายในริายงานให้ 

คัณะกำริริมกำาริบัริิหาริทริาบัโดยทันที

5. พิัจำาริณาหรืิออนุมัติเริ่องอ่นใดตามที�คัณะกำริริมกำาริบัริิษััทมอบัหมาย

7.3.2 รายช่อของิคณะกรรมการชุดย ่อย

คณะกรรมการตรวจัสอบ

คัณะกำริริมกำาริตริวจำสอบัข้องบัริิษััทฯ มีวาริะกำาริดำาริงตำาแหน่ง 3 ปี ณ วันที� 31 ธัันวาคัม 2564 คัณะกำริริมกำาริตริวจำสอบั 

ปริะกำอบัด้วยกำริริมกำาริอิสริะจำำานวน 3 คัน และมีกำริริมกำาริอย่างน้อย 1 คันที�มีคัวามริ่้ และปริะสบักำาริณ์เพัียงพัอ 

ที�จำะสามาริถิ่ทำาหน้าที�ในกำาริสอบัทานคัวามน่าเชื�อถิ่ือข้องงบักำาริเงิน โดยมีริายนามดังต่อไปนี�

รายนัามู ตำำาแหนั่ง

 1. นายโชติ  โภคัวนิช*  ปริะธัานคัณะกำริริมกำาริตริวจำสอบั

 2. นางปรีิเปริม เสริีวงษั์  กำริริมกำาริตริวจำสอบั 

 3. ศ. (พัิเศษั) ดริ.กำิตติพังษั์  กำิตยาริักำษั์    กำริริมกำาริตริวจำสอบั 

หมายเหตุ : * นายโชติ โภคัวนิช เป็นผู้่้มีคัวามร่ิ้และปริะสบักำาริณ์ในกำาริสอบัทานงบักำาริเงินข้องบัริิษััทฯ โดยมีริายละเอียดเกำี�ยวกำับั 

คัุณวุฒิิกำาริศ่กำษัา และ ปริะสบักำาริณ์กำาริทำางาน ตามที�ปริากำฏในเอกำสาริแนบั 1
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คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ

ณ วันที� 31 ธัันวาคัม 2564 คัณะกำริริมกำาริกำำาหนดคั่าตอบัแทนและสริริหากำริริมกำาริ ปริะกำอบัด้วยกำริริมกำาริ 4 คัน  

เป็นกำริริมกำาริอิสริะ 2 คัน* กำริริมกำาริ 2 คัน โดยมีปริะธัานคัณะกำริริมกำาริกำำาหนดคั่าตอบัแทนและสริริหากำริริมกำาริ  

เป็นกำริริมกำาริอิสริะ ดังมีริายนามต่อไปนี�

รายนัามู ตำำาแหนั่ง

 1. ดริ. ฮาริาลด์ ลิงคั์* ปริะธัานคัณะกำริริมกำาริกำำาหนดคั่าตอบัแทนและสริริหากำริริมกำาริ

 2. นายโชติ โภคัวนิช* กำริริมกำาริกำำาหนดคั่าตอบัแทนและสริริหากำริริมกำาริ 

 3. ดริ. เกำา ถิ่งชิ�ง กำริริมกำาริกำำาหนดคั่าตอบัแทนและสริริหากำริริมกำาริ 

 4. นายอำาริุง สริริพัสิทธัิ�วงศ์    กำริริมกำาริกำำาหนดคั่าตอบัแทนและสริริหากำริริมกำาริ 

คณะกรรมการด�านการเงิิน

ณ วันที� 31 ธัันวาคัม 2564 คัณะกำริริมกำาริด้านกำาริเงิน ปริะกำอบัด้วยกำริริมกำาริ 5 คัน โดยมีกำริริมกำาริอิสริะจำำานวน 1 คัน* 

กำริริมกำาริ จำำานวน 4 คัน และ ผู้่้ทริงคัุณวุฒิิ จำำานวน 1 คัน โดยมีริายนามดังต่อไปนี�

รายนัามู ตำำาแหนั่ง

 1. ดริ. อาชว์ เตาลานนท์ ปริะธัานคัณะกำริริมกำาริด้านกำาริเงิน 

 2. นายโชติ โภคัวนิช* กำริริมกำาริด้านกำาริเงิน

 3. ดริ. หลี� เฝ่ิง กำริริมกำาริด้านกำาริเงิน

 4. นายอำาริุง สริริพัสิทธัิ�วงศ์ กำริริมกำาริด้านกำาริเงิน

 5. ศ. ดริ. วริภัทริ โตธันะเกำษัม กำริริมกำาริด้านกำาริเงิน 

 6. นายหยวน ลี�ฮวา สมาชิกำในคัณะกำริริมกำาริด้านกำาริเงิน

คณะกรรมการกำากับด้แลกิจัการท่� ด่

ณ วันที� 31 ธัันวาคัม 2564 คัณะกำริริมกำาริกำำากัำบัด่แลกำิจำกำาริที�ดี ปริะกำอบัด้วย กำริริมกำาริ จำำานวน 2 คัน และ ที�ปร่ิกำษัา 

จำำานวน 1 คัน โดยมีริายนามดังต่อไปนี�

รายนัามู ตำำาแหนั่ง

 1. ดริ. โกำศล เพั็ชริ์สุวริริณ์  ปริะธัานคัณะกำริริมกำาริกำำากัำบัด่แลกำิจำกำาริที�ดี

 2. ดริ. อาชว์ เตาลานนท์ กำริริมกำาริกำำากัำบัด่แลกำิจำกำาริที�ดี 

 3. ศ. ดริ. วริภัทริ โตธันะเกำษัม    กำริริมกำาริกำำากำับัด่แลกำิจำกำาริที�ดี 
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คณะกรรมการความมั�นคงิปลอดภัยทางิไซเบอร์

ณ วันที� 31 ธัันวาคัม 2564 คัณะกำริริมกำาริคัวามมั�นคังปลอดภัยทางไซึ่เบัอริ์ ปริะกำอบัด้วย กำริริมกำาริอิสริะ จำำานวน 1 คัน* 

กำริริมกำาริ จำำานวน 1 คัน และ ผู้่้บัริิหาริ จำำานวน 1 คัน โดยมีริายนามดังต่อไปนี�

รายนัามู ตำำาแหนั่ง

 1. นางปรีิเปริม เสริีวงษั์*  ปริะธัานคัณะกำริริมกำาริคัวามมั�นคังปลอดภัยทางไซึ่เบัอริ์

 2. นายอติริุฒิม์ โตทวีแสนสุข้ กำริริมกำาริคัวามมั�นคังปลอดภัยทางไซึ่เบัอริ์ 

 3. ดริ. กำิตติณัฐ ทีคัะวริริณ    กำริริมกำาริคัวามมั�นคังปลอดภัยทางไซึ่เบัอริ์ 

คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที� 31 ธัันวาคัม 2564 คัณะกำริริมกำาริบัริิหาริ มีริายนามดังต่อไปนี�

รายนัามู ตำำาแหนั่ง

 1. นายศุภชัย  เจำียริวนนท์ ปริะธัานคัณะกำริริมกำาริบัริิหาริ

 2. นายนพัปฎล  เดชอุดม ริองปริะธัานคัณะกำริริมกำาริบัริิหาริ

 3. นายอติริุฒิม์  โตทวีแสนสุข้ ริองปริะธัานคัณะกำริริมกำาริบัริิหาริ

 4. นายอาณัติ เมฆไพับั่ลย์วัฒินา ริองปริะธัานคัณะกำริริมกำาริบัริิหาริ

 5. นายสฤษัดิ� จิำณสิทธัิ� ริองปริะธัานคัณะกำริริมกำาริบัริิหาริ

 6. ดริ. ไมเคัิล กำริีซึ่ีลส์ ริองปริะธัานคัณะกำริริมกำาริบัริิหาริ

 7. นายสุภกำิจำ  วริริธันะดิษัฐ์ กำริริมกำาริบัริิหาริ, Commercial

 8. ดริ. กำิตติณัฐ  ทีคัะวริริณ กำริริมกำาริบัริิหาริ 

 9. นายข้จำริ  เจำียริวนนท์ กำริริมกำาริบัริิหาริ 

 10. นายมนัสส์  มานะวุฒิิเวช กำริริมกำาริบัริิหาริ

 11. นายณัฐวุฒิิ อมริวิวัฒิน์ กำริริมกำาริบัริิหาริ 

 12. ดริ. ธัีริเดช  ดำาริงคั์พัลาสิทธัิ� กำริริมกำาริบัริิหาริ

 13. นายพัีริธัน  เกำษัมศริี ณ อยุธัยา กำริริมกำาริบัริิหาริ

 14. นางสาวยุภา  ลีวงศ์เจำริิญ่ กำริริมกำาริบัริิหาริ

 15. นางสาวศริินทริ์ริา วงศ์ศุภลักำษัณ์ กำริริมกำาริบัริิหาริ

 16. นายสุวิชา ภริณวลัย กำริริมกำาริบัริิหาริ

 17. ดริ.เนตริชนกำ  วิภาตะศิลปิน กำริริมกำาริบัริิหาริ

 18. ดริ.ธัีริะพัล  ถิ่นอมศักำดิ�ยุทธั กำริริมกำาริบัริิหาริ

 19. นายเชษัฐา  หม่่มิ�ง เลข้านุกำาริคัณะกำริริมกำาริบัริิหาริ
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อำานาจัหน�าท่�ของิกรรมการผู้้ �จััดการใหญ่่ (ร ่วม)

กำริริมกำาริผู้่้จัำดกำาริใหญ่่ (ริ่วม) เป็นตำาแหน่งทางกำาริบัริิหาริส่งสุดข้องบัริิษััทฯ และ เป็นตำาแหน่งที�ได้ริับักำาริแต่งตั�ง 

โดยคัณะกำริริมกำาริบัริิษััท 

คัวามสัมพัันธั์ริะหว่างคัณะกำริริมกำาริบัริิษััทและฝ่่ายบัริิหาริเป็นไปในริ่ปแบับักำาริทำางานริ่วมกำัน โดยที�คัณะกำริริมกำาริบัริิษััท 

เป็นผู้่้กำำากำับัด่แล ให้คัำาปริ่กำษัา ข้้อคิัดเห็น และ ข้้อเสนอแนะแกำ่ฝ่่ายบัริิหาริ สนับัสนุนกำาริดำาเนินธุัริกำิจำข้องบัริิษััทฯ 

ตลอดจำนติดตามด่แลกำาริบัริิหาริงานข้องฝ่่ายบัริิหาริและผู้ลกำาริดำาเนินงานข้องบัริิษััทฯ แต่จำะไม่เข้้าไปกำ้าวกำ่าย 

ในกำาริบัริิหาริกำิจำกำาริข้องบัริิษััทฯ ส่วนกำริริมกำาริผู้่้จัำดกำาริใหญ่่ (ริ่วม) มีคัวามริับัผิู้ดชอบัต่อคัณะกำริริมกำาริบัริิษััทในด้านกำาริ 

นำานโยบัายข้องคัณะกำริริมกำาริบัริิษััทไปใช้ในทางปฏิบััติ บัริิหาริจัำดกำาริและคัวบัคุัมด่แลกำาริดำาเนินงานข้องบัริิษััทฯ  

ให้เป็นไปตามข้้อบัังคัับั มติที�ปริะชุมผู้่้ถิ่ือหุ้น มติคัณะกำริริมกำาริ ทิศทางธัุริกำิจำข้องบัริิษััทฯ และกำฎหมายที�เกำี�ยวข้้อง

อำานาจำหน้าที�ข้องกำริริมกำาริผู่้้จำัดกำาริใหญ่่ (ริ่วม) มีดังต่อไปนี�

•  วางกำลยุทธั์และแผู้นปฏิบััติกำาริข้องบัริิษััทฯ ตามกำริอบัทิศทางธุัริกำิจำและพัันธักิำจำข้องบัริิษััทฯ ที�ได้ริับัอนุมัติจำากำ 

คัณะกำริริมกำาริ

•  คัวบัคัุมด่แลให้กำาริดำาเนินกำาริตามแผู้นธัุริกำิจำข้องบัริิษััทฯ เป็นไปอย่างมีปริะสิทธิัภาพั และ สอดคัล้องกำับักำลยุทธั์ทาง

ธัุริกำิจำข้องบัริิษััทฯ

•  กำำากำับั ด่แล และ คัวบัคัุมกำาริดำาเนินธัุริกำิจำปริะจำำาวันอันเป็นปกำติธัุริะข้องบัริิษััทฯ ริวมทั�งกำาริบัริิหาริคัวามเสี�ยง 

ข้องบัริิษััทฯ ให้เป็นไปตามทิศทาง แผู้นธัุริกำิจำ และ งบัปริะมาณที�ได้ริับัอนุมัติจำากำคัณะกำริริมกำาริ

•  คัวบัคัุมด่แลให้กำาริดำาเนินธัุริกำิจำข้องบัริิษััทฯ เป็นไปตามกำฎหมายและกำฎเกำณฑ์์ที�เกำี�ยวข้้อง

•  นำาเสนอริายงานกำาริดำาเนินงานและผู้ลปริะกำอบักำาริข้องบัริิษััทฯ ต่อคัณะกำริริมกำาริบัริิษััทอย่างสมำ�าเสมอ ซึ่่�งหากำ

คัณะกำริริมกำาริมีกำาริให้ข้้อคัิดเห็นหริือข้้อเสนอแนะแกำ่ฝ่่ายบัริิหาริ กำริริมกำาริผู่้้จัำดกำาริใหญ่่ (ริ่วม) มีหน้าที�นำาข้้อคัิดเห็น 

หรืิอข้้อเสนอแนะข้องคัณะกำริริมกำาริไปส่่กำาริปฏิบััติ เพั่อให้บัริริลุผู้ลอย่างมีปริะสิทธิัภาพั

•  เข้้าทำาสัญ่ญ่า หริือ ข้้อตกำลงต่างๆ และ อนุมัติคั่าใช้จำ่ายต่างๆ ตามข้อบัเข้ตที�กำำาหนดไว้ในนโยบัายและริะเบัียบัวิธัี

ปฏิบััติข้องบัริิษััทฯ ทั�งนี� ในกำริณีที�เป็นกำาริเข้้าทำาริายกำาริริะหว่างกัำนหริือริายกำาริที�อาจำมีคัวามขั้ดแย้งทางผู้ลปริะโยชน์ 

กำับับัริิษััทฯ หรืิอ บัริิษััทย่อย จำะต้องปฏิบััติตามกำฎหมาย และ ริะเบัียบัที�เกำี�ยวข้้องกำับัเริ่องดังกำล่าว

•  ปฏิบััติหน้าที�อ่นใดตามที�ได้รัิบัมอบัหมายจำากำคัณะกำริริมกำาริบัริิษััท
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7.4	ข้้อมููลเก่�ยวกับผูู้ ้บริหาร

7.4.1 รายชื�อและตำาแหน่งิของิผู้้ �บริหาร

ณ วันที� 31 ธัันวาคัม 2564  ผู้่้บัริิหาริ
1/
 ข้องบัริิษััทฯ มีจำำานวน 8 ท่าน ดังมีริายนามต่อไปนี�

รายนัามู ตำำาแหนั่ง

 1. นายมนัสส์ มานะวุฒิิเวช  กำริริมกำาริผู่้้จัำดกำาริใหญ่่ (ริ่วม)

 2. นายณัฐวุฒิิ  อมริวิวัฒิน์ กำริริมกำาริผู้่้จัำดกำาริใหญ่่ (ริ่วม)

 3. ดริ. ธัีริเดช  ดำาริงคั์พัลาสิทธัิ� กำริริมกำาริผู้่้จัำดกำาริใหญ่่ (ริ่วม)

 4. นายสุภกำิจำ วริริธันะดิษัฐ์ หัวหน้าคัณะผู่้้บัริิหาริด้านกำาริพัาณิชย์ (ริ่วม)

 5. นายข้จำริ เจำียริวนนท์ ผู้่้อำานวยกำาริบัริิหาริ - ด้านกิำจำกำาริองคั์กำริ

 6. นางสาวยุภา ลีวงศ์เจำริิญ่ หัวหน้าคัณะผู่้้บัริิหาริด้านกำาริเงิน 

 7. นางสาวศริินทริ์ริา วงศ์ศุภลักำษัณ์ หัวหน้าคัณะผู่้้บัริิหาริด้านทรัิพัยากำริบุัคัคัล 

 8. นางรัิกำษัอริ ตันติเวสส   ริองหัวหน้าคัณะผู่้้บัริิหาริด้านกำาริเงิน 

หมายเหตุ : 1/ “ผู้่้บัริิหาริ” ในหัวข้้อนี� มีคัวามหมายตามที�กำำาหนดโดยคัณะกำริริมกำาริกำำากำับัหลักำทริัพัย์และตลาดหลักำทริัพัย์ ซึ่่�งหมายถิ่่ง 

กำริริมกำาริผู้่้จำัดกำาริใหญ่่ ผู้่้ดำาริงตำาแหน่งริะดับับัริิหาริสี�ริายแริกำนับัต่อจำากำกำริริมกำาริผู้่้จัำดกำาริใหญ่่ลงมา และผู้่้ซ่ึ่�งดำาริงตำาแหน่ง

เทียบัเท่ากำับัผู้่้ดำาริงตำาแหน่งริะดับับัริิหาริริายที�สี�ทุกำริาย และ ให้หมายคัวามริวมถิ่่งผู่้้ดำาริงตำาแหน่งริะดับับัริิหาริในสายงาน

บััญ่ชีหริือกำาริเงินที�เป็นริะดับัผู้่้จำัดกำาริฝ่่ายข่้�นไป หริือเทียบัเท่า

ทั�งนี� ผู่้้บัริิหาริข้องบัริิษััทฯ ทุกำท่าน  เป็นผู่้้มีคัุณสมบััติคัริบัถิ่้วนตามที�กำฎหมายกำำาหนด ไม่มีลักำษัณะต้องห้ามตามกำฎหมาย 

และ ไม่มีลักำษัณะข้าดคัวามน่าไว้วางใจำตามปริะกำาศข้องคัณะกำริริมกำาริกำำากัำบัหลักำทรัิพัย์และตลาดหลักำทรัิพัย์  

ทั�งนี� ข้้อม่ลคัวามริ่้คัวามชำานาญ่ ทักำษัะ และปริะสบักำาริณ์ข้องผู้่้บัริิหาริเปิดเผู้ยในเอกำสาริแนบั 1

7.4.2 นโยบายการจั่ายค่าตอบแทนผู้้ �บริหาร 

กำาริพัิจำาริณากำำาหนดคั่าตอบัแทนผู่้้บัริิหาริ บัริิษััทฯ มีนโยบัายกำาริจำ่ายคั่าตอบัแทนผู่้้บัริิหาริ โดยสะท้อนภาริะหน้าที� 

และคัวามริับัผู้ิดชอบัข้องผู้่้บัริิหาริแต่ละคัน และเป็นอัตริาที�เหมาะสมโดยศ่กำษัาเทียบัเคัียงกำับัธัุริกำิจำปริะเภทเดียวกำัน  

โดยคัำาน่งถิ่ง่ผู้ลกำาริปฏิบััติงานทางกำาริเงิน ผู้ลงานเกำี�ยวกัำบักำาริปฏิบััติตามวตัถิ่ปุริะสงคัเ์ชิงกำลยุทธัใ์นริะยะยาว ซึ่่�งโคัริงสริา้ง

คั่าตอบัแทนข้องผู้่้บัริิหาริจำะปริะกำอบัด้วยคั่าตอบัแทนในริ่ปข้องเงินเดือน ผู้ลตอบัแทนกำาริปฏิบััติงานจำ่ายเป็นริายปี และ 

คั่าตอบัแทนอื�นๆ ซึ่่�งได้แกำ่ เงินกำองทุนสำาริองเลี�ยงชีพั และ โคัริงกำาริริ่วมทุนริะหว่างนายจำ้างและล่กำจำ้าง

7.4.3 จั ำานวนค่าตอบแทนรวมของิผู้้ �บริหารท่� ได �รับจัากบริษััทฯ และ บริษััทย่อย 

(1)  ค่าตอบแทนท่�เป็นตัวเงิิน 

ในปี 2564 คั่าตอบัแทนข้องผู่้้บัริิหาริริวม 8 ท่าน เป็นเงินทั�งสิ�น จำำานวน 151.54 ล้านบัาท ปริะกำอบัด้วยคั่าตอบัแทน 

ในริ่ปข้องเงินเดือน ผู้ลตอบัแทนกำาริปฏิบััติงาน และ ผู้ลปริะโยชน์อื�นๆ
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(2)  ค่าตอบแทนอ่น

(2.1) เงนิกอิงที่นุส่ำารอิงเล่�ยงช่่พ  

บัริิษััทฯ ได้จำัดให้มีกำองทุนสำาริองเลี�ยงชีพัให้แกำ่ผู้่้บัริิหาริโดยบัริิษััทฯ ได้สมทบัในอัตริาริ้อยละ 3 - 7 ข้องเงินเดือน โดยใน 

ปี 2564 บัริิษััทฯ ได้จำ่ายเงินสมทบักำองทุนสำาริองเลี�ยงชีพัสำาหริับัผู่้้บัริิหาริ 8 ริาย ริวมทั�งสิ�นจำำานวน 6.90 ล้านบัาท

(2.2) โครงการร่วมลงทุี่นระหว่างนายจ�างและลก้จ�าง (“EJIP”)

(2.2.1) โคัริงกำาริริ่วมลงทุนริะหว่างนายจำ้างและล่กำจำ้างปี 2563 - 2565

บัริิษััทฯ ได้จัำดให้มีโคัริงกำาริ EJIP เพัื�อเป็นแริงจ่ำงใจำแกำ่ผู้่้บัริิหาริในกำาริปฏิบััติงาน และริ่วมทำางานกำับับัริิษััทฯ ในริะยะยาว 

โดยมีริะยะเวลาข้องโคัริงกำาริ 3 ปี โดยเริิ�มตั�งแต่วันที� 1 มกำริาคัม 2563 สิ�นสุดวันที� 31 ธัันวาคัม 2565 ผู้่้บัริิหาริที�สามาริถิ่

เข้้าริ่วมโคัริงกำาริ EJIP ได้จำะต้องมีอายุงานไม่น้อยกำว่า 1 ปี นับัถิ่่งวันที�เริิ�มจำ่ายสะสม บัริิษััทฯ จำะหักำเงินเดือนผู่้้ที�มีสิทธัิ

และสมัคัริใจำเข้้าริ่วมโคัริงกำาริ ตามคัวามจำำานงข้องพันักำงานที�สมัคัริใจำเข้้าริ่วมโคัริงกำาริเป็นปริะจำำาทุกำเดือน จำนคัริบักำำาหนด

ริะยะเวลาจำ่ายเงินสะสม ดังนี�

(1) บัริิษััทฯ จำะหักำเงินเดือนพันักำงานในริะดับั President และ MD หรืิอเทียบัเท่า ที�เข้้าริ่วมโคัริงกำาริ ในอัตริาริ้อยละ 5  

จำากำฐานเงินเดือนข้องพันักำงาน และบัริิษััทฯ จำะจำ่ายเงินสมทบัให้ในอัตริาริ้อยละ 10 จำากำฐานเงินเดือนข้องพันักำงาน

(2) บัริิษััทฯ จำะหักำเงินเดือนพันักำงานในริะดับั Director หรืิอเทียบัเท่า ที�เข้้าริ่วมโคัริงกำาริ ข่้�นอย่่กัำบัอัตริาสะสมที�พันักำงาน

เลือกำ ในอัตริาริ้อยละ 3 หรืิอ 5 จำากำฐานเงินเดือนข้องพันักำงาน และ บัริิษััทฯ จำะจำ่ายเงินสมทบัให้ในอัตริาเทียบัเท่ากัำบั

เงินสะสมข้องพันักำงานที�เข้้าริ่วมโคัริงกำาริ

(3) บัริิษััทฯ จำะหักำเงินเดือนพันักำงานในริะดับั Associate Director ที�เข้้าริ่วมโคัริงกำาริในอัตริาริ้อยละ 3 จำากำฐานเงินเดือน

ข้องพันักำงาน และ บัริิษััทฯ จำะจำ่ายเงินสมทบัให้ในอัตริาริ้อยละ 3 จำากำฐานเงินเดือนข้องพันักำงาน

(2.2.2) โคัริงกำาริริ่วมลงทุนริะหว่างนายจำ้างและล่กำจำ้าง ปี 2563 - 2568

บัริิษััทฯ ได้จัำดให้มีโคัริงกำาริ EJIP เพัื�อเป็นแริงจ่ำงใจำแกำ่ผู้่้บัริิหาริในกำาริปฏิบััติงาน และริ่วมทำางานกำับับัริิษััทฯ ในริะยะยาว 

โดยมีริะยะเวลาข้องโคัริงกำาริ 5 ปี โดยเริิ�มตั�งแต่วันที� 1 กำริกำฎาคัม 2563 สิ�นสุดวันที� 30 มิถิุ่นายน 2568 พันักำงานที�มีสิทธัิ

เข้้าริ่วมโคัริงกำาริจำะต้องเป็นผู่้้บัริิหาริข้อง บัริิษััท ทริ่ คัอริ์ปอเริชั�น จำำากำัด (มหาชน) ตามคัำานิยามที�กำำาหนดโดยคัณะกำริริมกำาริ 

กำำากัำบัหลักำทริัพัย์และตลาดหลักำทริัพัย์ หริือพันักำงานในริะดับัผู่้้บัริิหาริที�บัริิษััทฯ พัิจำาริณาคััดเลือกำ โดยผู้่้บัริิหาริต้องไม่มี

กำาริเข้้าริ่วมโคัริงกำาริริ่วมลงทุนริะหว่างนายจำ้างและล่กำจำ้าง (EJIP) ในโคัริงกำาริอื�นๆ ที�ยังไม่หมดอายุ บัริิษััทฯ จำะหักำ 

เงินเดือนผู้่้ที�มีสิทธัิและสมัคัริใจำเข้้าริ่วมโคัริงกำาริ ตามคัวามจำำานงข้องพันักำงาน ที�สมัคัริใจำเข้้าริ่วมโคัริงกำาริเป็นปริะจำำา 

ทุกำเดือนจำนคัริบักำำาหนดริะยะเวลาจำ่ายเงินสะสม ดังนี�

(1) บัริิษััทฯ จำะหักำเงินเดือนพันักำงานในริะดับั President และ MD หรืิอเทียบัเท่า ที�เข้้าริ่วมโคัริงกำาริ ในอัตริาริ้อยละ 5  

จำากำฐานเงินเดือนข้องพันักำงาน และบัริิษััทฯ จำะจำ่ายเงินสมทบัให้ในอัตริาริ้อยละ 10 จำากำฐานเงินเดือนข้องพันักำงาน

(2) บัริิษััทฯ จำะหักำเงินเดือนพันักำงานในริะดับั Director หรืิอเทียบัเท่า ที�เข้้าริ่วมโคัริงกำาริ ข่้�นอย่่กัำบัอัตริาสะสมที�พันักำงาน

เลือกำ ในอัตริาริ้อยละ 3 หรืิอ 5 จำากำฐานเงินเดือนข้องพันักำงาน และบัริิษััทฯ จำะจำ่ายเงินสมทบัให้ในอัตริาเทียบัเท่ากัำบั

เงินสะสมข้องพันักำงานที�เข้้าริ่วมโคัริงกำาริ

ในปี 2564 มีผู้่้บัริิหาริเข้้าริ่วมโคัริงกำาริ EJIP จำำานวน 8 ริาย บัริิษััทฯ ได้จำ่ายเงินสมทบัทั�งสิ�น 12.30 ล้านบัาท  
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7.5 ข้้อมููลเก่ี่�ยวกัี่บพนัักี่งานั

บริิษััทฯ มีีพนัักงานัทั�งหมีด 2,672 คนั โดยในัปีี 2564 บริิษััทฯ ได้จ่่ายค่าตอบแทนัให้แก่พนัักงานัริวมีทั�งสิิ้�นั 4,698.68  

ล้้านับาท โดยปีริะกอบด้วย ค่าแริง เงินัเดือนั โบนััสิ้ เงินัสิ้มีทบกองทุนัปีริะกันัสัิ้งคมี เงินัสิ้มีทบกองทุนัสิ้ำาริองเล้ี�ยงชีีพ 

แล้ะ อื�นั ๆ   นัอกจ่ากนีั� บริิษััทย่อยได้จ่่ายค่าตอบแทนัให้แก่พนัักงานัในัลั้กษัณะเดียวกันักับบริิษััทฯ ริวมี 6,785.74 ล้้านับาท

จ่ำานัวนัพนัักงานัของบริิษััทฯ แล้ะ บริิษััทย่อย ณ วันัที� 31 ธัันัวาคมี 2564 แบ่งแยกตามีกลุ้่มีงานัมีีดังนีั�

กี่ล่�มูงานั
จำำานัวนัพนัักี่งานัข้องบริิษััทฯ 

(คนั)

จำำานัวนัพนัักี่งานัข้องบริิษััทย�อย

(คนั)

พนัักงานัในัริะดับบริิหาริ 410 946

เทคโนัโล้ยีแล้ะปีฏิิบัติการิโคริงข่าย 750 2,066

การิขายแล้ะการิตล้าด 560 2,467

บริิการิลู้กค้าแล้ะบำาริุงริักษัา 139 2,289

วิชีาชีีพ (การิเงินั บัญชีี กฎหมีาย บุคคล้) 474 749

สิ้นัับสิ้นัุนั 339 506

ริวมูพนัักี่งานั 2,672 9,023

การเปลี่่�ยนแปลี่งจำำานวนพนักงานอย่างม่ีนัยสำำาคััญในช่่วง 3 ปีท่ี่�ผ่่านมีา 

ในัชี่วง 3 ปีี ที�ผ่่านัมีากลุ้่มีบริิษััทฯ มีีการิเปีล้ี�ยนัแปีล้งจ่ำานัวนัพนัักงานัดังนีั�

หมีายเหตุ : จ่ำานัวนัพนัักงานัในัปีี 2564 ที�มีีจ่ำานัวนัล้ดล้งจ่ากปีีก่อนั เนั่องจ่ากมีีการิปีริับริูปีแบบการิดำาเนิันัธัุริกิจ่ซึ่่�งใชี้บริิการิจ่ากภายนัอก 

   มีากข่�นั

ข้้อมีูลี่เก่�ยวกับการจำัดให้้ม่ีกองทุี่นสำำารองเล่ี่�ยงช่่พ

มู่/ไมู�มู่

จำำานัวนัพนัักี่งานั

ท่�เข้้าริ�วมู

(คนั)

สััดสั�วนัพนัักี่งานัท่�เข้้าริ�วมู

ต่�อจำำานัวนัพนัักี่งานัทั�งหมูด

(%)

บริิษััท ทรูิ คอริ์ปีอเริชัี�นั จ่ำากัด (มีหาชีนั) มีี 2,185 82%

บริิษััทย่อยในัปีริะเทศไทย มีี 6,684 74%

      

  บริิษััทฯ  บริิษััทย่่อย่  ริวม

 31 ธัันัวาคมี 2562 3,844 11,324 15,168

 31 ธัันัวาคมี 2563 3,834 11,464 15,298

 31 ธัันัวาคมี 2564 2,672 9,023 11,695

ข้้อมูล ณ วันท่�

จำำ�นวนพนักง�น (คน)
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ทั�งนี� บัริิษััทฯ มีนโยบัายสนับัสนุนให้คัณะกำริริมกำาริกำองทุนสำาริองเลี�ยงชีพัข้องบัริิษััทฯ ริับัปฏิบััติตามหลักำธัริริมาภิบัาล 

กำาริลงทุนสำาหริับัผู้่้ลงทุนสถิ่าบััน (Investment Governance Code: “I Code”) และ เนื�องจำากำ กำองทุนสำาริองเลี�ยงชีพั

ถิ่ือเป็นกำองทุนกำาริออมเพัื�อกำาริเกำษีัยณอายุข้องพันักำงาน บัริิษััทฯ จ่ำงสนับัสนุนให้คัณะกำริริมกำาริกำองทุนสำาริองเลี�ยงชีพั 

คััดเลือกำผู้่้จำัดกำาริกำองทุนที�รัิบัปฏิบััติตาม I Code และ บัริิหาริกำาริลงทุนอย่างริับัผู้ิดชอบัโดยคัำาน่งถิ่่งปัจำจำัยสิ�งแวดล้อม 

สังคัม และธัริริมาภิบัาล (Environmental, Social, and Governance: “ESG”) มีกำาริปฏิบััติตามหลักำธัริริมาภิบัาลกำาริลงทุน

เป็นอย่างดี เนื�องจำากำเป็นแนวทางกำาริลงทุนที�นำาไปส่่ปริะโยชน์ที�ดีที�สุดข้องสมาชิกำกำองทุนซึ่่�งก็ำคืัอพันักำงานข้องบัริิษััทฯ 

ในริะยะยาวได้

7.6	ข้้อมููลสำาคัญอ่นัๆ

7.6.1 ผู้้ �ท่� ได �รับมอบหมายให�รับผิู้ดชอบโดยตรงิในการควบคุมด้แลการทำาบัญ่ช่ (สมุห ์บัญ่ช่) เลขานุการบริษััท และ 

 หัวหน�างิานตรวจัสอบภายใน

ผู้้�ที่่�ได�รับมอิบหมายให�รับผู้ิดช่อิบโดยตรงในการควบคุมด้แลการที่ำาบัญช่่ (ส่มุห์บัญช่่)

นางรัิกำษัอริ ตันติเวสส ปัจำจุำบัันดำาริงตำาแหน่ง ริองหัวหน้าคัณะผู้่้บัริิหาริด้านกำาริเงิน ทำาหน้าที�คัวบัคัุมด่แลกำาริทำาบััญ่ชี 

ข้องบัริิษััทฯ โดยมีคัุณสมบััติคัริบัถิ่้วนตามที�สำานักำงาน กำ.ล.ต. กำำาหนด ทั�งนี� บัริิษััทฯ ได้เปิดเผู้ยข้้อม่ลที�สำาคััญ่ข้องริองหัวหน้า 

คัณะผู้่้บัริิหาริด้านกำาริเงิน ไว้ในเอกำสาริแนบั 1

เลขานุการบริษััที่

คัณะกำริริมกำาริบัริิษััทได้มมีติแต่งตั�ง นางริังสินี สุจำริิตสัญ่ชัย ดำาริงตำาแหน่ง เลข้านุกำาริบัริิษััท ตั�งแต่วันที� 27 กำุมภาพัันธั์ 2552 

เพัื�อทำาหน้าที�ให้คัำาแนะนำาด้านกำฎหมายและกำฎเกำณฑ์์ต่างๆ ที�คัณะกำริริมกำาริจำะต้องทริาบั และ ปฏิบััติหน้าที�ในกำาริ

ด่แลกิำจำกำริริมข้องคัณะกำริริมกำาริ ปริะสานงานให้มีกำาริปฏิบััติตามมติคัณะกำริริมกำาริ ริวมทั�งมีหน้าที�ตามที�กำำาหนด 

ในพัริะริาชบััญ่ญ่ัติหลักำทริัพัย์และตลาดหลักำทริัพัย์ พั.ศ. 2535 และที�แกำ้ไข้เพัิ�มเติม ทั�งนี� บัริิษััทฯ ได้เปิดเผู้ยข้้อม่ลที�สำาคััญ่

ข้องเลข้านุกำาริบัริิษััท ไว้ในเอกำสาริแนบั 1

หัวหน�าตรวจส่อิบภัายใน

หัวหน้างานตริวจำสอบัภายในข้องบัริิษััทฯ คัือ นางดาวปริะกำาย ลักำษัณะกำุลบัุตริ โดยได้ริับักำาริแต่งตั�งให้ดำาริงตำาแหน่ง

หัวหน้างานตริวจำสอบัภายในข้องบัริิษััทฯ ตั�งแต่ วันที� 1 ธัันวาคัม 2543  

คัณะกำริริมกำาริตริวจำสอบัเป็นผู้่้ให้คัวามเห็นชอบัในกำาริพัิจำาริณาแต่งตั�ง โยกำย้าย เลิกำจำ้าง หัวหน้างานตริวจำสอบัภายใน 

และด่แลให้ผู้่้ดำาริงตำาแหน่งหัวหน้างานตริวจำสอบัภายในมีวุฒิิกำาริศ่กำษัา ปริะสบักำาริณ์ และกำาริอบัริม ที�เหมาะสมเพัียงพัอ 

กำับักำาริปฏิบััติหน้าที�เกำี�ยวกำับักำาริตริวจำสอบัภายในข้องบัริิษััทฯ โดยมีข้้อม่ลสำาคััญ่ ริายละเอียดเกำี�ยวกำับัคัุณวุฒิิกำาริศ่กำษัา 

และปริะสบักำาริณ์กำาริทำางานข้องหัวหน้างานตริวจำสอบัภายใน ดังที�ปริากำฏในเอกำสาริแนบั 3

7.6.2 หัวหน�างิานนักลงิทุนสัมพันธ์์

หัวหน้างานนักำลงทุนสัมพัันธั์ข้องบัริิษััทฯ คัือ นางสาวโสพััณณกำา ฉันทาดิศัย ทั�งนี� ผู้่้ลงทุนสามาริถิ่ติดต่อฝ่่ายนักำลงทุน

สัมพัันธั์ได้ที�หมายเลข้โทริศัพัท์ (662) 858-2515 และ (662) 858-2519 หริือ e-mail address : ir_office@truecorp.co.th 

หรืิอ ทางไปริษัณีย์ลงทะเบัียน มายัง ฝ่่ายนักำลงทุนสัมพัันธั์ บัริิษััท ทริ่ คัอริ์ปอเริชั�น จำำากำัด (มหาชน) ชั�น 20 อาคัาริ 

ทริ่ ทาวเวอริ์ เลข้ที� 18 ถิ่นนริัชดาภิเษักำ แข้วงห้วยข้วาง เข้ตห้วยข้วาง กำริุงเทพัมหานคัริ 10310 
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7.6.3 ค่าตอบแทนท่�จั ่ายให �แก ่ส ำานักงิานท่� ผู้้ �สอบบัญ่ช่สังิกัด

1) ค่าตอิบแที่นจากการส่อิบบัญช่่ (audit fee)

บัริิษััทฯ และบัริิษััทย่อย จำ่ายคั่าตอบัแทนกำาริสอบับััญ่ชี ให้แกำ่ สำานักำงานที�ผู่้้สอบับััญ่ชีสังกำัด ปริะจำำาปี 2564 ริวมจำำานวน 

28.33 ล้านบัาท โดยได้จำ่ายในริอบัปีบััญ่ชี 2564 จำำานวนเงิน 14.71 ล้านบัาท และ ที�เหลืออีกำจำำานวน 13.62 ล้านบัาท  

จำะจำ่ายในปีถิ่ัดไป ซึ่่�งปริะกำอบัด้วย

• คั่าสอบับััญ่ชีข้องบัริิษััทฯ ปริะจำำาปี 2564 จำำานวน 5.50 ล้านบัาท ซ่ึ่�งได้จำ่ายไปในริอบัปี 2564 จำำานวน 3.75 ล้านบัาท 

และจำะจำ่ายในปีถิ่ัดไปอีกำจำำานวน 1.75 ล้านบัาท

•  คั่าสอบับััญ่ชีข้องบัริิษััทย่อย ปริะจำำาปี 2564 ริวมจำำานวน 22.83 ล้านบัาท ซ่ึ่�งได้จำ่ายไปในริอบัปี 2564 จำำานวน 10.96 

ล้านบัาท และจำะจำ่ายในปีถัิ่ดไปอีกำจำำานวน 11.87 ล้านบัาท

2) ค่าบริการอิ่�น (non-audit fee)

สำานักำงานสอบับััญ่ชีที�ได้รัิบักำาริแต่งตั�งจำากำบัริิษััทฯ ได้ให้บัริิกำาริอื�นๆ ที�นอกำเหนือจำากำกำาริตริวจำสอบับััญ่ชีแกำ่บัริิษััทฯ และ

บัริิษััทย่อย ซึ่่�งได้แกำ่ กำาริตริวจำสอบัตามวิธัีกำาริที�ตกำลงริ่วมกำัน และกำาริให้คัำาปริ่กำษัาด้านภาษัีและอื�นๆ ในริะหว่างปี 2564 

มีคั่าตอบัแทนเป็นจำำานวนเงิน 1.88 ล้านบัาท ในจำำานวนนี� บัริิษััทฯ และบัริิษััทย่อยจำะจำ่ายในปีถิ่ัดไปจำำานวน 1.88 ล้านบัาท
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8.	รายงานผลการดำำาเนินงานสำำาคััญดำ้านการกำากับดำูแลกิจการ

8.1. สำรุปผลการปฏิิบัติิหน ้าท่ี่�ของคัณะกรรมการในรอบปีท่ี่�ผ ่านมา

คณะกรรมการบรษิัทัฯ ให้ค้วามสำำาคัญกบัการกำากบัดูแูลกจิการท่�ดูเ่พื่อ่ให้ก้ารดูำาเนิินิงานิของบรษิัทัฯ ม่ความถูกูต้อ้งเห้มาะสำม 

โดูยคำานิึงถูึงประโยชนิ์ไดู้เสำ่ยของผูู้้ม่สำ่วนิไดู้เสำ่ยทุกฝ่่าย 

8.1.1	การสรรหา	และประเมิินผลการปฏิิบััติิหน้าท่ี่�ของคณะกรรมิการ

การสรรหาและแติ่งติั�งกรรมิการและผ้ ้บัริหารระดัับัส้งสุดั

1)  กรรมการอิิสระ

กระบวนิการสำรรห้ากรรมการอิสำระของบริษััทฯ ม่ห้ลักเกณฑ์์และวิธี่การเช่นิเดู่ยวกับการสำรรห้ากรรมการ โดูยม่ 

รายละเอย่ดูสำรปุไวใ้นิ ขอ้ 2) อยา่งไรกต็้าม บคุคลซึ่ึ�งจะดูำารงต้ำาแห้นิง่กรรมการอสิำระของบรษิัทัฯ จะต้อ้งเปน็ิผูู้ซ้ึ่ึ�งเปน็ิอิสำระ 

จากฝ่่ายบริห้าร และผูู้้ถูือหุ้้นิรายให้ญ่ ห้รือกลุ่มของผูู้้ถืูอหุ้้นิรายให้ญ่ และผูู้้บริห้ารของนิิติ้บุคคลท่�เป็นิผูู้้ถูือหุ้้นิ 

รายให้ญ่ ต้ลอดูจนิเป็นิอิสำระจากความสำัมพื่ันิธี์อ่นิใดูท่�จะกระทบต้่อการใช้ดูุลพื่ินิิจอย่างอิสำระ และ ต้้องม่คุณสำมบัต้ิ 

ต้ามท่�กำาห้นิดูไว้ในินิโยบายการกำากับดููแลกิจการท่�ดู่ของบริษััทฯ (ซึ่ึ�งม่ความเข้มงวดูมากกว่าข้อกำาห้นิดูของ 

คณะกรรมการกำากับต้ลาดูทุนิในิเร่องสำัดูสำ่วนิการถืูอหุ้้นิในิบริษััทฯ) ดูังต้่อไปน่ิ�

 (1) ถูือหุ้้นิไม่เกินิร้อยละ 0.75 ของจำานิวนิหุ้้นิท่�ม่สำิทธีิออกเส่ำยงทั�งห้มดูของบริษััทฯ บริษััทให้ญ่ บริษััทย่อย บริษััทร่วม 

ผูู้ถู้อืหุ้น้ิรายให้ญ ่ห้รือผูู้ม่้อำานิาจควบคุมของบริษัทัฯ ทั�งน่ิ� ให้นั้ิบรวมการถืูอหุ้น้ิของผูู้ท่้�เก่�ยวขอ้งกับกรรมการอิสำระ 

รายนัิ�นิๆ ดู้วย

 (2) ไม่เป็นิห้รือเคยเป็นิกรรมการท่�ม่สำ่วนิร่วมในิการบริห้ารงานิลูกจ้าง พื่นิักงานิ ท่�ปรึกษัา ท่�ไดู้เงินิเดูือนิประจำา ห้รือ

ผูู้้ม่อำานิาจควบคุมของบริษััทฯ บริษััทให้ญ่ บริษััทย่อย บริษััทร่วม บริษััทย่อยลำาดัูบเดู่ยวกันิ ผูู้้ถืูอหุ้้นิรายให้ญ ่

ห้รือของผูู้้ม่อำานิาจควบคุมของบริษััทฯ เว้นิแต้่จะไดู้พื่้นิจากการม่ลักษัณะดัูงกล่าวมาแล้วไม่นิ้อยกว่าสำองปี 

ก่อนิวันิท่�ไดู้รับการแต้่งต้ั�ง

 (3)   ไม่เป็นิบุคคลท่�ม่ความสัำมพื่ันิธี์ทางสำายโลหิ้ต้ ห้รือโดูยการจดูทะเบ่ยนิต้ามกฎห้มายในิลักษัณะท่�เป็นิ บิดูา มารดูา 

คู่สำมรสำ พื่่�นิ้อง และบุต้ร รวมทั�งคู่สำมรสำของบุต้ร ของกรรมการรายอ่นิ ผูู้้บริห้าร ผูู้้ถืูอหุ้้นิรายให้ญ่ ผูู้้ม่อำานิาจ

ควบคุม ห้รือบุคคลท่�จะไดู้รับการเสำนิอให้้เป็นิกรรมการ ผูู้้บริห้ารห้รือผูู้้ม่อำานิาจควบคุมของบริษััทฯ ห้รือ 

บริษััทย่อย

 (4) ไม่เป็นิห้รือเคยม่ความสำัมพื่ันิธี์ทางธุีรกิจกับบริษััทฯ บริษััทให้ญ่ บริษััทย่อย บริษััทร่วม ผูู้้ถืูอหุ้้นิรายให้ญ่ 

ห้รือผูู้้ม่อำานิาจควบคุมของบริษััทฯ ในิลักษัณะท่�อาจเป็นิการขัดูขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสำระของต้นิ  

รวมทั�งไม่เป็นิห้รือเคยเป็นิผูู้้ถูือหุ้้นิท่�ม่นัิย ห้รือ ผูู้้ม่อำานิาจควบคุมของผูู้้ท่�ม่ความสำัมพื่ันิธี์ทางธุีรกิจกับบริษััทฯ 

บริษััทให้ญ่ บริษััทย่อย บริษััทร่วม ผูู้้ถืูอหุ้้นิรายให้ญ่ ห้รือผูู้้ม่อำานิาจควบคุมของบริษััทฯ เว้นิแต้่จะไดู้พื่้นิจากการ

ม่ลักษัณะดูังกล่าวมาแล้วไม่นิ้อยกว่าสำองปีก่อนิวันิท่�ไดู้รับการแต้่งตั้�ง

  “ความสำัมพื่ันิธี์ทางธุีรกิจ” ต้ามวรรคห้นึิ�ง รวมถูึงการทำารายการทางการค้าท่�กระทำาเป็นิปกติ้ เพื่่อประกอบกิจการ 

การเช่าห้รือให้้เช่าอสำังห้าริมทรัพื่ย์ รายการเก่�ยวกับสิำนิทรัพื่ย์ห้รือบริการ ห้รือการให้้ห้รือรับความช่วยเห้ลือ
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ทางการเงินิ ดู้วยการรับห้รือให้้กู้ยืม คำ�าประกันิ การให้้สำินิทรัพื่ย์เป็นิห้ลักประกันิห้น่ิ�สิำนิ รวมถูึงพื่ฤติ้การณ์อ่นิ

ทำานิองเดู่ยวกันิ ซึึ่�งเป็นิผู้ลให้้บริษััทฯ ห้รือคู่สัำญญาม่ภาระห้น่ิ�ท่�ต้้องชำาระต้่ออ่กฝ่่ายห้นึิ�ง ต้ั�งแต้่ร้อยละสำามของ

สำินิทรัพื่ย์ท่�ม่ต้ัวต้นิสำุทธีิของบริษััทฯ ห้รือตั้�งแต้่ย่�สิำบล้านิบาทขึ�นิไป แล้วแต้่จำานิวนิใดูจะต้ำ�ากว่า ทั�งน่ิ� การคำานิวณ

ภาระห้น่ิ�ดูังกล่าวให้้เป็นิไปต้ามวิธี่การคำานิวณมูลค่าของรายการท่�เก่�ยวโยงกันิต้ามประกาศคณะกรรมการกำากับ

ต้ลาดูทุนิว่าดู้วยห้ลักเกณฑ์์ในิการทำารายการท่�เก่�ยวโยงกันิ โดูยอนิุโลม แต้่ในิการพิื่จารณาภาระห้น่ิ�ดูังกล่าว ให้้

นิับรวมภาระห้น่ิ�ท่�เกิดูขึ�นิในิระห้ว่างห้นึิ�งปีก่อนิวันิท่�ม่ความสัำมพัื่นิธี์ทางธุีรกิจกับบุคคลเดู่ยวกันิ

  (5) ไม่เป็นิห้รือเคยเป็นิผูู้้สำอบบัญช่ของบริษััทฯ บริษััทให้ญ่ บริษััทย่อย บริษััทร่วม ผูู้้ถืูอหุ้้นิรายให้ญ่ ห้รือผูู้้ม่อำานิาจ

ควบคุมของบริษััทฯ และไม่เป็นิผูู้้ถูือหุ้้นิท่�ม่นัิย ผูู้้ม่อำานิาจควบคุม ห้รือหุ้้นิสำ่วนิของสำำานัิกงานิสำอบบัญช่ ซึ่ึ�งม่ 

ผูู้้สำอบบัญช่ของบริษััทฯ บริษััทให้ญ่ บริษััทย่อย บริษััทร่วม ผูู้้ถูือหุ้้นิรายให้ญ่ ห้รือ ผูู้้ม่อำานิาจควบคุมของ 

บริษััทฯ สำังกัดูอยู่ เว้นิแต้่จะไดู้พื่้นิจากการม่ลักษัณะดูังกล่าวมาแล้วไม่นิ้อยกว่าสำองปีก่อนิวันิท่�ไดู้รับการแต้่งต้ั�ง

  (6)   ไม่เป็นิห้รือเคยเป็นิผูู้้ให้้บริการทางวิชาช่พื่ใดูๆ ซึึ่�งรวมถึูงการให้้บริการเป็นิท่�ปรึกษัากฎห้มายห้รือท่�ปรึกษัา

ทางการเงินิ ซึึ่�งไดู้รับค่าบริการเกินิกว่าสำองล้านิบาทต้่อปีจากบริษััทฯ บริษััทให้ญ่ บริษััทย่อย บริษััทร่วม ผูู้้ถูือหุ้้นิ 

รายให้ญ่ ห้รือผูู้้ม่อำานิาจควบคุมของบริษััทฯ และ ไม่เป็นิผูู้้ถืูอหุ้้นิท่�ม่นัิย ผูู้้ม่อำานิาจควบคุม ห้รือหุ้้นิสำ่วนิของ 

ผูู้้ให้้บริการทางวิชาช่พื่นัิ�นิดู้วย เว้นิแต้่จะไดู้พื่้นิจากการม่ลักษัณะดูังกล่าวมาแล้วไม่นิ้อยกว่าสำองปีก่อนิวันิท่� 

ไดู้รับการแต้่งต้ั�ง

  (7) ไม่เป็นิกรรมการท่�ไดู้รับการแต้่งต้ั�งขึ�นิเพื่่อเป็นิตั้วแทนิของกรรมการของบริษััทฯ ผูู้้ถืูอหุ้้นิรายให้ญ่ ห้รือ 

ผูู้้ถูือหุ้้นิซึ่ึ�งเป็นิผูู้้ท่�เก่�ยวข้องกับผูู้้ถูือหุ้้นิรายให้ญ่

  (8) ไม่ประกอบกิจการท่�ม่สำภาพื่อย่างเดู่ยวกันิและเป็นิการแข่งขันิท่�ม่นัิยกับกิจการของบริษััทฯ ห้รือบริษััทย่อย 

ห้รือไม่เป็นิหุ้้นิสำ่วนิท่�ม่นัิยในิห้้างหุ้้นิสำ่วนิ ห้รือเป็นิกรรมการท่�ม่สำ่วนิร่วมในิการบริห้ารงานิ ลูกจ้าง พื่นิักงานิ 

ท่�ปรึกษัาท่�รับเงินิเดูือนิประจำา ห้รือถูือหุ้้นิเกินิร้อยละห้นึิ�งของจำานิวนิหุ้้นิท่�ม่สำิทธีิออกเส่ำยงทั�งห้มดูของบริษััทอ่นิ 

ซึ่ึ�งประกอบกิจการท่�ม่สำภาพื่อย่างเดู่ยวกันิและเป็นิการแข่งขันิท่�ม่นิัยกับกิจการของบริษััทฯ ห้รือบริษััทย่อย 

  (9)  ไม่ม่ลักษัณะอ่นิใดูท่�ทำาให้้ไม่สำามารถูให้้ความเห็้นิอย่างเป็นิอิสำระเก่�ยวกับการดูำาเนิินิงานิของบริษััทฯ

 (10) ภายห้ลังไดู้รับการแต้่งต้ั�งให้้เป็นิกรรมการอิสำระท่�ม่ลักษัณะเป็นิไปต้ามข้อ (1) - (9) แล้ว กรรมการอิสำระอาจไดู้

รับมอบห้มายจากคณะกรรมการ ให้้ตั้ดูสำินิใจในิการดูำาเนิินิกิจการของบริษััทฯ บริษััทให้ญ่ บริษััทย่อย บริษััทร่วม 

บริษััทย่อยลำาดูับเดู่ยวกันิ ผูู้้ถืูอหุ้้นิรายให้ญ่ ห้รือผูู้้ม่อำานิาจควบคุมของบริษััทฯ โดูยม่การตั้ดูสิำนิใจในิรูปแบบของ

องค์คณะ (collective decision) ไดู้

 (11) ในิกรณ่ท่�เป็นิบุคคลท่�ม่ห้รือเคยม่ความสำัมพื่ันิธี์ทางธุีรกิจห้รือการให้้บริการทางวิชาช่พื่เกินิมูลค่าท่�กำาห้นิดู 

ในิข้อ (4) ห้รือ (6) ให้้บุคคลดูังกล่าวไดู้รับการผู้่อนิผู้ันิข้อห้้ามการม่ห้รือเคยม่ความสำัมพื่ันิธี์ทางธีุรกิจห้รือ

การให้้บริการทางวิชาช่พื่เกินิมูลค่าดูังกล่าว ห้ากคณะกรรมการบริษััทไดู้พื่ิจารณาต้ามห้ลักในิมาต้รา 89/7  

แห้่งพื่ระราชบัญญัติ้ห้ลักทรัพื่ย์และต้ลาดูห้ลักทรัพื่ย์ พื่.ศ. 2535 แล้ว ม่ความเห็้นิว่า การแต้่งต้ั�งบุคคล 

ดูังกล่าวไม่ม่ผู้ลกระทบต้่อการปฏิิบัต้ิห้นิ้าท่�และการให้้ความเห้็นิท่�เป็นิอิสำระ และจัดูให้้ม่การเปิดูเผู้ยข้อมูล 

ต้ามท่�คณะกรรมการกำากับต้ลาดูทุนิกำาห้นิดู ในิห้นัิงสำือเชิญประชุมผูู้้ถูือหุ้้นิ ในิวาระพิื่จารณาแต้่งต้ั�ง 

กรรมการอิสำระ 

  กรรมการอิสำระของบริษััทฯ ทุกท่านิ ม่ความเป็นิอิสำระโดูยแท้จริง ไม่ม่อำานิาจลงนิามผูู้กพื่ันิบริษััทฯ และเป็นิ 

 ผูู้้ม่คุณสำมบัต้ิครบถู้วนิต้ามข้อกำาห้นิดูของคณะกรรมการกำากับต้ลาดูทุนิ และ นิโยบายการกำากับดููแลกิจการท่�ดู่ของ 

 บริษััทฯ
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2) กรรมการ 

บริษััทฯ ม่การเลือกต้ั�งกรรมการแทนิกรรมการท่�พื่้นิจากต้ำาแห้นิ่งต้ามวาระเป็นิประจำาทุกปี ในิการน่ิ� บริษััทฯ ไดู้เปิดู

โอกาสำและกำาห้นิดูห้ลักเกณฑ์์อย่างชัดูเจนิในิการให้้ผูู้้ถูือหุ้้นิสำ่วนินิ้อยสำามารถูเสำนิอช่อบุคคลเพื่่อเข้ารับการพื่ิจารณา 

คัดูเลือกเป็นิกรรมการเป็นิการล่วงห้นิ้า สำำาห้รับการประชุมสำามัญผูู้้ถูือหุ้้นิประจำาปี โดูยบริษััทฯ ประกาศแจ้ง 

รายละเอ่ยดูห้ลักเกณฑ์์ต้ลอดูจนิวิธี่ดูำาเนิินิการไว้บนิเว็บไซึ่ต้์ของบริษััทฯ ท่� www.truecorp.co.th ซึึ่�งผูู้้ถืูอหุ้้นิท่�ม่ 

คุณสำมบัต้ิต้ามท่�บริษััทฯ กำาห้นิดูสำามารถูสำ่งข้อมูลต้ามแบบฟอร์ม โดูยสำ่งเป็นิจดูห้มายลงทะเบ่ยนิมายังบริษััทฯ ไดู้ 

ภายในิระยะเวลาท่�กำาห้นิดู

คณะกรรมการกำาห้นิดูค่าต้อบแทนิและสำรรห้ากรรมการทำาห้นิ้าท่�พื่ิจารณาคุณสำมบัต้ิของบุคคลท่�จะไดู้รับการเสำนิอช่อ

เพื่่อเลือกต้ั�งให้้ดูำารงต้ำาแห้นิ่งกรรมการห้รือกรรมการอิสำระของบริษััทฯ โดูยพื่ิจารณาจาก คุณวุฒิิ ประสำบการณ์ ความรู้ 

ความซึ่่อสำัต้ย์ และความเข้าใจในิภาพื่รวมดู้านิเทคโนิโลย่การสำ่อสำารและอุต้สำาห้กรรมประเภทน่ิ� เพื่่อให้้ไดู้บุคคลท่�ม่

ความเห้มาะสำม สำอดูคล้องกับกลยุทธี์ในิการดูำาเนิินิธีุรกิจของบริษััทฯ และเป็นิผูู้้ม่คุณสำมบัต้ิครบถู้วนิต้ามท่�กฎห้มาย

กำาห้นิดู ไม่ม่ลักษัณะต้้องห้้ามต้ามกฎห้มาย และไม่ม่ลักษัณะขาดูความนิ่าไว้วางใจต้ามประกาศของคณะกรรมการกำากับ

ห้ลักทรัพื่ย์และต้ลาดูห้ลักทรัพื่ย์แล้ว จึงนิำาเสำนิอพื่ร้อมทั�งให้้ความเห็้นิต้่อคณะกรรมการบริษััทเพื่่อพิื่จารณาอนิุมัต้ิ  

ในิกรณ่ท่�เป็นิการแต้่งต้ั�งเพื่่อทดูแทนิต้ำาแห้นิ่งกรรมการเดิูม สำ่วนิกรณ่ท่�เป็นิการเลือกต้ั�งกรรมการแทนิกรรมการท่� 

พื่้นิจากต้ำาแห้นิ่งต้ามวาระ ห้รือการแต้่งตั้�งกรรมการเพื่ิ�มเติ้ม คณะกรรมการบริษััทจะเป็นิผูู้้เสำนิอข้อมูลพื่ร้อมทั�ง 

ความเห็้นิของคณะกรรมการกำาห้นิดูค่าต้อบแทนิและสำรรห้ากรรมการต้่อท่�ประชุมผูู้้ถืูอหุ้้นิเพื่่อพื่ิจารณาและอนุิมัต้ิ

กระบวนิการเลือกต้ั�งกรรมการ ม่ห้ลักเกณฑ์์และวิธี่การ ดัูงต้่อไปน่ิ�

(1) บริษััทฯ จะต้้องพื่ิจารณาเลือกตั้�งกรรมการแทนิกรรมการท่�พื่้นิจากต้ำาแห้นิ่งต้ามวาระเป็นิประจำาทุกปี เพื่่อให้ ้

เป็นิไปต้ามกฎห้มายและข้อบังคับของบริษััทฯ รวมถึูงต้ามห้ลักการกำากับดููแลกิจการท่�ดู่ โดูยบริษััทฯ เปิดูโอกาสำ

ให้้ผูู้้ถูือหุ้้นิสำ่วนินิ้อยสำามารถูเสำนิอช่อบุคคล เพื่่อเข้ารับการพิื่จารณาคัดูเลือกเป็นิกรรมการของบริษััทฯ เป็นิการ 

ล่วงห้นิ้า ไม่นิ้อยกว่า 3 เดืูอนิก่อนิวันิสำิ�นิสุำดูรอบปีบัญช่ผู้่านิเว็บไซึ่ต้์ของบริษััทฯ เพื่่อเข้ารับการพื่ิจารณาคัดูเลือก

เป็นิกรรมการของบริษััทฯ เป็นิการล่วงห้นิ้า เพื่่อให้้คณะกรรมการกำาห้นิดูค่าต้อบแทนิและสำรรห้ากรรมการ

พื่ิจารณาความเห้มาะสำม นิอกจากน่ิ� บริษััทฯ ยังพื่ิจารณาจากฐานิข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ของสำมาคม 

สำ่งเสำริมสำถูาบันิกรรมการบริษััทไทย ต้ลอดูจนิบุคคลท่�กรรมการ ผูู้้บริห้าร ห้รือผูู้้ถืูอหุ้้นิรายให้ญ่เสำนิอแนิะ

(2) คณะกรรมการกำาห้นิดูค่าต้อบแทนิและสำรรห้ากรรมการจะทำาห้นิ้าท่�พื่ิจารณาสำรรห้าและคัดูเลือกบุคคลท่�ม่

ประสำบการณ์ ความรู้ พื่ร้อมทั�งคุณสำมบัติ้ต้ามท่�กำาห้นิดูในินิโยบายการกำากับดููแลกิจการท่�ดู่ของบริษััทฯ และ 

นิำาเสำนิอความเห็้นิต้่อคณะกรรมการบริษััท เพื่่อทำาการเสำนิอต้่อท่�ประชุมผูู้้ถืูอหุ้้นิ

 โดูย บริษััทฯ ไดู้สำรุปข้อมูลสำำาคัญของผูู้้ท่�ไดู้รับการเสำนิอช่อแต้่ละท่านิ เพื่่อประกอบการตั้ดูสำินิใจของผูู้้ถูือหุ้้นิ และ

จัดูสำ่งให้้แก่ผูู้้ถูือหุ้้นิพื่ร้อมกับห้นิังสำือเชิญประชุมสำามัญผูู้้ถืูอหุ้้นิ 
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(3) สำำาห้รับสำิทธีิของผูู้้ถูือหุ้้นิในิการแต้่งต้ั�งกรรมการนัิ�นิ ท่�ประชุมผูู้้ถูือหุ้้นิเป็นิผูู้้แต้่งต้ั�งกรรมการบริษััทโดูยใช้ 

ห้ลักเกณฑ์์และวิธี่การ ดูังต้่อไปน่ิ�

  (3.1) ผูู้้ถูือหุ้้นิคนิห้นึิ�งม่คะแนินิเสำ่ยงเท่ากับห้นึิ�งหุ้้นิต้่อห้นึิ�งเส่ำยง

  (3.2) ผูู้้ถูือหุ้้นิแต้่ละคนิจะใช้คะแนินิเสำ่ยงท่�ม่อยู่ทั�งห้มดูต้าม (3.1) เลือกตั้�งบุคคลเดู่ยวห้รือห้ลายคนิเป็นิกรรมการ 

    ก็ไดู้ แต้่จะแบ่งคะแนินิเสำ่ยงให้้แก่ผูู้้ใดูมากนิ้อยเพื่่ยงใดูไม่ไดู้

  (3.3) บุคคลท่�ไดู้รับคะแนินิสูำงสำุดูต้ามลำาดูับลงมา เป็นิผูู้้ไดู้รับการเลือกต้ั�งเป็นิกรรมการเท่าจำานิวนิกรรมการ 

    ท่�จะพื่ึงม่ห้รือจะพื่ึงเลือกต้ั�งในิครั�งนัิ�นิ ในิกรณ่ท่�บุคคลซึ่ึ�งไดู้รับการเลือกตั้�งในิลำาดูับถูัดูลงมาม่คะแนินิเสำ่ยง 

    เท่ากันิ เกินิจำานิวนิท่�จะพื่ึงม่ห้รือจะพื่ึงเลือกตั้�งในิครั�งนัิ�นิ ให้้ผูู้้เป็นิประธีานิเป็นิผูู้้ออกเสำ่ยงช่�ขาดู

 และเพื่่อการปฏิิบัต้ิให้้เป็นิไปต้ามห้ลักการกำากับดููแลกิจการท่�ดู่ บริษััทฯ เปิดูโอกาสำให้้ผูู้้ถูือหุ้้นิสำามารถูใช้สำิทธีิ 

ในิการแต้่งต้ั�งกรรมการเป็นิรายบุคคล โดูยการเสำนิอให้้ท่�ประชุมผูู้้ถืูอหุ้้นิพิื่จารณาลงคะแนินิเส่ำยงเป็นิรายบุคคล

3) ผู้้�บริหารระดัับส้งสุดั

คณะกรรมการกำาห้นิดูค่าต้อบแทนิและสำรรห้ากรรมการทำาห้นิ้าท่�พื่ิจารณาคุณสำมบัต้ิของบุคคลท่�จะไดู้รับการเสำนิอช่อ 

เพื่่อแต้่งต้ั�งให้้ดูำารงต้ำาแห้นิ่งกรรมการผูู้้จัดูการให้ญ่ (ร่วม) ซึ่ึ�งเป็นิต้ำาแห้นิ่งผูู้้บริห้ารระดูับสำูงสำุดูของบริษััทฯ โดูย

พื่ิจารณาจากคุณวุฒิิ และประสำบการณ์ เพื่่อให้้ไดู้บุคคลท่�ม่ความเห้มาะสำมกับธุีรกิจของบริษััทฯ แล้วจึงนิำาเสำนิอพื่ร้อม

ทั�งให้้ความเห็้นิต้่อคณะกรรมการบริษััทเพื่่อพิื่จารณาอนุิมัติ้
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8.1.2	การเข้ ้าร ่วมประชุุมและการจ่่ายค่่าตอบแทนค่ณะกรรมการรายบุค่ค่ล

รายละเอีียดจำำานวนคร้�งขอีงการประชุุมคณะกรรมการและจำำานวนคร้�งทีี่�กรรมการแต่่ละรายเข้าประชุุม ปรากฏต่าม 

รายละเอีียด ด้งนี�

รายนาม
คณะกรรมการ

บริษััท
AGM

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ

คณะกรรมการ

กำาหนด

ค่าตอบแทนและ

สรรหากรรมการ

คณะกรรมการ

ด้านการเงิิน

คณะกรรมการ

กำากับดูแล

กิจการท่�ด่

คณะกรรมการ

ความมั�นคงิ

ปลอดภััยทางิ

ไซเบอร์

 1. นายศุุภชุ้ย  เจำียรวนนที่์ 9/9 _1

 2. ดร.อีาชุว์  เต่าลานนที่์ 9/9 / 4/4 4/4

 3. ดร. เกา   ถงชุ่�ง 1/9 _1 0/4

 4. นายอีำารุง  สรรพส่ที่ธิ์่�วงศุ์ 9/9 / 4/4 4/4

 5. นายหยาง เสี�ยวผิ่ง

  (ได้ร้บการแต่่งต้่�งเม่อีว้นทีี่� 19 ก.ค. 64)

5/5 _2

 6. ดร.โกศุล  เพ็ชุร์สุวรรณ์

   (ลาอีอีกเม่อีว้นที่ี� 17 ก.ย. 64)

7/7 / 7/7 4/4

 7. นายโชุต่่  โภควน่ชุ 9/9 / 9/9 4/4 4/4

 8. ดร.ฮาราลด์  ล่งค์  8/9 / 4/4

 9. ศุ. (พ่เศุษ) เรว้ต่  ฉ่ำำ�าเฉ่ำล่ม

  (ลาอีอีกเม่อีว้นทีี่� 18 ก.ค. 64)

4/4 /

 10. นายฉ่ำวี�  เก่งโหล่ว 9/9 _1

 11. นางปรีเปรม  เสรีวงษ์ 9/9 / 9/9 1/1

 12. ศุ. (พ่เศุษ) ดร.ก่ต่ต่่พงษ์ ก่ต่ยาร้กษ์

  (ได้ร้บการแต่่งต้่�งเม่อีว้นทีี่� 17 ก.ย. 64)

2/2 _2

 13. ดร.หลี�  เฝิิง 4/9 _1 1/4

 14. ศุ.ดร.วรภ้ที่ร  โต่ธิ์นะเกษม 9/9 / 4/4 4/4

 15. นายชุ้ชุวาลย์  เจำียรวนนที่์ 7/9 _1

 16. นายณรงค์  เจำียรวนนที่์ 9/9 _1

 17. นายอีต่่รุฒม์ โต่ที่วีแสนสุข 9/9 / 1/1

 18. ดร. ก่ต่ต่่ณ้ฐ ที่ีคะวรรณ

  (ลาอีอีกเม่อีว้นที่ี� 18 ก.ค. 64)

4/4 _1 1/1

หมายเหตุ่:    
-1
 ต่่ดภารก่จำ

          
-2
 ได้ร้บแต่่งต่้�งหล้งการประชุุม AGM
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ในิการน่ิ� บริษััทฯ ไดู้เปิดูเผู้ยจำานิวนิเงินิและประเภทของค่าต้อบแทนิท่�กรรมการแต้่ละคนิไดู้รับจากบริษััทฯ และบริษััทย่อย 

เป็นิรายบุคคล และไดู้นิำาขึ�นิเผู้ยแพื่ร่ไว้บนิเว็บไซึ่ต้์ของบริษััทฯ โดูยม่รายละเอ่ยดูดูังน่ิ�

1)  ค่่าตอิบแทนท่�เป็็นตัวเงิน 

 (1.1) ค่าต้อบแทนิกรรมการท่�ไดู้รับจากบริษััทฯต้ั�งแต้่วันิท่� 1 มกราคม – 31 ธีันิวาคม 2564 ค่าต้อบแทนิกรรมการ 

  รวม 16 ท่านิ เป็นิเงินิรวมทั�งสำิ�นิ จำานิวนิ 28,819,247 บาท โดูยม่รายละเอ่ยดูดูังน่ิ�

 (1.2) ค่าต้อบแทนิกรรมการท่�ไดู้รับจากบริษััทย่อย

  - ไม่ม่ -

2) ค่่าตอิบแทนอิ่น

 - ไม่ม่ -

ไดำ้รับคั่าติอบแที่น

ที่่านละ	(บาที่)

รวม

(บาที่)

กลุุ่่มท่� 1

- ประธีานิกรรมการ ไดู้แก่ 

 • นิายศุภชัย  เจ่ยรวนินิท์

- กรรมการอิสำระท่�ดูำารงต้ำาแห้นิ่งประธีานิในิคณะกรรมการชุดูย่อย ไดู้แก่  

 • นิายโชต้ิ โภควนิิช และ ดูร. ฮาราลดู์ ลิงค์ 

 • นิางปร่เปรม เสำร่วงษั์ (18 มิ.ย.-31 ธี.ค. 64)

 • ดูร. โกศล เพื่็ชร์สำุวรรณ์ (1 ม.ค.-16 ก.ย. 64)  

 3,600,000

 3,600,000

 1,930,000

 2,560,000

รวม 15,290,000

กลุุ่่มท่� 2

- กรรมการอิสำระท่�ดูำารงต้ำาแห้นิ่งกรรมการในิคณะกรรมการชุดูย่อย ไดู้แก่

 • นิางปร่เปรม เสำร่วงษั์ (1 ม.ค.-17 มิ.ย. 64)

 • ศ. (พื่ิเศษั) ดูร.กิต้ต้ิพื่งษั์ กิต้ยารักษั์ (17 ก.ย.-31 ธี.ค. 64) 

1,113,333

693,333

รวม  1,806,666

กลุุ่่มท่� 3

- รองประธีานิกรรมการ ไดู้แก่ 

 • ดูร. อาชว์ เต้าลานินิท์ และนิายอำารุง สำรรพื่สำิทธีิ�วงศ์

 • นิายห้ยาง เสำ่�ยวผู้ิง (19 ก.ค.- 31 ธี.ค. 64)

 1,800,000

 812,903

รวม 4,412,903

กลุุ่่มท่� 4

- กรรมการอิสำระ ไดู้แก่  

 • นิายฉ่ำว่� เกิงโห้ล่ว

 • ศาสำต้ราจารย์พื่ิเศษั เรวัต้  ฉ่ำำ�าเฉ่ำลิม (1 ม.ค. 64 -17 ก.ค. 64) 

- กรรมการ ไดู้แก่ 

 • นิายชัชวาลย์ เจ่ยรวนินิท์  ศาสำต้ราจารย์ ดูร. วรภัทร โต้ธีนิะเกษัม, 

  นิายณรงค์ เจ่ยรวนินิท์  นิายอต้ิรุฒิม์ โต้ทว่แสำนิสำุข 

  ดูร. กิต้ต้ิณัฐ ท่คะวรรณ (1 ม.ค.-17 ก.ค. 64) 

 1,200,000

 654,839

 1,200,000

 

 654,839

รวม 7,309,678

รวมทั�งสิ�น 28,819,247
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8.1.3	การกำากับัด้ัแลการดัำาเนินงานของบัริษััที่ย่อยและบัริษััที่ร่วมิ

1) บริษััทฯ ม่กลไกในิการกำากับดููแลการดูำาเนิินิงานิของบริษััทย่อยและบริษััทร่วม ดัูงต้่อไปน่ิ�

 - ม่การสำ่งบุคคลเพื่่อเป็นิต้ัวแทนิของบริษััทฯ ไปเป็นิกรรมการและผูู้้บริห้ารในิบริษััทย่อยและบริษััทร่วมต้ามสำัดูสำ่วนิ

การถืูอหุ้้นิ โดูยคณะกรรมการบริษััทฯ มอบห้มายให้้ประธีานิคณะกรรมการบริห้าร เป็นิผูู้้พื่ิจารณาการสำ่งตั้วแทนิ

ของบริษััทฯ เพื่่อการดูังกล่าว

 - กรรมการและผูู้้บริห้ารของบริษััทย่อยและบริษััทร่วม ม่ห้นิ้าท่�กำากับดููแลให้้การกำาห้นิดูนิโยบายท่�สำำาคัญต้่อการ

ดูำาเนิินิธีุรกิจของบริษััทย่อยและบริษััทร่วมสำอดูคล้องกับนิโยบายทางธุีรกิจของบริษััทฯ

 - ม่การกำากับดููแลให้้บริษััทย่อยปฏิิบัติ้ต้ามข้อกำาห้นิดูของคณะกรรมการกำากับต้ลาดูทุนิและต้ลาดูห้ลักทรัพื่ย์ 

แห้่งประเทศไทยในิเร่องท่�ข้อกำาห้นิดูดูังกล่าวม่ผู้ลบังคับใช้ครอบคลุมถูึงบริษััทย่อย ซึ่ึ�งไดู้แก่ การจัดูทำาข้อมูล

ทางการเงินิ การเข้าทำารายการท่�เก่�ยวโยงกันิ การไดู้มาห้รือจำาห้นิ่ายไปซึึ่�งสิำนิทรัพื่ย์ท่�สำำาคัญ ห้รือ การทำารายการ

สำำาคัญอ่นิใดูของบริษััทดัูงกล่าว รวมทั�งการเปิดูเผู้ยข้อมูลการทำารายการดูังกล่าวให้้ครบถู้วนิถููกต้้อง และการ 

จัดูเก็บข้อมูลให้้สำามารถูต้รวจสำอบไดู้

 - ดูำาเนิินิการให้้บริษััทย่อยม่ระบบการควบคุมภายในิท่�เห้มาะสำมและเพื่่ยงพื่อ ต้ลอดูจนิม่การจัดูทำาข้อมูลทาง 

การเงินิต้่างๆ ให้้แก่บริษััทฯ เพื่่อให้้บริษััทฯ สำามารถูจัดูทำางบการเงินิรวมให้้เป็นิไปต้ามมาต้รฐานิการรายงานิ

ทางการเงินิของไทย

 - ม่การจัดูทำารายงานิสำรุปผู้ลการดูำาเนิินิงานิของบริษััทย่อย โดูยจัดูกลุ่มแยกต้ามประเภทธีุรกิจ เสำนิอต้่อท่�ประชุม

คณะกรรมการบริษััทเป็นิประจำาทุกไต้รมาสำ เพื่่อต้ิดูต้ามผู้ลการดูำาเนิินิงานิของบริษััทย่อย

2) ข้อต้กลงระห้ว่างบริษััทฯ กับผูู้้ถูือหุ้้นิอ่นิในิการบริห้ารจัดูการบริษััทย่อยและบริษััทร่วม (shareholders’ agreement)  

 ท่�ม่ผู้ลอย่างม่สำาระสำำาคัญต้่อการบริห้ารงานิห้รือม่อำานิาจควบคุม ห้รือการแบ่งผู้ลต้อบแทนินิอกเห้นืิอจากผู้ลต้อบแทนิ 

 ต้ามสัำดูสำ่วนิการถูือหุ้้นิปกต้ิ

  - ไม่ม่ -  

8.1.4	การติิดัติามิให้ม่ิการปฏิิบััติิติามินโยบัายและแนวปฏิิบััติิในการกำากับัด้ัแลกิจ่การ

การป้องกันความิขัดัแย้งที่างผลประโยชุน์	

คณะกรรมการไดู้พื่ิจารณาเร่องความขัดูแย้งทางผู้ลประโยชนิ์อย่างรอบคอบ การพิื่จารณาการทำารายการท่�อาจม่ 

ความขัดูแย้งทางผู้ลประโยชนิ์ม่แนิวทางท่�ชัดูเจนิและเป็นิไปเพื่่อผู้ลประโยชนิ์ของบริษััทฯ และผูู้้ถืูอหุ้้นิโดูยรวมเป็นิสำำาคัญ

โดูยท่�ผูู้้ม่สำ่วนิไดู้เสำ่ยไม่ม่สำ่วนิร่วมในิการต้ัดูสำินิใจดัูงกล่าว และคณะกรรมการไดู้กำากับดููแลให้้ม่การปฏิิบัต้ิต้ามข้อกำาห้นิดู 

เก่�ยวกับขั�นิต้อนิการดูำาเนิินิการและการเปิดูเผู้ยข้อมูลของรายการท่�อาจม่ความขัดูแย้งทางผู้ลประโยชนิ์อย่างถููกต้้อง 

ครบถู้วนิ

ในิปี 2564 ไม่ม่กรรมการและผูู้้บริห้ารของบริษััทฯ ต้ลอดูจนิผูู้้เก่�ยวข้องกับบุคคลดูังกล่าวปฏิิบัต้ิผู้ิดูข้อกำาห้นิดูเก่�ยวกับ 

เร่องความขัดูแย้งของผู้ลประโยชนิ์ในิการทำาธีุรกรรมของบริษััทฯ เช่นิเดู่ยวกับทุกปีท่�ผู้่านิมา

การใชุ้ข้อม้ิลภายในเพื่่อแสวงหาผลประโยชุน์	

คณะกรรมการบริษััทต้ระห้นัิกถูึงความสำำาคัญของการป้องกันิการนิำาข้อมูลภายในิของบริษััทฯ ไปใช้เพื่่อประโยชนิ์สำ่วนิต้นิ

เป็นิอย่างยิ�ง บริษััทฯ ม่การกำากับดููแลเร่องการใช้ข้อมูลภายในิ โดูยกำาห้นิดูข้อพึื่งปฏิิบัติ้เก่�ยวกับการใช้ข้อมูลภายในิเพื่่อการ

ซึ่ื�อขายห้ลักทรัพื่ย์ไว้ในิคุณธีรรมและข้อพื่ึงปฏิิบัต้ิในิการทำางานิควบคู่กับการใช้มาต้รการต้ามกฎห้มายในิการดููแลกรรมการ

และผูู้้บริห้ารในิการนิำาข้อมูลภายในิของบริษััทฯ ไปใช้เพื่่อประโยชนิ์สำ่วนิต้นิและผูู้้ท่�เก่�ยวข้อง ป้องกันิมิให้้กรรมการและ 

ผูู้้บริห้ารท่�ม่สำ่วนิใกล้ชิดูกับข้อมูลของบริษััทฯ นิำาข้อมูลภายในิท่�ต้นิล่วงรู้มาจากการเป็นิกรรมการและผูู้้บริห้ารไปแสำวงห้า
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ประโยชนิ์ใดูๆ อันิจะเป็นิการฝ่่าฝ่ืนิห้นิ้าท่�ความรับผู้ิดูชอบของต้นิท่�ม่ต้่อบริษััทฯ และผูู้้ถูือหุ้้นิ จึงกำาห้นิดูเป็นิห้ลักให้้ถูือ

ปฏิิบัต้ิอย่างเคร่งครัดูในิการท่�ต้้องเก็บรักษัาสำารสำนิเทศท่�สำำาคัญท่�ยังไม่ไดู้เปิดูเผู้ยไว้เป็นิความลับ โดูยจำากัดูให้้รับรู้ไดู้เฉ่ำพื่าะ

กรรมการและผูู้้บริห้ารระดัูบสำูงท่�เก่�ยวข้องเท่านัิ�นิ นิอกจากน่ิ� ในิการซึ่ื�อ ขาย โอนิ ห้รือรับโอนิห้ลักทรัพื่ย์ท่�ออกโดูยบริษััทฯ 

กรรมการและผูู้้บริห้ารต้้องรายงานิต้่อสำำานิักงานิคณะกรรมการกำากับห้ลักทรัพื่ย์และต้ลาดูห้ลักทรัพื่ย์ (“สำำานิักงานิ ก.ล.ต้.”) 

ภายในิ 3 วันิทำาการนิับแต้่วันิท่�เกิดูรายการขึ�นิ พื่ร้อมทั�งสำ่งสำำาเนิารายงานิดัูงกล่าว จำานิวนิ 1 ชุดู ให้้แก่บริษััทฯ เพื่่อเก็บ

เป็นิห้ลักฐานิและรายงานิต้่อท่�ประชุมคณะกรรมการบริษััทเป็นิประจำา ทั�งน่ิ� เพื่่อให้้มั�นิใจว่า กรรมการและผูู้้บริห้ารสำามารถู

บริห้ารและดูำาเนิินิกิจการดู้วยความซึ่่อสัำต้ย์สุำจริต้ โปร่งใสำ และสำอดูคล้องกับนิโยบายการกำากับดููแลกิจการท่�ดู่ของบริษััทฯ 

และ ยังม่สำ่วนิช่วยให้้ผูู้้ถูือหุ้้นิต้ลอดูจนิผูู้้ลงทุนิทั�วไปเกิดูความเช่อมั�นิในิกรรมการและผูู้้บริห้ารของบริษััทฯ

นิอกจากน่ิ� บริษััทฯ ไดู้จัดูให้้ม่แนิวปฏิิบัต้ิเพื่ิ�มเต้ิมเก่�ยวกับการดููแลการใช้ข้อมูลภายในิ ซึ่ึ�งเป็นิเร่องท่�เก่�ยวข้องกับการห้้าม

ซึ่ื�อขายห้ลักทรัพื่ย์ของบริษััทฯ ก่อนิการประกาศผู้ลการดูำาเนิินิงานิ กล่าวคือ ห้้ามมิให้้กรรมการ ผูู้้บริห้าร และพื่นิักงานิในิ

ห้นิ่วยงานิท่�เก่�ยวข้องกับข้อมูลในิงบการเงินิของบริษััทฯ รวมถึูงคู่สำมรสำและบุต้รท่�ยังไม่บรรลุนิิติ้ภาวะของบุคคลดัูงกล่าว 

ทำาการซึ่ื�อห้รือขายห้ลักทรัพื่ย์ของบริษััทฯ ในิช่วงระยะเวลา 1 เดูือนิ ก่อนิวันิท่�เผู้ยแพื่ร่งบการเงินิต้่อสำาธีารณชนิผู้่านิระบบ

ต้ลาดูห้ลักทรัพื่ย์แห้่งประเทศไทย และ 1 วันิทำาการภายห้ลังจากการเผู้ยแพื่ร่ข้อมูลดูังกล่าว  และสำำาห้รับในิช่วงระยะเวลา

อ่นิท่�มิใช่ระยะเวลาดูังกล่าวข้างต้้นิ ห้ากกรรมการ และ ผูู้้บริห้าร รวมถึูงคู่สำมรสำและบุต้รท่�ยังไม่บรรลุนิิต้ิภาวะของบุคคล

ดูังกล่าว ม่ความประสำงค์จะซึ่ื�อขายห้ลักทรัพื่ย์ของบริษััทฯ ให้้แจ้งต้่อเลขานุิการบริษััท เป็นิการล่วงห้นิ้าอย่างนิ้อย 1 วันิ

ทำาการ ก่อนิวันิท่�จะเข้าทำารายการซึ่ื�อขายห้ลักทรัพื่ย์ดู้วย

การติ่อติ้านทีุ่จ่ริติคอร์รัปชุั�น	

บริษััทฯ ม่ความมุ่งมั�นิท่�จะปฏิิบัต้ิต้ามกฎห้มายของประเทศไทยในิการต้่อต้้านิการคอร์รัปชั�นิอย่างเคร่งครัดู จึงไดู้ลงนิาม 

ในิคำาประกาศเจต้นิารมณ์ในิการเข้าร่วมเป็นิแนิวร่วมปฏิิบัต้ิของภาคเอกชนิไทยในิการต้่อต้้านิการทุจริต้ และจัดูทำา 

“มาต้รการต้่อต้้านิการคอร์รัปชั�นิ” ขึ�นิเป็นิลายลักษัณ์อักษัร เพื่่อเป็นิห้ลักปฏิิบัติ้ท่�ชัดูเจนิในิการดูำาเนิินิธีุรกิจอย่างโปร่งใสำ 

อันิจะนิำาไปสำู่การพื่ัฒินิาองค์กรและประเทศชาติ้อย่างยั�งยืนิ 

โดูยคณะกรรมการบริษััทฯ ไดู้ม่มต้ิอนิุมัติ้ “มาต้รการต้่อต้้านิการคอร์รัปชั�นิ” และประธีานิคณะผูู้้บริห้ารและกรรมการ 

ผูู้้จัดูการให้ญ่ (President & CEO) ไดู้ประกาศใช้มาต้รการดูังกล่าวทั�วทั�งองค์กรของบริษััทฯ และ บริษััทย่อยทุกแห้่ง  

(เร่ยกโดูยย่อว่า “บริษััทในิกลุ่มทรูฯ”) โดูยกำาห้นิดูให้้ กรรมการ ผูู้้บริห้าร และ พื่นิักงานิ ของทุกบริษััทในิกลุ่มทรูฯ ต้้องปฏิิบัต้ิ

ต้ามมาต้รการต้่อต้้านิการคอร์รัปชั�นิดัูงกล่าว และนิโยบายการดูำาเนิินิธุีรกิจของบริษััทในิกลุ่มทรูฯ จะไม่ม่สำ่วนิเก่�ยวข้องกับ

การทุจริต้คอร์รัปชั�นิ ไม่ว่าดู้วยการเร่ยก รับ ห้รือจ่ายสิำนิบนิ 

ทั�งน่ิ� บรษิัทัฯ ไดูร้บัการรบัรองเปน็ิสำมาชกิของแนิวรว่มปฏิบัิต้ขิองภาคเอกชนิไทยในิการต้อ่ต้า้นิทจุรติ้ ในิวนัิท่� 10 พื่ฤศจกิายนิ 

2560 โดูยใบรับรองจะม่อายุการเป็นิสำมาชิก 3 ปี ซึึ่�งในิปี 2563 ท่�ผู้่านิมา บริษััทฯ ไดู้ทำาการย่นิขอต้่ออายุการรับรอง 

เปน็ิสำมาชกิของแนิวรว่มปฏิบัิต้ขิองภาคเอกชนิไทยในิการต้อ่ต้า้นิทจุรติ้ เมอ่วนัิท่� 28 กนัิยายนิ 2563 และเมอ่วนัิท่� 20 กรกฎาคม 

2564 คณะกรรมการแนิวรว่มปฏิบิตั้ขิองภาคเอกชนิไทยในิการต้อ่ต้า้นิการทจุรติ้ (CAC) ไดูม่้มต้ติ้อ่อายกุารรบัรองเปน็ิสำมาชกิ 

ของโครงการแนิวร่วมปฏิิบัต้ิของภาคเอกชนิไทยในิการต้่อต้้านิการทุจริต้ ให้้กับบริษััทฯ เป็นิท่�เร่ยบร้อยแล้ว โดูยการรับรอง

ดูังกล่าวจะม่อายุ 3 ปี นิับจากวันิท่�ม่มต้ิให้้การรับรอง คือ ต้ั�งแต้่วันิท่� 30 มิถูุนิายนิ 2564 และจะครบกำาห้นิดูอายุการรับรอง 

3 ปี ในิวันิท่� 30 มิถูุนิายนิ 2567

• บริษััทฯ ม่กระบวนิการในิการประเมินิความเสำ่�ยงครอบคลุมทุกดู้านิรวมถูึงความเสำ่�ยงดู้านิคอร์รัปชั�นิ และเปิดูเผู้ย 

 ไว้บนิเว็บไซึ่ต้์ของบริษััทฯ โดูยม่รายละเอ่ยดูดูังน่ิ�

(1) บริษััทจัดูทำาการประเมินิความเสำ่�ยงจากการทำาธีุรกรรมต้่างๆ ของบริษััท ท่�อาจม่ขั�นิต้อนิและกระบวนิการท่� 

เข้าข่ายเสำ่�ยงต้่อการคอร์รัปชั�นิ โดูยคณะกรรมการพื่ัฒินิาเชิงกลยุทธี์และบริห้ารความเสำ่�ยง จะทำาการประเมินิ

ความเสำ่�ยงขององค์กรเป็นิประจำาปีละ 2 ครั�ง
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(2) ลำาดูับต้่อมา บริษััทฯ จัดูให้้ม่มาต้รการบริห้ารความเส่ำ�ยง เพื่่อลดูความเส่ำ�ยงทางดู้านิคอร์รัปชั�นิ โดูยระบุเห้ตุ้การณ์

ท่�ม่ความเส่ำ�ยงต้่อการเกิดูการคอร์รัปชั�นิ จากการดูำาเนิินิธุีรกิจ ประเมินิระดูับความเส่ำ�ยงทั�งโอกาสำเกิดูและ 

ผู้ลกระทบ พื่ร้อมทั�งติ้ดูต้ามความคืบห้นิ้าของการบริห้ารความเส่ำ�ยง เพื่่อป้องกันิการคอร์รัปชั�นิอย่างสำมำ�าเสำมอ 

โดูยจะม่การทบทวนิมาต้รการจัดูการความเส่ำ�ยงเพื่่อให้้เป็นิไปต้ามนิโยบายของบริษััทฯ

• บริษััทฯ ม่การกำาห้นิดูแนิวปฏิิบัติ้เก่�ยวกับการกำากับดููแลและการควบคุมดููแลเพื่่อป้องกันิและติ้ดูต้ามความเส่ำ�ยง 

 ดู้านิคอร์รัปชั�นิ และเปิดูเผู้ยไว้บนิเว็บไซึ่ต้์ของบริษััทฯ โดูยม่รายละเอ่ยดูดูังน่ิ�

(1) บริษััทฯ จัดูให้้ม่กระบวนิการต้รวจสำอบและระบบการควบคุมภายในิ เพื่่อป้องกันิการคอร์รัปชั�นิ และ ให้้เกิดูความ

มั�นิใจว่า ระบบการบริห้ารความเส่ำ�ยงท่�กำาห้นิดูขึ�นิ ช่วยให้้บริษััทฯ บรรลุเป้าห้มายท่�วางไว้ รวมทั�งต้รวจสำอบการ

ปฏิิบัต้ิงานิภายในิบริษััทฯ ให้้เป็นิไปต้ามข้อกำาห้นิดู กฎระเบ่ยบ โดูยกระบวนิการดูังกล่าวครอบคลุมดู้านิงานิ

ขาย การต้ลาดู การจัดูซึ่ื�อ การบริห้ารทรัพื่ยากรบุคคล การเงินิ การบัญช่ การเก็บบันิทึกข้อมูล การปฏิิบัต้ิงานิ  

รวมถูึงกระบวนิการอ่นิภายในิบริษััทฯ ท่�เก่�ยวข้องกับมาต้รการต้่อต้้านิการคอร์รัปชั�นิ

(2) บริษััทฯ จัดูให้้ม่การต้รวจสำอบโดูย ฝ่่ายต้รวจสำอบภายในิอย่างสำมำ�าเสำมอเป็นิประจำาทุกปี

(3) ฝ่่ายการเงินิของบริษััทฯ เป็นิผูู้้ดููแลในิเร่องกระบวนิการต้รวจสำอบรายการทางบัญช่ และระเบ่ยบการรับ-จ่ายเงินิ 

(ทั�งท่�เป็นิตั้วเงินิ ห้รือสำิ�งของ) โดูยกำาห้นิดูต้ารางอำานิาจอนุิมัติ้ และจำานิวนิเงินิในิการอนุิมัติ้ ซึึ่�งการรับ-จ่าย 

ต้้องม่เอกสำารห้ลักฐานิประกอบท่�ชัดูเจนิ เพื่่อให้้ป้องกันิไม่ให้้ม่การปฏิิบัติ้งานิท่�ไม่เห้มาะสำม 

(4) ห้ากพื่บว่ารายการทางบัญช่รายการใดูขาดูห้ลักฐานิประกอบท่�ชัดูเจนิ ห้รือม่ความสำงสัำยว่าอาจม่การกระทำาผู้ิดู

ต้ามมาต้รการฉ่ำบับน่ิ� ให้้ฝ่่ายการเงินิของบริษััทฯ รายงานิต้่อคณะกรรมการต้รวจสำอบ

• บริษััทฯ ไดู้กำาห้นิดูแนิวทางในิการติ้ดูต้ามประเมินิผู้ลการปฏิิบัติ้ต้ามมาต้รการต้่อต้้านิการคอร์รัปชั�นิไว้ดัูงน่ิ�  

(1) บริษััทฯ ไดู้จัดูให้้ม่การทบทวนิมาต้รการต้่อต้้านิการคอร์รัปชั�นิเป็นิประจำาทุกปี และ จัดูให้้ม่การสำอบทานิการปฏิิบัต้ิ

ต้ามมาต้รการต้่อต้้านิคอร์รัปชั�นิน่ิ�อย่างสำมำ�าเสำมอ 

(2) บริษััทฯ ไดู้จัดูให้้ม่การต้รวจสำอบระบบการควบคุมภายในิและกระบวนิต้่างๆ อย่างสำมำ�าเสำมอ และรายงานิประเด็ูนิ

ท่�ต้รวจพื่บอย่างเร่งดู่วนิ เพื่่อให้้มั�นิใจว่าระบบการควบคุมภายในิม่ประสำิทธีิภาพื่ในิการต้่อต้้านิคอร์รัปชั�นิ โดูย

จะห้ารือผู้ลการต้รวจสำอบร่วมกับบุคคลท่�เก่�ยวข้องเพื่่อห้าแนิวทางแก้ไขท่�เห้มาะสำม และรายงานิให้้ผูู้้บริห้าร 

ระดูับสำูง และคณะกรรมการต้รวจสำอบไดู้รับทราบ

(3)   คณะกรรมการต้รวจสำอบม่ห้นิ้าท่�และความรับผิู้ดูชอบในิการสำอบทานิกระบวนิการควบคุมภายในิท่�เก่�ยวข้องกับ

การปฏิิบัติ้ต้ามมาต้รการต้่อต้้านิการคอร์รัปชั�นิ ซึึ่�งในิการน่ิ� คณะกรรมการต้รวจสำอบมอบห้มายให้้ห้นิ่วยงานิ 

ต้รวจสำอบภายในิทำาการสำอบทานิกระบวนิการในิการปฏิิบัต้ิงานิว่าเป็นิไปอย่างถููกต้้อง ต้รงต้ามมาต้รการ นิโยบาย 

แนิวปฏิิบัต้ิ อำานิาจดูำาเนิินิการ ระเบ่ยบปฏิิบัต้ิ ข้อกำาห้นิดูของห้นิ่วยงานิกำากับดููแล และกฎห้มายท่�เก่�ยวข้อง  

เพื่่อให้้มั�นิใจว่าบริษััทฯ ม่ระบบควบคุมท่�ม่ความเห้มาะสำมและเพื่่ยงพื่อต้่อการบริห้ารจัดูการความเสำ่�ยงดู้านิ

คอร์รัปชั�นิท่�อาจจะเกิดูขึ�นิ และให้้รายงานิผู้ลการสำอบทานิต้่อคณะกรรมการต้รวจสำอบอย่างสำมำ�าเสำมอเป็นิประจำา

ทุกปี

• บริษััทฯ ไดู้จัดูให้้ม่การสำ่อสำารและฝ่ึกอบรมแก่พื่นัิกงานิเพื่่อให้้ความรู้เก่�ยวกับนิโยบายและแนิวปฏิิบัติ้ในิการต้่อต้้านิการ 

 ทุจริต้คอร์รัปชั�นิของบริษััทฯ โดูยการมอบห้มายให้้ศูนิย์ฝ่ึกอบรมและพื่ัฒินิาบุคลากรทำาการออกแบบและพื่ัฒินิา 

 ห้ลักสูำต้รการฝ่ึกอบรมท่�เห้มาะสำมแก่พื่นัิกงานิแต้่ละระดูับ เพื่่อให้้ความรู้เก่�ยวกับนิโยบายและแนิวปฏิิบัต้ิในิการต้่อต้้านิ 

 การทุจริต้คอร์รัปชั�นิของบริษััทฯ ซึึ่�งในิปี 2564 ม่พื่นิักงานิเข้าฝ่ึกอบรมในิเร่องดัูงกล่าวรวมทั�งสิำ�นิ 688 คนิ
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การแจ่้งเบัาะแส	(WHISTLEBLOWING)	

บริษััทฯ ไดู้จัดูให้้ม่ช่องทางในิการแจ้งเบาะแสำห้รือข้อร้องเร่ยนิการกระทำาผู้ิดูกฎห้มาย ห้รือ พื่ฤต้ิกรรมนิ่าสำงสำัยท่�อาจ 

สำ่อถูึงการทุจริต้คอร์รัปชั�นิ ห้รือประพื่ฤติ้มิชอบของบุคคลในิองค์กร สำำาห้รับพื่นัิกงานิและผูู้้ม่สำ่วนิไดู้เส่ำยอ่นิ โดูย

ประชาสำัมพื่ันิธี์ไว้บนิเว็บไซึ่ต้์ของบริษััทฯ www.truecorp.co.th ซึึ่�งม่รายละเอ่ยดูดูังน่ิ�:

พนักงานแลุ่ะผู้้�ม่ส่วนไดั�เส่ยทุกกลุุ่่มสามารถแจ้�งเบาะแสหรือิเร่อิงร�อิงเร่ยนเก่�ยวกับการค่อิร์รัป็ชั่ั�นหรือิการทุจ้ริต  

ผู้่านชั่่อิงทางใดัชั่่อิงทางหน่�ง ดัังต่อิไป็น่�

(1) คณะกรรมการต้รวจสำอบ

 โดูยทางอ่เมลล์ auditcommittee@truecorp.co.th ห้รือ สำ่งจดูห้มายปิดูผู้นึิก และจ่าห้นิ้าซึ่องถึูงประธีานิคณะกรรมการ 

 ต้รวจสำอบ ห้รือคณะกรรมการต้รวจสำอบโดูยต้รง ต้ามท่�อยู่ ดัูงน่ิ�

  ประธีานิคณะกรรมการต้รวจสำอบ

  บริษััท ทรู คอร์ปอเรชั�นิ จำากัดู (มห้าชนิ)

  18 อาคารทรู ทาวเวอร์ ถูนินิรัชดูาภิเษัก 

  ห้้วยขวาง กรุงเทพื่ฯ 10310 

    ห้รือ

(2) ประธีานิคณะกรรมการบริห้าร ห้รือ กรรมการผูู้้จัดูการให้ญ่ (ร่วม) 

 โดูย สำ่งจดูห้มายปิดูผู้นึิก และจ่าห้นิ้าซึ่องถึูงประธีานิคณะกรรมการบริห้าร ห้รือ กรรมการผูู้้จัดูการให้ญ่ (ร่วม) โดูยต้รง 

 ต้ามท่�อยู่ ดัูงน่ิ�

  ประธีานิคณะกรรมการบริห้าร

  บริษััท ทรู คอร์ปอเรชั�นิ จำากัดู (มห้าชนิ)

  18 อาคารทรู ทาวเวอร์ ถูนินิรัชดูาภิเษัก

  ห้้วยขวาง กรุงเทพื่ฯ 10310

    ห้รือ 

  กรรมการผูู้้จัดูการให้ญ่ (ร่วม)

  บริษััท ทรู คอร์ปอเรชั�นิ จำากัดู (มห้าชนิ)

  18 อาคารทรู ทาวเวอร์ ถูนินิรัชดูาภิเษัก 

  ห้้วยขวาง กรุงเทพื่ฯ 10310

    ห้รือ

(3) ห้นิ่วยงานิดู้านิทรัพื่ยากรบุคคล 

 โดูยสำ่งจดูห้มายปิดูผู้นิึก และจ่าห้นิ้าซึ่องถูึงห้ัวห้นิ้าคณะผูู้้บริห้ารดู้านิทรัพื่ยากรบุคคลโดูยต้รง ต้ามท่�อยู่ ดัูงน่ิ�

  หั้วห้นิ้าคณะผูู้้บริห้ารดู้านิทรัพื่ยากรบุคคล

  บริษััท ทรู คอร์ปอเรชั�นิ จำากัดู (มห้าชนิ)

  18 อาคารทรู ทาวเวอร์ ถูนินิรัชดูาภิเษัก 

  ห้้วยขวาง กรุงเทพื่ฯ 10310

    ห้รือ
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 โดูยผู้่านิช่องทางของห้นิ่วยงานิ Human Resources Compliance & Assurance 

 โทรศัพื่ท์ 02-858-2023 โทรสำาร 02-858-4906 ห้รือ โดูยทางอ่เมลล์ CodeofConduct@truecorp.co.th

    ห้รือ

 (4) ฝ่่าย Fraud & Cyber-Crime

 โดูยทางอ่เมลล์ Nopadol_Som@truecorp.co.th 

นิอกจากน่ิ� บรษิัทัฯ ยงัไดูจ้ดัูให้ม่้ชอ่งทางสำำาห้รบัให้ ้“ผูู้ม่้สำว่นิไดูเ้สำย่ทุกกลุม่” สำามารถูทำาการรอ้งเรย่นิ ห้รือแจง้เบาะแสำเก่�ยวกบั 

การทุจริต้ ประพื่ฤต้ิมิชอบ ห้รือการกระทำาผู้ิดูจรรยาบรรณธีุรกิจ ต้่อคณะกรรมการบริษััทโดูยผู้่านิคณะกรรมการต้รวจสำอบ 

โดูยประชาสำัมพื่ันิธี์ไว้บนิเว็บไซึ่ต้์ของบริษััทฯ www.truecorp.co.th ซึึ่�งม่รายละเอ่ยดูดูังน่ิ�:

ชุ่องที่างสำาหรับัให้ผ้ ้ม่ิส่วนไดั้เส่ยทีุ่กกลุ่มิสามิารถร้องเร่ยนหรือแจ่้งเบัาะแสติ่อคณะกรรมิการบัริษััที่ผ่านคณะกรรมิการ

ติรวจ่สอบั	

ผูู้้ม่สำ่วนิไดู้เสำ่ยทุกกลุ่มสำามารถูทำาการร้องเร่ยนิห้รือแจ้งเบาะแสำ (โดูยจะไดู้รับการเก็บรักษัาข้อมูลไว้เป็นิความลับ) เก่�ยวกับ 

การทุจริต้ ประพื่ฤต้ิมิชอบ ห้รือ การกระทำาผู้ิดูจรรยาบรรณธีุรกิจ ต้่อคณะกรรมการบริษััทโดูยผู้่านิคณะกรรมการ 

ต้รวจสำอบไดู้ ต้ามท่�อยู่ดัูงน่ิ�

• อ่เมลล์: auditcommittee@truecorp.co.th

• จดูห้มายสำ่งทางไปรษัณ่ย์:

  คณะกรรมการต้รวจสำอบ

  บริษััท ทรู คอร์ปอเรชั�นิ จำากัดู (มห้าชนิ)

  เลขท่� 18 อาคารทรู ทาวเวอร์ ชั�นิ 15

  ถูนินิรัชดูาภิเษัก แขวงห้้วยขวาง 

  เขต้ห้้วยขวาง กรุงเทพื่ฯ 10310

โดูยห้นิว่ยงานิเลขานิกุารบรษิัทัและห้ลักทรพัื่ย ์ในิฐานิะท่�เปน็ิเลขานิกุารของคณะกรรมการต้รวจสำอบ จะเปน็ิผูู้ดู้แูลรบัผู้ดิูชอบ 

ในิการรวบรวมและนิำาสำ่งเร่องร้องเร่ยนิห้รือการแจ้งเบาะแสำต้่างๆ ให้้แก่คณะกรรมการต้รวจสำอบเพื่่อพิื่จารณาและ

ดูำาเนิินิการต้่อไป ซึ่ึ�งคณะกรรมการต้รวจสำอบจะสำรุปผู้ลการดูำาเนิินิการและนิำาเสำนิอรายงานิต้่อคณะกรรมการบริษััท 

เป็นิรายไต้รมาสำ

เง่อนิไขในิการรับเร่องร้องเร่ยนิห้รือการแจ้งเบาะแสำ:

• ไม่รับบัต้รสำนิเท่ห้์

• ผูู้้ร้องเร่ยนิ/ผูู้้แจ้งเบาะแสำ ต้้องระบุช่อและนิามสำกุลจริง โดูยบริษััทฯ จะเก็บรักษัาข้อมูลไว้เป็นิความลับ ซึึ่�งจะรับรู้ไดู้ 

 เฉ่ำพื่าะบุคคลท่�ไดู้รับมอบห้มายจากคณะกรรมการต้รวจสำอบเท่านัิ�นิ
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• เร่องท่�ไม่เก่�ยวข้องต้่างๆ ดูังตั้วอย่างต้่อไปน่ิ� คณะกรรมการต้รวจสำอบจะไม่รับดูำาเนิินิการให้้:

 - การสำมัครงานิ

 - แบบสำำารวจ ห้รือ การขอรับข้อมูลเก่�ยวกับบริษััทฯ

 - การเสำนิอขายสำินิค้าห้รือบริการ

 - การขอรับบริจาคห้รือการสำนิับสำนิุนิต้่างๆ

ในิปี 2564 ม่เร่องร้องเร่ยนิผู้่านิช่องทางคณะกรรมการต้รวจสำอบทั�งสิำ�นิ 9 เร่อง โดูยม่รายละเอ่ยดูต้ามท่�ปรากฏิในิต้าราง

ดู้านิล่าง ทั�งน่ิ� ไม่ม่กรณ่ท่�เก่�ยวข้องกับการทุจริต้ห้รือ การละเมิดูนิโยบายการกำากับดููแลกิจการของบริษััทฯ

ประเภัที่เร่องร้องเร่ยน จำานวนเร่อง

มาติรการจัดำการ

แก้ไขและยุติิข้อ

ร้องเร่ยน

ลงโที่ษั

ระดำับท่ี่�	1

ติักเติือน

ดำ้วยวาจา

ลงโที่ษั

ระดำับท่ี่�	2

ติักเติือน

ดำ้วยลายลักษัณ์

อักษัร

ลงโที่ษั

ระดำับท่ี่�	3

พัักงาน

ลงโที่ษัระดำับ	

สำูงสำุดำ

เลิกจ้าง

บริการ 8 8 - - - -

การกระทำาท่�ไม่เห้มาะสำม

ในิการปฏิิบัต้ิห้นิ้าท่�

1 - 1 - - -

การนำาหลักการกำากับัด้ัแลกิจ่การที่่�ด่ัสำาหรับับัริษััที่จ่ดัที่ะเบ่ัยนปี	2560	ไปปรับัใชุ้		

บริษััทฯ ดูำาเนิินิการเก่�ยวกับการกำากับดููแลกิจการท่�ดู่ โดูยแบ่งเป็นิสำองสำ่วนิ คือ ในิระดูับคณะกรรมการ และ ในิระดูับ

บริห้าร โดูยในิระดูับคณะกรรมการนัิ�นิ ไดู้ม่การจัดูต้ั�งคณะกรรมการชุดูย่อยขึ�นิ คือ คณะกรรมการกำากับดููแลกิจการท่�ดู่  

(Corporate Governance Committee) ซึึ่�งประกอบดู้วย ดูร.โกศล เพื่็ชร์สุำวรรณ์ ดูร. อาชว์  เต้าลานินิท์ และ ศ.ดูร. วรภัทร  

โต้ธีนิะเกษัม สำ่วนิในิระดูับบริห้ารดูำาเนิินิการโดูย กรรมการผูู้้จัดูการให้ญ่ (ร่วม) และ เจ้าห้นิ้าท่�ระดูับสูำงอ่นิๆ

โดูยในิปี 2564 ท่�ประชุมคณะกรรมการบริษััท ครั�งท่� 7/2564 ไดู้พื่ิจารณาทบทวนิการนิำาห้ลักการกำากับดููแลกิจการท่�ดู่

สำำาห้รับบริษััทจดูทะเบ่ยนิ (“CG CODE”) มาปรับใช้กับบริบททางธุีรกิจของบริษััทฯ แล้ว และม่ความเห็้นิว่า ห้ลักปฏิิบัต้ิ

สำ่วนิให้ญ่ในิ CG CODE เป็นิเร่องท่�ม่ความเห้มาะสำมในิการนิำามาปรับใช้ ม่เพื่่ยงสำ่วนินิ้อยท่�เป็นิเร่องท่�ยังไม่สำอดูคล้องกับ

บริบททางธุีรกิจของบริษััทฯ

การปฏิิบััติิติามิหลักการกำากับัด้ัแลกิจ่การที่่�ด่ัในเร่องอ่นๆ	

ในิสำ่วนิของห้ลักการกำากับดููแลกิจการท่�ดู่ ท่�บริษััทฯ ไดู้ปฏิิบัติ้ในิปี 2564 ม่รายละเอ่ยดูดูังน่ิ�
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หมิวดัท่ี่�	1

สิที่ธิิของผ้ ้ถือหุ ้น

1. การประชุมผูู้้ถูือหุ้้นิ

 1.1 คณะกรรมการต้ระห้นัิกและให้้ความสำำาคัญต้่อสิำทธีิของผูู้้ถืูอหุ้้นิ ต้ลอดูจนิการปฏิิบัต้ิต้่อผูู้้ถืูอหุ้้นิอย่างเท่าเท่ยมกันิ 

และเป็นิธีรรม จึงไดู้กำาห้นิดูนิโยบายเก่�ยวกับผูู้้ถูือหุ้้นิไว้เป็นิสำ่วนิห้นึิ�งในินิโยบายการกำากับดููแลกิจการท่�ดู่ของ 

บริษััทฯ โดูยคำานิึงถูึงสำิทธีิของผูู้้ถูือหุ้้นิทุกกลุ่มให้้มากท่�สำุดูเท่าท่�จะทำาไดู้โดูยไม่จำากัดูเฉ่ำพื่าะสิำทธีิท่�กฎห้มาย

กำาห้นิดูไว้ 

 1.2 ในิป ี2564 บรษิัทัฯ ม่การประชมุผูู้ถู้อืหุ้น้ิ 1 ครั�ง คอื การประชมุสำามญัผูู้ถู้อืหุ้น้ิ ประจำาป ี2564 เมอ่วนัิท่� 28 เมษัายนิ 

2564 ซึึ่�งการประชมุผูู้ถู้อืหุ้น้ิของบริษัทัฯ ทกุครั�ง จดัูขึ�นิในิวันิ เวลา และสำถูานิท่� ท่�คำานิงึถูงึความสำะดูวกของผูู้ถู้อืหุ้น้ิ 

ท่�จะเข้าร่วมประชุม โดูยบริษััทฯ จัดูให้้ม่การประชุมในิวันิและเวลาทำาการ คือ 14.00 นิ. ณ ท่�ทำาการสำำานิักงานิให้ญ่ 

ของบริษััทฯ ต้ั�งอยู่ในิกรุงเทพื่มห้านิครซึึ่�งม่การคมนิาคมท่�สำะดูวกต้่อการเดูินิทาง พื่ร้อมทั�งไดู้จัดูทำาแผู้นิท่�และ

ข้อมูลการเดิูนิทางมายังสำถูานิท่�จัดูการประชุม โดูยจัดูทำาเป็นิเอกสำารแนิบสำ่วนิห้นึิ�งในิห้นัิงสืำอเชิญประชุมและ

นิำาสำ่งให้้แก่ผูู้้ถูือหุ้้นิทุกรายท่�ม่สำิทธีิเข้าร่วมประชุมผูู้้ถืูอหุ้้นิ

 1.3 ในิการประชุมผูู้้ถูือหุ้้นิทุกครั�ง รวมถูึงการประชุมสำามัญผูู้้ถืูอหุ้้นิ ประจำาปี 2564 บริษััทฯ ไดู้แจ้งในิห้นิังสืำอ 

เชิญประชุมและเอกสำารท่�เก่�ยวข้องให้้ผูู้้ถืูอหุ้้นิทราบถูึงข้อมูล วันิ เวลา สำถูานิท่� วาระการประชุม ข้อมูลทั�งห้มดู

ท่�เก่�ยวข้องกับเร่องท่�ต้้องตั้ดูสำินิใจในิท่�ประชุมรวมต้ลอดูถูึงสำาเห้ตุ้และความเป็นิมาของเร่องท่�ต้้องตั้ดูสำินิใจ  

โดูยระบุถูึงข้อเท็จจริง เห้ตุ้ผู้ล และวัต้ถูุประสำงค์ ต้ลอดูจนิความเห้็นิของคณะกรรมการ ในิแต้่ละวาระอย่าง

ชัดูเจนิ โดูยเนิ้นิรายละเอ่ยดูให้้ผูู้้อ่านิท่�ไม่ทราบถูึงความเป็นิมาของเร่องนัิ�นิๆ มาก่อนิสำามารถูเข้าใจเร่องไดู้ 

โดูยง่าย นิอกจากน่ิ� บริษััทฯ ยังไดู้ม่การให้้ข้อมูลเก่�ยวกับคะแนินิเสำ่ยงของผูู้้ถูือหุ้้นิในิการลงมต้ิเพื่่ออนิุมัต้ิ  

ในิแต้่ละวาระของทุกวาระท่�เสำนิอในิห้นิังสืำอเชิญประชุม กฎเกณฑ์์ต้่าง ๆ  ท่�ใช้ในิการประชุม ประเภทของหุ้้นิและ

สำิทธีิการออกเสำ่ยงลงคะแนินิ ต้ลอดูจนิขั�นิต้อนิการออกเส่ำยงลงมต้ิ โดูยจัดูสำ่งห้นัิงสืำอเชิญประชุมให้้แก่ผูู้้ถูือหุ้้นิ 

ทุกรายท่�ม่สำิทธีิเข้าร่วมประชุม เป็นิการล่วงห้นิ้าก่อนิวันิประชุม เพื่่อให้้ผูู้้ถืูอหุ้้นิม่เวลาเพื่่ยงพื่อในิการพื่ิจารณา

ขอ้มลู และ ละเวน้ิการกระทำาท่�อาจเปน็ิการจำากดัูโอกาสำของผูู้ถืู้อหุ้น้ิในิการศกึษัาสำารสำนิเทศของบรษิัทัฯ ต้ลอดูจนิ 

ไม่ม่นิโยบายท่�จะก่ดูกันิห้รือสำร้างอุปสำรรคในิการเปิดูโอกาสำให้้ผูู้้ถืูอหุ้้นิสำามารถูต้ิดูต้่อสำ่อสำารระห้ว่างกันิ

 1.4 ในิการประชุมสำามัญผูู้้ถูือหุ้้นิ ประจำาปี 2564 ประธีานิคณะกรรมการต้รวจสำอบ และต้ัวแทนิคณะกรรมการ 

ชุดูย่อยทุกคณะ ต้ลอดูจนิกรรมการผูู้้จัดูการให้ญ่ (ร่วม) ไดู้เข้าร่วมประชุมผูู้้ถืูอหุ้้นิ

 1.5 ในิการประชมุผูู้ถู้อืหุ้น้ิทุกครั�งท่�ผู้า่นิมา รวมถูงึการประชมุสำามญัผูู้ถู้อืหุ้น้ิ ประจำาป ี2564 ท่�ประชมุผูู้ถู้อืหุ้น้ิไดูท้ำาการ 

พื่ิจารณาเร่องต้่างๆ ต้ามลำาดูับระเบ่ยบวาระท่�ไดู้กำาห้นิดูไว้ในิห้นิังสืำอเชิญประชุมผูู้้ถืูอหุ้้นิซึ่ึ�งบริษััทฯ ไดู้นิำาสำ่ง 

ให้้แก่ผูู้้ถูือหุ้้นิเป็นิการล่วงห้นิ้าโดูยไม่ม่การเปล่�ยนิแปลงลำาดัูบวาระการประชุม และไม่ม่การเพื่ิ�มวาระอ่นิๆ  

ท่�ไม่ไดู้ระบุไว้ในิห้นิังสำือนิัดูประชุม

 1.6 ค่าต้อบแทนิกรรมการของบริษััทฯ ม่รูปแบบเดู่ยว คือ ค่าต้อบแทนิประจำาเป็นิรายเดืูอนิ ซึึ่�งกำาห้นิดูไว้เป็นิราย

ต้ำาแห้นิ่ง บริษััทฯ ไม่ม่การจ่ายค่าต้อบแทนิรูปแบบอ่นิ อาทิ เบ่�ยประชุม และโบนัิสำห้รือบำาเห้น็ิจให้้แก่กรรมการ 

ทั�งน่ิ� บริษััทฯ นิำาเสำนิอวาระค่าต้อบแทนิกรรมการต้่อท่�ประชุมสำามัญผูู้้ถูือหุ้้นิ เพื่่อพิื่จารณาอนุิมัต้ิเป็นิประจำาทุกปี 

สำำาห้รับปี 2564 คณะกรรมการกำาห้นิดูค่าต้อบแทนิและสำรรห้ากรรมการไดู้พื่ิจารณาทบทวนิความเห้มาะสำมของ

อัต้ราค่าต้อบแทนิกรรมการ โดูยคำานึิงถึูงระดูับท่�ปฏิิบัต้ิอยู่ในิอุต้สำาห้กรรม ประสำบการณ์ ภาระห้นิ้าท่� และความ

รับผู้ิดูชอบของกรรมการ และไดู้นิำาเสำนิอความเห้็นิต้่อท่�ประชุมคณะกรรมการบริษััทว่า ควรเสำนิอให้้ท่�ประชุม

สำามัญผูู้้ถูือหุ้้นิ ประจำาปี 2564 อนุิมัต้ิค่าต้อบแทนิกรรมการในิอัต้ราเดูิม ต้ามท่�ท่�ประชุมสำามัญผูู้้ถืูอหุ้้นิ ประจำาป ี

2563 ไดู้เคยม่มต้ิอนิุมัต้ิไว้ โดูยเป็นิอัต้ราเดูิมท่�มิไดู้เปล่�ยนิแปลงมาตั้�งแต้่ปี 2545
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 1.7 ในิการประชมุสำามญัผูู้ถู้อืหุ้น้ิ ประจำาป ี2564 คณะกรรมการบรษิัทัเห้น็ิชอบกบัขอ้เสำนิอของคณะกรรมการต้รวจสำอบ 

เสำนิอต้่อท่�ประชุมผูู้้ถูือหุ้้นิเพื่่อพิื่จารณาแต้่งต้ั�งผูู้้สำอบบัญช่และกำาห้นิดูค่าสำอบบัญช่ประจำาปีดูังเช่นิท่�บริษััทฯ  

ไดูป้ฏิบิตั้ติ้อ่เนิอ่งเปน็ิประจำาทกุป ีและ ในิการน่ิ� เพื่อ่ให้ผูู้้ถู้อืหุ้น้ิไดูม่้ขอ้มลูพื่จิารณาความเห้มาะสำมของผูู้ส้ำอบบญัช่ 

บริษััทฯ ไดู้เปิดูเผู้ยข้อมูลไว้ในิห้นิังสืำอเชิญประชุมโดูยให้้รายละเอ่ยดูเก่�ยวกับช่อผูู้้สำอบบัญช่ อายุ บริษััทท่� 

สำงักดัู คณุวฒุิกิารศกึษัา ประวตั้กิารทำางานิ ประวตั้กิารเปน็ิผูู้ล้งลายมอืชอ่ในิงบการเงนิิของบรษิัทัฯ ความสำมัพื่นัิธี์

ทางครอบครัวระห้ว่างผูู้้บริห้ารของบริษััทฯ ความสำัมพื่ันิธี์ห้รือสำ่วนิไดู้เสำ่ยในิลักษัณะท่�อาจจะม่ผู้ลกระทบต้่อการ

ปฏิิบัต้ิห้นิ้าท่�อย่างเป็นิอิสำระ ต้ลอดูจนิค่าสำอบบัญช่ประจำาปีท่�นิำาเสำนิอและปีก่อนิห้นิ้าเพื่่อการเปร่ยบเท่ยบดู้วย

 1.8 บริษััทฯ เปิดูเผู้ยนิโยบายการจ่ายเงินิปันิผู้ลของบริษััทฯ และ บริษััทย่อย ไว้ในิ แบบ 56-1 One Report สำำาห้รับ 

การประชุมสำามัญผูู้้ถูือหุ้้นิประจำาปี 2564 บริษััทฯ ไดู้ม่การเสำนิอให้้ท่�ประชุมผูู้้ถืูอหุ้้นิอนุิมัต้ิการจ่ายเงินิปันิผู้ล 

และอนิมุตั้กิารจดัูสำรรกำาไรสำทุธีปิระจำาป ี2563 เปน็ิทนุิสำำารองต้ามกฎห้มายโดูยม่การให้ข้อ้มลูและเห้ต้ผุู้ลประกอบ

อย่างชัดูเจนิ 

 1.9 ในิวาระพิื่จารณาแต้่งต้ั�งกรรมการ บริษััทฯ เสำนิอช่อกรรมการให้้ผูู้้ถืูอหุ้้นิลงคะแนินิท่ละคนิ โดูยไดู้ม่การระบุ

ข้อมูลท่�สำำาคัญของบุคคลแต้่ละท่านิท่�ไดู้รับการเสำนิอช่อ ไว้ในิห้นิังสำือเชิญประชุมผูู้้ถูือหุ้้นิ ซึ่ึ�งไดู้แก่ ช่อ-นิามสำกุล 

ต้ำาแห้นิ่งปัจจุบันิในิบริษััทฯ ประเภทกรรมการท่�จะเสำนิอแต้่งตั้�ง ห้ลักเกณฑ์์และวิธี่การสำรรห้า ความสำัมพื่ันิธี์

ทางครอบครัวกับผูู้้บริห้ารห้รือผูู้้ถูือหุ้้นิรายให้ญ่ของบริษััทฯ วันิ เดูือนิ ปี ท่�ไดู้รับการแต้่งต้ั�งเป็นิกรรมการ 

ระยะเวลาท่�ดูำารงต้ำาแห้นิ่งกรรมการในิบริษััทฯ ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการ 

ชุดูย่อย (ถู้าม่) ในิปีท่�ผู้่านิมา อายุ สำัญชาต้ิ ประวัติ้การศึกษัา ประวัติ้การอบรมในิห้ลักสูำต้รท่�เก่�ยวข้องกับการ

เป็นิกรรมการ ประสำบการณ์การทำางานิและจำานิวนิบริษััทท่�ดูำารงต้ำาแห้นิ่งเป็นิกรรมการห้รือผูู้้บริห้ารในิกิจการ

อ่นิโดูยแยกประเภทเป็นิบริษััทท่�จดูทะเบ่ยนิในิต้ลาดูห้ลักทรัพื่ย์แห้่งประเทศไทย บริษััทท่�มิใช่บริษััทจดูทะเบ่ยนิ 

ในิต้ลาดูห้ลักทรัพื่ย์แห้่งประเทศไทย และ บริษััทท่�อาจทำาให้้เกิดูความขัดูแย้งทางผู้ลประโยชนิ์ต้่อบริษััทฯ  

ต้ลอดูจนิการถูือห้ลักทรัพื่ย์ท่�ออกโดูยบริษััทฯ 

 1.10 บริษััทฯ กำาห้นิดูวาระการประชุมผูู้้ถูือหุ้้นิไว้เป็นิเร่องๆ อย่างชัดูเจนิ เช่นิ ในิวาระท่�เก่�ยวกับกรรมการ บริษััทฯ  

ไดู้แยกเร่องพื่ิจารณาเลือกตั้�งกรรมการ และ พื่ิจารณาอนิุมัต้ิค่าต้อบแทนิกรรมการ ออกเป็นิแต้่ละวาระ 

เป็นิต้้นิ 

 1.11 ในิกรณ่ท่� ม่การเสำนิอให้้ท่�ประชุมผูู้้ถูือหุ้้นิพื่ิจารณาห้ลายรายการในิวาระเดู่ยวกันิซึ่ึ�งเป็นิเร่องท่�ไม่ม่ผู้ล 

เก่�ยวเนิ่องกันิในิทางกฎห้มาย บริษััทฯ จะจัดูให้้ม่การลงมต้ิสำำาห้รับแต้่ละรายการ เช่นิ วาระพิื่จารณาเลือกต้ั�ง 

กรรมการ บริษััทฯ ไดู้เปิดูโอกาสำให้้ผูู้้ถูือหุ้้นิลงคะแนินิเส่ำยงเลือกต้ั�งกรรมการเป็นิรายบุคคล โดูยบริษััทฯ  

เสำนิอช่อกรรมการให้้ผูู้้ถืูอหุ้้นิลงคะแนินิท่ละคนิ ทั�งน่ิ� เพื่่อเปิดูโอกาสำให้้ผูู้้ถืูอหุ้้นิม่สิำทธิีเลือกกรรมการท่�ต้้องการ

ไดู้อย่างแท้จริง 

 1.12 บริษััทฯ อำานิวยความสำะดูวกให้้ผูู้้ถูือหุ้้นิทุกกลุ่ม ทั�งผูู้้ถูือหุ้้นิท่�เป็นิบุคคลธีรรมดูา และผูู้้ถูือหุ้้นิประเภทสำถูาบันิ  

ให้้ไดู้ใช้สำิทธิีในิการเข้าร่วมประชุมและออกเส่ำยงอย่างเต้็มท่� โดูยไม่ม่ค่าใช้จ่ายและไม่ให้้ม่วิธี่การท่�ยุ่งยาก ละเว้นิ

การกระทำาใดูๆ ท่�เป็นิการจำากัดูโอกาสำการเข้าประชุมของผูู้้ถืูอหุ้้นิ จัดูให้้ม่จุดูบริการต้รวจรายช่อและจำานิวนิหุ้้นิ

ของผูู้้ถูือหุ้้นิแยกต้ามประเภทของผูู้้ถูือหุ้้นิ ซึ่ึ�งช่วยให้้การลงทะเบ่ยนิในิวันิประชุมทำาไดู้สำะดูวกและรวดูเร็วขึ�นิ

  สำำาห้รับการประชุมสำามัญผูู้้ถูือหุ้้นิ ประจำาปี 2564 ท่�ไดู้รับผู้ลกระทบจากสำถูานิการณ์การแพื่ร่ระบาดูของ  

COVID-19 บริษััทฯ ม่ความห้่วงใยในิความปลอดูภัยของผูู้้เข้าร่วมประชุมและท่มงานิทุกฝ่่าย บริษััทฯ จึงม่ 

ความต้ั�งใจท่�จะจัดูเต้ร่ยมการประชุมสำามัญผูู้้ถูือหุ้้นิให้้เป็นิไปอย่างเห้มาะสำม และม่ความปลอดูภัยดู้านิสำุขอนิามัย  

รวมทั�งดูำาเนิินิการต้ามคำาแนิะนิำาท่�สำ่วนิราชการและห้นิ่วยงานิท่�เก่�ยวข้องกำาห้นิดูเก่�ยวกับการจัดูประชุม สำัมมนิา 

ห้รือ กิจกรรมอ่นิท่�ม่ลักษัณะเป็นิการรวมกันิของคนิห้มู่มากอย่างเคร่งครัดู ดูังนัิ�นิ การประชุมสำามัญผูู้้ถืูอหุ้้นิ 

ประจำาปี 2564 บริษััทฯ จึงม่ความจำาเป็นิต้้องจัดูสำถูานิท่�ประชุมให้้ม่ระยะห้่าง ซึ่ึ�งทำาให้้จำานิวนิท่�นัิ�งในิห้้องประชุม

ม่จำานิวนิจำากัดู เนิ่องจากไม่สำามารถูให้้คนิจำานิวนิมากมารวมอยู่ในิสำถูานิท่�เดู่ยวกันิเป็นิเวลานิานิไดู้ นิอกจากน่ิ� 
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เพื่่อความปลอดูภัยและสุำขอนิามัยของผูู้้ถูือหุ้้นิทุกท่านิ บริษััทฯ ไดู้ขอให้้ผูู้้ถูือหุ้้นิพิื่จารณามอบฉั่ำนิทะการ 

เข้าประชุมให้้แก่กรรมการอิสำระของบริษััทฯ ต้ามแบบห้นัิงสำือมอบฉั่ำนิทะ เพื่่อแจ้งความประสำงค์ในิการลง 

คะแนินิเสำ่ยงในิทุกวาระล่วงห้นิ้า โดูยบริษััทฯ ไดู้จัดูสำ่งแบบห้นัิงสืำอมอบฉั่ำนิทะพื่ร้อมกับรายช่อกรรมการอิสำระ

ท่�เสำนิอเป็นิผูู้้รับมอบฉ่ำันิทะให้้แก่ผูู้้ถูือหุ้้นิพื่ร้อมกับห้นัิงสืำอเชิญประชุม 

 1.13 ในิการประชุมผูู้้ถูือหุ้้นิทุกครั�ง รวมถึูงการประชุมสำามัญผูู้้ถืูอหุ้้นิ ประจำาปี 2564 บริษััทฯ จัดูช่องทางให้้ผูู้้ถูือหุ้้นิ 

สำ่งคำาถูามมายังบริษััทฯ ล่วงห้นิ้าก่อนิวันิประชุมไดู้โดูยผู้่านิ E-mail Address : ir_office@truecorp.co.th  

ล่วงห้นิ้า 7 วันิก่อนิวันิประชุมผูู้้ถูือหุ้้นิ ห้รือ ทางไปรษัณ่ย์ลงทะเบ่ยนิมายังฝ่่ายนิักลงทุนิสำัมพื่ันิธี์ บริษััท  

ทรู คอร์ปอเรชั�นิ จำากัดู (มห้าชนิ) ชั�นิ 20 อาคารทรู ทาวเวอร์ เลขท่� 18 ถูนินิรัชดูาภิเษัก แขวงห้้วยขวาง  

เขต้ห้้วยขวาง กรุงเทพื่มห้านิคร 10310  ล่วงห้นิ้า 15 วันิ ก่อนิวันิประชุมผูู้้ถืูอหุ้้นิ ซึึ่�งบริษััทฯ ไดู้ประชาสัำมพื่ันิธี์

ให้้ผูู้้ถูือหุ้้นิทราบผู้่านิทางเว็บไซึ่ต้์ของบริษััทฯ และแจ้งไว้ในิห้นิังสำือเชิญประชุมท่�จัดูสำ่งให้้แก่ผูู้้ถูือหุ้้นิทุกรายท่�

ม่สำิทธีิเข้าประชุมผูู้้ถูือหุ้้นิ

2. การดูำาเนิินิการในิวันิประชุมผูู้้ถูือหุ้้นิ

 2.1 ประธีานิท่�ประชุมจัดูสำรรเวลาให้้เห้มาะสำมและสำ่งเสำริมให้้ผูู้้ถูือหุ้้นิม่โอกาสำในิการแสำดูงความเห้็นิและตั้�งคำาถูาม

ต้่อท่�ประชุมในิเร่องท่�เก่�ยวข้องกับบริษััทฯ

 2.2 บริษััทฯ นิำาเทคโนิโลย่มาใช้กับการประชุมผูู้้ถืูอหุ้้นิ ทั�งการลงทะเบ่ยนิ การนัิบคะแนินิและแสำดูงผู้ล เพื่่อให้้การ

