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GLOSSARY

AND ACRONYMS

ศั พท์เ ทค นิค แล ะค� ำ ย ่อ

ศัพท์เทคนิคและคําย่อ

บริษัทฯ หรือ TRUE บริษัท ทรู คอร์ปอเรช่ัน จ�ำกัด (มหำชน)                               

กลุ่มทรู บริษัท ทรู คอร์ปอเรช่ัน จ�ำกัด (มหำชน) และ   

 บริษัทย่อยของบริษัท ทรู คอร์ปอเรช่ัน จ�ำกัด (มหำชน)                                             

คณะกรรมการกสทช.  คณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และ  

หรือ กสทช. กิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ                                               

ค่า IC ค่ำเช่ือมต่อโครงข่ำย (interconnection charges)                     

สัญญาขายส่งบริการฯ สัญญำบริกำรขำยส่งบริกำรบนโครงข่ำยโทรศัพท์เคลื่อนท่ีในระบบ HSPA ระหว่ำง CAT  

 Telecom ในฐำนะผู้ให้บริกำรขำยส่ง และ เรียลมูฟ ในฐำนะผู้ให้บริกำรขำยต่อบริกำร  

 ลงวันท่ี 27 มกรำคม 2554 ตำมท่ีอำจมีกำรแก้ไขเพิ่มเติมเป็นครั้งครำว   
                  

สัญญาร่วมด�าเนินกิจการฯ สัญญำร่วมด�ำเนินกิจกำรให้บริกำรโทรทัศน์ทำงสำยระบบบอกรับเป็นสมำชิก ระหว่ำง  

 อสมท (องค์กำรสื่อสำรมวลชนแห่งประเทศไทย ในขณะน้ัน) และ ทรู วิช่ันส์ เคเบิ้ล (บริษัท  

 ไทยเคเบ้ิลวิช่ัน จ�ำกัด (มหำชน) ในขณะน้ัน) ลงวันท่ี 6 มิถุนำยน 2537 ตำมท่ีได้มีกำรแก้ไข 

 เพิ่มเติมเป็นครั้งครำว 

อสมท บริษัท อสมท จ�ำกัด (มหำชน)                     

AP&J บริษัท เอพีแอนด์เจ โปรดักชัน จ�ำกัด                     

AWC บริษัท เอเซีย ไวร์เลส คอมมิวนิเคช่ัน จ�ำกัด                     

Beboyd บริษัท บี บอยด์ ซีจี จ�ำกัด                              

BFKT หรือ บีเอฟเคที บริษัท บีเอฟเคที (ประเทศไทย) จ�ำกัด                     

BITCO บริษัท กรุงเทพอินเตอร์เทเลเทค จ�ำกัด (มหำชน)    

CAT หรือ CAT Telecom บริษัท กสท โทรคมนำคม จ�ำกัด (มหำชน)                     

China Mobile China Mobile International Holdings Limited                     
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CNP บริษัท ซีนิเพล็กซ์ จ�ำกัด                               

DIF หรือ ดีไอเอฟ กองทุนรวมโครงสร้ำงพื้นฐำนโทรคมนำคม ดิจิทัล    

Golden Light Golden Light Company Limited (จดทะเบียนต่ำงประเทศ)   

Goldsky Goldsky Company Limited (จดทะเบียนต่ำงประเทศ)    

GPI <BVI>  Gold Palace Investments Limited (จดทะเบียนต่ำงประเทศ)   

HCWML บริษัท ฮัทชิสัน ซีเอที ไวร์เลส มัลติมีเดีย จ�ำกัด                     

HMSTL บริษัท ฮัทชิสัน มัลติมีเดีย เซอร์วิส (ประเทศไทย) จ�ำกัด    

HSPA High Speed Packet Access                     

HTTCL บริษัท ฮัทชิสันเทเลคอมมิวนิเคช่ันส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด    

HWMH บริษัท ฮัทชิสัน ไวร์เลส มัลติมีเดีย โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด                                                  

IKSC  บริษัท ศูนย์บริกำรวิทยำกำร อินเตอร์เนต จ�ำกัด              

K.I.N. <BVI> K.I.N. (Thailand) Company Limited (จดทะเบียนต่ำงประเทศ)                                   

KSC บริษัท เคเอสซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เนต จ�ำกัด                                                 

MKSC  บริษัท เอ็มเคเอสซีเวิลด์ดอทคอม จ�ำกัด                                                              

MVNO ผู้ให้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนท่ีแบบโครงข่ำยเสมือน หรือ Mobile Virtual Network Operator

Prospect Gain Prospect Gain Limited (จดทะเบียนต่ำงประเทศ)                                                    

PTE บริษัท แพนเทอร์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จ�ำกัด                                                          

RMV หรือ เรียลมูฟ บริษัท เรียล มูฟ จ�ำกัด                                                                                     

Rosy Legend Rosy Legend Limited (จดทะเบียนต่ำงประเทศ)                                                     

SD  บริษัท ส่องดำว จ�ำกัด                                                                                     

SM  บริษัท สมุทรปรำกำร มีเดีย คอร์ปอเรช่ัน จ�ำกัด                                                      

SMT บริษัท เอสเอ็ม ทรู จ�ำกัด                                                                   

SSV บริษัท แซทเทลไลท์ เซอร์วิส จ�ำกัด                     
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TAI  บริษัท ทรู แอกซิออน อินเตอร์แอคทีฟ จ�ำกัด               

TAM บริษัท เทเลคอม แอสเซท แมเนจเมนท์ จ�ำกัด                     

TCJ  บริษัท ทรู ซีเจ ครีเอช่ันส์ จ�ำกัด                           

TDMP บริษัท ทรู ดิจิตอล แอนด์ มีเดีย แพลตฟอร์ม จ�ำกัด    

TDPK  บริษัท ทรู ดิจิทัล พำร์ค จ�ำกัด                        

TDS บริษัท ทรู ดิสทริบิวช่ัน แอนด์ เซลส์ จ�ำกัด                     

TE บริษัท เทเลเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิสเซส จ�ำกัด    

TFF บริษัท ทรำนส์ฟอร์เมช่ัน ฟิล์ม จ�ำกัด                     

TGS  บริษัท ทรู จีเอส จ�ำกัด                                           

TH บริษัท เทเลคอมโฮลดิ้ง จ�ำกัด                                    

TI บริษัท ทรู อินเตอร์เน็ต จ�ำกัด                                    

TIC  บริษัท ทรู อินเตอร์เนช่ันแนล คอมมิวนิเคช่ัน จ�ำกัด    

TICC บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรช่ัน จ�ำกัด 

 (เดิมช่ือ “บริษัท ทรู ยูนิเวอร์แซล คอนเวอร์เจ้นซ์ จ�ำกัด”

TICT บริษัท ทรู ไอคอนเท้นท์ จ�ำกัด                              

TIG บริษัท ทรู อินเตอร์เนช่ันแนล เกตเวย์ จ�ำกัด                     

TIT บริษัท ทรู อินฟอร์เมช่ัน เทคโนโลยี จ�ำกัด                    

TITS True Internet Technology (Shanghai) Company Limited (จดทะเบียนต่ำงประเทศ) 

TKSC  บริษัท เทเลคอม เค เอส ซี จ�ำกัด                   

TLP บริษัท ทรู ไลฟ์ พลัส จ�ำกัด                                      

TM  บริษัท ทรู มัลติมีเดีย จ�ำกัด                                

TMD บริษัท ทรู มีเดีย โซลูช่ัน จ�ำกัด (เดิมช่ือ : บริษัท ทรู ดิจิตอล มีเดีย จ�ำกัด)  

TMV บริษัท ทรู มูฟ จ�ำกัด                                                                  
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TNN บริษัท ไทย นิวส์ เน็ตเวิร์ค (ทีเอ็นเอ็น) จ�ำกัด                     

TOT หรือ ทีโอที  บริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหำชน)                               

TPC บริษัท ทรู พับลิค คอมมิวนิเคช่ัน จ�ำกัด                     

True Incube  บริษัท ทรู อินคิวบ์ จ�ำกัด (เดิมช่ือ : บริษัท เคโอเอ จ�ำกัด)    

True Music บริษัท ทรู มิวสิค จ�ำกัด                                            

True Trademark  True Trademark Holdings Company Limited   

 (เดิมช่ือ : Dragon Delight Investment Limited)     

True4U บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตช่ัน จ�ำกัด (เดิมช่ือ : บริษัท ทรู ดีทีที จ�ำกัด)   

TT บริษัท ทรู ทัช จ�ำกัด                                            

TUC บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคช่ัน จ�ำกัด  

 (เดิมช่ือ “บริษัท เรียล ฟิวเจอร์ จ�ำกัด”)                     

TUFC  บริษัท ทรู ยูไนเต็ต ฟุตบอล คลับ จ�ำกัด                    

TV บริษัท ทรู วอยซ์ จ�ำกัด                                                

TVC  บริษัท ทรู วิช่ันส์ เคเบิ้ล จ�ำกัด (มหำชน)                     

TVG บริษัท ทรู วิช่ันส์ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน)                                                                     

TVS   บริษัท ทรู วิช่ันส์ จ�ำกัด (มหำชน)                              

TVT บริษัท ทรู วิสต้ำส์ จ�ำกัด (เดิมช่ือ บริษัท ทรู แมจิค จ�ำกัด)   

VoIP บริกำรโทรศัพท์ผ่ำนอินเทอร์เน็ต หรือ Voice over Internet Protocol                
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น โยบ าย แล ะภ าพรวมก ารปร ะกอบธุ รกิ จ

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป ้าหมาย หรือกลยุทธ์ในการด�าเนินงานของบริษัท หรือกลุ ่มบริษัทในระยะยาว

กลุ่มทรู เป็นผู้ให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมครบวงจรและเป็นผู้น�าในการให้บริการคอนเวอร์เจนซ์ในประเทศไทย ซึ่ง

น�าเสนอบริการและโซลูช่ันด้านการสื่อสารโทรคมนาคมด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย รวมถึงดิจิทัลมีเดียและ

คอนเทนต์คุณภาพสูงท่ีหลายหลาย วิสัยทัศน์ของบริษัท คือการเป็นผู้น�าโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลท่ีเช่ือมโยงผู้คน องค์กร 

เศรษฐกิจ และสังคม อย่างท่ัวถึง เพื่อสร้างคุณค่าต่อชีวิตอย่างยั่งยืน

กลุ่มทรู มุ่งม่ันในการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมของประเทศไทยสู่ระดับแนวหน้าของนานาประเทศ พร้อม

เป็นส่วนส�าคัญในการผลักดันประเทศไทยให้บรรลุเป้าหมายในการเป็นดิจิทัลเกตเวย์ในระดับภูมิภาคอาเซียน ท้ังน้ี ความ

มุ่งม่ันและทุ่มเทของกลุ่มทรูในการพัฒนาโครงข่ายท้ังแบบมีสายและไร้สาย พร้อมสรรหาคอนเทนต์คุณภาพสูงท้ังภายใน

ประเทศและต่างประเทศ ช่วยเพิ่มโอกาสและช่องทางให้ประชาชนท่ัวประเทศไทย สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและสาระ

บันเทิงได้อย่างท่ัวถึง ซึ่งช่วยลดความเหลื่อมล�้าทางเทคโนโลยี และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ให้แก่ประเทศ 

ธุรกิจหลักของกลุ่มทรู ประกอบด้วย ทรูมูฟ เอช ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีด้วยเครือข่ายประสิทธิภาพสูงสุดและ

ครอบคลุมท่ัวประเทศ ผ่านคลื่นความถี่ครบถ้วนสูงสุด โดยทรูมูฟ เอช มอบประสบการณ์การใช้งานโทรศัพท์เคล่ือนท่ี 

ท่ีดีท่ีสุดและครอบคลุมการสื่อสารได้ครบถ้วนในทุกแพลตฟอร์ม ท้ังบนระบบ 4.5G/4G 3G และ 2G ซึ่งครอบคลุม 

ร้อยละ 98 ของประชากรไทยท่ัวประเทศ ส่งผลให้ทรูมูฟ เอช มีการเติบโตท้ังด้านรายได้และฐานลูกค้าสูงกว่าภาพรวม

อุตสาหกรรมในตลอดท้ังปี 2560 ท้ังน้ี ทรูมูฟ เอช มีจ�านวนลูกค้ารายใหม่สุทธิ 2.7 ล้านราย ในระหว่างปี และขยายฐาน

ลูกค้าเพิ่มข้ึนเป็นท้ังสิ้น 27.2 ล้านราย ทรูออนไลน์ ผู้น�าในการให้บริการบรอดแบนด์ อินเทอร์เน็ต และ WiFi ด้วยโครง

ข่ายไฟเบอร์คุณภาพสูงและครอบคลุมกว่า 13 ล้านครัวเรือน ท่ัวประเทศ โดยแคมเปญไฟเบอร์บรอดแบนด์ของกลุ่มได้รับ

ผลตอบรับอย่างสูง ส่งผลให้ฐานผู้ใช้บริการบรอดแบนด์ อินเทอร์เน็ตของทรูออนไลน์ เติบโตร้อยละ 14 จากปีก่อนหน้า

เป็น 3.2 ล้านราย ทรูวิช่ันส์ ผู้น�าในการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกและบริการในระบบ HD ท่ัวประเทศ พร้อม

ได้รับใบอนุญาตในการประกอบช่องรายการทีวีดิจิทัล ได้แก่ ช่องรายการวาไรต้ี “True4U” และช่องรายการข่าว “TNN24” 

ท้ังน้ี ทรูวิช่ันส์มีฐานลูกค้ารวมจ�านวน 4.0 ล้านราย ณ ส้ินปี 2560 โดยลูกค้า 2.2 ล้านราย บอกรับบริการประเภทพรีเมียม

และมาตรฐาน และลูกค้าส่วนท่ีเหลือเป็นลูกค้าประเภท FreeView และ Free-to-Air และธุรกิจดิจิทัลแพลตฟอร์มและ

บริการด้านดิจิทัลของกลุ่ม ซ่ึงมุ่งเน้นด้านนวัตกรรม การน�าเสนอโซลูช่ันและบริการด้านดิจิทัล ผ่านเทคโนโลยีล�้าสมัย อาทิ  

ทรูไอดี Internet of Things (“IoT”) และปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence หรือ “AI”) 

กลุ่มทรู มีความมุ่งม่ันอย่างต่อเน่ืองในการมอบสินค้าและบริการคุณภาพสูงให้แก่ผู้บริโภค โดยมุ่งเน้นการให้บริการผ่าน

เครือข่ายประสิทธิภาพสูงสุด การให้บริการท่ีเป็นเลิศ นวัตกรรมและบริการด้านดิจิทัล และการผสานบริการท่ีหลากหลาย

ภายใต้กลุ่มทรูในรูปแบบคอนเวอร์เจนซ์ให้แก่ลูกค้าได้อย่างลงตัว ซึ่งสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้กับกลุ่มทรู โดย

สามารถตอบสนองความต้องการและไลฟ์สไตล์ท่ีหลากหลายของผู้บริโภค รวมถึงเพิ่มความผูกพันของลูกค้าต่อสินค้าและ

บริการภายใต้กลุ่มทรู สิ่งเหล่าน้ี ส่งผลให้กลุ่มทรูมีความพร้อมในการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง ควบคู่ไปกับความต้องการใช้

บริการสื่อสารโทรคมนาคมและบริการด้านดิจิทัลท่ีเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ืองของผู้บริโภค
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กลุ่มทรู มุ่งพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยการบริหารธุรกิจท่ีโปร่งใส และมีส่วนร่วมในการเติบโตอย่างยั่งยืนและ

ความรับผิดชอบต่อสังคมในทุกกลุ่มท่ีเกี่ยวข้องตั้งแต่ระดับประเทศ ชุมชน และองค์กร ท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคม และ

สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเน่ือง ด้วยเหตุน้ี กลุ่มทรู จึงได้รับรางวัลอันทรงเกียรติในระดับนานาชาติด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

และเป็นผู้ให้บริการส่ือสารโทรคมนาคมเพียงรายเดียวในประเทศไทยท่ีได้รับคัดเลือกเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มดัชนีความยั่งยืน

ของโลก ท้ัง Dow Jones Sustainability Index – Emerging Markets และ FTSE4Good Emerging Index ในปี 2560 ท้ังน้ี 

กลุ่มทรู จะยังคงเดินหน้าอย่างต่อเน่ืองในการเพิ่มมาตรฐานด้านการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร เพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกลุ่มทรูเป็นส�าคัญ

กลุ่มทรู ได้รับการสนับสนุนจากเครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) ซึ่งเป็นหน่ึงในกลุ่มธุรกิจด้านการเกษตรครบวงจรช้ันน�าระดับ

โลก ซึ่งถือหุ้นทรูในสัดส่วนร้อยละ 50 และ China Mobile ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีรายใหญ่ท่ีมีจ�านวนผู้ใช้บริการ

มากท่ีสุดในโลก ซึ่งถือหุ้นทรูในสัดส่วนร้อยละ 18 ของจ�านวนหุ้นท่ีจ�าหน่ายแล้วท้ังหมดของบริษัทฯ (ข้อมูล ณ วันท่ี 16 

มีนาคม ปี 2560) โดย กลุ่มทรู มีทุนจดทะเบียนและทุนช�าระแล้วท้ังส้ิน 133,473 ล้านบาท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม ปี 2560 

ท้ังน้ี การด�าเนินธุรกิจหลักของบริษัทฯ มิได้มีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องโดยตรงกับการด�าเนินธุรกิจอ่ืนของผู้ถือหุ้นราย

ใหญ่อย่างมีนัยส�าคัญ มีเพียงความสัมพันธ์กันแต่เพียงครั้งคราวเฉพาะบางธุรกรรมเท่าน้ัน

ธุรกิจของกลุ ่มทรู

บริษัทฯ ก่อตั้งข้ึนครั้งแรกในเดือนพฤศจิกายน ปี 2533 ในฐานะผู้ให้บริการโทรศัพท์พื้นฐาน และในปีต่อมา บริษัทฯ ได้ลง

นาม ในสัญญาร่วมการงานและร่วมลงทุนกับทีโอที เป็นระยะเวลา 25 ปี โดยให้บริษัทฯ เป็นผู้ด�าเนินการลงทุน จัดหา และ

ติดตั้งควบคุม ตลอดจนซ่อม บ�ารุงและรักษาอุปกรณ์ในระบบส�าหรับการขยายบริการโทรศัพท์จ�านวน 2.6 ล้านเลขหมาย 

ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งสัญญาร่วมการงานและร่วมลงทุนดังกล่าวได้ส้ินสุดลงในเดือนตุลาคม ปี 2560 

และกลุ่มทรู ได้ด�าเนินการโอนกรรมสิทธิ์ และส่งมอบอุปกรณ์ในระบบให้แก่ทีโอทีเสร็จส้ินแล้ว ปัจจุบัน กลุ่มทรู ให้บริการ

โทรศัพท์พื้นฐาน “Fixed Line Plus” ภายใต้ใบอนุญาตจากคณะกรรมการ กสทช.

ในปี 2536 บริษัทฯ ได้เปล่ียนสถานะเป็นบริษัทมหาชน และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในช่ือ บริษัท 

เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรช่ัน จ�ากัด (มหาชน) ในเดือนธันวาคม ปี 2536 มีช่ือย่อหลักทรัพย์ว่า “TA” ซ่ึงต่อมา บริษัทฯ ได้มี 

การปรับเปลี่ยนในภาพลักษณ์ภายใต้แบรนด์ “ทรู” และเปล่ียนช่ือมาเป็นบริษัท ทรู คอร์ปอเรช่ัน จ�ากัด (มหาชน) มีช่ือย่อ

หลักทรัพย์ว่า “TRUE” ในเดือนเมษายน ปี 2547

กลุ่มทรู เริ่มให้บริการโครงข่ายข้อมูลความเร็วสูง ในปี 2544 บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแบบไร้สายหรือบริการ 

WiFi ในปี 2546 บริการโครงข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศ (International Internet Gateway) ในปี 2550 และได้เปิดให้

บริการโครงข่ายข้อมูลระหว่างประเทศ (International Data Gateway) และบริการโทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศ ในปี 

2551 ท้ังน้ี กลุ่มทรู มุ่งม่ันในการมอบประสบการณ์การใช้งานอินเทอร์เน็ตประสิทธิภาพสูงสุดให้แก่ลูกค้า ท้ังในกลุ่มลูกค้า

บุคคลและกลุ่มลูกค้าองค์กรอย่างต่อเน่ือง ผ่านแพ็กเกจไฟเบอร์บรอดแบนด์ท่ีคุ้มค่า ซ่ึงผสานสินค้าและบริการภายใต้

กลุ่มทรูได้อย่างลงตัว และการขยายความครอบคลุมของโครงข่ายบรอดแบนด์อย่างต่อเน่ือง โดยมีความครอบคลุมพื้นท่ี

ให้บริการแล้วประมาณ 13 ล้านครัวเรือนท่ัวประเทศ ท้ังน้ี โครงข่ายไฟเบอร์ไม่เพียงแต่จะท�าให้กลุ่มทรู สามารถให้บริการ

บรอดแบนด์ อนิเทอร์เน็ตท่ีมีความเรว็สงูและมีความเสถยีรให้แก่ลกูค้าแล้ว ยงัท�าให้กลุม่ทรสูามารถให้บรกิารคอนเวอร์เจนซ์ 

ซึ่งเป็นการผสมผสานบริการต่าง ๆ ของกลุ่มทรู ผ่านโครงข่ายเดียวกันได้อย่างสมบูรณ์แบบ

กลุ่มทรู ได้ขยายการให้บริการไปสู่ธุรกิจโทรศัพท์เคล่ือนท่ี ด้วยการเข้าถือหุ้น ใน BITCO (ซ่ึงเป็นบริษัทท่ีถือหุ้นในบริษัท 

ทีเอ ออเร้นจ์ จ�ากัด) ในเดือนตุลาคม ปี 2544 ท้ังน้ี ทีเอ ออเร้นจ์ ได้เปิดให้บริการอย่างเต็มท่ี ในเดือนมีนาคม ปี 2545 

และได้เปลี่ยนช่ือเป็น “ทรูมูฟ” เม่ือต้นปี 2549

กลุ่มทรู ได้ขยายการให้บริการในธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนท่ี ด้วยการเข้าซื้อหุ้น 4 บริษัทของกลุ่มฮัทชิสันในประเทศไทย ได้แก่ 

บริษัท ฮัทชิสัน ไวร์เลส มัลติมีเดีย โฮลดิ้งส์ จ�ากัด บีเอฟเคที บริษัท Rosy Legend Limited และ บริษัท Prospect Gain  
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Limited โดยแล้วเสร็จในเดือนมกราคม ปี 2554 การเข้าซื้อหุ้นในครั้งน้ัน ท�าให้กลุ่มทรู ได้ประโยชน์จากการเป็นผู้ให้บริการ

รายแรก ท่ีสามารถให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีระบบ 3G ด้วยเทคโนโลยี HSPA บนคลื่นความถี่ 850 MHz ของ CAT 

Telecom ในเชิงพาณิชย์ได้ท่ัวประเทศ ท้ังน้ี เรียลมูฟ (บริษัทย่อยภายใต้กลุ่มทรู) ในฐานะผู้ขายต่อบริการ 3G ของ CAT 

Telecom ได้เปิดให้บริการ 3G ภายใต้แบรนด์ ทรูมูฟ เอช อย่างเป็นทางการ ในวันท่ี 30 สิงหาคม ปี 2554

บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคช่ัน จ�ากัด (“TUC”) ได้รับใบอนุญาตใช้คล่ืนความถี่ IMT ย่าน 2.1 GHz จากคณะ

กรรมการ กสทช. ในเดือนธันวาคม ปี 2555 และต่อมาได้เปิดให้บริการ 4G LTE บนคล่ืนความถี่ 2.1 GHz เป็นรายแรกใน

ประเทศไทย ในเดือนพฤษภาคม ปี 2556 นอกจากน้ี TUC ได้รับใบอนุญาตใช้คล่ืนความถี่ 1800 MHz และ 900 MHz ใน

เดือนธันวาคม ปี 2558 และเดือนมีนาคม ปี 2559 ตามล�าดับ โดยการได้คล่ืนความถี่มาให้บริการเพิ่มเติมน้ีช่วยขยายระยะ

เวลาในการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีของกลุ่มอย่างน้อยถึงปี 2576 และช่วยตอกย�้าการเป็นผู้น�า 4G และอินเทอร์เน็ต 

บรอดแบนด์ไร้สาย (wireless hi-speed broadband) ด้วยจุดแข็งจากการเป็นผู้ให้บริการท่ีมีเครือข่ายประสิทธิภาพสูงผ่าน

คลื่นความถี่ครบถ้วนสูงสุดและมีปริมาณแบนด์วิธ 55 MHz ซึ่งผสานจุดเด่นของคลื่นย่านความถี่สูง (1800 MHz และ 2100 

MHz) ในเรื่องความจุ และคลื่นย่านความถี่ต�่า (850 MHz ภายใต้ CAT Telecom และ 900 MHz) ในเรื่องความครอบคลุม

ได้อย่างลงตัว โดยเครือข่าย 4.5G/4G 3G และ 2G ของทรูมูฟ เอช ครอบคลุมพื้นท่ีร้อยละ 98 ของประชากรไทย และเข้า

ถึงพื้นท่ีในระดับหมู่บ้านท้ัง 77 จังหวัดท่ัวประเทศ นอกจากน้ี เทคโนโลยีการรวมคล่ืนท้ัง 3 คล่ืน ท่ีเรียกว่า 3CA (Carrier 

Aggregation) และเทคโนโลยีสถานีฐาน 4x4 MIMO ท�าให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์การใช้งานโทรศัพท์เคล่ือนท่ีอย่างเต็ม

ประสิทธิภาพมากข้ึน พร้อมท้ังตอบสนองไลฟ์สไตล์ของลูกค้าในยุคดิจิทัลได้เป็นอย่างดี ท้ังน้ีตลอดท้ังปี 2560 ทรูมูฟ เอช 

ยังคงมุ่งม่ันในการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายด้วยเทคโนโลยีล�้าสมัยอย่างต่อเน่ือง โดยได้พัฒนาและทดสอบ

เทคโนโลยีตัวส่งสัญญาณแบบ Massive MIMO 32T32R ในสภาพแวดล้อมจริง ซึ่งเพิ่มความสามารถในการรับส่งสัญญาณ

ได้สูงถึง 5 เท่า ท�าให้สามารถตอบโจทย์การใช้งานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงท่ีเพิ่มข้ึน และสอดคล้องกับการก้าวเข้าสู่ยุค

ดิจิทัลอย่างเต็มตัวของประเทศไทย ตามนโยบาย Thailand 4.0

ส�าหรับธุรกิจโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก กลุ่มทรูได้เข้าซ้ือหุ้น ยูบีซี ท้ังหมดท่ีถือโดยบริษัท MIH Ltd. ซึ่งเดิมเป็นพันธมิตร

ธุรกิจโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกกับกลุ่มทรู ในเดือนมกราคม ปี 2549 และต่อมาได้ด�าเนินการเข้าซื้อหุ้นสามัญจากผู้ถือ

หุ้นรายย่อย (Tender Offer) ท�าให้มีสัดส่วนการถือหุ้นทางอ้อมในยูบีซี ร้อยละ 91.8 ภายหลังการเข้าซ้ือหุ้นดังกล่าวซึ่ง

แล้วเสร็จในเดือนมีนาคม ปี 2549 และได้เปลี่ยนช่ือเป็น “ทรูวิช่ันส์” เม่ือต้นปี 2550 ท้ังน้ี หลังการปรับโครงสร้างของ

กลุ่มบริษัททรูวิช่ันส์ ในช่วงครึ่งแรกของปี 2553 และการซ้ือคืนหุ้นจากผู้ถือหุ้นรายย่อย ในระหว่างเดือนพฤศจิกายน ปี 

2553 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2554 ส่งผลให้กลุ่มทรู มีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ทรูวิช่ันส์ กรุ๊ป จ�ากัด ซ่ึงเป็น holding 

company ส�าหรับธุรกิจโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกของกลุ่มทรู เพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 100.0 นอกจากน้ี ในปี 2552 ทรูวิช่ัน

ส์ได้รับอนุญาตจาก อสมท ให้สามารถหารายได้จากการโฆษณา ซึ่งเพิ่มเติมจากเดิมท่ีรายได้หลักของทรูวิช่ันส์มาจากค่า

บริการสมาชิกรายเดือนเท่าน้ัน อีกท้ัง ในเดือนเมษายน ปี 2557 บริษัทย่อยภายใต้กลุ่มทรูวิชั่นส์ ได้รับใบอนุญาตเพื่อให้

บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติจ�านวน 2 ใบอนุญาต ส�าหรับช่องรายการข่าว “TNN 24” 

และช่องรายการวาไรต้ี “True4U” ซ่ึงนับเป็นโอกาสในการกระตุ้นการสมัครแพ็กเกจท่ีสูงข้ึนหรือบริการอ่ืนๆ เพิ่มเติม และ 

ผลักดันการเติบโตของรายได้ให้กับทรูวิช่ันส์

คอนเทนต์คุณภาพสูงท่ีหลากหลายและครบครันท้ังจากต่างประเทศและในประเทศของทรูวิช่ันส์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

รายการถ่ายทอดสดช้ันน�าและคอนเทนท์เอ็กคลูซีฟ ผสานกับแพ็กเกจคอนเวอร์เจนซ์ซึ่งได้รับผลตอบรับอย่างดีเยี่ยม เป็น

ปัจจัยส�าคัญในการเพิ่มรายได้ค่าบริการสมาชิกรายเดือน และขยายฐานลูกค้าท่ีสมัครใช้บริการทรูวิช่ันส์ ในขณะเดียวกัน 

คอนเทนต์คุณภาพสูงของทรูวิช่ันส์ ยังได้ถูกน�าเสนอบนแพลตฟอร์มท่ีหลากหลายของกลุ่มทรู ซึ่งช่วยเพิ่มความแข็งแกร่ง

ให้กับความสามารถในการแข่งขันของกลุ่ม เสริมสร้างความผูกพันของลูกค้าต่อกลุ่มทรู และผลักดันการสมัครสมาชิกใน

สินค้าและบริการอื่นๆ ภายใต้กลุ่มทรูอีกด้วย

ในปี 2557 กลุ่มทรู ร่วมเป็นพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์กับ China Mobile ซ่ึงกลายเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่อันดับท่ีสองของทรู 

ด้วยการถือครองหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 18 ของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ทั้งนี้ การเป็นพันธมิตรกับ China 

Mobile ช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจและสร้างรากฐานท่ีม่ันคงให้กับกลุ่มทรู ผ่านความร่วมมือทางธุรกิจในหลาก

หลายด้าน อาทิ ด้านการจัดซื้อดีไวซ์และโครงข่ายธุรกิจระหว่างประเทศ การเสริมความแข็งแกร่งและศักยภาพในธุรกิจ
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บริการดาต้า และเรื่องการร่วมกันพัฒนาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ในด้านท่ีเกี่ยวข้องกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต

ท่ีเช่ือมอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ หรือ Internet of Things นอกจากน้ี กลุ่มทรู ยังได้เข้าร่วมเป็นพันธมิตรในโครงการ 

Hand-in-Hand Program (“hi-H Program”) ท่ี China Mobile International (CMI) เป็นผู้ริเริ่มก่อต้ังเม่ือปี 2558 โดย กลุ่ม

พันธมิตร “hi-H Program” น้ีได้เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่กัน ใช้ความรู้ความสามารถ ความเช่ียวชาญของสมาชิกใน

การร่วมมือให้เกิดบริการท่ีมีประสิทธิภาพแก่ลูกค้าให้มากท่ีสุด ซึ่งความร่วมมือเหล่าน้ี จะส่งผลให้เกิดการพัฒนาบริการท่ี

สอดคล้องกับการพัฒนาเทคโนโลยีทางการส่ือสารและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคท่ีจะพัฒนามากข้ึนในอนาคต 

กลุ่มทรู มุ่งเน้นในการสร้างความแข็งแกร่งให้กับแพลตฟอร์มและบริการด้านดิจิทัลของกลุ่ม ด้วยการเดินหน้าสร้างสรรค์

นวัตกรรม คอนเทนต์และบริการด้านดิจิทัลท่ีดีและครบถ้วนท่ีสุด เพื่อให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการท่ีหลากหลายของ

ผู้บริโภคในทุกไลฟ์สไตล์ โดยได้พัฒนาแอปพลิเคช่ัน ทรูไอดี ซึ่งรวมคอนเทนต์คุณภาพหลากหลายท้ังภาพยนตร์ รายการ

โทรทัศน์ เพลง รายการกีฬา และสิทธิพิเศษมากมาย ไว้บนแอปพลิเคช่ันเดียว โดย ทรูไอดี ถูกออกแบบให้ใช้งานได้กับทุก

เครือข่ายมือถือ มีหลายแพลตฟอร์ม สามารถตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์ได้อย่างครบครัน ท้ัง Mobile Application Website 

และ OTT นอกจากน้ี กลุ่มทรู เดินหน้าในการน�าเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนาเป็นนวัตกรรมโซลูช่ันล�้าสมัย รวมถึงสินค้าและ

บริการ IoT ในหลากหลายด้าน ท้ัง การดูแลสุขภาพ (healthcare) การคมนาคมและขนส่ง (transport and logistics) การ

จัดการควบคุมอาคารอัตโนมัติและรักษาความปลอดภัย (building automation and security) เมืองอัจฉริยะ (smart cities) 

การขายปลีก (retail) และกระบวนการผลิต (manufacturing) อีกท้ังยังให้ความส�าคัญกับเทคโนโลยี AI (Artificial Intelligence) 

และ Big Data ซึ่งช่วยจัดระบบข้อมูลให้สามารถน�ามาประมวลผลให้เกิดประโยชน์สูงสุด (Data Analytics) เพื่อสร้างความ

ได้เปรียบในการแข่งขันและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ตรงจุด

การจ�าหน่ายสินทรัพย์เข้ากองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล หรือ “DIF” ซ่ึงถือเป็นกองทุนรวมโครงสร้าง

พื้นฐานโทรคมนาคมรายแรกและใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย เป็นหน่ึงในกลยุทธ์ของกลุ่มทรู ในการเสริมความแข็งแกร่งให้

กับโครงสร้างเงินทุนและรองรับโอกาสในการเติบโตจากการขยายธุรกิจในอนาคต โดยกลุ่มทรูได้จ�าหน่ายสินทรัพย์และ

สิทธิในการรับประโยชน์รายได้ในอนาคตจากสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมของกลุ่ม ให้แก่ DIF และท�าสัญญา

เช่าสินทรัพย์กลับจากกองทุนน้ี เพื่อใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ในการด�าเนินธุรกิจของกลุ่มตามปกติต่อไป ในปี 2560 กลุ่ม

ทรู ได้จ�าหน่ายสินทรัพย์และสิทธิในการรับประโยชน์รายได้ในอนาคตจากสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมให้แก่ 

DIF เพิ่มเติม โดยแบ่งออกเป็น 2 เฟส ซึ่งเฟสแรกเสร็จส้ินแล้วในเดือนพฤศจิกายน ปี 2560 และกลุ่มทรูได้รับเงินจ�านวน

ประมาณ 12.9 พันล้านบาท ส�าหรับเฟสสอง คาดว่าจะด�าเนินการแล้วเสร็จภายในครึ่งปีแรกของ ปี 2561 ซึ่งภายหลัง

ธุรกรรมดังกล่าวเสร็จสิ้นลง สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมท้ังหมดของกองทุนจะประกอบด้วย เสาโทรคมนาคม

จ�านวน 15,271 ต้น ระบบใยแก้วน�าแสง (FOC) และอุปกรณ์ระบบส่ือสัญญาณท่ีเกี่ยวข้อง ซ่ึงมีระยะทางประมาณ 2.6  

ล้านคอร์กิโลเมตร และระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นท่ีต่างจังหวัด ซึ่งสามารถรองรับผู้ใช้บริการบรอดแบนด์ได้ จ�านวน

ประมาณ 1.2 ล้านพอร์ต ท้ังน้ี ณ สิ้นปี 2560 กลุ่มทรู ถือหน่วยลงทุนของกองทุน DIF คิดเป็นร้อยละ 28.1 ของจ�านวน

หน่วยลงทุนท่ีจ�าหน่ายแล้วท้ังหมดของกองทุน
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พัฒนาการท่ีส�าคัญในปี 2560

มกราคม

• ทรูออนไลน์ ตอกย�้าความเป็นผู้น�าบริการบรอดแบนด์ อินเทอร์เน็ต บนโครงข่ายไฟเบอร์ล�้าสมัยท่ีมีความเสถียรและ 

 ความเร็วสูง ชูแพ็กเกจรวมบริการท่ีเพิ่มความคุ้มค่าให้กับลูกค้าภายใต้แคมเปญ “เน็ตแรง ช่องดี ทีวีชัด” ซึ่งมอบบริการ 

 บรอดแบนด์ อินเทอร์เน็ต ท่ีมีความเร็วเริ่มต้นตั้งแต่ 30 Mbps จนถึง 300 Mbps พร้อมช่องรายการคุณภาพหลากหลาย 

 จากทรูวิช่ันส์ อาทิ ภาพยนตร์ท่ีได้รับความนิยมท่ัวโลก รายการกีฬาและช่องสารคดีชั้นน�าต่างๆ  ด้วยความคมชัดสูงสุด 

 ในการรับชมทีวีท้ังช่อง HD และช่องดิจิทัลทีวี

• ทรูวิช่ันส์ มุ่งม่ันในการน�าเสนอคอนเทนต์คุณภาพสูงอย่างครบครัน เพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความ 

 พึงพอใจให้กับลูกค้า โดยทรูวิช่ันส์ได้เปิดตัวช่องรายการใหม่ 6 ช่องรายการ จากสตูดิโอดังระดับโลก ประกอบด้วย  

 ช่อง Warner TV HD  ช่อง Sony Channel HD ช่อง Paramount Channel HD ช่อง Fox Action Movies HD ช่อง  

 Celestial Classic Movies HD และช่อง Food Network HD ซึ่งช่องรายการดังกล่าวได้รับความนิยมอย่างต่อเน่ืองและ 

 ช่วยเสริมความแข็งแกร่งของทรูวิชั่นส์ ในการเป็นศูนย์รวมคอนเทนต์ระดับโลกส�าหรับสมาชิกทุกคนในครอบครัว

กุมภาพันธ์

• กลุ่มทรู ประกาศความร่วมมือกับ Huawei ในการร่วมกันสร้างศูนย์ปฏิบัติการและพัฒนาเทคโนโลยี IoT “True-Huawei  

 IoT Open Lab” แห่งแรกในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยจะมุ่งเน้นการวิจัยพัฒนานวัตกรรมโซลูช่ัน 

 การท�างานอัจฉริยะ Internet of Things (IoT) เพื่อให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่มและสามารถ 

 สร้างโลกท่ีเป็น All-Connect ให้เป็นจริงข้ึนมาได้ โดยความร่วมมือดังกล่าวจะเป็นการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และ 

 สร้าง Ecosystem ของ IoT พร้อมช่วยผลักดันให้ประเทศไทยมีความแข็งแกร่งตามนโยบาย Thailand 4.0

มีนาคม

• ทรูมูฟ เอช ตอกย�้าความเป็นผู้น�าเครือข่ายประสิทธิภาพสูงและการพัฒนาเครือข่ายด้วยเทคโนโลยีท่ีล�้าสมัยอย่าง 

 ต่อเน่ือง โดยได้พัฒนาและทดสอบเทคโนโลยีตัวส่งสัญญาณแบบ Massive MIMO 32T32R ซึ่งเพิ่มความสามารถ 

 ในการรบัส่งสญัญาณได้สงูถงึ 5 เท่า นับเป็นการเพิม่ขีดความสามารถเครอืข่ายทรมููฟ เอช ได้อย่างชัดเจน เพือ่ตอบสนอง 

 ความต้องการใช้งานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงท่ีเพิ่มข้ึนและดิจิทัลไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคได้ดียิ่งข้ึน พร้อมสนับสนุน 

 นโยบายขับเคลื่อนประเทศสู่ Thailand 4.0

• ทรูวิช่ันส์ มุ่งตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคในปัจจุบันและต่อยอดธุรกิจจากการท่ีกลุ่มทรูมีโครงข่ายไฟเบอร์ บรอดแบนด์  

 ขยายครอบคลุมท่ัวประเทศ  ด้วยการเปิดตัวแคมเปญ “กล่องทรูทีวี” ให้ลูกค้าสามารถรับชมช่องรายการคุณภาพ 

 หลากหลายคมชัดแบบ HD อาทิ รายการกีฬาถ่ายทอดสดและบริการ “มูฟว่ีส์ ออน ดีมานด์” ให้สมาชิกสามารถรับชม 

 ภาพยนตร์ได้ตามความต้องการผ่านอินเทอร์เน็ต ซึ่งนอกจากจะช่วยเติมเต็มไลฟ์สไตล์ของลูกค้าได้ดียิ่งข้ึนแล้ว 

 ยังเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ให้กับกลุ ่มผ่านกลยุทธ์การขายแบบพ่วงบริการอื่น (Cross-Selling) และการ 

 ขายแพ็กเกจท่ีสูงข้ึน (Up-Selling) 

• ทรู อินคิวบ์ ประกาศความร่วมมือกับ Withfluence สตาร์ทอัพญ่ีปุ่นท่ีให้บริการเทคโนโลยีระบบท�าการตลาดออนไลน์  

 และสร้างแบรนด์ผ่านกลุ่มผู้มีอิทธิพลทางความคิดบนโลกออนไลน์ (influencer) ในการร่วมกันพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล  

 และแพลตฟอร์มการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่อันชาญฉลาด (Cognitive Computing) ซึ่งความร่วมมือในครั้งน้ี 

 จะเพิม่ประสทิธภิาพในการวเิคราะห์แนวโน้มตลาดและสร้างแคมเปญการตลาดออนไลน์และโซเชียลมีเดยี ผ่านคอนเทนต์ 

 จากกลุ่มผู้น�าทางความคิดบนโลกออนไลน์ (Influencer) ท่ัวเอเชีย และช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้ธุรกิจดิจิทัลและ 

 เอ็นเทอร์เทนเมนต์ของกลุ่มทรู ในการขยายตลาดด้านออนไลน์ในภูมิภาคเอเชีย



10 รายงานประจ�าปี 2560

เมษายน

• กลุ่มทรู ตอกย�้าความเป็นผู้น�าบริการสื่อสารและโซลูช่ันครบวงจรส�าหรับกลุ่มลูกค้าองค์กร ท้ังกลุ่มลูกค้าธุรกิจ 

 ขนาดใหญ่และเอสเอ็มอี ด้วยกลยุทธ์ “สมาร์ท บิสิเนส พาร์ทเนอร์” เพื่อเคียงข้างธุรกิจสู่ความส�าเร็จ  ด้วยการผสาน 

 จุดเด่นของบริการสื่อสารคุณภาพสูงและโซลูช่ันท่ีล�้าสมัยของกลุ่มทรู อาทิ คอนเวอร์เจนซ์โซลูช่ัน บนโครงข่ายไฟเบอร์ 

 อินเทอร์เน็ตประสิทธิภาพสูง เครือข่ายทรูมูฟ เอช 4G+ คอนเทนต์คุณภาพจากทรูวิช่ันส์ รวมถึงเทคโนโลยีคลาวด์และ 

 โซลูช่ันส์ IoT โดยนอกเหนือจากทีมท่ีปรึกษาทางธุรกิจและทีมงานดูแลให้บริการหลังการขายอย่างใกล้ชิด ลูกค้ายัง 

 ได้รับสิทธิประโยชน์จากทรูแบล็คการ์ด และทรูสเฟียร์ เฟิร์สคลาส โค-เวิร์คกิ้ง สเปซ ท่ีตอบโจทย์และเติมเต็มรูปแบบ 

 การใช้ชีวิตยุคดิจิทัล อีกท้ังยังเพิ่มโอกาสในการโปรโมทธุรกิจของลูกค้าในวงกว้างมากข้ึน ผ่านพันธมิตรส่ือหลากหลาย 

 ของกลุ่มทรู

พฤษภาคม

• กลุ่มทรู ผนึก อีริคสัน ในการน�าเทคโนโลยีแห่งอนาคต LTE-M (Cat-M1) มาพัฒนาอุปกรณ์ IoT ติดต้ังระบบ Vehicle/ 

 Asset tracking ในสภาพแวดล้อมจริงคร้ังแรกในไทย ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  

 ท�าให้สามารถตรวจจับต�าแหน่งและสถานะของพาหนะและสินค้า เพื่อส่งข้อมูลข้ึนเซิร์ฟเวอร์และแสดงผลผ่าน 

 แอปพลิเคช่ันบนมือถือได้ทันที ตอกย�้าความเป็นผู้น�าของกลุ่มทรูในด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี IoT ท่ีมุ่งม่ันพัฒนา 

 เทคโนโลยีด้านเครือข่าย โซลูช่ัน และแพลตฟอร์มอย่างต่อเน่ือง เพื่อน�าเครือข่ายประสิทธิภาพสูงขับเคลื่อนสู่สังคม 

 ยุคอัจฉริยะ Smart Life Smart City อย่างเป็นรูปธรรม

มิถุนายน

• กลุ่มทรู ลงนามบันทึกข้อตกลงกับคณะกรรมการโอลิมปิคไทยและการกีฬาแห่งประเทศไทย ในการเป็นผู้สนับสนุนหลัก 

 ด้านการสื่อสารอย่างเป็นทางการให้แก่ทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันซีเกมส์ ครั้งท่ี 29 ประจ�าปี 2560 ณ ประเทศ 

 มาเลเซีย และลงนามบันทึกข้อตกลงกับคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย และการกีฬาแห่งประเทศไทย 

 ในการเป็นผู้สนับสนุนหลักด้านการสื่อสารอย่างเป็นทางการ ให้แก่นักกีฬาไทยในการแข่งขันอาเซียนพาราเกมส์  

 ครั้งท่ี 9 ประจ�าปี 2560 ณ ประเทศมาเลเซีย โดยคณะนักกีฬา โค้ช เจ้าหน้าท่ี และส่ือมวลชน สามารถพูดคุยและเช่ือมต่อ 

 กับครอบครัวหรือเพื่อนท่ีประเทศไทยได้อย่างสะดวกตลอดเวลา ผ่านเครือข่ายประสิทธิภาพสูงสุดและครอบคลุม 

 ท่ัวประเทศของกลุ่มทรู

กรกฎาคม

• กลุ่มทรู และส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาย่านนวัตกรรมในประเทศไทย  

 (Thailand Innovation Districts) เพื่อสนับสนุนการขับเคล่ือนประเทศสู่ Thailand 4.0 ซ่ึงการพัฒนาย่านนวัตกรรมน้ี  

 มีจุดมุ่งหมายท่ีจะเป็นก�าลังส�าคัญในการขับเคลื่อนความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ พร้อมท้ังเป็นการพัฒนาทรัพยากร 

 มนุษย์และโครงสร้างพื้นฐานทางนวัตกรรม อันจะเป็นประโยชน์กับประเทศต่อไป

• ทรูสเฟียร์ โค-เวิร์คกิ้ง สเปซ ระดับเฟิร์สคลาส เดินหน้าสร้างสรรค์บริการท่ีเป็นเลิศ ผ่านบริการด้านการส่ือสารท่ีด ี

 และครบถ้วนท่ีสุดของกลุ่มทรู พร้อมสิทธิพิเศษหลากหลาย โดยได้เปิดตัวบริการ “TrueSphere Apple Excellence”  

 ท่ีจะช่วยให้ค�าปรึกษาและแนะน�าลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการใช้งาน Apple โดยพนักงานทรูสเฟียร์ได้เข้ารับการ 

 อบรมโดยตรงจาก Apple นอกจากน้ี จะเพิ่มบริการให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ซึ่งรวมถึงบริการสุดเอ็กซ์คลูซีฟส�าหรับ 

 ลูกค้าธุรกิจให้สามารถใช้บริการ Watson Analytics เพื่อช่วยวิเคราะห์และตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคได้ดียิ่งขึ้น 

  โดยลูกค้าสามารถรับบริการสุดพิเศษผ่านทรูสเฟียร์ 8 สาขาท่ัวประเทศ เอ็มควอเทียร์ เซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์  

 เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต เมกาบางนา ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต เดอะมอลล์ บางกะปิ บลูพอร์ต หัวหิน และ ทรู  

 แบรนดิ้ง ช้อป สยามพารากอน



1111เชื่อมต่อถึงกันและกันอย่างแท้จริง

• กลุ่มทรู เปิดตัวแอปพลิเคช่ัน ทรูไอดี อย่างเป็นทางการ ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Your Extra-Tainment” ซ่ึงรวบรวมความ 

 บันเทิงและคอนเทนต์คุณภาพหลากหลาย ท้ังภาพยนตร์ รายการโทรทัศน์ เพลง รายการกีฬา และสิทธิพิเศษส�าหรับ 

 ลูกค้าอีกมากมายไว้บนแอปพลิเคช่ันเดียว โดยได้ถูกออกแบบมาให้สามารถใช้งานได้กับทุกเครือข่ายมือถือ มีหลาย 

 แพลตฟอร์มสามารถตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์ได้อย่างครบครัน ท้ังโทรศัพท์เคล่ือนท่ี เว็บไซต์ และบนระบบ OTT  

 ซึ่งจะช่วยเติมเต็มและตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในทุกไลฟ์สไตล์ โดยเฉพาะการรับชมคอนเทนต์และใช้บริการ 

 ด้านดิจิทัลท่ีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ือง

สิงหาคม

• กลุ่มทรู ในฐานะผู้น�าคอนเวอร์เจนซ์อย่างแท้จริง เดินหน้าน�าเสนอแพ็กเกจรวมบริการ ในราคาท่ีคุ้มค่าให้กับคนไทย  

 เปิดตัวแพ็กเกจ “ซูเปอร์ ไฟเบอร์ พลัส” เริ่มต้นเพียงเดือนละ799 บาท ผสาน 7 บริการ ของกลุ่มทรู ท้ัง ไฟเบอร์ 

 อินเทอร์เน็ต ทรูมูฟ เอช WiFi ทรูวิช่ันส์ ทรูไอดี โทรศัพท์บ้าน และสิทธิพิเศษมากมายจากทรูยู โดยแคมเปญดังกล่าว 

 ได้รับผลตอบรับอย่างสูงและช่วยเพิ่มความผูกพันของลูกค้าต่อสินค้าและบริการภายใต้กลุ่มทรูได้เป็นอย่างดี

กันยายน

• กลุ่มทรู ตอกย�้าความเป็นผู้น�าบริการอินเทอร์เน็ตองค์กร ด้วยการน�าเสนอบริการอินเทอร์เน็ตครบวงจรท่ีปรับเปลี่ยนได้ 

 ตามความต้องการของลูกค้าในทุกประเภทธุรกิจ โดยได้มีการพัฒนาโซลูช่ันใหม่และหลากหลายท่ีตอบโจทย์และ 

 ให้ความม่ันใจในด้านคุณภาพและเสถียรภาพของโครงข่าย อีกท้ังมีการปรับเพิ่มขนาดช่องสัญญาณ (Bandwidth)  

 ระหว่างประเทศให้สอดคล้องกับการใช้งานจริงของลูกค้ากลุ่มองค์กรอย่างต่อเน่ือง และขยายเพิ่มอุปกรณ์ CDN  

 (Content Delivery Network) ให้มีความหลากหลายและสามารถเข้าถึงคอนเทนต์ต่างประเทศได้อย่างรวดเร็ว นอกจากน้ี 

  ยังให้บริการหลังการขายโดยทีมงานคุณภาพ การันตีด้วยประกาศนียบัตรรับรองคุณภาพ ท้ังด้านโครงข่าย ด้านระบบ 

 การจัดการ และด้านความปลอดภัยท่ีพร้อมให้บริการอย่างใกล้ชิดทุกวันตลอด 24 ช่ัวโมง

ตุลาคม

• กลุ่มทรู และกรมการขนส่งทางบก ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาคุณภาพการให้บริการระบบสารสนเทศ 

 และการสื่อสารด้วยเครือข่ายสัญญาณประสิทธิภาพสูง ภายใต้โครงการ “ม่ันใจท่ัวไทย รถใช้ GPS” ซึ่งเป็นการยกระดับ 

 มาตรฐานระบบขนส่งสาธารณะของประเทศ ให้มีความปลอดภัยมากยิ่งข้ึน พร้อมเพิ่มทางเลือกและสิทธิประโยชน์ให้แก่ 

 ผู้ประกอบการ นอกจากน้ัน กลุ่มทรูยังน�าเสนอโซลูช่ันท่ีจะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถบริหารจัดการธุรกิจขนส่ง 

 ได้อย่างคล่องตัวและช่วยบริหารค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วย Business IoT SIM ท่ีสามารถใช้งานร่วมกับ 

 อุปกรณ์ GPS และกล้องในรถท่ีต้องมีการส่งข้อมูลขนาดใหญ่ เช่ือมต่อกับฐานข้อมูลกลางท่ีจัดเก็บบนระบบคลาวด ์

 และดาต้าเซ็นเตอร์

พฤศจิกายน

• กลุ่มทรู ร่วมกับ แม็คโคร เปิดตัว TrueBusiness Kiosk (ทรูบิสิเนส คีออส) จุดบริการสินค้าครบวงจรของกลุ่มทรูท่ี 

 แม็คโคร ส�าหรับผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจรายย่อย และร้านค้าปลีกรายย่อยโดยเฉพาะ เพื่อให้ลูกค้าของกลุ่มทรูและ 

 สมาชิกแม็คโครได้รับประสบการณ์การบริการท่ีดีท่ีสุด ณ ช่องทางการให้บริการลูกค้าท่ีสะดวกสบายและครอบคลุม 

 มากท่ีสุด โดยลูกค้าสามารถซื้อสินค้าและรับบริการทางธุรกิจครบทุกผลิตภัณฑ์ของกลุ่มทรูได้ท่ี TrueBusiness Kiosk  

 ท่ีแม็คโคร สาขาลาดพร้าว และศรีนครินทร์ และจะทยอยเปิดจนครบ 90 สาขาท่ีแม็คโครท่ัวประเทศ 

• กลุ่มทรู ร่วมสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคล่ือนประเทศให้มีความ 

 แข็งแกร่ง มุ่งสู่เป้าหมายการเป็นดิจิทัลไทยแลนด์ เดินหน้าโครงการทรู ดิจิทัล พาร์ค ให้เป็นศูนย์กลางด้านดิจิทัล 

 ของไทยท่ีใหญ่ท่ีสุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ด้วยแนวคิด Open Innovation จากการรวมตัวกันของบริษัท 

 ข้ามชาติขนาดใหญ่ เหล่าสตาร์ทอัพและผู้ประกอบการ นักลงทุน มหาวิทยาลัย และหน่วยงานภาครัฐ ท�าให้เกิดชุมชน 
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 เพื่อผู้ประกอบการเร่ิมต้น โดย ทรู ดิจิทัล พาร์ค จะเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมดิจิทัลของไทย ท่ีจะรวบรวมคนเก่งผู้มี 

 ความรู้ความสามารถจากท้ังในและต่างประเทศ ท�าให้เกิดการหลอมรวมองค์ความรู้และประสบการณ์ โดยโครงการ 

 คาดว่าจะแล้วเสร็จราวปลายปี 2561 ท้ังน้ี ทรู ดิจิทัล พาร์ค จะมีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเช่ือมโยงท่ัวท้ังโครงการ  

 รวมท้ังโซลูช่ันไอโอที (IoT Solutions) และบริการดิจิทัลแพลตฟอร์ม เพื่อรองรับการท�าธุรกิจ อาทิ คลาวด์ คอมพิวติ้ง  

 และ ระบบ e-Payment  ซึง่จะสร้างคณุค่าและดงึเงนิลงทุน (Funding) จากท่ัวโลก พร้อมขับเคล่ือนเศรษฐกจิและสังคมไทย 

 ในยุค Thailand 4.0

• การจ�าหน่ายสินทรัพย์และสิทธิในการรับประโยชน์รายได้ในอนาคตจากสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม 

 เพิ่มเติมให้แก่กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล (DIF) เสร็จสมบูรณ์แล้วส�าหรับเฟสแรก โดยกลุ่มทรู 

 ได้รับเงินจ�านวนประมาณ 12.9 พันล้านบาท ส�าหรับเฟสสอง คาดว่าจะด�าเนินการแล้วเสร็จภายในครึ่งแรกของ  

 ปี 2561 ซึ่งจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งในด้านการแข่งขัน และโครงสร้างเงินทุนของกลุ่มทรู

ธันวาคม

• ทรูมูฟ เอช ประกาศความร่วมมือกับ สหกรณ์แท๊กซ่ีสุวรรณภูมิ ขานรับนโยบาย Thailand 4.0 ร่วมยกระดับบริการสู่  

 Smart Transportation 4.0 ด้วยบริการระบบอินเทอร์เน็ตไร้สายเคล่ือนท่ี “Car WiFi” จากทรูมูฟ เอช พร้อม Net  

 SIM ท่ีให้อินเทอร์เน็ตประสิทธิภาพสูงท้ังความเร็วและความครอบคลุม นอกจากน้ี ทรูมูฟ เอช ยังพัฒนาซิม IoT เพื่อให ้

 ผู้โดยสารใช้งานภายในรถแท็กซี่ พร้อมช�าระค่าโดยสารได้ด้วยทรูมันน่ี วอลเล็ท (TrueMoney Wallet) อีกท้ังยังให้ 

 ผู้โดยสารเพลิดเพลินไปกับ “Entertainment in car” จาก ทรูไอดี แอปพลิเคช่ันท่ีรวบรวมทุกคอนเทนต์ท่ีหลากหลายไว ้

 ท่ีเดียว โดยจะเปิดให้บริการในต้นปี 2561
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รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ประจ�าป ี 2560

รางวัลผู ้ ให ้บริการโมบายล์ระดับเอเชียแปซิฟ ิก แห ่งป ี จากงาน 2017  ASIA  PACIFIC ICT AWARDS  ท่ีประเทศ

สิงคโปร์ 

•  กลุ่มทรูรับรางวัลเกียรติยศในพิธีมอบรางวัล Frost & Sullivan Asia-Pacific ICT Awards  2017 ท่ีประเทศสิงคโปร์ 

โดย ทรูมูฟ เอช ได้รับรางวัลผู้ให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ีในระบบ LTE และรางวัลผู้ให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ีโดย

องค์รวมแห่งปี 2560 ประจ�าภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจาก Frost & Sullivan นอกจากน้ี ทรูมันน่ี ในเครือเจริญโภคภัณฑ์ 

ร่วมรับรางวัลผู้ให้บริการธุรกรรมทางการเงิน ผ่านมือถือแห่งปี 2560 ประจ�าภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก รางวัลดังกล่าว

พิจารณาคัดเลือกและตัดสินโดยผู้บริหารระดับสูงในแวดวงส่ือสารโทรคมนาคมในเอเชีย แปซิฟิก และเหล่านักวิเคราะห์

จาก Frost & Sullivan ซึ่งสะท้อนให้เห็นศักยภาพความส�าเร็จของกลุ่มทรูในการด�าเนินธุรกิจ ซึ่งเป็นท่ียอมรับในระดับ

สากล 

รางวัลสุดยอดแบรนด์แห ่งป ี 2017 ในฐานะผู ้ ให ้บริการอินเทอร์เน็ต บรอดแบรนด์ จากงาน WORLD BRANDING  

AWARDS ลอนดอน ประเทศอังกฤษ 

•  ทรูออนไลน์ รับรางวัลแบรนด์แห่งปี 2017 จากงาน World Branding Awards ครั้งท่ี 4 จัดข้ึนท่ีพระราชวังเคนซิงตัน 

ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ โดยผู้ชนะคือผู้ท่ีได้รับการตัดสินให้ผ่านสามหมวด โดยให้คะแนนจากการประเมิน

แบรนด์ การวิจัยตลาดผู้บริโภค และการเปิดโหวตออนไลน์ท่ีให้ประชาชนท่ัวไปลงคะแนน ท้ังน้ี 70% ของคะแนน มา

จากผลโหวตของผู้บริโภคซึ่งอยู่ในสองหมวดหลัง 

รางวัลดีเด ่น THAILAND CORPORATE EXCELLENCE AWARDS 2016 

•  กลุ่มทรู รับรางวัลดีเด่น Thailand Corporate Excellence Awards  2016 รวม 5 สาขา ได้แก่ รางวัลดีเด่น สาขาความ

เป็นเลิศด้านผู้น�า สาขาความเป็นเลิศด้านสินค้า/บริการ สาขาความเป็นเลิศด้านการพัฒนาท่ียั่งยืน ความรับผิดชอบ

ต่อสังคม สาขาความเป็นเลิศด้านนวัตกรรม และสาขาความเป็นเลิศด้านการตลาด ซ่ึงจัดข้ึนโดยสมาคมการจัดการ

ธุรกิจแห่งประเทศไทย และสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ เพื่อเชิดชูองค์กรท่ีมีความเป็นเลิศด้านการบริหาร

จัดการ และมีความเหมาะสมเป็นองค์กรต้นแบบในการพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการ โดยคัดเลือกและตัดสินจาก

การส�ารวจความคิดเห็นของผู้บริหารระดับสูงในองค์กรช้ันน�าท่ีมีรายได้สูงสุด จ�านวน 1,000 บริษัท ของประเทศไทย 

รางวัล THAILAND ICT EXCELLENCE AWARDS 2017  

•  กลุ่มทรู ได้รับ 2 รางวัล Thailand ICT Excellence Awards 2017 ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ สาขาขับเคล่ือนธุรกิจ จาก

ผลงาน Mari 4.0 ของ สายงานด้านบริการ และรางวัลดีเด่น สาขานวัตกรรม จากผลงาน Big Data – Real Time  

Recommendation Engine ของสายงานวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูล ซ่ึงสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย จัดข้ึน

เพื่อยกย่องและสนับสนุนองค์กรท่ีมีความเป็นเลิศ ด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ

สามารถน�าระบบไอซีที มาพัฒนาองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

รางวัล 2017 FROST & SULLIVAN THAILAND EXCELLENCE AWARDS

•  กลุ่มทรู รับรางวัลผู้ให้บริการแห่งปีของประเทศไทย ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 7 และได้รับรางวัลถึง 3 ประเภท ได้แก่                     

ผู้ให้บริการการสื่อสารโทรคมนาคมแห่งปี 2560  ผู้ให้บริการการส่ือสารแบบไร้สายแห่งปี 2560 และผู้ให้บริการดาต้า

บนเครือข่ายแบบไร้สายแห่งปี 2560 ท้ังน้ี การมอบรางวัลดังกล่าวจัดข้ึนเพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติองค์กรธุรกิจใน

ประเทศไทยท่ีมีความเป็นเลิศในการด�าเนินธุรกิจด้านต่างๆ อาทิ ความเป็นผู้น�าด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ด้าน

การบริการลูกค้า และการพัฒนาสินค้าอย่างมีกลยุทธ์ จากผลการวิจัยเชิงลึกและกระบวนการวิเคราะห์อย่างละเอียด

โดยนักวิเคราะห์ผู้มีความช�านาญของ ฟรอสต์ แอนด์ ซัลลิแวน 

รางวัลรายงานความยั่งยืน ระดับดีเด ่น ประจ�าป ี 2560 

•  กลุ่มทรู รับรางวัลรายงานความยั่งยืน ระดับดีเด่น ประจ�าปี 2560 จากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย รางวัลดังกล่าว

สะท้อนความน่าเช่ือถือของการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการก�ากับดูแล

กิจการ ซึ่งเป็นประโยชน์แก่กลุ่มผู้ลงทุนในตลาดทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ตลอดจนการพัฒนาองค์กรไปสู่ความ

ยั่งยืนในระยะยาว การมอบรางวัลน้ีจัดข้ึนเป็นปีท่ี 5 โดย CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ด้วยการสนับสนุน

ของ ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และสถาบันไทยพัฒน์ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและ

เป็นก�าลังใจแก่บริษัทท่ีด�าเนินการเรื่องการเปิดเผยข้อมูล และบริษัทท่ีมีนโยบายการจัดท�ารายงานความยั่งยืน 
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ประกาศนียบัตรรับรองการเป ็นสมาชิก แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

•  กลุ่มทรู รับประกาศนียบัตรรับรองการเป็น สมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) 

จากสถาบันสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) สะท้อนจุดยืนขององค์กรในการต่อต้านการทุจริต

คอร์รัปช่ัน ตามแนวทางการด�าเนินธุรกิจบนหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นแบบอย่างท่ีดีให้แก่สังคมโดย

รวม สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร โดยจะมีผลครอบคลุม 3 ปี

โล ่ประกาศเกียรติคุณองค์กรภาคเอกชนสนับสนุนงานด้านคนพิการดีเยี่ยม ในงานวันคนพิการสากล ประจ�าป ี  

2560 

•  กลุ่มทรู รับโล่ประกาศเกียรติคุณองค์กรเอกชนท่ีสนับสนุนงานด้านคนพิการดีเยี่ยม  ซึ่งเป็นรางวัลระดับสูงสุดท่ีมอบ

ให้เพียง  4 องค์กรท่ีสนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น มาตลอดระยะเวลา 4 ปีติดต่อกัน 

โล ่ยกย่องเชิดชู เกียรติผลงานสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ในงาน รวมพลังสื่อสร้างสรรค์สังคมไทย

•  กลุ่มทรู รับโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติผลงานสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ด้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมอันดี 

และการปลุกจิตส�านึกความรับผิดชอบต่อสังคม จากภาพยนตร์โฆษณาทรูมูฟ เอช “การให้  คือการส่ือสารท่ีดีท่ีสุด” 

รางวัลแบรนด์ยอดนิยมอันดับ 1 จากงาน NO. 1 BRAND THAILAND AWARDS 2016-2017

•  ทรูมูฟ เอช รับรางวัล “แบรนด์ยอดนิยม อันดับ 1 ด้าน Operator 4G” ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 3 ตอกย�้าความเป็นเครือข่าย  

4G ท่ีดีท่ีสุดในใจคนไทย และยังสะท้อนถึงความส�าเร็จของทรูมูฟ เอชในการพัฒนาอย่างรอบด้าน 

รางวัล THAILAND MOST ADMIRED BRAND 2017

•  ทรูออนไลน์ และทรูวิช่ันส์ รับรางวัลสุดยอดแบรนด์ท่ีได้รับความน่าเช่ือถือจากผู้บริโภคท่ัวประเทศมากท่ีสุด ในหมวด 

ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตและหมวดผู้ให้บริการทีวีบอกรับสมาชิก จัดโดยนิตยสาร BrandAge ซึ่งทรูออนไลน์ และ            

ทรูวิช่ันส์ ได้รับรางวัล ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 4 

รางวัล MOST ADVANCE TECHNOLOGY AWARD ในงาน สุดยอดองค์กรธุรกิจไทย แห่งป ี 2560

•  ทรูมูฟ เอช รับรางวัล “Most Advanced  Technology Award” ในงาน “สุดยอดองค์กร ธุรกิจไทยแห่งปี 2560 ซ่ึงจัด

โดยมหาวิทยาลัย หอการค้าไทย ร่วมกับ นิตยสาร Business+

รางวัลเครือข ่าย 4G ที่ ดีที่สุดในไทย จาก NPERF  ผู ้ ให ้บริการทดสอบคุณภาพอินเทอร์เน็ต จากฝรั่งเศส

•  ทรูมูฟ เอช รับรางวัล “เครือข่าย 4G ท่ีดีท่ีสุด ในประเทศไทย” จาก nPerf บริการทดสอบ ความเร็วของเครือข่ายแบบ

รอบด้าน ท้ัง ความเร็ว พื้นท่ีครอบคลุม การให้บริการ  LTE Advanced ฯลฯ 

รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับนานาชาติ ในงาน SEOUL INTERNATIONAL INVENTION FAIR 2017   

ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี

•  กลุ่มทรู รับ 7 รางวัล ในงาน Seoul  International Invention Fair 2017 จัดโดย สมาคมส่งเสริมการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ 

แห่งสาธารณรัฐเกาหลี Korea Invention Promotion Association (KIPA) โดย กลุ่มทรู ได้รับรางวัล 3 เหรียญทอง  

รางวัลพิเศษจากต่างประเทศ 2 รางวัล และรางวัล 2 เหรียญทองแดง

รางวัลภาพยนตร์โฆษณาท่ีสุดแห่งป ี 2560 ในงาน ดาราเดลี่ เดอะเกรท อวอร์ด ครั้งท่ี 6 

•  กลุ่มทรู รับรางวัลภาพยนตร์โฆษณาท่ีสุด แห่งปี 2016 จากภาพยนตร์โฆษณา เทิดพระเกียรติ “หมอตามรอยในหลวง” 

ของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ทรู คอร์ปอเรช่ัน  และบริษัทในเครือ 

รางวัลสุดยอดเว็บไซต์พาณิชย์ อิ เล็กทรอนิกส์ ดีเด ่น ประจ�าป ี 2560 

•  ทรูซีเล็คท์ ผู้ด�าเนินการธุรกิจโฮมช้อปปิ้ง “ทรูซีเล็คท์ และทรูช้อปปิ้ง” รับรางวัลสุดยอดเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ดีเด่น  ประจ�าปี 2560 ในโอกาสท่ี www.trueselect. com เป็น 1 ใน 9 เว็บไซต์ ท่ีได้รับ 100 คะแนนเต็ม จากท่ีเข้าร่วม

ประกวดท้ังหมด 232 เว็บไซต์ 



1515เชื่อมต่อถึงกันและกันอย่างแท้จริง

รางวัล รายการเด็กยอดเยี่ยม ในงานประกาศ ผลรางวัลนาฏราช 2559 

 •  รายการธรรมะรูปแบบเรียลลิตี้ สามเณร ปลูกปัญญาธรรม ปี 5 โดย เครือเจริญโภคภัณฑ์ และทรู คอร์ปอเรช่ัน สร้าง

ปรากฏการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ รับรางวัลนาฏราช ประเภทรายการเด็กยอดเยี่ยม ประจ�าปี 2559 จัดโดยสมาพันธ์สมาคม

วิชาชีพวิทยุ กระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 

รางวัลรายการส่งเสริมเยาวชนดีเด ่น ในงาน ประกาศผลรางวัลโทรทัศนทองค�า ครั้งท่ี 31 ประจ�าป ี 2559

 •  ทรูโฟร์ยู รับรางวัล  “รายการส่งเสริมเยาวชน ดีเด่น”  ประเภทรายการเด็ก เยาวชน สตรี และครอบครัว จากรายการ

ธรรมะรูปแบบเรียลลิตี้ สามเณรปลูกปัญญาธรรม ปี 5 ผลิตโดยทรูปลูกปัญญามีเดีย ภายใต้กลุ่มทรู ออกอากาศช่อง

ทรูวิช่ันส์ และทรูโฟร์ยู 24 ในงานประกาศผลโทรทัศน์ทองค�า ครั้งท่ี 31 ประจ�าปี 2559

โครงสร้างเงินลงทุนของกลุ ่มบริษัทฯ

กลุ่มทรูรายงานผลประกอบการด้านการเงิน โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มธุรกิจ คือ ทรูออนไลน์ ทรูมูฟ เอช  และ ทรูวิชั่นส์ 

(1) ทรูออนไลน์ ประกอบด้วยบริษัทฯ และบริษัทย่อยท่ียังคงมีกิจกรรมทางธุรกิจ 25 บริษัท กิจการร่วมค้า 2 บริษัท และ

บริษัทร่วม 1 บริษัท

(2) ทรูมูฟ เอช ประกอบด้วยบริษัทย่อยท่ียังคงมีกิจกรรมทางธุรกิจ 8 บริษัท

(3) ทรูวิช่ันส์ ประกอบด้วยบริษัทย่อยท่ียังคงมีกิจกรรมทางธุรกิจ 12 บริษัท กิจการร่วมค้า 1 บริษัท และบริษัทร่วม                

1 บริษัท



 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

  99.99%  บริษัท เทเลคอมโฮลดิ ้ง จำกัด

 

 62.50% บริษัท ศูนยบริการ วิทยาการ 

 อินเตอรเนต  จำกัด

99.84% บริษัท เค เอส ซี คอมเมอรเชียล 

 อินเตอรเนต จำกัด

   

100.00% True Internet Technology 

(Shanghai) Co., Ltd.

  

 

 

.

91.08%  บริษัท ทรู มัลติมีเดีย จำกัด

99.99%  บริษัท เอเซีย ไวรเลส คอมมิวนิเคชั่น จำกัด

99.99%  บริษัท ทรู อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี จำกัด 

100.00% K.I.N. (Thailand) Co., Ltd.

 (จดทะเบียนที่ตางประเทศ)

99.99%  บริษัท ทรู ดิจิตอล แอนด มีเดีย 

 แพลตฟอรม จำกัด

99.99%  บริษัท ทรู อินคิวบ จำกัด

99.99%  บริษัท ทรู ทัช จำกัด 40.00% บริษัท ทรู แอกซิออน อินเตอรแอคทีฟ จำกัด

54.99% บริษัท ทรู วอยซ จำกัด

99.99%  บริษัท ซีนิเพล็กซ จำกัด

99.10%  บริษัท ทรู วิชั่นส เคเบิ้ล จำกัด (มหาชน)

99.99%  บริษัท ทรูโฟรยู สเตชั่น จำกัด

99.99%  บริษัท ทรู มีเดีย โซลูชั่นส จำกัด

  

46.80%  บริษัท ทรู จีเอส จำกัด

51.00%  บริษัท เอสเอ็ม ทรู จำกัด

70.00%  บริษัท เอพีแอนดเจ โปรดักชัน จำกัด

51.00%  บริษัท ทรู ซีเจ ครีเอชั่นส จำกัด

99.99%  บริษัท ไทย นิวส เน็ตเวิรค (ทีเอ็นเอ็น) จำกัด

99.99%  บริษัท แพนเทอร เอ็นเทอรเทนเมนท จำกัด 

70.00%  บริษัท ทรู ยูไนเต็ด ฟุตบอล คลับ จำกัด

99.53%  บริษัท ทรู วิชั่นส จำกัด (มหาชน)

99.99%  บริษัท แซทเทลไลท เซอรวิส จำกัด

100.00% True Trademark Holdings Company Limited

100.00%  Gold Palace Investments Limited

100.00%  Goldsky Co., Ltd.

100.00% Golden Light Co., Ltd.

99.99%  บริษัท ทรู วิชั่นส กรุป จำกัด 

99.99%  บริษัท ทรู ไลฟ พลัส จำกัด

99.99%  บริษัท ทรู ดิจิทัล พารค จำกัด 

99.99%  บริษัท เอ็มเคเอสซีเวิลด ดอทคอม จำกัด

99.99% บริษ ัท ทรู อินเตอรเนชั ่นแนล 

 เกตเวย จำกัด

99.99% บริษ ัท ทรู อินเทอรเน ็ต 

 คอรปอเรชั ่น จำกัด

99.99%  บริษัท ทรู ไอคอนเทนท จำกัด

99.74% บริษัท กรุงเทพอินเตอรเทเลเทค จำกัด (มหาชน)

  99.99%  บริษัท บีเอฟเคที (ประเทศไทย) จำกัด

99.97%  บริษัท ทรู มูฟ จำกัด

99.99%  บริษัท ทรู ดิสทริบิวชั่น แอนด เซลส จำกัด

99.97%  บริษัท ทรู มิวสิค จำกัด 

99.99%  บริษัท เรียล มูฟ จำกัด

99.99%  บริษัท ทรู อินเตอรเนชั่นแนล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด

99.99%  บริษัท เทเลคอม แอสเซท แมเนจเมนท จำกัด

28.57% บริษัท ทรานสฟอรเมชั่น ฟลม จำกัด

99.99% บริษ ัท ทรู พับลิค 

 คอมมิวนิเคชั ่น จำกัด

99.99% บริษ ัท ทรู วิสตาส จำกัด

99.99% บริษ ัท ทรู มูฟ เอช ยูน ิเวอรแซล 

 คอมมิวนิเคชั ่น จำกัด

16 รายงานประจ�าปี 2560

หมายเหตุ:  1. โครงสร้างเงินลงทุนของกลุ่มบริษัท แสดงเฉพาะบริษัทที่ดำาเนินกิจการ

 2. ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของบริษัท เป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนเกินร้อยละ 10 ของจำานวนหุ้นที่จำาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

 3. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560  บริษัทฯ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัลจำานวน 1,632,790,800 หน่วย  หรือเท่ากับ 

  ร้อยละ 28.11 ของหน่วยลงทุนทั้งหมด

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560

GROUP INVESTMENT STRUCTURE

โครงสร ้ า ง เ งิ นลง ทุนของกลุ ่ ม บ ริ ษั ท

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560



บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอรแซล 

คอมมิวนิเคชั่น จำกัด  

100.00 %

บริษัท ทรู มูฟ จำกัด 

99.70 %

บริษัท ทรู วิชั่นส กรุป จำกัด 

100.00 %
บริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

บริษัท เทเลคอมโฮลดิ้ง จำกัด 

100.00 %

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

(จดทะเบียนตางประเทศ)  

100.00 %

บริษัท เอ็มเคเอสซีเวิลดดอทคอม จำกัด 

91.08 %

บริษัท ทรู อินคิวบ จำกัด 

100.00 %

True Trademark Holdings 

Company Limited

100.00 %

Gold Palace Investments Limited 

100.00 %

Golden Light Co., Ltd. 

100.00 %

Goldsky Co., Ltd. 

100.00 %

บริษัท ทรานสฟอรเมชั่น ฟลม จำกัด 

28.57 %

บริษัท กรุงเทพอินเตอร

เทเลเทค จำกัด (มหาชน) 

99.74 %

บริษัท ทรู พับลิค 

คอมมิวนิเคชั่น จำกัด 

100.00 %

บริษัท ทรู ทัช จำกัด 

100.00 %

บริษัท เอเซีย ไวรเลส 

คอมมิวนิเคชั่น จำกัด  

100.00 %

บริษัท ทรู วอยซ จำกัด 

55.00 %

บริษัท ทรู มัลติมีเดีย จำกัด 

91.08 %

บริษัท ทรู อินเทอรเน็ต 

คอรปอเรชั่น จำกัด

100.00 %

บริษัท ทรู ไลฟ พลัส จำกัด 

100.00 %

บริษัท ทรู แอกซิออน 

อินเตอรแอคทีฟ จำกัด 

40.00 %

บริษัท ทรู วิสตาส จำกัด 

100.00 %

บริษัท ศูนยบริการวิทยาการ 

อินเตอรเนต จำกัด 

56.93 %

บริษัท เค เอส ซี คอมเมอรเชียล 

อินเตอรเนต จำกัด 

56.83 %

บริษัท ทรู อินเตอรเนชั่นแนล เกตเวย จำกัด 

100.00 %

บริษัท ทรู อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี จำกัด 

100.00 %

บริษัท ทรู ไอคอนเทนท จำกัด 

100.00 %

บริษัท ทรู ดิจิตอล แอนด มีเดีย 

แพลตฟอรม จำกัด 

100.00 %

บริษัท ทรู ดิจิทัล พารค จำกัด  

100.00 %

True Internet Technology 

(Shanghai) Co., Ltd  

100.00 %

บริษัท ทรู วิชั่นส จำกัด (มหาชน) 

99.53 %

บริษัท ซีนิเพล็กซ จำกัด 

100.00 %

บริษัท ทรู วิชั่นส เคเบิ้ล จำกัด (มหาชน) 

99.10 %

บริษัท แซทเทลไลท เซอรวิส จำกัด 

99.53 %

บริษัท แพนเทอร 

เอ็นเทอรเทนเมนท จำกัด 

99.99 %

บริษัท เอพีแอนดเจ โปรดักชัน จำกัด 

70.00 %

บริษัท ทรู มีเดีย โซลูชั่นส จำกัด 

100.00 %

บริษัท ทรู ยูไนเต็ด ฟุตบอล คลับ จำกัด 

70.00 %

บริษัท เอสเอ็ม ทรู จำกัด 

51.00 %

บริษัท ไทย นิวส เน็ตเวิรค (ทีเอ็นเอ็น) จำกัด  

100.00 %

บริษัท ทรูโฟรยู สเตชั่น จำกัด 

100.00 %

บริษัท ทรู ซีเจ ครีเอชั่นส จำกัด 

51.00 %

บริษัท ทรู จีเอส จำกัด

46.80 %

บริษัท ทรู มิวสิค จำกัด 

99.67 %

บริษัท เรียล มูฟ จำกัด 

99.74 %

บริษัท บีเอฟเคที (ประเทศไทย) จำกัด 

100.00 %

บริษัท เทเลคอม แอสเซท 

เมเนจเมนท จำกัด 

100.00 %

บริษัท ทรู อินเตอรเนชั่นแนล 

คอมมิวนิเคชั่น จำกัด 

100.00 %

บริษัท ทรู ดิสทริบิวชั่น แอนด 

เซลล จำกัด  

99.70 %

 

บริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย

ทรูมูฟ เอช ทรูวิชั่นส ทรูออนไลน ธุรกิจลงทุนและอ�นๆ

1717เชื่อมต่อถึงกันและกันอย่างแท้จริง

หมายเหตุ :   

 -  บริษัทท่ีไม่มีกิจกรรมทางธุรกิจ แต่ยังมีความจำาเป็นต้องคงไว้ ได้แก่ บริษัท เทเลคอม เคเอสซี จำากัด (34.39 %) บริษัท ฮัทชิสัน มัลติมีเดีย เซอร์วิส (ประเทศไทย)  

  จำากัด (100.00 %)  บริษัท ฮัทชิสันเทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ (ประเทศไทย) จำากัด (100.00 %) บริษัท ฮัทชิสัน ซีเอที ไวร์เลส มลัติมเีดีย จำากัด (68.02 %) บริษัท ฮัทชิสัน ไวร์เลส  

  มัลติมีเดีย โฮลดิ้งส์ จำากัด (92.02 %) Rosy Legend Limited (99.48 %)  Prospect Gain Limited (100.00 %) บริษัท สมุทรปราการ มีเดีย คอร์ปอเรชั่น จำากัด  (99.43 %)  

  บริษัทส่องดาว จำากัด (99.41 %) บริษัท บีบอยด์ ซีจี จำากัด (84.67 %) และ บริษัท เทเลเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิสเซส จำากัด (100.00 %) 

 - บริษัทที่อยู่ในกระบวนการชำาระบัญชี ได้แก่ บริษัท เอเซีย อินโฟเน็ท จำากัด (65.00 %) และ บริษัท บีอีซี-เทโร ทรู วิชั่นส์ จำากัด (50.00 %)

INVESTMENT STRUCTURE BY BUSINESS GROUP

โครงสร ้ า ง เ งิ นลง ทุน แยกต ามธุ ร กิ จของกลุ ่ ม บ ริ ษั ท

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560
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กลุ มธุรกิจ / ดําเนินการโดย 2560 2559 2558

ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท %

1. ทรูออนไลน

    • บริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 2,595 1.9% 4,118 3.3% 10,667 9.0%

    • บริษัท ทรู มัลติมีเดีย จํากัด 14 0.0% 37 0.0% 48 0.0%

    • บริษัท ทรู อินเทอรเน็ต จํากัด 2,392 1.7% 14,391 11.5% 12,709 10.8%

    • บริษัท ทรู ไลฟ พลัส จํากัด 206 0.1% 109 0.1% 192 0.2%

    • บริษัท เค เอส ซี คอมเมอรเซียล อินเตอรเนต จํากัด 456 0.3% 506 0.4% 534 0.4%

    • บริษัท เอเชีย ไวรเลส คอมมิวนิเคชั่น จํากัด 443 0.3% 443 0.4% 368 0.3 %

    • บริษัท ทรู ทัช จํากัด 439 0.3% 394 0.3% 404 0.3%

    • บริษัท ทรู อินเตอรเนชั่นแนล เกตเวย จํากัด 438 0.3% 506 0.4% 469 0.4%

    • บริษัท ทรูอินเทอรเน็ต คอรปอเรชั่น จํากัด 18,670 13.2% 2,459 2.0% 2,191 1.8%

    • True Internet Technology (Shanghai) Co., Ltd. - - 29 0.0% - -

    • บริษัท ทรู ดิจิตอล แอนด มีเดีย แพลตฟอรม จํากัด

    • อื่นๆ

110 

19

0.1%

0.0%

-

44

- 

0.0%

-

152

-

0.1%

       รวม 25,782 18.2% 23,036 18.4% 27,734 23.3%

2. ทรูมูฟ เอช

    • กลุมบริษัท กรุงเทพอินเตอรเทเลเทค 21,044 15.0% 17,324 14.0% 18,207 15.4%

    • กลุมบริษัท บีเอฟเคที (ประเทศไทย) จํากัด 15,262 10.8% 14,086 11.3% 16,018 13.5%

    • บริษัท เรียล มูฟ จํากัด 62,790 44.4% 48,575 38.9% 36,832 31.0%

    • บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอรแซล คอมมิวนิเคชั่น จํากัด 6,846 4.8% 11,949 9.6% 10,447 8.8%

    • บริษัท เทเลคอม แอสเซท แมเนจเมนท จํากัด 33 0.0% 51 0.0% 49 0.0%

     รวม 105,975 75.0% 91,985 73.8% 81,553 68.7%

3. ทรูวิชั่นส

    • กลุมบริษัท ทรูวิช่ันส กรุป 9,533 6.8% 9,698 7.8% 9,494 8.0%

รวมรายได 141,290 100.0% 124,719 100.0% 118,781 100.0%

กลุ มธุรกิจ 2560 2559 2558

ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท %

1. ทรูออนไลน
25,782 18.2% 23,036 18.4% 27,734 23.3%

2. ทรูมูฟ เอช 105,975 75.0% 91,985 73.8% 81,553 68.7%

3. ทรูวิช่ันส 9,533 6.8% 9,698 7.8% 9,494 8.0%

รวมรายได 141,290 100.0% 124,719 100.0% 118,781 100.0%

REVENUES BREAKDOWN

โครงสร  า งร าย ได 

โครงสรางรายไดตามกลุ มธุรกิจ

โครงสรางรายได แยกตามการดําเนินงานของแตละบริษัท

กลุ มธุรกิจ 2560 2559 2558

กลุ มธุรกิจ / ดําเนินการโดย 2560 2559 2558



1919เชื่อมต่อถึงกันและกันอย่างแท้จริง

ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ

กลุ่มทรูเป็นผู้ให้บริการสื่อสารครบวงจรและเป็นผู้น�าคอนเวอร์เจนซ์ในประเทศไทย ท่ีตอบสนองไลฟ์สไตล์ท่ีหลากหลายของ

ลูกค้าได้ตรงความต้องการ โดยกลุ่มทรู มีความมุ่งม่ันอย่างต่อเน่ืองในการมอบสินค้าและบริการคุณภาพสูงให้แก่ผู้บริโภค 

ด้วยการพัฒนาเครือข่ายประสิทธิภาพสูงสุด การให้บริการท่ีเป็นเลิศ และการผสานสินค้า บริการ รวมถึงดิจิทัลมีเดียและ

คอนเทนต์ ท่ีหลากหลายภายใต้กลุ่มทรูเข้าไว้ด้วยกันได้อย่างลงตัว ภายใต้ยุทธศาสตร์คอนเวอร์เจนซ์ ผ่านแพลตฟอร์ม

ท่ีครอบคลุมของกลุ่ม ท้ัง โทรศัพท์เคลื่อนท่ี (บริการด้านเสียงและนอนวอยซ์) บรอดแบนด์ อินเทอร์เน็ต WiFi โทรทัศน์ 

และดิจิทัลแพลตฟอร์ม ท้ังน้ี แพ็กเกจคอนเวอร์เจนซ์ สามารถตอบสนองความต้องการและเพิ่มความคุ้มค่าให้แก่ผู้บริโภค 

ซึ่งช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับกลุ่มทรูและสร้างความผูกพันของลูกค้าต่อสินค้าและบริการภายใต้กลุ่มทรูได้เป็นอย่าง

ดี สิ่งเหล่าน้ี ส่งผลให้กลุ่มทรูมีความพร้อมในการเติบโตอย่างแข็งแกร่งในยุคดิจิทัล รองรับนโยบายขับเคล่ือนประเทศสู่ 

Thailand 4.0 อย่างเต็มตัว 

ธุรกิจหลักของกลุ ่มทรู ประกอบด้วย

• ทรูออนไลน์ ให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงหรือบริการบรอดแบนด์และโซลูช่ัน บริการโครงข่ายข้อมูล บริการ 

 อินเทอร์เน็ตไร้สาย (WiFi) ดาต้าเกตเวย์ และบริการเสริมต่างๆ ผ่านโครงข่ายไฟเบอร์ประสิทธิภาพสูง

• ทรูมูฟ เอช ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีด้วยเครือข่ายประสิทธิภาพสูงสุดและครอบคลุมท่ัวประเทศ ครบทุกมิติ ท้ัง  

 4.5G/4G  3G และ 2G บนคลื่นความถี่ครบถ้วนสูงสุด

• ทรูวิช่ันส์ ผู้ให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก บริการในระบบเอชดี และโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลท่ัวประเทศ ด้วย 

 คอนเทนต์คุณภาพสูงครบถ้วน ท้ังภายในประเทศ ต่างประเทศ และคอนเทนต์ท่ีทรูวิช่ันส์ผลิตข้ึนเอง

• ดิจิทัลแพลตฟอร์มและบริการด้านดิจิทัล ซึ่งมุ่งเน้นด้านนวัตกรรม การน�าเสนอโซลูช่ันและบริการด้านดิจิทัล ผ่าน 

 เทคโนโลยีล�้าสมัย อาทิ ทรูไอดี Internet of Things (“IoT”) และปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence หรือ “AI”) 

ตารางด้านล่างแสดงองค์ประกอบรายได้รวมของกลุ ่มทรู

     ปี 2557  ร้อยละ  ปี 2558  ร้อยละ  ปี 2559  ร้อยละ  ปี 2560  ร้อยละ

 ทรูออนไลน์  26,641  24  27,734  23  23,036  18  25,782  18

 ทรูมูฟ เอช  73,581  67  81,553  69  91,986  74  105,975  75

 ทรูวิช่ันส์  8,995  8  9,494  8  9,698  8  9,533  7

 รวม  109,216  100  118,781  100  124,719  100  141,290  100

หมายเหตุ :  รายได้หลังหักรายการระหว่างกัน

                     ผลประกอบการด้านการเงินของบริษัท ทรู ดิจิตอล แอนด์ มีเดีย แพลตฟอร์ม จ�ากัด รายงานภายใต้ ทรูออนไลน์

รายได้รวม

หน่วย: ล้านบาท

NATURE OF BUSSINESS

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
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ทรูออนไลน์

ทรูออนไลน์ ประกอบด้วย บริการบรอดแบนด์ อินเทอร์เน็ต และโซลูช่ัน บริการโครงข่ายข้อมูล ดาต้าเกตเวย์ และบริการ

เสริมต่างๆ ซึ่งรวมถึงบริการโทรศัพท์พื้นฐาน ภายใต้ใบอนุญาตจากคณะกรรมการ กสทช.

บริการบรอดแบนด์ อินเทอร์เน็ต และบริการส่ือสารข้อมูลธุรกิจ

กลุ่มทรู เป็นผู้น�าการให้บริการบรอดแบนด์หรืออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของประเทศ ภายใต้แบรนด์ทรูออนไลน์ ด้วยฐาน

ลูกค้ารวม 3.2 ล้านราย และมีโครงข่ายครอบคลุมประมาณ 13 ล้านครัวเรือนท่ัวประเทศ โดย TICC เป็นหน่ึงในบริษัทย่อย

ของกลุ่มทรู ซึ่งได้รับใบอนุญาตประเภทท่ี 3 จากคณะกรรมการ กสทช. เพื่อให้บริการบรอดแบนด์ บริการโครงข่ายข้อมูล 

และบริการโทรศัพท์พื้นฐาน ท่ัวประเทศ  

กลุ่มทรู เปิดให้บริการโครงข่ายข้อมูลความเร็วสูง ในปี 2544 และต่อมาได้น�าเสนอบริการอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง

หรือ WiFi เพิ่มเติม ในปี 2546 โดย ทรูออนไลน์ มุ่งม่ันเพิ่มมูลค่าและประสบการณ์การใช้งานอินเทอร์เน็ตคุณภาพสูงให้

แก่ลูกค้าอย่างต่อเน่ือง ด้วยการอัพเกรดเทคโนโลยีผ่านการขยายโครงข่ายไฟเบอร์บรอดแบนด์ท่ัวประเทศ เพื่อตอบสนอง

ความต้องการใช้งานไฟเบอร์ของผู้บริโภคท่ีเพิ่มสูงข้ึน พร้อมปรับเพิ่มความเร็วส�าหรับการดาวน์โหลดอินเทอร์เน็ตเริ่มต้น

ตั้งแต่ 30 Mbps จนถึง 1 Gbps และเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการลูกค้าให้ดียิ่งข้ึน นอกจากน้ี ยังมุ่งเพิ่มความคุ้มค่าให้แก่

ลูกค้าด้วยแพ็กเกจคอนเวอร์เจนซ์ ซึ่งผสานสินค้าและบริการหลากหลายภายใต้กลุ่มทรูไว้ได้อย่างลงตัว ท้ังบริการโทรศัพท์

เคลื่อนท่ี (TrueMove H) บริการไฟเบอร์บรอดแบนด์ (TrueOnline) บริการ WiFi โทรศัพท์บ้าน บริการโทรทัศน์แบบบอกรับ

สมาชิก (TrueVisions) แอปพลิเคช่ัน ทรูไอดี และสิทธิพิเศษหลากหลายภายใต้ทรูยู ท้ังน้ี โครงข่ายไฟเบอร์ของทรูออนไลน์ 

สามารถให้บริการบรอดแบนด์ด้วยความเร็วสูงและมีความเสถียรในการเช่ือมต่อ พร้อมเติมเต็มไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคใน

ยุคดิจิทัล ท่ีมีแนวโน้มการใช้งานรับส่งข้อมูลขนาดใหญ่ อาทิ การอัพโหลดหรือดาวน์โหลดคอนเทนต์ด้วยคุณภาพคมชัด

ระดับ เอชดี  และบริการสตรีมม่ิง หรือ การรับชมภาพและเสียงผ่านอินเทอร์เน็ต และยังสามารถให้บริการโทรศัพท์บ้าน 

(Fixed Line Plus) บนโครงข่ายบรอดแบนด์ได้เป็นอย่างดี 

ส�าหรบัลูกค้าธรุกจิ กลุม่ทร ูคงความเป็นผูน้�าบรกิารสือ่สารโทรคมนาคมและโซลช่ัูนครบวงจร และได้รบัความไว้วางใจจากลกูค้า

องค์กรเพิม่ข้ึนอย่างต่อเน่ือง โดยมุ่งน�าเสนอบรกิารอินเทอร์เน็ตครบวงจรและพฒันาโซลูช่ันใหม่หลากหลายด้วยเทคโนโลยท่ีี

ทันสมัย ซึง่ปรบัเปลีย่นได้ตามความต้องการของลูกค้าในทุกประเภทธรุกจิ พร้อมให้ความม่ันใจในด้านคณุภาพและเสถยีรภาพ

ของโครงข่าย และระบบความปลอดภัยในระดับสูง นอกจากน้ี ได้มีการปรับเพิ่มขนาดช่องสัญญาณ (Bandwidth) ระหว่าง

ประเทศให้สอดคล้องกับการใช้งานจริงของลูกค้ากลุ่มองค์กรอย่างต่อเนื่อง และขยายเพิ่มอุปกรณ์ CDN (Content Delivery 

Network) ให้มีความหลากหลายและสามารถเข้าถึงคอนเทนต์ต่างประเทศได้อย่างรวดเร็ว อีกท้ังมีการแยกช่องสัญญาณ

ระหว่างลูกค้าทั่วไปและลูกค้าองค์กรอย่างชัดเจน ท�าให้สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้เร็วและมีเสถียรภาพสูง

ท้ังน้ี กลุ่มทรู ให้บริการอินเทอร์เน็ตและบริการโครงข่ายข้อมูลผ่านเทคโนโลยีต่างๆ ท่ีหลากหลาย ซึ่งประกอบด้วย บริการ

โครงข่ายข้อมูลดิจิตอล DDN (Digital Data Network) หรือบริการวงจรเช่า (Leased Line) บริการโครงข่ายข้อมูลผ่านเครือ

ข่าย IP ได้แก่ บริการ MPLS (Multiprotocol Label Switching) บริการ Metro Ethernet ซ่ึงเป็นบริการโครงข่ายข้อมูลท่ีใช้

เทคโนโลยี Fiber-to-the-building และถูกออกแบบมาเฉพาะลูกค้าธุรกิจ รวมท้ังบริการวงจรเช่าผ่านเครือข่าย IP (IP-based 

leased line) ท่ีผสมผสานระหว่างบริการข้อมูลผ่านเครือข่าย IP และบริการวงจรเช่า ซึ่งมีคุณภาพดีกว่าบริการเครือข่าย IP 

แบบมาตรฐาน นอกจากน้ัน ยังเน้นการให้บริการการบริหารจัดการเครือข่ายข้อมูล (Managed Network Service) ซ่ึงเป็น 

บริการท่ีผสมผสานบริการเกี่ยวกับการปฏิบัติการเครือข่าย 3 บริการเข้าด้วยกัน ตั้งแต่การจัดการประสิทธิภาพของ 

เครือข่าย การบริหารข้อผิดพลาด และการก�าหนดค่าต่าง ๆ ของเครือข่าย ยิ่งไปกว่าน้ัน สาธารณูปโภคด้านโครงข่าย

ของกลุ่มทรูยังสร้างข้ึนด้วยเทคโนโลยี IP ท่ีทันสมัย พร้อมสนับสนุนการท�างานบนเทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวต้ิง (Cloud 

Computing) และ บริการโทรศัพท์พื้นฐานส�าหรับองค์กร IP-DID

บริการ “ทรู อีเธอร์เน็ต ไฟเบอร์” (True Ethernet Fiber) ของกลุ่มทรู เป็นบริการวงจรส่ือสารความเร็วสูง บนโครงข่าย IP 

ท่ีสามารถรับ-ส่งข้อมูลขนาดใหญ่ได้หลากหลายประเภท ผ่านโครงข่ายเคเบิลใยแก้วน�าแสงท่ีมีความเร็ว ความเสถียร และ

ความปลอดภัยของข้อมูลสูง ด้วยความเร็วตั้งแต่ 2 Mbps ถึง 10 Gbps ซ่ึงให้บริการด้วยมาตรฐานระดับโลกจาก Metro 

Ethernet Forum (MEF) รายแรกในประเทศไทย นอกจากน้ี กลุ่มทรู ให้บริการโซลูช่ันวงจรส่ือสารข้อมูลความเร็วสูงผ่าน

เทคโนโลยี MPLS เพื่อตอบสนองความต้องการใช้งานของลูกค้ากลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (“SME”) รวมถึงกลุ่ม

ร้านเกมออนไลน์ท่ัวประเทศ ท้ังน้ี กลุ่มธุรกิจโครงข่ายข้อมูลธุรกิจ ยังคงให้ความส�าคัญกับกลุ่มลูกค้าในตลาดใยแก้วน�าแสง 

ซึ่งยังมีโอกาสในการเติบโตได้อีกมาก โดยได้วางระบบใยแก้วน�าแสง โดยใช้เทคโนโลยี Gigabit-capable Passive Optical 
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Network (GPON) ซึ่งได้เข้าถึงลูกค้าองค์กรท่ีมีส�านักงานต้ังอยู่ในอาคารและบนถนนสายส�าคัญๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล รวมถึงนิคมอุตสาหกรรมในต่างจังหวัด และพื้นท่ีท่องเท่ียวหลักๆ นอกจากน้ี กลุ่มทรู อัพเกรดอินเทอร์เน็ต

แบ็คโบนเป็น 100 กิกะบิตต่อวินาที ด้วย Cisco Nexus 7000 มาตรฐานระดับโลกจากซิสโก้ เพื่อเพิ่มศักยภาพเครือข่าย

อินเทอร์เน็ต ท่ีมีอยู่ในปัจจุบันให้สามารถรองรับการใช้งานของลูกค้าท่ีมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนหลายเท่าตัวในอนาคต ให้สามารถ

ใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพและมีความเสถียรมากยิ่งข้ึน 

นอกเหนือจากการให้บริการลูกค้าท่ีเป็นองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่แล้ว กลุ่มทรู ยังมุ่งเน้นในการขยายการให้บริการสู่กลุ่ม

ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งมีศักยภาพในการเติบโตทางธุรกิจสูง โดยการน�าเสนอ “SME Package” ท่ีเหมาะสม

กับขนาดธุรกิจและความต้องการใช้งานของลูกค้า SME ซ่ึงมอบอินเทอร์เน็ตคุณภาพระดับองค์กรท่ีมีประสิทธิภาพสูง ซึ่ง

รวมถึง Fixed IP Address ท่ีรองรับการใช้งานบนเว็บไซต์และอีเมลล์ บริการ Streaming Server บริการ VDO conference 

บริการ VoIP บริการโทรศัพท์พื้นฐาน (Fixed Line Plus) และบริการโทรทัศน์วงจรปิด CCTV โดยการน�าเสนอบริการท่ี 

คุ้มค่าเหล่าน้ี สามารถตอบโจทย์ความต้องการใช้งานอินเทอร์เน็ตของลูกค้าได้เป็นอย่างดี และได้รับผลตอบรับท่ีดีจาก

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายอย่างต่อเน่ือง  . 

การพัฒนาธุรกิจและขยายโครงข่ายไฟเบอร์อย่างต่อเน่ือง ช่วยเพิ่มความผูกพันของลูกค้า และส่งผลให้บริการบรอดแบนด์ 

อินเทอร์เน็ตของกลุ่มเติบโตสูงท้ังด้านรายได้และฐานลูกค้า โดยในปี 2560 ทรูออนไลน์มีจ�านวนผู้ใช้บริการบรอดแบนด์

รายใหม่สุทธิ 385,451 ราย และฐานผู้ใช้บริการบรอดแบนด์ท่ีเติบโตเป็น 3.2 ล้านราย ซ่ึงส่งผลให้รายได้รวมของบริการ

บรอดแบนด์ อินเทอร์เน็ตของกลุ่มเพิ่มข้ึนร้อยละ 10 ในปี 2560 เม่ือเทียบกับปีก่อนหน้าท่ีเติบโตร้อยละ 7 ในขณะท่ีราย

ได้เฉลี่ยต่อผู้ใช้บริการต่อเดือนเป็น 606 บาท

ตารางแสดงจ�านวนผู้ใช้บริการบรอดแบนด์ และรายได้เฉล่ียต่อผู้ใช้บริการ

บริการเสริม

บริการโทรศัพท์พื้นฐาน

กลุ่มทรู ได้ลงทุนโครงข่าย Next Generation Network (NGN) เพื่อให้บริการโทรศัพท์พื้นฐานท่ีมีความทันสมัยมากข้ึน 

ภายใต้ช่ือ Fixed Line Plus ซึ่งเป็นการเช่ือมต่อกับโครงข่ายบรอดแบนด์ และโครงข่าย MPLS ผสมผสานการให้บริการ

โทรศัพท์พื้นฐานกับบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และบริการโครงข่ายข้อมูลผ่านโครงข่าย IP (MPLS) เพื่อให้ตอบสนอง

ความต้องการของลูกค้าในรูปแบบโทเทิลโซลูช่ัน ท้ังกลุ่มลูกค้าบ้านและลูกค้าธุรกิจ ประกอบด้วยบริการหลักดังน้ี

• บริการโทรศัพท์พื้นฐานยุคใหม่ (Fixed Line Plus) คือ บริการโทรศัพท์พื้นฐานท่ีสามารถให้บริการร่วมกับบริการ 

 อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ผ่านสายไฟเบอร์ออปติก ท้ังแบบสายตรงและแบบเช่ือมต่อกับตู้สาขาแบบอนาลอค 

• บริการ IP-DID คือ บริการโทรศัพท์แบบวรจรส่ือสารร่วมระบบดิจิตอล บนโครงข่าย MPLS ผ่านสายไฟเบอร์ออปติก  

 โดยมีรูปแบบการเช่ือมกับตู้สาขาท้ังแบบผ่านการ์ดดิจิตอลและแบบ SIP 

พร้อมกันน้ี กลุ่มทรู ได้พัฒนาบริการเสริมต่างๆ มากมายเพื่อการใช้งานโทรศัพท์พื้นฐานให้มีประสิทธิภาพสูงข้ึนดังน้ี 

• บริการเสริมพื้นฐาน ได้แก่ บริการโชว์สายเรียกเข้า (Caller ID) บริการรับสายเรียกซ้อน (Call Waiting) บริการสนทนา  

 3 สาย (Conference Call) บริการโอนเลขหมาย (Call Forwarding) บริการจ�ากัดการโทรออก (Outgoing Call Baring)  

 และบริการแจ้งเตือนเบอร์ท่ีไม่ได้รับสาย (Smart Alert)

      

  2556  2557  2558  2559  2560

 จ�านวนผู้ใช้บริการ 1,809,600 2,081,436 2,388,118 2,768,641 3,154,092

 รายได้เฉลี่ยต่อผู้ใช้บริการ 712 710 668 629 606

 (บาทต่อเดือน) 

บริการบรอดแบนด์

ณ วันท่ี 31 ธ.ค.
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• บริการพิเศษ ได้แก่ 

 - บริการเลขหมายน�าหมู่ (Hunting Line) คือ บริการท่ีจัดกลุ่มเลขหมายให้สามารถเรียกเข้าได้โดยใช้เลขหมายหลักเพียง 

  เลขหมายเดียว 

 - บริการ Free Phone 1800 คือ บริการเลขหมายโทรฟรี เพื่อให้ลูกค้าสามารถโทรมายังเลขหมายปลายทางได้ฟรี โดย 

  บริษัทผู้รับสายปลายทางเป็นผู้รับผิดชอบค่าโทร 

 - บริการจัดเส้นทางการเรียกเข้า (Call Routing) คือบริการจัดเส้นทางการเรียกเข้าไปยังปลายทางท่ีมีหลายสาขาหรือ 

  หลายเลขหมาย โดยลูกค้าจดจ�าแค่เลขหมายเดียว

 - บริการเช่ือมต่อเลขหมายพิเศษ 4 หลัก คือ บริการจัดท�าโครงข่ายเพื่อเช่ือมต่อเลขหมายพิเศษ 4 หลักส�าหรับลูกค้า 

  ท่ีได้รับการจัดสรรเลขหมายพิเศษ 4 หลักจาก กสทช.

บริการอินเทอร์เน็ตเกตเวย์ระหว่างประเทศ

กลุ่มทรู เริ่มให้บริการโครงข่ายอินเทอร์เน็ตเกตเวย์ระหว่างประเทศ (International Internet Gateway) ในปี 2550 และ

บริการโครงข่ายข้อมูลระหว่างประเทศ (International Data Gateway) ในปี 2551 ภายใต้ใบอนุญาตประกอบกิจการบริการ

อินเทอร์เน็ตเกตเวย์ระหว่างประเทศ (International Internet Gateway) และบริการชุมสายอินเทอร์เน็ต (Domestic Internet 

Exchange Service) ประเภทท่ี 2 แบบมีโครงข่าย และใบอนุญาตโทรคมนาคม ประเภทท่ี 3 ส�าหรับการให้บริการวงจรเช่า

ส่วนบุคคลระหว่างประเทศ จากคณะกรรมการกสทช.   ท�าให้กลุ่มทรูสามารถให้บริการดังกล่าวได้โดยผ่านเส้นทางท้ังภาค

พื้นดินและภาคพื้นน�้า 

ตั้งแต่เปิดให้บริการ กลุ่มทรูมีการขยายแบนด์วิธอย่างต่อเน่ือง เพื่อรองรับความต้องการใช้งานอินเทอร์เน็ต และบริการ

ด้านข้อมูลต่างประเทศท่ีเติบโตข้ึนทุกปี โดย ณ สิ้นปี 2560 ขนาดแบนด์วิธของโครงข่ายหลัก (Backbone network) อยู่

ประมาณ 800 Gbps  และมีแผนท่ีจะขยายขนาดแบนด์วิธเพิ่มเติมอย่างต่อเน่ือง ในปี 2560 ปริมาณแบนด์วิธท่ีให้บริการ

ส่วนใหญ่ยังเป็นการให้บริการแก่บริษัทในกลุ่มทรู อย่างไรก็ดีมีแนวโน้มของการเติบโตแบนด์วิธอย่างโดดเด่นมาจากกลุ่ม

ประเทศเพื่อนบ้านอินโดจีน  ฮ่องกง และจีน ในด้านผลประกอบการ กลุ่มบริการเกตเวย์ระหว่างประเทศ มีรายได้ท่ีเติบโต

อย่างต่อเน่ืองจากท้ังฐานลูกค้าเดิมและใหม่ โดยได้ลงนามสัญญาให้บริการแก่ลูกค้ารายใหม่หลายรายในปี 2560 กลุ่ม

ลูกค้าภายนอก ได้แก่ ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตภายในประเทศและกลุ่มประเทศอินโดจีน บริษัทและองค์กรภายในประเทศ

และต่างประเทศ และผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคมในต่างประเทศ

การให้บริการอินเทอร์เน็ตเกตเวย์และบริการวงจรข้อมูลระหว่างประเทศ ผ่านการรับรองมาตรฐานการจัดการ ISO 

9001:2008 อันเป็นมาตรฐานระบบบริหารจัดการคุณภาพท่ีได้รับการยอมรับมากท่ีสุด ตอกย�้าความมุ่งม่ันในการให้บริการ

โครงข่ายคุณภาพสูงเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้รับบริการท่ีดีท่ีสุด ท้ังน้ี กลุ่มทรู มีการลงทุนด้านคุณภาพ

ของโครงข่ายหลักอย่างต่อเน่ืองเพื่อเพิ่มเส้นทางของโครงข่ายท่ีหลากหลาย (Diversity) มากยิ่งข้ึน และรักษาระดับคุณภาพ 

การให้บริการตามมาตรฐานสากลระดับสูงได้อย่างแท้จริง ในส่วนของบริการอินเทอร์เน็ตเกตเวย์ระหว่างประเทศ 

กลุ่มทรู มีชุมสายในประเทศไทย สิงคโปร์ ฮ่องกง สหราชอาณาจักร เนเธอร์แลนด์ และสหรัฐอเมริกา ท�าให้การเช่ือมต่อ

ไปยังประเทศเหล่าน้ี มีประสิทธิภาพสูงและท�าให้สามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างมีคุณภาพ

กลุ่มทรู มีความมุ่งม่ันตั้งใจให้บริการอินเทอร์เน็ตเกตเวย์ระหว่างประเทศและบริการโครงข่ายข้อมูลระหว่างประเทศ

ตามแนวทางอันสอดรับและสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นดิจิตอลฮับ ตามนโยบายภาครัฐดิจิตอลไทยแลนด์ เพื่อเช่ือมโยง

ประเทศไทยสู่ภูมิภาคและส่งมอบบริการท่ีมีคุณภาพต่อลูกค้า  โดยด�าเนินการขยายโครงข่ายเช่ือมต่อบริเวณชายแดน

โดยตรงเข้ากับประเทศเพื่อนบ้าน อันได้แก่ กัมพูชา มาเลเซีย เมียนมาร์ และลาว อย่างต่อเน่ืองในปี 2560 ท่ีผ่านมา

กลุ่มทรู มีสานสัมพันธ์อันใกล้ชิดกับผู้ให้บริการระหว่างประเทศผ่านความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจต่างๆ อันเป็นจุดแข็ง

ท่ีส�าคัญอย่างยิ่ง ท�าให้สามารถต่อยอดและผนึกก�าลังเพื่อให้บริการครอบคลุมท่ัวโลกแก่กลุ่มลูกค้าได้ และในเวลาเดียวกัน

เพื่อเป็นการเสริมสร้างธุรกิจและขยายพื้นท่ีการให้บริการของผู้ให้บริการระหว่างประเทศมายังประเทศไทยและภูมิภาคได้

บริการของกลุ่มครอบคลุมท้ังบริการอินเทอร์เน็ตเกตเวย์ระหว่างประเทศ (International Internet Gateway) และบริการ

ชุมสายอินเทอร์เน็ต (National Internet Exchange Service หรือ Domestic Internet Exchange) รวมถึงบริการโครงข่าย

ข้อมูลระหว่างประเทศ ได้แก่ บริการวงจรเช่าส่วนบุคคลระหว่างประเทศ (International Private Leased Circuit - IPLC) 

บริการวงจรเช่าแบบอีเทอร์เน็ตระหว่างประเทศ (International Ethernet Line) บริการวงจรเช่าเสมือนส่วนบุคคลระหว่าง

ประเทศ (Internet Protocol Virtual Private Network - IPVPN) และ บริการ Virtual Node
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ทรูมูฟ เอช

ทรูมูฟ เอช ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีประสิทธิภาพสูง ครบทุกมิติ และครอบคลุมท่ัวประเทศ  ผ่านการผสานจุดแข็งของ

คลื่นย่านความถี่สูง (1800 MHz และ 2100 MHz) ในเรื่องความจุ และคล่ืนย่านความถี่ต�่า (850 MHz ภายใต้ CAT Telecom 

และ 900 MHz) ในเรื่องความครอบคลุม บนคลื่นความถี่ท่ีมีจ�านวนแบนด์วิธสูงถึง 55 MHz ได้อย่างลงตัว ท้ังน้ี กลุ่มทรู 

ถือหุ้นร้อยละ 100.0 ใน TUC ซึ่งเป็น holding company ของกลุ่มธุรกิจโทรศัพท์เคล่ือนท่ี และได้รับใบอนุญาตประกอบ

กิจการโทรคมนาคม ประเภท 3 จากคณะกรรมการกสทช.

กลุ่มทรู เริ่มเข้าสู่ธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนท่ี ด้วยการเข้าถือหุ้นใน BITCO ในเดือนตุลาคม ปี 2544 และ ได้ขยายการให้บริการ

ในธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนท่ี ด้วยการเข้าซื้อหุ้น 4 บริษัทของกลุ่มฮัทชิสันในประเทศไทยเป็นท่ีเรียบร้อยในเดือนมกราคม  ปี 

2554 ถัดมาในเดือนเมษายน ปี 2554 กลุ่มทรู โดยเรียลมูฟ ได้ลงนามในสัญญาเพื่อขายต่อบริการของ CAT Telecom โดย

สัญญาดังกล่าวมีระยะเวลาไปจนถึงปี 2568 เป็นผลให้กลุ่มทรู เปิดตัวแบรนด์ ทรูมูฟ เอช เพื่อขายต่อบริการ 3G ของ CAT 

Telecom เชิงพาณิชย์ได้ท่ัวประเทศ ผ่านเทคโนโลยี HSPA บนคล่ืนความถี่ 850 MHz ท้ังน้ี ทรูมูฟ เอช เปิดตัวอย่างเป็น

ทางการ เม่ือวันท่ี 30 สิงหาคม ปี 2554 ท�าให้กลุ่มทรูมีความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันจากการเป็นผู้ให้บริการ 3G เชิง

พาณิชย์ท่ัวประเทศรายแรกของประเทศไทย

TUC เข้าร่วมประมูลคลื่นความถี่ 2.1 GHz และได้รับใบอนุญาตใช้คล่ืนความถี่ดังกล่าวจากคณะกรรมการกสทช. ในเดือน

ธันวาคม ปี 2555 ซึ่งท�าให้ทรูมูฟ เอช ได้รับประโยชน์อย่างสูงจากการเปิดให้บริการ 4G เชิงพาณิชย์ บนคลื่นความถี ่

2.1 GHz เป็นรายแรกในประเทศไทย ในเดือนพฤษภาคม ปี 2556 

นอกจากน้ี TUC เป็นหน่ึงในผู้ให้บริการท่ีเข้าร่วมประมูลคล่ืนความถี่ 1800 MHz และ 900 MHz ซึ่งจัดข้ึนในเดือนพฤศจิกายน

และธันวาคม ปี 2558 ตามล�าดับ โดยได้รับใบอนุญาตใช้คล่ืนความถี่ 1800 MHz ในเดือนธันวาคม ปี 2558 และใบอนุญาต

ใช้คลื่นความถี่ 900 MHz ในเดือนมีนาคม ปี 2559 ซึ่งการได้รับใบอนุญาตคล่ืนความถี่ดังกล่าวเพิ่มเติมน้ี นอกจากจะช่วย

ขยายระยะเวลาในการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีของกลุ่มอย่างน้อยถึงปี 2576 ยังนับเป็นก้าวส�าคัญของกลุ่มทรู ในการ

คงความเป็นผู้น�า 4G และ อินเทอร์เน็ต   บรอดแบนด์ไร้สาย ส่งผลให้ผู้บริโภคมีความเช่ือม่ันในเครือข่ายประสิทธิภาพสูง

และบริการของ ทรูมูฟ เอช มากยิ่งข้ึน

ท้ังน้ี ทรูมูฟ เอช มุ่งม่ันในการพัฒนาโครงข่ายให้มีประสิทธิภาพและความครอบคลุมสูงสุดเพื่อผู้บริโภคอย่างต่อเน่ือง 

โดยโครงข่ายท้ัง 4.5G/4G 3G และ 2G ของทรูมูฟ เอช มีความครอบคลุมร้อยละ 98 ของประชากรไทย  และเข้าถึงพื้นท่ี 

ในระดับหมู่บ้านท้ัง 77 จังหวัดท่ัวประเทศ ด้วยการใช้เทคโนโลยีในการรวมคลื่นท้ัง 3 คลื่น ท่ีเรียกว่า 3CA (Carrier 

Aggregation) และเทคโนโลยีสถานีฐาน 4x4 MIMO นอกจากน้ี ในปี 2560 ทรูมูฟ เอช เดินหน้าน�าเทคโนโลยีล�้าสมัย 

มาเพิ่มประสิทธิภาพให้กับโครงข่ายอย่างต่อเน่ือง โดยได้พัฒนาและทดสอบเทคโนโลยีตัวส่งสัญญาณแบบ Massive 

MIMO 32T32R ในสภาพแวดล้อมจริง ซึ่งเพิ่มความสามารถในการรับส่งสัญญาณได้สูงถึง 5 เท่า ท�าให้สามารถตอบโจทย ์

การใช้งานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงท่ีเพิ่มข้ึน และสอดคล้องกับการก้าวเข้าสู ่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มตัวของประเทศไทย 

ตามนโยบาย Thailand 4.0  

ผู ้ใช้บริการ

จุดแข็งด้านเครือข่ายประสิทธิภาพสูงสุดของทรูมูฟ เอช การน�าเสนอแคมเปญดีไวซ์ร่วมกับแพ็กเกจค่าบริการโดยเฉพาะ

ดาต้าได้อย่างคุม้ค่า รวมถงึการขยายและเพิม่ประสทิธภิาพให้กบัช่องทางการขายของกลุม่อย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้ทรมููฟ เอช 

เติบโตสูงเหนืออุตสาหกรรมท้ังในด้านการเติบโตของรายได้และฐานลูกค้า โดยเพิ่มข้ึนแข็งแกร่งท้ังในกลุ่มลูกค้าระบบ 

รายเดือนและเติมเงิน ท�าให้ ทรูมูฟ เอช มีจ�านวนผู้ใช้บริการรายใหม่สุทธิ 2.7 ล้านราย ในปี 2560 และมีฐานผู้ใช้บริการ

รวมเพิ่มข้ึนเป็น 27.2 ล้านราย ในขณะท่ี รายได้เฉล่ียต่อเลขหมายเป็น 208 บาทต่อเดือน ในปี 2560  
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  2556  2557  2558  2559  2560

 จ�านวนผู้ใช้บริการ

 - บริการระบบเติมเงิน 19,714,534 19,768,653 14,380,853 18,465,482 20,339,922 

 - บริการระบบรายเดือน 3,161,617 3,878,781 4,726,018 6,060,388 6,880,449

 รวม 22,876,151 23,647,434 19,106,871 24,525,870 27,220,371 

รายได้รวมเฉลี่ยต่อผู้ใช้บริการ 124 130 171 217 208

(บาทต่อเดือน)

- รายได้เฉลี่ยผู้ใช้บริการระบบเติมเงิน 59 59 90 122 117

- รายได้เฉลี่ยผู้ใช้บริการระบบรายเดือน 577 527 492 505 485

บริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ี 

ทรูมูฟ เอช

ตารางแสดงจ�านวนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีของทรูมูฟ เอช และรายได้เฉล่ียต่อผู้ใช้บริการ

บริการระบบเติมเงิน (PRE PAY)

รายได้ของทรูมูฟ เอช ส่วนหน่ึงมาจากค่าใช้บริการระบบเติมเงิน ซึ่งผู้ใช้บริการไม่ต้องเสียค่าบริการรายเดือน โดยผู้ใช้

บริการซื้อซิมการ์ดพร้อมค่าโทรเริ่มต้น และเม่ือค่าโทรเริ่มต้นหมดก็สามารถเติมเงินได้ในหลากหลายวิธีด้วยกัน เช่น บัตร

เงินสด บัตรเติมเงิน เครื่องเอทีเอ็ม การโอนเงินจากผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ีของทรูมูฟ เอช รายอ่ืน และการเติมเงิน

อัตโนมัติแบบ “over-the-air” นอกจากน้ี ผู้ใช้บริการของทรูมูฟ เอช ยังสามารถช�าระค่าใช้บริการด้วยบริการการเงินบน

โทรศัพท์เคลื่อนท่ีโดยทรูมันน่ี ทรูไอเซอร์วิส และทรูไอดี เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่

บริการระบบรายเดือน (POST PAY)

บริการ Post Pay ของทรูมูฟ เอช คือบริการระบบรายเดือน ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถเลือกอัตราค่าบริการรายเดือนส�าหรับ

บริการเสียงเพียงอย่างเดียว หรือบริการด้านข้อมูลเพียงอย่างเดียว หรือบริการด้านเสียงและบริการด้านข้อมูลได้ตาม

ความต้องการ นอกจากน้ี ยังมีแพ็กเกจ Top-up ซ่ึงผู้ใช้บริการสามารถสมัครบริการด้านเสียงหรือบริการท่ีไม่ใช่เสียง เพิ่ม

เติมจากแพ็กเกจรายเดือนท่ีใช้อยู่ ท้ังน้ี ผู้ใช้บริการระบบรายเดือนของทรูมูฟ เอช จะได้รับใบแจ้งค่าบริการเป็นรายเดือน 

ซึ่งจะประกอบด้วย ค่าบริการรายเดือนและค่าใช้บริการส�าหรับบริการเสียง และบริการไม่ใช่เสียงต่าง ๆ 

บริการเสียง (VOICE SERVICES) 

ผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ีของทรูมูฟ เอช นอกจากจะสามารถโทรศัพท์ภายในพื้นท่ีเดียวกัน โทรไปยังต่างจังหวัดและโทร

ทางไกลต่างประเทศแล้ว ยังสามารถใช้บริการเสริมต่าง ๆ  ซึ่งข้ึนอยู่กับแพ็กเกจท่ีเลือกใช้ บริการเสริมเหล่าน้ีประกอบด้วย 

บริการรับสายเรียกซ้อน บริการโอนสายเรียกเข้า บริการสนทนาสามสาย และบริการแสดงหมายเลขโทรเข้า นอกจากน้ี 

ทรูมูฟ เอช ยังน�าเสนอบริการ 4G HD Voice ซ่ึงเป็นการโทรด้วยเสียงคมชัดบนเครือข่าย 4G ประสิทธิภาพสูงของทรูมูฟ เอช 

โดยเทคโนโลยี 4G VoLTE จะยกระดับคุณภาพเสียงในการโทรของลูกค้า ให้คมชัดระดับ HD และช่วยลดระยะเวลาในการ

โทรออกให้ติดเร็วข้ึนถึง 4 เท่า (ส�าหรับดีไวซ์ท่ีรองรับ) เม่ือเทียบกับระบบ 3G นอกจากน้ี ยังมีบริการโทรศัพท์ข้ามแดน

ระหว่างประเทศ เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถโทรออกและรับสายเม่ือเดินทางไปต่างประเทศอีกด้วย

บริการท่ีไม่ใช่เสียง (NON-VOICE SERVICES)

ทรูมูฟ เอช ให้บริการท่ีไม่ใช่เสียงท่ีหลากหลายเพื่อเติมเต็มและสอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของลูกค้า โดยลูกค้าสามารถใช้

บริการคอนเทนต์ผ่านช่องทางต่างๆ ได้หลายทาง ท้ังบนโทรศัพท์เคล่ือนท่ี และท่ีเว็บพอร์ทัล บริการท่ีไม่ใช่เสียงประกอบ

ด้วย คอนเทนต์ต่างๆ ท่ีได้รับความนิยมจากผู้ใช้บริการ อาทิ การสื่อสารด้วยภาพหรือรูปถ่าย บริการข้อมูลทางการเงิน เกม 

การ์ตูน สกรีนเซฟเวอร์ และริงโทน รวมถึง คอนเทนต์ประเภทเพลงและกีฬา ท้ังน้ี ปริมาณการใช้บริการท่ีไม่ใช่เสียงของ

ลูกค้า มีจ�านวนเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การดาวน์โหลดและอัพโหลดภาพถ่าย และวิดีโอสตรีมม่ิง รวม

ถึงการใช้บริการโซเชียลเน็ตเวิร์กโดยผ่านบริการโมบาย อินเทอร์เน็ต โดยทรูมูฟ เอช สามารถใช้ประโยชน์จากคอนเทนต์

ซึ่งเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของกลุ่มทรู อาทิ ทรูไอดี ทรูวิช่ันส์ และทรูมิวสิค เพื่อสร้างความเติบโตให้กับกลุ่ม

ณ วันท่ี 31 ธ.ค.



2525เชื่อมต่อถึงกันและกันอย่างแท้จริง

การจ�าหน่ายเครื่องโทรศัพท์เคล่ือนท่ีและอุปกรณ์  

ทรูมูฟ เอช จัดจ�าหน่ายเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนท่ีคุณภาพสูง รวมท้ังอุปกรณ์ต่างๆ โดยผลิตภัณฑ์หลักท่ีจัดจ�าหน่ายคือ 

สมาร์ทโฟนและสมาร์ทดีไวซ์คุณภาพสูง รวมถึงมือถือและดีไวซ์หลากหลายท่ีสามารถรองรับบริการระบบ 4G และ 

3G ภายใต้แบรนด์ “ทรู” โดยเฉพาะผ่านความร่วมมือกับ China Mobile อาทิ “True Smart” และ “True Super” 

โดยดีไวซ์เหล่าน้ีได้รับผลตอบรับท่ีดีอย่างต่อเน่ือง อีกท้ังยังท�าให้คนไทยสามารถเข้าถึงบริการ 4G และ 3G ได้อย่าง 

เต็มประสิทธิภาพและง่ายยิ่งข้ึน ท้ังน้ี เครื่องโทรศัพท์ท่ีจัดจ�าหน่าย เป็นท้ังการจ�าหน่ายเครื่องเปล่าโดยไม่ผูกพันกับ 

บริการใดๆ กับการจ�าหน่ายเครื่องโดยลูกค้าใช้แพ็กเกจค่าบริการของทรูมูฟ เอช

บริการโทรศัพท์ข้ามแดนระหว่างประเทศ (INTERNATIONAL ROAMING SERVICES)  

บริการโทรศัพท์ข้ามแดนระหว่างประเทศ (โรมม่ิง) เป็นบริการเสริมท่ีช่วยให้ลูกค้าของทรูมูฟ เอช สามารถน�าเครื่อง

โทรศัพท์และหมายเลขโทรศัพท์ท่ีใช้งานอยู่ไปใช้งานในต่างประเทศ  (Outbound Roaming) ได้โดยผ่านเครือข่ายโทรศัพท์

เคลื่อนท่ีในต่างประเทศท่ีทรูมูฟ เอช มีสัญญาบริการโทรศัพท์ข้ามแดนระหว่างประเทศ ซึ่งลูกค้าสามารถใช้บริการในการ

โทรออกและรับสายเข้า การส่งข้อความ (SMS) และการใช้งานดาต้า ในกว่า 200 ประเทศปลายทางท่ัวโลก นอกจากน้ี  

ผู้ใช้โทรศัพท์เคล่ือนท่ีจากต่างประเทศท่ีมีสัญญาบริการโทรศัพท์ข้ามแดนระหว่างประเทศกับทรูมูฟ เอช ก็สามารถใช้บริการ

โทรศัพท์ข้ามแดนระหว่างประเทศผ่านเครือข่ายของ ทรูมูฟ เอช (Inbound Roaming) เม่ือเดินทางมาประเทศไทยได้เช่นกัน

ธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนท่ีของกลุ่มทรูได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายพันธมิตรคอนเน็กซัส โมบายล์ (Conexus Mobile  

Alliance) ในปี 2551 นอกจากน้ี ยังเข้าร่วมตกลงเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ (Strategic Partner) กับ China Mobile ตั้งแต่ปี 

2557 โดยคอนเน็กซัส โมบายล์ และ China Mobile มีฐานผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ี รวมอยู่ประมาณ 1,250 ล้านราย 

ท�าให้ผู้ใช้บริการเหล่าน้ีสามารถใช้บริการโทรศัพท์ข้ามแดนระหว่างประเทศเม่ือเดินทางเข้ามายังประเทศไทยผ่านเครือ

ข่ายโทรศัพท์ของทรูมูฟ เอช อีกด้วย

บริการโทรศัพท์ข้ามแดนระหว่างประเทศของทรูมูฟ เอช มุ่งเน้นกลยุทธ์ในการขยายเครือข่ายการให้บริการ 4G Roaming 

โดยครอบคลุมกว่า 70 ประเทศท่ัวโลก เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้านักเดินทางท่ีเดินทางไปต่างประเทศและมีความ

ต้องการท่ีจะติดต่อสื่อสารด้วยคุณภาพของดาต้าท่ีมีความเร็วสูง พร้อมกับความร่วมมือกับพันธมิตรระดับโลกท่ีเป็นผู้ให้

บริการ 4G ในต่างประเทศ ท�าให้ทรูมูฟ เอช เป็นผู้ให้บริการรายแรกในประเทศไทยท่ีมีเครือข่าย 4G Roaming ครอบคลุม

ทุกทวีปทั่วโลก ด้วยอัตราค่าบริการที่ตอบสนองความต้องการในหลายรูปแบบ ลูกค้าทรูมูฟ เอช จึงสามารถเลือกโปรโมชั่น 

ท่ีตรงกับความต้องการของตนเองได้ 

ทรูมูฟ เอช ยังคงมุ่งเน้นท่ีจะเป็นผู้น�าบริการโทรศัพท์ข้ามแดนระหว่างประเทศในการให้บริการเสียงและดาต้าคุณภาพ

ระดับโลก ในราคาท่ีคุ้มค่า ไม่ว่าจะเป็นการน�าเสนอแพ็กเกจเสริมต่างๆ ท้ังดาต้าโรมม่ิงแบบ Non-Stop ในราคาเริ่มต้น

เพียง 99 บาทต่อวัน หรืออัตราค่าบริการโทรออกและรับสายขณะอยู่ต่างประเทศ ในราคาเริ่มต้นเพียง 5 บาทต่อนาที 

เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทรูมูฟ เอช ในระบบรายเดือนและระบบเติมเงินท่ีเดินทางไปต่างประเทศ 

ผ่านเครือข่ายพันธมิตรของทรูมูฟ เอช นอกจากน้ี ในเดือนเมษายน ปี 2560 ทรูมูฟ เอช ได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ Travel SIM 

ท้ัง Travel SIM Asia 4GB 8 วัน และ Travel SIM World 4GB 15 วัน เพื่อเอาใจคนไทยผู้นิยมการท่องเท่ียวในต่างประเทศ

ให้สามารถใช้บริการดาต้า ในประเทศยอดฮิตต่างๆ ท่ัวโลก พร้อมท้ังยังปรับปรุงการให้บริการท้ังก่อนและหลังการขายเพื่อ

ให้ผู้ใช้ดาต้าสามารถเข้าถึงบริการ เปิดใช้บริการ สอบถามและค้นหาข้อมูลบริการ เลือกใช้บริการเสริมต่างๆ และตรวจสอบ

ค่าใช้บริการหรือจ�านวนการใช้งานได้ด้วยตนเอง (e-Service) ขณะเดินทางต่างประเทศผ่านทาง Smartphone Application 

ท่ีสามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็วเพื่อรองรับความต้องการของผู้ใช้บริการ

นอกจากน้ี กลุ่มทรูได้ร่วมมือกับ China Mobile พัฒนานวัตกรรม “บริการเบอร์ไทย-แดนมังกร” ด้วยเทคโนโลยีท่ีท�าให้

ลูกค้ามีเบอร์ทรูมูฟ เอช เบอร์จีน และเบอร์ฮ่องกง ในซิมเดียว เพื่อการติดต่อท่ีต่อเน่ืองได้ท้ังในประเทศไทย จีน ฮ่องกง 

และประเทศอื่นๆ ไว้ในซิมเดียว สามารถตอบโจทย์ความต้องการท้ังด้านความสะดวกสบายและความคุ้มค่า เหมาะกับนัก

ธุรกิจ นักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีจะเดินทางไปยังประเทศจีน และฮ่องกง รวมถึงชาวจีน และฮ่องกงท่ีอาศัยอยู่ในประเทศไทย

บริการโทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศ 

กลุ่มทรู ให้บริการโทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศ ผ่านบริษัท TUC ซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 

ประเภท 3 จากคณะกรรมการกสทช. เพือ่ให้บรกิารโทรศพัท์ระหว่างประเทศ และบรกิารเสรมิ โดยเปิดให้บรกิารผ่านหมายเลข 
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“006” ซึ่งเป็นบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ แบบต่อตรงอัตโนมัติ (International Direct Dialing: IDD) โดยไม่ต้องผ่าน 

Operator ท่ีให้คุณภาพระดับพรีเมียม เสียงคมชัด บนเครือข่ายท่ีครอบคลุมกว่า 230 ปลายทางท่ัวโลก  

TUC น�าเสนอบริการโทรต่างประเทศผ่านรหัส 006 และบริการเสริมอ่ืนๆ ด้วยบริการคุณภาพสูงและอัตราค่าโทรท่ีคุ้มค่า 

โดยเฉพาะกลุ่มประเทศ CLMV ประกอบด้วย กัมพูชา ลาว พม่า และ เวียดนาม ซ่ึงมีศักยภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจ 

รวมถึงประเทศปลายทางยอดนิยมอื่นๆ อาทิ จีน อินเดีย สหรัฐอเมริกา และประเทศในเอเชียอ่ืนๆ ซึ่งได้รับผลตอบรับท่ีดี

จากลูกค้าอย่างต่อเน่ือง นอกจากน้ี บริการขายส่งทราฟฟิค (Traffic) โทรศัพท์ระหว่างประเทศของ TUC ยังมีการเติบโตท่ี

ดีจากความพยายามในการขยายเครือข่ายพันธมิตรอย่างต่อเน่ือง ส่ิงเหล่าน้ี ร่วมกับการให้บริการโทรทางไกลคุณภาพสูง

ตลอดมา ส่งผลให้บริการโทรทางไกลต่างประเทศของกลุ่มยังคงได้รับความนิยมและความไว้วางใจจากลูกค้าอย่างต่อเน่ือง 

นอกจากน้ี กลุ่มทรู ยังเสนอบริการโทรทางไกลต่างประเทศประเภทอื่นๆ ในอัตราค่าโทรท่ีคุ้มค่า อาทิ บริการผ่านรหัส 

“00600” ด้วยเทคโนโลยี VoIP “4G ทัวร์ริสซิม” “ซิมมิงกะละบา” ส�าหรับการโทรไปประเทศพม่า และ“ซิมซัวสะเดย” ส�าหรับ

การโทรไปประเทศกัมพูชา ในราคาประหยัด

ทรูวิชั่นส ์ 

ทรูวิช่ันส์ คือ ผู้น�าในการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกและบริการในระบบ HD ซึ่งให้บริการท่ัวประเทศผ่าน

ดาวเทียมในระบบดิจิตอลตรงสู่บ้านสมาชิก และผ่านโครงข่ายผสมระหว่างเคเบิลใยแก้วน�าแสง และสายโคแอ็กเชียล 

(coaxial) ท่ีมีประสิทธิภาพสูง

ทรูวิช่ันส์ ให้บริการในระบบดิจิตอลผ่านดาวเทียมโดยการส่งสัญญาณในระบบ Ku-band และ C-band ใช้ระบบการบีบอัด

สัญญาณ MPEG-2 และ MPEG-4 ซึ่งท�าให้ทรูวิช่ันส์สามารถเพิ่มจ�านวนช่องรายการได้มากข้ึน ปรับปรุงคุณภาพเสียงและ

ภาพให้คมชัดยิ่งข้ึน สามารถควบคุมการเข้าถึงสัญญาณของทรูวิช่ันส์ และสามารถกระจายสัญญาณให้บริการไปยังทุกๆ 

พื้นท่ีในประเทศไทย ผ่านดาวเทียมไทยคม นอกจากน้ัน ทรูวิช่ันส์ ให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกระบบเคเบิลผ่าน

โครงข่ายของ TICC ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของกลุ่มทรู

ทรูวิช่ันส์ เกิดจากการควบรวมกิจการเม่ือปี 2541 ระหว่างยูบีซี (เดิมคือ ไอบีซี) และ ยูบีซีเคเบิล (เดิมคือ ยูทีวี) โดยกลุ่มทรู 

ประสบความส�าเร็จในการรวมทรูวิช่ันส์เข้ามาเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มทรูในต้นปี 2549 ท้ังน้ี ทรูวิช่ันส์ ด�าเนินธุรกิจภายใต้

สัญญาร่วมด�าเนินกิจการฯ อายุ 25 ปี ท่ีได้รับจากองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย (อสมท) โดยสัญญาร่วมด�าเนินกิจ

การฯ ส�าหรับบริการผ่านดาวเทียมหมดอายุเม่ือวันท่ี 30 กันยายน ปี 2557 และสัญญาร่วมด�าเนินกิจการฯ ส�าหรับบริการ

โทรทัศน์ทางสาย (หรือ เคเบิล) จะหมดอายุในวันท่ี 31 ธันวาคม ปี 2562 นอกจากน้ี บริษัท ทรู วิช่ันส์ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) 

ในกลุ่มทรูวิช่ันส์ ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์จากคณะกรรมการกสทช. ในเดือนมกราคม 

ปี 2556 ท�าให้ทรูวิช่ันส์สามารถขยายเวลาให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกแก่ลูกค้าได้อย่างน้อยถึงปี 2571 ซึ่ง 

ทรูวิชั่นส์ ประสบความส�าเร็จอย่างสูงในการโอนย้ายลูกค้ามาอยู่ภายใต้ระบบใบอนุญาตท่ีบริษัท ทรู วิช่ันส์ กรุ๊ป จ�ากัด 

(มหาชน) 

ในวันท่ี 8 ตุลาคม ปี 2552 ท่ีประชุมคณะกรรมการ อสมท มีมติอนุญาตให้ทรูวิช่ันส์สามารถสร้างรายได้จากการรับท�า

โฆษณาผ่านช่องรายการต่างๆ โดยจ่ายส่วนแบ่งรายได้ร้อยละ 6.5 ให้แก่ อสมท ท�าให้ ทรูวิช่ันส์เริ่มหารายได้จากการรับ

ท�าโฆษณาผ่านช่องรายการต่างๆ โดยเริ่มท�าการโฆษณาอย่างค่อยเป็นค่อยไป เพื่อไม่ให้ขัดจังหวะการรับชมรายการของ

สมาชิก นอกจากน้ี กลุ่มทรูวิช่ันส์ เริ่มให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล หลังจากได้รับใบอนุญาตเพื่อให้บริการโทรทัศน์

ในระบบดิจิตอลประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติจ�านวน 2 ช่อง ส�าหรับช่องข่าว และวาไรตี้ จากคณะกรรมการกสทช. 

ในเดือนเมษายน ปี 2557 โดยช่อง “True4U” และ “TNN24” ได้รับความนิยมอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงการได้รับในอนุญาตดัง

กล่าว นอกจากจะส่งเสริมการเติบโตของรายได้ค่าโฆษณาแล้ว ยังช่วยเพิ่มโอกาสในการท�าการตลาดคอนเทนต์ของ 

ทรูวิช่ันส์ผ่านฐานลูกค้าขนาดใหญ่มากยิ่งข้ึน

ทรูวิช่ันส์ มุ่งสร้างความแตกต่างและเสริมความแข็งแกร่งให้กับแพลตฟอร์ม พร้อมเดินหน้าเพิ่มประสบการณ์การรับชม

โทรทัศน์ท่ีดีท่ีสุดแก่สมาชิกผ่านรายการคุณภาพระดับโลกท่ีครบครันหลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คุณภาพการรับชม

คมชัดระดับ HD รายการถ่ายทอดสด และคอนเทนต์พิเศษท่ีทรูวิช่ันส์ได้รับสิทธิเฉพาะมาเผยแพร่ นอกจากน้ี ทรูวิช่ันส์ ยัง

ผลิตคอนเทนต์คุณภาพเพิ่มเติมเพื่อตอบโจทย์ความต้องการในการรับชมของผู้บริโภคชาวไทยได้ดียิ่งข้ึน รวมถึงน�าเสนอ

บริการเสริมระดับพรีเมียมส�าหรับลูกค้า อาทิ บริการ  High Definition Personal Video Recorder (HD PVR) ซ่ึงเป็นกล่อง

รับสัญญาณรุ่นใหม่ท่ีให้ภาพคมชัดและสามารถอัดรายการและขยายภาพในระหว่างการรับชมหรือเล่นซ�้าได้ และการรับ
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ชมช่องรายการจากทรูวิช่ันส์และช่องรายการฟรีทูแอร์ ผ่านทรูวิช่ันส์ เอนิแวร์ ท�าให้ลูกค้าสามารถดูรายการจากทรูวิช่ันส์  

ได้ทุกท่ี ทุกเวลา ผ่านหลายแพลตฟอร์ม  

ทรูวิช่ันส์ เดินหน้าปรับกลยุทธ์เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคซึ่งมีความต้องการใช้งานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและ

บริการด้านดิจิทัลเพิ่มสูงข้ึน โดยผู้บริโภคสามารถรับชมคอนเทนต์คุณภาพของทรูวิช่ันส์ ผ่านแพลตฟอร์มท่ีหลากหลายของ

กลุ่มทรูโดยเฉพาะแอปพลิเคชั่น ทรูไอดี นอกจากน้ี การขยายโครงข่ายไฟเบอร์บรอดแบนด์ของกลุ่มทรู เพิ่มโอกาสในการ

เติบโตให้กับทรูวิช่ันส์ ผ่านการน�าเสนอกล่องทรูทีวี ให้ลูกค้าสามารถรับชมช่องรายการคุณภาพหลากหลายและได้รับความ

นิยมสูง ท้ังรายการกีฬาถ่ายทอดสด และหนังดัง ส่ิงเหล่าน้ี ตอบโจทย์ความชอบท่ีหลากหลายตามไลฟ์สไตล์ของลูกค้าได้

อย่างลงตัว และเพิ่มโอกาสในการเติบโตและกระตุ้นการสมัครแพ็กเกจท่ีสูงข้ึนหรือบริการอ่ืนๆ เพิ่มเติม 

พัฒนาการเหล่าน้ี ควบคู่ไปกับความแข็งแกร่งในกลยุทธ์ส�าหรับตลาดแมสด้วยการน�าเสนอแพ็กเกจคอนเวอร์เจนซ์ท่ีคุ้มค่า 

ผสมผสานสินค้าและบริการอื่นๆ ภายใต้กลุ่มทรู ส่งผลให้ ทรูวิช่ันส์ มีจ�านวนสมาชิกในระบบค่าบริการสมาชิกท่ีเติบโตต่อ

เน่ืองเป็นประมาณ 2.2 ล้านราย และมีฐานลูกค้ารวมท้ังสิ้น 4.0 ล้านราย

ตารางแสดงจ�านวนลูกค้าทรูวิช่ันส์ และรายได้เฉล่ียต่อผู้ใช้บริการ

แพลตฟอร์มและบริการด้านดิจิทัล

กลุ่มทรู มุ่งเน้นในการสร้างความแข็งแกร่งให้กับแพลตฟอร์มและบริการด้านดิจิทัลของกลุ่ม ด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรม 

คอนเทนต์และบริการด้านดิจิทัลท่ีดีและครบถ้วนท่ีสุด เพื่อให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการท่ีหลากหลายของผู้บริโภคใน

ทุกไลฟ์สไตล์ โดยได้พัฒนา ทรูไอดี ซึ่งรวมคอนเทนต์คุณภาพหลากหลายท้ังภาพยนตร์ รายการโทรทัศน์ เพลง รายการ

กีฬา และสิทธิพิเศษมากมาย ไว้บนแอปพลิเคชันเดียว โดย ทรูไอดี ถูกออกแบบให้ใช้งานได้กับทุกเครือข่ายมือถือ มีหลาย

แพลตฟอร์ม สามารถตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์ได้อย่างครบครัน ท้ัง Mobile Application Website และ OTT นอกจากน้ี 

กลุ่มทรู เดินหน้าในการน�าเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนาเป็นนวัตกรรมโซลูช่ันล�้าสมัย รวมถึงสินค้าและบริการ IoT ในหลาก

หลายด้าน ท้ัง การดูแลสุขภาพ (healthcare) การคมนาคมและขนส่ง (transport and logistics) การจัดการควบคุมอาคาร

อัตโนมัติและรักษาความปลอดภัย (building automation and security) เมืองอัจฉริยะ (smart cities) การขายปลีก (retail) 

และกระบวนการผลิต (manufacturing) อีกท้ังยังให้ความส�าคัญกับเทคโนโลยี AI (Artificial Intelligence) และ Big Data ซึ่ง

ช่วยจัดระบบข้อมูลให้สามารถน�ามาประมวลผลให้เกิดประโยชน์สูงสุด (Data Analytics) เพื่อสร้างความได้เปรียบในการ

แข่งขันและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ตรงจุด

แคมเปญคอนเวอร์เจนซ์

กลุ่มทรู มุ่งสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับลูกค้า ด้วยการน�าเสนอแพ็กเกจคอนเวอร์เจนซ์ท่ีโดดเด่นและน่าดึงดูดใจ โดยเป็นการ

ผสมผสานผลิตภัณฑ์ต่างๆ ภายในกลุ่มทรูเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์และความต้องการของลูกค้าได้ตรงจุด 

ด้วยราคาท่ีคุ้มค่า ท้ังน้ี แพ็กเกจคอนเวอร์เจนซ์ท่ีครบครันและหลากหลายของกลุ่ม ท้ังแคมเปญ “ทรู สมาร์ท ช้อยส์” 

และ “ซูเปอร์ ไฟเบอร์ พลัส” มอบความคุ้มค่าด้วยการผนวกบริการบรอดแบนด์ อินเทอร์เน็ต แบบไฟเบอร์จากทรูออนไลน์ 

บริการเสียงและดาต้าจากทรูมูฟ เอช บริการไวไฟ ช่องรายการคุณภาพจากทรูวิช่ันส์ บริการโทรศัพท์บ้านพื้นฐาน ทรูไอดี 

และสิทธิพิเศษมากมายจากทรูยู ได้อย่างลงตัว นอกจากน้ื ผู้บริโภคสามารถเลือกสมัครใช้บริการแต่ละสินค้าของกลุ่มหรือ

      

  2556  2557  2558  2559  2560

   แพ็กเกจพรีเมียม  342,535 310,593 292,460 290,394 254,934

   แพ็กเกจมาตรฐาน 418,739 629,379 1,108,019 1,694,611 1,906,032

   แพ็กเกจฟรีวิว 739,769 584,751 478,836 409,573 367,291

   กล่องฟรีทูแอร์ 869,929 947,047 1,184,160 1,535,457 1,436,728

 รวมฐานลูกค้าทั้งหมด 2,370,972 2,471,770 3,063,475 3,930,035 3,964,985

 รายได้เฉลี่ยต่อผู้ใช้บริการ  895 715 523 379 311 

 (บาทต่อเดือน)

ทรูวิชั่นส์

ณ วันท่ี 31 ธ.ค.
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ซื้อแพ็กเกจเพิ่มเติมได้ตามความต้องการ ท้ังน้ี คอนเวอร์เจนซ์ เป็นยุทธศาสตร์ท่ีช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับศักยภาพ

ในการแข่งขันของกลุ่มทรู และเป็นส่วนส�าคัญในการเพิ่มฐานลูกค้าและความผูกพันของลูกค้าต่อสินค้าและบริการภายใต้

กลุ่มทรูมากยิ่งข้ึน 

การตลาด

กลุ่มทรู เป็นผู้น�าในการให้บริการคอนเวอร์เจนซ์และดิจิทัลไลฟ์สไตล์ในประเทศไทย ซ่ึงมุ่งม่ันในการพัฒนาสินค้าและให้

บริการสื่อสารโทรคมนาคมประสิทธิภาพสูง โดยเดินหน้าพัฒนาโซลูชั่นหลากหลาย โดยเฉพาะโซลูช่ันด้านดิจิทัล พร้อม

มอบความคุ้มค่าให้แก่ผู้บริโภคด้วยการเช่ือมโยงทุกบริการหลากหลายของกลุ่มทรูภายใต้ยุทธศาสตร์คอนเวอร์เจนซ์ ผ่าน

หลายแพลตฟอร์มของกลุ่ม ท้ังโทรศัพท์เคลื่อนท่ี บรอดแบนด์ อินเทอร์เน็ต โทรทัศน์ และดิจิทัลแพลตฟอร์ม ท้ังน้ี ความ

มุ่งม่ันอย่างต่อเน่ืองของกลุ่มทรูในการให้บริการด้วยเครือข่ายประสิทธิภาพสูงสุด แพ็กเกจคอนเวอร์เจนซ์ท่ีคุ้มค่า การ

ให้บริการท่ีเป็นเลิศ และสิทธิพิเศษหลากหลาย ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ตรงจุด ท�าให้เพิ่มความพึงพอใจ

และความผูกพันของลูกค้าต่อกลุ่มทรูมากยิ่งข้ึน นอกจากน้ี กลุ่มทรู ให้ความส�าคัญกับแพลตฟอร์มและบริการด้านดิจิทัล 

รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูล หรือ analytics เพื่อให้ตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์และความต้องการใช้บริการด้านดิจิทัลและ 

คอนเวอร์เจนซ์ของผู้บริโภคท่ีเพิ่มสูงข้ึนได้อย่างแท้จริง กลยุทธ์เหล่าน้ี ท�าให้กลุ่มทรูแตกต่างและพร้อมส�าหรับการเติบโต

อย่างแข็งแกร่งในยุคดิจิทัลน้ี 

การจ�าหน่ายเเละช ่องทางการจ�าหน่าย 

เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าบุคคล กลุ่มทรู ได้เปิดศูนย์บริการท้ังในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมท้ังต่างจังหวัด โดย

ในแต่ละศูนย์บริการจะมีเจ้าหน้าท่ีพร้อมให้ค�าแนะน�าแบบ One-stop shopping ในแห่งเดียว เกี่ยวกับบริการส่ือสารท้ังแบบ

มีสายและไร้สาย เพย์ทีวี เครื่องโทรศัพท์และอุปกรณ์เสริม และอุปกรณ์ส่ือสารอ่ืนๆ รวมท้ังโมเด็ม ซ่ึงในศูนย์บริการใหญ่

จะเปิดให้บริการอินเทอร์เน็ตด้วย นอกจากน้ี กลุ่มทรูยังได้จ�าหน่ายสินค้าและบริการผ่านตัวแทนจ�าหน่ายท่ัวประเทศ ท้ังท่ี

เป็นร้านค้าท่ีเป็นตัวแทนจ�าหน่ายและตัวแทนจ�าหน่ายอิสระซ่ึงรับค่าตอบแทนจากค่าคอมมิชช่ัน 

ช่องทางการจ�าหน่ายของกลุ่มทรู ประกอบด้วย

• ทรูช้อป และ ทรูช้อป โดย Com7 ซ่ึงต้ังอยู่ในพื้นท่ีท่ีเห็นได้ง่ายและเป็นแหล่งชุมชน อย่างเช่น ศูนย์การค้า ร้านค้าปลีก 

 ขนาดใหญ่ อาคารส�านักงาน เป็นต้น นอกจากน้ี ยังรวมถึง ทรูสเฟียร์ (TrueSphere) โค-เวิร์คกิ้ง สเปซ ระดับ 

 เฟิร์สคลาส ซึ่งเป็นบริการรูปแบบใหม่ท่ีมอบประสบการณ์ระดับเฟิร์สคลาส ผสานทุกมิติของบริการและเทคโนโลยี 

 ล�้าสมัยของกลุ่มทรูให้แก่ลูกค้า

• ทรู พาร์ทเนอร์ และดีลเลอร์ 

• ร้านค้าปลีกประเภท Multi-retailer ซ่ึงต้ังอยู่ในร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ (Hypermart) ร้านค้าประเภท Specialty Store ร้าน

สะดวกซื้อต่างๆ ซึ่งรวมถึงร้าน 7-Eleven   

• ค้าขายส่ง คือ คู่ค้าขายส่งซิมการ์ดท่ียังไม่ได้เปิดใช้งานและบัตรเติมเงินเครื่องโทรศัพท์เคล่ือนท่ีและอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง

ของกลุ่มทรู โดยเป็นผู้กระจายสินค้าไปยังตัวแทนจ�าหน่าย (Sub-dealer) ตลอดจนดูแลและให้การสนับสนุนด้านการ 

กระจายสินค้ากับ Sub-dealer โดยคู่ค้าขายส่งจะเป็นผู้ขายซิมการ์ดระบบเติมเงินและบัตรเติมเงิน ในขณะท่ี Sub-dealer 

จะให้บริการอื่นๆ ด้วย อาทิ บริการซ่อมโทรศัพท์เคล่ือนท่ี บริการดาวน์โหลดเพลงและเกมต่างๆ 

• ช่องทางการขายตรง โดยขายผลิตภัณฑ์และบริการของกลุ่มทรู ให้กับลูกค้า SME และลูกค้าองค์กรธุรกิจ ช่องทางจัด

จ�าหน่ายน้ีมีบทบาทส�าคัญในการเพิ่มจ�านวนผู้ใช้บริการให้กับกลุ่ม ช่องทางการขายตรงแบ่งออกเป็นทีมขายตรง ตัวแทน

ขายตรง และตัวแทนอิสระ

• เทเลเซลล์ และ อี คอมเมอร์ซ อาทิ ไอ ทรูมาร์ท
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ส�าหรับบริการเติมเงิน มีช่องทางผ่านบริการอิเล็กทรอนิกส์หลายช่องทาง นอกเหนือจากการใช้บัตร (เช่น บัตรเงินสดหรือ

บัตรเติมเงิน) ดังต่อไปน้ี

• เครื่องเอทีเอ็มโดยผู้ใช้บริการสามารถโอนเงินจากบัญชีธนาคารของตนเองเพื่อเติมเงินได้โดยตรง

• ทรูมันน่ี ทรูไอเซอร์วิส และทรูไอดี ซึ่งเป็นบริการการเงินบนโทรศัพท์เคล่ือนท่ี

• บัตรเงินสดอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสามารถซื้อได้จากคู่ค้า เช่น 7-Eleven

• เติมเงินโดยตรง ลูกค้าสามารถเติมเงินได้จากอุปกรณ์ท่ีติดต้ังในร้านค้าปลีกของกลุ่มทรู และคู่ค้า  อาทิ 7-Eleven หรือ

เติมเงินผ่านระบบออนไลน์

• ตู้เติมเงิน และตู้เติมทรู ซึ่งเพิ่มความสะดวกให้กับลูกค้าในทุกสินค้าและบริการของกลุ่มทรู

การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

แหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์และบริการ 

กลุ่มทรู ได้สั่งซ้ืออุปกรณ์โครงข่ายโทรคมนาคมจากผู้ผลิตอุปกรณ์ช้ันน�าของโลก นอกจากน้ัน ยังมีผู้รับเหมาจ�านวน

มากในการจัดหาและติดต้ังโครงข่ายของกลุ่มทรู ซึ่งกลุ่มทรู ไม่ได้มีการพึ่งพิงผู้จัดจ�าหน่ายหรือผู้รับเหมารายใดเป็นการ

เฉพาะ และกลุ่มทรูไม่มีปัญหาในการจัดหาผู้จัดจ�าหน่ายและผู้รับเหมาเน่ืองจากมีจ�านวนมากราย นอกจากน้ี กลุ่มทรู ยัง

สามารถได้ประโยชน์ทางด้าน economy of scale จากการร่วมมือกับ China Mobile ในด้านการจัดซ้ืออุปกรณ์โครงข่าย

โทรคมนาคมต่างๆ 

อุตสาหกรรมโทรคมนาคมไทยและสภาวะการแข ่งขัน  

ธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่

ผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีโดยรวมของประเทศไทย มีจ�านวนเพิ่มข้ึนเป็น 89.9 ล้านราย ณ ส้ินปี 2560 (ไม่รวมจ�านวน

ผู้ใช้บริการของ CAT Telecom ทีโอที และผู้ให้บริการ MVNO) โดยประเทศไทยยังเป็นตลาดท่ีใช้บริการในระบบเติมเงิน

เป็นหลัก คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 78 ของผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ีโดยรวม ในขณะท่ี ตลาดผู้ใช้บริการรายเดือนคิดเป็น

สัดส่วนร้อยละ 22 ของผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีโดยรวม และคาดว่าจะเติบโตแข็งแกร่ง เน่ืองจากผู้ประกอบการต่าง

มุ่งเน้นขยายฐานลูกค้าระบบรายเดือนอย่างต่อเน่ือง ทรูมูฟ เอช เป็นผู้ให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ีอันดับสองของประเทศ 

โดยถือครองส่วนแบ่งตลาดฐานผู้ใช้บริการรวมประมาณร้อยละ 30.3 (ไม่รวมจ�านวนผู้ใช้บริการของ CAT Telecom ทีโอที 

และผู้ให้บริการ MVNO) ด้วยจ�านวนผู้ใช้บริการรวมท้ังสิ้น 27.2 ล้านราย ประกอบด้วยผู้ใช้บริการในระบบรายเดือนจ�านวน 

6.9 ล้านราย และผู้ใช้บริการในระบบเติมเงินจ�านวน 20.3 ล้านราย ซ่ึงตลอดท้ังปี 2560 ทรูมูฟ เอช เติบโตสูงเหนือกว่า

ภาพรวมอุตสาหกรรม และมีผู้ใช้บริการรายใหม่สุทธิจ�านวน 2.7 ล้านราย ในขณะท่ี ผู้ให้บริการรายใหญ่รายอ่ืนมีฐานผู้ใช้

บริการรวมกันลดลงสุทธิ 2.8 ล้านรายในปี 

ประเทศไทยก้าวสู่ยุคดิจิทัล โดยการให้บริการ 4G ขยายตัวต่อเน่ืองและมีความครอบคลุมเพิ่มมากข้ึน อีกท้ัง ผู้บริโภคมีการ

ใช้สมาร์ทโฟน บริการดาต้าและสตรีมม่ิงท่ีเพิ่มสูงข้ึน ท้ังน้ี การแข่งขันในอุตสาหกรรมโทรศัพท์เคลื่อนท่ีในประเทศไทย ยัง

คงอยู่ในระดับสูง แต่ไม่ได้อยู่ในระดับท่ีรุนแรง โดยผู้ให้บริการมุ่งเน้นการขยายโครงข่าย และการน�าเสนอแพ็กเกจดาต้าท่ี

น่าดึงดูดใจ ชูประสิทธิภาพด้านความเร็วของโครงข่ายและบริการ 4G รวมถึงการน�าเสนอแคมเปญหลากหลายเพื่อจูงใจ

ลูกค้าระบบเติมเงินให้สมัครใช้บริการระบบรายเดือน ท้ังน้ี ตลาดโทรศัพท์เคลื่อนท่ีของประเทศไทยเติบโตดีในปี 2560 

น�าโดยการเติบโตของทรูมูฟ เอช อันเป็นผลจากความต้องการใช้บริการนอนวอยซ์ของผู้บริโภคท่ีเพิ่มสูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งความนิยมในการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ และบริการด้านดิจิทัลมากยิ่งข้ึน

มูลค่าตลาดโทรศัพท์เคลื่อนท่ีของประเทศไทย น่าจะยังคงเติบโตได้ดีในปี 2561 จากแนวโน้มความต้องการใช้บริการ 4G 

และดาต้าท่ีเพิ่มสูงข้ึน ตามความนิยมและแพร่หลายมากยิ่งข้ึนของโมบาย แอปพลิเคช่ัน และการรับชมสตรีมม่ิงคอนเทนต์
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ของผู้บริโภค ซึ่ง ทรูมูฟ เอช มีความพร้อมอย่างเต็มท่ีส�าหรับการเติบโต และตอบโจทย์ความต้องการเหล่าน้ีของผู้บริโภค 

อันเป็นผลจากการพัฒนาเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพสูงอย่างต่อเน่ือง การมุ่งเพิ่มคุณภาพการให้บริการ และการน�าเสนอ

แพ็กเกจและสิทธิพิเศษหลากหลายท่ีน่าดึงดูดใจร่วมกับแพลตฟอร์มดิจิทัลของกลุ่มทรู 

ธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (บรอดแบนด์) และธุรกิจสื่อสารข้อมูลธุรกิจ

ธุรกิจบรอดแบรนด์ อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ยังคงเติบโตสูงในปี 2560 ตามการขยายโครงข่ายบรอดแบนด์ โดยเฉพาะ

ผ่านเทคโนโลยี FTTx ซ่ึงถือเป็นการสนับสนุนบริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ีได้เป็นอย่างดี ท้ังน้ี ตลาดบรอดแบนด์ อินเทอร์เน็ต 

ในประเทศไทย ยังคงมีการแข่งขันท่ีสูง โดยผู้ประกอบการมุ่งเน้นในการเพิ่มประสบการณ์การใช้งานอินเทอร์เน็ตของ

ลูกค้าให้ดียิ่งข้ึน ด้วยการเพิ่มความเร็วอินเทอร์เน็ต การขยายบริการไฟเบอร์ รวมถึงการผสานแพ็กเกจบรอดแบนด์ร่วมกับ 

คอนเทนต์และบริการอื่นๆ ในขณะท่ี การให้ส่วนลดค่าบริการในช่วงเวลาส้ันๆ มีจ�านวนลดลง

ปี 2560 ฐานผู้ใช้บริการบรอดแบนด์ในประเทศไทยเพิ่มข้ึนร้อยละ 13 จากปีก่อนหน้า เป็นประมาณ 8 ล้านราย ซ่ึงผลัก

ดันให้อัตราผู้ใช้บริการบรอดแบนด์โดยรวมต่อจ�านวนครัวเรือนในประเทศไทยเพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 38 เม่ือเทียบกับร้อยละ 

34 ในปี 2559 (แหล่งท่ีมา: ส�านักงานคณะกรรมการกสทช. ข้อมูลอัพเดท ณ วันท่ี 2 กุมภาพันธ์ ปี 2561) โดยทรูออนไลน์ 

ยังคงความเป็นผู้น�าและเป็นผู้ให้บริการบรอดแบนด์รายใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย ด้วยจ�านวนผู้ใช้บริการ 3.2 ล้านราย และ

ถือครองส่วนแบ่งตลาดจ�านวนผู้ใช้บริการบรอดแบนด์ท่ัวประเทศประมาณร้อยละ 39

การเข้าถึงบรอดแบนด์ อินเทอร์เน็ตของประเทศไทย น่าจะเพิ่มข้ึนได้อย่างแข็งแกร่งต่อไป ตามการขยายโครงข่ายไฟเบอร์

อย่างต่อเน่ืองของผู้ประกอบการ เพื่อตอบสนองความต้องการใช้บริการของผู้บริโภคท่ีเพิ่มสูงข้ึน อันเป็นผลจากความ

นิยมในการรับชมวิดีโอผ่านบริการ over-the-top (OTT) รวมถึง คอนเทนต์ออนไลน์และโซเชียลมีเดีย ในขณะเดียวกัน การ

ขยายการให้บริการบรอดแบนด์สู่ต่างจังหวัดของผู้ประกอบการ เพื่อให้เข้าถึงตลาดลูกค้าท่ีต้องการใช้บริการอินเทอร์เน็ต 

บรอดแบนด์ ได้มากยิ่งข้ึน จะช่วยเร่งการเติบโตของตลาดบรอดแบนด์ในประเทศ พร้อมสนับสนุนแผนติดต้ังอินเทอร์เน็ต

บรอดแบนด์ในระดับหมู่บ้านและนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล อีกท้ังยังเป็นการลดความเหล่ือมล�้าในการเข้าถึง

เทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศ โดยเฉพาะในเขตพื้นท่ีในเมืองและนอกเมือง 

ในขณะเดียวกัน ธุรกิจโครงข่ายข้อมูลของประเทศไทย ยังคงเติบโต และมีมูลค่าตลาดประมาณ 18 พันล้านบาท ในปี 2560 

ตามความนิยมในการส่งข้อมูลออนไลน์ และความต้องการใช้บริการอินเทอร์เน็ตท่ีเพิ่มสูงข้ึน ท้ังน้ี กลุ่มทรู ยังคงเป็นผู้

ให้บริการโครงข่ายข้อมูลรายใหญ่ท่ีสุดแม้การแข่งขันยังอยู่ในระดับท่ีสูง โดยมีส่วนแบ่งตลาดรายได้ในปี 2560 ประมาณ 

ร้อยละ 24 ของตลาดโดยรวม ในขณะท่ี ผู้ให้บริการรายใหญ่อันดับท่ี 2 และ 3 ของตลาด มีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 20 และ

ร้อยละ 18 ตามล�าดับ (แหล่งข้อมูล: ประมาณการโดยกลุ่มทรู)

ธุรกิจโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก

ประเทศไทยมีจ�านวนสมาชิกโทรทัศน์ในระบบเคเบิลและดาวเทียม คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 59 ของจ�านวน 

ครัวเรือนท่ัวประเทศ (แหล่งท่ีมา: ประมาณการโดยกลุ่มทรู) ท้ังน้ี ทรูวิช่ันส์ เป็นผู้น�าในการให้บริการโทรทัศน์แบบ 

บอกรับสมาชิกและบริการในระบบ HD ท่ัวประเทศ โดยมีฐานลูกค้ารวมท้ังส้ิน 4.0 ล้านราย ซึ่งประมาณ 2.2 ล้านราย 

สมัครสมาชิกแพ็กเกจพรีเมียมและมาตรฐาน และลูกค้าส่วนท่ีเหลือเป็นลูกค้าประเภท FreeView และ Free-to-air

ธุรกิจโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกในประเทศไทย ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจ การละเมิดลิขสิทธิ์ และการแข่งขันท่ีเพิ่ม

สูงข้ึนในหลายช่องทางท้ังภายใต้กฎหมายและผิดกฎหมาย รวมถึงแนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภคท่ีเปล่ียนไปรับชมดิจิทัลมีเดีย

และคอนเทนต์ โดยเฉพาะการรับชมคอนเทนต์ผ่านบริการ over-the-top (OTT) หรือ streaming ผ่านอินเทอร์เน็ต มากยิ่งข้ึน

แม้ต้องเผชิญกับความท้าทายดังกล่าว รายได้และจ�านวนสมาชิกในระบบค่าบริการสมาชิกของทรูวิช่ันส์ ยังคงเติบโตใน

ปี 2560 อันเป็นผลจากการน�าเสนอคอนเทนต์คุณภาพช้ันน�าครบถ้วน และการผสานแพ็กเกจร่วมกับสินค้าและบริการ

อื่นภายใต้กลุ่มทรูได้อย่างลงตัว ท้ังน้ี ทรูวิช่ันส์เล็งเห็นโอกาสในการเติบโตและเตรียมความพร้อมอย่างเต็มท่ีเพื่อปรับ

กลยุทธ์ให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคในยุคดิจิทัลได้ดียิ่งข้ึน โดยทรูวิช่ันส์จะให้ความส�าคัญกับการ 

คัดสรรและผสานคอนเทนต์คุณภาพภายใต้แพลตฟอร์มท่ีหลากหลายของกลุ่มทรู โดยเฉพาะดิจิทัลแพลตฟอร์ม ผ่านทรูไอดี
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ใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคม

 1 บรษิทั เค เอส ซ ีคอมเมอร์เชียล 

  อนิเตอร์เนต จ�ากดั 

 2 บรษิทั ทร ูอินเทอร์เน็ต 

  คอร์ปอเรช่ัน จ�ากดั 

 3 บรษิทั เค เอส ซ ีคอมเมอร์เชียล 

  อนิเตอร์เนต จ�ากดั 

 4 บรษิทั ทร ูอินเทอร์เน็ต 

  คอร์ปอเรช่ัน จ�ากดั

 5 บรษิทั เรยีล มูฟ จ�ากดั 

 6 บรษิทั ทร ูมูฟ เอช ยนิูเวอร์แซล 

  คอมมิวนิเคช่ัน จ�ากดั 

 7 บรษิทั ทร ูอินเตอร์เนช่ันเนล

  เกตเวย์ จ�ากดั

 8 บรษิทั ทร ูอินเทอร์เน็ต

   คอร์ปอเรช่ัน จ�ากดั

 9 บรษิทั ทร ูอินเทอร์เน็ต

   คอร์ปอเรช่ัน จ�ากดั

 10 บรษิทั ทร ูอินเตอร์เนช่ันแนล 

  คอมมิวนิเคช่ัน จ�ากดั 

 11 บรษิทั ทร ูอินเตอร์เนช่ันเนล

  เกตเวย์ จ�ากดั

 12 บรษิทั ทร ูมูฟ เอช ยนิูเวอร์แซล 

  คอมมิวนิเคช่ัน จ�ากดั 

 13 บรษิทั ทร ูมูฟ เอช ยนิูเวอร์แซล 

  คอมมิวนิเคช่ัน จ�ากดั

 14 บรษิทั ทร ูมูฟ เอช ยนิูเวอร์แซล 

  คอมมิวนิเคช่ัน จ�ากดั

 15 บรษิทั ทร ูมูฟ เอช ยนิูเวอร์แซล 

  คอมมิวนิเคช่ัน จ�ากดั

 16 บรษิทั ทร ูมูฟ เอช ยนิูเวอร์แซล 

  คอมมิวนิเคช่ัน จ�ากดั

 17 บรษิทั ทร ูอินเทอร์เน็ต

  คอร์ปอเรช่ัน จ�ากดั

1

1

1

1

1

1

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

ISP

ISP

บริการขายต่อบริการวงจรเช่า

ส่วนบุคคลระหว่างประเทศ

บริการขายต่อบริการโทรคมนาคมเพื่อ

สาธารณะ บริการวงจร หรือ ช่องสัญญาณเช่า

บริการขายต่อบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่

บริการขายต่อบริการโทรศัพท์

ประจ�าที่ และบริการ GPS Tracking

บริการอินเทอร์เน็ตเกตเวย์ระหว่าง

ประเทศ และบริการชุมสายอินเทอร์เน็ต

บริการอินเทอร์เน็ตเกตเวย์ระหว่าง

ประเทศ และบริการชุมสายอินเทอร์เน็ต

บริการโทรศัพท์ประจ�าที่ 

และบริการเสริม  

บริการโทรศัพท์ระหว่าง

ประเทศ และบริการเสริม

บริการขายต่อบริการวงจรเช่า

ส่วนบุคคลระหว่างประเทศ

บริการโครงข่ายโทรคมนาคมไร้สาย

2.1 GHz

บริการโครงข่ายโทรคมนาคมไร้สาย

1800 MHz

บริการโครงข่ายโทรคมนาคมไร้สาย 

900 MHz

บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ 

และบริการเสริม

บริการโทรคมนาคมประเภท

อินเทอร์เน็ตไร้สาย (WiFi)

บริการขายต่อบริการวงจรเช่า

ส่วนบุคคลระหว่างประเทศ

5 ปี

5 ปี

5 ปี

5 ปี

5 ปี

5 ปี

5 ปี

5 ปี

20 ปี

20 ปี

15 ปี

15 ปี

17 ปี 

9 เดือน

15 ปี    

3 เดือน

15 ปี

15 ปี

9 ปี

2 เดือน

23 มิ.ย. 2557

4 ม.ค. 2561

11 พ.ย. 2557

26 ส.ค. 2557

16 ธ.ค. 2558

11 พ.ค. 2559

19 พ.ค. 2559

25 ก.ย. 2560

8 ธ.ค. 2549

25 ม.ค. 2550

11 พ.ย. 2552

7 ธ.ค. 2555

4 ธ.ค. 2558

16 มี.ค. 2559

22 มิ.ย. 2559

23 พ.ย. 2559

4 ต.ค. 2560

22 มิ.ย. 2562

3 ม.ค. 2566

10 พ.ย. 2562

25 ส.ค. 2562

15 ธ.ค. 2563

10 พ.ค. 2564

18 พ.ค. 2564

24 ก.ย. 2565

7 ธ.ค. 2569

24 ม.ค. 2570

10 พ.ย. 2567

6 ธ.ค. 2570

15 ก.ย. 2576

30 มิ.ย. 2574

21 มิ.ย. 2574

22 พ.ย. 2574

7 ธ.ค. 2569

ใบอนุญาตท่ีกลุ ่มทรู และบริษัทย่อย ได ้รับ

บริษัทย่อย และบริษัทในเครือ
ประเภท

ใบอนุญาต

อายุ

ใบอนุญาต

วันท่ีบอร์ด

อนุมัติ

วันที่

ใบอนุญาต

หมดอายุ

ลักษณะการประกอบ

ธุรกิจ

18 บรษิทั ทร ูวิช่ันส์ กรุป๊ จ�ากดั

19 บรษิทั ทรโูฟร์ย ูสเตช่ัน จ�ากดั

20 บรษิทั ไทย นิวส์ เน็ตเวิร์ค 

  (ทีเอน็เอน็) จ�ากดั      

โครงข่ายกระจายเสยีง

หรอืโทรทัศน์ (ระดบัชาต)ิ

บรกิารกระจายเสยีง

และโทรทัศน์

บรกิารกระจายเสยีง

และโทรทัศน์

บรกิารโครงข่าย

โทรทัศน์บอกรบัสมาชิก

บรกิารโทรทัศน์

ท่ีเป็นการท่ัวไป

บรกิารโทรทัศน์

ท่ีเป็นการท่ัวไป

15 ปี

15 ปี

15 ปี

21 ม.ค. 2556

25 เม.ย. 2557

25 เม.ย. 2557

20 ม.ค. 2571

24 เม.ย. 2572

24 เม.ย. 2572

ใบอนญุาตประกอบกิจการกระจายเสยีงหรือโทรทศัน์
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RISK FACTORS

ป ั จ จั ยคว าม เ สี่ ย ง

กลุ่มทรูเล็งเห็นโอกาสการเติบโตอย่างต่อเน่ือง ส�าหรับปี 2561 ภายหลังความส�าเร็จในการด�าเนินยุทธศาสตร์หลายประการ

ในปี 2560 ท่ีผ่านมา โดยเฉพาะธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนท่ี ซ่ึงมีรายได้และฐานผู้ใช้บริการท่ีเติบโต และเพิ่มส่วนแบ่งตลาดได้

อย่างต่อเน่ืองในขณะท่ีธุรกิจบรอดแบนด์ อินเทอร์เน็ต ยังคงความเป็นผู้น�าตลาดและเติบโตสูงต่อเน่ือง อย่างไรก็ดี กลุ่มทรู

ตระหนักถึงปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ดังต่อไปน้ี

ความเส่ียงเฉพาะกรณี-อันเป ็นผลจากการได้มาซ่ึงใบอนุญาตให้ใช ้คล่ืนความถ่ี 

ส�าหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน 1800 MHZ และ 900 MHZ

ความเสี่ยงด้านการเงิน

บริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงด้านการเงิน อันเกิดจากการท่ีต้องใช้เงินลงทุนจ�านวนท่ีสูงส�าหรับการช�าระค่าประมูล 

ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และการลงทุนในโครงข่ายโทรคมนาคมอย่างต่อเน่ือง เพื่อรองรับใบอนุญาตดังกล่าว 

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ เช่ือว่าบริษัทฯ มีโอกาสเติบโตด้านรายได้อย่างแข็งแกร่ง ภายหลังการเปิดให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ี 

บนคล่ืนความถี่โทรคมนาคม ย่าน 1800 MHz และ ย่าน 900 MHz อย่างเต็มท่ีในปี 2559 และมีการเติบโตท่ีสูงกว่า 

ภาพรวมอุตสาหกรรมท้ังด้านรายได้และฐานผู้ใช้บริการอย่างต่อเน่ืองในปี 2560 ท่ีผ่านมา ซ่ึงจะท�าให้บริษัทฯ สามารถ 

ลดความเสี่ยงทางด้านการเงินลง นอกจากน้ัน ด้วยเงื่อนไขการจ่ายเงินท้ังค่าประมูลและเงินลงทุน ซึ่งกระจายภาระ 

การช�าระเงินออกไปในระยะยาว จะช่วยให้บริษัทฯ มีเวลาเพียงพอในการสร้างรายได้เพิ่มเติมเพื่อน�ามาช�าระภาระ 

ทางการเงินข้างต้น

ความเสี่ยงด้านการแข่งขัน

บริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงด้านการแข่งขันท่ีเพิ่มข้ึน เน่ืองจากผู้ประกอบการรายอื่นป้องกันไม่ให้ลูกค้าของตนย้ายมาใช้

บริการของบริษัทฯ รวมถึง การแข่งขันในรายการส่งเสริมการขาย การเกิดบริการท่ีเกี่ยวข้องในรูปแบบใหม่ๆ และการเกิด 

ผู้ให้บริการรายใหม่ในอนาคต อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ คาดว่ากลยุทธ์หลักของบริษัทฯ ท่ีได้ให้ความส�าคัญกับการให้บริการ

ด้วยเครือข่ายประสิทธิภาพสูงพร้อมแคมเปญคอนเวอร์เจ้นซ์และบริการด้านดิจิทัลหลากหลาย ซ่ึงมุ่งตอบสนองความ

ต้องการของผู้บริโภคอย่างต่อเน่ือง จะสามารถลดความเส่ียงดังกล่าวลงได้

ความเส่ียงท่ีเก่ียวกับการด�าเนินงาน

ความเสี่ยงท่ีเ ก่ียวข้องกับการแข่งขันทางการตลาด

บริษัทฯ และกลุ่มธุรกิจต่างๆ ของกลุ่มทรูยังคงต้องเผชิญกับการแข่งขันในตลาดโทรคมนาคมท่ียังคงอยู่ในระดับสูงหลัง

การก้าวเข้าสู่การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรมมากข้ึนของธุรกิจโทรคมนาคมในประเทศไทย โดยสภาวะการแข่งขัน

อาจจะทวีความรุนแรงมากข้ึน เน่ืองจาก คณะกรรมการ กสทช.ได้มีการจัดประมูลคลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz ในเดือน

พฤศจิกายน 2558 และจัดประมูลคลื่นย่าน 900 MHz ในเดือนธันวาคม 2558 และเดือนพฤษภาคม 2559  ท้ังน้ี ผู้ให้บริการ

โทรศัพท์เคลื่อนท่ีต่างก็มุ่งขยายโครงข่ายอย่างต่อเน่ือง พร้อมท้ังน�าเสนอโปรโมชั่นท่ีน่าดึงดูดใจร่วมกับดีไวซ์หลากหลาย 
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เพื่อท่ีจะสามารถเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดและเติบโตไปพร้อมกับความต้องการใช้งานโมบาย อินเทอร์เน็ตท่ีเพิ่มสูงข้ึน 

ต่อเน่ือง รวมถึงผู้ใช้บริการได้มีการโอนย้ายจากบริการบนระบบ 2G มาสู่ระบบ 3G และ 4G มากยิ่งข้ึน อย่างไรก็ตาม 

กลุ่มทรูมีความได้เปรียบผู้ให้บริการรายอ่ืน จากการมุ่งมอบความคุ้มค่าสูงสุดให้แก่ลูกค้าผ่านเครือข่ายประสิทธิภาพสูง 

โดยเครือข่าย 4G และ 3G ของกลุ่มทรู มีความครอบคลุมแล้วกว่าร้อยละ 98 ของประชากรท่ัวประเทศ  ประกอบกับ กลุ่ม

ทรู เป็นผู้ชนะการประมูลคลื่นความถี่ท้ัง 2 ย่านความถี่ดังกล่าว อันเป็นโอกาสท่ีจะช่วยให้ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ี 

ในกลุ่มทรู สามารถให้บริการ และออกรายการส่งเสริมการขาย รวมถึง แคมเปญคอนเวอร์เจนซ์ท่ีน่าดึงดูดใจของกลุ่มทรู  

และแบรนด์ “ทรู” ท่ีผู้บริโภคให้ความเช่ือม่ันสูง น่าจะส่งผลให้รายได้กลุ่มทรูเติบโตแข็งแกร่งและต่อเน่ืองได้เพิ่มมาก 

ยิ่งขึ้น

อน่ึง เน่ืองจากการท่ี บริษัทในกลุ่มทรูท่ีให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ี ยังมีหน้าท่ีในการก่อสร้างโครงข่ายให้มีความครอบคลุม 

พื้นท่ีท่ัวประเทศ และมีพันธะท่ีจะขยายโครงข่ายให้ครอบคลุมต่อๆ ไปมากยิ่งข้ึน ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ีในกลุ่มทร ู

จึงยังคงประสบปัญหาประเด็นของการก่อสร้างเสาท่ีติดตั้งอุปกรณ์โทรคมนาคมโทรศัพท์เคลื่อนท่ี โดยมีบุคคล 

ได้ร้องเรียนต่อ กสทช. รวมท้ังยื่นฟ้องต่อศาลปกครอง เพื่อขอให้ระงับการก่อสร้างและรื้อถอนเสาท่ีติดตั้งอุปกรณ์

โทรคมนาคมโทรศัพท์เคลื่อนท่ี เน่ืองจาก กล่าวอ้างว่าได้รับความเดือดร้อนจากการก่อสร้าง ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อการ

ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีของกลุ่มทรู รวมท้ังค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังน้ี ในท้ายท่ีสุด หากคดีถึงท่ีสุดแล้วปรากฏว่าต้อง

มีการรื้อถอนเสาท่ีติดตั้งอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนท่ี กลุ่มทรู มีภาระค่าใช้จ่ายในการรื้อถอน 

ส่วนธุรกิจโทรศัพท์พื้นฐานของกลุ่มทรู เนื่องจากสัญญาร่วมการงานและร่วมลงทุนฯ ระหว่าง ทีโอที และบริษัทฯ จะได้สิ้นสุด 

ลงไปแล้วเม่ือวันท่ี 28 ตุลาคม 2560 แต่กลุ่มทรู ยังคงมีผู้ให้บริการท่ีได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีสามารถให้บริการ

โทรศัพท์พื้นฐานได้ อย่างไรก็ตาม ในธุรกิจน้ียังคงเผชิญกับการแข่งขันท่ีทวีความรุนแรงยิ่งข้ึนจากบริการโทรศัพท์

เคลื่อนท่ีและบริการเสียงผ่านการให้บริการอินเทอร์เน็ต (VoIP) เน่ืองจากบริการดังกล่าว มีอัตราค่าบริการท่ีต�่ากว่า 

อัตราค่าบริการโทรศัพท์พื้นฐานแบบเดิม

ส�าหรับตลาดอินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์น้ัน แม้จะมีผู้ให้บริการรายใหม่ก้าวเข้ามาในตลาด โดยมีคู่แข่งรายส�าคัญของกลุ่ม

ทรู อาทิ  ทีโอที บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ�ากัด (หรือ 3BB ในปัจจุบัน) หรือ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค 

จ�ากัด ซึ่งให้บริการ AIS Fiber net ซึ่งปัจจุบันมีการขยายพื้นท่ีให้บริการสู่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลซ่ึงเป็นตลาดหลัก

ในปัจจุบันของกลุ่มทรูออนไลน์เพิ่มมากข้ึน  อย่างไรก็ดี ทรูออนไลน์ยังคงมีความได้เปรียบจากการให้บริการด้วยเทคโนโลยี

ท่ีทันสมัยและมีคุณภาพสูงอย่างเทคโนโลยี FTTx และเทคโนโลยี DOCSIS 3.0 ซึ่งสามารถรองรับบริการเคเบิลทีวีได้ จึง

ช่วยให้มีโอกาสได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนท่ีสูงกว่า อีกท้ังยังสามารถเพิ่มความคุ้มค่าให้กับลูกค้าด้วยการผสมผสาน

บริการต่าง ๆ ของกลุ่มทรูเข้าไว้ด้วยกัน นอกจากน้ี ทรูออนไลน์ ยังมีโครงข่ายบรอดแบนด์ท่ีครอบคลุมท่ัวประเทศ และ

กลุ่มทรูมีเป้าหมายในการขยายโครงข่ายบรอดแบนด์ให้ครอบคลุมท่ัวประเทศมากยิ่งข้ึนต่อไป 

กลุ่มทรูคาดว่าการแข่งขันในธุรกิจต่างๆ ท่ีกลุ่มทรูให้บริการจะยังคงสูงข้ึนในอนาคต แต่เช่ือว่ากลุ่มทรูมีความพร้อมส�าหรับ

การแข่งขัน โดยมีข้อได้เปรียบจากการมีแบรนด์ท่ีแข็งแกร่ง และมีบริการท่ีครบวงจร รวมท้ังมีคอนเทนต์ท่ีหลากหลาย 

โดยสามารถสร้างความแตกต่างผ่านการผสมผสานสินค้าและบริการในกลุ่มทรูได้อย่างลงตัวภายใต้กลยุทธ์คอนเวอร์เจนซ์

ความเสี่ยงเฉพาะธุรกิจของกลุ ่มทรูวิชั่นส ์

ความเสี่ยงของกลุ่มทรูวิชั่นส์ท่ีผ่านมา ได้แก่ การจัดหารายการจากต่างประเทศ และการแข่งขันท่ีทวีความรุนแรงข้ึนท้ังใน

ธุรกิจโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกในประเทศไทย และโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล จ�านวน 24 ช่องรายการ ท่ีค่อนข้างมีช่อง

รายการท่ีมีความหลากหลาย ท้ังยังเป็นคู่แข่งท่ีกระทบต่อการประกอบกิจการของ กลุ่มทรูวิช่ันส์ นอกจากน้ีกลุ่มทรูวิช่ันส์

ยังต้องแข่งขันกับผู้ให้บริการโทรทัศน์แบบ OTT โดยผู้ประกอบการรายเดิมและรายใหม่ต่างแข่งขันเพื่อแย่งชิงส่วนแบ่ง

การตลาดและเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในการแพร่ภาพคอนเทนต์ส�าคัญๆ ซึ่งอาจท�าให้กลุ่มทรูวิช่ันส์มีค่าใช้จ่ายเพื่อการได้มา

ซึ่งคอนเทนต์ต่างๆ เหล่าน้ีเพิ่มสูงข้ึน นอกจากน้ี ทรูวิช่ันส์ ยังมีความเส่ียงจากการถูกลักลอบใช้สัญญาณหรือการละเมิด

ลิขสิทธิ์ ท�าให้หากกลุ่มทรูวิช่ันส์มีอุปสรรคในการจัดหารายการท่ีเป็นท่ีสนใจของสมาชิก หรือหากต้นทุนของการจัดหา
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รายการเพิ่มสูงข้ึนในอนาคตก็จะมีผลกระทบต่อผลประกอบการของกลุ่มทรูวิชั่นส์ นอกจากน้ียังมีความเส่ียงในการเจรจา

เพื่อต่อสัญญาให้ได้มาซึ่งสิทธิในการแพร่ภาพคอนเทนต์ซึ่งอาจท�าให้กลุ่มทรูวิช่ันส์ไม่อาจน�าเสนอช่องรายการบางช่อง

รายการ หรือรายการบางรายการ ต่อไปได้ ซึ่งการยกเลิกช่องรายการ หรือรายการก่อให้เกิดความเส่ียงท่ีลูกค้าจะยกเลิก

การใช้บริการ หรือใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายได้ ปัจจุบันลูกค้าท่ีสนใจในรายการจากต่างประเทศ เป็นลูกค้าท่ีสมัคร 

แพ็กเกจพรีเมียม และแพ็กเกจท่ัวไป ท่ีเป็นส่วนช่วยและสนับสนุนธุรกิจของกลุ่มทรูวิช่ันส์ 

อย่างไรก็ดี กลุ่มทรูเช่ือว่าคอนเทนต์คุณภาพสูงท่ีหลากหลายและครบถ้วน ซึ่งโดยส่วนใหญ่กลุ่มทรูวิช่ันส์เป็นผู้ถือลิขสิทธิ์

เพียงรายเดียวในประเทศไทย รวมถึงคอนเทนต์ท่ีกลุ่มทรูวิช่ันส์เป็นผู้ผลิตเองซ่ึงได้รับความนิยมอย่างสูงจากผู้รับชม 

ในประเทศ อีกท้ังการสามารถผสมผสานบริการอื่นๆ ของกลุ่มทรูผ่านยุทธศาสตร์คอนเวอร์เจนซ์ จะช่วยรักษาความได้

เปรียบในเชิงการแข่งขันของกลุ่มทรูวิช่ันส์ นอกจากน้ี ฐานสมาชิกท่ีมีขนาดใหญ่ รวมท้ังประสบการณ์ในการด�าเนินงาน

ในธุรกิจน้ีมายาวนานของกลุ่มทรูวิช่ันส์ ยังเป็นหลักประกันด้านรายได้ส�าหรับผู้ให้บริการคอนเทนต์ จึงรักษาความเป็น

พันธมิตรทางธุรกิจระหว่างผู้ให้บริการคอนเทนต์กับกลุ่มทรูวิช่ันส์ได้เป็นอย่างดี

ท้ังน้ี กลุ่มทรูวิช่ันส์ ยังมีความเสี่ยงท่ีเกิดจากหลักเกณฑ์การก�ากับดูแลของ คณะกรรมการ กสทช. เช่น หลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวกับ 

การจัดล�าดับบริการโทรทัศน์ และการจัดเรียงช่องรายการ รวมถึงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการแจ้งผู้ใช้บริการถึงการยกเลิก

ช่องรายการซึ่งอาจมีข้อจ�ากัดท่ีท�าให้ไม่สามารถแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าได้ตามก�าหนดเวลา อีกท้ัง ยังมีความเสี่ยง 

ในความไม่ชัดเจนของการก�ากับดูแลของคณะกรรมการ กสทช. อาทิ การก�ากับดูแลโฆษณา เน้ือหารายการ และการ

พิจารณามาตรการเยียวยาต่างๆ ท่ีกลุ่มทรูวิช่ันส์น�าเสนอเม่ือมีความจ�าเป็นต้องยกเลิกช่องรายการ

ความเสี่ยงจากการท่ีกลุ ่มทรูวิชั่นส ์อาจถูกจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ ในงานอันมีลิขสิทธิ์

ในการแพร่ภาพแพร่เสียงของคอนเทนต์ต่างๆ ทางกลุ่มทรูวิช่ันส์มีนโยบายท่ีจะแพร่ภาพแพร่เสียงเฉพาะคอนเทนต์

ท่ีกลุ่มทรูวิช่ันส์ได้สรรค์สร้างข้ึนมาและท่ีกลุ่มทรูวิชั่นส์ได้รับสิทธิให้แพร่ภาพแพร่เสียงจากผู้ทรงสิทธิในลิขสิทธิ์ของ 

คอนเทนต์น้ัน โดยบรษิทัฯ เข้าใจว่าสทิธท่ีิกลุม่ทรวูช่ัินส์ได้รบัมาในการแพร่ภาพแพร่เสียงน้ัน ผู้ให้บรกิารช่องรายการได้รบัสทิธ ิ

ในงานน้ันๆ แล้ว รวมท้ัง กลุ่มทรูวิชั่นส์ ได้ท�าสัญญากับองค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ เพื่อเป็นการรับรองว่างานดนตรีกรรมท่ี

ติดมากับงานอันมีลิขสิทธิ์ประเภทต่างๆ ได้มีการช�าระค่าตอบแทนอย่างถูกต้องแล้ว

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ เข้าใจว่าแม้ทางกลุ่มทรูวิช่ันส์จะใช้ความระมัดระวังอย่างเต็มท่ีแล้วแต่ก็ยังมีความเสี่ยงท่ีเจ้าของ

ลิขสิทธิ์ท่ีไม่ได้เป็นสมาชิกขององค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ อาจใช้สิทธิเรียกร้อง หากมีการเผยแพร่งานโดยไม่ได้รับอนุญาต

ความเสี่ยงท่ีเ ก่ียวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

เทคโนโลยีการสื่อสารมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและความต้องการของลูกค้าก็เปล่ียนแปลงไปตามวิวัฒนาการ 

ในผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงด้านกฎเกณฑ์การก�ากับดูแลต่างก็มีส่วนท�าให้มีการเปิดตลาด

และให้บริการด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆ จึงคาดว่าปัจจัยต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น จะยังคงมีผลต่อธุรกิจส่ือสารของประเทศไทย 

ในอนาคต เพื่อตอบรับกับแนวโน้มใหม่ๆ ด้านเทคโนโลยี อาจท�าให้กลุ่มทรูมีค่าใช้จ่ายในการลงทุนและการด�าเนินงานสูงข้ึน 

เป็นอย่างมาก และหากกลุ่มทรูไม่ลงทุนในเทคโนโลยีใหม่อาจจะมีผลท�าให้ขีดความสามารถในการแข่งขันและความ 

พึงพอใจของลูกค้าลดลง 

อย่างไรก็ตาม กลุ่มทรูคาดว่า ด้วยผลิตภัณฑ์และบริการท่ีหลากหลาย ตลอดจนฐานรายได้และลูกค้าท่ีมีความหลากหลาย 

จะท�าให้สามารถรบัมือกับการเปลี่ยนแปลงทีเ่กิดขึน้และรักษารายได้ให้อยู่ในกลุม่ทรูได้ดกีว่าผูใ้ห้บริการทีม่ีเพียงบริการเดยีว
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ความเส่ียงด้านการก�ากับดูแล

ความเสี่ยงของบริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่

นับตั้งแต่ผู้ประกอบการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีได้มีการเปิดให้บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนท่ี (Mobile Number 

Portability-MNP) ท�าให้ลูกค้าสามารถเปลี่ยนผู้ให้บริการได้โดยไม่จ�าเป็นต้องเปลี่ยนเลขหมายโทรศัพท์เคล่ือนท่ี ด้วยการ

มีบริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนท่ีท�าให้มีการแข่งขันในตลาดโทรศัพท์เคล่ือนท่ีท่ีรุนแรงในการจูงใจให้ผู้ใช้บริการ

เลือกใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีของผู้ให้บริการแต่ละราย ประกอบกับการท่ีมีผู้ให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ีรายใหม่ท�าให้

กลุ่มทรูโมบายอาจจะมีความเสี่ยงในการสูญเสียลูกค้าบ้างบางส่วนให้กับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ีรายอ่ืน หรือ มีความเสี่ยง

ท่ีผู้ให้บริการรายอื่นอาจปฏิเสธหรือกีดกันการโอนย้ายมิให้ผู้ใช้บริการโอนย้ายมาใช้บริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ีของกลุ่มทรู 

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะมีการปฏิเสธหรือการกีดกันการโอนย้ายอยู่บ้างก็ตาม แต่กลุ่มทรูได้มีมาตรการเพื่อพยายามอย่าง

เต็มท่ีท่ีจะอ�านวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการ ให้สามารถโอนย้ายมาใช้บริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ีของกลุ่มบริษัทฯ ได้

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงด้านกฎเกณฑ์การก�ากับดูแล

ปัจจุบัน หน่วยงานของรัฐท่ีมีอ�านาจต่างๆ เช่น รัฐบาล หรือ กสทช. มีการพิจารณาออกกฎเกณฑ์การก�ากับดูแลในด้านต่างๆ 

และมีการทบทวนปรับปรุงกฎระเบียบเดิมเกี่ยวกับการก�ากับดูแลอันอาจท�าให้ บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีความเส่ียงจาก 

กฎเกณฑ์การก�ากับดูแล หรืออาจเป็นกรณีท่ี บริษัทฯ และบริษัทย่อย และ หน่วยงานของรัฐท่ีมีอ�านาจต่างๆ มีการตีความ

ด้านกฎหมายแตกต่างกัน และเน่ืองจากมีการใช้บังคับของพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถี่และก�ากับการประกอบ

กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560 ประกอบกับ กสทช. ชุดปัจจุบัน 

ได้ด�ารงต�าแหน่งจนครบวาระแล้ว ส่งให้ปัจจุบันอยู่ระหว่างการสรรหา กสทช. ชุดใหม่ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือน

มิถุนายน 2561 ซึ่ง กสทช. ชุดใหม่น้ี อาจจะมีการก�าหนดนโยบายใหม่ออกมาได้

ความเสี่ยงจากการจัดสรรคล่ืนความถ่ีส�าหรับการประกอบกิจการโทรศัพท์เคล่ือนท่ี

TUC เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ IMT ย่าน 2.1 GHz 1800 MHz และ 900 MHz จากการจัดสรรคลื่นความถี่ของ 

คณะกรรมการ กสทช. โดยมีการแข่งขันในธุรกิจโทรศัพท์เคล่ือนท่ีเพิ่มมากข้ึน และจากการท่ีชนะการประมูลคล่ืนความถี่

ท�าให้กลุ่มทรูมีหน้าท่ีในการต้องช�าระเงินค่าประมูลคลื่นความถี่ และความจ�าเป็นต้องใช้เงินลงทุนเพิ่มข้ึนจากการขยาย

โครงข่ายให้มีความครอบคลุมตามเงื่อนไขของการเป็นผู้ชนะการประมูลและการเป็นผู้รับใบอนุญาต รวมท้ังก่อสร้างและ

ขยายโครงข่ายและอุปกรณ์เพื่อรองรับการให้บริการบนคล่ืนความถี่ในย่านต่างๆ เพิ่มเติมจากการลงทุนส�าหรับการขยาย

บริการบนคลื่นความถี่ย่าน 850 MHz และบริการ 4G หรือเทคโนโลยีอ่ืนๆ เพิ่มเติม

กลุ่มทรูเชื่อว่า จากการท่ี กลุ่มทรูเป็นผู้ชนะการประมูลคล่ืนความถี่ในทุกย่านท่ีได้รับจัดสรรมา จะท�าให้กลุ่มทรูสามารถ

พัฒนาบริการต่างๆ ท่ีหลากหลายเพิ่มทางเลือกให้แก่ประชาชนท่ีต้องการใช้บริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ีท่ีมีประสิทธิภาพและ

สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการทุกกลุ่มได้มากยิ่งข้ึน และกลุ่มทรูเช่ือว่า บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีท่ีกลุ่มทรู

ท่ีให้บริการบนคลื่นความถี่ย่านต่างๆ ข้างต้น และ 850 MHz จะสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่าง

เพียงพอ และกลุ่มทรูจะสามารถเป็นผู้น�าการให้บริการ 3G บริการ 4G และบริการบนเทคโนโลยีอ่ืนๆ ได้ 

กลุ ่มทรูมีความเสี่ยงจากการสิ้นสุดลงของสัญญาให้ด�าเนินการฯ ของทรูมูฟจาก CAT TELECOM และสัญญาร่วม 

การงานฯ กิจการโทรศัพท์พ้ืนฐานจากทีโอที

เน่ืองจากสัญญาให้ด�าเนินการฯ ของทรูมูฟ สิ้นสุดลงไปแล้วต้ังแต่เดือนกันยายน พ.ศ. 2556 และ ทรูมูฟ ได้ส้ินสุดหน้าท่ี

การเป็น ผู้ให้บริการ ตามประกาศคุ้มครองผู้ใช้บริการ ตามค�าส่ัง คสช. ท่ี 94/2557 และตามหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง เม่ือวันท่ี 

3 ธันวาคม พ.ศ. 2558  ดังน้ัน เพื่อเป็นการสร้างความต่อเน่ืองส�าหรับธุรกิจของกลุ่มทรูโมบาย ล่าสุดเม่ือวันท่ี 4 ธันวาคม  
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พ.ศ. 2558  TUC ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz และใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ซึ่งมี

ระยะเวลาการอนุญาตจนถึงวันท่ี 15 กันยายน พ.ศ. 2576  รวมท้ัง เม่ือวันท่ี 16 มีนาคม 2559 TUC ได้รับใบอนุญาตให้ใช้

คลื่นความถี่ย่าน 900 MHz ซึ่งใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 900 MHz ดังกล่าว มีระยะเวลาถึงวันท่ี 15 มีนาคม 2574

โดยประกาศ คณะกรรมการ กสทช. เรื่อง มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการช่ัวคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาตสัมปทาน 

หรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ี พ.ศ. 2556 (“ประกาศคุ้มครองผู้ใช้บริการ”)ได้ก�าหนดให้ CAT Telecom และ

ทรูมูฟ ในฐานะผู้ให้บริการตามประกาศดังกล่าว จัดท�าแผนคุ้มครองผู้ใช้บริการ ซ่ึงต้องมีสาระส�าคัญเกี่ยวกับแผนงาน

ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการทราบถึงการสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน แผนงานส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการคงสิทธิ

เลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนท่ีได้ และค่าใช้จ่ายในการให้บริการและภาระท่ีเกิดข้ึนจากการท่ีต้องรักษาคุณภาพมาตรฐานใน

ขณะท่ีจ�านวนผู้ใช้บริการลดลงตลอดเวลา นอกจากน้ี ประกาศคุ้มครองผู้ใช้บริการยังก�าหนดห้าม CAT Telecom และ ทรู

มูฟ รับผู้ใช้บริการรายใหม่เพิ่มข้ึนจากเดิม และก�าหนดให้ CAT Telecom และทรูมูฟ เป็นผู้รับช�าระเงินรายได้จากการให้

บริการแทนรัฐโดยแยกบัญชีการรับเงินไว้เป็นการเฉพาะ แล้วรายงานจ�านวนเงินรายได้และดอกผลท่ีเกิดข้ึนซึ่งได้หักต้นทุน

ค่าใช้โครงข่าย ค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคม ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ และต้นทุนค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ�าเป็น

ในการให้บริการแล้ว ส่วนท่ีเหลือให้น�าส่งส�านักงานคณะกรรมการ กสทช. เพื่อตรวจสอบก่อนน�าส่งเป็นรายได้แผ่นดินต่อไป 

ซึ่งกสทช. ได้แต่งตั้งคณะท�างานเพื่อตรวจสอบรายได้และต้นทุนค่าใช้จ่ายตามประกาศคุ้มครองผู้ใช้บริการ โดยส�านักงาน

คณะกรรมการ กสทช. มีหนังสือแจ้งมติ กทค. ท่ีเห็นชอบให้ทรูมูฟน�าส่งเงินรายได้จากการให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ี 

บนคลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz ในระยะเวลาความคุ้มครองผู้ใช้บริการ (ช่วงท่ีหน่ึง) นับตั้งแต่วันท่ี 16 กันยายน พ.ศ. 2556  

ถึงวันท่ี 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นเงินจ�านวน 1,069,983,638.11 บาท พร้อมดอกผลท่ีเกิดข้ึนมายังส�านักงาน 

คณะกรรมการ กสทช. ซึ่ง ทรูมูฟ เห็นว่ามติดังกล่าวไม่ถูกต้องและไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซ่ึง ทรูมูฟ ได้มีการน�าส่งหนังสือ

พร้อมหลักฐานประกอบการพิจารณาเพื่อขอให้ กทค. ทบทวนมติดังกล่าว และท้ายท่ีสุด ทรูมูฟ ได้ยื่นค�าฟ้องเพื่อขอเพิก

ถอนมติท่ีประชุม กทค. เน่ืองจากในช่วงระยะเวลาท่ี ทรูมูฟ ท�าหน้าท่ีคุ้มครองผู้ใช้บริการตั้งแต่วันท่ี 16 กันยายน พ.ศ. 2556 

จนถึงวันสิ้นสุดหน้าท่ีในการคุ้มครองผู้ใช้บริการคือวันท่ี 3 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ทรูมูฟ ไม่ได้มีรายได้ และก�าไรจากการ 

ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีบนคลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz แต่อย่างใด ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาลปกครอง

กลาง  ท้ังน้ี ยังมีความเสี่ยงท่ี ทรูมูฟ จะถูก กทค. เรียกให้น�าส่งเงินรายได้จากการให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนท่่ีความถี่ย่าน 

1800 MHz ในระยะเวลาความคุ้มครองผู้ใช้บริการ ในช่วงหลังจากวันท่ี 17 กรกฎาคม 2557 จนถึงวันท่ี 3 ธันวาคม 2558 

ซึ่งเป็นวันท่ี ส�านักงาน กสทช. ได้แจ้งถึงการสิ้นสุดของระยะเวลาคุ้มครองผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ี 1800 MHz 

จากผลของประกาศคุ้มครองผู้ใช้บริการ ทรูมูฟ ได้รับค�าฟ้องจาก CAT Telecom ท่ีได้ยื่นฟ้องส�านักงานคณะกรรมการ 

กสทช. กทค. คณะกรรมการ กสทช. ทรูมูฟ และบริษัท ดิจิตอล โฟน จ�ากัด ต่อศาลปกครองกลาง เรียกให้ ช�าระเงินค่าใช้

หรือค่าตอบแทนการใช้เครื่องอุปกรณ์โทรคมนาคมและโครงข่าย ซ่ึงส่งมอบให้ CAT Telecom หลังจากสัญญาให้ด�าเนินการ 

ให้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่า DIGITAL PCN (PERSONAL COMMUNICATION NETWORK) 1800 สิ้นสุด  

นับตั้งแต่วันท่ี 16 กันยายน พ.ศ. 2556 ถึงวันท่ี 3 ธันวาคม พ.ศ.2558 เป็นจ�านวนท้ังสิ้น 67,150.89 ล้านบาท ซึ่งแยกเฉพาะ 

ทรูมูฟ คงเหลือจ�านวน 25,222.54 ล้านบาทโดยในคดีดังกล่าว ทรูมูฟ ได้ด�าเนินการยื่นค�าให้การและเอกสารท่ีเกี่ยวข้องแล้ว 

ปัจจุบันอยู่ในระหว่างพิจารณาของศาลปกครองกลาง ซึ่งบริษัทฯ และท่ีปรึกษากฎหมายมีความเห็นว่า ทรูมูฟ ยังไม่มีภาระ

ผูกพันท่ีต้องช�าระเงินจ�านวนดังกล่าว อย่างไรก็ดี ผลท่ีสุดของคดีความดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถคาดการณ์ได้ในขณะน้ี 

ดังน้ัน ทรูมูฟจึงไม่ได้ตั้งส�ารองทางบัญชีส�าหรับรายการค่าเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนจากรายการน้ีไว้ในงบการเงิน

ผลของการด�าเนินการตามประกาศคุ้มครองผู้ใช้บริการ ส�านักงาน กสทช. ได้ยื่นฟ้อง ทรูมูฟ ต่อศาลปกครองกลาง เรียกให ้

ทรูมูฟ ช�าระค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรศัพท์ส�าหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ี และค่าธรรมเนียมท่ีเพิ่มข้ึน ตั้งแต่เดือน

มีนาคม พ.ศ. 2557 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 เป็นเงินจ�านวน 878.37 ล้านบาท ซ่ึงเป็นช่วงเวลาตามประกาศ กสทช. 

เรื่อง มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ี พ.ศ. 2556 

และประกาศ กสทช. เร่ือง การคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการช่ัวคราวในกรณีส้ินสุดการอนุญาตหรือสัมปทานตามค�าส่ัง คสช. 