ดูำาเนิินิการประชุมสำามารถูกระทำาไดู้อย่างรวดูเร็ว ถููกต้้อง และ แม่นิยำา

 2.3 บริษััทฯ ใช้บัต้รลงคะแนินิเส่ำยงในิวาระเพื่่อพื่ิจารณาในิทุกกรณ่ท่�ต้้องม่การลงคะแนินิเส่ำยง พื่ร้อมทั�งจัดูให้้ม่

สำำานิักงานิกฎห้มายอิสำระ เป็นิผูู้้ต้รวจสำอบการนิับคะแนินิเส่ำยงเพื่่อความโปร่งใสำ โดูยไดู้แจ้งช่อบุคคลผูู้้ทำาห้นิ้าท่�

ดูังกล่าวให้้ท่�ประชุมผูู้้ถูือหุ้้นิทราบก่อนิเริ�มเข้าสูำ่ระเบ่ยบการประชุม และเก็บบัต้รลงคะแนินิไว้เป็นิห้ลักฐานิ 

เพื่่อจะไดู้ต้รวจสำอบไดู้ในิกรณ่ม่ข้อโต้้แย้งในิภายห้ลัง

3. การจัดูทำารายงานิการประชุม และ การเปิดูเผู้ยมต้ิการประชุมผูู้้ถืูอหุ้้นิ

 3.1 บริษัทัฯ แจง้มต้ขิองท่�ประชุมสำามัญผูู้ถู้อืหุ้น้ิ ประจำาป ี2564 พื่รอ้มทั�งระบุจำานิวนิคะแนินิเสำย่ง เห็้นิดูว้ย ไมเ่ห็้นิดูว้ย 

และงดูออกเสำ่ยง ในิแต้่ละวาระการประชุมต้่อต้ลาดูห้ลักทรัพื่ย์แห้่งประเทศไทย ภายในิวันิเดู่ยวกันิกับวันิประชุม

ผูู้้ถูือหุ้้นิ และเปิดูเผู้ยไว้บนิเว็บไซึ่ต้์ของบริษััทฯ ในิวันิทำาการถัูดูไป เพื่่อให้้ผูู้้ถืูอหุ้้นิ และผูู้้ลงทุนิทั�วไปทราบและ

สำามารถูต้รวจสำอบผู้ลการลงมต้ิไดู้อย่างรวดูเร็ว

 3.2 รายงานิการประชุมผูู้้ถูือหุ้้นิของบริษััทฯ ไดู้ม่การบันิทึกรายละเอ่ยดูในิเร่องต้่างๆ ดูังต้่อไปน่ิ�ไว้ดู้วย (1) วิธี่การ 

ลงคะแนินิและนิับคะแนินิ ซึ่ึ�งเลขานิุการท่�ประชุมไดู้ช่�แจงให้้ผูู้้ถูือหุ้้นิทราบก่อนิเริ�มการประชุมต้ามวาระ  

(2) คะแนินิเสำ่ยงของผูู้้ถูือหุ้้นิ โดูยระบุอย่างชัดูเจนิว่า เห็้นิดู้วย ไม่เห็้นิดู้วย และงดูออกเส่ำยง เป็นิจำานิวนิเสำ่ยง 

และสำัดูสำ่วนิเท่าใดูในิแต้่ละวาระ (3) รายช่อพื่ร้อมทั�งต้ำาแห้นิ่งของกรรมการ ผูู้้บริห้ารระดูับสำูง ผูู้้สำอบบัญช่  

ท่�ปรึกษัากฎห้มาย และ ผูู้้ต้รวจสำอบการนิับคะแนินิเส่ำยง ท่�เข้าร่วมประชุม (4) สำรุปสำาระสำำาคัญของข้อซึ่ักถูาม 

ความคิดูเห็้นิ และข้อเสำนิอแนิะ ของผูู้้ถืูอหุ้้นิ รวมทั�งคำาช่�แจงของกรรมการและผูู้้บริห้ารท่�ไดู้ต้อบข้อสัำกถูามของ

ผูู้้ถูือหุ้้นิในิแต้่ละวาระ เพื่่อให้้ผูู้้ถูือหุ้้นิท่�ไม่ไดู้เข้าประชุมไดู้รับทราบดู้วย

4. ไม่ม่การถูือหุ้้นิไขว้ในิกลุ่มของบริษััทฯ 

5. บริษััทฯ ม่การกระจายการถืูอหุ้้นิของผูู้้ถูือหุ้้นิรายย่อยเป็นิไปต้ามข้อกำาห้นิดูของต้ลาดูห้ลักทรัพื่ย์แห้่งประเทศไทย  

กล่าวคือ ณ วันิท่� 15 ม่นิาคม 2564 ซึ่ึ�งเป็นิวันิปิดูสำมุดูทะเบ่ยนิผูู้้ถูือหุ้้นิเพื่่อสำิทธีิในิการเข้าประชุมสำามัญผูู้้ถูือหุ้้นิ  

ประจำาป ี2564 บริษัทัฯ ม่สำดัูสำว่นิการถูอืหุ้น้ิของผูู้ถู้อืหุ้น้ิรายยอ่ย (free float) รอ้ยละ 31.78 สำดัูสำว่นิการถูอืหุ้น้ิของนัิกลงทนุิ 

สำถูาบันิร้อยละ 25.43 และสำัดูสำ่วนิการถูือหุ้้นิของคณะกรรมการบริษััทรวมผูู้้เก่�ยวข้อง ร้อยละ 0.15  
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หมิวดัท่ี่�	2

การปฏิิบััติิติ ่อผ้ ้ถือหุ ้นอย่างเที่ ่าเท่ี่ยมิกัน

1. หุ้้นิของบริษััทฯ ม่ประเภทเดู่ยว คือ หุ้้นิสำามัญ ซึ่ึ�งม่สำิทธิีออกเส่ำยงลงคะแนินิท่�เท่าเท่ยมกันิ คือ ห้นึิ�งหุ้้นิต้่อห้นึิ�งเส่ำยง

2. การให้้ข้อมูลก่อนิการประชุมผูู้้ถูือหุ้้นิ

 2.1 เม่อท่�ประชุมคณะกรรมการบริษััทฯ ไดู้ม่มต้ิอนุิมัต้ิให้้จัดูการประชุมสำามัญผูู้้ถูือหุ้้นิประจำาปี 2564 บริษััทฯ  

ไดู้ม่การแจ้งมติ้ท่�สำำาคัญของคณะกรรมการเก่�ยวกับกำาห้นิดูการประชุมพื่ร้อมระเบ่ยบวาระการประชุม ต้ลอดูจนิ 

ความเห็้นิของคณะกรรมการ ต้อ่ต้ลาดูห้ลักทรพัื่ยแ์ห้ง่ประเทศไทย ภายในิวันิเดูย่วกันิกับวันิประชมุคณะกรรมการ 

บริษััท และเผู้ยแพื่ร่ไว้บนิเว็บไซึ่ต้์ของบริษััทฯ ในิวันิทำาการถูัดูไป ซึ่ึ�งเป็นิการเปิดูเผู้ยข้อมูลล่วงห้นิ้าก่อนิ 

วันิประชุมผูู้้ถูือหุ้้นิ 62 วันิ

 2.2 บริษััทฯ จัดูทำาห้นัิงสำือเชิญประชุมพื่ร้อมเอกสำารท่�เก่�ยวข้องเป็นิภาษัาไทยสำำาห้รับผูู้้ถูือหุ้้นิสัำญชาติ้ไทย และ ภาษัา

อังกฤษัสำำาห้รับผูู้้ถูือหุ้้นิต้่างดู้าว และไดู้นิำาสำ่งให้้แก่ผูู้้ถูือหุ้้นิทุกรายพื่ร้อมกันิเป็นิการล่วงห้นิ้าก่อนิวันิประชุม

ทุกครั�ง สำำาห้รับการประชุมสำามัญผูู้้ถูือหุ้้นิ ประจำาปี 2564 บริษััทฯ ไดู้นิำาสำ่งห้นัิงสืำอเชิญประชุมพื่ร้อมเอกสำาร 

ท่�เก่�ยวข้องให้้แก่ผูู้้ถูือหุ้้นิเป็นิการล่วงห้นิ้าก่อนิวันิประชุมเป็นิเวลา 33 วันิ 

 2.3 บริษััทฯ เผู้ยแพื่ร่ห้นิังสำือเชิญประชุมและเอกสำารท่�เก่�ยวข้องทั�งภาษัาไทยและภาษัาอังกฤษับนิเว็บไซึ่ต้์ของ 

บริษััทฯ พื่ร้อมกันิ เป็นิการล่วงห้นิ้าก่อนิวันิประชุมทุกครั�ง โดูยในิการประชุมสำามัญผูู้้ถืูอหุ้้นิ ประจำาปี 2564 

บริษััทฯ เผู้ยแพื่ร่ห้นิังสำือเชิญประชุมและเอกสำารท่�เก่�ยวข้องบนิเว็บไซึ่ต้์ของบริษััทฯ เป็นิการล่วงห้นิ้าก่อนิ 

วันิประชุมเป็นิเวลา 33 วันิ เพื่่อเปิดูโอกาสำให้้ผูู้้ถืูอหุ้้นิไดู้ม่เวลาศึกษัาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงห้นิ้าอย่าง

เพื่่ยงพื่อก่อนิไดู้รับข้อมูลในิรูปแบบเอกสำารจากบริษััทฯ และไดู้ประชาสำัมพื่ันิธี์ให้้ผูู้้ถืูอหุ้้นิทราบ โดูยแจ้ง

สำารสำนิเทศผู้่านิสำ่ออิเล็กทรอนิิกสำ์ของต้ลาดูห้ลักทรัพื่ย์แห้่งประเทศไทย

 2.4 ในิการประชมุผูู้ถู้อืหุ้น้ิทกุครั�ง กอ่นิเริ�มเขา้สำูร่ะเบย่บวาระการประชมุ เลขานุิการท่�ประชมุไดูแ้จง้ให้ผูู้้ถู้อืหุ้น้ิทราบถูงึ 

กฎเกณฑ์์ต้่างๆ ท่�ใช้ในิการประชุม ประเภทของหุ้้นิและสำิทธีิการออกเส่ำยงลงคะแนินิ ขั�นิต้อนิการออกเสำ่ยง 

ลงมต้ิ ต้ลอดูจนิวิธี่การนิับและแสำดูงผู้ลคะแนินิ

3. การคุ้มครองสำิทธีิของผูู้้ถูือหุ้้นิสำ่วนินิ้อย

 3.1 บริษััทฯ อำานิวยความสำะดูวกให้้แก่ผูู้้ถืูอหุ้้นิท่�ไม่สำามารถูเข้าประชุมดู้วยต้นิเอง สำามารถูใช้สิำทธีิออกเส่ำยงโดูยมอบ

ฉ่ำันิทะให้้ผูู้้อ่นิมาประชุมและออกเสำ่ยงลงมติ้แทนิ โดูยไม่ม่การกำาห้นิดูเง่อนิไขใดูๆ ซึึ่�งทำาให้้ยากต้่อการมอบฉั่ำนิทะ 

และเปิดูโอกาสำให้้สำ่งห้นัิงสำือมอบฉั่ำนิทะมาให้้ฝ่่ายเลขานุิการบริษััทและห้ลักทรัพื่ย์ต้รวจสำอบล่วงห้นิ้า เพื่่อจะไดู้

ไม่เสำ่ยเวลาต้รวจสำอบในิวันิประชุม 

 3.2 บริษััทฯ เปิดูโอกาสำให้้ผูู้้ถูือหุ้้นิใช้ห้นิังสำือมอบฉ่ำันิทะรูปแบบท่�ผูู้้ถูือหุ้้นิสำามารถูกำาห้นิดูทิศทางการลงคะแนินิเสำ่ยง

ไดู้ โดูยจัดูสำ่งห้นิังสำือมอบฉ่ำันิทะแนิบไปพื่ร้อมกับห้นิังสืำอเชิญประชุมผูู้้ถูือหุ้้นิและไดู้เสำนิอช่อกรรมการอิสำระ  

3 ท่านิ พื่ร้อมทั�งข้อมูลเก่�ยวกับกรรมการอิสำระดูังกล่าว เป็นิทางเลือกในิการมอบฉั่ำนิทะของผูู้้ถืูอหุ้้นิ

  บริษััทฯ ไดู้แจ้งให้้ผูู้้ถูือหุ้้นิทราบถูึงเอกสำารห้รือห้ลักฐานิท่�ต้้องนิำามาแสำดูงต้นิในิการเข้าร่วมประชุมผูู้้ถืูอหุ้้นิ 

ต้ลอดูจนิคำาแนิะนิำาและขั�นิต้อนิในิการมอบฉ่ำันิทะอย่างชัดูเจนิ ไว้ในิห้นัิงสืำอเชิญประชุมผูู้้ถืูอหุ้้นิทุกครั�ง

 3.3 ในิวาระการเลือกต้ั�งกรรมการในิการประชุมผูู้้ถืูอหุ้้นิ บริษััทฯ จะเสำนิอช่อกรรมการให้้ผูู้้ถืูอหุ้้นิพื่ิจารณาท่ละคนิ 

ซึ่ึ�งเป็นิการเปิดูโอกาสำให้้ผูู้้ถูือหุ้้นิไดู้ใช้สำิทธีิลงคะแนินิเส่ำยงเลือกตั้�งกรรมการเป็นิรายบุคคล 
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 3.4 บริษัทัฯ ให้ค้วามสำำาคัญต้อ่การคุม้ครองสิำทธีขิองผูู้ถืู้อหุ้น้ิสำว่นินิอ้ยเปน็ิอยา่งยิ�ง แนิวปฏิบัิต้หิ้นึิ�งท่�บริษัทัฯ ดูำาเนิินิการ 

มาโดูยต้ลอดู คือ การขอให้้ผูู้้ถืูอหุ้้นิท่�เป็นิผูู้้บริห้ารของบริษััทฯ ละเว้นิการเพื่ิ�มวาระการประชุมท่�ไม่ไดู้แจ้งเป็นิการ

ล่วงห้นิ้าในิทุกกรณ่ ถู้าห้ากม่วาระเพื่ิ�มเต้ิมท่�จำาเป็นิก็จะขอให้้ทำาการจัดูการประชุมผูู้้ถืูอหุ้้นิครั�งให้ม่เพื่่อวาระ 

ดูังกล่าว เพื่่อให้้ผูู้้ถูือหุ้้นิอ่นิๆ สำามารถูม่เวลาเพื่่ยงพื่อในิการศึกษัาข้อมูลก่อนิตั้ดูสิำนิใจ

 3.5 บริษััทฯ เปิดูโอกาสำและกำาห้นิดูห้ลักเกณฑ์์อย่างชัดูเจนิในิการให้้ผูู้้ถืูอหุ้้นิสำ่วนินิ้อยสำามารถูเสำนิอเร่องเพื่่อบรรจุ

เข้าเป็นิวาระการประชุมและเสำนิอช่อบุคคลเพื่่อเข้ารับการพื่ิจารณาคัดูเลือกเป็นิกรรมการเป็นิการล่วงห้นิ้า 

ไมน่ิอ้ยกวา่ 3 เดูอืนิกอ่นิวนัิประชมุสำามญัผูู้ถู้อืหุ้น้ิ ซึ่ึ�งไดูก้ระทำาต้อ่เนิอ่งเปน็ิประจำาทกุปมีาจนิถูงึปจัจุบนัิ โดูยผูู้ถู้อืหุ้น้ิ 

สำามารถูสำ่งข้อมูลต้ามห้ลักเกณฑ์์และแบบฟอร์มท่�บริษััทฯ กำาห้นิดูและเผู้ยแพื่ร่ไว้บนิเว็บไซึ่ต้์ของบริษััทฯ 

  สำำาห้รับการประชุมสำามัญผูู้้ถูือหุ้้นิ ประจำาปี 2564 บริษััทฯ กำาห้นิดูให้้ผูู้้ถืูอหุ้้นิเสำนิอเร่องและช่อบุคคลเป็นิการ

ล่วงห้นิ้า โดูยสำ่งเป็นิจดูห้มายลงทะเบ่ยนิมายังบริษััทฯ ไดู้ ตั้�งแต้่วันิท่� 1 ตุ้ลาคม 2563 จนิถูึงวันิท่� 31 ธีันิวาคม 

2563 โดูยบริษััทฯ ไดู้เผู้ยแพื่ร่สำารสำนิเทศดูังกล่าวไว้บนิเว็บไซึ่ต้์ของบริษััทฯ และไดู้ประชาสำัมพื่ันิธี์ให้้ผูู้้ถูือหุ้้นิ 

ทราบโดูยแจ้งสำารสำนิเทศผู้่านิสำ่ออิเล็กทรอนิิกสำ์ของต้ลาดูห้ลักทรัพื่ย์แห้่งประเทศไทย ซึึ่�งในิการประชุม 

ผูู้้ถูือหุ้้นิดูังกล่าว ไม่ม่ผูู้้ถูือหุ้้นิเสำนิอเร่องเพื่่อบรรจุเข้าเป็นิวาระการประชุมและช่อบุคคลเพื่่อเข้ารับการพื่ิจารณา

คัดูเลือกเป็นิกรรมการ

4. การป้องกันิการใช้ข้อมูลภายในิ

 บริษััทฯ ม่การกำากับดููแลเร่องการใช้ข้อมูลภายในิ โดูยกำาห้นิดูไว้ในินิโยบายการกำากับดููแลกิจการท่�ดู่ และ คุณธีรรม

และข้อพื่ึงปฏิิบัต้ิในิการทำางานิ ควบคู่กับการใช้มาต้รการต้ามกฎห้มายในิการดููแลผูู้้บริห้ารในิการนิำาข้อมูลภายในิของ 

บริษััทฯ ไปใช้เพื่่อประโยชนิ์สำ่วนิต้นิและผูู้้ท่�เก่�ยวข้อง กำาห้นิดูเป็นิห้ลักให้้ถืูอปฏิิบัต้ิอย่างเคร่งครัดูในิการท่�ต้้องเก็บ

รักษัาสำารสำนิเทศท่�สำำาคัญท่�ยังไม่ไดู้เปิดูเผู้ยไว้เป็นิความลับ โดูยจำากัดูให้้รับรู้ไดู้เฉ่ำพื่าะกรรมการและผูู้้บริห้ารระดัูบสำูงท่�

เก่�ยวข้องเท่านัิ�นิ นิอกจากน่ิ� ในิการซึ่ื�อ ขาย โอนิ ห้รือรับโอนิห้ลักทรัพื่ย์ท่�ออกโดูยบริษััทฯ กรรมการและผูู้้บริห้ารต้้อง

แจ้งต้่อ สำำานัิกงานิ ก.ล.ต้. ภายในิ 3 วันิทำาการ นิับแต้่วันิท่�เกิดูรายการขึ�นิ พื่ร้อมทั�งสำ่งสำำาเนิารายงานิดัูงกล่าว จำานิวนิ 

1 ชุดู ให้้แก่บริษััทฯ เพื่่อเก็บเป็นิห้ลักฐานิและรายงานิต้่อท่�ประชุมคณะกรรมการบริษััทเป็นิประจำา โดูยในิปี 2564  

ไม่ปรากฏิว่าม่กรณ่ท่�กรรมการห้รือผูู้้บริห้ารของบริษััทฯ ใช้ข้อมูลภายในิเพื่่อประโยชนิ์ในิการซึ่ื�อขายห้ลักทรัพื่ย์ 

ท่�ออกโดูยบริษััทฯ และการไม่ปฏิิบัต้ิต้ามห้ลักปฏิิบัติ้ดัูงกล่าว

 สำำาห้รับการดููแลการใช้ข้อมูลภายในิซึ่ึ�งเป็นิเร่องท่�เก่�ยวข้องกับการห้้ามซืึ่�อขายห้ลักทรัพื่ย์ของบริษััทฯ ก่อนิการประกาศ

ผู้ลการดูำาเนิินิงานิ บริษััทฯ ม่นิโยบายห้้ามมิให้้กรรมการ ผูู้้บริห้าร และพื่นิักงานิในิห้นิ่วยงานิท่�เก่�ยวข้องกับข้อมูล 

ในิงบการเงินิของบริษััทฯ รวมถูึงคู่สำมรสำและบุต้รท่�ยังไม่บรรลุนิิต้ิภาวะของบุคคลดูังกล่าว ทำาการซึ่ื�อห้รือขาย

ห้ลักทรัพื่ย์ของบริษััทฯ ในิช่วงระยะเวลา 1 เดูือนิ ก่อนิวันิท่�เผู้ยแพื่ร่งบการเงินิต้่อสำาธีารณชนิผู้่านิระบบของ

ต้ลาดูห้ลักทรัพื่ย์แห้่งประเทศไทย และ 1 วันิทำาการภายห้ลังจากการเผู้ยแพื่ร่ข้อมูลดัูงกล่าว

 โดูยในิปี 2564 ไม่พื่บว่ากรรมการและผูู้้บริห้ารม่การซืึ่�อขายห้ลักทรัพื่ย์ในิช่วงท่�บริษััทฯ กำาห้นิดูให้้งดูการซึ่ื�อขาย

 สำำาห้รับในิช่วงระยะเวลาอ่นิท่�มิใช่ระยะเวลาดัูงกล่าวข้างต้้นิ ห้ากกรรมการ และ ผูู้้บริห้าร รวมถึูงคู่สำมรสำและบุต้รท่�ยัง 

ไมบ่รรลุนิิติ้ภาวะของบุคคลดัูงกลา่ว ม่ความประสำงคจ์ะซึ่ื�อขายห้ลักทรพัื่ยข์องบริษัทัฯ ให้แ้จง้ต้อ่เลขานุิการบริษัทั เปน็ิการ 

ล่วงห้นิ้าอย่างนิ้อย 1 วันิทำาการ ก่อนิวันิท่�จะเข้าทำารายการซืึ่�อขายห้ลักทรัพื่ย์ดู้วย

 ทั�งน่ิ� บริษััทฯ ไดู้เปิดูเผู้ยข้อมูลเก่�ยวกับจำานิวนิหุ้้นิของบริษััทฯ ท่�กรรมการและผูู้้บริห้ารแต้่ละท่านิถูืออยู่ซึึ่�งแยกรายการ

จำานิวนิหุ้้นิออกเป็นิการถูือโดูยต้นิเองและโดูยคู่สำมรสำ โดูยแสำดูงยอดูยกมา ณ สิำ�นิปี 2563 จำานิวนิท่�ไดู้มาและจำาห้นิ่ายไป 

ในิระห้ว่างปี 2564 และ ยอดูคงเห้ลือ ณ สำิ�นิปี 2564 ไว้ในิแบบ 56-1 One Report ดู้วย
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5. การม่สำ่วนิไดู้เสำ่ยของกรรมการ

 คณะกรรมการไดู้ม่การกำาห้นิดู “ห้ลักเกณฑ์์และวิธี่การในิการรายงานิการม่สำ่วนิไดู้เส่ำยของกรรมการและผูู้้บริห้าร” 

อย่างเป็นิทางการ ซึึ่�งกรรมการและผูู้้บริห้ารทุกท่านิไดู้ดูำาเนิินิการอย่างถููกต้้องต้ามห้ลักเกณฑ์์และวิธี่การท่� 

คณะกรรมการบริษััทกำาห้นิดู

 นิอกจากน่ิ� ในิการประชุมคณะกรรมการ กรรมการรายใดูท่�ม่สำ่วนิไดู้เส่ำยอย่างม่นิัยสำำาคัญท่�อาจทำาให้้กรรมการ 

รายดูังกล่าวไม่สำามารถูให้้ความเห้็นิไดู้อย่างอิสำระ กรรมการรายนัิ�นิจะงดูเว้นิจากการม่สำ่วนิร่วมในิการพื่ิจารณา 

ในิวาระนัิ�นิ และบันิทึกไว้ในิรายงานิการประชุมคณะกรรมการ 

6. ต้ลอดูระยะเวลาท่�ผู้่านิมา รวมถูึงในิปี 2564 บริษััทฯ ไม่ม่การทำารายการท่�เป็นิการให้้ความช่วยเห้ลือทางการเงินิ 

แก่บริษััทท่�ไม่ใช่บริษััทย่อยของบริษััทฯ

7. บริษััทฯ ม่มาต้รการและขั�นิต้อนิในิการอนุิมัติ้การทำารายการระห้ว่างกันิต้ามท่�กฎห้มายกำาห้นิดูและเป็นิไปต้ามมาต้รฐานิ

ท่�กำาห้นิดูไวต้้ามขอ้กำาห้นิดูของคณะกรรมการกำากบัต้ลาดูทนุิ และต้ลาดูห้ลกัทรพัื่ยแ์ห้ง่ประเทศไทย โดูยม่การประกาศใช้ 

“ระเบ่ยบในิการเข้าทำารายการระห้ว่างกันิ” ซึึ่�งเป็นิระเบ่ยบท่�ไดู้รับการอนุิมัต้ิโดูยคณะกรรมการบริษััท สำำาห้รับรายการ

ท่�เก่�ยวโยงกันิท่�ต้้องขออนิุมัต้ิจากท่�ประชุมผูู้้ถูือหุ้้นิก่อนิการเข้าทำารายการ บริษััทฯ จะเปิดูเผู้ยข้อมูลเก่�ยวกับรายการ

ดูังกล่าวไว้ในิห้นิังสำือเชิญประชุม อาทิ ช่อและความสัำมพัื่นิธี์ของบุคคลท่�เก่�ยวโยงกันิ ลักษัณะของรายการ นิโยบาย

การกำาห้นิดูราคาและมูลค่าของรายการ เห้ตุ้ผู้ลของการเข้าทำารายการ รวมทั�งความเห็้นิของคณะกรรมการและ 

ท่�ปรึกษัาทางการเงินิอิสำระเก่�ยวกับรายการดูังกล่าว เป็นิต้้นิ และนิำาสำ่งห้นัิงสำือเชิญประชุมภายในิระยะเวลาท่�กำาห้นิดู 

ต้ลอดูจนิการดูำาเนิินิการอน่ิๆ ในิสำว่นิท่�เก่�ยวขอ้งให้ถู้กูต้อ้งและครบถูว้นิต้ามขอ้กำาห้นิดูของคณะกรรมการกำากบัต้ลาดูทุนิ 

และต้ลาดูห้ลักทรัพื่ย์แห้่งประเทศไทย ทั�งน่ิ� ต้ลอดูระยะเวลาท่�ผู้่านิมาจนิถูึงปัจจุบันิ บริษััทฯ ปฏิิบัติ้ต้ามกฎห้มาย  

ข้อกำาห้นิดู ต้ลอดูจนิระเบ่ยบในิเร่องการทำารายการระห้ว่างกันิอย่างเคร่งครัดู บริษััทฯ ไม่เคยม่การทำารายการท่� 

เก่�ยวโยงกันิโดูยฝ่่าฝ่ืนิห้รือไม่ปฏิิบัติ้ต้ามกฎห้มายและห้ลักเกณฑ์์การทำารายการระห้ว่างกันิต้ลอดูจนิข้อกำาห้นิดู 

ท่�เก่�ยวข้อง

 ในิปี 2564 บริษััทฯ ม่การเข้าทำารายการท่�เก่�ยวโยงกันิประเภทท่�ขออนิุมัติ้จากท่�ประชุมคณะกรรมการบริษััท ซึ่ึ�งบริษััทฯ

ไดู้เปิดูเผู้ยข้อมลูอย่างถููกต้้องต้ามข้อกำาห้นิดูของต้ลาดูห้ลักทรัพื่ย์แห้่งประเทศไทย ก่อนิการเข้าทำารายการ และบริษััทฯ 

ไม่ม่การทำารายการท่�เก่�ยวโยงกันิประเภทท่�ต้้องขออนิุมัติ้จากท่�ประชุมผูู้้ถืูอหุ้้นิก่อนิการเข้าทำารายการ 

 สำำาห้รับรายการระห้ว่างกันิประเภทอ่นิๆ บริษััทฯ ไดู้ดูำาเนิินิการดู้วยความยุติ้ธีรรม โดูยม่ราคาและเง่อนิไขเป็นิไปต้าม

ปกต้ิธีุรกิจทางการค้า (Fair and at arms’ length)

 ทั�งน่ิ� โครงสำร้างการถูือหุ้้นิภายในิกลุ่มบริษััทฯ ไม่ม่บุคคลท่�เก่�ยวโยงกันิของบริษััทฯ ถูือหุ้้นิในิบริษััทย่อยและ 

บริษััทร่วมใดู ในิสัำดูสำ่วนิเกินิร้อยละ 10 ของทุนิท่�ออกและเร่ยกชำาระแล้วทั�งห้มดูของบริษััทย่อยห้รือบริษััทร่วมนัิ�นิ  

 บริษััทฯ ไดู้เปิดูเผู้ยรายละเอ่ยดูของรายการระห้ว่างกันิทุกประเภทท่�เกิดูขึ�นิในิระห้ว่างปี 2564 ไว้ในิ แบบ 56-1  

One Report ภายใต้้ห้ัวข้อ “การควบคุมภายในิและรายการระห้ว่างกันิ” 

8. บริษััทฯ ปฏิิบัต้ิต้ามกฎห้มาย และข้อกำาห้นิดูของคณะกรรมการกำากับต้ลาดูทุนิและต้ลาดูห้ลักทรัพื่ย์แห้่งประเทศไทย

ท่�เก่�ยวกับการเข้าทำารายการไดู้มาห้รือจำาห้นิ่ายไปซึ่ึ�งสิำนิทรัพื่ย์อย่างเคร่งครัดู ในิกรณ่ท่�เป็นิการเข้าทำารายการไดู้มา

ห้รือจำาห้นิ่ายไปซึ่ึ�งสำินิทรัพื่ย์ท่�สำำาคัญท่�ไดู้รับอนุิมัต้ิจากท่�ประชุมผูู้้ถูือหุ้้นิ บริษััทฯ จะเปิดูเผู้ยรายละเอ่ยดูของรายการ

ไว้ในิ แบบ 56-1 One Report ประจำาปีนัิ�นิๆ ดู้วย  

 ต้ลอดูระยะเวลาท่�ผู้่านิมาจนิถึูงปัจจุบันิ บริษััทฯ ไม่เคยม่การเข้าทำารายการไดู้มาห้รือจำาห้นิ่ายไปซึึ่�งสิำนิทรัพื่ย์ท่�เป็นิการ

ฝ่่าฝ่ืนิห้รือไม่ปฏิิบัต้ิต้ามกฎห้มายและข้อกำาห้นิดูท่�เก่�ยวข้อง
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หมิวดัท่ี่�	3

บัที่บัาที่ของผ้ ้ ม่ิส ่วนไดั ้เส่ย

1. การกำาห้นิดูนิโยบายการปฏิิบัต้ิต้่อผูู้้ม่สำ่วนิไดู้เส่ำย และ การปฏิิบัติ้ต้ามนิโยบาย

 1.1 คณะกรรมการบริษััทดููแลสำิทธีิต้ามท่�กฎห้มายกำาห้นิดูของผูู้้ม่สำ่วนิไดู้เส่ำยกลุ่มต้่างๆ (Stakeholders) และประสำานิ

ประโยชนิ์ร่วมกันิอย่างเห้มาะสำม เพื่่อให้้ Stakeholders มั�นิใจว่าสำิทธีิดูังกล่าวไดู้รับการคุ้มครองและปฏิิบัต้ิ 

ดู้วยดู่ ทั�งน่ิ� “คุณธีรรมและข้อพึื่งปฏิิบัติ้ในิการทำางานิ” ไดู้กำาห้นิดูข้อพึื่งปฏิิบัติ้ของพื่นิักงานิต้่อ Stakeholders 

กลุ่มต้่างๆ ไดู้แก่

   พื่นิักงานิ

   - ม่สำิทธีิสำ่วนิบุคคล และม่สำิทธีิท่�จะไดู้รับการคุ้มครองไม่ให้้ใครละเมิดูสิำทธิีสำ่วนิบุคคล

   - สำิทธีิในิการไดู้รับการปฏิิบัต้ิ และไดู้รับโอกาสำเท่าเท่ยมกันิ 

   - สำิทธิีต้่างๆ เก่�ยวกับการจ้างงานิท่�เป็นิธีรรมและเท่าเท่ยมกันิ เช่นิ การอนิุญาต้ให้้ลางานิ สำิทธีิประโยชนิ์  

    โอกาสำในิการเล่อนิขั�นิ การโอนิย้าย การประเมินิผู้ลการปฏิิบัติ้งานิ

   ลูกค้า

   - ม่สำิทธีิไดู้รับการปฏิิบัต้ิอย่างเป็นิธีรรมและเท่าเท่ยมกันิ

   - สำิทธีิท่�จะไดู้รับการบริการจากพื่นิักงานิอย่างเต็้มความรู้ ความสำามารถู และ ดู้วยความสำุภาพื่ รวมถูึงสิำทธีิ 

    ท่�จะไดู้รับข้อมูลท่�ถููกต้้องครบถู้วนิ

   - สำิทธีิท่�จะไดู้รับสำินิค้าท่�ม่คุณภาพื่และม่ประสิำทธิีผู้ล

   - สำิทธีิท่�จะไดู้รับการปกป้องรักษัาความเป็นิสำ่วนิต้ัว และข้อมูลอันิเป็นิความลับ

   ผูู้้จัดูห้าสำินิค้าและบริการ และต้ัวแทนิอ่นิๆ (คู่ค้า)

   - สำิทธีิท่�จะไดู้รับการปฏิิบัต้ิอย่างเป็นิธีรรมและเท่าเท่ยมกันิ

   - สำิทธีิท่�จะไดู้รับการปกป้องรักษัาข้อมูลอันิเป็นิความลับ 

   - สำิทธีิท่�จะไดู้รับการปฏิิบัต้ิดู้วยความซึ่่อต้รง และเช่อถูือไดู้

   - สำิทธีิท่�จะไดู้รับทราบเก่�ยวกับห้นิ้าท่�ท่�จะต้้องดูำาเนิินิการให้้สำอดูคล้องกับวัฒินิธีรรม และจรรยาบรรณทาง 

    ธีุรกิจของบริษััทฯ รวมทั�งกฎห้มาย ข้อบังคับ และนิโยบายท่�เก่�ยวข้อง

   - สำิทธีิท่�จะไดู้รับการแข่งขันิอย่างเป็นิธีรรม

   - สำิทธีิท่�จะไดู้รับการปฏิิบัติ้ในิการคัดูเลือกคู่ค้า โดูยเป็นิไปต้ามแนิวทางในิการต้่อต้้านิการทุจริต้คอร์รัปชั�นิ  

    โดูยบริษััทฯไดู้ทำาการช่�แจงให้้พื่นิักงานิทุกคนิปฏิิบัติ้ต้ามระเบ่ยบข้อบังคับท่�เก่�ยวข้อง

   คู่แข่ง

   - สำิทธิีท่�จะไดู้รับการเปร่ยบเท่ยบสิำนิค้าและบริการอย่างเป็นิธีรรมและต้ามความเป็นิจริง โดูยไม่บิดูเบือนิ 

    ข้อเท็จจริง ไม่ใสำ่ร้ายคู่แข่งต้ลอดูจนิสิำนิค้าและบริการของคู่แข่ง

   - ไม่ร่วมทำาจารกรรม ก่อวินิาศกรรม ห้รือติ้ดูสิำนิบนิ คู่แข่งทางการค้า ทั�งคู่แข่งในิปัจจุบันิ ห้รือผูู้้ท่�อาจจะเป็นิ 

    คู่แข่งในิอนิาคต้

   - สำิทธีิท่�จะไดู้รับการปฏิิบัต้ิอย่างเป็นิธีรรมและเท่าเท่ยมกันิ ไม่ปฏิิบัติ้ต้่อคู่แข่งรายใดูเป็นิพิื่เศษัเห้นิือคู่แข่ง 

    รายอน่ิ ไมว่า่ในิดูา้นิคณุภาพื่ การทดูสำอบ การต้ดิูต้ั�ง ต้ลอดูจนิการบำารงุรกัษัาในิการให้บ้รกิารสำอ่สำง่สำญัญาณ

   เจ้าห้น่ิ�

   - สำิทธีิท่�จะไดู้รับการปฏิิบัต้ิต้ามเง่อนิไขในิสัำญญาภายใต้้ห้ลักเกณฑ์์และกฎห้มายท่�กำาห้นิดู

   - สำิทธีิท่�จะไดู้รับข้อมูลทางการเงินิท่�ถููกต้้องครบถู้วนิ เป็นิจริง และ ทันิต้่อเห้ตุ้การณ์ 

   - สำิทธีิท่�จะไดู้รับการชำาระห้น่ิ�ต้รงต้ามเวลา และ ไดู้รับการดููแลคุณภาพื่ของห้ลักทรัพื่ย์คำ�าประกันิ 
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   ผูู้้ลงทุนิ

   - สำิทธีิท่�จะไดู้รับการปฏิิบัต้ิอย่างเป็นิธีรรม และเท่าเท่ยมกันิ

   - สำิทธีิท่�จะไดู้รับการปฏิิบัติ้อย่างมุ่งมั�นิท่�จะดูำาเนิินิธีุรกิจดู้วยความรู้และทักษัะการบริห้ารจัดูการอย่าง 

    สำุดูความสำามารถูดู้วยความซึ่่อสำัต้ย์สำุจริต้

   - สำทิธีทิ่�จะไดูร้บัการปกปอ้งไมใ่ห้เ้กิดูการแสำวงห้าผู้ลประโยชนิ ์โดูยการใชข้อ้มูลใดูๆ ขององคก์รซึ่ึ�งยงัไมเ่ปดิูเผู้ย 

    ต้่อสำาธีารณะ 

   - สำิทธีิท่�จะไดู้รับทราบข้อมูลทางการเงินิ และข้อมูลท่�มิใช่การเงินิของบริษััทฯ ต้ามข้อกำาห้นิดูของ 

    ต้ลาดูห้ลักทรัพื่ย์แห้่งประเทศไทย อย่างถููกต้้อง ครบถู้วนิ ทันิเวลา และโปร่งใสำ

   ห้นิ่วยงานิของรัฐ

   - สำิทธีิในิการกำากับ ดููแล และลงโทษั ต้ามกฎห้มาย ข้อบังคับ และมาต้รฐานิการปฏิิบัติ้ของห้นิ่วยงานิของรัฐ

 1.2 บริษััทฯ ให้้ความสำำาคัญเก่�ยวกับการดููแลเร่องความปลอดูภัย และสุำขอนิามัย โดูยการปฏิิบัต้ิต้าม “นิโยบายความ

ปลอดูภัย อาช่วอนิามัย และสำภาพื่แวดูล้อมในิการทำางานิเครือเจริญโภคภัณฑ์์” และ “นิโยบายการสำ่งเสำริม 

สำุขภาพื่พื่นัิกงานิของกลุ่มบริษััททรู” จัดูให้้ม่การบริห้ารจัดูการดู้านิความปลอดูภัย อาช่วอนิามัย และสำภาพื่

แวดูล้อมในิการทำางานิให้้เป็นิไปต้ามมาต้รฐานิ แนิวทางการจัดูการของเครือเจริญโภคภัณฑ์์ รวมทั�งการ 

สำ่งเสำริมสำุขภาพื่แก่พื่นิักงานิ ดูังน่ิ�

  1) จดัูให้ม่้โครงสำรา้งการจดัูการดูา้นิความปลอดูภัย อาช่วอนิามัย และสำภาพื่แวดูลอ้มในิการทำางานิประกอบดูว้ย 

คณะกรรมการความปลอดูภัย อาช่วอนิามัย และสำภาพื่แวดูล้อมในิการทำางานิ ห้นิ่วยงานิความปลอดูภัยฯ 

เจ้าห้นิ้าท่�ความปลอดูภัยระดูับบริห้าร ห้ัวห้นิ้างานิเทคนิิค เทคนิิคขั�นิสูำง และเจ้าห้นิ้าท่�ความปลอดูภัยวิชาช่พื่ 

เพื่่อกำาห้นิดูบทบาท ห้นิ้าท่�และความรับผู้ิดูชอบ ให้้ปฏิิบัต้ิห้นิ้าท่� ดููแลดู้านิความปลอดูภัยต้ามท่�กฎห้มาย

กำาห้นิดู และเป็นิไปต้ามท่�บริษััทฯ กำาห้นิดู

  2) จดัูทำากฎระเบย่บ ขอ้บงัคบั และคูม่อื ขั�นิต้อนิการปฏิบิตั้งิานิดูา้นิความปลอดูภยั อาช่วอนิามยั และสำภาพื่แวดูลอ้ม 

ในิการทำางานิในิระบบ เอกสำารระบบคุณภาพื่ของบริษััทฯ เช่นิ การต้รวจสำอบความปลอดูภัยฯ ความปลอดูภัย

ในิการทำางานิบนิเสำาสำูง การทำางานิกับไฟฟ้า การทำางานิในิท่�อับอากาศ บ่อพื่ักเคเบิลใต้้ดูินิ และการซึ่้อม

อพื่ยพื่กรณ่เกิดูเห้ตุ้ฉ่ำุกเฉ่ำินิ เป็นิต้้นิ

  3) จัดูทำาคู่มือความปลอดูภัยให้้กับพื่นัิกงานิท่�ทำางานิในิสำำานัิกงานิ และ พื่นัิกงานิช่างเทคนิิค โดูยจัดูอยู่ในิรูป 

E-Book เพื่่อให้้พื่นัิกงานิทุกคนิสำามารถูเข้ามาศึกษัา ทำาความเข้าใจ และนิำาไปปฏิิบัต้ิ ปรับปรุงระบบการ

รายงานิความปลอดูภัย การรายงานิข้อมูลออนิไลนิ์ ผู้่านิทางเว็บไซึ่ต้์ห้นิ่วยงานิ

  4) กำาห้นิดูกฎระเบ่ยบ คำาสำั�ง ว่าดู้วยเร่องความปลอดูภัยในิการทำางานิให้้กับพื่นัิกงานิ และผูู้้รับเห้มาท่�รับงานิ

จากบริษััทฯ

  5) ม่การจัดูทำาแผู้นิป้องกันิ และ แผู้นิอพื่ยพื่กรณ่เกิดูเห้ตุ้ฉุ่ำกเฉิ่ำนิของบริษััทฯ สำำาห้รับแต้่ละสำถูานิประกอบการ

ของบริษััทฯ จัดูทำาสำมุดูและภาพื่วิดู่โอคำาแนิะนิำาวิธี่ปฏิิบัติ้ต้นิกรณ่เกิดูเห้ตุ้ฉุ่ำกเฉิ่ำนิต้่างๆ ให้้กับพื่นัิกงานิ

  6) จัดูให้้ม่การอบรมห้ลักสำูต้รความปลอดูภัยต้่างๆ เช่นิ การทำางานิบนิเสำาสูำง การทำางานิในิบ่อพัื่กเคเบิลใต้้ดูินิ 

การทำางานิกับไฟฟ้าแรงสูำง แรงต้ำ�า และการปฐมพื่ยาบาลการช่วยเห้ลือช่วิต้ขั�นิพื่ื�นิฐานิ ให้้กับพื่นัิกงานิ และ

ผูู้้รับเห้มางานิของบริษััทฯ พื่นิักงานิ และห้รือลูกจ้างท่�ผู้่านิการอบรมจะไดู้รับสำมุดู Safety Passport ประจำาต้ัว 

เพื่่อแสำดูงเป็นิห้ลักฐานิยืนิยันิว่าผู้่านิการอบรม ในิกรณ่ท่�ม่ผูู้้ควบคุมงานิของบริษััทฯ ไปสำุ่มต้รวจสำอบท่� 

ห้นิ้างานิ รวมทั�งการสำ่งพื่นัิกงานิไปอบรมการปีนิและการทำางานิบนิเสำาของการไฟฟ้านิครห้ลวง และ 

การไฟฟ้าสำ่วนิภูมิภาค
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  7) บริษััทฯ จัดูให้้ม่ระบบการจัดูการควบคุมดู้านิความปลอดูภัยกับผูู้้รับเห้มา และผูู้้รับเห้มารายย่อย ผู้่านิทาง

สำัญญาจัดูซึ่ื�อ-จัดูจ้าง (Contractor & Subcontractor Risk Control) โดูยผูู้้รับเห้มาห้ลักจะต้้องแจ้งจำานิวนิ 

รายช่อ กองงานิ รวมผูู้้รับเห้มารายย่อย ระบุการอบรมดู้านิความปลอดูภัย อุปกรณ์ท่�ใช้ อุปกรณ์คุ้มครอง

ความปลอดูภัยสำ่วนิบุคคล ไดู้แก่ งานิสำร้าง ต้ิดูต้ั�ง ซึ่่อมบำารุงรักษัา แก้ไข เช่นิ งานิโครงข่ายโทรศัพื่ท์  

งานิระบบป้องกันิเพื่ลิงไห้ม้อัต้โนิมัต้ิ เป็นิต้้นิ ทั�งน่ิ� เพื่่อเป็นิการควบคุมการจัดูการความปลอดูภัยของ 

ผูู้้รับเห้มาเพื่่อให้้มั�นิใจว่าผูู้้รับเห้มาไดู้ปฏิิบัต้ิต้ามกฎระเบ่ยบ เง่อนิไขท่�บริษััทฯกำาห้นิดู และทำาให้้บริษััทฯ

สำามารถูจัดูการดู้านิความปลอดูภัยของกลุ่มผูู้้รับเห้มาให้้เป็นิระบบมากยิ�งขึ�นิ

  8) รณรงค์สำนัิบสำนุินิสำ่งเสำริมสุำขอนิามัยให้้กับพื่นัิกงานิทั�งในิกรุงเทพื่ฯ และต้่างจังห้วัดูอย่างห้ลากห้ลาย 

สำนิบัสำนินุิผู้ลกัดูนัิชมรมก่ฬาต้า่งๆ ของบรษิััทฯ ให้จ้ดัูกิจกรรมเพื่อ่ให้พ้ื่นิกังานิไดูอ้อกกำาลงักายมากขึ�นิ รวมทั�ง 

การดููแลสำภาพื่จิต้ใจ โดูยการสำ่งเสำริมให้้พื่นิักงานิสำามารถูไปศึกษัา ปฏิิบัต้ิดููแลจิต้ใจโดูยไม่นิับเป็นิวันิลา 

จำานิวนิ 5 วันิต้่อปี

  9) ดููแล ต้ิดูต้าม เฝ่้าระวังคุณภาพื่อากาศภายในิพื่ื�นิท่�สำำานัิกงานิท่�ให้้พื่นัิกงานิปฏิิบัต้ิงานิอยู่เป็นิระยะ  

โดูยทำาการสุำ่มต้รวจวัดูคุณภาพื่อากาศในิสำำานิักงานิท่�ม่พื่นิักงานิทำางานิอยู่เป็นิจำานิวนิมาก และห้รือพื่ื�นิท่� 

ท่�ม่การให้้บริการลูกค้า ไดู้แก่ สำำานิักงานิให้ญ่ อาคารสำำานิักงานิท่�ม่กลุ่มพื่นิักงานิรับสำายโทรศัพื่ท์ทำางานิ 

อาคารสำำานิักงานิ ชุมสำายโทรศัพื่ท์ห้ลัก และพื่ื�นิท่�ให้้บริการลูกค้า ทรูช็อป (พื่ารามิเต้อร์ท่�ต้รวจวัดู ไดู้แก่ 

คาร์บอนิไดูออกไซึ่ดู์ คาร์บอนิมอนิอกไซึ่ดู์ รา ย่สำต้์ โมลดู์ แบคท่เร่ยฟอร์มาดู่ไฮดู์ อนิุภาคฝุ่่นิท่�ม่ผู้ลต้่อระบบ

ทางเดูินิห้ายใจ อุณห้ภูมิ ความชื�นิ เป็นิต้้นิ)

  10) ในิชว่งท่�ม่การระบาดูของโรคระบบทางเดูนิิห้ายใจ บรษิัทัฯ ไดูดู้ำาเนิินิการอบพื่น่ิฆ่า่เชื�อโรคในิสำถูานิประกอบการ 

เพื่่อป้องกันิมิให้้สำถูานิท่�ทำางานิเป็นิท่�แพื่ร่เชื�อโรค และจัดูห้าวัคซึ่่นิป้องกันิโรคไข้ห้วัดูให้ญ่ในิราคาพื่ิเศษั

สำำาห้รับพื่นัิกงานิ (4 สำายพัื่นิธีุ์) นิอกจากน่ิ�ยังไดู้จัดูให้้ม่บริการฉ่ำ่ดูวัคซึ่่นิป้องกันิไวรัสำตั้บอักเสำบ เอ และบ่ และ

วัคซึ่่นิป้องกันิมะเร็งปากมดูลูก (2 และ 4 สำายพื่ันิธีุ์) ในิแต้่ละไต้รมาสำทุกปี

  11) การสำุ่มต้รวจสำอบสำถูานิประกอบกิจการย่อย (ทรูช็อป) รวมถูึงสำำานัิกงานิย่อยในิเขต้พื่ื�นิท่�กรุงเทพื่ฯ และ 

ต้่างจังห้วัดูเพื่่อให้้มั�นิใจว่าสำถูานิท่�ปฏิิบัติ้งานิม่ความปลอดูภัย ถููกสำุขลักษัณะอนิามัย ม่สำภาพื่แวดูล้อม 

ในิการปฏิิบัต้ิงานิท่�ดู่

  12) จัดูทำาสำ่อประชาสัำมพื่ันิธี์ เพื่่อรณรงค์ เฝ่้าระวัง และแนิะนิำาแนิวทางการปฏิิบัติ้ เพื่่อป้องกันิอาการเจ็บป่วย

อันิเนิ่องมาจากโรคระบาดูต้ามสำภาวการณ์ และอาการป่วยจากการเปล่�ยนิแปลงสำภาพื่ภูมิอากาศ

  13) ทำาการประเมินิความเสำ่�ยงเพื่่อพื่ิจารณาโอกาสำและความรุนิแรงของอันิต้รายท่�อาจจะเกิดูขึ�นิจากการ 

ปฏิิบัต้ิงานิเพื่่อนิำาไปสำู่การห้าแนิวทางในิการป้องกันิอันิต้รายและลดูความเส่ำ�ยงท่�อาจจะเกิดูขึ�นิ นิอกจากน่ิ� 

ยังนิำาผู้ลการประเมินิไปสำู่การต้รวจสุำขภาพื่ต้ามปัจจัยเส่ำ�ยงท่�พื่นิักงานิอาจไดู้รับผู้ลกระทบต้่อสุำขภาพื่อันิเนิ่อง

มาจากการปฏิิบัต้ิงานิอ่กดู้วย

 1.3 บริษััทฯ ม่นิโยบายค่าต้อบแทนิพื่นิักงานิในิรูปแบบต้่างๆท่�สำอดูคล้องกับกฎห้มายแรงงานิ ม่ความเป็นิธีรรม และ

แข่งขันิไดู้กับต้ลาดูแรงงานิ รวมทั�งสำอดูคล้องกันิ เพื่่อดึูงดููดู รักษัา และจูงใจ บุคลากรท่�เป็นิคนิเก่ง และคนิดู ่ 

ให้้เป็นิกำาลังสำำาคัญในิการร่วมสำร้างผู้ลลัพื่ธี์ท่�ยั�งยืนิให้้กับบริษััทฯ นิอกจากนิ่� บริษััทฯ ยังพื่ิจารณาจ่ายค่าต้อบแทนิ

ต้ามผู้ลการดูำาเนิินิงานิของบริษััทฯ ทั�งระยะสัำ�นิและระยะยาว โดูยม่การกำาห้นิดู Balanced Scorecard (BSC) 

เพื่่อเป็นิเคร่องมือดู้านิการจัดูการท่�ช่วยในิการนิำากลยุทธี์ขององค์กรไปสูำ่การปฏิิบัต้ิ และกำาห้นิดูตั้วช่�วัดู (Key 

Performance Indicators : KPIs) เพื่่อเป็นิแนิวทางในิการปฏิิบัต้ิงานิของพื่นัิกงานิและประเมินิผู้ลการปฏิิบัต้ิงานิ
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 1.4 บริษััทฯ ไดู้เปิดูเผู้ยถูึงแนิวปฏิิบัติ้เก่�ยวกับค่าต้อบแทนิและสำวัสำดูิการของพื่นัิกงานิ โดูยม่การระบุค่าต้อบแทนิ

และสำวัสำดูิการไว้อย่างละเอ่ยดูไว้ในิห้ัวข้อ “ข้อมูลเก่�ยวกับพื่นัิกงานิ” ในิ แบบ 56-1 One Report 

 1.5 บริษััทฯ จัดูให้้ม่กองทุนิสำำารองเล่�ยงช่พื่สำำาห้รับพื่นิักงานิ

 1.6 บริษััทฯ ม่นิโยบายและการปฏิิบัต้ิเก่�ยวกับการคัดูเลือกคู่ค้าอย่างเป็นิธีรรมและสำร้างสัำมพัื่นิธี์ท่�ดู่กับคู่ค้า จึงไดู้ 

จัดูทำานิโยบายและแนิวปฏิิบัต้ิดู้านิการจัดูซืึ่�อจัดูห้าสำินิค้าและบริการอยู่ในิคู่มือคุณธีรรมและข้อพื่ึงปฏิิบัต้ิสำำาห้รับ

ฝ่่ายจัดูซึ่ื�อ (Procurement Code of Conduct) ซึึ่�งครอบคลุมนิโยบายการจัดูซืึ่�ออย่างยั�งยืนิ จรรยาบรรณทาง

ธีุรกิจ คุณธีรรม และข้อพึื่งปฏิิบัต้ิของคู่ค้า (Supplier Code of Conduct) แนิวการปฏิิบัติ้ท่�ดู่ในิการจัดูซืึ่�อจัดูจ้าง  

การต้่อต้้านิคอร์รัปชั�นิ การต้รวจสำอบสำถูานิภาพื่คู่ค้าและบริห้ารจัดูการความเส่ำ�ยง การสำ่อสำารภายในิและ

ภายนิอกองค์กรและการสำอดูสำ่องต้ิดูต้ามผู้ล เพื่่อให้้พื่นิักงานิและคู่ค้ารับทราบและปฏิิบัติ้ต้าม

  การคัดูเลือกคู่ค้านัิ�นิ บริษััทฯ คำานิึงถูึงกระบวนิการคัดูเลือกคู่ค้าท่�โปร่งใสำและเท่าเท่ยมกันิ โดูยผู้่านิกระบวนิการ

สำรรห้า คัดูเลือก วิเคราะห้์ข้อมูล ต้ลอดูจนิการประเมินิผู้ลผู้่านิระบบ E- Procurement เพื่่อให้้ม่มาต้รฐานิการ

กำากับดููแลกิจการท่�ดู่ โปร่งใสำ และเป็นิธีรรม พื่ร้อมต้รวจสำอบไดู้ ทั�งน่ิ� บริษััทฯ ยึดูมั�นิในิการจัดูซืึ่�อจัดูจ้างอย่าง

ยั�งยืนิ คือ เนิ้นิท่�แนิวคิดูแบบองค์รวม โดูยนิำาปัจจัยดู้านิสิำ�งแวดูล้อม สำังคมและการกำากับดููแลกิจการท่�ดู่เข้ามา 

พื่ิจารณาร่วมกับการคัดูเลือกคู่ค้า คู่ค้าท่�ผู้่านิการคัดูเลือกเชิงพื่าณิชย์และคุณสำมบัติ้เฉ่ำพื่าะเบื�องต้้นิจะต้้อง 

ผู้่านิการประเมินิต้นิเองดู้วยระบบออนิไลนิ์ดู้านิธีรรมาภิบาลขององค์กรดู้วย สำำาห้รับคู่ค้าห้ลัก นิอกเห้นิือจาก

การต้รวจประเมินิคุณภาพื่แล้ว บริษััทฯ จะดูำาเนิินิการต้รวจประเมินิดู้านิสัำงคม สำภาพื่แวดูล้อม และการบริห้าร

จัดูการความเสำ่�ยง ณ สำถูานิประกอบการของคู่ค้า เพื่่อให้้สำอดูคล้องกับนิโยบายการจัดูซืึ่�ออย่างยั�งยืนิ

  บริษััทฯ ต้ระห้นัิกเสำมอว่าการจัดูซืึ่�อจัดูจ้างนัิ�นิเป็นิการทำาธีุรกรรมระห้ว่างกลุ่มทรูและคู่ค้า ทั�ง 2 ฝ่่ายจึงต้้อง

ปฏิิบัต้ิห้นิ้าท่�ดู้วยความซึ่่อสำัต้ย์สำุจริต้ เคารพื่ในิวิชาช่พื่ รักษัาซึึ่�งเก่ยรต้ิของคู่ค้าและต้นิ โดูยไม่เลือกปฏิิบัติ้และ

ให้้โอกาสำเท่าเท่ยมกันิ ควบคู่ไปกับการเป็นิพัื่นิธีมิต้รร่วมรับผิู้ดูชอบต้่อสัำงคมและสิำ�งแวดูล้อม

 1.7 บรษิัทัฯ ต้ระห้นิกัและให้ค้วามสำำาคญัเรอ่งปญัห้าสำิ�งแวดูลอ้มทั�งภายในิและภายนิอกองคก์ร ม่การกำาห้นิดูเปา้ห้มาย 

และดูำาเนิินิการเพื่่อบริห้ารจัดูการดู้านิการเปล่�ยนิแปลงสำภาพื่ภูมิอากาศและม่สำ่วนิร่วมในิการลดูผู้ลกระทบ 

ต้่อสำิ�งแวดูล้อมในิวงกว้าง    

  กลุ่มทรูไดู้ประกาศความมุ่งมั�นิท่�ท้าทายสำู่การเป็นิองค์กรท่�ปล่อยก๊าซึ่คาร์บอนิไดูออกไซึ่ดู์สำุทธีิทางต้รงและ 

ทางอ้อม (Scope 1 & 2) เป็นิศูนิย์ ห้รือ Carbon Neutral ภายในิปี 2573 และในิปี 2564 บริษััทฯ ยังไดู้ประกาศ

เจต้นิารมณ์เร่องวิกฤต้ิโลกร้อนิต้ั�งเป้า Net Zero ภายในิปี 2593 ห้รืออย่างช้าสุำดูไม่เกินิปี 2613 ร่วมกับสำมาคม

เครือข่ายโกลบอลคอมแพื่็กแห้่งประเทศไทยเพื่่อร่วมเป็นิสำ่วนิห้นึิ�งในิการแก้ไขปัญห้าการเปล่�ยนิแปลงสำภาพื่ 

ภูมิอากาศท่�ทั�วโลกให้้ความสำำาคัญ และสำนิับสำนุินิการลดูก๊าซึ่เรือนิกระจกของประเทศไทย

  บริษััทฯ ม่การบริห้ารติ้ดูต้ามผู้ลการดูำาเนิินิงานิโดูยคณะทำางานิดู้านิการจัดูการสำิ�งแวดูล้อมและ ม่คณะกรรมการ 

นิวัต้กรรมและความยั�งยืนิทำาห้นิ้าท่�กำากับดููแล เพื่่อให้้บรรลุเป้าห้มายท่�กำาห้นิดูและบริห้ารจัดูการการ

เปล่�ยนิแปลงสำภาพื่ภูมิอากาศทั�งการใช้ไฟฟ้าจากพื่ลังงานิห้มุนิเว่ยนิ (Renewable Energy) โดูยผู้ลิต้และใช้

ไฟฟ้าจากพื่ลังงานิแสำงอาทิต้ย์ (Solar Cell) ท่�สำถูาน่ิฐานิและชุมสำาย จำานิวนิ 3,481 แห้่ง ผู้ลิต้ไฟฟ้าไดู้ประมาณ 

27,000 เมกะวัต้ต้์ สำามารถูลดูก๊าซึ่เรือนิกระจกไดู้กว่า 12,000 ต้ันิคาร์บอนิไดูออกไซึ่ดู์เท่ยบเท่า (tonCO
2
e)  

อ่กทั�ง ร่วมกับพื่ันิธีมิต้รในิการจัดูห้าและใช้ไฟฟ้าจากพื่ลังงานิสำะอาดูมากขึ�นิ 

  กลุ่มทรู ยังม่การปรับปรุงห้รือติ้ดูตั้�งอุปกรณ์เพื่ิ�มประสำิทธีิภาพื่และประห้ยัดูใช้ไฟฟ้ามากขึ�นิ ทั�งสำถูาน่ิฐานิ 

สำถูาน่ิชุมสำาย รวมถูึงอาคารสำำานัิกงานิ อาทิ การต้ิดูตั้�งระบบปรับอากาศแบบไฟฟ้า และปรับปรุงระบบลิฟท์ 

เป็นิต้้นิ ห้ล่กเล่�ยงการปล่อยก๊าซึ่เรือนิกระจกจากการใช้กระดูาษัโดูยเปล่�ยนิมาใช้ใบเสำร็จรับเงินิห้รือใบกำากับ

ภาษั่อิเล็กทรอนิิกสำ์ ผู้่านิทาง SMS ห้รือ e-mail แทนิ รวมถึูงการนิำากลไกราคาคาร์บอนิภายในิองค์กร (Internal 
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Carbon Pricing) มาใช้เป็นิเคร่องมือช่วยต้ัดูสำินิใจเลือกโครงการท่�จะการลงทุนิต้ั�งแต้่ต้้นิทาง สำนิับสำนิุนิการลงทุนิ

โครงการคาร์บอนิ และการนิำานิวัต้กรรม เทคโนิโลย่ต้่างๆ เข้ามาขับเคล่อนิ 

  บริษััทฯ ไดู้จัดูโครงการทรูรวมใจปลูกต้้นิไม้ลดูโลกร้อนิ มอบกล้าไม้เศรษัฐกิจให้้พื่นิักงานิท่�สำนิใจเข้าร่วมโครงการ

นิำาไปปลูกในิพื่ื�นิท่�ของต้นิเอง เพื่่อเพื่ิ�มพื่ื�นิท่�ส่ำเข่ยว และช่วยดููดูซึ่ับก๊าซึ่คาร์บอนิไดูออกไซึ่ดู์ โดูยม่พื่นิักงานิ

เข้ามาม่สำ่วนิร่วมกว่า 30 คนิ รวมพื่ื�นิท่�ในิการปลูกจำานิวนิ 165 ไร่ ทั�วประเทศไทย ซึึ่�งคาดูว่าจะช่วยดููดูซัึ่บ

คาร์บอนิไดูออกไซึ่ดู์กว่า 2,400 ต้ันิคาร์บอนิไดูออกไซึ่ดู์เท่ยบเท่าในิปี 2573

  นิอกจากเป้าห้มายสำู่การเป็นิองค์กร Carbon Neutral แล้ว บริษััทฯ ยังไดู้กำาห้นิดูเป้าห้มายดู้านิสิำ�งแวดูล้อม

อ่ก 2 เร่อง ไดู้แก่ การสำร้างระบบเศรษัฐกิจห้มุนิเว่ยนิให้้ไดู้ 100% โดูยลดูปริมาณ E-WASTE ท่�นิำาไปฝ่ังกลบ 

ให้้เป็นิศูนิย์ ใช้บรรจุภัณฑ์์ท่�สำามารถูนิำากลับมาใช้ซึ่ำ�าห้รือย่อยสำลายไดู้  และการดููแลรักษัาทรัพื่ยากรนิำ�า เพื่่อลดู

ปริมาณการนิำานิำ�ามาใช้ต้่อรายไดู้ลง 10% เม่อเท่ยบกับปีฐานิ 2563

  บริษััทฯ ไดู้พื่ัฒินิาระบบบริห้ารจัดูการสิำ�งแวดูล้อม (Environmental Management System: EMS) ให้้เป็นิไป

ต้ามมาต้รฐานิสำากล ISO 14001:2015 อย่างต้่อเนิ่องครอบคลุมกว่า 96% ของพื่ื�นิท่�สำำานัิกงานิ เพื่่อทำาให้้เกิดู

การปฏิิบัต้ิดู้านิการจัดูการผู้ลกระทบทางสิำ�งแวดูล้อมให้้เป็นิไปในิแนิวทางเดู่ยวกันิในิสำถูานิประกอบการห้ลัก 

ของบริษััทฯ ช่วยลดูค่าใช้จ่ายดู้านิค่าไฟฟ้า ค่านิำ�าประปา ไดู้อ่กทางห้นึิ�ง

  นิอกจากน่ิ� บริษััทฯ ไดู้ประยุกต้์ใช้เทคโนิโลย่การสำ่อสำารท่�เป็นิจุดูแข็งของบริษััทฯ พื่ัฒินิานิวัต้กรรมเพื่่อการ 

อนิุรักษั์สำิ�งแวดูล้อม ม่ต้ัวอย่างโครงการท่�โดูดูเดู่นิ ไดู้แก่ โครงการเฝ่้าระวังช้างป่าดู้วยระบบเตื้อนิภัยล่วงห้นิ้า 

โดูยร่วมกับกรมอุทยานิแห้่งชาติ้ สำัต้ว์ป่าและพัื่นิธีุ์พืื่ช และองค์กร WWF ประเทศไทย ดูำาเนิินิโครงการเฝ่้าระวัง

ช้างป่าดู้วยระบบเต้ือนิภัยล่วงห้นิ้า ดู้วยการดูำาเนิินิการต้ิดูตั้�งกล้อง Camera trap พื่ร้อม SIM และ SD Card 

บริเวณดู่านิช้างออกเพื่่อบันิทึกภาพื่ช้างและสำ่งข้อมูลภาพื่พื่ร้อมพิื่กัดูไปยังระบบ cloud อัต้โนิมัติ้ เพื่่อแจ้งเต้ือนิ

เจ้าห้นิ้าท่�ดูำาเนิินิการผู้ลักดัูนิช้าง ไดู้อย่างแม่นิยำา และรวดูเร็ว นิับเป็นิการนิำาศักยภาพื่เทคโนิโลย่สำ่อสำาร มาช่วย

ลดูการปะทะและลดูความขัดูแย้งระห้ว่างคนิและช้างป่า ทั�งน่ิ� อุทยานิแห้่งชาติ้กุยบุร่ จังห้วัดูประจวบค่ร่ขันิธี์ 

ม่การติ้ดูต้ั�งกล้องดัูกถู่ายภาพื่สัำต้ว์ป่าระห้ว่างเดืูอนิ พื่ฤศจิกายนิ 2561 ถูึง เดืูอนิพื่ฤศจิกายนิ 2564 จำานิวนิ  

30 จุดู และระบบไดู้จับภาพื่ถู่ายช้างป่าไดู้ จำานิวนิ 2,614 ครั�ง และม่การดูำาเนิินิการสำ่งชุดูปฏิิบัต้ิการฯ เข้าผู้ลักดัูนิ

ช้างป่า จำานิวนิ 2,261 ครั�ง คิดูเป็นิ 86.50% สำ่วนิอ่ก 353 ครั�ง (13.50%) ไม่ใช่การบุกรุกจึงไม่ต้้องสำ่งชุดูปฏิิบัต้ิ

การเข้าดูำาเนิินิการในิปี 2563-2564 บริษััทฯ ยังไดู้ขยายผู้ลการสำนิับสำนุินิระบบเฝ่้าระวังช้างป่าไปยังโครงการ

พื่ัชรสุำธีาคชานุิรักษั์ในิพื่ื�นิท่�ป่ารอยต้่อภาคต้ะวันิออกซึึ่�งม่ปัญห้าความขัดูแย้งระห้ว่างคนิกับช้างป่าเช่นิกันิ  

โดูยไดู้ต้ิดูต้ั�งกล้องกว่า 36 จุดู ในิดู่านิวิกฤต้ของ 4 จังห้วัดู ท่�ไดู้รับผู้ลกระทบ ประกอบดู้วย ชลบุร่ จันิทบุร่ 

สำระแก้ว ฉ่ำะเชิงเทรา และอยู่ระห้ว่างดูำาเนิินิการในิพื่ื�นิท่�จังห้วัดูระยองเพื่ิ�มเต้ิมซึ่ึ�งม่ประชากรในิชุมชนิ ไดู้รับ

ประโยชนิ์จากโครงการน่ิ� จำานิวนิ 131,082 คนิ

  ในิดู้านิการสำร้างความต้ระห้นัิกรู้ถึูงคุณค่าของทรัพื่ยากรป่าไม้และสำัต้ว์ป่า บริษััทฯ ร่วมกับกรมอุทยานิแห้่งชาติ้

สำัต้ว์ป่าและพื่ันิธีุ์พืื่ช จัดูโครงการปลูกจิต้สำำานิึกอนุิรักษั์ธีรรมชาติ้และสิำ�งแวดูล้อม ประกวดูภาพื่ถู่าย “สำัต้ว์ม่ค่า 

ป่าม่คุณ” มาอย่างต้่อเนิ่องเป็นิประจำาทุกปีถึูง 27 ปี โดูย ม่วัต้ถูุประสำงค์เพื่่อสำร้างความต้ระห้นัิกรู้ รณรงค์ให้ ้

คนิไทยหั้นิมาให้้ความสำำาคัญ และช่วยกันิอนิุรักษั์ธีรรมชาต้ิมากขึ�นิ รวมทั�ง รณรงค์ให้้ม่การปลูกป่า เพื่่อเพื่ิ�มพื่ื�นิท่�

สำ่เข่ยวและแห้ล่งกักเก็บก๊าซึ่เรือนิกระจก และไดู้พื่ัฒินิาแอปพื่ลิเคชั�นิ We Grow เพื่่อบันิทึกข้อมูลการปลูกต้้นิไม้

และช่วยกักเก็บก๊าซึ่คาร์บอนิไดูออกไซึ่ดู์ 

 1.8 บริษััทฯ เช่อมั�นิว่า องค์กรต้้องปรับต้ัวให้้รวดูเร็วทันิต้่อกระแสำการเปล่�ยนิแปลงของโลก ดูังนัิ�นิ รูปแบบการ

จัดูการนิวัต้กรรมจึงเป็นินิวัต้กรรมแบบเปิดูเพื่่อให้้ต้อบสำนิองความต้้องการของผูู้้บริโภคอย่างทันิท่วงท่ การ

ขับเคล่อนิองค์กรดู้วยนิวัต้กรรมเป็นิกลยุทธี์ท่�สำำาคัญในิการนิำาพื่าธีุรกิจให้้ก้าวไปข้างห้นิ้าและเต้ิบโต้อย่างยั�งยืนิ 

ดูังนัิ�นิ เพื่่อสำร้างความไดู้เปร่ยบในิการแข่งขันิ บริษััทฯ จึงมุ่งเนิ้นิสำร้างองค์กรแห้่งนิวัต้กรรม สำร้างบรรยากาศ

ท่�เอื�อต้่อการเร่ยนิรู้ สำ่งเสำริมพื่นิักงานิให้้แสำดูงศักยภาพื่ สำร้างสำรรค์นิวัต้กรรมให้ม่ๆ ต้อบสำนิองความต้้องการ
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ผูู้้บริโภคในิทุกไลฟ์สำไต้ล์ ในิขณะเดู่ยวกันิยังมุ่งสำร้างสำรรค์นิวัต้กรรมเพื่่อสัำงคมและสิำ�งแวดูล้อม พื่ร้อมร่วม 

ขับเคล่อนิให้้สำังคมไทยให้้ก้าวสำู่ยุคดิูจิทัลอย่างเต็้มรูปแบบ

    ยุทธศาสตร์ “ร้� ผู้ลุ่ ร่วม ใจ้ ทำา” สร�างให�เกิดัอิงค่์กรนวัตกรรม

กลุ่มทรูไดู้นิิยามนิวัต้กรรม ห้มายถูึง การทำาสิำ�งให้ม่ ท่�ทำาให้้เกิดูผู้ลลัพื่ธี์ห้รือคุณค่ามากกว่าเดูิม โดูยม่พื่ื�นิฐานิ 

คือ จินิต้นิาการ ความมุ่งมั�นิ และการเปล่�ยนิความคิดูเป็นิกระบวนิการ ทำาให้้เกิดูขึ�นิจริงและสำ่งผู้ลประโยชนิ์

ต้่อ เศรษัฐกิจ สำังคม และสำิ�งแวดูล้อม

การทำาสำิ�งให้ม่ ห้มายถูึง การคิดูค้นิห้รือต้่อยอดูสำิ�งเดูิมท่�ม่อยู่แล้วให้้ดู่ยิ�งขึ�นิ โดูยม่ระดูับของความให้ม่ต้ั�งแต้่

ระดูับห้นิ่วยงานิ ระดูับองค์กร ระดัูบเครือ และระดูับประเทศ

คุณค่ามากกว่าเดูิม ห้มายถูึง คุณค่าทางเศรษัฐกิจ การสำร้างรายไดู้ การลดูต้้นิทุนิ การสำร้างความพื่ึงพื่อใจลูกค้า 

การลดูความเสำ่�ยงองค์กร การประห้ยัดูเวลา นิอกจากน่ิ� ยังรวมถูึง การสำร้างคุณค่าดู้านิสัำงคม คู่ค้า ชุมชนิ และ

สำิ�งแวดูล้อมอ่กดู้วย

กระบวนิการ ห้มายถูึง ขั�นิต้อนิการสำร้างนิวัต้กรรมอย่างม่ระบบ โดูยใช้ 9’C/9 ป.

เศรษัฐกิจ สำังคม และสำิ�งแวดูล้อม เป็นิเป้าห้มายท่�สำำาคัญสูำ่ความยั�งยืนิขององค์กร 

การบริห้ารจัดูการนิวัต้กรรมอย่างม่ประสำิทธีิภาพื่เป็นิปัจจัยห้นิุนิสำำาคัญท่�จะช่วยเพื่ิ�มข่ดูความสำามารถูในิการ

แขง่ขนัิอยา่งม่ประสำทิธีภิาพื่ ทั�งน่ิ� เพื่อ่การกา้วเปน็ิผูู้น้ิำาทางธีรุกจิ บรษิัทัฯ จงึมุง่เนิน้ิพื่ฒัินิานิวตั้กรรมในิห้ลากห้ลาย 

รูปแบบ เช่นิ นิวัต้กรรมดู้านิกระบวนิการ นิวัต้กรรมเพื่่อสัำงคม และ นิวัต้กรรมเพื่่อสิำ�งแวดูล้อม เป็นิต้้นิ เพื่่อใช้

เป็นิเคร่องมือในิการพัื่ฒินิากระบวนิการทำางานิของบริษััทฯ รวมทั�งการต้อบสำนิองความต้้องการของลูกค้าต้าม

ยุทธีศาสำต้ร์คอนิเวอร์เจนิซึ่์ของบริษััทฯ ท่�ยึดูห้ลักการผู้สำมผู้สำานิผู้ลิต้ภัณฑ์์บริการและโครงข่ายเพื่่อมอบคุณค่า

และประโยชนิ์สำูงสำุดูแก่ผูู้้บริโภค

บริษััทฯ นิำาห้ลักการ “รู้ ผู้ล ร่วม ใจ ทำา” มาเป็นิยุทธีศาสำต้ร์ห้ลักท่�สำำาคัญในิการพัื่ฒินิาสิำนิค้าและบริการให้ม่ๆ 

โดูยมุ่งสำร้างความพื่ึงพื่อใจของลูกค้า ให้้ความสำำาคัญต้่อความรับผู้ิดูชอบต้่อสัำงคมและสำิ�งแวดูล้อม สำ่งเสำริมการ

ลดูต้้นิทุนิและการสำร้างรายไดู้ต้ลอดูจนิการรับมือกับความเส่ำ�ยงท่�อาจเกิดูขึ�นิ โดูยม่ห้ลักการและแนิวคิดูดูังน่ิ�

     •  ยุทธีศาสำต้ร์ท่� 1: รู้ (Intelligence & Strategy) คือ การเข้าใจความต้้องการขององค์กรและผูู้้บริโภค 

      ผู้่านิการวิจัยและสำำารวจ

     •  ยุทธีศาสำต้ร์ท่� 2: ผู้ล (Impact & Assessment) คือ การวัดูผู้ลโดูยการวิเคราะห้์ประโยชนิ์และ 

      ผู้ลกระทบของการปฏิิบัต้ิงานิในิดู้านิเศรษัฐกิจ สำังคม และ สิำ�งแวดูล้อม

     •  ยุทธีศาสำต้ร์ท่� 3: ร่วม (Integration & Open Innovation) คือ ความร่วมมือภายในิและภายนิอก 

      องค์กร     

     •  ยุทธีศาสำต้ร์ท่� 4: ใจ (Innovation Culture) คือ การสำ่งเสำริมความคิดูสำร้างสำรรค์เพื่่อสำร้างวัฒินิธีรรม 

      เชิงนิวัต้กรรม

     •  ยุทธีศาสำต้ร์ท่� 5: ทำา (Innovation Development Process) คือ การลงมือสำร้างสำรรค์นิวัต้กรรม 

      ต้ามขั�นิต้อนิ
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การทำาให้้ยุทธีศาสำต้ร์ “รู้ ผู้ล ร่วม ใจ ทำา” นิำาองค์กรไปสูำ่ความสำำาเร็จไดู้นัิ�นิ บริษััทฯ ต้้องประสำานิความร่วมมือ

กับห้นิ่วยงานิทั�งภายในิ และภายนิอกองค์กร รวมทั�งสำถูาบันิต้่างๆ ทั�งภาครัฐและเอกชนิ อาทิ สำถูาบันิการศึกษัา 

บริษััทในิเครือ บริษััทคู่ค้า โดูยม่ศูนิย์นิวัต้กรรมเป็นิห้นิ่วยงานิห้ลักท่�สำำาคัญในิการขับเคล่อนิยุทธีศาสำต้ร์ โดูยยึดู

กระบวนิการ New Product Development (NPD) ต้ามกรอบขั�นิต้อนิการบริห้ารจัดูการนิวัต้กรรม (Innovation 

Process and Management) ของบริษััทฯ

    ทร้ อิินโนเวชั่ั�น อิวอิร์ดัส์ (True Innovation Awards) 

กลุ่มทรู ม่เป้าห้มายในิการนิำานิวัต้กรรมมาช่วยเสำริมประสำิทธีิภาพื่การดูำาเนิินิงานิเริ�มต้ั�งแต้่พื่นัิกงานิดู้วย

การผู้สำานินิวัต้กรรมเข้าเป็นิสำ่วนิห้นึิ�งของวัฒินิธีรรมองค์กร โดูยจัดูให้้ม่โครงการ ทรู อินิโนิเวชั�นิ อวอร์ดูสำ์  

(True Innovation Awards) ซึ่ึ�งเป็นิกิจกรรมท่�สำ่งเสำริมความสำามารถูดู้านินิวัต้กรรมภายในิองค์กร เปิดูโอกาสำให้้

พื่นิักงานิสำร้างสำรรค์ผู้ลงานินิวัต้กรรมและสำ่งผู้ลงานิเข้าประกวดู ซึ่ึ�งปีน่ิ�ครบรอบ 11 ปี บริษััทฯ จัดูประกวดู

ผู้ลงานิ 2 ประเภท ไดู้แก่ Inno Tree สำุดูยอดูนิวัต้กรรมท่�นิำามาใช้ไดู้จริง และ Idea Seed (เมล็ดูพื่ันิธีุ์ความคิดู) 

แนิวคิดูท่�ไดู้ม่การศึกษัาความเป็นิไปไดู้ โดูย Idea Seed ม่ผู้ลงานิเข้าร่วมประกวดู 142 ผู้ลงานิ และ Inno Tree 

ม่ผู้ลงานิเข้าร่วมประกวดู 171 ผู้ลงานิ ม่จำานิวนินิวัต้กรทั�งห้มดู 485 ท่านิ สำร้างรายไดู้และลดูค่าใช้จ่ายรวมถูึง 

4,617 ล้านิบาท โดูยนิำาระบบ i-Score มาเป็นิเคร่องมือตั้ดูสิำนิความเป็นินิวัต้กรรมท่�เข้าองค์ประกอบทั�ง 10 มิต้ิ 

เชน่ิ ทำาให้เ้กดิูธีรุกจิให้ม ่เพื่ิ�มความปลอดูภยั ลดูเวลา ผู้อ่นิแรงอำานิวยความสำะดูวก เปน็ิต้น้ิ และเมอ่เกดิูนิวตั้กรรม

ย่อมต้้องม่การปกป้อง ท่�ผู้่านิมา True Innovation center ไดู้ม่การสำ่งเสำริมและสำนิับสำนุินิการสำร้างนิวัต้กรรม 

พื่ร้อม ๆ ไปกับการปกป้องทรัพื่ย์สำินิทางปัญญา ปัจจุบันิ บริษััทฯ ม่จำานิวนิสำิทธิีบัต้รกว่า 90 ฉ่ำบับ

    ทร้ แลุ่็บ ค่วามร่วมมือิดั�านการพัฒนานวัตกรรมกับสถาบันการศ่กษา 

สำร้างสำรรค์ผู้ลงานินิวัต้กรรม บริษััทฯ ยังคงเดูินิห้นิ้าสำานิต้่อโครงการ ทรู แล็บ ซึ่ึ�งริเริ�มต้ั�งแต้่ ปี 2555 เป็นิความ

ร่วมมือกับ 10 สำถูาบันิการศึกษัาชั�นินิำาของประเทศ จัดูต้ั�งศูนิย์วิจัยและพื่ื�นิท่�สำร้างสำรรค์นิวัต้กรรม (Co-Working 

Space) สำำาห้รับบุคลากร นิิสำิต้/นิักศึกษัาของมห้าวิทยาลัยนัิ�นิๆ ใช้เป็นิพื่ื�นิท่�ในิการเร่ยนิรู้ ค้นิคว้าวิจัยและ 

ฝ่ึกอบรม เพื่่อกระตุ้้นิความคิดูและสำร้างแรงบันิดูาลใจในิการสำร้างสำรรค์ผู้ลงานิสำนัิบสำนุินิทุนิวิจัยพื่ร้อมกับ 

วางระบบเทคโนิโลย่สำ่อสำารและอุปกรณ์ อาทิ คอมพิื่วเต้อร์ เคร่องมือวิจัยต้่างๆ ให้้กับมห้าวิทยาลัย เพื่่อสำ่งเสำริม 

การวิจัยและพื่ัฒินิานิวัต้กรรมท่�ม่ผู้ลกระทบสำูงต้ลอดูจนิการใช้นิวัต้กรรมยุคให้ม่เพื่่อต้อบโจทย์ภาคธีุรกิจและ

สำังคม

โครงการนิวัต้กรรม “สำมาร์ทมิเต้อร์ท่�สำามารถูรับการจ่ายเงินิค่าไฟฟ้าดู้วยอุปกรณ์โมบายล์” ร่วมมือกับอาจารย์

คณะวิศวกรรมศาสำต้ร์ สำถูาบันิเทคโนิโลย่พื่ระจอมเกล้าเจ้าคุณทห้ารลาดูกระบัง งานิวิจัยน่ิ�เป็นิการพื่ัฒินิา 

สำมาร์ทมิเต้อร์สำำาห้รับใช้งานิกับอาคารชุดูผูู้้อาศัย อันิไดู้แก่ อพื่าร์ทเมนิต้์ คอนิโดูมิเน่ิยม เป็นิต้้นิ ใช้ห้ลักการ

คิดูค่าไฟฟ้าเป็นิรายย่อย (ขายปล่ก) โดูยสำมาร์ทมิเต้อร์ท่�พื่ัฒินิาขึ�นิในิโครงการน่ิ� ม่สำามารถูรับจ่ายค่าไฟฟ้า 

(Mobile Payment) ท่�เคร่องสำมาร์ทมิเต้อร์ดู้วยวงจรอิเล็กทรอนิิกสำ์ท่�พื่ัฒินิาขึ�นิโดูยเฉ่ำพื่าะ ควบคู่กับอุปกรณ์ 

โมบายล์ สำามารถูห้ักเงินิค่าไฟจากบัญช่ธีนิาคารห้รือบัต้รเครดูิต้ของผูู้้ชำาระเงินิไดู้แบบทันิท่ ซึ่ึ�งเป็นิการอำานิวย

ความสำะดูวกให้้กับผูู้้ประกอบการอาคารชุดู และผูู้้อยู่อาศัย

    ทร้ โรโบติก (True Robotics)  

กลุ่มทรู ในิฐานิะผูู้้นิำาโครงสำร้างพื่ื�นิฐานิทางดู้านิดูิจิทัลมุ่งมั�นิพื่ัฒินิาเทคโนิโลย่และบริการท่�ลำ�าสำมัยอย่าง 

ต้่อเนิ่อง เพื่่อสำร้างประสำบการณ์และเต้ิมเต็้มการใช้ช่วิต้ของคนิรุ่นิให้ม่ดู้วยการพื่ัฒินิาหุ้่นิยนิต้์ท่�สำามารถู 

ต้อบสำนิองต้่อรูปแบบการใช้ช่วิต้ท่�เปล่�ยนิไปของคนิรุ่นิให้ม่ ซึึ่�งจะช่วยสำร้างมูลค่าเพื่ิ�มให้้กับธีุรกิจไดู้เพื่ิ�มขึ�นิ  

โดูยการจัดูต้ั�งห้นิ่วยงานิ ทรู โรโบต้ิก (True Robotics) เพื่่อทำาการวิจัยและพื่ัฒินิาหุ้่นิยนิต้์ ทั�งสำ่วนิฮาร์ดูแวร์ 

และซึ่อฟต้์แวร์ ให้้สำามารถูนิำามาใช้กับธีุรกิจต้่างๆ ของกลุ่มทรู 
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โดูยในิปี 2564 ท่ม True Robotics ไดู้มุ่งเนิ้นินิำาผู้ลิต้ภัณฑ์์ให้ม่ท่�พื่ัฒินิาโดูยห้นิ่วยงานิ ทรู โรโบต้ิกออกสำู่ 

ท้องต้ลาดู โดูยช่วงต้้นิปี 2565 จะม่สำ่วนิของ True Robotics Platform พื่ร้อม 4 แอพื่พื่ลิเคชั�นิให้้บริการและ 

จัดูจำาห้นิ่ายหุ้่นิยนิต้์พื่ร้อม Platform สำู่ลูกค้าภาคธีุรกิจ สำ่วนิของ True Robotics Platform จะสำามารถูใช้งานิ 

ไดู้กับหุ้่นิยนิต้์ท่�ม่ระบบปฏิิบัต้ิการ Android ทุกตั้ว ซึึ่�งสำามารถูต้่อยอดูร่วมมือกับผูู้้นิำาเข้าหุ้่นิยนิต้์มาจัดูจำาห้นิ่าย 

ในิประเทศไทยเพื่่อนิำา True Robotics Platform ไปใช้งานิ รวมถูึงขาย True Robotics Platform ไปยัง 

TEMI App Store เพื่่อขายให้้กับลูกค้าท่�ม่การใช้งานิ TEMI ทั�วโลก นิอกจากน่ิ�ทางห้นิ่วยงานิทรู โรโบต้ิก

จะพื่ยายามผู้ลักดัูนิ Home Robot อ่กห้นึิ�งผู้ลิต้ภัณฑ์์ให้ม่ในิช่วงปลายปี 2565 โดูยสำ่วนิของ Home Robot 

สำามารถูเปล่�ยนิหู้ (อุปกรณ์เสำริม) เพื่่อให้้หุ้่นิยนิต้์ม่อุปนิิสัำยและการแสำดูงผู้ลท่�เปล่�ยนิแปลงไดู้ สำามารถู

มองต้ามคนิท่�อยู่ดู้านิห้นิ้าไดู้ จดูจำาบุคคลภายในิบ้านิไดู้ ทำาวิดู่โอคอล และต้รวจวัดูค่าต้่างๆ ภายในิบ้านิไดู้ 

ยกต้ัวอย่างเช่นิ อุณห้ภูมิ ความชื�นิ แสำงสำว่าง มลภาวะทางอากาศ สัำ�งการอุปกรณ์ Smart Home ต้่างๆ ไดู้

สำ่วนิของการพื่ัฒินิา Service Robot Plug & Play ทางห้นิ่วยงานิ ทรู โรโบต้ิก จะทำาความร่วมมือกับบริษััท 

สำต้าร์ทอัพื่จากต้่างประเทศเพื่่อต้ิดูต้ั�งระบบ Indoor Mapping & Navigation และทำาการทดูสำอบใช้งานิจริงในิ

ร้านิค้าปล่กต้่อไป ซึ่ึ�งคาดูว่าจะสำามารถูให้้บริการในิเชิงพื่าณิชย์ไดู้ในิปี 2566

สำ่วนิของ Advance Research ห้นิ่วยงานิ ทรู โรโบติ้ก อยู่ระห้ว่างการพัื่ฒินิา Humanoid Robot เวอร์ชั�นิ 2  

หุ้่นิยนิต้์ไซึ่บอร์กเต้็มต้ัวท่�สำามารถูขยับ ห้ัว ต้า ปาก คอ แขนิและมือไดู้ เคล่อนิไห้วแขนิและมือไดู้ต้ามชุดูท่� 

คนิสำวมใสำ่ คาดูว่าจะสำำาเร็จในิช่วงปลายปี 2565

ผู้ลสำะท้อนิจากการมุ่งเนิ้นิพัื่ฒินิานิวัต้กรรมของห้นิ่วยงานิ ทรู โรโบติ้ก ห้นิ่วยงานิม่การสำ่งหุ้่นิยนิต้์เข้าประกวดู

ในิระดูับโลก โดูยไดู้รับเห้ร่ยญทอง จากผู้ลงานิ HOMEY ROBOT หุ้่นิยนิต้์เสำมือนิเพื่่อนิสำำาห้รับใช้งานิภายในิ 

ท่�อยู่อาศัย และเห้ร่ยญเงินิจากผู้ลงานิ SERVICE ROBOT หุ้่นิยนิต้์ช่วยบริการ ในิเวท่การประกวดู “XXIII  

Moscow International Inventions and Innovative Technologies Salon” (ARCHIMEDES-2020) งานิแสำดูง

ผู้ลงานินิวัต้กรรมระดูับนิานิาชาต้ิท่�ให้ญ่ท่�สำุดูในิยุโรปต้ะวันิออก จัดูขึ�นิ ณ สำห้พื่ันิธีรัฐรัสำเซึ่่ย อ่กทั�งท่ม True 

Robotics ม่การจดูสำิทธีิบัต้ร สำำาห้รับหุ้่นิยนิต้์ Home Robot และ Service Robot ทั�งห้มดู 13 สำิทธิีบัต้รและกำาลัง

ดูำาเนิินิการจดูอ่ก 3 สำิทธีิบัต้ร

    นวัตกรรมดั�านสังค่ม ส่งเสริมเดั็กไทยใฝ่่เร่ยนร้�  

    -  True Plookpanya แอิพพลุ่ิเค่ชั่ั�นเพ่อิการศ่กษา

    ศูนิย์รวมรายการและข่าวสำารทุกดู้านิสำำาห้รับการศึกษัาต้่อระดูับมห้าวิทยาลัย ผูู้้ใช้สำามารถูเลือกรับชม 

บทเร่ยนิห้รือเนืิ�อห้าท่�ต้้องการไดู้ในิรูปแบบการเร่ยนิรู้ดู้วยต้ัวเอง (Self-Learning) ทั�งยังม่ระบบแจ้งเต้ือนิ

เม่อม่เนืิ�อห้าให้ม่เพื่ิ�มเข้ามา เช่นิ คลังความรู้ GAT/PAT O-NET และ 9 วิชาสำามัญ รวมทั�งระบบข้อสำอบ

ออนิไลนิ์ ซึ่ึ�งการใช้แอพื่พื่ลิเคชั�นิน่ิ�ช่วยประห้ยัดูค่าใช้จ่ายในิการเร่ยนิพื่ิเศษัจากการต้ิวกับสำถูาบันิต้่างๆ 

โดูยเฉ่ำล่�ยประมาณ 10,000 - 50,000 บาทต้่อคนิต้่อปี และยังช่วยลดูช่องว่างทางการศึกษัาของเดู็กไทย 

ทั�วประเทศให้้สำามารถูเข้าถูึงแห้ล่งความรู้ไดู้อย่างทั�วถูึง ปัจจุบันิม่ผูู้้ดูาวนิ์โห้ลดูแอพื่พื่ลิเคชั�นิไปใช้งานิ

แล้วกว่า 18,000 คนิ
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    -  CONNEXT ED โค่รงการผู้้�นำาเพ่อิการพัฒนาการศ่กษาท่�ยั�งยืน (Leadership Program for Sustainable  

  Education) 

     เป็นิห้นึิ�งในิกลไกสำำาคัญในิการขับเคล่อนิโครงการสำานิพื่ลังประชารัฐ ดู้านิการศึกษัาพื่ื�นิฐานิและการพื่ัฒินิา

ผูู้้นิำา โดูยริเริ�มและก่อตั้�งขึ�นิโดูยบริษััทเอกชนิชั�นินิำาของประเทศ 12 บริษััท ม่วัต้ถูุประสำงค์เพื่่อร่วมกันิพื่ัฒินิา

และสำร้างเครือข่ายผูู้้นิำารุ่นิให้ม่ ท่�ม่สำ่วนิร่วมในิการพื่ัฒินิาและยกระดัูบการศึกษัาไทยอย่างยั�งยืนิ

     บทบาทค่วามร่วมมือิระหว่าง 12 บริษัท

     - กำาห้นิดูยุทธีศาสำต้ร์ นิโยบาย และกรอบการดูำาเนิินิงานิเพื่่อขับเคล่อนิโครงการ CONNEXT ED

     - คัดูเลือกบุคลากรคุณภาพื่ภายในิองค์กรของต้นิ มาทำาห้นิ้าท่� “School Partner” (SP) เพื่่อมาร่วมผู้ลักดูันิ 

       ยทุธีศาสำต้รไ์ปสำูโ่รงเรย่นิประชารัฐ ผู้า่นิกระบวนิการลงพื่ื�นิท่�ปฏิบัิต้งิานิจริง (Action Learning) เพื่อ่รว่มศกึษัา 

       บริบทและจัดูทำาแผู้นิพื่ัฒินิาโรงเร่ยนิร่วมกับผูู้้บริห้ารโรงเร่ยนิ 

     - ผูู้้บริห้ารระดูับสำูงจากแต้่ละองค์กร ร่วมสำนิับสำนุินิในิฐานิะ “School Counselor” ทำาห้นิ้าท่�ให้้คำาแนิะนิำา 

       และสำ่งเสำริมการพื่ัฒินิาโรงเร่ยนิอย่างยั�งยืนิ

    -   CP University แพลุ่ตฟอิร์มการเร่ยนร้�อิอินไลุ่น์ท่�เสริมสร�างทักษะการทำางานแห่งอินาค่ต 

     แพื่ลต้ฟอร์มท่�ต้อบโจทย์การสำร้างสำังคมแห้่งการเร่ยนิรู้ต้ลอดูช่วิต้ดู้วยต้นิเอง ท่�สำร้างทักษัะให้ม่ เสำริมทักษัะ

ท่�จำาเป็นิต้่อการทำางานิ การใช้ช่วิต้ และการพื่ัฒินิาอาช่พื่ ให้้กับผูู้้ประกอบการ บุคลากรทั�งในิและท่�กำาลัง

ก้าวเข้าสำู่ต้ลาดูแรงงานิ นิิสิำต้ นิักศึกษัา รวมทั�งบุคคลท่�สำนิใจการพัื่ฒินิาต้นิเอง เพื่่อการปรับตั้วต้ามทักษัะ

แห้่งอนิาคต้ท่�ขับเคล่อนิดู้วยเทคโนิโลย่ดิูจิต้อลและการเปล่�ยนิแปลงในิแง่มุมการใช้ช่วิต้ยุคให้ม่

    ทั�งน่ิ� ในิปี 2564 CP University เริ�มดูำาเนิินิการเผู้ยแพื่ร่องค์ความรู้จากแต้่ละธีุรกิจภายในิเครือซ่ึ่พื่่ จำานิวนิ 

40 ห้ลักสำูต้ร โดูยม่ผูู้้เร่ยนิผู้่านิแพื่ลต้ฟอร์มการเร่ยนิรู้ออนิไลนิ์กว่า 4,000 คนิ ในิรูปแบบการเร่ยนิรู้ 

ท่�เนิ้นิแบบผู้สำมผู้สำานิ (Blended Learning) และการเร่ยนิรู้จากการลงมือทำา (Action Learning) ดู้วยการ 

ต้ั�งคำาถูาม ค้นิห้าคำาต้อบ ลงมือทำา อภิปรายอย่างเป็นิเห้ตุ้เป็นิผู้ล และพัื่ฒินิาอย่างต้่อเนิ่อง โดูยม่ผูู้้บริห้าร 

ผูู้้เช่�ยวชาญของเครือซ่ึ่พื่่ ผูู้้ประสำบความสำำาเร็จและม่ช่อเส่ำยงในิแต้่ละสำาขาวิชาจากภายนิอก รวมทั�ง

อาจารย์ นิักวิจัย และนิักวิชาการระดูับโลกท่�ทำาห้นิ้าท่�ถู่ายองค์ความรู้ บอกเล่าประสำบการณ์ และวิธี่การ 

ลงมือทำา ผู้่านิห้ลักสำูต้รออนิไลนิ์และกิจกรรมการเร่ยนิรู้ เพื่่อพื่ัฒินิาศักยภาพื่ของผูู้้เร่ยนิให้้ถูึงข่ดูสำุดู 

และเปิดูโอกาสำให้้ทุกคนิสำามารถูเข้าถูึงองค์ความรู้ไดู้อย่างเท่าเท่ยม เพื่่อสำร้างอนิาคต้ให้้กับประชาชนิไทย

   นวัตกรรมเพ่อิสิ�งแวดัลุ่�อิมสร�างการตระหนักร้�ใส่ใจ้สิ�งแวดัลุ่�อิม

   -   ส่งเสริมนักธุรกิจ้หน�าใหม่ ผู้่านโค่รงการ “ทร้ อิินค่ิวบ์” (True Incube)

    ทรู อินิคิวบ์ (True Incube) คือ ระบบนิิเวศท่�สำนิับสำนุินิสำต้าร์ทอัพื่เพื่่อสำร้างธีุรกิจนิวัต้กรรมในิระดัูบภูมิภาค 

มุง่มั�นิท่�จะเปน็ิผูู้น้ิำาในิการให้บ้รกิารแบบครบวงจรแกส่ำต้ารท์อพัื่ในิเอเซึ่ย่นิ โดูยการบม่เพื่าะให้ส้ำต้ารท์อพัื่ไทย 

และต้่างประเทศไดู้เติ้บโต้อย่างก้าวกระโดูดู ผู้่านิการทำางานิอย่างใกล้ชิดูกับท่มงานิของกลุ่มทรู และ

สำร้างสำรรค์ระบบนิิเวศท่�เอื�ออำานิวยต้่อการสำร้างธุีรกิจให้้เกิดูขึ�นิจริง โดูยห้ลักกลยุทธี์ 4i คือ Inspire  

ผู้ลักดูันิสำต้าร์ทอัพื่รุ่นิให้ม่เพื่่อคิดูสำร้างสำรรค์สำานิฝ่ันิ Innovate แนิะนิำาให้้สำต้าร์ทอัพื่สำามารถูพื่ัฒินิานิวัต้กรรม

จากความคิดูให้้เป็นิสิำนิค้าและบริการ Incubate บ่มเพื่าะให้้สำต้าร์ทอัพื่ขยายฐานิธุีรกิจและพื่ันิธีมิต้รทาง 

การค้าทั�งในิประเทศและในิภูมิภาค และ Invest ทรู อินิคิวบ์ สำ่งเสำริมทั�งการลงทุนิและการสำร้างสำายสำัมพื่ันิธี์

ทางธีุรกิจทั�งในิกลุ่มทรูและเครือเจริญโภคภัณฑ์์ดู้วย 
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   ทั�งน่ิ� ในิปี 2564 ไดู้ม่การจัดูโครงการ “True Startup Sandbox” เพื่่อเปิดูโอกาสำให้้สำต้าร์ทอัพื่ตั้�งแต้่ระดูับ

นิิสำิต้นิักศึกษัาในิมห้าวิทยาลัยในิประเทศไทย และ Startup ทั�วไป ท่�ม่ความสำนิใจกว่า 53 ท่ม โดูยจะม่การ 

นิำาเสำนิอ Pitching ภายใต้้ Hackathon 24 ชั�วโมง เพื่่อคัดูเลือกรับเงินิสำนิับสำนิุนิและโปรแกรมบ่มเพื่าะ  

3 เดืูอนิจากผูู้้เช่�ยวชาญต้่างๆ นิำาไปพัื่ฒินิาจากความคิดูเป็นิสิำนิค้าบริการไดู้ จะไดู้โอกาสำการเข้าร่วม 

นิำาเสำนิอต้่อผูู้้บริห้ารระดูับสำูงและพัื่นิธีมิต้ร เพื่่อการลงทุนิในิระดัูบท่�สูำงขึ�นิ

 1.9 บริษััทฯ ให้้ความสำำาคัญกับเร่องทรัพื่ย์สิำนิทางปัญญา ม่การจัดูทำาเอกสำารเผู้ยแพื่ร่ผู้่านิทางเว็บไซึ่ต้์  

www.trueinnovationcenter.com เพื่่อให้้พื่นัิกงานิม่ความรู้ความเข้าใจว่า ทรัพื่ย์สำินิทางปัญญาห้มายถูึงอะไร 

สำนิับสำนิุนิให้้พื่นิักงานิต้ระห้นิักถูึงคุณค่าและให้้ความเคารพื่ต้ลอดูจนิไม่ล่วงละเมิดูทรัพื่ย์สิำนิทางปัญญาต้่อ 

ผูู้้เป็นิเจ้าของ ทั�งในิเร่องของลิขสิำทธีิ� และ ทรัพื่ย์สิำนิทางอุต้สำาห้กรรม ไม่ว่าจะเป็นิ สำิทธีิบัต้ร เคร่องห้มายการค้า  

ความลับทางการค้า ช่อทางการค้า เป็นิต้้นิ สำำาห้รับทรัพื่ย์สิำนิทางปัญญาในิสำ่วนิท่�บริษััทฯ เป็นิเจ้าของนัิ�นิ บริษััทฯ 

ไดู้กำาห้นิดูแนิวทางปฏิิบัต้ิของพื่นัิกงานิไว้อย่างชัดูเจนิเป็นิลายลักษัณ์อักษัรในิ “คุณธีรรมและข้อพื่ึงปฏิิบัต้ิในิการ 

ทำางานิ” โดูยม่สำาระสำำาคัญกำาห้นิดูให้้พื่นัิกงานิต้้องปกป้องทรัพื่ย์สิำนิทางปัญญาของบริษััทฯ ไม่เปิดูเผู้ยก่อนิ 

ไดู้รับอนุิญาต้ ต้ลอดูจนิไม่ใช้อย่างผิู้ดูวิธี่ห้รือผิู้ดูกฎห้มาย รวมถูึงจัดูอบรมให้้ความรู้ และช่วยเห้ลือนิวัต้กร 

ในิการดูำาเนิินิการจดูทะเบ่ยนิดูังกล่าวดู้วย

2. การจัดูทำารายงานิความยั�งยืนิ

บริษััทฯ ม่กรอบการดูำาเนิินิงานิดู้านิการพื่ัฒินิาอย่างยั�งยืนิ ซึึ่�งรับรองโดูยคณะกรรมการบริษััท และไดู้จัดูทำารายงานิ

ความยั�งยืนิ ทั�งภาษัาไทย และภาษัาองักฤษั ซึ่ึ�งแยกต้า่งห้ากจาก แบบ 56-1 One Report โดูยบรษิัทัฯ เปดิูเผู้ยการดูำาเนินิิ

งานิดู้านิการพื่ัฒินิาอย่างยั�งยืนิ ต้ามกรอบการจัดูทำารายงานิสำากลของ Global Reporting Initiative (GRI) Standards 

ในิระดัูบต้ัวช่�วัดูห้ลัก (“Core” option) พื่ร้อมเปิดูเผู้ยประเด็ูนิท่�สำำาคัญโดูยเช่อมโยงกับเป้าห้มายการพัื่ฒินิาอย่างยั�งยืนิ

ของโลก (SDGs) อ่กทั�งม่การเปิดูเผู้ยรายงานิความยั�งยืนิดัูงกล่าวไว้บนิเว็บไซึ่ต้์ของบริษััทฯ ท่� www.truecorp.co.th 

บริษััทฯ ดูำาเนิินิธีุรกิจดู้วยความโปร่งใสำ ต้ามห้ลักธีรรมาภิบาล และม่ความรับผิู้ดูชอบต้่อสัำงคม คำานิึงถูึงความสำำาคัญ

ดู้านิสำังคมและสำิ�งแวดูล้อม โดูยมุ่งมั�นิในิการนิำาเทคโนิโลย่และนิวัต้กรรมการสำ่อสำารของกลุ่มทรูเข้าไปสำนิับสำนิุนิและ

สำ่งเสำริมการพื่ัฒินิาคุณภาพื่ช่วิต้ของคนิไทย เพื่่อให้้ทุกคนิในิสำังคมไดู้รับโอกาสำอย่างเท่าเท่ยม ทั�งดู้านิการศึกษัา  

ดู้านิการบริการสำาธีารณสำุขพื่ื�นิฐานิ เป็นิการลดูความเห้ล่อมลำ�าทางสำังคม ทั�งน่ิ� บริษััทฯ ไดู้เปิดูเผู้ยข้อมูลต้ลอดูจนิ

กิจกรรมต้่างๆ เก่�ยวกับความรับผิู้ดูชอบต้่อสัำงคมไว้ในิ แบบ 56-1 One Report ภายใต้้หั้วข้อ “ความยั�งยืนิองค์กร

และความรับผู้ิดูชอบต้่อสำังคม”

หมิวดัท่ี่�	4

การเป ิดัเผยข้อม้ิลและความิโปร่งใส

1. การเปิดูเผู้ยข้อมูล

 1.1 บริษััทฯ นิำาสำ่งรายงานิทางการเงินิทั�งรายไต้รมาสำ และ รายปี ในิปี 2564 ไดู้ภายในิเวลาท่�สำำานิักงานิ ก.ล.ต้. และ 

ต้ลาดูห้ลักทรัพื่ย์แห้่งประเทศไทยกำาห้นิดู ทั�งน่ิ� บริษััทฯ ให้้ความสำำาคัญในิการจัดูทำางบการเงินิให้้ถููกต้้องต้าม

มาต้รฐานิการบัญช่ท่�รับรองทั�วไป โดูยเลือกใช้นิโยบายบัญช่ท่�เห้มาะสำมและถืูอปฏิิบัติ้อย่างสำมำ�าเสำมอ บริษััทฯ 

เคร่งครัดูในิการนิำาสำ่งงบการเงินิและรายงานิทางการเงินิให้้ทันิภายในิเวลาท่�กฎห้มายกำาห้นิดูไว้เป็นิอย่างยิ�ง 

งบการเงินิของบริษััทฯ ไดู้รับการรับรองโดูยไม่ม่เง่อนิไขจากผูู้้สำอบบัญช่ ไม่เคยม่ประวัต้ิถููกสำำานัิกงานิ ก.ล.ต้. 

สำั�งให้้แก้ไขงบการเงินิ และ ไม่เคยนิำาสำ่งรายงานิทางการเงินิล่าช้า
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 1.2 บริษััทฯ จัดูทำาคำาอธีิบายและการวิเคราะห้์ของฝ่่ายจัดูการโดูยอธีิบายเชิงวิเคราะห้์เก่�ยวกับฐานิะการเงินิ ผู้ลการ

ดูำาเนิินิงานิ การเปล่�ยนิแปลงท่�สำำาคญั ต้ลอดูจนิปจัจัยท่�เปน็ิสำาเห้ตุ้ห้รือม่ผู้ลต้อ่ฐานิะการเงินิและผู้ลการดูำาเนิินิงานิ 

ของบริษััทฯ และ นิำาสำ่งต้่อ สำำานิักงานิ ก.ล.ต้. และ ต้ลาดูห้ลักทรัพื่ย์แห้่งประเทศไทย พื่ร้อมกับการนิำาสำ่ง 

งบการเงินิทุกไต้รมาสำ ต้ลอดูจนิเผู้ยแพื่ร่บนิเว็บไซึ่ต้์ของบริษััทฯ ทั�งน่ิ� เพื่่อเป็นิข้อมูลประกอบการเปิดูเผู้ย 

งบการเงินิทุกไต้รมาสำ เพื่่อให้้ผูู้้ลงทุนิไดู้รับทราบข้อมูลและเข้าใจการเปล่�ยนิแปลงท่�เกิดูขึ�นิกับฐานิะการเงินิ

และผู้ลการดูำาเนิินิงานิของบริษััทฯ ในิแต้่ละไต้รมาสำไดู้ดู่ยิ�งขึ�นิ  

 1.3 บริษััทฯ ไดู้รายงานินิโยบายการกำากับดููแลกิจการท่�ดู่และรายงานิการพื่ัฒินิาเพื่่อความยั�งยืนิท่�คณะกรรมการ

ไดู้ให้้ความเห็้นิชอบไว้โดูยสำรุป และรายงานิผู้ลการปฏิิบัต้ิต้ามนิโยบายผู้่านิช่องทางต้่างๆ เช่นิ แบบ 56-1  

One Report และ เว็บไซึ่ต้์ของบริษััทฯ 

 1.4 บริษััทฯ ไดู้แสำดูงรายงานิความรับผู้ิดูชอบของคณะกรรมการต้่อรายงานิทางการเงินิควบคู่กับรายงานิของ 

ผูู้้สำอบบัญช่ไว้ในิแบบ 56-1 One Report

 1.5 ผูู้้สำอบบัญช่ของบริษััทฯ เป็นิผูู้้สำอบบัญช่ท่�ไดู้รับความเห็้นิชอบจากสำำานัิกงานิ ก.ล.ต้. และ ไดู้รับการแต้่งต้ั�งโดูย 

ท่�ประชุมสำามัญผูู้้ถูือหุ้้นิ บริษััทฯ ไดู้เปิดูเผู้ยข้อมูลการจ่ายค่าต้อบแทนิแก่ผูู้้สำอบบัญช่ ประจำาปี 2563 ไว้ในิ  

แบบ 56-1 One Report โดูยไดู้แสำดูงรายละเอ่ยดูแยกประเภท เป็นิค่าต้อบแทนิจากการสำอบบัญช่ (audit fee) 

และ ค่าบริการอ่นิ (non-audit fee) ไว้อย่างชัดูเจนิ

 1.6 บริษััทฯ เปิดูเผู้ยรายช่อ บทบาท และห้นิ้าท่�ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดูย่อย จำานิวนิครั�งของการ

ประชุม และ จำานิวนิครั�งท่�กรรมการแต้่ละท่านิเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในิปีท่�ผู้่านิมา ต้ลอดูจนิความเห็้นิ

จากการทำาห้นิ้าท่�ของคณะกรรมการชุดูย่อย รวมถูึงการฝ่ึกอบรมและพื่ัฒินิาความรู้ดู้านิวิชาช่พื่อย่างต้่อเนิ่อง

ของกรรมการไว้ในิแบบ 56-1 One Report ต้ามข้อกำาห้นิดูของต้ลาดูห้ลักทรัพื่ย์แห้่งประเทศไทย และ สำำานัิกงานิ 

ก.ล.ต้.

 1.7 บริษััทฯ เปิดูเผู้ยประวัต้ิของกรรมการทุกท่านิไว้ในิ แบบ 56-1 One Report และ บนิเว็บไซึ่ต้์ของบริษััทฯ โดูย

ระบุ ช่อ-นิามสำกุล อายุ ต้ำาแห้นิ่ง ประวัติ้การศึกษัา การฝ่ึกอบรม ประสำบการณ์การทำางานิ จำานิวนิและสัำดูสำ่วนิ

การถืูอหุ้้นิในิบริษััทฯ การดูำารงต้ำาแห้นิ่งกรรมการในิบริษััทอ่นิ โดูยแยกอย่างชัดูเจนิออกเป็นิหั้วข้อบริษััท 

จดูทะเบ่ยนิและบริษััทอ่นิ วันิเดืูอนิปีท่�ไดู้รับแต้่งต้ั�งเป็นิกรรมการ ต้ลอดูจนิระบุความสำัมพื่ันิธี์ทางครอบครัว

ระห้ว่างผูู้้บริห้าร

 1.8 ค่าต้อบแทนิกรรมการของบริษััทฯ สำะท้อนิถูึงภาระห้นิ้าท่�และความรับผู้ิดูชอบของกรรมการแต้่ละคนิ ทั�งน่ิ� 

บริษััทฯ จ่ายค่าต้อบแทนิให้้แก่กรรมการ ในิปี 2564 ต้ามอัต้ราซึ่ึ�งอนิุมัติ้โดูยท่�ประชุมสำามัญผูู้้ถืูอหุ้้นิ ประจำาปี  

2564 โดูยยังคงเป็นิอัต้ราเดูิมต้ามท่�ท่�ประชุมสำามัญผูู้้ถืูอหุ้้นิ ประจำาปี 2563 ไดู้เคยม่มต้ิอนิุมัติ้ไว้ ซึ่ึ�งอัต้รา 

ค่าต้อบแทนิดูังกล่าวไม่ม่การเปล่�ยนิแปลงมาต้ั�งแต้่ปี 2545 แล้ว โดูยนิโยบายค่าต้อบแทนิกรรมการ 

ของบริษััทฯ ม่รายละเอ่ยดูดูังน่ิ�
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  กรรมการไดู้รับค่าต้อบแทนิเป็นิรายเดูือนิ

  ประธีานิกรรมการ 300,000 บาทต้่อเดืูอนิ

  ประธีานิกรรมการกิต้ติ้มศักดูิ� 200,000 บาทต้่อเดืูอนิ

  รองประธีานิกรรมการ 150,000  บาทต้่อเดืูอนิ

  กรรมการ 100,000  บาทต้่อเดืูอนิ

  (ไม่ว่าจะเป็นิกรรมการอิสำระ ห้รือ มิใช่กรรมการอิสำระ)

  กรรมการอิสำระท่�เป็นิกรรมการในิคณะกรรมการชุดูย่อย 200,000  บาทต้่อเดืูอนิ

  (ไม่ว่าจะเป็นิกรรมการในิคณะกรรมการชุดูย่อยคณะเดู่ยวห้รือห้ลายคณะ)

  กรรมการอิสำระท่�เป็นิประธีานิในิคณะกรรมการชุดูย่อย 300,000 บาทต้่อเดืูอนิ

  (ไม่ว่าจะเป็นิประธีานิในิคณะกรรมการชุดูย่อยคณะเดู่ยวห้รือห้ลายคณะ)

  ห้ากกรรมการท่านิใดูเป็นิลูกจ้างของบริษััทฯ ก็ให้้ค่าต้อบแทนิกรรมการน่ิ�เป็นิสำ่วนิเพื่ิ�มเติ้มจากค่าจ้างปกติ้ของ

ลูกจ้างแต้่ละท่านิ และ ให้้ม่ผู้ลใช้บังคับต้ลอดูไปจนิกว่าท่�ประชุมผูู้้ถืูอหุ้้นิจะม่มติ้เป็นิประการอ่นิ

 1.9 ในิปี 2564 บริษััทฯ จ่ายค่าต้อบแทนิผูู้้บริห้ารระดูับสูำงสำอดูคล้องกับนิโยบายของบริษััทฯ ท่�ให้้จ่ายค่าต้อบแทนิ

โดูยสำะท้อนิภาระห้นิ้าท่�และความรับผู้ิดูชอบของผูู้้บริห้ารระดูับสำูงแต้่ละคนิ และเป็นิอัต้ราท่�เห้มาะสำม โดูยศึกษัา

เท่ยบเค่ยงกับธุีรกิจประเภทเดู่ยวกันิ และ ไดู้เปิดูเผู้ยข้อมูลการจ่ายค่าต้อบแทนิโดูยละเอ่ยดูทั�งรูปแบบ ลักษัณะ 

และ จำานิวนิเงินิค่าต้อบแทนิ ไว้ในิ แบบ 56-1 One Report ห้ัวข้อ “ข้อมูลเก่�ยวกับผูู้้บริห้าร”

 1.10 บริษััทฯ กำาห้นิดูนิโยบายให้้กรรมการและผูู้้บริห้ารระดูับสำูงต้้องสำ่งสำำาเนิารายงานิการถูือห้ลักทรัพื่ย์ของ 

บริษััทฯ ห้ากม่การเปล่�ยนิแปลงการถูือห้ลักทรัพื่ย์ (แบบ 59) ให้้แก่บริษััทฯ ภายในิช่วงเวลาเดู่ยวกันิกับการ 

นิำาสำ่งต้่อสำำานิักงานิ ก.ล.ต้. เพื่่อให้้บริษััทฯ เก็บไว้เป็นิห้ลักฐานิ และ รายงานิต้่อท่�ประชุมคณะกรรมการบริษััท

เป็นิประจำา โดูยกรรมการและผูู้้บริห้ารระดูับสำูงจะต้้องแจ้งต้่อเลขานิุการบริษััทเป็นิการล่วงห้นิ้าอย่างนิ้อย  

1 วันิทำาการ ก่อนิวันิท่�จะเข้าทำารายการซึ่ื�อขายห้ลักทรัพื่ย์

  บริษััทฯ ไดู้เปิดูเผู้ยการเปล่�ยนิแปลงการถืูอครองห้ลักทรัพื่ย์ของบริษััทฯ ของกรรมการและผูู้้บริห้ารระดัูบสำูง 

โดูยแสำดูงจำานิวนิหุ้้นิท่�ถูือ ณ ต้้นิปี จำานิวนิการเปล่�ยนิแปลงระห้ว่างปี และจำานิวนิหุ้้นิ ณ สิำ�นิปี ไว้ในิแบบ 56-1 

One Report

 1.11 บริษััทฯ ม่ห้นิ่วยงานิ “ฝ่่ายนัิกลงทุนิสำัมพื่ันิธี์” ห้รือ “Investor Relations” เพื่่อสำ่อสำารกับบุคคลภายนิอกอย่าง

เท่าเท่ยมและเป็นิธีรรม ทั�งน่ิ� ผูู้้ลงทุนิสำามารถูต้ิดูต้่อฝ่่ายนิักลงทุนิสัำมพัื่นิธี์ไดู้ท่�ห้มายเลขโทรศัพื่ท์ 0-2858-2515 

ห้รือ อ่เมลล์ : ir_office@truecorp.co.th ซึึ่�งบริษััทฯ ไดู้แจ้งช่องทางการต้ิดูต้่อให้้ผูู้้ลงทุนิทั�วไปทราบผู้่านิทาง

เว็บไซึ่ต้์ของบริษััทฯ แบบ 56-1 One Report สำำาห้รับในิปี 2564 ฝ่่ายนัิกลงทุนิสัำมพื่ันิธี์ไดู้ม่การจัดูทำาจดูห้มายข่าว 

สำ่อการสำ่อสำาร และรายงานิการวิเคราะห้์ ท่�นิำาเสำนิอผู้ลการดูำาเนิินิงานิทางการเงินิของบริษััทฯ และไดู้จัดูให้้ม่

การประชุมนิักวิเคราะห้์และนิักลงทุนิภายห้ลังจากท่�บริษััทฯ ประกาศผู้ลประกอบการทุกไต้รมาสำ โดูยจัดูให้้ม่

การประชุม ณ สำำานิักงานิให้ญ่ของบริษััทฯ รวมทั�งผู้่านิ Webcast สำำาห้รับนิักวิเคราะห้์และนิักลงทุนิท่�ไม่สำามารถู

มาร่วมประชุมดู้วยต้นิเองไดู้ นิอกจากน่ิ� ไดู้ให้้ข้อมูลเก่�ยวกับบริษััทฯ และพื่บปะนิักวิเคราะห้์และนิักลงทุนิ 

ทั�งในิประเทศและต้่างประเทศ ซึึ่�งรวมถึูงการจัดู Roadshow การประชุม และการเข้าร่วม conference ต้่างๆ 

อ่กทั�งยังเปิดูโอกาสำให้้นิักลงทุนิทั�งประเภทสำถูาบันิและนิักลงทุนิรายย่อยสำามารถูโทรศัพื่ท์สำอบถูามข้อมูล 

จากทางบริษััทฯ ไดู้อย่างเท่าเท่ยมกันิ
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2. ข้อมูลท่�เปิดูเผู้ยบนิเว็บไซึ่ต้์ของบริษััทฯ

 บริษััทฯ ม่การเผู้ยแพื่ร่ทั�งข้อมูลทางการเงินิและข้อมูลท่� มิใช่การเงินิต้ามข้อกำาห้นิดูของต้ลาดูห้ลักทรัพื่ย์ 

แห้่งประเทศไทยอย่างถููกต้้อง ครบถู้วนิ ทันิเวลา โปร่งใสำ ทั�งฉ่ำบับภาษัาไทยและภาษัาอังกฤษั ผู้่านิช่องทางต้่างๆ  

ทั�งช่องทางของต้ลาดูห้ลักทรัพื่ย์แห้่งประเทศไทย แบบ 56-1 One Report และบนิเว็บไซึ่ต้์ของบริษััทฯ นิอกจากน่ิ� 

บริษััทฯ ยังไดู้เผู้ยแพื่ร่เอกสำารท่�สำำาคัญและจัดูทำาข้อมูลรายละเอ่ยดูอ่นิๆ ท่�คาดูว่าจะเป็นิท่�สำนิใจของนิักลงทุนิและ 

นิักวิเคราะห้์ เผู้ยแพื่ร่ไว้บนิเว็บไซึ่ต้์ของบริษััทฯ ดู้วย เช่นิ วัต้ถูุประสำงค์และเป้าห้มายระยะยาว วิสัำยทัศนิ์และพื่ันิธีกิจ 

ลักษัณะการประกอบธีุรกิจ โครงสำร้างกลุ่มบริษััทฯ ผูู้้ถูือหุ้้นิ 10 ลำาดูับแรก รายช่อและอำานิาจห้นิ้าท่�ของคณะกรรมการ

และคณะกรรมการชดุูยอ่ย โครงสำรา้งองคก์ร งบการเงนิิ และขอ้มลูทางการเงนิิซึ่ึ�งม่ขอ้มลูยอ้นิห้ลงัเพื่อ่การเปรย่บเท่ยบ 

ไม่นิ้อยกว่า 3 ปี แบบ 56-1 One Report ห้นิังสืำอเชิญประชุมพื่ร้อมเอกสำารเก่�ยวกับการประชุมผูู้้ถืูอหุ้้นิ ข้อบังคับและ

ห้นัิงสำือบริคณห้์สำนิธีิ นิโยบายการกำากับดููแลกิจการท่�ดู่ รายงานิการพื่ัฒินิาเพื่่อความยั�งยืนิ เอกสำารข่าวของบริษััทฯ 

เป็นิต้้นิ และม่การปรับปรุงข้อมูลให้้เป็นิปัจจุบันิเป็นิระยะๆ โดูยเอกสำารและข้อมูลทุกประเภทท่�เผู้ยแพื่ร่อยู่บนิเว็บไซึ่ต้์ 

ม่ทั�งภาษัาไทยและภาษัาอังกฤษั เพื่่อให้้นิักลงทุนิและนัิกวิเคราะห้์เข้าถึูงข้อมูลไดู้อย่างสำะดูวกและเท่าเท่ยมกันิ และ 

สำามารถูดูาวนิ์โห้ลดูข้อมูลท่�อยู่ในิความสำนิใจไดู้ ทั�งน่ิ� บริษััทฯ ไดู้แจ้งเบอร์โทรศัพื่ท์ โทรสำาร และ อ่เมลล์ เพื่่อเป็นิ 

ช่องทางสำำาห้รับการต้ิดูต้่อฝ่่ายนิักลงทุนิสำัมพื่ันิธี์ ไว้บนิเว็บไซึ่ต้์ของบริษััทฯ ดู้วย

หมิวดัท่ี่�	5

ความิรับัผิดัชุอบัของคณะกรรมิการ

1. โครงสำร้างคณะกรรมการ

 1.1 โครงสำร้างของคณะกรรมการบริษััทประกอบดู้วยกรรมการท่�ม่คุณสำมบัต้ิห้ลากห้ลาย ทั�งในิดู้านิทักษัะ 

ประสำบการณ์ ความสำามารถูเฉ่ำพื่าะดู้านิท่�เป็นิประโยชนิ์กับบริษััทฯ นิอกจากน่ิ� บริษััทฯ ยังพื่ิจารณาจากความ

ห้ลากห้ลายทางเชื�อชาต้ิ สำัญชาต้ิ และเพื่ศ ของกรรมการแต้่ละท่านิอ่กดู้วย 

  ณ วันิท่� 31 ธีันิวาคม 2564 คณะกรรมการบริษััท ม่จำานิวนิ 15 ท่านิ ซึึ่�งเป็นิผูู้้ทรงคุณวุฒิิ ม่ความรู้ ประสำบการณ์

ห้ลากห้ลาย และ ม่ความสำามารถูเฉ่ำพื่าะดู้านิท่�เป็นิประโยชนิ์ต้่อบริษััทฯ จำานิวนิกรรมการม่ความเห้มาะสำม

และเพื่่ยงพื่อกับขนิาดูและประเภทธีุรกิจของบริษััทฯ โครงสำร้างของคณะกรรมการบริษััท ประกอบดู้วย  

(1) กรรมการท่�ม่สำ่วนิร่วมในิการบริห้าร (Executive Directors) 2 ท่านิ และ (2) กรรมการท่�มิใช่ผูู้้บริห้าร  

(Non-Executive Directors) 13 ท่านิ ห้รือคิดูเป็นิสำัดูสำ่วนิร้อยละ 86.67% ของจำานิวนิกรรมการทั�งห้มดู โดูย 

ในิจำานิวนิน่ิ�ม่กรรมการอสิำระ 5 ทา่นิ ห้รอืคดิูเปน็ิสำดัูสำว่นิรอ้ยละ 33.33 ของจำานิวนิกรรมการทั�งห้มดู ซึึ่�งเปน็ิไปต้าม 

ข้อกำาห้นิดูของคณะกรรมการกำากับต้ลาดูทุนิ และม่กรรมการผูู้้ทรงคุณวุฒิิซึ่ึ�งไม่เก่�ยวข้องในิการบริห้าร

งานิประจำา ซึ่ึ�งรวมต้ัวแทนิของผูู้้ถูือหุ้้นิรายให้ญ่ จำานิวนิ 8 ท่านิ ทั�งน่ิ� เป็นิไปต้ามสำัดูสำ่วนิอย่างยุต้ิธีรรมของ 

เงินิลงทุนิของผูู้้ถูือหุ้้นิแต้่ละกลุ่ม

  บริษััทฯ ไดู้เปิดูเผู้ยองค์ประกอบ และโครงสำร้างคณะกรรมการ อำานิาจห้นิ้าท่� ห้ลักเกณฑ์์ในิการสำรรห้า ข้อมูล

สำำาคัญของกรรมการแต้่ละท่านิ เช่นิ ช่อ-นิามสำกุล ต้ำาแห้นิ่ง วันิเดูือนิปีท่�ไดู้รับแต้่งตั้�งเข้าดูำารงต้ำาแห้นิ่งกรรมการ 

รวมถูึงจำานิวนิปีการดูำารงต้ำาแห้นิ่งกรรมการในิบริษััทฯ ต้ลอดูจนิประวัติ้ของกรรมการแต้่ละท่านิ ไว้ในิ แบบ 56-1 

One Report ต้ลอดูจนิเว็บไซึ่ต้์ของบริษััทฯ ท่� www.truecorp.co.th

 1.2 บริษััทฯ ม่การกำาห้นิดูวาระการดูำารงต้ำาแห้นิ่งของกรรมการไว้อย่างชัดูเจนิ โดูยระบุไว้ในินิโยบายการกำากับดููแล

กิจการท่�ดู่ และ ข้อบังคับของบริษััทฯ ซึึ่�งเป็นิไปต้ามกฎห้มาย

  สำำาห้รับวาระการดูำารงต้ำาแห้นิ่งของกรรมการอิสำระม่ห้ลักเกณฑ์์เช่นิเดู่ยวกับวาระการดูำารงต้ำาแห้นิ่งกรรมการ
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 1.3 บริษััทฯ กำาห้นิดูคุณสำมบัติ้ของ “กรรมการอิสำระ” อย่างละเอ่ยดู โดูยเปิดูเผู้ยไว้ในิ แบบ 56-1 One Report  

โดูย นิายโชติ้ โภควนิิช เป็นิกรรมการอิสำระและประธีานิคณะกรรมการต้รวจสำอบผูู้้ม่ความรู้ดู้านิบัญช่และ 

การเงินิ บริษััทฯ กำาห้นิดูคุณสำมบัต้ิของกรรมการอิสำระไว้เข้มงวดูกว่าข้อกำาห้นิดูของคณะกรรมการกำากับ 

ต้ลาดูทุนิในิเร่องสำัดูสำ่วนิการถูือหุ้้นิในิบริษััทฯ กล่าวคือ กรรมการอิสำระของบริษััทฯ จะต้้องถูือหุ้้นิไม่เกินิร้อยละ 

0.75 ของจำานิวนิหุ้้นิท่�ม่สำิทธีิออกเสำ่ยงทั�งห้มดูของบริษััทฯ บริษััทให้ญ่ บริษััทย่อย บริษััทร่วม ผูู้้ถืูอหุ้้นิรายให้ญ่ 

ห้รือผูู้้ม่อำานิาจควบคุมของบริษััทฯ ทั�งน่ิ� ให้้นิับรวมการถูือหุ้้นิของผูู้้ท่�เก่�ยวข้องกับกรรมการอิสำระรายนัิ�นิๆ ดู้วย

 1.4 บริษััทฯ ม่กรรมการอิสำระท่�เป็นิผูู้้ห้ญิง จำานิวนิ 1 คนิ

 1.5 บริษััทฯ ม่ประธีานิคณะกรรมการกำาห้นิดูค่าต้อบแทนิและสำรรห้ากรรมการเป็นิกรรมการอิสำระ

 1.6 บริษััทฯ เปิดูเผู้ยข้อมูลการดูำารงต้ำาแห้นิ่งของกรรมการแต้่ละคนิให้้ผูู้้ถูือหุ้้นิทราบ โดูยเปิดูเผู้ยไว้ในิ แบบ 

56-1 One Report ซึึ่�งผูู้้ถูือหุ้้นิสำามารถูดูาวนิ์โห้ลดูข้อมูลไดู้จากเว็บไซึ่ต้์ของต้ลาดูห้ลักทรัพื่ย์แห้่งประเทศไทย  

ท่� www.set.or.th และ เว็บไซึ่ต้์ของบริษััทฯ ท่� www.truecorp.co.th

 1.7 ไม่ม่กรรมการห้รือผูู้้บริห้ารระดัูบสำูงของบริษััทฯ ท่านิใดูเป็นิห้รือเคยเป็นิพื่นัิกงานิห้รือหุ้้นิสำ่วนิของบริษััท 

สำอบบัญช่ภายนิอกท่�บริษััทฯ ใช้บริการอยู่ในิช่วง 2 ปีท่�ผู้่านิมา

 1.8 บริษััทฯ ม่การกำาห้นิดูนิโยบายเก่�ยวกับจำานิวนิบริษััทท่�กรรมการแต้่ละคนิซึ่ึ�งรวมถูึงกรรมการอิสำระและกรรมการ

ผูู้จ้ดัูการให้ญส่ำามารถูไปดูำารงต้ำาแห้นิง่กรรมการไดู ้โดูยกำาห้นิดูไวใ้นินิโยบายการกำากบัดูแูลกิจการท่�ดูข่องบริษัทัฯ  

ซึ่ึ�งไดู้เปิดูเผู้ยไว้บนิเว็บไซึ่ต้์ของบริษััทฯ กล่าวคือ กรรมการสำามารถูดูำารงต้ำาแห้นิ่งกรรมการในิบริษััทอ่นิไดู้  

แต้่ทั�งน่ิ� ในิการเป็นิกรรมการดูังกล่าว ต้้องไม่เป็นิอุปสำรรคต้่อการปฏิิบัต้ิห้นิ้าท่�กรรมการของบริษััทฯ สำำาห้รับ

จำานิวนิบริษััทอ่นิท่�กรรมการแต้่ละคนิสำามารถูไปดูำารงต้ำาแห้นิ่งกรรมการไดู้นัิ�นิ คณะกรรมการสำนัิบสำนิุนิให้้

กรรมการพื่ิจารณาจำากัดูไว้ท่�จำานิวนิไม่เกินิ 4 บริษััทจดูทะเบ่ยนิ ทั�งน่ิ� ต้ลอดูระยะเวลาท่�ผู้่านิมา ไม่ม่กรรมการ

อิสำระท่านิใดูดูำารงต้ำาแห้นิ่งกรรมการในิบริษััทจดูทะเบ่ยนิอ่นิเกินิกว่า 4 บริษััท

 1.9 ประธีานิกรรมการของบริษััทฯ มิไดู้เป็นิบุคคลเดู่ยวกับกรรมการผูู้้จัดูการให้ญ่ (ร่วม) อำานิาจห้นิ้าท่�ของประธีานิ

กรรมการนัิ�นิเป็นิไปต้ามกฎห้มาย สำ่วนิอำานิาจห้นิ้าท่�ของกรรมการผูู้้จัดูการให้ญ่ (ร่วม) นัิ�นิ คณะกรรมการบริษััท

ม่การกำาห้นิดูไว้อย่างชัดูเจนิ และเปิดูเผู้ยอำานิาจห้นิ้าท่�ของประธีานิกรรมการและกรรมการผูู้้จัดูการให้ญ่ (ร่วม) 

ไว้ในิหั้วข้อ “ข้อมูลเก่�ยวกับผูู้้บริห้าร” ในิ แบบ 56-1 One Report ซึ่ึ�งไดู้เผู้ยแพื่ร่ไว้บนิเว็บไซึ่ต้์ของบริษััทฯ

 1.10 บริษััทฯ กำาห้นิดูสำายงานิองค์กรให้้ฝ่่ายต้รวจสำอบภายในิ (Internal Audit) รายงานิโดูยต้รงต้่อคณะกรรมการ

ต้รวจสำอบ ซึ่ึ�งจะเป็นิผูู้้พื่ิจารณาให้้คุณให้้โทษัต้่อหั้วห้นิ้าฝ่่ายต้รวจสำอบภายในิ

  ทั�งน่ิ� บริษััทฯ ไดู้เปิดูเผู้ยช่อและประวัต้ิของห้ัวห้นิ้าฝ่่ายต้รวจสำอบภายในิไว้ในิ แบบ 56-1 One Report ซึึ่�งไดู้

เผู้ยแพื่ร่ไว้บนิเว็บไซึ่ต้์ของบริษััทฯ

 1.11 บริษััทฯ ม่เลขานิุการบริษััทซึ่ึ�งทำาห้นิ้าท่�ให้้คำาแนิะนิำาดู้านิกฎห้มายและกฎเกณฑ์์ต้่างๆ ท่�คณะกรรมการ 

จะต้้องทราบและปฏิิบัต้ิห้นิ้าท่�ในิการดููแลกิจกรรมของคณะกรรมการรวมทั�งประสำานิงานิให้้ม่การปฏิิบัต้ิต้าม 

มต้ิคณะกรรมการ ทั�งน่ิ� เลขานุิการบริษััทจบการศึกษัาดู้านิบัญช่ และไดู้ผู้่านิการอบรมในิห้ลักสูำต้รท่�เก่�ยวข้อง

กับการปฏิิบัต้ิห้นิ้าท่�ของเลขานิุการบริษััท

  บริษััทฯ ไดู้เปิดูเผู้ยห้นิ้าท่�ความรับผู้ิดูชอบของเลขานิุการบริษััท ประวัต้ิการศึกษัา ประสำบการณ์ทำางานิ ต้ลอดูจนิ 

การผู้่านิการอบรมในิห้ลักสูำต้รท่�เก่�ยวข้องกับการปฏิิบัติ้ห้นิ้าท่�ของเลขานิุการบริษััทไว้ในิ แบบ 56-1 One Report 

ซึ่ึ�งไดู้เผู้ยแพื่ร่ไว้บนิเว็บไซึ่ต้์ของบริษััทฯ
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2. คณะกรรมการชุดูย่อย

 2.1 คณะกรรมการบริษััทไดู้จัดูให้้ม่คณะกรรมการชุดูย่อยดู้านิต้่างๆ เพื่่อช่วยคณะกรรมการในิการกำากับดููแลกิจการ 

ดูังนิ่�

  คณะกรรมการต้รวจสำอบ

  ทำาห้นิา้ท่�สำอบทานิกระบวนิการจดัูทำารายงานิทางการเงนิิของบรษิัทัฯ ระบบการควบคมุภายในิ รวมถูงึการบรหิ้าร

ความเสำ่�ยง ระบบการต้รวจสำอบภายในิ การปฏิิบัติ้ต้ามกฎห้มายว่าดู้วยห้ลักทรัพื่ย์และต้ลาดูห้ลักทรัพื่ย์ ต้ลอดูจนิ 

กฎห้มายท่�เก่�ยวข้องกับธีุรกิจของบริษััทฯ และสำอบทานิกระบวนิการควบคุมภายในิท่�เก่�ยวข้องกับการปฏิิบัต้ิ

ต้ามมาต้รการต้่อต้้านิการคอร์รัปชั�นิ พื่ิจารณาความเป็นิอิสำระของห้นิ่วยงานิต้รวจสำอบภายในิ พื่ิจารณาและ

ให้้คำาแนิะนิำาในิการเสำนิอแต้่งต้ั�ง เลือกกลับเข้ามาให้ม่ ต้ลอดูจนิเลิกจ้างผูู้้สำอบบัญช่ของบริษััทฯ และ พื่ิจารณา

รายการท่�เก่�ยวโยง และรายการท่�อาจม่ความขัดูแย้งทางผู้ลประโยชนิ์ โดูยม่รายละเอ่ยดูของบทบาทและห้นิ้าท่�

ของคณะกรรมการต้รวจสำอบต้ามท่�ปรากฏิในิห้ัวข้อ “ข้อมูลเก่�ยวกับคณะกรรมการชุดูย่อย 

  คณะกรรมการกำาห้นิดูค่าต้อบแทนิและสำรรห้ากรรมการ 

  ทำาห้นิ้าท่�เสำนิอความเห้็นิเก่�ยวกับค่าต้อบแทนิของกรรมการ และ เสำนิอช่อบุคคลต้่อคณะกรรมการบริษััท 

เพื่่อการแต้่งต้ั�งเป็นิกรรมการบริษััท กรรมการในิคณะกรรมการชุดูย่อย และ กรรมการผูู้้จัดูการให้ญ่ (ร่วม) 

ต้ลอดูจนิประเมินิผู้ลการปฏิิบัต้ิงานิของประธีานิคณะกรรมการบริห้าร และ กรรมการผูู้้จัดูการให้ญ่ (ร่วม)  

ก่อนิเสำนิอต้่อท่�ประชุมคณะกรรมการบริษััท  

  คณะกรรมการดู้านิการเงินิ 

  ทำาห้นิ้าท่�ช่วยคณะกรรมการบริษััทในิการดููแลการบริห้ารการเงินิและผู้ลการดูำาเนิินิงานิของบริษััทฯ ซึึ่�งในิ 

การน่ิ� คณะกรรมการดู้านิการเงินิจะให้้ความเห้็นิและข้อเสำนิอแนิะแก่คณะกรรมการบริษััท เก่�ยวกับกลยุทธี์

ทางการเงินิ งบประมาณประจำาปี การกู้ยืมเงินิห้รือการก่อห้น่ิ�สิำนิท่�สำำาคัญ การออกห้ลักทรัพื่ย์ การไดู้มาห้รือ

จำาห้นิ่ายไปซึ่ึ�งสำินิทรัพื่ย์ท่�สำำาคัญ ต้ลอดูจนิโครงการลงทุนิท่�สำำาคัญ

  คณะกรรมการกำากับดููแลกิจการท่�ดู่

  ทำาห้นิ้าท่�ช่วยคณะกรรมการบริษััทในิการทบทวนิความเห้มาะสำมของนิโยบายการกำากับดููแลกิจการท่�ดู่ และ

มาต้รการต้่อต้้านิการคอร์รัปชั�นิของบริษััทฯ ต้ลอดูจนิดููแลให้้บริษััทฯ ม่การกำากับดููแลกิจการท่�ดู่และเห้มาะสำม

กับธีุรกิจของบริษััทฯ 

  คณะกรรมการความมั�นิคงปลอดูภัยทางไซึ่เบอร์ 

  ทำาห้นิ้าท่�ช่วยคณะกรรมการบริษััทในิการกำาห้นิดูกลยุทธี์และนิโยบายดู้านิความมั�นิคงปลอดูภัยทางไซึ่เบอร์  

การคุ้มครองข้อมูลสำ่วนิบุคคล และดู้านิอ่นิๆ ท่�เก่�ยวข้อง ต้ลอดูจนิดููแลและสำอบทานิการปฏิิบัต้ิต้ามนิโยบาย 

ท่�กำาห้นิดูไว้

  คณะกรรมการบริห้าร

  ทำาห้นิ้าท่�ช่วยคณะกรรมการบริษััทในิการกำากับดููแลการบริห้ารงานิของฝ่่ายบริห้ารให้้สำอดูคล้องกับทิศทางธีุรกิจ 

พื่ันิธีกิจ แผู้นิยุทธีศาสำต้ร์ แผู้นิธีุรกิจ และเป้าห้มายทางการเงินิ ท่�คณะกรรมการบริษััทไดู้อนุิมัติ้ไว้

  บริษััทฯ ไดู้เปิดูเผู้ยข้อมูลรายละเอ่ยดูเก่�ยวกับคณะกรรมการชุดูย่อยดัูงกล่าว ไดู้แก่ รายช่อกรรมการ ห้นิ้าท่� 

จำานิวนิครั�งการประชุมและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต้่ละท่านิ ไว้ในิ แบบ 56-1 One Report ในิหั้วข้อ  

“ข้อมูลเก่�ยวกับคณะกรรมการชุดูย่อย” นิอกจากน่ิ� ผูู้้ถืูอหุ้้นิ และ ผูู้้ลงทุนิทั�วไปสำามารถูดูาวนิ์โห้ลดูข้อมูล 

เก่�ยวกับคณะกรรมการชุดูย่อยของบริษััทฯ ไดู้จากเว็บไซึ่ต้์ของบริษััทฯ ท่� www.truecorp.co.th
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 2.2 เพื่่อความโปร่งใสำและเป็นิอิสำระในิการปฏิิบัต้ิห้นิ้าท่� และ ในิขณะเดู่ยวกันิเพื่่อให้้คณะกรรมการชุดูย่อยสำามารถู

ปฏิิบัต้ิห้นิ้าท่�ไดู้อย่างม่ประสำิทธีิผู้ล สำมาชิกสำ่วนิให้ญ่ของคณะกรรมการชุดูย่อยประกอบไปดู้วยกรรมการอิสำระ 

และกรรมการท่�มิใช่ผูู้้บริห้าร

3. บทบาท ห้นิ้าท่� และความรับผู้ิดูชอบของคณะกรรมการ

 3.1 คณะกรรมการไดู้ทำาห้นิ้าท่�พื่ิจารณาและให้้ความเห้็นิชอบในิเร่องท่�สำำาคัญเก่�ยวกับการดูำาเนิินิงานิของบริษััทฯ 

เช่นิ วิสำัยทัศนิ์และภารกิจ กลยุทธี์ เป้าห้มายทางการเงินิ ความเส่ำ�ยง แผู้นิงานิและงบประมาณ โดูยม่การ

พื่ิจารณาทบทวนิเร่องดัูงกล่าวเป็นิประจำาทุกปี รวมทั�งต้ิดูต้ามดููแลให้้ม่การนิำาเร่องดัูงกล่าวไปปฏิิบัติ้ ต้ลอดูจนิ 

ดููแลให้้ฝ่่ายจัดูการดูำาเนิินิงานิต้ามนิโยบายและแผู้นิท่�กำาห้นิดูไว้อย่างม่ประสำิทธีิภาพื่และประสำิทธีิผู้ล โดูย

ยึดูห้ลักของปรัชญาเศรษัฐกิจพื่อเพื่่ยง คือ ความพื่อประมาณ (ต้ระห้นัิกถูึงข่ดูความสำามารถูท่�แท้จริงของ 

บริษััทฯ) ความม่เห้ตุ้ผู้ล และ การม่ภูมิคุ้มกันิท่�ดู่ในิตั้ว โดูยตั้�งมั�นิอยู่บนิพื่ื�นิฐานิของความซึ่่อสัำต้ย์สุำจริต้ และ 

ความรอบคอบระมัดูระวัง ดููแลให้้การดูำาเนิินิธีุรกิจต้่อเนิ่องในิระยะยาว ทั�งน่ิ� บริษััทฯ ไดู้เปิดูเผู้ยอำานิาจห้นิ้าท่�

ของคณะกรรมการไว้ในิ แบบ 56-1 One Report ซึึ่�งไดู้เผู้ยแพื่ร่ไว้บนิเว็บไซึ่ต้์ของบริษััทฯ ต้ลอดูระยะเวลา 

ท่�ผู้่านิมา รวมถึูงปี 2564 บริษััทฯ ไม่ม่การกระทำาใดูท่�เป็นิการฝ่่าฝ่ืนิห้รือกระทำาผิู้ดูกฎระเบ่ยบของสำำานัิกงานิ 

ก.ล.ต้. และ ต้ลาดูห้ลักทรัพื่ย์แห้่งประเทศไทย 

 3.2 คณะกรรมการไดู้พื่ิจารณาเร่องความขัดูแย้งทางผู้ลประโยชนิ์อย่างรอบคอบ การพิื่จารณาการทำารายการ 

ท่�อาจม่ความขัดูแย้งทางผู้ลประโยชนิ์ม่แนิวทางท่�ชัดูเจนิและเป็นิไปเพื่่อผู้ลประโยชนิ์ของบริษััทฯ และผูู้้ถืูอหุ้้นิ

โดูยรวมเป็นิสำำาคัญ 

 3.3 คณะกรรมการไดู้จัดูให้้ม่ระบบการควบคุมดู้านิการดูำาเนิินิงานิ ดู้านิรายงานิทางการเงินิ และดู้านิการปฏิิบัต้ิ 

ต้ามกฎ ระเบ่ยบ และนิโยบาย โดูยคณะกรรมการไดู้มอบห้มายให้้คณะกรรมการต้รวจสำอบ เป็นิผูู้้รับผิู้ดูชอบ 

ในิการดููแลการต้รวจสำอบระบบการควบคุมดัูงกล่าว และทำาการทบทวนิระบบท่�สำำาคัญเป็นิประจำาทุกปี รวมทั�ง

ไดู้ม่การเปิดูเผู้ยความเห้็นิไว้ในิรายงานิประจำาปีภายใต้้ห้ัวข้อ “รายงานิจากคณะกรรมการต้รวจสำอบ”

 3.4 บริษััทฯ ม่คณะกรรมการพื่ัฒินิาเชิงกลยุทธี์และบริห้ารความเสำ่�ยง และม่ระบบการบริห้ารความเสำ่�ยงครอบคลุม

ทั�งองค์กร ไดู้ม่การประกาศใช้ “นิโยบายและกรอบในิการบริห้ารจัดูการความเสำ่�ยง” อย่างเป็นิทางการ เพื่่อนิำา

การบริห้ารจัดูการความเสำ่�ยงไปผู้สำานิรวมกับกลยุทธี์ทางธุีรกิจและการปฏิิบัติ้งานิ โดูยฝ่่ายจัดูการเป็นิผูู้้ปฏิิบัต้ิ

ต้ามนิโยบาย และรายงานิให้้คณะกรรมการต้รวจสำอบทราบเป็นิประจำา อ่กทั�งม่ระบบการต้รวจสำอบภายในิ

แบบ Risk-based Audit Approach ซึึ่�งฝ่่ายต้รวจสำอบภายในิจะทำาการสำอบทานิระบบงานิต้่างๆ และรายงานิให้ ้

คณะกรรมการต้รวจสำอบทราบเป็นิประจำา และไดู้ม่การเปิดูเผู้ยไว้ในิ แบบ 56-1 One Report ภายใต้้ห้ัวข้อ 

“รายงานิจากคณะกรรมการต้รวจสำอบ”

 3.5 ในิปี 2560 บริษััทฯ ไดู้รับการรับรองเป็นิสำมาชิกของ “แนิวร่วมปฏิิบัต้ิของภาคเอกชนิไทยในิการต้่อต้้านิการ

ทุจริต้” (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (CAC)) และไดู้จัดูทำา “มาต้รการ 

ต้่อต้้านิการคอร์รัปชั�นิ” ขึ�นิเป็นิลายลักษัณ์อักษัร เพื่่อเป็นิห้ลักปฏิิบัติ้ท่�ชัดูเจนิในิการดูำาเนิินิธีุรกิจอย่างโปร่งใสำ 

อันิจะนิำาไปสำู่การพื่ัฒินิาองค์กรและประเทศชาติ้อย่างยั�งยืนิ 

  โดูยท่�ประชุมคณะกรรมการบริษััทฯ ไดู้ม่มติ้อนุิมัต้ิ “มาต้รการต้่อต้้านิการคอร์รัปชั�นิ” และ ประธีานิคณะผูู้้บริห้าร

และกรรมการผูู้้จัดูการให้ญ่ (President & CEO) ไดู้ประกาศใช้มาต้รการดัูงกล่าวทั�วทั�งองค์กรของบริษััทฯ และ 

บริษััทย่อยทุกแห้่ง (เร่ยกโดูยย่อว่า “บริษััทในิกลุ่มทรูฯ”) ซึึ่�งกำาห้นิดูให้้ กรรมการ ผูู้้บริห้าร และ พื่นิักงานิ  

ของทุกบริษััทในิกลุ่มทรูฯ ต้้องปฏิิบัต้ิต้ามมาต้รการต้่อต้้านิการคอร์รัปชั�นิดัูงกล่าว โดูยคณะกรรมการต้รวจสำอบ

จะทำาห้นิ้าท่�สำอบทานิกระบวนิการควบคุมภายในิท่�เก่�ยวข้องกับการปฏิิบัติ้ต้ามมาต้รการต้่อต้้านิการคอร์รัปชั�นิ 

  ทั�งน่ิ� บริษััทฯ ม่คณะกรรมการกำากับดููแลกิจการท่�ดู่ ท่�ทำาห้นิ้าท่�พิื่จารณาทบทวนิความเห้มาะสำมของมาต้รการ

ต้่อต้้านิการคอร์รัปชั�นิเป็นิประจำาทุกปี เพื่่อให้้ม่ความสำอดูคล้องกับการเปล่�ยนิแปลงทางธุีรกิจ ข้อกำาห้นิดูของ
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กฎห้มาย กฎระเบ่ยบ และข้อบังคับต้่างๆ ท่�เก่�ยวข้อง และนิำาเสำนิอต้่อคณะกรรมการบริษััท เม่อม่ความจำาเป็นิ

ต้้องเปล่�ยนิแปลงมาต้รการ เพื่่อให้้คณะกรรมการบริษััทพิื่จารณาอนุิมัติ้

  นิอกจากน่ิ� บริษััทฯ ยังไดู้จัดูให้้ม่กระบวนิการและแนิวทางในิการปฏิิบัติ้ การกำากับดููแล การต้ิดูต้ามประเมินิผู้ล 

การฝ่ึกอบรม เพื่่อให้้ความรู้แก่พื่นัิกงานิ ต้ลอดูจนิช่องทางในิการร้องเร่ยนิห้รือแจ้งเบาะแสำทั�งสำำาห้รับพื่นัิกงานิ

และบุคคลภายนิอก โดูยบริษััทฯ ไดู้เปิดูเผู้ยรายละเอ่ยดูเก่�ยวกับการดูำาเนิินิการในิเร่องดูังกล่าวไว้ในิห้มวดูท่� 3 

เร่องบทบาทของผูู้้ม่สำ่วนิไดู้เสำ่ย 

 3.6 คณะกรรมการม่กลไกการกำากับดููแลบริษััทย่อย เพื่่อดููแลรักษัาผู้ลประโยชนิ์ในิเงินิลงทุนิของบริษััท ซึ่ึ�งบริษััทฯ 

ไดู้เปิดูเผู้ยข้อมูลดูังกล่าวไว้ ภายใต้้ห้ัวข้อ “การกำากับดููแลการดูำาเนิินิงานิของบริษััทย่อยและบริษััทร่วม” 

4. การประชุมคณะกรรมการ

 4.1 บริษััทฯ ม่การกำาห้นิดูต้ารางการประชุมคณะกรรมการล่วงห้นิ้าต้ลอดูทั�งปี และแจ้งให้้กรรมการทราบล่วงห้นิ้า

ต้ั�งแต้่ต้้นิปี รวมทั�งไดู้กำาห้นิดูวาระการประชุมห้ลักเป็นิการล่วงห้นิ้า อย่างไรก็ต้าม ในิกรณ่จำาเป็นิเร่งดู่วนิ อาจม่ 

การเร่ยกประชุมคณะกรรมการเป็นิการเพื่ิ�มเติ้มไดู้

 4.2 บริษััทฯ ม่การกำาห้นิดูไว้ในินิโยบายการกำากับดููแลกิจการท่�ดู่ ให้้กรรมการท่�มิใช่ผูู้้บริห้ารสำามารถูท่�จะประชุม

ระห้ว่างกันิเองไดู้ต้ามความจำาเป็นิโดูยไม่ม่กรรมการท่�เป็นิผูู้้บริห้ารห้รือฝ่่ายจัดูการเข้าร่วมประชุม เพื่่ออภิปราย

ปัญห้าต้่างๆ เก่�ยวกับการจัดูการห้รือเร่องท่�อยู่ในิความสำนิใจ ซึ่ึ�งในิปี 2564 กรรมการท่�มิใช่ผูู้้บริห้ารไดู้ม่การ

ประชุมระห้ว่างกันิเองในิรูปแบบของการประชุมอย่างไม่เป็นิทางการห้ลังจากเสำร็จสำิ�นิการประชุมคณะกรรมการ

บริษััท

 4.3 บริษััทฯ ม่การกำาห้นิดูนิโยบายเก่�ยวกับจำานิวนิองค์ประชุมขั�นิต้ำ�า ณ ขณะท่�คณะกรรมการจะลงมต้ิในิท่�ประชุม

คณะกรรมการว่า จะต้้องม่กรรมการอยู่ไม่นิ้อยกว่า 2 ในิ 3 ของจำานิวนิกรรมการทั�งห้มดู

 4.4 ในิปี 2564 บริษััทฯ ม่การประชุมคณะกรรมการ จำานิวนิ 9 ครั�ง ซึ่ึ�งเห้มาะสำมกับภาระห้นิ้าท่�และความรับผู้ิดูชอบ 

ของคณะกรรมการและการดูำาเนิินิธีุรกิจของบริษััทฯ ทั�งน่ิ� สำัดูสำ่วนิการเข้าร่วมประชุมของกรรมการทุกคนิ 

คิดูเป็นิร้อยละ 90.12 ของจำานิวนิการประชุมทั�งปี

 4.5 ประธีานิกรรมการ และ/ห้รือ รองประธีานิกรรมการ และ กรรมการผูู้้จัดูการให้ญ่ (ร่วม) ร่วมกันิพื่ิจารณา 

การเลือกเร่องเพื่่อบรรจุเข้าเป็นิวาระการประชุมคณะกรรมการ นิอกจากน่ิ� กรรมการแต้่ละคนิม่ความเป็นิอิสำระ

ท่�จะเสำนิอเร่องเข้าสำู่วาระการประชุม

 4.6 บริษััทฯ จัดูสำ่งข้อมูลประกอบการประชุมให้้แก่กรรมการเป็นิการล่วงห้นิ้าอย่างนิ้อย 5 วันิทำาการก่อนิวันิประชุม 

โดูยข้อมูลม่ลักษัณะโดูยย่อแต้่ให้้สำารสำนิเทศครบถู้วนิ สำำาห้รับเร่องท่�ไม่ประสำงค์เปิดูเผู้ยเป็นิลายลักษัณ์อักษัร 

ก็ให้้นิำาเร่องอภิปรายกันิในิท่�ประชุม

 4.7 ประธีานิกรรมการจัดูสำรรเวลาไว้อย่างเพื่่ยงพื่อท่�ฝ่่ายจัดูการจะเสำนิอเร่องและมากพื่อท่�กรรมการจะอภิปราย

ปัญห้าสำำาคัญกันิอย่างรอบคอบโดูยทั�วกันิ และสำ่งเสำริมให้้ม่การใช้ดูุลยพื่ินิิจท่�รอบคอบ โดูยกรรมการให้้ 

ความสำนิใจกับทุกประเดู็นิท่�นิำาสำู่ท่�ประชุม รวมถูึงประเด็ูนิการกำากับดููแลกิจการ 

 4.8 คณะกรรมการสำามารถูเข้าถูึงสำารสำนิเทศท่�จำาเป็นิเพื่ิ�มเติ้มไดู้จากกรรมการผูู้้จัดูการให้ญ่ (ร่วม) ห้รือเลขานิุการ

บริษััท ห้รือผูู้้บริห้ารอ่นิท่�ไดู้รับมอบห้มาย ภายในิขอบเขต้นิโยบายท่�กำาห้นิดูไว้ นิอกจากน่ิ� ในิกรณ่ท่�จำาเป็นิ 

คณะกรรมการบริษััทและคณะกรรมการชุดูย่อยแต้่ละคณะ อาจจัดูให้้ม่ความเห็้นิอิสำระจากท่�ปรึกษัาห้รือ 

ผูู้้ประกอบวิชาช่พื่ภายนิอก โดูยถูือเป็นิค่าใช้จ่ายของบริษััทฯ
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 4.9 คณะกรรมการสำนิับสำนิุนิให้้กรรมการผูู้้จัดูการให้ญ่ (ร่วม) เชิญผูู้้บริห้ารระดูับสำูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ

เพื่่อให้้สำารสำนิเทศรายละเอ่ยดูเพื่ิ�มเต้ิมในิฐานิะท่�เป็นิผูู้้เก่�ยวข้องกับปัญห้าโดูยต้รง

5. การประเมินิต้นิเองของคณะกรรมการทั�งคณะ กรรมการรายบุคคล และ คณะกรรมการชุดูย่อย

 5.1 คณะกรรมการบริษััทไดู้ทำาการประเมินิผู้ลการปฏิิบัต้ิงานิของคณะกรรมการทั�งคณะเป็นิประจำาทุกปี โดูยม่ 

ห้ลักเกณฑ์์และกระบวนิการดูังต้่อไปน่ิ�

  ห้ลักเกณฑ์์ในิการประเมินิ

  ห้ลักเกณฑ์์การประเมินิต้นิเองของคณะกรรมการบริษััททั�งคณะเป็นิการประเมินิระดูับคะแนินิความเห้็นิ  

ซึ่ึ�งแบ่งเป็นิ 3 ระดัูบ คือ

   - ระดูับต้ำ�า (สำมควรปรับปรุง)

   - ระดูับปานิกลาง (ยอมรับไดู้ แต้่สำามารถูปรับปรุงไดู้อ่ก)

   -  ระดูับดู่มาก (สำมควรรักษัาไว้)

   โดูยม่รายละเอ่ยดูของห้ลักเกณฑ์์ซึ่ึ�งครอบคลุมในิเร่อง ดัูงต้่อไปน่ิ�

   - ความเข้าใจของกรรมการท่�ม่ต้่อบทบาทห้นิ้าท่�ของคณะกรรมการบริษััท ธีุรกิจของบริษััทฯ กลยุทธี์ของ 

    บริษััทฯ 

   - ความสำัมพื่ันิธี์ระห้ว่างกรรมการและฝ่่ายบริห้าร

   - บทบาทและกระบวนิการประเมินิผู้ลงานิของกรรมการผูู้้จัดูการให้ญ่ (ร่วม)

   - ผู้ลการปฏิิบัต้ิงานิของคณะกรรมการชุดูย่อยต้่างๆ

   - การจัดูสำรรเวลาอย่างเห้มาะสำมสำำาห้รับแต้่ละวาระการประชุม ในิการประชุมคณะกรรมการบริษััท 

   - การนิำาเสำนิอความคิดูเห้็นิของกรรมการท่�เก่�ยวข้องกับประเด็ูนิท่�พื่ิจารณา

   - การเปิดูโอกาสำและสำนิับสำนิุนิให้้กรรมการทุกท่านิสำามารถูแสำดูงความเห็้นิไดู้อย่างเป็นิอิสำระ 

  กระบวนิการ

  ประธีานิคณะกรรมการกำากับดููแลกิจการท่�ดู่จะเป็นิผูู้้ลงนิามในิจดูห้มาย เพื่่อนิำาสำ่งแบบฟอร์มการประเมินิ 

ให้้แก่กรรมการทุกท่านิ โดูยขอให้้กรรมการแต้่ละท่านิสำ่งแบบประเมินิกลับมายังเลขานิุการบริษััทเพื่่อทำาห้นิ้าท่�

รวบรวมข้อมูล  ลำาดูับต้่อมา เลขานิุการบริษััทจะทำาการประมวลผู้ลและนิำาเสำนิอผู้ลสำรุปต้่อคณะกรรมการกำากับ

ดููแลกิจการท่�ดู่เพื่่อวิเคราะห้์ผู้ลการประเมินิ ห้ลังจากนัิ�นิ คณะกรรมการกำากับดููแลกิจการท่�ดู่จะรายงานิผู้ล 

การประเมินิต้่อคณะกรรมการบริษััท พื่ร้อมทั�งให้้ข้อเสำนิอแนิะเพื่่อการปรับปรุงต้ามควรแก่กรณ่

 5.2 ในิปี 2564 คณะกรรมการบริษััท ม่การประเมินิผู้ลการปฏิิบัต้ิงานิเป็นิรายบุคคล ซึ่ึ�งไดู้ดูำาเนิินิการเป็นิประจำา 

ทุกปี โดูยม่ห้ลักเกณฑ์์และกระบวนิการ ดูังต้่อไปน่ิ�

  ห้ลักเกณฑ์์ 

  ห้ลักเกณฑ์์การประเมินิต้นิเองของกรรมการเป็นิรายบุคคล เป็นิการประเมินิระดูับคะแนินิความเห้็นิ ซึ่ึ�งแบ่ง

ออกเป็นิ 3 ระดัูบ เช่นิเดู่ยวกับท่�กล่าวในิข้อ 5.1 โดูยทำาการประเมินิในิเร่องดัูงต้่อไปน่ิ�
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   - ความพึื่งพื่อใจของกรรมการรายบุคคลท่�ม่ผู้ลต้่อการดูำาเนิินิงานิของคณะกรรมการ ผู้ลการดูำาเนิินิงานิ

ของบริษััทฯ ผู้ลการดูำาเนิินิงานิของบริษััทย่อย ต้ลอดูจนิการดูำาเนิินิการแก้ไขปัญห้าของฝ่่ายจัดูการ

   - ความเข้าใจของกรรมการท่�ม่ต้่อบทบาทห้นิ้าท่�ของกรรมการรายบุคคล 

   - ความสำัมพื่ันิธี์ระห้ว่างกรรมการรายบุคคลและฝ่่ายบริห้าร 

   - บทบาทและกระบวนิการประเมินิผู้ลงานิของกรรมการผูู้้จัดูการให้ญ่ (ร่วม)

   - ผู้ลการปฏิิบัต้ิงานิของคณะกรรมการชุดูย่อยต้่างๆ

   - การจัดูสำรรเวลาอย่างเห้มาะสำมสำำาห้รับแต้่ละวาระการประชุม ในิการประชุมคณะกรรมการบริษััท

   - การเต้ร่ยมตั้วก่อนิการประชุมของกรรมการรายบุคคล

   - ความสำามารถูในิการแสำดูงความคิดูเห้็นิของกรรมการรายบุคคลอย่างเป็นิอิสำระและเป็นิกลาง

   - การเปิดูโอกาสำและสำนิับสำนิุนิให้้กรรมการรายบุคคลสำามารถูแสำดูงความเห็้นิไดู้อย่างเป็นิอิสำระ

  กระบวนิการ

  ประธีานิคณะกรรมการกำากับดููแลกิจการท่�ดู่จะเป็นิผูู้้ลงนิามในิจดูห้มาย เพื่่อนิำาสำ่งแบบฟอร์มการประเมินิ 

ให้้แก่กรรมการทุกท่านิ โดูยขอให้้กรรมการแต้่ละท่านิสำ่งแบบประเมินิกลับมายังเลขานิุการบริษััท เพื่่อทำาห้นิ้าท่�

รวบรวมข้อมูล  ลำาดูับต้่อมา เลขานิุการบริษััทจะทำาการประมวลผู้ลและนิำาเสำนิอผู้ลสำรุปต้่อคณะกรรมการกำากับ

ดููแลกิจการท่�ดู่ เพื่่อวิเคราะห้์ผู้ลการประเมินิ ห้ลังจากนัิ�นิ คณะกรรมการกำากับดููแลกิจการท่�ดู่จะรายงานิผู้ล 

การประเมินิต้่อคณะกรรมการบริษััท พื่ร้อมทั�งให้้ข้อเสำนิอแนิะเพื่่อการปรับปรุงต้ามควรแก่กรณ่

 5.3 นิอกจากน่ิ� คณะกรรมการชุดูย่อยทุกชุดู ไดู้ทำาการประเมินิผู้ลการปฏิิบัต้ิงานิของต้นิเองเป็นิรายคณะ เป็นิประจำา

ทุกปีเช่นิกันิ โดูยม่ห้ลักเกณฑ์์และกระบวนิการดูังต้่อไปน่ิ�

  ห้ลักเกณฑ์์ 

  ห้ลกัเกณฑ์ก์ารประเมนิิต้นิเองของคณะกรรมการชดุูยอ่ย เปน็ิการประเมนิิระดูบัคะแนินิความเห้น็ิ ซึ่ึ�งแบง่ออกเปน็ิ 

3 ระดูับ เช่นิเดู่ยวกับท่�กล่าวในิข้อ 5.1 โดูยทำาการประเมินิในิเร่องดัูงต้่อไปน่ิ�

   - ความพึื่งพื่อใจของกรรมการท่�ม่ผู้ลต้อ่การดูำาเนิินิงานิของคณะกรรมการชุดูยอ่ยท่�ต้นิสัำงกดัู ผู้ลการดูำาเนิินิงานิ 

ของบริษััทฯ ผู้ลการดูำาเนิินิงานิของบริษััทย่อย ต้ลอดูจนิการดูำาเนิินิการแก้ไขปัญห้าของฝ่่ายจัดูการ

   - ความเข้าใจของกรรมการท่�ม่ต้่อบทบาทห้นิ้าท่�ของการเป็นิกรรมการในิคณะกรรมการชุดูย่อยท่�ต้นิสัำงกัดู

   - ความสำัมพื่ันิธี์ระห้ว่างกรรมการในิคณะกรรมการชุดูย่อยท่�ต้นิสัำงกัดู และฝ่่ายบริห้าร

   - การเต้ร่ยมตั้วก่อนิการประชุมของกรรมการ

   - ความสำามารถูในิการแสำดูงความคิดูเห้็นิของกรรมการอย่างเป็นิอิสำระและเป็นิกลาง

   - การเปิดูโอกาสำและสำนิับสำนิุนิให้้กรรมการทุกท่านิสำามารถูแสำดูงความเห็้นิไดู้อย่างเป็นิอิสำระ

  กระบวนิการ

  เลขานิกุารบรษิัทั จะจดัูสำง่แบบประเมนิิต้นิเองให้ก้รรมการแต้ล่ะทา่นิของคณะกรรมการชดุูยอ่ยทกุชดุู เพื่อ่ทำาการ 

ประเมินิ และขอให้้กรรมการแต้่ละท่านิสำ่งแบบประเมินิกลับมายังเลขานุิการบริษััท เพื่่อทำาห้นิ้าท่�รวบรวม 

ข้อมูล ลำาดูับต้่อมา เลขานิุการบริษััทจะทำาการประมวลผู้ลและนิำาเสำนิอผู้ลสำรุปต้่อท่�ประชุมคณะกรรมการ 

ชุดูย่อยแต้่ละคณะ เพื่่อวิเคราะห้์ผู้ลการประเมินิ จากนัิ�นิประธีานิคณะกรรมการชุดูย่อยแต้่ละคณะจะรายงานิ

ผู้ลการประเมินิต้่อคณะกรรมการบริษััท
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6.	 ค่่าตอบแทน

	 6.1	 ค่า่ตอบแทนของกรรมการของบริษัทัฯ	จััดไดว้่า่อยู่่ใ่นลักัษัณะท่�เปรยู่่บเท่ยู่บไดก้บัระดับท่�ปฏิบัิตอิยู่่ใ่นอุตสาหกรรม	

ประสบการณ์	 ภาระหน้าท่�	 ขอบเขตของบทบาทแลัะค่ว่ามรับผิิดชอบ	 (Accountability	 and	 Responsibility)	 

รว่มถึึงประโยู่ชน์ท่�ค่าดว่่าจัะได้รับจัากกรรมการแต่ลัะค่น	 นอกจัากน่�	 กรรมการท่�ได้รับมอบหมายู่หน้าท่�แลัะ

ค่ว่ามรับผิิดชอบเพิ่ิ�มขึ�น	 เช่น	 กรรมการอิสระท่�เป็นสมาชิกของค่ณะกรรมการชุดยู่่อยู่ก็ได้รับค่่าตอบแทน 

เพิ่ิ�มท่�เหมาะสมด้ว่ยู่

	 	 บริษััทฯ	เปิดเผิยู่ค่่าตอบแทนของกรรมการในปี	2564	เป็นรายู่บุค่ค่ลัไว่้ใน	แบบ	56-1	One	Report	ซึ่ึ�งได้เผิยู่แพิ่ร่ 

ไว่้บนเว่็บไซึ่ต์ของบริษััทฯ

	 6.2	 ค่่าตอบแทนของกรรมการผ่ิ้จััดการใหญ่่	 (ร่ว่ม)	 แลัะผิ่้บริหารระดับส่งเป็นไปตามหลัักการแลัะนโยู่บายู่ 

ท่�ค่ณะกรรมการกำาหนด	กลั่าว่คื่อ	จั่ายู่ค่่าตอบแทนตามภาระหน้าท่�ค่ว่ามรับผิิดชอบของผิ่้บริหารแต่ลัะค่น	แลัะ

เป็นอัตราท่�เหมาะสมโดยู่ศึึกษัาเท่ยู่บเค่่ยู่งกับธุุรกิจัประเภทเด่ยู่ว่กัน	 ทั�งน่�	 ระดับค่่าตอบแทนท่�เป็นเงินเดือน	 

ผิลัตอบแทนการปฏิิบัติงาน	แลัะผิลัตอบแทนจ่ังใจัในระยู่ะยู่าว่	ก็ม่ค่ว่ามสอดค่ลั้องกับผิลังานของบริษััทฯ	แลัะ

ผิลัการปฏิิบัติงานของผิ่้บริหารแต่ลัะค่นด้ว่ยู่

	 6.3	 ค่ณะกรรมการกำาหนดค่่าตอบแทนแลัะสรรหากรรมการ	 เป็นผิ่้ประเมินผิลัการปฏิิบัติงานของประธุาน 

ค่ณะกรรมการบริหาร	แลัะ	กรรมการผิ่้จััดการใหญ่่	(ร่ว่ม)	เป็นประจัำาทุกปีเพิ่่อนำาไปใช้ในการพิิ่จัารณากำาหนด 

ค่า่ตอบแทนของประธุานค่ณะกรรมการบรหิาร	แลัะ	กรรมการผิ่จั้ัดการใหญ่	่(รว่่ม)	โดยู่ใชบ้รรทัดฐานท่�ไดต้กลังกัน 

ลัว่่งหนา้กบัประธุานค่ณะกรรมการบรหิาร	แลัะ	กรรมการผิ่จั้ัดการใหญ่	่(รว่่ม)	ตามเกณฑ์ท์่�เปน็รป่ธุรรม	ซึ่ึ�งรว่มถึงึ 

ผิลัการปฏิิบัติงานทางการเงิน	ผิลังานเก่�ยู่ว่กับการปฏิิบัติตามว่ัตถึุประสงค่์เชิงกลัยูุ่ทธุ์ในระยู่ะยู่าว่	การพิ่ัฒนา

ผิ่้บริหาร	ฯลัฯ	แลัะกรรมการอาวุ่โสท่�ได้รับมอบหมายู่จัากประธุานกรรมการ	เป็นผ่ิ้ส่อสาร	ผิลัการพิ่ิจัารณาให้

ประธุานค่ณะกรรมการบริหาร	แลัะ	กรรมการผิ่้จััดการใหญ่่	(ร่ว่ม)	ทราบ

7.	 การพิ่ัฒนากรรมการแลัะผิ่้บริหาร

	 7.1	 บริษััทฯ	 ส่งเสริมแลัะอำานว่ยู่ค่ว่ามสะดว่กให้ม่การฝึึกอบรมแลัะการให้ค่ว่ามร่้แก่ผิ่้เก่�ยู่ว่ข้องในระบบการกำากับ

ด่แลักิจัการของบริษััทฯ	เช่น	กรรมการ	กรรมการตรว่จัสอบ	ผิ่้บริหาร	เลัขานุการบริษััท	เป็นต้น	เพิ่่อให้ม่ค่ว่ามร่ ้

ในการปฏิิบัติงานอยู่่างต่อเน่อง	การฝึึกอบรมแลัะให้ค่ว่ามร่้ดังกลั่าว่	ม่ทั�งท่�กระทำาเป็นการภายู่ในบริษััทฯ	แลัะ

ใช้บริการของสถึาบันภายู่นอก

	 7.2	 ค่ณะกรรมการสนับสนุนกรรมการให้เข้าอบรมหลัักส่ตรหรือเข้าร่ว่มกิจักรรมสัมมนาท่�เป็นการเพิิ่�มพิ่่นค่ว่ามร่ ้

ในการปฏิิบัติงานอยู่่างต่อเน่อง	โดยู่ในปี	2564	ม่กรรมการของบริษััทฯ	เข้ารับการอบรมต่อเน่อง	ดังน่�

รายชื่่อกรรมการท่ี่�เข้้าร่วมอบรม           รายละเอ่ยดหลักสููตรท่ี่�เข้้าอบรม

นายู่ศึุภชัยู่	เจ่ัยู่รว่นนท์ -	 Cyber	Security	Law

-	 3D	Heatmap	Project

ดร.อาชว่์	เตาลัานนท์ -	 Cyber	Security	Law

-	 3D	Heatmap	Project

นายู่อำารุง	สรรพิ่สิทธุิ�ว่งศึ์ -	 Cyber	Security	Law

-	 3D	Heatmap	Project
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รายชื่่อกรรมการท่ี่�เข้้าร่วมอบรม           รายละเอ่ยดหลักสููตรท่ี่�เข้้าอบรม

นายู่หยู่าง	เส่�ยู่ว่ผิิง -	 Cyber	Security	Law

-	 3D	Heatmap	Project

นายู่โชติ	โภค่ว่นิช -	 Cyber	Security	Law

-	 3D	Heatmap	Project

ดร.	ฮาราลัด์	ลัิงค่์ -	 Cyber	Security	Law

-	 3D	Heatmap	Project

นายู่ฉว่่�	เกิงโหลั่ว่ -	 Cyber	Security	Law

-	 3D	Heatmap	Project

นางปร่เปรม	เสร่ว่งษั์ -	 Director	Leadership	Certification	Program	(DLCP	2/2021)

-	 Cyber	Security	Law

-	 3D	Heatmap	Project

ศึ.	(พิ่ิเศึษั)	ดร.กิตติพิ่งษั์	กิตยู่ารักษั์ -	 Cyber	Security	Law

ดร.หลั่�	เฝึิง -	 3D	Heatmap	Project

ศึ.ดร.ว่รภัทร	โตธุนะเกษัม -	 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

นายู่ชัชว่าลัยู่์	เจ่ัยู่รว่นนท์ -	 Cyber	Security	Law

-	 3D	Heatmap	Project

นายู่ณรงค่์	เจ่ัยู่รว่นนท์ -	 Director	Refreshment	Training	Program,	Lesson	Learnt	from	Financial	 

	 Cases:	How	Board	should	React	(2021)

-	 Cyber	Security	Law

-	 3D	Heatmap	Project

นายู่อติรุฒม์	โตทว่่แสนสุข -	 Cyber	Security	Law

-	 3D	Heatmap	Project

	 7.3	 ทุกค่รั�งท่�ม่การแต่งตั�งหรือเปล่ั�ยู่นแปลังกรรมการใหม่	 ฝึ่ายู่จััดการได้จััดทำาแลัะนำาส่งเอกสารแลัะข้อม่ลั 

ท่�เป็นประโยู่ชน์ต่อการปฏิิบัติหน้าท่�ของกรรมการใหม่	รว่มถึึงการจััดให้ม่การแนะนำาลัักษัณะธุุรกิจัแลัะแนว่ทาง

การดำาเนินธุุรกิจัของบริษััทฯ	ให้แก่กรรมการใหม่
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 7.4  บริษััทฯ ม่การจัดูทำา “แผู้นิสืำบทอดูต้ำาแห้นิ่ง” อย่างเป็นิทางการสำำาห้รับผูู้้บริห้ารระดูับสูำง เนิ่องจาก ต้ระห้นัิก

ยิ�งว่า การวางแผู้นิสืำบทอดูต้ำาแห้นิ่งเป็นิองค์ประกอบท่�สำำาคัญประการห้นึิ�งของความสำำาเร็จทางธุีรกิจในิอนิาคต้ 

บริษััทฯ จึงไดู้ม่การกำาห้นิดูกระบวนิการและขั�นิต้อนิปฏิิบัติ้ในิการคัดูเลือกบุคลากรท่�จะเข้ามารับผิู้ดูชอบ 

ในิต้ำาแห้นิ่งบริห้ารท่�สำำาคัญทุกระดูับให้้เป็นิไปอย่างเห้มาะสำม โดูยม่กระบวนิการจัดูทำาแผู้นิสำืบทอดูต้ำาแห้นิ่ง  

ดูังต้่อไปน่ิ�

   (1) กำาห้นิดูรายรายช่อและทำาการประเมินิผูู้้ท่�อยู่ในิข่ายไดู้รับคัดูเลือกให้้เข้ากระบวนิการสืำบทอดูต้ำาแห้นิ่ง    

      ผูู้้บริห้ารระดัูบสูำง และผูู้้บริห้ารท่�ดูำารงต้ำาแห้นิ่งท่�สำำาคัญ กำาห้นิดูรายช่อและทำาการประเมินิผูู้้บริห้ารในิลำาดูับ 

     ถูัดูลงมา และผูู้้ท่�อยู่ในิข่ายไดู้รับคัดูเลือกให้้เข้ากระบวนิการสืำบทอดูต้ำาแห้นิ่ง โดูยดูำาเนิินิการประเมินิดูังน่ิ� 

     -  การประเมินิพื่นิักงานิ และการประเมินิผู้ลการปฏิิบัติ้งานิ ประกอบดู้วย การประเมินิผู้ลการปฏิิบัติ้งานิ 

ท่�ผู้่านิมาและแนิวโนิ้มผู้ลการปฏิิบัต้ิงานิในิอนิาคต้ การประเมินิความสำามารถูในิการตั้ดูสิำนิใจ จุดูเดู่นิ  

สำิ�งท่�ต้้องปรับปรุงและพื่ัฒินิา การให้้คำาแนิะนิำาเก่�ยวกับงานิและเสำ้นิทางอาช่พื่ รวมถูึงการประเมินิ

ศักยภาพื่ของพื่นิักงานิ

     - การประเมินิ 360 องศา ต้ามพื่ฤต้ิกรรมท่�สำอดูคล้องกับค่านิิยมองค์กร

     - การประเมินิต้าราง 9 ช่อง โดูยพื่ิจารณาจากผู้ลการปฏิิบัต้ิงานิและพื่ฤต้ิกรรมท่�สำอดูคล้องกับค่านิิยม 

      องค์กร

   (2) จัดูทำาผู้ังรายช่อผูู้้สำืบทอดูต้ำาแห้นิ่ง  

     ผูู้้ดูำารงต้ำาแห้นิ่ง จัดูทำาผู้ังรายช่อผูู้้สืำบทอดูต้ำาแห้นิ่งของต้นิ โดูยระบุช่อผูู้้ใต้้บังคับบัญชาท่เป็นิผูู้้ท่�เห้มาะสำม 

     ท่�สำุดูท่�สำามารถูรับต้ำาแห้นิ่งแทนิไดู้จำานิวนิ 9 คนิโดูยจะแบ่งเป็นิ 3 กลุ่ม โดูยเร่ยงต้ามลำาดูับความพื่ร้อม 

     ของผูู้้ไดู้รับการเสำนิอช่อในิแต้่กลุ่มดูังน่ิ� กลุ่มท่� 1 ผูู้้ท่�ม่ศักยภาพื่ท่�เห้มาะสำม ใกล้เค่ยงกับต้ำาแห้นิ่งสืำบทอดู  

     พื่ร้อมรับต้ำาแห้นิ่งทันิท่ กลุ่มท่� 2 ผูู้้ต้้องพื่ัฒินิาศักยภาพื่บางสำ่วนิเพื่่อเต้ร่ยมความพื่ร้อมและพื่ร้อมรับ 

     ต้ำาแห้นิ่งในิอ่ก 1-2 ปี และ กลุ่มท่� 3 ผูู้้ท่�ยังต้้องพื่ัฒินิาศักยภาพื่อ่กมากพื่อสำมควรและพื่ร้อมรับต้ำาแห้นิ่ง 

     ในิอ่ก 3-5 ปี 

   (3)  พื่ิจารณาทบทวนิผัู้งรายช่อผูู้้สำืบทอดูต้ำาแห้นิ่งและจัดูทำาแผู้นิสืำบทอดูต้ำาแห้นิ่งของบริษััทฯ โดูยรวม

 กรรมการผูู้้จัดูการให้ญ่(ร่วม) ผูู้้บริห้ารระดัูบสำูง และผูู้้บริห้ารฝ่่ายทรัพื่ยากรบุคคล ประชุมพื่ิจารณาทบทวนิ

ผู้ังรายช่อผูู้้สืำบทอดูต้ำาแห้นิ่ง และรวบรวมแผู้นิสำืบทอดูต้ำาแห้นิ่งทั�งห้มดูของบริษััทฯ โดูยม่องค์ประกอบคือ 

รายงานิภาพื่รวมธุีรกิจ โครงสำร้างองค์กร ผู้ังรายช่อผูู้้ไดู้รับคัดูเลือกให้้เข้ากระบวนิการสืำบทอดูต้ำาแห้นิ่ง 

ต้าราง 9 ช่อง ผู้ลการประเมินิพื่นิักงานิ และผู้ลการประเมินิ 360 องศา 

   (4)  จัดูทำาแผู้นิพัื่ฒินิาผูู้้บริห้ารท่�ไดู้รับการบรรจุช่อลงในิแผู้นิสืำบทอดูต้ำาแห้นิ่งเป็นิรายบุคคล ดูำาเนิินิการพัื่ฒินิา 

     ต้ามแผู้นิ และติ้ดูต้ามผู้ลการพื่ัฒินิา   

   (5)  ดูำาเนิินิการประเมินิและทบทวนิแผู้นิสืำบทอดูต้ำาแห้นิ่งเป็นิประจำาทุกปี

 ผูู้้บริห้ารท่�ไดู้รับการบรรจุช่อลงในิแผู้นิสืำบทอดูต้ำาแห้นิ่ง จะไดู้รับการพัื่ฒินิาต้ามแผู้นิท่�วางไว้เป็นิรายบุคคล 

ม่โครงการอบรมพื่ัฒินิาท่�เนิ้นิการลงมือปฏิิบัติ้จริง การมอบห้มายงานิท่�ท้าทาย รวมทั�งการห้มุนิเว่ยนิงานิ 

เพื่่อพัื่ฒินิาทักษัะการเป็นิผูู้้นิำาให้้ถึูงพื่ร้อมทั�งความรอบรู้ในิธุีรกิจและการพัื่ฒินิาองค์กรอย่างรอบดู้านิ  

เพื่่อให้้มั�นิใจว่าม่ความต้่อเนิ่องในิการจัดูเต้ร่ยมผูู้้นิำาท่�ม่ความพื่ร้อม เห้มาะสำมสำำาห้รับต้ำาแห้นิ่งผูู้้บริห้าร 

ระดัูบสำูง และต้ำาแห้นิ่งท่�สำำาคัญไดู้ทันิท่เม่อม่ต้ำาแห้นิ่งว่างลง ห้รือเพื่่อรองรับการขยายตั้วของธีุรกิจ
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ทั�งน่ิ� บริษััทฯ ไดู้ปฏิิบัต้ิต้ามห้ลักการกำากับดููแลกิจการท่�ดู่สำำาห้รับบริษััทจดูทะเบ่ยนิ ยกเว้นิบางกรณ่ท่�บริษััทฯ มิไดู้

ปฏิิบัต้ิในิปี 2564 เนิ่องจาก เป็นิเร่องท่�ยังไม่สำอดูคล้องกับบริบททางธุีรกิจของบริษััทฯ โดูยม่รายละเอ่ยดู ดูังต้่อไปน่ิ�

 1.  คณะกรรมการบริษััท ควรประกอบดู้วยกรรมการจำานิวนิ 5-12 คนิ

ค่ำาช่ั่�แจ้ง ปัจจุบันิ บริษััทฯ ม่กรรมการจำานิวนิ 15 ท่านิ ซึึ่�งเห้มาะสำมกับขนิาดูธีุรกิจของบริษััทฯ เนิ่องจาก 

บริษััทฯ ม่ธีุรกิจห้ลายประเภทซึึ่�งดูำาเนิินิการโดูยบริษััทย่อยจำานิวนิมาก บริษััทฯ จึงจำาเป็นิต้้องม่กรรมการมากกว่า 

12 ท่านิ เพื่่อช่วยกันิกำากับดููแลการบริห้ารงานิของบริษััทย่อย

 2.  คณะกรรมการบริษััท ควรประกอบดู้วยกรรมการอิสำระเป็นิสำ่วนิให้ญ่ (มากกว่าร้อยละ 50)

ค่ำาช่ั่�แจ้ง ปัจจุบันิ บริษััทฯ ม่กรรมการอิสำระในิสำัดูสำ่วนิ 1 ในิ 3 ของจำานิวนิกรรมการทั�งคณะ ซึ่ึ�งกรรมการ 

ทุกท่านิเป็นิผูู้้ทรงคุณวุฒิิ และม่ความเป็นิอิสำระในิการปฏิิบัติ้ห้นิ้าท่� สำามารถูแสำดูงความเห้็นิและออกเสำ่ยง 

ลงมต้ิไดู้อย่างเป็นิอิสำระ คณะกรรมการบริษััทจึงพิื่จารณาแล้วเห็้นิว่าองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษััท

ในิปัจจุบันิม่ความเห้มาะสำม และสำามารถูปฏิิบัต้ิห้นิ้าท่�ไดู้อย่างเป็นิอิสำระไม่แต้กต้่างจากการม่กรรมการอิสำระ 

ในิสำัดูสำ่วนิมากกว่าร้อยละ 50 แต้่ประการใดู

 3.  คณะกรรมการควรกำาห้นิดูนิโยบายจำากัดูจำานิวนิปีในิการดูำารงต้ำาแห้นิ่งของกรรมการอิสำระไว้ไม่เกินิ 9 ปี

ค่ำาช่ั่�แจ้ง เนิ่องจากลักษัณะการประกอบธีุรกิจของบริษััทฯ ม่ความซัึ่บซึ่้อนิ จึงต้้องการกรรมการอิสำระท่�ม่ความรู ้

และความเช่�ยวชาญเฉ่ำพื่าะทาง อ่กทั�งม่ความเข้าใจในิธุีรกิจของบริษััทฯ อย่างถู่องแท้ ซึึ่�งต้้องใช้เวลายาวนิานิ

ในิการเร่ยนิรู้และทำาความเข้าใจ บริษััทฯ จึงจำาเป็นิท่�จะต้้องม่กรรมการอิสำระบางท่านิท่�ดูำารงต้ำาแห้นิ่งเกินิ 9 ปี 

และ ถูึงแม้ว่ากรรมการอิสำระของบริษััทฯ จะดูำารงต้ำาแห้นิ่งเกินิ 9 ปี แต้่ดู้วยคุณวุฒิิและเก่ยรต้ิภูมิของกรรมการ

อิสำระแต้่ละท่านิ สำ่งผู้ลให้้กรรมการอิสำระทุกท่านิยังคงม่ความเป็นิอิสำระในิการปฏิิบัติ้ห้นิ้าท่�ไดู้เป็นิอย่างดู่

 4.  ประธีานิกรรมการของบริษััทฯ ควรเป็นิกรรมการอิสำระ

ค่ำาช่ั่�แจ้ง เนิ่องจากธีุรกิจของบริษััทฯ ม่ความซึ่ับซึ่้อนิ และ ม่ลักษัณะเฉ่ำพื่าะท่�ต้้องการผูู้้นิำาท่�ม่ความสำามารถู 

ประสำบการณ์ ม่ความรู้ความเข้าใจในิการบริห้ารธีุรกิจอย่างแท้จริง ถูึงแม้ประธีานิกรรมการจะมิใช่กรรมการ

อิสำระ แต้่บริษััทฯ ก็ม่ระบบการควบคุมภายในิท่�เพื่่ยงพื่อ ม่กลไกในิการดูำาเนิินิงานิท่�ม่การถู่วงดูุลอำานิาจ และ

โปร่งใสำ นิอกจากน่ิ� เนิ่องจากโครงสำร้างการถูือหุ้้นิของบริษััทฯ ม่ผูู้้ถืูอหุ้้นิท่�ลงทุนิในิบริษััทฯ อย่างม่นิัยสำำาคัญ 

ซึ่ึ�งประธีานิกรรมการท่�เป็นิตั้วแทนิของผูู้้ถูือหุ้้นิดูังกล่าว ก็สำามารถูนิำาพื่าบริษััทฯ ให้้เจริญเติ้บโต้ และผู้่านิ

วิกฤต้การณ์ต้่างๆ มาไดู้เป็นิอย่างดู่ จึงเช่อไดู้ว่า ประธีานิกรรมการของบริษััทฯ จะสำร้างคุณประโยชนิ์ ให้้แก ่

ผูู้้ถูือหุ้้นิโดูยรวมต้่อไป

 5.  คณะกรรมการกำาห้นิดูค่าต้อบแทนิ ประกอบดู้วยกรรมการอิสำระเป็นิสำ่วนิให้ญ่ (มากกว่าร้อยละ 50)

 6.  คณะกรรมการสำรรห้า ประกอบดู้วยกรรมการอิสำระเป็นิสำ่วนิให้ญ่ (มากกว่าร้อยละ 50) 

ค่ำาช่ั่�แจ้ง (ข้อ 5. และ ข้อ 6.) คณะกรรมการกำาห้นิดูค่าต้อบแทนิและสำรรห้ากรรมการของบริษััทฯ ประกอบดู้วย

กรรมการ จำานิวนิ 4 ท่านิ โดูยเป็นิกรรมการอิสำระจำานิวนิ 2 ท่านิ ซึึ่�งจากผู้ลการปฏิิบัติ้งานิของคณะกรรมการ

กำาห้นิดูค่าต้อบแทนิและสำรรห้ากรรมการท่�ผู้่านิมา กรรมการในิคณะกรรมการกำาห้นิดูค่าต้อบแทนิและสำรรห้า

กรรมการ ทั�ง 4 ท่านิม่ความเป็นิอิสำระในิการปฏิิบัต้ิงานิต้ามห้นิ้าท่� ต้ลอดูจนิสำามารถูให้้ความเห้็นิชอบห้รือ 

ออกเสำ่ยงคัดูค้านิไดู้อย่างเป็นิอิสำระโดูยไม่ม่การแทรกแซึ่งจากฝ่่ายบริห้าร คณะกรรมการบริษััทจึงพื่ิจารณาแล้ว

เห้็นิว่าองค์ประกอบของคณะกรรมการกำาห้นิดูค่าต้อบแทนิและสำรรห้ากรรมการของบริษััทฯ ม่ความเห้มาะสำม
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8.2.	รายงานผลการปฏิิบัติิหน้าที่่�ของคัณะกรรมการติรวจสำอบในรอบปีที่่�ผ่านมา

รายละเอ่ยดูปรากฎต้ามเอกสำารแนิบ 6

8.3.	สำรุปผลการปฏิิบัติิหน้าท่ี่�ของคัณะกรรมการชุุดำย่อยอ่นๆ

รายละเอ่ยดูปรากฎต้ามเอกสำารแนิบ 6 
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9. การควบคุมภายในและรายการระหว ่างกัน

9.1 การควบคุมภายใน

ความเห็็นของคณะกรรมการบริษััทเก่�ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษััทฯ

บริิษััท ทริู คอริ์ปอเริชั่ั�น จำำ�กััด (มห�ชั่น) (“บริิษััทฯ”) ให้คว�มสำำ�คัญต่่อริะบบกั�ริควบคุมภ�ยในซ่ึ่�งเป็นกัลไกัสำำ�คัญ 

ในกั�ริป้องกัันและบริิห�ริจำัดกั�ริคว�มเสำ่�ยงหริือคว�มเส่ำยห�ยต่่�งๆ ท่�อ�จำเกัิดขึ้่�นกัับบริิษััทฯ ในกั�ริน่� บริิษััทฯ ได้นำ�

ม�ต่ริฐ�นสำ�กัล คือ COSO Internal Control Framework (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 

Commission) ม�ปริะยุกัต่์ใชั่้เป็นกัริอบและแนวท�งปฏิิบัต่ิด้�นกั�ริควบคุมภ�ยในขึ้องบริิษััทฯ เพื่่อให้บริิษััทฯ บริริลุ

วัต่ถุุปริะสำงค์ทั�งในด้�นคว�มม่ปริะสำิทธิิภ�พื่และปริะสำิทธิิผลขึ้องกั�ริดำ�เนินง�น คว�มเชั่่อถุือได้ขึ้องริ�ยง�น และกั�ริ

ปฏิิบัต่ิต่�มกัฎหม�ย กัฎริะเบ่ยบ ต่ลอดจำนนโยบ�ยท่�เก่ั�ยวขึ้้องกัับกั�ริดำ�เนินธุิริกัิจำขึ้องบริิษััทฯ

จำ�กักั�ริปริะเมินริะบบกั�ริควบคุมภ�ยในขึ้องคณะกัริริมกั�ริบริิษััทริ่วมกัับคณะกัริริมกั�ริต่ริวจำสำอบในกั�ริปริะชัุ่ม 

คณะกัริริมกั�ริบริิษััท คริั�งท่� 1/2565 เม่อ วันท่� 18 กัุมภ�พื่ันธิ์ 2565 ซึ่่�งกัริริมกั�ริต่ริวจำสำอบเขึ้้�ริ่วมปริะชุั่มคริบทั�ง 3 ท่�น 

คณะกัริริมกั�ริบริิษััทม่คว�มเห็นว่�ริะบบกั�ริควบคุมภ�ยในขึ้องบริิษััทฯ ม่คว�มเพื่่ยงพื่อและเหม�ะสำม ม่บุคล�กัริอย่�ง

เพื่่ยงพื่อในกั�ริดำ�เนินกั�ริต่�มริะบบดังกัล่�วเน่องจำ�กับุคล�กัริทุกัคนม่หน้�ท่�คว�มริับผิดชั่อบต่่อกั�ริควบคุมภ�ยใน และ 

ผู้สำอบบัญช่ั่ขึ้องบริิษััทฯ มิได้พื่บสำถุ�นกั�ริณ์ใดๆ เกั่�ยวกัับริะบบกั�ริควบคุมภ�ยในขึ้องบริิษััทฯ ท่�เป็นจำุดอ่อนท่�ม่สำ�ริะสำำ�คัญ

อันอ�จำม่ผลกัริะทบท่�เป็นสำ�ริะสำำ�คัญต่่องบกั�ริเงิน   นอกัจำ�กัน่� คณะกัริริมกั�ริบริิษััทได้เน้นให้ม่กั�ริพัื่ฒน�ริะบบกั�ริกัำ�กัับ

ดูแลกัิจำกั�ริเพื่่อให้ริะบบกั�ริควบคุมภ�ยในม่กั�ริปริับปรุิงอย่�งต่่อเน่อง

ริะบบกั�ริควบคุมภ�ยในขึ้องบริิษััทฯ สำ�ม�ริถุสำริุปแยกัต่�ม 5 องค์ปริะกัอบหลักัต่�มกัริอบขึ้อง COSO Internal Control 

Framework ได้ดังน่�  

1. การควบคุมภายในองค์กร (CONTROL ENVIRONMENT)

คณะกัริริมกั�ริบริิษััทสำนับสำนุนวัฒนธิริริมองค์กัริท่�มุ่งเน้นคว�มซึ่่อต่ริงและจำริริย�บริริณในกั�ริดำ�เนินง�น พื่ริ้อมทั�งกัำ�กัับ

ดูแลกั�ริดำ�เนินธิุริกัิจำขึ้องบริิษััทฯ ให้เป็นไปต่�มกัฎหม�ย วัต่ถุุปริะสำงค์ และเป้�หม�ยขึ้ององค์กัริ  ต่ลอดจำนม่สำภ�พื่แวดล้อม

ขึ้องกั�ริควบคุมภ�ยในท่�ด่และเหม�ะสำม ดังน่� 

• คณะกัริริมกั�ริบริิษััทได้กัำ�หนดนโยบ�ยกั�ริกัำ�กัับดูแลกิัจำกั�ริท่�ด่ ขึ้้อกัำ�หนดเก่ั�ยวกัับจำริิยธิริริม (Code of Conduct)  และ

ม�ต่ริกั�ริต่อ่ต่�้นกั�ริคอริร์ิปัชั่ั�นท่�เปน็ล�ยลกััษัณอ์กััษัริ เพื่อ่เปน็แนวท�งสำำ�หริบักัริริมกั�ริ ผูบ้ริหิ�ริ และพื่นกััง�น ปฏิบิตั่ิ

หน้�ท่�ด้วยคว�มซึ่่อต่ริงและม่จำริิยธิริริม โดยมอบหม�ยให้ฝ่่�ยบริิห�ริขึ้องบริิษััทฯ ทำ�กั�ริสำ่อสำ�ริและปริะชั่�สำัมพื่ันธิ์ 

ขึ้้อกัำ�หนดดังกัล่�วแกั่ผู้บริิห�ริและพื่นักัง�นทุกัคนอย่�งสำมำ��เสำมอผ่�นหลักัสูำต่ริอบริมภ�ยในและกัิจำกัริริมต่่�งๆ

• คณะกัริริมกั�ริบริิษััทม่คว�มเป็นอิสำริะจำ�กัฝ่่�ยบริิห�ริและทำ�หน้�ท่�กัำ�กัับดูแลกั�ริดำ�เนินธิุริกัิจำโดยริวมและกัำ�กัับดูแล

ให้ม่กั�ริกัำ�หนดเป้�หม�ยกัลยุทธิ์ในกั�ริดำ�เนินธิุริกัิจำท่�ชั่ัดเจำนและวัดผลได้ สำำ�หริับใชั่้เป็นแนวท�งในกั�ริจำัดทำ�แผนธิุริกัิจำ

และแผนปฏิิบัต่ิง�น ริวมทั�งติ่ดต่�มผลกั�ริดำ�เนินง�นขึ้องบริิษััทฯ อย่�งสำมำ��เสำมอ 
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• บริษิัทัฯ กัำ�หนดโคริงสำริ�้งองคก์ัริในลกััษัณะกัลุม่ธุิริกัจิำและสำ�ยง�น เพื่อ่ใหก้ั�ริบริหิ�ริจัำดกั�ริขึ้องบริษิัทัฯ ม่ปริะสิำทธิภิ�พื่

และกั�ริดำ�เนินง�นเป็นไปในทิศท�งเด่ยวกัันทั�งกัลุ่มบริิษััท ม่กั�ริควบคุมท่�ม่ปริะสำิทธิิภ�พื่ เชั่่น ม่กั�ริแบ่งแยกัหน้�ท่�

ในสำ่วนง�นท่�สำำ�คัญเพื่่อให้เกัิดกั�ริถุ่วงดุลริะหว่�งกััน (Check and Balance) บุคล�กัริทุกัคนม่คว�มริับผิดชั่อบ 

ต่่อกั�ริควบคุมภ�ยใน ม่กั�ริกัำ�หนดสำ�ยกั�ริริ�ยง�นท่�ชั่ัดเจำน ม่กั�ริกัำ�หนด มอบหม�ย และจำำ�กััดอำ�น�จำหน้�ท่�และ  

คว�มริับผิดชั่อบอย่�งเหม�ะสำมต่�มโคริงสำริ้�งองค์กัริ 

• บริิษััทฯ ม่กั�ริกัำ�หนดคุณสำมบัต่ิขึ้องบุคล�กัริแต่่ละต่ำ�แหน่งง�น เพื่่อเป็นเกัณฑ์์ในกั�ริสำริริห� คัดเลือกัทั�งภ�ยในและ

ภ�ยนอกัองค์กัริ ม่แผนพื่ัฒน�บุคล�กัริโดยผ่�นศูนย์ฝ่ึกัอบริมภ�ยในและภ�ยนอกัองค์กัริ ม่แผนและกัริะบวนกั�ริสำริริห�

ผู้สำืบทอดต่ำ�แหน่งง�นท่�สำำ�คัญ  พื่ริ้อมทั�งกัำ�หนดกัริะบวนกั�ริปริะเมินผลกั�ริปฏิิบัติ่ง�นอย่�งม่ม�ต่ริฐ�นและเป็นริะบบ

เพื่่อพิื่จำ�ริณ�ให้ผลต่อบแทนอย่�งเป็นธิริริม และสำริ้�งแริงจำูงใจำต่่อบุคล�กัริในกั�ริปฏิิบัต่ิง�นได้อย่�งม่ปริะสำิทธิิภ�พื่ 

ในแต่่ละปี บริิษััทฯ จำะม่กั�ริคัดเลือกับุคล�กัริด่เด่นปริะจำำ�ปี เพื่่อริ่วมกิัจำกัริริม True Star ในโคริงกั�ริต่่�งๆ  

2. การประเมินความเสี่่�ยง (RISK ASSESSMENT)

กั�ริปริะเมินคว�มเส่ำ�ยง เป็นสำ่วนหน่�งในกั�ริบริิห�ริจัำดกั�ริคว�มเส่ำ�ยงซ่ึ่�งเป็นหลักัสำำ�คัญในกั�ริดำ�เนินธุิริกัิจำอย่�งยั�งยืน  

นอกัจำ�กัคว�มเสำ่�ยงท�งธิุริกัิจำแล้ว บริิษััทฯ ยังผนวกักั�ริพื่ิจำ�ริณ�คว�มเส่ำ�ยงท�งสัำงคมและสิำ�งแวดล้อม วิธิ่ลดผลกัริะทบ 

ริวมทั�งโอกั�สำท�งธิุริกัิจำท่�อ�จำจำะเกิัดข่ึ้�นได้เขึ้้�เป็นสำ่วนหน่�งขึ้องกั�ริบริิห�ริจัำดกั�ริคว�มเส่ำ�ยง  โดยพัื่ฒน�ริะบบบริิห�ริจัำดกั�ริ

คว�มเสำ่�ยงให้ม่ปริะสำิทธิิภ�พื่ม�กัข่ึ้�นอย่�งต่่อเน่อง เพื่่อสำริ้�งคุณค่�ริะยะย�วให้แกั่ผู้ม่สำ่วนได้สำ่วนเส่ำย

• บริิษััทฯ ดำ�เนินนโยบ�ยต่�มกัริอบกั�ริบริิห�ริจัำดกั�ริคว�มเสำ่�ยงทั�วทั�งองค์กัริ (Enterprise Risk Management : ERM) 

ต่�มม�ต่ริฐ�นสำ�กัล Committee of Sponsoring Organizations of Treadway Commission (COSO 2017) และม่กั�ริ

ปริะเมินคว�มเส่ำ�ยงเป็นปริะจำำ�ทุกัปี เพื่่อปริะเมินคว�มเส่ำ�ยงท่�หล�กัหล�ย ได้แกั่ คว�มเส่ำ�ยงท่�เกัิดข่ึ้�นจำริิง คว�มเส่ำ�ยง 

ท่�ต่่อยอดม�จำ�กัอด่ต่ ริวมทั�งคว�มเส่ำ�ยงท่�กัำ�ลังจำะเกิัดข่ึ้�นในริะยะย�ว ทั�งน่� นโยบ�ยด้�นกั�ริบริิห�ริคว�มเส่ำ�ยงได้รัิบ

กั�ริทบทวนและอนุมัต่ิโดยกัริริมกั�ริผู้จำัดกั�ริใหญ่ (ริ่วม) เป็นปริะจำำ�ทุกัปี 

• กั�ริบริิห�ริจำัดกั�ริคว�มเสำ่�ยง เป็นกั�ริดำ�เนินง�นเชั่่อมโยงกัันริะหว่�งฝ่่�ยบริิห�ริคว�มเสำ่�ยง ฝ่่�ยกัำ�กัับกัิจำกัริริมองค์กัริ 

ฝ่่�ยต่ริวจำสำอบภ�ยใน ริวมถุ่งฝ่่�ยง�นเจำ้�ขึ้องคว�มเส่ำ�ยง  โดยม่กั�ริกัำ�หนดโคริงสำริ้�งขึ้องหน่วยง�น Risk Monitoring 

เพื่่อปริะสำ�นง�นกั�ริห�รืิอริ่วมกัับฝ่่�ยง�นเจำ้�ขึ้องคว�มเส่ำ�ยง คณะกัริริมกั�ริบริิห�ริคว�มเส่ำ�ยงและหน่วยง�น 

ท่�เกั่�ยวขึ้อ้ง เพื่อ่ปริะเมนิและจำดัอนัดบัคว�มเสำ่�ยง  พื่ริอ้มทั�งห�ม�ต่ริกั�ริในกั�ริริบัมอื  ริวมถุง่ม่กั�ริริ�ยง�นคว�มเสำ่�ยงต่อ่ 

คณะกัริริมกั�ริบริิห�ริ เพื่่อทริ�บ และอนุมัต่ิ และ ริ�ยง�นต่่อคณะกัริริมกั�ริต่ริวจำสำอบเพื่่อทริ�บและให้คำ�แนะนำ� 

• นอกัจำ�กัน่� บริิษััทฯ ยังได้ดำ�เนินกั�ริต่ริวจำสำอบภ�ยในบนฐ�นคว�มเส่ำ�ยง (Risk-based Audit) และ พื่ัฒน�คุณภ�พื่

ขึ้องกั�ริต่ริวจำสำอบภ�ยในทั�งด้�นบุคล�กัริและริะบบปฏิิบัติ่ง�น เพื่่อให้กั�ริบริิห�ริจัำดกั�ริคว�มเส่ำ�ยงเป็นไปอย่�งม่

ปริะสำิทธิิภ�พื่ ซึ่่�งจำะชั่่วยเพื่ิ�มโอกั�สำท�งธิุริกัิจำและคว�มสำ�ม�ริถุท�งกั�ริแขึ้่งขัึ้นให้แกั่บริิษััทฯ โดยม่กั�ริบริิห�ริจัำดกั�ริ

คว�มเสำ่�ยงภ�ยใต่้สำถุ�นกั�ริณ์ปัจำจำุบันท่�ม่กั�ริเปล่�ยนแปลงอย่�งริวดเริ็วผ่�นกั�ริริะบุและปริะเมินคว�มเสำ่�ยงริอบด้�น 

ได้แกั่ คว�มเสำ่�ยงจำ�กักั�ริปฏิิบัติ่ง�น คว�มเสำ่�ยงด้�นกั�ริเงิน คว�มเสำ่�ยงด้�นกั�ริต่ล�ด คว�มเสำ่�ยงด้�นกัฎริะเบ่ยบ  

คว�มเสำ่�ยงด้�นกัฎหม�ย คว�มเสำ่�ยงด้�นเทคโนโลย่สำ�ริสำนเทศ คว�มเสำ่�ยงด้�นบุคล�กัริ และคว�มเสำ่�ยงด้�นคว�มยั�งยืน
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3. การควบคุมการปฏิิบัติิงาน (CONTROL ACTIVITIES)

บริิษััทฯ ได้ม่กั�ริกัำ�หนดม�ต่ริกั�ริควบคุมท่�ชั่่วยลดคว�มเส่ำ�ยงท่�จำะทำ�ให้ไม่บริริลุวัต่ถุุปริะสำงค์ขึ้องบริิษััทฯ ให้อยู่ในริะดับ

ท่�ยอมริับได้ ดังน่�

• บริิษััทฯ ได้ม่กั�ริกัำ�หนดกิัจำกัริริมกั�ริควบคุมให้เหม�ะสำมกัับคว�มเส่ำ�ยงและลักัษัณะเฉพื่�ะขึ้องบริิษััทฯ ม่กั�ริแบ่งแยกั

หน้�ท่�ไว้อย่�งชัั่ดเจำน เชั่่น  หน้�ท่�อนุมัต่ิ  หน้�ท่�บันท่กัริ�ยกั�ริบัญช่ั่และสำ�ริสำนเทศ  หน้�ท่�ในกั�ริดูแลจัำดเกั็บทรัิพื่ย์สิำน 

ม่กั�ริจำัดทำ�นโยบ�ย ริะเบ่ยบวิธิ่ปฏิิบัติ่ง�น คู่มือในกั�ริปฏิิบัต่ิง�น ทั�งท�งด้�นกั�ริเงิน กั�ริจำัดซึ่ื�อและด้�นอ่นๆ ไว้อย่�ง

เหม�ะสำมเป็นล�ยลักัษัณ์อักัษัริ และม่กั�ริทบทวนอย่�งสำมำ��เสำมอ ม่กั�ริกัำ�หนดอำ�น�จำกั�ริอนุมัต่ิริ�ยกั�ริขึ้องผู้บริิห�ริ

ในแต่่ละริะดับไว้อย่�งชั่ัดเจำน ม่กั�ริจำัดทำ�ขึ้้อมูลริ�ยชั่่อผู้ถืุอหุ้นริ�ยใหญ่ กัริริมกั�ริ และผู้บริิห�ริ  ม่กั�ริกัำ�หนดริะเบ่ยบ

ปฏิิบัต่ิเริ่องกั�ริเขึ้้�ทำ�ริ�ยกั�ริริะหว่�งกัันไว้อย่�งชั่ัดเจำน เพื่่อป้องกัันกั�รินำ�ผลปริะโยชั่น์ขึ้องบริิษััทฯ ไปใชั่้สำ่วนต่ัว  

และให้คำ�น่งถุ่งผลปริะโยชั่น์ขึ้องบริิษััทฯ เป็นสำำ�คัญ 

• บริิษััทฯ ได้ม่กั�ริกัำ�หนดกั�ริควบคุมแบบอัต่โนมัต่ิ (Automate) ในริะบบง�นท่�สำำ�คัญ ม่กั�ริจัำดทำ�นโยบ�ยว่�ด้วยกั�ริ

ริักัษั�คว�มมั�นคงปลอดภัยขึ้องสำ�ริสำนเทศ ม่กั�ริกัำ�หนดกั�ริควบคุมขึ้องริะบบสำ�ริสำนเทศไว้อย่�งเหม�ะสำม และ 

จำัดให้ม่กั�ริริับริองกั�ริดำ�เนินกั�ริขึ้องริะบบสำ�ริสำนเทศต่�มม�ต่ริฐ�นสำ�กัล ISO/IEC : 27001 

• บริิษััทฯ จำัดให้ม่กัริะบวนกั�ริต่ิดต่�มดูแลกั�ริดำ�เนินง�นขึ้องบริิษััทย่อยและบริิษััทริ่วม เพื่่อให้ม่แนวท�งกั�ริดำ�เนินง�น

สำอดคล้องกัับนโยบ�ยท�งธุิริกัิจำขึ้องบริิษััทฯ อย่�งสำมำ��เสำมอ 

4. ระบบสี่ารสี่นเทศและการสี่่อสี่ารข้อมูล (INFORMATION & COMMUNICATION)

บริิษััทฯ ให้คว�มสำำ�คัญต่่อคุณภ�พื่ขึ้องสำ�ริสำนเทศ และกั�ริสำ่อสำ�ริซึ่่�งเป็นสำ่วนสำำ�คัญท่�สำนับสำนุนให้ริะบบกั�ริควบคุมภ�ยใน

เกัิดปริะสำิทธิิผล โดยม่แนวท�งในกั�ริบริิห�ริจัำดกั�ริสำ�ริสำนเทศและกั�ริสำ่อสำ�ริ ดังน่�

• บริิษััทฯ ได้จัำดต่ั�งหน่วยง�น Corporate Planning, Intelligence & Command Center and Launch Office ทำ�หน้�ท่�

ริวบริวมขึ้้อมูล พื่ิจำ�ริณ�ปัจำจัำยต่่�งๆ ท่�เกั่�ยวขึ้้อง เชั่่น แหล่งขึ้้อมูลท่�ม่คว�มถุูกัต่้อง คว�มน่�เชั่่อถืุอขึ้องขึ้้อมูล ต่้นทุน  

ต่ลอดจำนปริมิ�ณขึ้อ้มลูในริะดบัท่�เหม�ะสำม และทำ�หน�้ท่�เผยแพื่ริข่ึ้อ้มลูต่�่งๆ เพื่อ่ใหผู้บ้ริหิ�ริไดใ้ชั่ข้ึ้อ้มลูในกั�ริดำ�เนนิกั�ริ 

อย่�งถุูกัต่้องและม่คุณภ�พื่ 

• บริษิัทัฯ ม่กั�ริจำดัทำ�ริ�ยง�นขึ้อ้มลูท่�สำำ�คญัและนำ�เสำนอต่อ่คณะกัริริมกั�ริบริษิัทัอย�่งสำมำ��เสำมอทกุัไต่ริม�สำ คณะกัริริมกั�ริ 

บริิษััทสำ�ม�ริถุเขึ้้�ถุ่งขึ้้อมูลสำ�ริสำนเทศท่�จำำ�เป็น หรืิอขึ้อขึ้้อมูลเพื่ิ�มเติ่มได้จำ�กัเลขึ้�นุกั�ริบริิษััทฯ ซึ่่�งทำ�หน้�ท่�เป็น 

ศูนย์ต่ิดต่่อเพื่่อชั่่วยปริะสำ�นง�นให้แกั่คณะกัริริมกั�ริในกั�ริขึ้อขึ้้อมูล กั�ริจัำดปริะชัุ่มหริือกั�ริพื่บปะห�ริือกัับผู้บริิห�ริ 

ขึ้้อมูลเอกัสำ�ริท่�ใชั่้ในกั�ริปริะชัุ่มคณะกัริริมกั�ริบริิษััททุกัคริั�งจำะทำ�กั�รินำ�สำ่งให้กัริริมกั�ริทุกัท่�นล่วงหน้�กั่อนวันปริะชัุ่ม 

• บริิษััทฯ ม่กัริะบวนกั�ริและชั่่องท�งกั�ริสำ่อสำ�ริขึ้้อมูลภ�ยในท่�ม่ปริะสำิทธิิภ�พื่ โดยใชั่้เทคโนโลย่กั�ริสำ่อสำ�ริผ่�นริะบบ 

Intra-net และ Application True Connect ซึ่่�งสำ�ม�ริถุสำ่อสำ�ริถุ่งพื่นักัง�นทุกัคนทั�วทั�งองค์กัริในเวล�เด่ยวกััน สำำ�หริับ

ขึ้้อมูลท่�จำำ�เป็น อ่กัทั�งสำ�ม�ริถุกัำ�หนดริะดับต่ำ�แหน่งขึ้องพื่นักัง�นท่�บริิษััทฯ ต่้องกั�ริสำ่อสำ�ริขึ้้อมูลให้ทริ�บสำำ�หรัิบขึ้้อมูล

ท่�ม่คว�มสำำ�คัญเฉพื่�ะกัริณ่ 
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• บริิษััทม่ชั่่องท�งในกั�ริแจำ้งเบ�ะแสำหริือขึ้้อริ้องเริ่ยนกั�ริกัริะทำ�ผิดกัฎหม�ย หริือพื่ฤติ่กัริริมน่�สำงสำัยท่�อ�จำสำ่อถุ่ง 

กั�ริทุจำริิต่คอริ์ริัปชัั่�น หริือปริะพื่ฤติ่มิชั่อบขึ้องบุคคลในองค์กัริ สำำ�หรัิบพื่นักัง�นและผู้ ม่สำ่วนได้เสำ่ยทุกักัลุ่ม  

ต่่อคณะกัริริมกั�ริบริิษััท โดยผ่�นคณะกัริริมกั�ริต่ริวจำสำอบ (Audit Committee Channel) ปริะธิ�นคณะกัริริมกั�ริ

บริิห�ริ  กัริริมกั�ริผู้จำัดกั�ริใหญ่ (ริ่วม) หริือ หน่วยง�นด้�นทริัพื่ย�กัริบุคคล (โดยจำะได้ริับกั�ริเกั็บริักัษั�ไว้เป็นคว�มลับ)  

โดยปริะชั่�สัำมพื่ันธิ์ไว้บนเว็บไซึ่ต่์ขึ้องบริิษััทฯ www.truecorp.co.th นอกัจำ�กัน่�บริิษััทฯ ยังม่ชั่่องท�งกั�ริสำ่อสำ�ริกัับ 

ผู้ม่สำ่วนได้เสำ่ยภ�ยนอกัอย่�งเหม�ะสำมและม่ปริะสิำทธิิภ�พื่ เชั่่น  Call Center  สำำ�หรัิบลูกัค้�เพื่่อสำอบถุ�มหรืิอริ้องเร่ิยน

เกั่�ยวกัับสิำนค้�และบริิกั�ริขึ้องบริิษััทฯ และ หน่วยง�นนักัลงทุนสัำมพัื่นธิ์ สำำ�หรัิบผู้ถืุอหุ้นและนักัลงทุน 

• บริิษััทฯ ให้คว�มสำำ�คัญต่่อเริ่องกั�ริควบคุมภ�ยในอย่�งยิ�ง ม่กั�ริกัำ�หนดเป็นหน่�งในนโยบ�ย 9C หริือ 9ป และม่

กั�ริสำ่อสำ�ริไปยังพื่นักัง�นในทุกัริะดับ และให้หน่วยง�นต่ริวจำสำอบภ�ยในจำัดกั�ริอบริมหลักัสำูต่ริกั�ริควบคุมภ�ยใน 

เบื�องต่้นให้กัับพื่นักัง�นขึ้องบริิษััทฯ โดยกัำ�หนดให้ม่กั�ริอบริมทุกัไต่ริม�สำ นอกัจำ�กัน่� ยังให้ดำ�เนินกั�ริทำ�หน้�ท่�ในกั�ริ

ให้คำ�ปริ่กัษั�ด้�นกั�ริควบคุมภ�ยในให้กัับหน่วยง�นต่่�งๆ ขึ้องบริิษััทฯ ต่�มท่�ริ้องขึ้อ 

5. ระบบการติิดติาม (MONITORING ACTIVITIES)

บริิษััทฯ จำัดให้ม่กัริะบวนกั�ริต่ิดต่�มและปริะเมินคว�มเพื่่ยงพื่อขึ้องริะบบกั�ริควบคุมภ�ยในขึ้องบริิษััทฯ เพื่่อให้มั�นใจำได้ว่�

ริะบบกั�ริควบคุมภ�ยในขึ้องบริิษััทฯ ม่ปริะสิำทธิิภ�พื่และปริะสิำทธิิผล 

• บริิษััทฯ ม่กัริะบวนกั�ริในกั�ริควบคุมดูแลกั�ริปฏิิบัติ่ต่�มจำริิยธิริริมธุิริกัิจำ และขึ้้อกัำ�หนดห้�มฝ่่�ยบริิห�ริและพื่นักัง�น

ปฏิิบัต่ิต่นในลักัษัณะท่�อ�จำกั่อให้เกัิดคว�มขึ้ัดแย้งท�งผลปริะโยชั่น์ และกั�ริปริะเมินกั�ริควบคุมภ�ยในริะดับองค์กัริ 

และริะดับกัริะบวนกั�ริผ่�นกั�ริปริะเมินกั�ริควบคุมภ�ยในโดยผู้ปฏิิบัต่ิง�น (Control Self Assessment) อย่�งสำมำ��เสำมอ 

นอกัจำ�กัน่� บริิษััทฯ ยังม่ชั่่องท�งในกั�ริสำ่อสำ�ริ/ริ�ยง�นต่ริงต่่อคณะกัริริมกั�ริต่ริวจำสำอบ ในกัริณ่ท่�พื่บเหตุ่กั�ริณ์ผิดปกัต่ิ 

หริือเหตุ่กั�ริณ์ทุจำริิต่ และกั�ริริ�ยง�นคว�มคืบหน้�ในกั�ริปรัิบปรุิงขึ้้อบกัพื่ริ่องท่�เป็นสำ�ริะสำำ�คัญต่่อคณะกัริริมกั�ริ

ต่ริวจำสำอบ 

• บริิษััทฯ ม่หน่วยง�นต่ริวจำสำอบภ�ยใน เป็นหน่วยง�นอิสำริะท่�ริ�ยง�นต่ริงต่่อคณะกัริริมกั�ริต่ริวจำสำอบ ทำ�หน้�ท่� 

ต่ริวจำสำอบและปริะเมินปริะสำิทธิิภ�พื่และปริะสำิทธิิผลขึ้องกั�ริควบคุมภ�ยในขึ้องกัิจำกัริริมต่่�งๆ ต่�มม�ต่ริฐ�นวิชั่�ช่ั่พื่ 

กั�ริต่ริวจำสำอบภ�ยใน และบนฐ�นคว�มเส่ำ�ยง (Risk-based Audit)  โดยจัำดทำ�แผนง�นต่ริวจำสำอบเปน็ริ�ยปใีหส้ำอดคลอ้งกับั 

กัลยุทธิ์ขึ้องบริิษััทฯ และคว�มเสำ่�ยงสำำ�คัญท่�สำ่งผลกัริะทบต่่อกั�ริดำ�เนินง�นและวัต่ถุุปริะสำงค์ขึ้องบริิษััทฯ พื่ริ้อมทั�ง 

ให้ขึ้้อเสำนอแนะในกั�ริปริับปริุงกั�ริปฏิิบัติ่ง�น เพื่่อเพื่ิ�มปริะสำิทธิิภ�พื่และปริะสำิทธิิผลขึ้องกั�ริควบคุมภ�ยในกัับ 

ฝ่่�ยบริิห�ริ เพื่่อกัำ�หนดแนวท�งกั�ริปรัิบปริุงต่�มขึ้้อเสำนอแนะ และริ�ยง�นผลกั�ริต่ริวจำสำอบต่่อคณะกัริริมกั�ริ 

ต่ริวจำสำอบ ริวมถุ่งม่กั�ริติ่ดต่�มกั�ริดำ�เนินกั�ริแกั้ไขึ้ขึ้้อบกัพื่ริ่อง
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รายการระหว่างกัน

1. ผู้ท�ำรำยกำร : บริษัทฯ

1.1	กลุ่มบริษัท

	 เครือเจริญโภคภัณฑ์์		

 (CPG)

กลุ่มบริษัท	CPG	

เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่

ของบริษัทฯ

ขาย	:

•	ค่าบริการรับช�าระ

ซื้อ	:

•	 จ่ายค่าเช่าอาคาร	

	 ส�านักงานและ	

	 บริการอื่นท่ี	

	 เกี่ยวข้อง

•	 จ่ายค่าบริหาร

	 จัดการส�านักงาน

•	จ่ายค่าบริการเช่า	

	 รถยนต์และ

	 บริการอื่น

•	ค่าอบรม

•	 จ่ายค่าบริการอื่น

132,919

201,318

98,699

76,532

6,657

65,759

•	 เป็นการด�าเนินงานตามปกติธุรกิจท่ีมีราคา	

	 และผลตอบแทนท่ีเป็นทางการค้าปกติตาม	

	 ราคาท่ีบริษัทฯ	ให้บริการลูกค้าท่ัวไป

•	 เป็นการด�าเนินงานตามปกติธุรกิจภายใต ้

	 เงื่อนไขการค้าท่ัวไป	โดยมีอัตราค่าเช่าอยู่ใน

	 อัตราระหว่าง	200	-	220	บาทต่อตารางเมตร

	 ต่อเดอืน	และอตัราค่าบรกิารอยูร่ะหว่าง	220	-

 520	บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน	ซึ่งสัญญา

	 เช่าอาคารส�านักงานมีอายุปีต่อปี	และมีสิทธิ

	 จะต่ออายุสัญญาเช่า

•	 เป็นการด�าเนินงานตามปกติธุรกิจท่ีมีราคา 

	 และผลตอบแทนท่ีเป็นทางการค้าปกติ

•	 เป็นการด�าเนินงานตามปกติธุรกิจภายใต ้

	 เงื่อนไขการค้าท่ัวไปท่ีมีสัญญาท่ีได้ตกลงกัน

	 ตามราคาเฉลี่ย	15,000	บาทต่อคันต่อเดือน	

	 ซึ่งสัญญาให้เช่ายานพาหนะมีอายุสัญญา	3	ปี	

• เป็นการด�าเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและ

	 ผลตอบแทนท่ีเป็นทางการค้าปกติ

• เป็นการด�าเนินงานตามปกติธุรกิจท่ีมีราคาและ

	 ผลตอบแทนท่ีเป็นทางการค้าปกติ

1.2 บรษิทั	ทร	ูวอยซ	์จ�ากดั	

 (TV)

TV	เป็นบริษัทท่ีบริษัทฯ	

ถือหุ้นโดยอ้อมมีส่วน	 

ได้เสียอยู่ร้อยละ	55.00

ขาย	:

•	 ให้บริการอ่น

ซื้อ	:

•	 จ่ายค่าบริการอ่น

23

8,740

•	 เป็นการด�าเนินงานตามปกติธุรกิจท่ีมีราคา	

	 และผลตอบแทนท่ีเป็นทางการค้าปกติตาม	

	 ราคาท่ีบริษัทฯ	ให้บริการลูกค้าท่ัวไป

• เป็นการด�าเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและ	

	 ผลตอบแทนท่ีเป็นทางการค้าปกติ

9.2 รายการระหว่่างกัน

ก.	 สิ้นสุดวันท่ี	 31	 ธันวาคม	พ.ศ.	 2564	 กลุ่มทรู	 มีรายการค้าระหว่างกันกับ	 บริษัทย่อย	 บริษัทร่วม	 กิจการร่วมค้าและ

บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน	 ตามท่ีได้มีการเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินส�าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี	 

31	ธนัวาคม	พ.ศ.	2564	(หมายเหตขุอ้	41)	โดยรายการระหวา่งกนัของบรษิทัฯ	และบรษิทัยอ่ยท่ีมกีบับรษิทัรว่มและบรษิทั 

ท่ีเกี่ยวข้องกันท่ีส�าคัญ	สามารถสรุปได้ดังน้ี:
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1.3 บริษัท	ทรู	ทัช	จ�ากัด

 (TT)

TT	เป็นบริษัทท่ีบริษัทฯ	

ถือหุ้นโดยอ้อมมีส่วน

ได้เสียอยู่ร้อยละ	50.00

ขาย	:

•	 ให้บริการอ่น 2,497 •	 เป็นการด�าเนินงานตามปกติธุรกิจท่ีมีราคา	

	 และผลตอบแทนท่ีเป็นทางการค้าปกติตาม	

	 ราคาท่ีบริษัทฯ	ให้บริการลูกค้าท่ัวไป

1.4 บริษัท	ทรู	ซีเจ	

ครีเอช่ันส์	จ�ากัด	

(TCJ)

TCJ	เป็นบริษัทท่ีบริษัทฯ	

ถือหุ้นโดยอ้อมมีส่วน

ได้เสียอยู่ร้อยละ	51.00

ขาย	:

•	 ให้บริการอ่น 46 •	 เป็นการด�าเนินงานตามปกติธุรกิจท่ีมีราคา	

	 และผลตอบแทนท่ีเป็นทางการค้าปกติตาม	

	 ราคาท่ีบริษัทฯ	ให้บริการลูกค้าท่ัวไป

1.5	 บริษัท	ทรู	แอกซิออน	

อินเตอร์แอคทีฟ	จ�ากัด 

(TAG)

TAG	เป็นบริษัทท่ีบริษัทฯ	

ถือหุ้นโดยอ้อมมีส่วน

ได้เสียอยู่ร้อยละ	40.00

ขาย	:

•	 ให้บริการอ่น 79 •	 เป็นการด�าเนินงานตามปกติธุรกิจท่ีมีราคา	

	 และผลตอบแทนท่ีเป็นทางการค้าปกติตาม	

	 ราคาท่ีบริษัทฯ	ให้บริการลูกค้าท่ัวไป

1.6	บริษัท	ทรู	จีเอส	จ�ากัด	

(TGS)

TGS	เป็นบริษัทท่ีบริษัทฯ	

ถือหุ้นโดยอ้อมมีส่วน

ได้เสียอยู่ร้อยละ	46.80

ขาย	:

•	 ให้บริการอ่น 715 •	 เป็นการด�าเนินงานตามปกติธุรกิจท่ีมีราคา	

	 และผลตอบแทนท่ีเป็นทางการค้าปกติตาม	

	 ราคาท่ีบริษัทฯ	ให้บริการลูกค้าท่ัวไป

1.7	บริษัท	คิว	คิว	

	 (ประเทศไทย)	จ�ากัด

 (Queue Q)

Queue	 Q	 เป็นบริษัทท่ี

บริษัทฯ	 ถือหุ้นโดยอ้อม

มีส่วนได้เสียอยู่ร้อยละ	

28.65

ขาย	:

•	 จ่ายค่าบริการอ่น 88 •	 เป็นการด�าเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคา	

	 และผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ

2. ผู้ท�ำรำยกำร : กลุ่มบริษัท กรุงเทพอินเตอร์เทเลเทค จ�ำกัด (มหำชน) (BITCO) (บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมรวมร้อยละ 99.74)

2.1	กลุ่มบริษัท

	 เครือเจริญโภคภัณฑ์์		

 (CPG)

กลุ่มบริษัท	CPG		

เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่

ของบริษัทฯ	และ	

BITCO	เป็นกลุ่ม

บริษัทท่ีบริษัทฯ	

ถือหุ้นโดยอ้อมอยู่

ร้อยละ	99.74

ขาย	:

•	ขายโทรศัพท์มือถือ	

	 และอุปกรณ์

	 ท่ีเกี่ยวข้อง

• ค่าคอมมิชชั่นและ		

ให้บริการอ่น

ซื้อ	:

•	 จ่ายค่าเช่า	

	 ส�านักงานและ	

	 บริการท่ี		

	 เกี่ยวข้อง

•	ค่าคอมมิชช่ันจาก	

	 การขายบัตร

	 เติมเงิน

	 และอ่น	ๆ

12,916,319

318,087

546,376

957,576

•	 เป็นการด�าเนินงานตามปกติธุรกิจท่ีมีราคา	

	 และผลตอบแทนท่ีเป็นทางการค้าปกติตาม	

	 ราคาท่ีบริษัทย่อยของ	 BITCO	 ให้บริการ 

	 ลูกค้าท่ัวไป

•	 เป็นการด�าเนินงานตามปกติธุรกิจท่ีมีราคา	

	 และผลตอบแทนท่ีเป็นทางการค้าปกติตาม	

	 ราคาท่ีบริษัทย่อยของ	 BITCO	 ให้บริการ 

	 ลูกค้าท่ัวไป

• เป็นการด�าเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและ 

 ผลตอบแทนท่ีเป็นทางการค้าปกติ	โดยมีอัตรา

 ค่าเช่าท่ีราคา	 816,988	 บาทต่อเดือน	 ซึ่ง

 สัญญาเช่ามีอายุ	 3	 ปี	 และมีสิทธิจะต่ออายุ

 สัญญาเช่า

• เป็นการด�าเนินงานตามปกติธุรกิจท่ีมีราคา

	 และผลตอบแทนท่ีเป็นทางการค้าปกติ
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2.2	บริษัท	ทรู	ทัช	จ�ากัด 

 (TT)

BITCO	เป็นกลุ่ม

บริษัทท่ีบริษัทฯ	

ถือหุ้นโดยอ้อมอยู่

ร้อยละ	99.74และ	TT 

เป็นบริษัทท่ีบริษัทฯ	

ถือหุ้นโดยอ้อมมี

ส่วนได้เสียอยู่ร้อยละ	

50.00

ขาย	:

•	 ขายโทรศัพท์มือถือ

	 และอุปกรณ์

	 ท่ีเกี่ยวข้อง

22 •	 เป็นการด�าเนินงานตามปกติธุรกิจท่ีมีราคา	

	 และผลตอบแทนท่ีเป็นทางการค้าปกติตาม	

	 ราคาท่ีบริษัทย่อยของ	 BITCO	 ให้บริการ 

	 ลูกค้าท่ัวไป

2.3	บริษทั	ทร	ูจเีอส	จ�ากัด	 

 (TGS)

BITCO	เป็นกลุ่ม

บริษัทท่ีบริษัทฯ	

ถือหุ้นโดยอ้อมอยู่

ร้อยละ	99.74และ	TGS 

เป็นบริษัทท่ีบริษัทฯ	

ถือหุ้นโดยอ้อมมี

ส่วนได้เสียอยู่ร้อยละ	

46.80

ขาย	:

•	 ให้บริการอ่น 5 •	 เป็นการด�าเนินงานตามปกติธุรกิจท่ีมีราคา	

	 และผลตอบแทนท่ีเป็นทางการค้าปกติตาม	

	 ราคาท่ีบริษัทย่อยของ	 BITCO	 ให้บริการ 

	 ลูกค้าท่ัวไป

2.4	กลุ่มบริษัท		  

 China Mobile  

  (CMG)

กลุ่มบริษัท	CMG		

เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่

ของบริษัทฯ	และ	

BITCO	เป็นกลุ่ม

บริษัทท่ีบริษัทฯ	

ถือหุ้นโดยอ้อมอยู่

ร้อยละ	99.74

ขาย	:

•	 ให้บริการอ่น 112 •	 เป็นการด�าเนินงานตามปกติธุรกิจท่ีมีราคา	

	 และผลตอบแทนท่ีเป็นทางการค้าปกติตาม	

	 ราคาท่ีบริษัทย่อยของ	 BITCO	 ให้บริการ 

	 ลูกค้าท่ัวไป

3. ผู้ท�ำรำยกำร : บริษัท ทรู ไลฟ์์ พลัส จ�ำกัด (TLP) (บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมร้อยละ 100.00)

	 กลุ่มบริษัท

	 เครือเจริญโภคภัณฑ์์		

 (CPG)

กลุ่มบริษัท	CPG	

เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่

ของบริษัทฯ	และ	TLP

เป็นบริษัทท่ีบริษัทฯ	

ถือหุ้นโดยอ้อมอยู่

ร้อยละ	100.00

ซื้อ	:

•	 จ่ายค่าบริการรับ	

	 ช�าระ

282 • เป็นการด�าเนนิงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและ

	 ผลตอบแทนท่ีเป็นทางการค้าปกติ

4. ผู้ท�ำรำยกำร : บริษัท เอเซีีย ไวร์เลส คอมมิวนิเคชั�น จ�ำกัด (AWC) (บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมร้อยละ 100.00)

4.1 กองทุนรวมโครงสร้าง

	 พื้นฐานโทรคมนาคม			

	 ดิจิทัล	(DIF)

AWC	เป็นบริษัท

ท่ีบริษัทฯ	ถือหุ้น

โดยอ้อมอยู่ร้อยละ	

100.00	และ	DIF	

เป็นบริษัทท่ีบริษัทฯ	

มีส่วนได้เสีย

อยู่ร้อยละ	23.38

ขาย	:

•	 ให้เช่าโครงข่าย

ซื้อ	:

•	ค่าเช่าเสา

471,775

1,206,903

• เป็นการด�าเนนิงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและ

 ผลตอบแทนท่ีเป็นทางการค้าปกติตามราคาท่ี	 

 AWC	ให้บริการลูกค้าท่ัวไป

• เป็นการด�าเนนิงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและ

	 ผลตอบแทนท่ีเป็นทางการค้าปกติ

4.2 กลุ่มบริษัท	

 เครือเจริญโภคภัณฑ์์	 

 (CPG)

กลุ่มบริษัท	CPG	

เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ

บริษัทฯ	และ	AWC	

เป็นบริษัทท่ีบริษัทฯ	

ถือหุ้นโดยอ้อมอยู่

ร้อยละ	100.00

ซื้อ	:

•	 จ่ายค่าบริการอ่นๆ 10,500 • เป็นการด�าเนนิงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและ

 ผลตอบแทนท่ีเป็นทางการค้าปกติ
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5. ผู้ท�ำรำยกำร : กลุ่มบริษัท ทรู วิชั�นส์ กรุ�ป จ�ำกัด (TVG) (บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมร้อยละ 100.00)

5.1	บริษัท	ทรู	ทัช	จ�ากัด		

 (TT)

TVG	เป็นบริษัทท่ี

บริษัทฯ	ถือหุ้น 

โดยอ้อมอยู่ร้อยละ	

100.00	และ	TT	เป็น

บริษัทท่ีบริษัทฯ 

ถือหุ้นโดยอ้อมมีส่วน

ได้เสียอยู่ร้อยละ	

50.00

ขาย	:

•	ค่าโฆษณา

ซื้อ	:

•	 ค่าโฆษณาและ

 ประชาสัมพันธ์

(725)

35,463

• เป็นการด�าเนนิงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและ

	 ผลตอบแทนท่ีเป็นทางการค้าปกติตามราคาท่ี		

	 TVG	ให้บริการลูกค้าท่ัวไป

• เป็นการด�าเนนิงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและ

	 ผลตอบแทนท่ีเป็นทางการค้าปกติ

5.2	บริษัท	ทรู	ซีเจ

	 ครีเอช่ันส์	จ�ากัด			

 (TCJ)

TVG	เป็นบริษัทท่ี

บริษัทฯ	ถือหุ้นโดย

อ้อมอยู่ร้อยละ	

100.00	และ	TCJ	

เป็นบริษัทท่ีบริษัทฯ	

ถือหุ้นโดยอ้อมมี

ส่วนได้เสียอยู่

ร้อยละ	51.00

ซื้อ	:

•	ค่าโฆษณาและ

 ประชาสัมพันธ์

553 • เป็นการด�าเนนิงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและ

	 ผลตอบแทนท่ีเป็นทางการค้าปกติ

5.3	กลุ่มบริษัท

	 เครือเจริญโภคภัณฑ์์		

 (CPG)

กลุ่มบริษัท	CPG	

เป็นผู้ถือหุ้นใหญ ่

ของบริษัทฯ	และ	

TVG	เป็นบริษัท

ท่ีบริษัทฯ	ถือหุ้น

โดยอ้อมอยู่ร้อยละ	

100.00

ขาย	:

•	 ได้รับเงินสนับสนุน 

 ร่วมกิจกรรมต่าง	ๆ

ซื้อ	:

•	 จ่ายค่าเช่า	

	 ส�านักงานและ	

	 บริการท่ีเกี่ยวข้อง

•	 จ่ายค่าบริการเช่า 

	 รถยนต์	

•	 จ่ายค่าบริการรับ 

	 ช�าระ

•	ค่าบริการเช่า

	 เซิฟเวอร์	IVR

•	 จ่ายค่าพัฒนา	

	 ระบบ

•	ค่าโฆษณาและ 

	 ประชาสัมพันธ์

•	 จ่ายค่าบริการอ่น	ๆ

145,049

49,607

39,129

30,023

5,286

1,031

936

17,485

•	 เปน็การด�าเนนิงานตามปกตธุิรกจิท่ีมรีาคาและ

	 ผลตอบแทนท่ีเป็นทางการค้าปกติตามราคาท่ี	

	 TVG	ให้บริการลูกค้าท่ัวไป

• เป็นการด�าเนินงานตามปกติธุรกิจภายใต้ 

	 เง่อนไขการค้าท่ัวไปท่ีมีสัญญาท่ีได้ตกลงกันท่ี	

	 ราคา	 455	 บาทต่อเดือนต่อตารางเมตร	 ซึ่ง 

	 สัญญาบริการส�านักงานมีอายุ	3	ปี	และมีสิทธ ิ

	 จะต่ออายุสัญญาเช่า

• เป็นการด�าเนินงานตามปกติธุรกิจภายใต้ 

	 เง่อนไขการค้าท่ัวไปท่ีมีสัญญาท่ีได้ตกลงกัน 

	 ตามราคาเฉลี่ย	15,000	บาทต่อคันต่อเดือน	ซึ่ง 

	 สัญญาให้เช่ายานพาหนะมีอายุสัญญา	3	ปี

• เป็นการด�าเนนิงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและ

	 ผลตอบแทนท่ีเป็นทางการค้าปกติ

• เป็นการด�าเนนิงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและ

	 ผลตอบแทนท่ีเป็นทางการค้าปกติ

• เป็นการด�าเนนิงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและ

	 ผลตอบแทนท่ีเป็นทางการค้าปกติ

• เป็นการด�าเนนิงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและ

	 ผลตอบแทนท่ีเป็นทางการค้าปกติ

• เป็นการด�าเนนิงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและ

	 ผลตอบแทนท่ีเป็นทางการค้าปกติ
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5.4 บรษิทั	ทร	ูจีเอส	จ�ากัด	

 (TGS)

TVG	เป็นบริษัทที่

บริษัทฯ	ถือหุ้นโดย

อ้อมอยู่ร้อยละ	

100.00	และ	TGS	

เป็นบริษัทที่บริษัทฯ	

ถือหุ้นโดยอ้อมมีส่วน

ได้เสียอยู่ร้อยละ	

46.80	ตามล�าดับ

มีความสัมพันธ์กัน

โดยมีกรรมการ

ร่วมกัน	คือ	นาย

องอาจ	ประภากมล	

นายอาณัติ	

เมฆไพบูลย์วัฒนา	

และ	นางสาวยุภา	

ลีวงศ์เจริญ

ขาย	:

•	ค่าโฆษณา

ซื้อ	:

•	 ค่าโฆษณาและ

 ประชาสัมพันธ์

57,210

69

•	 เป็นการด�าเนินงานตามปกติธุรกิจท่ีมีราคา

 และผลตอบแทนท่ีเป็นทางการค้าปกติตาม

 ราคาท่ี	TVG	ให้บริการลูกค้าท่ัวไป

• เป็นการด�าเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและ

	 ผลตอบแทนท่ีเป็นทางการค้าปกติ

6. ผู้ท�ำรำยกำร : บริษัท ทรู อินเตอร์เน็ต คอร์ปอเรชั�น จ�ำกัด (TICC) (บริษัทฯ ถือหุ้นโดยตรงและโดยอ้อมร้อยละ 100.00)

6.1	บรษิทั	ทร	ูจีเอส	จ�ากัด 

 (TGS)

TICC	เป็นบริษัทท่ี

บริษัทฯ	ถือหุ้น

โดยตรงอยู่ร้อยละ

0.01	และโดยอ้อมอยู่

ร้อยละ	99.99	และ	

TGS	เป็นบริษัทท่ี

บริษัทฯ	ถือหุ้น

โดยอ้อม

มีส่วนได้เสียอยู่

ร้อยละ	46.80		

มีความสัมพันธ์กัน

โดยมีกรรมการ	

ร่วมกัน	คือ		

นางสาวยุภา	

ลีวงศ์เจริญ

ขาย	:

•	 ให้บริการส่อสาร	

	 ข้อมูลความเร็วสูง

1,957 • เป็นการด�าเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและ 

	 ผลตอบแทนท่ีเป็นทางการค้าปกติตามราคาท่ี		

	 TICC	ให้บริการลูกค้าท่ัวไป

6.2	กองทุนรวม	  

	 โครงสร้างพื้นฐาน	

	 โทรคมนาคม	ดิจิทัล		

	 (DIF)

TICC	เป็นบริษัทท่ี

บริษัทฯ	ถือหุ้น 

โดยตรงอยู่ร้อยละ	

0.01	และโดยอ้อม

อยู่ร้อยละ	99.99	

และ	DIF	เป็นบริษัท

ที่บริษัทฯ	มีส่วน

ได้เสียอยู่ร้อยละ	

23.38

ขาย	:

•	 ให้บริการส่อสาร	

	 ข้อมูลความเร็วสูง

ซื้อ	:

•	 ค่าเช่าระบบ	

	 ใยแก้วน�าแสง

123

5,305,455

• เป็นการด�าเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและ

	 ผลตอบแทนท่ีเป็นทางการค้าปกติตามราคาท่ี		

	 TVG	ให้บริการลูกค้าท่ัวไป

• เป็นการด�าเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและ

	 ผลตอบแทนท่ีเป็นทางการค้าปกติ
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6.3 กลุ่มบริษัท	China	

 Mobile (CMG)

กลุ่มบริษัท	CMG	

เป็นผู้ถือหุ้นใหญ ่

ของบริษัทฯ	และ	

TICC	เป็นบริษัทท่ี

บริษัทฯ	ถือหุ้น

โดยตรงอยู่ร้อยละ	

0.01	และโดยอ้อม

อยู่ร้อยละ	99.99

ขาย	:

•	 ให้บริการส่อสาร

	 ข้อมูลความเร็วสูง

ซื้อ	:

•	ค่าบริการอ่นๆ

120,717

(821)

• เป็นการด�าเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและ

 ผลตอบแทนท่ีเป็นทางการค้าปกติตามราคาท่ี 

	 TICC	ให้บริการลูกค้าท่ัวไป		

• เป็นการด�าเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและ

	 ผลตอบแทนท่ีเป็นทางการค้าปกติ

6.4	บริษัท	ทรู	แอกซิออน	

	 อินเตอร์แอคทีฟ	จ�ากัด	

 (TAG)

TICC	เป็นบริษัท

ท่ีบริษัทฯ	ถือหุ้น

โดยตรงอยู่ 

ร้อยละ	0.01	และ

โดยอ้อมอยู่ร้อยละ	

99.99และ	TAG	

เป็นบริษัทท่ีบริษัทฯ

มีส่วนได้เสียอยู่

ร้อยละ	40.00

ขาย	:

•	 ให้บริการส่อสาร

	 ข้อมูลความเร็วสูง

581 • เป็นการด�าเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและ

 ผลตอบแทนท่ีเป็นทางการค้าปกติตามราคาท่ี 

	 TICC	ให้บริการลูกค้าท่ัวไป		

6.5	กลุ่มบริษัท

	 เครือเจริญโภคภัณฑ์์		

 (CPG)

กลุ่มบริษัท	CPG	

เป็นผู้ถือหุ้นใหญ ่

ของบริษัทฯ	และ	

TICC	เป็นบริษัท

ท่ีบริษัทฯ	ถือหุ้น

โดยตรงอยู่

ร้อยละ	0.01	และ	

โดยอ้อมอยู่ร้อยละ	

99.99

ขาย	:

•	 ให้บริการส่อสาร	

	 ข้อมูลความเร็วสูง

ซื้อ	:

•	 จ่ายค่าเช่า	

	 ส�านักงานและ	

	 บริการท่ีเกี่ยวข้อง

•	 จ่ายค่าบริการเช่า	

	 รถยนต์และ

	 บริการท่ีเกี่ยวข้อง

•	 จ่ายค่าซ่อมแซม	

	 บ�ารุงรักษา

	 โครงข่าย

•	 จ่ายค่าบริการเช่า

	 เซิฟเวอร์

	 อินเตอร์เน็ต

•	 จ่ายค่าบริการ

	 รับช�าระ

•	ค่าบริการอี่นๆ

667,477

93,991

108,197

640,125

363,152

188,975

21,476

• เป็นการด�าเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและ

 ผลตอบแทนท่ีเป็นทางการค้าปกติตามราคาท่ี	 

 TICC	ให้บริการลูกค้าท่ัวไป

• เป็นการด�าเนินงานตามปกติธุรกิจภายใต้

 เง่อนไขการค้าท่ัวไปท่ีมีสัญญาท่ีได้ตกลงกันท่ี 

 ราคา	 455	 บาทต่อเดือนต่อตารางเมตร	 ซึ่ง 

 สัญญาบริการส�านักงานมีอายุ	3	ปี	และมีสิทธิ

 จะต่ออายุสัญญาเช่า

• เป็นการด�าเนินงานตามปกติธุรกิจภายใต้

 เง่อนไขการค้าท่ัวไปท่ีมีสัญญาท่ีได้ตกลงกัน

 ตามราคาเฉลี่ย	15,000	บาทต่อคันต่อเดือน	ซึ่ง

 สัญญาให้เช่ายานพาหนะมีอายุสัญญา	3	ปี	

• เป็นการด�าเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและ

	 ผลตอบแทนท่ีเป็นทางการค้าปกติ

• เป็นการด�าเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและ

	 ผลตอบแทนท่ีเป็นทางการค้าปกติ

• เป็นการด�าเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและ

	 ผลตอบแทนท่ีเป็นทางการค้าปกติ

• เป็นการด�าเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและ

	 ผลตอบแทนท่ีเป็นทางการค้าปกติ
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6.6	บริษัท	ทรู	ทัช	จ�ากัด	

 (TT)

TICC	เป็นบริษัท

ท่ีบริษัทฯ	ถือหุ้น

โดยตรงอยู่ 

ร้อยละ	0.01	และ

โดยอ้อมอยู่ร้อยละ	

99.99	และ	TT	เป็น

บริษัทท่ีบริษัทฯ 

ถือหุ้นโดยอ้อมมีส่วน

ได้เสียอยู่ร้อยละ	

50.00

ขาย	:

•	 ให้บริการส่อสาร

	 ข้อมูลความเร็วสูง

ซื้อ	:

•	 จ่ายค่าบริการเช่า

 คอมพิวเตอร์

11,259

214,578

• เป็นการด�าเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและ

 ผลตอบแทนท่ีเป็นทางการค้าปกติตามราคาท่ี 

	 TICC	ให้บริการลูกค้าท่ัวไป		

•	 เป็นการด�าเนินงานตามปกติธรุกิจท่ีมีราคาและ

	 ผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ

6.7	บริษัท	ทรู	ซีเจ	

 ครีเอชั่นส์	จ�ากัด	  

 (TCJ)

TICC	เป็นบริษัท

ท่ีบริษัทฯ	ถือหุ้น

โดยตรงอยู่ 

ร้อยละ	0.01	และ

โดยอ้อมอยู่ร้อยละ	

99.99	และ	TCJ	

เป็นบริษัทท่ีบริษัทฯ

ถือหุ้นโดยอ้อมมีส่วน

ได้เสียอยู่ร้อยละ	

51.00

ขาย	:

•	 ให้บริการส่อสาร

	 ข้อมูลความเร็วสูง

76 • เป็นการด�าเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและ

 ผลตอบแทนท่ีเป็นทางการค้าปกติตามราคาท่ี 

	 TICC	ให้บริการลูกค้าท่ัวไป

6.8	บรษัิท	ทร	ูวอยซ	์จ�ากดั

 (TV)

TICC	เป็นบริษัท

ท่ีบริษัทฯ	ถือหุ้น

โดยตรงอยู่

ร้อยละ	0.01	และ

โดยอ้อมอยู่ร้อยละ	

99.99	และ	TV	

เป็นบริษัทท่ีบริษัทฯ

ถือหุ้นโดยอ้อมมีส่วน

ได้เสียอยู่ร้อยละ	

55.00

ขาย	:

•	 ให้บริการส่อสาร

	 ข้อมูลความเร็วสูง

2 • เป็นการด�าเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและ

 ผลตอบแทนท่ีเป็นทางการค้าปกติตามราคาท่ี 

	 TICC	ให้บริการลูกค้าท่ัวไป

7. ผู้ท�ำรำยกำร : บริษัท เค เอส ซีี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เนต จ�ำกัด (KSC) (บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมร้อยละ 56.84)

7.1	กลุ่มบริษัท

	 เครอืเจริญ	โภคภณัฑ์์

 (CPG)

กลุ่มบริษัท	CPG	

เป็นผู้ถือหุ้นใหญ ่

ของบริษัทฯ	และ	

KSC	เป็นบริษัท

ท่ีบริษัทฯ	ถือหุ้น

โดยอ้อมอยู่ร้อยละ	

56.84

ขาย	:

• ให้บริการ

 อินเตอร์เน็ต

ซื้อ	:

• จ่ายค่าบริการ

 อินเตอร์เน็ต	และ

 ค่าบริการอ่น	ๆ

5

20,450

• เป็นการด�าเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและ

 ผลตอบแทนท่ีเป็นทางการค้าปกติตามราคาท่ี	 

 KSC	ให้บริการลูกค้าท่ัวไป

•	 เป็นการด�าเนินงานตามปกติธรุกิจท่ีมีราคาและ

	 ผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ

7.2 บริษัท	ทรู	ทัช	จ�ากัด	

 (TT)

KSC	เป็นบริษัท

ท่ีบริษัทฯ	ถือหุ้น

โดยอ้อมอยู่ร้อยละ	

56.84	และ	TT	เป็น

บริษัทท่ีบริษัทฯ	

ถือหุ้นโดยอ้อมมีส่วน

ได้เสียอยู่ร้อยละ	

50.00

ขาย	:

•	 ให้บริการ

	 อินเตอร์เน็ต

1 • เป็นการด�าเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและ

	 ผลตอบแทนท่ีเป็นทางการค้าปกติตามราคาท่ี		

	 KSC	ให้บริการลูกค้าท่ัวไป
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8. ผู้ท�ำรำยกำร : บริษัท บีเอฟ์เคที (ประเทศไทย) จ�ำกัด (BFKT) (บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมร้อยละ 100.00)

8.1 กลุ่มบริษัท

 เครือเจริญโภคภัณฑ์์	 

 (CPG)

กลุ่มบริษัท	CPG	

เป็นผู้ถือหุ้นใหญ ่

ของบริษัทฯ	และ	

BFKT	เป็นบริษัท

ท่ีบริษัทฯ	ถือหุ้น

โดยอ้อมอยู่ร้อยละ	

100.00

ซื้อ	:

• จ่ายค่าเช่า	

	 ส�านักงานและ	

	 บริการท่ีเกี่ยวข้อง

•	 จ่ายค่าบริการ

 เช่าเซิฟเวอร์	

 อินเตอร์เน็ต

37,638

8,968

• เป็นการด�าเนินงานตามปกติธุรกิจภายใต ้

	 เง่อนไขการค้าท่ัวไปท่ีมีสัญญาท่ีได้ตกลงกัน 

	 ท่ีราคา	 455	บาทต่อเดือนต่อตารางเมตร	ซึ่ง 

	 สัญญาบริการส�านักงานมีอายุ	3	ปี	และมีสิทธ ิ

	 จะต่ออายุสัญญาเช่า

•	 เป็นการด�าเนินงานตามปกติธรุกิจท่ีมีราคาและ

	 ผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ

8.2 กองทุนรวม

 โครงสร้างพื้นฐาน 

 โทรคมนาคม	ดิจิทัล	 

 (DIF)

BFKT	เป็นบริษัท

ท่ีบริษัทฯถือหุ้น

โดยอ้อมอยู่ร้อยละ	

100.00	และ	DIF	

เป็นบริษัทท่ีบริษัทฯ	

มีส่วนได้เสียอยู ่

ร้อยละ	23.38

ซื้อ	:

•	ค่าเช่าโครงข่าย 648,883 •	 เป็นการด�าเนินงานตามปกติธรุกิจท่ีมีราคาและ

	 ผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ

9. ผู้ท�ำรำยกำร : บริษัท ทรู มูฟ์ เอช ยูนิเวอร์แซีล คอมมิวนิเคชั�น จ�ำกัด (TUC) (บริษัทฯ ถือหุ้นโดยตรงร้อยละ 100.00)

9.1 กลุ่มบริษัท	

 China Mobile 

 (CMG)

กลุ่มบริษัท	CMG	

เป็นผู้ถือหุ้นใหญ ่

ของบริษัทฯ	และ	

TUC	เป็นบริษัท

ท่ีบริษัทฯ	ถือหุ้น

โดยตรงอยู่ร้อยละ	

100.00

ขาย	:

•	 ให้บริการโทรศัพท์ 

	 มือถือ

ซื้อ	:

•	Roaming

112,060

50,665

•	 เป็นการด�าเนินงานตามปกติธรุกิจท่ีมีราคาและ 

	 ผลตอบแทนท่ีเปน็ทางการคา้ปกตติามราคาท่ี	 

	 TUC	ให้บริการลูกค้าทั่วไป

•	 เป็นการด�าเนินงานตามปกติธรุกิจท่ีมีราคาและ 

	 ผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ

9.2 กลุ่มบริษัท

 เครือเจริญโภคภัณฑ์์	 

 (CPG)

กลุ่มบริษัท	CPG	

เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ

บริษัทฯ	และ	TUC	

เป็นบริษัทท่ีบริษัทฯ	

ถือหุ้นโดยตรงอยู่

ร้อยละ	100.00

ขาย	:

• ให้บริการโทรศัพท์ 

	 มือถือ

ซื้อ	:

• จ่ายค่าเช่า	

	 ส�านักงานและ	

	 บริการท่ีเกี่ยวข้อง

• ค่าคอมมิชช่ัน

• ค่าบริการรับช�าระ

• ค่าบริการเกี่ยวกับ 

	 โครงข่าย

2,675,311

79,183

1,637,616

367,884

222,358

• เป็นการด�าเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและ 

	 ผลตอบแทนท่ีเป็นทางการค้าปกติตามราคาท่ี 

	 TUC	ให้บริการลูกค้าท่ัวไป

•	 เป็นการด�าเนินงานตามปกติธุรกิจภายใต้ 

	 เง่อนไขการค้าท่ัวไปท่ีมีสัญญาท่ีได้ตกลงกัน 

	 ท่ีราคา	 455	 บาทต่อเดือนต่อตารางเมตร 

	 ซึ่งสัญญาบริการส�านักงานมีอายุ	 3	ปี	และม ี

	 สิทธิจะต่ออายุสัญญาเช่า

•	 เป็นการด�าเนินงานตามปกติธรุกิจท่ีมีราคาและ 

	 ผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ

•	 เป็นการด�าเนินงานตามปกติธรุกิจท่ีมีราคาและ 

	 ผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ

•	 เป็นการด�าเนินงานตามปกติธรุกิจท่ีมีราคาและ 

	 ผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ
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• ค่าโฆษณาและ	

	 ประชาสัมพันธ์

• Cash Back

• IOT

• ค่าบริการระบบ	

	 คอมพิวเตอร์

• ค่าบริการอ่น

819,266

35,687

47,497

159,815

51,775

•	 เป็นการด�าเนินงานตามปกติธรุกิจท่ีมีราคาและ 

	 ผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ

•	 เป็นการด�าเนินงานตามปกติธรุกิจท่ีมีราคาและ 

	 ผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ

•	 เป็นการด�าเนินงานตามปกติธรุกิจท่ีมีราคาและ 

	 ผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ

•	 เป็นการด�าเนินงานตามปกติธรุกิจท่ีมีราคาและ 

	 ผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ

•	 เป็นการด�าเนินงานตามปกติธรุกิจท่ีมีราคาและ 

	 ผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ

9.3 บริษัท	ทรู	จีเอส 

	 จ�ากัด	(TGS)

TUC	เป็นบริษัท

ท่ีบริษัทฯ	ถือหุ้น

โดยตรงอยู่ร้อยละ	

100.00	และ	TGS	

เป็นบริษัทท่ีบริษัทฯ	

ถือหุ้น	โดยอ้อม 

มีส่วนได้เสีย

อยู่ร้อยละ	46.80	

มีความสัมพันธ์กัน

โดยมีกรรมการ 

ร่วมกัน	คือ		 

นางสาวยุภา 

ลีวงศ์เจริญ

ขาย	:

•	 ให้บริการโทรศัพท์ 

	 มือถือ

2,507 •	 เป็นการด�าเนินงานตามปกติธรุกิจท่ีมีราคาและ 

	 ผลตอบแทนท่ีเปน็ทางการคา้ปกตติามราคาท่ี 

	 TUC	ให้บริการลูกค้าทั่วไป

9.4 กองทุนรวม 

	 โครงสร้างพื้นฐาน 

	 โทรคมนาคม	ดิจิทัล 

	 (DIF)

TUC	เป็นบริษัท

ท่ีบริษัทฯ	ถือหุ้น

โดยตรงอยู่

ร้อยละ	100.00	และ	

DIF	เป็นบริษัทท่ี

บริษัทฯ	มีส่วนได้เสีย

อยู่ร้อยละ	23.38

ขาย	:

•	 ให้บริการอ่น

ซื้อ	:

•	ค่าเช่าโครงข่าย

85,808

4,080,430

•	 เป็นการด�าเนินงานตามปกติธรุกิจท่ีมีราคาและ 

	 ผลตอบแทนท่ีเปน็ทางการคา้ปกตติามราคาท่ี 

	 TUC	ให้บริการลูกค้าทั่วไป

•	 เป็นการด�าเนินงานตามปกติธรุกิจท่ีมีราคาและ 

	 ผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ

9.5 บริษัท	ทรานส์ฟอร์เมชั่น

	 ฟิล์ม	จ�ากัด 

	 (TFF)

TUC	เป็นบริษัท

ท่ีบริษัทฯ	ถือหุ้น

โดยตรงอยู่ร้อยละ	

100.00	และ	TFF	

เป็นบริษัทท่ีบริษัทฯ	

ถือหุ้นโดยอ้อม 

มีส่วนได้เสียอยู่

ร้อยละ	34.69

ซื้อ	:

•	ค่า	Content 283 •	 เป็นการด�าเนินงานตามปกติธรุกิจท่ีมีราคาและ

	 ผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ
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ช่อบริษัท ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ 31 ธันวาคม            

พ.ศ. 2564         

(พันบาท)

ความสมเหตุสมผลและความจ�าเป็นของ

รายการระหว่างกัน

9.6 บริษัท	ทรู	ทัช	จ�ากัด 

 (TT)

TUC	เป็นบริษัท

ท่ีบริษัทฯ	ถือหุ้น

โดยตรงอยู่ร้อยละ	

100.00	และ	TT	เป็น

บริษัทท่ีบริษัทฯ	 

ถือหุ้นโดยอ้อมมีส่วน

ได้เสียอยู่ร้อยละ	

50.00

ขาย	:

•	 ให้บริการโทรศัพท์ 

	 มือถือ

ซื้อ	:

•	ค่าบริการอ่น

6,635

291,887

•	 เป็นการด�าเนินงานตามปกติธรุกิจท่ีมีราคาและ 

	 ผลตอบแทนท่ีเปน็ทางการคา้ปกตติามราคาท่ี	 

	 TUC	ให้บริการลูกค้าทั่วไป

•	 เป็นการด�าเนินงานตามปกติธรุกิจท่ีมีราคาและ 

	 ผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ

9.7 บริษัท	ทรู	วอยซ์ 

	 จ�ากัด	(TV)

TUC	เป็นบริษัท

ท่ีบริษัทฯ	ถือหุ้น

โดยตรงอยู่ร้อยละ	

100.00	และ	TV	เป็น

บริษัทท่ีบริษัทฯ	 

ถือหุ้นโดยอ้อม 

มีส่วนได้เสียอยู ่

ร้อยละ	55.00 

มีความสัมพันธ์กัน

โดยมีกรรมการ 

ร่วมกัน	คือ		 

นายพิชิต	ธันโยดม

ขาย	:

•	 ให้บริการโทรศัพท์ 

	 มือถือ

ซื้อ	:

•	ค่าบริการอ่น

9

499

•	 เป็นการด�าเนินงานตามปกติธรุกิจท่ีมีราคาและ 

	 ผลตอบแทนท่ีเปน็ทางการคา้ปกตติามราคาท่ี	 

	 TUC	ให้บริการลูกค้าทั่วไป

•	 เป็นการด�าเนินงานตามปกติธรุกิจท่ีมีราคาและ 

	 ผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ

9.8 บริษัท	ทรู	ซีเจ	 

	 ครีเอชั่นส์	จ�ากัด 

 (TCJ)

TUC	เป็นบริษัท

ท่ีบริษัทฯ	ถือหุ้น

โดยตรงอยู่ร้อยละ	

100.00	และ	TCJ	

เป็นบริษัทท่ีบริษัทฯ	

ถือหุ้นโดยอ้อม 

มีส่วนได้เสียอยู ่

ร้อยละ	51.00

ขาย	:

•	 ให้บริการโทรศัพท์ 

	 มือถือ

8 •	 เป็นการด�าเนินงานตามปกติธรุกิจท่ีมีราคาและ 

	 ผลตอบแทนท่ีเปน็ทางการคา้ปกตติามราคาท่ี	 

	 TUC	ให้บริการลูกค้าทั่วไป

 10. ผู้ท�ำรำยกำร : บริษัท เทเลคอม แอสเซีท แมเนจเมนท์ จ�ำกัด (TAM) (บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมร้อยละ 100.00)

10.1 กองทุนรวม 

	 โครงสร้างพื้นฐาน 

	 โทรคมนาคม 

	 ดิจิทัล 

	 (DIF)

TAM	เป็นบริษัท

ท่ีบริษัทฯ	ถือหุ้น

โดยอ้อมอยู่ร้อยละ	

100.00	และ	DIF	

เป็นบริษัทท่ีบริษัทฯ	

มีส่วนได้เสียอยู ่

ร้อยละ	23.38

ขาย	:

•	 ให้บริการ 

	 ด้านบริหารจัดการ 

	 และการตลาด

46,002 •	 เป็นการด�าเนินงานตามปกติธรุกิจท่ีมีราคาและ 

	 ผลตอบแทนท่ีเปน็ทางการคา้ปกตติามราคาท่ี	 

	 TAM	ให้บริการลูกค้าทั่วไป

10.2 กลุ่มบริษัท 

	 เครอืเจรญิโภคภณัฑ์์ 

 (CPG)