ฉบับท่ี 94/2557 ปัจจุบันคดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง

นอกเหนือจากท่ีกล่าวมาแล้วน้ี สัญญาร่วมการงานฯ ระหว่างบริษัทฯ และทีโอที ท่ีบริษัทฯ ท�าหน้าท่ีจัดสร้างโครงข่าย

โทรศัพท์พื้นฐานให้แก่ทีโอที ส�าหรับให้บริการโทรศัพท์พื้นฐานและบริการเสริม ได้สิ้นสุดลงไปแล้วเม่ือเดือนตุลาคม  



3737เชื่อมต่อถึงกันและกันอย่างแท้จริง

พ.ศ. 2560 ท�าให้บริษัทฯ มีความเสี่ยงท่ีต้องขาดรายได้จากส่วนแบ่งรายได้ท่ีได้รับจาก ทีโอที อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน TU 

(หรือ TICC ในปัจจุบัน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยท่ีบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 และได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ

โทรคมนาคมแบบท่ีสามจากคณะกรรมการ กทช. ส�าหรับการให้บริการโทรศัพท์พื้นฐานและบรอดแบนด์ท่ัวประเทศ

ทรูมูฟมีความเสี่ยงที่ เ กิดจากข้อโต ้แย ้งท่ีทีโอทีเรียกให ้ทรูมูฟและ CAT TELECOM ช�าระค ่าเชื่อมต่อโครงข่าย

แบบเดิม (ACCESS CHARGE) ให ้แก ่ทีโอที ซึ่งอาจจะท�าให ้บริษัทฯ มีค ่าใช ้จ ่ายเพ่ิมขึ้นในอนาคต

ตามท่ี เม่ือวันท่ี 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 ทีโอทีได้ยื่นฟ้อง CAT Telecom ร่วมกับทรูมูฟท่ีศาลปกครองกลาง เพื่อเรียกร้อง 

ให้ช�าระค่า AC จ�านวนเงินประมาณ 41,540.27 ล้านบาท ต่อมาทีโอทีได้ยื่นค�าร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมค�าฟ้อง เพื่อแก้ไขจ�านวน

เงินท่ีเรียกร้องค่า AC พร้อมภาษีมูลค่าเพิ่มคิดจนถึงวันท่ีสัญญา AC ได้ส้ินสุดลง กล่าวคือ คิดจนถึงวันท่ี 16 กันยายน  

พ.ศ. 2556 พร้อมกับเรียกดอกเบี้ยท่ีคิดต้ังแต่ช่วงปลายปี พ.ศ. 2549 แล้วแต่กรณี จนถึง ณ วันท่ี 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 

โดยรวมเป็นต้นเงินท่ีทีโอทีเรียกให้ CAT Telecom และทรูมูฟร่วมกันรับผิดประมาณ 59,628.95 ล้านบาท และดอกเบี้ย

ของต้นเงินดังกล่าวคิดตั้งแต่วันท่ี 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไปจนกว่าจะช�าระเสร็จ น้ัน โดยปัจจุบัน คดีอยู่ระหว่าง

การพิจารณาของศาลปกครองกลาง 

ในเรื่องดังกล่าว บริษัทฯ และท่ีปรึกษากฎหมายมีความเห็นว่า ทรูมูฟไม่มีภาระผูกพันท่ีจะต้องจ่ายค่า AC ตามท่ีทีโอที 

เรียกร้องข้างต้น ท้ังน้ี ผลท่ีสุดของคดีความดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถคาดการณ์ได้ในขณะน้ี ดังน้ัน บริษัทฯ และบริษัทย่อย 

จึงไม่ได้บันทึกรายจ่ายและไม่ได้ตั้งส�ารองทางบัญชีส�าหรับรายการค่าเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนจากรายการน้ีไว้ในงบการเงิน 

โดยปัจจุบัน คดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาคดีของศาลปกครองกลาง แต่หากผลค�าพิพากษาของศาลเป็นท่ีสุดในทางลบ

ต่อกลุ่มบริษัทฯ อาจจะท�าให้ทรูมูฟต้องจ่ายเงินค่าปรับ พร้อมท้ังดอกเบี้ย และทรูมูฟอาจจะต้องจ่ายท้ังค่า AC และค่า IC 

ซึ่งจะท�าให้ค่าใช้จ่ายของทรูมูฟเพิ่มข้ึนอย่างมาก

ทรูมูฟมีความเสี่ยงที่ เกิดจากข้อโต้แย้งที่ CAT TELECOM เรียกให้ทรูมูฟส่งมอบและโอนกรรมสิทธิ์ ในเสาส�าหรับ

ติดตั้งเครื่องและอุปกรณ์โทรคมนาคมจ�านวน 4,546 เสา ให ้ CAT TELECOM และในเครื่องและอุปกรณ์ 

GENERATOR จ�านวน 59 สถานีให ้ CAT TELECOM รวมท้ังให ้บริษัทฯและทรูมูฟรื้อถอนเครื่องอุปกรณ์

ย ่านความถ่ี 2.1 GHZ

ตามท่ี CAT Telecom ได้ยื่นค�าเสนอข้อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการ เรียกร้องให้ทรูมูฟส่งมอบและโอนกรรมสิทธิ์ในเสาท่ี 

ติดตั้งเครื่องและอุปกรณ์ และอุปกรณ์โทรคมนาคม จ�านวน 4,546 เสา ให้ CAT Telecom หากทรูมูฟไม่สามารถส่งมอบ

และโอนกรรมสิทธิ์ในเสาดังกล่าวได้ ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ให้ทรูมูฟช�าระค่าเสียหาย เป็นเงินจ�านวนท้ังสิ้น 2,766.16 ล้านบาท 

ซึ่งคณะอนุญาโตตุลาการได้มีมติเป็นเอกฉันท์วินิจฉัยช้ีขาดให้ยกค�าเสนอข้อพิพาทของ CAT Telecom ปัจจุบัน CAT  

Telecom ได้ยื่นค�าร้องขอให้ศาลปกครองกลางมีค�าสั่งเพิกถอนค�าช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการดังกล่าว ต่อมา CAT Telecom 

ได้ยื่นค�าร้องขอถอนค�าร้องท่ี CAT Telecom ยื่นขอเพิกถอนค�าช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการต่อศาลปกครองกลาง ซึ่งศาล

ปกครองกลางได้มีค�าสั่งอนุญาตและให้จ�าหน่ายคดีออกจากสารบบความ

นอกจากน้ัน ในคดีท่ี CAT Telecom ได้ยื่นค�าเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ เป็นค�าเสนอข้อพิพาทหมายเลขด�า 

ท่ี 109/2556 โดยเรียกร้องให้ทรูมูฟส่งมอบพร้อมโอนกรรมสิทธิ์เครื่องและอุปกรณ์ Generator จ�านวน 59 สถานี ให้แก่ 

CAT Telecom หากส่งมอบไม่ได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ทรูมูฟชดใช้ราคาแทนรวมมูลค่าท้ังส้ินเป็นเงินจ�านวน 39.57 ล้านบาท 

ขณะน้ีข้อพิพาทอยู่ระหว่างกระบวนการทางอนุญาโตตุลาการ

รวมท้ัง CAT Telecom ได้เสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ เรียกร้องให้ บริษัทฯ และทรูมูฟ รื้อถอนเครื่องและ

อุปกรณ์ท่ีมีไว้เพื่อให้บริการโทรคมนาคมย่านความถี่ 2.1 GHz ซ่ึงเช่ือมต่อกับเครื่องและอุปกรณ์โทรคมนาคมท่ีประกอบ

เป็นสถานีฐาน (สถานีเครือข่าย) ท่ีมีไว้ใช้ให้บริการโทรคมนาคมย่านความถี่ 1800 MHz ซึ่ง CAT Telecom อ้างว่าเป็น

เจ้าของกรรมสิทธิ์ หากไม่รื้อถอน บริษัทฯและทรูมูฟ จะต้องชดใช้ค่าเสียหายแทน ขณะน้ียังอยู่ระหว่างกระบวนการทาง

อนุญาโตตุลาการ
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ความเสี่ยงจากข้อพิพาทอันเน่ืองจากภาษีสรรพสามิต (EXCISE TAX)

ตามท่ี คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้มีการลดอัตราภาษีสรรพสามิตท่ีจัดเก็บจากบริการโทรคมนาคมเป็นร้อยละ 0 ในปี  

พ.ศ. 2550 (จากเดิมร้อยละ 2 ส�าหรับกิจการโทรศัพท์พื้นฐาน และร้อยละ 10 ส�าหรับกิจการโทรศัพท์เคลื่อนท่ี) ท�าให้

ทีโอทีและ CAT Telecom ได้รับส่วนแบ่งรายได้หรือผลประโยชน์ตอบแทนเต็มจ�านวน อย่างไรก็ตาม ในระหว่างท่ีมีการ

จัดเก็บภาษีสรรพสามิต ผู้ประกอบการภาคเอกชนยังคงมีรายจ่ายรวมให้ภาครัฐเท่าเดิม (รวมท่ีจ่ายให้กระทรวงการคลัง

และทีโอที หรือ CAT Telecom) โดยปัจจุบัน ยังมีข้อพิพาทระหว่างภาคเอกชนและคู่สัญญาภาครัฐในประเด็นน้ี ซ่ึงเป็น

ประเด็นเกี่ยวกับการช�าระส่วนแบ่งรายได้ให้ทีโอที และช�าระผลประโยชน์ตอบแทนให้ CAT Telecom ไม่ครบ ปัจจุบัน CAT 

Telecom ได้ยื่นอุทธรณ์ค�าพิพากษาของศาลปกครองกลางท่ีมีค�าสั่งยกค�าร้องขอเพิกถอนค�าช้ีขาดอนุญาโตตุลาการของ 

CAT Telecom ท่ีมีค�าชี้ขาดให้ ทรูมูฟไม่ต้องช�าระค่าผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ CAT Telecom เป็นจ�านวนเงิน 8,969.08 

ล้านบาท ต่อศาลปกครองสูงสุด ขณะน้ีคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด นอกจากน้ี CAT Telecom  

ได้เรียกให้ทรูมูฟรับผิดในเงินค่าภาษีมูลค่าเพิ่มจากผลประโยชน์ตอบแทนในส่วนค่าภาษีสรรพสามิต พร้อมเบี้ยปรับและ

เงินเพิ่มท่ี CAT Telecom ถูกกรมสรรพากรประเมินและแพ้คดีในช้ันศาลภาษีไปแล้ว ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการด�าเนินคดี 

ค่าธรรมเนียม และดอกเบี้ย รวมเป็นเงินค่าเสียหายจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญาในส่วนดังกล่าวท่ี CAT Telecom เรียกมา 

ในช่วงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2555 จ�านวนท้ังส้ิน 1,302.8 ล้านบาท (ค�านวณถึงส้ินเดือนมีนาคม พ.ศ. 2555) โดย CAT  

Telecom อาจเสนอข้อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการต่อไป ท้ังน้ี กลุ่มทรู และท่ีปรึกษากฎหมายมีความเห็นว่า ทรูมูฟยังไม่มี

ภาระผูกพันท่ีต้องช�าระเงินจ�านวนดังกล่าว อย่างไรก็ดี ผลท่ีสุดของคดีความดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถคาดการณ์ได ้

ในขณะน้ี ดังน้ัน ทรูมูฟจึงไม่ได้ตั้งส�ารองทางบัญชีส�าหรับรายการค่าเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนจากรายการน้ีไว้ในงบการเงิน 

ซึ่งหากผลค�าช้ีขาดหรือค�าพิพากษาของศาลต่อไปในอนาคตในส่วนคดีท่ีฟ้องแล้วและผลท่ีสุดของเรื่องท่ียังไม่ได้ฟ้อง 

เป็นทางลบต่อทรูมูฟแล้ว ทรูมูฟอาจต้องจ่ายเงินดังกล่าวและบันทึกค่าส่วนแบ่งรายได้และค่าภาษีมูลค่าเพิ่มดังกล่าวเป็น

ค่าใช้จ่ายและค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มเติมซึ่งรวมแล้วคิดเป็นต้นเงินไม่เกิน 10,271.88 ล้านบาท 

ในส่วนของ ทีโอทีได้ยื่นค�าเสนอข้อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการ เรียกคืนส่วนแบ่งรายได้ท่ีบริษัทฯ ได้รับเกินกว่าสิทธิท่ีพึงจะ

ได้รับจ�านวน 1,479.62 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย ส�าหรับกิจการโทรศัพท์พื้นฐาน ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ยื่นค�าร้องขอเพิกถอน

ค�าช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการท่ีช้ีขาดให้ บริษัทฯ เป็นผู้มีหน้าท่ีช�าระเงินผลประโยชน์ตอบแทน พร้อมดอกเบี้ยตามท่ี ทีโอที 

เรียกร้องต่อศาลปกครองกลาง ขณะน้ีคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง ซึ่งก่อนหน้าน้ี ทีโอทีได้มีหนังสือ

แจ้งให้บริษัทฯ คืนเงินท่ีทีโอทีได้น�าส่งให้บริษัทฯ เพื่อน�าไปช�าระเป็นค่าภาษีสรรพสามิตและภาษีมูลค่าเพิ่มเพื่อกระทรวง

มหาดไทยแทนทีโอที ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2546 จนถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2549 เป็นเงินจ�านวน 1,479.6 ล้านบาท 

พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 และภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมายให้แก่ทีโอที โดยในกรณีน้ี บริษัทฯ ไม่มีหน้าท่ีช�าระคืน 

เงินดังกล่าวให้แก่ทีโอที เน่ืองจากได้ปฏิบัติตามท่ีทีโอทีมอบหมายครบถ้วน โดยได้น�าเงินดังกล่าวไปช�าระเป็นค่าภาษ ี

สรรพสามิตและภาษีมูลค่าเพิ่มเพื่อกระทรวงมหาดไทยแทนทีโอที และกรมสรรพสามิตได้ออกใบเสร็จรับเงินเป็นเลขท่ีก�ากับ

ภาษีของทีโอที ดังน้ัน บริษัทฯ มิได้ผิดสัญญาหรือละเมิดกฎหมาย จึงไม่มีหน้าท่ีช�าระเงินดังกล่าวคืนให้แก่ทีโอที อีกท้ัง 

ทีโอทีได้เรียกร้องเงินซ�้าซ้อนอันเป็นจ�านวนเดียวกันกับท่ีทีโอทีได้ยื่นข้อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการดังกล่าว

ความเสี่ยงจากข้อพิพาทท่ีเก่ียวข้องกับส่วนแบ่งรายได้

ตามท่ี CAT Telecom ได้ยื่นค�าเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ เพื่อเรียกร้องให้ทรูมูฟช�าระค่าผลประโยชน์

ตอบแทนให้ครบถ้วนจากการท่ีทรมููฟหักค่า IC จากรายได้ก่อนค�านวณผลประโยชน์ตอบแทนให้ CAT Telecom ในปีด�าเนินการ 

ท่ี 10 -17 เป็นเงินท้ังสิ้น 18,555.95 ล้านบาท เม่ือวันท่ี 1 กันยายน พ.ศ. 2558 คณะอนุญาโตตุลาการเสียงข้างมากได้มี 

ค�าช้ีขาดให้ทรูมูฟช�าระผลประโยชน์ตอบแทนส่วนเพิ่มของปีด�าเนินการท่ี 15 เป็นเงินจ�านวน 1,571,599.139.64 บาท  

พร้อมเงินเพิ่มเป็นเบี้ยปรับในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี จากต้นเงินดังกล่าว นับตั้งแต่วันท่ี 14 ธันวาคม พ.ศ. 2554 จนถึง

วันช�าระเสร็จให้แก่ CAT Telecom โดยมีอนุญาโตตุลาการเสียงข้างน้อยได้มีท�าความเห็นแย้งไว้ว่า ทรูมูฟไม่มีหน้าท่ี 

ตามกฎหมายท่ีจะต้องช�าระเงินผลประโยชน์ตอบแทนตามข้อเรียกร้องและเห็นสมควรให้ยกข้อเรียกร้องของ CAT Telecom 

ซึ่งทรูมูฟได้ยื่นค�าร้องขอเพิกถอนค�าช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการดังกล่าวต่อศาลปกครองกลาง ในวันท่ี 4 ธันวาคม พ.ศ. 

2558 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง
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กลุ่มทรูและท่ีปรึกษากฎหมายมีความเห็นว่า ทรูมูฟ ยังไม่มีภาระผูกพันท่ีต้องช�าระเงินจ�านวนดังกล่าว อย่างไรก็ดี ผลท่ีสุด

ของคดีความดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถคาดการณ์ได้ในขณะน้ี ดังน้ัน ทรูมูฟจึงไม่ได้ตั้งส�ารองทางบัญชีส�าหรับรายการ 

ค่าเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนจากรายการน้ีไว้ในงบการเงิน โดยปัจจุบัน คดีอยู่ในระหว่างกระบวนการพิจารณาคดีของศาล

ปกครองกลาง แต่หากผลค�าช้ีขาดหรือค�าพิพากษาของศาลเป็นท่ีสุดในทางลบต่อทรูมูฟอาจต้องจ่ายเงินจ�านวนดังกล่าว

และบันทึกค่าส่วนแบ่งรายได้ดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายและค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มเติม 

ผลของค�าช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการข้างต้นย่อมท�าให้ ทรูมูฟ ไม่ต้องน�าค่า IC ท่ีเป็นรายรับมาค�านวณส่วนแบ่ง 

รายได้ให้ CAT Telecom แต่อย่างใด ดังน้ันเม่ือวันท่ี 18 มกราคม พ.ศ. 2559 ทรูมูฟ จึงได้ยื่นค�าเสนอข้อพิพาทต่อสถาบัน

อนุญาโตตุลาการ เรียกร้องให้ CAT Telecom ช�าระคืนเงินผลประโยชน์ตอบแทนท่ีคิดจากฐานรายได้ท่ีเกิดจากการ 

เชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมตามกฎหมาย (IC) ซึ่งไม่ใช่รายได้ที่เกิดจากการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่า (DIGITAL 

 PCN 1800) ตามสัญญาอนุญาตท่ี ทรูมูฟ ได้น�ามารวมค�านวณเป็นผลประโยชน์ตอบแทนน�าส่งให้แก่ CAT Telecom ตั้งแต่

ปีด�าเนินการท่ี 11 ถึงปีด�าเนินการท่ี 17 ไปแล้วเป็นจ�านวนเงิน 11,827,665,279.20 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 

15 ต่อปี นับแต่วันยื่นค�าเสนอข้อพิพาทเป็นต้นไปจนกว่าจะช�าระเสร็จส้ินแก่ ทรูมูฟ  ขณะน้ีอยู่ระหว่างกระบวนการทาง

อนุญาโตตุลาการ

ความเสี่ยงจากข้อพิพาทท่ีมีอยู ่ เดิมระหว่าง CAT TELECOM กับบริษัทย่อยกลุ ่มฮัทชิสันซึ่งกลุ ่มทรูเข ้าซื้อหุ ้น

ฮัทชิสัน ซีเอที ซึ่งกลุ่มทรูซื้อหุ้นมาจากกลุ่มฮัทชิสันมีข้อพิพาทเดิมอยู่กับ CAT Telecom ซ่ึงอาจท�าให้กลุ่มทรูต้องบันทึก

ค่าใช้จ่ายเป็นจ�านวนเงิน 1,445 ล้านบาท และอาจส่งผลกระทบในทางลบกับความสัมพันธ์ทางธุรกิจระหว่างกลุ่มทรูและ 

CAT Telecom 

CAT Telecom ได้ยื่นค�าเสนอข้อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการกับฮัทชิสัน ซีเอที ซึ่งเป็นบริษัทย่อยท่ีกลุ่มทรูเข้าซ้ือหุ้น โดย  

คดีท่ี 1 เรียกร้องเงิน จ�านวนรวม 1,204 ล้านบาท ท้ังน้ี ฮัทชิสัน ซีเอที ได้ยื่นข้อเรียกร้องแย้งค่าเสียหายจาก CAT Telecom 

เป็นเงินจ�านวนประมาณ 2,544.72 ล้านบาท ภายใต้สัญญาท�าการตลาดวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่าร์ Digital AMPS 800 

Band A ซึ่ง คณะอนุญาโตตุลาการได้มีค�าช้ีขาดให้ยกค�าเสนอข้อพิพาทของ CAT Telecom และข้อเรียกร้องแย้งของ  

ฮัทชิสัน ซีเอที ท้ังน้ี CAT Telecom ได้ยื่นค�าร้องขอเพิกถอนค�าช้ีขาดของคณะอนุญาโตตุลาการต่อศาลปกครองกลางเม่ือ

วันท่ี 25 ธันวาคม พ.ศ.2558 และคดีท่ี 2 เรียกร้องเงิน จ�านวน 241 ล้านบาท ภายใต้สัญญาฉบับเดียวกันซึ่ง เม่ือวันท่ี  

13 สิงหาคม พ.ศ. 2558 คณะอนุญาโตตุลาการได้มีค�าช้ีขาดให้ฮัทชิสัน ซีเอที ช�าระเงิน จ�านวน 91,834,965.56 บาท พร้อม

ดอกเบ้ียในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี และยกค�าขอของ CAT Telecom ในกรณีเรียกร้องเงินจ�านวน 146,816,433.54 บาท  

โดย ฮัทชิสัน ซีเอที ได้ยื่นค�าร้องขอเพิกถอนค�าช้ีขาดของคณะอนุญาโตตุลาการต่อศาลปกครอง ท้ังน้ี ปัจจุบันท้ังสองคดี

อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง

นอกจากน้ี เม่ือเดือนมกราคม พ.ศ. 2557 CAT Telecom ได้มีหนังสือถึงธนาคารเพื่อขอให้ช�าระเงินตามหนังสือค�้าประกัน

จ�านวนเงินประมาณ 63 ล้านบาท โดยอ้างว่า กลุ่มฮัทชิสันปฏิบัติผิดสัญญาท�าการตลาดวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่าร์ 

Digital AMPS 800Band A สัญญาท�าการตลาดบริการโทรข้ามแดนอัตโนมัติ และสัญญาการดูแลผู้ใช้บริการวิทยุคมนาคม

ระบบเซลลูล่า CDMA ซ่ึงต่อมา ฮัทชิสัน ซีเอที ได้ยื่นฟ้อง CAT Telecom พร้อมกับยื่นค�าร้องขอคุ้มครองช่ัวคราวต่อ 

ศาลแพ่งเพื่อเรียกร้องให้ CAT Telecom ระงับการใช้สิทธิเรียกร้องให้ธนาคารพาณิชย์แห่งหน่ึงช�าระเงินตามหนังสือ

สัญญาค�้าประกัน และไม่ให้ CAT Telecom รับเงินตามหนังสือค�้าประกันดังกล่าวอีกท้ังให้ CAT Telecom ช�าระ 

ค่าเสียหายเป็นจ�านวนประมาณ 63 ล้านบาท ให้แก่ ฮัทชิสัน ซีเอที ซ่ึงต่อมา ศาลแพ่งมีค�าส่ังคุ้มครองช่ัวคราวให้ CAT  

Telecom ระงับการใช้สิทธิเรียกร้องให้ธนาคารช�าระเงินตามหนังสือสัญญาค�้าประกันท้ัง 4 ฉบับ และให้ CAT Telecom 

ระงับการรับเงินตามหนังสือค�้าประกันดังกล่าวไว้เป็นการช่ัวคราว ซึ่งต่อมาได้โอนคดีน้ีไปยังศาลปกครอง และรวมการ

พิจารณาคดีเข้ากับคดี ท่ีจะได้กล่าวต่อไป

ตามข้อเท็จจริงดังกล่าว เม่ือวันท่ี 20 มีนาคม พ.ศ. 2557 CAT Telecom ได้ยื่นฟ้อง ฮัทชิสัน ซีเอที บีเอฟเคที และธนาคาร

ผู้ออกหนังสือค�้าประกันต่อศาลปกครองกลาง โดย CAT Telecom กล่าวอ้างว่า ฮัทชิสัน ซีเอที และบีเอฟเคทีกระท�า
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ผิดสัญญาท�าการตลาดวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่า Digital AMPS 800Band A สัญญาท�าการตลาดบริการโทรข้ามแดน

อัตโนมัติ และสัญญาการดูแลผู้ใช้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่า CDMA และเรียกค่าเสียหายในส่วนท่ีฮัทชิสัน ซีเอที 

จะต้องรับผิดเป็นเงินประมาณ 1,277.79 ล้านบาท และในส่วนท่ีฮัทชิสัน ซีเอที และบีเอฟเคทีต้องร่วมรับผิดเป็นจ�านวน

เงินประมาณ 298.40 ล้านบาท ซึ่ง ฮัทชิสัน ซีเอที และบีเอฟเคทีได้ยื่นค�าร้องโต้แย้ง ขณะน้ีคดีอยู่ระหว่างการพิจารณา

ของศาลปกครองกลาง ท้ังน้ี แม้ว่าฮัทชิสัน ซีเอทีและบีเอฟเคทีเชื่อว่าไม่ได้ผิดสัญญาและข้อเรียกร้องของ CAT Telecom 

ยังไม่ได้มีค�าช้ีขาดจนถึงท่ีสุดของศาล ว่า ฮัทชิสัน ซีเอที และบีเอฟเคทีปฏิบัติผิดสัญญาหรือไม่ อย่างไรก็ดี มีความเส่ียงท่ี

ธนาคารอาจช�าระเงินตามหนังสือค�้าประกัน ซึ่งท�าให้กลุ่มทรูจะต้องช�าระเงินคืนให้แก่ธนาคาร

ความเสี่ยงจากข้อพิพาทเก่ียวกับการจัดเก็บข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับผู ้ ใช ้บริการ

สืบเน่ืองจากท่ี ทรูมูฟ ได้ยื่นฟ้องคณะกรรมการ กทช. ปฏิบัติหน้าท่ีคณะกรรมการ กสทช. และเลขาธิการส�านักงานคณะ

กรรมการ กสทช. ต่อศาลปกครองกลางเกี่ยวกับข้อพิพาทเรื่องการด�าเนินการจัดเก็บข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับ 

ผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ีประเภทเรียกเก็บค่าบริการล่วงหน้าตามประกาศคณะกรรมการ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ ์

การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. 2551 โดยฟ้องขอให้เพิกถอนประกาศฉบับดังกล่าว เฉพาะข้อ 38 

และข้อ 96 และเพิกถอนมติและค�าวินิจฉัยของคณะกรรมการ กทช. ปฏิบัติหน้าท่ี คณะกรรมการ กสทช. และค�าส่ังของ

เลขาธิการคณะกรรมการ กสทช. ท่ีให้ ทรูมูฟ ปฏิบัติตามประกาศฉบับดังกล่าว ซึ่งศาลปกครองกลางได้พิพากษาให้  

ทรูมูฟ เป็นฝ่ายชนะคดี โดย กสทช. ได้มีการยื่นอุทธรณ์ค�าพิพากษาต่อศาลปกครองสูงสุดแล้ว โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการ

แสวงหาข้อเท็จจริงของศาลปกครองสูงสุด

ความเสี่ยงจากข้อพิพาทเก่ียวกับการเรียกเก็บค่าบริการล่วงหน้า

จากการท่ีส�านักงานคณะกรรมการ กสทช. ได้มีหนังสือแจ้งเตือนให้ทรูมูฟปรับปรุงเงื่อนไขการให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ี

ประเภทเรียกเก็บเงินค่าบริการล่วงหน้า ไม่ให้มีข้อก�าหนดในลักษณะเป็นการบังคับให้ผู้ใช้บริการต้องใช้บริการภายใน

ระยะเวลาท่ีก�าหนดและห้ามมิให้ก�าหนดเงื่อนไขท่ีมีลักษณะเป็นการบังคับให้ผู้ใช้บริการต้องใช้บริการภายในระยะเวลา

ท่ีก�าหนดอีกต่อไป และต่อมาได้มีการก�าหนดค่าปรับทางปกครองวันละ 100,000 บาท ซึ่ง ทรูมูฟ จึงได้ใช้สิทธิโต้แย้ง  

รวมถึงยื่นค�าฟ้องต่อศาลปกครองกลางขอเพิกถอนค�าสั่งก�าหนดค่าปรับทางปกครองวันละ 100,000 บาทตามกระบวนการ

แล้ว ซึ่งคดีน้ีศาลปกครองกลางพิพากษาไม่เป็นคุณแก่ ทรูมูฟ ดังน้ัน ทรูมูฟ จึงใช้สิทธิ์ในการอุทธรณ์ค�าพิพากษาไปยังศาล

ปกครองสูงสุด ขณะน้ีคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด

ความเสี่ยงจากการใช้และการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม (INTERCONNECTION CHARGE) ส�าหรับโทรศัพท์

พ้ืนฐาน

จากกรณีท่ี กสทช. มีค�าสั่งให้ บริษัทฯ ต้องท�าข้อตกลงการเช่ือมต่อโครงข่ายกับผู้ประกอบกิจการโทรศัพท์เคลื่อนท่ี 

รายอื่นท่ีไม่ได้อยู่ภายใต้กลุ่มบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้มีการโต้แย้งค�าสั่ง กสทช. ท้ายท่ีสุดศาลปกครองสูงสุดพิพากษา 

ให้เพิกถอนค�าสั่ง กสทช. เน่ืองจากบริษัทฯ เป็นเพียงเอกชนคู่สัญญากับทีโอทีซ่ึงเป็นเจ้าของโครงข่ายโทรศัพท์ 

พื้นฐาน บริษัทฯ จึงไม่ต ้องท�าข ้อตกลงดังกล่าว โดยมีกรณีเกี่ยวเน่ืองกันท่ีกสทช. ก็มีการออกค�าสั่งประกาศ 

อัตราช่ัวคราวของค่าเช่ือมต่อโครงข่าย (Interconnection Charge หรือ IC) ส�าหรับโทรศัพท์พื้นฐาน ท�าให ้

บริษัทฯ มีความเสี่ยงท่ีอาจจะถูกเรียกเก็บค่า IC จากผู้ให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ี ซึ่งอาจท�าให้บริษัทฯ มีค่าใช้จ่าย 

เพิ่มข้ึนในอนาคตส�าหรับกิจการโทรศัพท์พื้นฐานท่ีได้เคยประกอบกิจการมาก่อนส้ินสุดสัญญาร่วมการงานและร่วม

ลงทุนฯ โดยกรณีน้ีบริษัทฯ ได้ยื่นฟ้องคณะกรรมการ กสทช. ต่อศาลปกครองกลาง เม่ือวันท่ี 3 สิงหาคม พ.ศ. 2553  

เพื่อขอให้ศาลเพิกถอนค�าสั่งที่ออกประกาศอัตราชั่วคราวของค่า IC และเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ศาลปกครองกลาง 

ได้มีค�าพิพากษาให้ยกฟ้อง และบริษัทฯ ได้อุทธรณ์ค�าพิพากษาต่อศาลปกครองสูงสุด ขณะน้ีคดีอยู่ระหว่างการพิจารณา

ของศาลปกครองสูงสุด 



4141เชื่อมต่อถึงกันและกันอย่างแท้จริง

ท้ังน้ีมีกรณีท่ีดีแทคได้ยื่นค�าฟ้องต่อศาลปกครองกลาง เพื่อขอให้บริษัทฯ และ ทีโอทีร่วมกันช�าระค่าใช้และเช่ือมต่อโครงข่าย 

โทรคมนาคมจ�านวน 3.28 พันล้านบาท อย่างไรก็ดี บริษัทฯ เห็นว่าดีแทคไม่มีสิทธิเรียกเก็บค่าตอบแทนการเช่ือมต่อโครงข่าย 

กับบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับค�าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ีให้เพิกถอนค�าส่ัง กสทช. ท่ีบังคับให้บริษัทฯ ต้องท�าข้อตกลง

เช่ือมต่อโครงข่ายกับผู้ประกอบกิจการโทรศัพท์เคล่ือนท่ีรายอ่ืน ตามท่ีได้กล่าวข้างต้น ขณะน้ีคดีอยู่ระหว่างการพิจารณา

ของศาลปกครองกลาง

ความเสี่ยงจากการท�าสัญญาท่ีเกี่ยวข ้องกับการเข ้าถือหุ ้นในกลุ ่มฮัทชิสันและสัญญา HSPA ระหว่าง CAT 

TELECOM กับกลุ ่มทรู

กลุ่มทรู โต้แย้งค�าสั่งของ คณะกรรมการ กทช. ปฏิบัติหน้าท่ี คณะกรรมการ กสทช. ตามท่ีเลขาธิการคณะกรรมการ กสทช. 

ได้มีหนังสือถึงบริษัทฯ และเรียลมูฟแจ้งมติและค�าสั่งของคณะกรรมการ กทช. ปฏิบัติหน้าท่ีคณะกรรมการ กสทช. ท่ีสั่งให้ 

แก้ไขในส่วนท่ีเกี่ยวกับการท�าความตกลงเพื่อควบรวมกิจการโดยการเข้าซื้อหุ้นของกลุ่มฮัทชิสันให้เป็นไปตามประกาศ

คณะกรรมการ กทช. เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการควบรวมกิจการและการถือหุ้นไขว้ในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 

และในส่วนท่ีเกี่ยวกับการท�าความตกลงกับ CAT Telecom เกี่ยวกับการให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ีระบบ CDMA และ 

ระบบ HSPA ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ กทช. เรื่อง มาตรการเพื่อป้องกันมิให้มีการกระท�าอันเป็นการผูกขาด

หรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขันในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2549 และ พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคล่ืนความถี่ 

พ.ศ. 2553 น้ัน บริษัทฯ และเรียลมูฟ เห็นว่ามติและค�าส่ังของคณะกรรมการ กทช. ปฏิบัติหน้าท่ีคณะกรรมการ กสทช. 

ดังกล่าว ไม่มีความชัดเจนและไม่ชอบด้วยกฎหมาย บริษัทฯ และเรียลมูฟจึงได้ยื่นฟ้องคณะกรรมการ กสทช. และ

เลขาธิการ คณะกรรมการ กสทช. ต่อศาลปกครองกลาง และ เม่ือวันท่ี 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ศาลปกครองกลางได้

มีค�าพิพากษาให้เพิกถอนค�าสั่งของ กทช. ปฏิบัติหน้าท่ีคณะกรรมการ กสทช. ตามมติท่ีประชุมครั้งท่ี 30/2554 เม่ือวันท่ี 

28 กันยายน พ.ศ. 2554 โดยให้มีผลย้อนหลังไปถึงวันท่ีมีค�าส่ังดังกล่าว โดยปัจจุบันคณะกรรมการ กสทช. และเลขาธิการ 

คณะกรรมการ กสทช. ได้มีการยื่นอุทธรณ์ค�าพิพากษาต่อศาลปกครองสูงสุด ซ่ึงบริษัทฯ และเรียลมูฟ ได้ด�าเนินการ 

ตามข้ันตอนของกฎหมายต่อการยื่นอุทธรณ์ ปัจจุบันอยู่ในกระบวนการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด

ความเสี่ยงท่ีสืบเนื่องจากสัญญา HSPA 

ตามท่ี กลุ่มทรู และ CAT Telecom ได้มีการด�าเนินการตามสัญญา HSPA และยังมีข้อโต้แย้งในประเด็นต่างๆ โดยคู่สัญญา

ท่ีเกี่ยวข้องได้ด�าเนินการช�าระหน้ีระหว่างกันไปแล้วบางส่วน และก�าลังด�าเนินการเจรจาหาข้อยุติในประเด็นอ่ืนๆ ท่ียัง

มีความเห็นไม่ตรงกันเพื่อจะช�าระหน้ีในส่วนท่ียังเหลือต่อไป ดังน้ัน กรณีน้ีจึงมีความเส่ียงท่ี CAT Telecom อาจเรียกให้

บริษัทในกลุ่มทรู ช�าระหน้ีในส่วนท่ีไม่สามารถตกลงกันได้รวมถึงดอกเบ้ีย ปัจจุบัน อยู่ในระหว่างการเจรจาหาข้อยุติกับทาง  

CAT Telecom ซ่ึงท�าให้กลุ่มทรู อาจต้องจ่ายเงินในส่วนท่ียังไม่สามารถตกลงกันได้ และดอกเบ้ียท่ีเกิดข้ึนท้ังน้ีผลท่ีสุด 

ยังไม่สามารถคาดการณ์ได้ในขณะน้ี ดังน้ัน กลุ่มทรู จึงไม่ได้ต้ังส�ารองทางบัญชีส�าหรับรายการค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่าย

ท่ีอาจเกิดข้ึนจากรายการน้ีไว้ในงบการเงิน

ความเสี่ยงจากการท่ีกลุ ่มทรูต้องแข่งขันกับทีโอทีและ CAT TELECOM ซึ่งเคยเป ็นคู ่ สัญญาร่วมการงานฯ 

และคู ่สัญญาให้ด�าเนินการฯ ซึ่งอาจน�าไปสู ่ข ้อพิพาทต่างๆ ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจของกลุ ่มทรู 

บริษัทฯ และทรูมูฟได้เคยด�าเนินกิจการภายใต้สัญญาร่วมการงานฯ และ/หรือ สัญญาให้ด�าเนินการฯ กับทีโอที และ/หรือ 

CAT Telecom แล้วแต่กรณี ซึ่งสัญญาให้ด�าเนินการฯ ระหว่าง ทรูมูฟ กับ CAT Telecom ได้สิ้นสุดลงแล้วตั้งแต่วันท่ี  

15 กันยายน พ.ศ. 2556 ซ่ึงในช่วงการให้บริการตามประกาศคุ้มครองผู้ใช้บริการ ประกอบกับ ค�าส่ัง คสช. และหลักเกณฑ์

ท่ีเกี่ยวข้อง ทรูมูฟ และ CAT Telecom ยังมีความเห็นท่ีแตกต่างกันเกี่ยวกับการท�าหน้าท่ีเป็นผู้ให้บริการ รวมถึงสิทธิ 

ในการใช้เครื่องและอุปกรณ์ โดยความเห็นท่ีแตกต่างกันอาจมีผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจของผู้ประกอบกิจการซึ่งเป็น

บริษัทในกลุ่มทรู  
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อย่างไรก็ดีในกรณีของสัญญาร่วมการงานฯ ซึ่งได้ส้ินสุดไปแล้วในวันท่ี 28 ตุลาคม 2560 ท่ีในสัญญาก�าหนดให้ บริษัทฯ  

ท�าหน้าท่ีจัดสร้างโครงข่ายพื้นฐานให้แก่ ทีโอที เพื่อให้บริการโทรศัพท์พื้นฐาน หากมีข้อพิพาทเกิดข้ึน ทีโอทีซึ่งเป็นผู้จัดเก็บ

รายได้จากลูกค้าในโครงข่ายท้ังหมด และแบ่งส่วนแบ่งรายได้ให้บริษัทฯ ตามสัดส่วนท่ีระบุไว้ในสัญญาร่วมการงานฯ ท้ังน้ี 

เม่ือสัญญาดังกล่าวได้สิ้นสุดลงไปแล้ว บริษัทฯ และ ทีโอที ได้มีการด�าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวกับการจัดการในส่วนต่างๆ  

ท่ีเกี่ยวข้อง และอาจจะมีบางกรณีท่ีมีความเห็นไม่ตรงกันซ่ึงมีความเส่ียงท่ี ทีโอที จะมีความเห็นว่า บริษัทฯ ผิดสัญญาได้ 

ในขณะท่ีทรูมูฟ ก็อาจมีความเสี่ยงท่ีเกี่ยวเน่ืองตามมาได้ เช่น ภาระค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจากการใช้เครื่องและอุปกรณ ์

ตามสัญญาให้ด�าเนินการฯ เพื่อให้บริการในช่วงประกาศคุ้มครองผู้ใช้บริการและค�าส่ัง คสช. ซ่ึง CAT Telecom เห็นว่า

ตามประกาศคุ้มครองผู้ใช้บริการ ทรูมูฟ ต้องช�าระค่าใช้เครื่องและอุปกรณ์ท่ี ทรูมูฟ ใช้เพื่อให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ี 

บนคลื่น 1800 MHz ในช่วงเวลาดังกล่าว ให้ CAT Telecom แต่ ทรูมูฟ เห็นว่ายังไม่มีความชัดเจนและยังไม่เป็นท่ียุติว่า 

ทรูมูฟ มีหน้าท่ีในการรับภาระค่าใช้จ่ายดังกล่าวตามประกาศคุ้มครองผู้ใช้บริการหรือไม่

ความเส่ียงท่ีเกิดจากข้อพิพาทท่ี ทีโอที เรียกร้องให้ บริษัทฯ ช�าระค่าเสียหาย จากบริการอินเตอร์เน็ตความเร็ว

สูง ADSL 

เม่ือวันท่ี 28 ตุลาคม 2548 ทีโอที ได้ยื่นค�าเสนอข้อพิพาทระบุว่าบริษัทฯ ละเมิดข้อตกลงในสัญญาร่วมการงานฯ โดยให้

บริการหรือยินยอมให้ผู้อื่นน�าอุปกรณ์ในระบบไปให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (ADSL) ทีโอที เรียกร้องค่าเสียหาย

เป็นจ�านวนเงิน 2,010.21 ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ย นอกจากน้ี ทีโอทียังเรียกร้องให้บริษัทฯ ช�าระค่าเสียหายต่อเน่ืองจาก

เดือนกรกฎาคม 2548 อีกเดือนละ 180.00 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย และขอให้บริษัทฯ ระงับการให้บริการหรืออนุญาต

ให้ผู้อื่นให้บริการ ADSL ต่อมาเม่ือวันท่ี  6 พฤศจิกายน 2558 ทีโอที ได้ยื่นค�าร้องขอแก้ไขค�าเสนอข้อพิพาทโดยแก้ไข 

ค่าเสียหายจากการขาดรายได้จากให้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ADSL ต้ังแต่เดือนกันยายน 2544 ถึงเดือนสิงหาคม 

2558 เป็นจ�านวน 63,457,916,473 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตรา MLR+1 เป็นจ�านวนเงิน 22,748,372,095.10 บาท  

รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 86,206,288,568.10 บาท โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างกระบวนการทางอนุญาโตตุลาการ ท้ังน้ี ผลท่ีสุด 

ของคดีความดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถคาดการณ์ได้ในขณะน้ี ดังน้ัน บริษัทฯ จึงไม่ได้บันทึกรายจ่ายและไม่ได้ต้ังส�ารอง

ทางบัญชีส�าหรับรายการค่าเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนจากรายการน้ีไว้ในงบการเงิน

ความเสี่ยงเก่ียวกับกรณีท่ี CAT TELECOM เรียกร้องค่าใช ้บริการข้ามเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนท่ี (โรมมิ่ง)  

จากกลุ ่มทรู

เม่ือเดือนเมษายน พ.ศ. 2559 CAT Telecom ได้ยื่นฟ้อง เรียลมูฟ ต่อศาลปกครองกลางเพื่อเรียกให้ เรียลมูฟ ช�าระ 

ค่าตอบแทนการใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนท่ีภายในประเทศบนโครงข่ายโทรศัพท์เคล่ือนท่ีระบบ 2G  

คลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz (Domestic Roaming) ต้ังแต่วันท่ี 27 เมษายน พ.ศ. 2554 ถึงวันท่ี 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 

เป็นจ�านวน 22,972.07 ล้านบาท ปัจจุบันคดีอยู่ในระหว่างพิจารณาของศาลปกครองกลาง ท้ังน้ีผลท่ีสุดยังไม่สามารถ 

คาดการณ์ได้ในขณะน้ี ดังน้ัน กลุ่มทรู จึงไม่ได้ตั้งส�ารองทางบัญชีส�าหรับรายการค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายท่ีอาจเกิดข้ึน

จากรายการน้ีไว้ในงบการเงิน

ความเสี่ยงจากการอนุญาตต่างๆ ท่ีเ ก่ียวข้องกับการประกอบกิจการโทรทัศน์ และ/หรือ กิจการโทรคมนาคม

นโยบายการก�ากับดูแลของ คณะกรรมการ กสทช. มีผลต่อการเปล่ียนแปลงโครงสร้างธุรกิจโดยรวม ซ่ึงคาดว่าการแข่งขัน

ในตลาดจะรุนแรงมากข้ึน อีกท้ัง กลุ่มบริษัท อาจได้รับความเส่ียงจากนโยบายการก�ากับดูแลของ คณะกรรมการ กสทช.  

ท่ีมีความไม่แน่นอน และไม่เท่าเทียมกันระหว่างผู้รับสัมปทานท่ีถูกเปล่ียนผ่านเป็นผู้รับใบอนุญาตกับผู้รับใบอนุญาต 

รายใหม่จนส่งผลให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้เล่นในตลาดเดียวกันหรือตลาดท่ีเกี่ยวข้อง และจากนโยบาย

การก�ากับดูแลท่ีก่อให้เกิดต้นทุนการประกอบกิจการเพิ่มข้ึน รวมถึงความเสี่ยงจากความเปลี่ยนแปลงในเรื่องกฎเกณฑ์ 

การก�ากับดูแลการประกอบกิจการ และการก�ากับดูแลการแข่งขันส�าหรับบริษัทในกลุ่มทรูท่ีเป็นผู้รับใบอนุญาต
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ความเส่ียงทางด้านการเงิน

ความเสี่ยงจากการมีหน้ีสิน

ณ สิ้นปี 2560 กลุ่มทรู มีหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียจ่าย ประกอบด้วยเงินกู้ยืมระยะส้ัน ส่วนท่ีถึงก�าหนดช�าระภายใน 1 ปี 

ของเงินกู้ยืมระยะยาว และเงินกู้ยืมระยะยาว (ไม่รวมหน้ีสินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน) จ�านวน 119.5 พันล้านบาท เพิ่มข้ึน 

จากจ�านวน 111.8 พันล้านบาท ณ สิ้นปี 2559 จากการกู้ยืมเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนการขยายธุรกิจ รวมถึงการใช้เป็นเงิน

ทุนหมุนเวียนของกลุ่ม ทั้งนี้ บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าโครงสร้างเงินทุนของกลุ่มยังคงอยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยมีอัตราส่วนหนี้สิน 

สุทธิต่อ EBITDA ท่ี 2.5 เท่า ณ สิ้นปี 2560  ซึ่งค่อนข้างคงท่ีจาก ณ ส้ินปี 2559 แต่ลดลงจาก 3.0 เท่า ในไตรมาสก่อน

หน้า ท้ังน้ี ทางบริษัทฯ อาจมีแผนในการจัดหาเงินทุนผ่านการกู้ยืมเงิน และ/หรือ การออกตราสารหน้ี จึงอาจมีความเสี่ยง 

จากการท่ีไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้เพียงพอส�าหรับการช�าระเงินต้นและดอกเบ้ียในแต่ละปี หรืออาจมีผลกระทบต่อ

การขยายการลงทุนในอนาคตได้ อย่างไรก็ดี กลุ่มทรู เช่ือว่าจะสามารถจัดหาเงินกู้ยืมใหม่ เพื่อช�าระคืนหน้ีสินเดิมและ 

ปรับเปลี่ยนการช�าระคืนเงินต้นให้เหมาะสมกับกระแสเงินสดของกลุ่มทรูได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ กลุ่มทรู ยังมีแหล่งเงินทุน 

หลายช่องทาง อาทิ เงินสดจากการด�าเนินงาน การได้รับเครดิตจากกลุ่มผู้จัดจ�าหน่ายอุปกรณ์ (vendor financing) รวมถึง

การจ�าหน่ายสินทรัพย์เข้ากองทุน DIF และการถือหน่วยลงทุน DIF ของบริษัทฯ

ความเสี่ยงจากการเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปล่ียนและอัตราดอกเบ้ีย 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 กลุ่มทรูไม่มีหน้ีสินระยะยาวท่ีอยู่ในสกุลเงินต่างประเทศ (ไม่รวมหน้ีสินภายใต้สัญญาเช่า

การเงิน) 

มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรมของเงินกู้ยืมประเภทไม่หมุนเวียน (ไม่รวมหน้ีสินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน) ของกลุ่ม

บริษัทมีดังน้ี (โปรดดูรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 27)

  	 งบการเงินรวม

   มูลค่าตามบัญชี	 	 	มูลค่ายุติธรรม

	 	 พ.ศ.	2560	 	 พ.ศ.	2559	 	 พ.ศ.	2560	 	 พ.ศ.	2559

	 	 ล้านบาท	 	 ล้านบาท	 	 ล้านบาท	 	 ล้านบาท

 หุ้นกู้ 44,122.74  55,038.06  42,533.83  53,427.55

นอกจากน้ี กลุ่มทรู ยังมีค่าใช้จ่ายท่ีต้องจ่ายให้เจ้าหน้ีการค้าเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ท้ังน้ี กลุ่มบริษัทได้น�าวิธีการ

บริหารความเสี่ยงท่ีเกิดจากเงินตราต่างประเทศดังต่อไปน้ีมาใช้ เพื่อป้องกันความเสี่ยงท่ีเกิดจากการผันผวนของอัตรา

แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

 • ท�าสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 

 • เจรจาตกลงเงื่อนไขการจ่ายช�าระหน้ีในสกุลเงินตราต่างประเทศเป็นแต่ละรายการ

 • เจรจาตกลงกับเจ้าหน้ีต่างประเทศ เพื่อแบ่งภาระจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ

 • น�าเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯท่ีฝากไว้ในบัญชีเงินฝากท่ีเป็นสกุลเงินต่างประเทศไปช�าระภาระหน้ีสินท่ีเป็นเงินสกุล 

  ดอลลาร์สหรัฐฯ
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การพิจารณาความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจะท�าในแต่ละสกุลเงินและสภาวะความเสี่ยงดังกล่าวจะถูกประมาณการ 

ล่วงหน้าอย่างน้อยหน่ึงปี เงินสกุลบาทเป็นเงินสกุลหลักในการด�าเนินงานของกลุ่มบริษัท ความผันผวนอันเกิดจากอัตรา

แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศท�าให้เกิดสภาวะท่ีไม่แน่นอน ซ่ึงอาจจะส่งผลกระทบต่อผลประกอบการทางด้านการเงิน

และด้านเศรษฐกิจของกลุ่มบริษัท การท�าสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าสามารถน�ามาใช้ป้องกันความเส่ียง

เหล่าน้ีได้ โดยท่ีการท�าสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศน้ันจะต้องไม่เป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ของการเก็งก�าไร ในการ

ป้องกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปล่ียน โดยการใช้สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 

ดังกล่าว กลุ่มบริษัทจะพิจารณาป้องกันความเสี่ยงท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศเป็นรายธุรกรรม

ความเสี่ยงจากการลงทุนท่ีอาจท�าให้เกิดการด้อยค่า

กลุ่มทรู มีการประเมินมูลค่าและพิจารณาถึงความคุ้มค่าของการลงทุนอย่างถี่ถ้วนก่อนจะท�าการลงทุนในแต่ละธุรกิจหรือ

สินทรัพย์ใดๆ นอกจากน้ี บริษัทมีการทดสอบการด้อยค่าของมูลค่าของเงินลงทุนเม่ือมีข้อบ่งช้ีว่าเงินลงทุนน้ันอาจเกิดการ

ด้อยค่า สิ่งเหล่าน้ี ท�าให้ผู้บริหารเช่ือม่ันว่าบริษัทไม่มีความเส่ียงจากการด้อยค่าอย่างมีนัยส�าคัญต่องบการเงินของบริษัท

ความเส่ียงเฉพาะจากการท�าสัญญากับกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล (เดิมชื่อ กองทุนรวมโครงสร้าง 

พ้ืนฐานโทรคมนาคม ทรู โกรท) (“กองทุน”)

กลุ่มทรู มีภาระเพิ่มข้ึนจากการเข้าท�าธุรกรรมกับกองทุนดังต่อไปน้ี

(1) การจ่ายค่าเช่าทรัพย์สิน ซ่ึงได้แก่ พื้นท่ี (slots) บนเสาโทรคมนาคม และระบบใยแก้วน�าแสงท่ีกลุ่มทรูในฐานะผู้เช่า

และผู้เช่าช่วงกลับต้องช�าระให้แก่กองทุนในฐานะผู้ให้เช่าภายใต้สัญญาเช่าด�าเนินการ บ�ารุงรักษา และบริหารจัดการหลัก 

และสัญญาเช่าช่วง ด�าเนินการ บ�ารุงรักษา และบริหารจัดการ ((ก) สัญญาเช่าหลัก (Master Lease Agreement) 

(ข) สัญญาเช่าช่วงหลัก (Master Sub-Lease Agreement) (ค) ธุรกรรมการขยายระยะเวลาการเช่าทรัพย์สินของกองทุน 

ในปัจจุบัน และ (ง) หนังสือข้อตกลงเพื่อเช่าทรัพย์สิน (Letter of Agreement)) โดยมีระยะเวลาการเช่าถึงวันท่ี 15 กันยายน 

พ.ศ. 2576 (ส�าหรับสายใยแก้วน�าแสง บริษัทในกลุ่มทรูตกลงต่ออายุการเช่า หรือเช่าช่วง อีกเป็นระยะเวลา 10 ปี หรือ

ตามระยะเวลาท่ีเหลืออยู่ของใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมของบริษัทในกลุ่มทรู แล้วแต่ระยะเวลาใดจะส้ันกว่า 

โดยเป็นไปตามเงื่อนไขท่ีก�าหนดในสัญญาท่ีเกี่ยวข้อง)  นอกจากน้ี บริษัทในกลุ่มทรูยังมีข้อผูกพันท่ีจะต้องด�าเนินการ 

ตามหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีระบุในสัญญาท่ีเกี่ยวข้อง

(2) การส่งมอบรายได้ท่ีกลุ่มทรูต้องส่งมอบให้แก่กองทุนภายใต้สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ระหว่างบริษัท 

ในกลุ่มทรูในฐานะผู้ขายและกองทุนในฐานะผู้ซ้ือ เพื่อจ�าหน่ายไปซึ่งสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิจากการให้เช่า 

ทรัพย์สินภายใต้สัญญาให้เช่าทรัพย์สินของบริษัท เอเชีย ไวร์เลส  คอมมิวนิเคชั่น จ�ากัด และภายใต้สัญญาเช่า 

เครือ่งและอปุกรณ์ HSPA โดยท่ีภายหลงัวนัครบก�าหนดสญัญาให้เช่าทรพัย์สนิของบรษิทั เอเชยี ไวร์เลส  คอมมิวนิเคช่ัน จ�ากดั 

ดังกล่าว บริษัทในกลุ่มทรู มีหน้าท่ีโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินจ�านวนหน่ึงให้แก่กองทุนภายใต้สัญญาโอนขายทรัพย์สิน

และสิทธิรายได้โอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ท่ีเกี่ยวข้องและภายหลังวันครบก�าหนดสัญญาเช่าเครื่องและอุปกรณ ์

HSPA หากกองทุนใช้สิทธิ์ซ้ือทรัพย์สินภายใต้สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ท่ีเกี่ยวข้อง บริษัทในกลุ่มทรูมีหน้าท่ี 

โอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินจ�านวนหน่ึงให้แก่กองทุนภายใต้สัญญาดังกล่าว  นอกจากน้ี บริษัทในกลุ่มทรูยังมีหน้าท่ีต้อง 

ส่งมอบรายได้จากการให้เช่าพื้นท่ีจ�านวน 1 พื้นท่ีต่อเสาโทรคมนาคมของบริษัทในกลุ่มทรูส่วนท่ีเหลือภายใต้สัญญา 

โอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ท่ีไม่ได้โอนกรรมสิทธิ์ให้แก่กองทุน เป็นระยะเวลาไม่ต�่ากว่า 10 ปีนับแต่วันถัดจากวัน 

ครบก�าหนดสัญญาเช่าหรือวันยกเลิกสัญญาเช่าเครื่องและอุปกรณ์ HSPA ดังกล่าว 

ในการน้ี บริษัทในกลุ่มทรูมีหน้าท่ีปฏิบัติตามสัญญาดังกล่าวข้างต้น และหากบริษัทในกลุ่มทรูไม่ปฏิบัติตามสัญญา บริษัท

ในกลุ่มทรูอาจต้องช�าระค่าเสียหายหรือด�าเนินการอ่ืนใดตามสัญญาท่ีเกี่ยวข้อง 

ท้ังน้ี ภาระท่ีเพิ่มข้ึนดังกล่าว อาจส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดและสภาพคล่องของกลุ่มทรู ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อ 

ความสามารถในการช�าระคืนหน้ีสินหรือการขยายการลงทุนในอนาคต อย่างไรก็ดี กลุ่มทรูยังมีแหล่งเงินทุนอีกหลาย 
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ช่องทางเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว อาทิ เงินสดจากการด�าเนินงาน การได้รับเครดิตจากกลุ่มผู้จัดจ�าหน่ายอุปกรณ์ 

(vendor financing) รวมถึงการถือหน่วยลงทุนของกองทุน (DIF) ของบริษัทฯ

ความเส่ียงจากการท่ีบริษัทฯ มีผู ้ ถือหุ ้นรายใหญ่ ถือหุ ้นในสัดส่วนมากกว่าร ้อยละ 50

ณ วันท่ี 16 มีนาคม 2560 กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ คือ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ�ากัด และบริษัทท่ีเกี่ยวข้อง

ถือหุ้นของบริษัทฯ รวมกันเป็นจ�านวนร้อยละ 50.21 ของจ�านวนหุ้นท่ีจ�าหน่ายได้แล้วท้ังหมดของบริษัทฯ ซ่ึงโดยลักษณะ 

เช่นน้ี อาจพิจารณาได้ว่า นักลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากการท่ีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นในบริษัทฯ มากกว่าร้อยละ 50 เน่ืองจาก

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่สามารถควบคุมมติท่ีประชุมท่ีต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ เช่น การแต่งตั้งกรรมการ เป็นต้น ดังน้ัน ผู้ถือหุ้น 

รายย่อยอาจไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่องท่ีผู้ถือหุ้นรายใหญ่เสนอได้ อย่างไรก็ตาม  

คณะกรรมการของบริษัทฯ ให้ความส�าคัญต่อการด�าเนินการภายใต้หลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีเป็นอย่างยิ่ง เพื่อ 

เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมและเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับการ

พิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ เป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี นอกจากน้ี หากเป็นเรื่องท่ี

เกี่ยวข้องกับผู ้ถือหุ้นรายใหญ่ และเป็นรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ จะต้องด�าเนินการ 

ตามมาตรการและข้ันตอนท่ีก�าหนดไว้ใน “ระเบียบในการเข้าท�ารายการระหว่างกัน” ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย 

อย่างเคร่งครัด

ความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนใหม่ 

บริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงท่ีจะเกิดข้ึนในระยะยาว โดยจัดส่งแบบสอบถามและท�าการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกัน

ระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงท่ีจะเกิดข้ึนใหม่ เพื่อรวบรวมข้อมูลและร่วมหารือประเด็นความเสี่ยงท่ีอาจเกิด

ข้ึนในการท�างานของแต่ละภาคส่วน รวมท้ังประเด็นของความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนใหม่จากปัจจัยภายในและภายนอก โดยจัด

ท�าสรุปรวบรวมประเด็นความเสี่ยงของหน่วยงานท้ังหมดและจัดล�าดับความส�าคัญเพื่อก�าหนดมาตรการป้องกันและการ

เยียวยาต่อไป

ความเร็วของนวัตกรรม

ก่อกวนและ	/	หรือ

เทคโนโลยีใหม่	(Quick	move	

of	disruptive	innovations	

and/or	new	technologies)

ความม่ันคงและประสิทธิ

สภาพของระบบรักษาความ

ปลอดภัยของข้อมูลส่วน

บุคคล	(Data	Privacy	&	

Security)

ความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของ

เทคโนโลยีและความต้องการ

ท่ีเพิ่ม ข้ึนของผู ้บริ โภคในยุค

สังคมดิจิทัล ส่งผลให้บริษัท

ต ้องตระหนักถึงการพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐานรวมถึงแผน

ธุรกิจของบริษัทเพื่อรองรับ

รูปแบบการท�างานของห่วงโซ่

คุณค่าท่ีขยายตัวข้ึน รวมท้ัง 

การพัฒนานวัตกรรมของสินค้า

และการบริการ เพื่ อความ

เป็นผู ้น�าทางด้านเทคโนโลยี

และตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์ 

ของผู้บริโภคได้อย่างสม�่าเสมอ   

บริษัทต้องตื่นตัวในการพัฒนา

เทค โน โลยี แล ะนวั ต ก ร รม

อย่างสม�่าเสมอเพื่อให้ม่ันใจว่า

ศักยภาพทางเทคโนโลยีของ

บริษัทจะสามารถตอบสนอง

อยา่งไรกต็าม บรษิัทได้ตระหนกั

ถึงนวัตกรรมท่ีก่อให้เกิดความ

วุ ่นวายหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ 

ท่ีอาจเกิด ข้ึนแซงหน้าความ

สามารถขององค์กร ในการ

รักษาระดับการแข่งขัน บริษัท

ให้ความสนใจกับความก้าวหน้า

ท าง เทค โน โลยี ดิ จิ ทั ลและ 

รูปแบบธุรกิจท่ีเปลี่ยนแปลงไป

อย่างรวดเร็ว ท�าให้บริษัทต้อง

ปรับปรุงแผนธุรกิจให้สอดรับ

กับวิถีชีวิตของผู ้บริโภคอย่าง

สม�่าเสมอ ท้ังน้ี หากบริษัท 

ไม่สามารถปรับตัวได้ อาจท�าให้

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

และความสามารถทางการ

แข่งขันในตลาด รวมถึงอัตรา

การสร้างรายได้ของบริษัทของ

ลดลง 

ปริมาณข้อมูลท่ีมากข้ึน และ

ป ั จ จั ยคว ามก ้ า วหน ้ า ท า ง

เทค โน โลยี ด ้ านการรั บส ่ ง

และการเก็บข้อมูล ส่งผลให้

อัตราของการจารกรรมข้อมูล 

อาชญากรรมออนไลน ์ เพิ่ ม

สูงข้ึนตามไปด้วย หากระบบ

ความปลอดภัยยังล้าสมัยไม่มี

การปรับปรุงเพื่อให ้ เท ่าทัน

เทคโนโลยี ท่ีเปลี่ยนแปลงไป

อย่างรวดเร็ว อาจน�าไปสู ่ผล 

บ ริ ษั ท มี ก า ร ท บ ท ว น แ ล ะ

ปรับปรุงนโยบายทางธุรกิจ

อย ่างสม�่ า เสมอ เพื่อความ

คล ่อง ตัว ในการปฏิ บัติ งาน

อย ่างรวดเร็ว รวมท้ังมีการ

ลงทุนเพื่อพัฒนาโครงสร ้าง

พื้นฐานและนวัตกรรมจากการ

บริหารจัดการภายในและการ

ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก

อย่างสม�่าเสมอ เพื่อพัฒนา

ขีดความสามารถในการปฏิบัติ

งานและการแข่งขันในตลาด 

นอกจากน้ีบริษัทยังมีนโยบาย

ในการพัฒนาพนักงานอย่าง

สม�่าเสมอเพื่อสร ้างเสริมให ้

พนักงานมีความรู ้ความเข้าใจ

เ กี่ ย ว กั บ ก า ร ส ร ้ า ง ส ร ร ค ์

นวัตกรรม และการพัฒนา

เทคโนโลยีท้ังด้านกระบวนการ

ความเส่ียงระยะยาว มาตรการป้องกันเน้ือหา ผลกระทบต่อธุรกิจ
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ความม่ันคงและประสิทธิ

สภาพของระบบรักษาความ

ปลอดภัยของข้อมูลส่วน

บุคคล	(Data	Privacy	&	

Security)

ความต้องการและเสริมสร้าง 

คุณค ่าให ้แก ่ลูกค ้าผ ่านการ

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล

และนวัตกรรมอย่างสม�่าเสมอ 

รวม ท้ังตระหนักถึงบทบาท 

และความคล ่ องตั ว ในการ

ปฏิบัติงานของบริษัทในสังคม

ท่ีเปลี่ยนแปลงไป

เทคโนโลยีด ้ านการสื่ อสาร

โทรคมนาคมมีบทบาทต่อการ 

ด� า เ นิ น ชี วิ ตประจ� า วั นของ

ผู้คนในสังคมอย่างมาก การท่ี 

ผู ้บริโภคสามารถเข ้าถึงการ

ให ้บริ การข ้ อ มูล  ข ่ า วสาร 

ได ้สะดวกในอัตราความเร็ว

การรับส่งข้อมูลระดับกิกะไบต์  

ส ่ ง ผ ล ใ ห ้ ป ริ ม า ณ ข ้ อ มู ล 

ด้านต่างๆ เช่น Internet of 

Things (IoT) Big Data และ

ข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าเพิ่มข้ึน

อย่างมาก โดยมีเทคโนโลยีการ

เก็บข้อมูลแบบใหม่ เช่น คลาวด์ 

ถือก�าเนิดข้ึน ท้ังน้ีผู้ให้บริการ

ด้านการสื่อสารโทรคมนาคม

ต้องบริหารจัดการข้อมูลต่างๆ 

ในระบบอย่างเหมาะสมและ

เป ็น ไปตามข ้อก� าหนดของ

กฎหมาย เพื่อให้ม่ันใจว่าข้อมูล

ของลูกค ้าได ้รับการปกป้อง

อย่างรัดกุม

ปริมาณข้อมูลท่ีมากข้ึน และ

ป ั จ จั ยคว ามก ้ า วหน ้ า ท า ง

เทค โน โลยี ด ้ านการรั บส ่ ง

และการเก็บข้อมูล ส่งผลให้

อัตราของการจารกรรมข้อมูล 

อาชญากรรมออนไลน ์ เพิ่ ม

สูงข้ึนตามไปด้วย หากระบบ

ความปลอดภัยยังล้าสมัยไม่มี

การปรับปรุงเพื่อให ้ เท ่าทัน

เทคโนโลยี ท่ีเปลี่ยนแปลงไป

อย่างรวดเร็ว อาจน�าไปสู ่ผล 

กระทบทางลบต่อผู้บริโภคและ

บริษัท เช่น การมีข้อมูลรั่วไหล 

ส่งผลเสียต่อความน่าเช่ือถือ

ของระบบความปลอดภัยของ

ฐานข้อมูล รวมท้ังภาพลักษณ์

ของบริษัทและการเงิน เป็นต้น 

ดังน้ันการดูแลระบบรกัษาความ

ปลอดภัยของฐานข้อมูลอย่าง

รัดกุมจึงมีความส�าคัญอย่างยิ่ง 

และอุปกรณ์ โดยค�านึงถึงปัจจัย

ทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและ

สิ่งแวดล้อม

บริษัทก� าหนดนโยบายด ้าน

ความปลอดภั ยของข ้ อ มู ล 

โดยมีระบบการจัดการความ

ปลอดภัยส�าหรับข้อมูลส่วนตัว

และสารสนเทศ (Information 

Security Management: ISM) 

ตามมาตรฐาน ISO 27001 

และนโยบายการเข้าถึงข้อมูล

ส�าหรับหน่วยงานหรือบุคลากร

ภายนอก (Third-Party Security 

Policy) รวมท้ังการปรับปรุงและ

พัฒนาระบบความปลอดภัย

ของข้อมูลเพื่อความพร้อมใน

การรองรับเทคโนโลยีในอนาคต 

ด้วยการทดสอบการบกุรกุระบบ 

จากภายนอก (Penetrat ion 

test) และการแก้ไขจุดผิดพลาด 

(Loop hole check) ควบคู่กันไป 

รวมท้ังบรษิทัการปลูกฝังพนักงาน 

ในหัวข้อความมีศีลธรรมจรรยา

และความรับผิดชอบในการ 

ใช้ข้อมูลอยู่เสมอ

ความเส่ียงระยะยาว มาตรการป้องกันเน้ือหา ผลกระทบต่อธุรกิจ
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CORPORATE AND OTHER

SIGNIFICANT INFORMATION

ข ้ อ มู ล ท่ั ว ไ ป แล ะ ข ้ อมู ลส� ำ คัญอื่ น

ข้อมูลท่ัวไป

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหำชน)

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”) มีช่ือย่อหลักทรัพย์ในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่ำ “TRUE” ได้

จดทะเบียนก่อต้ังบริษัทฯ เม่ือวันท่ี 13 พฤศจิกำยน 2533 ในนำมบริษัท ซีพี เทเลคอมมิวนิเคช่ัน จ�ำกัด โดยมีทุนจดทะเบียน

เริ่มแรก 1,000 ล้ำนบำท เพื่อด�ำเนินธุรกิจทำงด้ำนโทรคมนำคม ต่อมำได้จดทะเบียนแปรสภำพเป็นบริษัทมหำชนจ�ำกัด 

เม่ือวันท่ี 11 กุมภำพันธ์ 2536 ทะเบียนเลขท่ี 0107536000081

ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2560 บริษัทฯ มทีุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 133,474,621,856 บำท เปน็หุ้นสำมญัจ�ำนวน 33,368,655,464 หุ้น  

มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 4 บำท โดยมีทุนท่ีเรยีกช�ำระแล้วจ�ำนวน 133,472,781,204 บำท เป็นหุ้นสำมัญจ�ำนวน 33,368,195,301 หุ้น 

มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 4 บำท

โดยมีท่ีตั้งส�ำนักงำนใหญ่อยู่ท่ี

เลขท่ี 18 อำคำรทรู ทำวเวอร์ ถนนรัชดำภิเษก แขวงห้วยขวำง

เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310

โทรศัพท์ (662) 859-1111 โทรสำร (662) 859-9134

Website : www.truecorp.co.th

บริษัทย่อย บริษัทร ่วม และ บริษัทท่ีเข ้ำร ่วมลงทุน 

ชื่อบริษัท สถานท่ีต้ังส�านักงาน ประเภทธุรกิจ ทุนช�าระแล้ว % การถือหุ ้น

บริษัท เอพีแอนด์เจ 

โปรดักชัน จ�ำกัด

เลขท่ี 105/1 

ถนนเทศบำลสงเครำะห์

แขวงลำดยำว เขตจตุจักร

กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ (662) 954-3512

โทรสำร (662) 954-3513

ธุรกิจบันเทิง 16.67 ล้ำนบำท 

แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ

จ�ำนวน 166,667 หุ้น 

มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 100 บำท 

เรียกช�ำระเต็มมูลค่ำ

70.00

บริษัท เอเซีย ไวร์เลส 

คอมมิวนิเคช่ัน จ�ำกัด

18 อำคำรทรู ทำวเวอร์

ถนนรัชดำภิเษก แขวงห้วยขวำง

เขตห้วยขวำง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ (662) 859-1111

โทรสำร (662) 859-9134

ผู้ให้เช่ำอุปกรณ์

โทรคมนำคม

5,720.92 ล้ำนบำท 

แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ

จ�ำนวน 1,144.18 ล้ำนหุ้น 

มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 5 บำท 

เรียกช�ำระเต็มมูลค่ำ

100.00
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ชื่อบริษัท สถานท่ีต้ังส�านักงาน ประเภทธุรกิจ ทุนช�าระแล้ว % การถือหุ ้น

บริษัท กรุงเทพอินเตอร์

เทเลเทค จ�ำกัด (มหำชน)

18 อำคำรทรู ทำวเวอร์

ถนนรัชดำภิเษก 

แขวงห้วยขวำง

เขตห้วยขวำง กรุงเทพฯ 

10310

โทรศัพท์ (662) 859-1111

โทรสำร (662) 859-9134

ธุรกิจลงทุน 16,229 ล้ำนบำท 

แบ่งเป็นหุ้นสำมัญจ�ำนวน 

6,491.74 ล้ำนหุ้น 

มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 2.50 บำท 

เรียกช�ำระเต็มมูลค่ำ

99.74

บริษัท บี บอยด์ ซีจี จ�ำกัด 18 อำคำรทรู ทำวเวอร์

ถนนรัชดำภิเษก 

แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง 

กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ (662) 859-1111

โทรสำร (662) 859-9134

ผลิตกำร์ตูน

แอนนิเมชั่น

124.67 ล้ำนบำท 

แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ

จ�ำนวน 12.47 ล้ำนหุ้น 

มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 10 บำท 

เรียกช�ำระเต็มมูลค่ำ

84.67

บริษัท บีเอฟเคที 

(ประเทศไทย) จ�ำกัด

18 อำคำรทรู ทำวเวอร์

ถนนรัชดำภิเษก  

แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง 

กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ (662) 859-1111

โทรสำร (662) 859-9134

ให้เช่ำอุปกรณ์

โทรคมนำคม

23,358.32 ล้ำนบำท 

แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ

จ�ำนวน 233.58 ล้ำนหุ้น 

มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 100 บำท 

เรียกช�ำระเต็มมูลค่ำ

100.00

บริษัท ซีนิเพล็กซ์ จ�ำกัด 118/1 อำคำรทิปโก้ 

ถนนพระรำม 6  

แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท 

กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ (662) 764-9000

โทรสำร (662) 764-9900

ผลิตรำยกำร

โทรทัศน์ 

1,283.43 ล้ำนบำท 

แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ

จ�ำนวน 128.34 ล้ำนหุ้น 

มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 10 บำท  

เรียกช�ำระเต็มมูลค่ำ

100.00

บริษัท ฮัทชิสัน ซีเอที 

ไวร์เลส มัลติมีเดีย จ�ำกัด

18 อำคำรทรู ทำวเวอร์

ถนนรัชดำภิเษก  

แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง 

กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ (662) 859-1111

โทรสำร (662) 859-9134

หยุดด�ำเนินงำน 950 ล้ำนบำท 

แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ

จ�ำนวน 95 ล้ำนหุ้น 

มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 10 บำท  

เรียกช�ำระเต็มมูลค่ำ

68.20

บริษัท ฮัทชิสัน มัลติมีเดีย 

เซอร์วิส (ประเทศไทย) 

จ�ำกัด

18 อำคำรทรู ทำวเวอร์

ถนนรัชดำภิเษก  

แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง 

กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ (662) 859-1111

โทรสำร (662) 859-9134

หยุดด�ำเนินงำน 230 ล้ำนบำท 

แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ

จ�ำนวน 23 ล้ำนหุ้น 

มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 10 บำท  

เรียกช�ำระเต็มมูลค่ำ

100.00

บริษัท ฮัทชิสัน 

เทเลคอมมิวนิเคช่ันส์ 

(ประเทศไทย) จ�ำกัด

18 อำคำรทรู ทำวเวอร์

ถนนรัชดำภิเษก  

แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง 

กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ (662) 859-1111

โทรสำร (662) 859-9134

หยุดด�ำเนินงำน 54 ล้ำนบำท แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ

จ�ำนวน 3.6 ล้ำนหุ้น มูลค่ำ 

ท่ีตรำไว้หุ้นละ 15 บำท  

เรียกช�ำระเต็มมูลค่ำ

100.00
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ชื่อบริษัท สถานท่ีต้ังส�านักงาน ประเภทธุรกิจ ทุนช�าระแล้ว % การถือหุ ้น

บริษัท ฮัทชิสัน ไวร์เลส 

มัลติมีเดีย โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด

18 อำคำรทรู ทำวเวอร์

ถนนรัชดำภิเษก  

แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง 

กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ (662) 859-1111

โทรสำร (662) 859-9134

ธุรกิจลงทุน 10 ล้ำนบำท แบ่งเป็น

หุ้นสำมัญจ�ำนวน 590,000 หุ้น 

และ หุ้นบุริมสิทธิจ�ำนวน  

410,000 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 

10 บำท เรียกช�ำระเต็มมูลค่ำ

92.26

บริษัท ศูนย์บริกำร

วิทยำกำร 

อินเตอร์เนต จ�ำกัด

2/4 อำคำรชับบ์ ช้ัน 10  

ถนนวิภำวดีรังสิต 

แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ 

กรุงเทพฯ 10210

โทรศัพท์ (662) 779-7777

โทรสำร (662) 779-7111

กำรสื่อสำร

โทรคมนำคม 

ท่ีมิใช่ภำครัฐ

50 ล้ำนบำท แบ่งเป็น

หุ้นสำมัญจ�ำนวน 12 ล้ำนหุ้น 

มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 10 บำท 

ซึ่งประกอบด้วย หุ้นสำมัญท่ีเรียก

ช�ำระเต็มมูลค่ำแล้ว จ�ำนวน  

2.67 ล้ำนหุ้น และ หุ้นสำมัญ

ท่ีเรียกช�ำระยังไม่เต็มมูลค่ำอีก

จ�ำนวน 9.33 ล้ำนหุ้น โดยเรียก

ช�ำระไว้ท่ีมูลค่ำหุ้นละ 2.50 บำท

56.93

บริษัท เค เอส ซี  

คอมเมอร์เชียล 

อินเตอร์เนต จ�ำกัด

2/4 อำคำรชับบ์ ช้ัน 10

ถนนวิภำวดีรังสิต 

แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่

กรุงเทพฯ 10210

โทรศัพท์ (662) 779-7777

โทรสำร (662) 779-7111

บริกำร

อินเทอร์เน็ต

153.04 ล้ำนบำท 

แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ

จ�ำนวน 15.3 ล้ำนหุ้น 

มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 10 บำท เรียก

ช�ำระเต็มมูลค่ำ

56.83

บริษัท เอ็มเคเอสซีเวิลด์

ดอทคอม จ�ำกัด

2/4 อำคำรชับบ์ ช้ัน 10

ถนนวิภำวดีรังสิต 

แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่

กรุงเทพฯ 10210

โทรศัพท์ (662) 779-7777

โทรสำร (662) 779-7111

ธุรกิจอินเทอร์เน็ต

และผู้จัดจ�ำหน่ำย

139.64 ล้ำนบำท 

แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ

จ�ำนวน 13.95 ล้ำนหุ้น 

และหุ้นบุริมสิทธิ

จ�ำนวน 0.01 ล้ำนหุ้น 

มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 10 บำท 

เรียกช�ำระเต็มมูลค่ำ

91.08

บริษัท แพนเทอร์ 

เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จ�ำกัด

118/1 อำคำรทิปโก้ 

ถนนพระรำม 6  

แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท 

กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ (662) 764-9000

โทรสำร (662) 764-9900

ให้บริกำรด้ำน

กำรบริหำรจัดกำร

แก่ศิลปิน และ

ธุรกิจอื่นที่

เกี่ยวข้อง

555 ล้ำนบำท แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ

จ�ำนวน 105.50 ล้ำนหุ้น 

มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 10 บำท 

ซึ่งประกอบด้วย หุ้นสำมัญท่ี

เรียกช�ำระเต็มมูลค่ำแล้ว จ�ำนวน 

15.50 ล้ำนหุ้น และ หุ้นสำมัญ

ท่ีเรียกช�ำระยังไม่เต็มมูลค่ำอีก

จ�ำนวน 90 ล้ำนหุ้น 

โดยเรียกช�ำระไว้ท่ีมูลค่ำ

หุ้นละ4.44 บำท 

99.99
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ชื่อบริษัท สถานท่ีต้ังส�านักงาน ประเภทธุรกิจ ทุนช�าระแล้ว % การถือหุ ้น

บริษัท เรียล มูฟ จ�ำกัด 18 อำคำรทรู ทำวเวอร์

ถนนรัชดำภิเษก  

แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง 

กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ (662) 859-1111

โทรสำร (662) 859-9134

ผู้ให้บริกำร

ขำยต่อบริกำร

โทรศัพท์เคลื่อนท่ี

7,000 ล้ำนบำท แบ่งเป็น 

หุ้นสำมัญ จ�ำนวน 70 ล้ำนหุ้น 

มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 100 บำท 

เรียกช�ำระเต็มมูลค่ำ

99.74

บริษัท สมุทรปรำกำร 

มีเดีย คอร์ปอเรช่ัน จ�ำกัด

18 อำคำรทรู ทำวเวอร์

ถนนรัชดำภิเษก แขวง

ห้วยขวำง เขตห้วยขวำง 

กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ (662) 859-1111

โทรสำร (662) 859-9134

หยุดด�ำเนินงำน 1 ล้ำนบำท 

แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ

จ�ำนวน 10,000 หุ้น 

มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 100 บำท 

เรียกช�ำระเต็มมูลค่ำ

99.69

บริษัท แซทเทลไลท์ 

เซอร์วิส จ�ำกัด

118/1 อำคำรทิปโก้ 

ถนนพระรำม 6 แขวงสำมเสน

ใน เขตพญำไท กรุงเทพฯ 

10400

โทรศัพท์ (662) 764-9000

โทรสำร (662) 764-9900

ขำยและให้เช่ำ

อุปกรณ์ท่ีเกี่ยวกับ

บริกำรโทรทัศน์

ระบบบอกรับเป็น

สมำชิก

1,338 ล้ำนบำท 

แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ

จ�ำนวน 223 ล้ำนหุ้น 

มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 6 บำท

เรียกช�ำระเต็มมูลค่ำ

99.53

บริษัท เอสเอ็ม ทรู จ�ำกัด 118/1 อำคำรทิปโก้ 

ถนนพระรำม 6  

แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท 

กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ (662) 764-9000

โทรสำร (662) 764-9900

ให้บริกำรด้ำน

กำรบริหำร

จัดกำรแก่ศิลปิน

และธุรกิจอื่นท่ี

เกี่ยวข้อง

20 ล้ำนบำท 

แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ

จ�ำนวน 0.2 ล้ำนหุ้น 

มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 100 บำท

เรียกช�ำระเต็มมูลค่ำ

51.00

บริษัท ส่องดำว จ�ำกัด 18 อำคำรทรู ทำวเวอร์

ถนนรัชดำภิเษก  

แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง 

กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ (662) 859-1111

โทรสำร (662) 859-9134

หยุดด�ำเนินงำน 1 ล้ำนบำท 

แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ

จ�ำนวน 10,000 หุ้น 

มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 100 บำท

เรียกช�ำระเต็มมูลค่ำ

99.67

บริษัท เทเลเอ็นจิเนียริ่ง 

แอนด์ 

เซอร์วิสเซส จ�ำกัด

18 อำคำรทรู ทำวเวอร์

ถนนรัชดำภิเษก  

แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง 

กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ (662) 859-1111

โทรสำร (662) 859-9134

หยุดด�ำเนินงำน 25 ล้ำนบำท 

แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ

จ�ำนวน 2.5 ล้ำนหุ้น 

มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 10 บำท

เรียกช�ำระเต็มมูลค่ำ

100.00

บริษัท เทเลคอม แอสเซท 

แมเนจเมนท์ จ�ำกัด

18 อำคำรทรู ทำวเวอร์

ถนนรัชดำภิเษก  

แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง 

กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ (662) 859-1111

โทรสำร (662) 859-9134

บริหำรจัดกำร 

กำรตลำด

2.5 ล้ำนบำท 

แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ

จ�ำนวน 1 ล้ำนหุ้น 

มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 10 บำท 

เรียกช�ำระมูลค่ำหุ้นละ 2.50 บำท

100.00



5151เชื่อมต่อถึงกันและกันอย่างแท้จริง

ชื่อบริษัท สถานท่ีต้ังส�านักงาน ประเภทธุรกิจ ทุนช�าระแล้ว % การถือหุ ้น

บริษัท เทเลคอมโฮลดิ้ง 

จ�ำกัด

18 อำคำรทรู ทำวเวอร์

ถนนรัชดำภิเษก 

แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง 

กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ (662) 859-1111

โทรสำร (662) 859-9134

ธุรกิจลงทุน 39,160.99 ล้ำนบำท แบ่งเป็น 

หุ้นสำมัญจ�ำนวน 5,082.62 ล้ำนหุ้น 

มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 8 บำท  

เรียกช�ำระค่ำหุ้นเต็มมูลค่ำแล้ว 

จ�ำนวน 4,332.62 ล้ำนหุ้น 

และหุ้นสำมัญท่ีเรียกช�ำระยังไม่

เต็มมูลค่ำอีกจ�ำนวน 750 ล้ำนหุ้น 

โดยเรยีกช�ำระไว้ท่ีมูลค่ำหุ้นละ 6 บำท

100.00

บริษัท เทเลคอม เคเอส

ซี จ�ำกัด

2/4 อำคำรชับบ์ ช้ัน 10  

ถนนวิภำวดีรังสิต 

แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ 

กรุงเทพฯ 10210

โทรศัพท์ (662) 779-7777

โทรสำร (662) 779-7111

หยุดด�ำเนินงำน 250,000 บำท 

แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ

จ�ำนวน 100,000 หุ้น 

มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 10 บำท  

เรียกช�ำระมูลค่ำหุ้นละ 2.50 บำท

34.39

บริษัท ไทย นิวส์ เน็ตเวิร์ค 

(ทีเอ็นเอ็น) จ�ำกัด

118/1 อำคำรทิปโก้ 

ถนนพระรำม 6 แขวงสำมเสนใน 

เขตพญำไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ (662) 764-9000

โทรสำร (662) 764-9900

ช่องข่ำวโทรทัศน์ 1,600 ล้ำนบำท แบ่งเป็น

หุ้นสำมัญจ�ำนวน 20 ล้ำนหุ้น 

มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 100 บำท 

ซึ่งประกอบด้วย หุ้นสำมัญท่ี

เรียกช�ำระเต็มมูลค่ำแล้ว จ�ำนวน 

10 ล้ำนหุ้น และ หุ้นสำมัญท่ีเรียก

ช�ำระยังไม่เต็มมูลค่ำอีกจ�ำนวน  

10 ล้ำนหุ้น โดยเรียกช�ำระไว้ท่ี

มูลค่ำหุ้นละ 60 บำท 

100.00

บริษัท ทรู ดิจิตอล แอนด์ 

มีเดีย แพลตฟอร์ม จ�ำกัด

18 อำคำรทรู ทำวเวอร์

ถนนรัชดำภิเษก  

แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง 

กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ (662) 859-1111

โทรสำร (662) 859-9134

ประกอบกิจกำรค้ำ 

และให้บริกำร 

ทำงอินเทอร์เน็ต 

รวมถึง สื่อ

ดิจิตอลออนไลน์

บนเว็บไซต์และ

อุปกรณ์สื่อสำร

500 ล้ำนบำท 

แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ

จ�ำนวน 5 ล้ำนหุ้น 

มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 100 บำท 

เรียกช�ำระเต็มมูลค่ำ

100.00

บริษัท ทรู ดิจิทัล พำร์ค 

จ�ำกัด

18 อำคำรทรู ทำวเวอร์

ถนนรัชดำภิเษก  

แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง 

กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ (662) 859-1111

โทรสำร (662) 859-9134

ให้บริกำรธุรกิจ

ครบวงจร

1 ล้ำนบำท 

แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ

จ�ำนวน 100,000 หุ้น 

มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 10 บำท  

เรียกช�ำระเต็มมูลค่ำ

100.00



52 รายงานประจ�าปี 2560

ชื่อบริษัท สถานท่ีต้ังส�านักงาน ประเภทธุรกิจ ทุนช�าระแล้ว % การถือหุ ้น

บริษัท ทรู ดิสทริบิวช่ัน 

แอนด์ เซลส์ จ�ำกัด

18 อำคำรทรู ทำวเวอร์

ถนนรัชดำภิเษก  

แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง 

กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ (662) 859-1111

โทรสำร (662) 859-9134

ธุรกิจจัดจ�ำหน่ำย 16,301 ล้ำนบำท 

แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ

จ�ำนวน 163.01 ล้ำนหุ้น 

มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 100 บำท 

เรียกช�ำระเต็มมูลค่ำ

99.70

บริษัท ทรูโฟร์ยูสเตช่ัน 

จ�ำกัด 

118/1 อำคำรทิปโก้ 

ถนนพระรำม 6 

แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท 

กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ (662) 764-9000

โทรสำร (662) 764-9900

กิจกำรโทรทัศน์

และบริกำรอื่น

ท่ีเกี่ยวเน่ือง

3,260 ล้ำนบำท แบ่งเป็น

หุ้นสำมัญจ�ำนวน 70 ล้ำนหุ้น 

มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 100 บำท  

ซึ่งประกอบด้วยหุ้นสำมัญท่ี 

เรียกช�ำระเต็มมูลค่ำแล้วจ�ำนวน 

10 ล้ำนหุ้น และ หุ้นสำมัญท่ีเรียก

ช�ำระยังไม่เต็มมูลค่ำจ�ำนวน 60 

ล้ำนหุ้น โดยเรียกช�ำระไว้ท่ีมูลค่ำ

หุ้นละ 37.67 บำท

100.00

บริษัท ทรู ไอคอนเท้นท์ 

จ�ำกัด

18 อำคำรทรู ทำวเวอร์

ถนนรัชดำภิเษก  

แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง 

กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ (662) 859-1111

โทรสำร (662) 859-9134

ให้บริกำรเน้ือหำ 201 ล้ำนบำท 

แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ

จ�ำนวน 20.1 ล้ำนหุ้น 

มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 10 บำท  

เรียกช�ำระเต็มมูลค่ำ

100.00

บริษัท ทรู อินคิวบ์ จ�ำกัด 18 อำคำรทรู ทำวเวอร์

ถนนรัชดำภิเษก  

แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง 

กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ (662) 859-1111

โทรสำร (662) 859-9134

ธุรกิจลงทุน 40 ล้ำนบำท 

แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ

จ�ำนวน 16 ล้ำนหุ้น 

มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 10 บำท  

เรียกช�ำระมูลค่ำหุ้นละ 2.50 บำท

100.00

บริษัท ทรู อินฟอร์เมช่ัน 

เทคโนโลยี จ�ำกัด 

18 อำคำรทรู ทำวเวอร์

ถนนรัชดำภิเษก  

แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง 

กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ (662) 859-1111

โทรสำร (662) 859-9134

ให้บริกำร

ระบบเทคโนโลยี

สำรสนเทศ

1,347 ล้ำนบำท 

แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ

จ�ำนวน 134.7 ล้ำนหุ้น 

มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 10 บำท  

เรียกช�ำระเต็มมูลค่ำ

100.00

บริษัท ทรู อินเตอร์

เนช่ันแนล 

คอมมิวนิเคช่ัน จ�ำกัด

18 อำคำรทรู ทำวเวอร์

ถนนรัชดำภิเษก  

แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง 

กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ (662) 859-1111

โทรสำร (662) 859-9134

บริกำร

โทรคมนำคม

22 ล้ำนบำท แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ

จ�ำนวน 850,000 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำ

ไว้หุ้นละ 100 บำท ซึ่งประกอบ

ด้วยหุ้นสำมัญท่ีเรียกช�ำระเต็ม

มูลค่ำแล้วจ�ำนวน 10,000 หุ้น 

และ หุ้นสำมัญท่ี เรียกช�ำระยัง

ไม่เต็มมูลค่ำจ�ำนวน 840,000 หุ้น 

โดยเรียกช�ำระไว้ท่ีมูลค่ำหุ้นละ 

25 บำท

100.00



5353เชื่อมต่อถึงกันและกันอย่างแท้จริง

ชื่อบริษัท สถานท่ีต้ังส�านักงาน ประเภทธุรกิจ ทุนช�าระแล้ว % การถือหุ ้น

บริษัท ทรู อินเตอร์

เนช่ันแนล 

เกตเวย์ จ�ำกัด 

1 อำคำรฟอร์จูนทำวน์

ช้ัน 15 ถนนรัชดำภิเษก

แขวงดินแดง เขตดินแดง 

กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ (662) 641-1800

บริกำร

โทรคมนำคมและ

อินเทอร์เน็ต

436 ล้ำนบำท 

แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ

จ�ำนวน 4.36 ล้ำนหุ้น 

มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 100 บำท

เรียกช�ำระเต็มมูลค่ำ

100.00

บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต 

คอร์ปอเรช่ัน จ�ำกัด 

18 อำคำรทรู ทำวเวอร์

ถนนรัชดำภิเษก แขวง

ห้วยขวำง เขตห้วยขวำง 

กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ (662) 859-1111

โทรสำร (662) 859-9134

บริกำร

โทรคมนำคมและ

อินเทอร์เน็ต

10,000 ล้ำนบำท 

แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ

จ�ำนวน 100 ล้ำนหุ้น 

มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 100 บำท 

เรียกช�ำระเต็มมูลค่ำ

100.00

บริษัท ทรู ไลฟ์ พลัส 

จ�ำกัด 

18 อำคำรทรู ทำวเวอร์

ถนนรัชดำภิเษก แขวง

ห้วยขวำง เขตห้วยขวำง 

กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ (662) 859-1111

โทรสำร (662) 859-9134

ผู้ค้ำปลีกบริกำร

โทรคมนำคม

2,195 ล้ำนบำท แบ่งเป็น

หุ้นสำมัญจ�ำนวน 257.5 ล้ำนหุ้น 

มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 10 บำท ซึ่ง

ประกอบด้วยหุ้นสำมัญ ท่ีเรียก

ช�ำระเต็มมูลค่ำแล้วจ�ำนวน 97.5 

ล้ำนหุ้น และ หุ้นสำมัญท่ีเรียก

ช�ำระ ยังไม่เต็มมูลค่ำอีกจ�ำนวน 

160 ล้ำนหุ้น โดยเรียกช�ำระไว้ท่ี

มูลค่ำหุ้นละ 7.625 บำท

100.00

บริษัท ทรู มีเดีย โซลูช่ันส ์

จ�ำกัด 

118/1 อำคำรทิปโก้ 

ถนนพระรำม 6 แขวงสำมเสนใน 

เขตพญำไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ (662) 764-9000

โทรสำร (662) 764-9900

ขำยโฆษณำ และ

ตัวแทนโฆษณำ

25 ล้ำนบำท 

แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ

จ�ำนวน 2.5 ล้ำนหุ้น 

มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 10 บำท 

เรียกช�ำระเต็มมูลค่ำ

100.00

บริษัท ทรู มูฟ จ�ำกัด 18 อำคำรทรู ทำวเวอร์

ถนนรัชดำภิเษก  

แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง 

กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ (662) 859-1111

โทรสำร (662) 859-9134

ผู้ให้บริกำร

ด้ำนกำร

จัดกำรธุรกิจ

โทรคมนำคม

3,387.07 ล้ำนบำท 

แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ

จ�ำนวน 677.41 ล้ำนหุ้น 

มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 5 บำท 

เรียกช�ำระเต็มมูลค่ำ

99.70

บริษัท ทรู มูฟ เอช  

ยูนิเวอร์แซล  

คอมมิวนิเคช่ัน จ�ำกัด

18 อำคำรทรู ทำวเวอร์

ถนนรัชดำภิเษก  

แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง 

กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ (662) 859-1111

โทรสำร (662) 859-9134

ให้บริกำร

โทรคมนำคม

ประเภทสื่อสำร

ไร้สำย

141,959.30 ล้ำนบำท แบ่งเป็น 

หุ้นสำมัญ จ�ำนวน 14,195.93 

ล้ำนหุ้น มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ  

10 บำท เรียกช�ำระเต็มมูลค่ำ

100.00

บริษัท ทรู มัลติมีเดีย 

จ�ำกัด

18 อำคำรทรู ทำวเวอร์

ถนนรัชดำภิเษก  

แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง 

กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ (662) 859-1111

โทรสำร (662) 859-9134

ให้บริกำรเช่ำ

วงจรสื่อสัญญำณ

ควำมเร็วสูงและ

บริกำรมัลติมีเดีย

6,562 ล้ำนบำท 

แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ

จ�ำนวน 656.2 ล้ำนหุ้น 

มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 10 บำท  

เรียกช�ำระเต็มมูลค่ำ

91.08
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บริษัท ทรู มิวสิค จ�ำกัด 18 อำคำรทรู ทำวเวอร์

ถนนรัชดำภิเษก  

แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง 

กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ (662) 859-1111

โทรสำร (662) 859-9134

ให้บริกำรเน้ือหำ 200,000 บำท 

แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ

จ�ำนวน 20,000 หุ้น 

มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 10 บำท

เรียกช�ำระเต็มมูลค่ำ

99.67

บริษัท ทรู พับลิค  

คอมมิวนิเคช่ัน จ�ำกัด 

18 อำคำรทรู ทำวเวอร์

ถนนรัชดำภิเษก  

แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง 

กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ (662) 859-1111

โทรสำร (662) 859-9134

บริกำร

โทรคมนำคม

97 ล้ำนบำท แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ

จ�ำนวน 970,000 หุ้น มูลค่ำท่ี 

ตรำไว้หุ้นละ 100 บำท เรียกช�ำระ

เต็มมูลค่ำ

100.00

บริษัท ทรู ทัช จ�ำกัด 18 อำคำรทรู ทำวเวอร์

ถนนรัชดำภิเษก 

แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง 

กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ (662) 859-1111

โทรสำร (662) 859-9134

บริกำร 

Call centre

173.70 ล้ำนบำท แบ่งเป็น 

หุ้นสำมัญจ�ำนวน 1.93 ล้ำนหุ้น 

มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 90 บำท  

เรียกช�ำระเต็มมูลค่ำ

100.00

บริษัท ทรู ยูไนเต็ด 

ฟุตบอล คลับ จ�ำกัด

18 อำคำรทรู ทำวเวอร์

ถนนรัชดำภิเษก  

แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง 

กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ (662) 859-1111

โทรสำร (662) 859-9134

จัดกำรทีมฟุตบอล

และกิจกรรม 

ท่ีเกี่ยวข้อง

320 ล้ำนบำท แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ

จ�ำนวน 32 ล้ำนหุ้น มูลค่ำ 

ท่ีตรำไว้หุ้นละ 10 บำท เรียกช�ำระ

เต็มมูลค่ำ

70.00

บริษัท ทรู วิช่ันส์ เคเบิ้ล 

จ�ำกัด (มหำชน)

118/1 อำคำรทิปโก้ 

ถนนพระรำม 6 แขวงสำมเสนใน 

เขตพญำไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ (662) 764-9000

โทรสำร (662) 764-9900

ให้บริกำร

โทรทัศน์

ระบบบอกรับ

เป็นสมำชิก

ผ่ำนสำยเคเบิ้ล

7,608.65 ล้ำนบำท 

แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ

จ�ำนวน 760.86 ล้ำนหุ้น 

มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 10 บำท เรียก

ช�ำระเต็มมูลค่ำ

99.10

บริษัท ทรู วิช่ันส์ กรุ๊ป 

จ�ำกัด 

118/1 อำคำรทิปโก้ 

ถนนพระรำม 6 แขวงสำมเสนใน 

เขตพญำไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ (662) 764-9000

โทรสำร (662) 764-9900

โทรทัศน์

ระบบบอกรับ

เป็นสมำชิก

24,516.70 ล้ำนบำท แบ่งเป็น

หุ้นสำมัญจ�ำนวน 305.17 ล้ำนหุ้น 

มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 100 บำท 

ซึ่งประกอบด้วยหุ้นสำมัญ ท่ีเรียก 

ช�ำระเต็มมูลค่ำแล้วจ�ำนวน 225.17 

ล้ำนหุ้น และ หุ้นสำมัญที่เรียกช�ำระ 

ยงัไม่เตม็มูลค่ำอกีจ�ำนวน 80 ล้ำนหุ้น 

โดยเรยีกช�ำระไว้ท่ีมูลค่ำหุ้นละ 25 บำท

100.00

บริษัท ทรู วิช่ันส์ จ�ำกัด 

(มหำชน) 

118/1 อำคำรทิปโก้ 

ถนนพระรำม 6 แขวงสำมเสนใน 

เขตพญำไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ (662) 764-9000

โทรสำร (662) 764-9900

โทรทัศน์

ระบบบอกรับ

เป็นสมำชิก

2,266.72 ล้ำนบำท แบ่งเป็น 

หุ้นสำมัญจ�ำนวน 755.57 ล้ำนหุ้น 

มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 3 บำท  

เรียกช�ำระเต็มมูลค่ำ

99.53



5555เชื่อมต่อถึงกันและกันอย่างแท้จริง

ชื่อบริษัท สถานท่ีต้ังส�านักงาน ประเภทธุรกิจ ทุนช�าระแล้ว % การถือหุ ้น

บริษัท ทรู วิสต้ำส์ จ�ำกัด 18 อำคำรทรู ทำวเวอร์

ถนนรัชดำภิเษก  

แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง 

กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ (662) 859-1111

โทรสำร (662) 859-9134

ผลิตและจ�ำหน่ำย

ภำพยนตร์

46.63 ล้ำนบำท แบ่งเป็น 

หุ้นสำมัญจ�ำนวน 4.66 ล้ำนหุ้น 

มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 10 บำท 

เรียกช�ำระเต็มมูลค่ำ

100.00

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

Ltd.