กลุ่มบริษัท	CPG	

เป็นผู้ถือหุ้นใหญ ่

ของบริษัทฯ	 

และ	TAM	เป็นบริษัท 

ท่ีบริษัทฯ	ถือหุ้น 

โดยอ้อมอยู่ร้อยละ 

100.00

ซื้อ	:

•	ค่าบริการอ่น 10 • เป็นการด�าเนินงานตามปกติธรุกิจท่ีมีราคาและ

	 ผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ
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ชื่อบริษัท ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ 31 ธันวาคม            

พ.ศ. 2564      

(พันบาท)

ความสมเหตุสมผลและความจ�าเป็นของ

รายการระหว่างกัน

 11. ผู้ท�ำรำยกำร : บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ�ป จ�ำกัด (TDG) (บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมร้อยละ 100.00)

11.1	 บริษัท	ทรู	ทัช 

	 จ�ากัด	(TT)

TDG	เป็นบริษัท

ท่ีบริษัทฯ	ถือหุ้น

โดยอ้อมอยู่ร้อยละ	

100.00	และ	TT	เป็น

บริษัทท่ีบริษัทฯ	 

ถือหุ้น	โดยอ้อม 

มีส่วนได้เสียอยู่

ร้อยละ	50.00

ซื้อ	:

•	Call	Center 2,954 •	 เป็นการด�าเนินงานตามปกติธรุกิจท่ีมีราคาและ 

	 ผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ

 

11.2	 กลุ่มบริษัท 

	 เครอืเจรญิโภคภัณฑ์์ 

 (CPG)

กลุ่มบริษัท	CPG	

เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ 

บริษัทฯ	และ	TDG	

เป็นบริษัทท่ี

บริษัทฯ	ถือหุ้น 

โดยอ้อมอยู่ร้อยละ	

100.00

ขาย	:

•	 ให้บริการอ่น

ซื้อ	:

•	 โปรแกรมการ	

	 สร้างและรักษา 

	 ความสัมพันธ์กับ	

	 ลูกค้า

 

•	 จ่ายเงินซื้อ 

	 โทรศัพท์มือถือ

114,649

307,290

609,214

•	 เป็นการด�าเนินงานตามปกติธรุกิจท่ีมีราคาและ 

	 ผลตอบแทนท่ีเปน็ทางการคา้ปกตติามราคาท่ี	 

	 TDG	ให้บริการลูกค้าทั่วไป

 

•	 เป็นการด�าเนินงานตามปกติธรุกิจท่ีมีราคาและ 

	 ผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ

 

•	 เป็นการด�าเนินงานตามปกติธรุกิจท่ีมีราคาและ 

	 ผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ

11.3	 บริษัท	ทรู	จีเอส

	 จ�ากัด	(TGS)

TDG	เป็นบริษัท

ท่ีบริษัทฯ	ถือหุ้น

โดยอ้อมอยู่ร้อยละ	

100.00	และ	TGS	

เป็นบริษัทท่ีบริษัทฯ	

ถือหุ้นโดยอ้อม 

มีส่วนได้เสียอยู ่

ร้อยละ	46.80	 

มีความสัมพันธ์กัน

โดยมีกรรมการ 

ร่วมกัน	คือ		 

นางสาวยุภา	 

ลีวงศ์เจริญ

ขาย	:

• ให้บริการอ่น 936 • เป็นการด�าเนินงานตามปกติธุรกิจท่ีมีราคา 

	 และผลตอบแทนท่ีเป็นทางการค้าปกติ 

	 ตามราคาท่ี	TDG	ให้บริการลูกค้าท่ัวไป

11.4	 บริษัท	ทรู	ซีเจ	

 ครีเอชั่นส์	จ�ากัด	 

 (TCJ)

TDG	เป็นบริษัท

ท่ีบริษัทฯ	ถือหุ้น

โดยอ้อมอยู่ร้อยละ	

100.00	และ	TCJ	

เป็นบริษัทท่ีบริษัทฯ	

ถือหุ้นโดยอ้อมมี

ส่วนได้เสียอยู่ร้อยละ	

51.00

ขาย	:

• ให้บริการอ่น 8 • เป็นการด�าเนินงานตามปกติธุรกิจท่ีมีราคา 

	 และผลตอบแทนท่ีเป็นทางการค้าปกติ 

	 ตามราคาท่ี	TDG	ให้บริการลูกค้าท่ัวไป
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ช่อบริษัท ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ 31 ธันวาคม            

พ.ศ. 2564     

(พันบาท)

ความสมเหตุสมผลและความจ�าเป็นของ

รายการระหว่างกัน

 12. ผู้ท�ำรำยกำร : บริษัท ทรู ดิจิทัล พำร์ค จ�ำกัด (TDPK) (บริษัทถือหุ้นโดยอ้อมร้อยละ 100.00)

12.1	 บริษัท	ทรู	ทัช 

	 จ�ากัด	(TT)

TDPK	เป็นบริษัท

ท่ีบริษัทฯ	ถือหุ้น

โดยอ้อมอยู่ร้อยละ	

100.00	และ	TT	 

เป็นบริษัทท่ีบริษัทฯ	

ถือหุ้นโดยอ้อม 

มีส่วนได้เสียอยู ่

ร้อยละ	50.00

ซื้อ	:

• Call	Center 468 • เป็นการด�าเนินงานตามปกติธุรกิจท่ีมีราคา 

	 และผลตอบแทนท่ีเป็นทางการค้าปกติ

12.2	 กลุ่มบริษัท 

	 เครอืเจรญิโภคภณัฑ์์ 

 (CPG)

กลุ่มบริษัท	CPG	

เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ 

บริษัทฯ	และ	TDPK	

เป็นบริษัทท่ีบริษัทฯ

ถือหุ้นโดยอ้อม 

อยู่ร้อยละ	100.00

ขาย	:

• รายได้ค่าเช่า 

	 และค่าบริการอ่น 

	 ท่ีเกี่ยวข้อง

ซื้อ	:

• จ่ายค่าเช่า 

	 ส�านักงานและ

	 บริการท่ีเกี่ยวข้อง

232,807

386,472

• เป็นการด�าเนินงานตามปกติธุรกิจท่ีมีราคา 

	 และผลตอบแทนท่ีเป็นทางการค้าปกติตาม 

	 ราคาท่ี	TDPK	ให้บริการลูกค้าท่ัวไป

 

• เป็นการด�าเนินงานตามปกติธุรกิจภายใต้ 

	 เง่อนไขการค้าท่ัวไปท่ีมีสัญญาท่ีได้ตกลงกัน 

	 ท่ีราคา	455	บาทต่อเดือนต่อตารางเมตร	ซึ่ง 

	 สัญญาบริการส�านักงานมีอายุ	 3	 ปี	 และมี 

	 สิทธิจะต่ออายุสัญญาเช่า

 13. ผู้ท�ำรำยกำร : บริษัท ทรู อีโลจีสติกส์ จ�ำกัด (TEL)(บริษัทถือหุ้นโดยอ้อมร้อยละ 100.00)

13.1	 บริษัท	ทรู	จีเอส 

	 จ�ากัด	(TGS)

TEL	เป็นบริษัทท่ี

บริษัทฯ	ถือหุ้น 

โดยอ้อมอยู่	ร้อยละ	

100.00	และ	TGS	

เป็นบริษัทท่ีบริษัทฯ	

ถือหุ้นโดยอ้อม 

มีส่วนได้เสียอยู ่

ร้อยละ	46.80	มี

ความสัมพันธ์กันโดย

มีกรรมการร่วมกัน	

คือ	นางสาวยุภา 

ลีวงศ์เจริญ

ขาย	:

• ให้บริการอ่น (489) • เป็นการด�าเนินงานตามปกติธุรกิจท่ีมีราคา 

	 และผลตอบแทนท่ีเป็นทางการค้าปกติตาม 

	 ราคาท่ี	TEL	ให้บริการลูกค้าท่ัวไป

13.2	 กลุ่มบริษัท 

	 เครอืเจรญิโภคภณัฑ์์ 

 (CPG)

กลุ่มบริษัท	CPG	

เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ 

บริษัทฯ	และ	TEL	

เป็นบริษัทท่ีบริษัทฯ

ถือหุ้นโดยอ้อม 

อยู่ร้อยละ	100.00

ขาย	:

• ให้บริการอ่น

ซื้อ	:

• ค่าใช้จ่าย 

	 ส�านักงานและ 

	 บริการท่ีเกี่ยวข้อง

107,481

149,834

• เป็นการด�าเนินงานตามปกติธุรกิจท่ีมีราคา 

	 และผลตอบแทนท่ีเป็นทางการค้าปกติตาม 

	 ราคาท่ี	TEL	ให้บริการลูกค้าท่ัวไป

• เป็นการด�าเนินงานตามปกติธุรกิจท่ีมีราคา 

	 และผลตอบแทนท่ีเป็นทางการค้าปกติ
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ความเห็็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อการเข้าทำำารายการทำ่�เก่�ยวโยงกัน

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า	การเข้าท�ารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน	ของบริษัทฯ	และบริษัทย่อย	เป็นไปตามกฎหมาย	

และ	ข้อก�าหนดคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนตลอดจนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 มีความสมเหตุสมผลและ 

เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ	และบริษัทย่อยเป็นส�าคัญ	โดยในส่วนของรายการระหว่างกันประเภทธุรกิจปกติและ

ประเภทสนับสนุนธุรกิจปกติ	เป็นการท�ารายการท่ีมีราคาสมเหตุสมผล	เป็นไปตามเง่อนไขการค้าท่ัวไป	 เช่นเดียวกับ 

ราคาและเง่อนไขท่ีพึงกระท�ากับบุคคลภายนอก	ส�าหรับบริษัทฯ	และบริษัทย่อยในฐานะผู้ซื้อ	 สามารถม่ันใจในคุณภาพ 

ของสินค้าและบริการของบุคคลท่ีมีความเกี่ยวข้อง	 และ	 ในฐานะผู้ขาย	 ก็สามารถเพิ่มรายได้และส่วนแบ่งทางการตลาด

จากการขายสินค้าและบริการให้แก่กลุ่มบุคคลท่ีเกี่ยวข้องซ่ึงเป็นกลุ่มผู้บริโภครายใหญ่เช่นกัน	

นอกจากน้ี	ในปี	2564	มีการพิจารณารายการท่ีเกี่ยวโยงกันกรณีพิเศษ	คือ		พิจารณาการลงทุนในบริษัท	เอ้ก	ดิจิทัล	จ�ากัด	

(“EGG	 Digital”)	 และ	 บริษัท	 ออลล์	 นาว	 แมนเนจเม้นท์	 จ�ากัด	 (“All	 Now”)	 ซึ่งท้ังสองรายการเป็นรายการระหว่างกัน	 

(Related	 Party	 Transaction)	 ประเภทท่ีต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท	 รวมท้ังเปิดเผยข้อมูล 

ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาธุรกรรมน้ีอย่างรอบคอบ	 และ	 มีความเห็นว่า	 

การท�าธุรกรรมน้ีมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ	 กล่าวคือ	 ส�าหรับการเข้าลงทุนใน	 EGG	 Digital	 

จะเป็นการลงทุนในบริษัทท่ีประกอบธุรกิจด้าน	 Digital	 Marketing	 ซ่ึงสามารถส่งเสริมกับธุรกิจของบริษัทฯ	 ได้	 และด้วย

การร่วมลงทุนจากบริษัทต่างๆ	จะท�าให้	EGG	Digital	สามารถขยายธุรกิจไปสู่ธุรกิจส่อและ	Data	Analytics	 ท่ีมีศักยภาพ

ในการเติบโตสูงจากแนวโน้มการใช้ข้อมูลท่ีสูงข้ึนมากอย่างมีนัยส�าคัญ	 ซ่ึงจะท�าให้เงินลงทุนของบริษัทฯ	 มีมูลค่า

เพิ่มมากข้ึน	 นอกจากน้ี	 ธุรกิจส่อและ	 Data	 Analytics	 ยังสามารถส่งเสริมกับธุรกิจของบริษัทฯ	 ได้เช่นเดียวกัน	 และ	

ส�าหรับการเข้าลงทุนใน	 All	 Now	 จะช่วยให้บริษัทฯ	 และบริษัทย่อย	 สามารถเข้าถึงกองรถขนส่งและเครือข่ายรถขนส่ง 

เพอ่ขนสง่สินคา้ของกลุม่บริษทัฯ	อีกท้ังสามารถเขา้ถงึระบบซอฟแวรท่ี์เกีย่วขอ้งกับงานดา้นขนสง่	นอกจากน้ี	การรว่มลงทุน

โดยพันธมิตรจะท�าให้	All	Now	สามารถขยายธุรกิจให้มีการเติบโตอย่างมีนัยส�าคัญ	ซึ่งจะท�าให้มูลค่าเงินลงทุนของบริษัทฯ	

มีมูลค่าสูงข้ึน	อีกท้ังยังจะท�าให้บริษัทฯ	ได้รับประโยชน์ในด้าน	Economy	of	Scale	และบริการท่ีมีประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึน		
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บริษัทร่วมค้า บริษัทร่วม                                                   

และบริษัทท่่เก่่ยวข้องกัน

31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2563

เพิ่มข้�น (ลดลง) 31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2564

ข.		ยอดค้างช�าระท่ีเกิดจากการขายสินค้าและบริการ

	 การเปลี่ยนแปลงยอดค้างช�าระท่ีเกิดจากการขายสินค้าและบริการ	มีดังน้ี

บริษัทร่วมค้า บริษัทร่วม                                                   

และบริษัทท่่เก่่ยวข้องกัน

31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2563

เพิ่มข้�น (ลดลง) 31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2564

หน่วย	:	พันบาท

บริษัท	ทรู	วอยซ์	จ�ากัด	 32	 30	 62

บริษัท	ทรู	ซีเจ	ครีเอช่ันส์	จ�ากัด	 20,851	 58	 20,909	

บริษัท	ทรู	จีเอส	จ�ากัด	 28,654	 24,767	 53,421

บริษัท	ทรู	แอกซิออน	อินเตอร์แอคทีฟ	จ�ากัด	 953	 692	 1,645

บริษัท	ทรู	ทัช	จ�ากัด	 77,958	 314,807	 392,765	

บริษัท	ทรานฟอร์เมช่ัน	ฟิล์ม	จ�ากัด	 1,000	 (1,000)	 -	

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม	ดิจิทัล	 237,393	 (26,721)	 210,671	

กลุ่มบริษัท	China	Mobile	 25,635	 124,772	 150,407	

กลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์์	 13,777,027	 3,796,451	 17,573,479	

รวม	 14,169,503	 4,233,856	 18,403,359	

 

ค.		ยอดค้างช�าระท่ีเกิดจากการซื้อสินค้าและบริการ

	 การเปลี่ยนแปลงยอดค้างช�าระท่ีเกิดจากการซื้อสินค้าและบริการ	มีดังน้ี

หน่วย	:	พันบาท

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม		ดิจิทัล			325,873	 9,370	 335,243

บริษัท	ทรู	วอยซ์	จ�ากัด	 147	 3,135	 3,282

บริษัท	ทรู	ซีเจ	ครีเอช่ันส์	จ�ากัด	 17,129	 (17,051)	 78

บริษัท	ทรู	จีเอส	จ�ากัด	 2,039	 (1,705)	 334

บริษัท	ทรู	ทัช	จ�ากัด		 73,230	 32,474	 105,704

บริษัท	ทรู	แอกซิออน	อินเตอร์แอคทีฟ	จ�ากัด	 953	 692	 1,645

กลุ่มบริษัท	China	Mobile		 21,488	 71,403	 92,891

กลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์์	 6,966,026	 (3,174,479)	 3,791,547

รวม	 7,406,885	 (3,077,161)	 4,329,724
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บริษัทท่่เก่่ยวข้องกัน

31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2563

เพิ่มข้�น (ลดลง) 31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2564

หน่วย	:	พันบาท

มาตรการและขั�นตอนในการอนุมัติการทำำารายการระห็ว่างกัน

บริษัทฯ	มีมาตรการและข้ันตอนในการอนุมัติการท�ารายการระหว่างกันตามท่ีกฎหมาย	และ	ข้อก�าหนดของคณะกรรมการ

ก�ากับตลาดทุนรวมท้ังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ก�าหนดไว้	โดยบริษัทฯ	ได้น�ากฎหมายและข้อก�าหนดดังกล่าวมา

จัดท�าเป็น	 “ระเบียบในการเข้าท�ารายการระหว่างกัน”	 ไว้อย่างชัดเจน	 เพ่อให้กรรมการและพนักงานได้ยึดถือและปฏิิบัติ

อย่างถูกต้อง	 ภายใต้ระเบียบในการเข้าท�ารายการระหว่างกันของบริษัทฯ	 ได้ก�าหนดมาตรการและข้ันตอนในการอนุมัติ

การเข้าท�ารายการระหว่างกันไว้ดังน้ี

1.	 รายการระหว่างกันดังต่อไปน้ี	ฝ่่ายจัดการสามารถอนุมัติการเข้าท�ารายการได้	โดยไม่ต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการ

บริษัท	และท่ีประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	ภายใต้วัตถุประสงค์ของมาตรา	89/12	ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์	พ.ศ.	2535	และท่ีได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม	

	 1.1	 	 รายการท่ีมีเงื่อนไขการค้าโดยท่ัวไป

	 	 	 “รายการท่ีมีเง่อนไขการค้าโดยท่ัวไป”	หมายถึง	รายการท่ีมีเง่อนไขการค้าท่ีเป็นธรรม	ไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเท 

ผลประโยชน์	 ซึ่งเป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับท่ีวิญญููชนจะพึงกระท�ากับคู่สัญญาท่ัวไปใน

สถานการณ์เดียวกัน	 ด้วยอ�านาจต่อรองทางการค้าท่ีปราศจากอิทธิพลในการท่ีตนมีสถานะเป็นกรรมการ 

ผู้บริหาร	หรือ	บุคคลท่ีมีความเกี่ยวข้อง	แล้วแต่กรณี	ซึ่งรวมถึงข้อตกลงทางการค้าท่ีมีราคาและเง่อนไข	หรือ	

อัตราก�าไรข้ันต้น	ดังต่อไปน้ี

	 	 	 (ก)	 ราคาและเงื่อนไขท่ีบริษัทฯ	หรือบริษัทย่อยได้รับหรือให้กับบุคคลท่ัวไป																																			

	 	 	 (ข)		 ราคาและเงื่อนไขท่ี	กรรมการ	ผู้บริหาร	หรือ	บุคคลท่ีมีความเกี่ยวข้องให้กับบุคคลท่ัวไป

	 	 	 (ค)	 ราคาและเงื่อนไขท่ีบริษัทฯ	หรือบริษัทย่อย	สามารถแสดงได้ว่าผู้ประกอบธุรกิจในลักษณะท�านองเดียวกัน

ให้กับบุคคลท่ัวไป

	 	 	 (ง)	 ในกรณีท่ีไม่สามารถเปรียบเทียบราคาของสินค้าหรือบริการได้	เน่องจากสินค้าหรือบริการท่ีเกี่ยวข้องน้ัน

มีลักษณะเฉพาะ	หรือมีการสั่งท�าตามความต้องการโดยเฉพาะ	แต่บริษัทฯ	หรือบริษัทย่อยสามารถแสดง

ได้ว่าอัตราก�าไรข้ันต้นท่ีบริษัทฯ	หรือบริษัทย่อยได้รับจากรายการระหว่างกันไม่ต่างจากธุรกรรมกับคู่ค้า

อ่น	หรืออัตราก�าไรข้ันต้นท่ีกรรมการ	ผู้บริหาร	หรือบุคคลท่ีมีความเกี่ยวข้อง	ได้รับจากรายการระหว่างกัน 

ไม่ต่างจากธุรกรรมกับคู่ค้าอ่น	และมีเง่อนไข	หรือข้อตกลงอ่นๆ	ไม่แตกต่างกัน

ง.	 ยอดค้างช�าระท่ีเกิดจากการเงินให้กู้ยืม

	 การเปลี่ยนแปลงยอดค้างช�าระท่ีเกิดจากการให้กู้ยืม	มีดังน้ี

บริษัท	ทรู	ทัช	จ�ากัด	 39,696	 (39,696)	 -

บริษัท	ทรู	วอยซ์	จ�ากัด	 -	 10,000	 10,000

บริษัท	ทรู	แอกซิออน	อินเตอร์แอคทีฟ	จ�ากัด	 2,000	 -	 2,000

บริษัท	ชีวีบรีรักษ์	จ�ากัด	 10,000	 (10,000)	 -	

รวม	 51,696	 (39,696)	 12,000
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	 1.2	 	 การให้กู้ยืมเงินตามระเบียบสงเคราะห์พนักงานและลูกจ้าง

	 1.3	 	 รายการท่ีคู่สัญญาอีกฝ่่ายหน่ึงของบริษัทฯ	หรือ	คู่สัญญาท้ังสองฝ่่าย	มีสถานะเป็น

	 	 	 (ก)		 บรษิทัย่อยท่ีบรษิทัฯ	เป็นผูถ้อืหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละเก้าสิบของหุ้นท่ีจ�าหน่ายได้แล้วท้ังหมดของบริษทัย่อย	หรอื

	 	 	 (ข)		 บริษัทย่อยท่ีกรรมการ	ผู้บริหาร	หรือบุคคลท่ีมีความเกี่ยวข้องถือหุ้นหรือมีส่วนได้เสียอยู่ด้วย	ไม่ว่าโดยตรง

		 	 หรือโดยอ้อม	ไม่เกินจ�านวน	อัตรา	หรือมีลักษณะตามท่ีคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนประกาศก�าหนด

	 1.4	 	 รายการในประเภทหรือท่ีมีมูลค่าไม่เกินจ�านวนหรืออัตราท่ีคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนประกาศก�าหนด

2.	 รายการระหว่างกันดังต่อไปน้ี	ไม่ต้องขออนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	แต่ต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการ

บริษัท

	 2.1	 	 รายการตามข้อ	1.	ซึ่งต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท	ภายใต้ระเบียบวิธีปฏิิบัติภายในอื่นท่ีเกี่ยวข้อง	

เช่น	ระเบียบวิธีปฏิิบัติด้านงบประมาณ	เป็นต้น

	 2.2	 	 รายการตามข้อ	 1.3	 (ข)	 หรือ	 1.4	 ท่ีคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน	 อาจก�าหนดให้ต้องได้รับอนุมัติจาก 

คณะกรรมการบริษัทด้วย	ตามท่ีจะได้มีการประกาศก�าหนดต่อไป

	 2.3	 	 รายการท่ีไมเ่ขา้ขา่ยตามขอ้	1.	ใหป้ฏิบิตัติามประกาศคณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุ	ท่ี	ทจ.	21/2551	เรอ่ง	หลักเกณฑ์์ 

ในการเข้าท�ารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน

	 ท้ังน้ี	ส�าหรับรายการระหว่างกันท่ีมีความซับซ้อน	ท่ีต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท	บริษัทฯ	จะจัดให้มีท่ีปรึกษา 

	 ทางการเงินอิสระ	 เพ่อท�าหน้าท่ีให้ความเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลและประโยชน์ต่อบริษัทฯ	โดยรวม	ตลอดจน 

	 ความเป็นธรรมของราคาและเงอ่นไขของรายการระหวา่งกนั	แกค่ณะกรรมการบรษิทัเพ่อประกอบการพจิารณาอนมุตัดิว้ย

	 รายการระหว่างกันท่ีมีความซับซ้อน	ได้แก่		 	 	

	 -	 รายการท่ีประกอบด้วยธุรกรรมย่อยหรือธุรกรรมท่ีเกี่ยวข้องหลายธุรกรรม	

	 -	 รายการท่ีมีลักษณะเฉพาะซึ่งต้องอาศัยความรู้ความช�านาญเฉพาะทางในการพิจารณา

	 -	 รายการใดๆ	 ท่ีคณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการบริษัท	 พิจารณาเห็นสมควรให้มีท่ีปรึกษาทาง 

	 	 การเงินอิสระ

3.	 รายการระหว่างกันท่ีนอกเหนือจากข้อ	1.	และ	2.	ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท	และท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

 ของบรษิทัฯ	กอ่นการเขา้ท�ารายการ	โดยปฏิบิตัติามประกาศคณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุท่ี	ทจ.	21/2551	เรอ่ง	หลกัเกณฑ์์ 

	 ในการเข้าท�ารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน

นโยบายและแนวโน ้มการทำำารายการระห็ว่างกันในอนาคต

ส�าหรับแนวโน้มการท�ารายการระหว่างกันในอนาคตน้ัน	 อาจจะยังคงมีอยู่ในส่วนท่ีเป็นการด�าเนินธุรกิจตามปกติระหว่าง 

บริษัทฯ	 กับบริษัทย่อยของบริษัทฯ	 ซึ่งบริษัทฯ	 จะด�าเนินการด้วยความโปร่งใสตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีของ 

บริษัทฯ	และปฏิิบัติตามข้อก�าหนดท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด	นอกจากน้ี	หากเป็นรายการระหว่างกันประเภทท่ีต้องได้รับ

การอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท	 บริษัทฯ	 มีนโยบายท่ีจะต้องเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ	 พิจารณา

ก่อนท่ีจะเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ



3

ส่่วนท่ี่� 3

งบการเงิน
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1

รายงานความรับผิิดชอบของคณะกรรมการบริ ษััท 

ต่ ่อรายงานทางการเงิน ประจำ ำ าป ี  2564

คณะกรรมการบริษััทเป็็นผู้้�รับผู้ิดชอบต่่องบการเงินรวมของบริษััทฯ และบริษััทย่่อย่ งบการเงินดังกล่าวจััดทำาข้�นต่าม

มาต่รฐานการบญัชทีี�รบัรองทั�วไป็ โดย่ป็ฏิบิตั่ติ่ามนโย่บาย่บญัชทีี�เหมาะสมและถือืป็ฏิบิตั่อิย่า่งสมำ�าเสมอต่ลอดจันใช�ดุลย่พินิจิั

อย่่างระมัดระวังและป็ระมาณการที�ดีที�สุดในการจััดทำา รวมทั�งมีการเป็ิดเผู้ย่ข�อม้ลสำาคัญอย่่างเพิีย่งพิอในหมาย่เหตุ่

ป็ระกอบงบการเงิน

คณะกรรมการบริษััทได�จััดให�มีและดำารงรักษัาไว�ซึ่้�งระบบการควบคุมภาย่ในที�มีป็ระสิทธิิผู้ลเพิ่อให�มั�นใจัได�อย่่างมีเหตุ่ผู้ลว่า 

การบันท้กบัญชีมีความถื้กต่�อง ครบถื�วน และเพิีย่งพิอที�จัะดำารงรักษัาไว�ซ้ึ่�งทรัพิย่์สินของบริษััทฯ 

ในการนี� คณะกรรมการบรษิัทัได�แต่ง่ต่ั�งคณะกรรมการต่รวจัสอบ ซึ่้�งป็ระกอบด�วย่กรรมการที�เป็น็อสิระ เป็น็ผู้้�ดแ้ลรบัผู้ดิชอบ 

เกี�ย่วกับคุณภาพิของราย่งานทางการเงินและระบบการควบคุมภาย่ใน และความเห็นของคณะกรรมการต่รวจัสอบ 

เกี�ย่วกับเร่องนี� ป็รากฏิในราย่งานของคณะกรรมการต่รวจัสอบซึ่้�งแสดงไว�ในราย่งานป็ระจัำาป็ีนี�แล�ว

คณะกรรมการบริษััทมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภาย่ในของบริษััทฯ โดย่รวม มีความเพิีย่งพิอและเหมาะสม และ

สามารถืสร�างความเช่อมั�นอย่่างมีเหตุ่ผู้ลต่่อความถื้กต่�องและสมเหตุ่สมผู้ลของงบการเงินรวมของบริษััทฯ และบริษััทย่่อย่ 

ณ วันที� 31 ธิันวาคม 2564

 นายศุุภชััย เจีียรวนนท์์

 ป็ระธิานกรรมการ
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������ัย่อท������น�������ิน

���อ��ิษทัย่อย ตวัย่อ 

บรษิทั เอพแีอนดเ์จ โปรดกัชนั จํากดั AP&J

บรษิทั เอเซยี ไวรเ์ลส AWC

บรษิทั กรุงเทพอนิเตอรเ์ทเลเทค จํากดั (มหาชน) BITCO

บรษิทั บเีอฟเคท ี(ประเทศไทย) จํากดั BFKT

บรษิทั ซนิีเพลก็ซ์ จํากดั CNP

บรษิทั ชวีบีรริกัษ์ จํากดั CHIIWII

บรษิทั ฮทัชสินั ซเีอท ีไวรเ์ลส มลัตมิเีดยี จํากดั HCAT

บรษิทั ฮทัชสินั มลัตมิเีดยี เซอรว์สิ (ประเทศไทย) จํากดั HMSTL
HTTCL

HWMH

บรษิทั ศูนยบ์รกิารวทิยาการ อนิเตอรเ์นต จํากดั  IKSC

บรษิทั เคเอสซ ีคอมเมอรเ์ชยีล อนิเตอรเ์นต จํากดั  KSC

บรษิทั เอม็เคเอสซเีวลิด์ดอทคอม จํากดั MKSC

บรษิทั แพนเทอร ์เอน็เทอรเ์ทนเมนท ์จํากดั PTE

SPM

บรษิทั แซทเทลไลท ์เซอร์วสิ จํากดั SSV

บรษิทั เอสเอม็ ทร ูจํากดั SM True
บรษิทั ส่องดาว จํากดั  SD

TE
บรษิทั เทเลคอม แอสเซท แมเนจเมนท ์จํากดั  TAM

TH

บรษิทั ไทย นิวส ์เน็ตเวริ์ค (ทเีอน็เอน็) จํากดั TNN
บรษิทั ทร ูดจิทิลั กรุ๊ป จํากดั TDG

บรษิทั ทร ูดจิทิลั พารค์ จํากดั TDPK

TDS

True4U

บรษิทั ทร ูอโีลจสิตกิส ์จํากดั   TEL

บรษิทั ทร ูไอคอนเทน้ท ์จํากดั   TICT
บรษิทั ทร ูอนิควิบ ์จํากดั  TINC

TIC

TIG

TICC

บรษิทั ทร ูไลฟ์ พลสั จํากดั  TLP
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�ร���วัย่อท������น����ร��ิน (ต่อ) 

���อ�ริษทัย่อย (ต่อ) ตวัย่อ 

บรษิทั ทร ูม�เ��ย �ซลูชั �น� ์�����ั TSC

บรษิทั ทร ูมูฟ จํากดั  TMV

บรษิทั ทร ูมูฟ เอช ยนิูเวอร์แซล คอมมวินิเคชั �น �����ั TUC
บรษิทั ทร ูมลัตมิเีดยี จํากดั   TM

บรษิทั ทร ูมวิสคิ จํากดั    TMS

บรษิทั ทร ูมวิสคิ เรดโิอ จํากดั  TMR

บรษิทั ทร ู�บัลคิ คอมมวินิเคชั �น �����ั  TPC

บรษิทั ทร ูยูไนเตด็ ฟุตบอล คลบั จํากดั    TUFC

บรษิทั ทร ูวชิ ั �น� ์เคเบิ�ล �����ั �ม��ชน�  True Cable

บรษิทั ทร ูวชิ ั �น� ์�ร��� �����ั    TVG

บรษิทั ทร ูวชิ ั �น� ์�����ั �ม��ชน�    True Visions

บรษิทั ทร ูวสิตา้ส ์จํากดั  TVT

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

Crave Interactive Limited CRAVE
Gold Palace Investments Limited GPI

Golden Light Co., Ltd. GDL

Goldsky Co., Ltd. GSK

Golden Pearl Global Limited GDP

Rosy Legend Limited RL

Prospect Gain Limited PG

PT True Digital Indonesia PTTD

True Digital Philippines Inc. TDPI

True Digital Vietnam Joint Stock Company TD Vietnam

True Internet Technology (Shanghai) Company Limited TIS
True Trademark Holdings Company Limited TTH

Zapgroup Inc. ZAP

���อ�ริษทัร่วม

�อ�ท�นรวม�คร��ร������น��น�ทรคมน�คม ��ิทิลั DIF
บรษิทั เจนซสั วชิ จํากดั Genxas

Mediaload Pte. Ltd. Mediaload

บรษิทั ควิ ควิ (ประเทศไทย) จํากดั Queue Q

บรษิทั เทคซอส มเีดยี จํากดั Techsauce

บรษิทั ทร ูแอกซอิอน อนิเตอรแ์อคทฟี จํากดั TrueAxion

บรษิทั ทร ูจเีอส จํากดั TGS
บรษิทั เอชจ ีโรโบตกิส์ จํากดั HG

Yi Tunnel (Beijing) Technology Co., Ltd. YI Tunnel
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�����������������น�������ิน (ต่อ)

�������������� ตวัย่อ

บรษิทั เอเชยี อนิโฟเน็ท จํากดั AI

������ �������อ������ �� ����� ������ TFF
������ ��� ���� ����อ�� ���� ������ TCJ

บรษิทั ทร ูทชั จํากดั   TT

บรษิทั ทร ูวอยซ์ จํากดั   TV

True - Kona Cayman GP True-Kona

Line Game - True - Kona Global Limited Partnership LINE games-TRUE

���������น

คณะกรรมการกจิการโทรคมนาคมแห่งชาติ กทช. 

คณะกรรมการกจิการโทรคมนาคม กทค. 
คณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาติ กสทช. 

บรษิทั โทรคมนาคมแห่งชาต ิจํากดั (มหาชน) NT

อ���������อ��������������������� ������������อ บรษิทั อสมท จํากดั (มหาชน)) อสมท. 

สาํนักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ กลต. 

สภาวชิาชพีบญัช ีในพระบรมราชูปถมัภ์ TFAC

������ ���อ�� ������ ������� ������������อ NT)* ทศท. 

������ ���� ��������� ������ ������� ������������อ NT)* กสท. 

* ����อ������ 7 มกราคม พ.ศ. 2564 ทศท.และกสท.ไดจ้ดทะเบยีนควบรวมกจิการเป็นบรษิทั โทรคมนาคมแห่งชาต ิจํากดั (มหาชน)(“NT”) 
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บริ�����ร����ร����ร�� ����������(มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

���������31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มนุเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 14 21,963,481 24,330,348 12,667,231 13,331,428

15 43,843 43,528 43,827 43,459

มลูค่ายตุธิรรมผา่นกาํไรหรอืขาดทุน 9 625,532 1,438 - -

9 - 92,687 - -

16 51,797,153 44,918,614 21,990,169 19,334,125

41 2,000 51,696 4,605,984 46,228,675

1,234 1,227 - -

สนิคา้คงเหลอื 18 1,373,735 4,508,245 43,262 61,188

10,032,390 10,291,442 414,668 140,560

5,873,531 5,263,253 - 31,803

19 8,417,517 14,903,086 84,319 145,119

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 100,130,416 104,405,564 39,849,460 79,316,357

สินทรพัยไ์มห่มนุเวียน

15 21,351 23,394 - -

41 10,000 - 92,100,000 -

ผา่นกาํไรหรอืขาดทุน 9 4,113,419 1,210,082 - -

9 260,870 260,870 1,000 1,000

เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 20 - - 181,028,382 181,028,382

เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและสว่นไดเ้สยีในการร่วมคา้ 20 24,493,841 23,213,285 30,712,296 30,712,296

1,139,242 1,264,572 - -

21 245,337,133 231,894,086 422,181 412,206

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ 22 94,222,965 103,336,042 1,091,631 1,175,181

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 24 128,325,129 132,748,844 281,128 252,673

ค่าความนิยม 23 10,159,916 9,993,769 - -

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 25 5,862,293 6,080,653 - -

26 10,838,005 3,116,739 98,705 132,574

รวมสินทรพัยไ์มห่มนุเวียน 524,784,164 513,142,336 305,735,323 213,714,312

รวมสินทรพัย์ 624,914,580 617,547,900 345,584,783 293,030,669

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงนิในหน้า 18 ถงึ 129 
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บริ�����ร���อร��อเร�� �น�จ�า����(มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

��ว�น�ี��31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

หนี�สินและส่วนของเจ้าของ

หนี�สินหมนุเวียน

���ิ�ูย้ �มร�ย��� �� 27 5,999,471 3,500,000 5,999,471 3,500,000

������ิ�า��าร���ิ���ว �ดมลูค่าดว้ยมลูค่ายตุธิรรม

ผา่นกาํไรหรอืขาดทุน 9 41,030 1,274,426 - -

��า้�����ารคา้�ล���า้�������� 28 92,665,604 90,276,648 2,713,774 3,184,467

������ิตาม����า��า่�ว่���������า��ด��าร��าย��������� 30 9,019,786 12,654,125 140,117 363,586

�ว่���������า��ด��าร��าย���������������ิ�ูย้ �มร�ย�ยาว 27 59,312,548 61,007,697 40,776,072 29,288,888

���ิ�ูย้ �มร�ย��� ���า���ิ�าร�������ยว��้���� 41 - - 499,166 1,005,847

ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย 133,403 161,833 - 42,363

������ิ�ม�ุ�ว�ย����� 29 6,775,864 6,911,239 534,766 811,277

รวมหนี�สินหมนุเวียน 173,947,706 175,785,968 50,663,366 38,196,428

หนี�สินไมห่มนุเวียน

เงนิกูย้มืระยะยาว 27 192,196,068 158,491,494 112,762,203 74,634,216

������ิ�า��าร���ิ���ว �ดมลูค่าดว้ยมลูค่ายตุธิรรม

ผา่นกาํไรหรอืขาดทุน 9 5,149 1,139,170 - -

������ิ�า�����ิ�ดร้��ารต�ด����� 25 5,497,790 6,251,016 138,764 449,319

������ิตาม����า��า่ 30 105,149,061 113,751,160 403,048 583,411

������ิ�าย�ต�้ ���า�ล�����ุ�าต��ด้�า��ิ��าร 31 47,297,899 55,521,542 - -

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 32 3,495,225 3,990,075 1,513,817 1,606,778

�ร�มา��าร������ิ 33 5,724,979 6,485,825 115,755 121,727

������ิ�ม�่ม�ุ�ว�ย����� 34 9,782,657 10,514,517 - -

รวมหนี�สินไมห่มนุเวียน 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

งบการเงินรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงนิในหน้า 18 ถงึ 129 �����ว่������������าร���ิ���

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริ�����ร���อร��อเร�� �น�จ�า����(มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

��ว�น����31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

�น��สินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรอืนหุน้ 35

ทุนจดทะเบยีน

   หุน้สามญั : 33,368,655,464 หุน้ 

      มลูค�่ท���������ุ��ล� 4 บาท 133,474,622 133,474,622 133,474,622 133,474,622

ทุ�ท������ล���������มมลูค่��ล��

   หุน้สามญั : 33,368,195,301 หุน้ 

      มลูค�่ท���������ุ��ล� 4 บาท 35 133,472,781 133,472,781 133,472,781 133,472,781

สว่นเกนิมลูค่าหุน้ 35 26,384,073 26,384,073 26,384,073 26,384,073

กาํไรสะสม

ทุนสาํรองตามกฎหมาย 36 1,592,180 1,347,000 1,592,180 1,347,000

ทุ��������ุ����ม������ค�� 35 72,540 72,540 72,540 72,540

กาํไรสะสม (ขาดทุนสะสม) (77,979,443) (74,074,383) 18,538,796 16,234,936

หกั �ุ����ม������ค�� 35 (72,540) (72,540) (72,540) (72,540)

��ค����������������่����������� (2,107,672) (2,040,373) - -

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 81,361,919 85,089,098 179,987,830 177,438,790

��่��������ท���มม่�������ค��คมุ 20 456,127 528,035 - -

รวมส่วนของเจ้าของ 81,818,046 85,617,133 179,987,830 177,438,790

รว��น��สินและส่วนของเจ้าของ 624,914,580 617,547,900 345,584,783 293,030,669

งบการเงินรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงนิในหน้า 18 ถงึ 129 ������่���������������������

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริ�ทั�ทร���อร�ปอเร�ั �น�จาํกดั�(มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็

สาํหรบัปีสิ�นสดุ�นัที��31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

รายได้

120,370,289 121,325,881 9,884,320 12,905,043

รายไดจ้ากการขายสนิคา้ 23,284,982 16,886,456 42,812 8,255

รวมรายได้ 143,655,271 138,212,337 9,927,132 12,913,298

ต้นทุนขายและการให้บริการ

ตน้ทุนการใหบ้รกิาร 81,633,641 81,984,285 2,409,947 1,341,653

ตน้ทุนขาย 23,839,933 18,653,695 40,680 4,780

รวมต้นทนุขายและการให้บริการ 105,473,574 100,637,980 2,450,627 1,346,433

กาํไรขั �น��น 38,181,697 37,574,357 7,476,505 11,566,865

3,552,796 5,126,204 7,064,241 5,779,013

ค่าใชจ้่ายในการขาย (11,635,859) (13,245,119) (1,626,192) (1,685,997)

ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร (14,132,581) (13,683,043) (2,620,755) (4,555,191)

(1,666,634) (505,312) (74,713) (63,730)

สว่นแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุน 20 3,677,122 4,152,790 - -

ตน้ทุนทางการเงนิ 11 (19,343,202) (18,475,562) (5,448,162) (4,110,018)

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ (1,366,661) 944,315 4,770,924 6,930,942

ภาษเีงนิได้ 12 (154,861) (18,765) 132,662 (794,410)

กาํไร(ขาดทุน)สาํหรบัปี (1,521,522) 925,550 4,903,586 6,136,532

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น:

:

การวดัมลูค่าใหมข่องภาระผกูพนัผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 

   - สทุธภิาษเีงนิได้ 102,432 - (20,643) -

Unrealised gain on changes of fair value onการวดัมลูค่าเงนิลงทุนในตราสารทุนดว้ยมลูค่ายตุธิรรม

available-for-sale security - สทุธภิาษเีงนิได้ (92,687) (48,564) - -

:

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิ 25,406 6,397 - -

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี (1,486,371) 883,383 4,882,943 6,136,532

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงนิในหน้า 18 ถงึ 129 
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บริษทั�ทร����ร�ป��ร�ั ����าํ��ั�(มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ต่อ)

สาํหรบัปีสิ��ส����ัที��31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

การแบง่ปันกาํไร(ขาดทุน)สาํหรบัปี

������������������������ (1,428,409) 1,048,398 4,903,586 6,136,532

���������������ม�ม������������ม (93,113) (122,848) - -

กาํไร(ขาดทุน)สาํหรบัปี (1,521,522) 925,550 4,903,586 6,136,532

การแบง่ปันกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี

������������������������ (1,393,258) 1,006,231 4,882,943 6,136,532

���������������ม�ม������������ม (93,113) (122,848) - -

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี (1,486,371) 883,383 4,882,943 6,136,532

กาํไร(ขาดทุน)ต่�ห����ั �������า�ส่��ที��ป�����บริษทัใหญ่ 13

- �� ����������(บาทต่อหุน้) (0.04) 0.03 0.15 0.18

หมายเหตุประกอบงบการเงนิในหน้า 18 ถงึ 129 ����������������������������

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริ��ั��ร����ร�ป��ร�ั ����าํ��ั�(มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สาํหรบัปีสิ��ส����ั�ี��31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

(ขาดทุน)กาํไรก่อนภาษีเงินได้ (1,366,661) 944,315 4,770,924 6,930,942

รายการปรบัปรุง :

48,198,468 45,753,902 690,317 794,311

(147,475) (308,283) (3,038,195) (1,203,103)

11 16,100,292 15,673,971 5,212,939 3,897,768

11 2,402,935 1,889,699 - -

เงนิปันผลรบั 41 (6,790) (4,397) (3,995,263) (3,578,319)

(39,244) (25,945) (589) (1,040)

(กาํไร)ขาดทุนจากการยกเลกิสนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ (366,495) (7,622) (20,787) 98

(กลบัรายการ)ขาดทุนจากมลูค่าลดลงของสนิคา้คงเหลอื 18 (410,785) 162,191 - -

(กลบัรายการ) 16 3,125,351 2,470,644 - (39,802)

กาํไรจากการวดัมลูค่ายตุธิรรมของสนิทรพัยท์างการเงนิ

(724,838) (442,968) - -

กลบัรายการการดอ้ยค่า (1,135,347) - - -

32 368,700 382,884 132,711 143,090

ขาดทุน(กาํไร) 583,573 (176,157) 299 102

ขาดทุน(กาํไร)จากการเลกิกจิการในบรษิทัยอ่ย 20.1 (1,587) 94 (1,587) -

กาํไรจากการขายเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 20.2 - (3,396,230) - (967,176)

สว่นแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุน 20.2 (3,715,344) (4,194,352) - -

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน - จ่ายชาํระ 32 (812,022) (142,878) (334,761) (69,559)

- (9,992,028) (2,396,262) (2,556,932) (7,832,120)

- สนิคา้คงเหลอื 3,817,002 3,085,455 17,927 54,772

- (3,816,837) (4,378,971) 89,122 (59,260)

- เงนิลงทุนในค่าสทิธสิาํหรบัรายการภาพยนตร์ (2,634,391) (2,549,806) - -

- (220,158) 517,833 33,870 16,372

- 2,449,026 (3,488,342) (918,668) (245,595)

- (121,913) 831,078 (152,760) (205,917)

- (117,377) (64,477) (11,560) -

กระแสเงนิสดไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)การดาํเนินงาน 51,416,055 50,135,376 (82,993) (2,364,436)

บวก  เงนิสดรบั - 148,026 313,404 2,818,813 1,132,440

       เงนิสดรบั - ภาษเีงนิได้ 2,184,254 4,514,163 - 436,233

หกั   เงนิสดจ่าย - (15,701,881) (15,297,474) (4,751,128) (3,741,908)

เงนิสดจ่าย - ภาษเีงนิได้ (2,590,535) (1,993,556) (405,917) (132,505)

เงนิสดสทุธไิดม้าจาก(ใชไ้ปใน)จากกจิกรรมดาํเนินงาน 35,455,919 37,671,913 (2,421,225) (4,670,176)

หมายเหตุประกอบงบการเงนิในหน้า 18 ถงึ 129 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริ�ทั�ทร����ร�ป�เร�ั �น��าํ��ั�(มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สาํหรบัปีสิ�นส�ุ�นัที��31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงนิสดท��ม��าร��กู�นัลดลง(เ�ิ�ม���น) 1,728 509 (368) 147

เงนิใหกู้ย้มืแก่กจิการท��เก��ย���้งกนั 41 (330,749) (524,030) (87,088,703) (64,463,055)

เงนิสดรบัคนืจากเงนิใหกู้ย้มืแก่กจิการท��เก��ย���้งกนั 41 360,444 473,444 36,611,395 48,046,056

เงนิสดจ่าย�ื��ท��ดนิ��าคารแล��ุ�กร�� (40,821,005) (41,326,786) (90,564) (55,260)

เงนิสดจ่าย�ื��สนิทร�ัย��มม่���ั�น (17,731,555) (33,518,267) (81,466) (37,444)

เงนิสดจ่าย�ื��สนิทร�ัย�สทิ�กิารใ�้ (302,000) - (302,000) -

เงนิสดจ่าย�ื���สงัหารมิทร�ัย�เ�ื��การลงทุน� (49,747) (240,798) - -

เงนิสดจ่ายเ�ื���ื��บร�ิทัย�่ย�- สทุ�จิากเงนิสดท���ดม้า 20.1 (107,785) - - -

เงนิลงทุนเ�ิ�มในบร�ิทัร�่มแล�ส�่น�ดเ้ส�ยในการร�่มคา้� 20.2 (160,139) (988,790) - -

เงนิลงทุนเ�ิ�มในสนิทร�ัย�ทางการเงนิท���ดัมลูคา่ด�้ย

   มลูคา่ยตุธิรรมผา่นกาํไรหรอืขาดทุน (460,995) (34,927) - -

เงนิลงทุนเ�ิ�มในสนิทร�ัย�ทางการเงนิท���ดัมลูคา่ด�้ย

���มลูคา่ย�ุ�ิรรม�า่นก�า�ร�าดทุนเบ�ดเสร�จ�ื�น - (400) - -

เงนิสดรบัจากการขายเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 20.2 - 8,369,370 - 8,222,828

เงนิสดรบัคนืจากเงนิลงทุนในบร�ิทัย�่ยท��เลกิกจิการ 20.1 1,587 - 1,587 -

เงนิสดรบัจากการขายอุปกรณ์และสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 185,248 229,168 592 1,337

เงนิปันผลรบั 41 2,601,717 2,989,346 3,995,263 3,578,319

เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทุน (56,813,251) (64,572,161) (46,954,264) (4,707,072)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

ลงทุนเ�ิ�มในบร�ิทัย�่ย�ดย�ื��หุน้จากส�่น�ดเ้ส�ยท���มม่���านาจค�บคมุ (23) (8) - -

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืจากกจิการท��เก��ย���้งกนั 41 565,795 96,923 35,892 23,823

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืร�ย�สั �น 7,897,202 3,500,000 7,897,202 3,500,000

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มื 27 92,616,858 46,925,960 78,666,007 33,538,116

เงนิสดจ่าย��าร�คนืเงนิกูย้มืร�ย�สั �น (5,402,003) (16,700,000) (5,400,000) (5,100,000)

เงนิสดจ่าย��าร�คนืเงนิกูย้มืจากกจิการท��เก��ย���้งกนั 41 (565,795) (96,923) (542,574) (13,737)

เงนิสดจ่ายชาํระคนืเงนิกูย้มื 27 (61,061,368) (16,131,300) (29,316,600) (7,131,300)

เงนิสดจ่าย��าร�หน��สนิ�ามส�ั�าเ�า่ (12,740,267) (12,710,811) (294,732) (332,061)

เงนิสดจ่ายจากหุน้สาม�ั�ื��คนื 35 - (72,540) - (72,540)

เงนิปันผลจ่าย 42 (2,333,903) (3,003,017) (2,333,903) (3,003,017)

เงนิสดสทุธไิดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมจดัหาเงนิ 18,976,496 1,808,284 48,711,292 21,409,284

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง)เพิ�����นสทุธิ (2,380,836) (25,091,964) (664,197) 12,032,036

ยอดยกมาตน้ปี 24,330,348 49,405,101 13,331,428 1,299,392

�ลกร�ทบจากการเ�ล��ยนแ�ลง��ง��ัราแลกเ�ล��ยน 13,969 17,211 - -

ย�ดคงเหล�ืสิ�น�� 21,963,481 24,330,348 12,667,231 13,331,428

หมายเหตุประกอบงบการเงนิในหน้า 18 ถงึ 129 เ��นส�่นหน��ง��งงบการเงนิน��

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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สาํหรบัปีสิ�นส�ด�นั�ี��31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564

รา��าร�ี��ิใช่เงินสด

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

1,459.84 3,155.45 - -

107,850.54 122,572.83 24.81 -

การลงทุนในบรษิทัรว่ม - 15.71 - -

หมายเหตุประกอบงบการเงนิในหน้า 18 ถงึ 129 

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม
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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 ถนนรชัดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 

บรษิทัจดทะเบยีนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนกบัตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

บรษิทัและบรษิทัย่อย (รวมเรยีกว่า “กลุ่มบรษิัททรู” หรอื “กลุ่มกจิการ”) ส่วนใหญ่ประกอบธุรกจิทางดา้นโทรคมนา������า����อ�า�

ต่างๆ กลุ่มกจิการประกอบธุรกจิหลกัในการใหบ้รกิารโทรศพัท�์����อน��� บ�อ��บน��อ�น�ตอ���น�ต WIFI โทรทศัน์ และดจิทิลัแพลตฟอรม์ 

ธุรกจิหลกัของกลุ่มกจิการเป็นการดําเนินงานภายใต ้สญัญาอนุญาตและใบอนุญาตใ����า�น�น�า�ตา�������า����ใน��า���ตุ��อ 2

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการไดร้บัอนุมตัจิาก��������า�บ���������อ��น��� 18 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2565 

2 สญัญาและใบอนุญาตให้ดาํเนินการ

บ���า������������น�าน

����อ��น��� 8 ธนัวาคม พ.ศ. 2549 TICC �������นบ�������อ������บใบอนุญาต����อบ����า�ใ��บ���า������������น�าน�บบ����า��า� “กทช.” 
TICC �����������น�า���ตา�����า���า�����า�����อบ����า������นา�� ���� 2544 �������อน��ตา������บุ���ในใบอนุญาต 

ใบอนุญาต����า�น����น��ุ��น��� 7 ธนัวาคม พ.ศ. 2569 

บรกิารอนิเตอรเ์น็ต 

����อ��น��� 4 มกราคม พ.ศ. 2561 TICC �������นบ�������อ������บใบอนุญาต����อบ����า�ใ��บ���า�อ�น�ตอ���น�ต�บบ����น����า� ����� 

TICC �����������น�า���ตา�����า���า�����า�����อบ����า������นา�� ���� 2544 �������อน��ตา������บุ���ในใบอนุญาต 

ใบอนุญาต����า�น����น��ุ��น��� 3 มกราคม พ.ศ. 2566  

����อ��น��� 23 มถิุนายน พ.ศ. 2562 KSC �������นบ�������อ������บ�า�ต�อใบอนุญาต����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���ในใบอนุญาต 

ใบอนุญาต����า�น����น��ุ��น��� 22 มถิุนายน พ.ศ. 2567  

����อ��น��� 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 TIG �������นบ�������อ������บ�า�ต�อใบอนุญาต����อบ����า�ใ��บ���า�อินเตอร์เน็ตเกตเวย์

�����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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บรกิาร�ทร���ท�เ�ล��อนที�

เม��อว�นที� 27 มกราคม พ.ศ. 2554 BFKT ���งเป็นบรษิ�ท��อ�ไดท้ําส���าเช�าเ�ร��อง�ละอุปกร��วทิ�ุ�มนา�มระบบ HSPA กบั กสท. 

สญัญามอีายุ 14.5 ปี ภา��ต้เง��อนไ��องส���าเช�าอุปกร��ระบบ HSPA BFKT มภีาระต้องจ�ด�า ตดิต� �ง บร�ิารจ�ดการ�ละบํารุงร�กษา

อุปกร��ตามที�จําเป็นต�อการ��บ้รกิารภา��ตเ้ท��น�ล� ีHSPA �ด���เ้ป็นไปตาม�วามจุที�ไดร้ะบุไว�้นส���า�ละส���า�กไ้�เ�ิ�มเตมิ

���งมี�ลบ�ง��บ�ช้เม��อว�นที� 3 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 เป็นระยะเวลา 14.5 ปี �ละเ���อเป็นการตอบ�ทน BFKT มีสิทธิได้รบัรายได้จาก 

การ��บ้รกิารด�งกล�าวตามที�ไดร้ะบุไว�้นส���า

เม��อว�นที� 27 มกราคม พ.ศ. 2554 RMV �ี�งเป็นบริษ�ท��อ�ได้ทําส���าก�บ กสท. (“สัญญา”� ภา��ต้เง��อนไ��นส���า RMV

ม�ีน้าที���้บรกิาร�ทร���ท�เ�ล��อนที�ภา��ต้เท��น�ล� ีHSPA ���งได้ร�บ�า�ส�งมาจาก กสท. เป็นระ�ะเวลา 14.5 ปี ต�อมาเม��อว�นที� 
16 ธันวาคม พ.ศ. 2558 RMV ได้ร�บการต�ออา�ุ�บอนุ�าตประกอบกิจการ��้บริการ�า�ต�อบริการ�ทร���ท�เ�ล��อนที��ละบริการ

อนิเตอร�เน็ต�บบที��น��งจาก กสทช. RMV มสีทิ��ิละ�น้าที�ตามก��มา�ว�าดว้�การประกอบกจิการ�ทร�มนา�ม �.�. 2544 �ละเง��อนไ�

ตามที�ระบุไว�้น�บอนุ�าต �บอนุ�าตมกํีา�นดสิ�นสุดว�นที� 15 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 เม��อว�นที� 1 กนัยายน พ.ศ. 2562 RMV ได้เขา้ทํา

ส���า�อน�ุรกิจท� �ง�มด��้�ก� TUC ด�งน� �นส���าก�บ กสท. จ�ง�ูก�อนมา��ง TUC โดย TUC ต้องปฏิบัติตามข้อกํา�นด�ละเง��อนไ�

ที�กํา�นดไว�้นส���า

กลุ่มกจิการดงักล่าวไดว้าง�น�งส�อ�ํ�าประก�นที�ออก�ด��นา�าร�นประเท�บาง���ง���้ก� กสท. เป็นจํานวนเงนิ 200.00 ล้านบาท เ���อเป็น

�ล�กประก�นการป�บิ�ตติามเง��อนไ��นส���า

เม��อว�นที� 7 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 TUC ���งเป็นบรษิ�ท��อ�ไดร้�บ�บอนุ�าต���้ช�้ล��น�วาม�ี� IMT ย่าน 2.1 GHz (“ใบอนุญาต”) จาก กสทช. 

�บอนุ�าต�รอบ�ลุมสาม��บ��าน�วาม�ี� �ละอนุ�าต��้ TUC �ช้เ���อ��บ้รกิาร�ทร���ท�เ�ล��อนที�เป็นระ�ะเวลา 15 ปี �บอนุ�าตนี�
สิ�นสุดว�นที� 6 ธนัวาคม พ.ศ. 2570 TUC ตอ้งปฏบิตัติามขอ้กํา�นด�ละเง��อนไ��ละชาํระ��า�รรมเนี�มตามที�กํา�นดไว�้น�บอนุ�าต 

เม��อว�นที� 4 ธันวาคม พ.ศ. 2558 TUC ���งเป็นบริษ�ท��อ�ได้ร�บ�บอนุ�าต��้�ช้�ล��น�วาม�ี� 1800 MHz (“ใบอนุญาต”) จาก กสทช. 

�บอนุ�าต�รอบ�ลุมสอง��บ��าน�วาม�ี� �ละอนุ�าต��้ TUC �ช้เ���อ��้บรกิาร�ทร���ท�เ�ล��อนที�เป็นระ�ะเวลา 18 ปี ใบอนุญาต

สิ�นสุดว�นที� 15 กนัยายน พ.ศ. 2576  TUC ตอ้งป�บิ�ตติาม�อ้กํา�นด�ละเง��อนไ��ละชาํระ��า�รรมเนี�มตามที�กํา�นดไว�้น�บอนุ�าต 

เม��อว�นที� 16 มีนาคม พ.ศ. 2559 TUC ���งเป็นบริษ�ท��อ�ได้ร�บ�บอนุ�าต��้�ช้�ล��น�วาม�ี� 900 MHz (“ใบอนุญาต”) จาก กสทช. 

���ง�บอนุ�าตน� �นอนุ�าต��บ้รษิ�ท��อ���บ้รกิาร�ทร���ท�เ�ล��อนที�เป็นระ�ะเวลา 15 ปี �บอนุ�าตสิ�นสุดว�นที� 30 มถิุนายน พ.ศ. 2574 

TUC ต้องป�บิ�ตติาม�อ้กํา�นด�ละเง��อนไ��ละชําระ��า�รรมเนี�มตามที�กํา�นดไว�้น�บอนุ�าต TUC ไดว้าง�น�งส�อ�ํ�าประก�นที�ออก

โดยธนาคารในประเทศเป็นจํานวนเงนิ 32,655.54 ลา้นบาท (รวมภาษมีลู��าเ�ิ�ม� เ���อเป็น�ล�กประก�นเงนิ��า�บอนุ�าตที���งไม�ไดช้าํระ

เม��อว�นที� 16 มีนาคม พ.ศ. 2563 TUC ���งเป็นบริษ�ท��อ�ได้ร�บ�บอนุ�าต��้�ช้�ล��น�วาม�ี� 2600 MHz (“ใบอนุญาต”) จาก กสทช.  
���ง�บอนุ�าตน� �นอนุ�าต��้บรษิ�ท��อ���บ้รกิาร�ทร���ท�เ�ล��อนที�เป็นระ�ะเวลา 15 ปี �บอนุ�าตสิ�นสุดว�นที� 15 มนีาคม พ.ศ. 2578 

TUC ต้องป�บิ�ตติาม�อ้กํา�นด�ละเง��อนไ��ละชําระ��า�รรมเนี�มตามที�กํา�นดไว�้น�บอนุ�าต TUC ไดว้าง�น�งส�อ�ํ�าประก�นที�ออก
โดยธนาคารในประเทศเป็นจํานวนเงนิ 17,211.59 ลา้นบาท (รวมภาษมีลู��าเ�ิ�ม� เ���อเป็น�ล�กประก�นเงนิ��า�บอนุ�าตที���งไม�ไดช้าํระ

เม��อว�นที� 27 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 TUC ���งเป็นบริษ�ท��อ�ได้ร�บ�บอนุ�าต��้�ช้�ล��น�วาม�ี� 700 MHz (“ใบอนุญาต”) จาก กสทช.  

���ง�บอนุ�าตน� �นอนุ�าต��บ้รษิ�ท��อ���บ้รกิาร�ทร���ท�เ�ล��อนที�เป็นระ�ะเวลา 15 ปี �บอนุ�าตสิ�นสุดว�นที� 26 ธนัวาคม พ.ศ. 2578 

TUC ต้องป�บิ�ตติาม�อ้กํา�นด�ละเง��อนไ��ละชําระ��า�รรมเนี�มตามที�กํา�นดไว�้น�บอนุ�าต TUC ไดว้าง�น�งส�อ�ํ�าประก�นที�ออก

โดยธนาคารในประเทศและเงนิประกนัแก่ กสทช. รวมเป็นจํานวนเงนิ 16,933.39 ล้านบาท (รวมภาษีมูล��าเ�ิ�ม� เ���อเป็น�ล�กประก�น

เงนิ��า�บอนุ�าตที���งไม�ไดช้าํระ

รายงานประจำป 2564 (แบบ 56-1 One Report)

True to Tech, The Future is True



บริษทั ทรู ���������� ����������(มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีส���ส���������31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564

20

เม��อวนัท���17 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2564 TUC ���งเป็นบรษิัทย่อยได้รบัใบอน�ญาตให้ใช้คล��นความ����26 GHz (“ใบอนุญาต”) จาก กสทช.  

���งใบอน�ญาตนั �นอน�ญาตใหบ้รษิทัย่อยใหบ้รกิาร�ทร�พัท�เคล��อนท��เป็นระยะเวลา 15 ป��ใบอน�ญาตสิ�นส�ดวนัท���16 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2579 

บรกิารโทรทศัน์ระบบบอกรบัเป็นสมาชกิ 

TVG ���งเป็นบรษิัทย่อยได้รบัอน�ญาตประกอบกิจการกระจายเส�ยงหร�อ�ทรท�ัน�เพ��อให้บรกิาร�ครงข่ายกระจายเสยีงหรอืโทรทศัน์
ระดบัชาติ สําหรบักิจการท��ไม่ใช้คล��นความ���เป็นระยะเวลา�15 ป��ใบอน�ญาตดงักล่าวม�กําหนดสิ�นส�ดวนัท���20 มกราคม พ.ศ. 2571 

นอกจากน�� TVG และบรษิทัย่อย ไดแ้ก่ CNP และ PTE ไดร้บัใบอนุญาตหลายใบสาํหรบัใหบ้รกิารกระจายเสยีงหรอืโทรทศัน์ช่องต่าง ๆ  
จาก�กสทช��ภายใต้เง��อนไ��องใบอน�ญาต�บรษิัทย่อยดงักล่าวต้องจ่ายค่า�รรมเน�ยมรายป�และแบ่งรายได้ตามอัตราร้อยละท��ระบ�

ในใบอนุญาตใหแ้ก่ กทสช. 

เม��อวนัท���25 เมษายน พ.ศ. 2557 กสทช�ได้ออกใบอน�ญาตให้สิท�ิในการใช้คล��นความ���เพ��อให้บรกิาร�ทรท�ัน�ในระบบดจิิตอลแก่�

True4U และ TNN ���งเป็นบรษิัทย่อย�องกล�่มกิจการ ใบอน�ญาตท��ได้รบัและสทิ�กิารใช้คล��นความ���เพ��อดําเนินการช่อง�Standard

Variety สําหรบั True4U และช่องข่าวสําหรบั TNN มีระยะเวลา 15 ป��บรษิัทย่อยต้องป�ิบตัิตาม�้อกําหนดและเง��อนไ�รวมทั �งจ่าย

ค่าใบอน�ญาตตามท��ระบ�ในใบอน�ญาต ใบอนุญาตดงักล่าวสาํหรบั True4U และ TNN ม�กําหนดสิ�นส�ดวนัท���24 เมษายน พ.ศ. 2572  

3 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงิน

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการไดจ้ดัทํา���นตามมาตร�านการรายงานทางการเงนิ�องไทยและ�อ้กําหนดภายใต้พระราชบญัญตัิ

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์  

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการจดัทํา���น�ดยใชเ้ก���ราคาท�นเดมิในการวดัม�ลค่า�ององค�ประกอบ�องงบการเงนิ ยกเวน้ 

ท��ไดอ้�บิายไวใ้นน�ยบายบญัช�

การจดัทาํงบการเงนิใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการบญัช�ท��รบัรองทั �วไปในประเท�ไทยกําหนดใหใ้ชป้ระมา�การทางบญัช�ท��สาํคญัและการใช้

ดุลยพินิจของผู้บริหารตามกระบวนการในการนํานโยบายการบัญชีของกลุ่มกิจการไปถือปฏิบัติ กล�่มกิจการเปิดเ�ยเร��องการใช้

ด�ลยพนิิจ�อง��บ้รหิารหร�อรายการท��ม�ความ�บั�อ้น�และรายการเก��ยวกบั�อ้สมมต�ิานและประมา�การท��ม�นัยสาํคญัต่องบการเงนิรวม

และงบการเงนิเฉพาะกจิการในหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 7 

งบการเงนิรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการฉบับภาษาอังก�ษจดัทํา���นจากงบการเงนิตามกฎหมายท��เป็นภาษาไทย�ในกร��ท��ม�

เน��อความ�ดัแยง้กนัหร�อม�การต�ความในสองภาษาแตกต่างกนัใหใ้ชง้บการเงนิตามกฎหมายฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั
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4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุ

4.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุงมาถือปฏิบติัส�าหรบัรอบระยะเ�ลาบ�ั��ท��เริ�มในหรือ

หลงั�นัท���1 มกราคม พ.ศ. 2564 ท��เก��ย���องต่อกลุ่มกิจการ

ก) การปรบัปรงุการอ้างอิงกรอบแนวคิดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ����ม���ม��กัการ��ม่����นว�����ั�

�น�ร��อง�่อ��นี�

- การว�ัม��ค่า����งรวม��ง�ัจจยั�ี���อง��จาร�า�นการ���อก�ก���การว�ัม��ค่า

- การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูล รวมถึงการจัดประเภทรายการรายได้และค่าใช้จ่ายในกําไรขาดทุน
�����สร�จอ��น

- �ร��องก�จการ�ี��สนอรายงานอาจ���นก�จการ��ียว�ร�อส่วน�องก�จการ�ร�อ�ร�กอ���วยก�จการมากกว่า�1 แห่ง  

���ง�ม่จ�า���น��อง���นก�จการ�ามก��มาย����

- การ��ัรายการส�น�ร�ัย�����นี�ส�น

กรอบแนวคิดได้ปรบั�ร�งค�าน�ยาม�องส�น�ร�ัย�����นี�ส�น�����ก����นการรวมส�น�ร�ัย�����นี�ส�น�นง�การ�ง�น�

รวม�ั �ง���อ���าย�����ั�จน���น��ง���า��องความสามาร��อง�่าย�ร��าร�นการ����รกั�า�ร�ัยากร���ง��ร��ก�จ�อง

กจิการ ความระมดัระวงั และความไม่แน่นอนของการวดัมลูค่าในการรายงานทางการเงนิ 

ข) การปรบัปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท�� �3 เรื�อง�การร�ม�ุรกิจ ได้ให้คํานิยามของ “ธุรกิจ” ใหม่  

���งก�า�น����การ���มา���ง��รก�จ��องรวม��ง��อม���ัจจยัน�า���า���กร��วนการ�ี�ส�าค�ั���นอย่างน�อย���ง�ม��อน�ามา

รวมกันมีส่วนอย่างมีนัยส�าค�ั��า����ก��ความสามาร��นการสร�าง�������รวม�ั �ง�ร�ั�ร�งค�าน�ยาม�อง����������

��ย���ความสน�จ�น�วั�องส�นค�า����ร�การ�ี����ก�ั��กค�า������ั�ร��องการอ�างอ�งความสามาร��นการ����น��นออก��

ค) การปรบัปรุงมาตรฐานการบ�ั��ฉบบัท�� �1 เรื�อง�การน�าเสนองบการเงิน�และมาตรฐานการบ�ั���ฉบบัท�� �8

เรื�อง�น�ยบายการบ�ั���การเปล��ยนแปลงประมา�การทางบ�ั��และ��อ�ิดพลาด ปรบัปรุงคาํนิยามของ “ความมี

สาระสําคญั” โดยให้เป็นไปในแนวทางเดยีวกนักบัมาตรฐานการรายงานทางการเงนิและกรอบแนวคดิ และอธบิายถึง
การน�าความมสีาร�ส�าค�ั���ร�ย�ก�������ั�จน���น�นมา�ร�านการ��ั��ี��ั�ี��1

ง) การปรบัปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท�� �16 (TFRS 16) เรื�อง�สั��าเ�่า �กี�ยวกั�การผ่อนปรน

�น�าง����ั��กร�ี�ี������่า���ร�ัการ��ค่า��่า�น��องจากส�านการ���COVID-19 ��ย�����่าสามาร����อก�ี�จ��ม่�ร��ม�นว่า

การ��ค่า��่า�งัก�่าว���นการ���ี�ยน���ง�ง��อน��ส�ั�า��่า��Lease modification) สําหรบัการลดหรอืการงดเว้น 

การจ่ายค่า��่า��งวนั�ี��30 มถิุนายน พ.ศ. 2565 โดยผลกระทบของการเลอืกใชข้อ้ผ่อนปรนดงักล่าวไม่มผีลกระทบอย่าง
มนัียสาํคญั

4.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุท��ม��ลบงั�บัใ��ส�าหรบัรอบระยะเ�ลาบ�ั��ในหรือหลงั

�นัท���1 มกราคม พ.ศ. 2565

กลุ่มกิจการ�ม่���น�ามา�ร�านการรายงาน�างการ�ง�น�ี�มีการ�ร�ั�ร�ง��ม่มา��อ����ั��ก่อนวนั�ังคั��������ประเมินว่า

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัปรบัปรุง�ี�ม�ี��งัค�ั���ส�า�ร�ัรอ�ร�ย��ว�า��ั��ีน�ร�อ��งัวนั�ี��1 มกราคม พ.ศ. 2565 

ไม่มผีลกระทบต่อกลุ่มกจิการ
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5 นโยบายการบญัชี 

5.1 การบญัชีสาํหรบังบการเงินรวม 

ก) บรษิทัย่อย 

�ร�ิ���่���มา����กจิการ�� ���ม����กลุ่มกจิการม���า�าจ����ุม�กลุ่มกจิการม���า�าจ����ุม�ม���กลุ่มกจิการร���ร��ม�

��ิ��ิ��ล�����������รจากการ�ก��������ก��������ร��การล��ุ���ล��ามาร������า�าจ�����������ร��การล��ุ���������

ได้ผลตอบแทนผนัแปร กลุ่มกิจการรวมงบการเงนิของ�ร�ิ���่���������การ���ิร�ม�� ����่������กลุ่มกิจการม���า�าจ

��การ����ุม�ร�ิ���่��จ����������กลุ่มกจิการ���������า�าจ����ุม���ร�ิ���่���� ���

ในงบการเงนิเฉพาะกจิการ เงนิลงทุนในบรษิทัย่อยบนัทกึดว้ยวธิรีาคาทุน  

ข) บรษิทัร่วม 

�ร�ิ��ร่�ม����กิจการ���กลุ่มกิจการมอีิทธพิลอย่างเป็นสาระสําคญัแต่ไม่ถึงกบัมอีํานาจควบคุมหรอืมกีารควบคุมร่วม 

เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมรบัรูโ้ดยใชว้ธิสี่วนไดเ้สยีในการแสดงในงบการเงนิรวม 

ในงบการเงนิเฉพาะกจิการ เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมบนัทกึดว้ยวธิรีาคาทุน  

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�

การร่วมคา้ 

การร่�มการ�า�จ���ร��������การร่�ม��า�ม���กลุ่มกิจการม���ิ�ิ����ิ�ร�����ุ��ิ���การร่�มการ�า��� ������ิล��ุ�

ในการร่วมคา้รบัรูโ้ดยใชว้ธิสี่วนไดเ้สยี 

รายงานประจำป 2564 (แบบ 56-1 One Report)

True to Tech, The Future is True



บริษทั ทรู ���������� ����������(มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีส���ส���������31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564

23

ง) การบนัทกึเงนิลงทุนตามวธิสี่วนไดเ้สยี 

ก�ุ่มกจิการรบัร�เ้งนิ�งทุนเมื�อเริ�มแรกดว้ยรา�าทุน����งปร�กอบดว้ยเงนิที�จ่าย�ื�อรวมกบัตน้ทุนทางตรงของเงนิ�งทุน

ก�ุ่มกิจการจ�รบัร�ม้���่า�ายห�งัวนัที�ไดม้าของเงนิ�งทุนในบรษิัทร่วมแ��การร่วม�า้ด้วยส่วนแบ่งกําไรหรอืขาดทุน

ของ��้ไดร้บัการ�งทุนตามสดัส่วนที����้งทุนมสี่วนไดเ้สยีอย�่ในกําไรขาดทุนแ��กําไรขาดทุนเบ�ดเสร�จอื�น�ผลสะสมของ
การเป�ี�ยนแป�ง�ายห�งัการไดม้าดงัก�่าวขา้งตน้จ�ปรบัปรุงกบัรา�าตามบ�ั�ขีองเงนิ�งทุน

เมื�อส่วนแบ่งขาดทุนของก�ุ่มกจิการในบรษิทัร่วมแ��การร่วม�า้มมี���่าเท่ากบัหรอืเกนิกว่าม���่าส่วนไดเ้สยีของก�ุ่มกจิการ

ในบรษิัทร่วมแ��การร่วม�้านั �น���งรวม��งส่วนได้เสยีร�ย�ยาวอื�น�ก�ุ่มกิจการจ�ไม่รบัร�้ส่วนแบ่งขาดทุนที�เกินกว่า

ส่วนไดเ้สยีในบรษิัทร่วมแ��การร่วม�้านั �น�เวน้แต่ก�ุ่มกิจการม�ีาร���ก�นัหรอืไดจ่้ายเงนิเ�ื�อ�ําร��าร���ก�นัแทน

บรษิทัร่วมหรอืการร่วมคา้ 

จ) การเป�ี�ยนแป�งสดัส่วนการ�อื�รองกจิการ

ในกร�ีที�ก�ุ่มกจิการยงั�งมอีํานาจ�วบ�ุมบรษิทัย่อย�ก�ุ่มกจิการปฏบิตัติ่อรายการกบัส่วนไดเ้สยีที�ไม่มอีํานาจ�วบ�ุม

เ�่นเดยีวกนักบัรายการกบั��เ้ป�นเจา้ของของก�ุ่มกจิการ���ต่างร�หว่างรา�าจ่าย�ื�อหรอืรา�าขายจากการเป�ี�ยนแป�ง
สดัส่วนในบรษิัทย่อยกบัรา�าตามบ�ั�ขีองส่วนไดเ้สยีที�ไม่มอีํานาจ�วบ�ุมที��ด�งหรอืเ�ิ�มข��นตามสดัส่วนที�เป�ี�ยนแป�ง

ไปจะถูกรบัรูใ้นส่วนของเจา้ของ 

ถ้าสดัส่วนการถือครองในบรษิัทร่วมและการร่วมค้าลดลง แต่กลุ่มกิจการยงัคงมอีิทธิพลอย่างมนัียสําคญัหรอืยงัคงมี

การควบคุมร่วม กําไรหรอืขาดทุนที�เ�ยบันท�กไว้ในกําไรขาดทุนเบ�ดเสร�จอื�นเ��า�ส่วนที��ด�งจ���ก�อนไปยงักําไร

หรอืขาดทุน กําไรหรอืขาดทุนจากการลดสดัส่วนการถอืครองในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้จะถูกรบัรูใ้นงบกําไรขาดทุน 

เมื�อก�ุ่มกิจการส��เสยีอํานาจ�วบ�ุม�การ�วบ�ุมร่วม�หรอืการมอีิท��ิ�อย่างมนัียสํา��ัในเงนิ�งทุนนั �น�เงนิ�งทุน

ที�เห�ืออย�่จ���กวดัม���่าใหม่ด้วยม���่ายุติ�รรม�ส่วนต่างที�เกิดข��นจ���กรบัร�้ในกําไรหรอืขาดทุน�ม���่ายุติ�รรมของ

เงิน�งทุนจ�ก�ายเป�นม���่าเริ�มแรกในการบันท�กบั��ีเงิน�งทุนแ��จ�จดัปร�เ�ทใหม่ตามสัดส่วนการ�ือ�รอง

ที�เห�อือยู่เป็นเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม การร่วมคา้ หรอืสนิทรพัยท์างการเงนิ 

ฉ) รายการระหว่างกนัในงบการเงนิรวม 

รายการ�ยอด�งเห�ือ�แ��กําไรที�ยังไม่เกิดข��นจริงร�หว่างกันในก�ุ่มกิจการจ���กตัดออก�กําไรที�ยงัไม่เกิดข��นจริง

ในรายการร�หว่างก�ุ่มกจิการกบับรษิทัร่วมแ��การร่วม�้าจ���กตดัออกตามสดัส่วนที�ก�ุ่มกิจการมสี่วนได้เสยีในบรษิัทร่วม

แ��การร่วม�้า�ขาดทุนที�ยงัไม่เกดิข��นจรงิในรายการร�หว่างก�ุ่มกจิการจ���กตดัออกเ�่นเดยีวกนั�ยกเว้นรายการนั �น

จะมหีลกัฐานว่าเกดิจากการดอ้ยค่าของสนิทร�ัย�ที��อน
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ช) เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมที�ลงทนุในกองทุนรวม��รง�รา้ง�ื�น�าน

��าวชิาช�ีบ�ัชใีน�ระบรมราช�ปถมั���ดย้กเลกิมา�ร�านการบ�ัช�ี�บบัที��106 เรื�อง�การบ�ัช�ีําหรบักจิการที�ดําเนิน

ธุรกจิเ��าะดา้นการลงทุน�เนื�องจากการม�ีลบงั�บัใชข้องมา�ร�านการรายงานทางการเงนิ��บบัที��9 เรื�อง�เ�รื�องมอื

ทางการเงนิ��ําหรบัรอบระยะเวลาบ�ัชทีี�เริ�มในหรอืหลงัวนัที��1 มกราคม พ.ศ. 2563 เ�ื�อให้การจดัทํางบการเงนิของ

กองทุนรวมอ�งัหารมิทร�ัย��ทร�ั��เ�ื�อการลงทุนในอ�งัหารมิทร�ัย��กองทุนรวม��รง�รา้ง�ื�น�าน�และทร�ั��เ�ื�อการ

ลงทุนใน��รง�ร้าง�ื�น�าน (“กองทุนรวม/ทรสัต์”) เป็นไปในแนวทางเดียวกัน คณะกรรมการกํากับตลาดทุนและ

สํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์จงึได้แก้ไขประกาศเกี�ยวกบัการจดัทํางบการเงนิของ

กองทุนรวม/ทร�ั����ดยให้จดัทํา�ามแนวป�ิบั�ิทางบั�ชี�ําหรบักองทุนรวมอ�งัหารมิทร�ัย��ทร�ั��เ�ื�อการลงทุน
ในอ�งัหารมิทร�ัย��กองทุนรวม��รง�รา้ง�ื�น�าน�และทร�ั��เ�ื�อการลงทุนใน��รง�รา้ง�ื�น�าน�ที��มา�มบรษิทัจดัการ

ลงทุนกําหนดโดยไดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ (“แนวปฏบิตัิ

ทางบ�ัชขีอง�มา�มบรษิทัจดัการลงทุน���ดงันั �นกองทุนรวม��รง�รา้ง�ื�น�าน�ทร�มนา�ม�ดจิทิลั����งเป�นบรษิทัร่วม

ของกลุ่มกจิการจงึไดป้ฏบิตัติามแนวปฏบิตัทิางบญัชขีองสมาคมบรษิัทจดัการลงทุน กลุ่มกจิการไดห้ารอืกบัสํานักงาน

��ะกรรมการกํากบัหลกัทร�ัย�และ�ลาดหลกัทร�ัย�เ�ื�อนําแนวทางป�ิบ�ัิทางบ�ัชขีอง�มา�มบรษิัทจดัการลงทุน�

มาใช้กบัเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมที�ลงทุนในกองทุนรวม��รง�รา้ง�ื�น�าน�ทร�มนา�มดจิทิลั��ามวธิกีารบ�ัชทีี�กลุ่มกจิการ

ถอืป�ิบ�ัิ�ั �งแ�่กลุ่มกจิการ�ดร่้วมจดั�ั �งกองทุนรวม��รง�ร้าง�ื�น�าน�ทร�มนา�ม�ดจิทิลั��ายใ�้มา�ร�านการบ�ัช�ี

�บบัที��106 และ�ํานักงาน��ะกรรมการกํากบัหลกัทร�ัย�และ�ลาดหลกัทร�ัย��ม่มขีอ้�งัเก�เ�ิ�มเ�ิมในประเด�นการหารอื

ดงักลา่ว�ดงันั �นกลุ่มกจิการ�ดนํ้าแนวป�บิ�ัทิางบ�ัชขีอง�มา�มบรษิทัจดัการลงทุนมาเทยีบเคยีงและประยุกตใ์ชก้บัเงนิลงทุน

ในบริษัทร่วมดังกล่าว�ทําให้น�ยบายบั�ชีของกลุ่มกิจการเกี�ยวกับเงินลงทุนในบริษัทร่วมที�ลงทุนในกองทุนรวม

��รง�ร้าง�ื�น�าน�ทร�มนา�ม�ดจิทิลั��อด�ล้องกบัน�ยบายบ�ัชขีองกองทุนรวม��รง�รา้ง�ื�น�าน�ทร�มนา�ม�ดจิทิลั
ดงันั �น�กลุ่มกจิการไม่ไดท้ําการปรบัปรุงงบการเงนิของกองทุนรวมในการรบัรูส้่วนแบ่งกําไรของเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 

5.2 การรวมธรุกิจ

กลุ่มกิจการถือป�ิบั�ิ�ามวธิี�ื�อ�ําหรบัการรวมธุรกิจที��ม่ใช่การรวมธุรกิจ�ายใ�้การ�วบ�ุมเดยีวกัน��ิ�ง�อบแทนที��อนให้

�าํหรบัการ�ื�อธุรกจิประกอบดว้ย

- ม�ล�่ายุ�ธิรรมของ�นิทร�ัย�ที��อน�ป

- หนี��นิที�ก่อข��นเ�ื�อจ่ายชาํระใหแ้ก่เจา้ของเดมิ

- �่วน�ดเ้�ยีใน�่วนของจา้ของที�ออกโดยกลุ่มกจิการ 

�นิทร�ัย�ที�ระบุ�ดท้ี��ดม้า�หนี��นิ�และหนี��นิที�อาจเกดิข��นจากการรวมธุรกจิจะถ�กวดัม�ล�่าเริ�มแรกดว้ยม�ล�่ายุ�ธิรรม���วนัที��ื�อ 

ในการรวมธุรกิจแ�่ละ�รั �ง�กลุ่มกจิการมทีางเลอืกที�จะวดัม�ล�่าของ�่วน�ด้เ�ยีที��ม่มอีํานาจ�วบ�ุมใน��้ถ�ก�ื�อด้วยม�ล�่ายุ�ิธรรม
หรอืดว้ยม�ล�่ายุ�ธิรรมของ�นิทร�ัย��ุทธขิอง��ถ้�ก�ื�อ

�ลรวมของม�ล�่า�ิ�ง�อบแทนที��อนให้และม�ล�่าของ�่วน�ดเ้�ยีที��ม่มอีํานาจ�วบ�ุมใน��ถ้�ก�ื�อและม�ล�่ายุ�ธิรรม�ของ�่วน�ด้เ�ยี

ใน���้ดร้บัการลงทุน���งถอือย�่ก่อนการรวมธุรกิจ��ในกร�ีที�เป�นการรวมธุรกิจจากการทยอย�ื�อ��ในจํานวนที�เกนิกว่าม�ล�่ายุ�ธิรรม

ของสนิทรพัย์สุทธทิี�ระบุ�ดท้ี��ดม้า�้องรบัร�เ้ป�น�่า�วามนิยม�แ�่หากน้อยกว่าม�ล�่ายุ�ธิรรมของ�นิทร�ัย��ุทธทิี�ระบุ�ดท้ี��ดม้า

จะรบัรูส้่วนต่างโดยตรงไปยงักําไรหรอืขาดทุน 
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ตน้ทุนทางตรงท��เก��ยวกบัการ�ื�อธุรกจิ

ตน้ทุนท��เก��ยวกบัการ�ื�อธุรกจิจะ�ูกรบัรูเ้ป�นค่าใชจ่้ายในกําไรหรอืขาดทุนในงบการเงนิรวม

การรวมธุรกจิท��ดําเนินการสาํเร�จจากการทยอย�ื�อ

หากการรวมธุรกจิดําเนินการสําเร�จจากการทยอย�ื�อ�มลูค่าส่วนไดเ้ส�ยท���ู�้ื�อ�อือยู่ใน�ูไ้ดร้บัการลงทุนก่อนหน้าการรวมธุรกจิ

จะถูกวดัมลูค่าใหม่ดว้ยมลูค่ายุตธิรรม���วนัท���ื�อ�กําไรหรอืขาดทุนท��เกดิข��นจากการวดัมลูค่าใหม่จะรบัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุน

การเปล��ยนแปลงในมลูค่ายุตธิรรมของสิ�งตอบแทนท��คาดว่าจะตอ้งจ่ายและ/หรอืไดร้บั

การเปล��ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมในภายหลงัของสิ�งตอบแทนท��คาดว่าจะต้องจ่ายและ/หรอืได้รบัท��รบัรูไ้ว้เป�นสนิทร�ัย�หรอื

หน��สนิจะรบัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุน�สิ�งตอบแทนท��คาดว่าจะตอ้งจ่าย���งจดัประเ�ทเป�นส่วนของเจา้ของจะไม่ม�การวดัมลูค่าใหม่�

การรวมธุรกจิภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั 

กลุ่มกิจการรบัรูร้ายการการรวมธุรกิจ�ายใต้การควบคุมเด�ยวกนั�โดยรบัรูส้นิทร�ัย�และหน��สนิของกิจการท���ูกนํามารวมดว้ย
มูลค่าตามบั�ช�ของกิจการท���ูกนํามารวมตามมูลค่าท��แสดงอยู่ในงบการเงนิรวมของบร�ิัทให�่ในลําดบัสูงสุดท��ต้องจดัทํา

งบการเงนิรวม โดยกลุ่มกิจการต้องปรบัปรุงรายการเสมอืนว่าการรวมธุรกิจได้เกิดข��นตั �งแต่วนัต้นงวดในงบการเงนิงวดก่อน

ท��นํามาแสดงเปร�ยบเท�ยบหรอืตั �งแต่วนัท��กิจการดงักล่าวอยู่�ายใต้การควบคุมเด�ยวกนักบักลุ่มกิจการ��หากเกดิข��นหลงัจาก

วนัตน้งวดของงบการเงนิเปรยีบเทยีบ) 

ต้นทุนการรวมธุรกจิภายใต้การควบคุมเด�ยวกนัเป�น�ลรวมของมูลค่ายุติธรรมของสนิทร�ัย�ท��ให้ไป�หน��สนิท��เกดิข��นหรอืรบัมา�

และตราสารทุนท��ออกโดย�ู�้ื�อ���วนัท��ม�การแลกเปล��ยนเ�ื�อใหไ้ดม้า���งการควบคุม

ส่วนต่างระหว่างต้นทุนของการรวมธุรกจิ�ายใต้การควบคุมเด�ยวกนักบัส่วนไดเ้ส�ยของ�ู�้ื�อในมูลค่าตามบ�ัช�ของกจิการท���ูก

นํามารวมแสดงเป็นรายการ “ส่วนเกนิทุนจากการรวมธุรกจิภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั” ในส่วนของเจา้ของ โดยกลุ่มกจิการจะ

ตดัรายการน��ออกเมื�อขายเงนิลงทุนออกไปโดยโอนไปยงักําไรสะสม

5.3 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ

ก) สกุลเงนิท��ใชใ้นการดําเนินงานและสกุลเงนิท��ใชนํ้าเสนองบการเงนิ

งบการเงนิแสดงในสกุลเงนิบาท ���งเป�นสกุลเงนิท��ใชใ้นการดําเนินงานของกิจการและเป�นสกุลเงนิท��ใช้นําเสนองบการเงนิ
ของกลุ่มกจิการและบรษิทั 
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ข) รายการและยอดคงเหลอื 

รายการ�ี�เ��นสก�ลเงนิ�รา�่าง�ระเ��แ�ลงค่าเ��นสก�ลเงนิ�ี�ใชใ้นการดําเนินงาน�ดยใชอ้�ัราแลกเ�ลี�ยน ณ วนั�ี�เกิด

รายการ  

รายการกําไรและรายการขาด��น�ี�เกดิ�ากการรบั�ร�อ�่ายชําระ�ี�เ��นเงนิ�รา�่าง�ระเ�� และ�ี�เกิด�ากการแ�ลงค่า
สนิ�ร�ัย�และ�นี�สนิ�างการเงนิไดบ้นั��กไวใ้นกําไรหรอืขาดทุน 

เ���อ�กีารรบัร�ร้ายการกําไร�ร�อขาด��นของรายการ�ี�ไ�่เ��น�วัเงนิไวใ้นงบกําไรขาด��นเบ�ดเสร��อ��น องค��ระกอบของ

อ�ัราแลกเ�ลี�ยน�ั �ง��ดของกําไร�ร�อขาด��นนั �น�ะรบัร�้ไว้ในกําไรขาด��นเบ�ดเสร��อ��นด้วย ใน�าง�รงข้า�การรบัร�้

กําไร�ร�อขาด��นของรายการ�ี�ไม่เป็นตวัเงนิไวใ้นกําไรหรอืขาดทุน องค��ระกอบของอ�ัราแลกเ�ลี�ยน�ั �ง��ดของกําไร

�ร�อขาด��นนั �น�ะรบัร�ไ้วใ้นกําไรขาด��นดว้ย

ค) กลุ่มกจิการ 

การแปลงค่าผลการดําเนินงานและฐานะการเงนิของบรษิทัในกลุ่มกจิการ ��ี��ใิช่สก�ลเงนิของเ�ร�ฐก�ิ�ี���ีาวะเงนิเ�้อ
ร�นแรง� ���ง�สีก�ลเงนิ�ี�ใชใ้นการดําเนินงานแ�ก�่าง�ากสก�ลเงนิ�ี�ใชนํ้าเสนองบการเงนิได�้�กแ�ลงค่าเ��นสก�ลเงนิ�ี�ใช้
นําเสนองบการเงนิดงันี�

- สนิ�ร�ัย�และ�นี�สนิ�ี�แสดงอย�่ในงบแสดงฐานะการเงนิแ�ลงค่าดว้ยอ�ัรา�ิด ณ วนั�ี�ในงบแสดงฐานะการเงนิ

- รายไดแ้ละค่าใช�่้ายในงบกําไรขาด��นเบ�ดเสร��แ�ลงค่าดว้ยอ�ัรา�วัเ�ลี�ย และ

- �ล�่างของอ�ัราแลกเ�ลี�ยน�ั �ง��ดรบัร�ใ้นกําไรขาด��นเบ�ดเสร��อ��น

5.4 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

ในงบกระแสเงนิสด เงนิสดและรายการเ�ียบเ�่าเงนิสดรว���งเงินสดใน��อ เงนิ�าก�นาคาร�ระเ���่ายค�นเ���อ�วง�า�

เงนิลง��นระยะสั �นอ��น�ี��สี�า�คล่องส�ง���ง�อีาย�ไ�่เกนิสา�เด�อนนับ�ากวนั�ี�ได�้า และเงนิเบกิเกนิบ�ัชี

เงนิเบกิเกนิบ�ัช�ีะแสดงไวใ้นส่วนของของ�นี�สนิ���นเวยีนในงบแสดงฐานะการเงนิ

5.5 �������������

ล�ก�นี�การคา้แสดง��ง�ํานวนเงนิ�ี�ล�กคา้�ะ�้องชําระ���งเกดิ�ากการขายสนิคา้และ��ร�อใ�บ้รกิาร�า��ก�ิของ��รกิ� ���งล�ก�นี�

โดยส่วนใหญ่จะมรีะยะเวลาใหส้นิเช��อ 30 วนั ดงันั �นล�ก�นี�การคา้��งแสดงอย�่ในรายการ���นเวยีน

กล�่�กิ�การรบัร�ล้�ก�นี�การค้าเ���อเริ��แรกดว้ย�ํานวนเงนิของสิ�ง�อบแ�น�ี��รา��ากเง��อนไขในการได้รบัชําระ ยกเว้นในกรณี

�ี�เ��นรายการ�ี��อีงค��ระกอบดา้นการ�ดั�าเงนิ�ี��นัียสําค�ั กล�่�ก�ิการ�ะรบัร�ล้�ก�นี�ดว้ย��ลค่า�ั���บนัของสิ�ง�อบแ�น และ
จะวดัมลูค่าในภายหลงัดว้ยราคา��น�ดั�ํา�น่ายเน��อง�ากกล�่�ก�ิการ�ั �งใ��ี��ะรบัชาํระกระแสเงนิสด�า�ส�ั�า 

การดอ้ยค่าของล�ก�นี�การคา้ไดเ้�ิดเ�ยไวใ้น��ายเ���ขอ้ 16
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5.6 สินค้าคงเหลือ

��น�า้�ง�หลอืแ�ดงดว้ยรา�าทุนหรอื��ล�่า�ุท��ท���ะไดร้��แลว้แต่รา�า�ด�ะตํ�ากว่า

รา�าทุนของ��น�้า�ํานว�โดยว�����ว��ล��ย��ลื�อนท�� ต้นทุนของว�ต�ุด���ระกอ�ดว้ยรา�า�ื�อและ�่า���่้ายท���ก��ยวขอ้งโดยตรง

ก��การ�ื�อ ห�กด้วย�่วนลดท���ก��ยวข้องท� �งห�ด ต้นทุนของ��น�้า�ํา�ร็จรูปและงานระหว่างทําประกอบด้วยค่าวตัถุดบิ ค่าแรง

ทางตรง �่า��้�่ายอื�นทางตรง �่าโ�หุ้ย�นการผล�ต และ�่า��้�่ายท���ก��ยวขอ้งโดยตรง��ื�อ�ห้��น�้าน� �นอย�่�น��า�และ��านท��

ปัจจุบนั 

5.7 สินทรพัยท์างการเงิน

ก) การจดัประเภท 

กลุ่มกจิการจดัประเภท��นทร��ย�ทางการ�ง�น�ระ��ทตรา�ารหน��ตา�ล�ก��ะการว�ด��ล�่า โดยพจิารณาจาก ก) โมเดลธุรกิจ

�นการ�ร�หาร��นทร��ย�ด�งกล่าว และ ข) ล�ก��ะกระแ��ง�น�ดตา�����าว่า�ขา้�งื�อนไขของการ���น�ง�นต้นและดอก����ย 

(SPPI) หรอืไม่ ด�งน��

 รายการท��ว�ด��ล�่า�ายหล�งดว้ย��ล�่ายุต��รร� �ผ่านกําไรขาดทุน���ด��ร��อื�นหรอืผ่านกําไรหรอืขาดทุน) และ

 รายการท��ว�ด��ล�่าดว้ยรา�าทุนต�ด�ําหน่าย

กลุ่�ก��การ�ะ�า�าร���ด�ระ��ท�ง�นลงทุน�นตรา�ารหน���ห�่ก�ต่อ��ื�อ��การ��ล��ยนแ�ลง�นโ��ดล�ุรก���นการ�ร�หาร

สนิทรพัยเ์ท่าน� �น

�ําหร���ง�นลงทุน�นตรา�ารทุน กลุ่�ก��การ�า�าร��ลือก ����งไ�่�า�าร���ล��ยนแ�ลงได้) ท���ะว�ด��ล�่า�ง�นลงทุน

�นตรา�ารทุน � ว�นท��ร ��ร�้�ร���แรกด้วย��ล�่ายุต��รร�ผ่านกําไรขาดทุน (FVPL) หรือด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไร

ขาดทุน���ด��ร��อื�น (FVOCI) ยกเวน้เงนิลงทุน�นตรา�ารทุนท���อืไว�้�ื�อ�า้�ะว�ด��ล�่าดว้ย FVPL �ท่าน� �น 

ข) การรบัรูร้ายการและการตดัรายการ 

�นการ�ื�อหรอืได้�าหรอืขาย��นทร��ย�ทางการ�ง�นโดย�กต� กลุ่มกจิการจะรบัรู้รายการ ณ ว�นท��ทํารายการ�้า ���ง���น

ว�นท��กลุ่�ก��การ�ข้าทํารายการ�ื�อหรอืขาย��นทร��ย�น� �น โดยกลุ่�ก��การ�ะต�ดรายการ��นทร��ย�ทางการ�ง�นออก��ื�อ
��ท���นการได้ร��กระแ��ง�น�ด�าก��นทร��ย�น� �น���น�ุดลงหรือได้��กโอนไ�และกลุ่�ก��การได้โอน�วา�����ยงและ

ผล�ระโย�น�ท���ก��ยวขอ้งก��การ���น��า้ของ��นทรพัยอ์อกไป 

ค) การวดัมลูค่า 

�นการร��ร�้รายการ��ื�อ�ร���แรก กลุ่�ก��การว�ด��ล�่าของ��นทร��ย�ทางการ�ง�นด้วย��ล�่ายุต��รร��วกต้นทุนการทํา

รายการ���ง�ก��ยวขอ้งโดยตรงก��การได�้า���ง��นทร��ย�น� �น �าํหร����นทร��ย�ทางการ�ง�นท��ว�ด��ล�่าดว้ย FVPL กลุ่มกจิการ

�ะร��ร�ต้น้ทุนการทํารายการท���ก��ยวขอ้ง���น�่า���่้าย�นกําไรหรอืขาดทุน

กลุ่�ก��การ�ะ���าร�า��นทร��ย�ทางการ�ง�น���ง��อนุ��น��แ�ง�น�า�รว�ว่าล�ก��ะกระแ��ง�น�ดตา�����าว่า

�ขา้�งื�อนไขของการ���น�ง�นตน้และดอก����ย (SPPI) หรอืไม่
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ง) �ราสาร�น��

การวดัมูลค่าใน�าย�ล�ัข���ราสาร�น��ข��น�ยู่กบั�มเดล�ุรกิจข��กลุ่มกิจการในการจดัการสนิทรพัย์ทา�การเ�นิ และ

ลกัษณะของกระแสเงนิสดตามสญัญาของสนิทรพัย์ทางการเงนิ การวดัมูลค่าสนิทรพัย์ทา�การเ�นิ�ร�เ�ท�ราสาร�น��

สามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 �ร�เ�ทด�ัน��

 ราคาทุนตดัจําหน่าย - สนิทรพัย์ทา�การเ�นิท��กลุ่มกิจการ���ไว�เพ���รบั�ําร�กร��สเ�นิสด�ามส�ั�า�����ร�ก�บด�วย

เ�นิ��น�ล�ด�กเบ��ยเท่านั �น จ�วดัมูลค่าด�วยราคาทุน�ดัจํา�น่าย��ล�รบัรู�รายได�ด�กเบ��ยจากสนิทรพัยท์า�การเ�นิ
ด�ักล่าว�ามว�ิ���ัราด�กเบ��ยท���ท�จร�ิ�ล��สด�ในรายการรายได����น  กําไร�ร��ขาดทุนท��เกดิข��นจากการ�ดัรายการ

และขาดทุนจากการด้อยค่าจะรบัรูโ้ดยตรงในกําไรหรอืขาดทุน และแสดงรายการในรายไดห้รอืค่าใชจ่้าย���นพร��มกบั

กําไร/ขาดทุนจาก��ัรา�ลกเ�ล��ยน

 มูลค่ายุ��ิรรม�่านกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็���น (FVOCI) - สนิทรพัย์ทา�การเ�นิท��กลุ่มกจิการ���ไว�เพ����ก��รบั�ําร�

กร��สเ�นิสด�ามส�ั�า�����ร�ก�บด�วยเ�นิ��น�ล�ด�กเบ��ยเท่านั �น��ล��ข��เพ���ขาย�จ�วดัมูลค่าด�วย�FVOCI

�ล�รบัรู�การเ�ล��ยน��ล�ในมูลค่าข��สินทรพัย์ทา�การเ�ิน�่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ���น�ยกเว�น�1) รายการ

ขาดทุน/กําไรจากการดอ้ยค่า 2) รายได�ด�กเบ��ยท��คาํนว��ามว�ิ���ัราด�กเบ��ยท���ท�จร�ิ��ล� 3) กําไรขาดทุนจาก

��ัรา�ลกเ�ล��ยน จะรบัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุน  เม���กลุ่มกจิการ�ดัรายการสนิทรพัยท์า�การเ�นิด�ักล่าว�กําไรหรอื

ขาดทุนท��รบัรู�ส�สมไว�ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ���นจ��ูก��นจัด�ร�เ�ทใ�ม่เข�ากําไร�ร��ขาดทุน�ล��สด�

ในรายการรายไดห้รอืค่าใชจ่้าย���น� รายได�ด�กเบ��ยจ��สด�ในรายการรายได����น  รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า

แสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

 มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน (FVPL) - กลุ่มกิจการจ�วดัมูลค่าสนิทรพัย์ทา�การเ�นิ���นท��ไม่เข�าเ����นไข

การวดัมูลค่าด้วยราคาทุนตดัจําหน่ายหรอื FVOCI ข้างต้น ด้วย FVPL �ดยกําไร�ร��ขาดทุนท��เกิดจากการวดัมูลค่า

ยุติธรรมจะรบัรู้ในกําไรหรือขาดทุนและแสดงเป็นรายการสุทธิในรายได้หรือค่าใช้จ่าย���นในร�บร�ย�เวลาท��เกิด

รายการ 

จ) ตราสารทุน 

กลุ่มกิจการวดัมูลค่าตราสารทุนด้วยมูลค่ายุติธรรม ในกร��ท��กลุ่มกิจการเล��กรบัรู�กําไร(ขาดทุน)จากมูลค่ายุติธรรม 
ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ���น�(FVOCI) กลุ่มกิจการจะไม่โอนจดัประเภทกําไร(ขาดทุน)ท��รบัรู�ส�สมด�ักล่าวไ�ย�ักําไร

�ร��ขาดทุนเม���ม�การ�ดัรายการเ�นิล�ทุนใน�ราสารทุนด�ักล่าว��กไ��ทั ��น���เ�นิ�ัน�ลจากเ�นิล�ทุนในตราสารทุน

ด�ักล่าวจ�รบัรู�ในกําไร�ร��ขาดทุน��ล��สด�ในรายการรายได����นเม���กลุ่มกจิการม�สทิ�ไิด�รบัเ�นิ�ัน�ลนั �น

การเ�ล��ยน��ล�ในมูลค่ายุ�ิ�รรมข��เ�ินล�ทุนใน�ราสารทุนท��วดัมูลค่าด�วย�FVPL จะรับรู้ในรายการกําไรหรือ

ค่าใชจ่้าย���น ในงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

ขาดทุน�กลบัรายการขาดทุนจากการด��ยค่าจ��สด�รวม�ยู่ในการเ�ล��ยน��ล�ในมลูค่ายุ��ิรรม
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ฉ) การดอ้ยค่า 

กลุ่มกิจการใช้วิธีอย่างง่าย (Simplified approach) ตาม TFRS 9 ��กา���ั��้กา�ด้�ย�่า��ง��ก����กา��้าและสินทรพัย์

���เกิดจากสญัญาตามประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตตลอดอายุของสนิทรพัย์ดงักล่าวตั �งแต่��ั���ก��่มกิจกา�เ�ิ�ม��ั��้

��ก����กา��า้แ��ส�ิ���ัย����เกดิจากสญัญา

��กา��ิจา��า���าด���ด้า�เ��ดิต����าด�่าจ�เกิด�������้��ิ�า�ได้จดัก��่ม��ก����ตาม��ามเส��ยงด้า�เ��ดิต���ม�

�กั����่�มก�ัแ��ตามก��่ม��ย�เ��า���เก�ิก�า��ด��า����ั �ง���เ����งจากส�ิ���ัย����เกดิจากสญัญา�ั ��เ���งา����ส่งม��
แต่ยงัไม่ไดเ้��ยกเก�����งม��กั�����ามเส��ยง�ก�้เ��ยงก�ั��ก����ส�า���ัสญัญา���เ��เด�ย�ก�ั����้��ิา�จ�งได้���้ตั�า

���าด���ด้า�เ��ดิต��ง��ก����กั�สิ����ัย����เกิดจากสญัญา���เก��ย��้�งด้�ย��ัต�า�าด���ด้า�เ��ดิต����าด�่า

จ�เกดิ�����จิา��าจาก�กั���กา�จ่าย��า�����ด�ต���้ม�����าด���ดา้�เ��ดติจาก���ส�กา������ด�ต���ม�ั �ง��้ม��

แ���ัจจยั����า�ต����าจม���ก����ต่�กา�จ่าย��า����ง��ก�����

ส�า���ัส�ิ���ัย��างกา�เง�ิ��������ดัม���่าด�้ย�า�า���ตดัจ�า��่าย�แ���FVOCI ก��่มกจิกา����้�ิ�กา��ั ��ไ���General

approach) ตาม TFRS 9 ��กา��ดัม���่า���าด���ด้า�เ��ดติ����าด�่าจ�เกิด��������งก�า��ด��้�จิา��า���าด���

����าด�่าจ�เกดิ�����าย�� 12 เด�������ต��ด�าย�ส�ิ���ัย�������ย�่ก�ั�่าม�กา�เ�ิ�ม������ง��ามเส��ยงดา้�เ��ดติ�ย่างม�

�ัยส�า�ญั����ไม่�แ����ั���้��าด���จากกา�ด�้ย�่าตั �งแต่เ�ิ�ม��ั��ส้นิทรพัยท์างการเงนิดงักล่าว 

ก��่มกจิกา����เม�ิ��ามเส��ยงดา้�เ��ดติ��งส�ิ���ัย��างกา�เง�ิดงัก�่า������กสิ�������ย�เ��า�ายงา���่าม�กา�

เ�ิ�ม�����ย่างม��ัยส�า�ญั�ั�ตั �งแต่กา���ั���้ายกา�เม���แ�กเ�ิ�ม����ไม่��เ���ย�เ��ย���ามเส��ยง��งกา��ดิสญัญา���จ�

เกดิ���������ั����ายงา��ก�ั��ามเส��ยง��งกา��ดิสญัญา���จ�เกดิ���������ั�����ั���้ายกา�เ�ิ�มแ�ก��

ก��่มกิจกา��ิจา��าแ����ั��้���าด���ด้า�เ��ดิต����าด�่าจ�เกิด������ดย�ิจา��า��งกา��าดกา�������า�ต

มาประกอบกับประสบการณ์ในอดีต �ดย���าด���ด้า�เ��ดิต���� ั���้เกิดจาก���มา�กา���าม�่าจ�เ�� ���ง

���าด���ดา้�เ��ดติ��ัเ����ย�่�ง���า��ัก��เ�่��ม���่า�ัจจ���ั��งจ�า���เง�ิสด����าด�่าจ�ไม่ได�้�ั�ั �ง�มด��ัเ����ย

�่�ง���า��ัก���ดยจ�า���เงิ�สด����าด�่าจ�ไม่ได้��ั��มาย��ง��ต่าง����่างก��แสเงิ�สดตามสญัญา�ั �ง�มดแ��

ก��แสเง�ิสด���งก��่มกจิกา��าด�่าจ�ได�้�ั��ดิ�ดด�้ย�ตั�าด�กเ���ย���แ�จ้�งิเม���แ�กเ�ิ�ม��งสญัญา�

ก��่มกจิกา��ดัม���่า���าด���ดา้�เ��ดติ����าด�่าจ�เกดิ�����ดยส���้���ง�ัจจยัต่�ไ����

 จ�า���เง�ิ���คาด�่าจ�ไม่ได�้�ั�่�ง���า��ักตาม���มา�กา���าม�่าจะเป็น 

 มลูค่าเงนิตามเวลา 
 ��้ม��ส�ั�ส���แ����ามสมเ�ต�สม�������ั����ายงา��เก��ย�ก�ั���ส�กา������ด�ต�ส�า�กา������ัจจ���ั�แ��

การคาดการณ์ไปในอนาคต 

ผลขาดทุนและการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในกําไรหรอืขาดทุนโดยแสดงรวมอยู่ในค่าใช้จ่าย 

ในการบรหิาร 

กา�จัด���เ��แ��กา��ัดม���่าสิ����ัย��างกา�เงิ�ส�า��ั���สิ��ส�ด��ั����31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ได้สรุปไว้ใน 
หมายเหตุขอ้ 9 
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5.8 อสงัหาริ��ร�ั��์���อการลง�ุน

อสงัหารมิทรพัยเ์พื�อการลงทุนประกอบ�ป�ว้ยท���นิและอา�ารเพื�อใหเ้�่า

อสงัหารมิทรพัย์ท��ถอื�รอง��ยกลุ่มกจิการเพื�อหาประ�ย�น์จากราย���่้าเ�่า หรอืจากการเพิ�มขึ�นของมูล�่าของสนิทรพัย์หรอื

ทั �งสองอย่าง และ�ม่��้ม��ว้ใ�้งาน��ยกิจการในกลุ่มกิจการ จะถูกจดัประเภทเป็น อสงัหารมิทรพัย์เพื�อการลงทุน รวมถึง

อสงัหารมิทรพัยท์��อยู่ระหว่างก่อสรา้งหรอืพ�ันาเพื�อเป�นอสงัหารมิทรพัย์เพื�อการลงทุนในอนา�ต

การรบัรูร้ายการเมื�อเริ�มแรกของอสงัหารมิทรพัยเ์พื�อการลงทุน�ว้ยว�ิ�รา�าทนุ รวมถงึตน้ทุนทางตรง

การรวมรายจ่ายในภายหลังเข้าเป็นมูล�่าบั���ของสินทรพัย์จะกระท�าก�ต่อเมื�อม��วามเป�น�ป��้�่อนข้างแน่ท��กลุ่มกิจการ
จะ��ร้บัประ�ย�น์เ�งิเ�ร��กจิในอนา�ตในรายจ่ายนั �น และต้นทุนสามารถว�ัมูล�่า��อ้ย่างน่าเ�ื�อถอื �่า�่อมแ�มและบ�ารุงรกั�า

ทั �งหม�จะรบัรูเ้ป�น�่าใ�จ่้ายเมื�อเก�ิขึ�น เมื�อม�การเปล��ยนแทน�ิ�นส่วนของอสงัหารมิทรพัย์เพื�อการลงทุน จะต�ัมลู�่าตามบ�ั��

ของส่วนท��ถูกเปล��ยนแทนออก

หลังการรบัรู้เริ�มแรก อสงัหารมิทรพัย์เพื�อการลงทุนจะบันทกึ�้วยวิ��รา�าทุนหกั�่าเสื�อมรา�าสะสม และ�่าเ�ื�อ�ลขา�ทุน

จากการดอ้ยค่า 

ท���นิ�ม่ม�การ��ิ�่าเสื�อมรา�า �่าเสื�อมรา�าของอสงัหารมิทรพัย์เพื�อการลงทุน จะ��านว�ตามว�ิ�เสน้ตรง เพื�อท��ปันส่วนรา�าทุน

ตลอ�ประมา�การใหป้ระ�ย�น์�งัต่อ�ปน��

อาคาร                         10 ปี

5.9 ����ิน อาคารและอปุกรณ์ 

ท���นิ อา�ารและอุปกร�์ แส�งในรา�าทุนหกั�้วย�่าเสื�อมรา�าสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม ต้นทุนเริ�มแรกจะรวม

ตน้ทุนทางตรงอื�น�ท��เก��ยวขอ้ง��ยตรงกบัการ�ื�อสนิทรพัยนั์ �น

ต้นทุนท��เกิ�ขึ�นภายหลังจะรวมอยู่ในมูล�่าตามบั���ของสินทรพัย์หรอืรบัรู้แยกเป�นอ�กสนิทรพัย์หนึ�งตาม�วามเหมาะสม 

เมื�อต้นทุนนั �นเก�ิขึ�นและ�า�ว่าจะให้ประ�ย�น์เ�งิเ�ร��กจิในอนา�ตแก่บร�ิทัและต้นทุน�งักล่าว สามารถว�ัมูล�่า��อ้ย่าง

น่าเ�ื�อถอื และจะต�ัมลู�่าตามบ�ั��ของ�ิ�นส่วนท��ถูกเปล��ยนแทนออก 

กลุ่มกจิการจะรบัรูต้น้ทุน�่า�่อมแ�มและบ�ารุงรกั�าอื�น � เป�น�่าใ�จ่้ายในก�า�รขา�ทุนเมื�อเก�ิขึ�น

ท���นิ�ม่ม�การ��ิ�่าเสื�อมรา�า �่าเสื�อมรา�า��านว���ยว�ิ�เสน้ตรงเพื�อต�ัจ�าหน่ายตน้ทุนของสนิทรพัย์แต่ละประเภทใหเ้ท่ากบั

มลู�่า�งเหลอืตามอายุการใ�ง้าน��ยประมา�ของสนิทรพัยนั์ �น หรอืตามอายุของส�ั�าเ�่า
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รายละเอยีดอายุการใชง้านมดีงัต่อไปนี�

จาํนวนปี 

ส่วนปรบัปรุงที�ดนิ 20

อาคาร และส่วนปรบัปรุงอาคาร 10 - 40

อุปกรณ์ระบบโทรศพัท์

   - อุปกรณ์ Switching 15

- อุปกรณ์เครื�องส่ง 15 - 35

   - โครงขา่ยตอนนอก 15 - 35

   - อุปกรณ์โครงขา่ยโทรศพัทม์อืถอื 5 - 30

   - อุปกรณ์ Wifi 5 - 25
อุปกรณ์ระบบไ��้าและเครื�องคอมพวิเตอร์ 5 - 15

ระบบการบรหิารโครงขา่ย 15

อุปกรณ์โทรทศัน์ระบบบอกรบัเป็นสมาชกิ 3 - 20

อุปกรณ์ระบบมลัตมิเีดยี 5 - 35

ยานพาหนะ 5 - 7

ส่วนปรบัปรุงอาคารเช่า อายุของสญัญาเช่า 

เครื�องตกแต่ง�ตดิตั �งและอุปกรณ์สํานักงาน 5 - 10

ทุกสิ�นรอบระยะเวลารายงาน�ไดม้กีารทบทวนและปรบัปรุงมลูค่าคงเหลอืและอายุการใหป้ระโยชน์ของสนิทรพัยใ์หเ้หมาะสม

กลุ่มกิจการมกีารเปลี�ยนแปลงประมาณทางบญัชเีกี�ยวกบัอายุการให้ประโยชน์ของที�ดนิ�อาคาร�และอุปกรณ์�ตามที�เปิดเ�ย

ในหมายเหตุขอ้ 21 

ในกรณีที�มลูค่าตามบญัชสีงูกว่ามลูค่าที�คาดว่าจะไดร้บัคนื�มลูค่าตามบญัชจีะถูกปรบัลดใหเ้ท่ากบัมลูค่าที�คาดว่าจะไดร้บัคนื

ผลกําไรหรอืขาดทุนที�เกดิจากการจําหน่ายที�ดนิ�อาคารและอุปกรณ์�คํานวณโดยเปรยีบเทยีบจากสิ�งตอบแทนสุท�ทิี�ไดร้บัจาก

การจําหน่ายสนิทรพัยก์บัมลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย ์และจะรบัรูบ้ญัชผีลกําไรหรอืค่าใชจ่้ายอื�นในกําไรหรอืขาดทุน

5.10 ค่าความนิยม

ค่าความนิยมคือสิ�งตอบแทนที�โอนให้ที�สูงกว่ามูลค่ายุติ�รรมของส่วนแบ่งของกลุ่มกิจการในสินทรพัย์และหนี�สนิที�ระบุได�้
และหนี�สนิที�อาจเกดิข��นของบร�ิทัย่อย�ณ�วนัที�ไดม้า���งบร�ิทัย่อยนั �น�ค่าความนิยมที�เกดิจากการไดม้า���งบร�ิทัย่อยจะแสดง

เป็นรายการแยกต่างหากในงบแสดงฐานะการเงนิรวม 

ค่าความนิยมที�รบัรูจ้ะต้องถูกทดสอบการดอ้ยค่าทุกปี�และแสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าเ�ื�อการดอ้ยค่าสะสม�ค่าเ�ื�อการดอ้ยค่าของ

ค่าความนิยมที�รบัรูแ้ล้วจะไม่มกีารกลบัรายการ�ทั �งนี�มูลค่าคงเหลือตามบญัชขีองค่าความนิยมจะถูกรวมคํานวณในกําไรหรอื
ขาดทุนเมื�อมกีารขายกจิการ 

ในการทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยม�ค่าความนิยมจะถูกปันส่วนไปยงัหน่วยที�ก่อใหเ้กิดกระแสเงนิสด�โดยที�หน่วยนั �น

อาจเป�นหน่วยเดยีวหรอืหลายหน่วยรวมกนั���งคาดว่าจะไดร้บัประโยชน์จากการรวม�ุรกจิ����งค่าความนิยมเกดิข��นจากส่วนงาน

ป�บิตักิารที�ระบุได้
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5.11 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน

(ก) ตน้ทุนการพฒันาโปรแกรมคอมพวิเตอร์

ต้นทุนที�ใ�ใ้นการบํารุงรกัษาโปรแกรมคอมพวิเตอรใ์ห้บนัท�กเป็นค่าใ�้จ่ายเม��อเกิด���น�ค่าใ�จ่้ายที�เกิดจากการพฒันา

ที�เกี�ยว�อ้งโดยตรงในการออกแบบและทดสอบโปรแกรมคอมพวิเตอรท์ี�มลีกัษ�ะเ�พาะเจาะจง���งกลุ่มกจิการเป็นผู้ดูแล 

จะรบัรูเ้ป็นสนิทรพัย�์ม่มตีวัตนเม��อเป็น�ปตาม�อ้กําหนดทุก�อ้ดงันี�

 มคีวามเป็น�ป�ดใ้นทางเทคนิคที�กจิการจะทําสนิทรพัย�์ม่มตีวัตนใหเ้สรจ็สมบูร�์เพ��อนํามาใ�ป้ระโย�น์หร�อ�าย�ด้

 �ูบ้รหิารมคีวามตั �งใจที�จะทําสนิทรพัย�์ม่มตีวัตนใหเ้สรจ็สมบูร�์และนํามาใ�ป้ระโย�น์หร�อ�าย

 กจิการมคีวามสามาร�ที�จะนําสนิทรพัย�์ม่มตีวัตนนั �นมาใ�ป้ระโย�น์หร�อ�าย

 สามาร�แสดงว่าโปรแกรมคอมพวิเตอร์นั �นให�้ลประโย�น์ทางเ�รษ�กจิในอนาคตอย่าง�ร

 มคีวามสามารถในการจดัหาทรพัยากรดา้นเทคนิค�ดา้นการเงนิ�และดา้นอ��น�ดเ้พยีงพอที�จะนํามาใ�เ้พ��อทําใหก้าร

พฒันาเสรจ็สิ�นสมบูร�์�และนําสนิทรพัย�์ม่มตีวัตนมาใ�ป้ระโย�น์หร�อนํามา�าย�ด้
 กจิการมคีวามสามาร�ที�จะวดัมูลค่า�องรายจ่ายที�เกี�ยว�อ้งกบัสนิทรพัย์�ม่มตีวัตนที�เกดิ���นในระหว่างการพฒันา

ไดอ้ย่างน่าเ���อ��อ

ตน้ทุนโดยตรงที�รบัรูเ้ป็นส่วนหน��ง�องโปรแกรมคอมพวิเตอร�์จะรวม��งต้นทุนพนักงานที�ทํางานในทมีพฒันาโปรแกรม

คอมพวิเตอรแ์ละค่าใ�จ่้ายที�เกี�ยว�อ้งในจํานวนเงนิที�เหมาะสม

ตน้ทุนการพฒันาอ��นที��ม่เ�า้เง��อน��เหล่านี�จะรบัรูเ้ป็นค่าใ�จ่้ายเม��อเกดิ���น�ค่าใ�จ่้ายในการพฒันาหากก่อนหน้านี�รบัรูเ้ป็น

ค่าใชจ่้ายไปแลว้ จะไม่รบัรูเ้ป็นสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนในเวลาภายหลงั 

ต้นทุนในการพฒันาโปรแกรมคอมพวิเตอร์จะรบัรูเ้ป็นสนิทรพัย์และตดัจําหน่ายตามวธิเีส้นตรงตามระยะเวลาที�คาดว่า

จะไดร้บัประโยชน์ แตไ่ม่เกนิระยะเวลาสบิปี 

(ข) ล�ิสทิธิ �

ล�ิสทิธิ ��เกิดจากส�ั�า���อลิ�สทิธิ �ระหว่างบรษิทัย่อยแห่งหน��งกบับรษิัทที�เกี�ยว�อ้งกนั�องบรษิัทย่อยแห่งนั �น�โดยให้

สทิธแิก่บรษิทัย่อยในการให้บรกิารดาวน์โหลดเพลงและวดีโีอคลปิ�่านทางเวบ็��ด์�องบรษิัทย่อย�ลิ�สทิธิ �แสดงด้วย

ราคาทุนหกัค่าตดัจําหน่ายสะสม โดยตดัจําหน่ายตามวธิเีสน้ตรงตลอดอายุของสญัญาแต่ไม่เกนิระยะเวลาหา้ปี 

(ค) ค่าสทิธสิาํหรบัรายการและภาพยนตรร์อตดับญัชี

ค่าสิทธิสําหรบัรายการและภาพยนตร์แสดงตามราคาทุนหักด้วยค่าตัดจําหน่ายสะสม ค่าสิทธิสําหรบัรายการและ

ภาพยนตรแ์ละภาระ�ูกพนัจะ�ูกบนัท�กเป็นสนิทรพัย์และหนี�สนิภายใต้ส�ั�าล�ิสทิธิ �เม��อระยะเวลา�องส�ั�าเริ�มต้น�
โดยทราบมูลค่าที�แน่นอน�องค่าสทิธแิละ�ดร้บัวสัดุรายการพรอ้มที�จะแพร่ภาพ�ค่าสทิธริายการก�ีาตดัจําหน่ายตามจํานวน

การ�่ายทอดการแ�ง่�นั�ส่วนค่าสทิธริายการและภาพยนตรอ์��น���ตดัจําหน่ายโดยวธิเีสน้ตรงตามระยะเวลา�องส�ั�า�

หรอืตามจํานวนครั �งที�ออกอากา��้ามกีารกําหนดจํานวนครั �ง�วใ้นส�ั�า�หร�อตดัจําหน่ายตามอตัราส่วน�อง�องแ�นการ

ออกอากา�นับตั �งแต่ออกอากา�ครั �งแรกแต่�ม่เกนิหา้ปี ค่าตดัจําหน่ายค่าสทิธริายการและภาพยนตรบ์นัทกึเป็นต้นทุนบรกิาร  
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(ง) สทิธติามสญัญาอนุญาตใหดํ้าเนินการ 

�าย�ต้��ั�า�นุ�าต�ห้ดําเน�นการ��งบร��ทัย่�ย�บร��ทัย่�ยเหล่านั �นต้�ง�ําระ�ลต�บ�ทนรายป��หก้บัคู่��ั�า�ู�้ห้

�นุ�าตเป็น�ตัราร�้ยละ��งราย�ด้ท��เก��ยว�้�งหร��จ่ายเท่ากบัจํานวน�ลประ�ย�น�ต�บ�ทน�ั �นตํ�าตามท��ระบุ�ว�้น��ั�า

แล้วแต่จํานวนใดจะมากกว่า สทิธิตามสญัญาอนุญาตให้ดําเนินการแสดงด้วยมูลค่าปัจจุบันของจํานวนผลประโยชน์ 

ต�บ�ทน�ั �นตํ�าท��ต้�งจ่ายตล�ด�ายุ��ง�ั��า��ึ�ง��ดง�ว้�นงบแสดงฐานะการเงินเป็นสินทรพัย์ไม่มีตัวตนและ 
ตดัจําหน่ายดว้ยวธิีเสน้ตรงตลอดอายุของสญัญา ค่าตดัจําหน่ายสทิธติามสญัญาอนุญาตใหดํ้าเนินการแสดงรวมอยู่ใน

ตน้ทุนการ�หบ้ร�การ���ท��ตาม��ั�า�นุ�าต�หดํ้าเน�นการจะ�ม่ม�การต�ราคา�หม่หลงัจากวนัท��รบัรูเ้ม���เร��ม�รก

(จ) สญัญาการใหบ้รกิาร 

ภายใต้สญัญาการใหบ้รกิารของบรษิทัย่อย สญัญาการใหบ้รกิารแสดงดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของรายไดค่้าบรกิารตามอายุ

ของสญัญา สญัญาการให้บรกิารแสดงในงบแสดงฐานะการเงนิรวมเป็นสินทรพัย์ไม่มีตวัตนและตัดจําหน่ายด้วยวิธี

เสน้ตรงตลอดอายุของสญัญา ค่าตดัจําหน่ายสญัญาการใหบ้รกิารแสดงรวมอยู่ในต้นทุนการใหบ้รกิาร สญัญาการใหบ้รกิาร

จะ�ม่ม�การต�ราคา�หม่หลงัจากวนัท��รบัรูเ้ม���เร��ม�รก

(ฉ) ตน้ทุนการ�ดม้า�ึ�ง�บ�นุ�าต

ต้นทุนการ�ด้มา�ึ�ง�บ�นุ�าตประก�บด้วย��บ�นุ�าต�ห้��้คล��นความ���เ�����ห้บร�การ�ทร��ัท�เคล���นท�� ใบอนุญาต 

เ����ประก�บก�จการ��ก�ากา���ร่�า�ทาง�ทรท�ัน� �ละต้นทุนทางตรง���นท��เก��ยว�้�งกบัการ�ด้มา�ึ�ง�บ�นุ�าต�

ต้นทุน�บ�นุ�าตรบัรูเ้ม���เร��ม�รกด้วยราคาเท�ยบเท่าเง�น�ดตามมูลค่าปัจจุบนั��งจํานวนเง�นท��ต้องจ่ายชําระ ผลต่าง

ระหว่างจํานวนเง�นท��ต�้งจ่าย�ําระทั �งหมดกบัมลูค่าตน้ทุน��ง�บ�นุ�าตท���ูกบนัทกึดว้ยมลูค่าปัจจุบนัจะรบัรูเ้ป็นตน้ทุน

ทางการเงนิตลอดระยะเวลาการชาํระ  

(ช) สทิธกิารใชช้่องสญัญาณดาวเทยีม 

��ท��การ���้่�ง��ั�า�ดาวเท�ยมรบัรูเ้ม���เร��ม�รกดว้ยราคาเท�ยบเท่าเง�น�ดตามมูลค่าปัจจุบนั��งจํานวนเง�นท��ต้�งจ่าย�ําระ

�ลต่างระหว่างจํานวนเง�นท��ต�้งจ่าย�ําระทั �งหมดกบัมลูค่า��ท��การ���้่�ง��ั�าดาวเท�ยมท���ูกบนัทกึดว้ยมลูค่าปัจจุบนั
จะรบัรูเ้ป็นตน้ทุนทางการเงนิตลอดระยะเวลาการชาํระ 

��ท��การ���้่�ง��ั�า�ดาวเท�ยม�าย�ต้��ั�าเ�่าระยะยาวตดัค่าเ����มราคาตาม�ายุ��ั�าเ�่าระยะเวลา��บ�ามป�
หกเดอืน 
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5.12 การด้อยค่าของสินทรพัย์

สนิทร�ัย�ท��ม�อายุการ�ชป้ระโยชน�ไม่ทราบแน่ชดั เช่น ค่าความนิยม ����ไม่ม�การตดัจํา�น่าย จะ�ูกทดสอบการดอ้ยค่าเป็นประจําทุกปี 

สนิทร�ัย�อื�นท��ม�การตดัจํา�น่ายจะม�การทบทวนการดอ้ยค่า เมื�อม�เ�ตุการ���รอืส�านการ��บ่�ช��ว่าราคาตามบ�ัช�อาจตํ�ากว่า

มูลค่าท��คาดว่าจะไดร้บัคนื รายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะรบัรู้เมื�อราคาตามบ�ัช�ขอ�สนิทร�ัย�สู�กว่ามูลค่าสุท�ิท��คาดว่า

จะได้รบัคืน �����มาย���จํานวนท��สู�กว่าระ�ว่า�มูลค่ายุติ�รรม�ักด้วยต้นทุนในการจําหน่ายเทียบกับมูลค่าจากการใช ้

สนิทร�ัย�จะ�ูกจดัเป็น�น่วยท��เลก็ท��สุดท��สามาร�แยกออกมาไดเ้�ื�อวตั�ุประส�ค�ขอ�การประเมนิการดอ้ยค่า สนิทร�ัย�ท��ไม่ใช่

สนิทร�ัย�ทา�การเ�นินอกเ�นือจากค่าความนิยม����รบัรูร้ายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าไปแล้ว จะ�ูกประเมนิความเป็นไปไดท้��

จะกลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า � วนัสิ�นรอบระยะเวลาราย�าน

ในปี พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการเลอืกนําขอ้ยกเวน้จากมาตรการผ่อนปรนชั �วคราวเ�ื�อลดผลกระทบจาก COVID-19 ท��ออกโดยส�า
วชิาช��บ�ัช� มา�อืป�บิตัสิํา�รบัรอบระยะเวลาราย�านสิ�นสุด�าย�นช่ว�เวลาระ�ว่า�วนัท�� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ���วนัท�� 31

ธนัวาคม พ.ศ. 2563 โดยกลุ่มกจิการเลอืกท��จะไม่นําขอ้มูลท��เก��ยวกบัส�านการ�� COVID-19 มา�อืเป็นขอ้บ่�ช��การดอ้ยค่า�น

การพจิารณาว่าสนิทรพัยข์องกลุ่มกจิการอาจมกีารดอ้ยค่าหรอืไม่

วนัท�� 1 มกราคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกจิการยุตกิารนํามาตรการผ่อนปรนชั �วคราวเ�ื�อลดผลกระทบจากส�านการ��การแ�ร่ระบาด

ขอ�โรคตดิเชื�อไวรสัโคโรนา 2019 �มาตรการผ่อนปรนชั �วคราวเ�ื�อลดผลกระทบจาก COVID-19) ท��ออกโดยส�าวชิาช��บ�ัช�

มา�ือป�ิบตัิสํา�รบัรอบระยะเวลาราย�านสิ�นสุด�าย�นช่ว�เวลาระ�ว่า�วนัท�� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ���วนัท�� 31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2563 การยุติการใชม้าตรการผ่อนปรนไม่มผีลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่อผลการดําเนินงานสําหรบัปีสิ�นสุดวนัท�� 31

ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

5.13 สญัญาเช่า  

สญัญาเช่า - กร�����ก��่มกิจการเป็นผู้เช่า

กลุ่มกิจการรบัรู้ส ั��าเช่าเมื�อกลุ่มกิจการสามาร�เข้า���สินทร�ัย�ตามสั��าเช่า เป็นสินทรั�ย�สิท�ิการ�ช้และ�น��สิน

ตามส�ั�าเช่า โดยค่าเช่าท��ชําระจะปันส่วนเป็นการจ่ายชําระ�น��สนิและต้นทุนทา�การเ�นิ โดยต้นทุนทา�การเ�นิจะรบัรู�้น

กําไรหรอืขาดทุนตลอดระยะเวลาสญัญาเช่าด้วยอตัราดอกเบ��ยค�ท��จากยอด�น��สนิตามส�ั�าเช่าท��ค�เ�ลืออยู่ กลุ่มกิจการ