P.O. Box 957, 

Offshore Incorporations Cen-

tre, Road Town, Tortola, 

British Virgin Islands

ธุรกิจลงทุน USD 1 แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ

จ�ำนวน 1 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไว ้

หุ้นละ USD 1 เรียกช�ำระ 

เต็มมูลค่ำ

100.00

Gold Palace  

Investments Limited

P.O. Box 957, 

Offshore Incorporations Cen-

tre, Road Town, Tortola, 

British Virgin Islands

ธุรกิจลงทุน USD 15.22 ล้ำน แบ่งเป็น

หุ้นสำมัญจ�ำนวน 15.22 ล้ำนหุ้น

มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ USD 1  

เรียกช�ำระเต็มมูลค่ำ

100.00

Golden Light Co., Ltd. Suite 308, St James Court, 

St Denis Street, Port Louis, 

Republic of Mauritius

ธุรกิจลงทุน USD 17.72 ล้ำน แบ่งเป็น

หุ้นสำมัญจ�ำนวน 17.72 ล้ำนหุ้น

มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ USD 1  

เรียกช�ำระเต็มมูลค่ำ

100.00

Goldsky Co., Ltd. Suite 308, St James Court, 

St Denis Street, Port Louis, 

Republic of Mauritius

ธุรกิจลงทุน USD 4.97 ล้ำน แบ่งเป็น

หุ้นสำมัญจ�ำนวน 4.97 ล้ำนหุ้น

มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ USD 1 เรียก

ช�ำระเต็มมูลค่ำ

100.00

Rosy Legend Limited P.O. Box 957, Offshore 

Incorporations Centre,  

Road Town, Tortola, British 

Virgin Islands

ธุรกิจลงทุน USD 1 แบ่งเป็นหุ้นสำมัญจ�ำนวน 

1 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ USD 1 

เรียกช�ำระเต็มมูลค่ำ

99.74

Prospect Gain Limited P.O. Box 957,

Offshore Incorporations  

Centre, Road Town, Tortola, 

British Virgin Islands

ธุรกิจลงทุน USD 1 แบ่งเป็น

หุ้นสำมัญจ�ำนวน 1 หุ้น

มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ USD 1 

เรียกช�ำระเต็มมูลค่ำ

100.00

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

พัฒนำ ออกแบบ 

ผลิตและขำย

ผลิตภัณท์

ซอฟแวร์

USD 16 ล้ำน แบ่งเป็น

หุ้นสำมัญจ�ำนวน 16 ล้ำนหุ้น 

มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ USD 1  

เรียกช�ำระเต็มมูลค่ำ

100.00
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True Trademark  

Holdings Company 

Limited 

P.O. Box 957, 

Offshore Incorporations  

Centre, Road Town, Tortola, 

British Virgin Islands

ธุรกิจลงทุน USD 4.97 แบ่งเป็น

หุ้นสำมัญจ�ำนวน 4.97 ล้ำนหุ้น

มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ USD 1  

เรียกช�ำระเต็มมูลค่ำ

100.00

บริษัท เอเซีย อินโฟเน็ท 

จ�ำกัด

1 อำคำรฟอร์จูนทำวน์

ช้ัน 14, 17 ถนนรัชดำภิเษก

แขวงดินแดง เขตดินแดง 

กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ (662) 641-1800

หยุดด�ำเนินงำน 15 ล้ำนบำท แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ

จ�ำนวน 1.5 ล้ำนหุ้น มูลค่ำท่ีตรำไว้

หุ้นละ 10 บำท เรียกช�ำระ 

เต็มมูลค่ำ

65.00

บริษัท บีอีซี-เทโร ทร ู

วิช่ันส์ จ�ำกัด

3199 อำคำรมำลีนนท์ทำวเวอร์

ชั้น 28 ถนนพระรำม 4 

แขวงคลองตัน เขตคลองเตย 

กรุงเทพฯ 10110 

โทรศัพท์ (662) 204-3333

โทรสำร (662) 204-1384

หยุดด�ำเนินงำน 50 ล้ำนบำท แบ่งเป็น

หุ้นสำมัญจ�ำนวน 0.5 ล้ำนหุ้น 

มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 100 บำท 

เรียกช�ำระเต็มมูลค่ำ

50.00

บริษัท ทรำนส์ฟอร์เมช่ัน 

ฟิล์ม จ�ำกัด

เลขท่ี 6 ซอยนำคนิวำส 12 

ถนนนำคนิวำส

แขวงลำดพร้ำว เขตลำดพร้ำว

กรุงเทพฯ 10230

โทรศัพท์ (662) 932-5600

โทรสำร (662) 932-5600

ผลิตและจัดสร้ำง

ภำพยนตร์

175 ล้ำนบำท แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ

จ�ำนวน 1.75 ล้ำนหุ้น มูลค่ำ 

ท่ีตรำไว้หุ้นละ 100 บำท 

เรียกช�ำระเต็มมูลค่ำ

28.57

บริษัท ทรู ซีเจ ครีเอช่ันส์ 

จ�ำกัด

118/1 อำคำรทิปโก้ 

ถนนพระรำม 6 แขวงสำมเสนใน 

เขตพญำไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ (662) 764-9000

โทรสำร (662) 764-9900

ผลิตรำยกำร 80.85 ล้ำนบำท แบ่งเป็น

หุ้นสำมัญ จ�ำนวน 1,108,800 หุ้น 

และหุ้นบรุมิสทิธ์ จ�ำนวน 46,200 หุ้น 

มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 100 บำท 

ซึ่งประกอบด้วย หุ้นสำมัญท่ีเรียก

ช�ำระเตม็มูลค่ำแล้วจ�ำนวน 10,000 หุ้น 

และหุ้นสำมัญท่ีเรียกช�ำระไม่เต็ม

มูลค่ำอีกจ�ำนวน 1,145,000 หุ้น 

โดยเรียกช�ำระไว้ท่ีมูลค่ำหุ้นละ 

69.74 บำท 

51.00

บริษัท ทรู วอยซ์ จ�ำกัด 18 อำคำรทรู ทำวเวอร์

ถนนรัชดำภิเษก  

แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง 

กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ (662) 859-1111

โทรสำร (662) 859-9134

ให้บริกำรเกี่ยวกับ 

กำรรู้จ�ำเสียงพูด 

และอุปกรณ์

ฮำร์ดแวร์และ

ซอฟท์แวร์ท่ี

เกี่ยวข้อง

24 ล้ำนบำท แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ

จ�ำนวน 240,000 หุ้น มูลค่ำ 

ท่ีตรำไว้หุ้นละ 100 บำท  

เรียกช�ำระเต็มมูลค่ำ

55.00



5757เชื่อมต่อถึงกันและกันอย่างแท้จริง

ชื่อบริษัท สถานท่ีต้ังส�านักงาน ประเภทธุรกิจ ทุนช�าระแล้ว % การถือหุ ้น

บริษัท ทรู จีเอส จ�ำกัด 18 อำคำรทรู ทำวเวอร์

ถนนรัชดำภิเษก  

แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง 

กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ (662) 859-1111

โทรสำร (662) 859-9134

จ�ำหน่ำยสินค้ำ

ผ่ำนสื่อต่ำง ๆ

340 ล้ำนบำท แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ

จ�ำนวน 3.40 ล้ำนหุ้น มูลค่ำ 

ท่ีตรำไว้หุ้นละ 100 บำท  

เรียกช�ำระเต็มมูลค่ำ

46.80

บริษัท ทรู แอกซิออน อิน

เตอร์แอคทีฟ จ�ำกัด 

(เดิมช่ือ “บริษัท ทรู  

แอกซิออน เกมส์ จ�ำกัด”)

18 อำคำรทรู ทำวเวอร์

ถนนรัชดำภิเษก  

แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง 

กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ (662) 859-1111

โทรสำร (662) 859-9134

ผู้ผลิตและพัฒนำ

ซอฟท์แวร์ เกมส์

และคอมพิวเตอร ์

กรำฟฟิค

89 ล้ำนบำท แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ

จ�ำนวน 89,000 หุ้น มูลค่ำ 

ท่ีตรำไว้หุ้นละ 1,000 บำท  

เรียกช�ำระเต็มมูลค่ำ

40.00

บริษัท เอ็นอีซี 

คอร์ปอเรช่ัน 

(ประเทศไทย) จ�ำกัด

159 อำคำรเสริมมิตร ทำวเวอร์ 

ช้ัน 2 และ 24 ซอยอโศก 

ถนนสุขุมวิท 21 

แขวงคลองเตยเหนือ

เขตวัฒนำ กรุงเทพฯ 10110

ผู้ผลิตอุปกรณ์

โทรคมนำคม

350.30 ล้ำนบำท แบ่งเป็น 

หุ้นสำมัญ จ�ำนวน 350,300 หุ้น 

มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 1,000 บำท 

เรียกช�ำระเต็มมูลค่ำ

 9.42

บริษัท ไทยสมำร์ทคำร์ด 

จ�ำกัด

191 อำคำรสีลมคอมเพล็กซ์ 

ช้ัน 27 ห้องเลขท่ี 2 ถนนสีลม 

แขวงสีลม เขตบำงรัก 

กรุงเทพฯ

ศูนย์กลำง 

ให้บริกำร

กำรเคลียร์ริ่ง

ของระบบกำร

จ่ำยเงินทำง

อิเล็กทรอนิกส์

1,600 ล้ำนบำท แบ่งเป็น 

หุ้นสำมัญ จ�ำนวน 160 ล้ำนหุ้น 

มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 10 บำท  

เรียกช�ำระเต็มมูลค่ำ

15.76

บริษัท ซุปเปอร์แนป 

(ประเทศไทย) จ�ำกัด

390/2  

นิคมอุตสำหกรรมเหมรำช  

ชลบุรี 2 หมู่ท่ี 2 

ต�ำบลเขำคันทรง

อ�ำเภอศรีรำชำ

ชลบุรี 20230

สร้ำงศูนย์ข้อมูล 1,410.01 ล้ำนบำท แบ่งเป็น 

หุ้นสำมัญ จ�ำนวน 200 ล้ำนหุ้น 

มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 10 บำท 

ซึ่งประกอบด้วย หุ้นสำมัญจ�ำนวน 

141 ล้ำนหุ้น เรียกช�ำระค่ำหุ้น  

หุ้นละ 8.954 บำท และหุ้นสำมัญ 

จ�ำนวน 59 ล้ำนหุ้น เรียกช�ำระ 

ค่ำหุ้น หุ้นละ 2.50 บำท

15.00

บริษัท ศูนย์ให้บริกำร 

คงสิทธิ เลขหมำย

โทรศัพท์ จ�ำกัด

98 อำคำรสำทรสแควร์ 

ออฟฟิศ ทำวเวอร์  

ห้องเลขท่ี 403 

ช้ันท่ี 4 ถนนสำทรเหนือ  

แขวงสีลม เขตบำงรัก 

กรุงเทพฯ 10500

บริกำรคงสิทธิ

เลขหมำยตำมท่ี

กฎหมำยก�ำหนด

2 ล้ำนบำท แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ

จ�ำนวน 20,000 หุ้น มูลค่ำ 

ท่ีตรำไว้หุ้นละ 100 บำท  

เรียกช�ำระเต็มมูลค่ำ

19.97



58 รายงานประจ�าปี 2560

ข้อมูลท่ัวไปของบุคคลอ้างอิง

นำยทะเบียนหุ้นสำมัญ : บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด

  93 อำคำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

  โทรศัพท์ :  0 2009-9000

  โทรสำร : 0 2009-9991

  SET Contact center: 0 2009-9999

  Website: http://www.set.or.th/tsd

ผู้สอบบัญชี : นำยประสิทธิ์ เยื่องศรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขท่ี 4174

  บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ำกัด

  179/74-80 บำงกอกซิตี้ทำวเวอร์ ช้ัน 15

  ถนนสำทรใต้ แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120

  โทรศัพท์ (662) 286-9999, (662) 344-1000

  โทรสำร (662) 286-5050

นำยทะเบียนหุ้นกู้/ : ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จ�ำกัด (มหำชน)

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้  1222 ช้ัน AA ถนนพระรำม 3 แขวงบำงโพงพำง เขตยำนนำวำ กรุงเทพมหำนคร 10120

  โทรศัพท์ (662) 296-5695, (662) 296-2796, (662) 296-5715, 

   (662) 296-2030, (662) 296-4788, (662) 296-4808

  โทรสำร (662) 683-1389, (662) 683-1298



5959เชื่อมต่อถึงกันและกันอย่างแท้จริง

ข้อมูลส�ำคัญอ่ืน

1.	การแต่งตั้งผู ้บริหารของบริษัทฯ

	 ในต้นปี	2561	บริษัทฯ	ได้ท�ำกำรปรับโครงสร้ำงกำรบริหำร	โดยได้แต่งต้ัง	นำยสุภกิจ		วรรธนะดิษฐ์	เข้ำด�ำรงต�ำแหน่ง	 

	 Group	Chief	 Commercial	 Officer	 	 และ	 นำงรักษอร	 	 ตันติเวสส	 	 เข้ำด�ำรงต�ำแหน่ง	 Director,	 Group	Controller	 

	 โดยมีผลตั้งแต่วันท่ี	1	มกรำคม	2561	 ท้ังน้ี	บริษัทฯ	ได้น�ำส่งข้อมูลของผู้บริหำรท่ีได้รับกำรแต่งต้ังใหม่ต่อส�ำนักงำน 

	 คณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์	เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว

2.	สรุปสาระส�าคัญของสัญญาท่ีเก่ียวกับการประกอบธุรกิจของกลุ ่มทรู

	 (1)	 สัญญำร่วมกำรงำนฯ	ระหว่ำง	ทีโอที	(องค์กำรโทรศัพท์แห่งประเทศไทย	ในขณะน้ัน)	และ	บริษัทฯ	(บริษัท	ซี	พ	ี 

	 			 เทเลคอมมิวนิเคช่ัน	จ�ำกัด	ในขณะน้ัน)	เม่ือวันท่ี	2	สิงหำคม	2534	และแก้ไขเม่ือวันท่ี	8	กันยำยน	2538	โดยสัญญำ 

	 			 ร่วมกำรงำนฯ	มีก�ำหนดเวลำ	25	ปี	นับแต่วันท่ี	31	ธันวำคม	2535	หรือวันท่ี	ทีโอที	ได้รับมอบอุปกรณ์ในระบบ 

	 			 งวดแรกจำกบริษัทฯ	 (วันท่ี	 29	ตุลำคม	2535)	แล้วแต่วันใดจะถึงก�ำหนดก่อน	 (วันท่ี	 29	 ตุลำคม	2535	 -	 วันท่ี	 

	 			 28	ตุลำคม	2560)

	 			 สัญญำร่วมกำรงำนฯ	 มีวัตถุประสงค์เพื่อขยำยบริกำรโทรศัพท์พื้นฐำนในพื้นท่ีเขตโทรศัพท์นครหลวงจ�ำนวน	 

	 			 2	ล้ำน	และ	6	แสนเลขหมำย	(เป็นไปตำมล�ำดับของสัญญำร่วมกำรงำนฯ	ข้ำงต้น)	โดยลักษณะของสัญญำร่วม 

	 			 กำรงำนฯ	เป็นลักษณะของ		Build-Transfer-Operate	(BTO)	โดย	บริษัทฯ	มีหน้ำท่ี	จัดหำและโอนกรรมสิทธิ์ของ 

	 			 อุปกรณ์ในระบบให้แก่	 ทีโอที	 	 โดยอุปกรณ์ในระบบ	 ตำมสัญญำร่วมกำรงำนฯ	 ได้ระบุไว้ในนิยำมศัพท์	 สัญญำ 

	 			 ข้อ	1	“อุปกรณ์ในระบบ”	ซึ่งหมำยถึง	อุปกรณ์ต่ำง	ๆ 	ในโครงข่ำยท่ีประกอบเข้ำเป็นระบบโทรคมนำคมและอุปกรณ์ 

	 			 อ่ืนใดท่ีน�ำมำใช้ร่วมในระบบ	 อำทิ	 อุปกรณ์เครื่องชุมสำย	 โครงข่ำยตอนนอก	 โครงข่ำยต่อผ่ำนท้องถิ่นท่ีบริษัท 

	 			 จะจัดหำและโอนกรรมสิทธิ์ให้	ทศท	ซึ่งบริษัทฯ	ต้องส่งมอบอุปกรณ์ในระบบท่ีติดตั้งแล้วเสร็จให้แก่	ทีโอที	และ 

	 			 ให้อุปกรณ์ในระบบดังกล่ำวตกเป็นกรรมสิทธิ์ของ	 ทีโอที	 ทันที	 และตลอดระยะเวลำตำมสัญญำน้ี	 บริษัทฯ	 

	 			 ต้องบ�ำรุงรักษำอุปกรณ์ในระบบท่ียกให้เป็นกรรมสิทธิ์ของ	 ทีโอที	 ให้อยู่ในสภำพใช้งำนได้ดีตลอดเวลำในระดับ 

	 			 ท่ีไม่ต�่ำกว่ำมำตรฐำนท่ี	ทีโอที	ใช้อยู่ในโครงข่ำย	ทีโอที

	 			 จำกกำรท�ำสัญญำร่วมกำรงำนฯ	ดังกล่ำว	บริษัทฯ	มีสิทธิ	ดังน้ี

	 			 -	 สิทธิท่ีจะใช้	ครอบครอง	และบ�ำรุงรักษำอุปกรณ์ในระบบ	ท่ีดิน	อำคำร	และทรัพย์สินอื่นใดท่ีบริษัทฯ	ได้จัดหำมำ 

	 			 	 และโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่	ทีโอที	หรือโอนสิทธิกำรเช่ำให้แก่	ทีโอที	แล้วแต่กรณี	สิทธิในกำรแสวงหำประโยชน ์

	 			 	 จำกอุปกรณ์ในระบบ	ท่ีดิน	อำคำรและทรัพย์สินอ่ืนใดตำมสัญญำ

	 			 -		สิทธิได้รับผลประโยชน์ตอบแทน	ตำมท่ี	บริษัทฯ	จะได้ท�ำควำมตกลงกับ	ทีโอที	กรณีบุคคลอ่ืนน�ำบริกำรพิเศษมำ 

	 			 	 ผ่ำนโครงข่ำยบริษัทฯ

	 			 -		สิทธิได้รับผลประโยชน์ตอบแทน	ตำมท่ี	บริษัทฯ	จะได้ท�ำควำมตกลงกับ	ทีโอที	กรณี	ทีโอที	น�ำบริกำรพิเศษ 

	 			 	 มำใช้ผ่ำนโครงข่ำยบริษัทฯ

	 			 -		สิทธิท่ีจะได้รับค่ำเสียหำย	หรือ	ค่ำชดเชย	กรณี	ทีโอที	ตัดทอนสิทธิของบริษัทฯ

	 			 -		สิทธิท่ีสำมำรถใช้ท่ีดิน	อำคำร	และวัสดุอุปกรณ์ต่ำง	ๆ	ของ	ทีโอที	เท่ำท่ี	ทีโอที	จะพิจำรณำอนุญำตโดยไม่เสีย 

	 			 	 ค่ำใช้จ่ำย

	 			 จำกกำรด�ำเนินกำรตำมสัญญำร่วมกำรงำนฯ	 น้ัน	 ทีโอที	 จะเป็นผู้ด�ำเนินกำรเก็บเงินจำกผู้เช่ำ	 (ผู้ใช้บริกำร)	 

	 			 โดยเงินค่ำบริกำรในส่วนของโทรศัพท์	2	ล้ำนเลขหมำย	ทีโอที	จะแบ่งรำยได้ท่ีได้รับจริงก่อนหักค่ำใช้จ่ำยให้บริษัทฯ	 

	 			 ในอัตรำร้อยละ	84	และ	เงินค่ำบริกำรในส่วนของโทรศัพท์	6	แสนเลขหมำย	ทีโอที	จะแบ่งรำยได้ท่ีได้รับจริงก่อน 

	 			 หักค่ำใช้จ่ำยให้บริษัทฯ	ในอัตรำร้อยละ	79
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	 			 สิทธิในกำรบอกเลิกสัญญำร่วมกำรงำนฯ	

	 			 -		 ทีโอที	 มีสิทธิบอกเลิกสัญญำในกรณีต่อไปน้ี	 โดยก่อนใช้สิทธิบอกเลิกน้ี	 หำกเป็นกรณีท่ีไม่สำมำรถแก้ไขได้	 

	 			 	 ทีโอที	 จะมีหนังสือถึงบริษัทฯ	 	ล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ	 1	 เดือน	แต่หำกเป็นกรณีท่ีแก้ไขได้	 ทีโอที	 จะมีหนังสือ 

	 			 	 บอกกล่ำวมำท่ีบริษัทฯ	 ให้ปฏิบัติให้ถูกต้อง	 หรือปรับปรุงภำยในเวลำท่ี	 ทีโอที	 ก�ำหนด	 แต่ต้องไม่น้อยกว่ำ	 

	 			 	 6	เดือน	หำกบริษัทฯ	ไม่สำมำรถปรับปรุงได้ในเวลำ	ทีโอที	มีสิทธิบอกเลิกได้

     •	 บริษัทฯ	ท�ำผิดกฎหมำยเกี่ยวกับกำรป้องกันภัยพิบัติสำธำรณะ	หรือควำมม่ันคงของรัฐ

     •	 บริษัทฯ	ถูกศำลมีค�ำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขำดในคดีล้มละลำย

     •	 บริษัทฯ	จงใจผิดสัญญำในสำระส�ำคัญอย่ำงต่อเน่ือง

	 			 -		บริษัทฯ	 ไม่มีสิทธิเลิกสัญญำ	 เว้นแต่กรณีต่อไปน้ี	 โดยก่อนใช้สิทธิบอกเลิกสัญญำ	 บริษัทฯ	 ต้องมีหนังสือ 

	 			 	 บอกกล่ำว	 ทีโอที	 ให้ท�ำกำรแก้ไขหรือปฏิบัติให้ถูกต้อง	 ภำยในเวลำท่ีบริษัทฯ	 ก�ำหนด	 แต่ต้องไม่น้อยกว่ำ	 

	 			 	 6	เดือน	หำก	ทีโอที	ไม่สำมำรถปรับปรุงหรือแก้ไข	บริษัทฯ	จะแจ้งเป็นหนังสือบอกเลิกไปยัง	ทีโอที

     •	 ทีโอที	จงใจผิดสัญญำในสำระส�ำคัญอย่ำงต่อเน่ือง	จนเป็นเหตุให้บริษัทฯ	ไม่อำจปฏิบัติตำมสัญญำได้

     •	 รัฐบำล	 หน่วยงำนของรัฐ	 หรือ	 ทีโอที	 ยกเลิกสิทธิหรือด�ำเนินกำรอย่ำงใดเป็นเหตุให้บริษัทฯ	 เส่ือมสิทธิ 

     	 มีผลกระทบกระเทือนต่อกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ		อย่ำงมำก	จนไม่สำมำรถประกอบกิจกำรตำมสัญญำได้

     •	 บริษัทฯ	ไม่ได้รับเงินส่วนแบ่งท่ีเกี่ยวข้องหรือเงินอ่ืนใดตำมท่ีระบุในสัญญำ

	 (2)	 สัญญำอนุญำตให้ด�ำเนินกิจกำรให้บริกำรให้เช่ำวงจรสื่อสัญญำณควำมเร็วสูงผ่ำนโครงข่ำยมัลติมีเดีย	 ระหว่ำง	 

	 			 ทีโอที	 (องค์กำรโทรศัพท์แห่งประเทศไทย	 ในขณะน้ัน)	 และ	 ทรู	 มัลติมีเดีย	 (บริษัท	 เอเซีย	 มัลติมีเดีย	 จ�ำกัด	 

	 			 ในขณะน้ัน)	 (“สัญญำฯ”)	สัญญำฯ	 น้ีท�ำเม่ือวันท่ี	 20	 ตุลำคม	2540	 โดยมีก�ำหนดเวลำ	20	ปี	 โดยเริ่มนับต้ังแต ่

	 			 วันท่ีลงนำมในสัญญำฯ	(วันท่ี	20	ตุลำคม	2540	-	วันท่ี	19	ตุลำคม	2560)

	 			 สัญญำฯ	 มีวัตถุประสงค์เพื่อ	 ด�ำเนินกิจกำรให้บริกำรให้เช่ำวงจรส่ือสัญญำณควำมเร็วสูงท้ังระบบ	Digital	 และ	 

	 			 Analog	เพือ่ให้บรกิำรแก่ผูใ้ช้บรกิำรท่ัวไป	และผูมี้สทิธ	ิและ/หรอื	ได้รบัสทิธเิป็นผูด้�ำเนินกำรให้บรกิำรผ่ำนโครงข่ำย 

	 			 มัลติมีเดีย	โดยลักษณะของสัญญำฯ	เป็นลักษณะของ		Build-Transfer-Operate		(BTO)	โดย	ทรู	มัลติมีเดีย	มีหน้ำท่ี 

		 			 ต้องโอนกรรมสิทธิ์ในเคร่ืองมือและอุปกรณ์ในระบบท่ีทรู	มัลติมีเดีย	ติดตั้งเพิ่มเติมข้ึนจำกโครงข่ำยมัลติมีเดียท่ีใช ้

	 			 ในกำรให้บริกำรตำมสัญญำให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของ	 ทีโอที	 และ	 ทรู	 มัลติมีเดีย	 ต้องท�ำกำรบ�ำรุงรักษำบรรดำ 

	 			 เครื่องมือและอุปกรณ์ในระบบซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของ	 ทีโอที	 ให้อยู่ในสภำพใช้งำนได้ดีตลอดเวลำ	 หำกอุปกรณ ์

	 			 หรือชิ้นส่วนใดสูญหำยหรือเสียหำยจนใช้กำรไม่ได้	 ทรู	 มัลติมีเดีย	 ต้องจัดหำมำเปลี่ยนทดแทนหรือซ่อมแซม 

	 			 ให้อยู่ในสภำพใช้กำรได้ดี	ในกำรด�ำเนินกำรตำมสัญญำฯ	น้ี	ทรู	มัลติมีเดีย	ได้จัดสรรหุ้นของทรู	มัลติมีเดีย	จ�ำนวน	 

	 			 18,525,000	หุ้นให้แก่	ทีโอที	โดย	ทีโอที	ไม่ต้องช�ำระค่ำหุ้นดังกล่ำว

	 			 จำกกำรท�ำสัญญำฯ	ทรู	มัลติมีเดีย	มีสิทธิ	ดังน้ี

	 			 -		สิทธิแต่เพียงผู้เดียวในกำรครอบครองทรัพย์สินท่ีตกเป็นกรรมสิทธิ์ของ	ทีโอที	

	 			 -		สิทธิใช้พื้นท่ีภำยในอำคำรของ	ทีโอที	ท่ีจะท�ำกำรติดตั้งระบบวงจรควำมเร็วสูง

	 			 -		สิทธิเช่ำโครงข่ำยของ	ทีโอที	ตำมอัตรำท่ี	ทีโอที	ก�ำหนดเพื่อน�ำไปให้บริกำร

	 			 -		สิทธิในกำรเช่ือมต่อโครงข่ำยเข้ำกับชุมสำยและโครงข่ำยโทรคมนำคมของ	ทีโอที

	 			 สิทธิในกำรบอกเลิกสัญญำฯ	ตำมสัญญำฯ	ทีโอที	มีสิทธิบอกเลิกสัญญำฯ	ได้	หำกทรู	มัลติมีเดีย	ไม่สำมำรถด�ำเนิน 

	 			 กิจกำรงำนตำมสัญญำน้ีตำมปกติธุระ	หรือปฏิบัติผิดสัญญำข้อหน่ึงข้อใด

	 (3)	 สัญญำร่วมด�ำเนินกิจกำรให้บริกำรโทรทัศน์ทำงสำยระบบบอกรับเป็นสมำชิก	 ระหว่ำง	 อสมท	 (องค์กำรส่ือสำร 

	 			 มวลชนแห่งประเทศไทย	ในขณะน้ัน)	และ	ทรู	วิช่ันส์	เคเบิ้ล	(บริษัท	ไทยเคเบิ้ลวิช่ัน	จ�ำกัด	(มหำชน)	ในขณะน้ัน)	 

	 			 โดยมีระยะเวลำ	 25	 ปี	 นับตั้งแต่วันท่ี	 1	 มกรำคม	 2538	 ถึงวันท่ี	 31	 ธันวำคม	 2562	 และมีกำรแก้ไขเพิ่มเติม 

	 			 ครั้งท่ี	1	เม่ือวันท่ี	7	กันยำยน	2537	มีกำรแก้ไขเพิ่มเติมครั้งท่ี	2	เม่ือวันท่ี	9	พฤศจิกำยน	2537	แก้ไขเพิ่มเติม 

	 			 ครั้งท่ี	3	เม่ือวันท่ี	17	เมษำยน	2541	และ	แก้ไขเพิ่มเติมครั้งท่ี	4	เม่ือวันท่ี	8	ตุลำคม	2552	และ	ข้อตกลงระหว่ำง	 

	 			 อสมท	และ	ทรู	วิช่ันส์	เคเบิ้ล	เม่ือวันท่ี	8	ตุลำคม	2552	
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	 			 โดยสัญญำน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมด�ำเนินกิจกำรให้บริกำรโทรทัศน์ทำงสำยระบบบอกรับเป็นสมำชิก	 โดย	 

	 			 ทรู	วิช่ันส์	เคเบิ้ล	มีสิทธิในกำรด�ำเนินกิจกำรให้บริกำรโทรทัศน์ทำงสำยระบบบอกรับเป็นสมำชิก	

โดย	ทรู	วิช่ันส์	เคเบิ้ล	มีหน้ำท่ีต้องปฏิบัติตำมสัญญำ	โดยต้องส่งมอบ	ทรัพย์สินท้ังหมดรวมท้ังส่งมอบอุปกรณ์

เครื่องรับท้ังหมด	ให้	อสมท	ได้แก่	อุปกรณ์กำรขนส่ง	ได้แก่	อุปกรณ์	Headend	อุปกรณ์ห้องส่ง	ต้องมอบให้แก่	

อสมท	ภำยใน	1	มกรำคม	2538	ไม่ต�่ำกว่ำ	50	ล้ำนบำท	และต้องส่งมอบให้แก่	อสมท	ภำยใน	5	ปี		นับจำกวัน

ท่ีท�ำสัญญำแก้ไขเพิ่มเติมครั้งท่ี	 2	 (9	พฤศจิกำยน	2537)	 มีมูลค่ำไม่น้อยกว่ำ	120	ล้ำนบำท	และ	 อุปกรณ์กำร

รับ	ได้แก่	ระบบ	Set	Top	Converter	ของสมำชิก	ต้องส่งมอบให้เป็นกรรมสิทธิ์ของ	อสมท	เม่ือส้ินสุดสัญญำลง	

โดย	ทรู	วิช่ันส์	เคเบิ้ล	เป็นผู้ต้องลงทุนท้ังหมดเพื่อใช้ในด�ำเนินกิจกำรไม่น้อยกว่ำ	100	ล้ำนบำท	เป็นค่ำใช้จ่ำย

ในกำรจัดหำเครื่องมืออุปกรณ์ต่ำง	ๆ	และ	หน้ำท่ีในกำรบ�ำรุงรักษำอุปกรณ์และเครื่องมือ	ให้อยู่ในสภำพใช้งำน

ได้ตลอดเวลำ	ซึ่งในกำรด�ำเนินกำรตำมสัญญำน้ี	ทรู	วิช่ันส์	เคเบิ้ล	ตกลงจ่ำยค่ำตอบแทนในกำรเข้ำร่วมด�ำเนิน

กิจกำรเป็นเงินร้อยละ	6.5	ของรำยได้ท้ังหมดแต่ละปี	ก่อนหักค่ำใช้จ่ำยใดๆ	

สิทธิในกำรบอกเลิกสัญญำ	ตำมสัญญำก�ำหนดว่ำ	หำกทรู	วิช่ันส์เคเบิ้ล	ไม่ปฏิบัติตำมสัญญำในข้อหน่ึงข้อใด	อสมท	

จะแจ้งเป็นลำยลักษณ์อักษรให้ปฏิบัติตำมสัญญำให้ถูกต้องในเวลำอันสมควร	หำกทรู	วิช่ันส์	เคเบิ้ล	ไม่ยอมปฏิบัติ

ให้ถูกต้องในเวลำ	ทรู	วิช่ันส์	เคเบิ้ล	ต้องแจ้งเหตุผลเป็นลำยลักษณ์อักษรให้	อสมท	ทรำบ	เม่ือ	อสมท	พิจำรณำ

ค�ำช้ีแจงแล้ว	จะแจ้งให้ทรู	วิช่ันส์	เคเบิ้ล	ทรำบและปฏิบัติให้ถูกต้องในก�ำหนดเวลำอันควรอีกครั้ง	หำกทรู	วิช่ันส์ 

เคเบิ้ล	 ไม่ปฏิบัติให้ถูกต้องในก�ำหนดครั้งน้ี	อสมท	 มีสิทธิเรียกค่ำเสียหำย	หรือให้งดให้บริกำร	และ/หรือมีสิทธิ

บอกเลิกสัญญำได้ทันที	และในกรณีถ้ำมติ	ครม.	เป็นว่ำมีควำมจ�ำเป็นเพื่อควำมม่ันคงของรัฐ	อสมท	มีสิทธิบอก

เลิกสัญญำท้ังหมดหรือบำงส่วนได้โดยแจ้งให้ทรู	วิช่ันส์	เคเบิ้ลทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ	180	วัน

	 (4)		 สัญญำเช่ำเครื่องและอุปกรณ์วิทยุคมนำคมเพื่อให้บริกำรโทรศัพท์เคล่ือนท่ีในระบบ	 HSPA	 (“สัญญำเช่ำเคร่ือง 

	 			 และอุปกรณ์ฯ”)	ระหว่ำง	CAT	Telecom	ในฐำนะผู้เช่ำ	และบีเอฟเคทีในฐำนะผู้ให้เช่ำเม่ือวันท่ี	27	มกรำคม	2554	 

	 			 โดยมีก�ำหนดระยะเวลำ	14.5	ปี	(วันท่ี	27	มกรำคม	2554	–	วันท่ี	3	สิงหำคม	2568)	และบันทึกข้อตกลงแนบท้ำย 

	 			 สัญญำฉบับลงวันท่ี	27	มกรำคม	2554	และฉบับลงวันท่ี	17	กุมภำพันธ์	2554

	 			 โดยสัญญำเช่ำเครื่องและอุปกรณ์ฯ	น้ี	มีวัตถุประสงค์เพื่อให้	CAT	Telecom	เช่ำเครื่องและอุปกรณ์ระบบ	HSPA	 

	 			 ท่ัวประเทศท่ีจะมีกำรติดตั้งบนโครงข่ำยของ	CAT	Telecom	และ	เสำโทรคมนำคมของท้ังในส่วนกลำงและภูมิภำค 

	 			 ของบีเอฟเคที	และ	บีเอฟเคที	ตกลงให้เช่ำ	และตกลงรับด�ำเนินกำร	เปล่ียน	ซ่อมแซม	และบ�ำรุงรักษำ	เครื่อง 

	 			 และอุปกรณ์	HSPA	ท่ีให้เช่ำท่ัวประเทศ	เป็นระยะเวลำประมำณ	14.5	ปี	(ตำมระยะเวลำของใบอนุญำตประกอบ 

	 			 กิจกำรโทรคมนำคมแบบท่ีสำมของ	 CAT	 Telecom)	 โดย	 บีเอฟเคที	 ได้รับค่ำเช่ำในอุปกรณ์เป็นกำรตอบแทน 

	 			 โดยค�ำนวณจำกจ�ำนวนสถำนีฐำนท่ีน�ำออกให้บริกำรเชิงพำณิชย์	 ซึ่งมีกำรค�ำนวณค่ำเช่ำตำมหลักเกณฑ์และ 

	 			 วิธีกำรค�ำนวณค่ำเช่ำท่ีก�ำหนดในสัญญำเช่ำเครื่องและอุปกรณ์ฯ	และเรียกเก็บจำก	CAT	Telecom	ท้ังน้ี	บีเอฟเคที	 

	 			 หรือ	 CAT	 Telecom	 อำจขอปรับหรือเปลี่ยนแปลงค่ำเช่ำได้เป็นครั้งครำว	 ตำมเงื่อนไขท่ีก�ำหนดในสัญญำเช่ำ 

	 			 เครื่องและอุปกรณ์ฯ

	 (5)	 สัญญำบริกำรขำยส่งบริกำรโครงข่ำยโทรศัพท์เคลื่อนท่ี	 (HSPA)	 (“สัญญำขำยส่งบริกำรฯ”)	 ระหว่ำง	 CAT	 

	 			 Telecom	 ในฐำนะผู้ให้บริกำรขำยส่ง	 และ	 เรียลมูฟ	 ในฐำนะผู้ให้บริกำรขำยต่อบริกำร	 โดยมีก�ำหนดระยะเวลำ	 

	 			 14.5	ปี	 (วันท่ี	27	มกรำคม	2554	–	 วันท่ี	3	 สิงหำคม	2568)	และบันทึกข้อตกลงแนบท้ำยสัญญำฉบับลงวันท่ี	 

	 			 27	มกรำคม	2554	และฉบับลงวันท่ี	17	กุมภำพันธ์	2554

	 			 โดยสัญญำขำยส่งบริกำรฯ	น้ี	เป็นสัญญำขำยส่งบริกำรโทรศัพท์เคลื่อนท่ี	ตำมประกำศคณะกรรมกำร	กทช.	เร่ือง	 

	 			 กำรประกอบกิจกำรโทรคมนำคมประเภทกำรขำยส่งบริกำรและบริกำรขำยต่อบริกำร	 ฉบับประกำศใน 

	 			 รำชกิจจำนุเบกษำ	เล่มท่ี	123	ตอนพิเศษ	136	ง	วันท่ี	29	ธันวำคม	2549	และตำมท่ีจะได้มีกำรแก้ไขเพิ่มเติมเป็น 

	 			 ครำว	 ๆ	 ไป	 รวมท้ังประกำศอื่นของหน่วยงำนก�ำกับดูแลท่ีจะออกในอนำคตในเรื่องกำรขำยต่อบริกำรโทรศัพท์ 
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	 			 เคลื่อนท่ี	โดยในกำรขำยส่งบริกำรโทรศัพท์เคลื่อนท่ีดังกล่ำว	CAT	Telecom	ตกลงขำยส่งบริกำรโทรศัพท์เคลื่อนท่ี 

	 			 ให้แก่	 เรียลมูฟ	 หรือผู้ประกอบกิจกำรขำยต่อบริกำรท่ีได้รับอนุญำตจำกคณะกรรมกำร	 กสทช.	 โดย	 เรียลมูฟ	 

	 			 ตกลงรับซื้อ	บริกำรและควำมจุ	(Capacity)	ร้อยละ	80	ของควำมจุในโครงข่ำยโทรศัพท์เคล่ือนท่ี	HSPA	ของ	CAT	 

	 			 Telecom	ท้ังหมด	หรือเท่ำกับจ�ำนวนผู้ใช้บริกำรจ�ำลองประมำณ	13.3	ล้ำนรำย	ภำยในวันท่ี	31	ธันวำคม	2555	 

	 			 เพื่อให้บริกำรขำยต่อบริกำรโทรศัพท์เคลื่อนท่ีแก่ประชำชนในฐำนะผู้ประกอบกิจกำรโทรคมนำคมขำยต่อบริกำร 

	 			 โทรศัพท์เคลื่อนท่ีบนโครงข่ำยโทรศัพท์เคลื่อนท่ีระบบ	 HSPA	 ท้ังน้ี	 เงื่อนไขของสัญญำขำยส่งบริกำรฯ	 จะเป็น 

	 			 เงื่อนไขสัญญำท่ีเป็นมำตรฐำนและใช้กับผู้ประกอบกำรขำยต่อทุกรำยตำมเงื่อนไขท่ี	CAT	Telecom	ก�ำหนด	โดย	 

	 			 CAT	Telecom	มีสิทธิน�ำ	Capacity	ท่ีเหลือไปขำยต่อแก่ผู้ประกอบกิจกำรขำยต่อบริกำรรำยอื่นได้	นอกจำกน้ี	CAT	 

	 			 Telecom	จะสอบถำมควำมต้องกำรซื้อควำมจุเพิ่มเติมของ	เรียลมูฟ	หรือผู้ประกอบกิจกำรขำยต่อบริกำรรำยอื่น 

	 			 ในทุก	ๆ	ปี	เพื่อประกอบกำรพิจำรณำขยำยควำมจุโครงข่ำยในปีต่อ	ๆ	ไป

	 (6)	 สัญญำโอนขำยทรัพย์สินและสิทธิรำยได้

	 			 (6.1)	 สัญญำโอนขำยทรัพย์สินและสิทธิรำยได้ระหว่ำงบีเอฟเคทีในฐำนะผู้ขำย	และกองทุนรวมโครงสร้ำงพื้นฐำน 

	 			 	 	 โทรคมนำคม	 ดิจิทัล	 (เดิมช่ือกองทุนรวมโครงสร้ำงพื้นฐำนโทรคมนำคม	 ทรู	 โกรท)	 (“กองทุน”)	 ในฐำนะ 

	 			 	 	 ผู้ซื้อ	(“สัญญำโอนขำยทรัพย์สินและสิทธิรำยได้	บีเอฟเคที”)	มีระยะเวลำ	12	ปี	นับต้ังแต่วันท่ี	24	ธันวำคม	 

	 			 	 	 2556	-	วันท่ี	3	สิงหำคม	2568

	 			 	 	 โดยสัญญำโอนขำยทรัพย์สินและสิทธิรำยได้	บีเอฟเคที	น้ี	มีวัตถุประสงค์เพื่อขำยและโอนรำยได้ท่ีคำดว่ำ 

	 			 	 	 จะได้รับของ	บีเอฟเคที	จำก

	 			 	 	 (ก)	 ค่ำเช่ำทรัพย์สินโทรคมนำคมของ	บีเอฟเคที	ซ่ึงประกอบไปด้วยเสำโทรคมนำคมจ�ำนวน	1,485	เสำและ 

	 			 	 	 	 ระบบ	 FOC	 รวมท้ังอุปกรณ์ระบบส่ือสัญญำณรวม	 9,169	 links	 ตำมสัญญำเช่ำเครื่องและอุปกรณ์ฯ	 

	 			 	 	 	 (รวมถึงสิทธิเรียกร้อง	 และสิทธิอ่ืนท้ังหมดท่ีเกิดจำกรำยได้ดังกล่ำวตำมท่ีระบุไว้ในสัญญำโอนขำย 

	 			 	 	 	 ทรัพย์สินและสิทธิรำยได้	บีเอฟเคที)	นับแต่วันเริ่มค�ำนวณรำยได้	(1	ตุลำคม	2556)	จนถึงวันครบก�ำหนด 

	 			 	 	 	 สัญญำ	และ	

	 			 	 	 (ข)	 ค่ำเช่ำเสำโทรคมนำคมของ	 บีเอฟเคที	 จ�ำนวนไม่เกิน	 50	 เสำ	 (“ทรัพย์สิน	 บีเอฟเคที	 ส่วนท่ีเหลือ”)	 

	 			 	 	 	 นับแต่วันถัดจำกวันครบก�ำหนดสัญญำหรือวันท่ีสัญญำเช่ำเครื่องและอุปกรณ์ฯ	 ถูกยกเลิกก่อนครบ 

	 			 	 	 	 ก�ำหนดระยะเวลำหรือครบก�ำหนดระยะเวลำท่ีได้มีกำรขยำย	 (“วันยกเลิกสัญญำเช่ำเครื่องและ 

	 			 	 	 	 อุปกรณ์ฯ”)	 แล้วแต่กรณีใดจะเกิดข้ึนก่อน	 จนถึงวันครบรอบ	 10	 ปี	 นับแต่วันถัดจำกวันครบก�ำหนด 

	 			 	 	 	 สัญญำหรือวันยกเลิกสัญญำเช่ำเครื่องและอุปกรณ์ฯ	ดังกล่ำว	

	 			 	 	 ในแต่ละกรณีหักด้วยต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยบำงส่วนส�ำหรับกำรด�ำเนินงำนและซ่อมบ�ำรุง	 เงินค่ำเช่ำตำม 

	 			 	 	 สัญญำเช่ำท่ีดิน	 (รวมถึงภำษีโรงเรือน)	 และเบ้ียประกันภัย	 และค่ำใช้จ่ำยในกำรให้ได้มำซึ่งสิทธิแห่งทำง	 

	 			 	 	 (“ต้นทุนค่ำใช้จ่ำยของ	 บีเอฟเคที”)	 โดยต้นทุนค่ำใช้จ่ำยของ	 บีเอฟเคที	 จะมีกำรปรับอัตรำเพิ่มข้ึนรำยป	ี 

	 			 	 	 (annual	escalation)	(รวมเรียกว่ำ	“รำยได้สุทธิของ	บีเอฟเคที”)	ให้แก่กองทุน	และกองทุนจะต้องซ้ือและ 

	 			 	 	 รับโอนรำยได้สุทธิของ	บีเอฟเคที	ในวันท่ีท�ำกำรซ้ือขำยเสร็จส้ินท่ีก�ำหนดไว้ในสัญญำโอนขำยทรัพย์สินและ 

	 			 	 	 สิทธิรำยได้	บีเอฟเคที	(“วันท่ีท�ำกำรซื้อขำยรำยได้	บีเอฟเคที	เสร็จส้ิน”)

	 			 	 	 นอกจำกน้ี	บเีอฟเคที	ตกลงให้สทิธโิดยเพกิถอนมิได้แก่กองทุนในกำรซือ้ทรพัย์สินโทรคมนำคมของ	บเีอฟเคที 

		 			 	 	 บำงส่วน	(“ทรัพย์สิน	บีเอฟเคที	หลัก”)	ในรำคำ	10	ล้ำนบำท	(“รำคำใช้สิทธิ”)	ซ่ึงกองทุนสำมำรถใช้สิทธิได้ 

	 			 	 	 ในวันครบก�ำหนดสัญญำหรือวันยกเลิกสัญญำเช่ำเครื่องและอุปกรณ์ฯ	 แล้วแต่กรณี	 (“สิทธิในกำรซื้อ”)	 

	 			 	 	 ทรัพย์สิน	บีเอฟเคที	หลัก	ณ	วันท่ีของสัญญำโอนขำยทรัพย์สินและสิทธิรำยได้	บีเอฟเคที	ประกอบด้วย 

	 			 	 	 เสำโทรคมนำคมจ�ำนวน	1,435	 เสำ	และระบบ	 FOC	และอุปกรณ์ระบบส่ือสัญญำณจ�ำนวน	9,169	 links	 

	 			 	 	 โดยควำมยำวของระบบ	FOC	อยู่ท่ี	47,250	กิโลเมตร
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	 			 	 	 เม่ือกองทุนใช้สิทธิในกำรซื้อและช�ำระรำคำใช้สิทธิแล้ว	 หำกมีทรัพย์สิน	 บีเอฟเคที	 หลักส่วนใดท่ียัง 

	 			 	 	 ไม่สำมำรถโอนและส่งมอบให้แก่กองทุนได้ในวันท่ีก�ำหนดไว้ให้เป็นวันท่ีท�ำกำรโอนและส่งมอบทรัพย์สิน	 

	 			 	 	 บีเอฟเคที	หลัก	 (“วันโอนทรัพย์สิน	บีเอฟเคที	หลัก”)	บีเอฟเคที	 จะช�ำระเงินให้กองทุนเป็นมูลค่ำสุดท้ำย	 

	 			 	 	 (terminal	value)	ของทรัพย์สิน	บีเอฟเคที	หลักส่วนดังกล่ำว	เม่ือ	บีเอฟเคที	ช�ำระมูลค่ำสุดท้ำย	(terminal	 

	 			 	 	 value)	ดังกล่ำวจนครบถ้วนแล้ว	บีเอฟเคที	จะหมดภำระผูกพันต่อกองทุนในกำรโอนและส่งมอบทรัพย์สิน	 

	 			 	 	 บีเอฟเคที	หลักส่วนดังกล่ำว	มูลค่ำสุดท้ำย	(terminal	value)	ของทรัพย์สิน	บีเอฟเคที	หลักท่ีเกี่ยวข้อง	คือ	 

	 			 	 	 จ�ำนวนท่ีเท่ำกับ	18	เท่ำของรำยได้ค่ำเช่ำ	บีเอฟเคที	รำยเดือนส�ำหรับระยะเวลำ	12	เดือนก่อนหน้ำเดือน 

	 			 	 	 ท่ีมีวันโอนทรัพย์สิน	บีเอฟเคที	หลัก	(“มูลค่ำสุดท้ำยของ	บีเอฟเคที”)

	 			 	 	 ในส่วนของทรัพย์สิน	 บีเอฟเคที	 ส่วนท่ีเหลือน้ัน	 ในหรือก่อนวันครบก�ำหนดสัญญำหรือวันยกเลิกสัญญำ 

	 			 	 	 เช่ำเคร่ืองและอุปกรณ์ฯ	 แล้วแต่กรณี	 บีเอฟเคที	 จะเข้ำท�ำสัญญำเช่ำกับนิติบุคคลในกลุ่มทรู	 เพื่อให้เช่ำ 

	 			 	 	 พื้นท่ี	(slots)	หน่ึงพื้นท่ีบนเสำโทรคมนำคมของ	บีเอฟเคที	ซึ่งเป็นทรัพย์สิน	บีเอฟเคที	ส่วนท่ีเหลือ	(“สัญญำ 

	 			 	 	 เช่ำทรัพย์สิน	บีเอฟเคที	ส่วนท่ีเหลือ”)	โดยมีระยะเวลำกำรเช่ำอย่ำงน้อย	10	ปี	นับถัดจำกวันครบก�ำหนด 

	 			 	 	 สญัญำหรอืวนัยกเลกิสญัญำเช่ำเครือ่งและอปุกรณ์ฯ	แล้วแต่กรณี	(“วนัครบก�ำหนดกำรขำยรำยได้	บเีอฟเคที 

		 			 	 	 ขั้นสุดท้ำย”)	และจัดหำและส่งมอบรำยได้สุทธิรำยเดือนท่ีเกิดจำกค่ำเช่ำทรัพย์สิน	บีเอฟเคที	ส่วนท่ีเหลือ	 

	 			 	 	 จนถึงวันครบก�ำหนดกำรขำยรำยได้	บีเอฟเคที	 ข้ันสุดท้ำย	หรือ	จนถึงวันท่ีมีกำรโอนทรัพย์สิน	บีเอฟเคที	 

	 			 	 	 ส่วนท่ีเหลือ	ให้แก่กองทุนหำกเกิดกรณีดังกล่ำวข้ึนก่อน	ท้ังน้ี	ตำมข้อก�ำหนดและเงื่อนไขของสัญญำโอนขำย 

	 			 	 	 ทรัพย์สินและสิทธิรำยได้	บีเอฟเคที	

	 			 	 	 ภำยใต้ข้อก�ำหนดและเงื่อนไขในสัญญำโอนขำยทรัพย์สินและสิทธิรำยได้	 บีเอฟเคที	 หำกในระหว่ำงระยะ 

	 			 	 	 เวลำของสัญญำเช่ำทรัพย์สิน	 บีเอฟเคที	 ส่วนท่ีเหลือ	 บีเอฟเคที	 ได้รับหลักฐำนเกี่ยวกับสิทธิในท่ีดิน	 

	 			 	 	 และ/หรอื	สทิธกิำรเช่ำโดยชอบด้วยกฎหมำยของสถำนท่ีตัง้	และ/หรอื	สทิธแิห่งทำงท่ีเป็นท่ีตัง้หรอืใช้ด�ำเนินงำน 

	 			 	 	 ของทรัพย์สิน	บีเอฟเคที	ส่วนท่ีเหลือ	บีเอฟเคที	จะโอนและขำยทรัพย์สิน	บีเอฟเคที	ส่วนท่ีเหลือดังกล่ำว 

	 			 	 	 ให้กองทุน	 และกองทุนจะรับโอนและซื้อทรัพย์สิน	 บีเอฟเคที	 ส่วนท่ีเหลือน้ันตำมรำคำท่ีกองทุนและ	 

	 			 	 	 บีเอฟเคที	 จะตกลงกัน	 (“รำคำซื้อขำยทรัพย์สิน	 บีเอฟเคที	 ส่วนท่ีเหลือ”)	 โดยเป็นไปตำมสัญญำโอนขำย 

	 			 	 	 ทรัพย์สินและสิทธิรำยได้	บีเอฟเคที

	 			 	 	 กรรมสิทธิ์และควำมเสี่ยงภัยในควำมสูญเสียหรือเสียหำยในรำยได้สุทธิของ	บีเอฟเคที	ทรัพย์สิน	บีเอฟเคที 

		 			 	 	 หลัก	และทรัพย์สิน	บีเอฟเคที	ส่วนท่ีเหลือจะเป็นของกองทุนในวันท่ีธุรกรรมท่ีเกี่ยวข้องเสร็จส้ิน	 เว้นแต่ 

	 			 	 	 จะก�ำหนดไว้เป็นอย่ำงอื่นในสัญญำโอนขำยทรัพย์สินและสิทธิรำยได้	บีเอฟเคที	

	 			 	 	 ก่อนวันโอนทรัพย์สิน	บีเอฟเคที	หลัก	หำกเกิดเหตุผิดนัดใดท่ีก�ำหนดไว้ในสัญญำโอนขำยทรัพย์สินและสิทธ ิ

	 			 	 	 รำยได้	 บีเอฟเคที	 กองทุนอำจเรียกให้	 บีเอฟเคที	 ช�ำระเงินเป็นมูลค่ำปัจจุบันสุทธิ	 (Net	 Present	 Value)	 

	 			 	 	 ของรำยได้สุทธิของ	บีเอฟเคที	ท่ีเหลือท้ังหมด	รวมกับมูลค่ำสุดท้ำยของ	บีเอฟเคที	(terminal	value)	ของ 

	 			 	 	 ทรัพย์สิน	บีเอฟเคที	หลัก	(“รำยได้สุทธิ	บีเอฟเคที	คงค้ำง”)	และอำจบังคับใช้สิทธิของกองทุนไม่ว่ำท้ังหมด 

	 			 	 	 หรือบำงส่วนตำมสัญญำโอนขำยทรัพย์สินและสิทธิรำยได้	บีเอฟเคที

	 			 	 	 กำรจ�ำกัดควำมรับผิดของ	 	 บีเอฟเคที	 ภำยใต้สัญญำโอนขำยทรัพย์สินและสิทธิรำยได้	 บีเอฟเคที	 ควำม 

	 			 	 	 รับผิดของ	 บีเอฟเคที	 จะมีอยู่อย่ำงจ�ำกัดตำมกรณีท่ัวไปซ่ึงรวมถึงกรณีดังต่อไปน้ี	 บีเอฟเคที	 ต้องรับผิด 

	 			 	 	 ต่อสิทธิเรียกร้องใดเกี่ยวกับทรัพย์สิน	บีเอฟเคที	 ท่ีโอนแล้ว	หำกกองทุนได้มีกำรบอกกล่ำวเรียกร้องสิทธิ 

	 			 	 	 ภำยในสองปีนับจำกวันโอนทรพัย์สนิ	บเีอฟเคที	เสรจ็สิน้ท่ีเกีย่วข้องแต่ละครัง้	เว้นแต่สทิธเิรยีกร้องท่ีเกดิจำก 

	 			 	 	 เร่ืองส�ำคัญบำงเร่ืองท่ีก�ำหนดไว้ในสัญญำโอนขำยทรัพย์สินและสิทธิรำยได้	บีเอฟเคที	ซึ่งไม่มีก�ำหนดระยะ 

	 			 	 	 เวลำสิ้นสุดในกำรบอกกล่ำวเรียกร้องสิทธิ(นอกจำกท่ีกฎหมำยก�ำหนด)	เรื่องดังกล่ำวรวมถึงค�ำรับรองของ	 

	 			 	 	 บีเอฟเคที	 ในเรื่องอ�ำนำจหน้ำท่ีกรรมสิทธิ์ของ	 บีเอฟเคที	 ในทรัพย์สิน	 บีเอฟเคที	 ท่ีโอนแล้ว	 และกำร 

	 			 	 	 ไม่ปฏิบัติตำมข้อตกลงกระท�ำกำรท่ีส�ำคัญ
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	 			 	 	 ควำมรับผิดโดยรวมของ	 บีเอฟเคที	 เกี่ยวกับ	 (ก)	 รำยได้สุทธิของ	 บีเอฟเคที	 ท่ีเกี่ยวกับสัญญำเช่ำเครื่อง 

	 			 	 	 และอุปกรณ์ฯ	ต้องไม่เกินรำยได้สุทธิ	บีเอฟเคที	คงค้ำง	(ข)	ทรัพย์สิน	บีเอฟเคที	หลักท่ีโอนให้แก่กองทุน 

	 			 	 	 ต้องไม่เกินมูลค่ำสุดท้ำยของ	บีเอฟเคที	(terminal	value)	ของทรัพย์สินน้ัน	(ค)	ทรัพย์สิน	บีเอฟเคที	ส่วน 

	 			 	 	 ท่ีเหลือท่ีโอนให้กองทุนต้องไม่เกินรำคำซื้อท่ีกองทุนช�ำระส�ำหรับทรัพย์สิน	บีเอฟเคที	ส่วนท่ีเหลือดังกล่ำว	 

	 			 	 	 (ง)	รำยได้สุทธิของ	บีเอฟเคที	ท่ีเกี่ยวกับสัญญำเช่ำทรัพย์สิน	บีเอฟเคที	ส่วนท่ีเหลือ	ต้องไม่เกินมูลค่ำสุทธ ิ

	 			 	 	 ปัจจุบันของรำยได้ค่ำเช่ำสุทธิท่ีค้ำงช�ำระ	 และ	 (จ)	 กำรท�ำผิดสัญญำอ่ืนใดท้ังหมด	 ควำมรับผิดรวมของ	 

	 			 	 	 บีเอฟเคที	 จะต้องไม่เกินร้อยละ	 50	 ของรำคำซื้อขำย	 บีเอฟเคที	 ท้ังน้ี	 บีเอฟเคที	 ต้องรับผิดต่อควำม 

	 			 	 	 เสียหำย	สูญเสีย	สิทธิเรียกร้อง	ภำษี	(เว้นแต่ภำษีมูลค่ำเพิ่ม)	อำกรแสตมป์	ภำระผูกพัน	และต้นทุนค่ำใช้จ่ำย 

	 			 	 	 ท่ีเกี่ยวข้อง	 ท่ีเกิดข้ึนหรือเป็นผลจำกกำรเข้ำท�ำ	 กำรใช้สิทธิ	 กำรบังคับสิทธิตำมสัญญำโอนขำยทรัพย์สิน 

	 			 	 	 และสิทธิรำยได้	บีเอฟเคที

	 			 	 	 ในเรื่องกำรประกันภัย	 บีเอฟเคที	 ตกลงท่ีจะ	 (ก)	 ด�ำเนินกำรให้กองทุนมีช่ือเป็นผู้เอำประกันภัยร่วมและ 

	 			 	 	 ผู้รับผลประโยชน์ร่วมภำยใต้กรมธรรม์ประกันภัยของกลุ่มทรูที่เกี่ยวกับทรัพย์สินโทรคมนำคมของ	บีเอฟเคที	 

	 			 	 	 ภำยใน	 45	 วัน	 นับแต่วันท่ีท�ำกำรซื้อขำยรำยได้	 บีเอฟเคที	 เสร็จสิ้น	 (ข)	 จัดให้มีกำรประกันภัยท่ีเกี่ยวกับ 

	 			 	 	 ทรัพย์สินโทรคมนำคมของ	บีเอฟเคที	ภำยใต้กรมธรรม์ประกันภัยของกลุ่มทรู	ตำมข้อก�ำหนดท่ีก�ำหนดไว้ใน 

	 			 	 	 สัญญำโอนขำยทรัพย์สินและสิทธิรำยได้	บีเอฟเคที	(ค)	ในวันโอนทรัพย์สิน	บีเอฟเคที	เสร็จส้ินแต่ละครั้งท่ี 

	 			 	 	 เกี่ยวข้อง	จัดหำกรมธรรม์ประกันภัยในนำมของกองทุนส�ำหรับทรัพย์สิน	บีเอฟเคที	ท่ีโอนแล้ว	โดยกองทุน 

	 			 	 	 จะรับผิดชอบในเบ้ียประกันภัยส�ำหรับกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่ำว	 (ง)	 ไม่เปลี่ยนแปลงข้อก�ำหนดใน 

	 			 	 	 กรมธรรม์ประกันภัยของกลุ่มทรูเกี่ยวกับทรัพย์สิน	 บีเอฟเคที	 ท่ีโอนแล้ว	 โดยไม่ได้รับควำมยินยอมเป็น 

	 			 	 	 ลำยลกัษณ์อกัษรจำกกองทุนก่อน	โดยกองทุนจะไม่ให้ควำมยนิยอมโดยไม่มีเหตอัุนควรไม่ได้	และ	(จ)	ด�ำเนินกำร 

	 			 	 	 ให้มีกำรน�ำเงินท่ีได้รับตำมกรมธรรม์ประกันภัยท้ังหมดไปใช้ซ่อมแซม	 ปรับสภำพ	 หรือเปลี่ยนทดแทน 

	 			 	 	 ทรัพย์สินท่ีได้มีกำรเรียกร้องให้มีกำรชดใช้เงินประกันดังกล่ำว

	 			 (6.2)	 สัญญำโอนขำยทรัพย์สินและสิทธิรำยได้ระหว่ำง	AWC	ในฐำนะผู้ขำย	และกองทุน	ในฐำนะผู้ซื้อ	(“สัญญำ 

	 			 	 	 โอนขำยทรัพย์สินและสิทธิรำยได้	 AWC”)	 มีระยะเวลำ	 12	 ปี	 นับตั้งแต่วันท่ี	 24	 ธันวำคม	 2556	 -	 วันท่ี	 

	 			 	 	 3	สิงหำคม	2568

	 			 	 	 โดยสัญญำโอนขำยทรัพย์สินและสิทธิรำยได้	 AWC	 น้ี	 มีวัตถุประสงค์เพื่อขำยและโอนรำยได้ท่ีคำดว่ำจะ 

	 			 	 	 ได้รับของ	AWC	จำก	

	 			 	 	 (ก)	 ค่ำเช่ำเสำโทรคมนำคมของ	 AWC	 จ�ำนวน	 4,360	 เสำตำมสัญญำเช่ำเสำโทรคมนำคมของ	 AWC	 

	 			 	 	 	 ลงวันท่ี	 1	 ตุลำคม	 2556	 ระหว่ำง	 บีเอฟเคที	 และ	 AWC	 รวมท้ังท่ีแก้ไขเพิ่มเติม	 (“สัญญำเช่ำเสำ 

	 			 	 	 	 โทรคมนำคมของ	AWC”)	(รวมถงึเงนิท่ีได้รบัจำกกำรใช้สทิธเิรยีกร้อง	และสทิธอิืน่ท้ังหมดท่ีเกดิจำกรำยได้ 

	 			 	 	 	 ดังกล่ำวตำมท่ีระบุไว้ในสัญญำโอนขำยทรัพย์สินและสิทธิรำยได้	 AWC)	 นับแต่วันเริ่มค�ำนวณรำยได้	 

	 			 	 	 	 (1	ธันวำคม	2556)	จนถึงวันท่ีครบก�ำหนดสัญญำเช่ำเสำโทรคมนำคมของ	AWC	(“วันครบก�ำหนดสัญญำ	 

	 			 	 	 	 AWC”)	และ	

	 			 	 	 (ข)	 ค่ำเช่ำเสำโทรคมนำคมของ	AWC	จ�ำนวนไม่เกิน	392	เสำ	(“ทรัพย์สิน	AWC	ส่วนท่ีเหลือ”)	นับแต่วัน 

	 			 	 	 	 ถัดจำกวันครบก�ำหนดสัญญำ	AWC	หรือวันท่ีสัญญำเช่ำเสำโทรคมนำคมของ	AWC	ถูกยกเลิกก่อนครบ 

	 			 	 	 	 ก�ำหนดระยะเวลำหรือก�ำหนดระยะเวลำท่ีได้มีกำรขยำย	 (“วันยกเลิกสัญญำ	 AWC”)	 แล้วแต่กรณีใด 

	 			 	 	 	 จะเกิดข้ึนก่อน	จนถึงวันครบรอบ	10	ปี	 นับแต่วันถัดจำกวันครบก�ำหนดสัญญำ	AWC	หรือวันยกเลิก 

	 			 	 	 	 สัญญำ	AWC	ดังกล่ำว

	 			 	 	 ในแต่ละกรณีหักด้วยต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยบำงส่วนส�ำหรับกำรด�ำเนินงำนและซ่อมบ�ำรุง	 เงินค่ำเช่ำตำม 

	 			 	 	 สัญญำเช่ำท่ีดิน	(รวมถึงภำษีโรงเรือน)	และเบี้ยประกันภัย	(“ต้นทุนค่ำใช้จ่ำยของ	AWC”)	โดยต้นทุนค่ำใช้จ่ำย 
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	 			 	 	 ของ	 AWC	 จะมีกำรปรับอัตรำเพิ่มข้ึนรำยปี	 (annual	 escalation)	 (รวมเรียกว่ำ	 “รำยได้สุทธิของ	 AWC”)	 

	 			 	 	 ในวันท่ีท�ำกำรซ้ือขำยเสร็จสิ้นท่ีก�ำหนดไว้ในสัญญำโอนขำยทรัพย์สินและสิทธิรำยได้	 AWC	 (“วันท่ีท�ำกำร 

	 			 	 	 ซื้อขำยรำยได้	AWC	เสร็จสิ้น”)		

	 			 	 	 ภำยหลังวันครบก�ำหนดสัญญำ	AWC	หรือวันครบยกเลิกสัญญำ	AWC	แล้วแต่กรณี	AWC	จะต้องโอนให้แก่ 

	 			 	 	 กองทุน	และกองทุนจะต้องรับโอนเสำโทรคมนำคมของ	AWC	จ�ำนวน	3,968	เสำ	(“ทรัพย์สิน	AWC	หลัก”)	 

	 			 	 	 ในวันท่ีก�ำหนดไว้ให้เป็นวันท่ีท�ำกำรโอนและส่งมอบทรัพย์สิน	AWC	หลัก	(“วันโอนทรัพย์สิน	AWC	หลัก”)	 

	 			 	 	 (ท้ังน้ี	รำยได้สุทธิของ	AWC	และทรัพย์สิน	AWC	หลัก	รวมเรียกว่ำ	“ทรัพย์สินท่ีขำยของ	AWC”)

	 			 	 	 ส�ำหรับทรัพย์สิน	AWC	หลักที่ไม่สำมำรถโอนและส่งมอบได้ในวันโอนทรัพย์สิน	AWC	หลัก	AWC	จะช�ำระเงิน 

	 			 	 	 ให้กองทุนเป็นมูลค่ำสุดท้ำย	 (terminal	 value)	 ของทรัพย์สิน	 AWC	 หลักท่ีไม่ได้มีกำรโอนและส่งมอบ 

	 			 	 	 ดังกล่ำวในวันโอนทรัพย์สิน	 AWC	 หลัก	 เม่ือ	 AWC	 ช�ำระมูลค่ำสุดท้ำย	 (terminal	 value)	 ดังกล่ำวจน 

	 			 	 	 ครบถ้วนแล้ว		AWC	จะหมดภำระผูกพันต่อกองทุนในกำรโอนและส่งมอบทรัพย์สิน	AWC	หลักท่ีเกี่ยวข้อง 

	 			 	 	 ดังกล่ำว	 โดยมูลค่ำสุดท้ำย	 (terminal	 value)	 ของทรัพย์สิน	 AWC	 หลักท่ีเกี่ยวข้อง	 คือ	 จ�ำนวนท่ีเท่ำกับ	 

	 			 	 	 14	เท่ำของรำยได้ค่ำเช่ำ	AWC	รำยเดือนเป็นระยะเวลำ	12	เดือน	ก่อนเดือนท่ีมีวันโอนทรัพย์สิน	AWC	หลัก	 

	 			 	 	 (“มูลค่ำสุดท้ำยของ	AWC”)

	 			 	 	 ในส่วนของทรัพย์สิน	AWC	ส่วนท่ีเหลือ	AWC	ตกลงจะเข้ำท�ำสัญญำเช่ำกับนิติบุคคลในกลุ่มทรูเพื่อให้เช่ำ 

	 			 	 	 พื้นท่ี	 (slots)	 หน่ึงพื้นท่ีบนเสำโทรคมนำคมของ	 AWC	 ซ่ึงเป็นทรัพย์สิน	 AWC	 ส่วนท่ีเหลือ	 (“สัญญำเช่ำ 

	 			 	 	 ทรัพย์สิน	 AWC	 ส่วนท่ีเหลือ”)	 โดยมีระยะเวลำกำรเช่ำอย่ำงน้อย	 10	 ปีนับจำกวันถัดจำกวันครบก�ำหนด 

	 			 	 	 สัญญำ	AWC	หรือ	วันยกเลิกสัญญำ	AWC	แล้วแต่กรณี	(“วันครบก�ำหนดกำรขำยรำยได้	AWC	ข้ันสุดท้ำย”)	 

	 			 	 	 และจัดหำและส่งมอบรำยได้สุทธิรำยเดือนที่เกิดจำกค่ำเช่ำทรัพย์สิน	AWC	ส่วนที่เหลือ	จนถึงวันครบก�ำหนด 

	 			 	 	 กำรขำยรำยได้	 AWC	 ข้ันสุดท้ำยหรือ	 จนถึงวันท่ีมีกำรโอนทรัพย์สิน	 AWC	 ส่วนท่ีเหลือ	 หำกเกิดกรณี 

	 			 	 	 ดังกล่ำวข้ึนก่อน	ตำมข้อก�ำหนดและเงื่อนไขของสัญญำโอนขำยทรัพย์สินและสิทธิรำยได้	AWC

	 			 	 	 ภำยใต้ข้อก�ำหนดและเงื่อนไขในสัญญำโอนขำยทรัพย์สินและสิทธิรำยได้	AWC	หำกในระหว่ำงระยะเวลำ 

	 			 	 	 ของสัญญำเช่ำทรัพย์สิน	 AWC	 ส่วนท่ีเหลือ	 AWC	 ได้รับหลักฐำนเกี่ยวกับสิทธิในท่ีดิน	 และ/หรือสิทธิ 

	 			 	 	 กำรเช่ำโดยชอบด้วยกฎหมำยของสถำนท่ีอันเป็นท่ีตั้งหรือใช้ด�ำเนินงำนทรัพย์สิน	AWC	ส่วนท่ีเหลือ	AWC	 

	 			 	 	 จะโอนและขำยทรัพย์สิน	 AWC	 ส่วนท่ีเหลือ	 ให้กองทุน	 และกองทุนจะรับโอนและซ้ือทรัพย์สิน	 AWC	 

	 			 	 	 ส่วนท่ีเหลือน้ันตำมรำคำท่ีกองทุนและ	AWC	จะตกลงกันโดยเป็นไปตำมสัญญำโอนขำยทรัพย์สินและสิทธิ 

	 			 	 	 รำยได้	AWC

	 			 	 	 กรรมสิทธิ์และควำมเสี่ยงภัยในควำมสูญเสียหรือเสียหำยในรำยได้สุทธิของ	 AWC	 ทรัพย์สิน	 AWC	 

	 			 	 	 หลักและทรพัย์สนิ	AWC	ส่วนท่ีเหลือจะเป็นของกองทุนในวนัท่ีธรุกรรมท่ีเกีย่วข้องเสรจ็สิน้	เว้นแต่จะก�ำหนดไว้ 

	 			 	 	 เป็นอย่ำงอื่นในสัญญำโอนขำยทรัพย์สินและสิทธิรำยได้	AWC

	 			 	 	 ก่อนวันโอนทรัพย์สิน	 AWC	 หลัก	 หำกเกิดเหตุผิดนัดใดท่ีก�ำหนดไว้ในสัญญำโอนขำยทรัพย์สินและสิทธิ 

	 			 	 	 รำยได้	AWC	กองทุนอำจเรียกให้	AWC	ช�ำระเงินเป็นมูลค่ำปัจจุบันสุทธิ	(Net	Present	Value)	ของรำยได้ 

	 			 	 	 สุทธิของ	AWC	ท่ีเหลือท้ังหมด	รวมกับมูลค่ำสุดท้ำยของ	AWC	(terminal	value)	ของทรัพย์สิน	AWC	หลัก	 

	 			 	 	 (“รำยได้สุทธิ	 AWC	 คงค้ำง”)	 และอำจบังคับใช้สิทธิของกองทุนไม่ว่ำท้ังหมดหรือบำงส่วนตำมสัญญำ 

	 			 	 	 โอนขำยทรัพย์สินและสิทธิรำยได้	AWC

	 			 	 	 กำรจ�ำกัดควำมรับผิดของ	 AWC	 ภำยใต้สัญญำโอนขำยทรัพย์สินและสิทธิรำยได้	 AWC	 ควำมรับผิดของ	 

	 			 	 	 AWC	จะมีอยูอ่ย่ำงจ�ำกดัตำมกรณีท่ัวไปซึง่รวมถงึกรณีดงัต่อไปน้ี	AWC	ต้องรบัผดิต่อสิทธเิรยีกร้องใดเกีย่วกบั 

	 			 	 	 ทรัพย์สิน	AWC	ที่โอนแล้ว	หำกกองทุนได้มีกำรบอกกล่ำวเรียกร้องสิทธิภำยในสองปีนับจำกวันโอนทรัพย์สิน	 
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	 			 	 	 AWC	 เสร็จสิ้นท่ีเกี่ยวข้องแต่ละครั้ง	 เว้นแต่สิทธิเรียกร้องท่ีเกิดจำกเรื่องส�ำคัญบำงเรื่องท่ีก�ำหนดไว้ใน 

	 			 	 	 สัญญำโอนขำยทรัพย์สินและสิทธิรำยได้	AWC	ซ่ึงไม่มีก�ำหนดระยะเวลำส้ินสุดในกำรบอกกล่ำวเรียกร้อง 

	 			 	 	 สิทธิ	(นอกจำกท่ีกฎหมำยก�ำหนด)	เร่ืองดังกล่ำวรวมถึง	ค�ำรับรองของ	AWC	ในเรื่องอ�ำนำจหน้ำท่ี	กรรมสิทธิ์ 

	 			 	 	 ของ	AWC	ในทรัพย์สิน	AWC	ท่ีโอนแล้ว	และกำรไม่ปฏิบัติตำมข้อตกลงกระท�ำกำรท่ีเกี่ยวข้อง

	 			 	 	 ควำมรับผิดโดยรวมของ	AWC	เกี่ยวกับ	 (ก)	รำยได้สุทธิของ	AWC	 ท่ีเกี่ยวกับสัญญำเช่ำเสำโทรคมนำคม 

	 			 	 	 ของ	AWC	ต้องไม่เกินรำยได้สุทธิ	AWC	คงค้ำง	 (ข)	ทรัพย์สิน	AWC	หลักท่ีโอนให้แก่กองทุนต้องไม่เกิน 

	 			 	 	 มูลค่ำสุดท้ำยของ	AWC	(terminal	value)	ของทรัพย์สินน้ัน	(ค)	ทรัพย์สิน	AWC	ส่วนท่ีเหลือท่ีโอนให้กองทุน 

	 			 	 	 ต้องไม่เกินรำคำซื้อท่ีกองทุนช�ำระส�ำหรับทรัพย์สิน	AWC	ส่วนท่ีเหลือดังกล่ำว	 (ง)	รำยได้สุทธิของ	AWC	 

	 			 	 	 ท่ีเกี่ยวกับสัญญำเช่ำทรัพย์สิน	 AWC	 ส่วนท่ีเหลือ	 ต้องไม่เกินมูลค่ำสุทธิปัจจุบันของรำยได้ค่ำเช่ำสุทธ ิ

	 			 	 	 ท่ีค้ำงช�ำระ	และ	 (จ)	กำรท�ำผิดสัญญำอ่ืนใดท้ังหมด	ควำมรับผิดรวมของ	AWC	จะต้องไม่เกินร้อยละ	50	 

	 			 	 	 ของรำคำซื้อขำย	AWC	ท้ังน้ี	AWC	ต้องรับผิดต่อควำมเสียหำย	สูญเสีย	สิทธิเรียกร้อง	ภำษี	(เว้นแต่ภำษี 

	 			 	 	 มูลค่ำเพิ่ม)	 อำกรแสตมป์	 ภำระผูกพัน	 และต้นทุนค่ำใช้จ่ำยท่ีเกี่ยวข้อง	 ท่ีเกิดข้ึนหรือเป็นผลจำกกำร 

	 			 	 	 เข้ำท�ำกำรใช้สิทธิ	กำรบังคับสิทธิตำมสัญญำโอนขำยทรัพย์สินและสิทธิรำยได้	AWC

	 			 	 	 ในเรื่องกำรประกันภัย	 AWC	 ตกลงท่ีจะ	 (ก)	 ด�ำเนินกำรให้กองทุนมีช่ือเป็นผู้เอำประกันภัยร่วมและผู้รับ 

	 			 	 	 ผลประโยชน์ร่วมภำยใต้กรมธรรม์ประกันภัยของกลุ่มทรูท่ีเกี่ยวกับทรัพย์สินโทรคมนำคมของ	AWC	ภำยใน	 

	 			 	 	 45	วัน	นับแต่วันท่ีท�ำกำรซื้อขำยรำยได้	AWC	เสร็จส้ิน	(ข)	จัดให้มีกำรประกันภัยท่ีเกี่ยวกับเสำโทรคมนำคม 

	 			 	 	 ของ	 AWC	 ภำยใต้กรมธรรม์ประกันภัยของกลุ่มทรูท้ังหมด	 ตำมข้อก�ำหนดท่ีก�ำหนดไว้ในสัญญำโอนขำย 

	 			 	 	 ทรัพย์สินและสิทธิรำยได้	AWC	(ค)	ในวันโอนทรัพย์สิน	AWC	เสร็จส้ินแต่ละครั้งท่ีเกี่ยวข้อง	จัดหำกรมธรรม ์

	 			 	 	 ประกันภัยในนำมของกองทุนส�ำหรับทรัพย์สิน	AWC	ท่ีโอนแล้ว	โดยกองทุนจะรับผิดชอบในเบี้ยประกันภัย 

	 			 	 	 ส�ำหรบักรมธรรม์ประกนัภยัดงักล่ำว	(ค)	ไม่เปลีย่นแปลงข้อก�ำหนดในกรมธรรม์ประกนัภยัของกลุม่ทรเูกีย่วกบั 

	 			 	 	 เสำโทรคมนำคมของ	 AWC	 โดยไม่ได้รับควำมยินยอมเป็นลำยลักษณ์อักษรจำกกองทุนก่อน	 โดยกองทุน 

	 			 	 	 จะไม่ให้ควำมยินยอมโดยไม่มีเหตุอันควรไม่ได้	 และ	 (ง)	 ด�ำเนินกำรให้มีกำรน�ำเงินท่ีได้รับตำมกรมธรรม ์

	 			 	 	 ประกันภัยท้ังหมดไปใช้ซ่อมแซม	ปรับสภำพ	หรือเปล่ียนทดแทนทรัพย์สินท่ีได้มีกำรเรียกร้องให้มีกำรชดใช ้

	 			 	 	 เงินประกันดังกล่ำว

	 			 (6.3)	 สัญญำโอนขำยทรัพย์สินและสิทธิรำยได้ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	 ระหว่ำง	 AWC	 ในฐำนะผู้ขำย	 และกองทุน	 

	 			 	 	 ในฐำนะผู้ซื้อ	 (“สัญญำโอนขำยทรัพย์สินและสิทธิรำยได้	 AWC	 ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	 ครั้งท่ี	 1”)	 มีระยะเวลำ	 

	 			 	 	 10	ปี	นับตั้งแต่วันท่ี	1	มีนำคม	2558	-	วันท่ี	3	สิงหำคม	2568

	 			 	 	 โดยสัญญำโอนขำยทรัพย์สินและสิทธิรำยได้	AWC	ท่ีลงทุนเพิ่มเติมครั้งท่ี	1	น้ี	มีวัตถุประสงค์เพื่อให้	AWC	 

	 			 	 	 ขำยและโอนแก่กองทุน	 และเพื่อให้กองทุนซื้อและรับโอนรำยได้ท่ีคำดว่ำจะได้รับของ	 AWC	 จำกค่ำเช่ำ 

	 			 	 	 เสำโทรคมนำคมของ	 AWC	 จ�ำนวน	 338	 เสำ	 (“เสำโทรคมนำคมของ	 AWC	 ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม	 ครั้งท่ี	 1”)	 

	 			 	 	 ตำมสัญญำเช่ำเสำโทรคมนำคมของ	AWC	เพิ่มเติม	(รวมถึงเงินท่ีได้รับจำกกำรใช้สิทธิเรียกร้อง	และสิทธิอื่น 

	 			 	 	 ท้ังหมดท่ีเกิดจำกรำยได้ดังกล่ำวตำมท่ีระบุไว้ในสัญญำโอนขำยทรัพย์สินและสิทธิรำยได้	 AWC	 ท่ีลงทุน 

	 			 	 	 เพิ่มเติม	ครั้งท่ี	1)	

	 			 	 	 โดยหักด้วยต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยบำงส่วนส�ำหรับกำรด�ำเนินงำนและซ่อมบ�ำรุง	 เงินค่ำเช่ำตำมสัญญำเช่ำ 

	 			 	 	 ท่ีดิน	(รวมถึงภำษีโรงเรือน)	และเบ้ียประกันภัย	(“ต้นทุนค่ำใช้จ่ำยของ	AWC”)	โดยต้นทุนค่ำใช้จ่ำนย	AWC	 

	 			 	 	 จะมีกำรปรับอัตรำเพิ่มข้ึนรำยปี	(annual	escalation)	(รวมเรียกว่ำ	“รำยได้สุทธิของ	AWC	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	 

	 			 	 	 ครั้งท่ี	 1”)	 ในวันท่ีท�ำกำรซื้อขำยเสร็จสิ้นท่ีก�ำหนดไว้ในสัญญำโอนขำยทรัพย์สินและสิทธิรำยได้	 AWC	 ท่ี 

	 			 	 	 ลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	1	(“วันท่ีท�ำกำรซ้ือขำยรำยได้	AWC	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	1	เสร็จส้ิน”)
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	 			 	 	 ภำยหลังวันครบก�ำหนดสัญญำ	 AWC	 เพิ่มเติมหรือวันท่ีสัญญำเช่ำเสำโทรคมนำคมของ	 AWC	 เพิ่มเติม 

	 			 	 	 ถูกยกเลิกก่อนครบก�ำหนดระยะเวลำหรือก�ำหนดระยะเวลำท่ีได้มีกำรขยำย	แล้วแต่กรณี	AWC	จะต้องโอน 

	 			 	 	 เสำโทรคมนำคมของ	 AWC	 ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	 ครั้งท่ี	 1	 ให้แก่กองทุน	 และกองทุนจะต้องรับโอนเสำ 

	 			 	 	 โทรคมนำคมของ	AWC	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	1	ดังกล่ำว	(“ทรัพย์สิน	AWC	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	1”)	 

	 			 	 	 ในวันท่ีก�ำหนดไว้ให้เป็นวันท่ีท�ำกำรโอนและส่งมอบทรัพย์สิน	 AWC	 ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	 ครั้งท่ี	 1	 (“วันโอน 

	 			 	 	 ทรัพย์สิน	AWC	 ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	1”)	 (ท้ังน้ี	รำยได้สุทธิของ	AWC	 ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	1	และ 

      ทรัพย์สิน	AWC	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	1	รวมเรียกว่ำ	“ทรัพย์สินท่ีขำยของ	AWC	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	1”)

	 			 	 	 ส�ำหรับทรัพย์สิน	AWC	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	1	ท่ีไม่สำมำรถโอนและส่งมอบได้ในวันโอนทรัพย์สิน	AWC	 

	 			 	 	 ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	 1	 AWC	จะช�ำระเงินให้กองทุนเป็นมูลค่ำสุดท้ำย	 (terminal	 value)	 ของทรัพย์สิน	 

	 			 	 	 AWC	 ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	 ครั้งท่ี	 1	 ท่ีไม่ได้มีกำรโอนและส่งมอบดังกล่ำวในวันโอนทรัพย์สิน	 AWC	 ท่ีลงทุน 

	 			 	 	 เพิ่มเติม	ครั้งท่ี	1	เม่ือ	AWC	ช�ำระมูลค่ำสุดท้ำย	(terminal	value)	ดังกล่ำวจนครบถ้วนแล้ว	AWC	จะหมด 

	 			 	 	 ภำระผูกพันต่อกองทุนในกำรโอนและส่งมอบทรัพย์สิน	AWC	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	1	ท่ีเกี่ยวข้องดังกล่ำว	 

	 			 	 	 มูลค่ำสุดท้ำย	(terminal	value)	ของทรัพย์สิน	AWC	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	1	คือ	จ�ำนวนท่ีเท่ำกับ	14	เท่ำ 

	 			 	 	 ของรำยได้ค่ำเช่ำ	AWC	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	1	รำยเดือนเป็นระยะเวลำ	12	เดือนก่อนเดือนท่ีมีวันโอน 

	 			 	 	 ทรัพย์สิน	AWC	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	1	(“มูลค่ำสุดท้ำยของ	AWC”)

	 			 	 	 ท้ังน้ี	 ในกรณีท่ีมีกำรปรับเปลี่ยนโครงสร้ำงค่ำเช่ำรำยเดือนส�ำหรับเสำโทรคมนำคมของ	 AWC	 ท่ีลงทุน 

	 			 	 	 เพิ่มเติม	ครั้งท่ี	1	ตำมสัญญำเช่ำเสำโทรคมนำคมของ	AWC	เพิ่มเติม	อันเน่ืองมำจำก	กสท.โทรคมนำคม	 

	 			 	 	 ตกลงยกเลิกสิทธิแต่เพียงผู้เดียว	ในกำรเช่ำใช้เสำโทรคมนำคม	ภำยใต้สัญญำเช่ำเครื่องและอุปกรณ์	HSPA	 

	 			 	 	 คู่สัญญำตกลงว่ำมูลค่ำสุดท้ำย	(terminal	value)	ของทรัพย์สิน	AWC	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	1	จะยังคงเป็น 

	 			 	 	 จ�ำนวนท่ีเท่ำกับ	14	เท่ำของรำยได้ค่ำเช่ำ	AWC	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	1	รำยเดือนเป็นระยะเวลำ	12	เดือน 

	 			 	 	 ก่อนเดือนท่ีมีวันโอนทรัพย์สิน	 AWC	 ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	 ครั้งท่ี	 1	 เสมือนหน่ึงว่ำไม่ได้มีกำรปรับเปลี่ยน 

	 			 	 	 โครงสร้ำงค่ำเช่ำรำยเดือนส�ำหรับเสำโทรคมนำคมของ	 AWC	 ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	 ครั้งท่ี	 1	 เน่ืองจำกเหตุ 

	 			 	 	 ดังกล่ำวแต่อย่ำงใด	 ท้ังน้ี	 เป็นไปตำมข้อก�ำหนดและเงื่อนไขของสัญญำโอนขำยทรัพย์สินและสิทธิรำยได้	 

	 			 	 	 AWC	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	1

	 			 	 	 กรรมสิทธิ์และควำมเสี่ยงภัยในควำมสูญเสียหรือเสียหำยในรำยได้สุทธิของ	 AWC	 ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	 

	 			 	 	 ครั้งที	่1	หรือ	ทรัพย์สิน	AWC	ทีล่งทนุเพิ่มเติม	ครั้งที	่1	จะเป็นของกองทุนในวันที่ธุรกรรมทีเ่กี่ยวข้องเสร็จสิ้น 

		 			 	 	 เว้นแต่จะก�ำหนดไว้เป็นอย่ำงอื่นในสัญญำโอนขำยทรัพย์สิทธิรำยได้	AWC	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	1

	 			 	 	 ควำมรับผิดโดยรวมของ	AWC	เกี่ยวกับ	 (ก)	รำยได้สุทธิของ	AWC	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	1	ต้องไม่เกิน 

	 			 	 	 รำยได้สุทธิ	AWC	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	1	คงค้ำง	(ข)	ทรัพย์สิน	AWC	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	1	ท่ีโอน 

	 			 	 	 ให้แก่กองทุนต้องไม่เกินมูลค่ำสุดท้ำยของ	 AWC	 (terminal	 value)	 ของทรัพย์สินน้ัน	 และ	 (ค)	 กำรท�ำ 

	 			 	 	 ผิดสัญญำอื่นใดท้ังหมด	 ควำมรับผิดรวมของ	 AWC	 จะต้องไม่เกินร้อยละ	 50	 ของรำคำซ้ือขำยทรัพย์สิน	 

	 			 	 	 AWC	 ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	 ครั้งท่ี	 1	 ท้ังน้ี	 AWC	 ต้องรับผิดต่อควำมเสียหำย	 สูญเย	 สิทธิเรียกร้อง	 ภำษี	 

	 			 	 	 (เว้นแต่ภำษีมูลค่ำเพิ่ม)	อำกรแสตมป์	ภำระผูกพัน	และต้นทุนค่ำใช้จ่ำยท่ีเกี่ยวข้องท่ีเกิดข้ึนหรือเป็นผลจำก 

	 			 	 	 กำรเข้ำท�ำ	กำรใช้สิทธิ	กำรบังคับสิทธิตำมสัญญำโอนขำยทรัพย์สินและสิทธิรำยได้	AWC	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	 

	 			 	 	 ครั้งท่ี	1

	 			 	 	 ในเรื่องกำรประกันภัย	 AWC	 ตกลงจะ	 (ก)	 ด�ำเนินกำรให้กองทุนมีช่ือเป็นผู ้เอำประกันภัยร่วมและ 

	 			 	 	 ผูร้บัผลประโยชน์ร่วมภำยใต้กรมธรรม์ประกนัภยัของกลุม่ทรท่ีูเกีย่วกบัทรพัย์สนิโทรคมนำคมของ	AWC	ภำยใน	 

	 			 	 	 45	วัน	นับแต่วันท่ีท�ำกำรซื้อขำยรำยได้	AWC	ท่ีลงทุนเพิ่มเติมครั้งท่ี	1	เสร็จสิ้น	(ข)	จัดให้มีกำรประกันภัย 

	 			 	 	 ท่ีเกี่ยวกับเสำโทรคมนำคมของ	 AWC	 ภำยใต้กรมธรรม์ประกันภัยของกลุ่มทรูท้ังหมด	 ตำมข้อก�ำหนด 

	 			 	 	 ท่ีก�ำหนดไว้ในสัญญำโอนขำยทรัพย์สินและสิทธิรำยได้	AWC	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	1	(ค)	ในวันโอน	
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	 			 	 	 ทรัพย์สิน	AWC	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	1	จัดหำกรมธรรม์ประกันภัยในนำมของกองทุนส�ำหรับทรัพย์สิน	 

	 			 	 	 AWC	 ท่ีโอนแล้ว	 โดยกองทุนจะรับผิดชอบในเบี้ยประกันภัยส�ำหรับกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่ำว	 (ง)	 

	 			 	 	 ไม่เปลีย่นแปลงข้อก�ำหนดในกรมธรรม์ประกนัภยัของกลุม่ทรเูกีย่วกบัเสำโทรคมนำคมของ	AWC	โดยไม่ได้รบั 

	 			 	 	 ควำมยินยอมโดยไม่มีเหตุอันสมควรไม่ได้	และ	(จ)	ด�ำเนินกำรให้มีกำรน�ำเงินท่ีได้รับตำมกรมธรรม์ประกันภัย 

	 			 	 	 ท้ังหมดไปใช้ซ่อมแซม	ปรับสภำพ	หรือเปลี่ยนทดแทนทรัพย์สินท่ีได้มีกำรเรียกร้องให้มีกำรชดใช้เงินประกัน 

	 			 	 	 ดังกล่ำว	

	 			 (6.4)	 สัญญำโอนขำยทรัพย์สินและสิทธิรำยได้ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	2	ระหว่ำง	AWC	ในฐำนะผู้ขำย	และกองทุน	 

	 			 	 	 ในฐำนะผู้ซื้อ	 (“สัญญำโอนขำยทรัพย์สินและสิทธิรำยได้	AWC	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	2”)	 นับต้ังแต่วันท่ี	 

	 			 	 	 1	ธันวำคม	2560	-	วันท่ี	3	สิงหำคม	2568

ภำยใต้เงื่อนไขควำมส�ำเร็จครบถ้วนของเงื่อนไขบังคับก่อนท้ังหมดท่ีก�ำหนดไว้ในสัญญำโอนขำยทรัพย์สิน

และสิทธิรำยได้	AWC	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	2	AWC	จะต้องขำยและโอน	และกองทุนจะต้องซ้ือและรับ

โอนรำยได้ท่ีคำดว่ำจะได้รับของ	AWC	จำกค่ำเช่ำเสำโทรคมนำคมของ	AWC	จ�ำนวน	149	เสำและอุปกรณ์

โทรคมนำคมประเภท	Passive	อื่นท่ีเกี่ยวข้อง	(“เสำโทรคมนำคมของ	AWC	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	2”)	ตำม

สัญญำเช่ำเสำโทรคมนำคมของ	AWC	เพิ่มเติม	ครั้งท่ี	2	(รวมถึงเงินท่ีได้รับจำกกำรใช้สิทธิเรียกร้อง	และ

สิทธิอื่นท้ังหมดท่ีเกิดจำกรำยได้ดังกล่ำวตำมท่ีระบุไว้ในสัญญำโอนขำยทรัพย์สินและสิทธิรำยได้	 AWC	 ท่ี

ลงทุนเพิ่มเติม	 ครั้งท่ี	 2)	 นับแต่วันเริ่มค�ำนวณรำยได้ส�ำหรับกำรลงทุนเพิ่มเติม	 ครั้งท่ี	 2	 จนถึงวันท่ีครบ

ก�ำหนดสัญญำเช่ำเสำโทรคมนำคมของ	AWC	เพิ่มเติม	ครั้งท่ี	2	(“วันครบก�ำหนดสัญญำ	AWC	เพิ่มเติม”)	

หักด้วยต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยบำงส่วนส�ำหรับกำรด�ำเนินงำนและซ่อมบ�ำรุง	 เงินค่ำเช่ำตำมสัญญำเช่ำท่ีดิน	

(รวมถึงภำษีโรงเรือนและท่ีดิน)	และเบี้ยประกันภัย	(“ต้นทุนค่ำใช้จ่ำยของ	AWC”)	โดยต้นทุนค่ำใช้จ่ำยของ	

AWC	จะมีกำรปรับอัตรำเพิ่มข้ึนรำยปี	 (annual	escalation)	 (รวมเรียกว่ำ	“รำยได้สุทธิของ	AWC	ท่ีลงทุน

เพิ่มเติม	 คร้ังท่ี	 2”)	 ในวันท่ีท�ำกำรซื้อขำยเสร็จสิ้นท่ีก�ำหนดไว้ในสัญญำโอนขำยทรัพย์สินและสิทธิรำยได้	

AWC	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	2	(“วันท่ีท�ำกำรซ้ือขำยรำยได้	AWC	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	2	เสร็จส้ิน”)

ภำยหลังวันครบก�ำหนดสัญญำ	 AWC	 เพิ่มเติมหรือวันท่ีสัญญำเช่ำเสำโทรคมนำคมของ	 AWC	 เพิ่มเติม	

คร้ังท่ี	 2	 ถูกยกเลิกก่อนครบก�ำหนดระยะเวลำหรือก�ำหนดระยะเวลำท่ีได้มีกำรขยำย	 แล้วแต่กรณี	 AWC	

จะต้องโอนเสำโทรคมนำคมของ	AWC	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	2	ให้แก่กองทุน	และกองทุนจะต้องรับโอน

เสำโทรคมนำคมของ	AWC	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	2	ดังกล่ำว	(“ทรัพย์สิน	AWC	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	

2”)	ในวันท่ีก�ำหนดไว้ให้เป็นวันท่ีท�ำกำรโอนและส่งมอบทรัพย์สิน	AWC	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	2	(“วันโอน

ทรัพย์สิน	AWC	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	2”)	 (ท้ังน้ี	รำยได้สุทธิของ	AWC	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	2	และ

ทรัพย์สิน	AWC	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	คร้ังท่ี	2	รวมเรียกว่ำ	“ทรัพย์สินท่ีขำยของ	AWC	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	2”)

เงื่อนไขบังคับก่อนท่ีต้องส�ำเร็จครบถ้วนในวันหรือก่อนวันท่ีท�ำกำรซ้ือขำยรำยได้	 AWC	 ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	 

ครั้งท่ี	 2	 เสร็จสิ้น	 รวมถึง	 (แต่ไม่จ�ำกัดเพียง)	 (ก)	 AWC	 ได้รับอนุมัติ	 และได้รับมอบอ�ำนำจให้ด�ำเนินกำร

ท้ังหมดท่ีเกี่ยวข้องท่ีต้องได้รับส�ำหรับกำรเข้ำท�ำและปฏิบัติตำมภำระผูกพันของตนตำมสัญญำโอนขำย

ทรัพย์สินและสิทธิรำยได้	AWC	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	2	แล้ว	(ข)	มีกำรลงนำมและท�ำให้สมบูรณ์ซึ่งเอกสำร

ธุรกรรมส�ำหรับกำรลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	2	(ค)	มีกำรลงนำมในสัญญำกู้ยืมเงินเพื่อจัดหำเงินทุนส�ำหรับกำร

ได้มำซึ่งเสำโทรคมนำคมของ	AWC	 ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	 ครั้งท่ี	 2	 (ง)	 กองทุนได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน

ในกำรเข้ำท�ำสัญญำโอนขำยทรัพย์สินและสิทธิรำยได้	AWC	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	2	ตำมประกำศ	ทน.	

1/2554	และ	(จ)	ไม่มีเหตุกำรณ์ท่ีส่งผลกระทบในทำงลบอย่ำงร้ำยแรงเกิดข้ึนนับจำกวันท�ำสัญญำโอนขำย

ทรัพย์สินและสิทธิรำยได้	AWC	 ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	2	หำกมิได้มีกำรปฏิบัติตำมเงื่อนไขบังคับก่อนให้

ส�ำเร็จ	หรือมิได้มีกำรยกเว้นเงื่อนไขบังคับก่อนภำยใน	14	วันท�ำกำรหลังจำกวันท�ำสัญญำโอนขำยทรัพย์สิน

และสิทธิรำยได้	AWC	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	2		AWC	หรือกองทุนอำจบอกเลิกสัญญำโอนขำยทรัพย์สิน

และสิทธิรำยได้	AWC	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	2	(ท้ังน้ีกำรท่ีเงื่อนไขบังคับก่อนท่ีเกี่ยวข้องไม่ส�ำเร็จครบถ้วน
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จะต้องมิได้เกิดจำกกำรท�ำผิดภำระผูกพันของคู่สัญญำฝ่ำยน้ันแต่เพียงฝ่ำยเดียว)		โดย	AWC	หรือกองทุน 

ต่ำงไม่มีสิทธิเรียกร้องต่อคู่สัญญำอีกฝ่ำยตำมสัญญำดังกล่ำว	 	 เว้นแต่สิทธิเรียกร้องท่ีเกิดข้ึนจำกกำร 

กระท�ำผิดภำระผูกพันในกำรปฏิบัติตำมเง่ือนไขบังคับก่อนท่ีเกี่ยวข้องและกำรท�ำให้ธุรกรรมตำมสัญญำโอน

ขำยทรัพย์สินและสิทธิรำยได้	AWC	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	2	สมบูรณ์และมีผล

รำคำซื้อขำยเป็นจ�ำนวน	545,713,306	บำท	(“รำคำซ้ือขำยทรัพย์สิน	AWC	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	2”)	AWC	

จะเป็นผู้รับผิดชอบค่ำภำษีธุรกิจเฉพำะท่ีเกี่ยวข้องท้ังหมดเต็มจ�ำนวนจำกธุรกรรมกำรโอนขำยทรัพย์สิน

และรำยได้ให้แก่กองทุน

ส�ำหรับเงื่อนไขในกำรโอนทรัพย์สิน	AWC	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	2	ในวันโอนทรัพย์สิน	AWC	ท่ีลงทุนเพิ่ม

เติม	ครั้งท่ี	2		AWC	จะต้องโอนทรัพย์สิน	AWC	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	2	ให้กับกองทุน	โดยเป็นไปตำม

ข้อก�ำหนดและเงื่อนไขของสัญญำโอนขำยทรัพย์สินและสิทธิรำยได้	AWC	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	2	ท้ังน้ี	

เงื่อนไขท่ีต้องส�ำเร็จครบถ้วนในวันหรือก่อนวันโอนทรัพย์สิน	AWC	 ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	 ครั้งท่ี	 2	 รวมถึงแต่

ไม่จ�ำกัดเพียงรำยละเอียดและหลักฐำนเกี่ยวกับสิทธิในท่ีดิน	และ/หรือ	สิทธิกำรเช่ำโดยชอบด้วยกฎหมำย

ของสถำนท่ีอันเป็นท่ีตั้งของทรัพย์สิน	AWC	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	2	

ส�ำหรับทรัพย์สิน	AWC	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	2	ท่ีไม่สำมำรถโอนและส่งมอบได้ในวันโอนทรัพย์สิน	AWC	

ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	 2	AWC	จะช�ำระเงินให้กองทุนเป็นมูลค่ำสุดท้ำย	 (terminal	 value)	ของทรัพย์สิน	

AWC	 ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	 ครั้งท่ี	 2	 ท่ีไม่ได้มีกำรโอนและส่งมอบดังกล่ำวในวันโอนทรัพย์สิน	AWC	 ท่ีลงทุน

เพิ่มเติม	ครั้งท่ี	2		เม่ือ	AWC	ช�ำระมูลค่ำสุดท้ำย	(terminal	value)	ดังกล่ำวจนครบถ้วนแล้ว	AWC	จะหมด

ภำระผูกพันต่อกองทุนในกำรโอนและส่งมอบทรัพย์สิน	AWC	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	2	ท่ีเกี่ยวข้องดังกล่ำว	

โดยมูลค่ำสุดท้ำย	(terminal	value)	ของทรัพย์สิน	AWC	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	2	คือ	จ�ำนวนท่ีเท่ำกับ	14	

เท่ำของรำยได้ค่ำเช่ำ	AWC	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	2	รำยเดือนเป็นระยะเวลำ	12	เดือน	ก่อนเดือนท่ีมีวัน

โอนทรัพย์สิน	AWC	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	2	(“มูลค่ำสุดท้ำยของ	AWC”)

ท้ังน้ี	ในกรณีท่ีมีกำรปรับเปลี่ยนโครงสร้ำงค่ำเช่ำรำยเดือนส�ำหรับเสำโทรคมนำคมของ	AWC	ท่ีลงทุนเพิ่ม

เติม	คร้ังท่ี	2	ตำมสัญญำเช่ำเสำโทรคมนำคมของ	AWC	เพิ่มเติม	ครั้งท่ี	2	อันเน่ืองมำจำก	กสท.โทรคมนำคม	

ตกลงเกี่ยวกับกำรตีควำมเรื่องสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของ	 กสท.โทรคมนำคม	 ในกำรเช่ำใช้เสำโทรคมนำคม

ของ	AWC	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	2	ภำยใต้สัญญำเช่ำเครื่องและอุปกรณ์	HSPA		คู่สัญญำตกลงว่ำมูลค่ำ

สุดท้ำย	(terminal	value)	ของทรัพย์สิน	AWC	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	2	จะยังคงเป็นจ�ำนวนท่ีเท่ำกับ	14	เท่ำ

ของรำยได้ค่ำเช่ำ	AWC	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	2	รำยเดือนเป็นระยะเวลำ	12	เดือนก่อนเดือนท่ีมีวันโอน

ทรัพย์สิน	AWC	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	2	เสมือนหน่ึงว่ำไม่ได้มีกำรปรับเปล่ียนโครงสร้ำงค่ำเช่ำรำยเดือน

ส�ำหรับเสำโทรคมนำคมของ	AWC	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	2	เน่ืองจำกเหตุดังกล่ำวแต่อย่ำงใด		ท้ังน้ี	เป็น

ไปตำมข้อก�ำหนดและเงื่อนไขของสัญญำโอนขำยทรัพย์สินและสิทธิรำยได้	AWC	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	2

กรรมสิทธิ์และควำมเสี่ยงภัยในควำมสูญเสียหรือเสียหำยในรำยได้สุทธิของ	AWC	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	

2	และ	ทรัพย์สิน	AWC	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	2	จะตกเป็นของกองทุนในวันท่ีธุรกรรมท่ีเกี่ยวข้องเสร็จสิ้น	

เว้นแต่จะก�ำหนดไว้เป็นอย่ำงอื่นในสัญญำโอนขำยทรัพย์สินและสิทธิรำยได้	AWC	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	2

สัญญำโอนขำยทรัพย์สินและสิทธิรำยได้	 AWC	 ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	 2	 เป็นธุรกรรมกำรซ้ือขำยรำยได้

สุทธิของ	 AWC	 ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	 ครั้งท่ี	 2	 ท่ีสมบูรณ์และแท้จริง	 โดยมิได้เป็นกำรก่อหลักประกันส�ำหรับ

ภำระผูกพันใดๆ	ของ	AWC		กองทุนจะได้รับกรรมสิทธิ์และผลประโยชน์ในรำยได้สุทธิของ	AWC	ท่ีลงทุน

เพิ่มเติม	ครั้งท่ี	2	โดยครบถ้วนสมบูรณ์นับจำกวันท่ีท�ำกำรซ้ือขำยรำยได้	AWC	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	2	

เสร็จสิ้น	และมีสิทธิท่ีจะจ�ำหน่ำยจ่ำยโอนรำยได้สุทธิของ	AWC	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	2	น้ันต่อไป	และมี

สิทธิโดยสมบูรณ์ท่ีจะได้รับและเก็บไว้ซึ่งรำยได้สุทธิของ	AWC	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	2	เพื่อประโยชน์ของ 

กองทุนเอง	
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AWC	จะจัดหำและส่งมอบรำยได้สุทธิของ	AWC	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	2	ท่ีต้องช�ำระจนถึงวันท่ีมีกำรช�ำระ

รำยได้สุทธิของ	AWC	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	2	ท่ีต้องช�ำระจนครบถ้วน	โดยช�ำระให้แก่กองทุนภำยในวัน

ท�ำกำรสุดท้ำยของแต่ละเดือนปฏิทิน	โดยเริ่มจำกเดือนท่ีเกิดวันท่ีท�ำกำรซื้อขำยรำยได้	AWC	ท่ีลงทุนเพิ่ม

เติม	ครั้งท่ี	2	เสร็จสิ้น

	 			 	 	 ท้ังน้ี	ตำมจ�ำนวนดังต่อไปน้ี	(“รำยได้ค่ำเช่ำ	AWC	รำยเดือนท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	2”)	รำยได้ค่ำเช่ำ	AWC	 

	 			 	 	 รำยเดือนท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	2	จะค�ำนวณจำกเสำโทรคมนำคมจ�ำนวน	149	เสำ	ในอัตรำดังต่อไปน้ี		

ก่อนวันโอนทรัพย์สิน	AWC	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	2	หำกเกิดเหตุผิดนัดใดท่ีก�ำหนดไว้ในสัญญำโอนขำย

ทรัพย์สินและสิทธิรำยได้	AWC	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	2	กองทุนอำจเรียกให้	AWC	ช�ำระเงินเป็นมูลค่ำ

ปัจจุบันสุทธิ	(net	present	value)	ของรำยได้สุทธิของ	AWC	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	2	ท่ีเหลือท้ังหมด	รวม

กับมูลค่ำสุดท้ำยของ	AWC	(terminal	value)	ของทรัพย์สิน	AWC	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	2	(รวมเรียกว่ำ	

“รำยได้สุทธิ	AWC	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	2	คงค้ำง”)	และอำจบังคับใช้สิทธิของกองทุนไม่ว่ำท้ังหมดหรือ

บำงส่วนตำมสัญญำโอนขำยทรัพย์สินและสิทธิรำยได้	 AWC	 ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	 ครั้งท่ี	 2	 ตัวอย่ำงของเหตุ

ผิดนัด	เช่น	กรณี	AWC	ไม่ส่งมอบรำยได้ค่ำเช่ำ	AWC	รำยเดือนท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	2	เป็นเวลำสำม

เดือนติดต่อกัน		กรณี	AWC	ไม่ส่งมอบรำยได้ค่ำเช่ำ	AWC	รำยเดือนท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	2	เป็นเวลำ

สองเดือนติดต่อกันหำกอัตรำส่วนหน้ีสินสุทธิท่ีมีดอกเบี้ย	(Net	Interest	Bearing	Debt)	ต่อ	EBITDA	ของ	

AWC	เกินกว่ำ	5	ต่อ	1	กรณี	AWC	ไม่ปฏิบัติตำมภำระผูกพันบำงประกำรตำมท่ีก�ำหนดไว้ในสัญญำโอน

ขำยทรัพย์สินและสิทธิรำยได้	 AWC	 ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	 ครั้งท่ี	 2	 และไม่ด�ำเนินกำรแก้ไขกรณีดังกล่ำวตำม

ระยะเวลำท่ีก�ำหนด	กรณี	AWC	ผิดนัดช�ำระหน้ีกำรเงินในยอดเงินต้นรวมมำกกว่ำหน่ึงพันล้ำนบำท		กรณี

ได้มีกำรริเริ่มกระบวนกำรเกี่ยวกับกำรมีหน้ีสินล้นพ้นตัวหรือกระบวนกำรของเจ้ำหน้ีกับ	AWC		และกรณี

สัญญำเช่ำเสำโทรคมนำคมของ	AWC	 เพิ่มเติม	ครั้งท่ี	 2	 ส้ินสุดลงหรือมีเหตุผิดนัดภำยใต้สัญญำเช่ำเสำ

โทรคมนำคมของ	AWC	เพิ่มเติม	ครั้งท่ี	2	เน่ืองจำกเหตุกำรณ์ตำมท่ีก�ำหนดไว้ในสัญญำโอนขำยทรัพย์สิน

และสิทธิรำยได้	AWC	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	2

ปี พ.ศ.
รายได้ค ่าเช ่า AWC รายเดือนท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 

ส�าหรับเสาโทรคมนาคมต่อเสา (บาท/เดือน)

2560

(ธันวำคม)
21,495

2561 21,317

2562 21,134

2563 20,944

2564 20,750

2565 20,549

2566 20,342

2567 20,130

2568

(7	เดือน)
19,910

หมำยเหตุ:		รำยได้ค่ำเช่ำ	AWC	รำยเดอืนท่ีลงทุนเพิม่เตมิ	ครัง้ท่ี	2		ข้ำงต้นเป็นไปตำมก�ำหนดระยะเวลำของสัญญำเช่ำเสำโทรคมนำคมของ	AWC	เพิม่เตมิ	ครัง้ท่ี	2	ซ่ึงปัจจุบนั 

	 	 จะครบก�ำหนดในวนัท่ี	 3	สงิหำคม	พ.ศ.	 2568	 ในกรณีท่ีมีกำรขยำยก�ำหนดระยะเวลำของสญัญำเช่ำเสำโทรคมนำคมของ	AWC	 เพิม่เตมิ	 ครัง้ท่ี	 2	ดงักล่ำว	 รำยได้ 

	 	 ค่ำเช่ำ	 AWC	รำยเดอืนท่ีลงทุนเพิม่เตมิ	 ครัง้ท่ี	 2	 ต่อเสำในช่วงระยะเวลำท่ีมีกำรขยำยจะสอดคล้องกบัค่ำเช่ำภำยใต้สัญญำเช่ำเสำโทรคมนำคมของ	 AWC	 เพิม่เตมิ	 

	 	 ครัง้ท่ี	2	ท่ีคำดว่ำจะได้รบัจำก	บเีอฟเคที	ในช่วงระยะเวลำท่ีมีกำรขยำยดังกล่ำว
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ในกรณีท่ี	AWC	ไม่ส่งมอบรำยได้ค่ำเช่ำ	AWC	รำยเดือนท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	2	 เป็นจ�ำนวนสำมเดือน

ติดต่อกัน	 หรือสองเดือนติดต่อกันในกรณีท่ีไม่สำมำรถด�ำรงอัตรำส่วนทำงกำรเงินได้	 หำกกรณีดังกล่ำว

เกิดจำกกำรท่ี	บีเอฟเคที	ไม่ช�ำระรำยได้สุทธิของ	AWC	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	2	ท่ีเกี่ยวข้องใดๆ	ภำยใต้

สัญญำเช่ำเสำโทรคมนำคมของ	AWC	เพิ่มเติม	ครั้งท่ี	2	ซ่ึงเป็นผลมำจำกกำรท่ี	กสท.	โทรคมนำคม	ปฏิบัติ

ผิดสัญญำไม่ช�ำระค่ำเช่ำแก่	 บีเอฟเคที	 ภำยใต้สัญญำเช่ำเครื่องและอุปกรณ์	 HSPA	 และกำรผิดสัญญำ

ดังกล่ำวของ	กสท.	โทรคมนำคม	ไม่ได้เกิดจำกกำรผิดภำระผูกพันของเรียลมูฟตำมสัญญำขำยส่งบริกำร	

HSPA	แล้ว	กองทุนไม่มีสิทธิในกำรเรียกเหตุผิดนัดและเรียกให้	AWC	ส่งมอบรำยได้สุทธิ	AWC	ท่ีลงทุน

เพิ่มเติม	ครั้งท่ี	2	คงค้ำงให้แก่กองทุน

AWC	 ยังมีภำระหน้ำท่ีหลักอื่นๆได้แก่	 นับจำกวันท่ีท�ำกำรโอนทรัพย์สิน	 AWC	 ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	 คร้ังท่ี	 2	

เสร็จสิ้น	 (“วันโอนทรัพย์สิน	 AWC	 ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	 ครั้งท่ี	 2	 เสร็จส้ิน”)	 AWC	 จะด�ำเนินกำรต่อไปน้ีโดย 

ค่ำใช้จ่ำยของ	 AWC	 เอง	 (1)	 ในกรณีท่ีไม่สำมำรถโอน	 และ/หรือ	 แปลงคู่สัญญำเกี่ยวกับสิทธิกำรเช่ำใน

ท่ีดิน	และ/หรือ	ทรัพย์สินให้กับกองทุนได้	AWC	จะด�ำเนินกำรให้กองทุน	ผู้เช่ำทรัพย์สิน	AWC	ท่ีลงทุนเพิ่ม

เติม	ครั้งท่ี	2	ผู้จัดกำรทรัพย์สินโทรคมนำคม	และบุคคลท่ีได้รับกำรแต่งต้ังมีสิทธิเข้ำไปและใช้สถำนท่ีตั้งท่ี

เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินน้ัน	(2)ในกรณีของสัญญำอ่ืนๆ	ท่ีเกี่ยวกับทรัพย์สิน	AWC	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	2	

ซึ่งไม่สำมำรถโอน	และ/หรือ	แปลงคู่สัญญำให้แก่กองทุนได้	AWC	จะด�ำเนินกำรให้กองทุนได้รับสิทธิและ 

ผลประโยชน์ของ	 AWC	 ตำมสัญญำอ่ืนๆ	 น้ัน	 (3)	 AWC	 จะด�ำเนินกำรต่อไปน้ีเป็นระยะเวลำเก้ำเดือน 

หลังจำกวันโอนทรัพย์สิน	AWC	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	2	เสร็จสิ้น	ด้วยค่ำใช้จ่ำยของ	AWC	เอง	(ก)	ให้

ข้อมูลและช่วยเหลือกองทุนตำมท่ีกองทุนต้องกำรตำมสมควรเกี่ยวกับทรัพย์สิน	 AWC	 ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	

ครั้งท่ี	2	ท่ีได้ส่งมอบและโอนสิทธิให้กองทุนแล้ว	(“ทรัพย์สิน	AWC	ท่ีโอนแล้ว”)	(ข)	พยำยำมตำมสมควร

เพื่อให้ควำมช่วยเหลือและให้บริกำรตำมท่ีกองทุนต้องกำรตำมสมควร	 (โดยค่ำใช้จ่ำยของ	 AWC)	 เพื่อให้

กองทุนสำมำรถใช้งำนทรัพย์สิน	 AWC	 ท่ีโอนแล้วได้ในสำระส�ำคัญในลักษณะเดียวกับท่ีมีกำรใช้ก่อนวัน

โอนทรัพย์สิน	AWC	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	2	เสร็จสิ้น	และ	(ค)	เก็บรักษำเอกสำรเกี่ยวกับทรัพย์สิน	AWC	

ท่ีโอนแล้ว	และให้กองทุนเข้ำตรวจสอบเอกสำรน้ันตำมสมควร	

นอกจำกน้ี	 นับจำกวันโอนทรัพย์สิน	AWC	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	2	เสร็จสิ้น	หำก	 (ก)	สถำนท่ีต้ังท่ีเกี่ยว

กับทรัพย์สิน	 AWC	 ท่ีโอนแล้วไม่ว่ำท้ังหมดหรือบำงส่วนซึ่งได้มีกำรโอนให้แก่	 และ/หรือ	 แปลงคู่สัญญำ

เป็นกองทุนแล้วถูกยึดไป	 ถูกควบคุม	 หรือถูกด�ำเนินกำรโดยประกำรอ่ืนใดท�ำให้ไม่สำมำรถใช้งำนได้โดย

ผู้เช่ำอันเน่ืองมำจำกกำรเข้ำถึงหรือกำรใช้สถำนท่ีไม่ว่ำท้ังหมดหรือบำงส่วนน้ันไม่ชอบด้วยกฎหมำยโดย

กองทุนหรือผู้ซึ่งเช่ำใช้ทรัพย์สิน	 AWC	 ท่ีโอนแล้วซึ่งไม่ใช่นิติบุคคลในกลุ่มทรูไม่ได้มีส่วนในกำรน้ัน	 หรือ	

(ข)	ก่อนกำรโอนสิทธิกำรเช่ำให้แก่	หรือ	แปลงคู่สัญญำให้กองทุน	มีกำรคัดค้ำนควำมสมบูรณ์	ควำมชอบ

ด้วยกฎหมำย	หรือสิทธิในกำรใช้สถำนท่ีตำมสิทธิกำรเช่ำของทรัพย์สิน	AWC	 ท่ีโอนแล้วใดๆ	โดยกองทุน

หรือผู้ซึ่งเช่ำใช้ทรัพย์สิน	AWC	ท่ีโอนแล้วซ่ึงไม่ใช่นิติบุคคลในกลุ่มทรูไม่ได้มีส่วนในกำรน้ัน	หรือ	(ค)	AWC	

ไม่สำมำรถด�ำเนินกำรให้กองทุน	ผู้เช่ำ	ผู้จัดกำรทรัพย์สินโทรคมนำคม	หรือบุคคลท่ีได้รับกำรแต่งตั้งเข้ำถึง

หรือใช้สถำนท่ีได้	(“สถำนท่ี	AWC	ท่ีได้รับผลกระทบ”)	ท�ำให้ผู้เช่ำหรือกองทุนไม่สำมำรถเข้ำถึง	ด�ำเนินงำน	

และ/หรือใช้ทรัพย์สิน	AWC	ท่ีโอนแล้วได้	AWC	จะต้องด�ำเนินกำรดังต่อไปน้ี	ด้วยค่ำใช้จ่ำยของ	AWC	เอง	

(1)	จัดหำหรือได้มำซึ่งสถำนท่ีใหม่ตำมท่ีคู่สัญญำตกลงกันว่ำเทียบเท่ำกับสถำนท่ี	AWC	ท่ีได้รับผลกระทบ	

(โดยคู่สัญญำจะต้องด�ำเนินกำรโดยสมเหตุสมผล)	โดยพิจำรณำถึง	(ก)	สถำนท่ีตั้ง	(ข)	ขอบเขตกำรให้บริกำร

โครงข่ำยของผู้เช่ำท่ีจะได้จำกสถำนท่ีใหม่น้ัน	และ	(ค)	ควำมจุขนำดพื้นท่ีส�ำหรับติดตั้งทรัพย์สิน	AWC	ท่ีโอน

แล้ว	และอุปกรณ์โทรคมนำคมอื่นๆ	ของผู้เช่ำ	ณ	สถำนท่ีใหม่น้ัน	และ	(2)	ย้ำยทรัพย์สิน	AWC	ท่ีโอนแล้วท่ี

ตั้งอยู่ในสถำนท่ี	AWC	ท่ีได้รับผลกระทบ	หรือจัดหำอุปกรณ์และทรัพย์สินใหม่ท่ีมีคุณภำพ	ลักษณะจ�ำเพำะ	

และประสิทธิภำพอย่ำงน้อยเท่ำกับทรัพย์สิน	AWC	ท่ีโอนแล้ว	ท่ีจะติดตั้งในสถำนท่ีใหม่	และด�ำเนินกำรให้

แน่ใจว่ำมีควำมจุ	ประสิทธิภำพ	และขนำดพื้นท่ีเพียงพอส�ำหรับทรัพย์สิน	AWC	 ท่ีโอนแล้ว	หรืออุปกรณ์

และทรัพย์สินใหม่ท่ีจะย้ำยมำและติดต้ังในสถำนท่ีใหม่น้ัน	 ให้เหมือนกับท่ีเคยตั้งอยู่ในสถำนท่ี	 AWC	 ท่ีได้

รับผลกระทบก่อนท่ีสถำนท่ีน้ันจะกลำยเป็นสถำนท่ี	AWC	ท่ีได้รับผลกระทบ
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หำกในกรณีท่ี	AWC	ไม่สำมำรถย้ำยทรัพย์สิน	AWC	ท่ีโอนแล้วหรือเปล่ียนทดแทนโดยทรัพย์สินใหม่	และ

ไม่สำมำรถด�ำเนินกำรแก้ไขตำมท่ีกองทุนต้องกำรตำมสมควรภำยในระยะเวลำท่ีก�ำหนดในสัญญำโอนขำย

ทรัพย์สินและสิทธิรำยได้	AWC	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	2	AWC	จะต้องด�ำเนินกำรดังน้ี	(1)	ซ้ือ	และ/หรือ	

จัดให้มีกำรซื้อทรัพย์สิน	AWC	ท่ีโอนแล้วท่ีเกี่ยวข้องซึ่งตั้งอยู่หรือติดตั้งในสถำนท่ี	AWC	ท่ีได้รับผลกระทบ	

(“ทรัพย์สิน	AWC	ท่ีได้รับผลกระทบ”)	ในรำคำท่ีเท่ำกับ	มูลค่ำสุดท้ำยของ	AWC	(terminal	value)	(“รำคำ

ซื้อขำยทรัพย์สิน	AWC	ท่ีได้รับผลกระทบ”)	พร้อมท้ังช�ำระดอกเบี้ยในอัตรำร้อยละ	7.5	ต่อปีนับจำกวันโอน

ทรัพย์สิน	AWC	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	2	เสร็จส้ินจนกระท่ังและรวมถึงวันท่ี	AWC	ช�ำระคืนรำคำซ้ือขำย

ทรัพย์สิน	AWC	ท่ีได้รับผลกระทบแก่กองทุน	(2)	ช�ำระต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยท้ังหมดเกี่ยวกับกำรขำยและโอน

ทรัพย์สิน	AWC	ท่ีได้รับผลกระทบให้แก่กองทุน	รวมถึงเงินรำยได้ค่ำเช่ำทรัพย์สิน	AWC	ท่ีได้รับผลกระทบ

ซึ่งผู้เช่ำทรัพย์สิน	AWC	ท่ีได้รับผลกระทบน้ันไม่ช�ำระให้แก่กองทุน	เน่ืองจำกผู้เช่ำไม่สำมำรถใช้ทรัพย์สิน	

AWC	ท่ีได้รับผลกระทบน้ันได้	จนถึงวันท่ี	AWC	ช�ำระรำคำซ้ือขำยทรัพย์สิน	AWC	ท่ีได้รับผลกระทบให้แก่

กองทุน	และ	(3)	ช�ำระเงินซึ่งเป็นต้นทุน	ค่ำใช้จ่ำย	ค่ำเสียหำย	ควำมสูญเสีย	สิทธิเรียกร้อง	และภำระผูกพัน

ท้ังหมดท่ีเกิดหรือจะเกิดกับกองทุนอันเกิดจำกหรือเป็นผลมำจำกกำรใช้ทรัพย์สิน	AWC	ท่ีได้รับผลกระทบ	

กำรเช่ำและย้ำยสถำนท่ีของทรัพย์สิน	AWC	ท่ีได้รับผลกระทบ	และสิทธิเรียกร้องของผู้เช่ำท่ีเรียกเอำกับ

กองทุนเน่ืองจำกผู้เช่ำดังกล่ำวไม่สำมำรถใช้ทรัพย์สิน	AWC	ท่ีได้รับผลกระทบน้ันได	้

ภำยใต้บังคับของกำรท่ี	AWC	ปฏิบัติตำมภำระผูกพันของตนเกี่ยวกับกำรซ้ือคืนทรัพย์สิน	AWC	ท่ีได้รับผล 

กระทบตำมท่ีอธิบำยมำข้ำงต้น	 กองทุนจะช�ำระเงินค่ำเช่ำท้ังหมดท่ีเกี่ยวกับทรัพย์สิน	 AWC	 ท่ีได้รับผล 

กระทบท่ีกองทุนได้รับจำกผู้เช่ำท่ีเป็นนิติบุคคลในกลุ่มทรูตำมสัญญำเช่ำท่ีเกี่ยวข้องระหว่ำงนิติบุคคล 

ดังกล่ำวและกองทุนให้แก่	AWC	พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตรำร้อยละ	7.5	ต่อปี	นับจำกวันท่ีกองทุนรับเงิน 

ค่ำเช่ำจำกผู้เช่ำท่ีเป็นนิติบุคคลในกลุ่มทรูแต่ละครั้งตำมสัญญำเช่ำท่ีเกี่ยวข้องระหว่ำงนิติบุคคลดังกล่ำว

และกองทุน	จนกระท่ังและรวมถึงวันท่ีกองทุนช�ำระคืนเงินค่ำเช่ำน้ันให้แก่	AWC		ท้ังน้ี	จ�ำนวนเงินดังกล่ำว 

จะต้องไม่เกินรำคำซื้อขำยทรัพย์สิน	AWC	ท่ีได้รับผลกระทบท่ีเกี่ยวข้อง

ภำระผูกพันของ	 AWC	 เกี่ยวกับกำรย้ำยสถำนท่ีและซื้อคืนทรัพย์สิน	 AWC	 ท่ีได้รับผลกระทบท่ีตั้งอยู่ใน

สถำนท่ีซึ่งได้มีกำรโอนสิทธิกำรเช่ำสถำนท่ีให้แก่กองทุนแล้ว	 หรือ	 แปลงคู่สัญญำเช่ำสถำนท่ีเป็นกองทุน 

แล้ว	 แต่ถูกยึดไป	 ถูกควบคุม	 หรือถูกด�ำเนินกำรโดยประกำรอ่ืนใดท�ำให้ไม่สำมำรถใช้งำนได้โดยผู้เช่ำ 

อันเน่ืองมำจำกกำรเข้ำถึงหรือกำรใช้สถำนท่ีน้ันไม่ชอบด้วยกฎหมำย	 ให้ก�ำหนดไว้เพียงห้ำปีหลังจำกวัน

โอนสิทธิหรือแปลงคู่สัญญำท่ีเกี่ยวกับสถำนท่ีท่ีเกี่ยวข้องดังกล่ำวเป็นกองทุน

หำก	กสท.	โทรคมนำคมไม่ช�ำระค่ำเช่ำแก่	บีเอฟเคที	ตำมสัญญำเช่ำเครื่องและอุปกรณ์	HSPA	หรือสัญญำ

เช่ำเครื่องและอุปกรณ์	HSPA	ถูกยกเลิกเน่ืองจำก	กสท.	โทรคมนำคมผิดสัญญำและ	บีเอฟเคที	ไม่ช�ำระค่ำ

เช่ำภำยใต้สัญญำเช่ำเสำโทรคมนำคมของ	AWC	เพิ่มเติม	ครั้งท่ี	2	โดยกรณีดังกล่ำวท�ำให้	AWC	ไม่ช�ำระ

รำยได้สุทธิของ	AWC	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	2	ให้แก่กองทุน	ซ่ึงไม่ถือว่ำเป็นเหตุผิดนัดภำยใต้สัญญำโอน

ขำยทรัพย์สินและสิทธิรำยได้	AWC	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	2		เม่ือกองทุนได้มีกำรร้องขอ	AWC	ต้องด�ำเนิน

กำรหรือจัดกำรให้	บีเอฟเคที	ใช้ควำมพยำยำมอย่ำงเต็มท่ีเพื่อให้มีกำรด�ำเนินกำรเรียกร้องท่ีสำมำรถท�ำได้

และมีผลโดยชอบด้วยกฎหมำยต่อ	 กสท.	 โทรคมนำคม	 กองทุนตกลงรับผิดชอบในต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยท่ี

เกิดข้ึนในกำรด�ำเนินกำรเรียกร้องดังกล่ำว		เม่ือ	AWC	หรือ	บีเอฟเคที	ได้รับค่ำเสียหำยหรือค่ำชดเชยใดๆ	

AWC	ตกลงจะด�ำเนินกำรหรือจัดกำรให้	 บีเอฟเคที	 ด�ำเนินกำรช�ำระค่ำชดเชยหรือจ�ำนวนเงินท่ีได้รับจำก	

กสท.	 โทรคมนำคม	 ให้แก่กองทุนตำมเงื่อนไขและข้อก�ำหนดตำมท่ีได้ระบุไว้ในสัญญำโอนขำยทรัพย์สิน

และสิทธิรำยได้	AWC	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	2	ท้ังน้ี	AWC	หรือ	บีเอฟเคที	ซ่ึงเป็นผู้ด�ำเนินกำรเรียกร้อง

ดังกล่ำว	 มีสิทธิหักต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยท่ีเกิดข้ึนในกำรด�ำเนินกำรเรียกร้องดังกล่ำวจำกค่ำเสียหำยหรือ 

ค่ำชดเชยใดๆ	 ท่ีช�ำระโดยกสท.	 โทรคมนำคม	 ก่อนกำรช�ำระเงินดังกล่ำวให้แก่กองทุนในกรณีท่ีกองทุน 

ยังมิได้ช�ำระค่ำต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยในกำรด�ำเนินกำรเรียกร้องดังกล่ำวให้แก่	 AWC	 หรือ	 บีเอฟเคที	 

แล้วแต่กรณี
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กองทุนมีสิทธิในกำรซื้อเป็นรำยแรก	 (Right	 of	 first	 offer)	 โดยนับจำกวันท่ีท�ำกำรซ้ือขำยรำยได้	 AWC	 ท่ี

ลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	2	เสร็จสิ้น	AWC	ให้สิทธิกองทุนโดยเพิกถอนมิได้ท่ีจะได้รับข้อเสนอเป็นรำยแรกใน

กำรซื้อสิทธิ	ผลประโยชน์	ดอกผล	และ/หรือ	กำรลงทุนเกี่ยวกับทรัพย์สินท่ีเป็นโครงสร้ำงพื้นฐำนกิจกำร

โทรคมนำคมของ	 AWC	 หรือนิติบุคคลอื่นในกลุ่มทรู	 (ยกเว้นทรัพย์สินท่ีขำยของ	 AWC	 ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	

ครั้งท่ี	2	และทรัพย์สินอื่นบำงส่วน)	ซ่ึงกองทุนสำมำรถลงทุนได้ตำมกฎหมำยและกฎระเบียบของ	ก.ล.ต.	

(“ทรัพย์สิน	AWC	เพิ่มเติม”)	จนถึงวันต่อไปน้ีแล้วแต่วันใดจะถึงก่อน	(ก)	วันครบห้ำปีนับจำกวันท่ีท�ำกำรซื้อ

ขำยรำยได้	AWC	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	2	เสร็จสิ้นหรือวันท่ีกองทุนจดทะเบียนเพิ่มทุนครั้งท่ี	1	ตำมพ.ร.บ.	

หลักทรัพย์	แล้วแต่วันใดจะครบก�ำหนดทีหลัง	และ	(ข)	วันท่ีผู้ประกอบกิจกำรโทรคมนำคมรำยอ่ืนถือหน่วย

ลงทุนท่ีกองทุนออกมำกกว่ำท่ีทรูถืออยู่	โดยให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และข้ันตอนดังต่อไปน้ี	(1)	หำก	AWC	

และ/หรือ	 นิติบุคคลอื่นในกลุ่มทรู	 (“ผู้ขำยทรัพย์สินเพิ่มเติม”)	 ต้องกำรขำยทรัพย์สิน	 AWC	 เพิ่มเติมแก่

บุคคลภำยนอก	 AWC	 ต้องด�ำเนินกำรและจัดกำรให้นิติบุคคลอื่นในกลุ่มทรูน้ันต้องออกหนังสือข้อเสนอ	

(“หนังสือข้อเสนอ”)	 ส่งให้กองทุนโดยมีรำยละเอียดตำมท่ีก�ำหนดไว้ในสัญญำโอนขำยทรัพย์สินและสิทธิ

รำยได้	AWC	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	2	ท้ังน้ี	รวมถึงแต่ไม่จ�ำกัดเพียง	เงื่อนไขและข้อก�ำหนดอันเป็นสำระ

ส�ำคัญท้ังหมดของกำรเช่ำทรัพย์สิน	 AWC	 เพิ่มเติม	 (หำกมี)	 (2)	 หำกกองทุนต้องกำรซื้อทรัพย์สิน	 AWC	

เพิ่มเติมน้ัน	 กองทุนต้องแจ้งผู้ขำยทรัพย์สินเพิ่มเติมเป็นลำยลักษณ์อักษรว่ำต้องกำรซื้อทรัพย์สิน	 AWC	

เพิ่มเติมดังกล่ำว	 (“ทรัพย์สิน	 AWC	 ท่ีจะโอน”)	 ตำมข้อก�ำหนดท่ีระบุในหนังสือข้อเสนอ	 (“หนังสือตอบ

รับ”)	 ภำยใน	 10	 วันท�ำกำรนับจำกวันท่ีกองทุนได้รับหนังสือข้อเสนอหรือระยะเวลำนำนกว่ำน้ันตำมท่ี 

ผู้ขำยทรัพย์สินเพิ่มเติมอำจตกลง		จำกน้ัน	ภำยในสำมเดือนนับจำกวันท่ีของหนังสือตอบรับ	กองทุนต้อง

พยำยำมอย่ำงเต็มท่ีเพื่อให้ได้รับอนุมัติจำกผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีจ�ำเป็นในกำรซื้อทรัพย์สิน	 AWC	 ท่ีจะโอน		

และ	AWC	ต้องด�ำเนินกำร	และ/หรือ	จัดกำรให้นิติบุคคลอ่ืนในกลุ่มทรูรำยท่ีเกี่ยวข้องพยำยำมอย่ำงเต็มท่ี

ให้ได้รับควำมยินยอมหรือกำรอนุมัติท้ังหมดท่ีจ�ำเป็นตำมกฎหมำย	กฎระเบียบ	และสัญญำส�ำหรับกำรขำย

ทรัพย์สิน	AWC	ท่ีจะโอน		เม่ือได้รับควำมยินยอมและกำรอนุมัติท่ีเกี่ยวข้องท้ังหมดแล้ว	กองทุนและผู้ขำย

ทรัพย์สินเพิ่มเติมจะเข้ำท�ำสัญญำและท�ำกำรซ้ือขำยและโอนทรัพย์สิน	AWC	ท่ีจะโอนให้เสร็จส้ินภำยในสำม

เดือนหลังจำกกองทุนและผู้ขำยทรัพย์สินเพิ่มเติมได้รับควำมยินยอมและกำรอนุมัติดังกล่ำวท้ังหมดแล้ว	

(3)	หำก	(ก)	กองทุนไม่ส่งหนังสือตอบรับให้ผู้ขำยทรัพย์สินเพิ่มเติมภำยในเวลำท่ีก�ำหนด	(ข)	กองทุนหรือ

ผู้ขำยทรัพย์สินเพิ่มเติมไม่ได้รับควำมยินยอมและกำรอนุมัติท่ีจ�ำเป็นท้ังหมดท่ีเกี่ยวข้องภำยในระยะเวลำ

สำมเดือนนับจำกวันท่ีของหนังสือตอบรับ	หรือ	 (ค)	 คู่สัญญำไม่สำมำรถด�ำเนินกำรให้กำรซื้อขำยและโอน

ทรัพย์สิน	AWC	ท่ีจะโอนเสร็จสิ้นภำยในระยะเวลำสำมเดือนนับจำกวันท่ีได้รับควำมยินยอมและกำรอนุมัติ

ท่ีจ�ำเป็นท้ังหมดท่ีเกี่ยวข้อง	ผู้ขำยทรัพย์สินเพิ่มเติมมีสิทธิขำยทรัพย์สิน	AWC	ท่ีจะโอนให้บุคคลภำยนอก

ในข้อก�ำหนดและเงื่อนไขเดียวกันหรือดีกว่ำ	(ส�ำหรับผู้ขำยทรัพย์สินเพิ่มเติม)	ท่ีก�ำหนดในหนังสือข้อเสนอ

ภำยในระยะเวลำหกเดือนหลังจำกน้ัน		หำกผู้ขำยทรัพย์สินเพิ่มเติมยังไม่สำมำรถขำยทรัพย์สิน	AWC	ท่ีจะ

โอนให้บุคคลภำยนอกได้ภำยในระยะเวลำหกเดือนดังกล่ำว	และต่อมำผู้ขำยทรัพย์สินเพิ่มเติมต้องกำรขำย 

ทรัพย์สินท่ี	 AWC	 จะโอนอีกคร้ัง	 ให้กองทุนมีสิทธิในกำรซื้อเป็นรำยแรกอีกครั้ง	 โดยให้ด�ำเนินกำรตำม 

ข้ันตอนในลักษณะเดียวกันจนครบถ้วน

ท้ังน้ี	AWC	ได้รับสิทธิในกำรซ้ือเป็นรำยแรก	(Right	of	first	offer)	หำกกองทุนได้ซื้อทรัพย์สิน	AWC	ท่ีจะโอน 

และภำยหลังต้องกำรขำยทรัพย์สิน	AWC	 ท่ีจะโอนดังกล่ำวแก่บุคคลภำยนอก	กองทุนจะต้องท�ำหนังสือ 

ข้อเสนอส่งให้	AWC	โดยต้องระบุ	(ก)	รำคำท่ีกองทุนเสนอขำย	และ	(ข)	เงื่อนไขและข้อก�ำหนดท่ีส�ำคัญของ

กำรขำยทรัพย์สิน	AWC	ท่ีจะโอนดังกล่ำวท่ีกองทุนเสนอ		เม่ือ	AWC	ได้รับหนังสือดังกล่ำวแล้ว	AWC	จะ

มีสิทธิในกำรซื้อทรัพย์สิน	AWC	ท่ีจะโอนเป็นรำยแรกโดยมีเงื่อนไขและข้อก�ำหนดตำมท่ีได้ระบุไว้ในสัญญำ

โอนขำยทรัพย์สินและสิทธิรำยได้	AWC	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	2	AWC	อำจโอนสิทธิในกำรซื้อทรัพย์สิน	

AWC	ท่ีจะโอนดังกล่ำวให้แก่นิติบุคคลอ่ืนในกลุ่มทรูได้โดยไม่จ�ำเป็นต้องได้รับควำมยินยอมจำกกองทุน
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กำรจ�ำกัดควำมรับผิดของ	 AWC	 ภำยใต้สัญญำโอนขำยทรัพย์สินและสิทธิรำยได้	 AWC	 ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	

ครั้งท่ี	2	ควำมรับผิดของ	AWC	จะมีอยู่อย่ำงจ�ำกัดตำมกรณีท่ัวไปซ่ึงรวมถึงกรณีดังต่อไปน้ี	(1)	AWC	ต้อง

รับผิดต่อสิทธิเรียกร้องใดเกี่ยวกับทรัพย์สิน	 AWC	 ท่ีโอนแล้ว	 หำกกองทุนได้มีกำรบอกกล่ำวเรียกร้อง

สิทธิภำยในสองปีนับจำกวันโอนทรัพย์สิน	AWC	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	2	เสร็จส้ิน	เว้นแต่สิทธิเรียกร้อง

ท่ีเกิดจำกเรื่องส�ำคัญบำงเร่ืองท่ีก�ำหนดไว้ในสัญญำโอนขำยทรัพย์สินและสิทธิรำยได้	 AWC	 ท่ีลงทุนเพิ่ม

เติม	ครั้งท่ี	2	ซึ่งไม่มีก�ำหนดระยะเวลำส้ินสุดในกำรบอกกล่ำวเรียกร้องสิทธิ	(นอกจำกท่ีกฎหมำยก�ำหนด)		

เรื่องดังกล่ำวรวมถึง	ค�ำรับรองของ	AWC	ในเรื่องอ�ำนำจหน้ำท่ีและควำมสำมำรถ	กรรมสิทธิ์ของ	AWC	

ในทรัพย์สิน	 AWC	 ท่ีโอนแล้ว	 และกำรไม่ปฏิบัติตำมข้อตกลงกระท�ำกำรท่ีเกี่ยวข้อง	 (2)	 ควำมรับผิดโดย

รวมของ	AWC	เกี่ยวกับ	(ก)	รำยได้สุทธิของ	AWC	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	2	ต้องไม่เกินรำยได้สุทธิ	AWC	

ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	2	คงค้ำง	(ข)	ทรัพย์สิน	AWC	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	2	 ท่ีโอนให้แก่กองทุนต้อง

ไม่เกินมูลค่ำสุดท้ำยของ	AWC	(terminal	value)	ของทรัพย์สินน้ัน	และ	(ค)	กำรท�ำผิดสัญญำอ่ืนใดท้ังหมด	

ควำมรับผิดรวมของ	 AWC	 จะต้องไม่เกินร้อยละ	 50	 ของรำคำซื้อขำยทรัพย์สิน	 AWC	 ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	 

คร้ังท่ี	2		ท้ังน้ี	AWC	ต้องรับผิดต่อควำมเสียหำย	สูญเสีย	สิทธิเรียกร้อง	ภำษี	(ยกเว้นภำษีมูลค่ำเพิ่ม)	อำกร

แสตมป์	ภำระผูกพัน	และต้นทุนค่ำใช้จ่ำยท่ีเกี่ยวข้อง	ท่ีเกิดข้ึนหรือเป็นผลจำกกำรเข้ำท�ำ	กำรใช้สิทธิ	กำร

บังคับสิทธิตำมสัญญำโอนขำยทรัพย์สินและสิทธิรำยได้	AWC	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	2

ส�ำหรับกำรด�ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรประกันภัย	 AWC	 ตกลงท่ีจะ	 (1)	 ด�ำเนินกำรให้กองทุนมีช่ือเป็น 

ผู้เอำประกันภัยร่วมและผู ้รับผลประโยชน์ร่วมภำยใต้กรมธรรม์ประกันภัยของกลุ่มทรูท่ีเกี่ยวกับเสำ

โทรคมนำคมของ	AWC	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	2	ภำยใน	45	วันนับแต่วันท่ีท�ำกำรซื้อขำยรำยได้	AWC	ท่ี

ลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	2	เสร็จสิ้น	(2)	จัดให้มีกำรประกันภัยท่ีเกี่ยวกับเสำโทรคมนำคมของ	AWC	ท่ีลงทุน

เพิ่มเติม	 ครั้งท่ี	 2	 ภำยใต้กรมธรรม์ประกันภัยของกลุ่มทรูท้ังหมด	 ตำมข้อก�ำหนดท่ีก�ำหนดไว้ในสัญญำ 

โอนขำยทรัพย์สินและสิทธิรำยได้	AWC	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	2	 (3)	ในวันโอนทรัพย์สิน	AWC	ท่ีลงทุน 

เพิ่มเติม	 ครั้งท่ี	 2	 จัดหำกรมธรรม์ประกันภัยในนำมของกองทุนส�ำหรับทรัพย์สิน	 AWC	 ท่ีโอนแล้ว	 โดย

กองทุนจะรับผิดชอบในเบี้ยประกันภัยส�ำหรับกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่ำว	(4)	ไม่เปล่ียนแปลงข้อก�ำหนด

ในกรมธรรม์ประกันภัยของกลุ่มทรูเกี่ยวกับเสำโทรคมนำคมของ	 AWC	 โดยไม่ได้รับควำมยินยอมเป็น 

ลำยลักษณ์อักษรจำกกองทุนก่อน	 โดยกองทุนจะไม่ให้ควำมยินยอมโดยไม่มีเหตุอันควรไม่ได้	 และ	 (5)	 

ด�ำเนินกำรให้มีกำรน�ำเงินท่ีได้รับตำมกรมธรรม์ประกันภัยท้ังหมดไปใช้ซ่อมแซม	ปรับสภำพ	 หรือเปลี่ยน

ทดแทนทรัพย์สินท่ีได้มีกำรเรียกร้องให้มีกำรชดใช้เงินประกันดังกล่ำว

AWC	ตกลงยอมรับผิดชดใช้ต่อกองทุน	บริษัทจัดกำร	และตัวแทนของบุคคลดังกล่ำว	ในควำมเสียหำย	สูญ

เสีย	สิทธิเรียกร้อง	ภำษี	อำกรแสตมป์	ควำมรับผิดท่ีเกิดข้ึนจริงท้ังหมด	และต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยท่ีเกี่ยวข้อง	

ซึ่งรวมถึงค่ำทนำยควำมและเงินทดรองอ่ืนตำมสมควรท่ีเกิดข้ึน	เน่ืองจำกกำรท�ำผิดข้อตกลง	สัญญำ	หรือ

ค�ำรับประกัน	หรือกำรผิดค�ำรับรองใดของ	AWC	ภำยใต้สัญญำโอนขำยทรัพย์สินและสิทธิรำยได้	AWC	ท่ี

ลงทุนเพิ่มเติม	 ครั้งท่ี	 2	 เว้นแต่เป็นควำมผิดหรือประมำทเลินเล่ออย่ำงร้ำยแรงหรือจงใจกระท�ำผิดโดย

กองทุน	บริษัทจัดกำร	หรือตัวแทนของกองทุนหรือบริษัทจัดกำร	ท้ังน้ี	โดยไม่จ�ำกัดสิทธิอ่ืนใดของกองทุน

ท่ีมีตำมสัญญำโอนขำยทรัพย์สินและสิทธิรำยได้	 AWC	 ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	 ครั้งท่ี	 2	 หรือตำมกฎหมำยท่ีใช ้

บังคับใดๆ	 ในขณะท่ีกองทุนตกลงยอมรับผิดชดใช้ต่อ	 AWC	 และตัวแทนของ	 AWC	 ในควำมเสียหำย	 

สูญเสีย	 สิทธิเรียกร้อง	 ภำษี	 อำกรแสตมป์	 ควำมรับผิดท่ีเกิดข้ึนจริงท้ังหมด	 และต้นทุนและค่ำใช้จ่ำย 

ท่ีเกี่ยวข้อง	ซ่ึงรวมถึงค่ำทนำยและเงินทดรองอ่ืนตำมสมควรท่ีเกิดข้ึน	เน่ืองจำกกำรท�ำผิดข้อตกลง	สัญญำ	

หรือค�ำรับประกัน	หรือกำรผิดค�ำรับรองใดของกองทุนภำยใต้สัญญำโอนขำยทรัพย์สินและสิทธิรำยได้	AWC	

ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	2	เว้นแต่เป็นควำมผิดหรือประมำทเลินเล่ออย่ำงร้ำยแรงหรือจงใจกระท�ำผิดโดย	

AWC	หรือ	ตัวแทนของ	AWC	ท้ังน้ี	โดยไม่จ�ำกัดสิทธิอ่ืนใดของ	AWC	ท่ีมีตำมสัญญำโอนขำยทรัพย์สินและ

สิทธิรำยได้	AWC	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	2	หรือตำมกฎหมำยท่ีใช้บังคับใดๆ



7575เชื่อมต่อถึงกันและกันอย่างแท้จริง

AWC	และกองทุนไม่อำจโอนสิทธิ	ก่อหลักประกัน	หรือโอนโดยประกำรอ่ืนใดซึ่งผลประโยชน์ท้ังหมดหรือ

บำงส่วนของสัญญำโอนขำยทรัพย์สินและสิทธิรำยได้	 AWC	 ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	 ครั้งท่ี	 2	 โดยมิได้รับควำม

ยินยอมล่วงหน้ำจำกคู่สัญญำอีกฝ่ำยเป็นลำยลักษณ์อักษร	 ท้ังน้ี	 เว้นแต่มีข้อก�ำหนดในสัญญำโอนขำย

ทรัพย์สินและสิทธิรำยได้	AWC	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	2	ให้กระท�ำได้

สัญญำโอนขำยทรัพย์สินและสิทธิรำยได้	 AWC	 ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	 ครั้งท่ี	 2	 ให้ใช้บังคับตำมกฎหมำยไทย	

และให้ศำลไทยมีเขตอ�ำนำจแต่เพียงผู้เดียวในกำรพิจำรณำตัดสินคดีควำม	 หรือกำรด�ำเนินกระบวนกำร

พิจำรณำ	และกำรยุติข้อพิพำทท่ีเกิดข้ึนจำกหรือเกี่ยวข้องกับสัญญำโอนขำยทรัพย์สินและสิทธิรำยได้	AWC	

ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	2

	 (7)		 สัญญำโอนขำยทรัพย์สิน	

	 			 (7.1)	 สัญญำโอนขำยทรัพย์สินระหว่ำงบริษัทฯ	 ในฐำนะผู้ขำย	 และกองทุน	 ในฐำนะผู้ซื้อ	 (“สัญญำโอนขำย 

	 			 	 	 ทรัพย์สินทรู”)	

	 			 	 	 โดยสัญญำโอนขำยทรัพย์สินทรูน้ี	 มีวัตถุประสงค์เพื่อขำยและโอนให้แก่กองทุน	 และกองทุนตกลงรับซื้อ 

	 			 	 	 และรับโอนทรัพย์สินเสำโทรคมนำคม	ดังต่อไปน้ี

(ก)	 เสำโทรคมนำคม	3,000	เสำ	ภำยใน	วันท่ี	31	ธันวำคม	พ.ศ.	2557	และ

(ข)	 เสำโทรคมนำคม	3,000	เสำ	ภำยใน	วันท่ี	31	ธันวำคม	พ.ศ.	2558

(แต่ละกรณีเรียกว่ำ	“วันครบก�ำหนดส่งมอบ”)	

โดยรำคำซ้ือขำยทรัพย์สินเสำโทรคมนำคมดังกล่ำว	(“รำคำซื้อขำยทรู”)	เป็นไปตำมจ�ำนวนท่ีระบุไว้ในสัญญำ

โอนขำยทรัพย์สินทรู	 โดยกองทุนต้องช�ำระรำคำซื้อขำยเต็มจ�ำนวนในวันท่ีท�ำกำรโอนเสร็จสิ้นนับจำกวัน

ถัดจำกวันครบก�ำหนดส่งมอบแต่ละครั้งจนถึงวันท่ี	 31	 ธันวำคม	พ.ศ.	 2563	 (“วันส่งมอบข้ันสุดท้ำยของ

ทรู”)	 หำกในวันท่ี	 31	 ธันวำคมของแต่ละปียังมีทรัพย์สินเสำโทรคมนำคมท่ียังไม่ได้ส่งมอบให้แก่กองทุน	

บริษัทฯ	 จะจ่ำยค่ำเสียหำยจำกควำมล่ำช้ำในกำรส่งมอบให้แก่กองทุนเป็นจ�ำนวนเงินเท่ำกับจ�ำนวนเงินท่ี

กองทุนจะต้องช�ำระคืนให้แก่	TUC	ในปีดังกล่ำวภำยใต้สัญญำเช่ำ	ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำรหลักของ	 

TUC	 ส�ำหรับทรัพย์สินเสำโทรคมนำคมท่ีไม่สำมำรถจัดหำให้แก่	 TUC	 ได้	 (“ส่วนต่ำงค่ำเช่ำรำยปี”)	 

บวกด้วย	ร้อยละ	15	ต่อปี	

ในวันส่งมอบข้ันสุดท้ำยของทรู	 หำกมีทรัพย์สินเสำโทรคมนำคมส่วนเพิ่มท่ียังไม่สำมำรถโอนได้	 บริษัทฯ	 

จะชดใช้กองทุนเป็นจ�ำนวนเงินเท่ำกับสิบสองเท่ำของส่วนต่ำงค่ำเช่ำรำยปีของปี	2563	ตำมข้อก�ำหนดและ

เงื่อนไขของสัญญำโอนขำยทรัพย์สินทร	ู

ในวันท่ีบริษัทฯ	 ส่งมอบทรัพย์สินเสำโทรคมนำคมให้แก่กองทุนครบถ้วนหรือวันส่งมอบขั้นสุดท้ำยของทรู	

แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน	หำกปรำกฏว่ำทรัพย์สินเสำโทรคมนำคมท่ีบริษัทฯ	ส่งมอบให้แก่กองทุนมีลักษณะ 

ไม่ตรงตำมรำยละเอียดที่ระบุไว้ในสัญญำโอนขำยทรัพย์สินทรู	คู่สัญญำตกลงจะชดใช้ส่วนต่ำงใดๆ	ที่เกิดจำก 

กำรส่งมอบทรัพย์สินเสำโทรคมนำคมส่วนเพิ่มท่ีมีลักษณะไม่ตรงตำมรำยละเอียดท่ีระบุไว้ดังกล่ำว	 ท้ังน้ี	

เป็นไปตำมข้อก�ำหนดและเงื่อนไขของสัญญำโอนขำยทรัพย์สินทร	ู

กรรมสิทธิ์และควำมเสี่ยงภัยในควำมสูญหำยหรือเสียหำยในทรัพย์สินเสำโทรคมนำคมจะตกเป็นของ 

กองทุนเม่ือมีกำรส่งมอบทรัพย์สินเสำโทรคมนำคมแต่ละครั้ง	 (“กำรส่งมอบ”)	 ตำมกระบวนกำรท่ีก�ำหนด

ไว้ในสัญญำโอนขำยทรัพย์สินทรู

ก่อนกำรส่งมอบแต่ละครั้ง	 บริษัทฯ	 จะต้องให้ค�ำรับรองและค�ำรับประกันแก่กองทุน	 โดยรวมถึงแต่ 

ไม่จ�ำกัดเพียง	กำรรับรองและรับประกันว่ำบริษัทฯ	จะต้องมีกรรมสิทธิ์โดยชอบด้วยกฎหมำยในทรัพย์สิน

เสำโทรคมนำคมท่ีจะส่งมอบ	และทรัพย์สินเสำโทรคมนำคมดังกล่ำวจะต้องปรำศจำกภำระผูกพันใดๆ
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ภำระหน้ำท่ีหลักของบริษัทฯ	นับจำกกำรส่งมอบแต่ละครั้ง	บริษัทฯ	จะด�ำเนินกำรต่อไปน้ีเกี่ยวกับทรัพย์สิน

เสำโทรคมนำคมท่ีได้มีกำรส่งมอบ	 โดยค่ำใช้จ่ำยของบริษัทฯ	 เอง	 ในกรณีท่ีไม่สำมำรถโอน	 หรือ	 แปลง 

คู่สัญญำเกี่ยวกับสิทธิกำรเช่ำในท่ีดิน	และ/หรือ	ทรัพย์สินให้กับกองทุนได้	บริษัทฯ	จะด�ำเนินกำรให้กองทุน	

ผู้เช่ำทรัพย์สินเสำโทรคมนำคม	ผู้จัดกำรทรัพย์สินโทรคมนำคม	และบุคคลท่ีได้รับกำรแต่งต้ังมีสิทธิเข้ำไป

และใช้สถำนท่ีตั้งท่ีเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินน้ัน

ในกรณีของสัญญำอื่น	ๆ 	ท่ีเกี่ยวกับทรัพย์สินเสำโทรคมนำคม	ซึ่งไม่สำมำรถโอน	หรือ	แปลงคู่สัญญำให้แก่

กองทุนได้	บริษัทฯ	จะด�ำเนินกำรให้กองทุนได้รับสิทธิและผลประโยชน์ของบริษัทฯ	ตำมสัญญำอื่น	ๆ	น้ัน

ควำมรับผิดของบริษัทฯ	เกี่ยวกับกำรท�ำผิดสัญญำ	ท้ังหมดรวมแล้วจะไม่เกินรำคำซ้ือขำยทรู	ท้ังน้ี	บริษัทฯ	

ต้องรับผิดต่อควำมเสียหำย	สูญเสีย	สิทธิเรียกร้อง	ภำษี	(เว้นแต่ภำษีมูลค่ำเพิ่ม)	อำกรแสตมป์	ภำระผูกพัน	

และต้นทุนค่ำใช้จ่ำยท่ีเกี่ยวข้อง	ท่ีเกิดข้ึนหรือเป็นผลจำกกำรเข้ำท�ำ	ใช้สิทธิ	บังคับสิทธิตำมสัญญำโอนขำย

ทรัพย์สินทร	ู

ในเรื่องของกำรประกันภัย	 นับจำกกำรส่งมอบท่ีเกี่ยวข้อง	 บริษัทฯ	 ตกลงท่ีจะ	 (ก)	 จัดให้มีกำรประกันภัย

ท่ีเกี่ยวกับเสำโทรคมนำคมของบริษัทฯ	 ท่ีโอนแล้วภำยใต้กรมธรรม์ประกันภัยของกลุ่มทรูตำมข้อก�ำหนด

ท่ีก�ำหนดไว้ในสัญญำโอนขำยทรัพย์สินทรู	จนกว่ำกองทุนจะท�ำประกันภัยท่ีเกี่ยวข้อง	(ข)	จัดหำกรมธรรม์

ประกันภัยส�ำหรับเสำโทรคมนำคมของบริษัทฯ	ท่ีโอนแล้วในนำมของกองทุน	โดยกองทุนจะรับผิดชอบใน

เบี้ยประกันภัยส�ำหรับกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่ำว	 (ค)	 ไม่เปล่ียนแปลงข้อก�ำหนดในกรมธรรม์ประกันภัย

ของกลุ่มทรูเกี่ยวกับเสำโทรคมนำคมของบริษัทฯ	ท่ีโอนแล้วโดยไม่ได้รับควำมยินยอมเป็นลำยลักษณ์อักษร

จำกกองทุนก่อน	โดยกองทุนจะไม่ให้ควำมยินยอมโดยไม่มีเหตุอันควรไม่ได้	และ	(ง)	ด�ำเนินกำรให้มีกำรน�ำ

เงินท่ีได้รับตำมกรมธรรม์ประกันภัยท้ังหมดไปใช้ซ่อมแซม	ปรับสภำพ	หรือเปล่ียนทดแทนทรัพย์สินท่ีได้มี

กำรเรียกร้องให้มีกำรชดใช้เงินประกันดังกล่ำว

กำรจ�ำกัดควำมรับผิดของบริษัทฯ	นับจำกวันท่ีท�ำกำรโอนเสร็จส้ิน	บริษัทฯ	ต้องรับผิดต่อสิทธิเรียกร้องใด

เกี่ยวกับเสำโทรคมนำคมของบริษัทฯ	ท่ีโอนแล้ว	หำกกองทุนได้มีกำรบอกกล่ำวเรียกร้องสิทธิภำยในสอง

ปีนับจำกกำรส่งมอบท่ีเกี่ยวข้อง	เว้นแต่สิทธิเรียกร้องท่ีเกิดจำกเรื่องส�ำคัญบำงเรื่องท่ีก�ำหนดไว้ในสัญญำ

โอนขำยทรัพย์สินทรู	ซึ่งไม่มีก�ำหนดระยะเวลำสิ้นสุดในกำรบอกกล่ำวเรียกร้องสิทธิ	 (นอกจำกท่ีกฎหมำย

ก�ำหนด)	 เร่ืองดังกล่ำวรวมถึง	 ค�ำรับรองของ	 บริษัทฯ	 ในเรื่องอ�ำนำจหน้ำท่ี	 กรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ	 ใน

ทรัพย์สินเสำโทรคมนำคม	และกำรไม่ปฏิบัติตำมข้อตกลงกระท�ำกำรท่ีส�ำคัญ	

นอกจำกน้ี	ภำระผูกพันของบริษัทฯ	เกี่ยวกับกำรย้ำยสถำนท่ีและซื้อคืนเสำโทรคมนำคมของบริษัทฯ	ท่ีได้รับ 

ผลกระทบท่ีต้ังอยู่ในสถำนท่ี	 (หรือบำงส่วนของสถำนท่ี)	 ซึ่งได้มีกำรโอนให้แก่	 หรือ	 แปลงคู่สัญญำเป็น 

กองทุนแล้วซึ่งส่งผลให้เสำโทรคมนำคมของบริษัทฯ	ท่ีโอนแล้วน้ันถูกยึดไป	ถูกควบคุม	หรือถูกด�ำเนินกำร 

โดยประกำรอื่นใดท�ำให้ไม่สำมำรถใช้งำนได้โดยผู้เช่ำอันเน่ืองมำจำกกำรเข้ำถึงหรือกำรใช้สถำนท่ีหรือ 

ส่วนหน่ึงส่วนใดของสถำนท่ีน้ันไม่ชอบด้วยกฎหมำยให้ก�ำหนดไว้เพียงห้ำปีหลังจำกวันท่ีมีกำรโอนสิทธิหรือ

แปลงคู่สัญญำท่ีเกี่ยวกับสถำนท่ีท่ีเกี่ยวข้องดังกล่ำวเป็นช่ือกองทุน

	 			 (7.2)		สัญญำโอนขำยทรัพย์สินระหว่ำง	TICC	ในฐำนะผู้ขำยและกองทุน	ในฐำนะผู้ซื้อ	(“สัญญำโอนขำยทรัพย์สิน	 

	 			 	 	 TICC”)

โดยสัญญำโอนขำยทรัพย์สิน	TICC	น้ี	มีวัตถุประสงค์เพื่อขำยและโอนให้แก่กองทุน	และกองทุนตกลงซื้อ

และรับโอน	 (ก)	 ระบบ	 FOC	หลักควำมยำว	 5,112	กิโลเมตร	 (รวมท้ังอุปกรณ์ระบบส่ือสัญญำณ)	 ในเขต

พื้นท่ีต่ำงจังหวัด	และ	(ข)	ระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นท่ีต่ำงจังหวัดซึ่งมีควำมจุท่ีสำมำรถรองรับได้จ�ำนวน

ประมำณ	1.2	ล้ำนพอร์ต	(“ทรัพย์สินท่ีขำยของ	TICC”)
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กรรมสิทธิ์และควำมเสี่ยงภัยในควำมสูญเสียหรือเสียหำยในทรัพย์สินท่ีขำยของ	TICC	จะเป็นของกองทุน

ในวันท่ีธุรกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับกำรขำยและโอนเสร็จสิ้น	เว้นแต่จะก�ำหนดไว้เป็นอย่ำงอื่นในสัญญำโอนขำย

ทรัพย์สิน	TICC	

ภำระหน้ำท่ีหลักของ	TICC	นับจำกวันท่ีท�ำกำรโอนเสร็จส้ิน	TICC	จะด�ำเนินกำรต่อไปน้ี	โดยค่ำใช้จ่ำยของ	

TICC	เอง	TICC	จะด�ำเนินกำรให้กองทุน	ผู้เช่ำทรัพย์สินท่ีขำยของ	TICC	ผู้จัดกำรทรัพย์สินโทรคมนำคม	

และบุคคลท่ีได้รับกำรแต่งต้ังมีสิทธิเข้ำถึงและใช้สิทธิแห่งทำงท่ีเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินน้ันตำมเงื่อนไขและ

ข้อก�ำหนดของสัญญำโอนขำยทรัพย์สิน	TICC

ในกรณีของสัญญำอื่นๆ	ท่ีเกี่ยวกับทรัพย์สินท่ีขำยของ	TICC	ซ่ึงไม่สำมำรถโอน	และ/หรือ	แปลงคู่สัญญำ

ให้แก่กองทุนได้	TICC	จะด�ำเนินกำรให้กองทุนได้รับสิทธิและผลประโยชน์ของ	TICC	ตำมสัญญำอ่ืนๆ	น้ัน

ควำมรับผิดของ	TICC	เกี่ยวกับกำรท�ำผิดสัญญำใด	ๆ	ภำยใต้สัญญำโอนขำยทรัพย์สิน	TICC	ท้ังหมดรวม

แล้วจะไม่เกินรำคำซื้อขำยของทรัพย์สินท่ีขำยของ	TICC	ท้ังน้ี	TICC	ต้องรับผิดต่อควำมเสียหำย	สูญเสีย	

สิทธิเรียกร้อง	 ภำษี	 (เว้นแต่ภำษีมูลค่ำเพิ่ม)	 อำกรแสตมป์	 ภำระผูกพัน	 และต้นทุนค่ำใช้จ่ำยท่ีเกี่ยวข้อง	 

ท่ีเกิดข้ึนหรือเป็นผลจำกกำรเข้ำท�ำ	กำรใช้สิทธิ	กำรบังคับสิทธิตำมสัญญำโอนขำยทรัพย์สิน	TICC

กำรจ�ำกัดควำมรับผิดของ	 TICC	 นับจำกวันท่ีท�ำกำรโอนเสร็จสิ้น	 TICC	 ต้องรับผิดต่อสิทธิเรียกร้องใด 

เกี่ยวกับทรัพย์สินท่ีขำยของ	 TICC	 ท่ีโอนแล้ว	 หำกกองทุนได้มีกำรบอกกล่ำวเรียกร้องสิทธิภำยในสองปี 

นับจำกวันท่ีท�ำกำรโอนเสร็จส้ิน	 เว้นแต่สิทธิเรียกร้องท่ีเกิดจำกเรื่องส�ำคัญบำงเรื่องท่ีก�ำหนดไว้ในสัญญำ

โอนขำยทรัพย์สิน	TICC	ซ่ึงไม่มีก�ำหนดระยะเวลำสิ้นสุดในกำรบอกกล่ำวเรียกร้องสิทธิ	(นอกจำกท่ีกฎหมำย

ก�ำหนด)	เรื่องดังกล่ำวรวมถึงค�ำรับรองของ	TICC	ในเรื่องอ�ำนำจหน้ำท่ี	กรรมสิทธิ์ของ	TICC	ในทรัพย์สิน

ท่ีขำยของ	TICC	และกำรไม่ปฏิบัติตำมข้อตกลงกระท�ำกำรท่ีส�ำคัญ

ในเรื่องของกำรประกันภัย	นับจำกกำรส่งมอบท่ีเกี่ยวข้อง	บริษัทฯ	ตกลงท่ีจะ	(ก)	จัดให้มีกำรประกันภัยท่ี

เกี่ยวกับทรัพย์สินที่ขำยของ	TICC	ที่โอนแล้วภำยใต้กรมธรรม์ประกันภัยของกลุ่มทรูตำมข้อก�ำหนดที่ก�ำหนด

ไว้ในสัญญำโอนขำยทรัพย์สิน	TICC	จนกว่ำกองทุนจะท�ำประกันภัยท่ีเกี่ยวข้อง	(ข)	จัดหำกรมธรรม์ประกัน

ภัยส�ำหรับทรัพย์สินท่ีขำยของ	TICC	ท่ีโอนแล้วในนำมของกองทุน	โดยกองทุนจะรับผิดชอบในเบี้ยประกัน

ภัยส�ำหรับกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่ำว	(ค)	ไม่เปล่ียนแปลงข้อก�ำหนดในกรมธรรม์ประกันภัยของกลุ่มทรู

เกี่ยวกับทรัพย์สินท่ีขำยของ	 TICC	 ท่ีโอนแล้วโดยไม่ได้รับควำมยินยอมเป็นลำยลักษณ์อักษรจำกกองทุน

ก่อน	โดยกองทุนจะไม่ให้ควำมยินยอมโดยไม่มีเหตุอันควรไม่ได้	และ	(ง)	ด�ำเนินกำรให้มีกำรน�ำเงินท่ีได้รับ 

ตำมกรมธรรม์ประกันภัยท้ังหมดไปใช้ซ่อมแซม	 ปรับสภำพ	 หรือเปล่ียนทดแทนทรัพย์สินท่ีได้มีกำร 

เรียกร้องให้มีกำรชดใช้เงินประกันดังกล่ำว

	 			 (7.3)		สัญญำโอนขำยทรัพย์สินระหว่ำง	TUC	ในฐำนะผู้ขำย	และกองทุน	ในฐำนะผู้ซื้อ	(“สัญญำซ้ือขำยทรัพย์สิน 

	 			 	 	 ของ	TUC	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	2”)	

โดยสัญญำซ้ือขำยทรัพย์สินของ	 TUC	 ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	 ครั้งท่ี	 2	 น้ี	 ภำยใต้เงื่อนไขควำมส�ำเร็จครบถ้วน

ของเงื่อนไขบังคับก่อนท้ังหมดท่ีก�ำหนดไว้ในสัญญำซ้ือขำยทรัพย์สินของ	TUC	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	2	

TUC	จะต้องขำยและโอนให้แก่กองทุน	และกองทุนจะต้องซ้ือและรับโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินดังต่อไปน้ี	 

(1)	ณ	 วันท่ีก�ำหนดให้เป็นวันท�ำกำรโอนและส่งมอบทรัพย์สินท่ีขำยของ	 TUC	 ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	 ครั้งท่ี	 2	 

เสร็จสิ้น	(“วันท่ีท�ำกำรโอนทรัพย์สินท่ีขำยของ	TUC	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	2	เสร็จสิ้น”)	(ก)	เสำโทรคมนำคม	

จ�ำนวน	350	เสำ	และ	(ข)	FOC	ควำมยำว	1,113	กิโลเมตร	(หรือประมำณ	62,594	คอร์กิโลเมตร)	ซึ่งปัจจุบัน

ใช้ในธุรกิจให้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนท่ีในเขตพื้นท่ีต่ำงจังหวัด	(“ทรัพย์สินท่ีขำยของ	TUC	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	

ครั้งท่ี	2”)	และ	(2)	ณ	วันท่ีก�ำหนดให้เป็นวันท�ำกำรโอนและส่งมอบทรัพย์สินท่ีขำยของ	TUC	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม 
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ครั้งท่ี	 3	 เสร็จสิ้น	 (“วันท่ีท�ำกำรโอนทรัพย์สินท่ีขำยของ	 TUC	 ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	 ครั้งท่ี	 3	 เสร็จสิ้น”)	 

(ก)	เสำโทรคมนำคม	จ�ำนวน	2,589	เสำ	และ	(ข)	FOC	ควำมยำวโดยประมำณ	8,017	กิโลเมตร	(หรือประมำณ	

252,006	คอร์กิโลเมตร)	ซ่ึงปัจจุบันใช้ในธุรกิจให้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนท่ีในเขตพื้นท่ีต่ำงจังหวัด	(“ทรัพย์สิน

ท่ีขำยของ	 TUC	 ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	 ครั้งท่ี	 3”)	 (รวมเรียกว่ำ	 “ทรัพย์สินท่ีขำยของ	 TUC	 ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	 

ครั้งท่ี	2	และครั้งท่ี	3”)

เงื่อนไขบังคับก่อนของสัญญำมีดังน้ี	(1)	เง่ือนไขบังคับก่อนท่ีต้องส�ำเร็จครบถ้วนในวันหรือก่อนวันท่ีท�ำกำร

โอนทรัพย์สินท่ีขำยของ	TUC	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	2	เสร็จสิ้น	และวันท่ีท�ำกำรโอนทรัพย์สินท่ีขำยของ	

TUC	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	3	เสร็จส้ิน	รวมถึง	(แต่ไม่จ�ำกัดเพียง)	(ก)	TUC	ได้รับอนุมัติ	และได้รับมอบ

อ�ำนำจให้ด�ำเนินกำรท้ังหมดท่ีเกี่ยวข้องท่ีต้องได้รับส�ำหรับกำรเข้ำท�ำและปฏิบัติตำมภำระผูกพันของตน

ตำมสัญญำซื้อขำยทรัพย์สินของ	TUC	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	2	แล้ว	(ข)	มีกำรลงนำมและท�ำให้สมบูรณ์ซึ่ง

เอกสำรธุรกรรมส�ำหรับกำรลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	2	(ค)	กองทุนได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุนในกำรเข้ำท�ำ

สัญญำซื้อขำยทรัพย์สินของ	TUC	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	2	ตำมประกำศ	ทน.	1/2554	(ง)	ในกรณีทรัพย์สิน

ท่ีขำยของ	TUC	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	2	มีกำรลงนำมในสัญญำกู้ยืมเงินเพื่อจัดหำเงินทุนส�ำหรับกำรได้

มำซึ่งทรัพย์สินท่ีขำยของ	TUC	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	2	(จ)	ในกรณีทรัพย์สินท่ีขำยของ	TUC	ท่ีลงทุนเพิ่ม

เติม	ครั้งท่ี	3	มีกำรลงนำมในสัญญำกู้ยืมเงินเพื่อจัดหำเงินทุนบำงส่วนส�ำหรับกำรได้มำซ่ึงทรัพย์สินท่ีขำย 

ของ	 TUC	 ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	 ครั้งท่ี	 3	 (หำกมี)	 และกำรเพิ่มทุนครั้งท่ี	 1	 ของกองทุนได้รับกำรจดทะเบียน 

ถูกต้องตำมพ.ร.บ.	หลักทรัพย์	และ	(ฉ)	ไม่มีเหตุกำรณ์ท่ีส่งผลกระทบในทำงลบอย่ำงร้ำยแรงเกิดข้ึนนับจำก

วันท�ำสัญญำซื้อขำยทรัพย์สินของ	TUC	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	2	(2)	ในกรณีทรัพย์สินท่ีขำยของ	TUC	ท่ี

ลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	2	หำกมิได้มีกำรปฏิบัติตำมเงื่อนไขบังคับก่อนให้ส�ำเร็จ	หรือมิได้มีกำรยกเว้นเงื่อนไข

บังคับก่อนภำยใน	14	วันท�ำกำรหลังจำกวันท�ำสัญญำซื้อขำยทรัพย์สินของ	TUC	 ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	

2	TUC	หรือกองทุนอำจบอกเลิกสัญญำซ้ือขำยทรัพย์สินของ	TUC	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	2	(ท้ังน้ี	กำรท่ี

เงื่อนไขบังคับก่อนท่ีเกี่ยวข้องไม่ส�ำเร็จครบถ้วนจะต้องมิได้เกิดจำกกำรท�ำผิดภำระผูกพันของคู่สัญญำฝ่ำย

น้ันแต่เพียงฝ่ำยเดียว)	โดย	TUC	หรือกองทุนต่ำงไม่มีสิทธิเรียกร้องต่อคู่สัญญำอีกฝ่ำยตำมสัญญำดังกล่ำว	

เว้นแต่สิทธิเรียกร้องท่ีเกิดข้ึนจำกกำรกระท�ำผิดภำระผูกพันในกำรปฏิบัติตำมเงื่อนไขบังคับก่อนท่ีเกี่ยวข้อง

และกำรท�ำให้ธุรกรรมตำมสัญญำซื้อขำยทรัพย์สินของ	TUC	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	2	สมบูรณ์และมีผล	 

(3)	ในกรณีทรัพย์สินท่ีขำยของ	TUC	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	3	หำกมิได้มีกำรปฏิบัติตำมเงื่อนไขบังคับก่อนให ้

ส�ำเร็จ	หรือมิได้มีกำรยกเว้นเงื่อนไขบังคับก่อนภำยใน	14	วันท�ำกำรหลังจำกวันท่ีก�ำหนดให้เป็นวันท�ำกำร

ซื้อขำยทรัพย์สินท่ีขำยของ	TUC	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	3	เสร็จส้ิน	ตำมสัญญำซ้ือขำยทรัพย์สินของ	TUC	

ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	2	TUC	หรือกองทุนอำจบอกเลิกกำรโอนขำยในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินท่ีขำย

ของ	TUC	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	3	(ท้ังน้ี	กำรท่ีเงื่อนไขบังคับก่อนท่ีเกี่ยวข้องไม่ส�ำเร็จครบถ้วนจะต้องมิได้

เกิดจำกกำรท�ำผิดภำระผูกพันของคู่สัญญำฝ่ำยน้ันแต่เพียงฝ่ำยเดียว)	โดย	TUC	หรือกองทุนต่ำงไม่มีสิทธิ

เรียกร้องต่อคู่สัญญำอีกฝ่ำยในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับกำรโอนขำยทรัพย์สินท่ีขำยของ	TUC	 ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	

ครั้งท่ี	 3	 ดังกล่ำว	 เว้นแต่สิทธิเรียกร้องท่ีเกิดข้ึนจำกกำรกระท�ำผิดภำระผูกพันในกำรปฏิบัติตำมเงื่อนไข

บังคับก่อนท่ีเกี่ยวข้องและกำรท�ำให้ธุรกรรมกำรโอนขำยทรัพย์สินท่ีขำยของ	TUC	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	

3	ตำมสัญญำซื้อขำยทรัพย์สินของ	TUC	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	2	สมบูรณ์และมีผล

รำคำซ้ือขำยเป็นจ�ำนวนเงิน	3,629,906,842	บำท	(“รำคำซื้อขำยทรัพย์สิน	TUC	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	2”) 

และรำคำซื้อขำยส�ำหรับทรัพย์สินท่ีขำยของ	TUC	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	3	(“รำคำซ้ือขำยทรัพย์สิน	TUC	

ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	 ครั้งท่ี	 3”)	 เป็นไปตำมจ�ำนวนท่ีระบุไว้ในสัญญำซื้อขำยทรัพย์สินของ	 TUC	 ท่ีลงทุนเพิ่ม

เติม	ครั้งท่ี	2	โดยกองทุนต้องช�ำระรำคำซ้ือขำยเต็มจ�ำนวนในวันท่ีท�ำกำรโอนทรัพย์สินท่ีขำยของ	TUC	ท่ี

ลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	2	เสร็จสิ้น	หรือวันท่ีท�ำกำรโอนทรัพย์สินท่ีขำยของ	TUC	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	3	

เสร็จสิ้น	แล้วแต่กรณี

กรรมสิทธิ์และควำมเสี่ยงภัยในควำมสูญเสียหรือเสียหำยในทรัพย์สินท่ีขำยของ	 TUC	 ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	 

คร้ังท่ี	2	และคร้ังท่ี	3	จะตกเป็นของกองทุนในวันท่ีธุรกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับกำรขำยและโอนเสร็จส้ิน	เว้นแต่
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จะก�ำหนดไว้เป็นอย่ำงอื่นในสัญญำซ้ือขำยทรัพย์สินของ	TUC	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	2	โดยท่ี	ณ	แต่ละ

วันท่ีธุรกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับกำรขำยและโอนทรัพย์สินท่ีขำยของ	TUC	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	2	และคร้ังท่ี	

3	เสร็จสิ้น	TUC	ให้ค�ำรับรองและรับประกันแก่ผู้ซื้อว่ำทรัพย์สินท่ีขำยของ	TUC	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	2	

และครั้งท่ี	3	ท่ีเกี่ยวข้องซึ่งจะถูกขำยและโอนให้แก่ผู้ซ้ือน้ันเป็นทรัพย์สินโดยชอบด้วยกฎหมำยของ	TUC	

และปรำศจำกภำระติดพันใดๆท้ังปวง

ภำระหน้ำท่ีหลักของ	TUC	มีดังน้ี	(1)	นับแต่วันลงนำมสัญญำซ้ือขำยทรัพย์สินของ	TUC	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม 

ครั้งท่ี	2	จนถึงวันท่ีท�ำกำรโอนทรัพย์สินท่ีขำยของ	TUC	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	3	เสร็จส้ิน	หำกมีกำรเปล่ียน

แปลงใดๆ	ท่ีผิดไปจำกรำยละเอียดท่ีระบุไว้ในสัญญำน้ีเกี่ยวกับสถำนท่ีต้ังหรือประเภทของทรัพย์สินท่ีขำย

บำงส่วนของ	TUC	ท่ีลงทุนเพิม่เตมิครัง้ท่ี	3	ซึง่หมำยถงึ	เสำโทรคมนำคมและสถำนท่ีตัง้ของเสำโทรคมนำคม

เหล่ำน้ัน	TUC	จะด�ำเนินกำรรำยงำนข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันของทรัพย์สินท่ีขำยของ	TUC	ท่ีลงทุนเพิ่มเติมครั้งท่ี	

3	ซ่ึงหมำยถึงเสำโทรคมนำคม	สถำนท่ีตั้งของเสำโทรคมนำคมและประเภทของเสำโทรคมนำคม	ให้กองทุน

ทรำบทุกๆ	3	เดือนนับแต่วันท�ำกำรสุดท้ำยของเดือนซึ่งมีกำรลงนำมสัญญำซื้อขำยทรัพย์สินของ	TUC	ท่ี

ลงทุนเพิ่มเติมคร้ังท่ี	2	โดยมีเงื่อนไขว่ำกำรเปล่ียนแปลงน้ันๆจะต้องไม่ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อมูลค่ำทำง

เศรษฐกิจสุทธิ	(net	economic	value)	ของผู้ถือหน่วยลงทุนอันผิดไปจำกรำยละเอียดและเงื่อนไข	ซึ่งได้รับ

กำรอนุมัติในท่ีประชุมของผู้ถือหน่วยลงทุนของผู้ซ้ือครั้งท่ี	1/2560	เม่ือวันท่ี	23	พฤศจิกำยน	2560	ท้ังน้ี 

คู่สัญญำตกลงว่ำหำกมีกำรเปลี่ยนแปลงใดๆแก่ประเภทของเสำโทรคมนำคมซึ่งไม่เป็นไปตำมเงื่อนไขท่ีระบุ 

ไว้ข้ำงต้น	 คู่สัญญำจะเจรจำกันโดยสุจริตเพื่อให้กองทุนได้รับกำรชดเชยท่ีเป็นธรรมและเท่ำเทียม	 อน่ึง	 

คู่สัญญำจะร่วมกันตกลงรำยกำรสุดท้ำยของทรัพย์สินท่ีขำยของ	TUC	ท่ีลงทุนเพิ่มเติมครั้งท่ี	3	ซ่ึงหมำยถึง 

เสำโทรคมนำคมอย่ำงน้อย	 5	 วันท�ำกำรก่อนวันท่ีท�ำกำรโอนทรัพย์สินท่ีขำยของ	 TUC	 ท่ีลงทุนเพิ่มเติม 

ครั้งท่ี	 3	 เสร็จสิ้น	 (2)	หลังจำกแต่ละวันท่ีท�ำกำรโอนทรัพย์สินท่ีขำยของ	TUC	 ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	 2	

และคร้ังท่ี	 3	 ท่ีเกี่ยวข้องเสร็จส้ิน	 (“วันท่ีท�ำกำรโอนทรัพย์สินท่ีเกี่ยวข้องเสร็จสิ้น”	 TUC	 จะด�ำเนินกำร 

ต่อไปน้ี	โดยค่ำใช้จ่ำยของ	TUC	เอง	(ก)	TUC	จะด�ำเนินกำรให้กองทุน	ผู้เช่ำทรัพย์สินท่ีขำยของ	TUC	ท่ี

ลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	2	และครั้งท่ี	3	 ท่ีเกี่ยวข้องซ่ึงหมำยถึง	FOC	ผู้จัดกำรทรัพย์สินโทรคมนำคม	และ

บุคคลท่ีได้รับกำรแต่งตั้งมีสิทธิเข้ำถึงและใช้สิทธิแห่งทำงท่ีเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินน้ันตำมเงื่อนไขและ 

ข้อก�ำหนดของสัญญำซื้อขำยทรัพย์สินของ	 TUC	 ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	 ครั้งท่ี	 2	 (ข)	 ในกรณีท่ีไม่สำมำรถโอน	 

และ/หรอื	แปลงคูส่ญัญำเกีย่วกบัสทิธกิำรเช่ำในท่ีดนิ	และ/หรอื	ทรพัย์สนิให้กบักองทุนได้	TUC	จะด�ำเนินกำร 

ให้กองทุน	ผู้เช่ำทรัพย์สิน	TUC	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	2	และครั้งท่ี	3	ซึ่งหมำยถึงเสำโทรคมนำคม	ผู้จัดกำร

ทรัพย์สินโทรคมนำคม	และบุคคลท่ีได้รับกำรแต่งตั้งมีสิทธิเข้ำไปและใช้สถำนท่ีตั้งท่ีเกี่ยวข้องกับทรัพย์สิน 

น้ัน	 (ค)	 ในกรณีของสัญญำอื่นๆ	 ท่ีเกี่ยวกับทรัพย์สินท่ีขำยของ	 TUC	 	 ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	 ครั้งท่ี	 2	 และ 

คร้ังท่ี	3	ซ่ึงไม่สำมำรถโอน	และ/หรือ	แปลงคู่สัญญำให้แก่กองทุนได้	TUC	จะด�ำเนินกำรให้กองทุนได้รับสิทธิ

และผลประโยชน์ของ	TUC	ตำมสัญญำอื่นๆ	น้ัน	(ง)	TUC	จะด�ำเนินกำรต่อไปน้ีเป็นระยะเวลำเก้ำเดือนหลัง

จำกวันท่ีท�ำกำรโอนทรัพย์สินท่ีเกี่ยวข้องเสร็จส้ิน	(ก)	ให้ข้อมูลและช่วยเหลือกองทุนตำมท่ีกองทุนต้องกำร

ตำมสมควรเกี่ยวกับทรัพย์สินท่ีขำยของ	 TUC	 ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	 ครั้งท่ี	 2	 และครั้งท่ี	 3	 ท่ีได้ส่งมอบและ 

โอนสิทธิให้กองทุนแล้วในวันท่ีท�ำกำรโอนทรัพย์สินท่ีเกี่ยวข้องเสร็จส้ิน	 (“ทรัพย์สิน	 TUC	 ท่ีโอนแล้ว”)	

และ	(ข)	พยำยำมตำมสมควรเพื่อให้ควำมช่วยเหลือและให้บริกำรตำมท่ีกองทุนต้องกำรตำมสมควร	(โดย 

ค่ำใช้จ่ำยของ	TUC)	 เพื่อให้กองทุนสำมำรถใช้งำนทรัพย์สิน	TUC	 ท่ีโอนแล้วได้ในสำระส�ำคัญในลักษณะ

เดียวกับท่ีมีกำรใช้ก่อนวันท่ีท�ำกำรโอนทรัพย์สินท่ีเกี่ยวข้องเสร็จส้ิน	 และ(ค)	 เก็บรักษำเอกสำรเกี่ยวกับ

ทรัพย์สิน	TUC	ท่ีโอนแล้ว	และให้กองทุนเข้ำตรวจสอบเอกสำรน้ันตำมสมควร

ภำระหน้ำท่ีเพิ่มเติมของ	TUC	 ท่ีเกี่ยวข้องกับเสำโทรคมนำคมท่ีโอน	 (1)	 นับจำกวันท่ีท�ำกำรโอนทรัพย์สิน

ท่ีเกี่ยวข้องเสร็จสิ้น	หำก	(ก)	สถำนท่ีต้ังไม่ว่ำท้ังหมดหรือบำงส่วนท่ีเกี่ยวกับทรัพย์สิน	TUC	ท่ีโอนแล้ว	ซึ่ง

คือเสำโทรคมนำคมท่ีก�ำลังด�ำเนินกำรอยู่	ท่ีได้มีกำรโอนให้แก่	หรือ	แปลงคู่สัญญำเป็นกองทุนแล้วถูกยึด

ไป	ถูกควบคุม	หรือถูกด�ำเนินกำรโดยประกำรอื่นใดท�ำให้ไม่เหมำะสมต่อกำรใช้งำนโดยผู้เช่ำอันเน่ืองมำจำก

กำรเข้ำถึงหรือกำรใช้สถำนท่ีไม่ว่ำท้ังหมดหรือบำงส่วนน้ันไม่ชอบด้วยกฎหมำยโดยกองทุนหรือผู้ซึ่งเช่ำใช้
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ทรัพย์สิน	TUC	ท่ีโอนแล้วซึ่งไม่ใช่นิติบุคคลในกลุ่มทรูไม่ได้มีส่วนในกำรน้ัน	หรือ	(ข)	ก่อนกำรโอนสิทธิกำร

เช่ำให้แก่	 หรือ	 แปลงคู่สัญญำให้กองทุน	 มีกำรคัดค้ำนควำมสมบูรณ์	 ควำมชอบด้วยกฎหมำย	 หรือสิทธิ

ในกำรใช้สถำนท่ีตำมสิทธิกำรเช่ำของทรัพย์สิน	 TUC	 ท่ีโอนแล้ว	 ซ่ึงคือเสำโทรคมนำคมใดๆ	 โดยกองทุน

หรือผู้ซึ่งเช่ำใช้ทรัพย์สิน	TUC	ท่ีโอนแล้วซ่ึงไม่ใช่นิติบุคคลในกลุ่มทรูไม่ได้มีส่วนในกำรน้ัน	หรือ	 (ค)	TUC	

ไม่สำมำรถด�ำเนินกำรให้กองทุน	 ผู้เช่ำ	 ผู้จัดกำรทรัพย์สินโทรคมนำคม	 และบุคคลท่ีได้รับกำรแต่งตั้งเข้ำ

ถึงหรือใช้สถำนท่ีได้	(“สถำนท่ี	TUC	ท่ีได้รับผลกระทบ”)	ท�ำให้ผู้เช่ำหรือกองทุนไม่สำมำรถเข้ำถึง	ด�ำเนิน

งำน	 และ/หรือใช้ทรัพย์สิน	 TUC	 ท่ีโอนแล้วซึ่งคือเสำโทรคมนำคมได้	 TUC	 จะต้องด�ำเนินกำรดังต่อไปน้ี	

ด้วยค่ำใช้จ่ำยของ	 TUC	 เอง	 (ก)	 จัดหำหรือได้มำซึ่งสถำนท่ีใหม่ตำมท่ีคู่สัญญำตกลงกันว่ำเทียบเท่ำกับ

สถำนท่ี	TUC	ท่ีได้รับผลกระทบ	(โดยคู่สัญญำจะต้องด�ำเนินกำรโดยสมเหตุสมผล)	โดยพิจำรณำถึง	สถำน

ท่ีตั้ง	 ขอบเขตกำรให้บริกำรโครงข่ำยของผู้เช่ำท่ีจะได้จำกสถำนท่ีใหม่น้ัน	 ควำมจุและขนำดพื้นท่ีส�ำหรับ 

ติดตั้งทรัพย์สิน	TUC	ท่ีโอนแล้วซึ่งคือเสำโทรคมนำคม	และอุปกรณ์โทรคมนำคมอ่ืนๆ	ของผู้เช่ำ	ณ	สถำนท่ี 

ใหม่น้ัน	และ(ข)	ย้ำยทรัพย์สิน	TUC	 ท่ีโอนแล้ว	 (ซ่ึงคือเสำโทรคมนำคม)	 ท่ีต้ังอยู่ในสถำนท่ี	TUC	 ท่ีได้รับ

ผลกระทบ	หรือจัดหำอุปกรณ์และทรัพย์สินใหม่ท่ีมีคุณภำพ	ลักษณะจ�ำเพำะ	และควำมจุอย่ำงน้อยเท่ำกับ

ทรัพย์สิน	TUC	ท่ีโอนแล้วน้ัน	ท่ีจะติดต้ังในสถำนท่ีใหม่	และด�ำเนินกำรให้แน่ใจว่ำมีสมรรถนะ	ควำมจุ	และ

ขนำดพื้นท่ีเพียงพอส�ำหรับทรัพย์สิน	 TUC	 ท่ีโอนแล้วน้ัน	 หรืออุปกรณ์และทรัพย์สินใหม่ท่ีจะย้ำยมำและ 

ติดตั้งในสถำนที่ใหม่นั้น	ให้เหมือนกับที่เคยตั้งอยู่ในสถำนที่	TUC	ที่ได้รับผลกระทบก่อนที่สถำนที่นั้นจะกลำย

เป็นสถำนท่ี	TUC	ท่ีได้รับผลกระทบ	(2)	ในกรณีท่ี	TUC	ไม่สำมำรถย้ำยทรัพย์สิน	TUC	ท่ีโอนแล้ว	(ซึ่งคือเสำ

โทรคมนำคม)	หรือเปลี่ยนทดแทนโดยทรัพย์สินใหม่	และไม่สำมำรถด�ำเนินกำรแก้ไขตำมท่ีกองทุนต้องกำร

ตำมสมควรภำยในระยะเวลำท่ีก�ำหนดในสัญญำซ้ือขำยทรัพย์สินของ	TUC	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	2	TUC	

จะต้องด�ำเนินกำรดังน้ี	(ก)	ซื้อ	และ/หรือ	จัดให้มีกำรซื้อทรัพย์สิน	TUC	ท่ีโอนแล้วท่ีเกี่ยวข้องน้ัน	ซ่ึงต้ังอยู่

หรือติดตั้งในสถำนท่ี	TUC	ท่ีได้รับผลกระทบ	(“ทรัพย์สิน	TUC	ท่ีได้รับผลกระทบ”)	ในรำคำท่ีเท่ำกับรำคำ

ซึ่งกองทุนช�ำระให้แก่	TUC	ส�ำหรับทรัพย์สิน	TUC	ท่ีได้รับผลกระทบน้ัน	(“รำคำซ้ือขำยทรัพย์สิน	TUC	ท่ี

ได้รับผลกระทบ”)	พร้อมท้ังช�ำระดอกเบี้ยในอัตรำร้อยละ	7.5	ต่อปีนับจำกวันโอนทรัพย์สินท่ีเกี่ยวข้องเสร็จ

สิ้นจนถึงวันท่ี	TUC	ช�ำระรำคำส�ำหรับทรัพย์สิน	TUC	ท่ีได้รับผลกระทบดังกล่ำวแก่กองทุน	(ข)	ช�ำระต้นทุน

และค่ำใช้จ่ำยท้ังหมดเกี่ยวกับกำรขำยและโอนทรัพย์สิน	TUC	ท่ีได้รับผลกระทบให้แก่กองทุน	รวมถึงเงิน

รำยได้ค่ำเช่ำทรัพย์สิน	TUC	ท่ีได้รับผลกระทบซ่ึงผู้เช่ำทรัพย์สินท่ี	TUC	ได้รับผลกระทบน้ันไม่ช�ำระให้แก่

กองทุน	เน่ืองจำกผู้เช่ำดังกล่ำวไม่สำมำรถใช้ทรัพย์สิน	TUC	ท่ีได้รับผลกระทบน้ันได้	จนถึงวันท่ี	TUC	ช�ำระ 

รำคำซ้ือขำยทรัพย์สิน	 TUC	 ท่ีได้รับผลกระทบให้แก่กองทุน	 และ	 (ค)	 ช�ำระเงินซึ่งเป็นต้นทุน	 ค่ำใช้จ่ำย	 

ค่ำเสียหำย	ควำมสูญเสีย	สิทธิเรียกร้อง	และภำระผูกพันท้ังหมดท่ีเกิดหรือจะเกิดกับกองทุนอันเกิดจำกหรือ 

เป็นผลมำจำกกำรใช้ทรัพย์สิน	TUC	ท่ีได้รับผลกระทบ	กำรเช่ำและย้ำยสถำนท่ีของทรัพย์สิน	TUC	ท่ีได้รับ

ผลกระทบ	 และสิทธิเรียกร้องของผู้เช่ำท่ีเรียกเอำกับกองทุนเน่ืองจำกผู้เช่ำไม่สำมำรถใช้ทรัพย์สิน	 TUC	

ท่ีได้รับผลกระทบน้ันได้	 (3)	 ภำยใต้บังคับของกำรท่ี	 TUC	 ปฏิบัติตำมภำระผูกพันของตนเกี่ยวกับกำรซื้อ

คืนทรัพย์สิน	TUC	ท่ีได้รับผลกระทบตำมท่ีอธิบำยมำข้ำงต้น	กองทุนจะช�ำระเงินค่ำเช่ำท้ังหมดท่ีเกี่ยวกับ

ทรัพย์สิน	TUC	ท่ีได้รับผลกระทบท่ีกองทุนได้รับจำกผู้เช่ำทรัพย์สินดังกล่ำวตำมสัญญำเช่ำหลักให้แก่	TUC	

พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตรำร้อยละ	7.5	ต่อปี	นับจำกวันท่ีกองทุนรับเงินค่ำเช่ำจำกผู้เช่ำทรัพย์สินดังกล่ำว

แต่ละครั้งตำมสัญญำเช่ำหลักจนกระท่ังและรวมถึงวันท่ีกองทุนช�ำระคืนเงินค่ำเช่ำน้ันให้แก่	TUC	ท้ังน้ี	จะ

ต้องไม่เกินรำคำส�ำหรับทรัพย์สิน	TUC	 ท่ีได้รับผลกระทบท่ีเกี่ยวข้อง	 (4)	ภำระผูกพันของ	TUC	เกี่ยวกับ

กำรย้ำยสถำนท่ีและซื้อคืนทรัพย์สิน	TUC	ท่ีได้รับผลกระทบท่ีต้ังอยู่ในสถำนท่ี	(หรือต้ังอยู่บำงส่วนในสถำน

ท่ี)	 	ซึ่งได้มีกำรโอนให้แก่	หรือ	แปลงคู่สัญญำเป็นกองทุนแล้ว	 ซ่ึงทรัพย์สิน	TUC	 ท่ีโอนแล้วแต่ถูกยึดไป	

ถูกควบคุม	 หรือถูกด�ำเนินกำรโดยประกำรอื่นใดท�ำให้ไม่เหมำะสมต่อกำรใช้งำนโดยผู้เช่ำอันเน่ืองมำจำก

กำรเข้ำถึงหรือกำรใช้สถำนท่ีน้ันไม่ชอบด้วยกฎหมำยโดยไม่ได้เกิดจำกกำรกระท�ำของกองทุนให้ก�ำหนดไว้

เพียงห้ำปีหลังจำกวันท่ีมีกำรโอนสิทธิหรือแปลงคู่สัญญำท่ีเกี่ยวกับสถำนท่ีท่ีเกี่ยวข้องดังกล่ำวเป็นกองทุน

กองทุนมีสิทธิในกำรซื้อเป็นรำยแรก	(Right	of	 first	offer)	โดยนับจำกวันท่ีท�ำกำรโอนทรัพย์สินท่ีขำยของ	

TUC	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	คร้ังท่ี	2	เสร็จสิ้น	TUC	ให้สิทธิกองทุนโดยเพิกถอนมิได้ท่ีจะได้รับข้อเสนอเป็นรำยแรก
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ในกำรซ้ือสิทธิ	ผลประโยชน์	ดอกผล	และ/หรือ	กำรลงทุนเกี่ยวกับทรัพย์สินท่ีเป็นโครงสร้ำงพื้นฐำนกิจกำร

โทรคมนำคมของ	TUC	หรือนิติบุคคลอ่ืนในกลุ่มทรู	(ยกเว้นทรัพย์สินท่ีขำยของ	TUC)	ซ่ึงกองทุนสำมำรถ

ลงทุนได้ตำมกฎหมำยและกฎระเบียบของส�ำนักงำนก.ล.ต.	(“ทรัพย์สิน	TUC	เพิ่มเติม”)	จนถึงวันดังต่อไป

น้ีแล้วแต่วันใดจะถึงก่อน	(ก)	วันครบห้ำปีนับจำกวันท่ีท�ำกำรโอนทรัพย์สินท่ีขำยของ	TUC	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	

ครั้งท่ี	2	เสร็จสิ้นหรือวันท่ีกองทุนจดทะเบียนเพิ่มทุนครั้งท่ี	1	ตำมพ.ร.บ.	หลักทรัพย์	แล้วแต่วันใดจะครบ

ก�ำหนดทีหลัง	และ	(ข)	วันท่ีผู้ประกอบกิจกำรโทรคมนำคมรำยอื่นถือหน่วยลงทุนท่ีกองทุนออกมำกกว่ำท่ีทรู

ถืออยู่	โดยให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และข้ันตอนดังต่อไปน้ี	(1)	หำก	TUC	และ/หรือ	นิติบุคคลอ่ืนในกลุ่มทร	ู

(“ผู้ขำยทรัพย์สินเพิ่มเติม”)	ต้องกำรขำยทรัพย์สิน	TUC	เพิ่มเติมแก่บุคคลภำยนอก	TUC	ต้องด�ำเนินกำร

และจัดกำรให้นิติบุคคลอื่นในกลุ่มทรูน้ันต้องออกหนังสือข้อเสนอ	(“หนังสือข้อเสนอ”)	ส่งให้กองทุนโดยมี

รำยละเอียดตำมท่ีก�ำหนดไว้ในสัญญำซื้อขำยทรัพย์สินของ	TUC	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	2	ท้ังน้ี	รวมถึงแต่

ไม่จ�ำกัดเพียง	เงื่อนไขและข้อก�ำหนดของกำรเช่ำทรัพย์สิน	TUC	เพิ่มเติม	(หำกมี)	(2)	หำกกองทุนต้องกำร

ซื้อทรัพย์สิน	 TUC	 เพิ่มเติมน้ัน	 กองทุนต้องแจ้งผู้ขำยทรัพย์สินเพิ่มเติมเป็นลำยลักษณ์อักษรว่ำต้องกำร

ซื้อทรัพย์สิน	TUC	เพิ่มเติมดังกล่ำว	(“ทรัพย์สิน	TUC	ท่ีจะโอน”)	ตำมข้อก�ำหนดท่ีระบุในหนังสือข้อเสนอ	

(“หนังสือตอบรับ”)	ภำยใน	10	วันท�ำกำรนับจำกวันที่กองทุนได้รับหนังสือข้อเสนอหรือระยะเวลำนำนกว่ำนั้น

ตำมท่ีผู้ขำยทรัพย์สินเพิ่มเติมอำจตกลง		จำกน้ัน	ภำยในสำมเดือนนับจำกวันท่ีของหนังสือตอบรับ	กองทุน

ต้องพยำยำมอย่ำงเต็มท่ีเพื่อให้ได้รับอนุมัติจำกผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีจ�ำเป็นในกำรซ้ือทรัพย์สิน	TUC	ท่ีจะโอน	

และ	TUC	ต้องด�ำเนินกำร	และ/หรือ	จัดกำรให้นิติบุคคลอ่ืนในกลุ่มทรูรำยท่ีเกี่ยวข้องพยำยำมอย่ำงเต็มท่ี

ให้ได้รับควำมยินยอมหรือกำรอนุมัติท้ังหมดท่ีจ�ำเป็นตำมกฎหมำย	กฎระเบียบ	และสัญญำส�ำหรับกำรขำย

ทรัพย์สิน	TUC	ท่ีจะโอน		เม่ือได้รับควำมยินยอมและกำรอนุมัติท่ีเกี่ยวข้องท้ังหมดแล้ว	กองทุนและผู้ขำย

ทรัพย์สินเพิ่มเติมจะเข้ำท�ำสัญญำและท�ำกำรซื้อขำยและโอนทรัพย์สิน	TUC	ท่ีจะโอนให้เสร็จสิ้นภำยในสำม

เดือนหลังจำกกองทุนและผู้ขำยทรัพย์สินเพิ่มเติมได้รับควำมยินยอมและกำรอนุมัติดังกล่ำวท้ังหมดแล้ว	

(3)	หำก	(ก)	กองทุนไม่ส่งหนังสือตอบรับให้ผู้ขำยทรัพย์สินเพิ่มเติมภำยในเวลำท่ีก�ำหนด	(ข)	กองทุนหรือ

ผู้ขำยทรัพย์สินเพิ่มเติมไม่ได้รับควำมยินยอมและกำรอนุมัติท่ีจ�ำเป็นท้ังหมดท่ีเกี่ยวข้องภำยในระยะเวลำ

สำมเดือนนับจำกวันท่ีของหนังสือตอบรับ	หรือ	 (ค)	 คู่สัญญำไม่สำมำรถด�ำเนินกำรให้กำรซื้อขำยและโอน

ทรัพย์สิน	TUC	ท่ีจะโอนเสร็จสิ้นภำยในระยะเวลำสำมเดือนนับจำกวันท่ีได้รับควำมยินยอมและกำรอนุมัติ

ท่ีจ�ำเป็นท้ังหมดท่ีเกี่ยวข้อง	ผู้ขำยทรัพย์สินเพิ่มเติมมีสิทธิขำยทรัพย์สิน	 TUC	 ท่ีจะโอนให้บุคคลภำยนอก

ในข้อก�ำหนดและเงื่อนไขเดียวกันหรือดีกว่ำ	(ส�ำหรับผู้ขำยทรัพย์สินเพิ่มเติม)	ท่ีก�ำหนดในหนังสือข้อเสนอ

ภำยในระยะเวลำหกเดือนหลังจำกน้ัน		หำกผู้ขำยทรัพย์สินเพิ่มเติมยังไม่สำมำรถขำยทรัพย์สิน	TUC	ท่ีจะ

โอนให้บุคคลภำยนอกได้ภำยในระยะเวลำหกเดือนดังกล่ำว	และต่อมำผู้ขำยทรัพย์สินเพิ่มเติมต้องกำรขำย 

ทรัพย์สิน	 TUC	 ท่ีจะโอนอีกคร้ัง	 ให้กองทุนมีสิทธิในกำรซื้อเป็นรำยแรกอีกครั้ง	 โดยให้ด�ำเนินกำรตำม 

ข้ันตอนในลักษณะเดียวกันจนครบถ้วน

TUC	มีสิทธิในกำรซื้อเป็นรำยแรก	โดยหำกกองทุนได้ซื้อทรัพย์สิน	TUC	ท่ีจะโอนและภำยหลังต้องกำรขำย

ทรัพย์สิน	TUC	ท่ีจะโอนดังกล่ำวแก่บุคคลภำยนอก	กองทุนจะต้องท�ำหนังสือข้อเสนอส่งให้	TUC	โดยต้อง

ระบุ	(ก)	รำคำท่ีกองทุนเสนอขำย	และ	(ข)	เงื่อนไขและข้อก�ำหนดท่ีส�ำคัญของกำรขำยทรัพย์สิน	TUC	ท่ีจะ

โอนดังกล่ำวท่ีกองทุนเสนอ	เม่ือ	TUC	ได้รับหนังสือดังกล่ำวแล้ว	TUC	จะมีสิทธิในกำรซ้ือทรัพย์สิน	TUC	

ท่ีจะโอนเป็นรำยแรกโดยมีเงื่อนไขและข้อก�ำหนดตำมท่ีได้ระบุไว้ในสัญญำซื้อขำยทรัพย์สินของ	 TUC	 ท่ี

ลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	2	ท้ังน้ี	TUC	อำจโอนสิทธิในกำรซื้อทรัพย์สิน	TUC	ท่ีจะโอนดังกล่ำวให้แก่	นิติบุคคล

อื่นในกลุ่มทรูได้โดยไม่จ	ำเป็นต้องได้รับควำมยินยอมจำกกองทุน

กำรจ�ำกัดควำมรับผิดของ	 TUC	 มีดังน้ี	 นับจำกวันท่ีท�ำกำรโอนทรัพย์สินท่ีเกี่ยวข้องเสร็จสิ้น	 TUC	 ต้อง 

รับผิดต่อสิทธิเรียกร้องใดเกี่ยวกับทรัพย์สิน	TUC	ท่ีโอนแล้ว	หำกกองทุนได้มีกำรบอกกล่ำวเรียกร้องสิทธิ

ภำยในสองปีนับจำกวันท่ีท�ำกำรโอนทรัพย์สินท่ีเกี่ยวข้องเสร็จส้ิน	เว้นแต่สิทธิเรียกร้องท่ีเกิดจำกเรื่องส�ำคัญ

บำงเรื่องท่ีก�ำหนดไว้ในสัญญำซื้อขำยทรัพย์สินของ	TUC	 ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	 2	 ซ่ึงไม่มีก�ำหนดระยะ

เวลำสิ้นสุดในกำรบอกกล่ำวเรียกร้องสิทธิ	 (นอกจำกท่ีกฎหมำยก�ำหนด)	 	 เรื่องดังกล่ำวรวมถึงค�ำรับรอง
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ของ	 TUC	 ในเร่ืองอ�ำนำจหน้ำท่ีและควำมสำมำรถ	 กรรมสิทธิ์ของ	 TUC	 ในทรัพย์สินท่ีขำยของ	 TUC	 ท่ี

ลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	2	และครั้งท่ี	3	และกำรไม่ปฏิบัติตำมข้อตกลงกระท�ำกำรท่ีส�ำคัญ	ท้ังน้ี	ควำมรับผิด 

ของ	 TUC	 เกี่ยวกับกำรท�ำผิดสัญญำใดๆ	 ภำยใต้สัญญำซื้อขำยทรัพย์สินของ	 TUC	 ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	 

ครั้งท่ี	2	ท้ังหมดรวมแล้วจะไม่เกินรำคำซ้ือขำยทรัพย์สิน	TUC	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	2	ในส่วนท่ีเกี่ยวกับ 

ทรัพย์สินท่ีขำยของ	 TUC	 ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	 ครั้งท่ี	 2	 และรำคำซื้อขำยทรัพย์สิน	 TUC	 ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	 

ครั้งท่ี	 3	 ในส่วนท่ีเกี่ยวกับทรัพย์สินท่ีขำยของ	 TUC	 ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	 ครั้งท่ี	 3	 ท้ังน้ี	 TUC	 ต้องรับผิด 

ต่อควำมเสียหำย	 สูญเสีย	 สิทธิเรียกร้อง	 ภำษี	 (ยกเว้นภำษีมูลค่ำเพิ่ม)	 อำกรแสตมป์	 ภำระผูกพัน	 และ

ต้นทุนค่ำใช้จ่ำยท่ีเกี่ยวข้อง	 ท่ีเกิดข้ึนหรือเป็นผลจำกกำรเข้ำท�ำ	 กำรใช้สิทธิ	 กำรบังคับสิทธิตำมสัญญำ 

ซื้อขำยทรัพย์สินของ	TUC	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	2

ส�ำหรับกำรประกันภัย	TUC	ตกลงท่ีจะ	(1)	จัดให้มีกำรประกันภัยท่ีเกี่ยวกับทรัพย์สินท่ีขำยของ	TUC	ท่ีลงทุน

เพิ่มเติม	คร้ังท่ี	2	และคร้ังท่ี	3	ภำยใต้กรมธรรม์ประกันภัยของกลุ่มทรูตำมข้อก�ำหนดท่ีก�ำหนดไว้ในสัญญำ

ซื้อขำยทรัพย์สินของ	TUC	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	2	จนกว่ำกองทุนจะท�ำประกันภัยท่ีเกี่ยวข้อง	(2)	จัดหำ

กรมธรรม์ประกันภัยท่ีเกี่ยวข้องส�ำหรับทรัพย์สินท่ีขำยของ	TUC	 ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	 2	และครั้งท่ี	 3	 

ในนำมของกองทุน	 โดยกองทุนจะรับผิดชอบในเบ้ียประกันภัยส�ำหรับกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่ำว	 และ	 

(3)	 ไม่เปลี่ยนแปลงข้อก�ำหนดในกรมธรรม์ประกันภัยท่ีเกี่ยวข้องของกลุ่มทรูเกี่ยวกับทรัพย์สินท่ีขำยของ	

TUC	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	คร้ังท่ี	2	และครั้งท่ี	3	โดยไม่ได้รับควำมยินยอมเป็นลำยลักษณ์อักษรจำกกองทุนก่อน	 

โดยกองทุนจะไม่ให้ควำมยินยอมโดยไม่มีเหตุอันควรไม่ได้

กำรชดเชยควำมเสียหำย	 TUC	 ตกลงยอมรับผิดชดใช้ต่อกองทุน	 บริษัทจัดกำร	 และตัวแทนของบุคคล 

ดังกล่ำว	ในควำมเสียหำย	สูญเสีย	สิทธิเรียกร้อง	ภำษี	อำกรแสตมป์	ควำมรับผิดท่ีเกิดข้ึนจริงท้ังหมด	และ

ต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยท่ีเกี่ยวข้อง	ซึ่งรวมถึงค่ำทนำยควำมและเงินทดรองอื่นตำมสมควรท่ีเกิดข้ึน	เน่ืองจำก

กำรท�ำผิดข้อตกลง	 สัญญำ	 หรือค�ำรับประกัน	 หรือกำรผิดค�ำรับรองใดของ	 TUC	 ภำยใต้สัญญำซื้อขำย

ทรัพย์สินของ	TUC	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	2	เว้นแต่เป็นควำมผิดหรือประมำทเลินเล่ออย่ำงร้ำยแรงหรือ

จงใจกระท�ำผิดโดยกองทุน	บริษัทจัดกำร	หรือตัวแทนของกองทุนหรือบริษัทจัดกำร	ท้ังน้ี	โดยไม่จ�ำกัดสิทธิ

อื่นใดของกองทุนท่ีมีตำมสัญญำซื้อขำยทรัพย์สินของ	TUC	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	2	หรือตำมกฎหมำยท่ี

ใช้บังคับใดๆ	 ในส่วนของกองทุน	กองทุนตกลงยอมรับผิดชดใช้ต่อ	TUC	และตัวแทนของ	TUC	ในควำม

เสียหำย	 สูญเสีย	 สิทธิเรียกร้อง	 ภำษี	 อำกรแสตมป์	 ควำมรับผิดท่ีเกิดข้ึนจริงท้ังหมด	 และต้นทุนและ 

ค่ำใช้จ่ำยท่ีเกี่ยวข้อง	ซึ่งรวมถึงค่ำทนำยควำมและเงินทดรองอ่ืนตำมสมควรท่ีเกิดข้ึน	เน่ืองจำกกำรท�ำผิด

ข้อตกลง	สัญญำ	หรือค�ำรับประกัน	หรือกำรผิดค�ำรับรองใดของกองทุนภำยใต้สัญญำซื้อขำยทรัพย์สินของ	

TUC	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	2	เว้นแต่เป็นควำมผิดหรือประมำทเลินเล่ออย่ำงร้ำยแรงหรือจงใจกระท�ำผิด

โดย	TUC	หรือตัวแทนของ	TUC	 ท้ังน้ี	 โดยไม่จ�ำกัดสิทธิอ่ืนใดของ	TUC	 ท่ีมีตำมสัญญำซื้อขำยทรัพย์สิน 

ของ	TUC	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	2	หรือตำมกฎหมำยท่ีใช้บังคับใดๆ

TUC	และ	กองทุนไม่อำจโอนสิทธิ	ก่อหลักประกัน	หรือโอนโดยประกำรอ่ืนใดซ่ึงผลประโยชน์ท้ังหมดหรือ

บำงส่วนของสัญญำซ้ือขำยทรัพย์สินของ	TUC	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	2	โดยมิได้รับควำมยินยอมล่วงหน้ำ

จำกคู่สัญญำอีกฝ่ำยเป็นลำยลักษณ์อักษร	ท้ังน้ี	เว้นแต่มีข้อก�ำหนดในสัญญำซื้อขำยทรัพย์สินของ	TUC	ท่ี

ลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	2	ให้กระท�ำได้

สัญญำซื้อขำยทรัพย์สินของ	 TUC	 ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	 ครั้งท่ี	 2	 ให้ใช้บังคับตำมกฎหมำยไทย	 ให้ศำลไทยมี 

เขตอ�ำนำจแต่เพียงผู้เดียวในกำรพิจำรณำตัดสินคดีควำม	หรือกำรด�ำเนินกระบวนกำรพิจำรณำ	และกำร

ยุติข้อพิพำทท่ีเกิดขึ้นจำกหรือเกี่ยวข้องกับสัญญำซ้ือขำยทรัพย์สินของ	TUC	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	2
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	 			 (7.4)	 สัญญำซื้อขำยทรัพย์สินระหว่ำงทรูมูฟ	ในฐำนะผู้ขำย	และกองทุนในฐำนะผู้ซ้ือ	(“สัญญำซ้ือขำยทรัพย์สิน 

	 			 	 	 ของทรูมูฟ	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	2”)

โดยสัญญำซื้อขำยทรัพย์สินของทรูมูฟ	 ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	 ครั้งท่ี	 2	 น้ี	 ภำยใต้เงื่อนไขควำมส�ำเร็จครบถ้วน

ของเงื่อนไขบังคับก่อนท้ังหมดท่ีก�ำหนดไว้ในสัญญำซื้อขำยทรัพย์สินของทรูมูฟ	 ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	 ครั้งท่ี	

2	 ทรูมูฟจะต้องขำยและโอนให้แก่กองทุน	 และกองทุนจะต้องซ้ือและรับโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินดังต่อ

ไปน้ี	(1)		ณ	วันท่ีก�ำหนดให้เป็นวันท�ำกำรโอนและส่งมอบทรัพย์สินท่ีขำยของทรูมูฟ	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้ง

ท่ี	2	เสร็จสิ้น	(“วันท่ีท�ำกำรโอนทรัพย์สินท่ีขำยของทรูมูฟ	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	2	เสร็จส้ิน”)	FOC	หลัก	

ควำมยำว	542	กิโลเมตร	(หรือประมำณ	117,147	คอร์กิโลเมตร)	ซ่ึงปัจจุบันใช้ในธุรกิจให้บริกำรโทรศัพท์

เคลื่อนท่ีและอินเทอร์เน็ตในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล	(“ทรัพย์สินท่ีขำยของทรูมูฟ	ท่ีลงทุน

เพิ่มเติม	 ครั้งท่ี	 2”)	 และ	 (2)	ณ	 วันท่ีก�ำหนดให้เป็นวันท�ำกำรโอนและส่งมอบทรัพย์สินท่ีขำยของทรูมูฟ	 

ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	3	เสร็จสิ้น	(“วันท่ีท�ำกำรโอนทรัพย์สินท่ีขำยของทรูมูฟ	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	3	 

เสร็จสิ้น”)	(ก)	FOC	หลัก	ควำมยำวโดยประมำณ	546	กิโลเมตร	(หรือเทียบเท่ำกับ	117,871	คอร์กิโลเมตร)	 

ซ่ึงปัจจุบันใช้ในธุรกิจให้บริกำรโทรศัพท์เคล่ือนท่ีและอินเทอร์เน็ตในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหำนครและ

ปริมณฑล	และ	(ข)	FOC	ควำมยำวโดยประมำณ	5,933	กิโลเมตร	(หรือประมำณ	220,428	คอร์กิโลเมตร)	

ซึ่งปัจจุบันใช้ภำยใต้โครงข่ำย	FTTx	ส�ำหรับธุรกิจให้บริกำรอินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในเขต

พื้นท่ีต่ำงจังหวัด	(“ทรัพย์สินท่ีขำยของทรูมูฟ	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	3”)	(รวมเรียกว่ำ	“ทรัพย์สินท่ีขำยของ

ทรูมูฟ	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	2	และครั้งท่ี	3”)

เงื่อนไขบังคับก่อนของสัญญำมีดังน้ี	(1)	เง่ือนไขบังคับก่อนท่ีต้องส�ำเร็จครบถ้วนในวันหรือก่อนวันท่ีท�ำกำร

โอนทรัพย์สินท่ีขำยของทรูมูฟ	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	2	เสร็จสิ้น	และวันท่ีท�ำกำรโอนทรัพย์สินท่ีขำยของ

ทรูมูฟ	 ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	 ครั้งท่ี	 3	 เสร็จสิ้น	 รวมถึง	 (แต่ไม่จ�ำกัดเพียง)	 (ก)	 ทรูมูฟได้รับอนุมัติ	 และได้รับ 

มอบอ�ำนำจให้ด�ำเนินกำรท้ังหมดท่ีเกี่ยวข้องท่ีต้องได้รับส�ำหรับกำรเข้ำท�ำและปฏิบัติตำมภำระผูกพัน

ของตนตำมสัญญำซื้อขำยทรัพย์สินของทรูมูฟ	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	2	แล้ว	(ข)	มีกำรลงนำมและท�ำให้

สมบูรณ์ซึ่งเอกสำรธุรกรรมส�ำหรับกำรลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	2	 (ค)	กองทุนได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน

ในกำรเข้ำท�ำสัญญำซื้อขำยทรัพย์สินของทรูมูฟ	 ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	 ครั้งท่ี	 2	 ตำมประกำศ	 ทน.	 1/2554	 

(ง)	ในกรณีทรัพย์สินท่ีขำยของทรูมูฟ	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	2	มีกำรลงนำมในสัญญำกู้ยืมเงินเพื่อจัดหำ

เงินทุนส�ำหรับกำรได้มำซึ่งทรัพย์สินท่ีขำยของทรูมูฟ	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	2	(จ)	ในกรณีทรัพย์สินท่ีขำย

ของทรูมูฟ	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	3	มีกำรลงนำมในสัญญำกู้ยืมเงินเพื่อจัดหำเงินทุนบำงส่วนส�ำหรับกำร 

ได้มำซึ่งทรัพย์สินท่ีขำยของทรูมูฟ	 ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	 ครั้งท่ี	 3	 (หำกมี)	 และกำรเพิ่มทุนครั้งท่ี	 1	 ของ 

กองทุนได้รับกำรจดทะเบียนถูกต้องตำมพ.ร.บ.	หลักทรัพย์	และ	(ฉ)	ไม่มีเหตุกำรณ์ท่ีส่งผลกระทบในทำงลบ 

อย่ำงร้ำยแรงเกิดข้ึนนับจำกวันท�ำสัญญำซ้ือขำยทรัพย์สินของทรูมูฟ	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	2	(2)	ในกรณี

ทรัพย์สินท่ีขำยของทรูมูฟ	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	2	หำกมิได้มีกำรปฏิบัติตำมเงื่อนไขบังคับก่อนให้ส�ำเร็จ	

หรือมิได้มีกำรยกเว้นเง่ือนไขบังคับก่อนภำยใน	 14	 วันท�ำกำรหลังจำกวันท�ำสัญญำซื้อขำยทรัพย์สินของ 

ทรูมูฟ	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	2	ทรูมูฟหรือกองทุนอำจบอกเลิกสัญญำซ้ือขำยทรัพย์สินของทรูมูฟ	ท่ีลงทุน 

เพิ่มเติม	 ครั้งท่ี	 2	 (ท้ังน้ี	 กำรท่ีเงื่อนไขบังคับก่อนท่ีเกี่ยวข้องไม่ส�ำเร็จครบถ้วนจะต้องมิได้เกิดจำกกำร 

ท�ำผิดภำระผูกพันของคู่สัญญำฝ่ำยน้ันแต่เพียงฝ่ำยเดียว)	โดยทรูมูฟหรือกองทุนต่ำงไม่มีสิทธิเรียกร้องต่อ

คู่สัญญำอีกฝ่ำยตำมสัญญำดังกล่ำว	 เว้นแต่สิทธิเรียกร้องท่ีเกิดข้ึนจำกกำรกระท�ำผิดภำระผูกพันในกำร 

ปฏิบัติตำมเงื่อนไขบังคับก่อนท่ีเกี่ยวข้องและกำรท�ำให้ธุรกรรมตำมสัญญำซื้อขำยทรัพย์สินของทรูมูฟ	 

ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	 ครั้งท่ี	 2	 สมบูรณ์และมีผล	 (3)	 ในกรณีทรัพย์สินท่ีขำยของทรูมูฟ	 ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	 

ครั้งที่	3	หำกมิได้มีกำรปฏิบัติตำมเงื่อนไขบังคับก่อนให้ส�ำเร็จ	หรือมิได้มีกำรยกเว้นเงื่อนไขบังคับก่อนภำยใน	 

14	 วันท�ำกำรหลังจำกวันท่ีก�ำหนดให้เป็นวันท�ำกำรซื้อขำยทรัพย์สินท่ีขำยของทรูมูฟ	 ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	 

ครั้งท่ี	3	เสร็จสิ้น	ตำมสัญญำซื้อขำยทรัพย์สินของทรูมูฟ	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	2	ทรูมูฟหรือกองทุนอำจ

บอกเลิกกำรโอนขำยในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินท่ีขำยของทรูมูฟ	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	3	(ท้ังน้ี	กำรท่ี 

เงื่อนไขบังคับก่อนท่ีเกี่ยวข้องไม่ส�ำเร็จครบถ้วนจะต้องมิได้เกิดจำกกำรท�ำผิดภำระผูกพันของคู่สัญญำ 

ฝ่ำยน้ันแต่เพียงฝ่ำยเดียว)	 โดยทรูมูฟหรือกองทุนต่ำงไม่มีสิทธิเรียกร้องต่อคู ่สัญญำอีกฝ่ำยในส่วน
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ท่ีเกี่ยวข้องกับกำรโอนขำยทรัพย์สินท่ีขำยของทรูมูฟ	 ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	 ครั้งท่ี	 3	 ดังกล่ำว	 เว้นแต่สิทธิ 

เรียกร้องท่ีเกิดข้ึนจำกกำรกระท�ำผิดภำระผูกพันในกำรปฏิบัติตำมเงื่อนไขบังคับก่อนท่ีเกี่ยวข้องและกำร

ท�ำให้ธุรกรรมกำรโอนขำยทรัพย์สินท่ีขำยของทรูมูฟ	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	3	ตำมสัญญำซื้อขำยทรัพย์สิน

ของทรูมูฟ	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	2	สมบูรณ์และมีผล

รำคำท่ีซื้อขำยเป็นจ�ำนวนเงิน	 5,312,107,901	 บำท	 (“รำคำซื้อขำยทรัพย์สินทรูมูฟ	 ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	 

ครั้งท่ี	 2”)	 และรำคำซื้อขำยส�ำหรับทรัพย์สินท่ีขำยของทรูมูฟ	 ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	 ครั้งท่ี	 3	 (“รำคำซ้ือขำย

ทรัพย์สินทรูมูฟ	 ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	 ครั้งท่ี	 3”)	 เป็นไปตำมจ�ำนวนท่ีระบุไว้ในสัญญำซื้อขำยทรัพย์สินของ 

ทรูมูฟ	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	2	โดยกองทุนต้องช�ำระรำคำซ้ือขำยเต็มจ�ำนวนในวันท่ีท�ำกำรโอนทรัพย์สิน

ท่ีขำยของทรูมูฟ	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	2	เสร็จส้ิน	หรือวันท่ีท�ำกำรโอนทรัพย์สินท่ีขำยของทรูมูฟ	ท่ีลงทุน

เพิ่มเติม	ครั้งท่ี	3	เสร็จสิ้น	แล้วแต่กรณี

กรรมสิทธิ์และควำมเส่ียงภัยในควำมสูญเสียหรือเสียหำยในทรัพย์สินท่ีขำยของทรูมูฟ	 ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	 

คร้ังท่ี	2	และคร้ังท่ี	3	จะตกเป็นของกองทุนในวันท่ีธุรกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับกำรขำยและโอนเสร็จส้ิน	เว้นแต่

จะก�ำหนดไว้เป็นอย่ำงอื่นในสัญญำซ้ือขำยทรัพย์สินของทรูมูฟ	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี		2	โดย	ณ	แต่ละวัน 

ท่ีธุรกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับกำรขำยและโอนทรัพย์สินท่ีขำยของ	 ทรูมูฟ	 ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	 ครั้งท่ี	 2	 เสร็จส้ิน	 

ทรูมูฟให้ค�ำรับรองและรับประกันแก่ผู้ซื้อว่ำทรัพย์สินท่ีขำยของทรูมูฟ	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	2	ท่ีเกี่ยวข้อง

ซึ่งจะถูกขำยและโอนให้แก่ผู้ซื้อน้ันเป็นทรัพย์สินโดยชอบด้วยกฎหมำยของทรูมูฟ	และปรำศจำกภำระติด

พันใดๆ	ท้ังปวง

ภำระหน้ำท่ีหลักของ	 ทรูมูฟ	 นับจำกแต่ละวันท่ีท�ำกำรโอนทรัพย์สินท่ีขำยของทรูมูฟ	 ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	 

ครั้งท่ี	2	และครั้งท่ี	3	เสร็จสิ้น	(“วันท่ีท�ำกำรโอนทรัพย์สินท่ีเกี่ยวข้องเสร็จส้ิน”)		ทรูมูฟจะด�ำเนินกำรต่อไปน้ี 

โดยค่ำใช้จ่ำยของทรูมูฟ	 เอง	 (1)	ทรูมูฟจะด�ำเนินกำรให้กองทุน	 ผู้เช่ำทรัพย์สินท่ีขำยของทรูมูฟ	 ท่ีลงทุน

เพิ่มเติม	ครั้งท่ี	2	และครั้งท่ี	3	ท่ีเกี่ยวข้องซึ่งหมำยถึง	FOC	ผู้จัดกำรทรัพย์สินโทรคมนำคม	และบุคคลท่ี

ได้รับกำรแต่งต้ังมีสิทธิเข้ำถึงและใช้สิทธิแห่งทำงท่ีเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินน้ันตำมเงื่อนไขและข้อก�ำหนด

ของสัญญำซื้อขำยทรัพย์สินของทรูมูฟ	 ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	 2	 (2)	 ในกรณีของสัญญำอ่ืนๆ	 ท่ีเกี่ยวกับ

ทรัพย์สินท่ีขำยของทรูมูฟ		ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	2	และครั้งท่ี	3	ซ่ึงไม่สำมำรถโอน	และ/หรือ	แปลงคู่

สัญญำให้แก่กองทุนได้	 ทรูมูฟจะด�ำเนินกำรให้กองทุนได้รับสิทธิและผลประโยชน์ของทรูมูฟ	 ตำมสัญญำ

อื่นๆ	นั้น	(3)	ทรูมูฟจะด�ำเนินกำรต่อไปนี้เป็นระยะเวลำเก้ำเดือนหลังจำกวันที่ท�ำกำรโอนทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง

เสร็จสิ้น	(ก)	ให้ข้อมูลและช่วยเหลือกองทุนตำมท่ีกองทุนต้องกำรตำมสมควรเกี่ยวกับทรัพย์สินท่ีขำยของ

ทรูมูฟ	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	2	และครั้งท่ี	3	ท่ีได้ส่งมอบและโอนสิทธิให้กองทุนแล้วในวันท่ีท�ำกำรโอน

ทรัพย์สินท่ีเกี่ยวข้องเสร็จสิ้น	(“ทรัพย์สินทรูมูฟ	ท่ีโอนแล้ว”)	และ(ข)พยำยำมตำมสมควรเพื่อให้ควำมช่วย

เหลือและให้บริกำรตำมท่ีกองทุนต้องกำรตำมสมควร	(โดยค่ำใช้จ่ำยของทรูมูฟ)	เพื่อให้กองทุนสำมำรถใช้

งำนทรัพย์สินทรูมูฟ	ท่ีโอนแล้วได้ในสำระส�ำคัญในลักษณะเดียวกับท่ีมีกำรใช้ก่อนวันท่ีท�ำกำรโอนทรัพย์สิน

ท่ีเกี่ยวข้องเสร็จสิ้น	 และ	 (ค)	 เก็บรักษำเอกสำรเกี่ยวกับทรัพย์สินทรูมูฟ	 ท่ีโอนแล้ว	 และให้กองทุนเข้ำ 

ตรวจสอบเอกสำรน้ันตำมสมควร

กองทุนมีสิทธิในกำรซื้อเป็นรำยแรก	(Right	of	 first	offer)	โดยนับจำกวันท่ีท�ำกำรโอนทรัพย์สินท่ีขำยของ

ทรูมูฟ	 ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	 ครั้งท่ี	 2	 เสร็จสิ้น	 ทรูมูฟให้สิทธิกองทุนโดยเพิกถอนมิได้ท่ีจะได้รับข้อเสนอเป็น

รำยแรกในกำรซื้อสิทธิ	 ผลประโยชน์	 ดอกผล	 และ/หรือ	 กำรลงทุนเกี่ยวกับทรัพย์สินท่ีเป็นโครงสร้ำง 

พื้นฐำนกิจกำรโทรคมนำคมของ	ทรูมูฟหรือนิติบุคคลอื่นในกลุ่มทรู	(ยกเว้นทรัพย์สินท่ีขำยของ	ทรูมูฟ)	ซึ่ง 

กองทุนสำมำรถลงทุนได้ตำมกฎหมำยและกฎระเบียบของส�ำนักงำน	ก.ล.ต.	(“ทรัพย์สิน	ทรูมูฟ	เพิ่มเติม”)	

จนถึงวันดังต่อไปน้ีแล้วแต่วันใดจะถึงก่อน	 (ก)	 วันครบห้ำปีนับจำกวันท่ีท�ำกำรโอนทรัพย์สินท่ีขำยของ 

ทรูมูฟ	 ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	 ครั้งท่ี	 2	 เสร็จส้ินหรือวันท่ีกองทุนจดทะเบียนเพิ่มทุนครั้งท่ี	 1	 ตำม	 พ.ร.บ.	 