คิดค่าเสื�อมราคาสินทร�ัย�สิท�ิการ�ช้ตามวิ��เส้นตร�ตามอายุท��ส ั �นกว่าระ�ว่า�อายุสินทร�ัย�และระยะเวลาการเช่าโดยมี

ระยะเวลา 3 - 30 ปี 

กลุ่มกิจการปันส่วนสิ��ตอบแทน�นส�ั�าไปย�ัส่วนประกอบขอ�ส�ั�าท��เป็นการเช่าและส่วนประกอบขอ�ส�ั�าท��ไม่เป็น

การเช่าตามราคาเอกเท�เปร�ยบเท�ยบขอ�แต่ละส่วนประกอบ สํา�รบัส�ั�าท��ประกอบด้วยส่วนประกอบขอ�ส�ั�าท��เป็น

การเช่าและส่วนประกอบขอ�ส�ั�าท��ไม่เป็นการเช่า ยกเวน้ส�ั�าเช่าอส�ั�ารมิทร�ัย�����กลุ่มกจิการเป็นผูเ้ช่า โดยกลุ่มกจิการ
เลอืกท��จะไม่แยกส่วนประกอบขอ�ส�ั�า และรวมแต่ละส่วนประกอบเป็นส่วนประกอบท��เป็นการเช่าเท่านั �น
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สนิทร�ัย��ละหน��สนิตามสญัญาเช่ารบัร�เ้ริ�ม�รกดว้ยม�ลค่า�ัจจุบนั หน��สนิตามสญัญาเช่า�ระกอบดว้ยม�ลค่าปัจจุบนัของการจ่ายชําระ

ตามสญัญาเช่า ดงัน��

 ค่าเช่าคงท�� �รวม��งการจ่ายช�าระคงท���ดยเนื�อหา� สุท�ดิว้ยเงนิจ�ง�จคา้งรบั

 ค่าเช่า�นั��รท��อา้งองิจากอตัราหรอืดชัน� 

 ม�ลค่าท��คาดว่าจะตอ้งจ่ายจากการรบั�ระกนัม�ลค่าคงเหลอื

 ราคาสทิ�เิลอืก�ื�อหากม�ความ�น่นอนอย่างสมเหตุสม�ลท��กลุ่มกจิการจะ�ชส้ทิ� ิ�ละ

 ค่าปรบัจากการยกเลกิสญัญา หากอายุของสญัญาเช่าสะทอ้น��งการท��กลุ่มกจิการคาดว่าจะยกเลกิสญัญานั �น

การจ่ายช�าระตามสญัญาเช่า�นช่วงการต่ออายุสญัญาเช่า�ดร้วมอย�่�นการค�านว�หน��สนิตามสญัญาเช่า หากกลุ่มกจิการม�ความ�น่นอน
อย่างสมเหตุสมผลในการใชส้ทิธติ่ออายุสญัญาเช่า  

กลุ่มกิจการจะคิดลดค่าเช่าจ่ายข้างต้นด้วยอัตราดอกเบ��ย�ดยนัยตามสัญญา หาก�ม่สามาร�หาอัตราดอกเบ��ย�ดยนัย�ด ้

กลุ่มกจิการจะคดิลดดว้ยอตัราการก�้ยมืส่วนเ�ิ�มของ��เ้ช่า ���งกค็อือตัราท��สะทอ้น��งการก�้ยมืเ�ื�อ�ห�้ดม้า���งสนิทร�ัย�ท��ม�ม�ลค่า

ใกลเ้คยีงกนั ในสภาวะเศร��กจิ อายุสญัญา �ละเงื�อน�ขท���กลเ้ค�ยงกนั

สนิทร�ัย�สทิ�กิาร�ชจ้ะรบัร�ด้ว้ยราคาทุน ���ง�ระกอบดว้ย

 จ�านวนท��รบัร�เ้ริ�ม�รกของหน��สนิตามสญัญาเชา่ 

 ค่าเช่าจ่ายท���ดช้�าระก่อนเริ�ม หรอื � วนัท�าสญัญา สุท�จิากเงนิจ�ง�จท���ดร้บัตามสญัญาเช่า 

 ตน้ทุนทางตรงเริ�ม�รก และ 

 ตน้ทุนการปรบัสภาพสนิทรพัย ์ 

ค่าเช่าท��จ่ายตามสญัญาเช่าระยะสั �น�ละสญัญาเช่าสนิทร�ัย�ท��ม�ม�ลค่าต��าจะรบัร�เ้�็นค่า�ชจ่้ายตามว�ิ�เสน้ตรง สญัญาเช่าระยะสั �น

คอืสญัญาเชา่ท��ม�อายุสญัญาเช่าน้อยกว่าหรอืเท่ากบั 12 เดอืน สนิทร�ัย�ท��ม�ม�ลค่าต��า�ระกอบดว้ย อุ�กร��ส�านักงานขนาดเลก็

� วนัท�� 1 มกราคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจการ�ด้เลือกท��จะน�าข้อ�่อน�รน�นทาง��ิบัติกร��ท����้เช่า�ด้รบัการลดค่าเช่าเนื�องจาก

สถานการณ์ COVID-19 �ดย��้เช่าสามาร�เลือกท��จะ�ม่�ระเมนิว่าการลดค่าเช่าดงักล่าวเ�็นการเ�ล��ยน��ลงเงื�อน�ขสญัญาเช่า 
(Lease modification) สําหรบัการลดหรอืการงดเวน้การจ่ายค่าเช่า��งวนัท�� 30 มถิุนายน พ.ศ. 2565 โดยผลกระทบของการเลอืกใช้

ขอ้�่อน�รนดงักล่าวมา�ชเ้�็นครั �ง�รก�ม่ม�สาระส�าคญัตอ่งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สญัญาเช่า - กร�����ก��่มกิจการเป็นผู้ให้เช่า

สนิทร�ัย�ท���ห้เช่าตามสญัญาเช่าทางการเงนิบันท�กเ�็นล�กหน��สญัญาเช่าทางการเงนิด้วยม�ลค่า�ัจจุบนัของจ�านวนเงนิท��จ่าย

ตามสัญญาเช่า �ลต่างระหว่างยอดรวมของล�กหน��ท��ย ัง�ม่�ด้คิดลดกับม�ลค่า�ัจจุบันของล�กหน��จะทยอยรับร�้เ�็นราย�ด้

ทางการเงนิโดยใช้วธิเีงนิลงทุนสุท��ิ��งสะท้อนอตัรา�ลตอบ�ทนคงท�� ต้นทุนทางตรงเริ�ม�รกท��รวมอย�่�นการวดัม�ลค่าล�กหน��

สญัญาเช่าทางการเงนิเริ�ม�รก�ละจะทยอยรบัร��้ดยลดจากราย�ดต้ลอดอายุของสญัญาเช่า

ราย�ด้ค่าเช่าตามสญัญาเช่าด�าเนินงาน �สุท�ิจากสิ�งตอบ�ทนจ�ง�จท���ด้จ่าย�ห้�ก่��้เช่า� รบัร�ด้้วยวธิีเส้นตรงตลอดช่วงเวลา 
การให้เช่า กลุ่มกิจการต้องรวมต้นทุนทางตรงเริ�ม�รกท��เกดิข��นจากการ�ด้มา���งสญัญาเช่าด�าเนินงาน�นม�ลค่าตามบญัช�ของ

สนิทรพัย์อ้างอิง และรบัรู้ต้นทุนดงักล่าวเป็นค่าใช้จ่ายตลอดอายุสญัญาเช่า โดยใช้เกณฑ์เดยีวกันกับรายได้จากสญัญาเช่า 

สนิทร�ัย�ท���หเ้ช่า�ดร้วมอย�่�นงบ�สดง�านะการเงนิตามลกั��ะของสนิทร�ัย� 

รายงานประจำป 2564 (แบบ 56-1 One Report)

True to Tech, The Future is True



บริษทั ทรู ��ร���เร�� �น���าก���(มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นส����นท���31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564

36

5.14 �น��สินทางการเงิน

ก) การจดัประเภท 

กลุ่มกจิการจะพจิารณาจ�ั�ระเ�ทเ�รื�องมอืทางการเงนิท��กลุ่มกจิการเ��น�ูอ้อกเ��นหน��สนิทางการเงนิหรอืตราสารทุน

��ยพจิารณา�าระ�กูพนัตามส�ั�า �งัน��

 หากกลุ่มกิจการม��าระ�ูกพันตามส�ั�าท��จะต้องส่งมอบเงนิส�หรอืสินทรพัย�ทางการเงนิอื�นให้กบักิจการอื�น 

โดยไม่สามารถ��ิเส�การ�ําระหรือเลื�อนการ�ําระออกไ�อย่างไม่ม�กําหน�ไ�้นั �น เ�รื�องมือทางการเงินนั �น

จะจ�ั�ระเ�ทเ��นหน��สนิทางการเงนิ เวน้แต่ว่าการ�ําระนั �นสามาร��ําระ��ยการออกตราสารทุน�องกลุ่มกจิการเอง

�ว้ยจํานวนตราสารทุนท���งท�� เพื�อแลกเ�ล��ยนกบัจํานวนเงนิท���งท��
 หากกลุ่มกิจการไม่ม��าระ�ูกพนัตามส�ั�าหรอืสามาร�เลื�อนการ�ําระ�าระ�ูกพนัตามส�ั�าไ�ไ�้ เ�รื�องมอื

ทางการเงนิดงักล่าวจะจดัประเภทเป็นตราสารทุน 

เงนิกู้ยมืจ�ั�ระเ�ทเ��นหน��สนิหมุนเว�ยนเมื�อกลุ่มกจิการไม่ม�สทิ�ิอนั�รา�จากเงื�อนไ�ให้เลื�อน�ําระหน��ออกไ�อ�กเ��น

เวลาไม่น้อยกว่า 12 เ�อืน นับจากวนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน

ข) การวดัมลูค่า 

ในการรบัรู้รายการเมื�อเริ�มแรกกลุ่มกิจการต้องว�ัมูล�่าหน��สินทางการเงิน�้วยมูล�่ายุติ�รรม และว�ัมูล�่าหน��สิน
ทางการเงนิทั �งหม��ายหลงัการรบัรูร้ายการ�ว้ยรา�าทุนต�ัจําหน่าย

ค) การต�ัรายการและการเ�ล��ยนแ�ลงเงื�อนไ��องส�ั�า

กลุ่มกจิการต�ัรายการหน��สนิทางการเงนิเมื�อ�าระ�กูพนัท��ระบุในส�ั�าไ�ม้�การ��บิตัติามแลว้ หรอืไ�ม้�การยกเลกิไ� 

หรอืสิ�นสุ�ลงแลว้

หากกลุ่มกิจการม�การเจรจาต่อรองหรือเ�ล��ยนแ�ลงเงื�อนไ��องหน��สินทางการเงนิ กลุ่มกิจการจะต้องพิจารณาว่า

รายการ�งักล่าวเ�้าเงื�อนไ��องการตั�รายการหรือไม่ หากเ�้าเงื�อนไ��องการตั�รายการ กลุ่มกิจการจะต้องรบัรู้
หน��สนิทางการเงนิใหม่�ว้ยมูล�่ายุต�ิรรม�องหน��สนิใหม่นั �น และต�ัรายการหน��สนิทางการเงนินั �น�ว้ยมูล�่าตามบ�ั��

ท��เหลอือยู ่และรบัรูส้่วนต่างในรายการกําไรหรอืค่าใชจ่้ายอื�นในกําไรหรอืขาดทุน  

หากกลุ่มกิจการพจิารณาแล้วว่าการต่อรองเงื�อนไ��งักล่าวไม่เ�า้เงื�อนไ��องการต�ัรายการ กลุ่มกจิการจะ�รบั�รุง

มูล�่า�องหน��สินทางการเงนิ��ยการ�ิ�ล�กระแสเงินส�ใหม่ตามส�ั�า�้วยอัตรา�อกเบ��ยท��แท้จรงิเ�ิม (Original

effective interest rate) �องหน��สนิทางการเงนินั �น และรบัรูส้่วนต่างในรายการกําไรหรอื�่าใ�จ่้ายอื�นในกําไรหรอืขาดทุน 
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5.15 ต้นทนุการกู้ยืม 

ต้นทุนการกู้ยืมของเงินกู้ยืมท��กู้มา��ยทั ���ป��ะท��กู้มาเป็นการเ�พาะท��เก��ย�ข้อง��ยตรงกั�การ��้มา การก่อสร้าง �รือ

การ��ิตสนิทรพัย์ท��เข้าเงื�อน�ข �สนิทรพัย์ท��ต้อง��้ระยะเ��า�นการทํา��้พรอ้ม��้�รอืพร้อมขาย��้ตามประสงค์) ต้องนํามารวม

เป็นส่�น�น��งของราคาทนุของสนิทรพัย์ �กั��้ยราย���้ากการ�งทุนท��เก�ิ�ากการนําเงนิกู้ยมืท��กู้มา��ยเ�พาะ การร�มตน้ทุน

การกู้ยมืเป็นราคาทุนของสนิทรพัยส์ิ�นสุ��งเมื�อการ�ําเนินการท���ําเป็น�นการเตร�ยมสนิทรพัย์ท��เขา้เงื�อน�ข��อ้ยู่�นส�าพพรอ้ม

ท���ะ���้�ต้ามประสงค�์รอืพรอ้มท���ะขาย��เ้สร�็สิ�น�ง 

ตน้ทุนการกูย้มือื�นๆ ร�ัรูเ้ป็นค่า���่้าย�นง��ท��เก�ิข��น

5.16 ภาษีเงินได้งวดปัจจบุนัและภาษีเงินได้รอการตดับญัชี

ค่าใชจ่้ายภาษีเงนิได้สําหรบังวดประกอบด้วยภาษีเงนิไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงนิได้รอการตดับญัช ีภาษีเงนิได้จะรบัรูใ้น 
ง�กํา�รขา�ทุน ยกเ�้นส่�น�า��เงนิ��ท้��เก��ย�ขอ้งก�ัรายการท��ร�ัรู�้นกํา�รขา�ทุนเ�็�เสร�็อื�น�รอืรายการท��ร�ัรู้��ยตรง�ป

ยงัส่วนของเจา้ของ  

ภาษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนั 

�า��เงนิ��ข้องง��ปั��ุ�นัคําน���ากอตัรา�า��ตามก��มาย�า��ท��ม����งัค�ั��อ้ยู่�รอืท��คา���ค่้อนขา้ง�น่�่า�ะม����งัค�ั

���้าย�นสิ�นรอ�ระยะเ��าท��รายงาน �ู�้ร�ิาร�ะประเมนิส�านะของการยื�น����ส�งรายการ�า��เป็นง�� � �นกร��ท��การนํา

ก��มาย�า���ปป�ิ�ัติข��นอยู่ก�ัการต�ค�าม ก�ุ่มกิ�การ�ะตั �งประมา�การค่า��้�่าย�า��ท��เ�มาะสม�าก�ําน�นท��คา��่า

จะตอ้งจ่ายชาํระแก่หน่วยงานจดัเกบ็ภาษี

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชี

�า��เงนิ��ร้อการต�ั��ั��ร�ัรูเ้มื�อเก�ิ��ต่าง�ั ��ครา�ระ��่าง�าน�า��ของสนิทรพัย์��ะ�น��สนิ ��ะราคาตาม��ั��ท���ส�งอยู่

ในงบการเงนิ อย่าง�รกต็ามก�ุ่มก�ิการ�ะ�ม่ร�ัรู�้า��เงนิ��ร้อการต�ั��ั��สาํ�ร�ั��ต่าง�ั ��ครา�ท��เก�ิ�ากเ�ตุการ�์ต่อ�ปน��

- การร�ัรูเ้ริ�ม�รกของรายการสนิทรพัย์�รอืรายการ�น��สนิท��เกิ��ากรายการท���ม่��่การร�ม�ุรกิ� ��ะ�ม่ม���กระท�ต่อ

กํา�ร�รอืขา�ทุนทั �งทาง��ั����ะทาง�า�� 

- ��ต่าง�ั ��ครา�ของเงนิ�งทุน�น�ร�ิทัย่อย �ร�ิทัร่�ม ��ะส่�น��เ้ส�ย�นการร่�มคา้ท��ก�ุ่มกิ�การสามาร�ค��คุม�งั��ะ

เ��าของการก��ัรายการ��ต่าง�ั ��ครา���ะการก��ัรายการ��ต่าง�ั ��ครา�ม�ค�ามเป็น�ป��ค่้อนขา้ง�น่�่า�ะ�ม่เก�ิข��น

�าย�นระยะเ��าท��คา�การ�์���้นอนาคต

�า��เงนิ��ร้อการต�ั��ั��คําน���ากอตัรา�า��ท��ม����งัค�ั��อ้ยู่�รอืท��คา���้ค่อนขา้ง�น่�่า�ะม����งัค�ั���้าย�นสิ�นรอ�

ระยะเ��าท��รายงาน ��ะคา��่าอตัรา�า���งัก�่า��ะนํา�ป��เ้มื�อสนิทรพัย�์า��เงนิ��ร้อการต�ั��ั��ท��เก��ย�ขอ้ง���้�ป้ระ�ย�น์ 

�รอื�น��สนิ�า��เงนิ��ร้อการต�ั��ั����ม้�การ�่าย�าํระ
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สนิทรพัย์ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชจีะรบัรูห้ากมคีวามเป็นไปได้ค่อน�้าง�น่ว่ากลุ่มกิจการจะมกํีาไรทางภาษีเพยีงพอที�จะนํา

จํานวนผลตา่งชั �วคราวนั �นมาใชป้ระ�ยชน์�

สนิทรพัยภ์าษีเงนิไดร้อการตดับญัช�ีละหนี�สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชจีะ�สดงหกักลบกนักต็่อเม��อกจิการมสีทิ�ติามกฎหมาย

ที�จะนําสนิทรพัย์ภาษเีงนิได�้องงวดปัจจุบนัมาหกักลบกบัหนี�สนิภาษเีงนิได�้องงวดปัจจุบนั��ละทั �งสนิทรพัย�์ละหนี�สนิภาษีเงนิได้

ของงวดปัจจุบันเกี�ยว�้องกับภาษีเงินได้ที�ประเมิน�ดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนั���งตั �งใจจะจ่ายหนี�สนิ�ละ
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิ

5.17 ����������น��สิน

ประมา�การหนี�สนิจะรบัรูก้ต็่อเม��อ�กลุ่มกจิการมภีาระผกูพนัในปัจจุบนัตามก�หมายหร�อตาม�อ้ตกลงที�จดัทําไว�้อนัเป็นผลส�บ

เน��องมาจากเหตุการ�์ในอดีต���งการชําระภาระผูกพันนั �นมีความเป็นไปได้ค่อน�้าง�น่ว่าจะส่งผลให้กิจการต้องสูญเสีย

ทรพัยากรออกไป��ละตามประมา�การจํานวนที�ตอ้งจ่ายไดอ้ย่างน่าเช��อ��อ

กลุ่มกิจการจะวดัมูลค่า�องจํานวนประมา�การหนี�สิน��ดยใช้มูลค่าปัจจุบัน�องรายจ่ายที�คาดว่าจะต้องนํามาจ่ายชําระ

ภาระผูกพัน��ดยใช้อัตราก่อนภาษี���งสะท้อน��งการประเมินส�านการ�์ตลาดในปัจจุบัน�องมูลค่า�องเงนิตามเวลา�ละ

ความเสี�ยงเ�พาะ�องหนี�สนิที�กําลงัพจิาร�าอยู่�การเพิ�ม���น�องประมา�การหนี�สนิเน��องจากมูลค่า�องเงนิตามเวลา�จะรบัรู้

เป็นดอกเบี�ยจ่าย

5.18 ผลประโยชน์พนักงาน 

ผลประ�ยชน์พนักงานระยะสั �น

ผลประ�ยชน์พนักงานระยะสั �น�ค�อ�ผลประ�ยชน์ที�คาดว่าจะต้องจ่ายชําระภายใน�12 เด�อนหลงัจากวนัสิ�นรอบระยะเวลาบญัช�ี

เช่น ค่าจ้าง เงนิเดือน และโบนัสของพนักงานปัจจุบัน โดยรบัรู้ตามช่วงเวลาการให้บรกิาร�องพนักงานไปจน��งวนัสิ�นสุด

รอบระยะเวลารายงาน�กลุ่มกจิการจะบนัท�กหนี�สนิดว้ยจํานวนที�คาดว่าจะตอ้งจ่าย

โครงการสมทบเงนิ

กลุ่มกจิการจะจ่ายสมทบใหก้บักองทุนกองทุนสาํรองเลี�ยงชพีตาม�อ้บงัคบั กลุ่มกจิการไม่มภีาระผูกพนัที�ต้องจ่ายชาํระเพิ�มเตมิ

เม��อไดจ่้ายเงนิสมทบ�ลว้�เงนิสมทบจะ�ูกรบัรูเ้ป็นค่าใชจ่้ายผลประ�ยชน์พนักงานเม��อ��งกําหนดชาํระ�

ผลประ�ยชน์เม��อเกษยี�อายุ

โครงการผลประโยชน์เม��อเกษีย�อายุกําหนดจํานวนเงนิผลประ�ยชน์ที�พนักงานจะได้รบัเม��อเกษีย�อายุ��ดยมกั���นอยู่กบั

ปัจจยัหลายประการ�เช่น�อายุ�จํานวนปีที�ใหบ้รกิาร��ละค่าตอบ�ทนเม��อเกษยี�อายุ

ภาระผูกพนัผลประ�ยชน์นี�คํานว��ดยนักค�ิต�าสตร์ประกนัภยัอสิระ�ด้วยว�ิีคดิลด�ต่ละหน่วยที�ประมา�การไว้����งมูลค่า

ปัจจุบนัของโครงการผลประโยชน์จะประมาณโดยการคดิลดกระแสเงนิสดจ่ายในอนาคต โดยใชอ้ตัราผลตอบแทนในตลาดของ

พนัธบตัรรฐับาล ���งเป็นสกุลเงนิเดยีวกบัสกุลเงนิประมาณการกระแสเงนิสด และวนัครบกําหนดของหุน้กูใ้กลเ้คยีงกบัระยะเวลา
ที�ตอ้งชาํระภาระผกูพนั�ครงการผลประ�ยชน์เม��อเกษยี�อายุ
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กํา�ร����า���น�ากการ���ม��ค�าใหม���ร�บร�ใ้นส��น�อง��้า�อง��านกํา�ร�า���น�บ���สร��อื�นในง������ก�ิ���น�และรวมอยู่ใน

กํา�รส�สมในงบ�ส�งการ������น���งในส��น�อง��า้�อง

ตน้ทนุบรกิารในอดตีจะถูกรบัรูท้นัทใีนกําไรหรอืขาดทุน 

5.19 ทุนเรือนหุ้น 

หุน้สามญัจะจดัประเภทไวเ้ป็นส่วนของของเจา้ของ 

ต้น��นส��น��ิ�ม����ก�����้องก�บการออกห�น้ใหม�หรอืการออกส�ิ�ใินการ�ื�อห�้น���งส���ิ�าก�า������ก�ส�ง���น�อ�ห�กในส��น
ของเจา้ของ 

ห�น้��น�ื�อคนื

กร�����บร�ิ��ในก���มกิ�การ�ื�อห�้นสาม���องบร�ิ��ก��บคืน�สิ�งตอบ��น�����า���ร�ม��งต้น��น��ิ�ม�ติม����ก�����้อง���ตรง�

�ส����ิาก�า���งนิ��้����ร�บร�้���นห�้น��น�ื�อคนื����ส�ง���นรา�การห�ก�าก�อ�ร�ม�องส��น�อง��า้�อง�องบร�ิ���นก��า

ห�้น��น�ื�อคนื��งก��า�����ก�ก��ิก��หรอื�ําหน�า�ออก��ใหม���มื�อม�การ�ําหน�า�ห�้น��น�ื�อคนืออก��ใหม��สิ�งตอบ��นใ���

�����้ร�บ�ากการนําห�้น��น�ื�อคนืออก�ําหน�า�ใหม�ส����ิากต้น��น��ิ�ม�ติม����ก�����้อง���ตรงส����ิาก�า���งนิ��้����ก�����้อง

จะแสดงรวมไวใ้นส่วนของเจา้ของ 

5.20 การรบัรู้รายได้

รา���ห้��กร�ม��งรา����้���ก�ิ�ากก�ิกรรม�กติ�าง��รก�ิ��ก�ร�����ร�ม��งรา���อ้ื�น������ก���มก�ิการ��ร้�บ�ากการส�งมอบ

สนิคา้และใหบ้รกิารในกจิกรรมตามปกตธุิรกจิ 

ก���มกิ�การร�บร�ร้า���้ส����ิาก�า��ม��ค�า��ิ�ม���งก���มก�ิการ��ร�บร�ร้า���้�มื�อคา���าม�ค�าม���น����้ค�อน�้าง�น��������้ร�บ
�าํร��มื�อส�งมอบสนิคา้หรอืใหบ้รกิาร

สําหร�บส���า���ม�ห�า�องค��ร�กอบ���ก���มก�ิการ��ต้องส�งมอบสนิคา้หรอืใหบ้รกิารห�า��ร�����ก���มกิ�การต้อง��ก���น�ต���
�าร����ต้อง��ิบ�ติ�����กต�างหาก�ากก�น����ต้อง��นส��นราคา�องรา�การ�องส���า��งก��า�����ง�ต����าร����ต้อง��ิบ�ติ

ตามส��ส��น�องราคา�า��บบ�อก���หรอื�ร�มา�การราคา�า��บบ�อก����ก���มก�ิการ��ร�บร�ร้า����้อง�ต����าร����ต้อง

��บิ�ต�ิ�กต�างหาก�ากก�น�มื�อก���มก�ิการ���้�บิ�ตติาม�าร�น� �น��้�

สนิ�ร�������หน��สนิ����ก�ิ�ากส���า

ก���มก�ิการร�บร�ส้นิ�ร��������ก�ิ�ากส���า�มื�อก���มก�ิการร�บร�ร้า����้ากการ��บิ�ตติาม�าร����ตอ้ง��บิ�ตติามส���า�ก�อน�����

รบัชาํระหรอืถงึกําหนดชาํระตามสญัญา 

ก���มก�ิการร�บร�ห้น��สนิ����ก�ิ�ากส���า�มื�อ��ร้�บ�าํร��าก��กคา้หรอื��งกําหน��าํร�ตามส���าก�อน���ก���มก�ิการ����บิ�ตติาม

�าร����ตอ้ง��บิ�ติ

ก���มก�ิการ���ส�ง�อ�ส���หิน��สนิ����ก�ิ�ากส���าห��ง�ากห�กก�บก�บสนิ�ร��������ก�ิ�ากส���าน� �น���ใน�ต���ส���า����ํา

กบัลูกคา้ 
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ตน้ทุนส่วนเพิ�มในการ�ดม้า�ึ�งสญัญา

กลุ่มกจิการบนัทกึต้นทุนส่วนเพิ�มในการ�ดม้า�ึ�งสญัญากบัลูกคา้โดยตดัจําหน่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการขายตลอดอายุของสญัญา

ของลูกคา้ 

ทรอูอนไลน์ 

ราย�ดจ้ากการใหบ้รกิารอนิเตอรเ์น็ตรบัรูเ้ม��อ�ดใ้หบ้รกิารแก่ลูกคา้แล้ว

รายไดจ้ากการให้บรกิารวงจรเช่า DDN รบัรูต้ามระยะเวลาที�ให้บรกิารในอตัราที�ระบุในสญัญา ราย�ดจ้ากการให้บรกิาร DDN

ราย�ีที�ออกใบแจง้หนี�แลว้แต่ยงั�ม่�ดร้บัรูเ้�็นราย�ดจ้ะแสดงในงบแสดง�านะการเงนิ�ายใต้หวัขอ้ราย�ดร้อการรบัรู้

ราย�ดจ้ากสญัญาก่อสร้าง สญัญาให้บรกิารการก่อสรา้ง หร�อสญัญาให้บรกิาร ที�สญัญามกีารกําหนดผลลพัธข์องงาน จะรบัรู้

ตามอตัราส่วนของงานที�ทําเสรจ็ �ดยขั �นของความสําเรจ็จะคํานว�เ�็นสดัส่วนของต้นทุนที�เกดิขึ�นสะสมจน�งึวนัที�ในรายงาน

ต่อ�ระมา�การต้นทุนทั �งหมด �รบั�รุงด้วยต้นทุนสินค้าที�ลูกค้ารบั�อนการควบคุม��แล้วแต่ยงั�ม่�ด้ติดตั �ง ในกร�ีที�

กลุ่มกจิการ�ม่สามาร��ระมา�ขั �นของความสําเรจ็�ดอ้ย่างน่าเ���อ��อ ราย�ด ้�หากกลุ่มกจิการคาดว่าจะไดร้บั) จะรบัรูไ้ดเ้ท่ากบั

ตน้ทุนของสญัญาที�รบัรูเ้�็นรายจ่าย

ทรมูฟู เอช 

ราย�ด้จากการให้บริการ�ทร�ัพท์เคล��อนที�รบัรู้เ�็นราย�ด้ตามระยะเวลาที�ให้บริการ เงินสดรบัจากการขายบัตรเติมเงิน

จะรบัรูเ้ป็นรายไดร้บัล่วงหน้าจนกว่าจะมกีารใหบ้รกิารกบัลูกคา้แล้ว 

การ�ทรทาง�กลระหว่าง�ระเท�ทั �ง�ทรเขา้และ�ทรออกลูกคา้สามาร��ทรผ่าน�ครงขา่ยของบร�ิทัและผ่าน�ครงขา่ยของ กสท� 

�ดยกลุ่มกิจการเ�็นผู้เรยีกเก็บค่าใ�บ้รกิารทั �งหมดจากลูกค้าของบร�ิัทตามอตัราของบร�ิัทและตามอตัราที�ตกลงกบั กสท� 

บรษิทัจะรบัรูร้ายไดค่้าบรกิาร�ทรทาง�กลระหว่าง�ระเท�จากขอ้มลูที�ใ�เ้รยีกเกบ็ลูกคา้ดงักล่าว

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าอุปกรณ์รบัรูร้ายไดต้ามเกณฑ์คงคา้งโดยวธิเีสน้ตรง  

ราย�ดจ้ากการใหบ้รกิารรบัรูเ้ม��อการใหบ้รกิารแล้วเสรจ็

ราย�ดจ้ากการขายเคร��อง�ทร�พัทเ์คล��อนที�รบัรูเ้ม��อมกีารส่งมอบอุ�กร�์�ทร�พัทเ์คล��อนที�และลูกคา้รบัมอบแล้ว

ทรวู�ิ ั �นส์

ราย�ด้จากค่าบรกิาร�ทรท�ัน์ระบบบอกรบัเ�็นสมา�ิกรายเด�อนรบัรู้เ�็นราย�ด้ในเด�อนที�ให้บริการ �ดยเริ�มรบัรู้เม��อติดตั �ง

อุ�กร�์เสรจ็สิ�น ค่าบรกิารรายเด�อนรวมค่าเ�่าอุ�กร�์จากสมา�กิที��ม่�ด�้��อขาดอุ�กร�์

ค่าบอกรบัเ�็นสมา�กิที��ดร้บัเงนิล่วงหน้า จะบนัทกึเ�็นราย�ดร้อการรบัรู ้และจะรบัรูเ้�็นราย�ดเ้ม��อ�ดใ้หบ้รกิารตามระยะเวลา
ในสญัญา 

รายงานประจำป 2564 (แบบ 56-1 One Report)

True to Tech, The Future is True



บริษทั ทรู ���������� ����������(มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีส���ส���������31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564

41

รายได้จากเงนิสนับสนุนค่า��ษณาและค่าคอมมิชชั �นสํา�รบัส��อรบัรู้เม��อรายการนั �นได้มีการออกอากา�และได้มีการจ่าย

ค่า��ษณานั �นแลว้

รายไดค่้าบํารุงรกัษารบัรูเ้ม��อการใ�บ้รกิารบํารุงรกัษาเสรจ็สิ�น

รายได้จากการขายสนิค้าเกี�ยวกบัอลับั �มเ�ลงแสดงมูลค่าตามราคาในใบกํากบัสนิค้าที�ขายเป็นจํานวนเงนิสุทธจิากภาษีขาย 
สนิคา้รบัคนื และส่วนลดแลว้ 

รายไดจ้ากการจดัแสดงคอนเสริต์เป็นรายไดจ้ากการรบัจา้งจดัคอนเสริต์และการแสดงรบัรูเ้ป็นรายไดเ้ม��อมกีารแสดงแล้ว

รายไดจ้ากการขายอปุกรณ์แปลงสญัญาณรบัรูเ้ม��อไดส้่งมอบอุปกรณ์แปลงสญัญาณ และลกูคา้รบัมอบแลว้

กลุ่มกจิการ 

รายไดทุ้กประเภทแสดงสุทธจิากส่วนลดเงนิสด และส่วนลดจากการส่งเสรมิการขายที�เป็นเงนิสดที�เกี�ยวขอ้ง

กลุ่มกจิการรบัรูร้ายไดอ้��น ดงันี�

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและค่าสทิธ ิ- รบัรูต้ามเกณฑค์งคา้ง 

ดอกเบี�ยรบั - รบัรูต้าม�ลตอบแทนที�แทจ้รงิ และ

เงนิปันผลรบั - รบัรูเ้ม��อกลุ่มกจิการไดร้บัสทิธิ

5.21 ข้อมูลจาํแนกตามส่วนงาน 

ส่วนงานดําเนินงานได้�ูกรายงานในลกัษณะเดยีวกบัรายงานภายในที�นําเสนอใ��ู้ม้อีํานาจตดัสนิใจสูงสุดดา้นการดําเนินงาน
�ูม้อีํานาจตดัสนิใจสงูสุดดา้นการดําเนินงาน�มาย��งบุคคลที�ม�ีน้าที�ในการจดัสรรทร�ัยากรและประเมนิ�ลการป�บิตังิานของ

ส่วนงานดําเนินงาน ���ง�จิารณาว่าค�อ คณะ�ูบ้ร�ิารที�ทําการตดัสนิใจเชงิกลยุทธ์

5.22 การจ่ายเงินปันผล

เงนิปัน�ลที�จ่ายไปยงั�ู�้�อ�ุน้ของกจิการจะรบัรูเ้ป็น�นี�สนิในงบการเงนิเม��อการจ่ายเงนิปัน�ลระ�ว่างกาลไดร้บัการอนุมตัจิาก
ที�ประชุมคณะกรรมการบรษิทั และการจ่ายเงนิปัน�ลประจําปีไดร้บัอนุมตัจิากที�ประชุม�ู�้�อ�ุน้ของบรษิทั
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6 การจดัการความเสี����า�การเ�ิน

6.1 �ัจจ�ัความเสี���ด�านการเ�ิน

กจิกรร��องกลุ่�กิจการ����า�เส��ยงทางการเงนิ ���งได้แก่ ��า�เส��ยงจากตลาด �ร����ง��า�เส��ยงจากอัตราแลกเปล��ยน

และ��า�เส��ยงจากอตัราดอกเ���ย� ��า�เส��ยงดา้นการใ�ส้นิเ���อ และ��า�เส��ยงดา้นส�า��ล่อง แ�นการจดัการ��า�เส��ยง�อง

กลุ่�กิจการจ�ง�ุ่งเน้นไปยงั��า��นั��น�องตลาดการเงนิและ�ร�ิารจดัการเ���อลด�ลกระท�ต่อ�ลการดําเนินงานใ�้อย�่ใน

ระด�ัท��ยอ�ร�ัได ้กลุ่�กจิการจ�งใ�อ้นุ�นั��เ���อป้องกนั��า�เส��ยง�างประการท��จะเกดิ���น

กลุ่มกิจการมสี่วนงานบรหิารการเงนิในการจดัการ��า�เส��ยง �ดยน�ย�าย�องกลุ่�กิจการร����งน�ย�าย��า�เส��ยงในดา้น

ต่างๆ ได้แก่ ��า�เส��ยงจากอตัราแลกเปล��ยนเงนิตราต่างประเทศ ��า�เส��ยงจากอตัราดอกเ���ย ��า�เส��ยงด้านการใ�้สนิเ���อ 
และ��า�เส��ยงด้านส�า��ล่อง ทั �งน�� �ลักการในการป้องกัน��า�เส��ยงจะเป�นไปตา�น�ย�ายท����ะกรร�การบรษิัทอนุมตั ิ 

เ���อส��อสารและใ�เ้ป�นเ�ร��อง��อในการ����ุ�ส่�นงาน�ร�ิารการเงนิในทุกกจิการ�องกลุ่�กจิการ

6.1.1 ความเสี���จาก��าด

ก) ความเสี���จาก��ัรา��กเ��ี��น

เน��องจากกลุ่�กจิการ��การดําเนินงานระ��่างประเทศจ�ง����า�เส��ยงจากอตัราแลกเปล��ยนเงนิตราต่างประเทศ �ดยเ��าะ

จากสกุลเงนิดอลลา��ส�ร�ั อันเก��ย�เน��อง�าจากรายการ���อและ�ายสิน�้า กลุ่�กิจการ��แน�ทาง�ร�ิาร��า�เส��ยง

โดยการนํา��ิ�การ�ร�ิาร��า�เส��ยงท��เกิดจากเงนิตราต่างประเทศดงัต่อไปน���าใ� ้เ���อป้องกนั��า�เส��ยงท��เกดิจากการ 

�นั��น�องอตัราแลกเปล��ยนเงนิตราต่างประเทศ

- ทําส�ั�า���อ�ายเงนิตราต่างประเทศล่�ง�น้า

- เจรจาตกลงเง��อนไ�การจ่าย�าํระ�น��ในสกุลเงนิตราต่างประเทศสาํ�ร�ัแต่ละรายการ และ

- เจรจาตกลงก�ัเจา้�น��ต่างประเทศ เ���อแ�่ง�าระจากการเปล��ยนแปลง�องอตัราแลกเปล��ยนเงนิตราต่างประเทศ

การ�ิจาร�า��า�เส��ยงจากอัตราแลกเปล��ยนจะทําในแต่ละสกุลเงิน และประ�า�การอัตราแลกเปล��ยนล่�ง�น้า
�กเด�อน ���งประ�า�การอัตราแลกเปล��ยนดังกล่า�จะอาศัย�้อ��ลเก��ย�กั�การเ�ล��อนไ���องอัตราแลกเปล��ยน

จากส�า�นั�จิยัและ�เิ�ราะ���้อ��ลทางการเงนิท��เ���อ��อได้และ�อ้��ลดงักล่า��า้งต้นจะนํา�า�จิาร�าร่��ก�ัต้นทุน
ในการประกนั��า�เส��ยง และ��า�เส��ยงท��เก��ย��อ้งอ��นๆ เ���อท��จะตดัสนิใจในการทําการประกนั��า�เส��ยงท��อาจเกดิ���น

จากการเปล��ยนแปลง�องอตัราแลกเปล��ยน

ในการป้องกนั��า�เส��ยงจากการเปล��ยนแปลง�องอตัราแลกเปล��ยน �ดยการใ�้ส�ั�า���อ�ายเงนิตราต่างประเทศ

ล่�ง�น้านั �น กลุ่�กจิการจะ�จิาร�ารายการท��เป�นเงนิตราต่างประเทศแต่ละรายการ

กลุ่�กิจการเ�้าทําสั��าแลกเปล��ยนเงินตราต่างประเทศล่�ง�น้ากั�ส�า�ันการเงินเ���อป้องกัน��า�เส��ยงจาก

อตัราแลกเปล��ยน

กลุ่มกิจการไม่ได้นําการบัญชป้ีองกนั��า�เส��ยง�า��อป�ิ�ัติ จ�งร�ัร�้ส�ั�าแลกเปล��ยนเงนิตราต่างประเทศล่�ง�น้า

ดงักล่า�เป�นรายการ��อไ�เ้���อ�า้และร�ัร�กํ้าไร�ร�อ�าดทุนท��เก��ย��อ้งในกําไร�ร�อ�าดทุน
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��น����31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 ������������น����������น����น���������่����น���นต��ต่�������������น��

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

หน่วยเงินตรา หน่วยเงินตรา หน่วยเงินตรา หน่วยเงินตรา

ต่างประเทศ : ล้าน ต่างประเทศ : ล้าน ต่างประเทศ : ล้าน ต่างประเทศ : ล้าน

สินทรพัย์

ดอลลารส์หรฐั 8.19 15.41 - -

ยโูร 1.19 0.29 - -

ดอลลารฮ์อ่งกง - 0.01 - -

ดอลลารส์งิคโปร์ 0.05 - - -

�น��สิน

ดอลลารส์หรฐั 1,432.86 1,605.66 0.23 0.71

��น�����่ น 0.04 0.04 - -

ปอนดส์เตอรล์งิ 0.07 0.08 - -

ยโูร 0.17 0.08 - -

ดอลลารฮ์อ่งกง 0.19 0.19 - -

ดอลลารส์งิคโปร์ 0.01 0.01 - -

เปโซฟิลปิปินส์ - 1.16 - -

หยวนจนี 8.16 - - -

�����น���������������่����น���นต��ต่����������������������น���������น����่�น����น����น���������่����น���นต��

ต่���������������������������น������������น��������������น�����น
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การวเิคราะหค์วามอ่อนไหว 

�งั����ส�ง�น�าราง��าง��น ก����ก��การ����า��ส���งห�กั�ากการ������น���ง�นอ�ัรา��ก������นร�ห��าง�ง�น�า�ก�ั

เงนิดอลลาหส์หรฐั ��า�อ�อน�ห��นก�า�รหร�อ�า���น��อการ������น���ง�นอ�ัรา��ก������นส��น�ห���า�ากส�น�ร�ั�์
���หน��ส�น�างการ�ง�น�นสก���ง�น�อ��าหส์หรฐั

งบการเงินรวม

ผลกระทบต่อกาํไรสุทธิ

พ.ศ. 2564 

ล้านบาท 

พ.ศ. 2563 

ล้านบาท 

อ�ัรา��ก������น (บาทต่อดอลล่าร์สหรฐั)  
- ��������นร�อ��� 10 (พ.ศ. 2563 : รอ้ยละ 10)* (142.47) (159.02)

อ�ัรา��ก������น ��า���อ�อ���าร์สหรฐั) 

- ลดลงรอ้ยละ 10 (พ.ศ. 2563 : รอ้ยละ 10)* 142.47 159.02

* ���ก�าหน��ห��ั���ัอ��น�ง���

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ผลกระทบต่อกาํไรสุทธิ

พ.ศ. 2564 

ล้านบาท 

พ.ศ. 2563 

ล้านบาท 

อ�ัรา��ก������น (บาทต่อดอลล่าร์สหรฐั)  

- ��������นร�อ��� 10 (พ.ศ. 2563 : รอ้ยละ 10) (0.02) (0.07)
อ�ัรา��ก������น ��า���อ�อ���าร์สหรฐั) 

- ลดลงรอ้ยละ 10 (พ.ศ. 2563 : รอ้ยละ 10) 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��������นก�ัการ������น���ง�องอ�ัรา�อก������น��า�
ก����ก��การ����า��ส���ง�ากอ�ัรา�อก������าก�ง�น�ากส�า�นัการ�ง�น �ง�น�ห�ก�����ร����า��ก�ก��การ����ก������องกัน 

�ง�นก�����ร���สั �น �ง�นก�����ร��า� ���ห��นก�� ส�น�ร�ั�์���หน��ส�น�างการ�ง�นส��น�ห���องก����ก��การ��อ�ัรา�อก�����

�ง������ง�ก������งก�ัอ�ัรา��า��น�ั����นั �งันั �นกลุ่มกจิการไม่ม�ี�า��ส���ง�ากการ������น���ง�องอ�ัรา�อก�����ใน

ตลาด���เป็นนั�ส�า��ั �ั �งน�� ก����ก��การ�����า��าส�ั�า��ก������นอ�ัรา�อก���������อ�ร�หาร��า��ส���ง����อ��า���น

ก����ก��การ����ร���ั������น�าการ��ั����องกนั��า��ส���ง�า��อ�����ั�

รา����อ����องอ�ัรา�อก������ง�นก�������������������นห�า��ห��ขอ้ 27 
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6.1.2 ความเสี�����า�เคร�ิต

ความเสี�ยงด้านเครดิต�ดยส่วนใหญ่เกิดจากรายการเงนิสดและรายการเทียบเท่าเงินสด กระแสเงนิสดตามสญัญาจาก

เงนิลงทุนในตราสารหนี�ที�วดัมูลค่าด้วย ก� ราคาทุนตดัจ�าหน่าย ข� มูลค่ายุติ�รรม�่านก�า�รขาดทุนเบ�ดเสร�จอื�น �FVOCI)

และ ค) มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุน (FVPL) สินทรัพย์อนุพันธ์ และเงินฝากธนาคารและสถาบันการเงิน รวมถึง 

ความเสี�ยงดา้นเครดติจากลูกคา้และลูกหนี�คงคา้ง

ก) การบริ�ารความเสี���

กลุ่มกิจการบรหิารความเสี�ยงด้านเครดติ�ดยการจดักลุ่มของความเสี�ยง ส�าหรบัเงนิ�าก�นาคารและส�าบนัการเงนิ 

กลุ่มกจิการจะเลอืกทํารายการกบัส�าบนัการเงนิที��ดร้บัการจดัอนัดบัจากส�าบนัจดัอนัดบัความน่าเ�ื�อ�อืที�เป�นอสิระ

ในระดบัที�ดี

สําหรบัการทําธุรกรรมกบัลูกคา้ กลุ่มกจิการจะย�ดการจดัอนัดบัจากส�าบนัจดัอนัดบัความน่าเ�ื�อ�อืที�เป�นอสิระ ในกร�ีที�

�ม่มกีารจดัอนัดบั�ว ้กลุ่มกจิการจะประเมนิความเสี�ยงจากคุ��า�เครดติของลูกคา้ �ดย�จิาร�าจาก�านะทางการเงนิ 

ประสบการ��ที��่านมา และปัจจยัอื�น� และก�าหนดการให้วงเงนิสินเ�ื�อจาก�ลการประเมินดงักล่าว���งเป�น�ปตาม

ขอ้ก�าหนดของค�ะกรรมการบร�ิทั ทั �งนี� �ูบ้รหิารในสายงานที�เกี�ยวขอ้งจะท�าการตรวจสอบการป�บิตัติามขอ้ก�าหนด

ดา้นวงเงนิเครดติของลูกคา้อย่างสม��าเสมอ

การขายใหก้บัลูกคา้รายย่อยจะ��าระดว้ยเงนิสดหรอืบตัรเครดติเ�ื�อลดความเสี�ยงดา้นเครดติ กลุม่กจิการและบรษิทัไม่มี
การกระจุกตวัของความเสี�ยงดา้นเครดติที�เป�นสาระส�าคญั �ม่ว่าจะเป�นการกระจุกตวัจากลูกคา้แต่ละราย หรอืการกระจุกตวั

ในอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหน��ง หรอืใน�ูม�ิาคใด�ูม�ิาคหน��ง

ราย�ดจ้ากการขายสนิคา้มกีารกระจุกตวัของความเสี�ยงดา้นเครดติจากลูกคา้รายหน��ง ���งเป�นกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั

ข) หลกัประกนั 

กลุ่มกจิการอาจขอหลกัประกนัในรูปของการค��าประกนั หรอืเลตเตอร�ออ�เครดติ ���งใหส้ทิ�กิลุ่มกิจการในการเรยีก��าระ�ด้
หากคู่สญัญา�ดินัดตามเงื�อน�ขของสญัญาส�าหรบัลูกหนี�การคา้บางราย

ค) การด้อยค่าของสินทรพัยท์างการเงิน

กลุ่มกิจการและบรษิัทมีสนิทรพัย์ทางการเงนิมี 3 ประเ�ทที�ต้องมีการ�ิจาร�าตาม�มเดลการวดัมูลค่า�ลขาดทุน

ดา้นเครดติที�คาดว่าจะเกดิข��น
 ลูกหนี�การคา้และลูกหนี�อื�น

 สนิทร�ัย�ที�เกดิจากสญัญา

 เงนิใหกู้ย้มืแก่กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั

แมว่้ากลุ่มกจิการจะมรีายการเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด���งเขา้เงื�อน�ขการ�จิาร�าการดอ้ยค่า�ายใต้ TFRS 9

แต่กลุ่มกจิการพจิารณาว่าการดอ้ยค่าของรายการดงักล่าวเป็นจํานวนเงนิที��ม่มนัียส�าคญั
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กลุ่มกิจการใช้วธิีอย่างง่าย (Simplified approach) ตาม TFRS 9 ในการวดัมูล�่าผล�าดทุนด้านเ�รดติที��าดว่าจะเกิด�ึ�น

�ึ�ง�าํนว��่าเผ��อผล�าดทุนดา้นเ�รดติที��าดว่าจะเกดิ�ึ�นตลอดอายุลูกหนี�การ�า้และ�นิทรพัย�ที�เกดิจาก��ั�าทั �งหมด

ในการพิจาร�าผล�าดทุนด้านเ�รดิตที��าดว่าจะเกิด�ึ�น ผู้บริหารได้จดักลุ่มลูกหนี�ตาม�วามเ�ี�ยงด้านเ�รดิตที�มี

ลกั��ะร่วมกนัและตามกลุ่มระยะเวลาที�เกนิกําหนดชาํระ ทั �งนี�เน��องจาก�นิทรพัย�ที�เกดิจาก��ั�านั �นเป�นงานที��่งมอบ

แต่ยงัไม่ไดเ้รยีกเก�บ�ึ�งมลีกั��ะ�วามเ�ี�ยงใกล้เ�ยีงกบัลูกหนี��ําหรบั��ั�าประเภทเดยีวกนั ผูบ้รหิารจงึได้ใชอ้ตัรา

ผล�าดทุนดา้นเ�รดติ�องลูกหนี�กบั�นิทรพัย�ที�เกดิจาก��ั�าที�เกี�ยว�อ้งดว้ย

ประมา�การอัตราผล�าดทุนด้านเ�รดิตที��าดว่าจะเกิด�ึ�นพิจาร�าจากประวตัิการชําระเงินจากการ�ายในช่วง

ระยะเวลา 12 - 24 เด�อนก่อนวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และประ�บการ��ผล�าดทุนด้านเ�รดิตที�เกดิ�ึ�นในช่วง

ระยะเวลาดงักล่าว 

กลุ่มกจิการและบร�ิทัจะตดัจําหน่ายลูกหนี�การ�า้และ�นิทรพัย�ที�เกดิจาก��ั�าเม��อ�าดว่าจะไม่ไดร้บัชําระ��น �อ้บ่งชี�
ที��าดว่าจะไม่ไดร้บัชาํระ��น เช่น การไม่ยอมป�บิตัติามแผนการชําระหนี�หร�อทยอยชาํระหนี� ไม่มกีารชําระเงนิตาม��ั�า

หรอืไม่สามารถตดิต่อได้

ผลขาดทุนจากการดอ้ย�่า�องลูกหนี�การ�า้และ�นิทรพัย�ที�เกดิจาก��ั�าจะแ�ดงเป�นผล�าดทุนจากการดอ้ย�่า�ุท�ิ

ในกําไรจากการดําเนินงาน การไดร้บัชําระหนี���นจากจํานวนที�ได้ตดัจําหน่ายไปจะถูกบันทกึกลบัรายการในรายการ

เดยีวกนักบัที�ไดบ้นัทกึผล�าดทุนไป

ผล�าดทุนด้านเ�รดิตที��าดว่าจะเกิด�ึ�น วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 �ําหรบัลูกหนี�การ�้าและ�นิทรพัย�ที�เกิดจาก

สญัญาไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 16 

บร�ิทัมเีงนิใหกู้้ย�มแก่กจิการที�เกี�ยว�อ้งกนัที�วดัมูล�่าดว้ยรา�าทุนตดัจําหน่าย �ดยรบัรูผ้ล�าดทุนดา้นเ�รดติที��าดว่า

จะเกดิ�ึ�นใน 12 เด�อน�า้งหน้า�ําหรบัลูกหนี�ที�ไม่ไดม้กีารเพิ�ม�ึ�น�อง�วามเ�ี�ยงดา้นเ�รดติที�มนัีย�ํา��ั และรบัรูผ้ล�าดทุน

ดา้นเ�รดติที��าดว่าจะเกดิ�ึ�นตลอดอายุ�าํหรบัเงนิใหกู้ย้�มที�มกีารเพิ�ม�ึ�น�อง�วามเ�ี�ยงดา้นเ�รดติที�มนัีย�าํ��ั

6.1.3 ความเสี�����า�ส�า�ค����

การจดัการ�วามเ�ี�ยงด้าน�ภาพ�ล่องอย่างรอบ�อบ��อการมจํีานวนเงนิ�ดและหลกัทรพัย�ที�อยู่ใน�วามต้องการ�อง

ตลาดอย่างเพยีงพอ และการมแีหล่งเงนิทุนที��ามารถเบกิใชไ้ดจ้ากวงเงนิดา้น�นิเช��อที�เพยีงพอต่อการชาํระภาระผูกพนั

เม��อถงึกําหนดชําระ และเพยีงพอต่อการปิด�ถานะ ทั �งนี� � วนั�ิ�นรอบระยะเวลาบ�ัช ีกลุ่มกจิการมเีงนิ�าก�นา�าร

ที��ามารถเบกิใชไ้ดท้นัทจํีานวน 21,963.48 ล้านบาท (พ.ศ. 2563 : 24,330.35 ลา้นบาท) และมวีงเงนิที�ยงัไม่ไดเ้บกิใช้
จํานวน 10.34 พนัลา้นบาท เพ��อใชใ้นการบรหิารสภาพคล่องของกลุ่มกจิการ  

จากลกั��ะ�องการดําเนิน�ุรกจิ�องกลุ่มกจิการ�ึ�งเป�น�ุรกจิที�ม�ีวามย�ดหยุ่นและเปลี�ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา �่วนงาน
บรหิารการเงนิ�องกลุ่มกจิการได�้งไว�้ึ�ง�วามย�ดหยุ่นในแหล่งเงนิทุน�ดยการ�งไว�้ึ�งวงเงนิ�นิเช��อที�เพยีงพอ
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ผู้บรหิารได้พจิารณาประมาณการกระแสเงนิสดของกลุ�มกิจการอย�างสมํ�าเสมอ�ดยพจิารณาจาก ก� เงนิสํารองหมุนเว�ยน

�จากวงเงนิสนิเ���อ���ยงัไม�ได้เบิกใ�้� และ ข� เงนิสดและรายการเ��ยบเ��าเงนิสด นอกเหน�อจากน�� กลุ�มกจิการยงัได้ทําการ

ประมาณการกระแสเงินสดในสกุลเงินหลักต่างๆ พิจารณาสิน�รพัย����ม�ส�าพคล�องสูงและอัตราส�วนส�าพคล�อง

ตามขอ้กําหนดต�าง � และคงไว�้��งแผนการจดัหาเงนิ

วนัครบกําหนดของหน��สนิ�างการเงนิ

ตารางต�อไปน��แสดงใหเ้ห�น��งหน��สนิ�างการเงนิ���จดัประเ��ตามระยะเวลาการครบกําหนดตามสญัญา

จํานวนเงนิในตารางแสดงดว้ยจํานวนเงนิตามสญัญา���ไม�ไดม้�การคดิลด �ั �งน�� ยอดคงเหล�อ���ครบกําหนด�ายในระยะเวลา 

12 เด�อนจะเ��ากบัมลูค�าตามบญั��เน��องการการคดิลดไม�ม�นัยสาํคญั 

งบการเงินรวม

วนั�ร�ก�า�น���ง�นี�สินทางการเงิน 

ภายใน 1 ปี 

ล้านบาท 

1 - 5 ปี 

ล้านบาท 

มากกวา่ 5 ปี 

ล้านบาท 

รวม 

ล้านบาท 

วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

เงนิกูย้ �มระยะสั �น 5,999.47 - - 5,999.47
เจา้หน��การคา้และเจา้หน��อ��น 88,557.93 - - 88,557.93
เงนิกูย้มืระยะยาว 68,209.92 188,504.37 22,552.36 279,266.65
หน��สนิตามสญัญาเ��า 13,311.15 56,105.69 77,284.13 146,700.97
หน��สนิ�ายใตส้ญัญาและใบอนุญาตใหดํ้าเนินการ - 40,184.34 15,477.99 55,662.33

รว��นี�สินทางการเงิน 176,078.47 284,794.40 115,314.48 576,187.35

งบการเงินรวม

วนั�ร�ก�า�น���ง�นี�สินทางการเงิน

ภายใน 1 ปี 

ล้านบาท 

1 - 5 ปี 

ล้านบาท 

มากกวา่ 5 ปี 

ล้านบาท 

รวม 

ล้านบาท 

วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

เงนิกูย้ �มระยะสั �น 3,500.00 - - 3,500.00
เจา้หน��การคา้และเจา้หน��อ��น 86,485.91 - - 86,485.91
เงนิกูย้มืระยะยาว 69,332.41 152,118.97 23,497.49 244,948.87
หน��สนิตามสญัญาเ��า 18,634.50 67,090.12 81,170.90 166,895.52
หน��สนิ�ายใตส้ญัญาและใบอนุญาตใหดํ้าเนินการ - 46,166.33 20,169.47 66,335.80

รว��นี�สินทางการเงิน 177,952.82 265,375.42 124,837.86 568,166.10

งบการเงินเฉพาะกิจการ

วนั�ร�ก�า�น���ง�นี�สินทางการเงิน 

ภายใน 1 ปี 

ล้านบาท 

1 - 5 ปี 

ล้านบาท 

มากกว่า 5 ปี 

ล้านบาท 

รวม 

ล้านบาท 

วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

เงนิกูย้ �มระยะสั �น 5,999.47 - - 5,999.47
เจา้หน��การคา้และเจ้าหน��อ��น 2,695.08 - - 2,695.08
เงนิกูย้มืระยะสั �นจากกจิการ���เก��ยวขอ้งกนั 499.17 - - 499.17
เงนิกูย้มืระยะยาว 45,844.05 109,218.00 14,449.66 169,511.71
หน��สนิตามสญัญาเ��า 161.17 324.43 142.14 627.74

รว��นี�สินทางการเงิน 55,198.94 109,542.43 14,591.80 179,333.17
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

วนั�ร�ก�า�น���ง�นี�สินทางการเงิน 

ภายใน 1 ปี 

ล้านบาท 

1 - 5 ปี 

ล้านบาท 

มากกวา่ 5 ปี 

ล้านบาท 

รวม 

ล้านบาท 

วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

เงนิก�ย้�ืร�ย��ั �น 3,500.00 - - 3,500.00
เจา้หน��การคา้�ล�เจ้าหน��อื�น 3,170.79 - - 3,170.79
เงนิก�ย้�ืร�ย��ั �นจากกจิการท��เก��ย��อ้งกนั 1,005.85 - - 1,005.85
เงนิกูย้มืระยะยาว 32,786.14 72,821.22 7,143.19 112,750.55
หน���นิ�า���ั�าเ��า 377.72 498.32 165.82 1,041.86

รว��นี�สินทางการเงิน 40,840.50 73,319.54 7,309.01 121,469.05

6.2 การบริหารส่วนของเงินทุน

��ั�ุปร��งค��องกลุ��กจิการ�นการบรหิารทุน�องบร�ิทันั �นเ�ื�อด�ารง���้��งค�า��า�าร��นการด�าเนินงานอย�าง��อเนื�อง เ�ื�อท��จ�

�า�าร�ก�อ�หเ้กดิ�ล�อบ�ทน�ก����้อืหุ้น�ล�ก�อ�หเ้กิดปร��ย�น��ก����้ ����น�ดเ้��ยอื�น� �ล�เ�ื�อรกัษาโครงสรา้งเงนิทุนไวใ้ห้อยู่

�นร�ดบัท��ก�อ�หเ้กดิปร��ย�น���ง�ุดเ�ื�อลด�น้ทุนเงนิทุน

การท��จ�รกั�าหรอืปรบั�ครง�รา้ง�องเงนิทุนนั �น กลุ��กิจการอาจ�้องปรบัจ�านวนเงนิปันผลจ่าย ปรบัการคนืทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น 

ออกหุน้�ห�� หรอื�าย�นิทร�ัย�เ�ื�อลด�าร�หน���นิ

7 �ร��า�การทาง��ั�ีที�ส�า��ั ���การ��������ินิจ

การประมาณการ �อ้�����ิาน�ล�การ��ดุ้ลย�นิิจ�ด�้�การปร�เ�นิทบท�นอย�าง��อเนื�อง �ล�อย��บน�ื�น�าน�องปร��บการ���นอด��

�ล�ปัจจยัอื�น � ���งร����งการคาดการ����งเห�ุการ���นอนาค�ท��เ�ื�อ��า��เห�ุ�ล�น��านการ�����นั �น กลุ่มกจิการมกีารประมาณ

การทางบ�ั�� �ล���้�้อ����ิ�านท��เก��ย��้องกบัเห�ุการ���นอนาค� �ล�องปร��า�การทางบั���อาจ����รงกับ�ลท��เกิด���นจรงิ 
ปร��า�ทางการบั���ท����าค�ั�ล��้อ����ิ�านท����ค�า�เ���ยงอย�างเป�น�าร���าค�ัท��อาจเป�นเห�ุ�ห้เกิดการปรบัปรุงยอดคงเหลือ

�อง�นิทร�ัย��ล�หน���นิ�นรอบร�ย�เ�ลาบ�ั��หน้า��ดงัน��

7.1 �ร��า�การทาง��ั�ีที�ส�า��ั������ส���ิฐาน

(ก) การด้อยค่าของค่าความนิยม

��ลค�าท��คาด��าจ��ด้รบัคืน�องหน��ย�ินทร�ัย�ท��ก�อ�ห้เกิดเงนิ�ด�ิจาร�าจากมูลค่ายุติธรรมหักด้วยต้นทุนในการ

จําหน่ายดงักล�า�ท��ค�าน���ดยปร��า�การกร���เงนิ�ดก�อน�า��ท��อ้างองิจากงบปร��า�ครอบคลุ�ร�ย�เ�ลา 5 ปี

���ง�ดร้บัอนุ��ัจิาก��บ้รหิาร

กร���เงิน�ดหลังจากป�ท�� 5 ได้จดัทําโดยใช้อัตราการเติบโต�า�ท���ด้กล�า��นห�ายเห�ุ�้อ 23 ���งอั�ราการเ�ิบ��

ดงักล�า��อดคล้องกบัการคาดการ�����งร��อย���นรายงาน�องอุ��าหกรร�ท�������น�ดยเ��า�กบัหน��ย�นิทร�ัย�ท��ก�อ�หเ้กดิ
เงนิ�ดนั �น 
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(ข) การด้อยค่าของสินทรพัย์

กลุ่มกิจการทดสอบการด้อยค่าของเงนิลงทุนในบรษิัทย่อย บรษิัทร่วม และส่วนได้เสียในการร่วมค้า �ี�ดิน อาคารและ

อุปกรณ� และ�ิน�ร��ย�ไม่มีต�วตนตามน�นบายการบ����ีี�ได้กล่าวในหมายเหตุข้อ 5.12 มูลค่า�ี�คาดว่าจะได้ร�บคืน�อง

หน่วย�นิ�ร��ย��ี�ก่อให้เกิดเงนิ�ด�ิจารณาจากการคํานวณมูลค่าจากการใช้หรอืมูลค่ายุติธรรมหกัด้วยต้นทุนในการ

จําหน่าย�ี�เหมาะ�ม การคาํนวณดงักล่าวอาศยัการประมาณการ 

(ค) การกาํหนดอตัราการคิดลด�อ�หนี�สินตามสญัญา�ช�าและประมาณการหนี�สิน

กลุ่มกจิการประเมนิอ�ตราดอกเบี�ย ด�งนี�

อ�ตราดอกเบี�ยการกูย้มื�่วนเ�ิ�ม�องผูเ้�่า

 ใ��้้อมูล�ี�การจ�ดหาเงนิ�ุนจากบุคคล�ี��าม�องแต่ละกิจการ�ี�เป็นผูเ้�่าและปร�บปรุง�้อมูล�ี�ไดร้�บให้�ะ�้อนก�บ
การเปลี�ยนแปลงในป�จจ�ย�างดา้นการเงนิ�องผูเ้�่าหากเป็นไปได้

 ปรบัปรุงสญัญาเช่าโดยเฉพาะเจาะจง เช่น อายุสญัญาเช่า ประเทศ สกุลเงนิ และหลกัประกนั 

อ�ตราเงนิเ�้อและอ�ตราผลตอบแ�นตรา�ารหนี�ร��บาลใ��้�าหร�บประมาณการหนี��นิ

(ง) �ี�ดิน อาคารและอปุกรณ์

ฝ่ายบรหิารเป็นผูป้ระมาณการอายุการใ�ง้านและมลูค่าคงเหลอื��าหร�บ�ี�ดนิ อาคารและอุปกรณ��องกลุ่มกจิการโดยฝ่ายบรหิาร

จะ��าการ�บ�วนค่าเ�ื�อมราคาเมื�ออายุการใ�้งานและมูลค่าคงเหลือ มคีวามแตกต่างไปจากการประมาณในงวดก่อน หรอื 

มกีารต�ดจ�าหน่าย�นิ�ร��ย��ี�เ�ื�อม��า�หรอืไม่ไดใ้�ง้านเนื�องจากการ�ายหรอืเลกิใชง้านหรอืจําหน่ายออกไป 

7.2 การใช้ดลุยพินิ��ี�สาํคญัในการป�ิบติัตามมาตรฐานการบญัชี

(ก) เงินลงทุนในบริษทัร่วม

ผู้บริหารได้ประเมินระด�บ�องความมีอิ��ิ�ล�ี�กลุ่มกิจการมีใน DIF, Genxas และ HG และได้ตัดสินใจว่ากลุ่มกิจการ 

มอีิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคญัถึงแม้ว่ามกีารถือหุ้นเป็นจํานวนร้อยละ 23.38 ร้อยละ 7.69 และร้อยละ 16.30 ตามลําดบั 

ด�งน� �นจงึจดัประเภทเงนิลงทุนดงักล่าวเป็นเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 

(ข) การร่วมการงาน 

บร�ิ���ือ��ิ�ใินการออกเ�ยีง�ี�ต่างก�นในการร่วมการงาน�องกลุ่มกจิการ กลุ่มกิจการมกีารควบคุมร่วมในการงานนี� 

เนื�องจาก�ายใต�้���า�ี�ตกลงร่วมก�นไดก้�าหนดว่าการต�ด�นิใจใด�เกี�ยวก�บกจิกรรม�ี�เกี�ยว�อ้งจะต้องไดร้�บความเหน็�อบ
อย่างเป็นเอกฉนัท์ จากผู�้ี�ร่วมก�นควบคุมการงานแล้วเ�่าน� �น

การร่วมการงานของกลุ่มกิจการได้จ�ดต� �ง���นในรูปแบบบร�ิ��จ�าก�ด และให้�ิ��ิใน�ิน�ร��ย��ุ��ิ�องบร�ิ��จ�าก�ดนี�

แก่กลุ่มกจิการและผูร่้วมการงานอื�น �ายใต�้อ้ตกลงร่วมก�น ด�งน� �นเงนิลง�ุนนี�จ�งจ�ดเป็นการร่วมคา้
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8 ข้อมูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานรวม

คณะผู้บรหิารเป็นผู้มีอํานาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดําเนินงาน คณะผู้บรหิารได้พิจารณาส่วนงานดําเนินงานโดยใช้ข้อมูลภายใน 
กลุ่มกิจการท���ู��ร�ิาร����นการ�ร�เมิน�ลการ��ิ��ติงานเ��นรา��ตรมาส�ข�อมูลทางการเงนิจําแนกตามส่วนงานของกลุ่มกิจการ

ประกอบดว้ย 

1. ทรมูฟู เอช 

2. ทรอูอนไลน์ 

3. ทรวู�ิ � �นส�

����ู��ร�ิาร�ิจาร�าว่ากลุ่มกิจการ�ําเนิน�ุรกิจเ��า��น�ร�เท��ท�เ��นส่วน���่���งน� �น�่า��ร�ิารจ�ง�ิจาร�าว่ากลุ่มกิจการ

ม�ส่วนงานทาง�ูมิ�าสตร�เ���งส่วนงานเ���ว��ลการ��ิ��ติงานจ��ูก�ร�เมินจากกํา�รก่อน�า������งเ�� นข�อมูลท��เ�มา�สมกว่า

และสามารถเปรยีบเทยีบผลการปฏ�ิ�ตงิานก��กจิการอ��น�นกลุ่มอุตสา�กรรมท��เก���วข�อง

�ม่ม�ลูก��ารา���รา��น��งเ��นลูก��ารา����่�เน��องจากลูก��าของกลุ่มกจิการม�ลูก��าจํานวนมาก����ง���แก่�ู�����ริการท� �ง�า��ุรกิจ

แล��ู����รา��่อ�ท� �ว��

ข้อมูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานรวม

รายได้จากภายนอก 

สาํหรบัปีส���ส����ั�ี��31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

ล้านบาท 

พ.ศ. 2563 

ล้านบาท 

ทรมูฟู เอช 111,087.69 105,379.29

ทรอูอนไลน์ 25,215.00 24,533.38

ทรวู�ิ � �นส� 7,352.58 8,299.67

รวม 143,655.27 138,212.34

รายไดส้ําหรบัปีพ.ศ. 2564 รบัรู ้ณ จุ�เวลา��เวลา�น��งแล��า��น�่วงเวลา��เวลา�น��งจํานวน 23,284.98 ลา้นบาท และ 120,370.29 ล้านบาท 

ตามลําดบั 

รายงานประจำป 2564 (แบบ 56-1 One Report)

True to Tech, The Future is True
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กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ของส่วนงาน

สาํหรบัปีสิ�นส��วนั�ี��31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

ล้านบาท 

พ.ศ. 2563 

ล้านบาท 

ทรมูฟู เอช (10,201.44) (9,952.71)

ทรอูอนไลน์ 8,275.06 10,034.06

295.44 893.44

รวม (1,630.94) 974.79
รายการระหว่างกนั 264.28 (30.47)

รวม (1,366.66) 944.32

ทรพัยสิ์นของส่วนงาน

วนั�ี��31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

ล้านบาท 

พ.ศ. 2563 

ล้านบาท 

ทรมูฟู เอช 437,340.93 431,810.32

ทรอูอนไลน์ 167,252.27 164,225.98
20,321.38 21,511.60

รวม 624,914.58 617,547.90

หนี�สินของส่วนงาน

วนั�ี��31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

ล้านบาท 

พ.ศ. 2563 

ล้านบาท 

ทรมูฟู เอช 291,077.79 320,289.10

ทรอูอนไลน์ 244,765.38 203,993.17

7,253.36 7,648.50

รวม 543,096.53 531,930.77

รายงานประจำป 2564 (แบบ 56-1 One Report)

True to Tech, The Future is True
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีส��นส�ดวนัที��31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564

52

9 มูลค่ายุติธรรม

มลูค่ายุตธิรรมข�งสนิทรพัย์ทางการเงนิ�ล�หน��สนิทางการเงนิท��ม��ายุคงเหล�ืตํ�าก�่าหน��ง���ม�ค่า�กล้เค�ยงก�ัมูลค่าทาง��ั���น�กจากน��

เงนิ�ห้กู้ยืม�ก่กิจการท��เก��ย�ข้�งกัน�ล�เงินกู้ยืมจากธนาคารการเงนิม��ัตราด�กเ��ย�กล้เค�ยงกั��ัตราด�กเ���ยในตลาด ดังนั �น

�่าย�รหิารจ�งเ�ื�อว่ามลูค่าตามบญัชขีองเงนิใหกู้้ยมืดงักล่าวมมีลูค่าใกล้เคยีงกบัมลูค่ายุตธิรรม 

ตารางต่�ไ�น���สดงมลูค่ายุตธิรรมและมลูค่าตามบญัชขี�งสนิทรพัย�์ล�หน��สนิทางการเงนิ

งบการเงินรวม

มูลค่ายุติธรรม

ผ่านกาํไร 

หรือขาดทุน 

มูลค่ายุติธรรม

ผ่านกาํไรขาดทุน

เบด็เสรจ็อื�น

ราคาทนุ 

ตดัจาํหน่าย 

รวมราคา 

ตามบญัชี มูลค่ายุติธรรม

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

วนัที��31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564

��ิ�ร�ัย��า��าร���ิ�� �วดัดว้ยม�ลค่ายุตธิรรม
สนิทรพัยท์างการเงนิท���ดัด�้ย
   มลูค่ายตุธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน 2,374.82 - - 2,374.82 2,374.82
สนิทรพัยท์างการเงนิท���ดัด�้ยมลูค่ายุตธิรรม
ผ่านกําไรขาดทุนเ��ดเสร�จ�ื�น - 260.87 - 260.87 260.87

ลูกหน��ตราสาร�นุพนัธ์ 2,364.13 - - 2,364.13 2,364.13

4,738.95 260.87 - 4,999.82 4,999.82

��ิ�ร�ัย��า��าร���ิ�� �ไม่ไดว้ดัดว้ย
   มลูค่ายตุธิรรม
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด - - 22,082.67 22,082.67 22,082.67
ลูกหน��การคา้�ล�ลกูหน���ื�น - - 50,234.35 50,234.35 50,234.35
เงนิใหกู้ย้มืร�ย�สั �นแก่กจิการท��เก��ย�ข�้งกนั - - 2.00 2.00 2.00
สนิทรพัยท์างการเงนิท���ดัด�้ยราคาทุน
   ตดัจําหน่าย - - 1.23 1.23 1.23
สนิทรพัยห์มุนเ��ยน�ื�น - - 211.04 211.04 211.04
สนิทรพัยไ์ม่หมุนเ��ยน�ื�น - - 8,606.35 8,606.35 8,500.00

- - 81,137.64 81,137.64 80,977.29

������ิ�า��าร���ิ�� �วดัดว้ยม�ลคา่ยตุธิรรม
เจ้าหน��ตราสาร�นุพนัธ์ 46.18 - - 46.18 46.18

������ิ�า��าร���ิ�� �ไม่ไดว้ดัดว้ย
   มลูค่ายุตธิรรม
เงนิกูย้มืร�ย�สั �น - - 5,999.47 5,999.47 5,999.47
เจ้าหน��การคา้�ล�เจ้าหน���ื�น - - 77,699.15 77,699.15 77,699.15
หน��สนิหมุนเ��ยน�ื�น - - 791.64 791.64 791.64
เงนิกูย้มืระยะยาว - - 251,508.62 251,508.62 249,886.90
หน��สนิตามส�ั�าเ�า่ - - 114,168.85 114,168.85 113,111.30
หน��สนิ�าย�ตส้�ั�า�ล����นุ�าต�หดํ้าเนินการ - - 57,975.31 57,975.31 56,550.79

- - 508,143.04 508,143.04 504,039.25

รายงานประจำป 2564 (แบบ 56-1 One Report)

True to Tech, The Future is True



บริษทั ทรู �อร��อเร�ั �น�จ���ดั�(มหาชน) 
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งบการเงินรวม

มูลค่ายุติธรรม

ผ่านกาํไร 

หรือขาดทุน 

มูลค่ายุติธรรม

ผ่านกาํไรขาดทนุ

เบด็เสรจ็อื�น

ราคาทุน 

ตดัจาํหน่าย 

รวมราคา 

ตามบญัชี มูลค่ายุติธรรม

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

วนัที��31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

��ิ�ร�ัย��า��าร���ิ�� �วดัดว้ยม�ลค่ายุตธิรรม

สนิทรพัยท์างการเงนิท���ดัด�้ย

   มลูค่ายตุธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน 1,188.99 - - 1,188.99 1,188.99

สนิทรพัยท์างการเงนิท���ดัด�้ยมลูค่ายุตธิรรม

ผ่านกําไรขาดทุนเ��ดเสร�จ���น - 353.56 - 353.56 353.56

ลูกหน��ตราสาร�นุพนัธ์ 22.53 - - 22.53 22.53

1,211.52 353.56 - 1,565.08 1,565.08

��ิ�ร�ัย��า��าร���ิ�� �ไม่ไดว้ดัดว้ย

   มลูค่ายุตธิรรม

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด - - 24,397.27 24,397.27 24,397.27

ลูกหน��การคา้�ล�ลกูหน�����น - - 43,534.51 43,534.51 43,534.51

เงนิกูย้ �มร�ย�สั �น�ก่กจิการท��เก��ย�ข�้งกนั - - 51.70 51.70 51.70

สนิทรพัยท์างการเงนิท���ดัด�้ยราคาทุน

   ตดัจําหน่าย - - 1.23 1.23 1.23

สนิทรพัยห์มุนเ��ยน���น - - 8,350.19 8,350.19 8,350.19

สนิทรพัยไ์ม่หมุนเ��ยน���น - - 1,285.49 1,285.49 1,285.49

- - 77,620.39 77,620.39 77,620.39

������ิ�า��าร���ิ�� �วดัดว้ยม�ลคา่ยตุธิรรม

เจ้าหน��ตราสาร�นุพนัธ์ 2,413.60 - - 2,413.60 2,413.60

������ิ�า��าร���ิ�� �ไม่ไดว้ดัดว้ย

   มลูค่ายุตธิรรม

เงนิกูย้ �มร�ย�สั �น - - 3,500.00 3,500.00 3,500.00

เจ้าหน��การคา้�ล�เจ้าหน�����น - - 77,514.82 77,514.82 77,514.82

หน��สนิหมุนเ��ยน���น - - 686.19 686.19 686.19

เงนิกูย้มืระยะยาว - - 219,499.19 219,499.19 217,829.97

หน��สนิตามส�ั�าเ�า่ - - 126,405.28 126,405.28 127,863.83

หน��สนิ�าย�ตส้�ั�า�ล����นุ�าต�หดํ้าเนินการ - - 64,353.21 64,353.21 63,383.94

- - 491,958.69 491,958.69 490,778.75

รายงานประจำป 2564 (แบบ 56-1 One Report)

True to Tech, The Future is True
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

มูลค่ายุติธรรม

ผ่านกาํไร 

หรือขาดทุน 

มูลค่ายุติธรรม

ผ่านกาํไรขาดทุน

เบด็เสรจ็อื�น

ราคาทนุ 

ตดัจาํหน่าย 

รวมราคา 

ตามบญัชี มูลค่ายุติธรรม

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

วนัที��31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564

��ิ�ร�ัย��า��าร���ิ�� �วดัดว้ยม�ลค่ายุตธิรรม

สนิทรพัยท์างการเงนิท����ั��้ยมลูค่ายุตธิรรม

   ผ่านกําไรหรอืขาดทุน - 1.00 - 1.00 1.00

��ิ�ร�ัย��า��าร���ิ�� �ไม่ไดว้ดัดว้ย

   มลูค่ายุตธิรรม 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด - - 12,711.06 12,711.06 12,711.06

ลูกหน��การคา้�ล�ลกูหน�����น - - 21,953.15 21,953.15 21,953.15

เงนิใหกู้ย้�มร�ย�สั �น�ก่กจิการท��เก��ย���้งกนั - - 4,605.98 4,605.98 4,605.98

สนิทรพัยห์มุนเ��ยน���น - - 8.30 8.30 8.30

สนิทรพัยไ์ม่หมุนเ��ยน���น - - 97.04 97.04 93.34

- - 39,375.53 39,375.53 39,371.83

������ิ�า��าร���ิ�� �ไม่ไดว้ดัดว้ย

    มลูค่ายตุธิรรม 

เงนิกูย้ �มร�ย�สั �น - - 5,999.47 5,999.47 5,999.47

เจ้าหน��การคา้�ล�เจ้าหน�����น - - 2,693.34 2,693.34 2,693.34

เงนิกูย้ �มร�ย�สั �นจากกจิการท��เก��ย���้งกนั - - 499.17 499.17 499.17

หน��สนิหมุนเ��ยน���น - - 9.16 9.16 9.16

เงนิกูย้มืระยะยาว - - 153,538.27 153,538.27 152,704.97

หน��สนิตามส�ั�าเ�า่ - - 543.16 543.16 541.59

- - 163,282.57 163,282.57 162,447.70

รายงานประจำป 2564 (แบบ 56-1 One Report)

True to Tech, The Future is True



บริษทั ทรู �อร��อเร�ั �น�จ���ดั�(มหาชน) 
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

มูลค่ายุติธรรม

ผ่านกาํไร 

หรือขาดทุน 

มูลค่ายุติธรรม

ผ่านกาํไรขาดทุน

เบด็เสรจ็อื�น

ราคาทนุ 

ตดัจาํหน่าย 

รวมราคา 

ตามบญัชี มูลค่ายุติธรรม

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

วนัที��31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

��ิ�ร�ัย��า��าร���ิ�� �วดัดว้ยม�ลค่ายุตธิรรม

สนิทรพัยท์า�การเ�นิท���ดัด�้ยมลูค่ายุตธิรรม

ผ่านกําไรขาดทุนเ��ดเสร�จ���น - 1.00 - 1.00 1.00

��ิ�ร�ัย��า��าร���ิ�� �ไม่ไดว้ดัดว้ย

   มลูค่ายตุธิรรม 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด - - 13,374.89 13,374.89 13,374.89

ลูกหน��การคา้�ล�ลกูหน�����น - - 19,306.29 19,306.29 19,306.29

เ�นิกูย้ �มร�ย�สั �น�ก่กจิการท��เก��ย�ข�้�กนั - - 46,228.68 46,228.68 46,228.68

สนิทรพัยห์มุนเ��ยน���น - - 11.78 11.78 11.78

สนิทรพัยไ์ม่หมุนเ��ยน���น - - 130.87 130.87 130.87

- - 79,052.51 79,052.51 79,052.51

������ิ�า��าร���ิ�� �ไม่ไดว้ดัดว้ย

    มลูค่ายตุธิรรม 

เ�นิกูย้ �มร�ย�สั �น - - 3,500.00 3,500.00 3,500.00

เจ้าหน��การคา้�ล�เจ้าหน�����น - - 3,150.38 3,150.38 3,150.38

เ�นิกูย้ �มร�ย�สั �นจากกจิการท��เก��ย�ข�้�กนั - - 1,005.85 1,005.85 1,005.85

หน��สนิหมุนเ��ยน���น - - 18.63 18.63 18.63

เงนิกูย้มืระยะยาว - - 103,923.10 103,923.10 103,656.43

หน��สนิตามส�ั�าเ�า่ - - 947.00 947.00 949.84

- - 112,544.96 112,544.96 112,281.13

การประมาณการมูลค่ายุติธรรม

ตารา�ต่�ไ�น���สด�ถ��เคร����ม��ทา�การเ�นิท���ดัมูลค่าด�้ยมูลค่ายุตธิรรมจํา�นกตาม�ธิ�การ�ร�มา�มูลค่า�ค�าม�ตกต่า�ข��ร�ด�ัข�้มูล

สามารถ�สด�ไดด้�ัน��

 ข�้มลูร�ด�ัท���1 ราคาเสน�����ขาย��ไม่ต�้��ร�ั�รุ����นตลาดท��ม�ส�าพคล่��สาํหร�ัสนิทรพัยห์ร��หน��สนิ�ย่า�เด�ย�กนั

 ข�้มลูร�ด�ัท�� 2 ข�้มูล���นน�กเหน��จากราคาเสน�����ขาย����ร�ม�ยู่�นร�ด�ัท���1 ท��สามารถส�ัเกตได�้ดยตร���ได�้ก่�ข�้มูลราคาตลาด)

หร���ดย��้ม��ได�้ก่�ข�้มลูท��คาํน��มาจากราคาตลาด��สาํหร�ัสนิทรพัยนั์ �นหร��หน��สนินั �น
 ข�้มลูร�ด�ัท���3 ข้�มูลสําหร�ัสนิทรพัย์หร��หน��สนิ����ไม่ได้�้า��ิ�จากข้�มูลท��สามารถส�ัเกตได้จากตลาด��ข้�มูลท��ไม่สามารถ

สงัเกตได)้ 

รายงานประจำป 2564 (แบบ 56-1 One Report)

True to Tech, The Future is True



บริษทั ทรู คอร�์อเร�ั �น จาํกดั (มหาชน) 
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�าราง�����น�����ง��ง�นิทร�ั��ทางการเงนิ�ล��น���นิทางการเงนิ��งกลุ��ก�ิการท����ั�ลู��า�����ลู��า�ุ��ิรร� ���นัท���31 ธนัวาคม 

งบการเงินรวม

ข้อมูลระดบั 1 ข้อมูลระดบั 2 ข้อมูลระดบั 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 

สินทรพัย์

สินทรพัยท์างการเงินที�วดัมูลค่าด้วย  

มูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรอืขาดทนุ

หมุนเวียน 

เงนิลงทุนในกองทุนรวม - - 0.11 0.11 - -
ลูก�น���นุ�นั��ทางการเงนิ - - 625.42 1.33 - -

ไม่หมุนเวียน

ลูก�น���นุ�นั��ทางการเงนิ - - 1,738.71 21.20 - -
เงนิลงทุนในบรษิทั���น - ตราสารทนุ - - - - 2,374.71 1,188.88

สินทรพัยท์างการเงินที�วดัมูลค่าด้วย

มูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็อื�น

หมุนเวียน

ตราสารทุน - 92.69 - - - -

ไม่หมุนเวียน

เงนิลงทุนในบรษิทั���น - ตราสารทนุ - - - - 260.87 260.87

�นี�สิน

�นี�สินทางการเงินที�วดัมูลค่าด้วยมูลค่า  

ยุติธรรมผ่านกาํไรหรอืขาดทุน

หมุนเวียน

เ��า�น���นุ�นั��ทางการเงนิ - - 41.03 1,274.43 - -

ไม่หมุนเวียน

เ��า�น���นุ�นั��ทางการเงนิ - - 5.15 1,139.17 - -

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ข้อมูลระดบั 1 ข้อมูลระดบั 2 ข้อมูลระดบั 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 

สินทรพัย์

สินทรพัยท์างการเงินที�วดัมูลค่าด้วยมูลค่า

ยุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น

ไม่หมุนเวียน

เงนิลงทุนในบรษิทั���น - ตราสารทุน - - - - 1.00 1.00
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การ�อนระหว่า�ระดบัขอ��ั �นมูลค่ายุติธรรม

กลุ่มก�ิการร�ัรู�การ�อนร�หว่างร�ด�ัของ�ั �นมลูค่ายุตธิรรม�วนัท���31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

ระหว่างปีกลุ่มกิจการโอนตราสารทุนจากระดบั 1 ไปยงัระดบั 3 �น��อง�ากการวดัมูลค่ายุติธรรมร�ด�ัท���1 ไม่สะท้อนมูลค่ายุติธรรมของ 

ตรา�ารทุนท���ม่�ด�ม�ราคา��นอ���อขาย

9.1 เทคนิคการประเมินมูลค่าสาํหรบัการวดัมูลค่ายุติธรรมระดบัที��1

การวดัมูลค่ายุตธิรรมของ�งนิลงทุนอ�างองิ�ากราคาตลาด���วนัท��ในง���ดง�าน�การ�งนิใน�TSX Venture Exchange of Canada

มลูค่ายุตธิรรมอยู่ในการวดัมลูค่ายุตธิรรมร�ด�ัท���1

9.2 เทคนิคการประเมินมูลค่าสาํหรบัการวดัมูลค่ายุติธรรมระดบัที��2

�งนิลงทุนในตรา�ารทุน���งมูลค่ายุตธิรรมอยู่ในร�ด�ัท���2 วดัมูลค่ายุตธิรรมโดยใชว้ธิคีดิมูลค่าสนิทรพัย์สุทธ ิ(“NAV”) ��วนั�ิ�นงวด

���ง���นข�อมลูท����ย�พร่ในตลาดตรา�ารหน���ห่ง�ร��ท��ทย�ค�านว��ดย�ู��ดัการกองทุน�ู�ออกตรา�ารนั �น

อนุพนัธท์างการ�งนิท��อยู่ในร�ด�ัท���2 วดัมูลค่ายุตธิรรมของหลกัทรพัย์�ดยการใ��ข�อมูลท���ามาร��งั�กต�ด��ากตลาด���่นอตัรา

�ลก��ล��ยน�งนิตราต่าง�ร��ท�ท���ร�กา��ว�ใน�หล่งข�อมูลท���ร��า�นทั �ว���ามาร��ข�า��ง�ด����วนัท�าการ�ุดท�ายของวนัท��

ในงบแสดงฐานะการเงนิ 

มูลค่ายุติธรรม�ุทธิของ��ั�า���อขาย�งนิตราต่าง�ร��ท�ล่วงหน�าอยู่ในร�ด�ัท���2 คํานวณโดยใช้วิธีคิดมูลค่าปัจจุบันสุทธ ิ 

(Net present value) ของ�ร�มา�การ��านวน�งนิท��ธนาคารคาดว่า��ต�อง�ด�ร�ัหร�อ��ต�อง�่าย�ม��อ�ิ�น�ุด��ั�า���วนัท��ในง�
แสดงฐานะการเงนิ 

9.3 เทคนิคการประเมินมูลค่าสาํหรบัการวดัมูลค่ายุติธรรมระดบัที��3

�งนิลงทุนใน�ร�ิทัอ��น���งมลูค่ายุตธิรรมอยู่ในร�ด�ัท��� 3 วดัมลูค่ายุตธิรรม�ดยใ��วธิ�ว�ิครา�หข์�อมลูของ�ร�ิทัอ��น�ท�ย��ค�ยงและ

วธิวีเิคราะหก์ระแสเงนิสดคดิลด 

ตารางต่อ��น����ดง��รุ�ข�อมูล��งิ�รมิา�ของข�อมูลท���ม่�ามาร��งั�กต�ด�ท��ม��าร���าค�ัท��ใ��ในการ�ดัมูลค่ายุติธรรมท�����น
ขอ้มลูระดบั 3 

มูลค่ายุติธรรม ช่วงของข้อมูล 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2563 ข้อมูลที��ม่สามารถ

ล้านบาท ล้านบาท สงัเกตได้ พ.ศ.2564 พ.ศ.2563

เงนิลงทุนในตราสารทุนท���ม่อยูใ่น
ความตอ้งการของตลาด 

2,375.11 1,189.28 มลูค่าสุทธขิองกจิการต่อรายได้ 20.6x-2.8x 12.5x-2.4x
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ตารางต����น���ส�ง���า�ส��พ�น����ง�����ลท�����สา�าร�ส�งเ�ต��������ล��า�ุต�ิรร�

การเปลี�ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม

ข้อมูลที�ไม่สามารถ การ 

การเพิ�มขึ�นของสมมุติฐาน

ร้อยละ 

การลดลงของสมมุติฐาน

ร้อยละ 

สงัเกตได้ เคลื�อนไหว พ.ศ.2564 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2563 

เงนิลงทุนในตราสารทุนท��
ไม่อยูใ่นความตอ้งการ
ของตลาด 

มลูคา่สุทธขิองกจิการ 
ต่อรายได้

0.5 เท่า เพิ�����น 2.44 เพิ�����น 3.99 ลดลง 2.44 ลดลง 3.99

10 ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

รา��าร��งต����น��เ��นรา��ารท��ร������ใน�าร��าน��ผลจากการดําเนินงาน 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุ�วนัที��31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

��าใ����า�ทางตรงท��เ��������ง���รา���� 32,782.27 35,628.76 0.19 -

��าใ����า�เ����������รง��า� 4,156.85 4,561.70 29.16 146.72

��าใ����า�เ��������พน��งาน 11,484.42 12,289.15 4,698.68 4,916.59

ค่าใชจ่้ายในการขาย โฆษณา  
   และประชาสมัพนัธ์ 3,445.11 4,652.96 757.70 850.46

�ล�า�ทุน��านเ�ร�ติท���า���า��เ��ิ���น�

   (การกลบัรายการ) (หมายเหตุขอ้ 16) 3,125.35 2,470.64 - (39.80)

��าเส����รา�า

   -  สนิทรพัยข์องกจิการ 17,819.88 16,619.76 104.77 93.07

ค่าตดัจําหน่าย  
   -  สนิทรพัย์ไม่มตีวัตน (หมายเหตุขอ้ 24) 15,948.47 14,319.73 53.64 42.55

   -  สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้(หมายเหตุขอ้ 22) 11,797.05 11,853.66 301.82 446.43

- ���นๆ 2,261.25 2,610.16 - -
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11 ต้นทุนทางการเงิน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีส���ส����ั�ี��31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

�อ����������

   -เงินกู้ยืม 10,059.59 9,226.94 5,182.56 3,834.89

-������������������� ���������ข้อ 30) 6,040.70 6,447.03 30.38 62.88

(กําไร)ข��������อ��������������

   เงินตราต่างประเทศ (3.13) 110.23 - -

��้����������������������ขอ้������อ�����

   (หมายเหตุขอ้ 31) 2,402.93 1,889.70 - -
ตน้ทุน����������อ��� 843.11 801.66 235.22 212.25

รวมตน้ทุนทางการเงนิ 19,343.20 18,475.56 5,448.16 4,110.02

12 ภาษีเงินได้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีส���ส����ั�ี��31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

ภาษเีงนิไดใ้นงวดปัจจุบนั (636.91) (735.86) (89.45) (244.67)
ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชี

������������� ������ ���������ขอ้ 25) 482.05 717.09 222.11 (549.74)

ภาษเีงนิได ้ (154.86) (18.77) 132.66 (794.41)
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��ต่������่����������������������������ั�������������������������ั���

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีส���ส����ั�ี��31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

(ขาดทุน)กําไรก่อนภาษเีงนิได้ (1,366.66) 944.32 4,770.92 6,930.94

ภาษเีงนิไดอ้ตัรารอ้ยละ 20  273.33 (188.86) (954.18) (1,386.19)

ผลต่างจากอตัราภาษี (1.32) - - -

�����������่ต�อ���������������� - 486.11 799.05 685.01

(�่�����่�������่��������ั�����������) ค่าใชจ่้าย  
�����������ั�������������������� 450.81 192.02 73.47 (93.23)

����������������ั�����ั�����่�����ั�������

   สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัชี (3,325.81) (2,958.51) - -

�����ั���������ั��������������อ���ต�ั��ั�������่�����ั��� 1,513.06 1,342.04 214.32 -

�����������������������อ��ต�����่�����ั�������

   สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัชี 199.65 277.87 - -

ผลการดําเนินงานของบรษิทัร่วม - สุทธจิากภาษี 735.42 830.56 - -

ภาษเีงนิได้ (154.86) (18.77) 132.66 (794.41)

อัต��������������ั������������������������������อ����(11.33) ต่อ�� ���������������รบัรู้สินทรพัย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี

จาก�่�����อ�����อ��่��อ������� อาคาร และอุปกรณ์�����่�����ั�����อ��ต ����อ����กลุ่มกจิการประเมนิว่าจะสามารถใชผ้ลประโยชน์ทาง
ภาษีไดใ้นอนาคต และไม่ไดร้บัรูส้นิทรพัย์ภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชสีําหรบัขาดทุนทางภาษี����������������ั�����ั อตัราภาษีเงนิไดถ้วั

��������อ��� (2.78) ต่อปี ������ั����������������������������������������������ั�������������และการรบัรูส้นิทรพัยภ์าษีเงนิไดร้อ
การตดับญัชจีากภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน (พ.ศ. 2563 ��อตั���������������ั�����������������������������อ����1.99 ต่อปี 

��������������รบัรูส้นิทรพัย์������������อ���ต�ั��ั�����������������������������อ���ต�����������������ั�������������และอตัรา

�������������ั��������อ��� 11.46 ต่อ���������ั����������������������������������������������ั��������������

��อ�����������ั������������อการตดับญัชแีสดงไวใ้นหมายเหตุขอ้ 25 
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13 ก�า�ร������น�ั �นพ��น�าน

กํา���่���น้� � �น���น�าน�ํานว����กา��า�กํา��ท�����น��ง��้�����้นสา���ของบรษิทั �้ว��ํานวน��น้สา�����ว��ล����่วงนํ�า�น�กโดยไม่รวม
หุน้สามญั������น�น���ว่าง�� สาํ���บปี พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 �����กา��าํนว���ง�่���น��

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

ส่วนแบ่งกํา��ท�����น��ง��า้��งบ����ท���่ (ลา้นบาท) (1,428.41) 1,048.40 4,903.59 6,136.53

�ํานวน��น้สา�����ว��ล����่วงนํ�า�น�ก

�����่�ว���น้สา���������น (ลา้นหุน้) 33,344.20 33,362.47 33,344.20 33,362.47

กํา���่���น้� � �น���น�าน (บาท) (0.04) 0.03 0.15 0.18

14 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

�นั����31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

เงนิสดในมอื 1,219.66 1,312.22 1.44 1.75

�ง�น�าก�นา�า������ท�่า���น�����ทวง�า� 20,743.82 23,018.13 12,665.79 13,329.68

21,963.48 24,330.35 12,667.23 13,331.43

����า��ก�บ�����ว��ล���สาํ���บ�ง�น�าก����ส� �น�ท่าก�บรอ้ยละ 1.24 ต่อปี (พ.ศ. 2563 : รอ้ยละ 1.31 ต่อปี)  

15 เงิน�าก�นา�าร�����ภาระผกูพนั

เงนิฝากธนาคารท�����า����ก��น���ก�บ�ว้�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

�นั����31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

ประเภทหมุนเวยีน 43.84 43.53 43.83 43.46

ประเภทไมห่มุนเวยีน 21.35 23.39 - -

65.19 66.92 43.83 43.46

รายงานประจำป 2564 (แบบ 56-1 One Report)

True to Tech, The Future is True



บริษทั ทรู ���������� ����������(มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีส���ส���������31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564

62

ประเภทหมุนเวียน 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

�������31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

เงนิฝากออมทรพัย์ 43.84 43.53 43.83 43.46

ประเภทไม่หมุนเวียน 

งบการเงินรวม

�������31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

ล้านบาท ล้านบาท 

เงนิฝากออมทรพัย์ 0.32 0.32

เงนิฝากประจํา 21.03 23.07

21.35 23.39

ภายใต้ข้อกําหนดของสญัญาเงนิกู้ยื��สญัญากา��ดัหาเงนิ���หน��สนิต�าง�����ิั�ย�อย�าง�ห�ง�ด้นํา�ัญ��เงนิ�าก�นา�า�ข้างต้น

�ํ�า���กนัเ�ื�อเ��นห�กั���กนัก�ั�ู�สญัญา

16 ���������������������������

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

�������31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

�ูกหน��บรษิทั NT - 360.41 - 360.41
�ูกหน��กา��า้ 25,950.33 23,994.49 671.24 822.37

�ูกหน������าย�ด�้า้ง��ั�- ก�ิกา����เก��ย�ขอ้งกนั

   (หมายเหตุขอ้ 41) 18,403.36 14,169.50 21,503.27 18,675.66

�ูกหน��กา��า้ 44,353.69 38,524.40 22,174.51 19,858.44

รายไดค้า้งรบั 11,163.32 11,658.49 403.60 2,273.31

����ูกหน��กา��า้ 55,517.01 50,182.89 22,578.11 22,131.75

หกั  ��ขาด��นดา้นเ��ดติ����าด��า��เกดิข��น (หมายเหตุขอ้ 41) (6,779.80) (7,908.51) (1,055.60) (2,947.21)

�ูกหน��กา��า้�- สุทธิ 48,737.21 42,274.38 21,522.51 19,184.54

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหน้า 1,553.04 1,357.97 35.97 24.61

�ูกหน��อื�น 1,506.05 1,284.86 89.74 2.41

ดอกเ���ย�า้ง��ั 0.85 1.40 341.95 122.57

�ูกหน��กา��า้����ูกหน��อื�น 51,797.15 44,918.61 21,990.17 19,334.13

รายงานประจำป 2564 (แบบ 56-1 One Report)

True to Tech, The Future is True



บริษทั ทรู ���������� ����������(มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีส���ส���������31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564

63

31

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

�������31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

15,780.76 9,172.32 661.32 1,728.97

คา้งชาํระน้อยกว่า 3 เดอืน 10,473.44 9,709.07 2,768.39 2,979.00

คา้งชาํระ 3 - 6 เดอืน 2,436.08 5,616.09 3,017.81 2,212.35

คา้งชาํระ 6 - 12 เดอืน 4,436.79 7,315.36 5,664.39 4,804.98

คา้งชาํระมากกว่า 12 เดอืน 11,226.62 6,711.56 10,062.60 8,133.14

44,353.69 38,524.40 22,174.51 19,858.44

รายไดค้า้งรบั 11,163.32 11,658.49 403.60 2,273.31

55,517.01 50,182.89 22,578.11 22,131.75

หกั  (หมายเหตุขอ้ 41) (6,779.80) (7,908.51) (1,055.60) (2,947.21)

- สุทธิ 48,737.21 42,274.38 21,522.51 19,184.54

��������������������������

5.7 และ 6.1.2 

รายการกระทบยอด 31

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

�������1 มกราคม  7,908.51 6,745.24 2,947.21 2,990.01

(ลดลง)  

   (หมายเหตุขอ้ 10) 3,125.35 2,470.64 - (39.80)

(4,254.06) (1,307.37) (1,891.61) (3.00)

�������31 ธนัวาคม  6,779.80 7,908.51 1,055.60 2,947.21

กจิการ กจิการ 

6.1.2

รายงานประจำป 2564 (แบบ 56-1 One Report)

True to Tech, The Future is True



บริษทั ทรู ��ร�์�เร�ั �น���าก�ั�(มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นส���นัท���31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564

64

31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 แสดงฐานะการเงนิรวมและงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกจิการได้รวมรายได้คา้งรบั

จาก NT การโทรศัพท์ระหว่างประเทศ จํานวน 256.98 ล้านบาท (พ.ศ. 2563 : 256.98 ล้านบาท)  

NT NT

ในปัจจุบนัได้

NT ผู้บรหิาร 

บชาํระยอดคงคา้งดงักล่าว 

17 สินทรพัยท์างการเงิน����น��สินทางการเงิน

31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 9

18 สินค้าคงเหลือ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

�นัท���31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

สิน��า�งเ����ท��เก��ย����งก�ั��รง��าย

วสัดุโครงขา่ย (ราคาทุน) 200.87 228.11 158.80 184.79

หกั  (120.08) (128.85) (120.08) (128.85)

รวม  - สุทธิ 80.79 99.26 38.72 55.94

สิน��า�����เพ����าย

1,671.18 5,189.23 5.74 6.45

หกั  (378.23) (780.24) (1.20) (1.20)

- สุทธิ 1,292.95 4,408.99 4.54 5.25

สนิคา้คงเหลอื - สุทธิ 1,373.74 4,508.25 43.26 61.19

ในระหว่างปี พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจการรบัรู้ สินค้าเสียหายและล้าสมยัในกําไรหรอืขาดทุนรวมเป็นจํานวนเงิน 

410.79 ลา้นบาท (พ.ศ. 2563 : กลุ่มกจิการรบัรูค่้าสนิคา้เสยีหายและล้าสมยัในกําไรหรอืขาดทุนรวมเป็นจํานวนเงนิ 162.19 ลา้นบาท) 

และรบัรูส้นิคา้คงเหลอืเป็นตน้ทนุขายในกําไรหรอืขาดทุนรวมเป็นจํานวนเงนิ 23,839.93 ลา้นบาท (พ.ศ. 2563 : 18,653.70 ลา้นบาท) 

รายงานประจำป 2564 (แบบ 56-1 One Report)

True to Tech, The Future is True



บริษทั ทรู ��ร�ป��ร�ั ����าํ��ั�(มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ��ส����ั�ี��31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564

65

19 สิ��ร�ั��ห�����ี������

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

��ั�ี��31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

ภาษ�ี����า������ี����บก�ากบัภาษี 5,076.96 4,561.59 76.02 133.34
ค่าสทิธสิาํหรบัรายการและภาพยนตร ์(หมายเหตุขอ้ 24) 558.06 447.79 - -

��น��น�นกา�����า������ั�ากบั������บ��กา��- สุทธิ

   (หมายเหตุขอ้ 37.2) 2,540.12 1,357.83 - -

���น���กนั�����ั �น 211.64 8,350.19 8.30 11.78

���นๆ 30.74 185.69 - -

8,417.52 14,903.09 84.32 145.12

20 เงินลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วม และส่วนได้เสียในการร่วมค้า

20.1 เงินลงทุนในบริษทัย่อย

กา����ี��น����������น����นในบรษิทัย่อย ��ี�ันี�

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ��ส����ั�ี��31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

ล้านบาท ล้านบาท 

มลูค่าตามบญัชสีุทธวินัตน้ปี 181,028.38 181,028.38

�����า�า�บ�ั��ี�����นั���น�ี 181,028.38 181,028.38

รายงานประจำป 2564 (แบบ 56-1 One Report)

True to Tech, The Future is True
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บริษทัย่อยประกอบด้วย

���อ��ิษทัย่อย

อตัราร้อยละ 

ของการถือหุ้น

ท����อ��ย����่

กิจการ ประเภทธรุกิจ ����ท�ท����ท����ยน

บรษิทั เอพแีอนดเ์จ โปรดกัชนั จํากดั 70.00 ธุรกจิบนัเทงิ ประเทศไทย

บร�ิ�ั เอเซ�� ไวรเ์ล� �อ��วินิเ��ั �น จ�ากดั 100.00 ผูใ้หเ้ช่าอุปกรณ์โทรคมนาคม ประเทศไทย 
บรษิทั กรงุเทพอนิเตอรเ์ทเลเทค จํากดั (มหาชน) 99.74 ธุรกจิลงทุน ประเทศไทย

บรษิทั บเีอฟเคท ี(ประเทศไทย) จํากดั  100.00 ผูใ้หเ้ช่าอุปกรณ์โทรคมนาคม ประเทศไทย 
บรษิทั ชวีบีรริกัษ์ จํากดั 60.72 ���บรกิารปร�ก�าแ����์�านแอ��ลเิ��ั �น ประเทศไทย

บรษิทั ซนิีเพลก็ซ์ จํากดั  100.00 ผลติรายการโทรทศัน์ ประเทศไทย 
บรษิทั ฮทัชสินั ซเีอท ีไวรเ์ลส มลัตมิเีดยี จํากดั 68.38 หยุดดาํเนินงาน ประเทศไทย

บรษิทั ฮทัชสินั มลัตมิเีดยี เซอรว์สิ (ประเทศไทย) จํากดั  100.00 หยุดดาํเนินงาน ประเทศไทย 

บร�ิ�ั ��ั��ินัเ�เล�อ��วินิเ��ั �น� ์�ประเ��ไ��� จ�ากดั 100.00 หยุดดาํเนินงาน ประเทศไทย 
บร�ิ�ั ��ั��ินั ไวรเ์ล� �ลัต�ิ�เด�� ��ลดิ��� ์จ�ากดั 92.50 ธุรกจิลงทุน ประเทศไทย

บรษิทั ศูนยบ์รกิารวทิยาการ อนิเตอรเ์นต จํากดั  56.93 การ���อ�าร��ร��นา�������ิ���า�ร�ั ประเทศไทย 
บรษิทั เคเอสซ ีคอมเมอรเ์ชยีล อนิเตอรเ์นต จํากดั 56.84 บรกิารอนิเตอรเ์น็ต ประเทศไทย

บรษิทั เอม็เคเอสซเีวลิดด์อทคอม จํากดั  91.08 ธุรกจิอนิเตอรเ์น็ตและผูจ้ดัจําหน่าย ประเทศไทย 
บรษิทั แพนเทอร ์เอน็เทอรเ์ทนเมนท ์จํากดั 99.99 ใหบ้รกิารดา้นการบรหิารจดัการแก่ศลิปิน 

และ�ุรกจิอ��น���เก���ว��อ� ประเทศไทย 
บร�ิ�ั ��ุ�รปราการ ��เด�� �อรป์อเร�ั �น จ�ากดั 99.69 หยุดดาํเนินงาน ประเทศไทย

บรษิทั แซทเทลไลท ์เซอรว์สิ จํากดั  99.53 หยุดดาํเนินงาน ประเทศไทย 
บรษิทั เอสเอม็ ทรู จํากดั 51.00 ใหบ้รกิารดา้นการบรหิารจดัการแก่ศลิปิน

และ�ุรกจิอ��น���เก���ว��อ� ประเทศไทย 
บรษิทั ส่องดาว จํากดั 99.72 หยุดดาํเนินงาน ประเทศไทย

บร�ิ�ั เ�เลเอน็จเิน��ริ�� แอนด ์เซอรว์�ิเซ� จ�ากดั 100.00 หยุดดาํเนินงาน ประเทศไทย 

บรษิทั เทเลคอม แอสเซท แมเนจเมนท ์จํากดั  100.00 บรหิารจดัการการตลาด ประเทศไทย 
บร�ิ�ั เ�เล�อ���ลดิ�� จ�ากดั 100.00 ธุรกจิลงทุน ประเทศไทย

บรษิทั ไทย นิวส ์เน็ตเวริค์ (ทเีอน็เอน็) จํากดั  100.00 ช่องขา่วโทรทศัน์ ประเทศไทย 
บรษิทั ทรู ดจิทิลั กรุ๊ป จํากดั 100.00 ประกอบกจิการคา้และใหบ้รกิารทาง

อนิเตอรเ์น็ต รว�������อดจิติอลออนไลน์
บนเวบ็ไซต์และอุปกรณ์���อ�าร ประเทศไทย

บรษิทั ทรู ดจิทิลั พารค์ จํากดั 100.00 ใหบ้รกิารธุรกจิครบวงจร ประเทศไทย 
บร�ิ�ั �ร� ด�ิ�รบิวิ�ั �น แอนด ์เซล� ์จ�ากดั 99.70 ธุรกจิจดัจําหน่าย ประเทศไทย

บรษิทั ทรู อโีลจสิตกิส ์จํากดั  100.00 ���ปร�ก�าและบร�ิารจดัการด�านการ ประเทศไทย 
ขนส่งสนิคา้

บร�ิ�ั �ร���ร�์� �เต�ั �น จ�ากดั 100.00 กจิการ��ร��ัน์และบรกิารอ��น���เก���วเน��อ� ประเทศไทย 
บรษิทั ทรู ไอคอนเทน้ท ์จํากดั 100.00 หยุดดาํเนินงาน ประเทศไทย

บรษิทั ทรู อนิควิบ ์จํากดั  100.00 ธุรกจิลงทุน ประเทศไทย 

บร�ิ�ั �ร� อนิเตอรเ์น�ั �นแนล �อ��วินิเ��ั �น จ�ากดั 100.00 หยุดดาํเนินงาน ประเทศไทย 
บร�ิ�ั �ร� อนิเตอรเ์น�ั �นแนล เกตเว� ์จ�ากดั 100.00 หยุดดาํเนินงาน ประเทศไทย

บร�ิ�ั �ร� อนิเ�อรเ์น็ต �อรป์อเร�ั �น จ�ากดั 100.00 บรกิารโทรคมนาคมและบรกิารอนิเตอรเ์น็ต ประเทศไทย 
บรษิทั ทรู ไลฟ์ พลสั จํากดั 100.00 ผูค้า้ปลกีบรกิารโทรคมนาคม ประเทศไทย
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�����ั ��� ���ด�� �����ั �� ��ากดั 100.00 ขายโฆษณาและตวัแทนโฆษณา ประเทศไทย 
บรษิทั ทรู มฟู จํากดั 99.70 ผูใ้หบ้รกิารดา้นการจดัการธุรกจิโทรคมนาคม ประเทศไทย

บรษิทั ทรู มฟู เอช ������������ �����������ั �� ��ากดั 100.00 ใหบ้รกิารโทรคมนาคม ประเภท 
�����า�����า� ประเทศไทย

บรษิทั ทรู มลัตมิเีดยี จํากดั 91.08 ใหเ้ช่าใชอุ้ปกรณ์โทรคมนาคม ประเทศไทย 
บรษิทั ทรู มวิสคิ จํากดั 99.68 หยุดดาํเนินงาน ประเทศไทย

�����ั ��� ��ั��� �����������ั �� ��ากดั 100.00 หยุดดาํเนินงาน ประเทศไทย 
บรษิทั ทรู ยไูนเตด็ ฟุตบอล คลบั จํากดั 70.00 �ดักา�������������ก��ก�������ก�������� ประเทศไทย

�����ั ��� ���ั ���� ������� ��ากดั ���า��� 99.10 ใหบ้รกิารโทรทศัน์ระบบบอกรบัเป็นสมาชกิ 
��า��า�������� ประเทศไทย

�����ั ��� ���ั ���� ก���� ��ากดั 100.00 โทรทศัน์ระบบบอกรบัเป็นสมาชกิ ประเทศไทย 

�����ั ��� ���ั ���� ��ากดั ���า��� 99.53 หยุดดาํเนินงาน ประเทศไทย 
K.I.N. (Thailand) Co., Ltd. 100.00 ธุรกจิลงทุน หมู่เกาะบรติชิเวอรจ์นิ

Gold Palace Investments Limited 100.00 ธุรกจิลงทุน หมู่เกาะบรติชิเวอรจ์นิ 
Golden Light Co., Ltd. 100.00 ธุรกจิลงทุน สาธารณรฐัมอรเิชยีส

Goldsky Co., Ltd. 100.00 ธุรกจิลงทุน สาธารณรฐัมอรเิชยีส 
Rosy Legend Limited 100.00 หยุดดาํเนินงาน หมู่เกาะบรติชิเวอรจ์นิ

Prospect Gain Limited 100.00 หยุดดาํเนินงาน หมู่เกาะบรติชิเวอรจ์นิ 
True Internet Technology (Shanghai) 100.00 พฒันา ออกแบบ ผลติและ สาธารณรฐัประชาชนจนี

Company Limited    ขายผลติภณัฑซ์อฟแวร์
True Trademark Holdings Company Limited 100.00 ธุรกจิลงทุน หมู่เกาะบรติชิเวอรจ์นิ

Crave Interactive Limited 51.00 ใหบ้รกิารเทคโนโลยสีาํหรบัธุรกจิโรงแรม สหราชอาณาจกัร 
Crave Interactive B.V. 51.00 ใหบ้รกิารเทคโนโลยสีาํหรบัธุรกจิโรงแรม ประเทศเนเธอรแ์ลนด์

Crave Interactive Inc. 51.00 ใหบ้รกิารเทคโนโลยสีาํหรบัธุรกจิโรงแรม สหรฐัอเมรกิา 

PT True Digital Indonesia 99.99 ���������ด�����ั�����กา��า����� ประเทศอนิโดนีเซยี 
True Digital Philippines Inc. 100.00 ใหบ้รกิารดา้นการบรหิารจดัการทางดา้น ประเทศฟิลปิปินส์

   เทคนิคการตลาด และลูกคา้สมัพนัธ์
True Digital Vietnam Joint Stock Company 99.05 ใหบ้รกิารวเิคราะหข์อ้มลูและ ประเทศเวยีดนาม

������กา�ด�����ั�����ั ��
Zapgroup Inc. 70.00 ใหบ้รกิารแพลตฟอรม์สาํหรบัสทิธปิระโยชน์

��������������������������า�������� 
     และออฟไลน์

ประเทศฟิลปิปินส์

��ย���ท����ิ����น����่���� ������2564

�������ั��� 19 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2564 TINC ������������ั���������������ด�������� CHIIWII เป็นจํานวนเงนิ 47.28 ล้านบาท  

คดิเป็นร้อยละ 60.72 ของส่วนได้เสีย กลุ่มกิจการมีอํานาจการควบคุมทางการเงนิและการดําเนินงานของ CHIIWII ด�ั�ั �� 

CHIIWII ได้ถูกจดัประเภทเป็นเงนิลงทุนในบรษิัทย่อยของกลุ่มกิจการ CHIIWII ��������ั����ประกอบธุรกิจให้บรกิารปรกึษา

�������า����������ั ���า������ั������������ �����ดั�ั �������า�ก���า������� �ด�กา�ลงทุนดงักล่าวถอืเป็นการรวมธุรกจิ 
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กลุ่มกิจการคาดหวงัจะได้รบัประโยชน์ในแง่ความรูท้างเทคนิค และเทคโนโลยขีอง CHIIWII ไปใช้ในการส่งเสรมิธุรกิจดจิทิลั

แพลตฟอรม์ของกลุ่มกจิการ 

มู����������บ�ทนที����ย�����บัก����ท�น�น�CHIIWII เทยีบกบัมู�������ม��ก�������ยก����นท��ัย���ท����กก���������ก���

���นัที� 19 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2564 ��ม�����เ�����������ันี�

������บ�ทนที����ย����นัที��19 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2564 ล้านบาท

เงนิสด 47.28

��นท��ัย�����นี���นที�เก����กก���������ก���ม�ี�ันี�

ล้านบาท

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 31.75
�ูก�นี�ก���������ูก�นี����น 0.85

��นท��ัย��ม�นเ�ยีน���น 0.31

ที���น�������������ก��� 0.04

สนิทรพัย์ไม่มตีวัตน 2.27

��นท��ัย��ม��ม�นเ�ยีน���น 0.08

เ����นี�ก��������เ����นี����น (1.31)

เ��นกู�ย�ม��ย��ั �น (1.00)

เ��นกู�ย�ม��ย��ั �น��กก��ก��ที�เกี�ย�����กนั (10.00)

�นี���น�ม�นเ�ยีน���น (0.16)

ม�ู���ย������มที�����บั 22.83

���น���เ�ยีที��ม�ม�ี��น����บ��ม (8.97)

ค่าความนิยม 33.42

รวม 47.28

เ��น�����ย��ท�������บัก���������ก�� 15.53

เม����ันที��23 เมษายน พ.ศ. 2564 TDG ����เ�� นบ���ัทย��ย���ก���มก��ก�������ท�นเ���มเ��ม�น�PTTD เ�� น���น�นทั �����น�
48.18 ลา้นบาท ต่อมาเม����นัที��6 สงิหาคม พ.ศ. 2564 TDG �����ท�นเ���มเ��ม�น�PTTD เ��น���น�นเ��นทั �����น�32.96 ลา้นบาท 

��ย���น���เ�ยี���ก���มก��ก���ม�เ��ี�ยน����

เม����นัที��30 กนัยายน พ.ศ. 2564 TDG ����เ��นบรษิทัย่อยของกลุ่มกิจการไดล้งทุนใน ZAP เป็นจํานวนเงนิ 161.30 ล้านบาท 

คดิเป็นรอ้ยละ 70.00 ของส่วนได้เสยี กลุ่มกิจการมอีํานาจการควบคุมทางการเงนิและการดําเนินงานของ ZAP ��ันั �น�ZAP

ได้ถูกจดัประเภทเป็นเงนิลงทุนในบรษิัทย่อยของกลุ่มกิจการ ZAP เ��นบ���ัทที����ก�บ���ก�����บ��ก����������ม�����บั

��ท������ย�น�������������มที�เ����ม���������น��น���������น��������ั�ั �����น��มก��ม�ย�����������ั�� �����น���

โดยการลงทุนดงักล่าวถอืเป็นการรวมธุรกจิ 
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กลุ่มก�ิการคาดหวงัที��ะได้รบั�ลประ�ย�น�ใน�ง่ความรูท้างเทคนิค�ละเทค�น�ลยขีอง�ZAP ไปใช้ในการส่งเสรมิธุรกิจดจิทิลั

แพลตฟอรม์ของกลุ่มกจิการ 

มูลค่าสิ�ง�อบ�ทนที��่ายสําหรบัการลงทุนใน�ZAP เทียบกบัมูลค่าประมาณการของรายการสินทร�ัย�สุท�ิ�ากการ���อ�ุรกิ��

ณ�วนัที��30 กนัยายน พ.ศ. 2564 สามาร�วเิคราะห�ไดด้งันี��

สิ�ง�อบ�ทนที��่าย�ณ�วนัที��30 กนัยายน พ.ศ. 2564 ล้านบาท

เงนิสด 161.30

สนิทร�ัย��ละหนี�สนิที�เกดิ�ากการ���อ�ุรก�ิ�มดีงันี�

ล้านบาท

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 69.04
ลูกหนี�การคา้�ละลูกหนี�อ��น 3.20

�า�หีกั�ณ�ที��่าย 1.14

สนิทร�ัย�หมุนเวยีนอ��น 0.74

ที�ดนิ�อาคาร��ละอุปกรณ� 0.76

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ 0.78

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 2.81

เ�า้หนี�การคา้�ละเ�า้หนี�อ��น (25.04)

เงนิกูย้�มระยะสั �น (2.00)

หนี�สนิหมุนเวยีนอ��น (8.82)
หนี�สนิ�ามส�ั�าเ�่า (0.78)

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน (0.85)

หนี�สนิไม่หมุนเวยีนอ��น (0.17)

มลูค่ายุ��ิรรมที�ไดร้บั 40.81

ส่วนไดเ้สยีที�ไม่มอีํานา�ควบคุม (12.24)

ค่าความนิยม 132.73

รวม 161.30

เงนิสด�่ายสุท�สิาํหรบัการ���อ�ุรก�ิ 92.26

เม��อวนัที��25 ตุลาคม พ.ศ. 2564 TDG ���งเป�นบร�ิัทย่อยของกลุ่มกิ�การได้ลงทุนเ�ิ�มเ�ิมใน�TD Vietnam เป็นจํานวนเงิน

ทั �งสิ�น�8.33 ลา้นบาท ทําใหส้่วนไดเ้สยีของกลุ่มก�ิการเปลี�ยน�ปลง�ากรอ้ยละ�99.99 เป็นรอ้ยละ 99.05 

เม��อวนัที��13 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 TVT ���งเป�นบรษิัทย่อยของกลุ่มกิจการไดดํ้าเนินกระบวนการชําระบญัชเีสรจ็เรยีบรอ้ยแล้ว

กลุ่มกจิการรบัรูกํ้าไรจากการชาํระบญัชจํีานวน 1.59 ลา้นบาท รวมในรายไดอ้��นในงบกําไรขาดทุนเบ�ดเสร��รวม
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รา��ารที���ิด���นร�หว�า�ปี ���� 2563

เม���ว�นท�� 21 สงิหาคม พ.ศ. 2563 TDG ���งเ�็นบร�ิ�ท����ข�งก�ุ�มกิจการได�จ�ดต� �ง TD Vietnam ���งเ�็นบร�ิ�ท����จ�ดต� �งใ�ม�
เ�็นจํานวนเงนิท� �งสิ�น 6.01 ล้านบาท คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 100.00 ข�งส�วนได�เส��ท� �ง�มด TD Vietnam เ�็นบร�ิ�ทท���ร�ก�บ

�ุรกจิด�านการวเิ�รา���ข��ม�����ใ��บรกิารดจิทิ �������� �น ���งจ�ดต� �งข��นตามก��มา�ข�ง�ร�เท�เว��ดนาม

เม���ว�นท�� 15 ตุลาคม พ.ศ. 2563 TDG ���งเ�็นบร�ิ�ท����ข�งก�ุ�มกิจการได��งทุนเ�ิ�มเติมใน PTTD เ�็นจํานวนเงนิท� �งสิ�น 

77.92 ลา้นบาท คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 99.98 ของส่วนไดเ้สยี  

เม���ว�นท�� 25 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 TKSC ���งเ�็นบร�ิ�ท����ข�งก�ุ�มกจิการ ได�จดท�เบ��นเ�กิบรษิทัต่อกรมพฒันาธุรกจิการคา้ 

กลุ่มกจิการรบัรูข้าดทุนจากการเลกิกจิการจํานวน 0.09 ลา้นบาท รวมในค่าใชจ่้าย���นในงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวม

ส�วน�ด��สี�ที�����ี�าํนา��วบ��ุ

ส�วนได�เส��ท��ไม�ม��ํานาจ�วบ�ุม ว�นท�� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 จํานวนรวม 456.13 ล้านบาท (พ.ศ. 2563 : 528.04 ล้านบาท)  

���งในจํานวนน�� 481.44 ลา้นบาท (พ.ศ. 2563 : 464.38 ล้านบาท) เป็นของ TM ส�วนได�เส��ท��ไม�ม��ํานาจ�วบ�ุมท��เ����เ�็นข�ง

IKSC, BITCO, TVG, HWMH, CHIIWII, CRAVE และ ZAP ส�วนได�เส��ท��ไม�ม��ํานาจ�วบ�ุมท� �ง�มดไม�ม�สาร�สํา���ต��ส�วนได�เส��

ของกลุ่มกจิการ

บริษทัร่วมและส่วนได้เสียในการร่วมค้า 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

บรษิทัร่วม 23,946.55 22,675.09 30,712.30 30,712.30
ส่วนไดเ้สยีในการร่วมคา้  547.29 538.20 - -

24,493.84 23,213.29 30,712.30 30,712.30

จํานวนท��ร �บร��ในงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็ม�ด�งต��ไ�น��

งบการเงินรวม

สาํหรบัปีสิ�นสุด วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

ล้านบาท ล้านบาท 

ส่วนแบ่งกําไร 
   - บรษิทัร่วม 3,706.25 4,220.93

   - ส่วนไดเ้สยีในการร่วมคา้ 9.09 (26.57)

3,715.34 4,194.36

รายการระหว่างกนั  (38.22) (41.57)

3,677.12 4,152.79
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20.2 เงินลงทุนในบริษทัร่วม

�������31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 งบการเงินรวม

ประเภทธรุกิจ

ประเทศ 

������������

ทุนชาํระแล้ว 

ล้านบาท 

อตัราร้อยละ 

ของการถือหุ้น 

เงินลงทุน

ตามวิธี

ราคาทุน 

ล้านบาท 

เงินลงทุน

ตามวิธี

ส่วนได้เสีย 

ล้านบาท 

บริษทัร่วม

��งท�น������ง����ง���น��น

   โทรคมนาคม ดจิทิลั  

�งท�น�น���ง����ง���น��น

โทรคมนาคม ประเทศไทย 127,116.21 23.38 30,712.30 22,730.43

บรษิทั ทรู จเีอส จํากดั  จ���น��ย��น������น�������ง� ประเทศไทย 340.00 46.80 159.11 41.80

บรษิทั ทรู แอกซอิอน     

   อนิเตอรแ์อคทฟี จํากดั 

สถาบนัพฒันานักเขยีน 

    โปรแกรม  ประเทศไทย 177.00 40.00 56.05 -

บรษิทั ควิ ควิ ประเทศไทย จํากดั ใหค้าํปรกึษาทางดา้นซอฟทแ์วร์ ประเทศไทย 19.09 28.65 81.69 66.09

บรษิทั เจนซสั วชิ จํากดั กจิการบรกิารรบัจดังานและ

กจิกรรมส่งเสรมิการตลาด ประเทศไทย 1.08 7.69 5.00 4.99

Yi Tunnel (Beijing) Technology

Co., Ltd.

พฒันากลอ้งอจัฉรยิะ ประเทศจนี 

2.09 25.00 850.83 837.89

Mediaload Pte. Ltd. ����ด�จ�ท�� ประเทศสงิคโปร์ 16.68 40.05 115.55 103.72

บรษิทั เทคซอส มเีดยี จาํกดั ใหบ้รกิารดา้นการบรหิารจดัการ 

   แฟลตฟอรม์ความบนัเทงิ ประเทศไทย 2.67 25.00 20.00 22.46

บรษิทั เอชจ ีโรโบตกิส ์จํากดั พฒันาหุ่นยนต์ แพลตฟอรม์ 

    และอุปกรณ์อจัฉรยิะ ประเทศไทย 2.14 16.30 140.14 139.17

รวมเงินลงทุนในบริษทัร่วม 32,140.67 23,946.55

�������31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 งบการเงินรวม

ประเภทธรุกิจ

ประเทศ 

������������

ทุนชาํระแล้ว 

ล้านบาท 

อตัราร้อยละ 

ของการถือหุ้น 

เงินลงทุน

ตามวิธี

ราคาทุน 

ล้านบาท 

เงินลงทุน

ตามวิธี

ส่วนได้เสีย 

ล้านบาท 

บริษทัร่วม

��งท�น������ง����ง���น��น

   โทรคมนาคม ดจิทิลั  

�งท�น�น���ง����ง���น��น

โทรคมนาคม ประเทศไทย 127,116.21 23.38 30,712.30 21,618.13

บรษิทั ทรู จเีอส จํากดั  จ���น��ย��น������น�������ง� ประเทศไทย 340.00 46.80 159.11 28.30

บรษิทั ทรู แอกซอิอน     

   อนิเตอรแ์อคทฟี จํากดั 

สถาบนัพฒันานักเขยีน 

    โปรแกรม  ประเทศไทย 177.00 40.00 56.05 -

บรษิทั ควิ ควิ ประเทศไทย จํากดั ใหค้าํปรกึษาทางดา้นซอฟทแ์วร์ ประเทศไทย 8.68 30.00 81.69 61.83

บรษิทั เจนซสั วชิ จํากดั กจิการบรกิารรบัจดังานและ

กจิกรรมส่งเสรมิการตลาด ประเทศไทย 1.08 7.69 5.00 4.80

Yi Tunnel (Beijing) Technology

Co., Ltd.