หลักทรัพย์	แล้วแต่วันใดจะครบก�ำหนดทีหลัง	และ	(ข)	วันท่ีผู้ประกอบกิจกำรโทรคมนำคมรำยอ่ืนถือหน่วย
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ลงทุนท่ีกองทุนออกมำกกว่ำท่ีทรูถืออยู่	โดยให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และข้ันตอนดังต่อไปน้ี	(1)	หำกทรูมูฟ	

และ/หรือ	 นิติบุคคลอื่นในกลุ่มทรู	 (“ผู้ขำยทรัพย์สินเพิ่มเติม”)	 ต้องกำรขำยทรัพย์สินทรูมูฟ	 เพิ่มเติมแก่

บุคคลภำยนอก	 ทรูมูฟต้องด�ำเนินกำรและจัดกำรให้นิติบุคคลอื่นในกลุ่มทรูน้ันต้องออกหนังสือข้อเสนอ	

(“หนังสือข้อเสนอ”)	 ส่งให้กองทุนโดยมีรำยละเอียดตำมท่ีก�ำหนดไว้ในสัญญำซื้อขำยทรัพย์สินของทรูมูฟ	

ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม	คร้ังท่ี	2	ท้ังน้ี	รวมถึงแต่ไม่จ�ำกัดเพียง	เงื่อนไขและข้อก�ำหนดของกำรเช่ำทรัพย์สินทรูมูฟ	 

เพิ่มเติม	(หำกมี)	(2)	หำกกองทุนต้องกำรซื้อทรัพย์สินทรูมูฟ	เพิ่มเติมน้ัน	กองทุนต้องแจ้งผู้ขำยทรัพย์สิน

เพิ่มเติมเป็นลำยลักษณ์อักษรว่ำต้องกำรซื้อทรัพย์สินทรูมูฟ	เพิ่มเติมดังกล่ำว	(“ทรัพย์สินทรูมูฟ	ท่ีจะโอน”)	

ตำมข้อก�ำหนดท่ีระบุในหนังสือข้อเสนอ	(“หนังสือตอบรับ”)	ภำยใน	10	วันท�ำกำร	นับจำกวันท่ีกองทุนได้รับ 

หนังสือข้อเสนอหรือระยะเวลำนำนกว่ำน้ันตำมท่ีผู ้ขำยทรัพย์สินเพิ่มเติมอำจตกลง	 จำกน้ัน	 ภำยใน

สำมเดือนนับจำกวันท่ีของหนังสือตอบรับ	 กองทุนต้องพยำยำมอย่ำงเต็มท่ีเพื่อให้ได้รับอนุมัติจำกผู้ถือ 

หน่วยลงทุนท่ีจ�ำเป็นในกำรซือ้ทรพัย์สินทรมููฟ	ท่ีจะโอน	และทรมููฟต้องด�ำเนินกำร	และ/หรอื	จัดกำรให้นิตบุิคคล 

อื่นในกลุ่มทรูรำยท่ีเกี่ยวข้องพยำยำมอย่ำงเต็มท่ีให้ได้รับควำมยินยอมหรือกำรอนุมัติท้ังหมดท่ีจ�ำเป็นตำม

กฎหมำย	กฎระเบียบ	และสัญญำส�ำหรับกำรขำยทรัพย์สินทรูมูฟ	ท่ีจะโอน		เม่ือได้รับควำมยินยอมและกำร

อนุมัติท่ีเกี่ยวข้องท้ังหมดแล้ว	กองทุนและผู้ขำยทรัพย์สินเพิ่มเติมจะเข้ำท�ำสัญญำและท�ำกำรซื้อขำยและ

โอนทรัพย์สินทรูมูฟ	ท่ีจะโอนให้เสร็จส้ินภำยในสำมเดือนหลังจำกกองทุนและผู้ขำยทรัพย์สินเพิ่มเติมได้รับ

ควำมยินยอมและกำรอนุมัติดังกล่ำวท้ังหมดแล้ว	(3)	หำก	(ก)	กองทุนไม่ส่งหนังสือตอบรับให้ผู้ขำยทรัพย์สิน

เพิ่มเติมภำยในเวลำท่ีก�ำหนด	(ข)	กองทุนหรือผู้ขำยทรัพย์สินเพิ่มเติมไม่ได้รับควำมยินยอมและกำรอนุมัติ

ท่ีจ�ำเป็นท้ังหมดท่ีเกี่ยวข้องภำยในระยะเวลำสำมเดือนนับจำกวันท่ีของหนังสือตอบรับ	หรือ	(ค)	คู่สัญญำ

ไม่สำมำรถด�ำเนินกำรให้กำรซื้อขำยและโอนทรัพย์สินทรูมูฟ	 ท่ีจะโอนเสร็จส้ินภำยในระยะเวลำสำมเดือน

นับจำกวันท่ีได้รับควำมยินยอมและกำรอนุมัติท่ีจ�ำเป็นท้ังหมดท่ีเกี่ยวข้อง	 ผู้ขำยทรัพย์สินเพิ่มเติมมีสิทธิ

ขำยทรัพย์สินทรูมูฟ	ท่ีจะโอนให้บุคคลภำยนอกในข้อก�ำหนดและเงื่อนไขเดียวกันหรือดีกว่ำ	(ส�ำหรับผู้ขำย

ทรัพย์สินเพิ่มเติม)	ท่ีก�ำหนดในหนังสือข้อเสนอภำยในระยะเวลำหกเดือนหลังจำกน้ัน		หำกผู้ขำยทรัพย์สิน

เพิ่มเติมยังไม่สำมำรถขำยทรัพย์สินทรูมูฟ	ท่ีจะโอนให้บุคคลภำยนอกได้ภำยในระยะเวลำหกเดือนดังกล่ำว	

และต่อมำผู้ขำยทรัพย์สินเพิ่มเติมต้องกำรขำยทรัพย์สินทรูมูฟ	ท่ีจะโอนอีกครั้ง	ให้กองทุนมีสิทธิในกำรซื้อ

เป็นรำยแรกอีกครั้ง	โดยให้ด�ำเนินกำรตำมข้ันตอนในลักษณะเดียวกันจนครบถ้วน

ทรูมูฟ	มีสิทธิในกำรซื้อเป็นรำยแรก	โดยหำกกองทุนได้ซ้ือทรัพย์สินทรูมูฟ	ท่ีจะโอนและภำยหลังต้องกำร

ขำยทรัพย์สินทรูมูฟ	ท่ีจะโอนดังกล่ำวแก่บุคคลภำยนอก	กองทุนจะต้องท�ำหนังสือข้อเสนอส่งให้ทรูมูฟ	โดย

ต้องระบุ	(ก)	รำคำท่ีกองทุนเสนอขำย	และ	(ข)	เงื่อนไขและข้อก�ำหนดท่ีส�ำคัญของกำรขำยทรัพย์สินทรูมูฟ	

ท่ีจะโอนดังกล่ำวท่ีกองทุนเสนอ		เม่ือทรูมูฟ	ได้รับหนังสือดังกล่ำวแล้ว	ทรูมูฟจะมีสิทธิในกำรซ้ือทรัพย์สิน 

ทรูมูฟ	 ท่ีจะโอนเป็นรำยแรกโดยมีเงื่อนไขและข้อก�ำหนดตำมท่ีได้ระบุไว้ในสัญญำซื้อขำยทรัพย์สินของ 

ทรูมูฟ	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	2	ท้ังน้ี	ทรูมูฟอำจโอนสิทธิในกำรซ้ือทรัพย์สินทรูมูฟ	ท่ีจะโอนดังกล่ำวให้แก่

นิติบุคคลอื่นในกลุ่มทรูได้โดยไม่จ�ำเป็นต้องได้รับควำมยินยอมจำกกองทุน

กำรจ�ำกัดควำมรับผิดของทรูมูฟนับจำกวันท่ีท�ำกำรโอนทรัพย์สินท่ีเกี่ยวข้องเสร็จส้ิน	 ทรูมูฟต้องรับผิด 

ต่อสิทธิเรียกร้องใดเกี่ยวกับทรัพย์สินทรูมูฟ	ท่ีโอนแล้ว	หำกกองทุนได้มีกำรบอกกล่ำวเรียกร้องสิทธิภำยใน

สองปีนับจำกวันท่ีท�ำกำรโอนทรัพย์สินท่ีเกี่ยวข้องเสร็จส้ิน	เว้นแต่สิทธิเรียกร้องท่ีเกิดจำกเรื่องส�ำคัญบำง

เรื่องท่ีก�ำหนดไว้ในสัญญำซื้อขำยทรัพย์สินของทรูมูฟ	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	2	ซ่ึงไม่มีก�ำหนดระยะเวลำ

สิ้นสุดในกำรบอกกล่ำวเรียกร้องสิทธิ	 (นอกจำกท่ีกฎหมำยก�ำหนด)	 	 เรื่องดังกล่ำวรวมถึงค�ำรับรองของ 

ทรูมูฟ	ในเร่ืองอ�ำนำจหน้ำท่ีและควำมสำมำรถ	กรรมสิทธิ์ของทรูมูฟ	ในทรัพย์สินท่ีขำยของทรูมูฟ	ท่ีลงทุน

เพิ่มเติม	ครั้งท่ี	2	และครั้งท่ี	3	และกำรไม่ปฏิบัติตำมข้อตกลงกระท�ำกำรท่ีส�ำคัญ	 ท้ังน้ี	ควำมรับผิดของ

ทรูมูฟเกี่ยวกับกำรท�ำผิดสัญญำใดๆ	ภำยใต้สัญญำซ้ือขำยทรัพย์สินของทรูมูฟ	 ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	 2	

ท้ังหมดรวมแล้วจะไม่เกินรำคำซื้อขำยทรัพย์สินทรูมูฟ	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	2	ในส่วนท่ีเกี่ยวกับทรัพย์สิน

ท่ีขำยของทรูมูฟ	 ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	 ครั้งท่ี	 2	 และรำคำซื้อขำยทรัพย์สินทรูมูฟ	 ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	 ครั้งท่ี	 3	 

ในส่วนท่ีเกี่ยวกับทรัพย์สินท่ีขำยของทรูมูฟ	 ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	 ครั้งท่ี	 3	 ท้ังน้ี	 ทรูมูฟต้องรับผิดต่อควำม 
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เสียหำย	สูญเสีย	สิทธิเรียกร้อง	ภำษี	(ยกเว้นภำษีมูลค่ำเพิ่ม)	อำกรแสตมป์	ภำระผูกพัน	และต้นทุนค่ำใช้จ่ำย 

ท่ีเกี่ยวข้อง	 ท่ีเกิดข้ึนหรือเป็นผลจำกกำรเข้ำท�ำ	 กำรใช้สิทธิ	 กำรบังคับสิทธิตำมสัญญำซื้อขำยทรัพย์สิน 

ของทรูมูฟ	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	2

ส�ำหรับกำรประกันภัยทรูมูฟตกลงท่ีจะ	 (1)	 จัดให้มีกำรประกันภัยท่ีเกี่ยวกับทรัพย์สินท่ีขำยของทรูมูฟ	 ท่ี

ลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	2	และครั้งท่ี	3	ภำยใต้กรมธรรม์ประกันภัยของกลุ่มทรูตำมข้อก�ำหนดท่ีก�ำหนดไว้ใน

สัญญำซื้อขำยทรัพย์สินของทรูมูฟ	 ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	 ครั้งท่ี	 2	 จนกว่ำกองทุนจะท�ำประกันภัยท่ีเกี่ยวข้อง	 

(2)	 จัดหำกรมธรรม์ประกันภัยท่ีเกี่ยวข้องส�ำหรับทรัพย์สินท่ีขำยของทรูมูฟ	 ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	 ครั้งท่ี	 2	

และครั้งท่ี	 3	 ในนำมของกองทุน	 โดยกองทุนจะรับผิดชอบในเบี้ยประกันภัยส�ำหรับกรมธรรม์ประกันภัย 

ดังกล่ำว	และ	(3)	ไม่เปล่ียนแปลงข้อก�ำหนดในกรมธรรม์ประกันภัยท่ีเกี่ยวข้องของกลุ่มทรูเกี่ยวกับทรัพย์สิน

ท่ีขำยของทรูมูฟ	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	2	และครั้งท่ี	3	โดยไม่ได้รับควำมยินยอมเป็นลำยลักษณ์อักษรจำก

กองทุนก่อน	โดยกองทุนจะไม่ให้ควำมยินยอมโดยไม่มีเหตุอันควรไม่ได้

กำรชดเชยควำมเสียหำย	 ทรูมูฟตกลงยอมรับผิดชดใช้ต่อกองทุน	 บริษัทจัดกำร	 และตัวแทนของบุคคล 

ดังกล่ำว	ในควำมเสียหำย	สูญเสีย	สิทธิเรียกร้อง	ภำษี	อำกรแสตมป์	ควำมรับผิดท่ีเกิดข้ึนจริงท้ังหมด	และ

ต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยท่ีเกี่ยวข้อง	ซึ่งรวมถึงค่ำทนำยควำมและเงินทดรองอื่นตำมสมควรท่ีเกิดข้ึน	เน่ืองจำก

กำรท�ำผิดข้อตกลง	 สัญญำ	 หรือค�ำรับประกัน	 หรือกำรผิดค�ำรับรองใดของทรูมูฟ	 ภำยใต้สัญญำซื้อขำย

ทรัพย์สินของทรูมูฟ	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	2	เว้นแต่เป็นควำมผิดหรือประมำทเลินเล่ออย่ำงร้ำยแรงหรือ

จงใจกระท�ำผิดโดยกองทุน	บริษัทจัดกำร	หรือตัวแทนของกองทุนหรือบริษัทจัดกำร	ท้ังน้ี	โดยไม่จ�ำกัดสิทธิ

อื่นใดของกองทุนท่ีมีตำมสัญญำซื้อขำยทรัพย์สินของทรูมูฟ	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	2	หรือตำมกฎหมำยท่ี

ใช้บังคับใดๆในส่วนของกองทุน	กองทุนตกลงยอมรับผิดชดใช้ต่อทรูมูฟ	และตัวแทนของทรูมูฟในควำมเสีย

หำย	สูญเสีย	สิทธิเรียกร้อง	ภำษี	อำกรแสตมป์	ควำมรับผิดท่ีเกิดข้ึนจริงท้ังหมด	และต้นทุนและค่ำใช้จ่ำย

ท่ีเกี่ยวข้อง	ซึ่งรวมถึงค่ำทนำยควำมและเงินทดรองอ่ืนตำมสมควรท่ีเกิดข้ึน	เน่ืองจำกกำรท�ำผิดข้อตกลง	

สัญญำ	 หรือค�ำรับประกัน	 หรือกำรผิดค�ำรับรองใดของกองทุนภำยใต้สัญญำซื้อขำยทรัพย์สินของทรูมูฟ	

ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	2	เว้นแต่เป็นควำมผิดหรือประมำทเลินเล่ออย่ำงร้ำยแรงหรือจงใจกระท�ำผิดโดย 

ทรูมูฟหรือตัวแทนของทรูมูฟ	ท้ังน้ี	โดยไม่จ�ำกัดสิทธิอ่ืนใดของทรูมูฟท่ีมีตำมสัญญำซื้อขำยทรัพย์สิน	ของ

ทรูมูฟ	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	2	หรือตำมกฎหมำยท่ีใช้บังคับใดๆ

ทรูมูฟและกองทุนไม่อำจโอนสิทธิ	ก่อหลักประกัน	หรือโอนโดยประกำรอ่ืนใดซึ่งผลประโยชน์ท้ังหมดหรือ

บำงส่วนของสัญญำซื้อขำยทรัพย์สินของทรูมูฟ	 ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	 ครั้งท่ี	 2	 โดยมิได้รับควำมยินยอมล่วง

หน้ำจำกคู่สัญญำอีกฝ่ำยเป็นลำยลักษณ์อักษร	ท้ังน้ี	เว้นแต่มีข้อก�ำหนดในสัญญำโอนขำยทรัพย์สินทรูมูฟ	

ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	2	ให้กระท�ำได้

สัญญำซื้อขำยทรัพย์สินของทรูมูฟ	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	2	ให้ใช้บังคับตำมกฎหมำยไทย	และให้ศำลไทย

มีเขตอ�ำนำจแต่เพียงผู้เดียวในกำรพิจำรณำตัดสินคดีควำม	หรือกำรด�ำเนินกระบวนกำรพิจำรณำ	และกำร

ยุติข้อพิพำทท่ีเกิดขึ้นจำกหรือเกี่ยวข้องกับสัญญำซ้ือขำยทรัพย์สินของทรูมูฟ	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	2

	 		(8)	 สัญญำเช่ำ	ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำรหลัก

	 			 (8.1)		สัญญำเช่ำ	ด�ำเนินกำร	บ�ำรุงรักษำ	และบริหำรจัดกำรหลัก	ระหว่ำง	TUC	ในฐำนะผู้เช่ำ	ด�ำเนินกำร	บ�ำรุง 

	 			 	 	 รักษำและบริหำรจัดกำร	 และ	 กองทุนในฐำนะผู้ให้เช่ำ	 (“สัญญำเช่ำ	 ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำรหลัก 

	 			 	 	 ของ	TUC”)	โดยมีระยะเวลำ	14	ปี	นับตั้งแต่วันท่ี	24	ธันวำคม	2556	-	วันท่ี	31	ธันวำคม	2570

โดยสัญญำเช่ำ	 ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำรหลักของTUC	 น้ี	 มีวัตถุประสงค์เพื่อเช่ำพื้นท่ี	 (slots)	 บน 

เสำโทรคมนำคม	 และทรัพย์สินสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกประเภท	 Passive	 ท่ีเกี่ยวข้องกับเสำโทรคมนำคม
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บำงเสำ	(รวมเรียกว่ำ	“ทรัพย์สินท่ีเช่ำ”)	รวมท้ัง	ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำรทรัพย์สินท่ีเช่ำมีก�ำหนดอำยุ

จนถึง	31	ธันวำคม	พ.ศ.	2570	

ทรัพย์สินท่ีเช่ำ	ประกอบไปด้วยทรัพย์สินดังต่อไปน้ีเป็นอย่ำงน้อย	(“ทรัพย์สินข้ันต�่ำท่ีเช่ำ”)

(ก)	 พื้นท่ี	 (slots)	จ�ำนวน	6,619	พื้นท่ี	 (slots)	บนเสำโทรคมนำคม	3,000	เสำ	เริ่มตั้งแต่วันท่ี	1	มกรำคม	 

	 พ.ศ.	2558	

(ข)	 พื้นท่ี	(slots)	จ�ำนวน	13,993	พื้นท่ี	(slots)	บนเสำโทรคมนำคม	6,000	เสำ	เริ่มตั้งแต่วันท่ี	1	มกรำคม	 

	 พ.ศ.	2559	และ	

(ค)	 พื้นท่ี	(slots)	จ�ำนวน	15,249	พื้นท่ี	(slots)	บนเสำโทรคมนำคม	6,000	เสำ	เริ่มตั้งแต่วันท่ี	1	มกรำคม	 

	 พ.ศ.	2560

อัตรำค่ำเช่ำ	ส�ำหรับทรัพย์สินท่ีเช่ำ	ซ่ึงแบ่งออกเป็น	3	ประเภทตำมรำยละเอียดดังต่อไปน้ี	และอำจมีส่วนลด	

และ/หรือ	กำรปรับเปลี่ยนท่ีเหมำะสม	ดังท่ีระบุไว้ด้ำนล่ำงน้ี

ประเภทท่ี	1:	เสำโทรคมนำคมท่ีตั้งบนพื้นดิน:	25,400	บำท	ต่อเดือน	ต่อพื้นท่ี	(slot)

ประเภทท่ี	2:	เสำโทรคมนำคมท่ีตั้งบนดำดฟ้ำ:	23,200	บำท	ต่อเดือน	ต่อพื้นท่ี	(slot)	และ

ประเภทท่ี	3:	โครงข่ำย	IBC/DAS:	39,400	บำท	ต่อเดือน	ต่อพื้นท่ี	(slot)	

ส่วนลด	และ/หรือ	กำรปรับเปลี่ยนอัตรำค่ำเช่ำ	อยู่ภำยใต้เงื่อนไขด้ำนล่ำงน้ี

(ก)	 ส่วนลดจำกกำรเป็นผู้เช่ำและบริหำรจัดกำรดั้งเดิม:	ร้อยละ	32

(ข)	 ส่วนลดจำกจ�ำนวน	(โดยไม่ค�ำนึงถึงประเภทของทรัพย์สินท่ีเช่ำ)

	 พื้นท่ี	(slots)	จ�ำนวน	1	-	3,000	พื้นท่ี	(slots):	ไม่มีส่วนลด

	 พื้นท่ี	(slots)	จ�ำนวน	3,001	-	5,000	พื้นท่ี	(slots):	ส่วนลดในอัตรำร้อยละ	30

	 พื้นท่ี	(slots)	จ�ำนวน	5,001	-	10,000	พื้นท่ี	(slots):	ส่วนลดในอัตรำร้อยละ	35	และ

	 พื้นท่ี	(slots)	จ�ำนวน	10,001	พื้นท่ี	(slots)	เป็นต้นไป:	ส่วนลดในอัตรำร้อยละ	40

หำก	 TUC	 หรือผู้เช่ำและบริหำรจัดกำรท่ีเป็นบริษัทในกลุ่มทรู	 (“ผู้เช่ำและบริหำรจัดกำรดั้งเดิม”)	 รำยใด

ต้องกำรเช่ำ	 ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำรพื้นท่ี	 (slots)	 เพิ่มเติมไม่ว่ำในเวลำใด	 ๆ	 TUC	 หรือผู้เช่ำและ

บริหำรจัดกำรดั้งเดิมน้ันจะได้รับท้ังส่วนลดจำกกำรเป็นผู้เช่ำและบริหำรจัดกำรด้ังเดิมและส่วนลดจำก

จ�ำนวน	ส�ำหรับค่ำเช่ำพื้นท่ี	(slots)	เพิ่มเติมดังกล่ำว	

กำรปรับอัตรำเพิ่มข้ึนรำยปี	(annual	escalation)	ในอัตรำคงท่ีท่ีร้อยละ	2.7	ต่อปี	เริ่มคิดค�ำนวณจำกเดือน

มกรำคม	พ.ศ.	2558

กำรช�ำระค่ำเช่ำ	 TUC	 จะช�ำระค่ำเช่ำสุทธิส�ำหรับทรัพย์สินท่ีเช่ำล่วงหน้ำตั้งแต่เดือน	 มกรำคม	 2557	 

โดยจะช�ำระภำยในวันท่ี	7	ของทุกเดือนหรือวันท�ำกำรถัดไป	และจะช�ำระค่ำเช่ำสุทธิให้แก่กองทุนล่วงหน้ำ 

เป็นรำยเดือนส�ำหรับกำรเช่ำ	 ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำรทรัพย์สินข้ันต�่ำท่ีเช่ำ	 (Minimum	 Leased	 

Properties)	 ซ่ึงจะเป็นระยะเวลำหน่ึงปีล่วงหน้ำส�ำหรับกำรเช่ำ	 ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำรพื้นท่ี	 (slot)	

บนเสำโทรคมนำคมกลุ่มแรกจ�ำนวน	 3,000	 เสำท่ีมีก�ำหนดส่งมอบให้แก่กองทุนโดยบริษัทฯ	 ภำยในวันท่ี	

31	ธันวำคม	พ.ศ.	2557	และเป็นระยะเวลำสองปีล่วงหน้ำส�ำหรับกำรเช่ำ	ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำร

พื้นท่ี	 (slot)	บนเสำโทรคมนำคมกลุ่มท่ีสองจ�ำนวน	3,000	เสำท่ีมีก�ำหนดส่งมอบให้แก่กองทุนโดยบริษัทฯ	

ภำยในวันท่ี	31	ธันวำคม	พ.ศ.	2558	

ณ	สิ้นปีของแต่ละปีนับจำกปี	พ.ศ.	2558	ถึง	ปีพ.ศ.	2563	กองทุนจะช�ำระคืนเงินค่ำเช่ำล่วงหน้ำท่ี	TUC	

ได้ช�ำระเกินไปคืนให้แก่	TUC	ในกรณีท่ีจ�ำนวนเสำโทรคมนำคมท่ี	TUC	เช่ำ	ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำร
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จริงภำยใต้สัญญำเช่ำ	ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำรหลักของ	TUC	มีจ�ำนวนน้อยกว่ำทรัพย์สินข้ันต�่ำท่ีเช่ำ	

(Minimum	Leased	Properties)	ส�ำหรับปีน้ัน	ๆ 	ท้ังน้ี	กองทุนจะท�ำกำรช�ำระคืนเงินค่ำเช่ำล่วงหน้ำดังกล่ำว

ให้แก่	TUC	ภำยในวันท�ำกำรถัดจำกวันท่ีบริษัทฯได้ช�ำระค่ำเสียหำยจำกควำมล่ำช้ำในกำรส่งมอบทรัพย์สิน

เสำโทรคมนำคมท่ีเกี่ยวข้องภำยใต้เงื่อนไขของสัญญำโอนขำยทรัพย์สินทรู	ให้แก่กองทุนแล้ว

ในวันท่ีบริษัทฯ	 ส่งมอบทรัพย์สินเสำโทรคมนำคมให้แก่กองทุนครบถ้วนตำมสัญญำโอนขำยทรัพย์สินทรู

หรือวันท่ี	 31	 ธันวำคม	 2563	 แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน	 หำกปรำกฎว่ำทรัพย์สินเสำโทรคมนำคมท่ีบริษัทฯ	

ส่งมอบให้แก่กองทุนมีลักษณะไม่ตรงตำมรำยละเอียดท่ีระบุไว้ในสัญญำโอนขำยทรัพย์สินทรู	 ท�ำให ้

ค่ำเช่ำล่วงหน้ำท่ี	TUC	ได้ช�ำระให้แก่กองทุนแตกต่ำงไปจำกค่ำเช่ำท่ีแท้จริงท่ี	TUC	ควรช�ำระให้แก่กองทุน

ส�ำหรับกำรเช่ำทรัพย์สินท่ีเช่ำ	คู่สัญญำตกลงจะชดใช้ส่วนต่ำงใด	ๆ 	ท่ีเกิดจำกกรณีดังกล่ำว	ท้ังน้ี	เป็นไปตำม 

ข้อก�ำหนดและเงื่อนไขของสัญญำเช่ำ	ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำรหลักของ	TUC

กองทุนจะเป็นผู้รับผิดชอบค่ำเช่ำท่ีดินส�ำหรับกำรเช่ำท่ีดินท่ีทรัพย์สินท่ีเช่ำตั้งอยู่	โดย	(ก)	ในระหว่ำงระยะ

เวลำกำรเช่ำ	TUC	จะเป็นผู้ช�ำระค่ำเช่ำท่ีดินส�ำหรับกำรเช่ำท่ีดินท่ีทรัพย์สินท่ีเช่ำตั้งอยู่	และ	(ข)	ส�ำหรับช่วง

กำรต่ออำยุกำรเช่ำ	 ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำร	 กองทุนจะเป็นผู้ช�ำระค่ำเช่ำท่ีดินส�ำหรับกำรเช่ำท่ีดินท่ี

ทรัพย์สินท่ีเช่ำตั้งอยู่

กำรประกันภัย	กองทุนมีหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบในกำรจัดให้มีและคงไว้ซึ่งประกันภัยส�ำหรับทรัพย์สินท่ีเช่ำ	

(รวมถึง	ประกันภัยประเภทควำมรับผิดต่อบุคคลภำยนอก	และควำมคุ้มครองทำงประกันภัยอื่นใด)	ท่ีเพียง

พอและเป็นไปตำมหลักปฏิบัติในอุตสำหกรรมส�ำหรับทรัพย์สินท่ีเช่ำ	รวมท้ังมีหน้ำท่ีต้องช�ำระเบี้ยประกันภัย	

และ	TUC	มีหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบในกำรจัดให้มีและคงไว้ซึ่งประกันภัยส�ำหรับอุปกรณ์โทรคมนำคมท่ี	TUC	

ติดตั้ง	หรือ	น�ำไปไว้บนทรัพย์สินท่ีเช่ำใด	ๆ 	(รวมถึง	ประกันภัยประเภทควำมรับผิดต่อบุคคลภำยนอก	และ

ควำมคุ้มครองทำงประกันภัยอื่นใด)	 ท่ีเพียงพอและเป็นไปตำมหลักปฏิบัติในอุตสำหกรรมส�ำหรับอุปกรณ์

โทรคมนำคมประเภทเดียวกัน

ควำมรับผิดของคู่สัญญำ	กองทุน	และ	TUC	ต่ำงตกลงท่ีจะรับผิดชดใช้ค่ำสินไหมทดแทนและค่ำเสียหำย 

ท้ังปวงให้แก่อกีฝ่ำย	อนัเป็นผลมำจำกกำรผดิค�ำรบัรอง	ค�ำรบัประกนั	และข้อปฏบิตัขิองตนภำยใต้สญัญำเช่ำ 

ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำรหลักของ	TUC	โดยมีข้อยกเว้นต่ำง	ๆ	ตำมหลักปฏิบัติในอุตสำหกรรม

กำรให้เช่ำช่วงพื้นท่ีบนเสำโทรคมนำคม	TUC	สำมำรถให้เช่ำช่วงพื้นท่ี	(slots)	บนเสำโทรคมนำคมท่ีตนเช่ำ	

ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำรภำยใต้สัญญำเช่ำ	ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำรหลักของ	TUC	โดยไม่จ�ำเป็น

ต้องได้รับควำมยินยอมเป็นลำยลักษณ์อักษรจำกกองทุนก่อน	ดังต่อไปน้ี

(1)	 ให้เช่ำช่วงทรัพย์สินข้ันต�่ำท่ีเช่ำ	(Minimum	Leased	Properties)	ให้แก่	บุคคลใด	ๆ

(2)	 ให้เช่ำช่วงพื้นท่ี	(slots)	บนเสำโทรคมนำคม	(นอกเหนือจำกทรัพย์สินข้ันต�่ำท่ี	TUC	เช่ำ	ด�ำเนินกำรและ 

	 บริหำรจัดกำร)	ให้แก่	(ก)	ผู้เช่ำและบริหำรจัดกำรดั้งเดิมอ่ืนใด	(ข)	บริษัทฯ	หรือ	บริษัทย่อยในปัจจุบันและ 

	 ในอนำคตของบรษิทัฯ	และ/หรอื	นิตบุิคคลท่ีไม่ใช่กลุม่ทร	ูผูไ้ด้รบัสทิธใินกำรประกอบกจิกำรโทรคมนำคม 

	 ท่ีใช้คลื่นควำมถี่ในย่ำนควำมถี่	1800	MHz	(ค)	CAT	(ง)	ทีโอที	และ	(จ)	ผู้ประกอบกำรรำยอื่น	ๆ 	ท่ีมีกำร 

	 แลกเปลี่ยนกำรใช้ประโยชน์บนพื้นท่ี	(slots)	ของผู้ประกอบกำรรำยอ่ืน	ๆ	น้ัน	โดยไม่มีค่ำตอบแทน

(3)	 ให้เช่ำช่วงพื้นท่ี	(slots)	บนเสำโทรคมนำคม	(นอกเหนือจำกทรัพย์สินข้ันต�่ำท่ี	TUC	เช่ำและด�ำเนินกำร 

	 บริหำรจัดกำร)	 ให้แก่	 บุคคลใดๆ	 นอกเหนือจำกบุคคลตำมท่ีระบุใน	 (2)	 โดยอัตรำค่ำเช่ำท่ี	 TUC 

	 จะต้องช�ำระให้แก่กองทุน	ส�ำหรับพื้นท่ี	(slots)	บนเสำโทรคมนำคมดังกล่ำวน้ันจะเป็นอัตรำค่ำเช่ำท่ีคิด 

 ส่วนลดตำมท่ีผูเ้ช่ำช่วงจำก	TUC	รำยน้ัน	ๆ 	ควรจะได้รับจำกกองทุนหำกผู้เช่ำช่วงรำยดงักล่ำวเช่ำ	ด�ำเนินกำร 

 และบริหำรจัดกำรทรัพย์สินดังกล่ำวจำกกองทุนโดยตรงโดยไม่มีส่วนลดจำกกำรเป็นผู้เช่ำและบริหำร 

	 จัดกำรดั้งเดิม	โดยกองทุนอำจตกลงให้ส่วนลดเพิ่มเติมแก่	TUC	ในกำรท่ี	TUC	ให้เช่ำช่วงพื้นท่ี	(slots)	 

	 บนเสำโทรคมนำคม	แก่บุคคลอื่นตำมท่ีระบุในข้อ	(3)	น้ี
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กำรเสริมควำมสำมำรถของเสำโทรคมนำคมท่ีเช่ำ	 ในกรณีจ�ำเป็น	 หรือ	 สมควร	 (ไม่ว่ำเป็นผลมำจำกกำร

ร้องขอของ	TUC	และ/หรือ	ผู้เช่ำและบริหำรจัดกำรท่ีเป็นบุคคลภำยนอก)	ท่ีจะต้องมีกำรเสริมควำมสำมำรถ

หรือปรับปรุงเสำโทรคมนำคมใด	ๆ 	ท่ีกองทุนได้รับจำก	TUC	หรือ	บริษัทฯ	และ/หรือ	บริษัทย่อยของบริษัทฯ	

และอยู่ภำยใต้กำรเช่ำ	ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำรภำยใต้สัญญำเช่ำ	ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำรหลัก

ของ	TUC	TUC	จะด�ำเนินกำรเพื่อให้มีกำรเสริมควำมสำมำรถหรือปรับปรุงดังกล่ำวในทุกกรณี	ด้วยค่ำใช้

จ่ำยของกองทุนและบวกด้วยส่วนเพิ่มท่ีสมเหตุสมผล	หำกกองทุนขำดเงินทุนในกำรเสริมควำมสำมำรถหรือ

ปรับปรุงเสำโทรคมนำคม	TUC	จะส�ำรองจ่ำยเงินไปก่อน	โดยกองทุนจะช�ำระค่ำใช้จ่ำยและส่วนเพิ่มคืนให้

แก่	 TUC	 ภำยใน	 30	 วันนับจำกวันท่ีTUCออกใบเรียกเก็บเงิน	 หำกกองทุนไม่สำมำรถปฏิบัติตำมเงื่อนไข 

ดังกล่ำวได้	กองทุนตกลงจะช�ำระดอกเบี้ยท่ีคิดบนจ�ำนวนเงินท่ีถึงก�ำหนดช�ำระแต่ยังไม่ได้รับช�ำระ	ในอัตรำ

ร้อยละ	7.5	ต่อปี	นับแต่วันท่ีถึงก�ำหนดช�ำระจนกว่ำวันท่ีได้ช�ำระเงินดังกล่ำวท้ังหมดจนครบถ้วนเต็มจ�ำนวน

แล้วให้แก่	 TUC	 ท้ังน้ี	 ในกรณีท่ีกองทุนไม่สำมำรถชดใช้เงินคืนให้แก่	 TUC	 ภำยในเวลำท่ีก�ำหนด	 TUC	 

มีสิทธิหักกลบลบหนี้ค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำว	และส่วนเพิ่มและดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้อง	กับค่ำเช่ำรำยเดือนที่ถึงก�ำหนด

ช�ำระซึ่ง	TUC	ต้องช�ำระให้แก่กองทุนได้

	 			 (8.2)		สัญญำแก้ไขและแทนท่ีสัญญำเช่ำ	ด�ำเนินกำร	บ�ำรุงรักษำ	และบริหำรจัดกำรหลัก	ระหว่ำง	TUC	ในฐำนะ 

	 			 	 	 ผู้เช่ำ	และกองทุนในฐำนะผู้ให้เช่ำ	(“สัญญำแก้ไขและแทนท่ีสัญญำเช่ำ	ด�ำเนินกำร	และบริหำรจัดกำรหลัก 

	 			 	 	 เสำโทรคมนำคม”)

ข้อสัญญำของสัญญำแก้ไขและแทนท่ีสัญญำเช่ำ	 ด�ำเนินกำร	 บ�ำรุงรักษำ	 และบริหำรจัดกำรหลักเสำ

โทรคมนำคมจะมีผลบังคับใช้เม่ือกำรซื้อขำยเสำโทรคมนำคมของ	 TUC	 ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	 ครั้งท่ี	 2	 เสร็จ

สมบูรณ์	ซึ่งคือวันท่ี	28	พฤศจิกำยน	พ.ศ.	2560	(“วันมีผลใช้บังคับของกำรลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	2”)	ท้ังน้ี	

ข้อสัญญำบำงประกำรท่ีเกี่ยวข้องกับเสำโทรคมนำคมท่ี	 TUC	 จะขำยให้แก่กองทุน	 ภำยใต้กำรลงทุนเพิ่ม

เติม	ครั้งท่ี	3	(“เสำโทรคมนำคมของ	TUC	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	3”)	จะมีผลบังคับใช้เม่ือกำรซ้ือขำยเสำ

โทรคมนำคมของ	TUC	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	3	เสร็จสมบูรณ์	(“วันมีผลใช้บังคับของกำรลงทุนเพิ่มเติม	

ครั้งท่ี	3”)

เพื่อวัตถุประสงค์ของกำรสรุปสัญญำแก้ไขและแทนท่ีสัญญำเช่ำ	 ด�ำเนินกำร	 และบริหำรจัดกำรหลักเสำ

โทรคมนำคม	กำรขำยและเช่ำทรัพย์สินท่ีกองทุนลงทุนเพิ่มเติมใดๆ	โดยบริษัทในกลุ่มทรูให้แก่กองทุนครั้ง

ถัดไปหลังจำกกำรลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	2	จะเรียกว่ำ	“กำรลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	3”

ทรัพย์สินท่ี	TUC	เช่ำ	ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำรภำยใต้สัญญำแก้ไขและแทนท่ีสัญญำเช่ำ	ด�ำเนินกำร	

และบริหำรจัดกำรหลักเสำโทรคมนำคม	 ได้แก่	 (ก)	 พื้นท่ี	 (slots)	 บนเสำโทรคมนำคม	และ	 (ข)	 ทรัพย์สิน 

สิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกประเภท	Passive	ท่ีเกี่ยวข้องกับเสำโทรคมนำคมบำงเสำ	(รวมเรียกว่ำ	“ทรัพย์สิน 

ท่ีเช่ำ”)	ทรัพย์สินท่ีเช่ำ	ประกอบไปด้วยทรัพย์สินดังต่อไปน้ีเป็นอย่ำงน้อย	(“ทรัพย์สินข้ันต�่ำท่ีเช่ำ”)

(1)	 ทรัพย์สินจำกทรัพย์สินเสำโทรคมนำคมของทรูซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของทรัพย์สินโครงสร้ำงพื้นฐำน 

	 โทรคมนำคมเบื้องต้น	

	 (1)	 พื้นท่ี	(slots)	จ�ำนวน	6,619	พื้นท่ี	(slots)	บนเสำโทรคมนำคม	3,000	เสำ	เริ่มตั้งแต่วันท่ี	1	มกรำคม	 

	 	 พ.ศ.	2558	

	 (2)	 พื้นท่ี	(slots)	จ�ำนวน	13,993	พื้นท่ี	(slots)	บนเสำโทรคมนำคม	6,000	เสำ	เริ่มตั้งแต่วันท่ี	1	มกรำคม	 

	 	 พ.ศ.	2559	และ	

	 (3)	 พื้นท่ี	(slots)	จ�ำนวน	15,249	พื้นท่ี	(slots)	บนเสำโทรคมนำคม	6,000	เสำ	เริ่มตั้งแต่วันท่ี	1	มกรำคม	 

	 	 พ.ศ.	2560	
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(2)	 ทรัพย์สินจำกเสำโทรคมนำคมของ	TUC	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	2	หำกกำรโอนขำยเสำโทรคมนำคมของ	 

	 TUC	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	2	เสร็จสมบูรณ์	พื้นท่ี	(slots)	จ�ำนวน	700	พื้นท่ี	(slots)	บนเสำโทรคมนำคม	 

	 350	เสำ	เริ่มตั้งแต่วันมีผลใช้บังคับของกำรลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	2

(3)	 ทรัพย์สินจำกเสำโทรคมนำคมของ	 TUC	 ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	 ครั้งท่ี	 3หำกกำรโอนขำยเสำโทรคมนำคม 

	 ของ	TUC	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	3	โดย	TUC	ให้แก่กองทุน	เสร็จสมบูรณ์	พื้นท่ี	(slots)	จ�ำนวน	5,178	 

 พื้นท่ี	(slots)	บนเสำโทรคมนำคม	2,589	เสำ	เริ่มตั้งแต่วันมีผลใช้บังคับของกำรลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	3

อัตรำค่ำเช่ำ	เป็นดังน้ี

(1)	 ตั้งแต่วันท่ี	25	ธันวำคม	พ.ศ.	2556	จนถึง	วันมีผลใช้บังคับของกำรลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	2	อัตรำค่ำเช่ำ 

		 ส�ำหรับทรัพย์สินท่ีเช่ำ	ซึ่งแบ่งออกเป็น	3	ประเภทตำมรำยละเอียดดังต่อไปน้ี	และอำจมีส่วนลด	และ/ 

	 หรือ	กำรปรับเปลี่ยนท่ีเหมำะสม	ดังท่ีระบุไว้ด้ำนล่ำงน้ี

	 (ก)	 ประเภทท่ี	1:	เสำโทรคมนำคมท่ีต้ังบนพื้นดิน:	25,400	บำท	ต่อเดือน	ต่อพื้นท่ี	(slot)

	 (ข)	 ประเภทท่ี	2:	เสำโทรคมนำคมท่ีต้ังบนดำดฟ้ำ:	23,200	บำท	ต่อเดือน	ต่อพื้นท่ี	(slot)	และ

	 (ค)	 ประเภทท่ี	3:	โครงข่ำย	IBC/DAS:	39,400	บำท	ต่อเดือน	ต่อพื้นท่ี	(slot)	

ส่วนลด	และ/หรือ	กำรปรับเปลี่ยนอัตรำค่ำเช่ำ	อยู่ภำยใต้เงื่อนไขด้ำนล่ำงน้ี

(ก)	 ส่วนลดจำกกำรเป็นผู้เช่ำและบริหำรจัดกำรดั้งเดิม:	ร้อยละ	32

(ข)	 ส่วนลดจำกจ�ำนวน	(โดยไม่ค�ำนึงถึงประเภทของทรัพย์สินท่ีเช่ำ)

	 (i)	 พื้นท่ี	(slots)	จ�ำนวน	1	-	3,000	พื้นท่ี	(slots):	ไม่มีส่วนลด

	 (ii)	 พื้นท่ี	(slots)	จ�ำนวน	3,001	-	5,000	พื้นท่ี	(slots):	ส่วนลดในอัตรำร้อยละ	30

	 (iii)	 พื้นท่ี	(slots)	จ�ำนวน	5,001	-	10,000	พื้นท่ี	(slots):	ส่วนลดในอัตรำร้อยละ	35	และ

	 (iv)	 พื้นท่ี	(slots)	จ�ำนวน	10,001	พื้นท่ี	(slots)	เป็นต้นไป:	ส่วนลดในอัตรำร้อยละ	40

(2)	 นับตั้งแต่วันท่ี	 28	 พฤศจิกำยน	พ.ศ.	 2560	 อัตรำค่ำเช่ำ	 ส�ำหรับทรัพย์สินท่ีเช่ำ	 จะถูกแบ่งออกเป็น	 

	 3	ประเภทตำมรำยละเอียดดังต่อไปน้ี	

	 (ก)	 ประเภทท่ี	1:	เสำโทรคมนำคมท่ีต้ังบนพื้นดิน:	14,626	บำท	ต่อเดือน	ต่อพื้นท่ี	(slot)

	 (ข)	 ประเภทท่ี	2:	เสำโทรคมนำคมท่ีต้ังบนดำดฟ้ำ:	13,359	บำท	ต่อเดือน	ต่อพื้นท่ี	(slot)	และ

	 (ค)	 ประเภทท่ี	3:	โครงข่ำย	IBC/DAS:	22,687	บำท	ต่อเดือน	ต่อพื้นท่ี	(slot)	

	 โดยมีเงื่อนไขว่ำ	TUC	จะมีสิทธิได้รับอัตรำค่ำเช่ำจำกกำรเป็นผู้เช่ำและบริหำรจัดกำรด้ังเดิมตำมท่ีระบุไว ้

	 ด้ำนล่ำงน้ี	ตรำบเท่ำท่ี	ไม่น้อยกว่ำร้อยละ	50	ของเงินสดสุทธิของกองทุนท่ีกองทุนได้มำจำกทรัพย์สิน 

	 โครงสร้ำงพื้นฐำนโทรคมนำคมและทรัพย์สินโครงสร้ำงพื้นฐำนโทรคมนำคมใดๆ	หรือรำยได้ท่ีกองทุน 

	 ได้รับโอนภำยใต้กำรลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	3	น้ันมำจำกกลุ่มทรู

	 (ก)	 ประเภทท่ี	1:	เสำโทรคมนำคมท่ีต้ังบนพื้นดิน:	10,969.50	บำท	ต่อเดือน	ต่อพื้นท่ี	(slot)

	 (ข)	 ประเภทท่ี	2:	เสำโทรคมนำคมท่ีต้ังบนดำดฟ้ำ:	10,019.25	บำท	ต่อเดือน	ต่อพื้นท่ี	(slot)	และ

	 (ค)	 ประเภทท่ี	3:	โครงข่ำย	IBC/DAS:	17,015.25	บำท	ต่อเดือน	ต่อพื้นท่ี	(slot)

หำก	TUC	หรือผู้เช่ำและบริหำรจัดกำรดั้งเดิมรำยใดต้องกำรเช่ำ	ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำรพื้นท่ี	(slots)	

เพิ่มเติมไม่ว่ำในเวลำใดๆ	 TUC	 หรือผู้เช่ำและบริหำรจัดกำรด้ังเดิมน้ันจะได้รับอัตรำค่ำเช่ำจำกกำรเป็น

ผู้เช่ำและบริหำรจัดกำรดั้งเดิมส�ำหรับอัตรำค่ำเช่ำดังกล่ำว	 เว้นแต่เป็นกรณีเช่ำช่วงท่ีระบุในข้อ	 (3)	 ของ

สิทธิกำรเช่ำช่วงภำยใต้หัวข้อ	 “กำรโอนสิทธิเรียกร้อง”	 ด้ำนล่ำง	 นอกจำกน้ีกำรปรับอัตรำเพิ่มข้ึนรำยป	ี

(annual	escalation)	ในอัตรำคงท่ีท่ีร้อยละ	2.7	ต่อปี	ให้ใช้กับอัตรำค่ำเช่ำดังท่ีระบุไว้ด้ำนบนน้ีต้ังแต่เดือน

มกรำคม	พ.ศ.	2562

กำรช�ำระค่ำเช่ำ	 ส�ำหรับทรัพย์สินจำกทรัพย์สินเสำโทรคมนำคมของทรู	 TUC	 จะช�ำระค่ำเช่ำส�ำหรับกำร

เช่ำ	ด�ำเนินกำร	และบริหำรทรัพย์สินท่ีเช่ำเป็นกำรล่วงหน้ำ	โดยจะช�ำระภำยในวันท่ี	7	ของทุกเดือนหรือ

วันท�ำกำรถัดไป	 เริ่มตั้งแต่เดือน	มกรำคม	พ.ศ.	 2557	 โปรดพิจำรณำจ�ำนวนค่ำเช่ำสุทธิล่วงหน้ำรำยปีใน

ตำรำงแนบท้ำยสรุปข้อก�ำหนดและเง่ือนไขหลักของสัญญำแก้ไขและแทนท่ีสัญญำเช่ำ	 ด�ำเนินกำร	 และ

บริหำรจัดกำรหลักเสำโทรคมนำคม	ท้ังน้ี	TUC	จะช�ำระค่ำเช่ำให้แก่กองทุนล่วงหน้ำเป็นรำยเดือนส�ำหรับ

กำรเช่ำ	ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำรทรัพย์สินข้ันต�่ำท่ีเช่ำ	(Minimum	Leased	Properties)	ส�ำหรับทรัพย์สิน
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จำกทรัพย์สินเสำโทรคมนำคมของทรู	 ซ่ึงจะเป็นระยะเวลำหน่ึงปีล่วงหน้ำส�ำหรับกำรเช่ำ	ด�ำเนินกำรและ

บริหำรจัดกำรพื้นท่ี	(slot)	บนเสำโทรคมนำคมกลุ่มแรกจ�ำนวน	3,000	เสำท่ีส่งมอบในปี	พ.ศ.	2557	และเป็น

ระยะเวลำสองปีล่วงหน้ำส�ำหรับกำรเช่ำ	ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำรพื้นท่ี	(slot)	บนเสำโทรคมนำคมกลุ่ม

ท่ีสองจ�ำนวน	3,000	เสำท่ีส่งมอบในปี	พ.ศ.	2558	และภำยหลังจำกครบก�ำหนดอำยุสัญญำเริ่มต้น	(initial	

term)	กำรช�ำระค่ำเช่ำท่ีเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินท่ีเช่ำจำกทรัพย์สินเสำโทรคมนำคมของทรู	จะเป็นกำรช�ำระ

ล่วงหน้ำเป็นรำยเดือนในวันท่ี	7	(หรือวันท�ำกำรถัดไป)	ของทุกเดือนตำมจ�ำนวนท่ีแท้จริงของพื้นท่ี	(slots)	

ท่ีเช่ำ	(โดยไม่ต้องช�ำระหน่ึงหรือสองปีล่วงหน้ำ)

กำรช�ำระค่ำเช่ำ	ส�ำหรับทรัพย์สินจำกเสำโทรคมนำคมของ	TUC	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	2	และ	ทรัพย์สิน

จำกเสำโทรคมนำคมของ	TUC	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	3	นับต้ังแต่วันมีผลใช้บังคับของกำรลงทุนเพิ่มเติม	

ครั้งท่ี	2	หรือวันมีผลใช้บังคับของกำรลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	3	แล้วแต่กรณี	TUC	จะช�ำระค่ำเช่ำ		ส�ำหรับ

กำรเช่ำ	 ด�ำเนินกำร	 และบริหำรจัดกำรทรัพย์สินท่ีเช่ำล่วงหน้ำเป็นรำยเดือน	 โดยจะช�ำระภำยในวันท่ี	 7	

ของทุกเดือนหรือวันท�ำกำรถัดไป

ระยะเวลำของกำรเช่ำ	ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำรทรัพย์สินท่ีเช่ำ	มีดังต่อไปน้ี	

(1)	 ทรัพย์สินจำกทรัพย์สินเสำโทรคมนำคมของทรู:	จนถึง	31	ธันวำคม	พ.ศ.	2570	และนับแต่วันมีผลใช ้

	 บังคับของกำรลงทุนเพิ่มเติม	 ครั้งท่ี	 3	 เกิดข้ึน	 ระยะเวลำของกำรเช่ำด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำร 

	 จะขยำยให้สิ้นสุดลงใน	วันท่ี	15	กันยำยน	พ.ศ.	2576	

(2)	 ทรัพย์สินจำกเสำโทรคมนำคมของ	TUC	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	2	และทรัพย์สินเสำโทรคมนำคมของ	 

	 TUC	 ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	 3	 (ในกรณีท่ีมีกำรซ้ือภำยใต้สัญญำซ้ือขำยทรัพย์สินของ	TUC	 ท่ีลงทุน 

	 เพิ่มเติม	ครั้งท่ี	2	ท่ีเกี่ยวข้องเสร็จสมบูรณ์):	จนถึง	15	กันยำยน	พ.ศ.	2576	

ส�ำหรับทรัพย์สินท่ีได้มำจำกทรัพย์สินเสำโทรคมนำคมของทรู	อย่ำงน้อยสองปี	ก่อนส้ินสุดระยะเวลำของ

กำรเช่ำ	ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำรในขณะน้ัน	(ซ่ึงคือวันท่ี	31	ธันวำคม	พ.ศ.	2570	หรือต้ังแต่วันมีผล

ใช้บังคับของกำรลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	3	วันท่ี	15	กันยำยน	พ.ศ.	2576)	TUC	และ/หรือผู้เช่ำและบริหำร

จัดกำรดั้งเดิมอื่นๆ	จะแจ้งกองทุนในกรณีท่ี	TUC	และ/หรือผู้เช่ำและบริหำรจัดกำรดั้งเดิมอื่นๆ	ต้องกำรจอง

สิทธิกำรต่ออำยุระยะเวลำเช่ำ	ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำรส�ำหรับกำรเช่ำอย่ำงน้อย	หน่ึงพื้นท่ี	(slot)	บน

เสำโทรคมนำคมแต่ละเสำจำกทรัพย์สินเสำโทรคมนำคมของทรูภำยหลังจำกส้ินสุดระยะเวลำของกำรเช่ำ	

ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำรในวันท่ี	31	ธันวำคม	พ.ศ.	2570	หรือวันท่ี	15	กันยำยน	พ.ศ.	2576	แล้วแต่

กรณี	 และ	 TUC	 และ/หรือผู้เช่ำและบริหำรจัดกำรดั้งเดิมอ่ืนๆ	 จะช�ำระค่ำธรรมเนียมกำรจองดังกล่ำวให้

แก่กองทุนเป็นรำยเดือน	โดยกองทุนจะต้องกันพื้นท่ี	 (slot)	บนเสำโทรคมนำคมหน่ึงพื้นท่ี	 (slot)	 ดังกล่ำว

ไว้ส�ำหรับกำรต่ออำยุกำรเช่ำ	 ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำรโดย	 TUC	 และ/หรือผู้เช่ำและบริหำรจัดกำร 

ดั้งเดิมอื่นๆ	โดยอัตรำค่ำธรรมเนียมกำรจองดังกล่ำวจะมีจ�ำนวนดังต่อไปน้ี

(1)	 ส�ำหรับปี	 พ.ศ.	 2569	 หรือ	 พ.ศ.2575	 (แล้วแต่กรณี)	 ในจ�ำนวนท่ีเท่ำกับค่ำเช่ำส�ำหรับกำรเช่ำ	 

	 ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำรหน่ึงพื้นท่ี	 (slot)	 บนเสำโทรคมนำคมจ�ำนวน	 3,000	 เสำในอัตรำ 

	 ค่ำเช่ำส�ำหรับปี	 พ.ศ.	 2569	 หรือ	 พ.ศ.2575	 แล้วแต่กรณี	 (โดยค�ำนวณจำกค่ำเช่ำจำกกำรเป็นผู้เช่ำ 

	 และบริหำรจัดกำรด้ังเดิม	 (หำกมีสิทธิได้รับ)	 และกำรปรับอัตรำเพิ่มข้ึนรำยปี	 (annual	 escalation)	 

	 ท่ีร้อยละ	2.7	ต่อปี)	และ

(2)	 ส�ำหรับปี	 พ.ศ.	 2570	 หรือ	 2576	 แล้วแต่กรณี	 ในจ�ำนวนท่ีเท่ำกับค่ำเช่ำส�ำหรับกำรเช่ำ	 ด�ำเนินกำร 

	 และบริหำรจัดกำรหน่ึงพื้นท่ี	 (slot)	 บนเสำโทรคมนำคมจ�ำนวน	 6,000	 เสำในอัตรำค่ำเช่ำส�ำหรับ 

	 ปี	 พ.ศ.	 2570	 หรือ	 2576	 แล้วแต่กรณี	 (โดยค�ำนวณจำกค่ำเช่ำจำกกำรเป็นผู้เช่ำและบริหำรจัดกำร 

	 ดั้งเดิม	(หำกมีสิทธิได้รับ)	และกำรปรับอัตรำเพิ่มข้ึนรำยปี	(annual	escalation)	ท่ีร้อยละ	2.7	ต่อปี)	

ส�ำหรับทรัพย์สินจำกเสำโทรคมนำคมของ	TUC	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	2	และเสำโทรคมนำคมของ	TUC	

ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	3	อย่ำงน้อยสองปีก่อนส้ินสุดระยะเวลำของกำรเช่ำ	ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำร

ในขณะน้ัน	TUC	และ/หรือ	ผู้เช่ำและบริหำรจัดกำรด้ังเดิมอ่ืนๆ	จะแจ้งกองทุนหำก	TUC	และ/หรือ	ผู้เช่ำ

และบริหำรจัดกำรดั้งเดิมอื่นๆ	ต้องกำรจองสิทธิกำรต่ออำยุระยะเวลำของกำรเช่ำ	ด�ำเนินกำรและบริหำร

จัดกำร	ส�ำหรับกำรเช่ำอย่ำงน้อย	หน่ึงพื้นท่ี	(slot)	บนเสำโทรคมนำคมแต่ละเสำจำกเสำโทรคมนำคมของ	
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TUC	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	2	หรือเสำโทรคมนำคมของ	TUC	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	3	ในอัตรำตลำดท่ี

ตกลงร่วมกันภำยใต้ส่วนลดค่ำเช่ำจำกกำรเป็นผู้เช่ำด้ังเดิม	(หำกมีสิทธิได้รับ)	

กองทุนจะเป็นผู้รับผิดชอบค่ำเช่ำท่ีดินส�ำหรับกำรเช่ำท่ีดินท่ีทรัพย์สินท่ีเช่ำตั้งอยู่	โดยในระหว่ำงระยะเวลำ

กำรเช่ำ	TUC	จะเป็นผู้ช�ำระค่ำเช่ำท่ีดินและภำษีทรัพย์สินท่ีเกี่ยวข้องส�ำหรับกำรเช่ำท่ีดินท่ีทรัพย์สินท่ีเช่ำ

ตั้งอยู่ซึ่ง	 (1)	ส�ำหรับทรัพย์สินเสำโทรคมนำคมของทรู	ควำมตกลงดังกล่ำวได้สะท้อนอยู่ในจ�ำนวนค่ำเช่ำ

สุทธิล่วงหน้ำรำยปีในตำรำงแนบท้ำยสรุปข้อก�ำหนดและเงื่อนไขหลักของสัญญำแก้ไขและแทนท่ีสัญญำ

เช่ำ	 ด�ำเนินกำร	 และบริหำรจัดกำรหลักเสำโทรคมนำคม	 และ	 (2)	 ส�ำหรับเสำโทรคมนำคมของ	 TUC	 ท่ี

ลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	2	และเสำโทรคมนำคมของ	TUC	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	3	ควำมตกลงดังกล่ำวได้

สะท้อนอยู่ในจ�ำนวนค่ำเช่ำรำยเดือนสุทธิ	 โดยมีเงื่อนไขในแต่ละกรณีว่ำ	 หำกกฎหมำยภำษีทรัพย์สินใหม่

มีผลใช้บังคับ	คู่สัญญำจะร่วมกันหำรือโดยสุจริตซึ่งหน้ำท่ีและกำรจัดสรรภำระภำษีเกี่ยวกับภำษีทรัพย์สิน

หรือภำษีอื่นท่ีคล้ำยคลึงกันภำยใต้กฎหมำยใหม่ดังกล่ำวอันเกี่ยวเน่ืองกับทรัพย์สินท่ีเช่ำ	 และส�ำหรับช่วง

กำรต่ออำยุกำรเช่ำ	ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำร	(หลังจำกวันท่ี	31	ธันวำคม	พ.ศ.	2570	หรือในวันมีผล

ใช้บังคับของกำรลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	3	หลังจำก	15	กันยำยน	พ.ศ.	2576)	กองทุนจะเป็นผู้ช�ำระค่ำเช่ำ

ท่ีดินและภำษีทรัพย์สินท่ีเกี่ยวข้องส�ำหรับกำรเช่ำท่ีดินท่ีทรัพย์สินท่ีเช่ำตั้งอยู่

ภำยใต้ข้อก�ำหนดของสัญญำแก้ไขและแทนท่ีสัญญำเช่ำ	ด�ำเนินกำร	และบริหำรจัดกำรหลักเสำโทรคมนำคม	

กองทุนมีสิทธิให้เช่ำแก่บุคคลใดๆ	และให้บุคคลใดๆ	ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำรทรัพย์สินใดๆ	นอกเหนือ

ไปจำกทรัพย์สินท่ีเช่ำ	หรือ	พื้นท่ี	(slot)	และทรัพย์สินสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกท่ีจัดสรรให้	TUC	และผู้เช่ำและ

บริหำรจัดกำรดั้งเดิมอื่นๆ	ไปแล้ว	ท้ังน้ี	เป็นไปตำมสิทธิของ	TUC	ตำมท่ีระบุด้ำนล่ำงน้ี	อย่ำงไรก็ตำมหำก

กองทุนประสงค์จะให้เช่ำแก่ผู้เช่ำและบริหำรจัดกำรท่ีเป็นบุคคลภำยนอก	 และให้ผู้เช่ำและบริหำรจัดกำร

ท่ีเป็นบุคคลภำยนอก	 ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำร	 หรือ	 ด�ำเนินกำรเจรจำตกลงเรื่องกำรให้เช่ำ	 ด�ำเนิน

กำรและบริหำรจัดกำรพื้นท่ี	 (slot)	 ท่ียังว่ำงอยู่	 กองทุนต้องยื่นค�ำเสนอในกำรเช่ำ	 ด�ำเนินกำรและบริหำร

จัดกำรดังกล่ำวให้แก่	TUC	ก่อน	และ	TUC	มีสิทธิตอบรับค�ำเสนอในกำรเช่ำ	ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำร

เช่นว่ำ	โดยเงื่อนไขในกำรเช่ำ	ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำรท่ีให้แก่	TUC	น้ันต้องไม่เป็นเง่ือนไขท่ีด้อยกว่ำ

ท่ีเสนอให้แก่บุคคลภำยนอก	 (รวมท้ัง	 หำกผู้เช่ำและบริหำรจัดกำรท่ีเป็นบุคคลภำยนอกมีสิทธิได้รับส่วน

ลดใดๆ	TUC	จะได้รับส่วนลดดังกล่ำวด้วยเช่นกัน)	และกองทุนห้ำมให้เช่ำพื้นท่ี	(slot)	บนเสำโทรคมนำคม

แก่บุคคลภำยนอกในรำคำท่ีต�่ำกว่ำ	ร้อยละ	12.5	ของอัตรำค่ำเช่ำในขณะน้ัน	(โดยค�ำนึงถึงกำรปรับอัตรำ

เพิ่มข้ึนในอัตรำคงท่ีท่ีร้อยละ	2.7	ต่อปี)	ท้ังน้ี	หำกเม่ือใดก็ตำมกองทุนได้เข้ำท�ำสัญญำกับผู้เช่ำและบริหำร

จัดกำรท่ีเป็นบุคคลภำยนอก	เพื่อเช่ำ	ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำรทรัพย์สินประเภทเดียวกันกับทรัพย์สิน

ท่ีเช่ำภำยใต้สัญญำแก้ไขและแทนท่ีสัญญำเช่ำ	ด�ำเนินกำร	และบริหำรจัดกำรหลักเสำโทรคมนำคม	และมี

เงื่อนไขท่ีเป็นคุณมำกกว่ำท่ีให้แก่	TUC	TUC	มีสิทธิให้กองทุนด�ำเนินกำรแก้ไขสัญญำแก้ไขและแทนท่ีสัญญำ

เช่ำ	ด�ำเนินกำร	และบริหำรจัดกำรหลักเสำโทรคมนำคม	เพื่อให้	TUC	ได้รับเงื่อนไขท่ีเป็นคุณดังกล่ำวน้ัน

กองทุนไม่มีหน้ำท่ีใดๆ	 ในกำรด�ำเนินกำรบริหำรจัดกำรโครงข่ำยหรือบริหำรจัดกำรทรัพย์สิน	 ท้ังน้ี	 TUC	

มีหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ	(ไม่ว่ำจะด�ำเนินกำรด้วยตนเอง	หรือ	ผ่ำนบุคคลอื่นใดท่ี	TUC	แต่งตั้ง)	ในกำรบ�ำรุง

รักษำ	กำรด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำรทรัพย์สินท่ีเช่ำ	และเสำโทรคมนำคมท่ีเกี่ยวข้อง	ตลอดจนพื้นท่ีซึ่ง

ทรัพย์สินท่ีเช่ำตั้งอยู่ให้เป็นไปตำมระดับมำตรฐำนกำรบริกำรท่ีระบุไว้ในสัญญำแก้ไขและแทนท่ีสัญญำเช่ำ	

ด�ำเนินกำร	และบริหำรจัดกำรหลักเสำโทรคมนำคม	และตำมหลักเกณฑ์ท่ี	กสทช.	ก�ำหนด

TUC	 มีสิทธิในกำรติดต้ัง	 คงไว้	 และประกอบกำรท่ีเกี่ยวข้องกับอุปกรณ์	 ดังต่อไปน้ีอุปกรณ์โทรคมนำคม

ประเภท	Active	 ทรัพย์สินสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกประเภท	Passive	 ไม่ว่ำมีไว้ใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง	

และ/หรือ	 เพื่อประโยชน์ของผู้เช่ำช่วง	 และอุปกรณ์อ่ืนๆ	 ท่ีจ�ำเป็นหรือต้องมีเพื่อกำรบ�ำรุงรักษำภำยใต้

สัญญำแก้ไขและแทนท่ีสัญญำเช่ำ	ด�ำเนินกำร	และบริหำรจัดกำรหลักเสำโทรคมนำคม	ท่ีตั้งอยู่บนทรัพย์สิน

ท่ีเช่ำ	หรือบนพื้นท่ีซึ่งทรัพย์สินท่ีเช่ำต้ังอยู่	และอยู่ภำยใต้ข้อก�ำหนดและเงื่อนไขท่ีระบุในสัญญำแก้ไขและ

แทนท่ีสัญญำเช่ำ	ด�ำเนินกำร	และบริหำรจัดกำรหลักเสำโทรคมนำคม
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ส�ำหรับกำรใช้ทรัพย์สินท่ีเช่ำและพื้นท่ี	 TUC	 ตกลงว่ำจะใช้	 ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำรทรัพย์สินท่ีเช่ำ

และพื้นท่ีตำมข้อก�ำหนดและเงื่อนไขท่ีระบุในสัญญำแก้ไขและแทนท่ีสัญญำเช่ำ	 ด�ำเนินกำร	 และบริหำร

จัดกำรหลักเสำโทรคมนำคม	 เงื่อนไขดังกล่ำว	 รวมถึงแต่ไม่จ�ำกัดเพียง	กำรตกลงว่ำจะไม่ด�ำเนินกำรหรือ

อนุญำตให้มีกำรด�ำเนินกำรใดๆ	 ซึ่งจะเป็นกำรรบกวนหรือสร้ำงควำมร�ำคำญต่อกองทุนหรือผู้เช่ำและ

บริหำรจัดกำรเพิ่มเติม	จะรักษำพื้นท่ีท่ีทรัพย์สินท่ีเช่ำตั้งอยู่ให้สะอำดหรืออยู่ในสภำพเหมำะสมส�ำหรับกำร

ท�ำงำน	จะใช้มำตรกำรป้องกันท่ีเหมำะสมท้ังปวงเพื่อหลีกเล่ียงกำรสร้ำงควำมเสียหำยแก่พื้นท่ีท่ีทรัพย์สิน

ท่ีเช่ำ	อำคำรหรือสิ่งปลูกสร้ำงตั้งอยู่	จะด�ำเนินกำรให้แน่ใจว่ำอุปกรณ์และทรัพย์สินส่ิงอ�ำนวยควำมสะดวก

ท่ีติดตั้ง	และ/หรือ	คงไว้ในทรัพย์สินท่ีเช่ำหรือพื้นท่ีท่ีทรัพย์สินท่ีเช่ำต้ังอยู่เป็นไปตำมกฎหมำยท่ีเกี่ยวข้อง	

จะไม่ใช้ทรัพย์สินท่ีเช่ำเพื่อวัตถุประสงค์อ่ืนใดนอกเหนือไปจำกกิจกำรโทรคมนำคม		และ/หรือ	กิจกำรวิทยุ

กระจำยเสียง	วิทยุโทรทัศน์	(หำกได้รับกำรอนุญำตตำมกฎหมำยให้ด�ำเนินกำรได้)	จะแจ้งให้กองทุนทรำบ

ในทันทีท่ีท�ำได้หลังจำกรู้ว่ำเกิดเหตุเพลิงไหม้	 น�้ำท่วม	กรณีฉุกเฉิน	หรืออุบัติเหตุใดๆ	 ท่ีกระทบต่อพื้นท่ีท่ี

ทรัพย์สินท่ีเช่ำตั้งอยู่

กำรย้ำยเสำโทรคมนำคมในกรณีท่ีไม่มีกำรต่ออำยุกำรเช่ำท่ีดินท่ีทรัพย์สินท่ีเช่ำต้ังอยู่	TUC	จะเป็นผู้รับผิด

ชอบกำรย้ำยเสำโทรคมนำคมซ่ึงเกี่ยวเน่ืองกับทรัพย์สินเสำโทรคมนำคมของทรู	เสำโทรคมนำคมของ	TUC	

ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	2	และเสำโทรคมนำคมของ	TUC	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	3	จำกท่ีดินท่ีทรัพย์สินท่ี

เช่ำตั้งอยู่ไปยังท่ีดินใหม่หำกไม่สำมำรถต่ออำยุหรือขยำยระยะเวลำกำรเช่ำของท่ีดินท่ีทรัพย์สินท่ีเช่ำตั้งอยู่

ได้	ด้วยค่ำใช้จ่ำยของ	TUC	เอง	โดยกองทุนจะช�ำระค่ำตอบแทนเป็นรำยเดือนเป็นจ�ำนวน	6.6	ล้ำนบำทให้

แก่	TUC	(“ค่ำตอบแทนส�ำหรับกำรย้ำยทรัพย์สิน”)	ส�ำหรับหน้ำท่ีของ	TUC	อันเกี่ยวเน่ืองกับกำรย้ำยเสำ

โทรคมนำคมของทรัพย์สินเสำโทรคมนำคมของทรู	 เสำโทรคมนำคมของ	TUC	 ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	2	

และเสำโทรคมนำคมของ	TUC	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	3	กำรปรับอัตรำเพิ่มข้ึนรำยปี	(annual	escalation)	

ในอัตรำคงท่ีท่ีร้อยละ	2.7	ต่อปี	จะใช้กับค่ำตอบแทนประเภทน้ีตั้งแต่เดือนมกรำคม	พ.ศ.	2562	เป็นต้นไป

ส�ำหรับกำรประกันภัย	ผู้ให้เช่ำมีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบในกำรจัดให้มีและคงไว้ซึ่งประกันภัยส�ำหรับทรัพย์สิน

ท่ีเช่ำ	 (รวมถึง	 ประกันภัยประเภทควำมรับผิดต่อบุคคลภำยนอก	 และควำมคุ้มครองทำงประกันภัยอ่ืน

ใด)	 ท่ีเพียงพอและเป็นไปตำมหลักปฏิบัติในอุตสำหกรรมส�ำหรับทรัพย์สินท่ีเช่ำ	 รวมท้ังมีหน้ำท่ีต้องช�ำระ

เบ้ียประกันภัย	 ในส่วน	 TUC	 TUC	 มีหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบในกำรจัดให้มีและคงไว้ซึ่งประกันภัยส�ำหรับ

อุปกรณ์โทรคมนำคมท่ี	TUC	ติดตั้ง	หรือ	น�ำไปไว้บนทรัพย์สินท่ีเช่ำใดๆ	(รวมถึง	ประกันภัยประเภทควำม

รับผิดต่อบุคคลภำยนอก	และควำมคุ้มครองทำงประกันภัยอ่ืนใด)	ท่ีเพียงพอและเป็นไปตำมหลักปฏิบัติใน

อุตสำหกรรมส�ำหรับอุปกรณ์โทรคมนำคมประเภทเดียวกัน

กองทุน	และ	TUC	ต่ำงตกลงท่ีจะรับผิดชดใช้ค่ำสินไหมทดแทนและค่ำเสียหำยท้ังปวงให้แก่อีกฝ่ำย	อันเป็น

ผลมำจำกกำรผิดค�ำรับรอง	 ค�ำรับประกัน	 และข้อปฏิบัติของตนภำยใต้สัญญำแก้ไขและแทนท่ีสัญญำเช่ำ	

ด�ำเนินกำร	และบริหำรจัดกำรหลักเสำโทรคมนำคม	โดยมีข้อยกเว้นต่ำงๆ	ตำมหลักปฏิบัติในอุตสำหกรรม

กองทุน	และ	TUC	ต่ำงสำมำรถโอนสิทธิ	และ/หรือ	หน้ำท่ีของตนภำยใต้สัญญำแก้ไขและแทนท่ีสัญญำเช่ำ	

ด�ำเนินกำร	 และบริหำรจัดกำรหลักเสำโทรคมนำคมน้ี	 ให้แก่บุคคลภำยนอก	 เม่ือได้รับควำมยินยอมเป็น 

ลำยลักษณ์อักษรจำกคู่สัญญำอีกฝ่ำยก่อน

TUC	 สำมำรถให้เช่ำช่วงพื้นท่ี	 (slots)	 บนเสำโทรคมนำคมท่ีตนเช่ำ	 ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำรภำยใต้

สัญญำแก้ไขและแทนท่ีสัญญำเช่ำ	ด�ำเนินกำร	และบริหำรจัดกำรหลักเสำโทรคมนำคม	โดยไม่จ�ำเป็นต้อง

ได้รับควำมยินยอมเป็นลำยลักษณ์อักษรจำกกองทุนก่อน	ดังต่อไปน้ี

(1)	 ทรัพย์สินข้ันต�่ำท่ีเช่ำให้แก่	บุคคลใดๆ	

(2)	 พื้นท่ี	 (slots)	 บนเสำโทรคมนำคม	 (นอกเหนือจำกทรัพย์สินข้ันต�่ำท่ี	 TUC	 เช่ำ	 ด�ำเนินกำรและบริหำร 

	 จัดกำร)	ให้แก่	(ก)	ผู้เช่ำและบริหำรจัดกำรดั้งเดิมอื่นใด	(ข)	ทรู	หรือ	บริษัทย่อยในปัจจุบันและในอนำคต 

	 ของทรู	 และ/หรือ	 นิติบุคคลท่ีไม่ใช่กลุ่มทรู	 ผู้ได้รับสิทธิในกำรประกอบกิจกำรโทรคมนำคมท่ีใช้คลื่น 

	 ควำมถี่ในย่ำนควำมถี่	1800	MHz	(ค)	กสท.	โทรคมนำคม	(ง)	ทีโอที	และ	(จ)	ผู้ประกอบกำรรำยอื่นๆ	 

	 ท่ีมีกำรแลกเปลี่ยนกำรใช้ประโยชน์บนพื้นท่ี	(slots)	ของผู้ประกอบกำรรำยอื่นๆ	น้ัน	
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(3)	 พื้นท่ี	 (slots)	 บนเสำโทรคมนำคม	 (นอกเหนือจำกทรัพย์สินข้ันต�่ำท่ี	 TUC	 เช่ำและด�ำเนินกำรบริหำร 

	 จัดกำร)	ให้แก่	บุคคลใดๆ	นอกเหนือจำกบุคคลตำมท่ีระบุใน	(2)	โดยอัตรำค่ำเช่ำท่ี	TUC	จะต้องช�ำระ 

	 ให้แก่กองทุนส�ำหรับพื้นท่ี	(slots)	บนเสำโทรคมนำคมดังกล่ำวน้ันจะเป็นอัตรำค่ำเช่ำท่ีคิดส่วนลดตำมท่ี 

	 ผู้เช่ำช่วงจำก	TUC	รำยน้ันๆ	ควรจะได้รับจำกกองทุนหำกผู้เช่ำช่วงรำยดังกล่ำวเช่ำ	ด�ำเนินกำรและ 

	 บริหำรจัดกำรทรัพย์สินดังกล่ำวจำกกองทุนโดยตรงโดยไม่มีส่วนลดจำกกำรเป็นผู้เช่ำและบริหำร 

	 จัดกำรดั้งเดิม	โดยกองทุนอำจตกลงให้ส่วนลดเพิ่มเติมแก่	TUC	ในกำรท่ี	TUC	ให้เช่ำช่วงพื้นท่ี	(slots)	 

	 บนเสำโทรคมนำคม	แก่บุคคลอื่นตำมท่ีระบุในข้อ	(3)	น้ี

กองทุนจะไม่ขำย	โอนหรือจ�ำหน่ำยจ่ำยโอนทรัพย์สินท่ีเช่ำแก่ผู้ใดโดยไม่ได้รับควำมยินยอมเป็นลำยลักษณ์

อักษรล่วงหน้ำจำก	TUC	ก่อน	 (ท้ังน้ี	กำรพิจำรณำให้ควำมยินยอมดังกล่ำว	จะเป็นไปอย่ำงสมเหตุสมผล

และไม่ชักช้ำ)	 และกองทุนจะต้องจัดกำรให้ผู้ท่ีซื้อหรือรับโอนทรัพย์สินท่ีเช่ำตกลงเป็นลำยลักษณ์อักษร	

(โดยเป็นเงื่อนไขก่อนกำรขำย	โอน	หรือ	จ�ำหน่ำยจ่ำยโอนดังกล่ำว)	ท่ีจะปฏิบัติตำมข้อก�ำหนดและเง่ือนไข

ของสัญญำแก้ไขและแทนท่ีสัญญำเช่ำ	ด�ำเนินกำร	และบริหำรจัดกำรหลักเสำโทรคมนำคม	และรับไปซึ่ง

สิทธิ	ควำมรับผิดและหน้ำท่ีต่ำงๆ	ภำยใต้สัญญำดังกล่ำว

ในกรณีจ�ำเป็น	หรือ	สมควร	(ไม่ว่ำเป็นผลมำจำกกำรร้องขอของ	TUC	และ/หรือ	ผู้เช่ำและบริหำรจัดกำร

ท่ีเป็นบุคคลภำยนอก)	ท่ีจะต้องมีกำรเสริมควำมสำมำรถหรือปรับปรุงเสำโทรคมนำคมใดๆ	ท่ีกองทุนได้รับ

จำก	TUC	หรือ	ทรู	และ/หรือ	บริษัทย่อยของทรู	และอยู่ภำยใต้กำรเช่ำ	ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำรภำย

ใต้สัญญำแก้ไขและแทนท่ีสัญญำเช่ำ	ด�ำเนินกำร	และบริหำรจัดกำรหลักเสำโทรคมนำคม	TUC	จะด�ำเนิน

กำรเพื่อให้มีกำรเสริมควำมสำมำรถหรือปรับปรุงดังกล่ำวในทกุกรณี	ด้วยค่ำใช้จ่ำยของกองทุนและบวกด้วย

ส่วนเพิ่มท่ีสมเหตุสมผล	 หำกกองทุนขำดเงินทุนในกำรเสริมควำมสำมำรถหรือปรับปรุงเสำโทรคมนำคม	

TUC	 จะส�ำรองจ่ำยเงินไปก่อน	 โดยกองทุนจะช�ำระค่ำใช้จ่ำยและส่วนเพิ่มคืนให้แก่	 TUC	ภำยใน	 30	 วัน

นับจำกวันท่ี	TUC	ออกใบเรียกเก็บเงิน	หำกกองทุนไม่สำมำรถปฏิบัติตำมเงื่อนไขดังกล่ำวได้	กองทุนตกลง

จะช�ำระดอกเบี้ยท่ีคิดบนจ�ำนวนเงินท่ีถึงก�ำหนดช�ำระแต่ยังไม่ได้รับช�ำระ	ในอัตรำร้อยละ	7.5	ต่อปี	นับแต่

วันท่ีถึงก�ำหนดช�ำระจนกว่ำได้มีกำรช�ำระเงินดังกล่ำวท้ังหมดจนครบถ้วนเต็มจ�ำนวนแล้วให้แก่	TUC	ท้ังน้ี	 

ในกรณีท่ีกองทุนไม่สำมำรถชดใช้เงินคืนให้แก่	 TUC	 ภำยในเวลำท่ีก�ำหนด	 TUC	 มีสิทธิหักกลบลบหน้ี 

ค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำว	และส่วนเพิ่มและดอกเบ้ียท่ีเกี่ยวข้อง	กับค่ำเช่ำรำยเดือนท่ีถึงก�ำหนดช�ำระซ่ึง	TUC	ต้อง

ช�ำระให้แก่กองทุนได้

กำรส้ินสุดของสัญญำ	คู่สัญญำแต่ละฝ่ำยมีสิทธิบอกเลิกกำรเช่ำ	ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำรได้ในหลำยๆ	

กรณี	เช่น	กรณีท่ีคู่สัญญำอีกฝ่ำยไม่สำมำรถปฏิบัติตำมหน้ำท่ีส�ำคัญของตนภำยใต้สัญญำแก้ไขและแทนท่ี

สัญญำเช่ำ	ด�ำเนินกำร	และบริหำรจัดกำรเสำโทรคมนำคม	ซึ่งรวมถึง	(ในกรณีของTUC)	กำรไม่สำมำรถช�ำระ

ค่ำเช่ำในช่วงระยะเวลำหน่ึง	กำรล้มละลำย	หรือกรณีท่ีกำรปฏิบัติตำมหน้ำท่ีส�ำคัญภำยใต้สัญญำแก้ไขและ

แทนท่ีสัญญำเช่ำ	ด�ำเนินกำร	และบริหำรจัดกำรหลักเสำโทรคมนำคมของคู่สัญญำฝ่ำยใดฝ่ำยหน่ึงจะมีผล

เป็นกำรกระท�ำท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมำย	ท้ังน้ี	TUC	มีสิทธิบอกเลิกสัญญำแก้ไขและแทนท่ีสัญญำเช่ำ	ด�ำเนิน

กำร	 และบริหำรจัดกำรหลักเสำโทรคมนำคม	 หำกไม่มีบริษัทในกลุ่มทรูต้องกำร	 หรือมีสิทธิตำมกฎหมำย

ท่ีจะเช่ำทรัพย์สินท่ีเช่ำเพื่อวัตถุประสงค์ในกำรด�ำเนินธุรกิจ	 อันเป็นผลมำจำกกำรส้ินสุดหรือส้ินอำยุของ

ใบอนุญำตคลื่นควำมถี่เพื่อใช้ในกำรประกอบธุรกิจโทรคมนำคมอันเกี่ยวเน่ืองกับเสำโทรคมนำคม	เป็นต้น

TUC	จะเป็นผู้รับผิดชอบโดยตลอดซึ่ง	(ก)	ภำษีมูลค่ำเพิ่ม	(VAT)	ภำษีขำยและ/หรือภำษีบริกำร	(ข)	นับแต่

วันมีผลใช้บังคับของกำรลงทุนเพิ่มเติมครั้งท่ี	2	ภำระค่ำใช้จ่ำยใดๆท่ีเกี่ยวเน่ืองกับภำษีท่ีระบุไว้ใน	(ก)	(ถ้ำ

มี)	ซึ่งเกิดข้ึนหลังจำกวันมีผลใช้บังคับของกำรลงทุนเพิ่มเติมครั้งท่ี	2	 เป็นต้นไป	 ท้ังน้ี	ภำษีและค่ำใช้จ่ำย

ซึ่ง	TUC	เป็นผู้รับผิดชอบตำม	(ก)	และ	(ข)	จะต้องเป็นภำษีและค่ำใช้จ่ำยท่ีเกี่ยวกับจ�ำนวนเงินท่ี	TUC	ต้อง

ช�ำระภำยใต้สัญญำแก้ไขและแทนท่ีสัญญำเช่ำ	ด�ำเนินกำร	และบริหำรจัดกำรหลักเสำโทรคมนำคม
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สัญญำแก้ไขและแทนท่ีสัญญำเช่ำ	ด�ำเนินกำร	และบริหำรจัดกำรหลักเสำโทรคมนำคมอยู่ภำยใต้กำรบังคับ

ตำมกฎหมำยไทย	 และศำลไทยมีเขตอ�ำนำจแต่เพียงผู้เดียวในกำรพิจำรณำ	 ตัดสินคดีควำม	 หรือด�ำเนิน

กระบวนพิจำรณำใดๆ	และระงับข้อพิพำทท่ีอำจเกิดข้ึนจำกหรือเกี่ยวเน่ืองกับสัญญำแก้ไขและแทนท่ีสัญญำ

เช่ำ	ด�ำเนินกำร	และบริหำรจัดกำรหลักเสำโทรคมนำคม

ค่ำเช่ำล่วงหน้ำรำยปีส�ำหรับทรัพย์สินจำกทรัพย์สินเสำโทรคมนำคมของทรูซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของทรัพย์สิน

โครงสร้ำงพื้นฐำนโทรคมนำคมเบื้องต้นภำยใต้สัญญำแก้ไขและแทนท่ีสัญญำเช่ำ	ด�ำเนินกำร	และบริหำร

จัดกำรหลักเสำโทรคมนำคม

ปี 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576

ค่ำเช่ำล่วงหน้ำ

รำยปีส�ำหรับเสำ

โทรคมนำคมกลุ่ม

แรกจ�ำนวน	3,000	

เสำ	(ล้ำนบำท)

1,006
1
805

1
906

3
930

3
964

3
990

3
1,016

3
1,044

3
1,072

3
1,101

3
1,131

3
1,161

3
1,193

3
1,225

3
1,258

3
1,292

3
1,327

3
1,362

3
1,399

3
-

ค่ำเช่ำท่ีดินรำยป ี

ส�ำหรับเสำ

โทรคมนำคมกลุ่ม

แรกจ�ำนวน	3,000	

เสำ	(ล้ำนบำท)

(306) (319) (332) (338) (354) (362) (369) (378) (386) (395) (403) (412) (421) (430) (440) (450) (460) (470) (480) -

ค่ำเช่ำล่วงหน้ำสุทธิ

รำยปีส�ำหรับเสำ

โทรคมนำคมกลุ่ม

แรกจ�ำนวน	3,000	

เสำ	(ล้ำนบำท)

700
1

486
1

574
3

592
3

610
3

628
3

647
3

666
3

686
3

706
3

727
3

749
3

771
3

794
3

818
3

842
3

867
3

893
3

919
3

-

ค่ำเช่ำล่วงหน้ำ

รำยปีส�ำหรับเสำ

โทรคมนำคมกลุ่ม

ท่ีสองจ�ำนวน	

3,000	เสำ	

(ล้ำนบำท)

934
2

997
4

1,024
4
1,052

4
1,072

4
1,100

4
1,130

4
1,161

4			
               1,192

4
1,224

4
1,258

4
1,292

4
1,326

4
1,362

4
1,399

4
1,437

4
1,476

4
1,515

4
- -

ค่ำเช่ำท่ีดินรำยป ี

ส�ำหรับเสำ

โทรคมนำคมกลุ่ม

ท่ีสองจ�ำนวน	

3,000	เสำ	

(ล้ำนบำท)

(366) (381) (388) (396) (397) (405) (414) (423) (432) (442) (452) (462) (472) (482) (493) (504) (515) (526) - -

ค่ำเช่ำล่วงหน้ำสุทธิ

รำยปีส�ำหรับเสำ

โทรคมนำคมกลุ่มท่ี

สองจ�ำนวน	3,000	

เสำ	(ล้ำนบำท)

568
2

616
4

636
4

656
4

675
4

695
4

716
4

738
4

760
4

782
4

806
4

830
4

854
4

880
4

906
4

933
4

961
4

989
4

- -

หมำยเหตุ:		1.	 ค�ำนวณจำกพื้นท่ี	 (Antenna	 Slots)	 บนเสำโทรคมนำคมบนพื้นดินจ�ำนวน	 3,820	พื้นท่ี	 และพื้นท่ี	 (Antenna	 Slots)	 บนเสำโทรคมนำคมท่ีตั้งบน 

	 	 	 	 ดำดฟ้ำจ�ำนวน	2,799	พื้นท่ี

	 	 2.	 ค�ำนวณจำกพื้นท่ี	 (Antenna	 Slots)	 บนเสำโทรคมนำคมบนพื้นดินจ�ำนวน	 5,568	พื้นท่ี	 และพื้นท่ี	 (Antenna	 Slots)	 บนเสำโทรคมนำคมท่ีตั้งบน 

	 	 	 	 ดำดฟ้ำจ�ำนวน	1,806	พื้นท่ี

	 	 3.	 ค�ำนวณจำกพื้นท่ี	 (Antenna	 Slots)	 บนเสำโทรคมนำคมบนพื้นดินจ�ำนวน	 4,579	พื้นท่ี	 และพื้นท่ี	 (Antenna	 Slots)	 บนเสำโทรคมนำคมท่ีตั้งบน 

	 	 	 	 ดำดฟ้ำจ�ำนวน	2,809	พื้นท่ี

	 	 4.	 ค�ำนวณจำกพื้นท่ี	 (Antenna	 Slots)	 บนเสำโทรคมนำคมบนพื้นดินจ�ำนวน	 6,045	พื้นท่ี	 และพื้นท่ี	 (Antenna	 Slots)	 บนเสำโทรคมนำคมท่ีตั้งบน 

	 	 	 	 ดำดฟ้ำจ�ำนวน	1,816	พื้นท่ี
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	 			 (8.3)		สัญญำเช่ำ	ด�ำเนินกำร	บ�ำรุงรักษำ	และบริหำรจัดกำรหลัก	ระหว่ำง	TICC	ในฐำนะผู้เช่ำ	ด�ำเนินกำร	บ�ำรุง 

	 			 	 	 รักษำและบริหำรจัดกำร	และ	กองทุน	ในฐำนะผู้ให้เช่ำ	(“สัญญำเช่ำ	ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำรหลักของ	 

	 			 	 	 TICC”)	มีระยะเวลำ	13	ปีและ	5	ปี	แล้วแต่กรณี	นับตั้งแต่วันท่ี	24	ธันวำคม	2556		

โดยสัญญำเช่ำ	ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำรหลักของ	TICC	นี้	มีวัตถุประสงค์เพื่อเช่ำ	ด�ำเนินกำรและบริหำร

จัดกำร	(ก)	ระบบ	FOC	หลัก	ควำมยำวประมำณ	5,112	กิโลเมตร	โดยท่ีในแต่ละปี	TICC	จะเช่ำ	ด�ำเนินกำร

และบริหำรจัดกำรระบบ	FOC	หลัก	ไม่น้อยกว่ำจ�ำนวนท่ีก�ำหนดในสัญญำเช่ำ	ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำร

หลักของ	TICC	(ข)	อุปกรณ์ระบบสื่อสัญญำณท่ีเกี่ยวข้องกับระบบ	FOC	หลัก	(ค)	ระบบบรอดแบนด์ในเขต 

พื้นท่ีต่ำงจังหวัดซึ่งเป็นอุปกรณ์โทรคมนำคมประเภท	 Passive	 (ส�ำหรับกำรใช้แต่เพียงผู้เดียวของ	 TU	 

เว้นแต่	 TICC	 ตกลงเป็นอย่ำงอื่นหลังจำกระยะเวลำ	 5	 ปีแรก)	 และระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นท่ี 

ต่ำงจังหวัดซึ่งเป็นอุปกรณ์โทรคมนำคมประเภท	 Active	 (ส�ำหรับกำรใช้แต่เพียงผู้เดียวของ	 TICC)	 (รวม 

เรียกว่ำ	“ทรัพย์สินท่ีเช่ำ”)	โดยมีระยะเวลำของกำรเช่ำ	ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำรดังต่อไปน้ี

(1)	 จนถึง	 ปี	 พ.ศ.	 2569	ส�ำหรับระบบ	 FOC	หลัก	และระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นท่ีต่ำงจังหวัดซ่ึงเป็น 

	 อุปกรณ์โทรคมนำคมประเภท	Passive	และ

(2)	 จนถึง	 ปี	 พ.ศ.	 2561	 ส�ำหรับอุปกรณ์ระบบส่ือสัญญำณท่ีเกี่ยวข้องกับระบบ	 FOC	หลัก	 และ	 ระบบ 

	 บรอดแบนด์ในเขตพื้นท่ีต่ำงจังหวัดซ่ึงเป็นอุปกรณ์โทรคมนำคมประเภท	Active

อัตรำค่ำเช่ำ	ส�ำหรับทรัพย์สินท่ีเช่ำ	เท่ำกับ

(ก)	 ระบบ	FOC	หลัก:	

 (1)		จนถึง	76%	ของระบบ	FOC	หลัก	(93,370	คอร์กิโลเมตร):	350	บำทต่อเดือนต่อกิโลเมตรหลัก	และ

	 (2)		ในส่วนท่ีเกิน	76%	จนถึง	100%	ของระบบ	FOC	หลัก:	1,100	บำทต่อเดือนต่อกิโลเมตรหลัก	โดย 

	 	 อัตรำค่ำเช่ำสุทธิท่ีกองทุนจะได้รับต่อปีส�ำหรับระบบ	FOC	หลักจะค�ำนวณจำกอัตรำท่ีระบุด้ำนบน 

	 	 หักด้วยค่ำบ�ำรุงรักษำระบบ	FOC	หลักท่ีอัตรำ	186	ล้ำนบำทต่อปี

(ข)	 อุปกรณ์ระบบสื่อสัญญำณท่ีเกี่ยวข้องกับระบบ	FOC	หลัก:	38	ล้ำนบำทต่อป	ี

(ค)	 ระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นท่ีต่ำงจังหวัดซึ่งเป็นอุปกรณ์โทรคมนำคมประเภท	Passive:	791	ล้ำนบำท 

	 ต่อปี	(ท้ังน้ี	อยู่ภำยใต้กำรปรับเปลี่ยนอัตรำในอนำคตซึ่งจะมีกำรตกลงกัน	ในกรณีท่ี	TU	ตกลงสละสิทธ ิ

	 ในกำรใช้แต่เพียงผู้เดียวของตน	หลังจำกระยะเวลำ	5	ปีแรก)	

(ง)	 ระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นท่ีต่ำงจังหวัดซ่ึงเป็นอุปกรณ์โทรคมนำคมประเภท	Active:	317	ล้ำนบำท 

	 ต่อปี

กำรปรับอัตรำ	ค่ำเช่ำเพิ่มข้ึนรำยปี	(annual	escalation)	ส�ำหรับอัตรำค่ำเช่ำระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นท่ี

ต่ำงจังหวัด	(ส�ำหรับอุปกรณ์โทรคมนำคมประเภท	Active	และอุปกรณ์โทรคมนำคมประเภท	Passive)	ใน

อัตรำร้อยละ	5	ต่อปี	ในปี	พ.ศ.	2558	และในอัตรำเท่ำกับดัชนีรำคำผู้บริโภค	(Consumer	Price	Index	หรือ	

CPI)	ท่ีประกำศโดยกระทรวงพำณิชย์	ประเทศไทยส�ำหรับปีก่อนหน้ำ	โดยเริ่มคิดค�ำนวณจำกเดือนมกรำคม	

พ.ศ.	 2559	 ท้ังน้ี	 อัตรำดังกล่ำวต้องไม่เกินร้อยละ	 3.5	 และไม่มีกำรปรับอัตรำค่ำเช่ำเพิ่มส�ำหรับกำรเช่ำ	

ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำรระบบ	FOC	หลัก	และอุปกรณ์ระบบสื่อสัญญำณ

กำรประกันภัย	 กองทุนมีหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบในกำรจัดให้มีและคงไว้ซึ่งประกันภัยประเภทควำมรับผิด

ต่อบุคคลภำยนอกบนทรัพย์สินท่ีเช่ำ	รวมท้ังมีหน้ำท่ีต้องช�ำระเบี้ยประกันภัย

กำรยกระดับประสิทธิภำพ	 (Upgrade)	 ในกรณีจ�ำเป็น	หรือ	สมควร	 ท่ีจะต้องมีกำรยกระดับประสิทธิภำพ	

(upgrade)	 ทรัพย์สินท่ีเช่ำใด	 ๆ	 หรือทรัพย์อื่นใดท่ีเกี่ยวข้อง	 ท่ีกองทุนได้รับจำก	 TU	 หรือ	 บริษัทฯ	 หรือ

บริษัทย่อยของบริษัทฯ	และอยู่ภำยใต้กำรเช่ำ	ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำรภำยใต้สัญญำเช่ำ	ด�ำเนินกำร

และบริหำรจัดกำรหลักของ	TICC	 น้ัน	TICC	จะด�ำเนินกำรเพื่อให้มีกำรยกระดับประสิทธิภำพ	 (upgrade)	

ดังกล่ำวในทุกกรณี	 ด้วยค่ำใช้จ่ำยของตนเอง	 โดยท่ีกำรยกระดับประสิทธิภำพ	 (upgrade)	 จะกลำยเป็น
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สินทรัพย์เพิ่มเติมของ	 TICC	 ซึ่งหำก	 TICC	 ประสงค์จะขำยให้แก่บุคคลใด	 TICC	 ต้องยื่นค�ำเสนอในกำร

ขำยสินทรัพย์ดังกล่ำวแก่กองทุนก่อน

	 			 (8.4)	 สัญญำแก้ไขและแทนท่ีสัญญำเช่ำ	 ด�ำเนินกำร	และบริหำรจัดกำรหลักระหว่ำง	 TICC	TUC	 ในฐำนะผู้เช่ำ	 

	 			 	 	 และกองทุนในฐำนะผู้ให้เช่ำ	(“สัญญำแก้ไขและแทนท่ีสัญญำเช่ำ	ด�ำเนินกำร	และบริหำรจัดกำรหลัก	FOC”)

ข้อสัญญำของสัญญำแก้ไขและแทนท่ีสัญญำเช่ำ	ด�ำเนินกำร	และบริหำรจัดกำรหลัก	FOC	 มีผลบังคับใช้

เม่ือกำรซื้อขำย	FOC	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	2	เสร็จส้ิน	ซ่ึงคือวันท่ี	28	พฤศจิกำยน	พ.ศ.	2560	(“วันมีผล

ใช้บังคับของกำรลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	2”)	ท้ังน้ี	ข้อสัญญำบำงประกำรท่ีเกี่ยวข้องกับ	FOC	ท่ี	TUC	และ	

ทรูมูฟจะขำยให้แก่กองทุนภำยใต้กำรลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	3	 (“FOC	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	3”)	จะมีผล

บังคับใช้เม่ือกำรซื้อขำย	FOC	เพื่อลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	3	เสร็จส้ิน	(“วันมีผลใช้บังคับของกำรลงทุนเพิ่ม

เติม	ครั้งท่ี	3”)

เพื่อวัตถุประสงค์ของกำรสรุปสัญญำแก้ไขและแทนท่ีสัญญำเช่ำ	ด�ำเนินกำร	และบริหำรจัดกำรหลัก	FOC	

กำรขำยและเช่ำทรัพย์สินท่ีกองทุนลงทุนเพิ่มเติมใดๆ	โดยบริษัทในกลุ่มทรูให้แก่กองทุนครั้งถัดไปหลังจำก

กำรลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	2	จะเรียกว่ำ	“กำรลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	3”

ทรัพย์สินท่ี	TICC	และ	TUC	เช่ำ	ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำรอยู่ภำยใต้สัญญำแก้ไขและแทนท่ีสัญญำเช่ำ	

ด�ำเนินกำร	และบริหำรจัดกำรหลัก	FOC	ประกอบด้วย	

(ก)	 ทรัพย์สินจำกส่วนหน่ึงของทรัพย์สินโครงสร้ำงพื้นฐำนโทรคมนำคมเบื้องต้น	

	 TICC

	 (i)	 ระบบ	FOC	หลักในเขตต่ำงจังหวัดควำมยำว	5,112	กิโลเมตร	โดยท่ีในแต่ละปี	TICC	เช่ำ	ด�ำเนินกำร 

	 	 และบริหำรจัดกำรระบบ	 FOC	 หลัก	 ไม่น้อยกว่ำท่ีก�ำหนดในตำรำงแนบท้ำยสรุปข้อก�ำหนดและ 

	 	 เงื่อนไขหลักของสัญญำแก้ไขและแทนท่ีสัญญำเช่ำ	ด�ำเนินกำร	และบริหำรจัดกำรหลัก	FOC

	 (ii)	 อุปกรณ์ระบบสื่อสัญญำณท่ีเกี่ยวข้องกับระบบ	FOC	หลัก

	 (iii)	 ระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นท่ีต่ำงจังหวัดซึ่งเป็นอุปกรณ์โทรคมนำคมประเภท	 Passive	 (ส�ำหรับ 

	 	 กำรใช้แต่เพียงผู้เดียวของ	TICC	เว้นแต่	TICC	ตกลงเป็นอย่ำงอ่ืนหลังปี	พ.ศ.	2561)	และ

	 (iv)	 ระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นท่ีต่ำงจังหวัดซึ่งเป็นอุปกรณ์โทรคมนำคมประเภท	Active	(ส�ำหรับกำร 

	 	 ใช้แต่เพียงผู้เดียวของ	TICC)

(ข)	 ทรัพย์สินจำกส่วนหน่ึงของ	FOC	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	2	หำกกำรโอนขำย	FOC	เพื่อลงทุนเพิ่มเติม	 

	 ครั้งท่ี	2	ท่ีเกี่ยวข้องเสร็จสมบูรณ์

	 TUC

	 (i)	 ร้อยละ	80	ของ	FOC	ของ	TUC	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	2	ซึ่งเป็น	FOC	ส�ำหรับใช้ในธุรกิจให้บริกำร 

	 	 โทรศัพท์เคลื่อนท่ีในเขตพื้นท่ีต่ำงจังหวัด	 ซึ่งมีระยะทำง	 1,113	 กิโลเมตร	 (หรือ	 62,594	 

	 	 คอร์กิโลเมตร)

	 (ii)	 ร้อยละ	 80	 ของ	 FOC	 หลักของ	 ทรูมูฟ	 ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	 ครั้งท่ี	 2	 ซึ่งคือ	 FOC	 หลักส�ำหรับใช ้

	 	 ในธุรกิจให้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนท่ีและอินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล	ซึ่งมี 

	 	 ระยะทำงประมำณ	542	กิโลเมตร	(หรือประมำณ	117,147	คอร์กิโลเมตร)

(ค)	 ทรัพย์สินจำกส่วนหน่ึงของ	FOC	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	3	-	หำกกำรโอนขำย	FOC	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	 

	 ครั้งท่ี	3	ท่ีเกี่ยวข้อง	เสร็จสมบูรณ์
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	 TICC

	 (i)	 ร้อยละ	 80	 ของ	 FOC	 ท่ีรองรับระบบ	 FTTx	 ท่ีทรูมูฟจะขำยให้แก่กองทุนภำยใต้กำรลงทุน 

	 	 เพิ่มเติม	ครั้งท่ี	3	ซึ่งคือ	FOC	ท่ีรองรับระบบ	FTTx	ส�ำหรับใช้ในธุรกิจให้บริกำรอินเทอร์เน็ตและ 

	 	 บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในเขตต่ำงจังหวัด	ซึ่งมีระยะทำงประมำณ	5,933	กิโลเมตร	(หรือประมำณ	 

	 	 220,428	คอร์กิโลเมตร)	(“FOC	รองรับระบบ	FTTx	ของทรูมูฟ	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	3”)

	 TUC

	 (i)	 ร้อยละ	 80	 ของ	 FOC	 ท่ี	 TUC	 จะขำย	 ให้แก่กองทุนภำยใต้กำรลงทุนเพิ่มเติม	 ครั้งท่ี	 3	 ซึ่งคือ	 

	 	 FOC	ส�ำหรับใช้ในธุรกิจให้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนท่ีในเขตพื้นท่ีต่ำงจังหวัด	ซึ่งมีระยะทำงประมำณ	 

  8,017	กิโลเมตร	(หรือประมำณ	252,006		คอร์กิโลเมตร)	(“FOC	ของ	TUC	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	3”)

	 (ii)	 ร้อยละ	 80	 ของ	 FOC	 หลักท่ีทรูมูฟจะขำยให้แก่กองทุนภำยใต้กำรลงทุนเพิ่มเติม	 ครั้งท่ี	 3	 

	 	 ซึง่คอื	FOC	หลกัท่ีรองรบัระบบ	FTTx	ส�ำหรบัใช้ในธรุกจิให้บรกิำรโทรศพัท์เคลือ่นท่ีและอนิเทอร์เน็ต 

	 	 ในเขตกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล	 ซึ่งมีระยะทำงประมำณ	 546	 กิโลเมตร	 (หรือประมำณ	 

	 	 117,871	คอร์กิโลเมตร)	(“FOC	หลักของ	ทรูมูฟ	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	3”)

	 (รวมเรียกว่ำ	“ทรัพย์สินท่ีเช่ำ”)

ทรัพย์สิน	 FOC	 ท่ีโอนมำยังกองทุนท่ีเป็นส่วนหน่ึงของทรัพย์สินโครงสร้ำงพื้นฐำนโทรคมนำคมเบ้ืองต้น	

FOC	 ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	 ครั้งท่ี	 2	 และ	 FOC	 ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	 3	 ซ่ึงกองทุนสำมำรถให้	 TUC	 TICC	

หรือผู้เช่ำและบริหำรจัดกำรดั้งเดิมอ่ืนๆ	เช่ำได้	ภำยใต้สัญญำแก้ไขและแทนท่ีสัญญำเช่ำ	ด�ำเนินกำร	และ

บริหำรจัดกำรหลัก	FOC	รวมเรียกว่ำ	“ทรัพย์สินของกองทุน”

อัตรำค่ำเช่ำ	เป็นดังน้ี

(1)	 ตั้งแต่วันท่ี	25	ธันวำคม	พ.ศ.	2556	จนถึงวันมีผลใช้บังคับของกำรลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	2	อัตรำค่ำเช่ำ 

		 ส�ำหรับทรัพย์สินท่ีเช่ำ	คือ	

	 (ก)	 ระบบ	FOC	หลัก:

	 	 (i)	 จนถึงร้อยละ	 76	 ของระบบ	 FOC	 หลัก	 (93,370	 คอร์กิโลเมตร):	 350	 บำทต่อเดือนต่อ 

	 	 	 	 คอร์กิโลเมตร	และ

	 	 (ii)	 ในส่วนท่ีเกินร้อยละ	 76	 จนถึงร้อยละ	 100	 ของระบบ	 FOC	 หลัก:	 500	 บำทต่อเดือนต่อ 

	 	 	 	 คอร์กิโลเมตร

	 	 โดยอตัรำค่ำเช่ำสทุธท่ีิกองทุนจะได้รบัต่อปีส�ำหรบัระบบ	FOC	หลักจะค�ำนวณจำกอัตรำท่ีระบดุ้ำนบน 

	 	 หักด้วยส่วนลดท่ีอัตรำ	186	ล้ำนบำทต่อปี

	 (ข)	 อุปกรณ์ระบบสื่อสัญญำณท่ีเกี่ยวข้องกับระบบ	FOC	หลัก:	38	ล้ำนบำทต่อปี

	 (ค)	 ระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นท่ีต่ำงจังหวัดซึ่งเป็นอุปกรณ์โทรคมนำคมประเภท	 Passive:	 791	 

	 	 ล้ำนบำทต่อปี	(ท้ังน้ี	อยู่ภำยใต้กำรปรับเปล่ียนอัตรำในอนำคตซึ่งจะมีกำรตกลงกัน	ในกรณีท่ี	TICC	 

	 	 ตกลงสละสิทธิในกำรใช้แต่เพียงผู้เดียวของตน	หลังจำกปี	พ.ศ.	2561)	  

	 	 ระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นท่ีต่ำงจังหวัดซึ่งเป็นอุปกรณ์โทรคมนำคมประเภท	 Active:	 317	 

	 	 ล้ำนบำทต่อปี

(2)	ตั้งแต่วันมีผลใช้บังคับของกำรลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	2	เป็นต้นไป	อัตรำค่ำเช่ำ	ส�ำหรับทรัพย์สินท่ีเช่ำ	คือ

	 (2.1)	ทรัพย์สินของกองทุนจำกส่วนหน่ึงของทรัพย์สินโครงสร้ำงพื้นฐำนโทรคมนำคมเบื้องต้น

	 	 	 (ก)	 ระบบ	 FOC	 หลัก:	 350	 บำท	 ต่อเดือน	 ต่อคอร์กิโลเมตรโดยอัตรำค่ำเช่ำสุทธิท่ีกองทุนจะ 

	 	 	 	 	 ได้รับต่อปีส�ำหรับ	 FOC	 จะค�ำนวณจำกอัตรำท่ีระบุด้ำนบนหักด้วยส่วนลด	 ท่ีอัตรำ	 186	 

	 	 	 	 	 ล้ำนบำทต่อป	ี



9999เชื่อมต่อถึงกันและกันอย่างแท้จริง

	 (ข)	 อุปกรณ์ระบบส่ือสัญญำณท่ีเกี่ยวข้องกับระบบ	 FOC	 หลัก:	 38	 ล้ำนบำทต่อปี:	 ค่ำเช่ำส�ำหรับ 

	 	 ปี	พ.ศ.	 2562	ถึงปี	พ.ศ.	 2564	 (เม่ือวันท่ีมีผลใช้บังคับของกำรลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	 3	 เกิดข้ึน)	 

	 	 35.34	ล้ำนบำทต่อปี	(ซึ่งค�ำนวณโดยหักส่วนลดจ�ำนวนร้อยละ	7	แล้ว)	

	 (ค)	 ระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นท่ีต่ำงจังหวัดซ่ึงเป็นอุปกรณ์โทรคมนำคมประเภท	Passive:	ส�ำหรับป	ี 

	 	 พ.ศ.	2560:	832.13	ล้ำนบำทต่อปี	และตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2561	เป็นต้นไป:	ค่ำเช่ำรำยปีของปีก่อนหน้ำ	 

	 	 บวกด้วยกำรปรับอัตรำเพิ่มข้ึนรำยปี	(annual	escalation)	(อ้ำงอิงกับดัชนีรำคำผู้บริโภค	หรือ	CPI)

	 	 (ท้ังน้ี	 อยู ่ภำยใต้กำรปรับเปล่ียนอัตรำในอนำคตซึ่งจะมีกำรตกลงกัน	 ในกรณีท่ี	 TICC	 ตกลง 

	 	 สละสิทธิในกำรใช้แต่เพียงผู้เดียวของตน	หลังจำกปี	พ.ศ.	2561)	

	 (ง)	 ระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นท่ีต่ำงจังหวัดซ่ึงเป็นอุปกรณ์โทรคมนำคมประเภท	Active:	

	 	 (i)	 ส�ำหรับปี	พ.ศ.	2560:	333.48	ล้ำนบำท	ต่อปี

	 	 (ii)	 ส�ำหรับปี	 พ.ศ.	 2561:	 333.48	 ล้ำนบำทต่อปี	 บวกด้วยกำรปรับอัตรำเพิ่มข้ึนรำยปี	 (annual	 

	 	 	 	 escalation)	(อ้ำงอิงกับดัชนีรำคำผู้บริโภค	หรือ	CPI)		

	 	 (iii)	ส�ำหรับปี	พ.ศ.	2562	(ตั้งแต่วันมีผลใช้บังคับของกำรลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	3):	ค่ำเช่ำรำยปีของ 

	 	 	 	 ปี	พ.ศ.	2561	(หักออกร้อยละ	7	เน่ืองจำกกำรหมดอำยุกำรเช่ำของอุปกรณ์	Wifi	และ	DSLAM)	 

	 	 	 	 บวกด้วยกำรปรับอัตรำเพิ่มข้ึนรำยปี	 (annual	escalation)	 (อ้ำงอิงกับดัชนีรำคำผู้บริโภค	หรือ	 

	 	 	 	 CPI)	และ	

	 	 (iv)	ส�ำหรับปี	 พ.ศ.	 2563	 ถึง	 พ.ศ.	 2564:	 ค่ำเช่ำรำยปีของปีก่อนหน้ำ	 บวกด้วยกำรปรับอัตรำ 

	 	 	 	 เพิ่มข้ึนรำยปี	(annual	escalation)	(อ้ำงอิงกับดัชนีรำคำผู้บริโภค	หรือ	CPI)	

(2.2)	ทรัพย์สินของกองทุนจำกส่วนหน่ึงของ	FOC	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	2

	 (ก)	 FOC	ของ	TUC	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	2:	350	บำทต่อเดือนต่อคอร์กิโลเมตร	โดยอัตรำค่ำเช่ำสุทธิ 

	 	 ท่ีกองทุนจะได้รับต่อปีส�ำหรับ	FOC	จะค�ำนวณจำกอัตรำท่ีระบุด้ำนบนหักด้วยส่วนลด	ท่ีอัตรำ	12	 

	 	 ล้ำนบำทต่อปี

	 (ข)	 FOC	หลักของ	ทรูมูฟ	 ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	 2:	 350	บำทต่อเดือนต่อคอร์กิโลเมตร	 โดยอัตรำ 

	 	 ค่ำเช่ำสุทธิท่ีกองทุนจะได้รับต่อปีส�ำหรับ	 FOC	 จะค�ำนวณจำกอัตรำท่ีระบุด้ำนบนหักด้วยส่วนลด	 

	 	 ท่ีอัตรำ	6	ล้ำนบำทต่อปี

(2.3)	ทรัพย์สินจำกส่วนหน่ึงของ	FOC	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	3

	 (ก)	 FOC	รองรับระบบ	FTTx	ของทรูมูฟ	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	3:	350	บำทต่อเดือนต่อคอร์กิโลเมตร	 

	 	 โดยอัตรำค่ำเช่ำสุทธิท่ีกองทุนจะได้รับต่อปีส�ำหรับ	FOC	จะค�ำนวณจำกอัตรำท่ีระบุด้ำนบนหักด้วย 

	 	 ส่วนลด	ท่ีอัตรำ	65	ล้ำนบำทต่อปี

	 (ข)	 FOC	ของ	TUC	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	3:	350	บำทต่อเดือนต่อคอร์กิโลเมตร	โดยอัตรำค่ำเช่ำสุทธิ 

	 	 ท่ีกองทุนจะได้รับต่อปีส�ำหรับ	FOC	จะค�ำนวณจำกอัตรำท่ีระบุด้ำนบนหักด้วยส่วนลด	ท่ีอัตรำ	88	 

	 	 ล้ำนบำทต่อปี

	 (ค)	 FOC	หลักของ	ทรูมูฟ	 ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	 3:	 350	บำทต่อเดือนต่อคอร์กิโลเมตร	 โดยอัตรำ 

	 	 ค่ำเช่ำสุทธิท่ีกองทุนจะได้รับต่อปีส�ำหรับ	 FOC	 จะค�ำนวณจำกอัตรำท่ีระบุด้ำนบนหักด้วยส่วนลด	 

	 	 ท่ีอัตรำ	6	ล้ำนบำทต่อปี

	 กำรปรับเปลี่ยนของอัตรำค่ำเช่ำ	 เป็นดังน้ี	 กำรปรับอัตรำค่ำเช่ำเพิ่มข้ึนรำยปี	 (annual	 escalation)	 

	 ส�ำหรับอัตรำค่ำเช่ำระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นท่ีต่ำงจังหวัด	 (ส�ำหรับอุปกรณ์โทรคมนำคมประเภท	 

	 Active	และอุปกรณ์โทรคมนำคมประเภท	Passive)	 ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของทรัพย์สินโครงสร้ำงพื้นฐำน
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โทรคมนำคมเบื้องต้นในอัตรำร้อยละ	5	ต่อปี	ในปี	พ.ศ.	2558	และในอัตรำเท่ำกับดัชนีรำคำผู้บริโภค	(Con-

sumer	Price	Index	หรือ	CPI)	ท่ีประกำศโดยกระทรวงพำณิชย์	ประเทศไทยส�ำหรับปีก่อนหน้ำ	โดยเริ่มคิด

ค�ำนวณจำกเดือนมกรำคม	พ.ศ.	2559	ท้ังน้ี	อัตรำดังกล่ำวต้องไม่เกินร้อยละ	3.5	และในกรณีท่ีอัตรำดัชนี

รำคำผู้บริโภค	 (Consumer	Price	 Index	หรือ	CPI)	 ติดลบ	จะไม่มีกำรปรับอัตรำค่ำเช่ำ	 ท้ังน้ีไม่มีกำรปรับ

อัตรำค่ำเช่ำเพิ่มส�ำหรับกำรเช่ำ	ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำร	FOC	และอุปกรณ์ระบบส่ือสัญญำณ

ระยะเวลำของกำรเช่ำ	ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำรมีก�ำหนดอำยุเป็นดังน้ี

(ก)	 ทรัพย์สินของกองทุนจำกส่วนหน่ึงของทรัพย์สินโครงสร้ำงพื้นฐำนโทรคมนำคมเบ้ืองต้น

	 (i)	 ส�ำหรับระบบ	FOC	หลัก	และระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นท่ีต่ำงจังหวัดซึ่งเป็นอุปกรณ์โทรคมนำคม 

	 	 ประเภท	 Passive	 จนถึง	 31	 ธันวำคม	พ.ศ.	 2569	 นับต้ังแต่วันท่ีวันมีผลใช้บังคับของกำรลงทุน 

	 	 เพิ่มเติม	ครั้งท่ี	3	 เกิดข้ึน	ระยะเวลำของกำรเช่ำ	ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำรจะขยำยให้ส้ินสุด 

	 	 ลงในวันท่ี	15	กันยำยน	พ.ศ.	2576	(“ระยะเวลำกำรเช่ำระยะแรก”	(Initial	Term))	และ

	 (ii)	 ส�ำหรับอุปกรณ์ระบบสื่อสัญญำณท่ีเกี่ยวข้องกับระบบ	FOC	หลัก	และ	ระบบบรอดแบนด์ในเขต 

	 	 พื้นท่ีต่ำงจังหวัดซึ่งเป็นอุปกรณ์โทรคมนำคมประเภท	Active	 (ยกเว้นอุปกรณ์	Wifi	และ	DSLAM	 

	 	 ซึ่งจะเช่ำจนถึง	31	ธันวำคม	พ.ศ.	2561)	จนถึง	31	ธันวำคม	พ.ศ.	2561	และนับต้ังแต่วันท่ีวันมี 

	 	 ผลใช้บังคับของกำรลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	3	เกิดข้ึน	ระยะเวลำของกำรเช่ำ	ด�ำเนินกำรและบริหำร 

	 	 จัดกำรจะขยำยให้สิ้นสุดลงในวันท่ี	31	ธันวำคม	พ.ศ.	2564	

(ข)	 ทรัพย์สินของกองทุนจำกส่วนหน่ึงของ	 FOC	 ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	 ครั้งท่ี	 2	 และ	 FOC	 ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	 

	 ครั้งท่ี	 3	 -	 หำกกำรโอนขำย	 FOC	 ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	 ครั้งท่ี	 2	 หรือ	 FOC	 ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	 ครั้งท่ี	 3	 

	 เสร็จสมบูรณ์	 แล้วแต่กรณี	 นับต้ังแต่วันมีผลใช้บังคับของกำรลงทุนเพิ่มเติม	 ครั้งท่ี	 2	 หรือวันมีผล 

	 ใช้บังคับของกำรลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	3	แล้วแต่กรณี	จนถึง	15	กันยำยน	พ.ศ.	2576

กำรต่ออำยุระยะเวลำกำรเช่ำ	ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำรเป็นดังน้ี	 (ก)	ส�ำหรับกำรเช่ำ	ด�ำเนินกำรและ

บริหำรจัดกำรระบบ	FOC	หลัก	และระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นท่ีต่ำงจังหวัดซ่ึงเป็นอุปกรณ์โทรคมนำคม

ประเภท	Passive	ซ่ึงเป็นทรัพย์สินของกองทุนจำกส่วนหน่ึงของทรัพย์สินโครงสร้ำงพื้นฐำน	อย่ำงน้อยสอง

ปีก่อนสิ้นสุดระยะเวลำของกำรเช่ำ	 ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำรในขณะน้ัน	 (ระยะเวลำกำรเช่ำ	 ด�ำเนิน

กำรและบริหำรจัดกำรช่วงแรก	หรือระยะเวลำท่ีถูกขยำย	แล้วแต่กรณี)	TICC	และ/หรือ	ผู้เช่ำและบริหำร

จัดกำรดั้งเดิมอื่นๆ	จะแจ้งกองทุนหำก	TICC	และ/หรือ	ผู้เช่ำและบริหำรจัดกำรดั้งเดิมอ่ืนๆ	ต้องกำต่ออำยุ

ระยะเวลำ	 และ/หรือขยำยระยะเวลำกำรเช่ำ	 ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำรทรัพย์สินท่ีเกี่ยวข้อง	 ส�ำหรับ

ช่วงเวลำท่ีคู่สัญญำตกลงร่วมกัน	และในอัตรำตลำดท่ีจะตกลงร่วมกัน	และอยู่ภำยใต้กำรตกลงร่วมกันใน

เรื่องส่วนลด	 แต่ท้ังน้ี	 ส่วนลดดังกล่ำวต้องไม่น้อยกว่ำท่ี	 TICC	 และ/หรือผู้เช่ำและบริหำรจัดกำรดั้งเดิม

อื่นๆ	 เคยได้รับ	 (ข)	 ส�ำหรับกำรเช่ำ	 ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำรอุปกรณ์ระบบสื่อสัญญำณท่ีเกี่ยวข้อง

กับระบบ	 FOC	 หลักและระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นท่ีต่ำงจังหวัดซึ่งประกอบด้วยอุปกรณ์โทรคมนำคม

ประเภท	 Active	 ซ่ึงเป็นทรัพย์สินของกองทุนจำกส่วนหน่ึงของทรัพย์สินโครงสร้ำงพื้นฐำนโทรคมนำคม

เบื้องต้น	อย่ำงน้อยหน่ึงปีก่อนสิ้นสุดระยะเวลำของกำรเช่ำ	ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำรในขณะน้ัน		TICC	

และ/หรือ	ผู้เช่ำและบริหำรจัดกำรดั้งเดิมอ่ืนๆ	จะแจ้งกองทุนหำก	TICC	และ/หรือผู้เช่ำและบริหำรจัดกำร

ดั้งเดิมอื่นๆ	 ต้องกำรต่ออำยุระยะเวลำ	 และ/หรือขยำยระยะเวลำกำรเช่ำ	 ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำร

ทรัพย์สินท่ีเกี่ยวข้อง	 ส�ำหรับช่วงเวลำท่ีคู่สัญญำตกลงร่วมกัน	 และในอัตรำตลำดท่ีจะตกลงร่วมกัน	 และ

อยู่ภำยใต้กำรตกลงร่วมกันในเรื่องส่วนลด	 แต่ท้ังน้ี	 ส่วนลดดังกล่ำวต้องไม่น้อยกว่ำท่ี	 TICC	 และ/หรือ 

ผู้เช่ำและบริหำรจัดกำรด้ังเดิมอื่นๆ	เคยได้รับ	(ค)	ส�ำหรับทรัพย์สินจำกส่วนหน่ึงของ	FOC	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	

ครั้งท่ี	2	และทรัพย์สินจำกส่วนหน่ึงของ	FOC	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	3	TICC	และ/หรือ	TUC	และ/หรือ	

ผู้เช่ำและบริหำรจัดกำรดั้งเดิมอื่นๆ	จะต่ออำยุกำรเช่ำ	ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำร	(ซ่ึงจะส้ินสุดลงในวัน

ท่ี	15	กันยำยน	พ.ศ.	2576	(“ระยะเวลำกำรเช่ำระยะแรก”	(Initial	Term))	ส�ำหรับกำรเช่ำไม่น้อยกว่ำร้อยละ	

80	ของคอร์กิโลเมตรท้ังหมดของทรัพย์สินดังกล่ำว	เป็นระยะเวลำ	(1)	10	ปี	นับจำกวันครบอำยุสัญญำเช่ำ

ระยะแรก	(Initial	Term)	หรือ	(2)	ระยะเวลำท่ีเหลืออยู่ของใบอนุญำตประกอบกิจกำรโทรคมนำคมท่ี	TICC	
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หรือบริษัทในกลุ่มทรูท่ีให้บริกำรบรอดแบนด์ถืออยู่	แล้วแต่เวลำใดจะสั้นกว่ำ	หำกหลังจำกครบอำยุสัญญำ

เช่ำระยะแรก	(Initial	Term)	TICC	หรือ	บริษัทในกลุ่มทรูได้รับใบอนุญำตประกอบกิจกำรโทรคมนำคมเพื่อ

ให้บริกำรบรอดแบนด์จำก	กสทช	และเงื่อนไขข้อใดข้อหน่ึงดังต่อไปน้ีครบถ้วน	(1)	รำยได้รวมท้ังปีของกลุ่ม

ทรูจำกกำรให้บริกำรบรอดแบนด์	ท่ีระบุในรำยงำนประจ�ำปี	พ.ศ.2575	ของทรู	เกินกว่ำ	16,546,000,000	

บำท	หรือ	(2)	ส่วนแบ่งตลำดโดยรวมของกลุ่มทรูในกำรให้บริกำรบรอดแบนด์	ตำมข้อมูลล่ำสุดท่ีประกำศ

โดยหน่วยงำนท่ีน่ำเช่ือถือ	 มำกกว่ำร้อยละ	 3	 ท้ังน้ี	 ภำยใต้ข้อก�ำหนดและเงื่อนไขอย่ำงเดียวกัน	 ยกเว้น	

อัตรำค่ำเช่ำรำยเดือนท่ีใช้บังคับ	(ซ่ึงต้องไม่น้อยกว่ำ	350	บำท	ต่อคอร์กิโลเมตร)	ตำมท่ีคู่สัญญำได้ตกลง

ร่วมกัน	เว้นแต่คู่สัญญำตกลงไว้เป็นอย่ำงอ่ืน

กองทุนมีสิทธิให้เช่ำแก่บุคคลใดๆ	และให้บุคคลใดๆ	ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำรระบบ	FOC	หลัก	และ	

อุปกรณ์ระบบสื่อสัญญำณ	ท่ีไม่ได้ถูกเช่ำ	ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำรโดย	TICC	และ/หรือ	TUC	ภำยใต้

สัญญำแก้ไขและแทนท่ีสัญญำเช่ำ	ด�ำเนินกำร	และบริหำรจัดกำรหลัก	FOC	ให้แก่บุคคลใดๆ	ท้ังน้ี	อยู่ภำย

ใต้สิทธิของ	TICC	และ	TUC	ตำมท่ีระบุด้ำนล่ำงน้ี	 (ก)	หำกกองทุนประสงค์จะให้เช่ำแก่ผู้เช่ำและบริหำร

จัดกำรท่ีเป็นบุคคลภำยนอกและให้ผู้เช่ำและบริหำรจัดกำรท่ีเป็นบุคคลภำยนอกด�ำเนินกำรและบริหำร

จัดกำร	 หรือ	 ด�ำเนินกำรเจรจำตกลงเรื่องกำรเช่ำ	 กำรด�ำเนินกำร	 และบริหำรจัดกำรทรัพย์สินท่ียังไม่ได้

อยู่ภำยใต้กำรเช่ำ	ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำรโดย	TICC	และ/หรือ	TUC	ภำยใต้สัญญำแก้ไขและแทนท่ี

สัญญำเช่ำ	 ด�ำเนินกำร	 และบริหำรจัดกำรหลัก	 FOC	 กองทุนต้องยื่นค�ำเสนอในกำรเช่ำ	 ด�ำเนินกำรและ

บริหำรจัดกำรดังกล่ำวให้แก่	TICC	และ	TUC	ก่อน	และ	TICC	และ/หรือTUC	มีสิทธิตอบรับค�ำเสนอในกำร 

เช่ำ	 ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำร	 โดยเงื่อนไขในกำรเช่ำ	 ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำรท่ีให้แก่	 TICC	 

และ/หรือ	TUC	น้ันต้องไม่เป็นเงื่อนไขท่ีด้อยกว่ำท่ีเสนอให้แก่ผู้เช่ำและบริหำรจัดกำรท่ีเป็นบุคคลภำยนอก	

(รวมท้ัง	หำกผู้เช่ำและบริหำรจัดกำรท่ีเป็นบุคคลภำยนอกมีสิทธิได้รับส่วนลดใดๆ	TICC	และ/หรือ	TUC	จะ

ได้รับส่วนลดดังกล่ำวด้วยเช่นกัน)	ท้ังน้ี	กองทุนจะไม่ให้เช่ำ	FOC	แก่บุคคลใดๆ	ในอัตรำท่ีต�่ำกว่ำ	500	บำท	 

ต่อคอร์กิโลเมตร	 ต่อเดือน	 (ข)	 หำกเม่ือใดก็ตำมกองทุนได้เข้ำท�ำสัญญำกับผู้เช่ำและบริหำรจัดกำรท่ี

เป็นบุคคลภำยนอก	 เพื่อเช่ำ	 ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำรทรัพย์สินประเภทเดียวกันกับทรัพย์สินท่ีเช่ำ 

ภำยใต้สัญญำแก้ไขและแทนท่ีสัญญำเช่ำ	ด�ำเนินกำร	และบริหำรจัดกำรหลัก	FOC	และมีเงื่อนไขท่ีเป็นคุณ

มำกกว่ำท่ีให้แก่	TICC	และ	TUC	น้ัน	TICC	และ/หรือTUC	มีสิทธิให้กองทุนด�ำเนินกำรแก้ไขสัญญำแก้ไข

และแทนท่ีสัญญำเช่ำ	ด�ำเนินกำร	และบริหำรจัดกำรหลัก	FOC	เพื่อให้	TICC	และ	TUC	ได้รับเงื่อนไขท่ี

เป็นคุณดังกล่ำวน้ัน

กองทุนไม่มีหน้ำท่ีใดๆ	 ในกำรด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำรโครงข่ำยหรือบริหำรจัดกำรทรัพย์สิน	 ท้ังน้ี		

TICC	และ/หรือ	 TUC	 มีหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ	 	 (ไม่ว่ำจะด�ำเนินกำรด้วยตนเอง	หรือ	ผ่ำนบุคคลอื่นใดท่ี	

TICC	และ/หรือ	 TUC	แต่งตั้ง)	 ในกำรบ�ำรุงรักษำ	กำรด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำรทรัพย์สินท่ีเช่ำ	 และ	

FOC	 ท่ียังว่ำงอยู่	 ให้เป็นไปตำมระดับมำตรฐำนกำรบริกำรท่ีระบุไว้ในสัญญำแก้ไขและแทนท่ีสัญญำเช่ำ	

ด�ำเนินกำร	และบริหำรจัดกำรหลัก	FOC	และตำมหลักเกณฑ์ท่ี	กสทช.	ก�ำหนด

TICC	และ	TUC	ตกลงว่ำจะใช้	ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำรทรัพย์สินท่ีเช่ำตำมข้อก�ำหนดและเงื่อนไขท่ี

ระบุในสัญญำแก้ไขและแทนท่ีสัญญำเช่ำ	ด�ำเนินกำร	และบริหำรจัดกำรหลัก	FOC	เงื่อนไขดังกล่ำว	รวม

ถึงแต่ไม่จ�ำกัดเพียง	 จะใช้มำตรกำรป้องกันท่ีเหมำะสมท้ังปวงเพื่อหลีกเล่ียงกำรสร้ำงควำมเสียหำยแก่ 

ทรัพย์สินท่ีเช่ำ	 จะไม่ใช้ทรัพย์สินท่ีเช่ำเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือไปจำกกิจกำรโทรคมนำคม	 

และ/หรือ	 กิจกำรวิทยุกระจำยเสียง	 วิทยุโทรทัศน์	 (หำกได้รับกำรอนุญำตตำมกฎหมำยให้ด�ำเนินกำรได้)	

จะแจ้งให้กองทุนทรำบในทันทีท่ีท�ำได้หลังจำกรู้ว่ำเกิดเหตุเพลิงไหม้	 น�้ำท่วม	 กรณีฉุกเฉิน	 หรืออุบัติเหตุ

ใดๆ	ท่ีกระทบต่อทรัพย์สินท่ีเช่ำ

กองทุนไม่มีหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบใดๆ	เกี่ยวกับกำรจัดหำมำซ่ึงสิทธิแห่งทำงส�ำหรับทรัพย์สินของกองทุน	

ท้ังน้ี	TICC	และ	TUC	รับทรำบและยืนยันว่ำสิทธิแห่งทำงท่ีเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินของกองทุนโดยนิติกรรม
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สัญญำท่ีได้ให้สิทธิไว้	อยู่ในชื่อของ	TICC	หรือ	TUC	หรือช่ือของผู้เช่ำและบริหำรจัดกำรดั้งเดิมอ่ืนใด	(หำก

มี)	ตลอดระยะเวลำของกำรเช่ำ	ตำมสัญญำแก้ไขและแทนท่ีสัญญำเช่ำช่วง	ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำร

หลัก	FOC	และเม่ือสิ้นสุดสัญญำแก้ไขและแทนท่ีสัญญำเช่ำช่วง	ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำรหลัก	FOC	

TICC	และ	TUC	จะด�ำเนินกำรให้มีสิทธิแห่งทำงส�ำหรับทรัพย์สินของกองทุน	ตรำบใดท่ี	TICC	TUC	หรือ

บริษัทในกลุ่มทรูสำมำรถกระท�ำได้ตำมกฎหมำยและไม่มีผู้เช่ำรำยอ่ืนโดยเป็นไปตำมข้อก�ำหนดและเงื่อนไข

ภำยใต้สัญญำแก้ไขและแทนท่ีสัญญำเช่ำช่วง	ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำรหลัก	FOC		ท้ังน้ีกองทุนตกลง

ท่ีจะเป็นผู้รับผิดชอบในค่ำสิทธิแห่งทำงในจ�ำนวนและวิธีกำรตำมท่ีกองทุนและ	TICC	และ	TUC	ได้ตกลง

กันซ่ึงในอนำคตค่ำสิทธิแห่งทำงดังกล่ำวอำจมีกำรเปล่ียนแปลงโดยอ้ำงอิงจำกค่ำสิทธิแห่งทำงท่ีเรียกเก็บ

จำก	TICC	และ	TUC	ส�ำหรับทรัพย์สินของกองทุนโดยเป็นไปตำมข้อก�ำหนดและเงื่อนไขของสัญญำแก้ไข

และแทนท่ีสัญญำเช่ำช่วง	ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำรหลัก	FOC	นอกจำกน้ีTUC	และ	TICC	ตกลงท่ีจะ

รับผิดชอบรำคำและค่ำใช้จ่ำยในกำรย้ำย	FOC	ลงใต้ดิน	อันเกี่ยวเน่ืองกับ	FOC	จำกทรัพย์สินโครงสร้ำง

พื้นฐำนโทรคมนำคมเบ้ืองต้น	FOC	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	2	และ	FOC	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	3	(โดยท่ี	

TUC	 จะต้องได้รับค่ำตอบแทนส�ำหรับกำรย้ำยทรัพย์สินจำกกองทุน	 โดยเป็นไปตำมเงื่อนไขของสัญญำ

แก้ไขและแทนท่ีสัญญำเช่ำช่วง	ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำรหลักเสำโทรคมนำคม)	และส�ำหรับส่วนต่ำง

ระหว่ำงค่ำสิทธิแห่งทำงท่ีเรียกเก็บจำกกำรวำงสำยพำดผ่ำนเสำไฟฟ้ำและค่ำสิทธิแห่งทำงของท่อใต้ดิน

ส�ำหรับส่วนของ	FOC	ซึ่งจะถูกย้ำยลงใต้ดิน

ข้อตกลงท่ีจะไม่แข่งขัน	 ระบุว่ำ	 เว้นแต่ได้รับกำรอนุมัติเป็นลำยลักษณ์อักษรจำกกองทุนก่อน	 TUC	 และ	

TICC	จะไม่ด�ำเนินกำร	(และจะจัดกำรให้บริษัทในกลุ่มทรูไม่ด�ำเนินกำร)	สร้ำง	FOC	ใหม่ในเส้นทำงเดียวกัน

กับ	 FOC	 ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของทรัพย์สินโครงสร้ำงพื้นฐำนโทรคมนำคมเบื้องต้น,	 FOC	 ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	 

ครั้งท่ี	2,	FOC	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	3	หรือ	FOC	อ่ืนๆซ่ึงถูกขำยให้แก่กองทุน	และ/หรือถูกเช่ำโดยบริษัท

ในกลุ่มทรู	ณ	วันท่ี	28	พฤศจิกำยน	พ.ศ.	2560	(และวันมีผลใช้บังคับของกำรลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	3	เม่ือ

มีกำรได้มำซึ่ง	 FOC	 ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	 ครั้งท่ี	 3	 เกิดข้ึน)	 โดยมีข้อยกเว้นตำมกรณีใดกรณีหน่ึงดังต่อไปน้ี	 

(ก)	 FOC	 ซึ่งกองทุนสำมำรถให้เช่ำแก่บริษัทใดๆในกลุ่มทรูมีปริมำณควำมจุในเชิงเทคนิคไม่เพียงพอ 

ต่อควำมต้องกำรใช้บริกำรของบริษัทในกลุ่มทรูท่ีเกี่ยวข้องอย่ำงเต็มท่ี	 โดยมีเงื่อนไขว่ำจะต้องมีหลัก

ฐำนและค�ำอธิบำยท่ีเพียงพอและเป็นเหตุเป็นผลท่ีเกี่ยวกับควำมจุในเชิงเทคนิคท่ีไม่เพียงพอดังกล่ำว

ให้แก่กองทุนเพื่อเป็นข้อมูล	 หรือ	 (ข)	 กองทุนปฏิเสธท่ีจะให้เช่ำ	 FOC	 ท่ีมีอยู่แก่บริษัทใดในกลุ่มทรู	 หรือ	 

(ค)	คู่สัญญำไม่สำมำรถตกลงเงื่อนไขท่ีสมเหตุสมผลในเชิงพำณิชย์ส�ำหรับกำรเช่ำ	FOC	ท่ีมีอยู่ได้

ในแต่ละกรณีท่ีระบุไว้ข้ำงต้น	บริษัทใดๆในกลุ่มทรูอำจใช้ดุลยพินิจเป็นกำรส่วนตัวท่ีจะสร้ำง	FOC	ในเส้น

ทำงเดียวกันกับทรัพย์สินของกองทุนเพื่อตอบสนองต่อควำมต้องกำรใช้บริกำรของบริษัทในกลุ่ม	 ทรูท่ี

เกี่ยวข้อง	อย่ำงไรก็ตำม	มีเงื่อนไขด้วยว่ำ	TUC	หรือ	TICC	จะต้องแจ้งให้กองทุนทรำบถึงเจตนำท่ีจะเช่ำ	

FOC	ท่ีมีอยู่ก่อน	(พร้อมท้ังรำยละเอียดของควำมจุและควำมต้องกำรทำงเทคนิคอื่นๆ	ตำมท่ีบริษัทในกลุ่ม

ทรูท่ีเกี่ยวข้องต้องกำร)	โดยกองทุนจะตอบกลับ	TUC	หรือ	TICC	ว่ำจะให้เช่ำ	FOC	ท่ีมีอยู่แก่บริษัทในกลุ่ม

ทรูท่ีเกี่ยวข้องตำมควำมต้องกำรท่ีได้รับแจ้งหรือไม่	พร้อมกับเงื่อนไขท่ีสมเหตุสมผลในเชิงพำณิชย์อันเกี่ยว

เน่ืองกับกำรเช่ำให้แก่	TUC	หรือ	TICC	ได้รับทรำบ	ภำยในระยะเวลำ	30	วัน	นับแต่ได้รับกำรแจ้งจำก	TUC	

หรือ	TICC	 	 ในกรณีท่ี	FOC	 ท่ีมีอยู่ของกองทุนส�ำหรับเส้นทำงใดๆมีควำมจุไม่เพียงพอหรือไม่ตอบสนอง

ต่อควำมต้องกำรทำงเทคนิคในกำรใช้บริกำรของบริษัทในกลุ่มทรูท่ีเกี่ยวข้องได้ไม่ว่ำในแง่ใด	แล้วแต่กรณี	

TUC	หรือ	TICC	จะเช่ำหรือจะด�ำเนินกำรให้บริษัทในกลุ่มทรูท่ีเกี่ยวข้องเช่ำ	FOC	ท่ีมีอยู่ของกองทุนจนครบ

ร้อยละ	100	ก่อน	ภำยใต้เงื่อนไขท่ีว่ำ	FOC	 ท่ีมีอยู่ของกองทุนสำมำรถใช้ในกำรด�ำเนินกำรของบริษัทใน

กลุ่มทรูน้ันๆได้อย่ำงเหมำะสม	และ	TUC	หรือ	TICC	และ/หรือ	บริษัทในกลุ่มทรูใดๆ	อำจเลือกท่ีจะด�ำเนิน

กำรสร้ำง	FOC	ใหม่เพิ่มข้ึนในเส้นทำงเดียวกันกับ	FOC	ท่ีมีอยู่ของกองทุน	ภำยใต้เงื่อนไขท่ีระบุไว้ด้ำนล่ำง

น้ี	ท้ังน้ี	หำก	(ก)	กองทุนไม่ตอบกลับหนังสือของ	TUC	หรือ	TICC	ภำยในระยะเวลำ	30	วันท่ีระบุไว้ก่อน

หน้ำน้ี	หรือ	(ข)	กองทุนแจ้งแก่	TUC	หรือ	TICC	ว่ำกองทุนปฏิเสธท่ีจะให้เช่ำ	FOC	ท่ีมีอยู่ของกองทุน	หรือ	

(ค)	กองทุนเสนอเงื่อนไขกำรเช่ำ	FOC	ท่ีมีอยู่ของกองทุนให้แก่	TUC	หรือ	TICC	พิจำรณำแล้ว	แต่	TUC	
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หรือ	TICC	และ	กองทุนไม่สำมำรถตกลงเงื่อนไขท่ีสมเหตุสมผลในเชิงพำณิชย์ท่ีเกี่ยวกับกำรเช่ำ	FOC	ท่ี

มีอยู่ของกองทุนดังกล่ำวได้	ภำยในระยะเวลำ	30	วัน	นับแต่วันท่ีกองทุนได้เสนอเงื่อนไขกำรเช่ำให้	TUC	

หรือ	TICC	ได้พิจำรณำ	บริษัทในกลุ่มทรูท่ีเกี่ยวข้องจะมีสิทธิด�ำเนินกำรสร้ำง	FOC	ใหม่เพิ่มข้ึนในเส้นทำง

เดียวกันกับ	FOC	ท่ีมีอยู่ของกองทุนได้		ท้ังน้ี	TUC	หรือ	TICC	จะต้องแจ้งข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับ	FOC	ใหม่

ท่ีบริษัทในกลุ่มทรูท่ีเกี่ยวข้องด�ำเนินกำรสร้ำงให้กองทุนได้รับทรำบเป็นลำยลักษณ์อักษร	โดยเร็วท่ีสุดเท่ำ

ท่ีจะสำมำรถกระท�ำได้ภำยหลังจำกกำรด�ำเนินกำรสร้ำง	FOC	ใหม่เสร็จสมบูรณ์	ส�ำหรับข้อก�ำหนดท่ีเกี่ยว

กับข้อตกลงท่ีจะไม่แข่งขันน้ีจะยังคงมีผลแม้ระยะเวลำกำรเช่ำ	ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำรภำยใต้สัญญำ

แก้ไขและแทนท่ีสัญญำเช่ำ	ด�ำเนินกำร	และบริหำรจัดกำรหลัก	FOC	น้ีจะสิ้นสุดลง

ส�ำหรับทรัพย์สินท่ีมำจำกส่วนหน่ึงของทรัพย์สินโครงสร้ำงพื้นฐำนโทรคมนำคม	 TICC	 มีสิทธิแต่เพียง 

ผู้เดียวในกำรเช่ำ	 ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำรระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นท่ีต่ำงจังหวัดจำกกองทุน	 

ภำยหลังจำก	31	ธันวำคม	พ.ศ.	2561	TICC	อำจตกลงสละสิทธิกำรใช้แต่ผู้เดียว	ท้ังน้ี	ภำยใต้ข้อก�ำหนด

และเงื่อนไขท่ี	TICC	ตกลงยินยอม

กองทุนมีหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบในกำรจัดให้มีและคงไว้ซึ่งประกันภัยประเภทควำมรับผิดต่อบุคคลภำยนอก

บนทรัพย์สินท่ีเช่ำ	รวมท้ังมีหน้ำท่ีต้องช�ำระเบี้ยประกันภัย

กองทุน	และ	TICC	และ/หรือ	TUC	ต่ำงตกลงท่ีจะรับผิดชดใช้ค่ำสินไหมทดแทนและค่ำเสียหำยท้ังปวงให้

แก่อีกฝ่ำย	อันเป็นผลมำจำกกำรผิดค�ำรับรอง	ค�ำรับประกัน	และข้อปฏิบัติของตนภำยใต้สัญญำแก้ไขและ

แทนท่ีสัญญำเช่ำ	ด�ำเนินกำร	และบริหำรจัดกำรหลัก	FOC	ท้ังน้ี	โดยมีข้อยกเว้นต่ำงๆ	ตำมหลักปฏิบัติใน

อุตสำหกรรม

ส�ำหรับกำรโอนสิทธิเรียกร้อง	กองทุน	และ	TICC	และ/หรือ	TUC	ต่ำงสำมำรถโอนสิทธิ	และ/หรือ	หน้ำท่ี

ของตนภำยใต้สัญญำแก้ไขและแทนท่ีสัญญำเช่ำ	 ด�ำเนินกำร	 และบริหำรจัดกำรหลัก	 FOC	 ให้แก่บุคคล

ภำยนอก	เม่ือได้รับควำมยินยอมเป็นลำยลักษณ์อักษรจำกคู่สัญญำอีกฝ่ำยก่อน	โดย	TICC	และ	TUC	อำจ

ใช้หรือให้บริกำรท่ีเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินท่ีเช่ำภำยใต้สัญญำแก้ไขและแทนท่ีสัญญำเช่ำ	 ด�ำเนินกำร	 และ

บริหำรจัดกำรหลัก	FOC	แก่ลูกค้ำของ	TICC	และ/หรือ	TUC	หรือกำรเช่ำช่วงทรัพย์สินท่ีเช่ำให้แก่บุคคล

อื่นใดตำมท่ีก�ำหนดไว้ในสัญญำ	นอกจำกน้ี	กองทุนจะไม่ขำย	โอนหรือจ�ำหน่ำยจ่ำยโอนทรัพย์สินท่ีเช่ำแก ่

ผู้ใดโดยไม่ได้รับควำมยินยอมเป็นลำยลักษณ์อักษรล่วงหน้ำจำก	TICC	และ	TUC	ก่อน	(ท้ังน้ี	กำรพิจำรณำ

ให้ควำมยินยอมดังกล่ำว	 จะเป็นไปอย่ำงสมเหตุสมผลและไม่ชักช้ำ)	 และกองทุนจะต้องจัดกำรให้ผู้ท่ีซื้อ

หรือรับโอนทรัพย์สินท่ีเช่ำตกลงเป็นลำยลักษณ์อักษร	 (โดยเป็นเงื่อนไขก่อนกำรขำย	 โอน	หรือ	 จ�ำหน่ำย

จ่ำยโอนดังกล่ำว)	 ท่ีจะปฏิบัติตำมข้อก�ำหนดและเงื่อนไขของสัญญำแก้ไขและแทนท่ีสัญญำเช่ำ	 ด�ำเนิน

กำร	และบริหำรจัดกำรหลัก	FOC	และรับไปซึ่งสิทธิ	ควำมรับผิดและหน้ำท่ีต่ำงๆ	ภำยใต้สัญญำดังกล่ำว

ในกรณีจ�ำเป็น	 หรือ	 สมควร	 ท่ีจะต้องมีกำรยกระดับประสิทธิภำพ	 (upgrade)	 ทรัพย์สินท่ีเช่ำใดๆ	 หรือ

ทรัพย์อื่นใดท่ีเกี่ยวข้อง	ท่ีกองทุนได้รับจำก	TICC	และ/หรือ	TUC	หรือ	ทรู	หรือบริษัทย่อยของทรู	และอยู ่

ภำยใต้กำรเช่ำ	 ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำรภำยใต้สัญญำแก้ไขและแทนท่ีสัญญำเช่ำ	 ด�ำเนินกำร	 และ

บริหำรจัดกำรหลัก	 FOC	 น้ัน	 TICC	 และ/หรือ	 TUC	 จะด�ำเนินกำรเพื่อให้มีกำรยกระดับประสิทธิภำพ	 

(upgrade)	 ดังกล่ำวในทุกกรณี	 ด้วยค่ำใช้จ่ำยของตนเอง	 โดยท่ีกำรยกระดับประสิทธิภำพ	 (upgrade)	 

จะกลำยเป็นสินทรัพย์เพิ่มเติมของ	TICC	และ/หรือ	TUC	ซ่ึงหำก	TICC	และ/หรือ	TUC	ประสงค์จะขำย 

ให้แก่บุคคลใด	TICC	และ/หรือ	TUC	ต้องยื่นค�ำเสนอในกำรขำยสินทรัพย์ดังกล่ำวแก่กองทุนก่อน

ส�ำหรับกำรสิ้นสุดของสัญญำ	คู่สัญญำแต่ละฝ่ำยมีสิทธิบอกเลิกกำรเช่ำ	ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำรได้ใน

หลำยๆ	กรณี	เช่น	กรณีท่ีคู่สัญญำอีกฝ่ำยไม่สำมำรถปฏิบัติตำมหน้ำท่ีส�ำคัญของตนภำยใต้สัญญำแก้ไขและ

แทนท่ีสัญญำเช่ำ	ด�ำเนินกำร	และบริหำรจัดกำรหลัก	FOC	ซ่ึงรวมถึง	(ในกรณีของ	TICC	และ/หรือ	TUC)	

กำรไม่สำมำรถช�ำระค่ำเช่ำในช่วงระยะเวลำหน่ึง	 กำรล้มละลำย	 หรือกรณีท่ีกำรปฏิบัติตำมหน้ำท่ีส�ำคัญ
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ภำยใต้สัญญำแก้ไขและแทนท่ีสัญญำเช่ำ	 ด�ำเนินกำร	 และบริหำรจัดกำรหลัก	 FOC	 ของคู่สัญญำฝ่ำยใด

ฝ่ำยหน่ึงจะมีผลเป็นกำรกระท�ำท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมำย	ท้ังน้ี	TUC	หรือ	TICC	มีสิทธิบอกเลิกสัญญำแก้ไข

และแทนท่ีสัญญำเช่ำ	ด�ำเนินกำร	และบริหำรจัดกำรหลัก	FOC	หำกไม่มีบริษัทในกลุ่มทรูต้องกำร	หรือมี

สิทธิตำมกฎหมำยท่ีจะเช่ำทรัพย์สินท่ีเช่ำเพื่อวัตถุประสงค์ในกำรด�ำเนินธุรกิจ	อันเป็นผลมำจำกกำรส้ินสุด

หรือสิ้นอำยุของใบอนุญำตประกอบกิจกำรโทรคมนำคมเพื่อใช้ในกำรประกอบธุรกิจโทรคมนำคมอันเกี่ยว

เน่ืองกับ	FOC	เป็นต้น

สัญญำแก้ไขและแทนท่ีสัญญำเช่ำ	 ด�ำเนินกำร	 และบริหำรจัดกำรหลัก	 FOC	 อยู่ภำยใต้กำรบังคับตำม

กฎหมำยไทย	และศำลไทยมีเขตอ�ำนำจแต่เพียงผู้เดียวในกำรพิจำรณำ	ตัดสินคดีควำม	หรือด�ำเนินกระบวน

พิจำรณำใดๆ	 และระงับข้อพิพำทท่ีอำจเกิดข้ึนจำกหรือเกี่ยวเน่ืองกับสัญญำแก้ไขและแทนท่ีสัญญำเช่ำ	

ด�ำเนินกำร	และบริหำรจัดกำรหลัก	FOC

ระบบ	FOC	หลักข้ันต�่ำ	ซ่ึงเป็นทรัพย์สินจำกส่วนหน่ึงของทรัพย์สินโครงสร้ำงพื้นฐำนโทรคมนำคมเบื้องต้น 

ท่ี	TICC	จะเช่ำ	ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำรในแต่ละปี

	 (9)	 สัญญำเช่ำทรัพย์สินระยะยำว	และสัญญำเช่ำช่วง	ด�ำเนินกำร	บ�ำรุงรักษำ	และบริหำรจัดกำร	FOC

	 			 (9.1)		สัญญำเช่ำทรัพย์สินระยะยำวระหว่ำง	AWC	ในฐำนะผู้ให้เช่ำ	และ	กองทุนในฐำนะผู้เช่ำ	(“สัญญำเช่ำ	FOC	 

	 			 	 	 ระยะยำวท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	1”)	มีระยะเวลำ	20	ปี	นับต้ังแต่วันท่ี	5	มีนำคม	พ.ศ.	2558

โดยสัญญำเช่ำ	 FOC	ระยะยำวท่ีลงทุนเพิ่มเติมครั้งท่ี	 1	 น้ี	 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กองทุนเช่ำ	 FOC	ควำม

ยำวประมำณ	7,981	กิโลเมตร	ในเขตพื้นท่ีต่ำงจังหวัด	(“ทรัพย์สินท่ีเช่ำ”)โดยมีระยะเวลำของกำรเช่ำ	20	ปี	

กำรใช้ทรัพย์สินท่ีเช่ำน้ัน	 AWC	 รับทรำบและยินยอมว่ำ	 กองทุน	 จะจัดหำผลประโยชน์ในทรัพย์สินท่ีเช่ำ

โดยกำรน�ำออกให้เช่ำช่วง	โดย	กองทุน	ไม่มีหน้ำท่ีใด	ๆ	ในกำรด�ำเนินกำร	บ�ำรุงรักษำ	และบริหำรจัดกำร

ทรัพย์สินท่ีเช่ำ	โดยผู้ท่ีมีหน้ำท่ีด�ำเนินกำร	บ�ำรุงรักษำ	และบริหำรจัดกำรทรัพย์สินท่ีเช่ำดังกล่ำวจะเป็นผู้เช่ำ

ช่วงทรัพย์สินท่ีเช่ำจำก	กองทุน	โดยในเบื้องต้น	TU	ในฐำนะผู้เช่ำช่วงทรัพย์สินท่ีเช่ำบำงส่วนจำก	กองทุน	

จะเป็นผู้มีหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบในกำรด�ำเนินกำร	บ�ำรุงรักษำ	และบริหำรจัดกำรทรัพย์สินท่ีเช่ำ	ให้เป็นไป

ตำมระดับมำตรฐำนกำรบริกำรท่ีระบุไว้ในสัญญำเช่ำ	FOC	ระยะยำวท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	1	และสัญญำ

เช่ำช่วง	ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำร	FOC	(ตำมท่ีนิยำมไว้ท้ำยน้ี)	ระหว่ำง	กองทุน	และ	TU		โดยหำกเกิด

ควำมเสียหำยใด	 ๆ	 ในทรัพย์สินท่ีเช่ำอันเน่ืองมำจำกกำรเช่ำช่วง	 หรือจำกข้อบกพร่องในกำรด�ำเนินกำร	

บ�ำรุงรักษำ	และบริหำรจัดกำรทรัพย์สินท่ีเช่ำโดย	TU	และ/หรือผู้เช่ำช่วงและบริหำรจัดกำรดั้งเดิมท่ีเป็น

ปี 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576

ประมำณกำร

ระบบ	FOC	

หลักขั้นต�่ำ	

(ร้อยละของระยะ

ทำงคอร์กิโลเมตร

ท้ังหมด)

60 60 61 62 63 65 66 67 68 69 69 70 71 72 72 72 72 72 72 72 72
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นิติบุคคลในกลุ่มทรู	กองทุน	ไม่จ�ำต้องรับผิดชดใช้ต่อ	AWC	และ	AWC	ตกลงท่ีจะไม่เรียกร้องให้	กองทุน	

รับผิดในควำมเสียหำยใด	ๆ	อันเน่ืองมำจำกกรณีดังกล่ำว

ภำระหน้ำท่ีหลักของ	AWC	นับจำกวันท่ีของสัญญำเช่ำ	FOC	ระยะยำวท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	1	AWC	จะ

ด�ำเนินกำรให้	 กองทุน	 ผู้เช่ำช่วงทรัพย์สินท่ีเช่ำจำก	 กองทุน	 ผู้จัดกำรทรัพย์สินโทรคมนำคม	 และบุคคล

ท่ีได้รับกำรแต่งตั้งโดยบุคคลดังกล่ำวข้ำงต้น	 มีสิทธิเข้ำถึงทรัพย์สินท่ีเช่ำตำมเงื่อนไขและข้อก�ำหนดของ

สัญญำเช่ำ	FOC	ระยะยำวท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	1

นับจำกวันท่ีของสัญญำเช่ำ	 FOC	 ระยะยำวท่ีลงทุนเพิ่มเติม	 ครั้งท่ี	 1	 หำกเกิดกรณีท่ีทรัพย์สินท่ีเช่ำมีข้อ

บกพร่องใด	ๆ	หรือมีเหตุอื่นใดท่ีท�ำให้ผู้เช่ำช่วงทรัพย์สินท่ีเช่ำไม่สำมำรถใช้ทรัพย์สินดังกล่ำวได้	กองทุน	

และ	AWC	รับทรำบว่ำ	TU	ในฐำนะผู้เช่ำช่วงและบริหำรจัดกำรด้ังเดิมตำมสัญญำเช่ำช่วง	ด�ำเนินกำรและ

บริหำรจัดกำร	FOC	มีหน้ำท่ีในกำรบ�ำรุงรักษำ	กำรด�ำเนินกำร	และบริหำรจัดกำรทรัพย์สินท่ีเช่ำ	ซึ่งรวมถึง

หน้ำท่ีในกำรด�ำเนินกำรแก้ไข	ปรับเปล่ียน	หรือย้ำยทรัพย์สินท่ีเช่ำเพื่อให้ทรัพย์สินท่ีเช่ำสำมำรถใช้กำรได้

เป็นปกติด้วยค่ำใช้จ่ำยของ	TU	เองตำมข้อก�ำหนดและเง่ือนไขของสัญญำเช่ำช่วง	ด�ำเนินกำรและบริหำร

จัดกำร	FOC	ท้ังน้ี	AWC	ตกลงว่ำ	หำก	TU	ไม่ด�ำเนินกำรแก้ไข	ปรับเปล่ียน	หรือย้ำยทรัพย์สินท่ีเช่ำตำม

สัญญำเช่ำช่วง	ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำร	FOC	AWC	จะด�ำเนินกำรดังกล่ำวเอง	ตำมเง่ือนไขและข้อ

ก�ำหนดของสัญญำเช่ำ	FOC	ระยะยำวท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	1

เม่ือกองทุนใช้สิทธิในกำรซื้อทรัพย์สินท่ีเช่ำและช�ำระรำคำใช้สิทธิแล้ว	 หำกมีทรัพย์สินท่ีเช่ำส่วนใดท่ีไม่

สำมำรถโอนและส่งมอบให้แก่	 กองทุน	 ได้ในวันท่ีก�ำหนดให้เป็นวันท่ีท�ำกำรโอนและส่งมอบทรัพย์สินท่ี

เช่ำ	 (“วันโอนทรัพย์สินท่ีเช่ำ”)	 AWC	จะช�ำระเงินให้	 กองทุน	 เท่ำกับมูลค่ำยุติธรรมของทรัพย์สินท่ีเช่ำใน

ส่วนท่ีไม่สำมำรถโอนและส่งมอบให้แก่	กองทุน	 ได้	 โดยคู่สัญญำตกลงจะใช้รำคำเฉล่ียท่ีได้จำกผู้ประเมิน

ค่ำทรัพย์สินท่ีได้รับควำมเห็นชอบจำกส�ำนักงำน	ก.ล.ต.	ตำมประกำศท่ีเกี่ยวข้องจ�ำนวน	2	รำย	ซึ่งคู่สัญญำ

แต่ละฝ่ำยแต่งตั้งให้เข้ำท�ำกำรประเมินมูลค่ำทรัพย์สินหรือด้วยวิธีอื่นใดท่ีคู่สัญญำได้ตกลงกัน	 ท้ังน้ี	 ใน

กรณีท่ีใช้วิธีกำรประเมินรำคำโดยผู้ประเมินค่ำทรัพย์สิน	2	รำย	หำกรำคำเฉล่ียของรำคำประเมินท่ีได้จำก

ผู้ประเมินค่ำทรัพย์สินแต่ละรำยแตกต่ำงกันเกินร้อยละ	50	ของรำคำเฉล่ียท่ีต�่ำกว่ำ	คู่สัญญำท้ังสองฝ่ำย

จะร่วมกันเพื่อตกลงมูลค่ำยุติธรรมของทรัพย์สินท่ีเช่ำในส่วนท่ีไม่สำมำรถโอนและส่งมอบได้ดังกล่ำว	เม่ือ	 

AWC	 ช�ำระเงินดังกล่ำวให้แก่กองทุนจนครบถ้วนแล้ว	 AWC	 จะหมดภำระผูกพันต่อกองทุน	 ในกำรโอน

และส่งมอบทรัพย์สินท่ีเช่ำส่วนดังกล่ำวนับจำกวันโอนทรัพย์สินท่ีเช่ำ	 AWC	 จะด�ำเนินกำรต่อไปน้ีด้วยค่ำ

ใช้จ่ำยของ	AWC	เอง	

(ก)	 AWC	 จะด�ำเนินกำร	 (ผ่ำนนิติบุคคลในกลุ่มทรูผู้มีอ�ำนำจด�ำเนินกำรได้)	 ให้กองทุนผู้เช่ำทรัพย์สินท่ี 

	 เช่ำท่ี	AWC	ได้ส่งมอบและโอนสิทธิให้	กองทุน	แล้วในวันโอนทรัพย์สินท่ีเช่ำ	(“ทรัพย์สินท่ีโอนแล้ว”)	 

	 ผู้จัดกำรทรัพย์สินโทรคมนำคม	และบุคคลท่ีได้รับกำรแต่งต้ังโดยบุคคลดังกล่ำวข้ำงต้น	 มีสิทธิเข้ำถึง 

	 และใช้สทิธแิห่งทำงท่ีเกีย่วข้องกบัทรพัย์สินน้ันตำมเงือ่นไขและข้อก�ำหนดของสัญญำเช่ำ	FOC	ระยะยำว 

	 ท่ีลงทุนเพิ่มเติมคร้ังท่ี	 1	 ท้ังน้ี	 ในกรณีท่ีนิติบุคคลอ่ืนเหนือจำกกลุ่มทรูท่ีกองทุนเห็นชอบเป็นผู ้มี 

	 หน้ำท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับสิทธิแห่งทำงส�ำหรับทรัพย์สินท่ีโอนและเป็นผู้เช่ำใช้ทรัพย์สินดังกล่ำวอยู่แล้ว	 

	 AWC	ไม่จ�ำต้องมีภำระหน้ำท่ีดังกล่ำว	

(ข)	 ในกรณีของสัญญำอื่น	 ๆ	 ท่ีเกี่ยวกับทรัพย์สินท่ีโอนแล้วซึ่งไม่สำมำรถโอน	 และ/หรือ	 แปลงคู่สัญญำ 

	 ให้แก่	กองทุน	ได้	AWC	จะด�ำเนินกำรให้	กองทุน	ได้รับสิทธิและผลประโยชน์ของ	AWC	ตำมสัญญำ 

	 อื่นๆ	น้ัน

AWC	(ไม่ว่ำด�ำเนินกำรด้วยตนเองหรือโดยบุคคลอ่ืน)	สำมำรถเปล่ียนแปลงทรัพย์สินท่ีเช่ำโดยกำรเปลี่ยน	

FOC	เส้นใหม่ท่ีมีจ�ำนวนคอร์กิโลเมตรของ	FOC	เท่ำเดิมหรือมำกข้ึนกว่ำเดิมได้	ด้วยค่ำใช้จ่ำยของตนเอง	

โดยภำยหลังจำกท่ีได้มีกำรเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินท่ีเช่ำ	 AWC	 จะแจ้งกำรเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินท่ีเช่ำดัง

กล่ำวให้	กองทุน	ทรำบทุกปี
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ในกรณีท่ี	AWC	มีกำรสร้ำงหรือจัดหำ	FOC	เพิ่มเติม	(ไม่ว่ำโดยกำรเพิ่ม	FOC	เส้นใหม่ในเส้นทำงเดิม	หรือ

โดยกำรเปลี่ยน	FOC	เส้นใหม่ในเส้นทำงเดิมท่ีท�ำให้มีจ�ำนวนคอร์กิโลเมตรของ	FOC	มำกข้ึนกว่ำเดิม)	เพื่อ

น�ำออกให้แก่ผู้อื่นเช่ำ	 หรือเพื่อรองรับกำรใช้งำนท่ีเพิ่มมำกข้ึน	 และมิใช่กำรบ�ำรุงรักษำ	 FOC	 ท่ีเช่ำตำม

สัญญำเช่ำช่วง	ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำร	FOC	AWC	ตกลงให้สิทธิแก่	กองทุน	 ในกำรซ้ือ	 เช่ำ	หรือ

ลงทุนโดยประกำรอื่นใดใน	FOC	ท่ีเพิ่มเติมดังกล่ำวในมูลค่ำยุติธรรม

ในกรณีท่ี	AWC	(ไม่ว่ำด�ำเนินกำรด้วยตนเองหรือโดยบุคคลอ่ืน)	เปล่ียนแปลงทรัพย์สินท่ีเช่ำโดยกำรเปลี่ยน	

FOC	เส้นใหม่ไม่ว่ำจะมีจ�ำนวนคอร์กิโลเมตรของ	FOC	เท่ำเดิมหรือมำกข้ึนกว่ำเดิม	ซึ่งไม่ใช่กรณีเพื่อน�ำออก

ให้แก่ผู้อื่นเช่ำ	หรือเพื่อรองรับกำรใช้งำนท่ีเพิ่มมำกข้ึน	คู่สัญญำตกลงให้ถือว่ำ	FOC	ท่ีมีกำรเปล่ียนแปลง

ดังกล่ำวเป็นกำรบ�ำรุงรักษำ	FOC	ท่ีเช่ำตำมสัญญำเช่ำช่วง	ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำร	FOC	และเป็น

ส่วนหน่ึงของทรัพย์สินท่ีเช่ำซึ่ง	กองทุน	สำมำรน�ำไปหำประโยชน์ได้ตลอดระยะเวลำกำรเช่ำตำมสัญญำเช่ำ	

FOC	ระยะยำวท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี1	โดย	AWC	ตกลงไม่คิดค่ำเช่ำเพิ่มเติมในกรณีดังกล่ำวแต่อย่ำงใด

กำรจ�ำกัดควำมรับผิดของ	AWC	ในระหว่ำงระยะเวลำกำรเช่ำ	ควำมรับผิดของ	AWC	เกี่ยวกับกำรท�ำผิด

สัญญำเช่ำ	FOC	ระยะยำวท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	1	 ท้ังหมดรวมแล้วจะไม่เกินมูลค่ำกำรเช่ำ	 ท้ังน้ี	AWC	

ต้องรับผิดต่อควำมเสียหำย	สูญเสีย	 สิทธิเรียกร้อง	ภำษีอำกรแสตมป์	ภำระผูกพัน	และต้นทุนค่ำใช้จ่ำย	

(เว้นแต่ภำษีมูลค่ำเพิ่ม)	 ท่ีเกิดข้ึนหรือเป็นผลจำกกำรเข้ำท�ำ	 กำรใช้สิทธิ	 กำรบังคับสิทธิท่ีเกี่ยวข้อง	 ตำม

สัญญำเช่ำ	FOC	ระยะยำวท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	1	

กำรจ�ำกัดควำมรับผิดของ	AWC	หำก	กองทุน	ใช้สิทธิในกำรซื้อ	และ	AWC	ได้โอนขำยทรัพย์สินท่ีเช่ำให้

แก่	กองทุน	แล้ว	นับจำกวันโอนทรัพย์สินท่ีเช่ำ	จะเป็นดังน้ี	

(1)	 AWC	 จะรับผิดต่อสิทธิเรียกร้องใดเกี่ยวกับทรัพย์สินท่ีโอนแล้ว	 หำก	 กองทุน	 ได้มีกำรบอกกล่ำว 

	 เรียกร้องสิทธิภำยในสองปีนับจำกวันโอนทรัพย์สินท่ีเช่ำ	 เว้นแต่สิทธิเรียกร้องท่ีเกิดจำกเรื่องส�ำคัญ 

	 บำงเรื่องท่ีก�ำหนดไว้ในสัญญำเช่ำ	FOC	ระยะยำวท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	1	ซ่ึงไม่มีก�ำหนดระยะเวลำ 

	 สิ้นสุดในกำรบอกกล่ำวเรียกร้องสิทธิ	 นอกจำกตำมท่ีกฎหมำยก�ำหนด	 เรื่องดังกล่ำวรวมถึง	 กำรผิด 

	 ค�ำรับรองของ	 AWC	 ในเร่ืองอ�ำนำจหน้ำท่ี	 กรรมสิทธิ์ของ	 AWC	 ในทรัพย์สินท่ีโอนแล้ว	 และกำร 

	 ไม่ปฏิบัติตำมข้อตกลงกระท�ำกำรท่ีส�ำคัญ

(2)	 ควำมรับผิดของ	AWC	เกี่ยวกับ	(ก)	ทรัพย์สินท่ีโอนแล้วส่วนใดส่วนหน่ึงต้องไม่เกินมูลค่ำยุติธรรมของ 

	 ทรัพย์สินท่ีโอนแล้วส่วนดังกล่ำว	 โดยคู่สัญญำตกลงจะใช้รำคำเฉล่ียท่ีได้จำกผู้ประเมินค่ำทรัพย์สิน 

	 ท่ีได้รับควำมเห็นชอบจำกส�ำนักงำน	 ก.ล.ต.	 ตำมประกำศท่ีเกี่ยวข้องซึ่งคู่สัญญำแต่ละฝ่ำยแต่งตั้งให้ 

	 เข้ำท�ำกำรประเมินมูลค่ำทรัพย์สินหรือด้วยวิธีอ่ืนใดท่ีคู่สัญญำได้ตกลงกัน	 (ข)	กำรท�ำผิดสัญญำอ่ืนใด 

	 ท้ังหมดภำยหลังจำกวันโอนทรัพย์สินท่ีเช่ำ	ควำมรับผิดรวมของ	AWC	จะต้องไม่เกินร้อยละ	50	ของ 

	 ผลรวมของมูลค่ำกำรเช่ำและรำคำใช้สิทธิของทรัพย์สินดังกล่ำว	คู่สัญญำตกลงว่ำ	ท้ังสองฝ่ำยจะไม่มี 

	 ควำมรับผิดใด	ๆ	หำกควำมเสียหำยต่อทรัพย์สินท่ีโอนแล้วเกิดจำกเหตุสุดวิสัย

ในเรื่องกำรประกันภัยท่ีเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินท่ีเช่ำจะเป็นไปตำมข้อก�ำหนดท่ีก�ำหนดไว้ในสัญญำเช่ำ	FOC	

ระยะยำวท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	1	

	 			 (9.2)	 สัญญำเช่ำทรัพย์สินระยะยำวระหว่ำง	TICC		ในฐำนะผู้ให้เช่ำ	และกองทุน	ในฐำนะผู้เช่ำ	(“สัญญำเช่ำ	FOC	 

	 			 	 	 ระยะยำว	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	2”)

ภำยใต้เงื่อนไขควำมส�ำเร็จครบถ้วนของเงื่อนไขบังคับก่อนท้ังหมดท่ีก�ำหนดไว้ในสัญญำเช่ำ	FOC	ระยะยำว 

ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	2	TICC	จะให้กองทุนเช่ำ	และกองทุนจะรับกำรเช่ำระยะยำวจำก	TICC	 ดังน้ี	 (1)	 

ณ	 วันท่ีก�ำหนดให้เป็นวันส่งมอบทรัพย์สินท่ีเช่ำจำก	 TICC	 ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	 ครั้งท่ี	 2	 เสร็จสิ้น	 (“วันโอน

ทรัพย์สินท่ีเช่ำจำก	TICC	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	2	เสร็จสิ้น”)	FOC	หลัก	ควำมยำว	670	กิโลเมตร	(หรือ	
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80,014	 คอร์กิโลเมตร)	 ซึ่งปัจจุบันใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ	 FTTx	 ในธุรกิจให้บริกำรอินเทอร์เน็ตและ

บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล	 (“ทรัพย์สินท่ีเช่ำจำก	 TICC	 ท่ีลงทุนเพิ่ม

เติม	ครั้งท่ี	2”)	และ	(2)	ณ	วันท่ีก�ำหนดให้เป็นวันส่งมอบทรัพย์สินท่ีเช่ำจำก	TICC	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	

3	เสร็จสิ้น	(“วันโอนทรัพย์สินท่ีเช่ำจำก	TICC	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	3	เสร็จส้ิน”)	FOC	ควำมยำวประมำณ	

12,872	กิโลเมตร	(หรือประมำณ	619,986	คอร์กิโลเมตร)	ซ่ึงปัจจุบันใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ	FTTx	ใน

ธุรกิจให้บริกำรอินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล	(“ทรัพย์สิน

ท่ีเช่ำจำก	TICC	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	3”)	(รวมเรียกว่ำ	“ทรัพย์สินท่ีเช่ำจำก	TICC	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้ง

ท่ี	2	และครั้งท่ี	3”)

เงื่อนไขบังคับก่อนของสัญญำมีดังน้ี	 (1)	 เงื่อนไขบังคับก่อนท่ีต้องส�ำเร็จครบถ้วนในวันหรือก่อนวัน 

โอนทรัพย์สินท่ีเช่ำจำก	 TICC	 ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	 ครั้งท่ี	 2	 เสร็จส้ิน	 และวันโอนทรัพย์สินท่ีเช่ำจำก	 TICC	 

ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	 ครั้งท่ี	 3	 เสร็จสิ้น	 รวมถึงแต่ไม่จ�ำกัดเพียง	 (ก)	 TICC	 ได้รับอนุมัติและได้รับมอบอ�ำนำจ 

ให้ด�ำเนินกำรท้ังหมดท่ีเกีย่วข้องท่ีต้องได้รบัส�ำหรบักำรเข้ำท�ำและปฏบัิตติำมภำระผกูพนัของตนตำมสญัญำ

เช่ำ	FOC	ระยะยำว	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	2	แล้ว	(ข)	มีกำรลงนำมและท�ำให้สมบูรณ์ซ่ึงเอกสำรธุรกรรม

ส�ำหรับกำรลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	2	(ค)	กองทุนได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุนในกำรเข้ำท�ำสัญญำเช่ำ	FOC	

ระยะยำวท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	2	ตำมประกำศ	ทน.	1/2554	(ง)	ส�ำหรับทรัพย์สินท่ีเช่ำจำก	TICC	ท่ีลงทุน

เพิ่มเติม	ครั้งท่ี	2	มีกำรลงนำมในสัญญำกู้ยืมเงินเพื่อจัดหำเงินทุนส�ำหรับกำรได้มำซึ่งทรัพย์สินท่ีเช่ำจำก	

TICC	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	2	(จ)	ในกรณีทรัพย์สินท่ีเช่ำจำก	TICC	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	3	มีกำรลงนำม

ในสัญญำกู้ยืมเงินเพื่อจัดหำเงินทุนบำงส่วนส�ำหรับกำรได้มำซ่ึงทรัพย์สินท่ีเช่ำจำก	TICC	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	

ครั้งท่ี	3	(หำกมี)	และกำรเพิ่มทุนครั้งท่ี	1	ของกองทุนได้รับกำรจดทะเบียนถูกต้องตำมพ.ร.บ.	หลักทรัพย์	

และ	(ฉ)	ไม่มีเหตุกำรณ์ท่ีส่งผลกระทบในทำงลบอย่ำงร้ำยแรงเกิดข้ึนนับจำกวันท�ำสัญญำเช่ำ	FOC	ระยะ

ยำวท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	2	(2)ในกรณีทรัพย์สินท่ีเช่ำจำก	TICC	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	2	หำกมิได้มีกำร

ปฏิบัติตำมเงื่อนไขบังคับก่อนให้ส�ำเร็จ	หรือมิได้มีกำรยกเว้นเงื่อนไขบังคับก่อนภำยใน	14	วันท�ำกำรหลัง

จำกวันท�ำสัญญำเช่ำ	FOC	ระยะยำวท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	2	TICC	หรือกองทุนอำจบอกเลิกสัญญำเช่ำ	

FOC	ระยะยำวท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	2	(ท้ังน้ี	กำรท่ีเงื่อนไขบังคับก่อนท่ีเกี่ยวข้องไม่ส�ำเร็จครบถ้วนจะต้อง

มิได้เกิดจำกกำรท�ำผิดภำระผูกพันของคู่สัญญำฝ่ำยน้ันแต่เพียงฝ่ำยเดียว)	โดย	TICC	หรือกองทุนต่ำงไม่มี

สิทธิเรียกร้องต่อคู่สัญญำอีกฝ่ำยตำมสัญญำดังกล่ำว	เว้นแต่สิทธิเรียกร้องท่ีเกิดข้ึนจำกกำรกระท�ำผิดภำระ

ผูกพันในกำรปฏิบัติตำมเงื่อนไขบังคับก่อนท่ีเกี่ยวข้องและกำรท�ำให้ธุรกรรมตำมสัญญำเช่ำ	FOC	ระยะยำว

ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	2	สมบูรณ์และมีผล	(3)	ในกรณีทรัพย์สินท่ีเช่ำจำก	TICC	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	

3	หำกมิได้มีกำรปฏิบัติตำมเงื่อนไขบังคับก่อนให้ส�ำเร็จ	หรือมิได้มีกำรยกเว้นเงื่อนไขบังคับก่อนภำยใน	14	

วันท�ำกำรหลังจำกวันท่ีก�ำหนดให้เป็นวันโอนทรัพย์สินท่ีเช่ำจำก	TICC	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	3	เสร็จสิ้น	

ตำมสัญญำเช่ำ	FOC	ระยะยำว	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	2	TICC	หรือกองทุนอำจบอกเลิกกำรเช่ำในส่วนท่ี

เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินท่ีเช่ำจำก	TICC	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	3	(ท้ังน้ี	กำรท่ีเงื่อนไขบังคับก่อนท่ีเกี่ยวข้อง

ไม่ส�ำเร็จครบถ้วนจะต้องมิได้เกิดจำกกำรท�ำผิดภำระผูกพันของคู่สัญญำฝ่ำยน้ันแต่เพียงฝ่ำยเดียว)	 โดย	

TICC	 หรือกองทุนต่ำงไม่มีสิทธิเรียกร้องต่อคู่สัญญำอีกฝ่ำยในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับกำรเช่ำทรัพย์สินท่ีเช่ำ

จำก	TICC	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	3	ดังกล่ำว	เว้นแต่สิทธิเรียกร้องท่ีเกิดข้ึนจำกกำรกระท�ำผิดภำระผูกพัน

ในกำรปฏิบัติตำมเงื่อนไขบังคับก่อนท่ีเกี่ยวข้องและกำรท�ำให้ธุรกรรมกำรเช่ำทรัพย์สินท่ีเช่ำจำก	TICC	 ท่ี

ลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	3	ตำมสัญญำเช่ำ	FOC	ระยะยำวท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	2	สมบูรณ์และมีผล

รำคำซื้อขำยเป็นจ�ำนวนเงิน	3,410,271,951	บำท	(“มูลค่ำทรัพย์สินท่ีเช่ำท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	2”)	และ

มูลค่ำกำรเช่ำส�ำหรับทรัพย์สินท่ีเช่ำจำก	 FOC	 ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	 ครั้งท่ี	 3	 (“มูลค่ำทรัพย์สินท่ีเช่ำท่ีลงทุน

เพิ่มเติม	ครั้งท่ี	3”)	เป็นไปตำมจ�ำนวนท่ีระบุไว้ในสัญญำเช่ำ	FOC	ระยะยำวท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	2	โดย

กองทุนต้องช�ำระมูลค่ำกำรเช่ำทรัพย์สินเต็มจ�ำนวนในวันโอนทรัพย์สินท่ีเช่ำจำก	 TICC	 ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	

ครั้งท่ี	2	เสร็จสิ้น	หรือ	วันโอนทรัพย์สินท่ีเช่ำจำก	TICC	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	3	เสร็จส้ิน	แล้วแต่กรณี
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ระยะเวลำกำรเช่ำทรัพย์สินท่ีเช่ำจำก	 TICC	 ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	 ครั้งท่ี	 2	 และ	ทรัพย์สินท่ีเช่ำจำก	 TICC	 ท่ี

ลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	3	มีก�ำหนดระยะเวลำ	30	ปี	นับจำกวันโอนทรัพย์สินท่ีเช่ำจำก	TICC	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	

ครั้งท่ี	2	เสร็จสิ้น	หรือ	วันโอนทรัพย์สินท่ีเช่ำจำก	TICC	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	3	เสร็จส้ิน	แล้วแต่กรณี

ส�ำหรับกำรใช้ทรัพย์สินท่ีเช่ำ	TICC	รับทรำบและยินยอมว่ำ	กองทุนจะจัดหำผลประโยชน์ในทรัพย์สินท่ีเช่ำ

จำก	TICC	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	2	และครั้งท่ี	3	โดยกำรน�ำออกให้เช่ำช่วง	กองทุนไม่มีหน้ำท่ีใดๆ	ในกำร

ด�ำเนินกำร	บ�ำรุงรักษำ	และบริหำรจัดกำรทรัพย์สินท่ีเช่ำจำก	TICC	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	2	และคร้ังท่ี	

3		ท้ังน้ี	ผู้เช่ำช่วงทรัพย์สินท่ีเช่ำจำก	TICC	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	2	และครั้งท่ี	3	จำกกองทุนจะเป็นผู้ท่ี

มีหน้ำท่ีด�ำเนินกำร	บ�ำรุงรักษำ	และบริหำรจัดกำรทรัพย์สินท่ีเช่ำจำก	TICC	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	2	และ

ครั้งท่ี	3	ดังกล่ำว		โดยในเบื้องต้นกองทุนจะให้เช่ำช่วงบำงส่วนของทรัพย์สินท่ีเช่ำจำก	TICC	ท่ีลงทุนเพิ่ม

เติม	ครั้งท่ี	2	และครั้งท่ี	3	แก่	TICC	และ	TICC	ในฐำนะผู้เช่ำช่วงจะเป็นผู้มีหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบในกำร

ด�ำเนินกำร	บ�ำรุงรักษำ	และบริหำรจัดกำรทรัพย์สินท่ีเช่ำช่วงน้ัน	ให้เป็นไปตำมระดับมำตรฐำนกำรบริกำร

ท่ีระบุไว้ในสัญญำเช่ำ	FOC	ระยะยำวท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	2	และสัญญำเช่ำช่วง	ด�ำเนินกำรและบริหำร

จัดกำร	FOC	ระหว่ำงกองทุนและ	TICC	(ตำมท่ีได้มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม)	(“สัญญำแก้ไขและแทนท่ีสัญญำเช่ำ

ช่วง	ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำร	FOC”)	 	กองทุนไม่จ�ำต้องรับผิดชดใช้ต่อ	TICC	ส�ำหรับควำมเสียหำย

ใดๆ	ท่ีเกิดแก่ทรัพย์สินท่ีเช่ำจำก	TICC	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	2	และครั้งท่ี	3	ซึ่งเป็นผลมำจำกกำรเช่ำช่วง	

หรือจำกข้อบกพร่องในกำรด�ำเนินกำร	บ�ำรุงรักษำ	และบริหำรจัดกำรทรัพย์สินท่ีเช่ำจำก	TICC	ท่ีลงทุนเพิ่ม

เติม	ครั้งท่ี	2	และครั้งท่ี	3	โดย	TICC	ในฐำนะผู้เช่ำช่วง	และ/หรือผู้เช่ำช่วงอ่ืนซ่ึงเป็นนิติบุคคลในกลุ่มทรู	

และ	TICC	ตกลงท่ีจะไม่เรียกร้องให้กองทุนรับผิดในควำมเสียหำยใดๆ	อันเน่ืองมำจำกกรณีดังกล่ำว	นอก

เหนือจำกกรณีข้ำงต้น	กองทุนตกลงว่ำจะใช้ทรัพย์สินท่ีเช่ำจำก	TICC	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	2	และคร้ัง

ท่ี	3	ตำมข้อก�ำหนดและเงื่อนไขท่ีระบุในสัญญำเช่ำ	FOC	ระยะยำวท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	2		เงื่อนไขดัง

กล่ำว	รวมถึงแต่ไม่จ�ำกัดเพียง	กำรแจ้งให้	TICC	ทรำบในทันทีท่ีท�ำได้หลังจำกรู้ว่ำเกิดเหตุเพลิงไหม้	น�้ำท่วม	

กรณีฉุกเฉิน	หรืออุบัติเหตุใดๆ	ท่ีกระทบต่อทรัพย์สินท่ีเช่ำจำก	TICC	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	2	และครั้งท่ี	3

ภำระหน้ำท่ีหลักของ	TICC	มีดังน้ี	(1)	นับจำกแต่ละวันท่ีท�ำกำรโอนและส่งมอบกำรเช่ำทรัพย์สินท่ีเช่ำจำก	

TICC	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	2	และครั้งท่ี	3	ท่ีเกี่ยวข้อง	เสร็จสิ้น	(“วันโอนทรัพย์สินท่ีเช่ำท่ีเกี่ยวข้องเสร็จ

สิ้น”)	TICC	จะด�ำเนินกำรให้กองทุน	ผู้เช่ำช่วงทรัพย์สินท่ีเช่ำจำก	TICC	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	2	และคร้ัง

ท่ี	3	ผู้จัดกำรทรัพย์สินโทรคมนำคม	และบุคคลท่ีได้รับกำรแต่งต้ังโดยบุคคลดังกล่ำวข้ำงต้น	มีสิทธิเข้ำถึง

ทรัพย์สินท่ีเช่ำจำก	TICC	 ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	2	และครั้งท่ี	3	ตำมเง่ือนไขและข้อก�ำหนดของสัญญำ

เช่ำ	FOC	ระยะยำวท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	2	(2)	นับจำกวันโอนทรัพย์สินท่ีเช่ำท่ีเกี่ยวข้องเสร็จส้ิน	หำกเกิด

กรณีท่ีทรัพย์สินท่ีเช่ำจำก	TICC	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	2	และครั้งท่ี	3	มีข้อบกพร่องใดๆ	หรือมีเหตุอ่ืนใด

ท่ีท�ำให้ผู้เช่ำช่วงไม่สำมำรถใช้ทรัพย์สินท่ีเช่ำจำก	TICC	 ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	2	และครั้งท่ี	3	 ดังกล่ำว

ได้	 กองทุนและ	TICC	รับทรำบว่ำ	 TICC	 ในฐำนะผู้เช่ำช่วงด้ังเดิมตำมสัญญำแก้ไขและแทนท่ีสัญญำเช่ำ

ช่วง	ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำร	FOC	มีหน้ำท่ีในกำรด�ำเนินกำร	และกำรบ�ำรุงรักษำทรัพย์สินท่ีเช่ำจำก	

TICC	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	2	และครั้งท่ี	3	ซ่ึงรวมถึงหน้ำท่ีในกำรด�ำเนินกำรแก้ไข	ปรับเปลี่ยน	หรือย้ำย

ทรัพย์สินท่ีเช่ำจำก	TICC	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	2	และครั้งท่ี	3	เพื่อให้ทรัพย์สินท่ีเช่ำจำก	TICC	ท่ีลงทุน

เพิ่มเติม	ครั้งท่ี	2	และครั้งท่ี	3	สำมำรถใช้กำรได้เป็นปกติด้วยค่ำใช้จ่ำยของ	TICC	เอง	ภำยใต้ข้อก�ำหนด

และเงื่อนไขของสัญญำแก้ไขและแทนท่ีสัญญำเช่ำช่วง	ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำร	FOC

ส�ำหรับสิทธิแห่งทำง	กองทุนไม่มีหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบใดๆ	 เกี่ยวกับสิทธิแห่งทำงส�ำหรับทรัพย์สินท่ีเช่ำ

จำก	TICC	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	2	และครั้งท่ี	3		ท้ังน้ี	TICC	และกองทุน	รับทรำบว่ำ	TICC	และ/หรือ	

นิติบุคคลอื่นในกลุ่มทรูในฐำนะผู้เช่ำช่วงดั้งเดิมตำมสัญญำแก้ไขและแทนท่ีสัญญำเช่ำช่วง	 ด�ำเนินกำร

และบริหำรจัดกำร	 FOC	 มีหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับสิทธิแห่งทำงส�ำหรับทรัพย์สินท่ีเช่ำจำก	 TICC	

ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	 คร้ังท่ี	 2	 และคร้ังท่ี	 3	 ตลอดระยะเวลำของกำรเช่ำตำมสัญญำแก้ไขและแทนท่ีสัญญำ

เช่ำช่วง	ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำร	FOC		และเม่ือสิ้นสุดสัญญำเช่ำช่วง	ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำร	
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FOC	หรือกรณีท่ี	TICC	หรือนิติบุคคลอ่ืนในกลุ่มทรูมิได้เป็นผู้เช่ำช่วงทรัพย์สินท่ีเช่ำจำก	TICC	ท่ีลงทุนเพิ่ม

เติม	ครั้งท่ี	2	และครั้งท่ี	3	จำกกองทุนอีกต่อไป	TICC	จะด�ำเนินกำรให้มีสิทธิแห่งทำงส�ำหรับทรัพย์สินท่ี

เช่ำจำก	TICC	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	2	และครั้งท่ี	3	ตรำบใดท่ี	TICC	หรือนิติบุคคลอ่ืนในกลุ่มทรูสำมำรถ

ด�ำเนินกำรได้ตำมกฎหมำยและผู้เช่ำช่วงรำยอ่ืนของกองทุนไม่ได้รับสิทธิแห่งทำงท่ีเกี่ยวข้องกับทรัพย์สิน

ท่ีเช่ำจำก	TICC	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	2	และครั้งท่ี	3	ตำมข้อก�ำหนดและเงื่อนไขภำยใต้สัญญำแก้ไขและ

แทนท่ีสัญญำเช่ำช่วง	ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำร	FOC

กองทุนมีสิทธิในกำรซื้อทรัพย์สิน	โดย	TICC	ตกลงให้สิทธิโดยเพิกถอนมิได้แก่กองทุนในกำรซื้อทรัพย์สินท่ี

เช่ำจำก	TICC	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	2	ในรำคำ	200	ล้ำนบำท	และทรัพย์สินท่ีเช่ำจำก	TICC	ท่ีลงทุนเพิ่ม

เติม	ครั้งท่ี	3	ในรำคำ	1,300	ล้ำนบำท	(“รำคำใช้สิทธิ”)	ซ่ึงกองทุนจะต้องแจ้ง	AWC	ว่ำจะใช้สิทธิดังกล่ำว

หรือไม่ภำยในระยะเวลำ	2	ปี	ก่อนวันครบก�ำหนดสัญญำเช่ำ	FOC	ระยะยำวท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	2	และ

จะสำมำรถใช้สิทธิในกำรซื้อได้ในวันครบก�ำหนดสัญญำเช่ำ	FOC	ระยะยำวท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	2	(“สิทธิ

ในกำรซื้อ”)	เม่ือกองทุนใช้สิทธิในกำรซ้ือทรัพย์สินท่ีเช่ำจำก	TICC	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	2	และคร้ังท่ี	3	

และช�ำระรำคำใช้สิทธิแล้ว	หำกมีทรัพย์สินท่ีเช่ำจำก	TICC	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	2	และครั้งท่ี	3	ส่วนใด

ท่ีไม่สำมำรถโอนและส่งมอบให้แก่กองทุนได้ในวันท่ีก�ำหนดให้เป็นวันท่ีท�ำกำรโอนและส่งมอบทรัพย์สินท่ี

เช่ำจำก	TICC	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	2	และครั้งท่ี	3	(“วันโอนทรัพย์สินท่ีเช่ำจำก	TICC	เสร็จสิ้น”)	TICC	

จะช�ำระเงินให้กองทุนเท่ำกับมูลค่ำยุติธรรมของทรัพย์สินท่ีเช่ำจำก	TICC	 ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	2	และ

ครั้งท่ี	 3	 ในส่วนท่ีไม่สำมำรถโอนและส่งมอบให้แก่กองทุนได้	 โดยคู่สัญญำตกลงจะใช้รำคำเฉล่ียท่ีได้จำก

ผู้ประเมินค่ำทรัพย์สินท่ีได้รับควำมเห็นชอบจำกส�ำนักงำน	ก.ล.ต.	ตำมประกำศท่ีเกี่ยวข้องจ�ำนวน	2	รำย	

ซึ่งคู่สัญญำแต่ละฝ่ำยแต่งตั้งให้เข้ำท�ำกำรประเมินมูลค่ำทรัพย์สินหรือด้วยวิธีอื่นใดท่ีคู่สัญญำได้ตกลงกัน	

ท้ังน้ี	ในกรณีท่ีใช้วิธีกำรประเมินรำคำโดยผู้ประเมินค่ำทรัพย์สิน	2	รำย		หำกรำคำเฉลี่ยของรำคำประเมินท่ี

ได้จำกผู้ประเมินค่ำทรัพย์สินแต่ละรำยแตกต่ำงกันเกินร้อยละ	50	ของรำคำเฉล่ียท่ีต�่ำกว่ำ	คู่สัญญำท้ังสอง

ฝ่ำยจะร่วมกันเพื่อตกลงมูลค่ำยุติธรรมของทรัพย์สินท่ีเช่ำจำก	TICC	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	2	และคร้ังท่ี	

3	ในส่วนท่ีไม่สำมำรถโอนและส่งมอบได้ดังกล่ำว		เม่ือ	TICC	ช�ำระเงินดังกล่ำวให้แก่กองทุนจนครบถ้วน

แล้ว	TICC	จะหมดภำระผูกพันต่อกองทุนในกำรโอนและส่งมอบทรัพย์สินท่ีเช่ำจำก	TICC	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	

ครั้งท่ี	2	และครั้งท่ี	3	ส่วนดังกล่ำว

ภำระหน้ำท่ีหลักของ	TICC	ภำยหลังกำรโอนขำยทรัพย์สินท่ีเช่ำ	 นับจำกวันโอนทรัพย์สินท่ีเช่ำจำก	TICC	

เสร็จสิ้น	TICC	จะด�ำเนินกำรต่อไปน้ีด้วยค่ำใช้จ่ำยของ	TICC	เอง	(1)	TICC	จะด�ำเนินกำรให้กองทุน	ผู้เช่ำ

ช่วงทรัพย์สินท่ีเช่ำจำก	TICC	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	2	และครั้งท่ี	3	ท่ี	TICC	ได้ส่งมอบและโอนสิทธิให้

กองทุนแล้วในวันโอนทรัพย์สินท่ีเช่ำจำก	TICC	เสร็จสิ้น	(“ทรัพย์สิน	TICC	ท่ีโอนแล้ว”)	ผู้จัดกำรทรัพย์สิน

โทรคมนำคม	 และบุคคลท่ีได้รับกำรแต่งต้ังโดยบุคคลดังกล่ำวข้ำงต้น	 มีสิทธิเข้ำถึงและใช้สิทธิแห่งทำงท่ี

เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินน้ันตำมเงื่อนไขและข้อก�ำหนดท่ีส�ำคัญของสัญญำเช่ำ	 FOC	 ระยะยำวท่ีลงทุนเพิ่ม

เติม	 ครั้งท่ี	 2	 	 ท้ังน้ี	 ในกรณีท่ีนิติบุคคลอื่นในกลุ่มทรูหรือบุคคลอื่นใดท่ีกองทุนเห็นชอบเป็นผู้มีหน้ำท่ีรับ

ผิดชอบเกี่ยวกับสิทธิแห่งทำงส�ำหรับทรัพย์สิน	TICC	ท่ีโอนแล้วและเป็นผู้เช่ำใช้ทรัพย์สินดังกล่ำวอยู่แล้ว	

TICC	ไม่จ�ำต้องมีภำระหน้ำท่ีดังกล่ำว	(2)	ในกรณีของสัญญำอ่ืนๆ	ท่ีเกี่ยวกับทรัพย์สิน	TICC	ท่ีโอนแล้วซึ่ง

ไม่สำมำรถโอน	และ/หรือ	แปลงคู่สัญญำให้แก่กองทุนได้	TICC	จะด�ำเนินกำรให้กองทุนได้รับสิทธิและผล

ประโยชน์ของ	TICC	ตำมสัญญำอ่ืนๆ	น้ัน

TICC	 มีสิทธิในกำรซื้อเป็นรำยแรก	 โดยหำกกองทุนใช้สิทธิในกำรซื้อและภำยหลังต้องกำรขำยทรัพย์สิน	

TICC	ท่ีโอนแล้วดังกล่ำวแก่บุคคลภำยนอก	กองทุนจะต้องท�ำหนังสือข้อเสนอส่งให้	TICC	โดยต้องระบุ	(ก)	

รำคำท่ีกองทุนเสนอขำย	และ	(ข)	เงื่อนไขและข้อก�ำหนดของกำรขำยทรัพย์สิน	TICC	ท่ีโอนแล้วดังกล่ำว

ท่ีกองทุนเสนอ	โดยเม่ือ	TICC	ได้รับหนังสือดังกล่ำวแล้ว	TICC	จะมีสิทธิในกำรซ้ือทรัพย์สิน	TICC	ท่ีโอน

แล้วเป็นรำยแรกโดยมีเงื่อนไขและข้อก�ำหนดตำมท่ีได้ระบุไว้ในสัญญำเช่ำ	FOC	ระยะยำวท่ีลงทุนเพิ่มเติม	

ครั้งท่ี	2	ท้ังน้ี	TICC	อำจโอนสิทธิในกำรซื้อทรัพย์สินท่ีโอนแล้วดังกล่ำวให้แก่นิติบุคคลอ่ืนในกลุ่มทรูได้โดย

ไม่จ�ำเป็นต้องได้รับควำมยินยอมจำกกองทุน
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กำรเพิ่มทรัพย์สินท่ีเช่ำ	 (1)	 TICC	 (ไม่ว่ำด�ำเนินกำรด้วยตนเองหรือโดยบุคคลอ่ืน)	 สำมำรถเปล่ียนแปลง

ทรัพย์สินท่ีเช่ำจำก	TICC	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	2	และครั้งท่ี	3	โดยกำรเปล่ียน	FOC	เส้นใหม่ท่ีมีจ�ำนวน

คอร์กิโลเมตรของ	FOC	เท่ำเดิมหรือมำกข้ึนกว่ำเดิมได้	ด้วยค่ำใช้จ่ำยของตนเอง	โดยภำยหลังจำกท่ีได้มีกำร

เปลี่ยนแปลงทรัพย์สินท่ีเช่ำ	TICC	จะแจ้งกำรเปล่ียนแปลงทรัพย์สินท่ีเช่ำดังกล่ำวให้กองทุนทรำบเป็นรำย

ปี	(2)	ในกรณีท่ี	TICC	(ไม่ว่ำด�ำเนินกำรด้วยตนเองหรือโดยบุคคลอ่ืน)	มีกำรสร้ำงหรือจัดหำ	FOC	เพิ่มเติม	

(ไม่ว่ำโดยกำรเพิ่ม	FOC	เส้นใหม่ในเส้นทำงเดิม	หรือโดยกำรเปล่ียน	FOC	เส้นใหม่ในเส้นทำงเดิมท่ีท�ำให้

มีจ�ำนวนคอร์กิโลเมตรของ	 FOC	 มำกข้ึนกว่ำเดิม)	 เพื่อน�ำออกให้แก่ผู้อื่นเช่ำ	 หรือเพื่อรองรับกำรใช้งำน

ท่ีเพิ่มมำกข้ึน	และมิใช่กำรบ�ำรุงรักษำ	FOC	 ท่ีเช่ำตำมข้อก�ำหนดและเงื่อนไขของสัญญำแก้ไขและแทนท่ี

สัญญำเช่ำช่วง	ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำร	FOC	TICC	ตกลงให้สิทธิแก่กองทุนในกำรซื้อ	เช่ำ	หรือลงทุน

โดยประกำรอื่นใดใน	FOC	ท่ีเพิ่มเติมดังกล่ำวในมูลค่ำยุติธรรม	โดยคู่สัญญำตกลงจะใช้รำคำเฉล่ียท่ีได้จำก

ผู้ประเมินค่ำทรัพย์สินท่ีได้รับควำมเห็นชอบจำกส�ำนักงำน	ก.ล.ต.	ตำมประกำศท่ีเกี่ยวข้องจ�ำนวน	2	รำย	

ซึ่งคู่สัญญำแต่ละฝ่ำยแต่งตั้งให้เข้ำท�ำกำรประเมินมูลค่ำทรัพย์สินหรือด้วยวิธีอื่นใดท่ีคู่สัญญำได้ตกลงกัน	

ท้ังน้ี	ในกรณีท่ีใช้วิธีกำรประเมินรำคำโดยผู้ประเมินค่ำทรัพย์สิน	2	รำย	หำกรำคำเฉล่ียของรำคำประเมินท่ี

ได้จำกผู้ประเมินค่ำทรัพย์สินแต่ละรำยแตกต่ำงกันเกินร้อยละ	50	ของรำคำเฉล่ียต�่ำกว่ำ	คู่สัญญำท้ังสอง

ฝ่ำยจะร่วมกันตกลงมูลค่ำยุติธรรมส�ำหรับ	FOC	ท่ีเพิ่มเติมดังกล่ำว	(3)	ในกรณีท่ี	TICC	(ไม่ว่ำด�ำเนินกำร

ด้วยตนเองหรือโดยบุคคลอื่น)	เปลี่ยนแปลงทรัพย์สินท่ีเช่ำจำก	TICC	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	2	และครั้งท่ี	

3	โดยกำรเปลี่ยน	FOC	เส้นใหม่	ไม่ว่ำจะมีจ�ำนวนคอร์กิโลเมตรของ	FOC	เท่ำเดิมหรือมำกข้ึนกว่ำเดิมซึ่ง

ไม่ใช่กรณีเพื่อน�ำออกให้แก่ผู้อื่นเช่ำ	หรือเพื่อรองรับกำรใช้งำนท่ีเพิ่มมำกข้ึน	คู่สัญญำตกลงให้ถือว่ำ	FOC	

ท่ีมีกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวเป็นกำรบ�ำรุงรักษำ	 FOC	 ท่ีเช่ำตำมข้อก�ำหนดและเงื่อนไขของสัญญำแก้ไข

และแทนท่ีสัญญำเช่ำช่วง	 ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำร	 FOC	 และเป็นส่วนหน่ึงของทรัพย์สินท่ีเช่ำจำก	

TICC	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	2	หรือ	ทรัพย์สินท่ีเช่ำจำก	TICC	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	3	แล้วแต่กรณี	ซึ่ง

กองทุนสำมำรถน�ำไปหำประโยชน์ได้ตลอดระยะเวลำกำรเช่ำตำมสัญญำเช่ำ	 FOC	 ระยะยำวท่ีลงทุนเพิ่ม

เติม	ครั้งท่ี	2	โดย	TICC	ตกลงไม่คิดค่ำเช่ำเพิ่มเติมในกรณีดังกล่ำวแต่อย่ำงใด

กำรจ�ำกัดควำมรับผิดของ	TICC	ในระหว่ำงระยะเวลำกำรเช่ำ	ควำมรับผิดของ	TICC	 เกี่ยวกับกำรท�ำผิด

สัญญำเช่ำ	FOC	ระยะยำวท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	2	ท้ังหมดรวมแล้วจะไม่เกินมูลค่ำกำรเช่ำทรัพย์สินจำก	

TICC	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	2	ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินท่ีเช่ำจำก	TICC	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	2	

และมูลค่ำกำรเช่ำทรัพย์สินจำก	TICC	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	3	ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินท่ีเช่ำจำก	

TICC	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	3	แล้วแต่กรณี	ท้ังน้ี	TICC	ต้องรับผิดต่อควำมเสียหำย	สูญเสีย	สิทธิเรียก

ร้อง	ภำษี	(เว้นแต่ภำษีมูลค่ำเพิ่ม)	อำกรแสตมป์	ภำระผูกพัน	และต้นทุนค่ำใช้จ่ำยท่ีเกิดข้ึนหรือเป็นผลจำก

กำรเข้ำท�ำ	 กำรใช้สิทธิ	 กำรบังคับสิทธิท่ีเกี่ยวข้อง	 ตำมสัญญำเช่ำ	 FOC	 ระยะยำวท่ีลงทุนเพิ่มเติม	 คร้ัง

ท่ี	2	หำกกองทุนใช้สิทธิในกำรซื้อ	และ	TICC	ได้โอนขำยทรัพย์สินท่ีเช่ำจำก	TICC	 ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้ง 

ท่ี	2	และครั้งท่ี	3	ให้แก่กองทุนแล้ว	นับจำกวันโอนทรัพย์สินท่ีเช่ำจำก	TICC	เสร็จส้ิน	TICC	จะรับผิดต่อ

สิทธิเรียกร้องใดเกี่ยวกับทรัพย์สิน	 TICC	 ท่ีโอนแล้ว	 หำกกองทุนได้มีกำรบอกกล่ำวเรียกร้องสิทธิภำยใน

สองปีนับจำกวันโอนทรัพย์สินท่ีเช่ำจำก	 TICC	 เสร็จส้ิน	 เว้นแต่สิทธิเรียกร้องท่ีเกิดจำกเรื่องส�ำคัญบำง

เรื่องท่ีก�ำหนดไว้ในสัญญำเช่ำ	FOC	ระยะยำวท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	2	ซ่ึงไม่มีก�ำหนดระยะเวลำส้ินสุดใน

กำรบอกกล่ำวเรียกร้องสิทธิ	เรื่องดังกล่ำวรวมถึง	(นอกจำกตำมท่ีกฎหมำยก�ำหนด)	กำรผิดค�ำรับรองของ	

TICC	 ในเรื่องอ�ำนำจหน้ำท่ี	กรรมสิทธิ์ของ	TICC	 ในทรัพย์สินTICC	 ท่ีโอนแล้ว	และกำรไม่ปฏิบัติตำมข้อ

ตกลงกระท�ำกำรท่ีส�ำคัญ	ท้ังน้ี	ควำมรับผิดของ	TICC	เกี่ยวกับ	(ก)	ทรัพย์สิน	TICC	ท่ีโอนแล้วส่วนใดส่วน

หน่ึงต้องไม่เกินมูลค่ำยุติธรรมของทรัพย์สินท่ีโอนแล้วส่วนดังกล่ำว	โดยคู่สัญญำตกลงจะใช้รำคำเฉล่ียท่ีได้

จำกผู้ประเมินค่ำทรัพย์สินท่ีได้รับควำมเห็นชอบจำกส�ำนักงำน	ก.ล.ต.	ตำมประกำศท่ีเกี่ยวข้องซึ่งคู่สัญญำ

แต่ละฝ่ำยแต่งตั้งให้เข้ำท�ำกำรประเมินมูลค่ำทรัพย์สินหรือด้วยวิธีอ่ืนใดท่ีคู่สัญญำได้ตกลงกัน	(ข)	กำรท�ำ

ผิดสัญญำอื่นใดท้ังหมดภำยหลังจำกวันโอนทรัพย์สินท่ีเช่ำจำก	TICC	เสร็จส้ิน	ควำมรับผิดรวมของ	TICC	

จะต้องไม่เกินร้อยละ	50	ของผลรวมของมูลค่ำกำรเช่ำทรัพย์สินจำก		TICC	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	2	และ

มูลค่ำกำรเช่ำทรัพย์สินจำก		TICC	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	3	แล้วแต่กรณี	และรำคำใช้สิทธิของทรัพย์สิน
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ดังกล่ำว	คู่สัญญำตกลงว่ำ	ท้ังสองฝ่ำยจะไม่มีควำมรับผิดใดๆ	หำกควำมเสียหำยต่อทรัพย์สิน	TICC	ท่ีโอน