พฒันากลอ้งอจัฉรยิะ ประเทศจนี 

2.09 25.00 850.83 848.12

Mediaload Pte. Ltd. ����ด�จ�ท�� ประเทศสงิคโปร์ 16.68 40.05 115.55 113.91

รวมเงินลงทุนในบริษทัร่วม 31,980.53 22,675.09

เ������นที��31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 ������ย���������งเง�น�งท�น�น��งท�น������ง����ง���น��น��ง�������จ������งจดทะเบยีน

ในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย มมีลูค่า 38,693.08 ลา้นบาท (พ.ศ. 2563 : 35,909.41 ลา้นบาท) 
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การเปลี�ยน�ปลงของเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม มดีงันี�

งบการเงินรวม

ล้านบาท 

สาํหรบัปีสิ��ส����ั�ี� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

มลูค่าตามบญัชสีุทธวินัตน้ปี 22,675.09

เงนิลงทุนเ�ิ�ม 160.14

ส่วนแบ่งกําไร 3,706.25

เงนิปันผลรบั (หมายเหตุขอ้ 41) (2,594.93)

มลูค่าตามบญัชสีุทธวินัสิ�นปี 23,946.55

รา��าร�ี���ิ�����ร�ห��างปี พ.ศ. 2564

เม��อวนัที� 15 พฤศจกิายน พ.ศ. 2564 TINC ���งเป็นบรษิัทย่อย�ห่งหน��งของกลุ่มกจิการลงทุนใน Techsauce เป็นจํานวนเงนิ 

20.00 ลา้นบาท คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 25.00 ของส่วนไดเ้สยี Techsauce ถูกจดัประเภทเป็นเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม ���งดําเนิน

ธุรกจิใหบ้รกิารดา้นการบรหิารจดัการแพลตฟอรม์ความบนัเทงิ 

เม��อวนัที� 23 พฤศจกิายน พ.ศ. 2564 TINC ���งเป็นบรษิทัย่อย�ห่งหน��งของกลุ่มกจิการลงทุนใน HG เป็นจํานวนเงนิ 140.14 ล้านบาท 

คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 16.30 ของส่วนได้เสยี HG ถูกจดัประเภทเป็นเงนิลงทุนในบรษิัทร่วม ���งดําเนิน�ุรกิจ��ันาหุ่นยนต� 

แพลตฟอรม์และอุปกรณ์อจัฉรยิะ 

รา��าร�ี���ิ�����ร�ห��างปี พ.ศ. 2563

เม��อวนัที� 12 มิถุนายน พ.ศ. 2563 TDG ���งเป็นบริษัทย่อย�ห่งหน��งลงทุนใน YI Tunnel เป็นจํานวนเงิน 850.83 ล้านบาท  

คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 25.00 ของหุน้ทั �งหมดของบรษิทั YI Tunnel ถูกจดัประเภทเป็นเงนิลงทุนในบรษิัทร่วม ���งดําเนิน�ุรกิจ

ดา้นการพฒันากลอ้งอจัฉรยิะ 

เม��อวนัที� 18 มถิุนายน พ.ศ. 2563 บรษิัทได้จําหน่ายเงนิลงทุนใน DIF จํานวน 300.00 ล้านหน่วย และไดร้บัเงนิจากการขาย

เงนิลงทุนดงักล่าวจํานวน 4,367.67 ล้านบาท ในข้อมูลทางการเงนิรวม กลุ่มกิจการรบัรูกํ้าไรจากการขายเงนิลงทุนในบรษิัท

ร่วมจํานวน 1,886.04 ล้านบาท ภายใต้ �รายไดอ้��น” การจําหน่ายเงนิลงทุนดงักล่าวมผีลใหส้่วนไดเ้สยีของกลุ่มกิจการใน DIF 

ลดลงจากรอ้ยละ 29.00 เป็นรอ้ยละ 26.18 และในงบการเงนิเฉพาะกจิการ บรษิทัรบัรูกํ้าไรจากการขายเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม
จํานวน 660.78 ล้านบาท ภายใต้ �รายได้อ��น” การจําหน่ายเงนิลงทุนดงักล่าวมผีลให้ส่วนได้เสยีของบรษิัทใน DIF ลดลงจาก

รอ้ยละ 28.90 เป็นรอ้ยละ 26.08  

ต่อมาในวนัที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการจําหน่ายเงนิลงทุนใน DIF จํานวน 298.11 ล้านหน่วย และไดร้บัเงนิจากการ

ขายเงนิลงทุนในวนัที� 2 ตุลาคม พ.ศ. 2563 จํานวน 4,001.70 ล้านบาท ในขอ้มลูทางการเงนิรวมกลุ่มกจิการรบัรูกํ้าไรจากการ

ขายเงนิลงทุนจํานวน 1,510.19 ลา้นบาท ภายใต้ �รายไดอ้��น” การจําหน่ายเงนิลงทุนดงักล่าวมผีลใหส้่วนไดเ้สยีของกลุ่มกจิการ

ลดลงเป็นรอ้ยละ 23.38 และในงบการเงนิเฉพาะกจิการบรษิัทจําหน่ายเงนิลงทุนจํานวน 287.20 ล้านหน่วย และไดร้บัเงนิจาก

การขายเงนิลงทุนในวนัที� 2 ตุลาคม พ.ศ. 2563 จํานวน 3,855.16 ล้านบาท บรษิัทรบัรู้กําไรจากการขายเงนิลงทุนจํานวน 

306.40 ล้านบาท ภายใต้ �รายไดอ้��น” ในงบการเงนิเ��าะกจิการ การจําหน่ายเงนิลงทุนดงักล่าวมผีลใหส้่วนไดเ้สยีของบรษิัท

ลดลงเป็นรอ้ยละ 23.38

รายงานประจำป 2564 (แบบ 56-1 One Report)
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บริษทั ทรู ������เ��� �น��������(มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุ�ว�น�ี��31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564
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28 สิงหาคม พ.ศ. 2563 TDG Mediaload เป็นจํานวนเงนิ 115.56 ล้านบาท  

คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 40.05 99.85 ล้านบาท และชาํระ

15.71 ล้านบาท  Mediaload ถูกจดัประเภทเป็นเงนิลงทุน 

งบแสดงฐานะการเงินโดยสรปุ

DIF ���น� รวม

ว�น�ี��31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

สินทรพัยห์มุนเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 4,396.64 4,034.20 1,274.13 1,247.66 5,670.77 5,281.86

3,562.13 3,198.77 726.11 436.44 4,288.24 3,635.21

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 7,958.77 7,232.97 2,000.24 1,684.10 9,959.01 8,917.07

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวยีน 215,927.06 215,751.51 222.75 215.62 216,149.81 215,967.13

รวมสินทรพัย์ 223,885.83 222,984.48 2,222.99 1,899.72 226,108.82 224,884.20

หนี�สินหมนุเวียน

- - (5.55) (6.79) (5.55) (6.79)

(4,347.70) (4,485.97) (594.45) (479.48) (4,942.15) (4,965.45)

�วมหนี�สินหมุนเวียน (4,347.70) (4,485.97) (600.00) (486.27) (4,947.70) (4,972.24)

หนี�สินไม่หมุนเวยีน

(27,267.37) (27,585.89) (9.13) - (27,276.50) (27,585.89)

(16,054.63) (16,485.50) (22.69) (15.45) (16,077.32) (16,500.95)

�วมหนี�สินไม่หมุนเวยีน (43,322.00) (44,071.39) (31.82) (15.45) (43,353.82) (44,086.84)

�วมหนี�สิน (47,669.70) (48,557.36) (631.82) (501.72) (48,301.52) (49,059.08)

สินทรพัยส์ทุธิ 176,216.13 174,427.12 1,591.17 1,398.00 177,807.30 175,825.12

รายงานประจำป 2564 (แบบ 56-1 One Report)

True to Tech, The Future is True



บริษทั ทรู ��ร�ป��ร�ั �น��าํ�ดั�(มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีส��นสุด�นั�ี��31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564
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งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็โดยสรปุ 

DIF ���น� รวม

สาํหรบัปีส��นสุด พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

�นั�ี��31 ธนัวาคม ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

รายได้ 14,726.65 14,690.93 2,537.22 2,313.46 17,263.87 17,004.39

�่�เส���มร�������่��ดั�ํ��น่�ย - - (61.20) (61.22) (61.20) (61.22)

ด�กเบี�ยรบั 15.06 15.56 4.73 0.64 19.79 16.20
ด�กเบี�ย�่�ย - - (2.20) (0.81) (2.20) (0.81)

กําไร(ขาดทุน)จากการดําเนนิงาน 
�่�เนี��� 12,888.04 13,424.00 (87.68) 68.85 12,800.36 13,492.85

กําไร(ขาดทุน)หลงัหกัภาษี

��กก�รดํ�เนิน��น�่�เน���� 12,888.04 13,424.00 (87.68) 68.85 12,800.36 13,492.85

กําไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวม 12,888.04 13,424.00 (87.68) 68.85 12,800.36 13,492.85

เงนิปันผลรบัจากบรษิทัรว่ม 2,594.93 2,984.95 - - 2,594.93 2,984.95

ก�รกร�ทบย�ด�บก�รเ�นิ�ดยสร��ที��สด����ม���่���มบ�ั��ี��ส่วนไดเ้สยีในบรษิทัร่วม

DIF ���น� รวม 

�นั�ี��31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

สนิทร�ัย�ส�ท��ิ��วนัที��1 มกราคม 174,427.12 172,102.12 1,398.00 10.30 175,825.12 172,112.42

เรยีกชําระค่าหุน้ - - 280.85 1,275.14 280.85 1,275.14
กําไร(ขาดทุน)ในระหวา่งปี 12,888.04 13,424.00 (87.68) 68.85 12,800.36 13,492.85

��ัร���กเ��ี�ยนเ�นิ�่���ร�เท� - - - 43.71 - 43.71
เงนิปันผลจ่าย (11,099.03) (11,099.00) - - (11,099.03) (11,099.00)

สนิทร�ัย�ส�ท��ิ��วนัสิ�น�ี 176,216.13 174,427.12 1,591.17 1,398.00 177,807.30 175,825.12

ส่วนไดเ้สยีในบรษิทัรว่ม 23.38% 23.38% - - - -

41,197.40 40,779.12 429.03 383.53 41,626.43 41,162.65

ค่าความนิยม  - - 787.09 673.43 787.09 673.43
กํ�ไรที�ย�ัไม่รบัร��้�กก�ร��ยสนิทร�ัย� (18,466.97) (19,160.99) - - (18,466.97) (19,160.99)

มลูคา่ตามบญัชี 22,730.43 21,618.13 1,216.12 1,056.96 23,946.55 22,675.09

รายงานประจำป 2564 (แบบ 56-1 One Report)

True to Tech, The Future is True



บริษทั ทรู ค�ร�ป��รชั �น จาํก�ั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นส��วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564
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20.3 เงินลงทุนในส่วนได้เสียในการร่วมค้า

วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 

ชื��กิจการรว่มค้า

อตัราร้อยละ  

ของการถือหุ้น ประเภทธรุกิจ

ประเทศ 

ที�จ�ท��บียน

บรษิทั เอเชยี อนิโฟเน็ท จํากดั  65.00 หยดุดําเนินงาน ประเทศไทย 
บรษิทั ทรานส�์�รเ์ม�ั �น �ิลม์ จ�ากดั 34.69 ผลติและจดัสรา้งภาพยนตร์ ประเทศไทย 
บรษิทั ทร ู�เีจ �รเี��ั �นส ์จ�ากดั 51.00 ผลติรายการภาพยนตร์ ประเทศไทย 
บรษิทั ทรทูชั จํากดั 50.00 บรกิาร Call centre ประเทศไทย 
บรษิทั ทร ูวอยซ์ จํากดั  55.00 ��บ้รกิารเกี�ยวกบัการรูจ้�าเสยีงพดู และอปุกรณ์

ฮารด์แวรแ์ล����ทแ์วรท์ี�เกี�ยว��้ง
ประเทศไทย 

True-Kona Cayman GP 50.00 ผูจ้ดัการกองทนุ หมู่เกาะเคยแ์มน 
LINE Games-True-Kona Global Fund

Limited Partnership 27.00 ธุรกจิลงทุน หมู่เกาะเคยแ์มน 

การเ�ลี�ยนแ�ลง��งส่วนไดเ้สยี�นการร่วมการ�า้ มดีงันี�

งบการเงินรวม

สาํหรบัปีสิ�นส��วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 ล้านบาท 

มลูค่าตามบญัชสีุทธ ิณ วนัตน้ปี 538.20

ส่วนแบ่งกําไร 9.09

มลู�่า�ามบ�ั�สีุท� ิ� วนัสิ�น�ี 547.29

รายการที��กิ����นร�หว่างปี พ.ศ. 2563

เม���วนัที� 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 TINC ���งเ��นบรษิัทย่�ยแ�่ง�น��งลงทุน�น TRUE-Kona ���งเ��นการร่วม�า้เป็นจํานวนเงนิ 

1.41 ลา้นบาท �ดยส่วนไดเ้สยี��งกลุ่มกจิการไม่เ�ลี�ยนแ�ลง 

เม���วันที� 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 TINC ���งเ�� นบริษัทย่�ยแ�่ง�น�� งลงทุน�น LINE games-TRUE ���งเ�� นการร่วม�้า 

เป็นจํานวนเงนิ 36.70 ลา้นบาท �ดยส่วนไดเ้สยี��งกลุ่มกจิการไม่เ�ลี�ยนแ�ลง

กลุ่มกิจการมีส่วนได้เสีย�นการร่วม�้า วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 จํานวน 547.29 ล้านบาท (พ.ศ. 2563 : 538.20 ล้านบาท)  

���งส่วนไดเ้สยี�นการร่วม�า้ทั �ง�มดไม่เ��นสาร�ส�า��ั�่�ส่วนไดเ้สยี��งกลุ่มกจิการ

รายงานประจำป 2564 (แบบ 56-1 One Report)

True to Tech, The Future is True



บริษทั ทรู คอรป์อ�ร�� �น ��าก�� (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุ���น��� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564
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21 ����ิน อาคารและอปุกรณ์

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

��น��� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

อปุกรณ์โครงข่าย 

มลูค่าตามบญัชสีุทธวินัตน้ปี 226,381.64 203,737.03 - -

31,426.56 38,073.58 - -

จําหน่ายสนิทรพัย ์- สุทธิ (138.44) (98.73) - -

รายการปรบัปรุง/จดัประเภทรายการใหม่ (892.70) (0.35) - -

การดอ้ยค่า (601.39) - - -

(16,348.04) (15,329.89) - -

239,827.63 226,381.64 - -

อปุกรณ์นอกระบบโครงข่าย 

มลูค่าตามบญัชสีุทธวินัตน้ปี 5,512.45 4,749.02 412.21 450.32

1,322.82 1,934.72 119.74 55.26

 (หมายเหตขุอ้ 20) 0.80 - - -

จําหน่ายสนิทรพัย ์- สุทธิ (6.05) (24.65) (0.02) (0.30)

รายการปรบัปรุง/จดัประเภทรายการใหม่ 14.53 20.83 (4.98) -
(1,335.05) (1,167.47) (104.77) (93.07)

5,509.50 5,512.45 422.18 412.21

รวม 245,337.13 231,894.09 422.18 412.21

รา�การ����กิ����น���ส�าค��

กลุ่มกจิการลงทุนในอุปกรณ์โครงขา่ยเป็นจํานวนเงนิ 31,426.56 ลา้นบาท 

ในระหว่างปี พ.ศ. 2564 
จากการเลิกใช้สนิทรพัย์จํานวน 601.39 ล้านบาท ถูกรบัรู้ในงบกําไรขาดทุน

31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

ตน้ทุนการกู้ยมืจํานวน 248.58 ล้านบาท (พ.ศ. 2563 : 106.65 ลา้นบาท) ไดถู้กรบัรูเ้ป็นตน้ทุนของสนิทรพัย์ 

ะ 4.41 อัตราดงักล่าวเป็นอัตราของต้นทุนการกู้ยืม 

รายงานประจำป 2564 (แบบ 56-1 One Report)

True to Tech, The Future is True



บริษทั ทรู ��ร�ป��ร�ั ����าํ��ั�(มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีส���ส����ั�ี��31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564
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1 พ.ศ. 2564 ผูบ้รหิารของกลุ่มกจิการไดท้ําการทบทวนอายุการใหป้ระโยชน์ของอุปกรณ์ระบบมลัตมิเีดยีในบางประเภท 

การให้ประโยชน์ ประกอบด้วยการเทียบเคียงกับสนิทรพั

1 มกราคม พ.ศ. 2564 
งบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

อายุการใช้งานเดิม อายุการใช้งานใหม่

ล้านบาท ล้านบาท 

สาํหรบัปีส���ส����ั�ี� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564

 - อุปกรณ์ระบบมลัตมิเีดยี 6,871.03 5,514.10

รายงานประจำป 2564 (แบบ 56-1 One Report)

True to Tech, The Future is True
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
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22 สินทรพัยสิ์ทธิการใช้

งบการเงินรวม

สิทธิการใช้

อปุกรณ์ ช่องสญัญาณ

อสงัหาริมทรพัย์ โครงข่าย ยานพาหนะ ดาวเทียม รวม

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

สาํหรบัปีส���ส����ั�ี��31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

มลูค่าตามบญัชสีุทธวินัตน้ปี 4,192.11 100,448.68 1,323.62 2,044.96 108,009.37

��������น 1,411.35 6,096.02 79.90 - 7,587.27

�����า�น�า��น�����า��า�����������า (245.90) (3.54) (9.14) (6.50) (265.08)

รายการปรบัปรุง/จดัประเภทรายการใหม่ (112.87) (28.60) (0.39) - (141.86)

ค่าตดัจําหน่าย (1,456.52) (9,772.23) (458.67) (166.24) (11,853.66)

�����า�า�����������ว�น���น�� 3,788.17 96,740.33 935.32 1,872.22 103,336.04

สาํหรบัปีส���ส����ั�ี��31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564

มลูค่าตามบญัชสีุทธวินัตน้ปี 3,788.17 96,740.33 935.32 1,872.22 103,336.04

��������น 1,158.82 4,199.07 227.32 - 5,585.21

�า��������������� ���า�������� 20) 0.78 - - - 0.78

�����า�น�า��น�����า��า�����������า (857.84) (3,222.55) (547.50) - (4,627.89)

รายการปรบัปรุง/จดัประเภทรายการใหม่ (164.36) 212.32 (58.82) - (10.86)
ค่าตดัจําหน่าย (1,219.16) (10,206.96) (208.15) (162.78) (11,797.05)

กลบัรายการการดอ้ยค่า - 1,736.74 - - 1,736.74

�����า�า�����������ว�น���น�� 2,706.41 89,458.95 348.17 1,709.44 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 ลา้นบาท 
และรบัรูใ้นงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็รว���า���������น���ว�น��� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

อสงัหาริมทรพัย์ ยานพาหนะ รวม 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

สาํหรบัปีสิ��ส��ว�ัที��31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

มลูค่าตามบญัชสีุทธวินัตน้ปี 1,173.13 356.19 1,529.32

����ม���น 236.18 12.17 248.35
ต�ด�ําหน�า��น�����ากกา��ก���ก����า (124.44) (0.40) (124.84)

รายการปรบัปรุง/จดัประเภทรายการใหม่ (31.22) - (31.22)

ค่าตดัจําหน่าย (326.35) (120.08) (446.43)

ม�ู��าตาม������������น���น�� 927.30 247.88 1,175.18

สาํหรบัปีสิ��ส��ว�ัที��31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564

มลูค่าตามบญัชสีุทธวินัตน้ปี 927.30 247.88 1,175.18

����ม���น 582.25 3.16 585.41

ต�ด�ําหน�า��น�����ากกา��ก���ก����า (127.06) (150.58) (277.64)

รายการปรบัปรุง/จดัประเภทรายการใหม่ (72.46) (17.04) (89.50)

ค่าตดัจําหน่าย (251.95) (49.87) (301.82)

ม�ู��าตาม������������น���น�� 1,058.08 33.55 1,091.63

23 ค่าความนิยม

ค่าความนิยมได้ถูกปันส่วนให้แก่กลุ่มของหน�����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

งบการเงินรวม

ทรอูอนไลน์ ทรวิู�ั ��ส� รวม 

การปันส่วนค่าความนิยมตามส่วนงานดาํเนินงาน

มลูค่าตามบญัชสีุทธวินัตน้ปี 826.30 9,167.47 9,993.77

����ม���น  (หมายเหตุขอ้ 20) 166.15 - 166.15

ม�ู��าตาม������������น���น�� 992.45 9,167.47 10,159.92

กลุ่มกิจการทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมทุกปี มู���า����าด��า���ด������น���หน�����น���������ก���ห��ก�ด���น�ด���า��า�าก

มูลค่าจากการใช้สินทรพัย์และมูลค่ายุติธรรมหกัด้วยต้นทุนในการจําหน่าย���คํานวณโดยประมาณการกระแสเงนิสดก่อนภาษีและ

ประมาณการกระแสเงนิสดหลงัภาษ ีตามลําดบั ���อา้งองิจากงบประมาณครอบคลุมระยะเวลา 5 ��������ด�����น�ม�ต��าก�ู����หา��
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�อ้�มม��ิาน������้นการคาํนวณม�ูค่า�ากการ��ส้นิทรพัย ์ไดแ้ก่

ทรอูอนไลน์ 

ส่วนงานดาํเนินงาน อินเทอรเ์น็ต ดิจิทลั

ร้อยละ ร้อยละ 

กําไร�ั �น�น้1 32.70 39.14 ถงึ 69.96

อตัราการเตบิโต2 6.37 43.40 ถงึ 68.46

อตัราคดิลด3 7.42 10.70 ถงึ 15.72

อตัราการเตบิโตระยะยาว4 - 0.00 ถงึ 1.91

�อ้�มม��ิาน������้นการคาํนวณม�ูค่ามลูค่ายุตธิรรมหกัดว้ยตน้ทุนในการจําหน่าย ไดแ้ก่

ส่วนงานดาํเนินงาน ทรวิู�� ��ส�

ร้อยละ 

กําไร�ั �น�น้1 48.51
อตัราการเตบิโต2 5.08

อตัราคดิลด5 8.59

กระ����นิ�ดห��ั�ากป�����5 ���ใชใ้นการคํานวณมลูค่ามลูค่ายุตธิรรมหกัดว้ยต้นทุนในการจําหน่าย ม��มม��ิานว่าได�้ดั�ํา���น�ามห�กั

ความระมดัระว�ัว่าไม่ม�อ�ัราการ��บิ����ะนอก�ากน����ัไม่�ู�กว่าอ�ัราการ��บิ���������อ��่วน�าน���หน่ว��นิ�รพั�์���ก่อ�ห�้กดิ��นิ

�ดนั �นดํา�นิน�านอ�ู่

1 กําไร�ั �น�น้�าก�บประมาณ (ไม่รวมค่า����อมราคา��ะค่า�ดั�ําหน่า��
2 อตัราการเตบิโตถวั�������่ว�นํ�าหนัก�พ��อ���้นการประมาณการกระ����นิ�ด�าํหรบัรอบระ�ะ�ว�า���ครอบค��ม�ด��บประมาณหร�อ

ประมาณการกระแสเงนิสดตามระยะเวลาในงบประมาณ 
3 อตัราคดิลดก่อน�า��������้นการประมาณการกระ����นิ�ด
4 อ�ัราการ��บิ���วั�������่ว�นํ�าหนัก�พ��อ���้นการประมาณกระ����นิ�ด�ําหรบัรอบระ�ะ�ว�าห��ั�ากประมาณการกระ����นิ�ด

ตามระยะเวลาในงบประมาณ 
5 อตัราคดิลดหลงั�า��������้นการประมาณการกระ����นิ�ด

�อ้�มม��ิาน�ห�่าน��ได�ู้ก���้พ��อการว�ิคราะหห์น่ว��นิ�รพั��์��ก่อ�ห�้กดิเงนิสดภายในส่วนงานดําเนินงาน

ผู้บรหิารพ�ิารณากําไร�ั �น�้น�าก�บประมาณ�ด�อ้า�อิ��ากผ�ประกอบการ�นอด�����ผ่านมาประกอบกบัการคาดการณ์การเติบโต 

ของตลาด อตัราการเติบโตถวั�������่ว�นํ�าหนัก�����้�อดค�้อ�กบัประมาณการ���รวมอ�ู่�นรา��าน�อ�อ���าหกรรม�����อ�ัราคดิ�ด
�อ้��ป�นอ�ัรา����ะ�อ้น���ความ�����������ป�น�กั�ณะ��พาะของ�่วน�านนั �น��

มู�ค่า���คาดว่า�ะไดร้บัค�น�ําหรบัอินเทอร์เน็ต ดจิทิลั ��ะ�รูว�ิ ั �น�์ มมีูลค่าสูงกว่าราคาตามบญัชจํีานวน 44.55 ล้านบาท 11.85 ถึง 

14.18 ล้านบาท และ 384.26 ล้านบาทตามลําดบั หาก�พิ�มอ�ัราคดิ�ด�����้�ป�นร้อ��ะ 8.15 สําหรบัอินเทอร์เน็ต ร้อยละ 12.43 ถึง 

17.00 สาํหรบัดจิทิลั และ รอ้ยละ 8.60 �าํหรบั�รวู�ิ ั �น�์ �ะ�ํา�หม้�ูค่า���คาดว่า�ะไดร้บัค�น��่ากบัม�ูค่า�ามบ�ั��

รายงานประจำป 2564 (แบบ 56-1 One Report)

True to Tech, The Future is True
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
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24 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

�������31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

ประเภทหมุนเวยีน (รวมอยู่ใน 

   (หมายเหตุขอ้ 19)) 558.06 447.79 - -

ประเภทไมห่มุนเวยีน 128,325.13 132,748.84 281.13 252.67

รวม 128,883.19 133,196.63 281.13 252.67

รายงานประจำป 2564 (แบบ 56-1 One Report)

True to Tech, The Future is True
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บริษทั ทรู คอ���อ���� �น ��า��� (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุ���นท�� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
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�ค���อ���า��า�ค�า ค่าสิทธิและใบอนุญาต

ประกอบดว้ย 

1. IMT ย่าน 2.1 GHz 15 ปี มูลค่าตามบัญชี 5,178.31 ล้านบาท  

(สุทธจิากค่าตดัจําหน่ายสะสมจํานวน 7,918.08 ลา้นบาท) 

2. 1800 MHz 18 ปี มูลค่าตามบัญชี 25,410.05 ล้านบาท  

(สุทธจิากค่าตดัจําหน่ายสะสมจํานวน 13,192.31 ลา้นบาท)  

3. 900 MHz 15 ปี มูลค่าตามบัญชี 44,412.81 ล้านบาท 

(สุทธจิากค่าตดัจําหน่ายสะสมจํานวน 25,740.99 ลา้นบาท)  

4. 2600 MHz 15 ปี มูลค่าตามบัญชี 11,908.59 ล้านบาท  
(สุทธจิากค่าตดัจําหน่ายสะสมจํานวน 1,617.61 ลา้นบาท)  

5. 700 MHz 15 ปี มูลค่าตามบัญชี 10,588.92 ล้านบาท  

(สุทธจิากค่าตดัจําหน่ายสะสมจํานวน 723.48 ลา้นบาท) 

6. 26 GHz 15 ปี มูลค่าตามบัญชี 3,380.83 ล้านบาท  

(สุทธจิากค่าตดัจําหน่ายสะสมจํานวน 207.70 ลา้นบาท) 

7. 15 ปี มูลค่าตามบัญชี 838.39 ล้านบาท  
(สุทธจิากค่าตดัจําหน่ายสะสมจํานวน 1,445.96 ลา้นบาท)  

สญัญาให้บริการ

�า��า�ท����ิ����นท��ส�าค�ญระหว่างปี พ.ศ. 2564 

17 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2564 TUC ย่าน 26 GHz อย่างเป็นทางการจาก 

3,576.89 ลา้นบาท 

รายงานประจำป 2564 (แบบ 56-1 One Report)

True to Tech, The Future is True



บริษทั ทรู ��ร�ป��ร�ั ����าํ��ั�(มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ��ส����ั�ี��31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
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รา��าร�ี���ิ������ี�สาํ��ัระหว่างปี พ.ศ. 2563 

16 มีนาคม พ.ศ. 2563 TUC ย่าน 2600 MHz อย่างเป็นทางการจาก 

กสทช. 14,674.58 ล้านบาท 

27 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 TUC ย่าน 700 MHz อย่างเป็นทางการจาก กสทช. 

12,166.13 ลา้นบาท 

โดยสุทธจิาก  จํานวน 3,031.40 ล้านบาทแล้ว 

TUC 24 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 จํานวน 1,758.40 ลา้นบาท  

งบการเงินเฉพาะกิจการ

โปรแกรมคอมพิวเตอร์

ล้านบาท 

��ั�ี��1 มกราคม พ.ศ. 2563 

ราคาทุน 2,521.72

หกั ค่าตดัจําหน่ายสะสม (2,263.94)

มลูค่าตามบญัชสีุทธ ิ 257.78

สาํหรบัปีสิ��ส����ั�ี��31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

มลูค่าตามบญัชสีุทธวินัตน้ปี 257.78

37.44

ค่าตดัจําหน่าย (42.55)

252.67

��ั�ี��31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

ราคาทุน 2,559.16

หกั ค่าตดัจําหน่ายสะสม (2,306.49)

มลูค่าตามบญัชสีุทธ ิ 252.67

สาํหรบัปีสิ��ส����ั�ี��31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564

มลูค่าตามบญัชสีุทธวินัตน้ปี 252.67

77.12

จดัประเภทรายการใหม่ 4.98

ค่าตดัจําหน่าย (53.64)

281.13

��ั�ี��31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

ราคาทุน 2,641.26
หกั ค่าตดัจําหน่ายสะสม (2,360.13)

มลูค่าตามบญัชสีุทธ ิ 281.13

รายงานประจำป 2564 (แบบ 56-1 One Report)

True to Tech, The Future is True
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25 ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี

ภาษี��ิน��้รอ�ารต������ี��าน���า��ล�ต�ต�า��� ���รา��� ����าน�นตาม�ิธี�นี�สิน��ย��้อ�ตราภาษีร้อยละ 20 ภาษีเงนิได้รอการ 
ต�������ี��นราย�าร�ล�ต�ต�า��� ���รา�ระ���า�รา�าตาม�����ีละ�านภาษ�ีอ�สนิ�ร��ย��ละ�นี�สนิ�อ��ลุ�ม��ิ�ารสรุ����้��นี�

งบการเงินรวม

�นั�ี��31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

การ���อ

บริษทัย่อย

(หมายเหตุ

ข้อ 20) 

รายได้(ค่าใช้จา่ย) 

ในกาํไรหรือขาดทุน

ผลต่างจากการ

แปลงค่าเงินตรา

ต่างประเทศ 

รายได้

ในกาํไรหรอื

ขาดทุนเบด็เสรจ็

อ��น พ.ศ. 2564 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี

   ใบอนุญาต 1,458.82 - 179.18 (0.01) - 1,637.99
��า����อ 460.45 - (123.77) - - 336.68

   รายไดร้อการรบัรู้ 191.72 2.81 30.49 (0.05) - 224.97
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 85.32 - (80.61) 0.01 - 4.72

   ขาดทุนสะสมทางภาษี 3,616.73 - (145.01) - - 3,471.72
การรบัรูร้ายได้ 3.74 - (3.74) - - -

   ค่าสทิธสิาํหรบัรายการและภาพยนตร์ 44.43 - (23.50) 0.02 - 20.95
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 342.35 - 175.35 0.01 50.03 567.74

��า้�นี�อนุ��นธ��า��าร��นิ 44.70 - (44.70) - - -
ล���นี�ตามส���า���า 67.18 - 60.42 - - 127.60

   สนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ 2,028.30 - 206.63 - - 2,234.93

�อ���ี�ย��ายรอต������ี - - 7.59 - - 7.59
�ระมา��าร�นี�สนิ 647.47 - 34.03 - - 681.50

8,991.21 2.81 272.36 (0.02) 50.03 9,316.39

หนี�สินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี

ล���นี��าร�า้ (84.27) - 56.97 - - (27.30)
ตน้ทุนการกูย้มื (120.43) - (13.63) - - (134.06)

   อุปกรณ์ (6,595.55) - 697.34 - - (5,898.21)
เงนิกูย้มื (1,513.25) - 340.00 - - (1,173.25)

ตน้�ุน�น�าร��ม้า����ส���า���
      ผูใ้ชบ้รกิาร (252.59) - (255.76) - - (508.35)

ตราสาร�ุน�ี�� ����้ยม�ล��ายุตธิรรม (89.32) - (151.64) - - (240.96)
ล���นี�อุน��นธ��า��าร��นิ - - (463.59) - - (463.59)

   เงนิลงทุนในบรษิทัร่วม (506.17) - - - - (506.17)

(9,161.58) - 209.69 - - (8,951.89)

ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี - สุทธิ (170.37) 2.81 482.05 (0.02) 50.03 364.50

รายงานประจำป 2564 (แบบ 56-1 One Report)

True to Tech, The Future is True



บริษทั ทรู �อร��อเรชั �น���ากดั�(มหาชน) 
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

�นั�ี��31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

รายได้(ค่าใช้จ่าย)

ในกาํไรหรือ

ขาดทุน 

รายได้ 

ในกาํไรหรือขาดทุน

เบ�ดเสร��อ��น พ.ศ. 2564 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี

อุปกรณ์ 136.55 (28.69) - 107.86

26.01 (1.75) - 24.26

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ 13.46 (3.04) - 10.42

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน - 214.32 88.45 302.77

- 7.59 - 7.59

13.06 1.17 - 14.23

189.08 189.60 88.45 467.13

�นี�สินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี

(65.97) 64.17 - (1.80)

ตน้ทุนการกูย้มื (66.26) (31.66) - (97.92)

เงนิลงทุนในบรษิทัร่วม (506.17) - - (506.17)

(638.40) 32.51 - (605.89)

ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี - สุทธิ (449.32) 222.11 88.45 (138.76)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

�นั�ี��31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 9,316.39 8,991.21 467.13 189.08

(8,951.89) (9,161.58) (605.89) (638.40)

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี- สุทธิ 364.50 (170.37) (138.76) (449.32)

รายงานประจำป 2564 (แบบ 56-1 One Report)

True to Tech, The Future is True
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งบแสดง�าน�การเงนิแสดงยอด�งเ���อดงันี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

��ั�ี��31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 5,862.29 6,080.65 - -

�นี�สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชี (5,497.79) (6,251.02) (138.76) (449.32)

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี- สุทธิ 364.50 (170.37) (138.76) (449.32)

สนิทรพัย์แ���นี�สนิภาษีเงนิได้รอการตดับัญช�ี�สามาร�แสดง�กัก�บกนัได้เม��อสนิทรพัย์ แ���นี�สนิภาษีเงนิได้ดงัก�่าวเกี�ยวข้องกับ

�น่วยงาน�ดัเก�บภาษีเดียวกนั �นงบแสดง�าน�การเงนิรวม สินทรพัย์ แ���นี�สินภาษีเงนิได้รอตัดบัญชีแสดงยอดรวมของสินทรพัย ์

แ���นี�สนิส�ท��ินแต่ละบรษิทั 

รายการเ����อนไ�วของบญัชภีาษเีงนิไดร้อการตดับญัชมีดีงันี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีส���ส����ั�ี��31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

มลูค่าตามบญัชวีนัต้นปี (170.37) (887.46) (449.32) 100.42

การ���อบรษิทัย่อย (หมายเหตขุอ้ 20) 2.81 - - -

รายได(้ค่าใชจ่้าย)ในกําไรหรอืขาดทุน (หมายเหตุขอ้ 12) 482.05 717.09 222.11 (549.74)

ผลต่างจากการแปลงค่าเงนิตราต่างประเทศ (0.02) - - -
รายไดใ้นกําไรขาดท�นเบ�ดเสร��อ��น 50.03 - 88.45 -

ม���่าตามบญัชวีนัสิ�นปี 364.50 (170.37) (138.76) (449.32)

สนิทรพัย์ภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชสีํา�รบัรายการขาดท�นทางภาษีที�ยงัไม่ได�้ชย้กไป��รบัร�ไ้ด้ไม่เกนิ�ํานวนที�เป�นไปได�่้อนขา้งแน่

ว่า��มกํีาไรทางภาษ�ีนอนา�ตเพยีงพอที����ชป้ร��ยชน์ทางภาษนัี �น

กลุ่มกิจการไม่ได้รบัรู้สินทรพัย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจํานวน 7,168.89 �้านบาท ที�เกิด�ากขาดท�นส�สมทางภาษี�ํานวน 

35,844.43 �า้นบาท ขาดท�นส�สมยกไปสามาร�แยกตามปีที����มดปร��ยชน์ทางภาษไีดด้งันี�

งบการเงินรวม

ปี�ี�ห��ปร�������า��า�ี ล้านบาท 

พ.ศ. 2565 8,315.33

พ.ศ. 2566 2,941.96
พ.ศ. 2567 2,503.28

พ.ศ. 2568 5,478.23
พ.ศ. 2569 16,605.63

35,844.43

รายงานประจำป 2564 (แบบ 56-1 One Report)

True to Tech, The Future is True



บริษทั ทรู ������เ��� ����������(มหาชน) 
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26 สิ��������������เ��������

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

�������31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

เงนิมดัจํา 1,106.35 1,285.49 97.04 130.87

เงนิประกนัระยะยาว (หมายเหตุขอ้ 2) 7,500.00 - - -
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหน้า 506.01 636.70 1.67 1.70

���นๆ 1,725.65 1,194.55 - -

รวม 10,838.01 3,116.74 98.71 132.57

27 เงินกู้ยืม

เงิ�����������ส� ���

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

�������31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

เงนิกูย้มืจากธนาคาร 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00

หุน้กู้ 2,499.47 - 2,499.47 -

รวม 5,999.47 3,500.00 5,999.47 3,500.00

เงินกู้ยืมระยะยาว

เงนิกูย้มืของกลุ่มกจิการเป็นเงนิกูย้มืในสกุลเงนิบาท และเงนิเหรยีญสหรฐัอเมรกิา  

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

�������31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

ประเภทหมุนเวียน 

- ���น���������น 7,067.69 - 3,346.88 -

   - หุน้กู้ 52,244.86 61,007.70 37,429.19 29,288.89

รวมเงนิกูย้มืประเภทหมุนเวยีน 59,312.55 61,007.70 40,776.07 29,288.89

ประเภทไม่หมุนเวียน 

- ���น���������น 7,973.92 3.45 1,942.65 -
   - หุน้กู้ 184,222.15 158,488.04 110,819.55 74,634.22

รวมเงนิกูย้มืประเภทไม่หมุนเวยีน 192,196.07 158,491.49 112,762.20 74,634.22

รวมเงนิกูย้มื 251,508.62 219,499.19 153,538.27 103,923.11

รายงานประจำป 2564 (แบบ 56-1 One Report)

True to Tech, The Future is True



บริษทั ทรู ���������� ����������(มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีส���ส���������31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

98

���������น����������น�����������น��

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

�������31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

มลูค่าตามบญัชสีุทธวินัตน้ปี 219,499.19 188,391.54 103,923.11 77,315.63
���น�����������

- ���น���������น 14,911.91 3.63 5,251.59 -

   - เงนิตน้ 77,704.95 46,922.33 73,414.42 33,538.12

จ่ายคนืเงนิกูย้มื

- ������������น���น�� (61,061.37) (16,131.30) (29,316.60) (7,131.30)

����������������� 127.41 - 37.95 -

การตดัจําหน่ายตน้ทุนการกูย้มื 327.41 313.17 227.80 200.66

การแปลงค่าเงนิตราต่างประเทศ 0.41 (0.18) - -

รายการปรบัปรุง (1.29) - - -

���������������������น���น�� 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 สําหรบังบการเงนิรวมและ

สําหรบังบการเงนิเฉพาะกิจการ ตามลําดบั (พ.ศ. 2563 : 602.16 ล้านบาท และ 331.30 ล้านบาท สําหรบังบการเงนิรวมและงบการเงิน

เฉพาะกจิการ ตามลําดบั) 

���น������������������น����น����������น��น���น����������������������น������������น���������น��

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

�������31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

ครบกําหนดภายใน 1 ปี แต่ไม่เกนิ 2 ปี 56,657.67 43,082.59 34,081.15 28,550.10

ครบกําหนดภายใน 2 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 114,732.95 93,751.46 65,306.10 39,257.40

ครบกําหนดหลงัจาก 5 ปี 21,416.80 22,206.20 13,821.10 7,130.30

192,807.42 159,040.25 113,208.35 74,937.80

รายงานประจำป 2564 (แบบ 56-1 One Report)

True to Tech, The Future is True



บริษทั ทรู ���������� ����������(มหาชน) 
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มลูค่าตามบญัชแีละมลูค่ายุตธิรรมของเงนิกูย้มืประเภทไม่หมุนเวยีน ม��งั���

งบการเงินรวม

มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายุติธรรม

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

หุน้กู้ 184,222.15 158,488.04 182,600.43 156,822.27

งบการเงินเฉพาะกิจการ

มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายุติธรรม

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

หุน้กู้ 110,819.55 74,634.22 109,986.25 74,367.54

มูลค่ายุติธรรมของเงนิกู้ยมืประเภทหมุนเวยีนมมีูลค่าใกล้เคยีงกบัมูลค่าตามบญัช ีเพราะผลจากการคดิลดกระแสเงนิสดไม่แตกต่าง

อย่างมสีาระสําคญั มูลค่ายุตธิรรมของเงนิกูย้มืประเภทไม่หมุนเวยีนสําหรบักลุ่มกจิการและบรษิทัคํานวณจากกระแสเงนิสดในอนาคต

��ิล�����อตัรา�อก�บ���ตลา�ร้อยละ 4.40 และร้อยละ 4.15 ตามลําดบั (พ.ศ. 2563 : อัตราร้อยละ 4.41 และร้อยละ 4.01 สําหรบั 

ของกลุ่มกจิการและบรษิทั ตามลํา�บั� ���จ�ั�ระ��ท����ข�อม�ลระ�บัท�� 3

�������������

อตัรา�อก�บ���ของ�ุ��ก������อตัรา�งท��

อตัรา�อก�บ���ท��แท�จรงิ��ั��ล����่�ง�ํ�า��ักของ�ง�ิก����ม ���แก่

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

�������31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

อตัรา�อก�บ���ท��แท�จรงิ��ั��ล����่�ง�ํ�า��ัก

   - หุน้กู้ 4.40 4.41 4.15 4.01

หุ้นกู้  

�ุ��ก����� ��ุ��ก��ท���ม่ม��ลัก�ระกั� และจะ��งกํา����ําระ��ระ��่าง��  ���� 2565 ถึง พ.ศ. 2571 หุ้นกู้ออกจําหน่ายในสกุลเงินบาท 

�อก�บ�����ั��ล���ร�อ�ละ 4.40 ต่อปี และมกํีา���จ่า��อก�บ�������รา��ตรมา�

รายงานประจำป 2564 (แบบ 56-1 One Report)

True to Tech, The Future is True



บริษทั ทรู ������เ��� ����������(มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ��ส���������31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

100

���������เ�ิ�����������ง�� ������2564

อายุของหุ้นกู้

(ปี) วนัออกหุ้นกู้

จาํนวนหน่วย 

(ล้านหน่วย) 

ราคาหน่วยละ

(บาท) 

เงิ�������� ��ส���ิ

(พนัล้านบาท) 

���เ���������

ต่อปี วนัครบกาํหนดอายุ

1-3 11 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2564 7.44 1,000 7.39 3.30% 11 พฤศจกิายน พ.ศ. 2566 

25 มนีาคม พ.ศ. 2564 2.00 1,000 2.00 2.72% 31 มนีาคม พ.ศ. 2565 

13 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 2.88 1,000 2.86 2.95% 17 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2566 

13 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 4.42 1,000 4.39 3.50% 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 

 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 0.60 1,000 0.60 2.70%  5 ตุลาคม พ.ศ. 2565 

 6 กนัยายน พ.ศ. 2564 0.40 1,000 0.40 2.35%  6 ตุลาคม พ.ศ. 2565 

 6 กนัยายน พ.ศ. 2564 4.40 1,000 4.40 2.85%  6 ตุลาคม พ.ศ. 2566 

29 กนัยายน พ.ศ. 2564 0.40 1,000 0.40 2.75% 19 ตุลาคม พ.ศ. 2566 

15 ตุลาคม พ.ศ. 2564 1.50 1,000 1.49 2.75% 15 ตุลาคม พ.ศ. 2566 

15 ตุลาคม พ.ศ. 2564 6.21 1,000 6.18 3.20% 15 ตุลาคม พ.ศ. 2567 

มากกวา่ 3 11 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2564 4.27 1,000 4.24 3.85% 11 พฤศจกิายน พ.ศ. 2567 

11 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2564 2.49 1,000 2.47 4.20% 11 พฤศจกิายน พ.ศ. 2568 

11 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2564 5.81 1,000 5.77 4.50% 11 พฤศจกิายน พ.ศ. 2569 

13 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 4.21 1,000 4.18 3.85% 13 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2568 

13 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 3.87 1,000 3.84 4.20% 13 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2569 

13 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 6.64 1,000 6.60 4.55% 13 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2570 

15 ตุลาคม พ.ศ. 2564 4.25 1,000 4.22 3.60% 15 ตุลาคม พ.ศ. 2568 

15 ตุลาคม พ.ศ. 2564 4.85 1,000 4.83 4.05% 15 ตุลาคม พ.ศ. 2569 

15 ตุลาคม พ.ศ. 2564 7.18 1,000 7.14 4.60% 15 ตุลาคม พ.ศ. 2571 

บรษิทัย่อย TUC 

อายุของหุ้นกู้

(ปี) วนัออกหุ้นกู้

จาํนวนหน่วย 

(ล้านหน่วย) 

ราคาหน่วยละ

(บาท) 

เงิ�������� ��ส���ิ

(พนัล้านบาท) 

���เ���������

ต่อปี วนัครบกาํหนดอายุ

1-3 26 มนีาคม พ.ศ. 2564 0.30 1,000 0.30 2.72% 30 มถุินายน พ.ศ. 2565 

 8 เมษายน พ.ศ. 2564 0.60 1,000 0.60 3.00% 25 เมษายน พ.ศ. 2566 

 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 3.40 1,000 3.39 3.10% 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 

รายงานประจำป 2564 (แบบ 56-1 One Report)

True to Tech, The Future is True



บริษทั ทรู ������เ��� ���จ������(มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ��ส���������31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

101

���������เ�ิ�����������ง�� ������2563

อายุของหุ้นกู้

(ปี) วนัออกหุ้นกู้

จาํนวนหน่วย 

(ล้านหน่วย) 

ราคาหน่วยละ

(บาท) 

เงิ������้���ส���ิ

(พนัล้านบาท) 

���เ���������

ต่อปี วนัครบกาํหนดอายุ

1-3 17 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2563 0.50 1,000 0.50 2.88% 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

17 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2563 4.33 1,000 4.31 3.43% 17 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2566 

15 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 5.92 1,000 5.89 3.00% 15 เมษายน พ.ศ. 2565 

15 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 6.39 1,000 6.36 3.50% 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 

มากกวา่ 3 17 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2563 0.65 1,000 0.65 4.65% 17 สงิหาคม พ.ศ. 2568 

18 มถุินายน พ.ศ. 2563 4.80 1,000 4.78 3.60% 18 กนัยายน พ.ศ. 2566 

15 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 3.99 1,000 3.97 4.15% 15 มกราคม พ.ศ. 2568 

15 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 7.13 1,000 7.09 4.40% 15 มกราคม พ.ศ. 2569 

บรษิทัย่อย TUC 

อายุของหุ้นกู้

(ปี) วนัออกหุ้นกู้

จาํนวนหน่วย 

(ล้านหน่วย) 

ราคาหน่วยละ

(บาท) 

เงิ������้���ส���ิ

(พนัล้านบาท) 

���เ���������

ต่อปี วนัครบกาํหนดอายุ

1-3 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 5.96 1,000 5.94 3.10% 15 พฤศจกิายน พ.ศ. 2564 

มากกวา่ 3 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 3.84 1,000 3.82 4.40% 15 พฤศจกิายน พ.ศ. 2568 

6 พฤศจกิายน พ.ศ. 2563 3.64 1,000 3.63 4.50% 6 พฤศจกิายน พ.ศ. 2570 

28 เจ้���������้����เจ้���������

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

�������31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

61,904.43 64,480.25 1,213.30 2,079.23
4,345.33 1,696.94 104.57 106.60

รายไดร้บัล่วงหน้า 4,107.67 3,790.74 18.69 13.68

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 22,308.17 20,308.72 1,377.21 984.96

92,665.60 90,276.65 2,713.77 3,184.47

รายงานประจำป 2564 (แบบ 56-1 One Report)

True to Tech, The Future is True



บริษทั ทรู ���������� �น��������(มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นส����น����31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

102

��า�����า���า���า��า�า�������า��������ันี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

��น����31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

ค่าใชจ่้ายตามสญัญาร่วมการงาน  

   และสญัญาอนุญาตใหดํ้าเนินการ 4,613.22 4,800.42 26.12 57.54

�นี���นภา������ั�า����บ�น��า������า�น�นกา�

�ี����ก�า�น���า��ภา��น�น����ี (หมายเหตุขอ้ 31) 10,677.41 8,831.67 - -

ค่าใชจ่้ายโครงขา่ยคา้งจ่าย 310.93 262.87 - -
ค่าตอบแทนผลการปฏบิตังิาน 762.92 753.95 258.61 224.56

��ก�บี����า���า� 1,519.77 1,185.94 1,026.83 604.91
���นๆ 4,423.92 4,473.87 65.65 97.95

รวมค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 22,308.17 20,308.72 1,377.21 984.96

29 �น��สิน���น����น���น

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

��น����31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

ภาษ�ี����า��������บก�ากบัภาษี 5,118.19 4,932.06 385.53 735.16

���นๆ 1,657.67 1,979.18 149.24 76.12

รวม 6,775.86 6,911.24 534.77 811.28

30 �น��สินตามสญัญาเช่า 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

��น����31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

ประเภทหมุนเวยีน 9,019.79 12,654.13 140.12 363.59
ประเภทไมห่มุนเวยีน 105,149.06 113,751.16 403.05 583.41

รวม 114,168.85 126,405.29 543.17 947.00

รายงานประจำป 2564 (แบบ 56-1 One Report)

True to Tech, The Future is True



บริษทั ทรู ������เ�ชั �น�จาํ��ั�(มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นส��วนั����31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

103

 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

วนั����31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

มลูค่าตามบญัชสีุทธวินัตน้ปี 126,405.29 131,479.25 947.00 1,195.66

5,366.89 8,071.62 260.73 238.78
20) 0.78 - - -

 (หมายเหตุขอ้ 11) 6,040.70 6,447.03 30.38 62.88
(18,780.96) (19,157.84) (325.11) (394.94)

(4,845.75) (265.00) (280.32) (124.50)

รายการปรบัปรุง (239.04) (166.00) (89.51) (30.88)

การแปลงค่าเงนิตราต่างประเทศ 220.94 (3.77) - -

114,168.85 126,405.29 543.17 947.00

สญัญาเช่า

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

วนั����31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

จาํนวนเงิน�ั �นตํ�า���ต��งจ่า����ง�นั���เ��น�น��สิน

   ตามสญัญาเช่า

ภายในไม่เกนิ 1 ปี 13,311.15 18,634.50 161.17 377.72

เกนิ 1 ปีแต่ไม่เกนิ 5 ปี 56,105.69 67,090.12 324.43 498.32

หลงัจาก 5 ปี 77,284.13 81,170.90 142.14 165.82

146,700.97 166,895.52 627.74 1,041.86

หกั  ค่าใชจ่้ายทางการเงนิในอนาคตของ 

(32,532.12) (40,490.23) (84.57) (94.86)

114,168.85 126,405.29 543.17 947.00

ม���่า�ัจจ��นั��ง�น��สินตามสญัญาเช่า

ภายในไม่เกนิ 1 ปี 8,992.14 12,654.13 140.13 363.59
เกนิ 1 ปีแต่ไม่เกนิ 5 ปี 38,974.60 47,463.81 282.49 444.50
หลงัจาก 5 ปี 66,202.11 66,287.35 120.55 138.91

114,168.85 126,405.29 543.17 947.00

รายงานประจำป 2564 (แบบ 56-1 One Report)

True to Tech, The Future is True



บริษทั ทรู �อร�ปอเร�ั �น��าํกดั�(มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุด�นั�ี��31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

104

31 หนี�สินภายใต้สญัญาและใบอนุญาตให้ดาํเนินการ

�าย���อ�ย���������าย�ต�้���า�����อ���าต���้�า�����า�����งต่อ�����

งบการเงินรวม

�นั�ี��31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

ล้านบาท ล้านบาท 

หมุนเวยีน (รวมอยู่ใน “ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย”) (หมายเหตุขอ้ 28) 10,677.41 8,831.67

ไม่หมุนเวยีน 47,297.90 55,521.54

57,975.31 64,353.21

�า������ย����ง�อง��������าย�ต้����า�����อ���าต���้�า�����า�����ง���

งบการเงินรวม

ล้านบาท 

สาํหรบัปีสิ�นสุด�นั�ี��31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

มลูค่าตามบญัชสีุทธวินัตน้ปี 64,353.21

จ่ายชาํระ (8,780.83)

ตน้ทุนทางการเงนิ (หมายเหตุขอ้ 11) 2,402.93

����่าตา�������������������� 57,975.31

32 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 

�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�����������ต้องจ่าย

����งต่อ�����

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

หนี�สินในงบแสดงฐานะการเงิน

   ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 3,495.23 3,990.08 1,513.82 1,606.78

รายงานประจำป 2564 (แบบ 56-1 One Report)

True to Tech, The Future is True



บริษทั ทรู ��ร�ป��ร�ั ����าํ��ั�(มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีส���ส����ั�ี��31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
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งบการเงินรวม

งบการเงิน

เฉพาะกิจการ

ล้านบาท ล้านบาท 

สาํหรบัปีส���ส����ั�ี��31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

มลูค่าตามบญัชสีุทธวินัตน้ปี 3,990.08 1,606.78
ตน้ทุนบรกิารปัจจุบนั 301.08 106.33

67.62 26.38

การวดัมลูค่าใหม่ (52.57) 109.09

(หมายเหตุขอ้ 20) 0.85 -

การแปลงค่าเงนิตราต่างประเทศ 0.19 -

จ่ายผลประโยชน์ (812.02) (334.76)

3,495.23 1,513.82

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีส���ส����ั�ี��31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

ตน้ทุนบรกิารปัจจุบนั 301.08 312.84 106.33 114.62
67.62 70.05 26.38 28.47

รวม 368.70 382.89 132.71 143.09

จดัประเภทเป็น 

ตน้ทุนการใหบ้รกิาร 122.41 185.09 22.42 29.31
ค่าใชจ่้ายในการขาย 73.92 72.84 20.02 19.93

ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร 172.37 124.96 90.27 93.85

368.70 382.89 132.71 143.09

งบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

ร้อยละ ร้อยละ 

อตัราคดิลด 2.10 1.90

6.00 5.80

อตัราการหมุนเวยีนของพนักงาน 7.00 6.00

รายงานประจำป 2564 (แบบ 56-1 One Report)

True to Tech, The Future is True



บริษทั ทรู คอรป์อเรชั �น ��าก�ั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นส���นัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
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�มมต�ิานเกี�ย�ก�ัอตัราการเ�ยี��ีติก�า�น���ย��าแนะน�า�องนัก��ิตศา�ตร์ประกนั�ยั���งมกีารพมิพเ์ผยแพร่ในประเทศไทย ตาราง 

TMO17 เป�นตารางอตัราการเ�ยี��ีติที�ไ��มกีาร��าร��ผ����อกรม�รรม์ประกนั��ีติ�อง�ร�ิทัประกนัในประเทศไทย ��งเ�มาะ�มที��ะใ��

เป�นอตัราที��ะท�อนอตัราการเสยีชวีติของประชากรในประเทศไทย 

ความอ่อนไหวของขอ้สมมตุฐิานหลกั : 

ผลกระทบต่อภาระผกูพนัโครงการผลประโยชน์ที�ก�า�น���้

การเปลี�ยนแปลงในข้อสมมติ การเพิ�มขึ�นของข้อสมมติ การลดลงของข้อสมมติ

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

อตัราคดิลด 1.00 ลดลง 9.00 ลดลง 11.06 เพิ�ม���น 10.54 เพิ�ม���น 13.12
อตัราการเพิ�ม���น

�องเงนิเ��อนที��า�ไ�� 1.00 เพิ�ม���น 10.18 เพิ�ม���น 13.73 ลดลง 8.89 ลดลง 11.78

การ�ิเ�ราะ�์��ามอ่อนไ����างต�นนี�อ�างอิง�ากการเป�ี�ยนแป�ง��อ�มมติ ��ะที�ใ����อ�มมติอ��น�งที� ในทางป�ิ�ัติ��านการ�์

�งัก�่า�ยากที��ะเกิ����น แ�ะการเป�ี�ยนแป�งใน��อ�มมติอา�มี��าม�มัพนั�์กัน ในการ��าน��การ�ิเ�ราะ�์��ามอ่อนไ���อง

�าระผ�กพนัผ�ประ�ย�น์ที�ก�า�น�ไ��ที�มตี่อการเป�ี�ยนแป�งใน��อ�มมต�ิ�กัไ��ใ����ิเี�ยี�ก�ั �ม���่าปั����นั�อง�าระผ�กพนั��รงการ

ผ�ประ�ย�น์ที�ก�า�น�ไ����าน�����ย��ิี��ิ��แต่�ะ�น่�ยที�ประมา�การไ�� (Project Unit Credit Method) ณ �นั�ิ�นรอ�ระยะเ��า

รายงาน� ในการ��าน���นี��นิ��าเ�น����านา�ที�ร�ัร��ในง�แ��งฐานะการเงนิ 

��ิกีารแ�ะประเ�ท�อง��อ�มมตทิี�ใ��ในการ�เิ�ราะ��์�ามอ่อนไ��ไม่มกีารเป�ี�ยนแป�งเม��อเปรยี�เทยี�ก�ัปีก่อน 

ก��่มกิ�การม�ี�ามเ�ี�ยงที�เกี�ย���องก�ั�าระผ�กพนัผ�ประ�ย�น์พนักงาน ��ย��ามเ�ี�ยงที�มนัีย��า��ัคอื การเป�ี�ยนแป�งในอตัรา

ผ�ตอ�แทนที�แท��รงิ�องพนัธบตัร อตัราผ�ตอ�แทนที�แท��รงิ�องพนัธบตัรไทยที�ไม่ระ���อกเ�ี�ย���ง���ง�ะท�าใ���นี��นิ�อง��รงการ

เพิ�ม��ง���น

ระยะเ��า��ัเ��ี�ย��่งน��า�นัก�อง�าระผ�กพนัตาม��รงการผ�ประ�ย�น์พนักงาน��อ 11 ปี (พ.ศ. 2563 : 19 ปี) 

การวเิคราะห์การครบกําหนดของการจ่ายชาํระ�าระผ�กพนัผ�ประ�ย�น์พนักงานที�ไม่มกีาร��ิ��ตั �งแต่ปี พ.ศ. 2565 เป็นตน้ไป ม�ีงันี�

งบการเงินรวม

ส่�นที��ม่เกิน 1 ปี ระหว่าง 1 ถึง 2 ปี ส่�นที�เกิน 3 ปี รวม 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

�นัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 303.12 139.91 9,595.49 10,038.52

งบการเงินรวม

ส่�นที��ม่เกิน 1 ปี ระหว่าง 1 ถึง 2 ปี ส่�นที�เกิน 3 ปี รวม 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

�นัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 135.04 134.10 11,090.95 10,360.09

รายงานประจำป 2564 (แบบ 56-1 One Report)

True to Tech, The Future is True



บริษทั ทรู ������เ��� �น ���ก�� (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นส����น��� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส��น������เกิน 1 ปี ระหว่าง 1 ถึง 2 ปี ส��น���เกิน 3 ปี รวม 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

��น��� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 220.37 96.43 3,109.37 3,426.17

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส��น������เกิน 1 ปี ระหว่าง 1 ถึง 2 ปี ส��น���เกิน 3 ปี รวม 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

��น��� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 97.83 52.39 3,684.35 3,834.57

33 ������ก���น��สิน

31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

งบการเงินรวม

งบการเงิน

เฉพาะกิจการ

ล้านบาท ล้านบาท 

มลูค่าตามบญัชสีุทธวินัตน้ปี 6,485.83 121.73

127.68 4.59

การกลบัรายการ (993.56) -

จ่ายชาํระ (37.45) (11.56)

ตน้ทุนทางการเงนิ 142.48 1.00

5,724.98 115.76

ในปี พ.ศ. 2564 ของอตัราคิดลดทําให้กลุ่มกิจการบันทึกการกลับรายการ

993.56 ลา้นบาทในงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวม 

รายงานประจำป 2564 (แบบ 56-1 One Report)

True to Tech, The Future is True



บริษทั ทรู ���������� ����������(มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ��ส���������31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
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34 ����สิ�����������������

งบการเงินรวม

�������31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

ล้านบาท ล้านบาท 

เงนิรบัล่วงหน้าจากสญัญาเช่าดําเนินงานระยะยาว    7,478.30 8,092.96

เงนิมดัจํารบัจากลูกคา้ 724.77 793.57

���น ๆ 1,579.59 1,627.99

รวม 9,782.66 10,514.52

AWC �������น������������������������������������� ��������น�������ให้กบั DIF �������น��� 5 มนีาคม พ.ศ. 2558 ���� DIF ได้ชําระ 

ค่าเช่าทรพัย์สินล่วงหน้าเป็นจํานวนเงิน 12,293.12 ���น��������������������������� AWC สําหรับการเช่าระบบใยแก้วนําแสง  

เป็นเวลา 20 ��  ��น��� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 รายได้รบัล่วงหน้าจํานวน 614.66 ล้านบาท และจํานวน 7,478.30 ล้านบาท แสดงไว้

ภายใต้ “�����น����������������น�����น” และ “�น����น������น����น���น” ตามลําดบั ������������น�����น��� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจการ

รบัรูร้ายไดค่้าเช่าจํานวน 470.96 ลา้นบาท  

35 ทุนเรือนหุ้น และส่วนเกินมูลค่าหุ้น

จาํนวนหุ้น หุ้นสามญั 

ส่วนเกิน

มูลค่าหุ้น 

หุ้นสามญั 

������� รวม 

ล้านหุ้น ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

หุ้นจดทะเบียน 

��น��� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 33,368.66 133,474.62 - - 133,474.62

��น��� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 33,368.66 133,474.62 - - 133,474.62

��น��� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 33,368.66 133,474.62 - - 133,474.62

���������������������� �������

   เตม็มูลค่าแล้ว 

��น��� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 33,368.20 133,472.78 26,384.07 - 159,856.85

หกั  ���น�����������น - - - (72.54) (72.54)

��น��� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 33,368.20 133,472.78 26,384.07 (72.54) 159,784.31

��น��� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 33,368.20 133,472.78 26,384.07 (72.54) 159,784.31

���น��������น���น�น�� �����น 33,368.66 ลา้นหุน้ (พ.ศ. 2563 : 33,368.66 ���น���น� ������������������������น�� 4 บาท (พ.ศ. 2563 : หุน้ละ 

4 บาท)  

�������น��� 2 ตุลาคม พ.ศ. 2563 �������������น�น����������น��น��น������������������������������������น���น�น�� �����น 72.54 ล้านบาท 

คดิเป็นจํานวนหุ้นสามญั������น���น�น 24 ���น���น ���น�น���น������������������������น��น��น�������น���������������น����������

���น�� ��������������น�����������������น����น ���������������น���น������น��������������น��������� ���น��������� บ������� ���������������
หุน้สามญั������น������������������น�น���น�����������������น��น

รายงานประจำป 2564 (แบบ 56-1 One Report)

True to Tech, The Future is True



บริษทั ทรู ��ร����ร�ั ���จ�ากดั�(มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ��ส�ดว�ั����31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

109

36 สาํรองตามกฎหมาย 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

วนัท�� 1 มกราคม 1,347.00 1,040.17 1,347.00 1,040.17
จดัสรรระหว่างปี 245.18 306.83 245.18 306.83

วนัท�� 31 ธนัวาคม 1,592.18 1,347.00 1,592.18 1,347.00

ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 บรษิทัต้องกนัเงนิสํารองตามกฎหมายอย่างน้อยรอ้ยละ 5 ของกําไรสุทธ ิหลงัจาก
หกัส่วนของขาดทุนสะสมยกมา (ถ้าม�� �นกว่าส�า�องน���ะม�ม���่า�ม่น้อยกว่า�อ้ย�ะ 10 ของทุน�ดทะ���ยน ส�า�องน���ม่สามา�ถน�า��

จ่ายเงนิปันผลได้

37 สิ��ร�ั���������สิ�����ก���ว����ก�ัสญัญาก�ั��ก��า

37.1 สิ��ร�ั������กิดจากสญัญา

ก�ุ่มก��กา���ั��ส้ �นท��ัย�ท���ก�ด�ากส�ั�าดงัน��

งบการเงินรวม

ว�ั����31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

ล้านบาท ล้านบาท 

ส�นท��ัย�ท���ก�ด�ากส�ั�า
- หมุนเวยีน 2,683.77 1,700.99

หกั : ��ขาดทุนดา้น���ด��ท���าดว่า�ะ�ก�ดข��น - -

รวมสิ��ร�ั������กิดจากสญัญา 2,683.77 1,700.99

รายงานประจำป 2564 (แบบ 56-1 One Report)

True to Tech, The Future is True



บริษทั ทรู ��ร�์��ร�ั �น�จ�ากดั�(มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นส�ด�นัท���31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
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37.2 ��นท�น���สญัญาท��ร�ัร�����นสินทรพัย์

งบการเงินรวม

�นัท���31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

ล้านบาท ล้านบาท 

งบแสดงฐานะทางการเงิน 

สนิทรพัย์หมุนเวยีน 2,540.12 1,357.83
สนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีน 1.02 4.50

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

ค่าตดัจําหน่าย 2,257.04 2,558.73

37.3 �น��สินท���กิดจากสญัญา

งบการเงินรวม

�นัท���31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

ล้านบาท ล้านบาท 

- หมุนเวยีน 4,154.71 4,017.01
- ไม่หมุนเวยีน 7,639.91 8,214.19

11,794.62 12,231.20

รายงานประจำป 2564 (แบบ 56-1 One Report)

True to Tech, The Future is True



บริษทั ทรู ���������� ����������(มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ��ส���������31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
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38 �����������������สิ���������ิ�����

38.1 หลกัประกนั 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2564 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2563 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2564 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2563 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

เงนิฝากประจําและออมทรพัย์ 65.19 66.92 43.83 43.46

�า���������า������สญัญา��า���������������า������า�������������า���าส�����ั����า�����������ั�����ั��ั���สญัญา

38.2 ����สิ���������ิ��������������

ยอดคงเหลอืของสญัญา���า�����ั�����า�า����������า�������������า�����ั���

งบการเงิน

งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ

ล้านบาท ล้านบาท 

����ั����31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 64,854.54 3,760.06

����ั����31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 72,960.88 3,753.35

38.3   ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน

���������า���สญัญา�ั�����ั���า������������ั�า�������ั ���������������า�����������������า����ส�����า�����������

������า����สญัญา��า��������������ั�า���า��� า���������ั����31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 ภาระผกูพนัตามสญัญาดงักล่าวขา้งต้น 

ยังไม่ถูกบันทึกไว้ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นจํานวน 35,497.49 ล้านบาท และ 68.97 ล้านบาท 

ตามลําดบั (พ.ศ. 2563 : 28,650.78 ลา้นบาท และ 76.46 ลา้นบาท ตามลําดบั) 
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39 สญัญา  

39.1 3G HSPA

เม��อวนั�ี� 27 มกราคม พ.ศ. 2554 BFKT ���งเ�� น�ร��ั�ย่อยของกลุ่มก��การได้��าสญัญา กั� กส�� ในการเ�่าเคร��องและ

อุปกรณ์วทิยุคมนาคมระบบ HSPA โดยมอีายุสญัญา 14.5 ปี ภายใต้สญัญาเช่าอุปกรณ์ระบบ HSPA BFKT มภีาระต้องจดัหา 

ต�ดตั �ง �ร��าร�ดัการและ��ารุงรกั�าอุ�กร��ตาม�ี���าเ��นต่อการใ�้�ร�การภายใต้เ�ค�น�ลย ีHSPA โดยใหเ้ป็นไปตามความจุ

�ี�ไดร้ะ�ุไวใ้นสญัญาและสญัญาแก้ไขเ���มเต�ม�ี�ม�ีล�งัค�ัใ�ว้นั�ี� 3 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 เป็นระยะเวลา 14.5 �ี และเ���อเ��น
การตอบแทน BFKT มสี����ไดร้�ัรายได�้ากการใ��้ร�การดงักล่าวตาม�ี�ไดร้ะ�ุไวใ้นสญัญา

เม��อวนั�ี� 27 มกราคม พ.ศ. 2554 RMV บรษิทัย่อยของกลุ่มกจิการไดท้ําสญัญากบั กสท. (“สญัญา”) ภายใต้เง��อนไขในสญัญา 

RMV ต้องใ�้�ร�การ��ร��ั��เคล��อน�ี�ภายใต้เ�ค�น�ลย ีHSPA ���งไดร้�ัขายส่งมา�าก กส�� เป็นระยะเวลา 14.5 �ี เม��อวนั�ี� 

16 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 RMV ไดร้บัการต่ออายุใบอนุญาต�ระกอ�ก��การใ��้ร�การขายต่อ�ร�การ��ร��ั��เคล��อน�ี�และ�ร�การ

อ�นเตอร�เน�ตแ���ี��น��ง�าก กส��� RMV มสี����และ�น้า�ี�ตามก��มายว่าดว้ยการ�ระกอ�ก��การ��รคมนาคม ���� 2544

และเง��อนไขตาม�ี�ระ�ุไวใ้นใ�อนุญาต ใ�อนุญาตมกี�า�นดส��นสุดวนั�ี� 15 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ในวนั�ี� 1 กนัยายน พ.ศ. 2562 

RMV เขา้��าสญัญา�อน�ุรก���ั �ง�มดใ�แ้ก่ TUC ดงันั �น TUC มสี����และ�น้า�ี�ตามก��มายภายใตส้ญัญาดงักล่าว

ต่อมาได้มคีวามเ��น�ี�ต่างกนัระ�ว่างกลุ่มก��การและ กส�. ใน�ลาย�ระเด�น�ี�เกี�ยวก�ัการตีความสญัญาและในรายละเอียด
ของการคํานวณรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายต่างๆ �ี�เกี�ยวขอ้ง อย่างไรก�ดี ตั �งแต่�ี ���� 2558 กลุ่มกจิการและ กสท. ไดบ้รรลุขอ้ตกลง

ในการร�ัและ�่าย��าระ�นี��างส่วนส�า�ร�ัรายได้ค่าเ�่าและค่า�ร�การของ BFKT และต้นทุนการดําเนินงานของ TUC และ 

ได้�รรลุข้อตกลงใน�ลาย�ระเด�น�ดยมวีตั�ุ�ระสงค�ในการยุต�ข้อ���า��ี�มตี่อกนัและรวม��งยอดเง�นคงค้าง�ี�ยงัไม่ได้��าระ

ระหว่างกนั  

ส�า�ร�ั�ระเด�น�ี�ยงัเ�ล�อและยอดคงคา้ง�ี�ยงัตกลงกนัไม่ได ้�ั �งสอง�่าย�ะ��าการ�าร�อเ���อใ�ไ้ดข้อ้สรุ�ต่อไ� ���้ร��ารเ���อว่า

ผลสรุปจะไม่มผีลกระทบอย่างมสีาระสาํคญัต่อกลุ่มกจิการ 

ภายใต้สญัญาต่าง ๆ ข้างต้น กลุ่มก��การมภีาระ��ก�นัก�ั�นาคารใน�ระเ���างแ�่ง�ากการออก�นังส�อค��า�ระกนัใ�แ้ก่ กส�� 

เป็นจํานวนเงนิ 200.00 ลา้นบาท 

39.2 เม��อวัน�ี� 7 ธันวาคม พ.ศ. 2555 TUC �ร��ั�ย่อยของกลุ่มก��การได้ร�ัใ�อนุญาตใ�้ใ�้คล��นความ�ี� IMT ย่าน 2.1 GHz  

จาก กสทช. ใ�อนุญาตครอ�คลุมสามแ��ย่านความ�ี� และอนุญาตใ�ใ้�เ้���อใ�้�ร�การ��ร��ั��เคล��อน�ี�เ��นระยะเวลา 15 ปี 

TUC ตอ้ง����ตั�ตามขอ้ก�า�นดและเง��อนไขและ��าระค่า�รรมเนียมตาม�ี�ก�า�นดไวใ้นใบอนุญาต 

39.3 เม��อวัน�ี� 4 ธันวาคม พ.ศ. 2558 TUC �ร��ั�ย่อยของกลุ่มก��การได้รั�ใ�อนุญาตใ�้ใ�้คล��นความ�ี�ย่าน 1800 MHz

จาก กสทช. ใ�อนุญาตครอ�คลุมสองแ��ย่านความ�ี� และอนุญาตใ�ใ้�เ้���อใ��้ร�การ��ร��ั��เคล��อน�ี�เ��นระยะเวลา 18 ปี 
TUC ตอ้งปฏบิตัติามขอ้กํา�นดและเง��อนไขและ��าระค่า�รรมเนียมตาม�ี�ก�า�นดไวใ้นใ�อนุญาต

39.4 เม��อวัน�ี�  14 มีนาคม พ.ศ. 2559 TUC ���งเ�� น�ร��ั�ย่อยได้รั�ใ�อนุญาตใ�้ใ�้คล��นความ�ี�  900 MHz จาก กสทช.  
���งใ�อนุญาตนั �นอนุญาตใ�้�ร��ั�ย่อยใ�้�ร�การ��ร��ั��เคล��อน�ี�เ��นระยะเวลา 15 �ี ใ�อนุญาตส��นสุดวนั�ี� 30 มิถุนายน 

พ.ศ. 2574 TUC ตอ้ง����ตั�ตามขอ้ก�า�นดและเง��อนไขและ��าระค่า�รรมเนียมตาม�ี�ก�า�นดไวใ้นใ�อนุญาต 
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39.5 �ม��อ�ันที� 16 มีนาคม พ.ศ. 2563 TUC ���ง�ป� นบริษัท�่อ�ได้รับใบอนุ�า�ให้ใช้คล��นค�าม�ี� 2600 MHz จาก กสทช.  

���งใบอนุ�า�นั �นอนุ�า�ให้บรษิัท�่อ�ให้บริการ�ทรศพัท��คล��อนที��ป�นระ�ะ��ลา 15 ปี ใบอนุ�า�สิ�นสุด�นัที� 15 มีนาคม  

พ.ศ. 2578 TUC �อ้งป�บิ�ั�ิาม�อ้กําหนด�ละ�ง��อนไ��ละชาํระค่า�รรม�นี�ม�ามที�กําหนดไวใ้นใบอนุญาต  

39.6 �ม��อ�ันที� 27 ธันวาคม พ.ศ. 2563 TUC ���ง�ป� นบริษัท�่อ�ได้รับใบอนุ�า�ให้ใช้คล��นค�าม�ี� 700 MHz จาก กสทช.  

���งใบอนุ�า�นั �นอนุ�า�ให้บรษิัท�่อ�ให้บรกิาร�ทรศพัท��คล��อนที��ป�นระ�ะ��ลา 15 ปี ใบอนุ�า�สิ�นสุด�นัที� 26 ธนัวาคม  
พ.ศ. 2578 TUC �อ้งป�บิ�ั�ิาม�อ้กําหนด�ละ�ง��อนไ��ละชาํระค่า�รรม�นี�ม�ามที�กําหนดไ�ใ้นใบอนุ�า� 

39.7 �ม��อ�ันที� 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 TUC ���ง�ป� นบริษัท�่อ�ได้รับใบอนุ�า�ให้ใช้คล��นค�าม�ี� 26 GHz จาก กสทช.  

���งใบอนุ�า�นั �นอนุ�า�ให้บรษิัท�่อ�ให้บรกิาร�ทรศพัท��คล��อนที��ป�นระ�ะ��ลา 15 ปี ใบอนุ�า�สิ�นสุด�นัที� 16 กุมภาพนัธ ์

พ.ศ. 2579 

40 คดีฟ้องร้องและข้อพิพ��������ออ��������ล���รและ��ี�สิ��ี�อ���ะ��ิดข���

40.1 คดีฟ้องร้อง�ี�ค้�งอ����ี���ล��ครอง

40.1.1 �อ้พพิาท�กี���กบัค่าใช�้ละ�ช��อม�่อ�ครง�่า��ทรคมนาคม (Interconnection Charge)

�ม��อ�นัที� 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 บรษิัท �ท�ทิ�ล �อ�ค���ส คอมมูนิ�คชั �น �ํากัด (มหาชน) ได้���นคํา�้อง�่อศาล
ปกครองกลาง �พ��อ�อให้บริษัท�ละ ทศท� ร่�มกันชําระค่าใช้�ละ�ช��อม�่อ�ครง�่า��ทรคมนาคม�าม�้อ�สนอ

การ�ช��อม�่อ�ครง�่า��อง�ู�้้องคด ี�ป�น�งนิ�ําน�นร�ม 3,937.86 ลา้นบาท �่อมา�ม��อ�นัที� 26 ธนัวาคม พ.ศ. 2561  

ศาลปกครองกลางได้มีคําพิพากษาให้บรษิัท�่า�ค่า�ช��อม�่อ�ครง�่า��ทรคมนาคมให้�ก่บรษิัท �ท�ทิ�ล �อ�ค���ส 

คอมมูนิ�คชั �น �ํากดั (มหาชน) เป็นเงนิจํานวน 1,832.29 ล้านบาท �ละ�ม��อ�นัที� 23 มกราคม พ.ศ. 2562 บรษิัทได้

���นอุท�ร��คาํพพิากษาดงักล่า��่อศาลปกครองสูงสุด �ละ�ม��อ�นัที� 25 มกราคม พ.ศ. 2562 บรษิทั �ท�ทิ�ล �อ�ค���ส 

คอมมูนิ�คชั �น �ํากดั (มหาชน) ได้���นคําอุท�ร��คําพิพากษาดงักล่า��่อศาลปกครองสูงสุด�ช่นกนั �ด��อให้ศาล

ปกครองสูงสุดพพิากษาใหบ้รษิทัชาํระค่า�อบ�ทนการ�ช��อม�่อ�ครง�่า�ให�้ก่ บรษิทั �ท�ทิ�ล �อ�ค���ส คอมมูนิ�คชั �น 

จํากดั (มหาชน) เป็นเงนิจํานวน 634.93 ล้านบาท �ด�ให�้�อ�ป�นทุนทรพั��ในการ���นอุท�ร�� ปัจจุบนัคดอียู่ระหว่าง

การพจิารณาของศาลปกครองสงูสุด  

�ม��อ�ันที� 3 กันยายน พ.ศ. 2564 บริษัทได้���นคํา�้อง�่อศาลปกครองกลาง �พ��อ�อให้บริษัท �ท�ทิ�ล �อ�ค���ส 

คอมมนิู�คชั �น �ํากดั (มหาชน) �ละบรษิทั�่อ��องบรษิทั �ท�ทิ�ล �อ�ค���ส คอมมูนิ�คชั �น �ํากดั (มหาชน) ชําระค่าใช้
�ละ�ช��อม�่อ�ครง�่า��ทรคมนาคม �าม�้อ�สนอการ�ช��อม�่อ�ครง�่า��ั �ง��่�นัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2554 ถึง  

�ันที� 28 ตุลาคม พ.ศ. 2560 �ด��รี�กให้บริษัททั �ง 2 แห่งดังกล่า�ชําระค่า�อบ�ทนการ�ช��อม�่อ�ครง�่า� 

ใหแ้ก่บรษิทัเป็นเงนิจํานวน 1,737.49 ลา้นบาท ปัจจุบนัคดอียู่ระหว่างการพจิารณาของศาลปกครองกลาง 
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40.1.2 ขอ้���าทกร�ีบร��ทั��ม��รปู��ัลกั���ของบร��ทับนใบ�จง้หนี� ใบกํากบั�า� ี�ละใบ��ร�จรบั�ง�น

�ม��อ�นัที� 13 ธนัวาคม พ.ศ. 2547 ทศท. ได้���นคํา��นอข้อ���าท�ร�ีกค่า��ี�หา�จากการที�บร��ัท��ม��รูป��ัลัก���

บนใบ�จ้งหนี��ละใบ��ร�จรบั�ง�น ค่าเสยีหายทางไปรษณีย์ และค่าเสียหายด้านการตลาดและภาพลักษณ์ จํานวนรวม

ทั �ง���น 1,848.95 ล้านบาท �ม��อ�ันที� 20 กันยายน พ.ศ. 2556 ค�ะอน��า�ตต�ลาการได้มีคําชี�ขาดให้บร��ัทชําระ

ค่าเสียหายรวมเป็นจํานวน 98.59 ล้านบาท ต่อมา บร��ัทได้���นคําร้องขอ���ก�อนคําชี�ขาดของค�ะอน��า�ตต�ลาการ
ต่อศาลปกครองกลาง โดย ทศท. ได�้��นคํารอ้งขอให้บงัคบัตามคําชี�ชาดของค�ะอน��า�ตต�ลาการต่อศาลปกครองกลาง

เช่นเดียวกัน ต่อมา�ม��อ�นัที� 13 กันยายน พ.ศ. 2562 ศาลปกครองกลางได้มีคํา���าก�าให้บังคบัตามคําชี�ขาด
ของคณะอนุญาโตตุลาการให้แล้วเสรจ็ภายใน 90 �นันับ�ต่�นัที�คด�ี�งที���ด �ละให้�กคําร้องขอ���ก�อนคําชี�ขาด

ที�บร��ทั���น อ�่างไรก�ตามบร��ัทไม่�ห�น�อ้งด�้�กบัคํา���าก�าดงักล่า� �ด�ใน�นัที� 11 ตุลาคม พ.ศ. 2562 บรษิัท

ได้���นอ�ท�ร��ต่อศาลปกครอง�ูง��ด �ม��อ�นัที� 3 กนัยายน พ.ศ. 2564 บร��ัท���นคําร้องขอ�อนอ�ท�ร��คดดีงักล่า� 

ต่อมาศาลปกครอง�งู��ดมคีาํ�ั �งอน��าต�อนอ�ท�ร��คดดีงักล่า��ละจําหน่า�คดอีอกจาก�ารบบค�าม คดจี�ง��งที���ด

40.1.3 ขอ้���าท�กี���กบั��ั�าขอ้ 38 ของสญัญาร่วมการงาน  

�ม��อ�นัที� 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 บร��ัทได้���นคํา��นอข้อ���าท���งไม่มที�นทร�ั��ต่ออน��า�ตต�ลาการ�กี���กับ

�ร��องขอให ้ทศท. ระงบัการใชอ้ํานาจกํากบัดู�ล��ั�าร่�มการงาน �ละระงบัการใชอ้ํานาจตาม��ั�า นับตั �ง�ต�่นัที�
��าน�า� ทศท. �ปลี��น�ปลงไป �ละให้อํานาจกํากับดูแลเป็นของกระทรวงคมนาคม หรอืกระทรวงเทคโนโลยี

�าร�น�ทศ�ละการ���อ�าร ต่อมา�ม��อ�นัที� 8 พฤศจกิายน พ.ศ. 2549 บร��ัทได้���นคํา��นอข้อ���าทต่ออน��า�ตต�ลาการ

�ร��องการป�����อํานาจกํากับดู�ลของ ทศท. ตามข้อ 38 ของสญัญาร่วมการงาน�ป�นคดีใหม่อีกคดีหน��ง ���งทั �ง�องข้อ

���าทนี� ค�ะอน��า�ตต�ลาการไดม้คีําชี�ขาด�ล้��ม��อ�นัที� 4 กนัยายน พ.ศ. 2557 ว่าการใช้อํานาจของ ทศท. เป็นการใช้

อํานาจตาม��ั�า���าท ���งต่อมา�ม��อ�นัที� 26 พฤศจกิายน พ.ศ. 2557 บร��ทั���นคํารอ้งขอ���ก�อนคําชี�ขาดของค�ะ

อน��า�ตต�ลาการของทั �ง�องขอ้���าทนี�ต่อศาลปกครองกลาง�ม��อ�นัที� 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ทศท. ได�้��นคํารอ้ง

ขอให้ศาลบงัคบัตามคําชี�ขาดของค�ะอน��า�ตต�ลาการต่อศาลปกครองกลาง ���งศาลได้มคีํา�ั �งร�มคด�ีข้าด�้�กนั 

ต่อมา�ม��อ�นัที� 13 กนัยายน พ.ศ. 2562 ศาลปกครองกลางไดม้คีาํ���าก�า�กคาํรอ้งขอ���ก�อนคาํชี�ขาดที�บร��ทั���น

ทั �ง�องคด ี�ละให้บงัคบัตามคําชี�ขาดของค�ะอน��า�ตต�ลาการ ทั �งนี� �ม��อ�นัที� 11 ตุลาคม พ.ศ. 2562 บร��ัทได�้��น

อุทธรณ์ต่อศาลปกครองสงูสุด  ปัจจุบนัคดอียู่ระหว่างการพจิารณาของศาลปกครองสงูสุด 

40.1.4 ขอ้���าท�กี���กบั�่�น�บ่งรา�ไดต้าม��ั�าร่�มการงาน

�ม��อ�นัที� 22 มกราคม พ.ศ. 2551 ทศท.ได�้��นคํา��นอขอ้���าทต่ออน��า�ตต�ลาการ�ร�ีกค�น�่�น�บ่งรา�ไดท้ี�บร��ทั
ได้รับ�ก�นก�่า��ท��ที���งจะได้รับจําน�น 1,479.62 ล้านบาท�ร้อมดอก�บี�� บร��ัทได้���นคําคัดค้าน�ม��อ�ันที� 

18 เมษายน พ.ศ. 2551 ต่อมา�ม��อ�นัที� 26 มถิุนายน พ.ศ. 2557 อนุญาโตตุลาการโดยเส�ีงข้างมากได้ชี�ขาดให้บร��ัท

ชําระเงนิจํานวน 1,217.50 ล้านบาท �ร้อมดอก�บี��อตัรารอ้�ละ 7.5 ต่อปี นับตั �ง�ต่�นัที� 22 มกราคม พ.ศ. 2551 

จนก�่าจะชําระ��ร�จ���นให้�ก่ ทศท. ทั �งนี�บร��ัทได้���นคําร้องขอ���ก�อนคําชี�ขาดของอน��า�ตต�ลาการต่อศาล

ปกครองกลาง�ม��อ�ันที�  7 ตุลาคม พ.ศ. 2557 �่�น ทศท. ได้���นคําร้อง���� อให้ศาลบังคับตามคําชี�ขาดของ

อน��า�ตต�ลาการ�ม��อ�นัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2559 และศาลปกครองกลางไดม้คีํา�ั �งให้ร�มการ��จาร�าคดทีั �ง�อง�ขา้ไ�้

ด�้�กนั ต่อมา�ม��อ�นัที� 26 กนัยายน พ.ศ. 2561 ศาลปกครองกลางไดม้คีําพพิากษาให้บรษิทัชนะคด�ีละ���ก�อนคําชี�
ขาดของค�ะอน��า�ตต�ลาการ อ�่างไรก�ตาม �ม��อ�นัที� 24 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ทศท. ได้���นอ�ท�ร��คํา���าก�า

ต่อศาลปกครอง�ูง��ด �ละ�ม��อ�นัที� 25 กนัยายน พ.ศ. 2562 บร��ัทได�้��นคําใหก้าร�ก้อ�ท�ร��ดงักล่า��ล้� ปัจจุบนั

คดอียู่ระหว่างการพจิารณาของศาลปกครองสงูสุด  
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40.1.5 TA 1234

30 มถิุนายน พ.ศ. 2548 

16 พฤศจกิายน พ.ศ. 2543 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2548 เป็นจํานวนเงนิ 16,865.09 

บรษิทัลดค่าบรกิารทางไกลในประเทศภายใต้โครงการ TA 1234 และรอ้งขอให้บรษิัทเรยีกเก็บค่าบรกิารทางไกล 

บรษิัทชําระเงนิจํานวน 1,703.09 6.69 29 พฤษภาคม 

พ.ศ. 2548 
โทรศพัท์ในโครงข่ายของบรษิทัจํานวน 27.17 

ขอ้พพิาทจนกว่าจะยุตกิารใหบ้รกิารโทรศพัท์ทางไกล TA1234 6 มกราคม พ.ศ. 2560 

26 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ทศท.  

30 กันยายน พ.ศ. 2562 ศาลปกครองก

28 ตุลาคม พ.ศ. 2562 บรษิทัจงึไดใ้ชส้ทิธอิุทธรณ์คําพพิากษาศาลปกครองกลาง

31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ศาลปกครองกลางมคีําพพิากษาตามคํารอ้งขอ

28 สิงหาคม พ.ศ. 2563 

2 คดอียู่ระหว่าง
การพจิารณาของศาลปกครองสงูสุด 

40.1.6

28 มกราคม พ.ศ. 2548 

สัญญาร่วมการงานและร่วมลงทุน บริษัท 

ได้เรียกร้องค่าเสียหาย 8,699.48 ล้านบาท 22 พฤศจิกายน  

พ.ศ. 2560 9 มีนาคม  

พ.ศ. 2561 30 ตุลาคม 

พ.ศ. 2563 

27 พฤศจกิายน พ.ศ. 2563  งกล่าวต่อศาลปกครองสูงสุด 
3 กนัยายน พ.ศ. 2564 บรษิัท และ
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40.1.7 �อ้พพิาทเกี��วก�ัการให�้รกิาร อนิเตอร�เน�ตความเร�วส�ง (ADSL)

เม��อวันที� 28 ตุลาคม พ.ศ. 2548 ทศท. ได้���นคําเสนอ�้อพิพาทร���ว่า�ริษัทล�เมิด�้อตกลงในสัญญาร่วมการงาน  

�ด�ให้�รกิารหร�อ�นิ�อมให�้�้อ��นนําอ�ปกร��ในร���ไปให้�รกิารอนิเตอร�เน�ตความเร�วส�ง �ADSL) ทศท. เรยีกรอ้ง

ค่าเสยีหายเป็นจํานวนเงนิ 2,010.21 ล้าน�าท พรอ้มดอกเ�ี�� นอก�ากนี� ทศท. �งัเร�ีกรอ้งให�้รษิัท�ําร�ค่าเสยีหาย

ต่อเน��อง�ากเด�อนกรก�าคม พ.ศ. 2548 อัตราเดือนละ 180.00 ล้าน�าท พร้อมดอกเ�ี�� แล��อให้�ริษัทร�ง�ัการ
ให�้รกิารหร�ออน�ญาตให�้�อ้��นให�้รกิาร ADSL ต่อมาเม��อวนัที� 6 พฤศจกิายน พ.ศ. 2558 ทศท. ได�้��นคาํรอ้ง�อแกไ้�

คําเสนอข้อพพิาทโดยแก้ไขค่าเสยีหายจากการขาดรายไดจ้ากการให้บรกิารอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ADSL ตั �งแต่
เดือนกันยายน พ.ศ. 2554 ถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558 เป็นจํานวน 63,457.91 ล้าน�าท พร้อมดอกเ�ี�� 

เป็นจํานวน 22,748.37 ล้านบาท รวมเป็นเงนิจํานวน 86,206.29 ล้านบาท �ด�เม��อวนัที� 29 มกราคม พ.ศ. 2559 

�รษิัทได้���นคํารอ้ง�อคดัค้านการแก้ไ�ท�นทรพั���องทศท. เม��อวนัที� 4 กนัยายน พ.ศ. 2561 �รษิัทได้ร�ัคํา�ี��าด

�องค��อน�ญา�ตต�ลาการ���งได้มีคํา�ี��าดให้�ริษัท�ําร�เงินค่า�ดิสญัญาให้แก่ ทศท. 1) ตั �งแต่เด�อนกัน�า�น 

พ.ศ. 2544 ถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558 เป็นจํานวน 59,120.65 ล้านบาท แล�ดอกเ�ี���ํานวน 16,978.65 ล้านบาท 

พร้อมดอกเ�ี��ร้อ�ล� 6.6875 ต่อปีจากต้นเงินจํานวน 59,120.65 ล้านบาท ตั �งแต่เด�อนกัน�า�น พ.ศ. 2558 จนกว่า 

���ําร�เสร��สิ�น แล� 2) ให้ชําระตั �งแต่เด�อนต�ลาคม พ.ศ. 2558 ถึงเดอืนธนัวาคม พ.ศ. 2560 จํานวน 17,076.92 ล้านบาท 

แล�ดอกเ�ี���ํานวน 1,298.05 ล้าน�าท พร้อมดอกเ�ี��ร้อ�ล� 6.6875  ต่อปีจากต้นเงนิ 17,076.92 ล้านบาท ตั �งแต่

เดอืนมกราคม พ.ศ. 2561 �นกว่า���าํร�เสร��สิ�น

ทั �งนี�เม��อวนัที� 11 ตุลาคม พ.ศ. 2561 �ริษัท���นคําร้องเพ��อ�อเพิกถอนคํา�ี��าดดังกล่าวต่อศาลปกครองกลาง แล�

เม��อวนัที� 14 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2562 ทศท. ได้���นคําร้อง�อ�งัค�ัตามคํา�ี��าดดงักล่าวต่อศาลปกครองกลาง ต่อมาวนัที� 

15 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ศาลปกครองกลางได้มีคําสั �งรวมสํานวนคดี ต่อมาเม��อวันที�  29 ธันวาคม พ.ศ. 2563  

ศาลปกครองกลางไดม้คีําพพิากษาเพกิถอนคาํ�ี��าด�องค��อน�ญา�ตต�ลาการแล��กคํารอ้ง�อ�งัค�ัตามคํา�ี��าด

�องทศท. เม��อวนัที� 27 มกราคม พ.ศ. 2564 �รษิทั �ทรคมนาคมแห่ง�าต ิ�ํากดั �มหา�น� ���นอ�ท�ร��คําพพิากษา

ของศาลปกครองกลางดงักล่าวต่อศาลปกครองสงูสุด ปัจจุบนัคดอียู่ระหว่างการพจิารณาของศาลปกครองสงูสุด 

40.1.8 �อ้พพิาทเกี��วก�ัค่าใ�ท้่อรอ้�สา�

(1) เม��อวนัที� 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 ทศท. ได�้��นคําเสนอ�อ้พพิาทต่ออน�ญา�ตต�ลาการ เร�ีกรอ้งให�้รษิทั�าํร�
ค่าเ�่าท่อรอ้�สา��รเิว�เม�องทอง�านีใหแ้ก่ทศท. สําหร�ั�่วงเวลาตั �งแต่เด�อนพ�ษ�าคม พ.ศ. 2547 ถงึเดอืน

เมษายน พ.ศ. 2548 เป็นจํานวนเงิน 6.72 ล้าน�าท พร้อมดอกเ�ี�� ���ง�ริษัทได้���นคําคดัค้านเม��อวันที� 19

กนัยายน พ.ศ. 2548 ต่อมาเม��อวนัที� 30 มนีาคม พ.ศ. 2563 ค��อน�ญา�ตต�ลาการไดม้คีํา�ี��าด�กคําเสนอข้อ
พพิาท�องทศท. ทั �งนี�เม��อวนัที� 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ทศท. ���นคํารอ้ง�อให้ศาลปกครองกลางเพกิถอนคํา�ี�

ขาดดงักล่าว เม��อวนัที� 3 กนัยายน พ.ศ. 2564 บรษิทั โทรคมนาคมแห่งชาต ิจํากดั (มหาชน) ���นคํารอ้ง�อถอน

คดดีงักล่าว ต่อมาศาลปกครองกลางมคีาํสั �งอน�ญาตถอนคดดีงักล่าวแล��ําหน่า�คดอีอก�ากสาร��ความ คด�ี�ง

ถ�งที�ส�ด
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(2) เมื�อวนัที� 17 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2557 ทศท. ไดเ้สนอขอ้พพิาทต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการ เรยีกรอ้งใหบ้รษิทัชาํระ

ค่าเช่าใช้ท่อรอ้ยสายบรเิวณเมอืงทองธานีให้แก่ ท�ท� สําหรบัค่าเช่าในช่วงตั �งแต่เดอืน ��ษ�าคม ���� 2548 ถึง

เดอืน ธนัวาคม พ.ศ. 2556 เป็นจํานวน 59.17 ล้านบาท �รอ้มดอกเบี�ย ต่อมาเมื�อวนัที� 29 มถิุนายน พ.ศ. 2561 

คณะอน��าโตต�ลาการ�ด้มคีําชี�ขาดให้บรษิัทชําระเงนิจํานวน 48.85 ล้านบาท �ร้อมดอกเบี�ยอตัรา MLR + 1

ของต้นเงินจํานวน 31.37 ล้านบาท นับ�ัดจากวนัยื�นคําเสนอข้อ�ิ�าทจนกว่าจะชําระเสร�จ ต่อมาเมื�อวนัที� 

28 สงิหาคม พ.ศ. 2561 คณะอน��าโตต�ลาการ�ดแ้ก�้ขคําชี�ขาดใหบ้รษิทัชําระเงนิจํานวน 39.80 ล้านบาทพรอ้ม
ดอกเบี�ยของเงนิจํานวนดงักล่าว

เมื�อวนัที� 2 ตุลาคม พ.ศ. 2561 บรษิัทยื�นคํารอ้งขอให้�าลปกครองเ�กิ�อนคําชี�ขาด เมื�อวนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2563 

�าลปกครองกลางมคีํา��ิากษายกคําร้องขอเ�ิก�อนคําชี�ขาดของบรษิัท ทั �งนี�วนัที� 28 เมษายน พ.ศ. 2563 

บรษิทัไดอุ้ทธรณ์คาํพพิากษาดงักล่าวต่อศาลปกครองสงูสุด 

อน��งเมื�อวนัที� 17 มถิุนายน พ.ศ. 2562 ท�ท� �ดย้ื�นคํารอ้งขอบงัคบัตามคาํชี�ขาดต่อ�าลปกครองกลาง ต่อมาเมื�อ

วนัที� 12 มกราคม พ.ศ. 2565 �าลปกครองกลางมคีํา��ิากษาให้บงัคบัตามคําชี�ขาดอน��าโตต�ลาการ ���งบรษิัท�ม่

เหน็พอ้งดว้ย เมื�อวนัที� 10 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2565 บรษิทัยื�นอุทธรณ์คําพพิากษาของศาลปกครองกลางดงักล่าวต่อ

ศาลปกครองสงูสุด ปัจจุบนัคดอียู่ระหว่างพจิารณาคดขีองศาลปกครองสงูสุด 

(3) เมื�อวนัที� 31 มกราคม พ.ศ. 2561 ท�ท� �ดย้ื�นคําเสนอขอ้��ิาทต่อส�าบนัอน��าโตต�ลาการเรยีกรอ้งใหบ้รษิทั

ชาํระค่าเช่าท่อรอ้ยสายบรเิวณเมอืงทองธานี สําหรบัค่าเช่าในช่วงเวลาตั �งแต่เดอืนมกราคม ���� 2557 ถงึเดอืน

ตุลาคม พ.ศ. 2560 เป�นอีกคดหีน��งเป�นจํานวนเงนิ 26.13 ล้านบาท �รอ้มดอกเบี�ย โดยเมื�อวนัที� 16 เมษายน 

พ.ศ. 2563 คณะอน��าโตต�ลาการมคีําชี�ขาดใหบ้รษิัทชําระเงนิจํานวน 29.52 ลา้นบาท�รอ้มดอกเบี�ยในอตัรา 

MLR+1 นับ�ัดจากวนัที�ยื�นคําเสนอข้อ�ิ�าทจนกว่าจะชําระเสร�จ ต่อมาเมื�อวนัที� 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 

บรษิทัยื�นคํารอ้งขอให�้าลปกครองกลางเ�กิ�อนคําชี�ขาดดงักล่าว เมื�อวนัที� 3 กนัยายน พ.ศ. 2564 บรษิทัยื�น

คํารอ้งขอ�อนคดีดงักล่าว ต่อมา�าลปกครองกลางมคีําสั �งอน��าต�อนคดีดงักล่าวและจําหน่ายคดอีอกจาก

สารบทความ คดจี�ง��งที�ส�ด

40.1.9 ขอ้��ิาทเกี�ยวกบัการใหบ้รกิารโทร��ัท�สาธารณะ

เมื�อวนัที� 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ท�ท� �ดย้ื�นคําเสนอขอ้��ิาทต่อส�าบนัอน��าโตต�ลาการ เรยีกรอ้งค่าเสยีหาย

จากบรษิัทจํานวน 1,052.65 ล้านบาท โดยอ้างว่าบรษิัทดําเนินการโฆษณาบนตู้โทรศพัท์สาธารณะและยนิยอมให้

บรษิทัย่อยใหบ้รกิารเตมิเงนิ�่านต�โ้ทร��ัท�สาธารณะ ต่อมาวนัที� 24 เมษายน พ.ศ. 2562 คณะอนุญาโตตุลาการมคีํา

ชี�ขาดใหบ้รษิทัชําระเงนิบางส่วนให ้ท�ท� จํานวน 302.57 ลา้นบาท �รอ้มดอกเบี�ยรอ้ยละ 7.50 ต่อปี นับแต่วนัที�ยื�น

คําเสนอข้อ�ิ�าทจนกว่าจะชําระเสร�จ โดยที�บรษิัท�ด้รบัทราบคําชี�ขาดดงักล่าวเมื�อวนัที� 30 เมษายน พ.ศ. 2562 

บรษิทั�ม่เห�นดว้ยกบัคาํชี�ขาดดงักล่าว โดยเมื�อวนัที� 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 บรษิทัยื�นคํารอ้งขอเ�กิ�อนคําชี�ขาด
ต่อ�าลปกครองกลาง เมื�อวนัที� 22 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ทศท. �ดย้ื�นคํารอ้งขอบงัคบัตามคําชี�ขาดต่อ�าลปกครอง

กลาง เมื�อวนัที� 3 กันยายน พ.ศ. 2564 บรษิัท และบรษิัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จํากดั �มหาชน� ยื�นคําร้องขอ

�อนคดีดงักล่าว ต่อมา�าลปกครองกลางมีคําสั �งอน��าต�อนคดีดงักล่าวและจําหน่ายคดีออกจากสารบบความ 

คดจี�ง��งที�ส�ด
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40.1.10 ค�เี�ี�ย�����ล�ร�โย�น�ตอ��ทนค่าเ���อมโย�โคร�ขา่ย�

เม��อ��นที��12 มีนาคม พ.ศ. 2563 �ริษ�ท��้ย��น�้อ�ท�ท��ต่อ�าล��ครอ��ลา��เพ��อเรีย��ห้��าร��ล�ร�โย�น�

ตอ��ทน�น����่�นขอ��ริษ�ท�า�ค่าเ���อมโย�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 เป็นเงนิจํานวน 118,812.76 ล้าน�าทร�ม�อ�เ�ี�ย��ล��อ�เ�ี�ย�นอ�ตราร้อยล�
7.50 ต่อปีของต้นเงนิ 88,843.34 ล้าน�าท�น������า���นที�ย��น�้อ��น��่า����าร�เ�ร���ต่อมา��นที��20 มนีาคม พ.ศ. 2563 

�าล��ครอ��ลา���ม้คี�า�� ��ร��ค�า�้อ���พ้�ิาร�า��������นค�อียู่ร�ห�่า��ารพ�ิาร�าขอ��าล��ครอ��ลา�

40.1.11 ขอ้พพิาทเ�ี�ย����ค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคม�

เม��อ��นที��21 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ทศท. ได้เสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ เรยีกร้องให้บรษิัทชําระ

ค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคมพร้อมภาษีมูลค่าเพิ�ม��าหร���่��ร�ย�เ�ลาที�ร����ร�มเ��น��าน�นเ�นิท� ���ิ�น

539.02 ลา้น�าท�เม��อ��นที��20 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ค��อน��าโตต�ลา�ารมคี�า�ี�ขา��ห�้รษิ�ท��าร�เ�นิค่าธรรมเนียม

เลขหมาย�ต่อมาเม��อ��นที��4 กุมภาพนัธ์ พ.ศ.2563 ค��อน��าโตต�ลา�าร��ม้คี�า�� ����้�ขค�า�ี�ขา��า��่�น�ห�้รษิ�ท

ชําระเงินค่าธรรมเนียมเลขหมายเป็นจํานวนเงิน 521.90 ล้านบาท ท� ��นี� เม��อ��นที��30 เมษายน พ.ศ. 2563  

�รษิ�ทย��นค�ารอ้�ขอเพ�ิ�อนค�า�ี�ขา�����ล่า�ต่อ�าล��ครอ��ลา��เม��อ��นที��25 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 บรษิัทได้
ร��ค�ารอ้�ขอเพ�ิ�อนค�า�ี�ขา��า��่�นขอ�ท�ท��ที���ย้��นต่อ�าล��ครอ��ลา�����ล���นที��27 เมษายน พ.ศ. 2563  

�������นท� ���2 คดอียู่ระหว่างการพจิารณาของศาลปกครองกลาง 

40.1.12 ขอ้พพิาทเ�ี�ย�����่�น��่�ราย���้า��ร�ิาร�Free Phone 1800

เม��อ��นที��26 พฤศจกิายน พ.ศ. 2561 �รษิ�ท��้ย��นค�าเ�นอข้อพิพาทต่ออน��าโตต�ลา�ารเรยี�รอ้��่�น��่�ราย��้

ที�เ��ิ�า��าร�ห�้ร�ิาร�Free Phone 1800 จาก ทศท. ภายใต้สญัญาร่วมการงานฯ จากกรณีทศท. และบรษิทัตกลง

เ�ิ��ห�้ร�ิาร����ล่า������ท�ท��เ��น�ู�้ ��เ���เ�นิราย��ค่้า�ร�ิารท� ��หม��ต่�ม่��่��่�น�า�ราย���้น�่�นขอ��รษิ�ท

ใหแ้ก่บรษิทั บรษิัทจงึเรยีกค่าเสยีหายเป็นจํานวนเงนิทุนทรพัย์ 142.18 ล้าน�าท�เม��อ��นที��22 เมษายน พ.ศ. 2563 

ค��อน��าโตต�ลา�ารมคี�า�ี�ขา��ห้ท�ท����าร�เ�นิ��าน�น�96.46 ล้าน�าท���ม่ร�มภาษีมูลค่าเพิ�ม��พร้อม�อ�เ�ี�ย
อัตรา MLR+1 ต� ���ต่�1 ธันวาคม พ.ศ. 2561 �น��่า����าร�เ�ร���เม��อ��นที��20 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ทศท.  

ย��นค�ารอ้�ขอเพ�ิ�อนค�า�ี�ขา�����ล่า�ต่อ�าล��ครอ��ลา��เม��อ��นที��21 มกราคม พ.ศ. 2564 บรษิทั โทรคมนาคม
�ห่��าติ���า�����มหา�น��ย��นค�าร้อ�ขอ�อนค�าร้อ�ขอเพิ��อนค�า�ี�ขา��ต่อมาเม��อ��นที��8 มีนาคม พ.ศ. 2564  

�าล��ครอ��ลา�มคี�า�� ��อน��าตตามค�ารอ้�ขอ�อนค��ี���ล่า���ล���าหน่ายค�อีอ��า��าร��ค�าม�ค��ี��ย�ติ
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40.1.13 �อ้��ิาทเก��ยวกบัส่วนแบ่งรายไดจ้ากกจิการร่วมคา้ Thai Mobile

เม��อวนัท�� 26 พฤศจกิายน พ.ศ. 2561 บรษิทัไดย้��นคาํเสนอ�อ้��ิาทตอ่อนุ�าโตตุลาการเร�ยกรอ้งส่วนแบ่งรายไดจ้าก 

ท�ท� ส�บเน��องมาจากกจิการร่วมคา้ Thai Mobile จากการ�ชบ้รกิารเช่าวงจรแล�เช่า���นท���นทร�ัย์สนิ�าย�ต้ส�ั�า

ร่วมการงาน �ึ�ง�น��  ���� 2557 ทศท. ได้ประชุมร่วมกับบริษัทและเสนอชําระเงินส่วนแบ่งค่าบริการให้บรษิัท  

แต่ท�ท� ไม่ชําร�เงนิตามท��ตกลง ดงันั �นบรษิทัจงึต้องเร�ยกรอ้งค่าเส�ยหายเ��นจํานวน เงนิทุนทร�ัย์ 96.23 ล้านบาท 

เม��อวนัท�� 26 สิงหาคม พ.ศ. 2563 คณ�อนุ�าโตตุลาการได้ม�คําช���าด�ห้ท�ท� ชําร�เงนิจํานวน 55.40 ล้านบาท

�รอ้มดอกเบ��ยอตัรา MLR+1 ตั �งแต่วนัท�� 3 ตุลาคม พ.ศ. 2561 จนกว่าจ�ชําร�เสร�จ เม��อวนัท�� 23 พฤศจกิายน พ.ศ. 2563 

ท�ท� ย��นคํารอ้ง�อเ�กิ�อนคําช���าด�องคณ�อนุ�าโตตุลาการ �ึ�งบรษิทัไดร้บัคาํรอ้งดงักล่าวเม��อวนัท�� 8 มกราคม 

พ.ศ. 2564 เม��อวนัท�� 3 กนัยายน พ.ศ. 2564 บรษิทั โทรคมนาคมแห่งชาติ จํากัด �มหาชน� ย��นคําร้อง�อ�อนคด�
ดงักล่าว ต่อมา�าล�กครองกลางม�คําสั �งอนุ�าต�อนคด�ดงักล่าว แล�จําหน่ายคด�ออกจากสารบบความ คด�จงึ�งึท��สุด

�ลท��สุด�องคด�ความดงักล่าว�้างต้นไม่สามาร�คาดการณ์ได้�น�ณ�น�� ดงันั �นกลุ่มกิจการจงึไม่ได้บันทกึรายไดห้ร�อไม่ได้ตั �ง
สาํรองสาํหรบั�ลเส�ยหายท��อาจจ�เกดิ�ึ�นจาก�ล�องคด�ดงักล่าวไว�้นงบการเงนินอกจากตามท��ร�บุไว้

40.2 ข้อพิพ������ �����้��อ������ส�����อ�������������

�อ้��ิาทกบั ท�ท� ท��บรษิทัเ��น��เ้สนอ

�อ้��ิาทเก��ยวกบัส่วนแบ่งรายไดค่้าโทร��ัทท์างไกลต่าง�ร�เท� (TOT Gateway)

เม��อวนัท�� 30 พฤศจกิายน พ.ศ. 2561 บรษิทัไดย้��นคําเสนอ�อ้��ิาทต่ออนุ�าโตตุลาการเร�ยกรอ้งส่วนแบ่งรายไดท้��เกดิ�ึ�นจาก

ค่าโทรศพัท์ทางไกลระหว่างประเทศขาเขา้จาก ทศท. �าย�ต้ส�ั�าร่วมการงานแล�ส�ั�าการลงทุน �ึ�งม�หลกั�านเ��นเอกสาร

ทางการเงนิท��เกิด�ึ�น�น��  ���� 2559 ทศท. ได้ดําเนินงานและไดร้บัค่าบรกิาร���งมาจากการ�ช้งานร�บบเคร�อ�่าย�องบรษิัท

แต่ไม่ได้แบ่งรายได้ดงักล่าวมาให้กับทางบรษิัท บริษัทได้เรียกร้องให้ ทศท. จ่ายค่าเสียหายจากส่วนแบ่งรายได้ดงักล่าว  

เป็นจํานวนเงนิ 1,045.79 ล้านบาท เม��อวนัท�� 21 มกราคม พ.ศ. 2564 บรษิัทย��นคําร้อง�อ�อนคําเสนอ�้อ�ิ�าท โดยคณ�

อนุ�าโตตุลาการม�คาํสั �งอนุ�าต�ห�้อนคาํเสนอ�อ้��ิาท แล�จําหน่ายขอ้พพิาทออกจากสารบบความ ขอ้พพิาทจงึยุติ

�ลท��สุด�องคด�ความดงักล่าว�้างต้นไม่สามาร�คาดการณ์ได้�น�ณ�น�� ดงันั �นบรษิัทจงึไม่ได้บนัทกึรายไดห้ร�อไม่ไดต้ั �งสํารอง

สาํหรบั�ลเส�ยหายท��อาจจ�เกดิ�ึ�นจาก�ล�องคด�ดงักล่าวไว�้นงบการเงนินอกจากตามท��ร�บไุว้

40.3 คดีฟ้องร้องและข้อพิพาทของบริษทัย่อย

40.3.1 เม��อวนัท�� 14 กนัยายน พ.ศ. 2554 ม�กรณ��อ้��ิาท�น�าล�กครองกลางร�หว่างบรษิทัย่อยแห่งหนึ�งกบั กทช� ��บิตัิ

หน้าท�� กสทช� แล�เล�าธกิาร กสทช� เร��องการจดัเก�บ�้อม�ลแล�รายล�เอ�ยดเก��ยวกบั��้�ช้บรกิารโทร��ัท์เคล��อนท��
�ร�เ�ทเร�ยกเก�บค่าบรกิารล่วงหน้า ท��แจง้กําหนด�หช้าํร�ค่า�รบัทาง�กครองวนัล� 80,000 บาท คาํนวณตั �งแตว่นัท�� 
6 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 �ึงวนัท�� 15 กนัยายน พ.ศ. 2556 เม��อวนัท�� 3 มีนาคม พ.ศ. 2557 บรษิัทย่อยได้ชําระเงนิ

จํานวน 34.96 ล้านบาท อย่างไรก�ตามการชาํร�ดงักล่าวมไิดเ้��นการยอมรบัว่าคําสั �งทาง�กครองดงักล่าวชอบดว้ย

กฎหมาย หากผลของคดหีลกัมคีาํพ�ิากษา�งึท��สุดอนัเ��นคุณแก่บรษิทัย่อย บรษิทัย่อยสามาร�เร�ยกค�นเงนิค่า�รบั

ทาง�กครองท��ไดช้ําร�ไ�แล้วดงักล่าวจาก กสทช� เม��อวนัท�� 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ศาลปกครองกลางไดต้ดัสนิ

เ��นคุณกับบรษิัทย่อย โดยม�คํา�ิ�ากษาเ�ิก�อนคําสั �งแล�มติ กทค�ดงักล่าว ต่อมาเม��อวนัท�� 6 มกราคม 2560 

บรษิัทย่อยไดร้บัสาํเนาคําอุทธรณ์คํา��ิากษา�อง กสทช� แล�ไดย้��นแก้อุทธรณ์แล้วเม��อวนัท�� 2 มนีาคม พ.ศ. 2560 

แลว้ เม��อวนัท�� 15 ตุลาคม พ.ศ. 2564 �าล�กครองส�งสุดม�คาํ��ิากษายก�้อง�องบรษิทัย่อย คด�จงึ�งึท��สุด
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40.3.2 เม��อว��ท�� 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 �ร���ท�่อ�ได้�����้องค��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

กําหนดรายการส่งเสรมิการขายในลักษณะเป็นการบังคบัให้ผู้ใช้บรกิารต้องใช้บริการภายในระยะเวลาท��กํา��ด 

(Validity) เม��อว��ท�� 27 ตุลาคม พ.ศ. 2559 �าล�กครองกลางได้ม�คํา���าก�า�กคํา�้องใ�คด����  ต่อมาว��ท�� 

24 พฤศจกิายน พ.ศ. 2559 �ร���ท�่อ�ได้����อุท�ร��คํา���าก�าต่อ�าล�กครองสูงสุด ����ุ���คด���งอ�ู่ใ�ร��ว่าง

การพจิารณาของศาลปกครองสงูสุด  

ต่อมาเม��อว��ท�� 25 กนัยายน พ.ศ. 2555 เล�า��การ กสทช. ไดม้����งส�อลงว��ท�� 11 ตุลาคม พ.ศ. 2555 กําหนดให้

บริษัทย่อยจะต้องชําระค่าปรบัทางปกครองในอัตราวนัละ 100,000 �าท ต� �ง�ต่ว��ท�� 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2555  

เป็นต้นไป เม��อว��ท�� 10 มกราคม พ.ศ. 2556 �ร���ท�่อ�ได้�����้องต่อ�าล�กครองกลาง�อเ��ก�อ�คําส� �งกํา��ด

ค่าปรบัทางปกครองวันละ 100,000 �าท เ�� �อ�กคด� เม��อว��ท�� 27 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ศาลปกครองกลางได้มี
คํา���าก�า�กคํา�้องใ�คด���� ต่อมาว��ท�� 24 พฤศจกิายน พ.ศ. 2559 �ร���ท�่อ�ได�้���อุท�ร��คํา���าก�าต่อ�าล

ปกครองสงูสุด ปัจจุบนัคดยีงัอยู่ในระหว่างการพจิารณาของศาลปกครองสงูสุด 

ท� �ง��� เม��อว��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��ดงักล่าว �ล�ได้����คําร้อง�อใ�้�าลกํา��ดมาตรการ�ล�ว���การเ���อ

�รรเทาทุก��เ���การช� �วคราวก่อ�การ���าก�า อ�่างม�การกํา��ดเง��อ�ไ�ท��ม�ล�ก���เ���การ��งค��ใ�้ผูใ้ช้�ร�การต้อง

ใช�้ร�การ�า�ใ�ร���เวลาท��กํา��ด �Validity) อ��เ���การ�่า���คําส� �ง�องเล�า��การ กสทช. �ล�ไดม้�การกําหนดค่าปรบั

ทางปกครองในอัตราวนัละ 100,000 �าท����ต่ว��ท�� 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 ����งว��ท�� 18 มกราคม พ.ศ. 2556  

รวมเป็นเงนิจํานวน 23.30 ล้า��าท ท� �ง���เม��อว��ท�� 13 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2556 บรษิทัได้รบัหนังสอืจากสํานักงาน กสทช. 

��ง้ว่า กทค. ไดม้�ต�เ���ชอ�เง��อ�ไ�การใ��้ร�การ�ทร���ท�เคล��อ�ท��ใ�ล�ก���ท��เร��กเก��ค่า�ร�การเ���การล่วง��้าท��ม�

การกําหนดระยะเวลาให้ใช้บริการ (Validity) ของบรษิัทย่อยแล้ว อย่างไรก็ดีเม��อว��ท�� 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557  

บรษิทัย่อยไดช้ําระเงนิจํานวน 23.30 ล้านบาท เป็นค่าปรบัทางปกครอง อย่างไรกต็ามการชําระเงนิดงักล่าวมไิดเ้ป็นการ

�อมร��ว่า คําส� �งทาง�กครองด�งกล่าวชอ�ด้ว�ก��มา� �ากผล�องคด�ม�คํา���าก�า��งท��สุดอ��เ���คุ��ก่�ร���ท�่อ�

�ร���ท�่อ�สามาร�เร��กค��เง��ค่า�ร��ทาง�กครองท��ไดช้าํร�ไ��ลว้ด�งกล่าว 

40.3.3 เม��อว��ท�� 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 �ล�ว��ท�� 11 กนัยายน พ.ศ. 2558 กสท. ได้�����้อง�ร���ท�่อ���่ง����ง�ด�อ้างว่า

�ร���ท�่อ�ไดใ้ชเ้คร��อง�ล�อุ�กร���ทรคม�าคมท��ได้ส่งมอ�ใ� ้กสท.�ล้วใ�ว�ัส���สุดส���าใ�้ดําเ���การใ��้ร�การ

วทิยุคมนาคมระบบเซลลูล่า 1800 MHz � ว��ท�� 16 กนัยายน พ.ศ. 2556 �ด�ท���ร���ท�่อ�ม�ได้ทําความตกลงใดๆ 
ก�� กสท. ท� �ง��� กสท.ได้ร้องเร��กค่าเส���า��ํา�ว� 23,016.50 ล้า��าท สํา�ร��ค่าใช้อุ�กร���ทรคม�าคมท��ได้

ส่งมอ�ใ� ้กสท.�ลว้����ากว��ส���สุดส���า����งว��ท�� 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ���งเ���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”) ได้ประกาศขยายช่วงเวลาคุม้ครองผู้ใช้�ร�การ�ล�งว��ส���สุดอา�ุส���าเ���เวลาสอง�� 

ต่อมาว��ท�� 24 กนัยายน พ.ศ. 2562 กสท. ได�้����อ�ก้ไ�คํา�้อง�ด��ก้ไ��ํา�ว�ทุ�ทร����ใ�ม่เ����ํา�ว� 6,884.35
ลา้นบาท ปัจจุบนัคดอียู่ระหว่างการพจิารณาของศาลปกครองกลาง  

เม��อว��ท�� 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 กสท. ได้�����้อง�ร���ท�่อ���่ง����งร่วมก���ุคคลอ���ต่อ�าล�กครองกลาง

เรยีกร้องค่าเสยีหายจํานวน 2,206.04 ล้า��าท �ด�กล่าวอ้างว่า�ร���ท�่อ�ได้ใช้เคร��อง�ล�อุ�กร���ทรคม�าคม 

���งส่งมอ�ใ�้ กสท. �ล�ง�ากส���าอ�ุ�าตใ�้ดําเ���การส���สุดลง สํา�ร��ช่วงเวลา�ากว��ท�� 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 

��งว��ท�� 3 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 ���งเ�� �ช่วงเวลาท�� กสทช. อ�ุ�าตใ�้�ร���ท�่อ�ดําเ���การเ���อเ���การคุ้มครอง

ผูใ้ช้�ร�การใ�กร��ส���สุด�องส���าอ�ุ�าตใ�ดํ้าเ���การ�ล�ไดร้��การ��า�ร���เวลาตาม�ร�กา��องค��ร�ก�า

ความสงบแห่งชาติ (“คสช”� ต่อมาว��ท�� 24 กนัยายน พ.ศ. 2562 กสท. �����อ�ก้ไ�คํา�้อง�ด��ก้ไขจํานวนทุนทรพัย์ใหม่

เป็นจํานวน 1,350.20 ลา้นบาท ปัจจุบนัคดอียู่ระหว่างการพจิารณาของศาลปกครองกลาง

รายงานประจำป 2564 (แบบ 56-1 One Report)

True to Tech, The Future is True



บริษทั ทรู ���������� ����������(มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีส���ส���������31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

121

40.3.4 เม��อวนัที� 17 พฤศจกิายน พ.ศ. 2558 บรษิทัย่อย�ห่งหน��งไดย้��น�้อง กสทช. กทค. สาํนักงาน กสทช. �ละ เลขาธกิาร 

กสทช. ต่อศาลปกครองกลาง เรยีกรอ้งใหเ้พกิถอนมตขิอง กทค. ที�ส ั �งใหบ้รษิทัย่อยนําส่งเงนิรายไดท้ี�คํานว�ข��นเอง 

จํานวน 1,069.98 ลา้นบาท จากการใหบ้รกิารในช่วงมาตรการการคุม้ครองผูใ้ชบ้รกิารเป็นการชั �วคราว ระหว่างวนัที� 

16 กนัยายน พ.ศ. 2556 ถ�งวนัที� 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 นอกจากนี�บรษิัทย่อยได้เรยีกรอ้งให้ผู้ถูก�้องดงักล่าว

ชําระค่าใช้จ่ายให้บรษิัทย่อยอนัเน��องมาจากการป�บิตัติามประกาศมาตรการคุ้มครองผู้ใช้บรกิารฯเป็นจํานวนเงนิ 

16,074.10 ล้านบาท (คํานวณนับตั �ง�ต่วนัที� 16 กนัยายน พ.ศ. 2556 ถ�งวนัที� 30 ตุลาคม พ.ศ. 2558) รวมถงึขอให้
ค�นค่าธรรมเนียมเลขหมายที�บรษิัทย่อยไดจ่้ายให้ กสทช. ด้วยการถูกทําให้เข้าใจผดิภายหลงัสญัญาให้ดําเนินการ

ใหบ้รกิารวทิยุคมนาคมระบบเซลลูล่า DIGITAL PCN 1800 สิ�นสุดจํานวน 190.97 ล้านบาท เม��อวนัที� 13 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2559 กสทช. ไดย้��นคํารอ้งต่อศาลปกครองกลางขอใหจํ้าหน่ายคดชีั �วคราวเพ��อทบทวนคําสั �งตามมตขิอง กทค. 

ดงักล่าว บรษิทัย่อยไดย้��นคาํ�ถลงคดัคา้นคาํรอ้งดงักล่าวต่อศาลปกครองกลางเม��อวนัที� 15 มถิุนายน พ.ศ. 2559  

เม��อวนัที� 2 พฤศจกิายน พ.ศ. 2559 บรษิัทย่อยไดย้��น�้อง กสทช. กทค. สํานักงาน กสทช. �ละเลขาธิการ กสทช. 

ต่อศาลปกครองกลาง เรียกร้องให้ชําระค่าใช้จ่ายให้บริษัทย่อย อันเน��องมาจากการป�ิบัติตามประกาศ กสทช. 

ระหว่างวนัที� 1 พฤศจกิายน พ.ศ. 2558 ถ�ง วนัที� 3 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 จํานวนเงนิ 709.65 ลา้นบาท  

ต่อมาเม��อวนัที� 6 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 บรษิัทย่อยได้ย��น�้อง กสทช. ต่อศาลปกครองกลาง กร�ี กสทช. มมีติให ้

บริษัทย่อยนําส่งเงินรายได้จากการให้บรกิารตามประกาศมาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเพิ�มเติมอีกเป็นจํานวน 
2,311.97 ล้านบาท พร้อมดอกผลที�เกิดข��นให้�ก่ กสทช. ���งบริษัทย่อยเห็นว่าหลักเก���การคํานว�รายได้

ไม่ถูกตอ้ง จงึฟ้องใหเ้พกิถอนมตดิงักล่าว   

ต่อมาในวนัที� 6 กันยายน พ.ศ. 2562 ศาลปกครองกลางได้มีคําสั �งรวมคดทีั �งสามคดีเข้าด้วยกันเน��องจากมคีู่กร�ี

เดยีวกนั �ละขอ้เทจ็จรงิ�ละพยานหลกั�านที�ใชอ้า้งองิเป็นชุดเดยีวกนั หร�อเกี�ยวเน��องใกลช้ดิกนั 

ต่อมาเม��อวันที� 11 และ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ศาลปกครองกลางได้มีคําสั �งรวมคดีนี� เข้ากับคดีที�กสทช. 

ไดย้��น�้องบรษิทัย่อย 2 คดไีดแ้ก่

1) คดเีรยีกใหบ้รษิทัย่อยชําระค่าธรรมเนียมเลขหมาย�ทรศพัท�สาํหรบับรกิาร�ทรศพัท�เคล��อนที� �ละค่าธรรมเนียม

ที�เพิ�มข��นตั �ง�ต่เด�อนมนีาคม พ.ศ. 2557 ถึงเดอืนธนัวาคม พ.ศ. 2558 ���งเป็นช่วงเวลาตามประกาศ กสทช. 

เร��อง มาตรการคุม้ครองผูใ้ชบ้รกิารในกร�ีสิ�นสุดการอนุญาตสมัปทาน หร�อ สญัญาใหบ้รกิาร�ทรศพัท�เคล��อนที� 
พ.ศ. 2556 �ละประกาศ กสทช. เร��อง การคุ้มครองผูใ้ช้บรกิารเป็นการชั �วคราวในกร�ีสิ�นสุดการอนุญาตหร�อ

สมัปทานตามคาํสั �งค�ะรกัษาความสงบ�ห่งชาต ิ�บบัที� 94/2557 เป็นจํานวนเงนิรวม 878.38 ลา้นบาท และ 

2) คดเีรยีกใหบ้รษิทันําส่งเงนิรายไดจ้ากการใหบ้รกิาร�ทรศพัท�เคล��อนที�บนคล��นความถี� 1800 MHz ตามประกาศ 

กสทช. เร��อง มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั �วคราว ระหว่างวนัที� 16 กันยายน พ.ศ. 2556 ถ�งวนัที� 

17 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 จํานวนทุนทรพัย์ 1,150.66 ล้านบาท �ดย กสทช. ไดย้��นคํารอ้งขอ�ก้ไขเพิ�มเตมิคํา

ฟ้องโดยแก้ทุนทรัพย์ในคดีรวมเป็นเงินจํานวน 3,637.63 ล้านบาท ���งวันที� 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  

บรษิทัย่อยไดย้��นคํารอ้ง�ต้�ย้งต่อศาลปกครองกลาง�ล้ว อย่างไรกต็ามบรษิทัย่อยมคีวามเหน็ต่างในหลายประเด็น

เกี�ยวกบัรายได�้ละค่าใชจ่้ายในการคํานว�เงนินําส่ง�ผ่นดนิที�คํานว��ดย กสทช. บรษิทัย่อยไดส้ํารองค่าเผ��อ
เงนินําส่งแผ่นดนิไวแ้ลว้จํานวน 508.69 ลา้นบาท 

ปัจจุบนัคดอียู่ระหว่างการพจิารณาของศาลปกครองกลาง 
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40.3.5 �ม��อวนัท�� 5 เมษายน พ.ศ. 2560 บร�ิัทย่อย�ห่งหนึ�งได้�้องบร�ิัทมหา�น�ห่งหนึ�ง�ึ�ง�ป�นค�่��ั�าท��อน��า��ห้

ถ่ายทอดออกอากาศรายการฟุตบอลต่อศาลทรพัย์สนิทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ เรียกร้องให้จ่ายคืนเงิน

จํานวน 390.75 ล้านบาท �น��องจากบร�ิทัมหา�นดงักล่าวไม่�ามาร�ด�า�นินการ�่ง��ั�าณ�่ายทอดออกอากาศให้

บร�ิทัย่อยได ้�่อมา�ม��อวนัท�� 27 มถิุนายน พ.ศ. 2560 บร�ิทัมหา�น�ห่งนั �นไดย้��น�้องบร�ิทัย่อยกบัพวกรวม 20 ราย 

ต่อศาลทรพัย์สนิทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง เรยีกรอ้งใหร่้วมกนัชดใชค่้าเสยีหายจํานวน 1,401.22 ล้านบาท 

จากการถูกยกเลิกสญัญา �่อมา�ม��อวันท�� 23 สิงหาคม พ.ศ.2562 ศาลทรพัย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่าง
ประ�ทศกลาง ไดม้�ค�าพพิาก�า�หบ้ร�ิทัมหา�น�ห่งนั �น��าระ�งนิ 240.00 ล้านบาท �ห�้ก่บร�ิทัย่อย �่อมา�ม��อวนัท�� 

20 ธนัวาคม พ.ศ.2562 บร�ิัทย่อยได้อ�ท�รณ�ค�าพิพาก�าดงักล่าว�่อศาลอ�ท�รณ�คด���านั�พิ�ศ� �ละ�ม��อวนัท�� 
28 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2563 บรษิทัมหาชนกไ็ดอุ้ทธรณ์คาํพพิากษาดงักล่าวต่อศาลอุทธรณ์คดชีาํนัญพเิศษเช่นกนั  

�ม��อวนัท�� 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ศาลอ�ท�รณ�คด���านั�พ�ิศ�ไดพ้พิาก�า�หบ้ร�ิทัมหา�น�ห่งนั �น��าระ�งนิ�ห�้ก่

บรษิัทย่อยเป็นจํานวน 240.00 ล้านบาท พร้อมดอก�บ��ย�นอ�ัรารอ้ยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วนัท�� 5 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 

จน�ึงวนัท�� 10 เมษายน พ.ศ. 2564 และอตัรารอ้ยละ 5 �่อป�  หร�ออ�ัราอ��นท���ปล��ยน�ปลงไป�ามพระรา�ก����กา 

นับ��่วนัท�� 11 เมษายน พ.ศ. 2564 เป็นตน้ไปจนกว่าจะชาํระเสรจ็แต่ตอ้งไม่เกนิอตัรารอ้ยละ 7.5 ต่อปี 

40.3.6 �ม��อวันท�� 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 บริ�ัทย่อยได้ย��น�้อง ก�ท� �่อศาลย��ิ�รรม �ร�ยกค�น�งินค่าพาด�าย���อ

สญัญาณในระบบ HSPA ท��บร�ิทัย่อยไดท้ดรองจ่าย�ทนก�ท� �ั �ง��่ป� 2554-2562 เป็นจํานวน 1,127.30 ลา้นบาท 
พรอ้มดอก�บ��ย�นอ�ัรารอ้ยละ 7.50 ต่อปีของต้นเงนิดงักล่าวจนถงึวนัฟ้อง รวมเป็นทุนทรพัย์จํานวน 1,532.78 ล้านบาท 

�ละ�ร�ยกดอก�บ��ยร้อยละ 7.50 �่อป� นับ�ัดจากวัน�้องจนกว่าจะ��าระ��ร�จ �ม��อวันท�� 27 มกราคม พ.ศ. 2564  

ศาล�พ่งม�ค�า�ั �ง�ห�้อนคด�ไปยงัศาลปกครองกลาง ปัจจ�บนัคด�อย�่ระหว่างการพจิารณาของศาลปกครองกลาง

40.3.7 �ม��อวนัท�� 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 บร�ิทัย่อยย��น�้องทศท� �ร�ยกค�น�งนิค่า����อม�ยง�ครงขา่ย�่วง�ด�อนพ���าคม 

พ.ศ. 2549 ถึงเดอืนพฤศจกิายน พ.ศ. 2549 จํานวน 2,251.26 ล้านบาท พรอ้มดอก�บ��ย�นอ�ัราร้อยละ 7.50 ต่อปี

ของต้นเงนิดงักล่าวจนถงึวนัฟ้อง รวมเป็นทุนทรพัย์จํานวน 2,262.36 ลา้นบาท �ละ�ร�ยกดอก�บ��ยรอ้ยละ 7.50 ต่อปี

นับ�ัดจากวนั�้องจนกว่าจะ��าระ��ร�จ �ม��อวนัท�� 23 กันยายน พ.ศ. 2564 ศาลปกครองรบัโอนคดีจากศาลแพ่ง 

ปัจจุบนัคดอียู่ระหว่างการพจิารณาของศาลปกครองกลาง 

�ลท����ดของคด�ความดงักล่าวข้าง�้นไม่�ามาร�คาดการณ�ได้�นขณะน�� ดงันั �นกลุ่มกิจการจงึไม่ได้บันทกึรายไดห้ร�อไม่ได้�ั �ง
��ารอง��าหรบั�ล���ยหายท��อาจจะ�กดิขึ�นจาก�ลของคด�ดงักล่าวไว�้นงบการ�งนินอกจาก�ามท��ระบ�ไว้

41 รายการกบับุคคลและกิ�การ����ก��ย�����ก�ั

บ�คคลหร�อกิจการท���ก��ยวข้องกันกับบร�ิัทหมาย�ึงบ�คคลหร�อกิจการท��ม�อ�านาจควบค�มบริ�ัท ��กควบค�ม�ดยบร�ิัทไม่ว่าจะ�ป�น

�ดยทาง�รงหร�อทางอ้อม หร�ออย�่�าย��ก้ารควบค�ม�ด�ยวกนักบับร�ิทั รวม�งึบร�ิทัท��ท�าหน้าท����อห�น้ บร�ิทัย่อย กจิการร่วมคา้และ

กิจการท���ป�นบร�ิัทย่อย�น�คร�อ�ด�ยวกนั นอกจากน��บ�คคลหร�อกิจการท���ก��ยวข้องกันยงัหมายรวม�ึงบร�ิัทร่วม�ละบ�คคล�ึ�ง��อห�้น
ท��ม��ิท�อิอก���ยงไม่ว่าทาง�รงหร�อทางอ้อม�ละม�อิท�ิพลอย่าง�ป�น�าระ��าค�ักับบร�ิัท ��้บรหิาร��าค�ั กรรมการหร�อพนักงาน 

ของบร�ิทั �ลอดทั �ง�มา�กิ�นครอบครวัท���กล�้ดิกบับ�คคลดงักล่าว �ละกจิการท���ก��ยวขอ้งกบับ�คคล�หล่านั �น

�นการพจิารณาความ�มัพนั��ระหว่างบ�คคลหร�อกจิการท���ก��ยวขอ้งกนักบับร�ิทั��่ละรายการ บร�ิทัค�านึง�งึ�น��อหาของความ�มัพนั��

มากกว่ารปูแบบทางกฎหมาย 
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กลุ่มบรษิทัเครอืเจรญิโภคภณัฑเ์ป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั������������������������า�า�������

กลุ่มบรษิทั China Mobile เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั 

กลุ่มกิจการทําสญัญา�����า���ก��ก��การ����ก��ย�����ก����่����������������า����การต��ตา�����า�������า���าร��าก��ก����ของกลุ่มกจิการ

������

1. ���������า����4,280.00 ล้านบาท โดยมกํีาหนดระยะเวลา 6 เดอืน ���ต� ���ต่�������15 กนัยายน พ.ศ. 2564 ����������14 มีนาคม 

พ.ศ. 2565 กลุ่มกจิการตก���่าย��าร��่า��า��������ราย�����ตา���ตรา���ตก��ก�� �าย�ต����������������า�กจิการ����ก��ย�����ก��

���ร���ร�ก����า��������� ��ต��า���ต��ตา�����า������������า��������3,000.00 ล้านบาท โดยจะส่งมอบเงนิประกนั เป็น 6 งวด 

งวดละ 500.00 ล้านบาท และจะไม่เรยีกคนืจากกลุ่มกจิการ ไม่ว่ากรณีใดๆ �� ��������������31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกจิการไดร้บั

�����ร�ก���� ��ต��า��า����2,000.00 ลา้นบาท  

2. ���������า����4,610.00 ล้านบาท โดยมกํีาหนดระยะเวลา 6 เดอืน ���ต� ���ต่�������15 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 ����������14 มิถุนายน 

พ.ศ. 2565 กลุ่มกจิการตก���่าย��าร��่า��า��������ราย�����ตา���ตรา���ตก��ก�� �าย�ต����������������า�กจิการ����ก��ย�����ก��
���ร���ร�ก����า��������� ��ต��า���ต��ตา�����า������������า��������3,000.00 ล้านบาท โดยจะส่งมอบเงนิประกนั เป็น 6 งวด 

งวดละ 500.00 ล้านบาท และจะไม่เรยีกคนืจากกลุ่มกจิการ ไม่ว่ากรณีใดๆ �� ��������������31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกจิการไดร้บั

�����ร�ก���� ��ต��า��า����500.00 ลา้นบาท  

รายการต่����������รายการก��������ร��ก��การ����ก��ย�����ก��

ก) การขายสินค้าและบริการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีส���ส����ั�ี��31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

รายได้จากการขายสินค้า

บรษิทัย่อย - - 1.53 3.52

กจิการร่วมคา้ 0.03 0.15 0.01 -
บรษิทัร่วม  0.09 0.18 - -

�ร��������ก��ย�����ก��:

   กลุ่มบรษิทัเครอืเจรญิโภคภณัฑ์ 13,022.82 216.12 41.24 4.34

   กลุ่มบรษิทั China Mobile 0.11 0.73 - -

13,023.05 217.18 42.78 7.86

รายได้จากการให้บริการ

บรษิทัย่อย - - 9,789.63 12,882.90

กจิการร่วมคา้ 19.83 34.74 2.54 2.54

บรษิทัร่วม 667.12 661.18 0.70 0.31

�ร��������ก��ย�����ก��

   กลุ่มบรษิทัเครอืเจรญิโภคภณัฑ์ 4,287.28 2,073.43 89.52 17.93
   กลุ่มบรษิทั China Mobile 232.78 138.25 - -

5,207.01 2,907.60 9,882.39 12,903.68
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รา�การ�ี��กิ����น�ี�สาํค�ั

กล�่มกิจการ��าสญัญา�ายสนิค้า�กี�ยวกบัการส���สารโ�รคมนาคม ���ี�ละ���น� ����รวม����ต่�ม่จ�ากดั�พยี��คร����โ�ร�พั�์�คล���น�ี�

สมาร์�โ�น ���บ�ล�ต �ิมการ์ด �ละ��ปกร�์�สรมิต่า�� พร้�มบรกิารหล�ัการ�ายกบับร�ิั��ี��กี�ยว�้��กนั�ห่�หน��� �นระหว่า�ปี 

พ.ศ. 2564 กลุ่มกจิการรบัรูร้ายไดจ้ากการขายสนิคา้ จํานวน 12,467.36 ลา้นบาท 

กล�่มกจิการ��าสญัญากบับร�ิั��ี��กี�ยว��้�กนั�นการ�ห้บรกิารรบัจ้า�พ�ันาโปร�กรมค�มพวิ�ต�ร์ การ�หค้�าปร�ก�า�กี�ยวกบั

โคร�สรา้�พ��น�านโ�รคมนาคม �ละการด�า�นินการบรหิารการประชาสมัพนัธ ์โดยมมีลูค่าตามสญัญารวม 1,862.44 ลา้นบาท 

ข) การ����สินค้าและบริการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นส���นั�ี��31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

การ����สินค้า

บรษิทัย่อย - - 0.44 1.33
กจิการร่วมคา้ 0.42 1.33 3.84 0.73

บรษิทัร่วม 0.16 0.09 0.09 -

บร�ิ�ั�ี��กี�ยว��้�กนั

กลุ่มบรษิทัเครอืเจรญิโภคภณัฑ์ 1,416.67 1,677.34 101.55 14.30

1,417.25 1,678.76 105.92 16.36

การ����บริการ

บรษิทัย่อย - - 867.37 1,102.74

กจิการร่วมคา้ 555.00 112.18 8.32 5.49

บรษิทัร่วม 11,241.67 11,052.86 - -

บร�ิ�ั�ี��กี�ยว��้�กนั

กลุ่มบรษิทัเครอืเจรญิโภคภณัฑ์ 7,047.40 8,688.83 338.39 531.96
กลุ่มบรษิทั China Mobile 49.84 43.70 - -

18,893.91 19,897.57 1,214.08 1,640.19

รา�การ�ี��กิ����น�ี�สาํค�ั

ในปี พ.ศ.2564 กล�่มกจิการ�ดป้รบัโคร�สรา้��ละโ�นพนัก�าน�นส่วน�านการ�หบ้รกิารตดิตั ���ละบ�าร��รกั�า��ปกร�์โคร��่าย

จํานวน 2,610 คน และพนักงานในส่วนการจําหน่ายสนิค้าจํานวน 2,471 คน �ห้�ก่บร�ิั��ี��กี�ยว��้�กนั�ห่�หน����ละโ�นพนัก�าน

ในส่วนงานใหบ้รกิารขอ้มูลลูกคา้ทางโทรศพัทจํ์านวน 1,804 คน ใหแ้ก่การร่วมคา้ กลุ่มกจิการไดจ่้ายชาํระภาระผูกพนัผลประโยชน์

พนัก�าน�ละ�ลประโยชน์ระยะสั �นคา้�จ่าย�ป�นจ�านวนรวม�ั ��สิ�น 778.80 ลา้นบาท  

รายงานประจำป 2564 (แบบ 56-1 One Report)

True to Tech, The Future is True



บริษทั ทรู คอร��อเร�ั �น�จ�าก�ั�(มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุ�วนั����31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

125

ค) ยอ�ค้าง��าระ���เกิ�จากการ�ื�อและ�ายสินค้าและบริการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

วนั����31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

ลูกหน��และราย��้ค้างรบับุคคลหรือ

กิจการ���เก��ยว�้องกนั:

   (รวมอยู่ใน “ลูกหน��การค้า” (หมายเหตุข้อ 16)) 

บรษิทัย่อย - - 21,265.98 18,547.80

กจิการร่วมคา้ 413.74 99.84 10.37 8.53
บรษิทัร่วม 265.74 267.00 0.95 0.10

   กลุ่มบรษิทั เครอืเจรญิโภคภณัฑ์ 17,573.48 13,777.02 225.97 119.23

   กลุ่มบรษิทั China Mobile 150.40 25.64 - -

18,403.36 14,169.50 21,503.27 18,675.66

เจ้าหน��บุคคลหรือกิจการ���เก��ยว�้องกนั:

   (รวมอยู่ใน “เจ้าหน��การค้าและเจ้าหน��อื�น”)

บรษิทัย่อย - - 1,191.38 1,937.80

กจิการร่วมคา้ 109.06 90.51 3.28 0.90

บรษิทัร่วม 337.22 328.87 0.10 -

   กลุ่มบรษิทั เครอืเจรญิโภคภณัฑ์ 3,790.55 6,966.03 12.90 51.61
   กลุ่มบรษิทั China Mobile 92.89 21.49 - -

4,329.72 7,406.90 1,207.66 1,990.31

ง) เงินให้กู้ยืมแก่กิจการ���เก��ยว�้องกนั�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

วนั����31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

เงินให้กู้ยืมระยะสั �นแก่กิจการ���เก��ยว�้องกนั

- 2.00 51.70 4,605.98 46,228.68

2.00 51.70 4,605.98 46,228.68

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการ���เก��ยว�้องกนั

   - ประเภทไม่หมุนเวยีน 10.00 - 92,100.00 -

10.00 - 92,100.00 -

รวม 12.00 51.70 96,705.98 46,288.68
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นส���นั�ี��31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

มลูค่าตามบญัชสีุทธ ิณ วนัตน้ปี 51.70 1.11 46,228.68 29,811.68

330.75 524.03 87,088.70 64,463.06

20) (10.00) (473.44) - (48,046.06)

รบัชาํระคนื (360.45) - (36,611.40) -

12.00 51.70 96,705.98 46,228.68

31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 เป็นจํานวน  

0.88 ลา้นบาท และ 2,983.33 ลา้นบาทตามลําดบั (พ.ศ. 2563 : 0.76 ลา้นบาท และ 1,122.29 ลา้นบาทตามลําดบั) 

จ) เงินกู้ยืมจากกิจการ�ี�เกี�ย��้�งกนั�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

�นั�ี� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

เงินกู้ยืมร�ย�สั �นจากกิจการ�ี�เกี�ย��้�งกนั

- - - 499.17 1,005.85

รวม - - 499.17 1,005.85

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นส���นั�ี��31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

มลูค่าตามบญัชสีุทธ ิณ วนัตน้ปี - - 1,005.85 995.76
565.79 96.92 35.89 23.82

จ่ายคนืเงนิกูย้มื (565.79) (96.92) (542.57) (13.73)

มลูค่าตามบญัชสีุทธ ิณ - - 499.17 1,005.85

งบการเงนิเฉพาะกิจการ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 เป็นจํานวน  

0.18 ลา้นบาท และ 37.20 ลา้นบาทตามลําดบั (พ.ศ. 2563 : 0.02 ลา้นบาท และ 7.66 ลา้นบาทตามลําดบั)
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บริษทั ทรู ��ร����ร�ั �น���ากดั�(มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
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ฉ) ด�ก�บ��ย�้างรบั�าก�งินให้กู้ยืมแก่กิ�การ����ก��ย��้�งกนั

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

�นั����31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

ด�ก�บ��ย�้างรบั�

�ร�ม�ยู่ใน���ูกหน��การ�้าแ�ะ�ูกหน���ื�น��

บรษิทัย่อย - - 341.37 121.37
0.24 0.10 - -

0.24 0.10 341.37 121.37

ช) �่า��บแ�นกรรมการแ�ะ��้าหน้า���บริหารระดบัสูง

ในปี พ.ศ. 2564 203.30

ลา้นบาท และ 171.55 ลา้นบาท ตามลําดบั (พ.ศ. 2563 : 272.06 ลา้นบาท และ 251.63 ลา้นบาท ตามลําดบั) 

2564 เป็นจํานวนเงนิ 9.86 ล้านบาท 

(พ.ศ. 2563 : 12.60 ลา้นบาท) 

ซ) เงินปันผลรบั

ในระหว่างปี พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจการได้รบัเงนิปันผลจากบรษิัทร่วม จํานวน 2,594.93 ล้านบาท (พ.ศ. 2563 : 2,984.95 ล้านบาท) 

กลุ่มกิจการ

6.79 ลา้นบาท (พ.ศ. 2563 : 4.40 ลา้นบาท) รวม 

ในระหว่างปี พ.ศ. 2564 บรษิัทได้รบัเงนิปันผลจากบรษิัทร่วมและบรษิัทย่อย จํานวน 2,594.93 ล้านบาท และ 1,400.33 ล้านบาท 

ตามลําดับ (พ.ศ. 2563 : 2,976.41 ล้านบาท และ 601.91 ล้านบาท ตามลําดับ) และรับรู้เป็น 

เฉพาะกจิการ  
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42 เงินปันผล

เมื�อวนัที� 28 เมษายน พ.ศ. 2564 ที�ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นของบรษิัทประจําปี พ.ศ. 2564 ผู้ถือหุ้นมมีติอนุมตัิการจ่ายเงนิปันผลในอัตรา 
0.07 บาทต่อหุน้ เป็นจํานวนเงนิ 2,333.90 ลา้นบาท บรษิทั��จ่้า�เงนิปันผล�งักลา่วเมื�อวนัที� 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

ที�ประชุมค�ะกรรมการบริษัทครั �งที� 3/2563 เมื�อวนัที� 27 มนีาคม พ.ศ. 2563 คณะกรรมการบรษิัทมีมติอนุมตัิการจ่ายเงนิปันผล

ระหว่างกาลในอตัรา 0.09 บาทต่อหุน้ เป็นจํานวนเงนิ 3,003.02 ลา้นบาท บรษิทัจ่า�เงนิปันผล�งักล่าวเมื�อวนัที� 27 เมษายน พ.ศ. 2563 

43 ������������������น����น�����น��������ิน

เมื�อวนัที� 11 มกราคม พ.ศ. 2565 TINC ���งเป�นบรษิัท�่อ�แห่งหน��งของกลุ่มกิจการลงทุนเพิ�มใน HG เป็นจํานวนเงนิ 37.34 ล้านบาท ทําให้

ส่วน��เ้ส�ีของกลุ่มกจิการเปลี��นแปลงจากรอ้�ละ 16.30 เป็นรอ้ยละ 21.80 

เมื�อวนัที� 20 มกราคม พ.ศ. 2565 บรษิทั��อ้อกหุน้กูเ้พื�อมา�ช�้นการ�ําเนินการ�งัต่อ�ปนี�

1) จํานวน 4.97 ล้านหน่วย ราคาหน่วยละ 1,000.00 บาท เป็นเงนิจํานวน 4,971.30 ล้านบาท หุ้นกู้มอีตัรา�อกเบี��รอ้�ละ 3.20 ต่อปี 

และจะครบกําหน��ถ่ถอน�นวนัที� 20 มกราคม พ.ศ. 2568 

2) จํานวน 2.91 ล้านหน่วย ราคาหน่วยละ 1,000.00 บาท เป็นเงนิจํานวน 2,912.10 ล้านบาท หุ้นกู้มอีตัรา�อกเบี��รอ้�ละ 3.60 ต่อปี 

และจะครบกําหน��ถ่ถอน�นวนัที� 20 มกราคม พ.ศ. 2569 

3) จํานวน 5.12 ล้านหน่วย ราคาหน่วยละ 1,000.00 บาท เป็นเงนิจํานวน 5,116.60 ล้านบาท หุ้นกู้มอีตัรา�อกเบี��รอ้�ละ 4.25 ต่อปี 

และจะครบกําหน��ถ่ถอน�นวนัที� 20 ตุลาคม พ.ศ. 2570 

เมื�อวนัที� 28 มกราคม พ.ศ. 2565 บริษัท��้ออกหุ้นกู้เพื�อมา�ช้�นการ�ําเนินการ จํานวน 0.27 ล้านหน่วย ราคาหน่วยละ 1,000.00 บาท 
เป็นเงนิจํานวน 270.00 ลา้นบาท หุน้กูม้อีตัรา�อกเบี��รอ้�ละ 2.32 ต่อปี และจะครบกําหน��ถ่ถอน�นวนัที� 9 กุมภาพนัธ ์ พ.ศ. 2566 

เมื�อวนัที� 18 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2565 ที�ประชุมค�ะกรรมการบรษิทัครั �งที� 1/2565 ��ม้มีตทิี�สาํคญั�งัต่อ�ปนี�

1) อนุมตัิการควบบรษิัทระหว่างบรษิัท และ บรษิัท โทเทิ�ล แอ�คเ��ส คอมมูนิเคชั �น จํากั� �มหาชน� (“dtac”) (“การควบบรษิัท”)  

และอนุมตัใิหบ้รษิทัเขา้ทําสญัญาควบรวมกจิการสําหรบัการควบบรษิทักบั dtac เพื�อกําหน�ขอ้กําหน�และเงื�อน�ข�นการควบบรษิทั

รวมถ�งเสนอ�หท้ี�ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2565 ของบรษิทัพจิาร�าอนุมตักิารควบบรษิทั โ��จะจ�ัตั �งบรษิทัมหาชนจําก�ั 

(“บรษิทัใหม”่) ข��น�หม่

2) อนุมตั�ิหเ้สนอต่อที�ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2565 พจิารณาอนุมตักิารลดทุนจดทะเบยีนจํานวน 1,840,652 บาท จากทุน

จดทะเบียนเดมิจํานวน 133,474,621,856 บาท แบ่งเป็น 33,368,655,464 หุน้ มูลค่าที�ตรา�วหุ้น้ละ 4 บาท เป็นทุนจดทะเบยีน
ใหม่จํานวน 133,472,781,204 บาท แบ่งเป็น 33,368,195,301 หุ้น มูลค่าที�ตรา�ว้หุ้นละ 4 บาท โ��การตั�หุ้นที��ังมิ��้นํา
ออกจําหน่ายจํานวน 460,163 หุน้ มูลค่าที�ตรา�วหุ้น้ละ 4 บาท ทั �งนี�การล�ทุนจ�ทะเบ�ีน�งักล่าวเป�นการ�ําเนินการเพื�อ�หทุ้น

จดทะเบยีนและทุนจดทะเบยีนชําระแลว้ของบรษิทัใหม่เท่ากบัผลรวมของทุนจดทะเบยีนและทุนจดทะเบยีนชาํระแลว้ของบรษิทั

และ dtac 
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3) 24,000,000 หุ้น 

คดิเป็นร้อยละ 0.07 

ในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 7 มนีาคม พ.ศ. 2565 ถงึ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

4) 2565 พิจารณาอนุมตัิการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท คิดเป็น 

2,334.09 14 มนีาคม พ.ศ. 2565 

3 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 
ผูถ้อืหุน้ 
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เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี�ยวกับกรรมการ ผู้้ �บริหาร ผู้้ � มีอ ำานาจควบคุม

ผู้้ � ทีี่� ได � รับมอบหมายให � รับผู้ิดชอบส้งสุดในสายงานบัญชี

และการเงิน ผู้้ � ทีี่� ได �รับมอบหมายให � รับผู้ิดชอบโดยตรง

ในการควบคุมด้แลการที่ ำาบัญชี และ เลขานุการบริ ษััที่



369 369

รายละเอีียดเกี่ี�ยวกี่ับกี่รรมกี่าร ผู้้ �บริหาร ผู้้ � มีอีำ านาจควบคุม ผู้้ � ทีี่� ได � รับมอีบหมายให �

รั บผู้ิ ดชอีบสู้ งสูุ ด ในสูายงาน บัญชี แล ะกี่ าร เงิ น  ผู้้ � ที่ี� ไ ด � รั บมอีบหมาย ให � รั บผู้ิ ดชอีบ

โดยตรงในกี่ารควบคุมด้แลกี่ารที่ำาบัญชี และเลขานุกี่ารบริ ษััที่

1.	 ข้ ้อมููลข้องกรรมูการ	 ผูู้ ้บริหาร	 ผูู้ ้มูีอ ำานาจควบคุมู	 ผูู้ ้ที่ี� ได้ ้รับมูอบหมูายให ้รับผู้ิด้ชอบสููงสุูด้ในสูายงานบัญชีและ 

	 การเงิน	ผูู้ ้ที่ี� ได้ ้รับมูอบหมูายให ้รับผู้ิด้ชอบโด้ยตรงในการควบคุมูดู้แลการที่ำาบัญชี	และเลข้านุการบริษััที่

1.1	 รายละเอียด้ข้องกรรมูการ	ผูู้ ้บริหาร	ผูู้ ้มีูอำานาจควบคุมู	ผูู้ ้ที่ี�ได้้รับมูอบหมูายให้รับผู้ิด้ชอบสููงสุูด้ในสูายงานบัญชี 

	 และการเงิน	ผูู้ ้ที่ี�ได้้รับมูอบหมูายให้รับผู้ิด้ชอบโด้ยตรงในการควบคุมูดู้แลการที่ำาบัญชีข้องบริษััที่	และเลข้านุการ		

	 บริษััที่	(ณ	วันที่ี�	31	ธัันวาคมู	2564)

กี่รรมกี่าร

นายศุุภชัย  เจียรวนนที่์* ประธานกี่รรมกี่าร และ ประธานคณะกี่รรมกี่ารบริหาร  

 (กี่รรมกี่ารทีี่�มีสู ่วนร่วมในกี่ารบริหาร)

อายุ	54	ปีี	 	

วันที่ี� ได้ ้รับการแต่งตั�ง

11 กุุมภาพัันธ์์ 2536 

ระยะเวลาการด้ำารงตำาแหน่งกรรมูการ

28 ปีี 11 เดืือน

การถืือหุ ้นในบริษััที่	(ณ	31	ธัันวาคมู	2564)	

หุุ้�นสามัญ       หุุ้�นกุ้�

-  ตนเอง : 14,135,154 หุุ้�น (ร้�อยละ 0.04) -  ตนเอง : ไม่มี

-  คู่้่สมร้ส : 1,930,255 หุุ้�น (ร้�อยละ 0.01) -  คู่้่สมร้ส : 1,000 หุ้น่วย

การถืือหุ ้นกู ้ ในบริษััที่ย่อย	(ณ	31	ธัันวาคมู	2564)

TUC

-  ตนเอง : ไม่มี 

-  คู่้่สมร้ส : ไม่มี 

ความูสัูมูพัันธั์ที่างครอบครัวระหว่างผูู้ ้บริหาร

เปี็นน�องชายของนายณร้งคู่์ เจีียร้วนนท์์

*กุร้ร้มกุาร้ผู้้�มีอำานาจีลงนามผู้้กุพัันบริ้ษััท์ฯ
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คุณวุฒิิที่างการศึึกษัา

ปีร้ิญญาบริ้หุ้าร้ธ์ุร้กุิจีดืุษัฎีีบัณฑิิตกิุตติมศัักุดืิ� สาขาวิชาบร้ิหุ้าร้ธุ์ร้กุิจี มหุ้าวิท์ยาลัยขอนแกุ่น

ปีร้ิญญาปีรั้ชญาดืุษัฎีีบัณฑิิตกิุตติมศัักุดืิ� สาขาวิชากุาร้ตลาดื มหุ้าวิท์ยาลัยเท์คู่โนโลยีร้าชมงคู่ลอีสาน

ปีร้ิญญาปีรั้ชญาดืุษัฎีีบัณฑิิตกิุตติมศัักุดืิ� สาขาวิชาส่อสาร้มวลชน มหุ้าวิท์ยาลัยร้ามคู่ำาแหุ้ง

ปีร้ิญญาตร้ี สาขาบร้ิหุ้าร้ธ์ุร้กุิจี (กุาร้เงิน) มหุ้าวิท์ยาลัยบอสตัน ปีร้ะเท์ศัสหุ้รั้ฐอเมร้ิกุา

การอบรมู

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)

การอบรมูที่ี� เกี�ยวข้้องทีี่�จัด้โด้ยสูมูาคมูสู่งเสูริมูสูถืาบันกรรมูการบริษััที่ไที่ย	(IOD)	

Director Accreditation Program (DAP 92/2011)

ปีระวัติการที่ำางานที่ี�สู ำาคัญ

บร้ิษััท์ ท์ร้้ คู่อร้์ปีอเร้ชั�น จีำากุัดื (มหุ้าชน) และ บร้ิษััท์ย่อย (ในร้ะยะ 5 ปีีย�อนหุ้ลัง)

บร้ิษััท์ ท์ร้้ คู่อร้์ปีอเร้ชั�น จีำากุัดื (มหุ้าชน)

มิ.ย. 2562 - ปีัจีจีุบัน ปีร้ะธ์านกุร้ร้มกุาร้

กุ.พั. 2560 - ปีัจีจีุบัน กุร้ร้มกุาร้ และ ปีร้ะธ์านคู่ณะกุร้ร้มกุาร้บริ้หุ้าร้

2542 - กุ.พั. 2560 กุร้ร้มกุาร้ กุร้ร้มกุาร้ผู้้�จีัดืกุาร้ใหุ้ญ่ และ ปีร้ะธ์านคู่ณะผู้้�บริ้หุ้าร้

บร้ิษััท์ย่อยของบริ้ษััท์ฯ

ปีัจีจีุบัน กุร้ร้มกุาร้และปีร้ะธ์านคู่ณะผู้้�บริ้หุ้าร้ บจี. ท์ร้้ วิชั�นส์ กุรุ้�ปี

 กุร้ร้มกุาร้ บจี. ท์ร้้ ม้ฟ เอช ย้นิเวอร้์แซล คู่อมมิวนิเคู่ชั�น

 กุร้ร้มกุาร้ บจี. ท์ร้้ อินคิู่วบ์ 

 กุร้ร้มกุาร้ บจี. แซท์เท์ลไลท์์ เซอร้์วิส

 กุร้ร้มกุาร้ บจี. แพันเท์อร้์ เอ็นเท์อร้์เท์นเมนท์์

 กุร้ร้มกุาร้ บจี. ท์ร้้ มิวสิคู่

 กุร้ร้มกุาร้ บจี. ท์ร้้โฟร้์ย้ สเตชั�น

 กุร้ร้มกุาร้ บจี. ซีนิเพัล็กุซ์

 กุร้ร้มกุาร้ บจี. ท์ร้้ มีเดืีย โซล้ชั�นส์

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

2536 - พั.คู่. 2561 กุร้ร้มกุาร้ บจี. เท์เลคู่อมโฮลดืิ�ง

2553 - มี.คู่. 2560 กุร้ร้มกุาร้ผู้้�จีัดืกุาร้ใหุ้ญ่ บจี. ท์ร้้ ม้ฟ เอช ย้นิเวอร้์แซล คู่อมมิวนิเคู่ชั�น

เม.ย. 2544 - ต.คู่. 2560 กุร้ร้มกุาร้ผู้้�จีัดืกุาร้ใหุ้ญ่ บจี. ท์ร้้ ม้ฟ 

 กุร้ร้มกุาร้ บมจี. กุรุ้งเท์พัอินเตอร้์เท์เลเท์คู่



รายงานประจำป 2564 (แบบ 56-1 One Report)

True to Tech, The Future is True

371

371

กุาร้ดืำาร้งตำาแหุ้น่งใดืๆ ในกิุจีกุาร้หุ้ร้ือองคู่์กุร้อ่นในปีีที์�ผู้่านมา

บริ้ษััท์จีดืท์ะเบียนในตลาดืหุ้ลักุท์ร้ัพัย์แหุ้่งปีร้ะเท์ศัไท์ย

ปีัจีจุีบัน ปีร้ะธ์านกุร้ร้มกุาร้ และ ปีร้ะธ์านคู่ณะกุร้ร้มกุาร้บร้ิหุ้าร้ บมจี. สยามแม็คู่โคู่ร้

 ร้องปีร้ะธ์านกุร้ร้มกุาร้ และ กุร้ร้มกุาร้กุำาหุ้นดืคู่่าตอบแท์นและสร้ร้หุ้ากุร้ร้มกุาร้ 

 บมจี. ซีพัี ออลล์

 ร้องปีร้ะธ์านกุร้ร้มกุาร้ และ ร้องปีร้ะธ์านกุร้ร้มกุาร้กุำาหุ้นดืคู่่าตอบแท์นและสร้ร้หุ้ากุร้ร้มกุาร้  

 บมจี. เจีร้ิญโภคู่ภัณฑิ์อาหุ้าร้ 

บริ้ษััท์ที์�มิไดื�จีดืท์ะเบียนในตลาดืหุ้ลักุท์ร้ัพัย์แหุ้่งปีร้ะเท์ศัไท์ย

ปีัจีจุีบัน นายกุกุิตติมศัักุดืิ� สมาคู่มโท์ร้คู่มนาคู่มแหุ้่งปีร้ะเท์ศัไท์ย ในพัร้ะบร้มร้าช้ปีถััมภ์ (TCT)

 นายกุสมาคู่มเคู่ร้ือข่ายโกุลบอลคู่อมแพ็ักุแหุ้่งปีร้ะเท์ศัไท์ย

 กุร้ร้มกุาร้อิสร้ะ บจี. เอสซีจีี เคู่มิคู่อลส์

 กุร้ร้มกุาร้ บมจี. ซีพีัพีัซี

 กุร้ร้มกุาร้ บจี. แอสเซนดื์ กุรุ้�ปี

 กุร้ร้มกุาร้ บจี. แมกุโนเลีย ไฟน์เนสท์์ คู่อร้์ปีอเร้ชั�น     

 กุร้ร้มกุาร้ บจี. เอเชีย ฟร้ีวิลล์

 กุร้ร้มกุาร้ บจี. ฟร้ีวิลล์ โซล้ชั�นส์

 กุร้ร้มกุาร้ บจี. เอเชีย เอร้า วัน 

 กุร้ร้มกุาร้ บจี. ซี.พัี. ร้ีเท์ล ดีืเวลลอปีเม�นท์์

ต.คู่. 2564 - ปีัจีจีุบัน ร้องปีร้ะธ์านอาวุโส บจี. เคู่ร้ือเจีร้ิญโภคู่ภัณฑิ์

กุ.พั. 2564 - ปีัจีจีุบัน ปีร้ะธ์านกุร้ร้มกุาร้ บจี. โลตัสส์ สโตร้์ส (ปีร้ะเท์ศัไท์ย)

 ปีร้ะธ์านกุร้ร้มกุาร้ บจี. เอกุ-ชัย ดีืสท์ร้ิบิวชั�น ซิสเท์ม

กุ.พั. 2564 - ต.คู่. 2564 ร้องปีร้ะธ์านกุร้ร้มกุาร้ และ ปีร้ะธ์านคู่ณะกุร้ร้มกุาร้บร้ิหุ้าร้ บจี. ซี.พัี. ร้ีเท์ล โฮลดืิ�ง

2562 - ปีัจีจีุบัน ที์�ปีร้ึกุษัาสมาคู่มอีเลิร้์นนิงแหุ้่งปีร้ะเท์ศัไท์ย

ต.คู่. 2562 - ปีัจีจีุบัน ปีร้ะธ์านสภาดืิจีิท์ัลเพั่อเศัร้ษัฐกุิจีและสังคู่มแหุ้่งปีร้ะเท์ศัไท์ย

ส.คู่. 2561 - ปีัจีจีุบัน กุร้ร้มกุาร้ในคู่ณะกุร้ร้มกุาร้ส่งเสร้ิมคู่วามร้่วมมือภาคู่สังคู่ม ม้ลนิธ์ิร้างวัลสมเดื็จีเจี�าฟ้ามหุ้าจีักุร้ี

2560 - ปีัจีจีุบัน ที์�ปีร้ึกุษัาหุ้อกุาร้คู่�าไท์ย

 ที์�ปีร้ึกุษัาสภามหุ้าวิท์ยาลัยหุ้อกุาร้คู่�าไท์ย

 กุร้ร้มกุาร้ ปีร้ะธ์านคู่ณะผู้้�บริ้หุ้าร้ และปีร้ะธ์านคู่ณะกุร้ร้มกุาร้บริ้หุ้าร้ บจี. เคู่ร้อืเจีร้ญิโภคู่ภณัฑิ์

2560 - 2563 กุร้ร้มกุาร้สมาคู่มโท์ร้คู่มนาคู่มแหุ้่งปีร้ะเท์ศัไท์ย ในพัร้ะบร้มร้าช้ปีถััมภ์ (TCT)

กุ.คู่. 2560 - 2562 ปีร้ะธ์านสมาคู่มสมาพัันธ์์เท์คู่โนโลยีสาร้สนเท์ศัและกุาร้ส่อสาร้แหุ้่งปีร้ะเท์ศัไท์ย (TFIT)

2559 - ปีัจีจีุบัน กุร้ร้มกุาร้ บจี. ปีร้ะชาร้ัฐร้ักุสามัคู่คู่ี วิสาหุ้กิุจีเพั่อสังคู่ม (ปีร้ะเท์ศัไท์ย)

2558 - 2560  นายกุสมาคู่มโท์ร้คู่มนาคู่มแหุ้่งปีร้ะเท์ศัไท์ย ในพัร้ะบร้มร้าช้ปีถััมภ์ (TCT)

2553 - ปีัจีจีุบัน กุร้ร้มกุาร้ที์�ปีร้ึกุษัาหุ้ลักุส้ตร้วิท์ยาศัาสตร้มหุ้าบัณฑิิตและดุืษัฎีีบัณฑิิต สาขาวิชาธ์ุร้กุิจี

 เท์คู่โนโลยีกุาร้จีัดืกุาร้นวัตกุร้ร้ม (สหุ้สาขาวิชา) จีุฬาลงกุร้ณ์มหุ้าวิท์ยาลัย

 กุร้ร้มกุาร้กุลางม้ลนิธ์ิร้ามาธ์ิบดีืฯ

2549 - ปีัจีจีุบัน ปีร้ะธ์านคู่ณะอนุกุร้ร้มกุาร้หุ้าท์ุน ศ้ันย์ดืวงตาสภากุาชาดืไท์ย

 กุร้ร้มกุาร้จัีดืหุ้าและบริ้กุาร้ดืวงตาแหุ้่งสภากุาชาดืไท์ย
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ดร. อีาชว์  เตาลานนที่์* รอีงประธานกี่รรมกี่าร ประธานคณะกี่รรมกี่ารด�านกี่ารเงิน  

 และ กี่รรมกี่ารในคณะกี่รรมกี่ารกี่ำากี่ับด้แลกิี่จกี่ารที่ี�ดี   

 (กี่รรมกี่ารที่ี�มิใช่ผู้้ �บริหาร)

อายุ	84	ปีี	 	

วันที่ี� ได้ ้รับการแต่งตั�ง

11 กุุมภาพัันธ์์ 2536

ระยะเวลาการด้ำารงตำาแหน่งกรรมูการ

28 ปีี 11 เดืือน

การถืือหุ ้นในบริษััที่	(ณ	31	ธัันวาคมู	2564)	

หุุ้�นสามัญ       หุุ้�นกุ้�

-  ตนเอง :  ไม่มี    -  ตนเอง : ไม่มี

-  คู่้่สมร้ส : 135,601 หุุ้�น (ร้�อยละ 0.00) -  คู่้่สมร้ส : 20,000 หุ้น่วย

การถืือหุ ้นกู ้ ในบริษััที่ย่อย	(ณ	31	ธัันวาคมู	2564)

TUC

-  ตนเอง : ไม่มี 

-  คู่้่สมร้ส : 25,000 หุ้น่วย  

ความูสัูมูพัันธั์ที่างครอบครัวระหว่างผูู้ ้บริหาร

- ไม่มี - 

คุณวุฒิิที่างการศึึกษัา

ปีร้ิญญากุิตติมศัักุดืิ� ศัิลปีศัาสตร้์ดืุษัฎีีบัณฑิิตกิุตติมศัักุดิื� (กุาร้จัีดืกุาร้) มหุ้าวิท์ยาลัยหุ้อกุาร้คู่�าไท์ย

    วิศัวกุร้ร้มศัาสตร้์ดืุษัฎีีบัณฑิิตกิุตติมศัักุดิื� มหุ้าวิท์ยาลัยร้ามคู่ำาแหุ้ง

    วิศัวกุร้ร้มศัาสตร้์ดืุษัฎีีบัณฑิิตกิุตติมศัักุดิื� จุีฬาลงกุร้ณ์มหุ้าวิท์ยาลัย

ปีร้ิญญาเอกุ   สาขาวิศัวกุร้ร้มอุตสาหุ้กุาร้ และร้ะบบงาน Illinois Institute of Technology ปีร้ะเท์ศัสหุ้รั้ฐอเมริ้กุา

ปีร้ิญญาโท์   สาขาวิศัวกุร้ร้มอุตสาหุ้กุาร้ Iowa State of University ปีร้ะเท์ศัสหุ้รั้ฐอเมร้ิกุา  

ปีร้ิญญาตรี้   สาขาวิศัวกุร้ร้มอุตสาหุ้กุาร้ จุีฬาลงกุร้ณ์มหุ้าวิท์ยาลัย

การอบรมู

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)

วิท์ยาลัยปี้องกุันร้าชอาณาจีักุร้ หุ้ลักุส้ตร้กุาร้ปี้องกุันร้าชอาณาจีักุร้ร้ัฐร้่วมเอกุชน รุ้่นท์ี� 1

*กุร้ร้มกุาร้ผู้้�มีอำานาจีลงนามผู้้กุพัันบริ้ษััท์ฯ
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การอบรมูทีี่� เกี�ยวข้้องทีี่�จัด้โด้ยสูมูาคมูสู่งเสูริมูสูถืาบันกรรมูการบริษััที่ไที่ย	(IOD)	

Director Accreditation Program (DAP) 2548

Chairman 2000 / 2544

Director Certification Program (DCP)

ปีระวัติการที่ำางานที่ี�สู ำาคัญ

บริ้ษััท์ ท์ร้้ คู่อร้์ปีอเร้ชั�น จีำากุัดื (มหุ้าชน) และ บร้ิษััท์ย่อย (ในร้ะยะ 5 ปีีย�อนหุ้ลัง)

ปีัจีจุีบัน ร้องปีร้ะธ์านกุร้ร้มกุาร้ บมจี. ท์ร้้ คู่อร้์ปีอเร้ชั�น

 ปีร้ะธ์านคู่ณะกุร้ร้มกุาร้ดื�านกุาร้เงิน และ กุร้ร้มกุาร้ในคู่ณะกุร้ร้มกุาร้กุำากุับด้ืแลกุิจีกุาร้ที์�ดืี

 บมจี. ท์ร้้ คู่อร้์ปีอเร้ชั�น

 กุร้ร้มกุาร้ บจี. เท์เลคู่อมโฮลดืิ�ง

 กุร้ร้มกุาร้ บจี. ท์ร้้ อีโลจิีสติกุส์ 

2552 - ม.คู่. 2560 กุร้ร้มกุาร้ บจี. ท์ร้้ อินเท์อร้์เน็ต คู่อร้์ปีอเร้ชั�น

กุาร้ดืำาร้งตำาแหุ้น่งใดืๆ ในกิุจีกุาร้หุ้ร้ือองคู่์กุร้อ่นในปีีที์�ผู้่านมา

บริ้ษััท์จีดืท์ะเบียนในตลาดืหุ้ลักุท์ร้ัพัย์แหุ้่งปีร้ะเท์ศัไท์ย

- ไม่มี -

บริ้ษััท์ที์�มิไดื�จีดืท์ะเบียนในตลาดืหุ้ลักุท์ร้ัพัย์แหุ้่งปีร้ะเท์ศัไท์ย

ปีัจีจุีบัน ปีร้ะธ์าน Board of Trustee สมาคู่มกุาร้จัีดืกุาร้ธ์ุร้กุิจีแหุ้่งปีร้ะเท์ศัไท์ย

2535 - 2560 ร้องปีร้ะธ์านกุร้ร้มกุาร้ บจี. เคู่ร้ือเจีร้ิญโภคู่ภัณฑิ์
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ดร. เกี่า ถงชิ�ง รอีงประธานกี่รรมกี่าร และ กี่รรมกี่ารในคณะกี่รรมกี่าร  

 กี่ำาหนดค่าตอีบแที่นและสูรรหากี่รรมกี่าร           

 (กี่รรมกี่ารที่ี�มิใช ่ผู้้ �บริหาร)

อายุ	58	ปีี	 	

วันที่ี� ได้ ้รับการแต่งตั�ง

19 มิถัุนายน 2563 

ระยะเวลาการด้ำารงตำาแหน่งกรรมูการ

1 ปีี 6 เดืือน 

การถืือหุ ้นในบริษััที่	(ณ	31	ธัันวาคมู	2564)	

หุุ้�นสามัญ      หุุ้�นกุ้�

-  ตนเอง : ไม่มี -  ตนเอง : ไม่มี

-  คู่้่สมร้ส : ไม่มี -  คู่้่สมร้ส : ไม่มี 

การถืือหุ ้นกู ้ ในบริษััที่ย่อย	(ณ	31	ธัันวาคมู	2564)

TUC

-  ตนเอง : ไม่มี

-  คู่้่สมร้ส : ไม่มี 

ความูสัูมูพัันธั์ที่างครอบครัวระหว่างผูู้ ้บริหาร

- ไม่มี - 

คุณวุฒิิที่างการศึึกษัา

ปีร้ิญญาเอกุ Doctoral Degree in Business Administration, Hong Kong Polytechnic University    

ปีร้ญิญาตรี้ Bachelor Degree in Telecommunications Engineering, Changchun Institute of Posts and Telecommunications

การอบรมู

Digital Media and Content (2563)

การอบรมูที่ี� เกี�ยวข้้องทีี่�จัด้โด้ยสูมูาคมูสู่งเสูริมูสูถืาบันกรรมูการบริษััที่ไที่ย	(IOD)	

- ไม่มี -

ปีระวัติการที่ำางานที่ี�สู ำาคัญ

บร้ิษััท์ ท์ร้้ คู่อร้์ปีอเร้ชั�น จีำากุัดื (มหุ้าชน) และ บร้ิษััท์ย่อย (ในร้ะยะ 5 ปีีย�อนหุ้ลัง)

กุ.ย. 2563 - ปีัจีจีุบัน ร้องปีร้ะธ์านกุร้ร้มกุาร้ และ กุร้ร้มกุาร้ในคู่ณะกุร้ร้มกุาร้กุำาหุ้นดืคู่่าตอบแท์น

 และสร้ร้หุ้ากุร้ร้มกุาร้ บมจี. ท์ร้้ คู่อร้์ปีอเร้ชั�น

มิ.ย. 2563 - กุ.ย. 2563 กุร้ร้มกุาร้ บมจี. ท์ร้้ คู่อร้์ปีอเร้ชั�น
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กุาร้ดืำาร้งตำาแหุ้น่งใดืๆ ในกิุจีกุาร้หุ้ร้ือองคู่์กุร้อ่นในปีีที์�ผู้่านมา

บริ้ษััท์จีดืท์ะเบียนในตลาดืหุ้ลักุท์ร้ัพัย์แหุ้่งปีร้ะเท์ศัไท์ย

- ไม่มี -

บริ้ษััท์ที์�มิไดื�จีดืท์ะเบียนในตลาดืหุ้ลักุท์ร้ัพัย์แหุ้่งปีร้ะเท์ศัไท์ย

กุ.พั. 2563 - ปีัจีจีุบัน ร้องผู้้�จีัดืกุาร้ทั์�วไปี China Mobile Limited

ม.คู่. 2563 - ปีัจีจีุบัน ร้องผู้้�จัีดืกุาร้ทั์�วไปี China Mobile Communications Group Co., Ltd.

พั.คู่. 2556 - ม.คู่. 2563 ร้องผู้้�จีัดืกุาร้ทั์�วไปี China Telecom Corporation Limited

เม.ย. 2556 - ม.คู่. 2563 ร้องผู้้�จีัดืกุาร้ทั์�วไปี China Telecommunications Corporation
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นายอีำารุง  สูรรพสิูที่ธิ�วงศุ์* รอีงประธานกี่รรมกี่าร 

 กี่รรมกี่ารในคณะกี่รรมกี่ารด�านกี่ารเงิน    

 และ กี่รรมกี่ารในคณะกี่รรมกี่ารกี่ำาหนดค่าตอีบแที่น  

 และสูรรหากี่รรมกี่าร                               

 (กี่รรมกี่ารที่ี�มิใช่ผู้้ �บริหาร)

อายุ	69	ปีี	 	

วันที่ี� ได้ ้รับการแต่งตั�ง

16 พัฤศัจีิกุายน 2544

ระยะเวลาการด้ำารงตำาแหน่งกรรมูการ

20 ปีี 1.5 เดืือน 

การถืือหุ ้นในบริษััที่	(ณ	31	ธัันวาคมู	2564)	

หุุ้�นสามัญ       หุุ้�นกุ้�

-  ตนเอง : 2,303,694 หุุ้�น (ร้�อยละ 0.01) -  ตนเอง : ไม่มี

-  คู่้่สมร้ส : ไม่มี     -  คู่้่สมร้ส : 5,000 หุ้น่วย 

การถืือหุ ้นกู ้ ในบริษััที่ย่อย	(ณ	31	ธัันวาคมู	2564)

TUC

-  ตนเอง : 30,000 หุ้น่วย

-  คู่้่สมร้ส : 8,000 หุ้น่วย 

ความูสัูมูพัันธั์ที่างครอบครัวระหว่างผูู้ ้บริหาร

- ไม่มี - 

คุณวุฒิิที่างการศึึกษัา

ปีร้ิญญาโท์  กุาร้บัญชี มหุ้าวิท์ยาลัยธ์ร้ร้มศัาสตร้์

ปีร้ิญญาตร้ี  กุาร้บัญชี มหุ้าวิท์ยาลัยธ์ร้ร้มศัาสตร้์

การอบรมู	

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)

*กุร้ร้มกุาร้ผู้้�มีอำานาจีลงนามผู้้กุพัันบริ้ษััท์ฯ
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การอบรมูทีี่� เกี�ยวข้้องทีี่�จัด้โด้ยสูมูาคมูสู่งเสูริมูสูถืาบันกรรมูการบริษััที่ไที่ย	(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

ปีระวัติการที่ำางานที่ี�สู ำาคัญ

บริ้ษััท์ ท์ร้้ คู่อร้์ปีอเร้ชั�น จีำากุัดื (มหุ้าชน) และ บร้ิษััท์ย่อย (ในร้ะยะ 5 ปีีย�อนหุ้ลัง)

ธ์.คู่. 2563 - ปีัจีจีุบัน ร้องปีร้ะธ์านกุร้ร้มกุาร้ บมจี. ท์ร้้ คู่อร้์ปีอเร้ชั�น

ปีัจีจุีบัน กุร้ร้มกุาร้ในคู่ณะกุร้ร้มกุาร้ดื�านกุาร้เงิน และ 

 กุร้ร้มกุาร้ในคู่ณะกุร้ร้มกุาร้กุำาหุ้นดืคู่่าตอบแท์นและสร้ร้หุ้ากุร้ร้มกุาร้ 

 บมจี. ท์ร้้ คู่อร้์ปีอเร้ชั�น

2544 - ธ์.คู่. 2563 กุร้ร้มกุาร้ บมจี. ท์ร้้ คู่อร้์ปีอเร้ชั�น

กุาร้ดืำาร้งตำาแหุ้น่งใดืๆ ในกิุจีกุาร้หุ้ร้ือองคู่์กุร้อ่นในปีีที์�ผู้่านมา

บริ้ษััท์จีดืท์ะเบียนในตลาดืหุ้ลักุท์ร้ัพัย์แหุ้่งปีร้ะเท์ศัไท์ย

ปีัจีจุีบัน กุร้ร้มกุาร้ บมจี. ซีพีั ออลล์

 กุร้ร้มกุาร้ บมจี. สยามแม็คู่โคู่ร้

บริ้ษััท์ที์�มิไดื�จีดืท์ะเบียนในตลาดืหุ้ลักุท์ร้ัพัย์แหุ้่งปีร้ะเท์ศัไท์ย

ปีัจีจุีบัน ร้องปีร้ะธ์านสำานักุกุาร้เงินเคู่ร้ือเจีร้ิญโภคู่ภัณฑิ์ บจี. เคู่ร้ือเจีร้ิญโภคู่ภัณฑิ์

 กุร้ร้มกุาร้บร้ิหุ้าร้ บจี. เคู่ร้ือเจีร้ิญโภคู่ภัณฑิ์

 กุร้ร้มกุาร้ บมจี. ซีพีัพีัซี

 กุร้ร้มกุาร้ บจี. ซี.พัี. โลตัส คู่อร้์ปีอเร้ชั�น

 กุร้ร้มกุาร้ บจี. ไอคู่อนสยาม

 กุร้ร้มกุาร้ บจี. ดืิ ไอคู่อนสยาม เร้สซิเดืนซ์ คู่อร้์ปีอเร้ชั�น

 กุร้ร้มกุาร้ บจี. ดืิ ไอคู่อนสยาม ซ้เปีอร้์ลักุซ์ เร้สซิเดืนซ์ คู่อร้์ปีอเร้ชั�น

 กุร้ร้มกุาร้ บจี. ดืิ ไอคู่อนสยาม เจี�าพัร้ะยา ร้ิเวอร้์ โฮลดิื�งส์

 กุร้ร้มกุาร้ บจี. แอสเซนดื์ กุรุ้�ปี

 กุร้ร้มกุาร้ บจี. เอเชีย ฟร้ีวิลล์

 กุร้ร้มกุาร้ บจี. ศัึกุษัาภิวัฒน์

 กุร้ร้มกุาร้ สถัาบันกุาร้จีัดืกุาร้ปีัญญาภิวัฒน์

 กุร้ร้มกุาร้ บจี. โอเอชท์ี

 กุร้ร้มกุาร้ บจี. สยาม ร้ิเวอร้์ โฮลดิื�งส์

 กุร้ร้มกุาร้ บจี. สยามแม็คู่โคู่ร้ โฮลดิื�ง (ปีร้ะเท์ศัไท์ย)

 กุร้ร้มกุาร้ บจี. โลตัสส์ สโตร้์ส (ปีร้ะเท์ศัไท์ย)

 กุร้ร้มกุาร้ บจี. ซี.พัี. ร้ีเท์ล ดีืเวลลอปีเม�นท์์
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นายหยาง  เสีู�ยวผู้ิง รอีงประธานกี่รรมกี่าร 

  (กี่รรมกี่ารที่ี�มิใช ่ผู้้ �บริหาร)

อายุ	57	ปีี	 	

วันที่ี� ได้ ้รับการแต่งตั�ง

19 กุร้กุฎีาคู่ม 2564

ระยะเวลาการด้ำารงตำาแหน่งกรรมูการ

5.5 เดืือน

การถืือหุ ้นในบริษััที่	(ณ	31	ธัันวาคมู	2564)

หุุ้�นสามัญ      หุุ้�นกุ้�

-  ตนเอง : ไม่มี -  ตนเอง : ไม่มี

-  คู่้่สมร้ส : ไม่มี -  คู่้่สมร้ส : ไม่มี  

การถืือหุ ้นกู ้ ในบริษััที่ย่อย	(ณ	31	ธัันวาคมู	2564)

TUC

-  ตนเอง : ไม่มี

-  คู่้่สมร้ส : ไม่มี 

ความูสัูมูพัันธั์ที่างครอบครัวระหว่างผูู้ ้บริหาร

- ไม่มี - 

คุณวุฒิิที่างการศึึกษัา

ปีร้ะกุาศันียบัตร้ ดื�านกุาร้จีัดืกุาร้ Certificate for Completing a Doctoral Program, Tsinghua University

ปีร้ิญญาตร้ี Bachelor Degree in Mechanics, Nanchang University

การอบรมู

Cyber Security Law (2564)

3D Heatmap Project (2564)

การอบรมูที่ี� เกี�ยวข้้องทีี่�จัด้โด้ยสูมูาคมูสู่งเสูริมูสูถืาบันกรรมูการบริษััที่ไที่ย	(IOD)	 	

- ไม่มี -

ปีระวัติการที่ำางานที่ี�สู ำาคัญ

บร้ิษััท์ ท์ร้้ คู่อร้์ปีอเร้ชั�น จีำากุัดื (มหุ้าชน) และ บร้ิษััท์ย่อย (ในร้ะยะ 5 ปีีย�อนหุ้ลัง)

กุ.คู่. 2564 - ปีัจีจีุบัน ร้องปีร้ะธ์านกุร้ร้มกุาร้ บมจี. ท์ร้้ คู่อร้์ปีอเร้ชั�น

กุาร้ดืำาร้งตำาแหุ้น่งใดืๆ ในกิุจีกุาร้หุ้ร้ือองคู่์กุร้อ่นในปีีที์�ผู้่านมา

บร้ิษััท์จีดืท์ะเบียนในตลาดืหุ้ลักุท์ร้ัพัย์แหุ้่งปีร้ะเท์ศัไท์ย

- ไม่มี -
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บริ้ษััท์ที์�มิไดื�จีดืท์ะเบียนในตลาดืหุ้ลักุท์ร้ัพัย์แหุ้่งปีร้ะเท์ศัไท์ย

มิ.ย. 2563 - ปีัจีจีุบัน กุร้ร้มกุาร้อิสร้ะ Jingdong Digits Technology Holding Corporation Limited

ธ์.คู่. 2562 - ปีัจีจีุบัน กุร้ร้มกุาร้ที์�มิใช่ผู้้�บร้ิหุ้าร้ Chery Holding Corporation Limited

เม.ย. 2562 - ปีัจีจีุบัน ร้องปีร้ะธ์านกุร้ร้มกุาร้กุลุ่มและปีร้ะธ์านเจี�าหุ้น�าที์�บร้ิหุ้าร้กุลุ่ม 

 CPG Overseas Company Limited 

พั.คู่. 2561 - ปีัจีจีุบัน กุร้ร้มกุาร้ที์�มิใช่ผู้้�บร้ิหุ้าร้ Honma Golf Limited

ม.คู่. 2559 - ปีัจีจีุบัน ร้องปีร้ะธ์านอาวุโส บจี. เคู่ร้ือเจีร้ิญโภคู่ภัณฑิ์

ส.คู่. 2558 - ปีัจีจีุบัน กุร้ร้มกุาร้ที์�มิใช่ผู้้�บร้ิหุ้าร้ CITIC Limited

เม.ย. 2557 - ปีัจีจีุบัน ร้องปีร้ะธ์านกุร้ร้มกุาร้ China Minsheng Investment (Group) Corporation Limited

มิ.ย. 2556 - ปีัจีจีุบัน กุร้ร้มกุาร้ Ping An Insurance (Group) Company of China Limited
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นายโชติ  โภควนิช กี่รรมกี่ารอีิสูระ ประธานคณะกี่รรมกี่ารตรวจสูอีบ  

 กี่รรมกี่ารในคณะกี่รรมกี่ารด�านกี่ารเงิน และ  

 กี่รรมกี่ารในคณะกี่รรมกี่ารกี่ำาหนดค่าตอีบแที่นและสูรรหากี่รรมกี่าร

อายุ	79	ปีี	 	

วันที่ี� ได้ ้รับการแต่งตั�ง

22 ธ์ันวาคู่ม 2542 

ระยะเวลาการด้ำารงตำาแหน่งกรรมูการ

22 ปีี

การถืือหุ ้นในบริษััที่	(ณ	31	ธัันวาคมู	2564)

หุุ้�นสามัญ   หุุ้�นกุ้�

-  ตนเอง : ไม่มี -  ตนเอง : ไม่มี

-  คู่้่สมร้ส : ไม่มี -  คู่้่สมร้ส : ไม่มี 

การถืือหุ ้นกู ้ ในบริษััที่ย่อย	(ณ	31	ธัันวาคมู	2564)

TUC

-  ตนเอง : ไม่มี

-  คู่้่สมร้ส : ไม่มี 

ความูสัูมูพัันธั์ที่างครอบครัวระหว่างผูู้ ้บริหาร

- ไม่มี - 

คุณวุฒิิที่างการศึึกษัา

ผู้้�สอบบัญชีร้ับอนุญาต ปีร้ะเท์ศัอังกุฤษั

หุ้ลักุส้ตร้พััฒนากุาร้จัีดืกุาร้ มหุ้าวิท์ยาลัยฮาร้์วาร้์ดื ปีร้ะเท์ศัสหุ้ร้ัฐอเมร้ิกุา

หุ้ลักุส้ตร้กุาร้จีัดืกุาร้ดื�านกุาร้ตลาดื มหุ้าวิท์ยาลัยสแตนฟอร้์ดื ปีร้ะเท์ศัสหุ้ร้ัฐอเมร้ิกุา

การอบรมู	

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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การอบรมูทีี่� เกี�ยวข้้องทีี่�จัด้โด้ยสูมูาคมูสู่งเสูริมูสูถืาบันกรรมูการบริษััที่ไที่ย	(IOD)	

IOD Seminar: Audit Committee Forum

IOD Seminar: Nomination Committee Best Practice Guideline

CG Forum 2/2015 : คู่วามร้ับผู้ิดืชอบของคู่ณะกุร้ร้มกุาร้บริ้ษััท์กัุบฝ่่ายจัีดืกุาร้ในกุาร้คู่วบคุู่มภายใน

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

ปีระวัติการที่ำางานที่ี�สู ำาคัญ

บริ้ษััท์ ท์ร้้ คู่อร้์ปีอเร้ชั�น จีำากุัดื (มหุ้าชน) และ บร้ิษััท์ย่อย (ในร้ะยะ 5 ปีีย�อนหุ้ลัง)

กุ.ย. 2560 - ปีัจีจีุบัน กุร้ร้มกุาร้อิสร้ะ และ ปีร้ะธ์านคู่ณะกุร้ร้มกุาร้ตร้วจีสอบ บมจี. ท์ร้้ คู่อร้์ปีอเร้ชั�น

กุ.พั. 2554 - ปีัจีจีุบัน กุร้ร้มกุาร้ในคู่ณะกุร้ร้มกุาร้ดื�านกุาร้เงิน และ กุร้ร้มกุาร้ในคู่ณะกุร้ร้มกุาร้กุำาหุ้นดื 

 คู่่าตอบแท์นและสร้ร้หุ้ากุร้ร้มกุาร้ บมจี. ท์ร้้ คู่อร้์ปีอเร้ชั�น

2542 - กุ.ย. 2560 กุร้ร้มกุาร้อิสร้ะ และ กุร้ร้มกุาร้ตร้วจีสอบ บมจี. ท์ร้้ คู่อร้์ปีอเร้ชั�น

2545 - ต.คู่. 2560 กุร้ร้มกุาร้ บจี. ท์ร้้ ม้ฟ

 กุร้ร้มกุาร้ บมจี. กุรุ้งเท์พัอินเตอร้์เท์เลเท์คู่

กุาร้ดืำาร้งตำาแหุ้น่งใดืๆ ในกิุจีกุาร้หุ้ร้ือองคู่์กุร้อ่นในปีีที์�ผู้่านมา

บริ้ษััท์จีดืท์ะเบียนในตลาดืหุ้ลักุท์ร้ัพัย์แหุ้่งปีร้ะเท์ศัไท์ย

ส.คู่. 2562 - ปีัจีจีุบัน กุร้ร้มกุาร้อิสร้ะ ปีร้ะธ์านคู่ณะกุร้ร้มกุาร้ตร้วจีสอบ และ ปีร้ะธ์านคู่ณะกุร้ร้มกุาร้สร้ร้หุ้าและ 

 กุำาหุ้นดืคู่่าตอบแท์น บมจี. สยามแม็คู่โคู่ร้

ส.คู่. 2559 - ส.คู่. 2562 กุร้ร้มกุาร้กุำากุับดื้แลกุิจีกุาร้ บมจี. สยามแม็คู่โคู่ร้

2556 - ส.คู่. 2562 กุร้ร้มกุาร้อิสร้ะ และ กุร้ร้มกุาร้ตร้วจีสอบ บมจี. สยามแม็คู่โคู่ร้

2556 - พั.คู่. 2563 ปีร้ะธ์านกุร้ร้มกุาร้ บมจี. บางกุอกุแร้�นช์

2555 - ธ์.คู่. 2562 กุร้ร้มกุาร้อิสร้ะ บมจี. ล็อกุซเล่ย์ 

2555 - เม.ย. 2561 กุร้ร้มกุาร้ตร้วจีสอบ บมจี. ล็อกุซเล่ย์

บริ้ษััท์ที์�มิไดื�จีดืท์ะเบียนในตลาดืหุ้ลักุท์ร้ัพัย์แหุ้่งปีร้ะเท์ศัไท์ย

2552 - เม.ย. 2562 กุร้ร้มกุาร้ บจี. ไท์ยสมาร้์ท์คู่าร้์ดื
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ดร. ฮาราลด์  ลิงค์ กี่รรมกี่ารอีิสูระ และ ประธานคณะกี่รรมกี่ารกี่ำาหนด  

 ค่าตอีบแที่นและสูรรหากี่รรมกี่าร

อายุ	67	ปีี	 	

วันที่ี� ได้ ้รับการแต่งตั�ง

1 มีนาคู่ม 2553 

ระยะเวลาการด้ำารงตำาแหน่งกรรมูการ

11 ปีี 10 เดืือน

การถืือหุ ้นในบริษััที่	(ณ	31	ธัันวาคมู	2564)	

หุุ้�นสามัญ    หุุ้�นกุ้�

-  ตนเอง : 3,439,777 หุุ้�น (ร้�อยละ 0.01) - ตนเอง : ไม่มี

-  คู่้่สมร้ส : ไม่มี  -  คู่้่สมร้ส : ไม่มี  

การถืือหุ ้นกู ้ ในบริษััที่ย่อย	(ณ	31	ธัันวาคมู	2564)

TUC

-  ตนเอง : ไม่มี

-  คู่้่สมร้ส : ไม่มี 

ความูสัูมูพัันธั์ที่างครอบครัวระหว่างผูู้ ้บริหาร

- ไม่มี - 

คุณวุฒิิที่างการศึึกษัา

บร้ิหุ้าร้ธ์ุร้กุิจีดืุษัฎีีบัณฑิิตกิุตติมศัักุดืิ� (กุาร้จีัดืกุาร้) มหุ้าวิท์ยาลัยเท์คู่โนโลยีร้าชมงคู่ลศัร้ีวิชัย

MBA, St. Gallen University, Switzerland

การอบรมู

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)

การอบรมูที่ี� เกี�ยวข้้องทีี่�จัด้โด้ยสูมูาคมูสู่งเสูริมูสูถืาบันกรรมูการบริษััที่ไที่ย	(IOD)	

Director Accreditation Program 2560
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ปีระวัติการที่ำางานที่ี�สู ำาคัญ

บริ้ษััท์ ท์ร้้ คู่อร้์ปีอเร้ชั�น จีำากุัดื (มหุ้าชน) และ บร้ิษััท์ย่อย (ในร้ะยะ 5 ปีีย�อนหุ้ลัง)

กุ.ย. 2560 - ปีัจีจีุบัน กุร้ร้มกุาร้อิสร้ะ และ ปีร้ะธ์านคู่ณะกุร้ร้มกุาร้กุำาหุ้นดืคู่่าตอบแท์นและสร้ร้หุ้ากุร้ร้มกุาร้ 

 บมจี. ท์ร้้ คู่อร้์ปีอเร้ชั�น

มี.คู่. 2553 - กุ.ย. 2560 กุร้ร้มกุาร้อิสร้ะ บมจี. ท์ร้้ คู่อร้์ปีอเร้ชั�น

กุาร้ดืำาร้งตำาแหุ้น่งใดืๆ ในกิุจีกุาร้หุ้ร้ือองคู่์กุร้อ่นในปีีที์�ผู้่านมา

บริ้ษััท์จีดืท์ะเบียนในตลาดืหุ้ลักุท์ร้ัพัย์แหุ้่งปีร้ะเท์ศัไท์ย

พั.ย. 2564 - ปีัจีจีุบัน กุร้ร้มกุาร้อิสร้ะ บมจี. อินโดืร้ามา เวนเจีอร้์ส

กุ.คู่. 2560 - ปีัจีจีุบัน ปีร้ะธ์านกุร้ร้มกุาร้ บมจี. บี.กุร้ิม เพัาเวอร้์

ธ์.คู่. 2563 - ปีัจีจีุบัน ปีร้ะธ์านเจี�าหุ้น�าที์�บร้ิหุ้าร้ บมจี. บี.กุร้ิม เพัาเวอร้์

2561 - ธ์.คู่. 2563 กุร้ร้มกุาร้สร้ร้หุ้าและพัิจีาร้ณาคู่่าตอบแท์น บมจี. บี.กุร้ิม เพัาเวอร้์

2541 - มี.คู่. 2563 กุร้ร้มกุาร้อิสร้ะ บมจี. ปี้นซีเมนต์นคู่ร้หุ้ลวง

บริ้ษััท์ที์�มิไดื�จีดืท์ะเบียนในตลาดืหุ้ลักุท์ร้ัพัย์แหุ้่งปีร้ะเท์ศัไท์ย

2530 - ปีัจีจีุบัน  Chairman, B. Grimm Group of Companies
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นายฉวี� เกี่ิงโหล่ว กี่รรมกี่ารอีิสูระ

อายุ	63	ปีี	 	

วันที่ี� ได้ ้รับการแต่งตั�ง

2 กุันยายน 2557 

ระยะเวลาการด้ำารงตำาแหน่งกรรมูการ

7 ปีี 4 เดืือน

การถืือหุ ้นในบริษััที่	(ณ	31	ธัันวาคมู	2564)

หุุ้�นสามัญ      หุุ้�นกุ้�

-  ตนเอง : ไม่มี -  ตนเอง : ไม่มี

-  คู่้่สมร้ส : ไม่มี   -  คู่้่สมร้ส  : ไม่มี 

การถืือหุ ้นกู ้ ในบริษััที่ย่อย	(ณ	31	ธัันวาคมู	2564)

TUC

-  ตนเอง : ไม่มี 

-  คู่้่สมร้ส : ไม่มี 

ความูสัูมูพัันธั์ที่างครอบครัวระหว่างผูู้ ้บริหาร

- ไม่มี - 

คุณวุฒิิที่างการศึึกษัา

Electronics Major, Hangzhou Institute of Electronic Engineering

การอบรมู	

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)

การอบรมูที่ี� เกี�ยวข้้องทีี่�จัด้โด้ยสูมูาคมูสู่งเสูริมูสูถืาบันกรรมูการบริษััที่ไที่ย	(IOD)	

- ไม่มี -
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ปีระวัติการที่ำางานที่ี�สู ำาคัญ

บริ้ษััท์ ท์ร้้ คู่อร้์ปีอเร้ชั�น จีำากุัดื (มหุ้าชน) และ บร้ิษััท์ย่อย (ในร้ะยะ 5 ปีีย�อนหุ้ลัง)

2557 - ปีัจีจีุบัน กุร้ร้มกุาร้อิสร้ะ บมจี. ท์ร้้ คู่อร้์ปีอเร้ชั�น

กุาร้ดืำาร้งตำาแหุ้น่งใดืๆ ในกิุจีกุาร้หุ้ร้ือองคู่์กุร้อ่นในปีีที์�ผู้่านมา

บริ้ษััท์จีดืท์ะเบียนในตลาดืหุ้ลักุท์ร้ัพัย์แหุ้่งปีร้ะเท์ศัไท์ย

- ไม่มี -

บริ้ษััท์ที์�มิไดื�จีดืท์ะเบียนในตลาดืหุ้ลักุท์ร้ัพัย์แหุ้่งปีร้ะเท์ศัไท์ย

ปีัจีจุีบัน    กุร้ร้มกุาร้ บจี. ไท์ย-จีีน อุตสาหุ้กุร้ร้มร้ะยอง เซอร้์วิส

กุ.ย. 2561 - ปีัจีจีุบัน กุร้ร้มกุาร้บร้ิหุ้าร้และที์�ปีร้ึกุษัาอาวุโส บจี. พััฒนาอสังหุ้าร้ิมท์รั้พัย์เพั่อกุาร้อุตสาหุ้กุร้ร้ม  

     ร้ะยอง ไท์ย-จีีน

2557 - ปีัจีจีุบัน ปีร้ะธ์านกุร้ร้มกุาร้ บจี. ฮอลลี� โฮลดิื�ง (ไท์ยแลนดื์) 

2550 - ปีัจีจีุบัน ร้องปีร้ะธ์าน สมาคู่มกุาร้คู่�าวิสาหุ้กิุจีจีีน-ไท์ย

2550 - กุ.ย. 2561 ปีร้ะธ์านกุร้ร้มกุาร้ บจี. พััฒนาอสังหุ้าร้ิมท์รั้พัย์เพั่อกุาร้อุตสาหุ้กุร้ร้มร้ะยอง (ไท์ย-จีีน)
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นางปรีเปรม  เสูรีวงษั์ กี่รรมกี่ารอีิสูระ กี่รรมกี่ารตรวจสูอีบ และ 

 ประธานคณะกี่รรมกี่ารความมั�นคงปลอีดภัยที่างไซเบอีร์

อายุ	66	ปีี	 	

วันที่ี� ได้ ้รับการแต่งตั�ง

15 กุันยายน 2560 

ระยะเวลาการด้ำารงตำาแหน่งกรรมูการ

4 ปีี 3.5 เดืือน

การถืือหุ ้นในบริษััที่	(ณ	31	ธัันวาคมู	2564)	

หุุ้�นสามัญ   หุุ้�นกุ้�

-  ตนเอง : ไม่มี -  ตนเอง : ไม่มี

-  คู่้่สมร้ส : ไม่มี -  คู่้่สมร้ส : ไม่มี 

การถืือหุ ้นกู ้ ในบริษััที่ย่อย	(ณ	31	ธัันวาคมู	2564)

TUC

-  ตนเอง : ไม่มี

-  คู่้่สมร้ส : ไม่มี

ความูสัูมูพัันธั์ที่างครอบครัวระหว่างผูู้ ้บริหาร

- ไม่มี - 

คุณวุฒิิที่างการศึึกษัา

ปีร้ิญญาโท์  วิท์ยาศัาสตร้์มหุ้าบัณฑิิต สาขา Computer Science (MIS) (Outstanding Performance Certificate) 

   มหุ้าวิท์ยาลัยอัสสัมชัญ 

ปีร้ิญญาตร้ี  สถัิติศัาสตร้์บัณฑิิต คู่ณะพัาณิชยศัาสตร้์และกุาร้บัญชี จุีฬาลงกุร้ณ์มหุ้าวิท์ยาลัย

การอบรมู

Cyber Security Law (2564)

3D Heatmap Project (2564)

หุ้ลักุส้ตร้นักุบร้ิหุ้าร้กุาร้เงินกุาร้คู่ลังภาคู่รั้ฐร้ะดัืบส้ง บงส. รุ้่นที์� 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)

การอบรมูที่ี� เกี�ยวข้้องทีี่�จัด้โด้ยสูมูาคมูสู่งเสูริมูสูถืาบันกรรมูการบริษััที่ไที่ย	(IOD)	 	

Director Leadership Certification Program (DLCP 2/2021)

Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL 21/2020)
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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)

ปีระวัติการที่ำางานที่ี�สู ำาคัญ

บริ้ษััท์ ท์ร้้ คู่อร้์ปีอเร้ชั�น จีำากุัดื (มหุ้าชน) และ บร้ิษััท์ย่อย (ในร้ะยะ 5 ปีีย�อนหุ้ลัง)

มิ.ย. 2564 - ปีัจีจีุบัน ปีร้ะธ์านคู่ณะกุร้ร้มกุาร้คู่วามมั�นคู่งปีลอดืภัยท์างไซเบอร้์ บมจี. ท์ร้้ คู่อร้์ปีอเร้ชั�น

กุ.ย. 2560 - ปีัจีจีุบัน กุร้ร้มกุาร้อิสร้ะ และ กุร้ร้มกุาร้ตร้วจีสอบ บมจี. ท์ร้้ คู่อร้์ปีอเร้ชั�น

กุาร้ดืำาร้งตำาแหุ้น่งใดืๆ ในกิุจีกุาร้หุ้ร้ือองคู่์กุร้อ่นในปีีที์�ผู้่านมา

บริ้ษััท์จีดืท์ะเบียนในตลาดืหุ้ลักุท์ร้ัพัย์แหุ้่งปีร้ะเท์ศัไท์ย

- ไม่มี -

บริ้ษััท์ที์�มิไดื�จีดืท์ะเบียนในตลาดืหุ้ลักุท์ร้ัพัย์แหุ้่งปีร้ะเท์ศัไท์ย

2550 - 2561 กุร้ร้มกุาร้ และ ปีร้ะธ์านกุร้ร้มกุาร้ตร้วจีสอบ บจี. ไท์ยสมาร้์ท์คู่าร้์ดื 

2553 - 2561 ที์�ปีร้ึกุษัา บจี. โกุซอฟท์์ (ปีร้ะเท์ศัไท์ย)
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ศุ. (พิเศุษั) ดร. กิี่ตติพงษั์  กิี่ตยารักี่ษั์ กี่รรมกี่ารอิีสูระ และ กี่รรมกี่ารตรวจสูอีบ

อายุ	63	ปีี	 	

วันที่ี� ได้ ้รับการแต่งตั�ง

17 กุันยายน 2564 

ระยะเวลาการด้ำารงตำาแหน่งกรรมูการ

3.5 เดืือน

การถืือหุ ้นในบริษััที่	(ณ	31	ธัันวาคมู	2564)

หุุ้�นสามัญ      หุุ้�นกุ้�

-  ตนเอง : ไม่มี -  ตนเอง : ไม่มี

-  คู่้่สมร้ส : ไม่มี   -  คู่้่สมร้ส  : ไม่มี 

การถืือหุ ้นกู ้ ในบริษััที่ย่อย	(ณ	31	ธัันวาคมู	2564)

TUC

-  ตนเอง : ไม่มี 

-  คู่้่สมร้ส : ไม่มี 

ความูสัูมูพัันธั์ที่างครอบครัวระหว่างผูู้ ้บริหาร

- ไม่มี - 

คุณวุฒิิที่างการศึึกษัา

ปีร้ิญญาดืุษัฎีีบัณฑิิตกิุตติมศัักุดืิ� มหุ้าวิท์ยาลัยร้ัดืเบาดื์ ปีร้ะเท์ศัเนเธ์อร้์แลนดื์ 

ปีร้ิญญาเอกุ ดื�านกุฎีหุ้มาย (J.S.D.) มหุ้าวิท์ยาลัยสแตนฟอร้์ดื ปีร้ะเท์ศัสหุ้ร้ัฐอเมร้ิกุา 

ปีร้ิญญาโท์ ดื�านกุฎีหุ้มาย (LL.M.) มหุ้าวิท์ยาลัยฮาร้์วาร้์ดื ปีร้ะเท์ศัสหุ้ร้ัฐอเมร้ิกุา 

เนติบัณฑิิตไท์ย (นบท์.) สำานักุอบร้มศัึกุษัากุฎีหุ้มายแหุ้่งเนติบัณฑิิตยสภา

ปีร้ิญญาโท์ ดื�านกุฎีหุ้มายกุาร้คู่�าและเศัร้ษัฐกุิจีร้ะหุ้ว่างปีร้ะเท์ศั (LL.M.) มหุ้าวิท์ยาลัยคู่อร้์แนล ปีร้ะเท์ศัสหุ้รั้ฐอเมร้ิกุา 

ปีร้ิญญาตร้ี นิติศัาสตร้บัณฑิิต (เกุียร้ตินิยม) จีุฬาลงกุร้ณ์มหุ้าวิท์ยาลัย

การอบรมู	

Cyber Security Law (2564)

การอบรมูที่ี� เกี�ยวข้้องทีี่�จัด้โด้ยสูมูาคมูสู่งเสูริมูสูถืาบันกรรมูการบริษััที่ไที่ย	(IOD)	

Advanced Audit Committee Program (AACP 28/2015)

Director Accreditation Program (DAP 112/2014)
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ปีระวัติการที่ำางานที่ี�สู ำาคัญ

บริ้ษััท์ ท์ร้้ คู่อร้์ปีอเร้ชั�น จีำากุัดื (มหุ้าชน) และ บร้ิษััท์ย่อย (ในร้ะยะ 5 ปีีย�อนหุ้ลัง)

กุ.ย. 2564 - ปีัจีจีุบัน กุร้ร้มกุาร้อิสร้ะ และ กุร้ร้มกุาร้ตร้วจีสอบ บมจี. ท์ร้้ คู่อร้์ปีอเร้ชั�น

กุาร้ดืำาร้งตำาแหุ้น่งใดืๆ ในกิุจีกุาร้หุ้ร้ือองคู่์กุร้อ่นในปีีที์�ผู้่านมา

บริ้ษััท์จีดืท์ะเบียนในตลาดืหุ้ลักุท์ร้ัพัย์แหุ้่งปีร้ะเท์ศัไท์ย

พั.ย. 2564 - ปีัจีจีุบัน กุร้ร้มกุาร้บร้ร้ษััท์ภิบาลและกุาร้พััฒนาเพั่อคู่วามยั�งยืน บมจี. เจีร้ิญโภคู่ภัณฑิ์อาหุ้าร้

กุ.ย. 2564 - ปีัจีจีุบัน กุร้ร้มกุาร้อิสร้ะ บมจี. เจีร้ิญโภคู่ภัณฑิ์อาหุ้าร้

ต.คู่. 2564 - ปีัจีจีุบัน กุร้ร้มกุาร้อิสร้ะ บมจี. ซีพีั ออลล์

ปีัจีจุีบัน    กุร้ร้มกุาร้อิสร้ะ กุร้ร้มกุาร้สร้ร้หุ้าพิัจีาร้ณาคู่่าตอบแท์นและบร้ร้ษััท์ภิบาล บมจี. ดุืสิตธ์านี 

ปีัจีจุีบัน    กุร้ร้มกุาร้อิสร้ะ ปีร้ะธ์านกุร้ร้มกุาร้บร้ร้ษััท์ภิบาลและคู่วามรั้บผิู้ดืชอบต่อสังคู่ม 

     และ กุร้ร้มกุาร้กุำากุับกุาร้ปีฏิิบัติตามกุฎีเกุณฑิ์ บมจี. ธ์นาคู่าร้กุรุ้งไท์ย 

2557 - มิ.ย. 2564 กุร้ร้มกุาร้อิสร้ะและปีร้ะธ์านคู่ณะกุร้ร้มกุาร้ตร้วจีสอบ บมจี. ปีตท์.

บริ้ษััท์ที์�มิไดื�จีดืท์ะเบียนในตลาดืหุ้ลักุท์ร้ัพัย์แหุ้่งปีร้ะเท์ศัไท์ย

2564 - ปีัจีจีุบัน ที์�ปีร้ึกุษัาสถัาบันเพั่อกุาร้ยุติธ์ร้ร้มแหุ้่งปีร้ะเท์ศัไท์ย (องคู่์กุาร้มหุ้าชน) (TIJ)

2564 - ปีัจีจีุบัน กุร้ร้มกุาร้แนวร้่วมต่อต�านคู่อร้์รั้ปีชันของภาคู่เอกุชนไท์ย (CAC)

2562 - ปีัจีจีุบัน ร้องปีร้ะธ์านคู่ณะกุร้ร้มกุาร้กุฎีหุ้มาย ศ้ันย์ร้ับบริ้จีาคู่อวัยวะ สภากุาชาดืไท์ย

2562 - ปีัจีจีุบัน นายกุสภาสถัาบันเท์คู่โนโลยีพัร้ะจีอมเกุล�าเจี�าคูุ่ณท์หุ้าร้ลาดืกุร้ะบัง

2561 - ปีัจีจีุบัน กุร้ร้มกุาร้กุลาง ม้ลนธิ์ริ้ามาธ์บิดืใีนพัร้ะร้าช้ปีถัมัภ ์สมเด็ืจีพัร้ะเท์พัรั้ตนร้าชสดุืาฯ สยามบร้มร้าชกุมุาร้ี

2561 - ปีัจีจีุบัน กุร้ร้มกุาร้อำานวยกุาร้ สถัาบนักุาร้แพัท์ยจ์ีกัุร้นีฤบดืนิท์ร้ ์และโร้งพัยาบาลร้ามาธ์บิดืจีีกัุร้นีฤบดืนิท์ร้์

2560 - ปีัจีจีุบัน กุร้ร้มกุาร้บร้ิหุ้าร้และร้องปีร้ะธ์านกุร้ร้มกุาร้ ม้ลนิธ์ิอาสาเพั่อนพัึ�ง (ภาฯ) ยามยากุ 

     สภากุาชาดืไท์ย

2559 - ปีัจีจีุบัน ศัาสตร้าจีาร้ย์พัิเศัษั คู่ณะนิติศัาสตร้์ จีุฬาลงกุร้ณ์มหุ้าวิท์ยาลัย

2557 - 2564  กุร้ร้มกุาร้พัิจีาร้ณาปีร้ับปีรุ้งปีร้ะมวลกุฎีหุ้มายวิธ์ีพัิจีาร้ณาคู่วามอาญา 

        สำานักุงานคู่ณะกุร้ร้มกุาร้กุฤษัฎีีกุา

2557 - ปีัจีจีุบัน นายกุสภามหุ้าวิท์ยาลัยกุรุ้งเท์พั

2555 - ปีัจีจีุบัน กุร้ร้มกุาร้อำานวยกุาร้ โร้งพัยาบาลศัิร้ิร้าช ปีิยมหุ้าร้าชกุารุ้ณย์

2554 - ปีัจีจีุบัน กุร้ร้มกุาร้บร้หิุ้าร้และปีร้ะธ์านสาขาปีร้ะเท์ศัไท์ย ม้ลนธิ์ปิีอ้งกุนัอาชญากุร้ร้มแหุ้ง่เอเซยี (ACPF)

2553 - ปีัจีจีุบัน กุร้ร้มกุาร้บร้ิหุ้าร้ กุองท์ุนพััชร้กิุติยาภาเพั่อกุาร้ศัึกุษัากุฎีหุ้มาย

2561 - 2563  อุปีนายกุสภามหุ้าวิท์ยาลัยมหิุ้ดืล

2558 - 2564  ผู้้�อำานวยกุาร้สถัาบันเพั่อกุาร้ยุติธ์ร้ร้มแหุ้่งปีร้ะเท์ศัไท์ย (องคู่์กุาร้มหุ้าชน) (TIJ)

2557 - 2563  คู่ณะกุร้ร้มกุาร้ข�าร้าชกุาร้พัลเรื้อนวิสามัญเกุี�ยวกุับกุาร้พััฒนาร้ะบบบริ้หุ้าร้ท์รั้พัยากุร้บุคู่คู่ล

     (อ.กุ.พั.)

2557 - 2558  ที์�ปีร้ึกุษัานายกุร้ัฐมนตร้ีฝ่่ายข�าร้าชกุาร้ปีร้ะจีำา สำานักุเลขาธิ์กุาร้นายกุรั้ฐมนตร้ี

2552 - 2563  กุร้ร้มกุาร้สภามหุ้าวิท์ยาลัยมหิุ้ดืล

2551 - 2564  กุร้ร้มกุาร้เนติบัณฑิิตยสภา ในพัร้ะบร้มร้าช้ปีถััมภ์

2551 - 2557  ปีลัดืกุร้ะท์ร้วงยุติธ์ร้ร้ม
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ดร. หลี� เฝิิง กี่รรมกี่าร และ กี่รรมกี่ารในคณะกี่รรมกี่ารด�านกี่ารเงิน  

 (กี่รรมกี่ารที่ี�มิใช ่ผู้้ �บริหาร)

อายุ	53	ปีี	 	

วันที่ี� ได้ ้รับการแต่งตั�ง

16 กุันยายน 2562

ระยะเวลาการด้ำารงตำาแหน่งกรรมูการ

2 ปีี 3.5 เดืือน

การถืือหุ ้นในบริษััที่	(ณ	31	ธัันวาคมู	2564)

หุุ้�นสามัญ      หุุ้�นกุ้�

-  ตนเอง : ไม่มี -  ตนเอง : ไม่มี

-  คู่้่สมร้ส : ไม่มี -  คู่้่สมร้ส : ไม่มี  

การถืือหุ ้นกู ้ ในบริษััที่ย่อย	(ณ	31	ธัันวาคมู	2564)

TUC

-  ตนเอง : ไม่มี

-  คู่้่สมร้ส : ไม่มี 

ความูสัูมูพัันธั์ที่างครอบครัวระหว่างผูู้ ้บริหาร

- ไม่มี - 

คุณวุฒิิที่างการศึึกษัา

ปีร้ิญญาเอกุ Doctoral Degree in Computer Software Theory, Shandong University

ปีร้ิญญาโท์ Master’s Degree in Communications and Electronic System, Nanjing University of Posts and 

  Telecommunications

ปีร้ิญญาตร้ี Bachelor’s Degree in Wireless Communications, Nanjing University of Posts and Telecommunications

การอบรมู

3D Heatmap Project (2564)

Digital Media and Content (2563)

การอบรมูที่ี� เกี�ยวข้้องทีี่�จัด้โด้ยสูมูาคมูสู่งเสูริมูสูถืาบันกรรมูการบริษััที่ไที่ย	(IOD)	 	

- ไม่มี -

ปีระวัติการที่ำางานที่ี�สู ำาคัญ

บร้ิษััท์ ท์ร้้ คู่อร้์ปีอเร้ชั�น จีำากุัดื (มหุ้าชน) และ บร้ิษััท์ย่อย (ในร้ะยะ 5 ปีีย�อนหุ้ลัง)

กุ.ย. 2562 - ปีัจีจีุบัน กุร้ร้มกุาร้ และ กุร้ร้มกุาร้ในคู่ณะกุร้ร้มกุาร้ดื�านกุาร้เงิน บมจี. ท์ร้้ คู่อร้์ปีอเร้ชั�น
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กุาร้ดืำาร้งตำาแหุ้น่งใดืๆ ในกิุจีกุาร้หุ้ร้ือองคู่์กุร้อ่นในปีีที์�ผู้่านมา

บริ้ษััท์จีดืท์ะเบียนในตลาดืหุ้ลักุท์ร้ัพัย์แหุ้่งปีร้ะเท์ศัไท์ย

- ไม่มี -

บริ้ษััท์ที์�มิไดื�จีดืท์ะเบียนในตลาดืหุ้ลักุท์ร้ัพัย์แหุ้่งปีร้ะเท์ศัไท์ย

ส.คู่. 2559 - ปีัจีจีุบัน ปีร้ะธ์านคู่ณะกุร้ร้มกุาร้และหัุ้วหุ้น�าคู่ณะผู้้�บริ้หุ้าร้ China Mobile International Limited

 ปีร้ะธ์านคู่ณะกุร้ร้มกุาร้ China Mobile Hong Kong Company Limited
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ศุ.ดร. วรภัที่ร  โตธนะเกี่ษัม กี่รรมกี่าร กี่รรมกี่ารในคณะกี่รรมกี่ารด�านกี่ารเงิน และ  

 กี่รรมกี่ารในคณะกี่รรมกี่ารกี่ำากี่ับด้แลกิี่จกี่ารที่ี�ดี   

 (กี่รรมกี่ารที่ี�มิใช่ผู้้ �บริหาร)

อายุ	72	ปีี	 	

วันที่ี� ได้ ้รับการแต่งตั�ง

1 มีนาคู่ม 2555 

ระยะเวลาการด้ำารงตำาแหน่งกรรมูการ

9 ปีี 10 เดืือน

การถืือหุ ้นในบริษััที่	(ณ	31	ธัันวาคมู	2564)	

หุุ้�นสามัญ       หุุ้�นกุ้�

-  ตนเอง : 422,541 หุุ้�น (ร้�อยละ 0.00) -  ตนเอง : ไม่มี

-  คู่้่สมร้ส : ไม่มี -  คู่้่สมร้ส : ไม่มี  

การถืือหุ ้นกู ้ ในบริษััที่ย่อย	(ณ	31	ธัันวาคมู	2564)

TUC

-  ตนเอง : ไม่มี

-  คู่้่สมร้ส : ไม่มี 

ความูสัูมูพัันธั์ที่างครอบครัวระหว่างผูู้ ้บริหาร

- ไม่มี - 

คุณวุฒิิที่างการศึึกษัา

ปีร้ิญญาเอกุ  เศัร้ษัฐศัาสตร้์ธ์ุร้กุิจี University of Illinois at Urbana-Champaign ปีร้ะเท์ศัสหุ้ร้ัฐอเมร้ิกุา

ปีร้ิญญาโท์  เศัร้ษัฐศัาสตร้์ University of Illinois at Urbana-Champaign ปีร้ะเท์ศัสหุ้ร้ัฐอเมร้ิกุา

   บร้ิหุ้าร้ธุ์ร้กุิจี Kellogg School of Management, Northwestern University, Evanston, Illinois  

   ปีร้ะเท์ศัสหุ้ร้ัฐอเมร้ิกุา

ปีร้ิญญาตร้ี  เศัร้ษัฐศัาสตร้์ (เกุียร้ตินิยม “ดืีมากุ”) มหุ้าวิท์ยาลัยธ์ร้ร้มศัาสตร้์ 

   นิติศัาสตร้์ มหุ้าวิท์ยาลัยธ์ร้ร้มศัาสตร้์

การอบรมู

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)
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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)

การอบรมูทีี่� เกี�ยวข้้องทีี่�จัด้โด้ยสูมูาคมูสู่งเสูริมูสูถืาบันกรรมูการบริษััที่ไที่ย	(IOD)	 	

Director Certification Program (DCP) 2543

Director Accreditation Program (DAP)

The Role of Chairman (RCM)

Role of the Compensation Committee (RCC)

ปีระวัติการที่ำางานที่ี�สู ำาคัญ

บริ้ษััท์ ท์ร้้ คู่อร้์ปีอเร้ชั�น จีำากุัดื (มหุ้าชน) และ บร้ิษััท์ย่อย (ในร้ะยะ 5 ปีีย�อนหุ้ลัง)

กุ.ย. 2560 - ปีัจีจีุบัน กุร้ร้มกุาร้ในคู่ณะกุร้ร้มกุาร้กุำากุับด้ืแลกุิจีกุาร้ที์�ดีื  บมจี. ท์ร้้ คู่อร้์ปีอเร้ชั�น

2555 - ปีัจีจีุบัน  กุร้ร้มกุาร้ และ กุร้ร้มกุาร้ในคู่ณะกุร้ร้มกุาร้ดื�านกุาร้เงิน บมจี. ท์ร้้ คู่อร้์ปีอเร้ชั�น

กุาร้ดืำาร้งตำาแหุ้น่งใดืๆ ในกิุจีกุาร้หุ้ร้ือองคู่์กุร้อ่นในปีีที์�ผู้่านมา

บริ้ษััท์จีดืท์ะเบียนในตลาดืหุ้ลักุท์ร้ัพัย์แหุ้่งปีร้ะเท์ศัไท์ย

พั.คู่. 2562 - ปีัจีจีุบัน กุร้ร้มกุาร้อิสร้ะ บมจี. อมตะ วีเอ็น

2553 - ปีัจีจีุบัน  กุร้ร้มกุาร้อิสร้ะ บมจี. นำ�าตาลขอนแกุ่น

2552 - ปีัจีจีุบัน  ปีร้ะธ์านกุร้ร้มกุาร้ และ กุร้ร้มกุาร้อิสร้ะ บมจี. ปีร้ิญสิร้ิ

บริ้ษััท์ที์�มิไดื�จีดืท์ะเบียนในตลาดืหุ้ลักุท์ร้ัพัย์แหุ้่งปีร้ะเท์ศัไท์ย

2563 - ปีัจีจีุบัน กุร้ร้มกุาร้อิสร้ะ และ กุร้ร้มกุาร้ตร้วจีสอบ บมจี. ธ์นาคู่าร้สแตนดืาร้์ดืชาร้์เตอร้์ดื (ไท์ย)

มิ.ย. 2555 - ปีัจีจีุบัน กุร้ร้มกุาร้ และ เลขานุกุาร้ ม้ลนิธ์ิสถัาบันวิจัียและพััฒนาองคู่์กุร้ภาคู่ร้ัฐ (IRDP)

2553 - ปีัจีจีุบัน ปีร้ะธ์านกุร้ร้มกุาร้ บร้ิษััท์ พัันธ์วณิช จีำากุัดื
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นายชัชวาลย์  เจียรวนนที่์* กี่รรมกี่าร 

 (กี่รรมกี่ารที่ี�มีสู ่วนร่วมในกี่ารบริหาร)

อายุ	60	ปีี	 	

วันที่ี� ได้ ้รับการแต่งตั�ง

11 กุุมภาพัันธ์์ 2536 

ระยะเวลาการด้ำารงตำาแหน่งกรรมูการ

28 ปีี 11 เดืือน

การถืือหุ ้นในบริษััที่	(ณ	31	ธัันวาคมู	2564)	

หุุ้�นสามัญ       หุุ้�นกุ้�

-  ตนเอง : 3,178,607 หุุ้�น (ร้�อยละ 0.01) -  ตนเอง : ไม่มี

-  คู่้่สมร้ส : ไม่มี  -  คู่้่สมร้ส : 20,000 หุ้น่วย 

การถืือหุ ้นกู ้ ในบริษััที่ย่อย	(ณ	31	ธัันวาคมู	2564)

TUC

-  ตนเอง : ไม่มี

-  คู่้่สมร้ส : ไม่มี 

ความูสัูมูพัันธั์ที่างครอบครัวระหว่างผูู้ ้บริหาร

- ไม่มี -

คุณวุฒิิที่างการศึึกษัา

ปีร้ิญญาตร้ี  สาขาบร้ิหุ้าร้ธ์ุร้กุิจี University of Southern California ปีร้ะเท์ศัสหุ้ร้ัฐอเมร้ิกุา

การอบรมู	

Cyber Security Law (2564)

3D Heatmap Project (2564)

Digital Media and Content (2563)

Introduction to Internet of Things Products (2562)

ปีร้ะกุาศันียบัตร้หุ้ลักุส้ตร้ผู้้�บร้ิหุ้าร้ร้ะดืับส้ง รุ้่นที์� 9 สถัาบันวิท์ยากุาร้ตลาดืท์ุน ตลาดืหุ้ลักุท์รั้พัย์แหุ้่งปีร้ะเท์ศัไท์ย

การอบรมูที่ี� เกี�ยวข้้องทีี่�จัด้โด้ยสูมูาคมูสู่งเสูริมูสูถืาบันกรรมูการบริษััที่ไที่ย	(IOD)

Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) 2559

Director Accreditation Program (DAP) 2551

*กุร้ร้มกุาร้ผู้้�มีอำานาจีลงนามผู้้กุพัันบริ้ษััท์ฯ
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ปีระวัติการที่ำางานที่ี�สู ำาคัญ

บริ้ษััท์ ท์ร้้ คู่อร้์ปีอเร้ชั�น จีำากุัดื (มหุ้าชน) และ บร้ิษััท์ย่อย (ในร้ะยะ 5 ปีีย�อนหุ้ลัง)

2536 - ปีัจีจีุบัน กุร้ร้มกุาร้ และ ผู้้�อำานวยกุาร้บริ้หุ้าร้ - กุาร้ลงท์ุนกุลุ่ม บมจี. ท์ร้้ คู่อร้์ปีอเร้ชั�น

2543 - เม.ย. 2564 กุร้ร้มกุาร้ผู้้�จีัดืกุาร้ใหุ้ญ่ และ ปีร้ะธ์านคู่ณะผู้้�บริ้หุ้าร้ บจี. เท์เลคู่อมโฮลดิื�ง

2543 - มิ.ย. 2564 กุร้ร้มกุาร้ บจี. เท์เลคู่อมโฮลดิื�ง

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

 กุร้ร้มกุาร้ บจี. แพันเท์อร้์ เอ็นเท์อร้์เท์นเมนท์์

    กุร้ร้มกุาร้ บจี. แซท์เท์ลไลท์์ เซอร้์วิส

    กุร้ร้มกุาร้ บจี. ท์ร้้ อีโลจิีสติกุส์ 

    กุร้ร้มกุาร้ บจี. ท์ร้้ มีเดีืย โซล้ชั�นส์ 

    กุร้ร้มกุาร้ บจี. ท์ร้้ วิชั�นส์ กุรุ้�ปี

    กุร้ร้มกุาร้ บจี. ซีนิเพัล็กุซ์

2552 - กุ.พั. 2560 กุร้ร้มกุาร้ บจี. ท์ร้้ อินเท์อร้์เน็ต คู่อร้์ปีอเร้ชั�น

กุาร้ดืำาร้งตำาแหุ้น่งใดืๆ ในกิุจีกุาร้หุ้ร้ือองคู่์กุร้อ่นในปีีที์�ผู้่านมา

บริ้ษััท์จีดืท์ะเบียนในตลาดืหุ้ลักุท์ร้ัพัย์แหุ้่งปีร้ะเท์ศัไท์ย

2564 - ปีัจีจีุบัน  ปีร้ะธ์านกุร้ร้มกุาร้ บมจี. เบร้ิล 8 พัลัส

ปีัจีจุีบัน  ปีร้ะธ์านคู่ณะกุร้ร้มกุาร้บร้ิหุ้าร้คู่วามเสี�ยง และ กุร้ร้มกุาร้บร้ิหุ้าร้ 

 บมจี. ดัืบบลิวพัี เอ็นเนอร้์ยี�

พั.ย. 2557 - ปีัจีจีุบัน  กุร้ร้มกุาร้ บมจี. ดืับบลิวพัี เอ็นเนอร้์ยี�

ปีัจีจุีบัน กุร้ร้มกุาร้สร้ร้หุ้าและกุำาหุ้นดืคู่่าตอบแท์น บมจี. เอสวีไอ

2556 - ปีัจีจีุบัน กุร้ร้มกุาร้อิสร้ะ บมจี. เอสวีไอ

กุ.พั. 2560 - กุ.คู่. 2562 กุร้ร้มกุาร้ตร้วจีสอบ บมจี. เอสวีไอ

2556 - ปีัจีจีุบัน ปีร้ะธ์านกุร้ร้มกุาร้ บล. ฟินันเซีย ไซร้ัส จีำากุัดื (มหุ้าชน)

ปีัจีจุีบัน กุร้ร้มกุาร้กุำาหุ้นดืคู่่าตอบแท์นและสร้ร้หุ้า บมจี. เฟร้เซอร้์ส พัร็้อพัเพัอร้์ตี� (ปีร้ะเท์ศัไท์ย)

2544 - ปีัจีจีุบัน กุร้ร้มกุาร้อิสร้ะ และ กุร้ร้มกุาร้ตร้วจีสอบ บมจี. เฟร้เซอร้์ส พัร้็อพัเพัอร้์ตี� (ปีร้ะเท์ศัไท์ย)

2543 - ปีัจีจีุบัน กุร้ร้มกุาร้ บมจี. อิออน ธ์นสินท์รั้พัย์ (ไท์ยแลนดื์)

บริ้ษััท์ที์�มิไดื�จีดืท์ะเบียนในตลาดืหุ้ลักุท์ร้ัพัย์แหุ้่งปีร้ะเท์ศัไท์ย

ปีัจีจุีบัน  ปีร้ะธ์านกุร้ร้มกุาร้ บจี. ไท์ยโคู่โพัลีอุตสาหุ้กุร้ร้มพัลาสติกุ

 กุร้ร้มกุาร้ บมจี. ซีพีัพีัซี

 กุร้ร้มกุาร้ บจี. เอคู่โคู่ ออโต�พัาร้์ท์ (ไท์ยแลนดื์)

 กุร้ร้มกุาร้ บจี. ดืับบลิวพัี แกุ�ส

 กุร้ร้มกุาร้ บจี. ดืับบลิวพัี โซล้ชั�นส์

 กุร้ร้มกุาร้ บจี. ดืับบลิวพัี โซลล่าร้์

2533 - 2561 กุร้ร้มกุาร้ บจี. เมโท์ร้แมชีนเนอร้ี�
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นายณรงค์  เจียรวนนที่์ กี่รรมกี่าร  

 (กี่รรมกี่ารที่ี�มิใช ่ผู้้ �บริหาร)

อายุ	56	ปีี	 	

วันที่ี� ได้ ้รับการแต่งตั�ง

29 เมษัายน 2551

ระยะเวลาการด้ำารงตำาแหน่งกรรมูการ

13 ปีี 8 เดืือน 

การถืือหุ ้นในบริษััที่	(ณ	31	ธัันวาคมู	2564)

หุุ้�นสามัญ       หุุ้�นกุ้�

-  ตนเอง : 304,269 หุุ้�น (ร้�อยละ 0.00) -  ตนเอง : ไม่มี

-  คู่้่สมร้ส : ไม่มี  -  คู่้่สมร้ส : ไม่มี

การถืือหุ ้นกู ้ ในบริษััที่ย่อย	(ณ	31	ธัันวาคมู	2564)

TUC

-  ตนเอง : ไม่มี

-  คู่้่สมร้ส : ไม่มี

ความูสัูมูพัันธั์ที่างครอบครัวระหว่างผูู้ ้บริหาร

เปี็นพัี�ชายของนายศัุภชัย เจีียร้วนนท์์

คุณวุฒิิที่างการศึึกษัา

ปีร้ิญญากุิตติมศัักุดืิ�  ดืุษัฎีีบัณฑิิตกิุตติมศัักุดิื� สาขาวิชาบร้ิหุ้าร้ธุ์ร้กุิจี มหุ้าวิท์ยาลัยร้ามคู่ำาแหุ้ง

Advance Management Program : Transforming Proven Leaders into Global Executives, Harvard Business School,  

    Harvard University

ปีร้ิญญาตร้ี   วิท์ยาศัาสตร้์บัณฑิิต สาขาวิชา Business Administration, New York University, 

    ปีร้ะเท์ศัสหุ้รั้ฐอเมร้ิกุา

การอบรมู

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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การอบรมูทีี่� เกี�ยวข้้องทีี่�จัด้โด้ยสูมูาคมูสู่งเสูริมูสูถืาบันกรรมูการบริษััที่ไที่ย	(IOD)	

Director Refreshment Training Program, Lesson Learnt from Financial Cases: How Board should React 2564

Director Accreditation Program (DAP) 2550

ปีระวัติการที่ำางานที่ี�สู ำาคัญ

บริ้ษััท์ ท์ร้้ คู่อร้์ปีอเร้ชั�น จีำากุัดื (มหุ้าชน) และ บร้ิษััท์ย่อย (ในร้ะยะ 5 ปีีย�อนหุ้ลัง)

2551 - ปีัจีจีุบัน กุร้ร้มกุาร้ บมจี. ท์ร้้ คู่อร้์ปีอเร้ชั�น

ปีัจีจุีบัน กุร้ร้มกุาร้ และ ร้องปีร้ะธ์านกุร้ร้มกุาร้บริ้หุ้าร้ บจี. ท์ร้้ วิชั�นส์ กุรุ้�ปี    

2559 - ปีัจีจีุบัน กุร้ร้มกุาร้ บจี. ท์ร้้ ซีเจี คู่ร้ีเอชั�นส์

2554 - ปีัจีจีุบัน ร้องปีร้ะธ์านคู่ณะกุร้ร้มกุาร้ บจี. เอสเอ็ม ท์ร้้

2553 - ปีัจีจีุบัน กุร้ร้มกุาร้ บจี. แพันเท์อร้์ เอ็นเท์อร้์เท์นเมนท์์

2552 - ปีัจีจีุบัน กุร้ร้มกุาร้ บจี. ซีนิเพัล็กุซ์

 กุร้ร้มกุาร้ บจี. แซท์เท์ลไลท์์ เซอร้์วิส

กุาร้ดืำาร้งตำาแหุ้น่งใดืๆ ในกิุจีกุาร้หุ้ร้ือองคู่์กุร้อ่นในปีีที์�ผู้่านมา

บริ้ษััท์จีดืท์ะเบียนในตลาดืหุ้ลักุท์ร้ัพัย์แหุ้่งปีร้ะเท์ศัไท์ย

2556 - ปีัจีจีุบัน กุร้ร้มกุาร้ บมจี. สยามแม็คู่โคู่ร้

2542 - ปีัจีจีุบัน กุร้ร้มกุาร้ บมจี. ซีพัี ออลล์

บริ้ษััท์ที์�มิไดื�จีดืท์ะเบียนในตลาดืหุ้ลักุท์ร้ัพัย์แหุ้่งปีร้ะเท์ศัไท์ย

ปีัจีจุีบัน ร้องปีร้ะธ์านอาวุโส บจี. เคู่ร้ือเจีร้ิญโภคู่ภัณฑิ์

 กุร้ร้มกุาร้ บจี. สยามแม็คู่โคู่ร้ โฮลดิื�ง (ปีร้ะเท์ศัไท์ย)

 กุร้ร้มกุาร้ บจี. ดืิ ไอคู่อนสยาม เจี�าพัร้ะยา ร้ิเวอร้์ โฮลดิื�งส์

 กุร้ร้มกุาร้ บจี. สยาม ร้ิเวอร้์ โฮลดิื�งส์

 กุร้ร้มกุาร้ บจี. วิซดือม แอสเซท์ส์ คู่อร้์ปีอเร้ชั�น

 กุร้ร้มกุาร้ บจี. วิซดือม โซไซตี� ดีืเวลลอปีเม�น คู่อร้์ปีอเร้ชั�น

 กุร้ร้มกุาร้ บจี. วิซดือม แลนดื์มาร้์กุ คู่อร้์ปีอเร้ชั�น

 กุร้ร้มกุาร้ บจี. ซี.พัี. ร้ีเท์ล ดีืเวลลอปีเม�นท์์

 Governance Committee, Leadership Development Institute

กุ.พั. 2564 - ต.คู่. 2564 ร้องปีร้ะธ์านกุร้ร้มกุาร้ บจี. ซี.พัี. ร้ีเท์ล โฮลดืิ�ง

2561 - ปีัจีจีุบัน กุร้ร้มกุาร้ C.P. Pokphand Co., Ltd. (บร้ิษััท์จีดืท์ะเบียนในตลาดืหุ้ลักุท์รั้พัย์ฮ่องกุง)

2556 - ปีัจีจีุบัน ปีร้ะธ์านกุร้ร้มกุาร้ Charoen Pokphand Import-Export Trading (Shanghai) Co., Ltd.

 กุร้ร้มกุาร้ บจี. โอเอชท์ี

2554 - ปีัจีจีุบัน กุร้ร้มกุาร้ Chia Tai Qingdao Holdings (Hongkong) Limited

 กุร้ร้มกุาร้ Chia Tai Xiangyang Holdings (Hongkong) Limited

 กุร้ร้มกุาร้ Chia Tai Qingdao Holdings Limited

 กุร้ร้มกุาร้ Chia Tai Xiangyang Holdings Limited

 ปีร้ะธ์านกุร้ร้มกุาร้ บจี. ดืิ ไอคู่อนสยาม ซ้เปีอร้์ลักุซ์ เร้สซิเดืนซ์ คู่อร้์ปีอเร้ชั�น 

 ปีร้ะธ์านกุร้ร้มกุาร้ บจี. ดืิ ไอคู่อนสยาม เร้สซิเดืนซ์ คู่อร้์ปีอเร้ชั�น 

 ร้องปีร้ะธ์านกุร้ร้มกุาร้ บจี. ไอคู่อนสยาม

 ผู้้�ช่วยอาวุโสปีร้ะธ์านอาวุโสเคู่ร้ือเจีร้ิญโภคู่ภัณฑิ์ “สร้ร้หุ้าบุคู่ลากุร้ของเคู่ร้ือ”
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2553 - ปีัจีจีุบัน ร้องปีร้ะธ์านกุร้ร้มกุาร้ กุลุ่มธ์ุร้กุิจีกุาร้ตลาดืและกุาร้จีัดืจีำาหุ้น่าย (ไท์ย)

 ร้องปีร้ะธ์านกุร้ร้มกุาร้ กุลุ่มธุ์ร้กุิจีกุาร้ตลาดืและกุาร้จีัดืจีำาหุ้น่าย (จีีน)

 ร้องปีร้ะธ์านกุร้ร้มกุาร้ กุลุ่มธุ์ร้กุิจีพััฒนาที์�ดิืน (จีีน)

 ร้องปีร้ะธ์านกุร้ร้มกุาร้ Shanghai Kinghill Limited

2551 - ปีัจีจีุบัน กุร้ร้มกุาร้บร้ิหุ้าร้ บมจี. ซีพีัพีัซี

 กุร้ร้มกุาร้บร้ิหุ้าร้ Beston Action Utility Wear (Lianyungang) Co., Ltd.

2550 - ปีัจีจีุบัน ร้องปีร้ะธ์านกุร้ร้มกุาร้อาวุโส CP Lotus Corporation Co., Ltd.

 ร้องปีร้ะธ์านกุร้ร้มกุาร้อาวุโส Chia Tai (China) Investment Co., Ltd.
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นายอีติรุฒม์  โตที่วีแสูนสูุข* กี่รรมกี่าร รอีงประธานคณะกี่รรมกี่ารบริหาร  และ 

 กี่รรมกี่ารในคณะกี่รรมกี่ารความมั�นคงปลอีดภัยที่างไซเบอีร ์

 (กี่รรมกี่ารทีี่�มิใช่ผู้้ �บริหาร)

อายุ	58	ปีี	 	

วันที่ี� ได้ ้รับการแต่งตั�ง

30 เมษัายน 2562 

วันที่ี� ได้ ้รับการแต่งตั�ง

2 ปีี 8 เดืือน

การถืือหุ ้นในบริษััที่	(ณ	31	ธัันวาคมู	2564)	 	

หุุ้�นสามัญ       หุุ้�นกุ้�

-  ตนเอง : 10,177,160 หุุ้�น (ร้�อยละ 0.03) -  ตนเอง : ไม่มี

-  คู่้่สมร้ส : ไม่มี  -  คู่้่สมร้ส : ไม่มี 

การถืือหุ ้นกู ้ ในบริษััที่ย่อย	(ณ	31	ธัันวาคมู	2564)

TUC

-  ตนเอง : ไม่มี

-  คู่้่สมร้ส : ไม่มี 

ความูสัูมูพัันธั์ที่างครอบครัวระหว่างผูู้ ้บริหาร

- ไม่มี - 

คุณวุฒิิที่างการศึึกษัา

ปีริ้ญญาโท์   สาขากุาร้เงินและกุาร้ตลาดื Indiana University of Pennsylvania ปีร้ะเท์ศัสหุ้ร้ัฐอเมร้ิกุา

ปีริ้ญญาตร้ี   สาขากุาร้บร้ิหุ้าร้อุตสาหุ้กุาร้ มหุ้าวิท์ยาลัยธ์ร้ร้มศัาสตร้์

การอบรมู

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)

สถัาบันวิจีัยตลาดืท์ุน (CMA16)

*กุร้ร้มกุาร้ผู้้�มีอำานาจีลงนามผู้้กุพัันบริ้ษััท์ฯ
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การอบรมูที่ี� เกี�ยวข้้องทีี่�จัด้โด้ยสูมูาคมูสู่งเสูริมูสูถืาบันกรรมูการบริษััที่ไที่ย	(IOD)	

Director Certification Program (DCP) 2548

Director Accreditation Program (DAP) 2548

Director Diploma of Australian Institution of Director 2548

ปีระวัติการที่ำางานที่ี�สู ำาคัญ

บร้ิษััท์ ท์ร้้ คู่อร้์ปีอเร้ชั�น จีำากุัดื (มหุ้าชน) และ บร้ิษััท์ย่อย (ในร้ะยะ 5 ปีีย�อนหุ้ลัง)

มิ.ย. 2564 - ปีัจีจีุบัน กุร้ร้มกุาร้ในคู่ณะกุร้ร้มกุาร้คู่วามมั�นคู่งปีลอดืภัยท์างไซเบอร้์ บมจี. ท์ร้้ คู่อร้์ปีอเร้ชั�น

เม.ย. 2562 - ปีัจีจีุบัน กุร้ร้มกุาร้ บมจี. ท์ร้้ คู่อร้์ปีอเร้ชั�น

ธ์.คู่. 2560 - ปีัจีจีุบัน ร้องปีร้ะธ์านคู่ณะกุร้ร้มกุาร้บริ้หุ้าร้ บมจี. ท์ร้้ คู่อร้์ปีอเร้ชั�น  

กุ.พั. 2560 - ธ์.คู่. 2560 กุร้ร้มกุาร้ผู้้�จีัดืกุาร้ใหุ้ญ่ (ร้่วม) ดื�านปีฏิิบัติกุาร้ บมจี. ท์ร้้ คู่อร้์ปีอเร้ชั�น

พั.คู่. 2559 - กุ.พั. 2560 หุ้ัวหุ้น�าคู่ณะผู้้�บริ้หุ้าร้ดื�านปีฏิิบัติกุาร้ บมจี. ท์ร้้ คู่อร้์ปีอเร้ชั�น

2557 - พั.คู่. 2559 หุ้ัวหุ้น�าคู่ณะผู้้�บริ้หุ้าร้ดื�านเท์คู่โนโลยีสาร้สนเท์ศั และ 

 ผู้้�อำานวยกุาร้บร้ิหุ้าร้ - ดื�านกุาร้บร้ิหุ้าร้จัีดืกุาร้ร้ะดืับภ้มิภาคู่ บมจี. ท์ร้้ คู่อร้์ปีอเร้ชั�น  

ปีัจีจีุบัน กุร้ร้มกุาร้ บจี. ท์ร้้ อีโลจีิสติกุส์

 กุร้ร้มกุาร้ บจี. ท์ร้้ ไลฟ์ พัลัส

 กุร้ร้มกุาร้ บจี. บีเอฟเคู่ท์ี (ปีร้ะเท์ศัไท์ย)

 กุร้ร้มกุาร้ บจี. ท์ร้้ ย้ไนเต็ดื ฟุตบอล คู่ลับ

 กุร้ร้มกุาร้ บจี. แซท์เท์ลไลท์์ เซอร้์วิส

 กุร้ร้มกุาร้ บจี. แพันเท์อร้์ เอ็นเท์อร้์เท์นเมนท์์

 กุร้ร้มกุาร้ บจี. ท์ร้้ มิวสิคู่

 กุร้ร้มกุาร้ บจี. เท์เลคู่อมโฮลดืิ�ง

 กุร้ร้มกุาร้ บจี. ท์ร้้ ม้ฟ

 กุร้ร้มกุาร้ บจี. ท์ร้้ วิชั�นส์ กุรุ้�ปี

 กุร้ร้มกุาร้ บมจี. กุรุ้งเท์พัอินเตอร้์เท์เลเท์คู่

 กุร้ร้มกุาร้ True Internet Technology (Shanghai) Company Limited

กุาร้ดืำาร้งตำาแหุ้น่งใดืๆ ในกิุจีกุาร้หุ้ร้ือองคู่์กุร้อ่นในปีีที์�ผู้่านมา

บร้ิษััท์จีดืท์ะเบียนในตลาดืหุ้ลักุท์ร้ัพัย์แหุ้่งปีร้ะเท์ศัไท์ย

- ไม่มี -

บร้ิษััท์ท์ี�มิไดื�จีดืท์ะเบียนในตลาดืหุ้ลักุท์ร้ัพัย์แหุ้่งปีร้ะเท์ศัไท์ย

2561 - ปีัจีจีุบัน ร้องปีร้ะธ์านสำานักุพััฒนาโคู่ร้งกุาร้พัิเศัษั บจี. เคู่ร้ือเจีร้ิญโภคู่ภัณฑิ์

 กุร้ร้มกุาร้บร้ิหุ้าร้ บจี. เคู่ร้ือเจีร้ิญโภคู่ภัณฑิ์

ปีัจีจีุบัน กุร้ร้มกุาร้ บจี. เอเชีย เอร้า วัน

 กุร้ร้มกุาร้ บจี. แอสเซนดื์ กุรุ้�ปี

 กุร้ร้มกุาร้ บจี. ท์ร้้ มันนี�
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ผู้้ �บริหาร

นายมนัสูสู์  มานะวุฒิเวช กี่รรมกี่ารผู้้�จัดกี่ารใหญ่ (ร่วม)           

อายุ	47	ปีี	

วันที่ี� ได้ ้รับการแต่งตั�ง

26 พัฤศัจีิกุายน 2562 

การถืือหุ ้นในบริษััที่	(ณ	31	ธัันวาคมู	2564)	 	

หุุ้�นสามัญ       หุุ้�นกุ้�

-  ตนเอง :  1,218,821 หุุ้�น (ร้�อยละ 0.00) -  ตนเอง : ไม่มี

-  คู่้่สมร้ส : ไม่มี  -  คู่้่สมร้ส : 3,000 หุ้น่วย

การถืือหุ ้นกู ้ ในบริษััที่ย่อย	(ณ	31	ธัันวาคมู	2564)

TUC

-  ตนเอง : ไม่มี

-  คู่้่สมร้ส : ไม่มี  

ความูสัูมูพัันธั์ที่างครอบครัวระหว่างผูู้ ้บริหาร

- ไม่มี - 

คุณวุฒิิที่างการศึึกษัา

ปีร้ิญญาโท์   วิศัวกุร้ร้มศัาสตร้์ Electrical Engineering, Syracuse University (M. of Science) และ Electric Engineering,  

   Rensselaer Polytechnic (M. of Science) ปีร้ะเท์ศัสหุ้รั้ฐอเมร้ิกุา

ปีริ้ญญาตร้ี   วิศัวกุร้ร้มศัาสตร้บัณฑิิต (วิศัวกุร้ร้มไฟฟ้า) สถัาบันเท์คู่โนโลยีพัร้ะจีอมเกุล�าเจี�าคุู่ณท์หุ้าร้ลาดืกุร้ะบัง

การอบรมูทีี่� เกี�ยวข้้องทีี่�จัด้โด้ยสูมูาคมูสู่งเสูริมูสูถืาบันกรรมูการบริษััที่ไที่ย	(IOD)	

Directors Certification Program (DCP) 2563

ปีระวัติการที่ำางานที่ี�สู ำาคัญ

บริ้ษััท์ ท์ร้้ คู่อร้์ปีอเร้ชั�น จีำากุัดื (มหุ้าชน) และ บร้ิษััท์ย่อย (ในร้ะยะ 5 ปีีย�อนหุ้ลัง)

กุ.พั. 2564 - ปีัจีจีุบัน กุร้ร้มกุาร้ผู้้�จีัดืกุาร้ใหุ้ญ่ (ร้่วม) บมจี. ท์ร้้ คู่อร้์ปีอเร้ชั�น

พั.ย. 2562 - กุ.พั. 2564 ผู้้�อำานวยกุาร้บร้ิหุ้าร้อาวุโส - ดื�านกุาร้บริ้หุ้าร้จัีดืกุาร้ร้ะดืับภ้มิภาคู่ BMA II & East

 บมจี. ท์ร้้ คู่อร้์ปีอเร้ชั�น

2561 - พั.ย. 2562 ผู้้�อำานวยกุาร้บร้ิหุ้าร้ดื�านกุาร้บร้ิหุ้าร้จัีดืกุาร้ร้ะดืับภ้มิภาคู่ (พัื�นที์�ภาคู่ตะวันออกุ)

 บมจี. ท์ร้้ คู่อร้์ปีอเร้ชั�น

2560 - พั.ย. 2561 ผู้้�อำานวยกุาร้บร้ิหุ้าร้ดื�านกุาร้บร้ิหุ้าร้จัีดืกุาร้ร้ะดืับภ้มิภาคู่ 

 (พัื�นที์�ภาคู่กุลางและภาคู่ตะวันออกุ) บมจี. ท์ร้้ คู่อร้์ปีอเร้ชั�น

กุ.คู่. 2564 - ปีัจีจีุบัน กุร้ร้มกุาร้ผู้้�จีัดืกุาร้ใหุ้ญ่ บจี. ท์ร้้ ม้ฟ เอช ย้นิเวอร้์แซล คู่อมมิวนิเคู่ชั�น

2556 - ปีัจีจีุบัน กุร้ร้มกุาร้ บจี. ท์ร้้ มัลติมีเดีืย



รายงานประจำป 2564 (แบบ 56-1 One Report)

True to Tech, The Future is True

402

402

กุาร้ดืำาร้งตำาแหุ้น่งใดืๆ ในกิุจีกุาร้หุ้ร้ือองคู่์กุร้อ่นในปีีที์�ผู้่านมา

บร้ิษััท์จีดืท์ะเบียนในตลาดืหุ้ลักุท์ร้ัพัย์แหุ้่งปีร้ะเท์ศัไท์ย

- ไม่มี -

บร้ิษััท์ที์�มิไดื�จีดืท์ะเบียนในตลาดืหุ้ลักุท์ร้ัพัย์แหุ้่งปีร้ะเท์ศัไท์ย

- ไม่มี -



รายงานประจำป 2564 (แบบ 56-1 One Report)

True to Tech, The Future is True

403

403

นายณัฐวุฒิ  อีมรวิวัฒน์ กี่รรมกี่ารผู้้ �จัดกี่ารใหญ่ (ร่วม)

อายุ	48	ปีี	 	

วันที่ี� ได้ ้รับการแต่งตั�ง

2 กุุมภาพัันธ์์ 2564 

การถืือหุ ้นในบริษััที่	(ณ	31	ธัันวาคมู	2564)	 	

หุุ้�นสามัญ       หุุ้�นกุ้�

-  ตนเอง :  808,656 หุุ้�น (ร้�อยละ 0.00) -  ตนเอง : ไม่มี

-  คู่้่สมร้ส : ไม่มี  -  คู่้่สมร้ส : ไม่มี

การถืือหุ ้นกู ้ ในบริษััที่ย่อย	(ณ	31	ธัันวาคมู	2564)

TUC

-  ตนเอง : ไม่มี

-  คู่้่สมร้ส : ไม่มี 

ความูสัูมูพัันธั์ที่างครอบครัวระหว่างผูู้ ้บริหาร

- ไม่มี - 

คุณวุฒิิที่างการศึึกษัา

ปีริ้ญญาโท์   สาขาบร้ิหุ้าร้ธ์ุร้กุิจี สถัาบันเท์คู่โนโลยีแมสซาช้เซตส์ ปีร้ะเท์ศัสหุ้รั้ฐอเมร้ิกุา 

ปีริ้ญญาโท์   สาขาวิศัวกุร้ร้มศัาสตร้์อุตสาหุ้กุาร้ สถัาบันเท์คู่โนโลยีจีอร้์เจีีย ปีร้ะเท์ศัสหุ้ร้ัฐอเมร้ิกุา

ปีริ้ญญาตร้ี   สาขาวิศัวกุร้ร้มไฟฟ้า จุีฬาลงกุร้ณ์มหุ้าวิท์ยาลัย

การอบรมู	 	

Cyber Security Law (2564)

3D Heatmap Project (2564)

การอบรมูทีี่� เกี�ยวข้้องทีี่�จัด้โด้ยสูมูาคมูสู่งเสูริมูสูถืาบันกรรมูการบริษััที่ไที่ย	(IOD)	 	

Director Accreditation Program (DAP) 2562

ปีระวัติการที่ำางานที่ี�สู ำาคัญ

บริ้ษััท์ ท์ร้้ คู่อร้์ปีอเร้ชั�น จีำากุัดื (มหุ้าชน) และ บร้ิษััท์ย่อย (ในร้ะยะ 5 ปีีย�อนหุ้ลัง)

กุ.พั. 2564 - ปีัจีจีุบัน กุร้ร้มกุาร้ผู้้�จีัดืกุาร้ใหุ้ญ่ (ร้่วม) บมจี. ท์ร้้ คู่อร้์ปีอเร้ชั�น

มี.คู่. 2563 - ปีัจีจีุบัน กุร้ร้มกุาร้บริ้หุ้าร้ บมจี. ท์ร้้ คู่อร้์ปีอเร้ชั�น

พั.คู่. 2564 - ปีัจีจีุบัน ปีร้ะธ์านกุร้ร้มกุาร้ บจี. ชีวีบร้ิร้ักุษั์

กุ.พั. 2564 - เม.ย. 2564 กุร้ร้มกุาร้ บจี. ชีวีบร้ิร้ักุษั์

ต.คู่. 2563 - ปีัจีจีุบัน กุร้ร้มกุาร้ บจี. ท์ร้้ ดืิจิีท์ัล กุรุ้�ปี

ส.คู่. 2563 - ปีัจีจีุบัน กุร้ร้มกุาร้ผู้้�จัีดืกุาร้ใหุ้ญ่ บจี. ท์ร้้ ดิืจิีท์ัล กุรุ้�ปี



รายงานประจำป 2564 (แบบ 56-1 One Report)

True to Tech, The Future is True

404

404

กุาร้ดืำาร้งตำาแหุ้น่งใดืๆ ในกิุจีกุาร้หุ้ร้ือองคู่์กุร้อ่นในปีีที์�ผู้่านมา

บร้ิษััท์จีดืท์ะเบียนในตลาดืหุ้ลักุท์ร้ัพัย์แหุ้่งปีร้ะเท์ศัไท์ย

- ไม่มี -

บร้ิษััท์ที์�มิไดื�จีดืท์ะเบียนในตลาดืหุ้ลักุท์ร้ัพัย์แหุ้่งปีร้ะเท์ศัไท์ย

ต.คู่. 2564 - ปีัจีจีุบัน ร้องปีร้ะธ์านสภาดืิจีิท์ัลเพั่อเศัร้ษัฐกุิจีและสังคู่มแหุ้่งปีร้ะเท์ศัไท์ย



รายงานประจำป 2564 (แบบ 56-1 One Report)

True to Tech, The Future is True

405

405

ดร. ธีรเดช  ดำารงค์พลาสูิที่ธิ� กี่รรมกี่ารผู้้ �จัดกี่ารใหญ่ (ร่วม)

อายุ	47	ปีี	 	

วันที่ี� ได้ ้รับการแต่งตั�ง

2 กุุมภาพัันธ์์ 2564 

การถืือหุ ้นในบริษััที่	(ณ	31	ธัันวาคมู	2564)	 	

หุุ้�นสามัญ       หุุ้�นกุ้�

-  ตนเอง : 953,636 หุุ้�น (ร้�อยละ 0.00) -  ตนเอง : ไม่มี

-  คู่้่สมร้ส : ไม่มี  -  คู่้่สมร้ส : ไม่มี 

การถืือหุ ้นกู ้ ในบริษััที่ย่อย	(ณ	31	ธัันวาคมู	2564)

TUC

-  ตนเอง : ไม่มี

-  คู่้่สมร้ส : ไม่มี 

ความูสัูมูพัันธั์ที่างครอบครัวระหว่างผูู้ ้บริหาร

- ไม่มี - 

คุณวุฒิิที่างการศึึกษัา

ปีริ้ญญาเอกุ  สาขาบร้ิหุ้าร้ธ์ุร้กุิจีและกุาร้จีัดืกุาร้ กุาร้เงิน มหุ้าวิท์ยาลัยธ์ร้ร้มศัาสตร้์

ปีริ้ญญาโท์   สาขาเท์คู่โนโลยีสาร้สนเท์ศัและธุ์ร้กุิจี จีุฬาลงกุร้ณ์มหุ้าวิท์ยาลัย

ปีริ้ญญาตร้ี   สาขาวิท์ยาศัาสตร้์สถัิติ มหุ้าวิท์ยาลัยเชียงใหุ้ม่

การอบรมู	 	

Cyber Security Law (2564)

3D Heatmap Project (2564)

การอบรมูทีี่� เกี�ยวข้้องทีี่�จัด้โด้ยสูมูาคมูสู่งเสูริมูสูถืาบันกรรมูการบริษััที่ไที่ย	(IOD)	 	

Director Certification Program (DCP) 2563

ปีระวัติการที่ำางานที่ี�สู ำาคัญ

บริ้ษััท์ ท์ร้้ คู่อร้์ปีอเร้ชั�น จีำากุัดื (มหุ้าชน) และ บร้ิษััท์ย่อย (ในร้ะยะ 5 ปีีย�อนหุ้ลัง)

กุ.พั. 2564 - ปีัจีจีุบัน กุร้ร้มกุาร้ผู้้�จีัดืกุาร้ใหุ้ญ่ (ร้่วม) บมจี. ท์ร้้ คู่อร้์ปีอเร้ชั�น

 กุร้ร้มกุาร้บร้ิหุ้าร้ บมจี. ท์ร้้ คู่อร้์ปีอเร้ชั�น

 หุ้ัวหุ้น�าคู่ณะผู้้�บริ้หุ้าร้ดื�านกุาร้พัาณิชย์ (ร้่วม) บมจี. ท์ร้้ คู่อร้์ปีอเร้ชั�น

กุ.คู่. 2562 - กุ.พั. 2564 ผู้้�อำานวยกุาร้บร้ิหุ้าร้ ธ์ุร้กุิจีร้ีเท์ล บมจี. ท์ร้้ คู่อร้์ปีอเร้ชั�น

กุาร้ดืำาร้งตำาแหุ้น่งใดืๆ ในกิุจีกุาร้หุ้ร้ือองคู่์กุร้อ่นในปีีที์�ผู้่านมา

บริ้ษััท์จีดืท์ะเบียนในตลาดืหุ้ลักุท์ร้ัพัย์แหุ้่งปีร้ะเท์ศัไท์ย

- ไม่มี -

บร้ิษััท์ท์ี�มิไดื�จีดืท์ะเบียนในตลาดืหุ้ลักุท์ร้ัพัย์แหุ้่งปีร้ะเท์ศัไท์ย

2556 - 2562 ผู้้�อำานวยกุาร้บร้ิหุ้าร้ บจี. ดืันน์ฮัมบี� (ปีร้ะเท์ศัไท์ย)



รายงานประจำป 2564 (แบบ 56-1 One Report)

True to Tech, The Future is True

406

406

นายสุูภกี่ิจ  วรรธนะดิษัฐ์ หัวหน�าคณะผู้้ �บริหารด�านกี่ารพาณิชย์ (ร ่วม)

อายุ	57	ปีี	 	

วันที่ี� ได้ ้รับการแต่งตั�ง

1 มกุร้าคู่ม 2561 

การถืือหุ ้นในบริษััที่	(ณ	31	ธัันวาคมู	2564)	 	

หุุ้�นสามัญ       หุุ้�นกุ้�

-  ตนเอง : 1,002,240 หุุ้�น (ร้�อยละ 0.00) -  ตนเอง : ไม่มี

-  คู่้่สมร้ส : ไม่มี  -  คู่้่สมร้ส : ไม่มี 

การถืือหุ ้นกู ้ ในบริษััที่ย่อย	(ณ	31	ธัันวาคมู	2564)

TUC

-  ตนเอง : ไม่มี

-  คู่้่สมร้ส : ไม่มี  

ความูสัูมูพัันธั์ที่างครอบครัวระหว่างผูู้ ้บริหาร

- ไม่มี - 

คุณวุฒิิที่างการศึึกษัา

ปีร้ิญญาโท์ บริ้หุ้าร้ธ์ุร้กุิจี California University of Pennsylvania ปีร้ะเท์ศัสหุ้รั้ฐอเมร้ิกุา

ปีร้ิญญาตร้ี สาขาเศัร้ษัฐศัาสตร้์ มหุ้าวิท์ยาลัยธ์ร้ร้มศัาสตร้์ 

ปีร้ะกุาศันียบัตร้ วิท์ยาลัยปี้องกุันร้าชอาณาจัีกุร้ หุ้ลักุส้ตร้กุาร้ปี้องกุันร้าชอาณาจัีกุร้ภาคู่ร้ัฐร้่วมเอกุชน รุ้่นที์� 23

การอบรมูที่ี� เกี�ยวข้้องทีี่�จัด้โด้ยสูมูาคมูสู่งเสูริมูสูถืาบันกรรมูการบริษััที่ไที่ย	(IOD)	 	

Director Certification Program (DCP 272/2019)

Boards That Make a Difference (BMD 10/2020)

ปีระวัติการที่ำางานที่ี�สู ำาคัญ

บร้ิษััท์ ท์ร้้ คู่อร้์ปีอเร้ชั�น จีำากุัดื (มหุ้าชน) และ บร้ิษััท์ย่อย (ในร้ะยะ 5 ปีีย�อนหุ้ลัง)

กุ.พั. 2564 - ปีัจีจีุบัน หัุ้วหุ้น�าคู่ณะผู้้�บริ้หุ้าร้ดื�านกุาร้พัาณิชย์ (ร้่วม) บมจี. ท์ร้้ คู่อร้์ปีอเร้ชั�น

ม.คู่. 2561 - กุ.พั. 2564 หุ้ัวหุ้น�าคู่ณะผู้้�บริ้หุ้าร้ดื�านกุาร้พัาณิชย์ บมจี. ท์ร้้ คู่อร้์ปีอเร้ชั�น

ปีัจีจีุบัน กุร้ร้มกุาร้บร้ิหุ้าร้, Commercial บมจี. ท์ร้้ คู่อร้์ปีอเร้ชั�น

พั.ย. 2555 - ธ์.คู่. 2560 ผู้้�อำานวยกุาร้กุลุ่ม ดื�านกุาร้ตลาดื บมจี. ท์ร้้ คู่อร้์ปีอเร้ชั�น

พั.ย. 2561 - ปีัจีจีุบัน กุร้ร้มกุาร้ บจี. ท์ร้้ ดืิสท์ร้ิบิวชั�น แอนดื์ เซลส์ 

พั.คู่. 2561 - ปีัจีจีุบัน กุร้ร้มกุาร้ บจี. ท์ร้้ อินเท์อร้์เน็ต คู่อร้์ปีอเร้ชั�น 

ส.คู่. 2549 - ปีัจีจีุบัน กุร้ร้มกุาร้ บจี. ท์ร้้ อินเตอร้์เนชั�นแนล คู่อมมิวนิเคู่ชั�น 

2555 - ปีัจีจีุบัน กุร้ร้มกุาร้ บจี. ท์ร้้ ไลฟ์ พัลัส 

ปีัจีจีุบัน หุ้ัวหุ้น�าคู่ณะผู้้�บริ้หุ้าร้ดื�านพัาณิชย์ บจี. ท์ร้้ ม้ฟ เอช ย้นิเวอร้์แซล คู่อมมิวนิเคู่ชั�น



รายงานประจำป 2564 (แบบ 56-1 One Report)

True to Tech, The Future is True

407

407

กุาร้ดืำาร้งตำาแหุ้น่งใดืๆ ในกิุจีกุาร้หุ้ร้ือองคู่์กุร้อ่นในปีีที์�ผู้่านมา

บริ้ษััท์จีดืท์ะเบียนในตลาดืหุ้ลักุท์ร้ัพัย์แหุ้่งปีร้ะเท์ศัไท์ย

- ไม่มี -

บริ้ษััท์ที์�มิไดื�จีดืท์ะเบียนในตลาดืหุ้ลักุท์ร้ัพัย์แหุ้่งปีร้ะเท์ศัไท์ย

- ไม่มี -



รายงานประจำป 2564 (แบบ 56-1 One Report)

True to Tech, The Future is True

408

408

นายขจร  เจียรวนนที่์ ผู้้ �อีำานวยกี่ารบริหาร ด�านกิี่จกี่ารอีงค์กี่ร

อายุ	55	ปีี	 	

วันที่ี� ได้ ้รับการแต่งตั�ง

21 กุุมภาพัันธ์์ 2555 

การถืือหุ ้นในบริษััที่	(ณ	31	ธัันวาคมู	2564)	 	

หุุ้�นสามัญ       หุุ้�นกุ้�

-  ตนเอง : 1,031,302 หุุ้�น (ร้�อยละ 0.00) -  ตนเอง : ไม่มี

-  คู่้่สมร้ส : ไม่มี  -  คู่้่สมร้ส : ไม่มี 

การถืือหุ ้นกู ้ ในบริษััที่ย่อย	(ณ	31	ธัันวาคมู	2564)

TUC

-  ตนเอง : ไม่มี

-  คู่้่สมร้ส : ไม่มี  

ความูสัูมูพัันธั์ที่างครอบครัวระหว่างผูู้ ้บริหาร

- ไม่มี - 

คุณวุฒิิที่างการศึึกษัา

ปีร้ิญญาตร้ี   กุาร้จัีดืกุาร้ Fairleigh Dickinson University ร้ัฐนิวเจีอร้์ซีย์ ปีร้ะเท์ศัสหุ้รั้ฐอเมร้ิกุา

การอบรมู

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)

การอบรมูที่ี� เกี�ยวข้้องทีี่�จัด้โด้ยสูมูาคมูสู่งเสูริมูสูถืาบันกรรมูการบริษััที่ไที่ย	(IOD)	

- ไม่มี -

ปีระวัติการที่ำางานที่ี�สู ำาคัญ

บร้ิษััท์ ท์ร้้ คู่อร้์ปีอเร้ชั�น จีำากุัดื (มหุ้าชน) และ บร้ิษััท์ย่อย (ในร้ะยะ 5 ปีีย�อนหุ้ลัง)

ปีัจีจีุบัน ผู้้�อำานวยกุาร้บร้ิหุ้าร้ ดื�านกุิจีกุาร้องคู่์กุร้ บมจี. ท์ร้้ คู่อร้์ปีอเร้ชั�น 

 ผู้้�อำานวยกุาร้บร้ิหุ้าร้ ดื�านกุิจีกุาร้องคู่์กุร้ บจี. ท์ร้้ ม้ฟ เอช ย้นิเวอร้์แซล คู่อมมิวนิเคู่ชั�น

 กุร้ร้มกุาร้ บจี. ท์ร้้ ย้ไนเต็ดื ฟุตบอล คู่ลับ

 กุร้ร้มกุาร้ บจี. ท์ร้้ อีโลจีิสติกุส์

 กุร้ร้มกุาร้ บจี. ท์ร้้ ดืิสท์ร้ิบิวชั�น แอนดื์ เซลส์ 

 กุร้ร้มกุาร้ บจี. ส่องดืาว
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ปีัจีจีุบัน กุร้ร้มกุาร้ บจี. ซีนิเพัล็กุซ์ 

 กุร้ร้มกุาร้ บจี. ท์ร้้ มีเดีืย โซล้ชั�นส์ 

 กุร้ร้มกุาร้ บจี. แซท์เท์ลไลท์์ เซอร้์วิส 

 กุร้ร้มกุาร้ บจี. แพันเท์อร้์ เอ็นเท์อร้์เท์นเมนท์์ 

 กุร้ร้มกุาร้ บจี. เท์เลคู่อมโฮลดืิ�ง 

 กุร้ร้มกุาร้ บจี. ท์ร้้ วิชั�นส์ กุรุ้�ปี 

2560 - ปีัจีจีุบัน กุร้ร้มกุาร้บร้ิหุ้าร้ บมจี. ท์ร้้ คู่อร้์ปีอเร้ชั�น  

ธ์.คู่. 2543 - เม.ย. 2561 กุร้ร้มกุาร้ บมจี. กุรุ้งเท์พัอินเตอร้์เท์เลเท์คู่

 กุร้ร้มกุาร้ บจี. ท์ร้้ ม้ฟ

2552 -  ม.คู่. 2560 กุร้ร้มกุาร้ บจี. ท์ร้้ อินเท์อร้์เน็ต คู่อร้์ปีอเร้ชั�น   

กุาร้ดืำาร้งตำาแหุ้น่งใดืๆ ในกิุจีกุาร้หุ้ร้ือองคู่์กุร้อ่นในปีีที์�ผู้่านมา

บริ้ษััท์จีดืท์ะเบียนในตลาดืหุ้ลักุท์ร้ัพัย์แหุ้่งปีร้ะเท์ศัไท์ย

- ไม่มี -

บริ้ษััท์ที์�มิไดื�จีดืท์ะเบียนในตลาดืหุ้ลักุท์ร้ัพัย์แหุ้่งปีร้ะเท์ศัไท์ย

ปีัจีจุีบัน กุร้ร้มกุาร้บร้ิหุ้าร้ บจี. เคู่ร้ือเจีร้ิญโภคู่ภัณฑิ์

 ร้องปีร้ะธ์านคู่ณะกุร้ร้มกุาร้บร้ิหุ้าร้ บจี. ธ์นเท์เลคู่อม

 กุร้ร้มกุาร้ บจี. ท์ร้้ ลีสซิ�ง 

 กุร้ร้มกุาร้ บจี. ท์ร้้ พัร้อพัเพัอร้์ตีส์ 

 กุร้ร้มกุาร้ บมจี. ซีพัีพีัซี 

 กุร้ร้มกุาร้ บจี. โภคู่ภัณฑิ์เอ็นเตอร้์ไพัร้ซ์  

 กุร้ร้มกุาร้ บจี. เอสเอไอซี มอเตอร้์ - ซีพีั 

 กุร้ร้มกุาร้ บจี. เอ็มจีี เซลส์ (ปีร้ะเท์ศัไท์ย) 

 กุร้ร้มกุาร้ บจี. เอคู่โคู่ ออโต�พัาร้์ท์ (ไท์ยแลนดื์)

 กุร้ร้มกุาร้ บจี. สยามแลนดื์ ฟลายอิ�ง

 กุร้ร้มกุาร้ บจี. วิซดือม แอสเซท์ส์ คู่อร้์ปีอเร้ชั�น

 กุร้ร้มกุาร้ บจี. วิซดือม โซไซตี� ดีืเวลลอปีเม�น คู่อร้์ปีอเร้ชั�น

 กุร้ร้มกุาร้ บจี. วิซดือม แลนดื์มาร้์กุ คู่อร้์ปีอเร้ชั�น

 กุร้ร้มกุาร้ บจี. ท์ร้้ ไอคู่อนสยาม

 กุร้ร้มกุาร้ บจี. 84

 กุร้ร้มกุาร้ บจี. นว 84

 กุร้ร้มกุาร้ บจี. วีเอ็นเอส พัร็้อพัเพัอร้์ตี�

 กุร้ร้มกุาร้ บจี. บีเคู่ไอ พัร้็อพัเพัอร้์ตี�
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นางสูาวยุภา  ลีวงศุ์เจริญ **  หัวหน�าคณะผู้้�บริหารด�านกี่ารเงิน

อายุ	57	ปีี	 	

วันที่ี� ได้ ้รับการแต่งตั�ง

28 กุุมภาพัันธ์์ 2562 

การถืือหุ ้นในบริษััที่	(ณ	31	ธัันวาคมู	2564)	 	

หุุ้�นสามัญ       หุุ้�นกุ้�

-  ตนเอง : 3,088,681 หุุ้�น (ร้�อยละ 0.01) -  ตนเอง : ไม่มี

-  คู่้่สมร้ส : ไม่มี  -  คู่้่สมร้ส : ไม่มี 

การถืือหุ ้นกู ้ ในบริษััที่ย่อย	(ณ	31	ธัันวาคมู	2564)

TUC

-  ตนเอง : ไม่มี

-  คู่้่สมร้ส : ไม่มี  

ความูสัูมูพัันธั์ที่างครอบครัวระหว่างผูู้ ้บริหาร

- ไม่มี - 

คุณวุฒิิที่างการศึึกษัา

ปีร้ิญญาโท์  คู่ณะบริ้หุ้าร้ธ์ุร้กุิจี สถัาบันบัณฑิิตพััฒนบริ้หุ้าร้ศัาสตร้์

ปีร้ิญญาตร้ี  คู่ณะพัาณิชยศัาสตร้์และกุาร้บัญชี มหุ้าวิท์ยาลัยธ์ร้ร้มศัาสตร้์

การอบรมู	

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)

การอบรมูที่ี� เกี�ยวข้้องทีี่�จัด้โด้ยสูมูาคมูสู่งเสูริมูสูถืาบันกรรมูการบริษััที่ไที่ย	(IOD)	

Director Certification Program (DCP 270/2019)

การอบรมูหลักสููตรการพััฒินาความูรู ้ต ่อเน ่องด้้านบัญชี	(REFRESH)

ปีี 2564

หุ้ลักุส้ตร้ร้้�ท์ันธ์ุร้กุิจีดื�วยกุาร้วิเคู่ร้าะหุ้์งบกุาร้เงิน  ซึ�งไดื�ร้ับคู่วามเหุ้็นชอบโดืยสภาวิชาชีพับัญชี ในพัร้ะบร้มร้าช้ปีถััมภ์  

จีำานวน 7 ชั�วโมง

หุ้ลักุส้ตร้ TLCA CFO CPD คู่ร้ั�งที์� 8/2564 หุ้ัวข�อ The modern CFO : Driving Digital Transformation of the Finance and 

Accounting  จัีดืโดืยสมาคู่มบร้ิษััท์จีดืท์ะเบียนไท์ย  จีำานวน 2 ชั�วโมง

**ผู้้�ที์�ไดื�ร้ับมอบหุ้มายใหุ้�รั้บผู้ิดืชอบส้งสุดืในสายงานบัญชีและกุาร้เงิน
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ปีี 2563

หุ้ลักุส้ตร้ร้้�ท์ันธ์ุร้กุิจีดื�วยกุาร้วิเคู่ร้าะหุ้์งบกุาร้เงิน  ซึ�งไดื�ร้ับคู่วามเหุ้็นชอบโดืยสภาวิชาชีพับัญชี ในพัร้ะบร้มร้าช้ปีถััมภ์  

จีำานวน 7 ชั�วโมง

ปีี 2562

หุ้ลักุส้ตร้มาตร้ฐานกุาร้ร้ายงานท์างกุาร้เงินสำาหุ้รั้บเคู่ร้่องมือท์างกุาร้เงิน (TAS 32 TFRS 9 และ TFRS 7) ซึ�งไดื�รั้บ 

คู่วามเห็ุ้นชอบโดืยสภาวิชาชีพับัญชี ในพัร้ะบร้มร้าช้ปีถััมภ์  จีำานวน 6 ชั�วโมง

ปีระวัติการที่ำางานที่ี�สู ำาคัญด้้านบัญชีหรือการเงิน

บริ้ษััท์ ท์ร้้ คู่อร้์ปีอเร้ชั�น จีำากุัดื (มหุ้าชน) และ บร้ิษััท์ย่อย

พั.ย. 2562 - ปีัจีจีุบัน หัุ้วหุ้น�าคู่ณะผู้้�บริ้หุ้าร้ดื�านกุาร้เงิน บมจี. ท์ร้้ คู่อร้์ปีอเร้ชั�น

มี.คู่. 2562 - พั.ย. 2562 หุ้ัวหุ้น�าคู่ณะผู้้�บริ้หุ้าร้ดื�านกุาร้เงิน (ร้่วม) บมจี. ท์ร้้ คู่อร้์ปีอเร้ชั�น

กุ.ย. 2560 - กุ.พั. 2562 ร้องหุ้ัวหุ้น�าคู่ณะผู้้�บริ้หุ้าร้ดื�านกุาร้เงิน บมจี. ท์ร้้ คู่อร้์ปีอเร้ชั�น

ม.คู่. 2560 - ปีัจีจีุบัน หัุ้วหุ้น�าคู่ณะผู้้�บริ้หุ้าร้ดื�านกุาร้เงิน บจี. ท์ร้้ ม้ฟ เอช ย้นิเวอร้์แซล คู่อมมิวนิเคู่ชั�น

ม.คู่. 2557 - ปีัจีจีุบัน หัุ้วหุ้น�าคู่ณะผู้้�บริ้หุ้าร้ดื�านกุาร้เงิน กุลุ่มธุ์ร้กุิจีเพัย์ท์ีวีและกุลุ่มธุ์ร้กุิจีออนไลน์

ปีระวัติการที่ำางานที่ี�สู ำาคัญ

บริ้ษััท์ ท์ร้้ คู่อร้์ปีอเร้ชั�น จีำากุัดื (มหุ้าชน) และ บร้ิษััท์ย่อย (ในร้ะยะ 5 ปีีย�อนหุ้ลัง)

ปีัจีจุีบัน   กุร้ร้มกุาร้บร้ิหุ้าร้ บมจี. ท์ร้้ คู่อร้์ปีอเร้ชั�น

กุ.ย. 2563 - ปีัจีจีุบัน กุร้ร้มกุาร้ บจี. ท์ร้้ ม้ฟ

ส.คู่. 2563 - ปีัจีจีุบัน กุร้ร้มกุาร้ True Digital Vietnam Joint Stock Company

ธ์.คู่. 2562 - ปีัจีจีุบัน กุร้ร้มกุาร้ True Digital Philippines Inc.

เม.ย. 2562 - ปีัจีจีุบัน กุร้ร้มกุาร้ บมจี. กุรุ้งเท์พัอินเตอร้์เท์เลเท์คู่

กุ.พั. 2562 - ปีัจีจีุบัน กุร้ร้มกุาร้ บจี. ท์ร้้ อินเท์อร้์เน็ต คู่อร้์ปีอเร้ชั�น

พั.ย. 2561 - ปีัจีจีุบัน กุร้ร้มกุาร้ บจี. ท์ร้้ ดืิสท์ร้ิบิวชั�น แอนดื์ เซลส์

ส.คู่. 2561 - ปีัจีจีุบัน กุร้ร้มกุาร้ บจี. ท์ร้้โฟร้์ย้ สเตชั�น

พั.คู่. 2561 - ปีัจีจีุบัน กุร้ร้มกุาร้ บจี. ส่องดืาว

2561 - ปีัจีจีุบัน  กุร้ร้มกุาร้ บจี. ท์ร้้ อีโลจิีสติกุส์

ธ์.คู่. 2560 - ปีัจีจีุบัน กุร้ร้มกุาร้ บจี. ท์ร้้ ม้ฟ เอช ย้นิเวอร้์แซล คู่อมมิวนิเคู่ชั�น

ธ์.คู่. 2560  - ปีัจีจีุบัน กุร้ร้มกุาร้ Gold Palace Investments Limited

พั.คู่. 2560 - ปีัจีจีุบัน กุร้ร้มกุาร้ Golden Light Company Limited

พั.คู่. 2560  - ปีัจีจีุบัน กุร้ร้มกุาร้ Goldsky Company Limited

2560 - ปีัจีจีุบัน  กุร้ร้มกุาร้ บจี. ท์ร้้ ดืิจิีท์ัล กุรุ้�ปี 

2560 - ปีัจีจีุบัน  กุร้ร้มกุาร้ บจี. ท์ร้้ ดืิจิีท์ัล พัาร้์คู่

ธ์.คู่. 2559 - ปีัจีจีุบัน กุร้ร้มกุาร้ บจี. เอพัีแอนดื์เจี โปีร้ดัืกุชัน 

ต.คู่. 2559 - ปีัจีจีุบัน กุร้ร้มกุาร้ บจี. ท์ร้้ ซีเจี คู่ร้ีเอชั�นส์

เม.ย. 2558 - ปีัจีจีุบัน กุร้ร้มกุาร้ บจี. ท์ร้้ อินคิู่วบ์

พั.ย. 2557 - ส.คู่. 2563 กุร้ร้มกุาร้ บจี. ท์ร้้ วอยซ์

2557 - ปีัจีจีุบัน  กุร้ร้มกุาร้ บจี. ท์ร้้ ไอคู่อนเท์�นท์์

2557 - ปีัจีจีุบัน  กุร้ร้มกุาร้ บจี. เอเซีย ไวร้์เลส คู่อมมิวนิเคู่ชั�น
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กุ.ย. 2556 - ปีัจีจีุบัน กุร้ร้มกุาร้ บจี. ท์ร้้ วิชั�นส์ กุรุ้�ปี

กุ.คู่. 2554 - ปีัจีจีุบัน กุร้ร้มกุาร้ บจี. เอสเอ็ม ท์ร้้

พั.คู่. 2554 - ปีัจีจีุบัน กุร้ร้มกุาร้ บจี. เท์เลเอ็นจิีเนียร้ิ�ง แอนดื์ เซอร้์วิสเซส

พั.คู่. 2554 - ปีัจีจีุบัน กุร้ร้มกุาร้ บจี. ท์ร้้ จีีเอส

กุาร้ดืำาร้งตำาแหุ้น่งใดืๆ ในกิุจีกุาร้หุ้ร้ือองคู่์กุร้อ่นในปีีที์�ผู้่านมา

บร้ิษััท์จีดืท์ะเบียนในตลาดืหุ้ลักุท์ร้ัพัย์แหุ้่งปีร้ะเท์ศัไท์ย

- ไม่มี -

บร้ิษััท์ที์�มิไดื�จีดืท์ะเบียนในตลาดืหุ้ลักุท์ร้ัพัย์แหุ้่งปีร้ะเท์ศัไท์ย

- ไม่มี -
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นางสูาวศุรินที่ร์รา  วงศุ์ศุุภลักี่ษัณ์  หัวหน�าคณะผู้้�บริหารด�านที่รัพยากี่รบุคคล

อายุ	52	ปีี	 	

วันที่ี� ได้ ้รับการแต่งตั�ง

26 พัฤศัจีิกุายน 2562 

การถืือหุ ้นในบริษััที่	(ณ	31	ธัันวาคมู	2564)	 	

หุุ้�นสามัญ       หุุ้�นกุ้�

-  ตนเอง : 2,535,411 หุุ้�น (ร้�อยละ 0.01) -  ตนเอง : ไม่มี

-  คู่้่สมร้ส : ไม่มี  -  คู่้่สมร้ส : ไม่มี  

การถืือหุ ้นกู ้ ในบริษััที่ย่อย	(ณ	31	ธัันวาคมู	2564)

TUC

-  ตนเอง : ไม่มี

-  คู่้่สมร้ส : ไม่มี  

ความูสัูมูพัันธั์ที่างครอบครัวระหว่างผูู้ ้บริหาร

- ไม่มี - 

คุณวุฒิิที่างการศึึกษัา

ปีริ้ญญาโท์  สาขาบร้ิหุ้าร้ธ์ุร้กุิจี มหุ้าวิท์ยาลัยอัสสัมชัญ

ปีริ้ญญาตร้ี   สาขาบัญชีและบร้ิหุ้าร้ธ์ุร้กุิจี วิชาเอกุกุาร้ตลาดื มหุ้าวิท์ยาลัยอัสสัมชัญ

การอบรมู	

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)

การอบรมูทีี่� เกี�ยวข้้องทีี่�จัด้โด้ยสูมูาคมูสู่งเสูริมูสูถืาบันกรรมูการบริษััที่ไที่ย	(IOD)	

Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) 2564 

Board Nomination and Compensation Program (BNCP) 2563 

Director Certification Program (DCP) 2562
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ปีระวัติการที่ำางานที่ี�สู ำาคัญ

บร้ิษััท์ ท์ร้้ คู่อร้์ปีอเร้ชั�น จีำากุัดื (มหุ้าชน) และ บร้ิษััท์ย่อย (ในร้ะยะ 5 ปีีย�อนหุ้ลัง)

พั.ย. 2562 - ปีัจีจีุบัน หัุ้วหุ้น�าคู่ณะผู้้�บริ้หุ้าร้ดื�านท์รั้พัยากุร้บุคู่คู่ล บมจี. ท์ร้้ คู่อร้์ปีอเร้ชั�น

ปีัจีจีุบัน   กุร้ร้มกุาร้บร้ิหุ้าร้ บมจี. ท์ร้้ คู่อร้์ปีอเร้ชั�น

พั.ย. 2561 - ส.คู่. 2563 กุร้ร้มกุาร้ บจี. ท์ร้้ ดืิสท์ร้ิบิวชั�น แอนดื์ เซลส์

2560 - ปีัจีจีุบัน  กุร้ร้มกุาร้ บจี. ท์ร้้ ดืิจีิท์ัล พัาร้์คู่

2560 - 2561  กุร้ร้มกุาร้ บจี. ท์ร้้ ดืิจีิท์ัล กุรุ้�ปี 

พั.คู่. 2559 - ธ์.คู่. 2561 กุร้ร้มกุาร้ บจี. เท์เลคู่อม แอสเซท์ แมเนจีเมนท์์

พั.คู่. 2559 - มิ.ย. 2561 กุร้ร้มกุาร้ บจี. ท์ร้้ อินเตอร้์เนชั�นแนล เกุตเวย์

    กุร้ร้มกุาร้ บจี. ฮัท์ชิสัน มัลติมีเดีืย เซอร้์วิส (ปีร้ะเท์ศัไท์ย)

    กุร้ร้มกุาร้ บจี. ฮัท์ชิสัน เท์เลคู่อมมิวนิเคู่ชั�นส์ (ปีร้ะเท์ศัไท์ย)

    กุร้ร้มกุาร้ บจี. ท์ร้้ พัับลิคู่ คู่อมมิวนิเคู่ชั�น

ธ์.คู่. 2558 - มิ.ย. 2561 กุร้ร้มกุาร้ บจี. บีเอฟเคู่ท์ี (ปีร้ะเท์ศัไท์ย)

ธ์.คู่. 2558 - กุ.พั. 2560 กุร้ร้มกุาร้ บจี. ท์ร้้ อินเท์อร้์เน็ต คู่อร้์ปีอเร้ชั�น

พั.ย. 2558 - มิ.ย. 2561 กุร้ร้มกุาร้ บจี. ท์ร้้ ม้ฟ เอช ย้นิเวอร้์แซล คู่อมมิวนิเคู่ชั�น

2558 - 2561  กุร้ร้มกุาร้ บจี. เอเซีย ไวร้์เลส คู่อมมิวนิเคู่ชั�น

    กุร้ร้มกุาร้ บจี. ท์ร้้ อินฟอร้์เมชั�น เท์คู่โนโลยี

    กุร้ร้มกุาร้ บจี. เท์เลคู่อมโฮลดิื�ง

    กุร้ร้มกุาร้ บจี. ท์ร้้ ไอคู่อนเท์�นท์์

    กุร้ร้มกุาร้ บจี. ท์ร้้ ไลฟ์ พัลัส

กุาร้ดืำาร้งตำาแหุ้น่งใดืๆ ในกิุจีกุาร้หุ้ร้ือองคู่์กุร้อ่นในปีีที์�ผู้่านมา

บร้ิษััท์จีดืท์ะเบียนในตลาดืหุ้ลักุท์ร้ัพัย์แหุ้่งปีร้ะเท์ศัไท์ย

- ไม่มี -

บร้ิษััท์ที์�มิไดื�จีดืท์ะเบียนในตลาดืหุ้ลักุท์ร้ัพัย์แหุ้่งปีร้ะเท์ศัไท์ย

- ไม่มี -
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ผู้้ � ทีี่� ได �รับมอีบหมายให�รับผู้ิดชอีบโดยตรงในกี่ารควบคุมด้แลกี่ารที่ำาบัญชี (สูมุห ์บัญชี) 

ซ่�งมีคุณสูมบัติและเง ่อีนไขตามหลักี่เกี่ณฑ์์ที่ี�กี่ำาหนดในประกี่าศุกี่รมพัฒนาธุรกี่ิจกี่ารค�า

นางรักี่ษัอีร  ตันติเวสูสู รอีงหัวหน�าคณะผู้้ �บริหารด�านกี่ารเงิน

อายุ	55	ปีี	 	

วันที่ี� ได้ ้รับการแต่งตั�ง

1 มกุร้าคู่ม 2561 

การถืือหุ ้นในบริษััที่	(ณ	31	ธัันวาคมู	2564)	 	

หุุ้�นสามัญ       หุุ้�นกุ้�

-  ตนเอง : 831,022 หุุ้�น (ร้�อยละ 0.00) -  ตนเอง : 1,000 หุ้น่วย

-  คู่้่สมร้ส : ไม่มี  -  คู่้่สมร้ส : ไม่มี

การถืือหุ ้นกู ้ ในบริษััที่ย่อย	(ณ	31	ธัันวาคมู	2564)

TUC

-  ตนเอง : 2,500 หุ้น่วย

-  คู่้่สมร้ส : ไม่มี

ความูสัูมูพัันธั์ที่างครอบครัวระหว่างผูู้ ้บริหาร

- ไม่มี - 

คุณวุฒิิที่างการศึึกษัา

ผู้้�สอบบัญชีร้ับอนุญาต ปีร้ะเท์ศัไท์ย     

ปีร้ิญญาโท์ Master of Science in Computer Information System, University of Miami, Florida, ปีร้ะเท์ศัสหุ้ร้ัฐอเมร้ิกุา

Post-Graduate Diploma in Auditing มหุ้าวิท์ยาลัยธ์ร้ร้มศัาสตร้์

ปีริ้ญญาตร้ี บัญชีบัณฑิิต (เกุียร้ตินิยมอันดืับสอง) สาขาวิชากุาร้บัญชี จุีฬาลงกุร้ณ์มหุ้าวิท์ยาลัย

การอบรมู

Internal Auditor Training Course I & II, ICAAT

การอบรมูทีี่� เกี�ยวข้้องทีี่�จัด้โด้ยสูมูาคมูสู่งเสูริมูสูถืาบันกรรมูการบริษััที่ไที่ย	(IOD)	

Director Certification Program (DCP) ปีี 2562

การอบรมูหลักสููตรการพััฒินาความูรู ้ต ่อเน ่องด้้านบัญชี	(REFRESH)

ปีี 2564

หุ้ลักุส้ตร้ร้้�ท์ันธ์ุร้กุิจีดื�วยกุาร้วิเคู่ร้าะหุ้์งบกุาร้เงิน  ซึ�งไดื�ร้ับคู่วามเหุ้็นชอบโดืยสภาวิชาชีพับัญชี ในพัร้ะบร้มร้าช้ปีถััมภ์  

จีำานวน 7 ชั�วโมง

ปีี 2563

หุ้ลักุส้ตร้ร้้�ท์ันธ์ุร้กุิจีดื�วยกุาร้วิเคู่ร้าะหุ้์งบกุาร้เงิน  ซึ�งไดื�ร้ับคู่วามเหุ้็นชอบโดืยสภาวิชาชีพับัญชี ในพัร้ะบร้มร้าช้ปีถััมภ์  

จีำานวน 7 ชั�วโมง
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ปีี 2562

หุ้ลักุส้ตร้มาตร้ฐานกุาร้ร้ายงานท์างกุาร้เงินสำาหุ้ร้ับเคู่ร้่องมือท์างกุาร้เงิน (TAS 32  TFRS 9 และ TFRS 7)  ซึ�งไดื�ร้ับ

คู่วามเห็ุ้นชอบโดืยสภาวิชาชีพับัญชี ในพัร้ะบร้มร้าช้ปีถััมภ์  จีำานวน 6 ชั�วโมง

หุ้ลักุส้ตร้มาตร้ฐานกุาร้บัญชีท์ี�เกุี�ยวข�องกุับสินท์ร้ัพัย์ (Tangible & Intangible Assets) กุาร้ร้ับร้้�ร้ายกุาร้ กุาร้วัดืม้ลคู่่า ร้วมถัึง

กุาร้เปีิดืเผู้ยข�อม้ลในงบกุาร้เงิน  ซึ�งไดื�รั้บคู่วามเห็ุ้นชอบโดืยสภาวิชาชีพับัญชี ในพัร้ะบร้มร้าช้ปีถััมภ์  จีำานวน 6 ชั�วโมง

PwC Thailand’s 2019 Symposium: “Connecting the Dots: Managing Corporate Challenges in 2020 and Beyond” 

- Financial Reporting Update ซึ�งไดื�รั้บคู่วามเห็ุ้นชอบโดืยสภาวิชาชีพับัญชี ในพัร้ะบร้มร้าช้ปีถััมภ์ จีำานวน 6.30 ชั�วโมง

ปีระวัติการที่ำางานที่ี�สู ำาคัญ

บร้ิษััท์ ท์ร้้ คู่อร้์ปีอเร้ชั�น จีำากุัดื (มหุ้าชน) และ บร้ิษััท์ย่อย (ในร้ะยะ 5 ปีีย�อนหุ้ลัง)

ดื�านบัญชี

พั.ย. 2562 - ปีัจีจีุบัน ร้องหัุ้วหุ้น�าคู่ณะผู้้�บริ้หุ้าร้ดื�านกุาร้เงิน บมจี. ท์ร้้ คู่อร้์ปีอเร้ชั�น

ม.คู่. 2561 - พั.ย. 2562    ผู้้�อำานวยกุาร้ ดื�านบัญชีกุลุ่มบริ้ษััท์ บมจี. ท์ร้้ คู่อร้์ปีอเร้ชั�น

ธ์.คู่. 2559 - ธ์.คู่. 2560 Acting Chief Quality and Internal Control บมจี. ท์ร้้ คู่อร้์ปีอเร้ชั�น

กุ.ย. 2552 - พั.ย. 2559 Deputy Director, Controller Mobile บจี. ท์ร้้ ม้ฟ

ดื�านอ่นๆ

ธ์.คู่. 2564 - ปีัจีจีุบัน กุร้ร้มกุาร้ Prospect Gain Limited  

ธ์.คู่. 2564 - ปีัจีจีุบัน กุร้ร้มกุาร้ Rosy Legend Limited  

ต.คู่. 2564 - ปีัจีจีุบัน กุร้ร้มกุาร้ บจี. ท์ร้้ อินเตอร้์เนชั�นแนล คู่อมมิวนิเคู่ชั�น 

กุ.ย. 2564 - ปีัจีจีุบัน กุร้ร้มกุาร้ บจี. ท์ร้้ มิวสิคู่

กุ.ย. 2564 - ปีัจีจีุบัน กุร้ร้มกุาร้ บจี. สมุท์ร้ปีร้ากุาร้ มีเดีืย คู่อร้์ปีอเร้ชั�น

ส.คู่. 2564 - ปีัจีจีุบัน กุร้ร้มกุาร้ บจี. ฮัท์ชิสัน มัลติมีเดีืย เซอร้์วิส (ปีร้ะเท์ศัไท์ย)

ส.คู่. 2563 - ปีัจีจีุบัน กุร้ร้มกุาร้ บจี. ท์ร้้ วอยซ์

ส.คู่. 2563 - ปีัจีจีุบัน กุร้ร้มกุาร้ Golden Light Company Limited

ส.คู่. 2563 - ปีัจีจีุบัน กุร้ร้มกุาร้ Goldsky Company Limited

เม.ย. 2563 - ปีัจีจีุบัน กุร้ร้มกุาร้ True Trademark Holdings Company Limited

กุ.พั. 2563 - ปีัจีจีุบัน กุร้ร้มกุาร้ Gold Palace Investments Company Limited

กุาร้ดืำาร้งตำาแหุ้น่งใดืๆ ในกิุจีกุาร้หุ้ร้ือองคู่์กุร้อ่นในปีีที์�ผู้่านมา

บร้ิษััท์จีดืท์ะเบียนในตลาดืหุ้ลักุท์ร้ัพัย์แหุ้่งปีร้ะเท์ศัไท์ย

- ไม่มี -

บร้ิษััท์ที์�มิไดื�จีดืท์ะเบียนในตลาดืหุ้ลักุท์ร้ัพัย์แหุ้่งปีร้ะเท์ศัไท์ย

- ไม่มี -
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เลขานุกี่ารบริษััที่

นางรังสูินี  สุูจริตสูัญชัย เลขานุกี่ารบริษััที่

อายุ	56	ปีี	 	

วันที่ี� ได้ ้รับการแต่งตั�ง

27 กุุมภาพัันธ์์ 2552 

การถืือหุ ้นในบริษััที่	(ณ	31	ธัันวาคมู	2564)	

หุุ้�นสามัญ       หุุ้�นกุ้�

-  ตนเอง :  ไม่มี   - ตนเอง   : 100 หุ้น่วย

-  คู่้่สมร้ส : ไม่มี   -  คู่้่สมร้ส   : 100 หุ้น่วย

การถืือหุ ้นกู ้ ในบริษััที่ย่อย	(ณ	31	ธัันวาคมู	2564)

TUC

-  ตนเอง : ไม่มี

-  คู่้่สมร้ส : ไม่มี  

ความูสัูมูพัันธั์ที่างครอบครัวระหว่างผูู้ ้บริหาร

- ไม่มี - 

คุณวุฒิิที่างการศึึกษัา

ปีริ้ญญาโท์  คู่ณะพัาณิชยศัาสตร้์และกุาร้บัญชี มหุ้าวิท์ยาลัยธ์ร้ร้มศัาสตร้์

ปีริ้ญญาตร้ี  คู่ณะพัาณิชยศัาสตร้์และกุาร้บัญชี จุีฬาลงกุร้ณ์มหุ้าวิท์ยาลัย

การอบรมูทีี่� เกี�ยวข้้องทีี่�จัด้โด้ยสูมูาคมูสู่งเสูริมูสูถืาบันกรรมูการบริษััที่ไที่ย	(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)

ปีระวัติการที่ำางานที่ี�สู ำาคัญ

บริ้ษััท์ ท์ร้้ คู่อร้์ปีอเร้ชั�น จีำากุัดื (มหุ้าชน)

2552 - ปีัจีจีุบัน  เลขานุกุาร้บร้ิษััท์

2544 - ปีัจีจีุบัน  เลขานุกุาร้คู่ณะกุร้ร้มกุาร้ตร้วจีสอบ

    เลขานุกุาร้คู่ณะกุร้ร้มกุาร้กุำาหุ้นดืคู่่าตอบแท์นและสร้ร้หุ้ากุร้ร้มกุาร้

    เลขานุกุาร้คู่ณะกุร้ร้มกุาร้กุำากุับด้ืแลกุิจีกุาร้ที์�ดีื

2544 - ปีัจีจีุบัน  ผู้้�ช่วยเลขานุกุาร้คู่ณะกุร้ร้มกุาร้ดื�านกุาร้เงิน

2544 - 2552  ร้องเลขานุกุาร้บร้ิษััท์

2543 - 2544  ผู้้�ช่วยหัุ้วหุ้น�าคู่ณะผู้้�บริ้หุ้าร้ดื�านกุฎีหุ้มาย ดื�านกุาร้ปีร้ะสานงานกัุบหุ้น่วยงานกุำากุับดื้แล 

    หุ้ลักุท์ร้ัพัย์จีดืท์ะเบียน
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1.2	 หน้าที่ี�ความูรับผู้ิด้ชอบข้องเลข้านุการบริษััที่

คู่ณะกุร้ร้มกุาร้บร้ิษััท์ไดื�แต่งตั�ง นางรั้งสินี สุจีร้ิตสัญชัย  ดืำาร้งตำาแหุ้น่ง เลขานุกุาร้บริ้ษััท์ ตั�งแต่วันที์� 27 กุุมภาพัันธ์ ์

2552 เพัื�อท์ำาหุ้น�าที์�ใหุ้�คู่ำาแนะนำาดื�านกุฎีหุ้มาย และ กุฎีเกุณฑิ์ต่างๆ ที์�คู่ณะกุร้ร้มกุาร้จีะต�องท์ร้าบ และ 

ปีฏิิบัติหุ้น�าที์�ในกุาร้ด้ืแลกุิจีกุร้ร้มของคู่ณะกุร้ร้มกุาร้ ปีร้ะสานงานใหุ้�มีกุาร้ปีฏิิบัติตามมติคู่ณะกุร้ร้มกุาร้ และ

หุ้น�าที์�อื�น ตามที์�คู่ณะกุร้ร้มกุาร้บร้ิษััท์มอบหุ้มาย ร้วมทั์�งมีหุ้น�าที์�ตามที์�กุำาหุ้นดืในพัร้ะร้าชบัญญัติหุ้ลักุท์รั้พัย์และ

ตลาดืหุ้ลักุท์ร้ัพัย์ พั.ศั. 2535 และที์�แกุ�ไขเพัิ�มเติม

1.3	 การถืือหลักที่รัพัย์ข้องกรรมูการและผูู้้บริหารข้องบริษััที่ฯ	ณ	วันที่ี�	31	ธัันวาคมู	2564

ช่อี

หุ�นสูามัญ

(จำานวนหุ�น)

ณ 3 กุุมภาพัันธ์์ 2564 เปีลี�ยนแปีลง

ณ 31 ธ์ันวาคู่ม 2564

จีำานวน สัดืส่วน

 1. นายศัุภชัย  เจีียร้วนนท์์ 11,978,169

ไดื�มา 2,156,985

14,135,154 0.04

จีำาหุ้น่าย -

  คู่้่สมร้ส และบุตร้ที์�ยังไม่บร้ร้ลุนิติภาวะ 1,930,255

ไดื�มา -

1,930,255 0.01

จีำาหุ้น่าย -

 2. ดืร้. อาชว์  เตาลานนท์์ -

ไดื�มา -

- -

จีำาหุ้น่าย -

  คู่้่สมร้ส และบุตร้ที์�ยังไม่บร้ร้ลุนิติภาวะ 135,601

ไดื�มา -

135,601 0.00

จีำาหุ้น่าย -

 3. ดืร้. เกุา  ถังชิ�ง -

ไดื�มา -

- -

จีำาหุ้น่าย -

  คู่้่สมร้ส และบุตร้ที์�ยังไม่บร้ร้ลุนิติภาวะ -

ไดื�มา -

- -

จีำาหุ้น่าย -

 4. นายอำารุ้ง  สร้ร้พัสิท์ธ์ิ�วงศั์ 2,070,893

ไดื�มา 232,801

2,303,694 0.01

จีำาหุ้น่าย -

  คู่้่สมร้ส และบุตร้ที์�ยังไม่บร้ร้ลุนิติภาวะ -

ไดื�มา -

- -

จีำาหุ้น่าย -

 5. นายหุ้ยาง  เสี�ยวผู้ิง 
1/

-

ไดื�มา -

- -

จีำาหุ้น่าย -

  คู่้่สมร้ส และบุตร้ที์�ยังไม่บร้ร้ลุนิติภาวะ -

ไดื�มา -

- -

จีำาหุ้น่าย -

 6. นายโชติ  โภคู่วนิช -

ไดื�มา -

- -

จีำาหุ้น่าย -

  คู่้่สมร้ส และบุตร้ที์�ยังไม่บร้ร้ลุนิติภาวะ -

ไดื�มา -

- -

จีำาหุ้น่าย -

 7. ดืร้. ฮาร้าลดื์  ลิงคู่์ 2,714,732

ไดื�มา 725,045

3,439,777 0.01

จีำาหุ้น่าย -

  คู่้่สมร้ส และบุตร้ที์�ยังไม่บร้ร้ลุนิติภาวะ -

ไดื�มา -

- -

จีำาหุ้น่าย -
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ช่อี

หุ�นสูามัญ

(จำานวนหุ�น)

ณ 3 กุุมภาพัันธ์์ 2564 เปีลี�ยนแปีลง

ณ 31 ธ์ันวาคู่ม 2564

จีำานวน สัดืส่วน

 8. นายฉวี�  เกุิงโหุ้ล่ว -

ไดื�มา -

- -

จีำาหุ้น่าย -

  คู่้่สมร้ส และบุตร้ที์�ยังไม่บร้ร้ลุนิติภาวะ -

ไดื�มา -

- -

จีำาหุ้น่าย -

 9. นางปีร้ีเปีร้ม  เสร้ีวงษั์  -

ไดื�มา -

- -

จีำาหุ้น่าย -

  คู่้่สมร้ส และบุตร้ที์�ยังไม่บร้ร้ลุนิติภาวะ -

ไดื�มา -

- -

จีำาหุ้น่าย -

 10. ศั. (พัิเศัษั) ดืร้. กุิตติพังษั์  กุิตยาร้ักุษั์ 
2/
  -

ไดื�มา -

- -

จีำาหุ้น่าย -

  คู่้่สมร้ส และบุตร้ที์�ยังไม่บร้ร้ลุนิติภาวะ -

ไดื�มา -

- -

จีำาหุ้น่าย -

 11. ดืร้. หุ้ลี� เฝ่ิง -

ไดื�มา -

- -

จีำาหุ้น่าย -

  คู่้่สมร้ส และบุตร้ที์�ยังไม่บร้ร้ลุนิติภาวะ -

ไดื�มา -

- -

จีำาหุ้น่าย -

 12. ศั. ดืร้. วร้ภัท์ร้  โตธ์นะเกุษัม 360,461

ไดื�มา 62,080

422,541 0.00

จีำาหุ้น่าย -

  คู่้่สมร้ส และบุตร้ที์�ยังไม่บร้ร้ลุนิติภาวะ -

ไดื�มา -

- -

จีำาหุ้น่าย -

 13. นายชัชวาลย์  เจีียร้วนนท์์ 2,619,885

ไดื�มา 558,722

      3,178,607 0.01

จีำาหุ้น่าย -

  คู่้่สมร้ส และบุตร้ที์�ยังไม่บร้ร้ลุนิติภาวะ -

ไดื�มา -

- -

จีำาหุ้น่าย -

 14. นายณร้งคู่์  เจีียร้วนนท์์ 304,269

ไดื�มา -

304,269 0.00

จีำาหุ้น่าย -

  คู่้่สมร้ส และบุตร้ที์�ยังไม่บร้ร้ลุนิติภาวะ -

ไดื�มา -

- -

จีำาหุ้น่าย -

 15. นายอติรุ้ฒม์  โตท์วีแสนสุข 8,896,754

ไดื�มา 1,280,406

  10,177,160 0.03

จีำาหุ้น่าย -

  คู่้่สมร้ส และบุตร้ที์�ยังไม่บร้ร้ลุนิติภาวะ -

ไดื�มา -

- -

จีำาหุ้น่าย -

 16. นายมนัสส์  มานะวุฒิเวช 528,501

ไดื�มา 690,320

      1,218,821 0.00

จีำาหุ้น่าย -

  คู่้่สมร้ส และบุตร้ที์�ยังไม่บร้ร้ลุนิติภาวะ -

ไดื�มา -

- -

จีำาหุ้น่าย -

 17. นายณัฐวุฒิ  อมร้วิวัฒน์ -

ไดื�มา 808,656

808,656 0.00

จีำาหุ้น่าย -

  คู่้่สมร้ส และบุตร้ที์�ยังไม่บร้ร้ลุนิติภาวะ -

ไดื�มา -

- -

จีำาหุ้น่าย -
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ช่อี

หุ�นสูามัญ

(จำานวนหุ�น)

ณ 3 กุุมภาพัันธ์์ 2564 เปีลี�ยนแปีลง

ณ 31 ธ์ันวาคู่ม 2564

จีำานวน สัดืส่วน

 
18. ดืร้. ธ์ีร้เดืช  ดืำาร้งคู่์พัลาสิท์ธ์ิ� 224,930

ไดื�มา 728,706

  953,636 0.00

จีำาหุ้น่าย -

  คู่้่สมร้ส และบุตร้ที์�ยังไม่บร้ร้ลุนิติภาวะ -

ไดื�มา -

- -

จีำาหุ้น่าย -

 
19. นายสุภกิุจี  วร้ร้ธ์นะดิืษัฐ์   2,057,277

ไดื�มา 744,963

1,002,240 0.00

จีำาหุ้น่าย 1,800,000

  คู่้่สมร้ส และบุตร้ที์�ยังไม่บร้ร้ลุนิติภาวะ -

ไดื�มา -

- -

จีำาหุ้น่าย -

 20. นายขจีร้  เจีียร้วนนท์์ 775,221

ไดื�มา 256,081

 1,031,302 0.00

จีำาหุ้น่าย -

  คู่้่สมร้ส และบุตร้ที์�ยังไม่บร้ร้ลุนิติภาวะ -

ไดื�มา -

- -

จีำาหุ้น่าย -

 21. นางสาวยุภา  ลีวงศั์เจีร้ิญ    2,217,074

ไดื�มา 871,607

 3,088,681 0.01

จีำาหุ้น่าย -

  คู่้่สมร้ส และบุตร้ที์�ยังไม่บร้ร้ลุนิติภาวะ -

ไดื�มา -

- -

จีำาหุ้น่าย -

 22. นางสาวศัร้ินท์ร้์ร้า  วงศั์ศัุภลักุษัณ์   1,899,306

ไดื�มา 636,105

2,535,411 0.01

จีำาหุ้น่าย -

  คู่้่สมร้ส และบุตร้ที์�ยังไม่บร้ร้ลุนิติภาวะ -

ไดื�มา -

- -

จีำาหุ้น่าย -

 23. นางร้ักุษัอร้  ตันติเวสส  605,191

ไดื�มา 225,831

831,022 0.00

จีำาหุ้น่าย -

  คู่้่สมร้ส และบุตร้ที์�ยังไม่บร้ร้ลุนิติภาวะ -

ไดื�มา -

- -

จีำาหุ้น่าย -

หุ้มายเหุ้ตุ : 
1/
 นายหุ้ยาง เสี�ยวผู้ิง ไดื�ร้ับกุาร้แต่งตั�งเปี็นกุร้ร้มกุาร้ของบร้ิษััท์ฯ ตามมติท์ี�ปีร้ะชุมคู่ณะกุร้ร้มกุาร้บร้ิษััท์ คู่ร้ั�งท์ี� 5/2564 

  เม่อวันที์� 19 กุร้กุฎีาคู่ม 2564

 
2/
 ศั. (พัิเศัษั) ดืร้. กุิตติพังษั์  กุิตยารั้กุษั์  ไดื�ร้ับกุาร้แต่งตั�งเปี็นกุร้ร้มกุาร้อิสร้ะ และ กุร้ร้มกุาร้ตร้วจีสอบของบร้ิษััท์ฯ 

ตามมติที์�ปีร้ะชุมคู่ณะกุร้ร้มกุาร้บร้ิษััท์ คู่ร้ั�งที์� 7/2564 เม่อวันที์� 17 กุันยายน 2564
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1.4	 รายงานการถืือหลักที่รัพัย์ข้องกรรมูการบริษััที่ฯ	ในบริษััที่ย่อย	ณ	วันที่ี�	31	ธัันวาคมู	2564

รายชื่่อกรรมการ

รายชื่่อบริษััท

นายศุุภชัื่ย 

เจีียรวนนท์

ดร. อาชื่ว์  

เตาลานนท์

นายชัื่ชื่วาลย์ 

เจีียรวนนท์

เพัิ�ม-ลดื  

ในปีี 

2564

คู่งเหุ้ลือ

เพัิ�ม-ลดื  

ในปีี 

2564

คู่งเหุ้ลือ

เพัิ�ม-ลดื  

ในปีี 

2564

คู่งเหุ้ลือ

บจี. เท์เลคู่อมโฮลดืิ�ง - 1 - - - -

บจี. ท์ร้้ อีโลจีิสติกุส์  - 1 - 1 - -

บจี. ท์ร้้ ทั์ช - 1 - 1 - 1

บจี. ท์ร้้ มัลติมีเดีืย - 1 - 1 - 1

บจี. เอเซีย ไวร้์เลส คู่อมมิวนิเคู่ชั�น - 1 - 1 - 1

บจี. ท์ร้้ ดิืสท์ริ้บิวชั�น แอนดื์ เซลส์ - 1 - - - -

บจี. บีเอฟเคู่ท์ี (ปีร้ะเท์ศัไท์ย) - 1 - - - -

บจี. ท์ร้้ วิชั�นส์ กุรุ้�ปี - - - - - -

บจี. ท์ร้้ ม้ฟ เอช ย้นิเวอร้์แซล คู่อมมิวนิเคู่ชั�น - - - - - -

บจี. เท์เลคู่อม แอสเซท์ แมเนจีเมนท์์ - - - - - -
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3.	 ปีระวัติข้องกรรมูการ	และผูู้้บริหารระด้ับสููง	ที่ี�ถืูกลงโที่ษัในช่วง	5	ปีีที่ี�ผู้่านมูา	เน่องจากกระที่ำาความูผิู้ด้ตามูพัระราชบัญญัติ 

	 หลักที่รัพัย์และตลาด้หลักที่รัพัย์	พั.ศึ.	2535	หรือ	พัระราชบัญญัติสูัญญาซืื้�อข้ายล่วงหน้า	พั.ศึ.	2546

 - ไม่มี -

2.	 การด้ำารงตำาแหน่งกรรมูการในบริษััที่ย่อย	/	บริษััที่ร ่วมู	ข้องกรรมูการ	และ	ผูู้ ้บริหารระด้ับสููง	

	 (ณ	วันที่ี�	31	ธัันวาคมู	2564)

 

 1 

  

2. การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย / บริษัทร่วม ของกรรมการ และ ผู้บริหารระดับสูง (ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ID = กรรมการอิสระ C = ประธานกรรมการ VC = รองประธานกรรมการ / = กรรมการ E = ผูบ้ริหารระดบัสงู * = สมหุบ์ญัช ี  

 
 
3. ประวติัของกรรมการ และผูบ้ริหารระดบัสูง ท่ีถูกลงโทษในช่วง 5 ปีท่ีผา่นมา เน่ืองจากกระทาํความผิดตาม

พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 หรือ พระราชบญัญติัสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ พ.ศ. 2546 

 - ไม่มี - 
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1. นายศุภชยั เจียรวนนท ์          C / / / / / / / / / / /

2. ดร. อาชว ์ เตาลานนท ์                VC / /

3. ดร. เกา ถงช่ิง VC

4. นายอาํรุง สรรพสิทธิ� วงศ์ VC

5. นายหยาง เส่ียวผงิ VC

6. นายโชติ โภควนิช ID

7. ดร. ฮาราลด์ ลิงค์ ID

8. นายฉวี่ เกิงโหล่ว ID

9. นางปรีเปรม เสรีวงษ์ ID

10. ศ. (พิเศษ) ดร. กิตติพงษ ์ กิตยารักษ์ ID

11. ดร. หล่ี เฝิง /

12. ศ. ดร. วรภทัร โตธนะเกษม           /
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AP&J

AWC

BFKT

BITCO

Chiiwii

CNP

CRAVE

CRAVE <B.V.>

CRAVE <Inc.>
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เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี�ยวกับหััวหัน ้างานตรวจสอบภายใน
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รายละเอีียดเกี่ี�ยวกี่ับหััวหัน้้าสายงาน้ตรวจสอีบภายใน้ (ณ วัน้ทีี่� 31 ธััน้วาคม 2564)

น้างดาวประกี่าย  ลักี่ษณะกีุ่ลบุตร              หััวหัน้ ้ าหัน้ ่วยงาน้ตรวจสอบภายใน้ของกลุ่่ ่ มบริ ษััทฯ

อาย่ 64 ปีี

คุ่ณว่ฒิิทางการศึึกษัา

ปริิญญาโท การิภาษีีอากริ Golden Gate University ปริะเทศสหรัิฐอเมริิกา

ปริิญญาตรีิ การิบััญชีี บัริิหาริธุุริกิจ George Washington University ปริะเทศสหริัฐอเมริิกา

ผู้้�สอบับััญชีีริับัอนุุญาต ปริะเทศสหรัิฐอเมริิกา

ผู้้�ตริวจสอบัภายในุรัิบัอนุุญาตสากล

การฝึึกอบรมภายน้อกองคุ์กร

- 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
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-  BS 25999: มาตริฐานุทางด้�านุการิบัริิหาริความต่อเนุ่องทางธุุริกิจ  

-  Presentation Skills

-  Power Trainer  

-  Tools & Techniques for Enterprise Risk Management (ERM)

การฝึึกอบรมภายใน้องคุ์กร

-  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

-  นุโยบัายกิจการิโทริคมนุาคม : Telecom Policy Workshop

-  Situational Leadership

-  LDL Follow up Workshop 2015
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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

-  วิสัยทัศนุ์ปริะธุานุธุนุินุท์ 2014 ส้่การิปฏิิบััติ

-  LDL (Leaders Develop Leaders Program)

-  LDL Cascade Program

-  Telecommunications Regulations

-  3G Network-BFKT  

-  True Leadership

-  การิบัริิหาริความต่อเนุ่องทางธุุริกิจ (BCM)

ปีระวัติการทำางาน้ท่�ส ำาคุัญ

2556 - ปัจจุบัันุ  หัวหนุ�าหนุ่วยงานุตริวจสอบัภายในุของกลุ่มบัริิษีัทฯ บัมจ. ทริ้ คอริ์ปอเริชัี�นุ 

2548 - 2556  ริองผู้้�อำานุวยการิสายงานุตริวจสอบัภายในุ บัมจ. ทริ้ คอริ์ปอเริชัี�นุ
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เอกสารแนบ 4

ทรัพย์ ์สินท่� ใช้ ้ ในการประกอบธุุรกิจ และ

ภาพรวมการป ันส ่วนราย์ได้ ้ ภาษ่ี และกิจกรรมทางธุุรกิจ

ตามประเทศท่� ม่อ ำานาจจัด้เก็บภาษี่



433
433 433

ทรััพย์์สิินท่�ใช้้ในการัปรัะกอบธุุรักิจ และ

ภาพรัวมการัปันสิ่วนรัาย์ได้้ ภาษ่ี และกิจกรัรัมทางธุุรักิจ

ตามปรัะเทศท่�ม่อำานาจจัด้เก็บภาษี่

สิินทรััพย์์ของบริัษีัท และ บริัษีัทย์่อย์ ท่�สิ ำาคััญ

ท่ี่� ดิิน อาคาร และอุปกรณ์์

กลุ่่�มบริิษััทได้้จััด้ปริะเภทของสิินทริัพย์์ท่�ใช้้ในการิปริะกอบธุ่ริกิจั เป็น 2 ปริะเภท คืือ อ่ปกริณ์์โคืริงข�าย์ แลุ่ะอ่ปกริณ์ ์

นอกริะบบโคืริงข�าย์ สิินทริัพย์์ทั�งสิองปริะเภท ม่ริาย์ลุ่ะเอ่ย์ด้ด้ังต่�อไปน่�

หน่วย์ : ลุ่ ้านบาท

อุุปกรณ์์โครงข่่ายสุุทธิิ

ณ์ วัันท่� 31 ธิันวัาคม 2564 ณ์ วัันท่� 31 ธิันวัาคม 2563

งบการเงินรวัม งบการเงิน

เฉพาะกิจการ

งบการเงินรวัม งบการเงิน

เฉพาะกิจการ

ท่�ด้ินแลุ่ะสิ�วนปรัิบปริ่ง

อาคืาริแลุ่ะสิิ�งปลุู่กสิริ้าง

อ่ปกริณ์์โคืริงข�าย์โทริศััพท์เคืลุ่่อนท่�

อ่ปกริณ์์ริะบบมัลุ่ต่ิม่เด้่ย์

อ่ปกริณ์์ริะบบไฟฟ้าแลุ่ะเคืริ่องคือมพิวเต่อริ์

อ่ปกริณ์์โทริทัศัน์ริะบบบอกริับเป็นสิมาชิ้ก

งานริะหว�างทำา

547

1,111

105,091

55,555

23

1,529

75,972

-

-

-

-

-

-

-

540

1,129

89,938

50,132

25

2,824

81,794

-

-

-

-

-

-

-

มููลค่่าตามูบััญชีีสุุทธิิ 239,828 - 226,382 -

สิำาหริับสิินทรัิพย์์โคืริงข�าย์ภาย์ใต่้สิัญญาท่�ทำากับบริิษััท กสิท โทริคืมนาคืม จัำากัด้ (มหาช้น) (“กสิท.”) แลุ่ะ บริิษััท อสิมท 

จัำากัด้ (มหาช้น) (“อสิมท.”) กลุ่่�มบริิษััทได้้โอนให้คืู�สิัญญาต่ามเง่อนไขของสัิญญาแลุ่้ว มูลุ่คื�าทริัพย์์สิินด้ังกลุ่�าวได้้ถููกตั่ด้ 

คื�าเสิ่อมริาคืาเต่็มมูลุ่คื�าแลุ่้ว
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ต้้นทีุ่นการพััฒนาโปรแกรมคอมพิัวเต้อร์

ต่น้ท่นการิพฒันาโปริแกริมคือมพวิเต่อริเ์ปน็ริาย์จั�าย์เพอ่เพิ�มปริะสิิทธุภิาพของโปริแกริมคือมพวิเต่อริเ์กินกว�าปริะสิิทธุภิาพเด้มิ 

ถูือเป็นสิ�วนปริับปริ่ง แลุ่ะบันทึกริวมเป็นริาคืาท่นของโปริแกริมคือมพิวเต่อริ์ ณ์ วันท่� 31 ธุันวาคืม 2564 สิินทริัพย์์ 

ด้ังกลุ่�าวม่มูลุ่คื�าต่ามบัญช่้สิ่ทธุิ 11,510 ลุ่้านบาท

สิิที่ธิิการใช้ ้

หน่วย์ : ลุ่ ้านบาท

หน่วย์ : ลุ่ ้านบาท

อุุปกรณ์์นอุกระบบโครงข่่าย

ณ์ วัันท่� 31 ธิันวัาคม 2564 ณ์ วัันท่� 31 ธิันวัาคม 2563

งบการเงินรวัม งบการเงิน

เฉพาะกิจการ

งบการเงินรวัม งบการเงิน

เฉพาะกิจการ

ท่�ด้ินแลุ่ะสิ�วนปรัิบปริ่ง

อาคืาริแลุ่ะสิิ�งปลุู่กสิริ้าง

เคืริ่องต่กแต่�ง ต่ิด้ต่ั�ง แลุ่ะอ่ปกริณ์์สิำานักงาน

ย์านพาหนะ

อ่ปกริณ์์ริะบบไฟฟ้าแลุ่ะเคืริ่องคือมพิวเต่อริ์

งานริะหว�างทำา

230

970

1,575

1

1,571

1,162

-

197

89

-

110

26

225

1,068

1,823

3

1,342

1,051

-

207

89

-

107

9

มููลค่่าตามูบััญชีีสุุทธิิ 5,509 422 5,512 412

สุิทธิิการใช้้

ณ์ วัันท่� 31 ธิันวัาคม 2564 ณ์ วัันท่� 31 ธิันวัาคม 2563

งบการเงินรวัม งบการเงิน

เฉพาะกิจการ

งบการเงินรวัม งบการเงิน

เฉพาะกิจการ

ต่้นท่นการิพัฒนาโปริแกริมคือมพิวเต่อริ์

เคืริ่องหมาย์การิคื้าคื�าสิิทธุิแลุ่ะใบอน่ญาต่

คื�าสิิทธิุสิำาหรัิบริาย์การิแลุ่ะภาพย์นต่ริ์ริอต่ัด้บัญช่้

สิิทธุิต่ามสัิญญาอน่ญาต่ให้ด้ำาเนินการิ

สิัญญาการิให้บริิการิ

งานริะหว�างทำา

11,510

108,323

2,062

342

2,653

3,993

281

-

-

-

-

-

8,939

115,410

1,745

437

3,396

3,270

253

-

-

-

-

-

มููลค่่าตามูบััญชีีสุุทธิิ 128,883 281 133,197 253
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เคร ่องหมายการค้า ค ่าสิิที่ธิิและใบอนุญาต้ท่ี่�สิ ำาคัญประกอบดิ้วย

ค่่าใบัอนุุญาตให้้ใชี้ค่ล่นุค่วามูถีี่� IMT ย่่านุ 2.1 GHz

คื�าใบอน่ญาต่ให้ใช้้คืลุ่่นคืวามถู่� IMT ย์�าน 2.1 GHz ซึ่ึ�งออกโด้ย์คืณ์ะกริริมการิกิจัการิกริะจัาย์เส่ิย์ง กิจัการิโทริทัศัน์ แลุ่ะ

กิจัการิโทริคืมนาคืม (“กสิทช้.”) ให้แก�บริิษััทย์�อย์ เพ่ออน่ญาต่ให้บริิการิโทริศััพท์เคืลุ่่อนท่�โด้ย์ใช้้คืลุ่่นคืวามถู่� IMT ย์�าน  

2.1 GHz เป็นริะย์ะเวลุ่า 15 ปี ณ์ วันท่� 31 ธุันวาคืม 2564 สิินทริัพย์์ด้ังกลุ่�าวม่มูลุ่คื�าต่ามบัญช่้สิ่ทธิุ 5,178 ลุ่้านบาท

ค่่าใบัอนุุญาตให้้ใชี้ค่ล่นุค่วามูถีี่� 1800 MHz

ใบอน่ญาต่ให้ใช้้คืลุ่่นคืวามถู่�ย์�าน 1800 MHz ท่�ออกโด้ย์ กสิทช้. ให้แก�บริิษััทย์�อย์ เพ่ออน่ญาต่ให้บริิการิโทริศััพท์เคืลุ่่อนท่� 

โด้ย์ใช้้คืลุ่่นคืวามถู่� 1800 MHz เป็นริะย์ะเวลุ่า 18 ปี ณ์ วันท่� 31 ธุันวาคืม 2564 สิินทรัิพย์์ด้ังกลุ่�าวม่มูลุ่คื�าต่ามบัญช่้สิ่ทธุิ 

25,410 ลุ่้านบาท

ค่่าใบัอนุุญาตให้้ใชี้ค่ล่นุค่วามูถีี่� 900 MHz

ใบอน่ญาต่ให้ใช้้คืลุ่่นคืวามถู่�ย์�าน 900 MHz ท่�ออกโด้ย์ กสิทช้. ให้แก�บริิษััทย์�อย์ เพ่ออน่ญาต่ให้บริิการิโทริศััพท์เคืลุ่่อนท่� 

โด้ย์ใช้้คืลุ่่นคืวามถู่� 900 MHz เป็นริะย์ะเวลุ่า 15 ปี ณ์ วันท่� 31 ธุันวาคืม 2564 สิินทรัิพย์์ดั้งกลุ่�าวม่มูลุ่คื�าต่ามบัญช่้สิ่ทธุิ 

44,413 ลุ่้านบาท

ค่่าใบัอนุุญาตให้้ใชี้ค่ล่นุค่วามูถีี่� 2600 MHz

ใบอน่ญาต่ให้ใช้้คืลุ่่นคืวามถู่�ย์�าน 2600 MHz ท่�ออกโด้ย์ กสิทช้. ให้แก�บริิษััทย์�อย์ เพ่ออน่ญาต่ให้บริิการิโทริศััพท์เคืลุ่่อนท่�

โด้ย์ใช้้คืลุ่่นคืวามถู่� 2600 MHz เป็นริะย์ะเวลุ่า 15 ปี ณ์ วันท่� 31 ธุันวาคืม 2564 สิินทรัิพย์์ด้ังกลุ่�าวม่มูลุ่คื�าต่ามบัญช่้สิ่ทธุิ 

11,909 ลุ่้านบาท

ค่่าใบัอนุุญาตให้้ใชี้ค่ล่นุค่วามูถีี่� 700 MHz

ใบอน่ญาต่ให้ใช้้คืลุ่่นคืวามถู่�ย์�าน 700 MHz ท่�ออกโด้ย์ กสิทช้. ให้แก�บริิษััทย์�อย์ เพ่ออน่ญาต่ให้บริิการิโทริศััพท์เคืลุ่่อนท่� 

โด้ย์ใช้้คืลุ่่นคืวามถู่� 700 MHz เป็นริะย์ะเวลุ่า 15 ปี ณ์ วันท่� 31 ธุันวาคืม 2564 สิินทรัิพย์์ดั้งกลุ่�าวม่มูลุ่คื�าต่ามบัญช่้สิ่ทธุิ 

10,589 ลุ่้านบาท

ค่่าใบัอนุุญาตให้้ใชี้ค่ล่นุค่วามูถีี่� 26 GHz

ใบอน่ญาต่ให้ใช้้คืลุ่่นคืวามถู่�ย์�าน 26 GHz ท่�ออกโด้ย์ กสิทช้. ให้แก�บริิษััทย์�อย์ เพ่ออน่ญาต่ให้บริิการิโทริศััพท์เคืลุ่่อนท่� 

โด้ย์ใช้้คืลุ่่นคืวามถู่� 26 GHz เป็นริะย์ะเวลุ่า 15 ปี ณ์ วันท่� 31 ธุันวาคืม 2564 สิินทริัพย์์ดั้งกลุ่�าวม่มูลุ่คื�าต่ามบัญช่้สิ่ทธุิ  

3,381 ลุ่้านบาท
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ค่่าใบัอนุุญาตให้้ใชี้ค่ล่นุค่วามูถีี่�เพื่่อบัริิการิโทริทัศนุ์ในุริะบับัดิิจิิตอล 

คื�าใบอน่ญาต่ให้ใช้้คืลุ่่นคืวามถู่� เพ่อบริิการิโทริทัศัน์ในริะบบด้ิจัิต่อลุ่  ซึ่ึ�งออกโด้ย์ กสิทช้. ให้แก�บริิษััทย์�อย์ เพ่ออน่ญาต่ให้

บริิการิโทริทัศัน์ในริะบบดิ้จัิต่อลุ่ เป็นริะย์ะเวลุ่า 15 ปี ณ์ วันท่� 31 ธุันวาคืม 2564 สิินทรัิพย์์ด้ังกลุ่�าวม่มูลุ่คื�าต่ามบัญช่้สิ่ทธิุ 

838 ลุ่้านบาท

 สุิทธิิอ่นุ ๆ

สิิทธุิอ่น ๆ เป็นคื�าต่อบแทนท่�บริิษััทย์�อย์ได้้จั�าย์ เพ่อได้้ริับสิิทธุิในการิใช้้ปริะโย์ช้น์ ณ์ วันท่� 31 ธุันวาคืม 2564 สิินทรัิพย์ ์

ด้ังกลุ่�าวม่มูลุ่คื�าต่ามบัญช่้สิ่ทธุิ 6,605 ลุ่้านบาท

ค่าสิิที่ธิิสิ ำาหรับรายการและภาพัยนต้ร์รอตั้ดิบัญช้่

คื�าสิิทธุิสิำาหริับริาย์การิแลุ่ะภาพย์นต่ริ์เป็นคื�าต่อบแทนแลุ่ะภาริะผููกพันท่�เกิด้ขึ�นภาย์ใต่้สัิญญาของบริิษััทย์�อย์เพ่อการิ 

ได้้รัิบสิิทธิุริาย์การิแลุ่ะวัสิด้่ริาย์การิพริ้อมท่�จัะแพริ�ภาพ ณ์ วันท่� 31 ธุันวาคืม 2564 สิินทรัิพย์์ด้ังกลุ่�าวม่มูลุ่คื�าต่ามบัญช่้สิ่ทธิุ 

2,062 ลุ่้านบาท 

สิิที่ธิิต้ามสัิญญาอนุญาต้ให้ดิ ำาเนินการ 

 สิิทธิุต่ามสัิญญาอน่ญาต่ให้ด้ำาเนินการิท่�เกิด้จัากการิริวมธุ่ริกิจั ณ์ วันท่� 31 ธุันวาคืม 2564 สิินทรัิพย์์ดั้งกลุ่�าวม่มูลุ่คื�า 

ต่ามบัญช่้สิ่ทธุิ 342 ลุ่้านบาท

สิัญญาให้บริการ

สิัญญาให้บริิการิเป็นมูลุ่คื�าย์่ติ่ธุริริมของสิินทรัิพย์์ไม�ม่ตั่วต่นซึึ่�งได้้มาจัากการิซึ่ื�อกิจัการิ  ณ์ วันท่� 31 ธุันวาคืม 2564 สิินทรัิพย์์

ด้ังกลุ่�าวม่มูลุ่คื�าต่ามบัญช้่สิ่ทธุิ 2,653 ลุ่้านบาท 
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นโยบายการลงทุี่นในบริษััที่ย่อยและบริษััที่ร่วม

บริิษััทฯ ม่นโย์บาย์การิลุ่งท่นในบริิษััทย์�อย์แลุ่ะบริิษััทริ�วมในลุ่ักษัณ์ะท่�เป็นผูู้ถูือห่้นใหญ�โด้ย์ต่ริงหริือผู�านบริิษััทย์�อย์ท่�บริิษััทฯ

ถูือห่้นในสิัด้สิ�วนมากกว�าริ้อย์ลุ่ะ 90 แลุ่ะ/หรืิอม่อำานาจัคืวบคื่มในบริิษััทท่�ลุ่งท่น เว้นแต่�สิภาพเง่อนไขของธุ่ริกิจัการิแข�งขัน 

ไม�เอื�ออำานวย์หริือการิด้ำาเนินธุ่ริกิจัต่้องได้้ริับการิสินับสิน่นริ�วมมือจัากผูู้ริ�วมทำาธุ่ริกิจัอ่น บริิษััทฯ จัึงจัะลุ่งท่นในลุ่ักษัณ์ะ 

ริ�วมลุ่งท่นในสิัด้สิ�วนท่�บริิษััทนั�นจัะม่สิถูานะเป็นบริิษััทริ�วม ทั�งน่� คืณ์ะกริริมการิบริิษััทม่กลุ่ไกในการิกำากับดู้แลุ่ท่�ทำาให้สิามาริถู

คืวบคื่มดู้แลุ่การิจััด้การิแลุ่ะริับผูิด้ช้อบการิด้ำาเนินงานของบริิษััทย์�อย์แลุ่ะบริิษััทริ�วมเพ่อดู้แลุ่ริักษัาผูลุ่ปริะโย์ช้น์ในเงิน

ลุ่งท่นของบริิษััทฯ ต่ามท่�ได้้เปิด้เผูย์ข้อมูลุ่ไว้ในเริ่อง “ริาย์งานผูลุ่การิด้ำาเนินงานด้้านการิกำากับดู้แลุ่กิจัการิ” ภาย์ใต่้หัวข้อ  

“การิกำากับดู้แลุ่การิด้ำาเนินงานของบริิษััทย์�อย์แลุ่ะบริิษััทริ�วม”

สิินที่รัพัย์ไม ่ม่ต้ัวต้น

หน่วย์ : ลุ่ ้านบาท

สุินทรัพย์ไม่ม่ตััวัตัน

ณ์ วัันท่� 31 ธิันวัาคม 2564 ณ์ วัันท่� 31 ธิันวัาคม 2563

งบการเงินรวัม งบการเงิน

เฉพาะกิจการ

งบการเงินรวัม งบการเงิน

เฉพาะกิจการ

อสิังหาริิมทรัิพย์์

อ่ปกริณ์์โคืริงข�าย์

ย์านพาหนะ

สิิทธุิการิใช้้ช้�องสัิญญาณ์ด้าวเท่ย์ม

2,707

89,459

348

1,709

1,058

-

34

-

3,788

96,740

936

1,872

927

-

248

-

มููลค่่าตามูบััญชีีสุุทธิิ 94,223 1,092 103,336 1,175

ภาพรัวมการัปันสิ่วนรัาย์ได้้ ภาษ่ี และกิจกรัรัมทางธุุรักิจตามปรัะเทศท่�ม่อำานาจจัด้เก็บภาษี่  

สิำาหรัับปีสิิ�นสิุด้วันท่� 31 ธัุนวาคัม 2564

ปรัะเทศท่�ม่อำานาจจัด้เก็บภาษี่

(สิกุลเงิน: ล้านบาท)

จำานวนพนักงาน*

รัาย์ได้้ กำาไรั (ขาด้ทุน) 

ก่อนภาษ่ีเงินได้้

เงินสิด้จ่าย์ - ภาษี่เงินได้้

(ตามเกณฑ์์เงินสิด้)

ภาษี่เงินได้้

คั้างจ่าย์ - ปีปัจจุบัน

ปริะเทศัไทย์  143,531   (1,143)   2,576   631   9,832 

ต่�างปริะเทศั 124   (224)   15   6   171 

* จัำานวนพนักงานของบริิษััท ทริู คือริ์ปอเริช้ั�น จัำากัด้ (มหาช้น) แลุ่ะบริิษััทย์�อย์ ณ์ วันท่� 31 ธุันวาคืม 2564
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เอกสารแนบ 5

นโยบายและแนวปฏิิบัติิการก ำากับดููแลกิจการ

จรรยาบรรณธุุรกิจ และ กฎบัติรของคณะกรรมการ



439
439 439

นโยบายการกำากับดููแลกิจการท่ี่�ดู่ จรรยาบรรณธุุรกิจ 

และกฎบัตรคณะกรรมการ

นโยบายการกำากับดููแลกิจการท่ี่�ดู่

โปรดศึึกษาข้้อมููลท่ี่�

http://investor-th.truecorp.co.th/misc/cg_document/20211217-true-cg_policy-th.pdf

ข้้อพึึงปฏิิบัติในการที่ำางาน

โปรดศึึกษาข้้อมููลท่ี่�

http://investor-th.truecorp.co.th/misc/cg_document/20170313-true-coc-th.pdf

กฎบัตรข้องคณะกรรมการ

อำานาจหน้าท่ี่�และความูรับผิิดชอบข้องคณะกรรมูการบริษัที่

	 1.	 กำำ�กำบัดูแูลกำ�รดูำ�เนิินิกำจิกำ�รของบรษิัทัฯ	ให้เ้ป็น็ิไป็ต�มกำฎห้ม�ย	วัตัถุปุ็ระสงค์แ์ละขอ้บงัค์บัของบรษิัทัฯ	ตลอดูจนิมตขิอง 

ท่�ป็ระชุุมผูู้้ถุือหุ้้นิ	ดู้วัยค์วั�มรอบค์อบระมัดูระวััง	ค์วั�มซื่่อสัตย์สุจริตเพื่่อรักำษั�ผู้ลป็ระโยชุนิ์ของบริษััทฯ	และผูู้้ถุือหุ้้นิ	

และเป็ิดูเผู้ยข้อมูลต่อผูู้้ถุือหุ้้นิอย่�งถุูกำต้อง	ค์รบถุ้วันิ	โป็ร่งใส	และ	ทันิเวัล�

	 2.	 กำำ�กำับดููแลกำิจกำ�รเพื่่อสร้�งค์ุณค์่�ให้้แกำ่กำิจกำ�รอย่�งยั�งยืนิ

	 3.	 อนิุมัติวัิสัยทัศนิ์	 แผู้นิยุทธศ�สตร์	พื่ันิธกำิจ	 แผู้นิกำ�รธุรกำิจ	 และ	 เป็้�ห้ม�ยท�งกำ�รเงินิ	 โดูยม่กำ�รทบทวันิเป็็นิป็ระจำ� 

ทุกำป็ี	รวัมทั�งติดูต�มดููแลให้้ม่กำ�รนิำ�เร่องดูังกำล่�วัไป็ป็ฏิิบัติ

	 4.	 ป็ระเมินิผู้ลกำ�รดูำ�เนิินิกำ�รของบริษััทฯ	 และผู้ลกำ�รป็ฏิิบัติง�นิของป็ระธ�นิค์ณะกำรรมกำ�รบริห้�ร	 และ	 กำรรมกำ�ร 

ผูู้้จัดูกำ�รให้ญ่่	(ร่วัม)

	 5.	 ดููแลให้้เกำิดูค์วั�มมั�นิใจในิกำ�รรับชุ่วังบริห้�รง�นิของสม�ชิุกำระดัูบสูงในิฝ่่�ยจัดูกำ�ร

	 6.	 ดููแลให้้ม่กำ�รป็ฏิิบัติต�มนิโยบ�ยท่�เกำ่�ยวักำับจริยธรรมท�งธุรกำิจ	 รวัมทั�งค์ุณธรรมและข้อพื่ึงป็ฏิิบัติในิกำ�รทำ�ง�นิ	 

ข้อกำำ�ห้นิดูกำ�รเป็ิดูเผู้ยข้อมูล	 ข้อกำำ�ห้นิดูของกำ�รเข้�ทำ�ร�ยกำ�รระห้วั่�งกำันิ	 ตลอดูจนิข้อกำำ�ห้นิดูกำ�รใชุ้ข้อมูลภ�ยในิ

เพื่่อซื่ื�อข�ยห้ลักำทรัพื่ย์	 รวัมทั�งตรวัจสอบให้้ม่กำ�รป็ฏิิบัติต�มข้อกำำ�ห้นิดูดัูงกำล่�วั	 โดูยยึดูห้ลักำค์วั�มพื่อป็ระม�ณ	 

ค์วั�มม่เห้ตุผู้ล	และ	กำ�รม่ภูมิค์ุ้มกำันิท่�ดู่ในิตัวั

	 7.	 กำำ�ห้นิดูและอนุิมัติม�ตรกำ�รต่อต้�นิกำ�รค์อร์รัป็ชัุ�นิ	 และกำำ�กัำบดููแลให้้ฝ่่�ยบริห้�รนิำ�ม�ตรกำ�รต่อต้�นิกำ�รค์อร์รัป็ชัุ�นิ 

ไป็ป็ฏิิบัติ

	 8.	 ดููแลให้้ม่กำ�รป็ฏิิบัติต�มม�ตรฐ�นิกำ�รบัญ่ชุ่	กำ�รจัดูกำ�รค์วั�มเส่�ยง	ตลอดูจนิระบบกำ�รค์วับคุ์มและกำฎห้ม�ยท่�เกำ่�ยวัข้อง

	 9.	 ดููแลให้้ม่กำลไกำในิกำ�รรับเร่องร้องเร่ยนิและกำ�รดูำ�เนิินิกำ�รกำรณ่ม่กำ�รชุ่�เบ�ะแส

10.	 เสนิอชุ่อผูู้้ท่�จะเข้�รับกำ�รค์ัดูเลือกำเป็็นิกำรรมกำ�รบริษััทต่อผูู้้ถืุอหุ้้นิ
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ในิส่วันิของกำ�รจัดูกำ�รบริษััทฯ	นัิ�นิ	ค์ณะกำรรมกำ�รบริษััทม่อำ�นิ�จห้นิ้�ท่�ตัดูสินิใจและดููแลกำ�รดูำ�เนิินิง�นิของบริษััทฯ	เวั้นิแต่ 

เร่องท่�กำฎห้ม�ยกำำ�ห้นิดูให้้ต้องไดู้รับมติอนิุมัติจ�กำท่�ป็ระชุุมผูู้้ถุือหุ้้นิ	 นิอกำจ�กำนัิ�นิ	 ค์ณะกำรรมกำ�รบริษััทอ�จมอบห้ม�ยให้้

กำรรมกำ�รค์นิห้นึิ�งห้รือห้ล�ยค์นิห้รือบุค์ค์ลอ่นิใดู	ป็ฏิิบัติกำ�รอย่�งใดูอย่�งห้นึิ�งแทนิค์ณะกำรรมกำ�รบริษััทไดู้	อย่�งไรกำ็ต�ม	

กำ�รตัดูสินิใจในิกำ�รดูำ�เนิินิง�นิท่�สำ�ค์ัญ่	 อ�ทิเชุ่นิ	 กำ�รลงทุนิและกำ�รกำู้ยืมท่�ม่นิัยสำ�ค์ัญ่	 ฝ่่�ยบริห้�รจะต้องนิำ�เสนิอต่อ 

ค์ณะกำรรมกำ�รบริษััท	เพื่่อพิื่จ�รณ�อนุิมัติ

อำานาจหน้าท่ี่�ข้องคณะกรรมูการตรวจสอบ

	 1.	 สอบท�นิให้้บริษััทฯ	ม่กำ�รร�ยง�นิท�งกำ�รเงินิอย่�งถุูกำต้องและเพื่่ยงพื่อ

	 2.	 สอบท�นิให้้บริษััทฯ	ม่ระบบกำ�รค์วับคุ์มภ�ยในิ	(internal	control)	รวัมถุึงกำ�รบริห้�รค์วั�มเส่�ยง	(risk	management)	และ

ระบบกำ�รตรวัจสอบภ�ยในิ	(internal	audit)	ท่�เห้ม�ะสมและม่ป็ระสิทธิผู้ล	และพิื่จ�รณ�ค์วั�มเป็็นิอิสระของห้นิ่วัยง�นิ

ตรวัจสอบภ�ยในิ	ตลอดูจนิให้ค้์วั�มเห้น็ิชุอบในิกำ�รพื่จิ�รณ�แตง่ตั�ง	โยกำย�้ย	เลกิำจ�้ง	ห้วััห้นิ�้ห้นิว่ัยง�นิตรวัจสอบภ�ยในิ 

ห้รือห้นิ่วัยง�นิอ่นิใดูท่�รับผู้ิดูชุอบเกำ่�ยวักำับกำ�รตรวัจสอบภ�ยในิ

	 3.	 สอบท�นิให้้บริษััทฯ	 ป็ฏิิบัติต�มกำฎห้ม�ยวั่�ดู้วัยห้ลักำทรัพื่ย์และตล�ดูห้ลักำทรัพื่ย์	 ข้อกำำ�ห้นิดูของตล�ดูห้ลักำทรัพื่ย์ 

แห้่งป็ระเทศไทย	และกำฎห้ม�ยท่�เกำ่�ยวัข้องกำับธุรกำิจของบริษััทฯ

	 4.	 สอบท�นิกำระบวันิกำ�รค์วับค์ุมภ�ยในิของบริษััทฯ	ท่�เก่ำ�ยวัข้องกำับกำ�รป็ฏิิบัติต�มม�ตรกำ�รต่อต้�นิกำ�รค์อร์รัป็ชัุ�นิ

	 5.	 พื่ิจ�รณ�และให้้ค์ำ�แนิะนิำ�ในิกำ�รเสนิอแต่งตั�ง	 เลือกำกำลับเข้�ม�ให้ม่	 ตลอดูจนิเลิกำจ้�ง	 บุค์ค์ลซึื่�งม่ค์วั�มเป็็นิอิสระ 

เพื่่อทำ�ห้นิ้�ท่�เป็็นิผูู้้สอบบัญ่ชุ่ของบริษััทฯ	 และเสนิอค์่�สอบบัญ่ชุ่	 รวัมทั�งเข้�ร่วัมป็ระชุุมกัำบผูู้้สอบบัญ่ชุ่	 โดูยไม่ม่ 

ฝ่่�ยจัดูกำ�รเข้�ร่วัมป็ระชุุมดู้วัย	อย่�งนิ้อยป็ีละ	1	ค์รั�ง

	 6.	 พื่ิจ�รณ�ร�ยกำ�รท่�เกำ่�ยวัโยงกำันิห้รือร�ยกำ�รท่�อ�จม่ค์วั�มขัดูแย้งท�งผู้ลป็ระโยชุนิ์	 ให้้เป็็นิไป็ต�มกำฎห้ม�ยและ 

ข้อกำำ�ห้นิดูของตล�ดูห้ลักำทรัพื่ย์แห้่งป็ระเทศไทย	 เพื่่อให้้มั�นิใจวั่�ร�ยกำ�รดูังกำล่�วัสมเห้ตุสมผู้ลและเป็็นิป็ระโยชุนิ์

สูงสุดูต่อบริษััทฯ

	 7.	 จัดูทำ�ร�ยง�นิของค์ณะกำรรมกำ�รตรวัจสอบโดูยเป็ิดูเผู้ยไวั้ในิร�ยง�นิป็ระจำ�ป็ีของบริษััทฯ	ซื่ึ�งร�ยง�นิดัูงกำล่�วั	จะไดู้ 

ลงนิ�มโดูยป็ระธ�นิค์ณะกำรรมกำ�รตรวัจสอบและป็ระกำอบดู้วัยข้อมูลอย่�งนิ้อยดัูงต่อไป็น่ิ�

	 	 กำ)	 ค์วั�มเห้็นิเกำ่�ยวักำับค์วั�มถุูกำต้อง	ค์รบถุ้วันิ	เป็็นิท่�เชุ่อถืุอไดู้ของร�ยง�นิท�งกำ�รเงินิของบริษััทฯ

	 	 ข)	 ค์วั�มเห้็นิเกำ่�ยวักำับค์วั�มเพื่่ยงพื่อของระบบค์วับคุ์มภ�ยในิของบริษััทฯ

	 	 ค์)	 ค์วั�มเห็้นิเกำ่�ยวักัำบกำ�รป็ฏิิบัติต�มกำฎห้ม�ยวั่�ดู้วัยห้ลักำทรัพื่ย์และตล�ดูห้ลักำทรัพื่ย์	ข้อกำำ�ห้นิดูของตล�ดูห้ลักำทรัพื่ย์ 

	 แห้่งป็ระเทศไทย	ห้รือกำฎห้ม�ยท่�เกำ่�ยวัข้องกำับธุรกำิจของบริษััทฯ

	 	 ง)	 ค์วั�มเห็้นิเกำ่�ยวักำับป็ระสิทธิผู้ลของกำระบวันิกำ�รค์วับคุ์มภ�ยในิของบริษััทฯ	ท่�เกำ่�ยวัข้องกัำบกำ�รป็ฏิิบัติต�มม�ตรกำ�ร 

	 ต่อต้�นิกำ�รค์อร์รัป็ชัุ�นิ

	 	 จ)	 ค์วั�มเห้็นิเกำ่�ยวักำับค์วั�มเห้ม�ะสมของผูู้้สอบบัญ่ชุ่

	 	 ฉ)	 ค์วั�มเห้็นิเกำ่�ยวักำับร�ยกำ�รท่�อ�จม่ค์วั�มขัดูแย้งท�งผู้ลป็ระโยชุนิ์

	 	 ชุ)	 จำ�นิวันิค์รั�งของกำ�รป็ระชุุมค์ณะกำรรมกำ�รตรวัจสอบ	และกำ�รเข้�ร่วัมป็ระชุุมของกำรรมกำ�รตรวัจสอบแต่ละท่�นิ

	 	 ซื่)	 ค์วั�มเห้็นิห้รือข้อสังเกำตโดูยรวัมท่�ค์ณะกำรรมกำ�รตรวัจสอบไดู้รับจ�กำกำ�รป็ฏิิบัติห้นิ้�ท่�ต�มกำฎบัตร	(Charter)

	 	 ฌ)	 ข้อมูลอ่นิท่�เห็้นิวั่�ผูู้้ถืุอหุ้้นิและผูู้้ลงทุนิทั�วัไป็ค์วัรทร�บ	ภ�ยใต้ขอบเขตห้นิ้�ท่�และค์วั�มรับผู้ิดูชุอบท่�ไดู้รับมอบห้ม�ย 

	 จ�กำค์ณะกำรรมกำ�รบริษััท

	 8.	 ป็ฏิิบัติกำ�รอ่นิใดูต�มท่�กำฎห้ม�ยกำำ�ห้นิดู	ห้รือ	ค์ณะกำรรมกำ�รของบริษััทจะมอบห้ม�ย
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อำานาจหน้าท่ี่�ข้องคณะกรรมูการกำาหนดค่าตอบแที่นและสรรหากรรมูการ

1.	 ค์วั�มเห้็นิเกำ่�ยวักำับค์่�ตอบแทนิของกำรรมกำ�รบริษััท

2.	 เสนิอชุ่อบุค์ค์ลต่อค์ณะกำรรมกำ�รบริษััทเพื่่อกำ�รแต่งตั�งเป็็นิกำรรมกำ�รบริษััท	 กำรรมกำ�รในิค์ณะกำรรมกำ�รชุุดูย่อย	 และ	

กำรรมกำ�รผูู้้จัดูกำ�รให้ญ่่	(ร่วัม)

3.	 ป็ระเมินิผู้ลกำ�รป็ฏิิบัติง�นิของป็ระธ�นิค์ณะกำรรมกำ�รบริห้�ร	 และ	 กำรรมกำ�รผูู้้จัดูกำ�รให้ญ่่	 (ร่วัม)	 กำ่อนินิำ�เสนิอ 

ต่อท่�ป็ระชุุมค์ณะกำรรมกำ�รบริษััท

อำานาจหน้าท่ี่�ข้องคณะกรรมูการด้านการเงิน

บทบ�ทของค์ณะกำรรมกำ�รดู้�นิกำ�รเงินิ	ค์ือ	กำ�รชุ่วัยเห้ลือค์ณะกำรรมกำ�รบริษััทในิกำ�รดููแลกำ�รจัดูกำ�รและผู้ลกำ�รดูำ�เนิินิง�นิ

ดู้�นิกำ�รเงินิของบริษััท	เพื่่อวััตถุุป็ระสงค์์ดูังกำล่�วั	ค์ณะกำรรมกำ�รดู้�นิกำ�รเงินิจะม่กำ�รป็ระชุุมร่วัมกำับฝ่่�ยจัดูกำ�รเป็็นิระยะๆ	

และจะนิำ�เสนิอค์วั�มเห็้นิและค์ำ�แนิะนิำ�ต่อค์ณะกำรรมกำ�รบริษััทในิเร่องกำลยุทธ์ท�งกำ�รเงินิทั�งในิระยะสั�นิและระยะย�วั	 

ในิเร่องงบป็ระม�ณ	ป็ระจำ�ป็ีสำ�ห้รับค์่�ใชุ้จ่�ยส่วันิทุนิและค์่�ใชุ้จ่�ยในิกำ�รดูำ�เนิินิกำ�ร	กำ�รกำ่อห้นิ่�สินิห้รือกำ�รจัดูทำ�สมมุติฐ�นิ

ในิกำ�รกำ่อห้น่ิ�สินิท่�ม่ค์วั�มสำ�คั์ญ่	กำ�รเพื่ิ�มทุนิ	กำ�รไดู้ม�ห้รือจำ�ห้นิ่�ยไป็ซื่ึ�งสินิทรัพื่ย์ท่�ม่ค์วั�มสำ�ค์ัญ่	กำ�รสร้�งร�ยไดู้ท่�ม่ค์วั�ม

สำ�ค์ัญ่ห้รือข้อเสนิออ่นิๆ	ท่�ส�ม�รถุเพื่ิ�มมูลค์่�ให้้แกำ่บริษััทฯ	ไดู้ต�มท่�จะเสนิอต่อค์ณะกำรรมกำ�รบริษััท	ค์ณะกำรรมกำ�รดู้�นิ 

กำ�รเงินิจะรับผู้ิดูชุอบต่อกำ�รกำำ�กำับดููแลและป็ระเมินิผู้ลกำ�รดูำ�เนิินิง�นิดู้�นิกำ�รเงินิของบริษััทโดูยเป็ร่ยบเท่ยบกำับ 

งบป็ระม�ณ

ค์ณะกำรรมกำ�รจะจัดูทำ�ร�ยง�นิสรุป็ภ�รกำิจของค์ณะกำรรมกำ�รเพื่่อนิำ�เสนิอต่อท่�ป็ระชุุมค์ณะกำรรมกำ�รบริษััท	 และจะ 

มอบห้ม�ยให้้ห้ัวัห้นิ้�ค์ณะผูู้้บริห้�รดู้�นิกำ�รเงินิชุ่�แจงต่อท่�ป็ระชุุมค์ณะกำรรมกำ�รบริษััทในิเร่องท่�จำ�เป็็นิจะต้องไดู้รับ 

กำ�รอนิุมัติจ�กำค์ณะกำรรมกำ�รบริษััท

อำานาจหน้าท่ี่�ข้องคณะกรรมูการกำากับดูแลกิจการที่่� ด่

1.	 นิำ�เสนิอนิโยบ�ยกำ�รกำำ�กำับดููแลกำิจกำ�รของบริษััทฯ	ต่อค์ณะกำรรมกำ�รบริษััท

2.	 ให้้ค์ำ�แนิะนิำ�แกำ่ค์ณะกำรรมกำ�รบริษััทในิเร่องท่�เก่ำ�ยวัข้องกำับกำ�รกำำ�กำับดููแลกำิจกำ�ร

3. ดููแลกำ�รป็ฏิิบัติง�นิของค์ณะกำรรมกำ�รบริษััทและฝ่่�ยจัดูกำ�ร	เพื่่อให้้เป็็นิไป็ต�มนิโยบ�ยกำ�รกำำ�กัำบดููแลกิำจกำ�รของบริษััทฯ

4.	 ทบทวันินิโยบ�ยกำ�รกำำ�กำับดููแลกำิจกำ�รของบริษััท	 และให้้ข้อเสนิอแนิะต่อค์ณะกำรรมกำ�ร	 เพื่่อพื่ิจ�รณ�ป็รับป็รุงให้้ 

ทันิสมัยอย่�งต่อเนิ่องและเห้ม�ะสมกัำบธุรกำิจของบริษััทฯ

5.	 พื่ิจ�รณ�ทบทวันิค์วั�มเห้ม�ะสมของม�ตรกำ�รต่อต้�นิกำ�รค์อร์รัป็ชัุ�นิเป็็นิป็ระจำ�ทุกำป็ี	 และนิำ�เสนิอต่อค์ณะกำรรมกำ�ร

บริษััทเพื่่อพิื่จ�รณ�อนุิมัติ

6.	 ป็ฏิิบัติกำ�รอ่นิใดูต�มท่�ค์ณะกำรรมกำ�รบริษััทจะมอบห้ม�ย

อำานาจหน้าท่ี่�ข้องคณะกรรมูการความูมัู�นคงปลอดภััยที่างไซเบอร์

1.	 กำลยุทธ์และนิโยบ�ยดู้�นิค์วั�มมั�นิค์งป็ลอดูภัยท�งไซื่เบอร์	กำ�รค์ุ้มค์รองข้อมูลส่วันิบุค์ค์ล	และดู้�นิอ่นิๆ	ท่�เก่ำ�ยวัข้อง

2.	 ดููแลและสอบท�นิกำ�รป็ฏิิบัติต�มนิโยบ�ยท่�กำำ�ห้นิดูไวั้

3.	 ป็ฏิิบัติกำ�รอ่นิใดูต�มท่�ค์ณะกำรรมกำ�รบริษััทจะมอบห้ม�ย
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อำานาจหน้าท่ี่�ข้องคณะกรรมูการบริหาร

1.	 นิำ�เสนิอ	 ทิศท�งธุรกำิจ	 พื่ันิธกำิจ	 แผู้นิยุทธศ�สตร์	 แผู้นิธุรกำิจ	 และ	 เป็้�ห้ม�ยท�งกำ�รเงินิ	 ต่อค์ณะกำรรมกำ�รบริษััท 

เพื่่อขออนุิมัติ	รวัมทั�งติดูต�มดููแลให้้กำรรมกำ�รผูู้้จัดูกำ�รให้ญ่่	(ร่วัม)	และค์ณะผูู้้บริห้�รนิำ�เร่องดัูงกำล่�วัไป็ป็ฏิิบัติให้้บรรลุ

เป็้�ห้ม�ยอย่�งถูุกำต้องต�มกำฎห้ม�ยและกำฎเกำณฑ์์ท่�เก่ำ�ยวัข้อง

2.	 พื่ิจ�รณ�สอบท�นิและอนุิมัติเร่องต่�งๆ	ท่�เก่ำ�ยวัข้องกัำบกิำจกำ�ร	ไดู้แกำ่	แนิวัท�งกำ�รลงทุนิ	กำ�รไดู้ม�ห้รือจำ�ห้นิ่�ยสินิทรัพื่ย์	

กำ�รกำ่อภ�ระผูู้กำพื่ันิและกำ�รกำู้ยืมเงินิ	งบป็ระม�ณ	ค์่�ใชุ้จ่�ย	กำ�รจัดูโค์รงสร้�งองค์์กำร	และ	ง�นิดู้�นิทรัพื่ย�กำรบุค์ค์ล	 

เป็็นิต้นิ	 ภ�ยในิขอบเขตอำ�นิ�จท่�ไดู้รับจ�กำค์ณะกำรรมกำ�รบริษััท	 ทั�งน่ิ�	 ค์ณะกำรรมกำ�รบริห้�รจะไม่ม่อำ�นิ�จอนุิมัติ 

ห้�กำเป็็นิร�ยกำ�รท่�เกำ่�ยวัโยงกัำนิ	 ห้รือ	 ร�ยกำ�รท่�อ�จม่ค์วั�มขัดูแย้งท�งผู้ลป็ระโยชุนิ์กำับกำลุ่มบริษััท	 ทรู	 ห้รือ	 ร�ยกำ�ร

ท่�ค์ณะกำรรมกำ�รกำ�รบริห้�รห้รือผูู้้เกำ่�ยวัข้องม่ส่วันิไดู้เส่ย	 ห้รือ	 ร�ยกำ�รไดู้ม�ห้รือจำ�ห้นิ่�ยไป็ซึื่�งทรัพื่ย์สินิท่�ม่นิัยสำ�ค์ัญ่	

ห้รือ	 ร�ยกำ�รท่�ถุูกำค์วับค์ุมโดูยกำฎห้ม�ยห้รือห้นิ่วัยง�นิกำำ�กัำบดููแล	 ร�ยกำ�รดัูงกำล่�วัต้องดูำ�เนิินิกำ�รต�มห้ลักำเกำณฑ์ ์

ของกำฎห้ม�ยและกำฎเกำณฑ์์ท่�เกำ่�ยวัข้อง

3.	 พื่ิจ�รณ�กำลั�นิกำรองง�นิทุกำป็ระเภทท่�เสนิอค์ณะกำรรมกำ�รบริษััทพื่ิจ�รณ�	ยกำเวั้นิ	ง�นิท่�อยู่ภ�ยใต้ห้นิ้�ท่�ค์วั�มรับผิู้ดูชุอบ	

ห้รือ	เป็็นิอำ�นิ�จของค์ณะกำรรมกำ�รชุุดูย่อยอ่นิของกำลุ่มบริษััทท่�จะเป็็นิผูู้้พิื่จ�รณ�กำลั�นิกำรองเพื่่อนิำ�เสนิอค์ณะกำรรมกำ�ร

บริษััทโดูยตรง

4.	 รับทร�บร�ยง�นิดู้�นิกำ�รตรวัจสอบภ�ยในิสำ�ห้รับเร่องท่�เกำ่�ยวักำับม�ตรกำ�รป็้องกำันิและแกำ้ไขป็ัญ่ห้�	 และในิกำรณ่ 

ท่�เกำิดูเห้ตุกำ�รณ์ค์วั�มเส่ยห้�ยห้รืออ�จจะเกำิดูค์วั�มเส่ยห้�ยอย่�งร้�ยแรงต่อองค์์กำร	 ให้้ฝ่่�ยตรวัจสอบภ�ยในิร�ยง�นิ

ให้้ค์ณะกำรรมกำ�รบริห้�รทร�บโดูยทันิท่

5.	 พื่ิจ�รณ�ห้รืออนิุมัติเร่องอ่นิใดูต�มท่�ค์ณะกำรรมกำ�รบริษััทมอบห้ม�ย
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจำาปี 2564

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้้วยกรรมการอิสระจำานวน 3 ท่่าน คือ นายโชติ โภควนิช นางปรีเปรม เสรีวงษ์์ และ 

ศาสตราจารย์พิิเศษ์ ด้ร.กิตติพิงษ์์ กิตยารักษ์์ ได้้รับการแต่งตั�งจากที่�ประชุมคณะกรรมการบริษั์ท่ ครั�งที่� 7/2564 เม่อวันที่� 

17 กันยายน 2564 เพิ่อให้้ด้ำาเนินการโด้ยมีขอบเขต ห้น้าที่� ความรับผิิด้ชอบ ตามที่�ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ในการปฏิิบัติงานตามขอบเขตดั้งกล่าว สำาห้รับปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบ มีการด้ำาเนินการ ซ่ึ่�งสามารถ

สรุปได้้ด้ังนี�

 1.  ได้้มีการประชุมรวม 9 ครั�งในปี 2564 เพิ่อปฏิิบัติห้น้าที่�ตามที่�ได้้รับมอบห้มายจากคณะกรรมการบริษั์ท่ และนำาเสนอ

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษั์ท่เพิ่อท่ราบเป็นรายไตรมาส

รายนาม ตำาแหน่ง
จำานวนคร้�งท่ี่�เข้าร่วมประชุุม

ปี 2564*

1. นายโชติ โภควนิช        ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 9/9

2. นางปรีเปรม เสรีวงษ์์        กรรมการตรวจสอบ 9/9

3. ศ. (พิิเศษ์) ด้ร.กิตติพิงษ์์ กิตยารักษ์์        กรรมการตรวจสอบ 1/2**

  ห้มายเห้ตุ  * ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมกับผิ้้สอบบัญชี โด้ยไม่มีฝ่่ายจัด้การเข้าร่วมประชุมด้้วย จำานวน 1 ครั�ง

      ** ศาสตราจารย์พิิเศษ์ ด้ร.กิตติพิงษ์์ กิตยารักษ์์ ได้้รับแต่งตั�งเป็นกรรมการตรวจสอบเม่อวันที่� 17 กันยายน 2564   

       ซึ่่�งในปี 2564 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบภายห้ลังจากวันได้้รับการแต่งตั�งฯ เป็นจำานวน 2 ครั�ง

 2. ได้้พิิจารณาความเป็นอิสระ และ ผิลการปฏิิบัติงานของผ้ิ้สอบบัญชี รวมถ่งความเห้มาะสมของค่าสอบบัญชีแล้ว 

เห็้นว่าผิ้้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระและได้้แสด้งความเห็้นตลอด้จนข้อเสนอแนะที่�เป็นประโยชน์ในด้้านการจัด้ท่ำา 

รายงานท่างการเงินและการควบคุมภายใน  คณะกรรมการตรวจสอบ จ่งเห้็นสมควรเสนอแต่งตั�งผิ้้สอบบัญชี 

ในสังกัด้ของ บริษ์ัท่ ไพิร้ซึ่วอเตอร์เฮาส์ค้เปอร์ส เอบีเอเอส จำากัด้ เป็นผิ้้สอบบัญชีของบริษ์ัท่ฯ ประจำาปี 2564 

และ เสนอค่าสอบบัญชีประจำาปี 2564 ต่อคณะกรรมการบริษ์ัท่ เพิ่อขออนุมัติต่อที่�ประชุมผิ้้ถือหุ้้น นอกจากนี� 

คณะกรรมการตรวจสอบยังได้้พิิจารณาค่าบริการอ่นจากสำานักงานสอบบัญชีเดี้ยวกัน เพิ่อมิให้้ส่งผิลกระท่บ 

ต่อความเป็นอิสระของผ้ิ้สอบบัญชี

 3.  ห้ารือกับผิ้้สอบบัญชีถ่งขอบเขตของการตรวจสอบก่อนเริ�มกระบวนการ และติด้ตามการปฏิิบัติงานของผิ้้สอบบัญชี

 4.  รับท่ราบแผินการตรวจสอบและผิลการตรวจสอบของผิ้้สอบบัญชี ในการนี� คณะกรรมการตรวจสอบได้้ร่วมประชุม

กับผ้ิ้สอบบัญชีเพิ่อรับท่ราบแผินงานการตรวจสอบ ผิลการตรวจสอบ และ ข้อสังเกตต่างๆ ของผ้ิ้สอบบัญชี รวมทั่�ง 

การนำาเสนอเร่องสำาคัญในการตรวจสอบ (Key Audit Matters) ในรายงานของผ้ิ้สอบบัญชี อีกทั่�งได้้มีการประชุม

ร่วมกับผิ้้สอบบัญชีโด้ยไม่มีฝ่่ายจัด้การเข้าร่วมประชุมด้้วย เพิ่อรับท่ราบความคิด้เห้็นเพิิ�มเติมของผิ้้สอบบัญชี และ

ได้้เสนอคำาแนะนำาในประเด้็นต่างๆ  

 5. สอบท่านรายงานท่างการเงินทั่�งรายไตรมาสและรายปีของบริษ์ัท่ฯ ซึ่่�งรวมผิลประกอบการของบริษ์ัท่ย่อย  

โด้ยได้ร้บัคำาชี�แจงจากผิ้บ้รหิ้ารของบรษิ์ทั่ฯ เกี�ยวกบัการใชด้้ลุยพินิจิในการจดั้ท่ำารายงานท่างการเงนิจนเปน็ที่�เขา้ใจ และ

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห้็นสอด้คล้องกับผ้ิ้สอบบัญชีว่า งบการเงินของบริษั์ท่ฯ แสด้งฐานะการเงินและ

ผิลการด้ำาเนินงานโด้ยถ้กต้องตามที่�ควรในสาระสำาคัญตามมาตรฐานการรายงานท่างการเงิน 
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 6.  สอบท่านการเข้าท่ำารายการที่�เกี�ยวโยงกันของบริษ์ัท่ฯ และบริษ์ัท่ย่อย เพ่ิอการปฏิิบัติให้้เป็นไปตามระเบียบในการ 

เขา้ท่ำารายการระห้วา่งกนัของบรษิ์ทั่ฯ ซึ่่�งเปน็ไปตามกฎห้มายรวมทั่�งขอ้กำาห้นด้ของคณะกรรมการกำากบัตลาด้ท่นุและ

ตลาด้ห้ลักท่รัพิยแ์ห่้งประเท่ศไท่ย คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็้นว่า การเข้าท่ำารายการที่�เกี�ยวโยงกนัของบริษ์ทั่ฯ 

และบริษ์ัท่ย่อยเป็นไปตามกฎห้มายและข้อกำาห้นด้คณะกรรมการกำากับตลาด้ทุ่นตลอด้จนตลาด้ห้ลักท่รัพิย์ 

แห้ง่ประเท่ศไท่ย  มคีวามสมเห้ตสุมผิลและเปน็ประโยชนต์อ่บรษิ์ทั่ฯ และบรษิ์ทั่ยอ่ยเปน็สำาคญั โด้ยในสว่นของรายการ

ระห้ว่างกันประเภท่ธุรกิจปกติและประเภท่สนับสนุนธุรกิจปกติ เป็นการท่ำารายการท่ี�มีราคาสมเห้ตุสมผิล เป็นไปตาม

เง่อนไขการค้าทั่�วไป เช่นเด้ียวกับราคาและเง่อนไขที่�พิ่งกระท่ำากับบุคคลภายนอก สำาห้รับบริษ์ัท่ฯ และบริษ์ัท่ย่อย  

ในฐานะผิ้้ซึ่ื�อ สามารถมั�นใจในคุณภาพิของสินค้าและบริการของบุคคลที่�มีความเกี�ยวข้อง และ ในฐานะผิ้้ขาย  

กส็ามารถเพิิ�มรายได้แ้ละสว่นแบง่ท่างการตลาด้จากการขายสนิค้าและบรกิารให้้แกก่ลุ่มบคุคลที่�เกี�ยวข้องซึ่่�งเปน็กลุม่

ผิ้้บริโภครายให้ญ่เช่นกัน 

  นอกจากนี� ในปี 2564 มีการพิิจารณารายการท่ี�เกี�ยวโยงกันกรณีพิิเศษ์ คือ  พิิจารณาการลงทุ่นใน บริษ์ัท่ เอ้ก ด้ิจิท่ัล 

จำากัด้ (“EGG Digital”) และ บริษ์ัท่ ออลล์ นาว แมนเนจเม้นท่์ จำากัด้ (“All Now”) ซ่ึ่�งทั่�งสองรายการเป็นรายการ

ระห้วา่งกนั (Related Party Transaction) ประเภท่ที่�ตอ้งได้ร้บัการอนมุตัจิากคณะกรรมการบรษิ์ทั่ รวมทั่�งเปดิ้เผิยขอ้ม้ล 

ตอ่ตลาด้ห้ลกัท่รพัิยแ์ห้ง่ประเท่ศไท่ย  คณะกรรมการตรวจสอบได้พ้ิจิารณาธรุกรรมนี�อยา่งรอบคอบ และ มคีวามเห้น็วา่ 

การท่ำาธุรกรรมนี�มีความสมเห้ตุสมผิลและเป็นประโยชน์ต่อบริษ์ัท่ฯ กล่าวคือ สำาห้รับการเข้าลงทุ่นใน EGG Digital 

จะเป็นการลงทุ่นในบริษ์ัท่ที่�ประกอบธุรกิจด้้าน Digital Marketing ซึ่่�งสามารถส่งเสริมกับธุรกิจของบริษั์ท่ฯ ได้้ และ

ด้้วยการร่วมลงทุ่นจากบริษ์ัท่ต่างๆ จะท่ำาให้้ EGG Digital สามารถขยายธุรกิจไปส้่ธุรกิจส่อและ Data Analytics ท่ี�มี

ศักยภาพิในการเติบโตส้งจากแนวโน้มการใช้ข้อม้ลท่ี�ส้งข่�นมากอย่างมีนัยสำาคัญ ซึ่่�งจะท่ำาให้้เงินลงทุ่นของบริษ์ัท่ฯ มี

ม้ลค่าเพิิ�มมากข่�น นอกจากนี� ธุรกิจส่อและ Data Analytics ยังสามารถส่งเสริมกับธุรกิจของบริษ์ัท่ฯ ได้้เช่นเด้ียวกัน 

และ สำาห้รับการเข้าลงทุ่นใน All Now จะช่วยให้้บริษ์ัท่ฯ และบริษ์ัท่ย่อย สามารถเข้าถ่งกองรถขนส่งและเครือข่าย 

รถขนสง่เพิอ่ขนสง่สนิคา้ของกลุม่บริษ์ทั่ฯ อกีทั่�งสามารถเขา้ถง่ระบบซึ่อฟแวร์ที่�เกี�ยวขอ้งกบังานด้า้นขนสง่ นอกจากนี� 

การร่วมลงทุ่นโด้ยพัินธมิตรจะท่ำาให้้ All Now สามารถขยายธุรกิจให้้มีการเติบโตอย่างมีนัยสำาคัญ ซึ่่�งจะท่ำาให้้ม้ลค่า

เงินลงทุ่นของบริษ์ัท่ฯ มีม้ลค่าส้งข่�น อีกท่ั�งยังจะท่ำาให้้บริษ์ัท่ฯ ได้้รับประโยชน์ในด้้าน Economy of Scale และบริการ

ท่ี�มีประสิท่ธิภาพิเพิิ�มมากข่�น 

 7.  สอบท่านการปฏิิบัติตามกฎห้มายว่าด้้วยห้ลักท่รัพิย์และตลาด้ห้ลักท่รัพิย์ ข้อกำาห้นด้ของคณะกรรมการกำากับ 

ตลาด้ทุ่นและตลาด้ห้ลักท่รัพิย์แห้่งประเท่ศไท่ยตลอด้จนกฎห้มายที่�เกี�ยวข้องกับธุรกิจของบริษั์ท่ฯ ซ่ึ่�งจากรายงาน

ของผ้ิ้สอบบัญชี ผิ้้ตรวจสอบภายใน และผ้ิ้บริห้ารของบริษั์ท่ฯ คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็้นว่า บริษ์ัท่ฯ 

มีการปฏิิบัติตามข้อกำาห้นด้และกฎห้มายที่�เกี�ยวข้องอย่างถ้กต้อง

 8.  สอบท่านระบบการควบคุมภายในเพิ่อประเมินความเพิียงพิอและประสิท่ธิผิลของระบบการควบคุมภายในเพิ่อช่วย

ให้้เกิด้ความมั�นใจอย่างสมเห้ตุสมผิลว่า การด้ำาเนินงานของบริษ์ัท่ฯ จะบรรลุเป้าห้มายที่�กำาห้นด้ไว้ และเม่อพิิจารณา

จากรายงานผิลการตรวจสอบภายในประจำาปี 2564 ซึ่่�งครอบคลุมระบบงานที่�สำาคัญของบริษ์ัท่ฯ คณะกรรมการ

ตรวจสอบมีความเห้็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษั์ท่ฯ มีความเพิียงพิอและเห้มาะสม นอกจากนี� โด้ยเห้ตุที่� 

ธุรกิจส่อสารโท่รคมนาคมมีการเปลี�ยนแปลงสภาพิแวด้ล้อมท่างธุรกิจค่อนข้างรวด้เร็ว คณะกรรมการตรวจสอบ

จ่งส่งเสริมให้้บริษ์ัท่ฯ พิัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเน่อง เพิ่อให้้เห้มาะสมกับสภาพิแวด้ล้อมท่างธุรกิจ

ของบริษ์ัท่ฯ ที่�เปลี�ยนแปลงอย้่เสมอ

 9.  ติด้ตามงานด้้านการบริห้ารจัด้การความเสี�ยง ภายใต้ “นโยบายและกรอบในการบริห้ารจัด้การความเสี�ยง” ของ 

บริษ์ัท่ฯ ซึ่่�งถือว่าเป็นส่วนห้น่�งของกลยุท่ธ์ท่างธุรกิจและการปฏิิบัติงาน ทั่�งนี� เพิ่อให้้เกิด้ความมั�นใจว่าการบริห้าร

จัด้การความเสี�ยงเป็นไปอย่างต่อเน่องและมีประสิท่ธิผิล

  นอกจากนี� โด้ยเห้ตุที่�บริษ์ัท่ฯ ใช้แนวท่างการตรวจสอบภายในซึ่่�งมีพิื�นฐานมาจากการประเมินความเสี�ยง 

(risk-based audit approach) คณะกรรมการตรวจสอบจ่งได้้ให้้ความสำาคัญต่อการเช่อมโยงระห้ว่างงาน

ด้้านการบริห้ารจัด้การความเสี�ยงกับงานด้้านการตรวจสอบภายใน โด้ยได้้เชิญตัวแท่นของคณะกรรมการ 
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พิัฒนาเชิงกลยุท่ธ์และบริห้ารความเสี�ยง มารายงานให้้คณะกรรมการตรวจสอบท่ราบเกี�ยวกับการระบุความเสี�ยง 

การประเมินความเสี�ยง ตลอด้จนการบริห้ารความเสี�ยงของบริษั์ท่ฯ และมอบห้มายให้้ฝ่่ายตรวจสอบภายในวางแผิน

การตรวจสอบภายในให้้สอด้คล้องกับผิลการประเมินความเสี�ยงดั้งกล่าว 

 10. ติด้ตามผิลจากการจัด้ให้้มีช่องท่างสำาห้รับให้้ผิ้้มีส่วนได้้เสียทุ่กกลุ่มสามารถท่ำาการร้องเรียน ห้รือแจ้งเบาะแส  

เกี�ยวกับการทุ่จริต ประพิฤติมิชอบ ห้รือการกระท่ำาผิิด้จรรยาบรรณธุรกิจ ต่อคณะกรรมการบริษั์ท่ โด้ยผิ่าน 

คณะกรรมการตรวจสอบ  

  ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้้รับเร่องร้องเรียนจำานวน 9 เร่อง โด้ยเป็นเร่องร้องเรียนเกี�ยวกับการกระท่ำา

ที่�ไม่เห้มาะสมในการปฏิิบัติห้น้าที่� 1 เร่อง คณะกรรมการตรวจสอบได้้นำาส่งเร่องร้องเรียนด้ังกล่าว ไปยังห้น่วยงาน 

ที่�เกี�ยวข้องเพิ่อท่ำาการตรวจสอบข้อเท่็จจริง ซึ่่�งพิบว่ามิใช่การกระท่ำาผิิด้จรรยาบรรณธุรกิจ แต่เป็นการส่อสารที่� 

ไม่ถ้กต้องและไม่เห้มาะสมของพินักงาน ในการนี� บริษั์ท่ฯ ได้้ท่ำาการลงโท่ษ์พินักงานที่�เกี�ยวข้องกับเร่องดั้งกล่าว

แล้ว อีกทั่�งได้้ท่ำาการปรับปรุงกระบวนการท่ำางานของห้น่วยงานที่�เกี�ยวข้องกับกรณีด้ังกล่าว นอกจากกรณี 

ด้ังกล่าวข้างต้น เป็นเร่องร้องเรียนเกี�ยวกับบริการของบริษั์ท่ฯ จำานวน 8 เร่อง ซึ่่�งคณะกรรมการตรวจสอบได้้นำาส่ง 

เร่องร้องเรียนด้ังกล่าวไปยังห้น่วยงานที่�เกี�ยวข้อง เพิ่อการด้ำาเนินการที่�เห้มาะสมและห้น่วยงานที่�เกี�ยวข้องของ 

บริษ์ัท่ฯ  ได้้ด้ำาเนินการแก้ไขปัญห้าเป็นที่�เรียบร้อยแล้ว

 11. กำากับด้้แลงานด้้านการตรวจสอบภายใน โด้ยได้้พิิจารณาอนุมัติแผินการตรวจสอบภายใน ซ่ึ่�งมีพิื�นฐานมาจากการ

ประเมินความเสี�ยง (risk-based audit)  รับท่ราบรายงานผิลการตรวจสอบรายไตรมาสและรายปี ให้้คำาแนะนำาต่างๆ 

แก่ฝ่่ายตรวจสอบภายใน รวมทั่�งเสนอฝ่่ายจัด้การเพิ่อพิิจารณาปรับปรุงแก้ไขตามควรแก่กรณี ตลอด้จนติด้ตาม 

ความคืบห้น้าในการปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเน่อง ในการนี� ได้้สอบท่านความเป็นอิสระและผิลการปฏิิบัติงาน 

โด้ยภาพิรวมของห้น่วยงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็้นว่า ระบบการตรวจสอบภายใน

ของบริษ์ัท่ฯ เป็นไปอย่างอิสระ เพิียงพิอและมีประสิท่ธิผิล รวมทั่�งมีการพิัฒนาคุณภาพิการตรวจสอบทั่�งในด้้าน

บุคลากรและการปฏิิบัติงานตรวจสอบให้้สอด้คล้องกับมาตรฐานวิชาชีพิสากลอย่างต่อเน่อง และ

 12.  รับท่ราบรายงานผิลการย่นขอต่ออายุการรับรองเป็นสมาชิกของ แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไท่ย 

(“CAC”) ว่า CAC ได้้มีมติให้้ต่ออายุการรับรองแก่บริษั์ท่ฯ แล้ว โด้ยการรับรองดั้งกล่าวจะมีอายุ 3 ปี นับตั�งแต ่

วันที่� 30 มิถุนายน 2564 จนถ่งวันที่� 30 มิถุนายน 2567 และ รายงานต่อที่�ประชุมคณะกรรมการบริษั์ท่ เพิ่อเป็นข้อม้ล

 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเป็นอสิระในการปฏิบัิตงิานตามที่�ได้รั้บมอบห้มาย และได้รั้บความรว่มมอืด้ว้ยดี้จากฝ่า่ยจัด้การ 

และผิ้้สอบบัญชี  

โด้ยสรุปในภาพิรวม คณะกรรมการตรวจสอบเห้็นว่า คณะกรรมการบริษั์ท่ ตลอด้จนผ้ิ้บริห้ารของบริษั์ท่ฯ มีจริยธรรม 

และความมุ่งมั�นในการปฏิิบัติห้น้าที่�เพิ่อให้้บรรลุเป้าห้มายของบริษ์ัท่ฯ   ให้้ความสำาคัญต่อการด้ำาเนินงานภายใต้ระบบการ

ควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่�มีประสิท่ธิผิล มีการกำากับด้้แลกิจการที่�ด้ี รวมทั่�งมีการพิัฒนาปรับปรุงระบบ

การปฏิิบัติงานให้้มีคุณภาพิด้ีข่�นอย่างต่อเน่อง

 นายโชติ โภควนิช

 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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ตามที่�คณะกรรมการกำาห้นด้ค่าตอบแท่นและสรรห้ากรรมการ ได้้รับการแต่งตั�งจากที่�ประชุมคณะกรรมการบริษั์ท่ ครั�งที่� 

8/2544 ให้้ด้ำารงตำาแห้น่ง เม่อวันที่� 16 พิฤศจิกายน 2544 เพิ่อให้้ด้ำาเนินการโด้ยมีขอบเขตห้น้าที่� ความรับผิิด้ชอบ ตามที่�

ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการกำาห้นด้ค่าตอบแท่นและสรรห้ากรรมการ นั�น ในการปฏิิบัติงานตามขอบเขตดั้งกล่าว 

สำาห้รับปี 2564 คณะกรรมการกำาห้นด้ค่าตอบแท่นและสรรห้ากรรมการได้้มีการประชุม 4 ครั�ง เพิ่อปฏิิบัติห้น้าที่�ตามที่� 

ได้้รับมอบห้มายจากคณะกรรมการบริษ์ัท่ ซึ่่�งสามารถสรุปได้้ดั้งนี�

 1. พิิจารณาและเสนอความเห้็นต่อคณะกรรมการบริษั์ท่ เร่องการเลือกตั�งกรรมการแท่นกรรมการที่�พิ้นจากตำาแห้น่ง

ตามวาระ

 2. พิิจารณาและเสนอความเห็้นต่อคณะกรรมการบริษั์ท่ เร่องค่าตอบแท่นกรรมการ

 3. พิิจารณาเสนอช่อกรรมการบริษ์ัท่ท่่านให้ม่ เพิ่อท่ด้แท่นกรรมการที่�ลาออก และนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษั์ท่

เพิ่อพิิจารณาแต่งตั�ง

 4. พิิจารณาเสนอช่อกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบท่่านให้ม่ เพิ่อท่ด้แท่นกรรมการตรวจสอบที่�ลาออก และ 

นำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษ์ัท่ เพิ่อพิิจารณาแต่งตั�ง 

 5. พิิจารณาเสนอช่อกรรมการผ้ิ้จัด้การให้ญ่ (ร่วม) และ นำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษั์ท่ เพิ่อพิิจารณาแต่งตั�ง

 6. พิิจารณาข้อเสนอการเปลี�ยนแปลงรายช่อและตำาแห้น่งของสมาชิกในคณะกรรมการบริห้าร และ นำาเสนอต่อ 

คณะกรรมการบริษ์ัท่ เพิ่ออนุมัติ 

 7. พิิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินค่าตอบแท่นผิลการปฏิิบัติงานประจำาปี 2563 ให้้แก่ประธานคณะกรรมการบริห้าร 

(ซึ่่�งจ่ายในปี 2564) และ

 8. พิิจารณาและอนุมัติแผินและห้ลักเกณฑ์์ในการจ่ายเงินค่าตอบแท่นผิลการปฏิิบัติงานให้้แก่ประธานคณะกรรมการ

บริห้าร และกรรมการผิ้้จัด้การให้ญ่ (ร่วม) ประจำาปี 2564 (ซึ่่�งจะจ่ายในปี 2565)

 ดร. ฮาราลด์ ลิงค์

 ประธานคณะกรรมการกำาห้นด้ค่าตอบแท่นและสรรห้ากรรมการ

รายงานของคณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแที่นและสรรหากรรมการ

ประจำาปี 2564
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ตามที่�คณะกรรมการกำากับด้้แลกิจการที่�ด้ี ได้้รับการแต่งตั�งจากที่�ประชุมคณะกรรมการบริษ์ัท่ ครั�งที่� 3/2549 เม่อวันที่�  

24 มีนาคม 2549 เพ่ิอให้้ด้ำาเนินการโด้ยมีขอบเขต ห้น้าที่� ความรับผิิด้ชอบ ตามที่�ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการ 

กำากับด้้แลกิจการท่ี�ด้ี นั�น  ในปี 2564 คณะกรรมการกำากับด้้แลกิจการท่ี�ด้ีมีการด้ำาเนินการ ซึ่่�งสามารถสรุปได้้ด้ังนี�

 1. ได้้มีการประชุมรวม 4 ครั�ง เพิ่อปฏิิบัติห้น้าที่�ตามที่�ได้้รับมอบห้มายจากคณะกรรมการบริษั์ท่

 2. พิิจารณารายงานการกำากับด้้แลกิจการที่�ด้ีของบริษ์ัท่ฯ เพิ่อเปิด้เผิยในรายงานประจำาปี 2564 และนำาเสนอต่อ 

คณะกรรมการบริษ์ัท่ เพิ่อพิิจารณาและอนุมัติ

 3. ติด้ตามผิลการเปิด้โอกาสให้้ผิ้้ถือหุ้้นเสนอเร่องเพิ่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมและเสนอช่อบุคคลเข้ารับ 

การพิิจารณาคัด้เลือกเป็นกรรมการของบริษ์ัท่ฯ สำาห้รับการประชุมสามัญผิ้้ถือหุ้้นประจำาปี 2564 และรายงาน 

ต่อคณะกรรมการบริษ์ัท่เพิ่อเป็นข้อม้ล

 4. สอบท่านรายงานการประเมินการกำากับด้้แลกิจการที่�จัด้ท่ำาโด้ยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษ์ัท่ไท่ย 

ประจำาปี 2563 และนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษั์ท่พิร้อมทั่�งข้อเสนอแนะบางประการ เพิ่อพิิจารณา

 5. พิิจารณาท่บท่วนนโยบายการกำากับด้้แลกิจการที่�ด้ีของบริษ์ัท่ฯ และนำาเสนอการปรับปรุงบางประการ 

ต่อคณะกรรมการบริษ์ัท่ เพิ่อพิิจารณาและอนุมัติ

 6. พิิจารณาท่บท่วนความเห้มาะสมของมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั�น และนำาเสนอความเห็้นต่อคณะกรรมการบริษ์ัท่

เพิ่อเป็นข้อม้ล

 7. พิิจารณาผิลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษั์ท่ในปีที่�ผิ่านมา และนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษ์ัท่  

เพิ่อเป็นข้อม้ล

 8. พิิจารณาท่บท่วนความเห้มาะสมของการนำาห้ลักการกำากับด้้แลกิจการที่�ด้ีสำาห้รับบริษ์ัท่จด้ท่ะเบียนที่�ออกโด้ย

สำานักงานคณะกรรมการกำากับห้ลักท่รัพิย์และตลาด้ห้ลักท่รัพิย์ มาปรับใช้กับบริบท่ท่างธุรกิจของบริษ์ัท่ฯ และ  

นำาเสนอความเห็้นต่อคณะกรรมการบริษ์ัท่ เพิ่อพิิจารณา

 9. พิิจารณาการด้ำาเนินการของบริษ์ัท่ฯ ในด้้านการกำากับด้้แลกิจการที่�ด้ี รวมทั่�งกิจกรรมเพิ่อความยั�งยืนและความ 

รับผิิด้ชอบต่อสังคม เพิ่อให้้มั�นใจว่า มีการปฏิิบัติอย่างเห้มาะสม และ เป็นไปตามนโยบายของบริษั์ท่ฯ และ

 10. รับท่ราบรายงานการปฏิิบัติตามประมวลคุณธรรมและข้อพิ่งปฏิิบัติในการท่ำางานของบริษั์ท่ฯ  

 ดร. โกศล เพ็็ชร์สุุวรรณ์์

 ประธานคณะกรรมการกำากับด้้แลกิจการที่�ดี้

รายงานของคณะกรรมการกำาก้บดูแลกิจการท่ี่�ด่ประจำาปี 2564
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รายงานของคณะกรรมการด้านการเงินประจำาปี 2564

ตามที่�คณะกรรมการด้้านการเงิน ได้้รับการแต่งตั�งจากที่�ประชุมคณะกรรมการบริษั์ท่ ครั�งที่� 8/2544 ให้้ด้ำารงตำาแห้น่ง  

เม่อวันที่� 16 พิฤศจิกายน 2544 เพิ่อให้้ด้ำาเนินการโด้ยมีขอบเขตห้น้าที่� ความรับผิิด้ชอบตามที่�ระบุไว้ในกฎบัตรของ 

คณะกรรมการด้้านการเงิน นั�น ในการปฏิิบัติงานตามขอบเขตดั้งกล่าว ในปี 2564 คณะกรรมการด้้านการเงินมีการ 

ด้ำาเนินการ ซึ่่�งสามารถสรุปได้้ดั้งนี�

 1. ได้้มีการประชุมรวม 4 ครั�ง เพิ่อปฏิิบัติห้น้าที่�ตามที่�ได้้รับมอบห้มายจากคณะกรรมการบริษั์ท่ 

 2. พิิจารณาเป้าห้มายท่างการเงิน ให้้คำาแนะนำาแก่ฝ่่ายจัด้การ และ นำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษั์ท่ เพิ่ออนุมัติ

 3. พิิจารณาแผินประจำาปีเพิ่อการป้องกันความเสี�ยงจากความผิันผิวนท่างการเงิน รวมทั่�งนโยบายการใช้ตราสาร 

  อนุพิันธ์สำาห้รับธุรกรรมท่างการเงิน  และ นำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษั์ท่ เพิ่ออนุมัติ

 4. พิิจารณาผิลการด้ำาเนินงานรายไตรมาสและรายปีของบริษ์ัท่ฯ และบริษ์ัท่ย่อย พิร้อมทั่�งให้้คำาแนะนำาแก่ฝ่่ายจัด้การ   

 5. พิิจารณาการจัด้สรรกำาไรสุท่ธิประจำาปี 2563 เป็นทุ่นสำารองตามกฎห้มายและการจ่ายเงินปันผิลจากกำาไรสุท่ธิ  

  ประจำาปี 2563 และ นำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษั์ท่ เพิ่อพิิจารณาและนำาเสนอเร่องดั้งกล่าวต่อไปยังที่�ประชุม 

  สามัญผิ้้ถือหุ้้น ประจำาปี 2564  เพิ่ออนุมัติ 

 6. พิิจารณาการออกและเสนอขายหุ้้นก้้ของบริษ์ัท่ฯ และเสนอความเห็้นต่อคณะกรรมการบริษั์ท่ เพิ่อพิิจารณาและ 

  นำาเสนอเร่องด้ังกล่าวต่อไปยังที่�ประชุมสามัญผิ้้ถือหุ้้น ประจำาปี 2564 เพิ่ออนุมัติ 

 7. พิิจารณาโครงการลงทุ่น พิร้อมทั่�งให้้คำาแนะนำาแก่ฝ่่ายจัด้การ และ นำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษั์ท่ เพิ่ออนุมัติ    

 8. พิิจารณาการเปลี�ยนแปลงรายช่อผ้ิ้มีอำานาจลงนามสั�งจ่ายบัญชีธนาคาร และ การมอบอำานาจในการเปิด้และ 

  ปิด้บัญชีธนาคาร และ นำาเสนอต่อที่�ประชุมคณะกรรมการบริษั์ท่ เพิ่ออนุมัติ และ

 9. พิิจารณาเปลี�ยนแปลงเง่อนไขในการออกตั�วแลกเงินของบริษ์ัท่ และ นำาเสนอต่อที่�ประชุมคณะกรรมการบริษั์ท่  

  เพิ่ออนุมัติ

 

   

   ดร. อาชว์ เตาลานนท์์

 ประธานคณะกรรมการด้้านการเงิน
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ตามที่�คณะกรรมการความมั�นคงปลอด้ภัยท่างไซึ่เบอร์ ได้้รับการแต่งตั�งจากที่�ประชุมคณะกรรมการบริษั์ท่ ครั�งที่� 4/2564 

เม่อวันที่� 18 มิถุนายน 2564 เพิ่อให้้ด้ำาเนินการโด้ยมีขอบเขต ห้น้าที่� ความรับผิิด้ชอบ ตามที่�ระบุไว้ในกฎบัตรของ 

คณะกรรมการความมั�นคงปลอด้ภัยท่างไซึ่เบอร์นั�น  ในปี 2564  คณะกรรมการความมั�นคงปลอด้ภัยท่างไซึ่เบอร์ได้้มีการ

ประชุม 1 ครั�ง เพิ่อปฏิิบัติห้น้าที่�ตามที่�ได้้รับมอบห้มายจากคณะกรรมการบริษั์ท่ โด้ยมีการด้ำาเนินการ ซ่ึ่�งสามารถสรุปได้้ด้ังนี�

 1.  พิิจารณาและอนุมัติกฎบัตรของคณะกรรมการความมั�นคงปลอด้ภัยท่างไซึ่เบอร์

 2. รับท่ราบนโยบายและมาตรการด้้านการรักษ์าความปลอด้ภัยของข้อม้ล พิร้อมทั่�งให้้คำาแนะนำาแก่ฝ่่ายจัด้การ และ

 3. พิิจารณากิจกรรมด้้านความมั�นคงปลอด้ภัยท่างไซึ่เบอร์ และให้้คำาแนะนำาแก่ฝ่่ายจัด้การ

 นางปรีเปรม เสุรีวงษ์์

 ประธานคณะกรรมการความมั�นคงปลอด้ภัยท่างไซึ่เบอร์

รายงานของคณะกรรมการความม้�นคงปลอดภั้ยที่างไซเบอร์

ประจำาปี 2564