แล้วเกิดจำกเหตุสุดวิสัย

ส�ำหรับกำรประกันภัย	นับแต่วันท่ีของสัญญำเช่ำ	FOC	ระยะยำวท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	2	TICC	ตกลงท่ีจะ	

(1)	 จัดให้มีกำรประกันภัยประเภทควำมรับผิดต่อบุคคลภำยนอกเกี่ยวกับทรัพย์สินท่ีเช่ำ	 ภำยใต้กรมธรรม์

ประกันภัยของกลุ่มทรูตำมข้อก�ำหนดท่ีก�ำหนดไว้ในสัญญำเช่ำ	 FOC	 ระยะยำวท่ีลงทุนเพิ่มเติม	 ครั้งท่ี	 2	 

(2)	จัดหำกรมธรรม์ประกันภัยท่ีเกี่ยวข้องส�ำหรับทรัพย์สินท่ีเช่ำในนำมของกองทุน	โดยกองทุนจะรับผิดชอบ

ในเบี้ยประกันภัยส�ำหรับกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่ำว	(3)	ไม่เปล่ียนแปลงข้อก�ำหนดในกรมธรรม์ประกันภัย

ท่ีเกี่ยวข้องของกลุ่มทรูเกี่ยวกับทรัพย์สินท่ีเช่ำ	โดยไม่ได้รับควำมยินยอมเป็นลำยลักษณ์อักษรจำกกองทุน

ก่อน	โดยกองทุนจะไม่ให้ควำมยินยอมโดยไม่มีเหตุอันควรไม่ได้

กำรชดเชยควำมเสียหำย	TICC	ตกลงยอมรับผิดชดใช้ต่อกองทุน	บริษัทจัดกำร	และตัวแทนของบุคคลดัง

กล่ำว	ในควำมเสียหำย	สูญเสีย	สิทธิเรียกร้อง	ภำษี	อำกรแสตมป์	ควำมรับผิดท่ีเกิดข้ึนจริงท้ังหมด	และ

ต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยท่ีเกี่ยวข้อง	ซึ่งรวมถึงค่ำทนำยควำมและเงินทดรองอื่นตำมสมควรท่ีเกิดข้ึน	เน่ืองจำก

กำรท�ำผิดข้อตกลง	สัญญำ	หรือค�ำรับประกัน	หรือกำรผิดค�ำรับรองใดของ	TICC	ภำยใต้สัญญำเช่ำ	FOC	

ระยะยำวท่ีลงทุนเพิ่มเติม	คร้ังท่ี	2	เว้นแต่เป็นควำมผิดหรือประมำทเลินเล่ออย่ำงร้ำยแรงหรือจงใจกระท�ำ

ผิดโดยกองทุน	บริษัทจัดกำร	หรือตัวแทนของกองทุนหรือบริษัทจัดกำร	ทั้งนี้	โดยไม่จ�ำกัดสิทธิอื่นใดของกอง

ทุนท่ีมีตำมสัญญำเช่ำ	 FOC	ระยะยำวท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	 2	หรือตำมกฎหมำยท่ีใช้บังคับใดๆ	 ในส่วน

ของกองทุนกองทุนตกลงยอมรับผิดชดใช้ต่อ	TICC	และตัวแทนของ	TICC	ในควำมเสียหำย	สูญเสีย	สิทธิ

เรียกร้อง	ภำษี	อำกรแสตมป์	ควำมรับผิดท่ีเกิดข้ึนจริงท้ังหมด	และต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยท่ีเกี่ยวข้อง	ซึ่งรวม

ถึงค่ำทนำยควำมและเงินทดรองอ่ืนตำมสมควรท่ีเกิดข้ึน	เน่ืองจำกกำรท�ำผิดข้อตกลง	สัญญำ	หรือค�ำรับ

ประกัน	หรือกำรผิดค�ำรับรองใดของกองทุนภำยใต้สัญญำเช่ำ	FOC	ระยะยำวท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	2	เว้น

แต่เป็นควำมผิดหรือประมำทเลินเล่ออย่ำงร้ำยแรงหรือจงใจกระท�ำผิดโดย	TICC	หรือตัวแทนของ	TICC	

ท้ังน้ี	โดยไม่จ�ำกัดสิทธิอื่นใดของ	TICC	ท่ีมีตำมสัญญำเช่ำ	FOC	ระยะยำวท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	2	หรือ

ตำมกฎหมำยท่ีใช้บังคับใดๆ

TICC	และ	กองทุนไม่อำจโอนสิทธิ	ก่อหลักประกัน	หรือโอนโดยประกำรอ่ืนใดซึ่งผลประโยชน์ท้ังหมดหรือ

บำงส่วนของสัญญำเช่ำ	FOC	ระยะยำวท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	2	โดยมิได้รับควำมยินยอมล่วงหน้ำจำกคู่

สัญญำอีกฝ่ำยเป็นลำยลักษณ์อักษร	 ท้ังน้ี	 เว้นแต่มีข้อก�ำหนดในสัญญำเช่ำ	 FOC	 ระยะยำวท่ีลงทุนเพิ่ม

เติม	ครั้งท่ี	2	ให้กระท�ำได้

สัญญำเช่ำ	 FOC	 ระยะยำวท่ีลงทุนเพิ่มเติม	 ครั้งท่ี	 2	 ให้ใช้บังคับตำมกฎหมำยไทย	 และให้ศำลไทยมีเขต

อ�ำนำจแต่เพียงผู้เดียวในกำรพิจำรณำตัดสินคดีควำม	 หรือกำรด�ำเนินกระบวนกำรพิจำรณำ	 และกำรยุติ

ข้อพิพำทท่ีเกิดข้ึนจำกหรือเกี่ยวข้องกับสัญญำเช่ำ	FOC	ระยะยำวท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	2

	 			 (9.3)		สัญญำเช่ำช่วง	ด�ำเนินกำร	บ�ำรุงรักษำ	และบริหำรจัดกำร	FOC	ระหว่ำง	TICC	ในฐำนะผู้เช่ำช่วง	ด�ำเนินกำร 

		 			 	 	 บ�ำรุงรักษำและบริหำรจัดกำร	และ	กองทุน	ในฐำนะผู้ให้เช่ำช่วง	(“สัญญำเช่ำช่วง	ด�ำเนินกำรและบริหำร 

      จัดกำร	FOC”)	มีระยะเวลำประมำณ	11		ปี	นับตั้งแต่วันท่ี	5	มีนำคม	พ.ศ.	2558	-	วันท่ี	7	ธันวำคม	พ.ศ.	2569

โดยสัญญำเช่ำช่วง	ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำร	FOC	ของ	TICC	น้ี	มีวัตถุประสงค์เพื่อเช่ำช่วง	ด�ำเนิน

กำรและบริหำรจัดกำร	FOC	ควำมยำวประมำณ	7,981		กิโลเมตร	ซ่ึง	กองทุน	ได้รับสิทธิกำรเช่ำระยะยำว

จำก	AWC	และมีสิทธิน�ำออกหำประโยชน์โดยกำรให้เช่ำช่วงได้ภำยใต้สัญญำเช่ำ	FOC	ระยะยำวท่ีลงทุน

เพิ่มเติม	 คร้ังท่ี	 1	 (“ทรัพย์สินท่ี	 กองทุน	 สำมำรถให้เช่ำช่วง”)	 โดยท่ีในแต่ละปี	 TICC	 จะเช่ำช่วงด�ำเนิน

กำรและบริหำรจัดกำร	 FOC	 ไม่น้อยกว่ำท่ีก�ำหนดในสัญญำเช่ำช่วง	 ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำร	 FOC	

(“ทรัพย์สินท่ีเช่ำช่วง”)
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อัตรำค่ำเช่ำช่วง	ส�ำหรับทรัพย์สินท่ีเช่ำช่วง	เท่ำกับ

(ก)	 ส�ำหรับทรัพย์สินท่ีเช่ำช่วงไม่เกิน	213,818	คอร์กิโลเมตร:	350	บำทต่อเดือนต่อกิโลเมตรหลัก	และ

(ข)	 ส�ำหรับทรัพย์สินท่ีเช่ำช่วงท่ีเกิน	213,818	คอร์กิโลเมตร	จนถึง	303,453	คอร์กิโลเมตร	:	1,100	บำท 

	 ต่อเดือนต่อกิโลเมตรหลัก

โดยอัตรำค่ำเช่ำช่วงสุทธิท่ี	กองทุน	จะได้รับต่อปีส�ำหรับทรัพย์สินท่ีเช่ำช่วง	จะค�ำนวณจำกอัตรำท่ีระบุด้ำน

บนหักด้วยส่วนลดท่ีอัตรำ	88	ล้ำนบำทต่อปี

ไม่มีกำรปรับอัตรำค่ำเช่ำช่วงเพิ่มหรือลดลงส�ำหรับทรัพย์สินท่ีเช่ำช่วงตลอดระยะเวลำของกำรเช่ำช่วง	

(initial	 term)	 เว้นแต่ตำมท่ีคู่สัญญำจะตกลงกันตำมข้อก�ำหนดและเงื่อนไขท่ีระบุในสัญญำเช่ำช่วง	ด�ำเนิน

กำรและบริหำรจัดกำร	FOC

ท้ังน้ี	TICC	อำจน�ำทรัพย์สินท่ีเช่ำช่วงบำงอย่ำงออกให้เช่ำช่วงอีกทอดหน่ึงได้	ตำมข้อก�ำหนดและเงื่อนไข

ท่ีระบุในสัญญำเช่ำช่วง	ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำร	FOC

ในเรื่องกำรประกันภัย	กองทุน	(ไม่ว่ำด�ำเนินกำรด้วยตนเองหรือผ่ำนบุคคลอ่ืนใด)	มีหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ

ในกำรจัดให้มีและคงไว้ซ่ึงประกันภัยบนทรัพย์สินท่ี	กองทุน	สำมำรถให้เช่ำช่วง	(รวมถึงประกันภัยประเภท

ควำมรบัผดิต่อบคุคลภำยนอก)	ท่ีเพยีงพอ	รวมท้ังมีหน้ำท่ีต้องช�ำระเบีย้ประกนัภยัในส่วนดงักล่ำว	และ	TICC	

ในฐำนะผู้เช่ำช่วง	และ/หรือ	ผู้เช่ำของผู้เช่ำช่วง	มีหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบในกำรจัดให้มีและคงไว้ซึ่งประกัน

ภยัส�ำหรบัอปุกรณ์โทรคมนำคมท่ีตดิตัง้หรอืต่อกบัทรพัย์สนิท่ี	กองทุน	สำมำรถให้เช่ำช่วง	(รวมถงึ	ประกนัภยั

ประเภทควำมรับผิดต่อบุคคลภำยนอก)	ท่ีเพียงพอ	รวมท้ังมีหน้ำท่ีต้องช�ำระเบี้ยประกันภัยในส่วนดังกล่ำว

(9.4)	สัญญำแก้ไขและแทนท่ีสัญญำเช่ำช่วง	ด�ำเนินกำร	บ�ำรุงรักษำ	และบริหำรจัดกำร	FOC	ระหว่ำง	TICC	

ในฐำนะผู้เช่ำช่วง	และ	กองทุน	ในฐำนะผู้ให้เช่ำช่วง	(“สัญญำแก้ไขและแทนท่ีสัญญำเช่ำช่วง	ด�ำเนินกำร

และบริหำรจัดกำร	FOC”)

ข้อสัญญำของสัญญำแก้ไขและแทนท่ีสัญญำเช่ำช่วง	ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำร	FOC	จะมีผลบังคับใช้

เม่ือกำรซื้อขำย	FOC	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	2	เสร็จส้ิน	ซึ่งคือวันท่ี	28	พฤศจิกำยน	พ.ศ.	2560	(“วันมีผลใช้

บังคับของกำรลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	2”)	ท้ังน้ี	ข้อสัญญำบำงประกำรท่ีเกี่ยวข้องกับ	FOC	ท่ีจะถูกให้เช่ำโดย	

TICC	ให้แก่กองทุน	ภำยใต้กำรลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	3	(“FOC	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	3”)	จะมีผลบังคับใช้

เม่ือกำรเช่ำ	FOC	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	3	เสร็จส้ิน	(“วันมีผลใช้บังคับของกำรลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	3”)

เพื่อวัตถุประสงค์ของกำรสรุปสัญญำแก้ไขและแทนท่ีสัญญำเช่ำช่วง	 ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำร	 FOC	

กำรขำยและเช่ำทรัพย์สินท่ีกองทุนลงทุนเพิ่มเติมใดๆ	โดยบริษัทในกลุ่มทรูให้แก่กองทุนครั้งถัดไปหลังจำก

กำรลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	2	จะเรียกว่ำ	“กำรลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	3”

ทรัพย์สินท่ี	TICC	เช่ำช่วง	ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำรอยู่ภำยใต้สัญญำแก้ไขและแทนท่ีสัญญำเช่ำช่วง	

ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำรหลัก	FOC	ประกอบด้วย	

(ก)	 ทรัพย์สินจำกส่วนหน่ึงของทรัพย์สินโครงสร้ำงพื้นฐำนโทรคมนำคมท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	1	

	 (i)	 FOC	ควำมยำว	7,981	กโิลเมตร	(303,453	คอร์กโิลเมตร)	โดยท่ีในแต่ละปี	TICC	จะเช่ำช่วง	ด�ำเนินกำร 

	 	 และบริหำรจัดกำร	 FOC	 ไม่น้อยกว่ำท่ีก�ำหนดในตำรำงแนบท้ำยสรุปข้อก�ำหนดและเง่ือนไข 

	 	 หลักของสัญญำแก้ไขและแทนท่ีสัญญำเช่ำช่วง	ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำรหลัก	FOC

(ข)	 ทรัพย์สินจำก	FOC	รองรับระบบ	FTTx	ของ	TICC	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	2	

	 (i)	 หำกกำรเช่ำระยะยำวของ	 FOC	 รองรับระบบ	 FTTx	 ของ	 TICC	 ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	 ครั้งท่ี	 2	 

	 	 เสร็จสมบูรณ์	ร้อยละ	80	ของ	FOC	ในระบบ	FTTx	ส�ำหรับใช้ในธุรกิจให้บริกำรอินเทอร์เน็ตและ 
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	 	 บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล	ระยะทำง	670	กิโลเมตร	(80,014	 

	 	 คอร์กิโลเมตร)

(ค)	 ทรัพย์สิน		ซ่ึงกองทุนได้รับสิทธิกำรเช่ำระยะยำวจำก	TICC	ในระบบ	FTTx	ส�ำหรับใช้ในธุรกิจให้บริกำร 

	 อินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล	 ระยะทำงประมำณ	 

	 12,872	กิโลเมตร	(619,986	คอร์กิโลเมตร)	และมีสิทธิน�ำออกหำประโยชน์โดยกำรให้เช่ำช่วงได้ภำยใต ้

	 สัญญำเช่ำช่วงระยะยำวอันเกี่ยวเน่ืองกับ	FOC	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	3	(“FOC	รองรับระบบ	FTTx	 

	 ของ	TICC	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	3”)

	 (i)	 หำกกำรเช่ำระยะยำวของ	 FOC	 รองรับระบบ	 FTTx	 ของ	 TICC	 ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	 ครั้งท่ี	 3	 

	 	 เสร็จสมบูรณ์	ร้อยละ	80	ของ	FOC	ในระบบ	FTTx	ส�ำหรับใช้ในธุรกิจให้บริกำรอินเทอร์เน็ตและ 

	 	 บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล	 ระยะทำงประมำณ	 12,872	 

	 	 กิโลเมตร	(619,986	คอร์กิโลเมตร)

(รวมเรียกว่ำ	“ทรัพย์สินท่ีเช่ำช่วง”)

ทรัพย์สินของ	 FOC	 ท่ีโอนมำยังกองทุนอันเป็นส่วนหน่ึงของทรัพย์สินโครงสร้ำงพื้นฐำนโทรคมนำคมท่ี

ลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	1	FOC	รองรับระบบ	FTTx	ของ	TICC	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	2	และ	FOC	รองรับ

ระบบ	FTTx	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	3	ซ่ึงกองทุนสำมำรถให้เช่ำช่วงแก่	TICC	หรือผู้เช่ำช่วงอ่ืนๆ	ภำยใต้

สัญญำแก้ไขและแทนท่ีสัญญำเช่ำช่วง	ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำร	FOC	รวมเรียกว่ำ	“ทรัพย์สินท่ีกองทุน

สำมำรถให้เช่ำช่วงได้”

อัตรำค่ำเช่ำ	เป็นดังน้ี

(ก)	 ตั้งแต่วันท่ี	5	มีนำคม	พ.ศ.	2558	จนถึงวันมีผลใช้บังคับของกำรลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	2	อัตรำค่ำเช่ำ 

	 ส�ำหรับทรัพย์สินท่ีให้เช่ำช่วง	 (ซึ่งคือ	 ทรัพย์สินจำกส่วนหน่ึงของทรัพย์สินโครงสร้ำงพื้นฐำน 

	 โทรคมนำคมท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	1)	คือ

	 (ก)	 จนถึง	213,818	คอร์กิโลเมตร	ของ	FOC:	350	บำทต่อเดือนต่อคอร์กิโลเมตร

	 (ข)	 ในส่วนท่ีเกิน	213,818	คอร์กิโลเมตร	ถึง	303,453	คอร์กิโลเมตร	ของ	FOC:	1,100	บำทต่อเดือน 

	 	 ต่อคอร์กิโลเมตร

	 โดยอัตรำค่ำเช่ำสุทธิท่ีกองทุนจะได้รับต่อปีส�ำหรับ	 FOC	 จะค�ำนวณจำกอัตรำท่ีระบุด้ำนบนหักด้วย 

	 ส่วนลด	ท่ีอัตรำ	88	ล้ำนบำทต่อป	ี

(ข)	 นับต้ังแต่วันมีผลใช้บังคับของกำรลงทุนเพิ่มเติม	 ครั้งท่ี	 2	 เป็นต้นไป	 อัตรำค่ำเช่ำส�ำหรับทรัพย์สิน 

	 ท่ีเช่ำช่วง	คือ	

	 (2.1)	 ทรัพย์สินจำกส่วนหน่ึงของทรัพย์สินโครงสร้ำงพื้นฐำนโทรคมนำคมท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	1

	 	 	 (ก)	 350	บำทต่อเดือนต่อคอร์กิโลเมตร	โดยอัตรำค่ำเช่ำสุทธิท่ีกองทุนจะได้รับต่อปีส�ำหรับ	FOC	 

	 	 	 	 จะค�ำนวณจำกอัตรำท่ีระบุด้ำนบนหักด้วยส่วนลด	ท่ีอัตรำ	88	ล้ำนบำทต่อป	ี

	 (2.2)	 ทรัพย์สินจำกส่วนหน่ึงของ	FOC	รองรับระบบ	FTTx	ของ	TICC	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	2

	 	 	 (ก)	 350	บำทต่อเดือนต่อคอร์กิโลเมตร	โดยอัตรำค่ำเช่ำสุทธิท่ีกองทุนจะได้รับต่อปีส�ำหรับ	FOC	 

	 	 	 	 จะค�ำนวณจำกอัตรำท่ีระบุด้ำนบนหักด้วยส่วนลด	ท่ีอัตรำ	7	ล้ำนบำทต่อปี

	 (2.3)	 ทรัพย์สินจำกส่วนหน่ึงของ	FOC	รองรับระบบ	FTTx	ของ	TICC	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	3

	 	 	 (ก)	 350	บำทต่อเดือนต่อคอร์กิโลเมตร	โดยอัตรำค่ำเช่ำสุทธิท่ีกองทุนจะได้รับต่อปีส�ำหรับ	FOC	 

	 	 	 	 จะค�ำนวณจำกอัตรำท่ีระบุด้ำนบนหักด้วยส่วนลด	ท่ีอัตรำ	142	ล้ำนบำทต่อปี

ไม่มีกำรปรับอัตรำค่ำเช่ำช่วงเพิ่มหรือลดลงส�ำหรับทรัพย์สินท่ีเช่ำช่วงตลอดระยะเวลำของกำรเช่ำช่วง	

เว้นแต่ตำมท่ีคู่สัญญำจะตกลงกันตำมข้อก�ำหนดและเงื่อนไขท่ีระบุในสัญญำแก้ไขและแทนท่ีสัญญำเช่ำ

ช่วง	ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำร	FOC
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ระยะเวลำของกำรเช่ำช่วง	ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำรมีก�ำหนดอำยุเป็นดังน้ี

(ก)	 ทรัพย์สินจำกส่วนหน่ึงของทรัพย์สินโครงสร้ำงพื้นฐำนโทรคมนำคมท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	1	-	จนถึง 

	 วันท่ี	7	ธันวำคม	พ.ศ.	2569	และตั้งแต่วันมีผลใช้บังคับของกำรลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	3	เกิดข้ึน	ระยะ 

	 เวลำของกำรเช่ำ	ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำรจะขยำยให้ส้ินสุดลงในวันท่ี	15	กันยำยน	พ.ศ.	2576	

(ข)	 ทรัพย์สินจำกส่วนหน่ึงของ	FOC	รองรับระบบ	FTTx	ของ	TICC	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	2	และทรัพย์สิน 

	 จำกส่วนหน่ึงของ	FOC	รองรับระบบ	FTTx	ของ	TICC	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	3	-	หำกกำรให้เช่ำ	FOC	 

	 รองรับระบบ	FTTx	ของ	TICC	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	2	หรือกำรให้เช่ำ	FOC	รองรับระบบ	FTTx	ของ	 

	 TICC	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	3	เสร็จสมบูรณ์	แล้วแต่กรณี	นับต้ังแต่วันมีผลใช้บังคับของกำรลงทุน 

	 เพิ่มเติม	 ครั้งท่ี	 2	 หรือวันมีผลใช้บังคับของกำรลงทุนเพิ่มเติม	 ครั้งท่ี	 3	 แล้วแต่กรณี	 จนถึงวันท่ี	 

	 15	กันยำยน	พ.ศ.	2576

กำรต่ออำยุระยะเวลำกำรเช่ำช่วง	ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำรเป็นดังน้ี

(ก)	 TICC	และ/หรือผู้เช่ำช่วงและบริหำรจัดกำรดั้งเดิมอ่ืนๆ	จะต่ออำยุกำรเช่ำช่วง	ด�ำเนินกำรและบริหำร 

	 จัดกำร	 ทรัพย์สินท่ีเช่ำช่วงในจ�ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ	 71	 ของจ�ำนวนคอร์กิโลเมตรท้ังหมดของ 

	 ทรัพย์สินจำกส่วนหน่ึงของทรัพย์สินโครงสร้ำงพื้นฐำนโทรคมนำคมท่ีลงทุนเพิ่มเติม	 ครั้งท่ี	 1	 และ 

	 ในจ�ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ	80	ของจ�ำนวนคอร์กิโลเมตรท้ังหมดของทรัพย์สินจำกส่วนหน่ึงของ	FOC	 

	 รองรับระบบ	FTTx	ของ	TICC	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	2	และทรัพย์สินจำกส่วนหน่ึงของ	FOC	รองรับ 

	 ระบบ	FTTx	ของ	TICC	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	3	เป็นระยะเวลำ	(ก)	10	ปี	นับจำกวันครบอำยุสัญญำเช่ำ 

	 ช่วงระยะแรก	(Initial	Term)	หรือ	(ข)	ระยะเวลำท่ีเหลืออยู่ของใบอนุญำตประกอบกิจกำรโทรคมนำคม 

	 ท่ี	TICC	หรือบริษัทในกลุ่มทรูท่ีให้บริกำรบรอดแบนด์ถืออยู่	แล้วแต่เวลำใดจะส้ันกว่ำ	หำกหลังจำกครบ 

	 อำยุสัญญำเช่ำช่วงระยะแรก	(Initial	Term)	TICC	หรือ	บริษัทในกลุ่มทรูได้รับใบอนุญำตประกอบกิจกำร 

	 โทรคมนำคมเพื่อให้บริกำรบรอดแบนด์จำก	กสทช	และเงื่อนไขข้อใดข้อหน่ึงดังต่อไปน้ีครบถ้วน

	 (i)	 รำยได้รวมท้ังปีของกลุ่มทรูจำกกำรให้บริกำรบรอดแบนด์	 ท่ีระบุในรำยงำนประจ�ำปี	 พ.ศ.	 2568	 

	 	 หรือ	2575	ของทรู	แล้วแต่กรณี	เกินกว่ำ	16,546,000,000	บำท	หรือ

	 (ii)	 ส่วนแบ่งตลำดโดยรวมของกลุ ่มทรูในกำรให้บริกำรบรอดแบนด์	 ตำมข้อมูลล่ำสุดท่ีประกำศ 

	 	 โดยหน่วยงำนท่ีน่ำเช่ือถือ	มำกกว่ำร้อยละ	33

(ข)	 อย่ำงน้อยสองปี	ก่อนสิ้นสุดระยะเวลำของกำรเช่ำช่วง	ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำรในขณะน้ัน	TICC	 

	 และ/หรือผู้เช่ำช่วงและบริหำรจัดกำรและบริหำรจัดกำรดั้งเดิมอ่ืนๆ	 จะแจ้งกองทุนในกรณีท่ี	 TICC	 

	 และ/หรอืผูเ้ช่ำช่วงและบรหิำรจัดกำรดัง้เดมิอืน่ๆ	ต้องกำรจองสทิธเิพือ่ต่ออำยสุญัญำเช่ำช่วง	ด�ำเนินกำร 

	 และบริหำรจัดกำรหลักของ	TICC	ท้ังหมดหรือบำงส่วนท่ี	TICC	และ/หรือผู้เช่ำช่วงและบริหำรจัดกำร 

	 ด้ังเดิมอื่นๆ	 เช่ำช่วง	 ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำรอยู่ภำยใต้สัญญำแก้ไขและแทนท่ีสัญญำเช่ำช่วง	 

	 ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำรหลัก	FOC	ในอัตรำของตลำดท่ีจะตกลงร่วมกัน	และอยู่ภำยใต้กำรตกลง 

	 ร่วมกันในเรื่องส่วนลด	รวมถึงส่วนลดของผู้เช่ำช่วงและบริหำรจัดกำรดั้งเดิม	แต่ท้ังน้ีต้องไม่น้อยกว่ำ 

	 ท่ี	TICC	และ/หรือผู้เช่ำช่วงและบริหำรจัดกำรดั้งเดิมอ่ืนๆ	เคยได้รับ

กองทุนมีสิทธิให้เช่ำช่วงแก่บุคคลใดๆ	และให้บุคคลใดๆ	ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำร	FOC	ท่ีไม่ได้ถูกเช่ำ

ช่วง	ด�ำเนินกำรและบรหิำรจัดกำรโดย	TICC	และ/หรอืผูเ้ช่ำช่วงและบรหิำรจัดกำรดัง้เดมิอืน่ๆ	ภำยใต้สญัญำ

แก้ไขและแทนที่สัญญำเช่ำช่วง	ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำรหลัก	FOC	ให้แก่บุคคลใดๆ	ทั้งนี้	อยู่ภำยใต้สิทธิ

ของ	TICC	และ/หรือผู้เช่ำช่วงและบริหำรจัดกำรดั้งเดิมอ่ืนๆ	ตำมท่ีระบุด้ำนล่ำงน้ี	(ก)	หำกกองทุนประสงค์

จะให้เช่ำช่วงแก่ผู้เช่ำช่วงและบริหำรจัดกำรท่ีเป็นบุคคลภำยนอกและให้ผู้เช่ำช่วงและบริหำรจัดกำรท่ีเป็น

บุคคลภำยนอกด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำร	หรือ	ด�ำเนินกำรเจรจำตกลงเรื่องกำรให้เช่ำช่วง	กำรด�ำเนิน

กำรและบริหำรจัดกำรทรัพย์สินท่ียังไม่ได้อยู่ภำยใต้กำรเช่ำช่วง	 ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำรโดย	 TICC	

และ/หรือผู้เช่ำช่วงและบริหำรจัดกำรดั้งเดิมอื่นๆ	 ภำยใต้สัญญำแก้ไขและแทนท่ีสัญญำเช่ำช่วง	 ด�ำเนิน

กำรและบริหำรจัดกำรหลัก	FOC	กองทุนต้องยื่นค�ำเสนอในกำรเช่ำช่วง	ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำรดัง
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กล่ำวให้แก่	TICC	และ/หรือผู้เช่ำช่วงและบริหำรจัดกำรดั้งเดิมอ่ืนๆ	ก่อน	และ	TICC	และ/หรือผู้เช่ำช่วง

และบริหำรจัดกำรดั้งเดิมอื่นๆ	 มีสิทธิตอบรับค�ำเสนอในกำรเช่ำช่วง	 ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำร	 โดย

เงื่อนไขในกำรเช่ำช่วง	ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำรท่ีให้แก่	TICC	และ/หรือผู้เช่ำช่วงและบริหำรจัดกำร

ด้ังเดิมอื่นๆ	น้ันต้องไม่เป็นเง่ือนไขท่ีด้อยกว่ำท่ีเสนอให้แก่ผู้เช่ำช่วงและบริหำรจัดกำรท่ีเป็นบุคคลภำยนอก	

(รวมท้ัง	หำกผู้เช่ำช่วงและบริหำรจัดกำรท่ีเป็นบุคคลภำยนอกมีสิทธิได้รับส่วนลดใดๆ	TICC	และ/หรือผู้เช่ำ

ช่วงและบริหำรจัดกำรดั้งเดิมอื่นๆ	จะได้รับส่วนลดดังกล่ำวด้วยเช่นกัน)	(ข)	หำกเม่ือใดก็ตำมกองทุนได้เข้ำ

ท�ำสัญญำกับผู้เช่ำช่วงและบริหำรจัดกำรท่ีเป็นบุคคลภำยนอก	เพื่อเช่ำช่วง	ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำร

ทรัพย์สินประเภทเดียวกันกับทรัพย์สินท่ีเช่ำช่วงภำยใต้สัญญำแก้ไขและแทนท่ีสัญญำเช่ำช่วง	ด�ำเนินกำร

และบริหำรจัดกำรหลัก	FOC	และมีเงื่อนไขท่ีเป็นคุณมำกกว่ำท่ีให้แก่	TICC	และ/หรือผู้เช่ำช่วงและบริหำร

จัดกำรดั้งเดิมอื่นๆ	น้ัน	TICC	และ/หรือผู้เช่ำช่วงและบริหำรจัดกำรดั้งเดิมอื่นๆ	มีสิทธิให้กองทุนด�ำเนินกำร

แก้ไขสัญญำแก้ไขและแทนท่ีสัญญำเช่ำช่วง	ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำรหลัก	FOC	เพื่อให้	TICC		และ/

หรือผู้เช่ำช่วงและบริหำรจัดกำรดั้งเดิมอ่ืนๆ	ได้รับเงื่อนไขท่ีเป็นคุณดังกล่ำวน้ัน

ส�ำหรับกำรบ�ำรุงรักษำ	กำรด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำร	กองทุนไม่มีหน้ำท่ีใดๆ	ในกำรด�ำเนินกำรบริหำร

จัดกำรโครงข่ำยหรือบริหำรจัดกำรทรัพย์สิน	ท้ังน้ี		TICC	มีหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ		(ไม่ว่ำจะด�ำเนินกำรด้วย

ตนเอง	หรือ	ผ่ำนบุคคลอื่นใดท่ี	TICC	แต่งต้ัง)	ในกำรบ�ำรุงรักษำ	(ซ่อม	FOC	เส้นเดิมท่ีช�ำรุดเสียหำย	หรือ

หำ	FOC	เส้นใหม่ท่ีมีควำมสำมำรถอย่ำงน้อยเท่ำเดิมมำแทน)	กำรด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำรทรัพย์สินท่ี

เช่ำช่วง	และ	FOC	ท่ียังว่ำงอยู่	ให้เป็นไปตำมระดับมำตรฐำนกำรบริกำรท่ีระบุไว้ในสัญญำแก้ไขและแทนท่ี 

สัญญำเช่ำช่วง	 ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำรหลัก	 FOC	 และตำมหลักเกณฑ์ท่ี	 กสทช.	 ก�ำหนด	 ท้ังน้ี	 

หำก	 TICC	 ไม่สำมำรถรักษำระดับควำมพร้อมของทรัพย์สินท่ีกองทุนสำมำรถให้เช่ำช่วงได้ตำมท่ีระบุใน

สัญญำแก้ไขและแทนท่ีสัญญำเช่ำช่วง	ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำรหลัก	FOC	 เป็นเวลำ	2	 เดือนติดต่อ

กัน	 TICC	 ตกลงช�ำระค่ำปรับให้กองทุนในอัตรำร้อยละ	 2	 ของจ�ำนวนค่ำเช่ำช่วงรำยเดือนในช่วงระยะ

เวลำ	2	เดือนดังกล่ำว	ท้ังน้ี	ในกรณีท่ีกองทุนร้องขอ	ภำยหลังจำกท่ีมีผู้เช่ำและบริหำรจัดกำรท่ีเป็นบุคคล

ภำยนอกเช่ำช่วงทรัพย์สินจำกกองทุนตำมข้อก�ำหนดของสัญญำแก้ไขและแทนท่ีสัญญำเช่ำช่วง	 ด�ำเนิน

กำรและบริหำรจัดกำรส�ำหรับ	 FOC	 คู่สัญญำตกลงจะด�ำเนินกำรหำรือโดยสุจริตเพื่อตกลงค่ำปรับท่ีสม

เหตุสมผลและเหมำะสมท่ี	 TICC	และ/หรือผู้เช่ำช่วงและบริหำรจัดกำรดั้งเดิมอ่ืนๆ	ต้องช�ำระอันเน่ืองมำ

จำก	 TICC	 และ/หรือผู้เช่ำช่วงและบริหำรจัดกำรดั้งเดิม	 อื่นๆ	 ไม่สำมำรถด�ำเนินกำรให้เป็นไปตำมระดับ

กำรประกันกำรให้บริกำร	 (Service	Level)	ตำมท่ีก�ำหนดในสัญญำแก้ไขและแทนท่ีสัญญำเช่ำช่วง	ด�ำเนิน

กำรและบริหำรจัดกำรหลัก	FOC	ได้

TICC	 ตกลงว่ำจะใช้	 ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำรทรัพย์สินท่ีเช่ำช่วงตำมข้อก�ำหนดและเงื่อนไขท่ีระบุใน

สัญญำแก้ไขและแทนท่ีสัญญำเช่ำช่วง	ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำรหลัก	FOC	เงื่อนไขดังกล่ำว	รวมถึงแต่

ไม่จ�ำกัดเพียง	จะใช้มำตรกำรป้องกันท่ีเหมำะสมท้ังปวงเพื่อหลีกเลี่ยงกำรสร้ำงควำมเสียหำยแก่ทรัพย์สิน

ท่ีเช่ำช่วง	จะไม่ใช้ทรัพย์สินท่ีเช่ำช่วงเพื่อวัตถุประสงค์อ่ืนใดนอกเหนือไปจำกกิจกำรโทรคมนำคม	และ/หรือ	

กิจกำรวิทยุกระจำยเสียง	หรือธุรกิจวิทยุและโทรทัศน์	เว้นแต่กำรให้เช่ำช่วงทรัพย์สินท่ีเช่ำอีกทอดหน่ึงตำม

ข้อก�ำหนดและเงื่อนไขท่ีระบุในสัญญำแก้ไขและแทนท่ีสัญญำเช่ำช่วง	 ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำรหลัก	

FOC	และจะแจ้งให้กองทุนทรำบในทันทีท่ีท�ำได้หลังจำกรู้ว่ำเกิดเหตุเพลิงไหม้	น�้ำท่วม	กรณีฉุกเฉิน	หรือ

อุบัติเหตุใดๆ	ท่ีกระทบต่อทรัพย์สินท่ีเช่ำช่วง

TICC	อำจน�ำทรัพย์สินท่ีเช่ำช่วงออกให้เช่ำช่วงอีกทอดหน่ึงได้	ท้ังน้ี	TICC	จะต้องไม่น�ำใยแก้วน�ำแสงท่ียัง

ไม่มีกำรใช้งำน	(“dark	fiber”)	ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของทรัพย์สินท่ีเช่ำช่วงออกให้เช่ำช่วงอีกทอดหน่ึงแก่ผู้ใดใน

อัตรำค่ำเช่ำช่วงท่ีต�่ำกว่ำอัตรำท่ีกองทุนอำจเรียกเก็บจำกผู้เช่ำช่วงและบริหำรจัดกำรท่ีเป็นบุคคลภำยนอก

รำยอื่น	เว้นแต่กรณีดังต่อไปน้ี
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(ก)	 กำรน�ำ	 dark	 fiber	 ออกให้เช่ำช่วงอีกทอดหน่ึงแก่บุคคลใดอยู่ก่อนวันท่ีของสัญญำแก้ไขและแทนท่ี 

	 สัญญำเช่ำช่วง	ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำรหลัก	FOC	แล้ว

(ข)	 กำรน�ำ	dark	fiber	ออกให้	ทรู	หรือบริษัทในกลุ่ม	ทรู	เช่ำใช้ช่วงอีกทอดหน่ึง

(ค)	 กำรน�ำ	dark	fiber	ออกให้เช่ำช่วงอีกทอดหน่ึงตำมกฎหมำยหรือค�ำส่ัง	กสทช.	

(ง)	 กำรน�ำ	dark	fiber	ออกให้เช่ำช่วงอีกทอดหน่ึงในกรณีอ่ืนใดนอกเหนือจำกกรณีตำม	(1)	ถึง	(3)	ข้ำงต้น	 

	 ตำมท่ีกองทุนได้ให้ควำมยินยอมเป็นลำยลักษณ์อักษร

กองทุน	 (ไม่ว่ำด�ำเนินกำรด้วยตนเองหรือผ่ำนบุคคลอื่นใด)	 มีหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบในกำรจัดให้มีและคง

ไว้ซึ่งประกันภัยประเภทควำมรับผิดต่อบุคคลภำยนอกบนทรัพย์สินท่ีเช่ำช่วง	 รวมท้ังมีหน้ำท่ีต้องช�ำระ

เบี้ยประกันภัย

กองทุนไม่มีหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบใดๆ	 เกี่ยวกับกำรจัดหำมำซ่ึงสิทธิแห่งทำงส�ำหรับทรัพย์สินท่ีกองทุน

สำมำรถให้เช่ำช่วง	ท้ังน้ี	TICC	รับทรำบและยืนยันว่ำทรัพย์สินท่ีกองทุนสำมำรถให้เช่ำช่วงใช้สิทธิแห่งทำง

โดยนิติกรรมสัญญำท่ีได้ให้สิทธิไว้ในช่ือของ	TICC	เองหรือช่ือของผู้เช่ำช่วงและบริหำรจัดกำรดั้งเดิมอื่นใด	

(หำกมี)	ตลอดระยะเวลำของกำรเช่ำช่วง	ตำมสัญญำแก้ไขและแทนท่ีสัญญำเช่ำช่วง	ด�ำเนินกำรและบริหำร

จัดกำรหลัก	FOC	และเม่ือสิ้นสุดสัญญำแก้ไขและแทนท่ีสัญญำเช่ำช่วง	ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำรหลัก	

FOC	TICC	จะด�ำเนินกำรให้มีสิทธิแห่งทำงส�ำหรับทรัพย์สินท่ีกองทุนสำมำรถให้เช่ำช่วงตรำบเท่ำท่ี	TICC	

สำมำรถกระท�ำได้ตำมกฎหมำยและกองทุนไม่มีผู้เช่ำช่วงรำยอ่ืนโดยเป็นไปตำมข้อก�ำหนดและเงื่อนไขภำย

ใต้สัญญำแก้ไขและแทนท่ีสัญญำเช่ำช่วง	ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำรหลัก	FOC	ท้ังน้ี	กองทุนตกลงท่ีจะ

เป็นผู้รับผิดชอบในค่ำสิทธิแห่งทำงส�ำหรับทรัพย์สินท่ีกองทุนสำมำรถให้เช่ำช่วงในจ�ำนวนและวิธีกำรตำม

ท่ีกองทุนและ	 TICC	 ได้ตกลงกันซ่ึงในอนำคตค่ำสิทธิแห่งทำงดังกล่ำวอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงโดยอ้ำงอิง

จำกค่ำสิทธิแห่งทำงท่ีเรียกเก็บจำก	 TICC	 ส�ำหรับทรัพย์สินท่ีกองทุนสำมำรถให้เช่ำช่วง	 โดยเป็นไปตำม

ข้อก�ำหนดและเงื่อนไขของสัญญำแก้ไขและแทนท่ีสัญญำเช่ำช่วง	ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำรหลัก	FOC	

นอกจำกน้ี	TICC	ตกลงท่ีจะรับผิดชอบรำคำและค่ำใช้จ่ำยในกำรย้ำย	FOC	ลงใต้ดิน	อันเกี่ยวเน่ืองกับ	FOC	

จำกทรัพย์สินโครงสร้ำงพื้นฐำนโทรคมนำคมท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	1	FOC	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	2	และ	

FOC	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	3	(โดยท่ี	TUC	จะต้องได้รับค่ำตอบแทนส�ำหรับกำรย้ำยทรัพย์สินจำกกองทุน	

โดยเป็นไปตำมเงื่อนไขของสัญญำแก้ไขและแทนท่ีสัญญำเช่ำช่วง	 ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำรหลักเสำ

โทรคมนำคม)	และส�ำหรับส่วนต่ำงระหว่ำงค่ำสิทธิแห่งทำงท่ีเรียกเก็บจำกกำรวำงสำยพำดผ่ำนเสำไฟฟ้ำ

และค่ำสิทธิแห่งทำงของท่อใต้ดินส�ำหรับส่วนของ	FOC	ซ่ึงจะถูกย้ำยลงใต้ดิน

ข้อตกลงท่ีจะไม่แข่งขัน	ระบุว่ำ	เว้นแต่ได้รับกำรอนุมัติเป็นลำยลักษณ์อักษรจำกกองทุนก่อน	TICC	จะไม่

ด�ำเนินกำร	(และจะจัดกำรให้บริษัทในกลุ่มทรูไม่ด�ำเนินกำร)	สร้ำง	FOC	ใหม่ในเส้นทำงเดียวกันกับ	FOC	

ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของทรัพย์สินโครงสร้ำงพื้นฐำนโทรคมนำคมท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	1,	FOC	รองรับระบบ	

FTTx	ของ	TICC	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	2,	FOC	รองรับระบบ	FTTx	ของ	TICC	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	3	

หรือ	FOC	อื่นๆซึ่งถูกขำยให้แก่กองทุน	และ/หรือถูกเช่ำโดยบริษัทในกลุ่มทรู	ณ	วันท่ี	28	พฤศจิกำยน	พ.ศ.	

2560	(และวันมีผลใช้บังคับของกำรลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	3	เม่ือมีกำรได้มำซ่ึง	FOC	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้ง

ท่ี	3	เกิดข้ึน)	โดยมีข้อยกเว้นตำมกรณีใดกรณีหน่ึงดังต่อไปน้ี	(ก)	FOC	ซ่ึงกองทุนสำมำรถให้เช่ำแก่บริษัท

ใดๆในกลุ่มทรูมีปริมำณควำมจุในเชิงเทคนิคไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำรใช้บริกำรของบริษัทในกลุ่มทรู

ท่ีเกี่ยวข้องอย่ำงเต็มท่ี	 โดยมีเงื่อนไขว่ำจะต้องมีหลักฐำนและค�ำอธิบำยท่ีเพียงพอและเป็นเหตุเป็นผลท่ี

เกี่ยวกับควำมจุในเชิงเทคนิคท่ีไม่เพียงพอดังกล่ำวให้แก่กองทุนเพื่อเป็นข้อมูล	หรือ	 (ข)	กองทุนปฏิเสธท่ี

จะให้เช่ำ	FOC	ท่ีมีอยู่แก่บริษัทใดในกลุ่มทรู	หรือ	(ค)	คู่สัญญำไม่สำมำรถตกลงเงื่อนไขท่ีสมเหตุสมผลใน

เชิงพำณิชย์ส�ำหรับกำรเช่ำ	FOC	ท่ีมีอยู่ได้

ในแต่ละกรณีท่ีระบุไว้ข้ำงต้น	บริษัทใดๆในกลุ่มทรูอำจใช้ดุลยพินิจเป็นกำรส่วนตัวท่ีจะสร้ำง	FOC	ในเส้นทำง

เดียวกันกับทรัพย์สินท่ีกองทุนสำมำรถให้เช่ำช่วงได้เพื่อตอบสนองต่อควำมต้องกำรใช้บริกำรของบริษัทใน
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กลุ่มทรูท่ีเกี่ยวข้อง	อย่ำงไรก็ตำม	มีเงื่อนไขด้วยว่ำ	TICC	จะต้องแจ้งให้กองทุนทรำบถึงเจตนำท่ีจะเช่ำ	FOC	

ท่ีมีอยู่ก่อน	(พร้อมท้ังรำยละเอียดของควำมจุและควำมต้องกำรทำงเทคนิคอื่นๆ	ตำมท่ีบริษัทในกลุ่มทรูท่ี

เกี่ยวข้องต้องกำร)	โดยกองทุนจะตอบกลับ	TICC	ว่ำจะให้เช่ำ	FOC	ท่ีมีอยู่แก่บริษัทในกลุ่มทรูท่ีเกี่ยวข้อง

ตำมควำมต้องกำรท่ีได้รับแจ้งหรือไม่	พร้อมกับเงื่อนไขท่ีสมเหตุสมผลในเชิงพำณิชย์อันเกี่ยวเน่ืองกับกำร

เช่ำให้แก่	TICC	ได้รับทรำบ	ภำยในระยะเวลำ	30	วัน	นับแต่ได้รับกำรแจ้งจำก	TICC		ในกรณีท่ี	FOC	ท่ี

มีอยู่ของกองทุนส�ำหรับเส้นทำงใดๆมีควำมจุไม่เพียงพอหรือไม่ตอบสนองต่อควำมต้องกำรทำงเทคนิค

ในกำรใช้บริกำรของบริษัทในกลุ่มทรูท่ีเกี่ยวข้องได้ไม่ว่ำในแง่ใด	แล้วแต่กรณี	TICC	จะเช่ำหรือจะด�ำเนิน

กำรให้บริษัทในกลุ่มทรูท่ีเกี่ยวข้องเช่ำ	FOC	ท่ีมีอยู่ของกองทุนจนครบร้อยละ	100	ก่อน	ภำยใต้เงื่อนไขท่ี

ว่ำ	FOC	 ท่ีมีอยู่ของกองทุนสำมำรถใช้ในกำรด�ำเนินกำรของบริษัทในกลุ่มทรูน้ันๆได้อย่ำงเหมำะสม	และ	

TICC	และ/หรือ	บริษัทในกลุ่มทรูใดๆ	อำจเลือกท่ีจะด�ำเนินกำรสร้ำง	FOC	ใหม่เพิ่มข้ึนในเส้นทำงเดียวกัน

กับ	FOC	ท่ีมีอยู่ของกองทุน	ภำยใต้เงื่อนไขท่ีระบุไว้ด้ำนล่ำงน้ี	ท้ังน้ี	หำก	(ก)	กองทุนไม่ตอบกลับหนังสือ

ของ	TICC	ภำยในระยะเวลำ	30	วันท่ีระบุไว้ก่อนหน้ำน้ี	หรือ	(ข)	กองทุนแจ้งแก่	TICC	ว่ำกองทุนปฏิเสธ

ท่ีจะให้เช่ำ	FOC	ท่ีมีอยู่ของกองทุน	หรือ	(ค)	กองทุนเสนอเง่ือนไขกำรเช่ำ	FOC	ท่ีมีอยู่ของกองทุนให้แก่	

TICC	พิจำรณำแล้ว	แต่	TICC	และ	กองทุนไม่สำมำรถตกลงเงื่อนไขท่ีสมเหตุสมผลในเชิงพำณิชย์ท่ีเกี่ยว

กับกำรเช่ำ	FOC	ท่ีมีอยู่ของกองทุนดังกล่ำวได้	ภำยในระยะเวลำ	30	วัน	นับแต่วันท่ีกองทุนได้เสนอเงื่อนไข

กำรเช่ำให้	TICC	ได้พิจำรณำ	บริษัทในกลุ่มทรูท่ีเกี่ยวข้องจะมีสิทธิด�ำเนินกำรสร้ำง	FOC	ใหม่เพิ่มข้ึนในเส้น

ทำงเดียวกันกับทรัพย์สินท่ีกองทุนสำมำรถให้เช่ำช่วงได้		ท้ังน้ี	TICC	จะต้องแจ้งข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับ	FOC	

ใหม่ท่ีบริษัทในกลุ่มทรูท่ีเกี่ยวข้องด�ำเนินกำรสร้ำงให้กองทุนได้รับทรำบเป็นลำยลักษณ์อักษร	โดยเร็วท่ีสุด

เท่ำท่ีจะสำมำรถกระท�ำได้ภำยหลังจำกกำรด�ำเนินกำรสร้ำง	 FOC	 ใหม่เสร็จสมบูรณ์	 ส�ำหรับข้อก�ำหนดท่ี

เกี่ยวกับข้อตกลงท่ีจะไม่แข่งขันน้ีจะยังคงมีผลแม้ระยะเวลำกำรเช่ำ	 ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำรภำยใต้

สัญญำแก้ไขและแทนท่ีสัญญำเช่ำช่วง	ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำร	FOC	น้ีจะส้ินสุดลง

กองทุน	และ	TICC	ต่ำงตกลงท่ีจะรับผิดชดใช้ค่ำสินไหมทดแทนและค่ำเสียหำยท้ังปวงให้แก่อีกฝ่ำย	อัน

เป็นผลมำจำกกำรผิดค�ำรับรอง	ค�ำรับประกัน	และข้อปฏิบัติของตนภำยใต้สัญญำแก้ไขและแทนท่ีสัญญำ

เช่ำช่วง	ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำรหลัก	FOCท้ังน้ี	โดยมีข้อยกเว้นต่ำงๆ	ตำมหลักปฏิบัติในอุตสำหกรรม	

ท้ังน้ี	กองทุน	และ	TICC	รับทรำบและยืนยันว่ำ	กองทุนได้รับสิทธิกำรเช่ำระยะยำวจำก	AWC	ในทรัพย์สิน

ท่ีกองทุนสำมำรถให้เช่ำช่วงตำมสัญญำเช่ำ	FOC	ระยะยำวท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	1	และจำก	TICC	ส�ำหรับ

ทรัพย์สินท่ีกองทุนให้เช่ำช่วงได้ภำยใต้	สัญญำเช่ำ	FOC	ระยะยำวท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	2	หำกเกิดกรณี

ท่ีส่วนหน่ึงส่วนใดของทรัพย์สินท่ีกองทุนสำมำรถให้เช่ำช่วงมีข้อบกพร่องอยู่แล้วก่อนวันเริ่มกำรเช่ำภำย

ใต้สัญญำแก้ไขและแทนท่ีสัญญำเช่ำช่วง	ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำรหลัก	FOC	TICC	ในฐำนะผู้เช่ำช่วง

ภำยใต้สัญญำแก้ไขและแทนท่ีสัญญำเช่ำช่วง	ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำรหลัก	FOC	ไม่มีหน้ำท่ีท่ีจะต้อง

แก้ไขข้อบกพร่องดังกล่ำว	และกำรแก้ไขข้อบกพร่องดังกล่ำวไม่ถือเป็นหน้ำท่ีท่ีเกี่ยวเน่ืองกับกำรบ�ำรุงรักษำ	

ด�ำเนินกำร	และบริหำรจัดกำรของ	TICC	อย่ำงไรก็ดี	TICC	ตกลงจะไม่เรียกร้องให้กองทุนรับผิดชดใช้ค่ำ

เสียหำยใดๆ	อันเกิดจำกข้อบกพร่องดังกล่ำวเช่นกัน		

ในกรณีท่ีทรัพย์สินท่ีกองทุนสำมำรถให้เช่ำช่วงดังกล่ำวมีข้อบกพร่องใดๆ	หรือมีเหตุอื่นใดท่ีท�ำให้ต้องมีกำร

แก้ไข	ปรับเปลี่ยน	หรือย้ำยทรัพย์สินท่ีกองทุนสำมำรถให้เช่ำช่วงดังกล่ำว	ส่งผลให้	TICC	ไม่สำมำรถใช้

ทรัพย์ท่ีเช่ำช่วงส่วนหน่ึงส่วนใดได้	TICC	ตกลงท่ีจะยังคงช�ำระค่ำเช่ำช่วงรำยเดือนส�ำหรับทรัพย์ท่ีเช่ำช่วง

ในส่วนดังกล่ำวให้แก่กองทุนตำมสัญญำแก้ไขและแทนท่ีสัญญำเช่ำช่วง	ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำรหลัก	

FOC	ตำมเดิมทุกประกำร	อย่ำงไรก็ดี	หำกกำรท่ีต้องมีกำรแก้ไข	ปรับเปลี่ยน	หรือย้ำยทรัพย์สินท่ีกองทุน

สำมำรถให้เช่ำช่วงซึ่งส่งผลให้	TICC	ไม่สำมำรถใช้ทรัพย์สินท่ีเช่ำช่วงส่วนหน่ึงส่วนใดได้น้ัน	เกิดจำกควำม

ผิดของผู้เช่ำช่วงและบริหำรจัดกำรท่ีเป็นบุคคลภำยนอก	TICC	ไม่จ�ำต้องช�ำระค่ำเช่ำช่วงรำยเดือนส�ำหรับ

ทรัพย์สินท่ีเช่ำช่วงส่วนท่ีไม่สำมำรถใช้ได้ในระหว่ำงท่ี	TICC	ไม่สำมำรถเช่ำช่วงทรัพย์สินท่ีเช่ำช่วงส่วนดัง

กล่ำวได้	ท้ังน้ี	ในกรณีท่ี	TICC	ร้องขอ	หำก	TICC	ได้รับควำมเสียหำยอ่ืนใด	อันเป็นผลมำจำกกำรไม่สำมำรถ

ใช้ทรัพย์สินท่ีเช่ำช่วงส่วนหน่ึงส่วนใดได้ซ่ึงเกิดจำกควำมผิดของผู้เช่ำช่วงและบริหำรจัดกำรท่ีเป็นบุคคล
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ภำยนอก	 คู่สัญญำตกลงจะด�ำเนินกำรหำรือโดยสุจริตเพื่อตกลงค่ำเสียหำยท่ีสมเหตุสมผลและเหมำะสม

ท่ีกองทุน	และ/หรือผู้เช่ำช่วงและบริหำรจัดกำรท่ีเป็นบุคคลภำยนอกต้องชดใช้ให้แก่	TICC

ส�ำหรับกำรโอนสิทธิเรียกร้อง	 กองทุน	 และ	 TICC	 ต่ำงสำมำรถโอนสิทธิ	 และ/หรือ	 หน้ำท่ีของตนภำย

ใต้สัญญำแก้ไขและแทนท่ีสัญญำเช่ำช่วง	 ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำรหลัก	 FOC	 ให้แก่บุคคลภำยนอก	

เม่ือได้รับควำมยินยอมเป็นลำยลักษณ์อักษรจำกคู่สัญญำอีกฝ่ำยก่อน	 โดย	 TICC	 อำจใช้หรือให้บริกำรท่ี

เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินท่ีเช่ำช่วงภำยใต้สัญญำแก้ไขและแทนท่ีสัญญำเช่ำช่วง	ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำร

หลัก	FOC	แก่ลูกค้ำของ	TICC	และอำจให้เช่ำช่วงอ่ืนใดตำมท่ีก�ำหนดไว้ในสัญญำแก้ไขและแทนท่ีสัญญำ

เช่ำช่วง	ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำรหลัก	FOC	นอกจำกน้ี	กองทุนจะไม่ขำย	 โอนหรือจ�ำหน่ำยจ่ำยโอน

สิทธิในทรัพย์สินท่ีเช่ำช่วงแก่ผู้ใดโดยไม่ได้รับควำมยินยอมเป็นลำยลักษณ์อักษรล่วงหน้ำจำก	TICC	ก่อน	

(ท้ังน้ี	กำรพิจำรณำให้ควำมยินยอมดังกล่ำว	จะเป็นไปอย่ำงสมเหตุสมผลและไม่ชักช้ำ)	และกองทุนจะต้อง

จัดกำรให้ผู้ท่ีซื้อหรือรับโอนสิทธิในทรัพย์สินท่ีเช่ำช่วงตกลงเป็นลำยลักษณ์อักษร	 (โดยเป็นเงื่อนไขก่อน

กำรขำย	โอน	หรือ	จ�ำหน่ำยจ่ำยโอนดังกล่ำว)	ท่ีจะปฏิบัติตำมข้อก�ำหนดและเง่ือนไขของสัญญำแก้ไขและ

แทนท่ีสัญญำเช่ำช่วง	 ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำรหลัก	 FOC	 และรับไปซึ่งสิทธิ	 ควำมรับผิดและหน้ำท่ี

ต่ำงๆ	ภำยใต้สัญญำดังกล่ำว

ส�ำหรับกำรสิ้นสุดของสัญญำ	คู่สัญญำแต่ละฝ่ำยมีสิทธิบอกเลิกกำรเช่ำช่วง	ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำร

ในหลำยๆ	กรณีตำมท่ีก�ำหนดไว้ในสัญญำแก้ไขและแทนท่ีสัญญำเช่ำช่วง	ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำรหลัก	

FOC	เช่น	กรณีท่ีคู่สัญญำอีกฝ่ำยไม่สำมำรถปฏิบัติตำมหน้ำท่ีส�ำคัญของตนภำยใต้สัญญำแก้ไขและแทนท่ี

สัญญำเช่ำช่วง	ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำรหลัก	FOC	ได้	ซ่ึงรวมถึง	(ในกรณีของ	TICC)	กำรไม่สำมำรถ

ช�ำระค่ำเช่ำในช่วงระยะเวลำหน่ึง	 กำรล้มละลำย	 หรือกรณีท่ีกำรปฏิบัติตำมหน้ำท่ีส�ำคัญภำยใต้สัญญำ

แก้ไขและแทนท่ีสัญญำเช่ำช่วง	 ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำรหลัก	 FOC	ของคู่สัญญำฝ่ำยใดฝ่ำยหน่ึงจะ

มีผลเป็นกำรกระท�ำท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมำย	หรือกรณีสัญญำเช่ำ	FOC	ระยะยำวท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	1		

หรือสัญญำเช่ำ	FOC	ระยะยำวท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	2	ส้ินสุดลง	แล้วแต่กรณี		ท้ังน้ี	TICC	มีสิทธิบอก

เลิกสัญญำแก้ไขและแทนท่ีสัญญำเช่ำช่วง	 ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำร	 FOC	 หำกไม่มีบริษัทในกลุ่มทรู

ต้องกำร	หรือมีสิทธิตำมกฎหมำยท่ีจะเช่ำช่วงทรัพย์สินท่ีเช่ำช่วงเพื่อวัตถุประสงค์ในกำรด�ำเนินธุรกิจ	อัน

เป็นผลมำจำกกำรสิ้นสุดหรือสิ้นอำยุของใบอนุญำตประกอบกิจกำรโทรคมนำคมเพื่อใช้ในกำรประกอบธุรกิจ

โทรคมนำคมอันเกี่ยวเน่ืองกับ	FOC	เป็นต้น

สัญญำแก้ไขและแทนท่ีสัญญำเช่ำช่วง	ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำรหลัก	FOC	อยู่ภำยใต้กำรบังคับตำม

กฎหมำยไทย	และศำลไทยมีเขตอ�ำนำจแต่เพียงผู้เดียวในกำรพิจำรณำ	ตัดสินคดีควำม	หรือด�ำเนินกระบวน

พิจำรณำใดๆ	และระงับข้อพิพำทท่ีอำจเกิดข้ึนจำกหรือเกี่ยวเน่ืองกับสัญญำแก้ไขและแทนท่ีสัญญำเช่ำช่วง	

ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำรหลัก	FOC
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	 			 (10)	 หนังสือข้อตกลงร่วมกัน	 (Letter	 of	 Agreement)	 ท่ีเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินโครงสร้ำงพื้นฐำนโทรคมนำคม	 

	 			 	 	 HSPA	 ระหว่ำง	 TUC	 TICC	 และกองทุน	 (“หนังสือข้อตกลงร่วมกันท่ีเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินโครงสร้ำง 

	 			 	 	 พื้นฐำนโทรคมนำคม	HSPA”)

หนังสือข้อตกลงน้ี	ข้ึนอยู่กับกำรได้มำซึ่งทรัพย์สินโครงสร้ำงพื้นฐำนโทรคมนำคม	ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	3	

TUC	และ	TICC	ตกลงจะเช่ำทรัพย์สินโครงสร้ำงพื้นฐำนโทรคมนำคม	HSPA	ซ่ึงปัจจุบันอยู่ภำยใต้โครงกำร

ขำยรำยได้	ซึ่งทรัพย์สินดังกล่ำวเป็นทรัพย์สินในปัจจุบันของ	บีเอฟเคที	และ	AWC	ซ่ึงปัจจุบัน	บีเอฟเคที	

และ	AWC	อยู่ระหว่ำงกำรขำยรำยได้ท่ีเกิดจำกกำรให้เช่ำทรัพย์สินดังกล่ำว	 (AWC	ขำยรำยได้ท่ีตนได้รับ

จำก	บีเอฟเคที	และ	บีเอฟเคที	ขำยรำยได้ท่ีตนได้รับจำก	กสท)	ให้แก่กองทุน	และทรัพย์สินดังกล่ำวจะมี

กำรโอนโดย	AWC	และ	บีเอฟเคที	(ต่อเม่ือกองทุนใช้สิทธิในกำรซื้อทรัพย์สิน	(call	option))	มำยังกองทุน

ในอนำคตภำยหลังจำกวันท่ี	สัญญำเช่ำเครื่องและอุปกรณ์	HSPA	สัญญำเช่ำเสำโทรคมนำคมของ	AWC	

สัญญำเช่ำเสำโทรคมนำคมของ	AWC	เพิ่มเติม	ครั้งท่ี	1	และสัญญำเช่ำเสำโทรคมนำคมของ	AWC	เพิ่ม

เติม	 คร้ังท่ี	 2	 สิ้นสุดลงตำมข้อก�ำหนดและเงื่อนไขท่ีก�ำหนดในสัญญำโอนขำยทรัพย์สินและสิทธิรำยได้ท่ี

เกี่ยวข้อง	 (ซึ่งรวมถึงสัญญำโอนขำยทรัพย์สินและสิทธิรำยได้	 AWC	 ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	 ครั้งท่ี	 2)	 ท้ังน้ี	 มี

ระยะเวลำกำรเช่ำตั้งแต่วันท่ี	สัญญำเช่ำเครื่องและอุปกรณ์	HSPA	สัญญำเช่ำเสำโทรคมนำคมของ	AWC	

สัญญำเช่ำเสำโทรคมนำคมของ	AWC	 เพิ่มเติมครั้งท่ี	 1	และสัญญำเช่ำเสำโทรคมนำคมของ	AWC	 เพิ่ม

เติม	ครั้งท่ี	2	สิ้นสุด	ไปจนถึงวันท่ี	15	กันยำยน	พ.ศ.2576	ซ่ึงคู่สัญญำท่ีเกี่ยวข้องจะด�ำเนินกำรเจรจำและ

ตกลงจ�ำนวนทรัพย์สินท่ีจะเช่ำต่อไป	อย่ำงไรก็ดี	จ�ำนวนเงินสุทธิท่ีเกิดข้ึนจำกทรัพย์สินดังกล่ำวจะต้องไม่

น้อยกว่ำจ�ำนวนท่ีกองทุนได้รับจำก	บีเอฟเคที	และ	AWC	ตำมโครงกำรขำยรำยได้ในทรัพย์สินดังกล่ำว

หนังสือข้อตกลงร่วมกันท่ีเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินโครงสร้ำงพื้นฐำนโทรคมนำคม	HSPA	อยู่ภำยใต้บังคับของ

กฎหมำยไทย	 และศำลไทยมีเขตอ�ำนำจแต่เพียงผู้เดียวในกำรพิจำรณำคดี	 ตัดสินคดีควำม	 หรือกระบวน

พิจำรณำใดๆ	และระงับข้อพิพำทท่ีอำจเกิดข้ึนจำก	หรือเกี่ยวเน่ืองกับหนังสือข้อตกลงร่วมกันท่ีเกี่ยวข้อง

กับทรัพย์สินโครงสร้ำงพื้นฐำนโทรคมนำคม	HSPA

ปี พ.ศ. ประมาณการ FOC ท่ีเช ่าช ่วงข้ันต�่า (คอร์กิโลเมตร)

2558 197,240

2559 198,727

2560 200,149

2561 201,783

2562 203,268

2563 204,749

2564 206,224

2565 207,889

2566 209,480

2567 210,950

2568 212,343

2569 213,818

2570	-	15	กันยำยน	พ.ศ.	2576 213,818

ประมำณกำร	FOC	ท่ีเช่ำช่วงข้ันต�่ำซึ่งเป็นทรัพย์สินส่วนหน่ึงของทรัพย์สินโครงสร้ำงพื้นฐำนโทรคมนำคม

ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งท่ี	1	ท่ี	TICC	จะเช่ำช่วง	ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำรในแต่ละปี
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	 			 (11)	 สัญญำหรือข้อตกลงอื่นๆ	กับ	กองทุน

(11.1)	 สัญญำบรกิำรหลกัฉบับลงวนัท่ี	24	ธนัวำคม	พ.ศ.	2556	ระหว่ำงบรษิทั	เทเลคอม	แอสเซท	แมเนจเมนท์ 

	 	 จ�ำกัด	 (“ผู้จัดกำรทรัพย์สินโทรคมนำคม”)	 และกองทุน	 (ตำมท่ีได้มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม	 รวมถึงตำม 

	 	 ข้อตกลงเพิ่มเติม	 ฉบับลงวันท่ี	 5	 มีนำคม	 พ.ศ.	 2558	 และข้อตกลงเพิ่มเติม	 ครั้งท่ี	 2	 ระหว่ำง 

	 	 ผู้จัดกำรทรัพย์สินโทรคมนำคมและกองทุน)	(“สัญญำบริกำรหลัก”)

กองทุนจะแต่งตั้งผู้จัดกำรทรัพย์สินโทรคมนำคมเป็นผู้ให้บริกำรดังต่อไปน้ี

(1)	 บริกำรด้ำนธุรกำรส�ำหรับทรัพย์สินท่ีเป็นโครงสร้ำงพื้นฐำนโทรคมนำคมท่ีเกี่ยวข้องของกองทุนตำมท่ี 

	 ก�ำหนดไว้ในสัญญำบริกำรหลัก	(“ทรัพย์สินท่ีให้บริกำรด้ำนธุรกำร”)	โดยบริกำรดังกล่ำว	รวมถึง	กำร 

	 จัดกำรกำรเข้ำใช้สถำนท่ีตั้งทรัพย์สินโครงสร้ำงพื้นฐำนโทรคมนำคม	 กำรจัดกำรสัญญำเช่ำสถำนท่ี 

	 ต้ังทรัพย์สินโครงสร้ำงพื้นฐำนโทรคมนำคม	 กำรติดตำมผลและรำยงำนเกี่ยวกับงบประมำณและ 

	 ประมำณกำรประจ�ำปีท่ีเกี่ยวข้อง	 กำรด�ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรประกันภัย	 และกำรจัดเก็บค่ำเช่ำเป็น 

	 รำยเดือน	(ตำมสัญญำเช่ำ	ด�ำเนินกำร	และบริหำรจัดกำรหลักท่ีได้มีกำรแก้ไขและแทนท่ี	และสัญญำ 

	 เช่ำอื่นๆ)	รวมถึงกำรจัดกำรเกี่ยวกับใบแจ้งหน้ีส�ำหรับค่ำเช่ำเป็นรำยเดือน		(“บริกำรด้ำนธุรกำร”)	และ

(2)	 บริกำรด้ำนกำรตลำดส�ำหรับทรัพย์สินท่ีเป็นโครงสร้ำงพื้นฐำนโทรคมนำคมท่ีเกี่ยวข้องของกองทุน 

	 ท่ีให้ผู้จัดกำรทรัพย์สินโทรคมนำคมท�ำกำรตลำด	ตำมท่ีก�ำหนดไว้ในสัญญำบริกำรหลัก	(“ทรัพย์สินท่ีให้ 

	 บริกำรด้ำนกำรตลำด”)	 โดยบริกำรดังกล่ำว	 รวมถึง	 กำรจัดท�ำแผนกำรตลำดประจ�ำปีเพื่อน�ำพื้นท่ี	 

	 (slots)	บนเสำโทรคมนำคม	และ/หรือควำมจุของระบบ	(capacity)	ของทรัพย์สินท่ีให้บริกำรท่ีเกี่ยวข้อง 

	 ท่ียังไม่มีกำรใช้งำนออกให้เช่ำ	 ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำร	 และกำรด�ำเนินกำรให้ควำมช่วยเหลือ 

	 ผู้เช่ำและบริหำรจัดกำรรำยใหม่ในกำรเข้ำท�ำสัญญำเช่ำ	ด�ำเนินกำร	และบริหำรจัดกำร	(“บริกำรด้ำน 

	 กำรตลำด”)

	 (รวมเรียกว่ำ	“บริกำรฯ”)

	 กำรให้บริกำรฯ	 มีกำรประเมินผลโดยกำรใช้ดัชนีประเมินผลงำน	 (“ดัชนีวัดผล”)	 ตำมท่ีก�ำหนดไว้ใน 

	 สัญญำบริกำรหลัก	 ดัชนีวัดผลประกอบด้วยดัชนีต่ำงๆ	 รวมถึงกำรควบคุมกำรใช้จ่ำยและรำยได้ตำม 

	 งบประมำณท่ีคำดกำรณ์	 และกำรต่ออำยุสัญญำเช่ำสถำนท่ีต้ังทรัพย์สิน	 หำกกำรให้บริกำรไม่เป็นไป 

	 ตำมดัชนีวัดผลท่ีก�ำหนดไว้จะมีกำรลดค่ำบริกำร	 โดยคู่สัญญำจะพิจำรณำและปรับปรุงดัชนีวัดผล 

	 เป็นรำยปีโดยตกลงร่วมกันตำมข้อก�ำหนดและเงื่อนไขของสัญญำบริกำรหลัก

กำรเรียกเก็บค่ำบริกำรเป็นไปตำมข้อก�ำหนดและเง่ือนไขในสัญญำบริกำรหลัก	ให้เรียกเก็บค่ำบริกำรส�ำหรับ

กำรบริกำรฯ	ดังน้ี

(1)	ค่ำบริกำรส�ำหรับบริกำรด้ำนธุรกำร

 •	 ค่ำบริกำรรำยปี	 จ�ำนวน	 3	 ล้ำนบำทส�ำหรับปีพ.ศ.	 2556	 และจ�ำนวน	 18.3	 ล้ำนบำท	 ส�ำหรับปี	 

	 	 พ.ศ.	2557	ท้ังน้ี	นับแต่ปี	พ.ศ.2558	จะมีกำรปรบัอตัรำค่ำบรกิำรเพิม่ข้ึนรำยปีในอตัรำเท่ำกบัดชันีรำคำ 

	 	 ผู้บริโภค	(CPI)	ท่ีประกำศโดยกระทรวงพำณิชย์	ประเทศไทยส�ำหรับปีก่อนหน้ำ	ท้ังน้ี	อัตรำดังกล่ำว 

	 	 ต้องไม่เกินร้อยละ	3.5	และ

 •	 ค่ำบริกำรรำยเดือนในอัตรำร้อยละ	0.15	ของรำยได้สุทธิรำยเดือนของกองทุนท่ีเกิดจำกทรัพย์สิน 

	 	 ท่ีให้บริกำรด้ำนธุรกำร	(หลังหักค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับสิทธิแห่งทำง	กำรประกันภัย	และเงินค่ำเช่ำตำม 

	 	 สัญญำเช่ำท่ีดินท่ีเกี่ยวข้อง)	



121121เชื่อมต่อถึงกันและกันอย่างแท้จริง

ปี พ.ศ.

จ�านวนท่ีเท ่ากับร้อยละ 110 ของประมาณการรายได้รายปี

ระยะยาวส�าหรับทรัพย์สินท่ีได ้ให ้บริการด้านการตลาด 

(ล้านบาท)

2558 171

2559 519

2560 713

2561 861

2562 963

2563 1,010

2564 1,058

2565 1,109

2566 1,160

(2)	ค่ำบริกำรส�ำหรับบริกำรด้ำนกำรตลำด

 • ค่ำบริกำรรำยเดือนในอัตรำร้อยละ	2	ของรำยได้รำยเดือนท่ีเกี่ยวกับทรัพย์สินท่ีให้บริกำรด้ำนกำร 

	 	 ตลำดท่ีกองทุนได้รับจำกผู้เช่ำและบริหำรจัดกำรรำยใดๆ	 ท่ีเช่ำ	 ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำร 

	 	 ทรัพย์สินท่ีให้บริกำรด้ำนกำรตลำดนอกเหนือไปจำกทรัพย์สินท่ีผู้เช่ำและบริหำรจัดกำรดั้งเดิมเช่ำ	 

  ด�ำเนินกำรและบรหิำรจัดกำรหรอืตกลงว่ำจะเช่ำ	ด�ำเนินกำรและบรหิำรจัดกำรในวนัท่ีของสัญญำเช่ำ 

  ด�ำเนินกำร	 และบริหำรจัดกำรหลักท่ีเกี่ยวข้อง	 โดยมีค่ำบริกำรรำยปีเพิ่มในอัตรำร้อยละ	 3	 

	 	 ของจ�ำนวนท่ีเกินกว่ำประมำณกำรรำยได้รำยปีท่ีเกี่ยวกับทรัพย์สินท่ีให้บริกำรด้ำนกำรตลำดส�ำหรับ 

	 	 ปีดังกล่ำว	

 •	 ค่ำบริกำรจ�ำนวน	20	ล้ำนบำท	ซ่ึงต้องช�ำระแต่ละครั้ง	ณ	วันท่ี	1	มกรำคม	พ.ศ.	2558	และ	วันท่ี	 

	 	 1	มกรำคม	พ.ศ.	2559	ท่ีเกี่ยวกับทรัพย์สินเสำโทรคมนำคมของทรูท่ีกองทุนให้ผู้จัดกำรทรัพย์สิน 

	 	 โทรคมนำคมท�ำกำรตลำดโดยเริ่มในปีพ.ศ.	2558		และพ.ศ.	2559	ตำมล�ำดับ

 •	 หำกกำรโอนขำยและให้เช่ำทรัพย์สินโครงสร้ำงพื้นฐำนโทรคมนำคม	 ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	 ครั้งท่ี	 2	 

	 	 เสร็จสมบูรณ์	 และกำรโอนขำยและให้เช่ำทรัพย์สินโครงสร้ำงพื้นฐำนโทรคมนำคมครำวถัดไปต่อ 

	 	 จำกน้ันโดยนิติบุคคลใดๆในกลุ่มทรูให้แก่กองทุนภำยหลังจำกกำรลงทุนเพิ่มเติม	 ครั้งท่ี	 2	 เสร็จ 

	 	 สมบรูณ์	(“ทรพัย์สนิโครงสร้ำงพืน้ฐำนโทรคมนำคม	ท่ีลงทุนเพิม่เตมิ	ครัง้ท่ี	3”)	แล้วแต่กรณี	ค่ำบรกิำร 

	 	 จ�ำนวน	20	ล้ำนบำท	ซึ่งต้องช�ำระแต่ละครั้ง	ณ	วันท่ี	1	มกรำคม	พ.ศ.	2561	และ	วันท่ี	1	มกรำคม	 

	 	 พ.ศ.	2562	ท่ีเกีย่วกบัทรพัย์สินท่ีให้บรกิำรด้ำนกำรตลำดท่ีเพิม่ข้ึนซึง่เป็นทรพัย์สนิโครงสร้ำงพืน้ฐำน 

	 	 โทรคมนำคม	 ท่ีลงทุนเพิ่มเติม	 ครั้งท่ี	 2	 และ	 ทรัพย์สินโครงสร้ำงพื้นฐำนโทรคมนำคม	 ท่ีลงทุน 

	 	 เพิ่มเติม	ครั้งท่ี	3	ท่ีกองทุนให้ผู้จัดกำรทรัพย์สินโทรคมนำคมท�ำกำรตลำดโดยเริ่มในปีพ.ศ.	2561	 

	 	 และ	 พ.ศ.	 2562	 ตำมล�ำดับ	 และค่ำบริกำรเพิ่มเติมซ่ึงจะช�ำระ	 (ก)	 เม่ือผู้เช่ำและบริหำรจัดกำร 

	 	 ท่ีเป็นบุคคลภำยนอกรำยใดต่อสัญญำเช่ำ	 ด�ำเนินกำร	 และบริหำรจัดกำรท่ีเกี่ยวกับทรัพย์สิน 

	 	 ท่ีให้บริกำรด้ำนกำรตลำด	หรือ	(ข)	เม่ือมีทรัพย์สินท่ีให้บริกำรด้ำนกำรตลำดท่ีให้ผู้จัดกำรทรัพย์สิน 

	 	 โทรคมนำคมท�ำกำรตลำด	 เพิ่มเติม	 ท้ังน้ี	 อัตรำค่ำบริกำรเพิ่มเติมในแต่ละกรณีจะเป็นไปตำม 

	 	 ท่ีกองทุนและผู้จัดกำรทรัพย์สินโทรคมนำคมจะได้ตกลงกัน

	 	 ในกรณีท่ีรำยได้รำยปีของกองทุนท่ีเกี่ยวกับทรัพย์สินท่ีให้บริกำรด้ำนกำรตลำดในปีใดๆ	 เกินกว่ำ 

	 	 จ�ำนวนท่ีเท่ำกับร้อยละ	 110	 ของประมำณกำรรำยได้รำยปีระยะยำวของทรัพย์สินท่ีให้บริกำร 

	 	 ด้ำนกำรตลำดส�ำหรับปีดังกล่ำว	 ผู้จัดกำรทรัพย์สินโทรคมนำคมมีสิทธิได้รับค่ำตอบแทนเพิ่มเติม 

	 	 เป็นจ�ำนวนท่ีเท่ำกับร้อยละ	10	ของรำยได้ส่วนเกินท่ีเกินกว่ำจ�ำนวนร้อยละ	110	ดังกล่ำว	ตำมท่ี 

	 	 ก�ำหนดในตำรำงด้ำนล่ำงน้ี
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ปี พ.ศ.

จ�านวนท่ีเท ่ากับร้อยละ 110 ของประมาณการรายได้รายปี

ระยะยาวส�าหรับทรัพย์สินท่ีได ้ให ้บริการด้านการตลาด 

(ล้านบาท)

2567 1,212

2568 1,273

2569 1,340

2570 1,420

หมำยเหตุ:		1.	 ภำยหลังจำกปี	พ.ศ.	2570		จ�ำนวนข้ำงต้นจะมีกำรปรับเพิ่มข้ึนรำยปีในอัตรำเท่ำกับดัชนีรำคำผู้บริโภค	(CPI)	 ท่ีประกำศโดยกระทรวงพำณิชย์ประเทศไทย 

	 	 	 ส�ำหรับปีก่อนหน้ำ	ท้ังน้ี	อัตรำดังกล่ำวต้องไม่เกินร้อยละ	3.5

	 	 2.	 จ�ำนวนข้ำงต้นจะมีกำรพิจำรณำและปรับปรุงเม่ือมีทรัพย์สินท่ีให้บริกำรด้ำนกำรตลำดท่ีให้ผู้จัดกำรทรัพย์สินโทรคมนำคมท�ำกำรตลำดเพิ่มเติม

ภำยใต้ข้อก�ำหนดและเงื่อนไขในสัญญำบริกำรหลัก	จะมีกำรปรับค่ำบริกำรส�ำหรับกำรให้บริกำรฯ	ตำมแต่

สถำนกำรณ์	 โดยรวมถึง	กรณีท่ีรำยได้รำยปีของกองทุนท่ีเกิดจำกทรัพย์สินท่ีให้บริกำรด้ำนกำรตลำด	ต�่ำ

กว่ำประมำณกำรรำยได้รำยปีท่ีกองทุนคำดว่ำจะได้รับจำกทรัพย์สินท่ีให้บริกำรด้ำนกำรตลำด	 ส�ำหรับปี

ดังกล่ำวในอัตรำท่ีเท่ำกับหรือเกินกว่ำร้อยละ	 5	 สองปีติดต่อกัน	 โดยจะมีกำรปรับลดอัตรำค่ำบริกำรรำย

ปีส�ำหรับบริกำรด้ำนธุรกำรส�ำหรับปีถัดไปในอัตรำร้อยละท่ีเท่ำกับร้อยละเฉล่ียของจ�ำนวนรำยได้รำยปีท่ี

ผู้จัดกำรทรัพย์สินโทรคมนำคมไม่สำมำรถด�ำเนินกำรได้ในช่วงระยะเวลำ	2	ปีดังกล่ำว	ท้ังน้ี	หำกผู้จัดกำร

ทรัพย์สินโทรคมนำคมไม่สำมำรถด�ำเนินกำรได้ตำมประมำณกำรรำยได้รำยปีส�ำหรับทรัพย์สินท่ีให้บริกำร

ด้ำนกำรตลำดในอัตรำท่ีเท่ำกับหรือเกินกว่ำร้อยละ	5	เป็นระยะเวลำสำมปีติดต่อกัน	กองทุนมีสิทธิในกำร

เลิกสัญญำบริกำรหลัก

เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรก�ำหนดกำรปรับเปลี่ยนอัตรำค่ำบริกำรรำยปีส�ำหรับบริกำรด้ำนธุรกำร	 รำยได้

รำยปีของกองทุนตำมจริงส�ำหรับช่วงระยะเวลำสองปีก่อนหน้ำ	คือ	รำยได้ซ่ึงกองทุนได้รับจำกกำรให้เช่ำ

ทรัพย์สินท่ีให้บริกำรด้ำนกำรตลำดแก่ผู้เช่ำใดๆ	ก่อนพิจำรณำกำรส่งเสริมหรือส่วนลดใดๆ	ซึ่งกองทุนเสนอ

ให้แก่ผู้เช่ำทรัพย์สินท่ีให้บริกำรด้ำนกำรตลำดตำมข้อก�ำหนดและเงื่อนไขท่ีระบุไว้ในสัญญำบริกำรหลัก

เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรก�ำหนดค่ำบริกำรรำยปีเพิ่มเติม	รำยได้รำยปีของกองทุนจำกทรัพย์สินท่ีให้บริกำร

ด้ำนกำรตลำด	 คือ	 รำยได้ตำมจริงซ่ึงกองทุนได้รับจำกกำรให้เช่ำทรัพย์สินท่ีให้บริกำรด้ำนกำรตลำดแก่ผู้

เช่ำใดๆหลังจำกพิจำรณำกำรส่งเสริมหรือส่วนลดใดๆซึ่งกองทุนเสนอให้แก่ผู้เช่ำทรัพย์สินท่ีให้บริกำรด้ำน

กำรตลำดแล้วตำมข้อก�ำหนดและเงื่อนไขท่ีระบุไว้ในสัญญำบริกำรหลัก

ระยะเวลำกำรให้บริกำรฯ	 เร่ิมจำกวันท่ีท�ำกำรโอนขำยทรัพย์สินโครงสร้ำงพื้นฐำนโทรคมนำคมเบื้องต้น

เสร็จสิ้นและต่อเน่ืองไปเป็นระยะเวลำ	15	ปี	ซ่ึงส้ินสุด	ณ	วันท่ี	25	ธันวำคม	พ.ศ.	2571	(“อำยุสัญญำช่วง

แรก”)	และให้อำยุสัญญำต่อไปโดยอัตโนมัติอีก	5	ปี	(“อำยุสัญญำส่วนขยำย”)	เว้นแต่	มีกำรบอกเลิกสัญญำ

ด้วยวิธีอื่นใดตำมข้อก�ำหนดและเงื่อนไขในสัญญำบริกำรหลัก

กำรเลิกสัญญำบริกำรหลักกระท�ำได้ในกรณีต่ำงๆ	 อำทิเช่น	 ผู้จัดกำรทรัพย์สินโทรคมนำคมหรือกองทุน

ผิดนัดผิดสัญญำในสำระส�ำคัญ	และไม่แก้ไขเหตุผิดนัดผิดสัญญำน้ันภำยในระยะเวลำเยียวยำแก้ไขท่ีก�ำหนด	

มีกำรฟ้องล้มละลำยกับผู้จัดกำรทรัพย์สินโทรคมนำคม	 ผู้จัดกำรทรัพย์สินโทรคมนำคมไม่ปฏิบัติตำมดัชนี

วัดผลท่ีส�ำคัญภำยในระยะเวลำท่ีก�ำหนด	 รวมถึงกำรไม่บรรลุรำยได้ท่ีประมำณกำรไว้ภำยในระยะเวลำท่ี

ก�ำหนด	และกองทุนไม่ช�ำระค่ำบริกำรเป็นระยะเวลำติดต่อกันตำมท่ีก�ำหนด	ท้ังน้ีอยู่ภำยใต้ข้อก�ำหนดและ

เงื่อนไขในสัญญำบริกำรหลัก
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คู่สัญญำแต่ละฝ่ำยไม่สำมำรถโอนสิทธิ	 แปลงคู่สัญญำใหม่	 หรือโอนโดยประกำรอ่ืนใด	 ซ่ึงสิทธิหรือภำระ

หน้ำท่ีของตนตำมสัญญำบริกำรหลักให้แก่บุคคลอ่ืนโดยมิได้รับค�ำยินยอมจำกคู่สัญญำอีกฝ่ำยเป็นลำย

ลักษณ์อักษร	ท้ังน้ีกำรให้ค�ำยินยอมต้องไม่ล่ำช้ำโดยไม่มีเหตุอันสมควร

สัญญำบริกำรหลักให้ใช้บังคับตำมกฎหมำยไทย	และศำลไทยมีเขตอ�ำนำจแต่เพียงผู้เดียวในกำรพิจำรณำ	

ตัดสินคดีควำม	 หรือด�ำเนินกระบวนพิจำรณำใดๆ	 และระงับข้อพิพำทท่ีอำจเกิดข้ึนจำกหรือเกี่ยวเน่ืองกับ

สัญญำบริกำรหลัก

(11.2)	 สัญญำรักษำสัดส่วนกำรถือหน่วยลงทุน	ฉบับลงวันท่ี	24	ธันวำคม	พ.ศ.	2556	ระหว่ำงบริษัทฯ	และ 

	 	 กองทุน	(ตำมท่ีได้มีกำรแก้ไขโดยสัญญำแก้ไขเพิ่มเติมระหว่ำงบริษัทฯ	และกองทุน)	(“สัญญำรักษำ 

	 	 สัดส่วนกำรถือหน่วยลงทุน”)

	 	 บริษัทฯ	ตกลงว่ำ	บริษัทฯ	จะจองซ้ือ	และจะถือและรักษำกำรถือหน่วยลงทุนไว้โดยตลอดเวลำ

	 	 (1)	 นับแต่วันจดทะเบียนกองทุนจนถึงวันท่ีครบห้ำปีนับจำกวันจดทะเบียนกองทุน	 ส�ำหรับหน่วย 

	 	 	 	 ลงทุนอย่ำงน้อยร้อยละ	18	ของจ�ำนวนหน่วยลงทุนท่ีออกโดยกองทุนในกำรเสนอขำยครั้งแรก 

		 	 	 		และ

	 	 (2)	 นับแต่วนัจดทะเบียนเพิม่ทุนของกองทุนครัง้แรก	(“วนัเพิม่ทุนของกองทุน”)	จนถงึวนัท่ีครบสำมปี 

	 	 	 	 นับจำกวันเพิ่มทุนของกองทุน	ส�ำหรับหน่วยลงทุนท่ีออกใหม่ภำยใต้กำรเสนอขำยส�ำหรับกำร 

	 	 	 	 เพิ่มทุนครั้งแรกส่วนท่ีไม่เกินกว่ำร้อยละ	18	ของจ�ำนวนหน่วยลงทุนท้ังหมดท่ีออกใหม่ภำยใต ้

	 	 	 	 กำรเสนอขำยส�ำหรับกำรเพิ่มทุนครั้งแรก	และ

	 	 (3)	นับแต่วันเพิ่มทุนของกองทุน	จนถึงวันท่ีครบหน่ึงปีนับจำกวันเพิ่มทุนของกองทุน	ส�ำหรับหน่วย 

	 	 	 	 ลงทุนท่ีออกใหม่ภำยใต้กำรเสนอขำยส�ำหรับกำรเพิ่มทุนครั้งแรกส่วนท่ีเกินกว่ำร้อยละ	18	ของ 

	 	 	 	 จ�ำนวนหน่วยลงทุนท้ังหมดท่ีออกใหม่ภำยใต้กำรเสนอขำยส�ำหรับกำรเพิ่มทุนครั้งแรก

	 	 สัญญำรักษำสัดส่วนกำรถือหน่วยลงทุนให้ใช้บังคับตำมกฎหมำยไทย	และศำลไทยมีเขตอ�ำนำจแต่ 

	 	 เพียงผู้เดียวในกำรพิจำรณำ	ตัดสินคดีควำม	หรือด�ำเนินกระบวนพิจำรณำใดๆ	และระงับข้อพิพำท 

	 	 ท่ีอำจเกิดข้ึนจำกหรือเกี่ยวเน่ืองกับสัญญำรักษำสัดส่วนกำรถือหน่วยลงทุน

(11.3)	 หนังสือข้อตกลงกระท�ำกำร	(Letter	of	Undertaking)	ลงวันท่ี	24	ธันวำคม	พ.ศ.	2556	โดย	TUC

  

	 	 TUC	ตกลงว่ำ	นับแต่วันท่ีกองทุนลงทุนครั้งแรกจนถึงวันท่ี	กสท.	โทรคมนำคมเริ่มช�ำระเงินตำม 

	 	 สญัญำเช่ำเครือ่งและอปุกรณ์	HSPA	TUCจะช�ำระหรอืด�ำเนินกำรให้มีกำรช�ำระรำยได้สทุธริำยเดอืน 

	 	 ให้แก่กองทุนตำมสัญญำโอนขำยทรัพย์สินและรำยได้ระหว่ำงกองทุนและ	บีเอฟเคที

	 	 หนังสือข้อตกลงกระท�ำกำรอยู่ภำยใต้บังคับของกฎหมำยไทย	 และศำลยุติธรรมของประเทศไทย 

	 	 มีเขตอ�ำนำจศำลโดยเฉพำะท่ีจะรับฟังและพิจำรณำคดี	 กำรฟ้องร้อง	 หรือกระบวนพิจำรณำใดๆ	 

	 	 และระงับข้อพิพำทท่ีอำจเกิดข้ึนจำก	หรือเกี่ยวเน่ืองกับหนังสือข้อตกลงกระท�ำกำร

(11.4)	 หนังสือสนับสนุน	(Letter	of	Support)	ลงวันท่ี	24	ธันวำคม	พ.ศ.	2556	ของ	TUC	ท่ีให้แก่	บีเอฟเคที 

  

	 	 TUC	ประสงค์ท่ีจะ:

	 	 (1)	 เป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ท่ีสุดของ	บีเอฟเคที	เม่ือนับรวมหุ้นท่ีถือโดยบริษัทในเครือรำยเดียวหรือ 

	 	 	 	 หลำยรำยรวมกัน	

	 	 (2)	 ไม่กระท�ำกำรใดๆ	 อันจะส่งผลท�ำให้	 บีเอฟเคที	 ไม่สำมำรถประกอบธุรกิจหรือด�ำรงสถำนะ 

	 	 	 	 ทำงกำรเงินได้	และ
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	 	 (3)	 ให้ควำมสนับสนุนแก่	บีเอฟเคที	โดยวิธีกำรท่ีเหมำะสมในเชิงธุรกิจเพื่อให้	บีเอฟเคที	สำมำรถ 

	 	 	 ปฏิบัติตำมภำระผูกพันทำงกำรเงินหรืออ่ืนๆ	 ได้ตรงตำมเวลำท่ีก�ำหนด	 ท้ังน้ี	 เท่ำท่ีไม่ขัดต่อ 

	 	 	 กฎหมำย

	 	 ระยะเวลำท่ีหนังสือสนับสนุนมีผล	 คือ	 นับแต่วันท่ี	กสท.	 โทรคมนำคม	เริ่มช�ำระเงินค่ำเช่ำให้แก	่ 

	 	 บีเอฟเคที	ตำมสัญญำเช่ำเครื่องและอุปกรณ์	HSPA	จนกระท่ังภำระหน้ำท่ีของ	บีเอฟเคที	ในกำร 

	 	 โอนรำยได้สุทธิตำมสัญญำโอนขำยทรัพย์สินและสิทธิรำยได้ท่ีกองทุนท�ำกับ	บีเอฟเคที	ส้ินสุดลง

	 	 ท้ังน้ี	 หนังสือสนับสนุน	 (Letter	 of	 Support)	 จะไม่มีผลผูกพันตำมกฎหมำยและมิได้เป็นกำร 

	 	 ค�้ำประกันโดย	 TUC	 (ไม่ว่ำจะเป็นโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยำย)	 ในกำรท่ีจะช�ำระหรือด�ำเนินกำร 

	 	 ให้มีกำรช�ำระรำยได้สุทธิท่ี	 บีเอฟเคที	 มีหน้ำท่ีต้องช�ำระให้แก่กองทุน	 หรือประกันกำรจ่ำย 

	 	 ผลตอบแทนหรือเงินจ�ำนวนอ่ืนใดให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน
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SHAREHOLDERS

ผู ้ ถื อ หุ ้ น

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหำชน)

ผู ้ถือหุ ้นรำยใหญ่
1/

ณ วันที่ 16 มีนำคม 2560

    ช่ือผู ้ ถือหุ ้น
จ�ำนวนหุ ้น

(ล้ำนหุ ้น)

ร ้อยละของ

หุ ้นท้ังหมด

  1. กลุ่มบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ�ำกัด 
2/

16,755.50 50.21

  2. CHINA MOBILE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 
3/

6,006.36 18.00

  3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอำร์ จ�ำกัด 
4/

2,083.22 6.24

  4. UBS AG HONG KONG BRANCH 
5/ 

229.44 0.69

  5. บริษัท คิวเอส ซอฟท์แวร์ ซิสเต็มท์ จ�ำกัด 
6/

190.50 0.57

  6. CHASE NOMINEES LIMITED 
7/

186.63 0.56

  7. UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account 
3/
 175.86 0.53

  8. HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 
8/

149.86 0.45

  9. STATE STREET BANK EUROPE LIMITED 
7/ 

122.45 0.37

10. CREDIT SUISSE INTERNATIONAL 
7/

117.15 0.35

1/
 ไม่มีกำรถือหุ้นไขว้กันระหว่ำงบริษัทฯ กับผู้ถือหุ้นรำยใหญ่

2/
 กลุ่มบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ�ำกัด ประกอบด้วย  

 (1)  บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ�ำกัด (“CPG”) ประกอบธุรกิจลงทุน น�ำเข้ำและจ�ำหน่ำยเคมีภัณฑ์ และให้บริกำรด้ำนเทคนิควิชำกำร (CPG มีผู้ถือหุ้น 10 รำยแรก ได้แก่ 

  นำยสุเมธ เจียรวนนท์ ร้อยละ 12.96 นำงสมอุไร จำรุพนิช ร้อยละ 8.42 นำยธนินท์ เจียรวนนท์ ร้อยละ 6.48 นำยนกุล เจียรวนนท์ ร้อยละ 6.00 

  บริษัท ซี.พี.โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จ�ำกัด ร้อยละ 4.47 นำยพงษ์เทพ เจียรวนนท์ ร้อยละ 4.26 นำงภัทนีย์ เล็กศรีสมพงษ์ ร้อยละ 4.22 นำยมนัส เจียรวนนท์ ร้อยละ 4.22 

  นำงสมศรี ล�่ำซ�ำ ร้อยละ 4.21 นำยนพดล เจียรวนนท์ ร้อยละ 3.00 และ นำงนุชนำรถ  เจียรวนนท์ ร้อยละ 3.00) ถือหุ้นบริษัทฯ ร้อยละ 19.96

 (2)  Orient Glory Group Limited ประกอบธุรกิจลงทุน (ถือหุ้นโดย CPG 100%) ถือหุ้นบริษัทฯ ร้อยละ 8.30

 (3) บริษัท ยูนีค เน็ตเวิร์ค จ�ำกัด ประกอบธุรกิจลงทุน (ถือหุ้นโดย บจ. ธนโฮลดิ้ง 41.06% และ บจ. อำร์ท เทเลคอมเซอร์วิส 58.94%) ถือหุ้นบริษัทฯ  ร้อยละ 4.41

 (4) Glory Summer Enterprises Limited ประกอบธุรกิจลงทุน (ถือหุ้นโดย CPG 100%) ถือหุ้นบริษัทฯ ร้อยละ 4.38

 (5) Worth Access Trading Limited ประกอบธุรกิจลงทุน (ถือหุ้นโดย CPG Overseas Company Limited 100%) ถือหุ้นบริษัทฯ ร้อยละ 3.05

 (6)  บริษัท ไวด์ บรอด คำสท์ จ�ำกัด ประกอบธุรกิจลงทุน (ถือหุ้นโดย บจ. ธนโฮลดิ้ง 58.55% และ บจ. เทเลคอมมิวนิเคช่ันเนตเวอร์ค 41.45%) ถือหุ้นบริษัทฯ ร้อยละ 2.87

 (7)  บริษัท ซี.พี.อินเตอร์ฟู้ด (ไทยแลนด์) จ�ำกัด ประกอบธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ำยส่ง ผลิตภัณฑ์อำหำรส�ำเร็จรูปจำกเน้ือสัตว์ (ถือหุ้นโดย CPG 99.99%) ถือหุ้นบริษัทฯ  ร้อยละ 2.29  

 (8) C.P.Foods International Limited  ประกอบธุรกิจลงทุน (ถือหุ้นโดย บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อำหำร (“CPF”) 100%) ถือหุ้นบริษัทฯ  ร้อยละ 1.42

 (9)  บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จ�ำกัด ประกอบธุรกิจลงทุน (ถือหุ้นโดย CPG 100%) ถือหุ้นบริษัทฯ ร้อยละ 0.80

 (10) บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จ�ำกัด  (มหำชน) ประกอบธุรกิจซื้อและขำยวัตถุดิบอำหำรสัตว์ (ถือหุ้นโดย บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อำหำร (“CPF”) 99.44%) ถือหุ้นบริษัทฯ  ร้อยละ 0.80 

 (11)  บริษัท เกษตรภัณฑ์อุตสำหกรรม จ�ำกัด ประกอบธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ำยอุปกรณ์กำรเลี้ยงสัตว์ (ถือหุ้นโดย CPG 99.99%) ถือหุ้นบริษัทฯ ร้อยละ 0.69

 (12) บริษัท ซี.พี. โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จ�ำกัด ประกอบธุรกิจลงทุน (ถือหุ้นโดย บจ. เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง 100%) ถือหุ้นบริษัทฯ ร้อยละ 0.63 และ

 (13) Creative Light Investments Limited ประกอบธุรกิจลงทุน (ถือหุ้นโดย บจ. เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง 100%) ถือหุ้นบริษัทฯ ร้อยละ 0.61

  (ท้ัง 13 บริษัทดังกล่ำวไม่มีบริษัทใดประกอบธุรกิจเดียวกันและแข่งขันกันกับกลุ่มบริษัทฯ) 

3/
 บริษัทจดทะเบียนท่ีฮ่องกง ซื้อขำยหุ้นในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยไม่ได้เปิดเผยว่ำถือหุ้นเพื่อตนเองหรือเพื่อบุคคลอื่น บริษัทฯ ไม่มีอ�ำนำจท่ีจะขอให้ผู้ถือหุ้น 

 ดังกล่ำวเปิดเผยข้อมูลเช่นว่ำน้ัน

4/
 บริษัทย่อยท่ีตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดตั้งข้ึน  NVDR มีลักษณะเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนโดยอัตโนมัติ (Automatic List) ผู้ลงทุนใน NVDR จะได้รับสิทธิประโยชน ์

 ทำงกำรเงินต่ำง ๆ  เสมือนกำรลงทุนในหุ้นสำมัญของบริษัทฯ แต่ไม่มีสิทธิในกำรออกเสียงในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น

5/
 บริษัทจดทะเบียนท่ีประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ซื้อขำยหุ้นในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยไม่ได้เปิดเผยว่ำถือหุ้นเพื่อตนเองหรือเพื่อบุคคลอื่น บริษัทฯ ไม่มีอ�ำนำจ 

 ท่ีจะขอให้ผู้ถือหุ้นดังกล่ำว เปิดเผยข้อมูลเช่นว่ำน้ัน

6/
 บริษัทจดทะเบียนท่ีประเทศไทย ซื้อขำยหุ้นในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยไม่ได้เปิดเผยว่ำถือหุ้นเพื่อตนเองหรือเพื่อบุคคลอื่น บริษัทฯ ไม่มีอ�ำนำจท่ีจะขอให ้

 ผู้ถือหุ้นดังกล่ำวเปิดเผยข้อมูลเช่นว่ำน้ัน

7/ 
บริษัทจดทะเบียนท่ีสหรำชอำณำจักร ซื้อขำยหุ้นในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยไม่ได้เปิดเผยว่ำถือหุ้นเพื่อตนเองหรือเพื่อบุคคลอื่น บริษัทฯ ไม่มีอ�ำนำจท่ีจะ 

 ขอให้ผู้ถือหุ้นดังกล่ำวเปิดเผยข้อมูลเช่นว่ำน้ัน

8/
 บริษัทจดทะเบียนท่ีประเทศสิงคโปร์ ซื้อขำยหุ้นในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยไม่ได้เปิดเผยว่ำถือหุ้นเพื่อตนเองหรือเพื่อบุคคลอื่น  บริษัทฯ  ไม่มีอ�ำนำจท่ีจะ 

 ขอให้ผู้ถือหุ้นดังกล่ำวเปิดเผยข้อมูลเช่นว่ำน้ัน
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DIVIDEND POLICY 

นโยบายการจ่ายเง ินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราอย่างน้อยร้อยละ 50 ของก�าไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ ใน

แต่ละปี ภายหลังการจัดสรรเป็นส�ารองต่าง ๆ และหากมีเงินสดคงเหลือ รวมท้ังเป็นไปตามข้อก�าหนดของกฎหมายท่ี

เกี่ยวข้อง และสัญญาเงินกู้ต่าง ๆ

ส�าหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย คณะกรรมการของบริษัทย่อยแต่ละแห่งจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผล

จากกระแสเงินสดคงเหลือเทียบกับงบลงทุนของบริษัทย่อยน้ัน ๆ  หากกระแสเงินสดคงเหลือของบริษัทย่อยมีเพียงพอ และ

ได้ตั้งส�ารองตามกฎหมายแล้ว คณะกรรมการของบริษัทย่อยน้ัน ๆ จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลเป็นกรณีไป

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง

ในระยะเวลาท่ีผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากก�าไรสุทธิของบริษัทฯ ประจ�าปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 

0.06667 บาท โดยจ่ายเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ บางส่วน และเงินสดบางส่วน กล่าวคือ (1) จ่ายปันผลบางส่วนเป็นหุ้น

สามัญของบริษัทฯ ในอัตรา 200 หุ้นเดิมต่อ 3 หุ้นปันผล อัตราการจ่ายปันผลคิดค�านวณเป็นเงินเท่ากับ 0.06 บาทต่อหุ้น 

และ (2) จ่ายปันผลอีกส่วนหน่ึงเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.00667 บาท
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1. คณะกรรมการบริษัท

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ก�าหนดให้คณะกรรมการของบริษัทฯ  ประกอบด้วยกรรมการ จ�านวนไม่น้อยกว่า 5 คน และ

กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจ�านวนกรรมการท้ังหมดน้ันต้องมีถิ่นท่ีอยู่ในราชอาณาจักร โดยกรรมการของบริษัทฯ จะ

ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามท่ีกฎหมายก�าหนด

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ รวมท้ังสิ้นจ�านวน 18 ท่าน ประกอบด้วย

(1) กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร (Executive Directors) จ�านวน 2 ท่าน

(2) กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร (Non-Executive Directors) จ�านวน 16 ท่าน ประกอบด้วย

 • กรรมการอิสระ (Independent Directors) จ�านวน 6 ท่าน คิดเป็นสัดส่วน 1 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการท้ังคณะ  

  ซึ่งเป็นไปตามข้อก�าหนดของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน

 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ซึ่งไม่เกี่ยวข้องในการบริหารงานประจ�า ซึ่งรวมตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จ�านวน 10 ท่าน

ค�ำนิยำม

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร  หมายถึง

กรรมการท่ีด�ารงต�าแหน่งเป็นผู้บริหารและมีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารงานประจ�าของบริษัทฯ

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร หมายถึง

กรรมการท่ีมิได้ด�ารงต�าแหน่งเป็นผู้บริหารและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารงานประจ�าของบริษัทฯ โดยอาจจะเป็นหรือ

ไม่เป็นกรรมการอิสระก็ได้

กรรมการอิสระ หมายถึง

กรรมการผู้ซึ่งเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือกลุ่มของผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้บริหารของนิติบุคคลท่ีเป็นผู้ถือหุ้น 

รายใหญ่ ตลอดจนเป็นอิสระจากความสัมพันธ์อื่นใดท่ีจะกระทบต่อการใช้ดุลพินิจอย่างอิสระ อีกท้ัง มีคุณสมบัติครบถ้วน

ตามข้อก�าหนดของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน และนโยบายการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ

MANAGEMENT STRUCTURE

โ ครงสร ้ ำ งก ำ รจั ดก ำ ร



รายนาม ต�าแหน่ง

1. ดร. โกศล เพ็ชร์สุวรรณ์ กรรมการอิสระ  กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการ

ก�ากับดูแลกิจการท่ีดี 

2. นายโชติ โภควนิช กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการในคณะกรรมการด้านการเงิน และ

กรรมการในคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ

3. ดร. ฮาราลด์ ลิงค์ กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน

และสรรหากรรมการ

4. ศ. (พิเศษ) เรวัต ฉ�่าเฉลิม กรรมการอิสระ

5. นายฉว่ี  เกิงโหล่ว กรรมการอิสระ

6. นางปรีเปรม เสรีวงษ์ กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ  

(แทนนายวิทยา เวชชาชีวะ  กรรมการท่ีลาออกในปี 2560)

7. นายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ

8. ดร. อาชว์ เตาลานนท์ รองประธานกรรมการ  ประธานคณะกรรมการด้านการเงิน 

และกรรมการในคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี

9. ศ. (พิเศษ) อธึก อัศวานันท์ รองประธานกรรมการ

10. ดร. หลี่ เจิงเม่า รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน 

และสรรหากรรมการ

11. ศ. ดร. วรภัทร โตธนะเกษม กรรมการ กรรมการในคณะกรรมการด้านการเงิน และ 

กรรมการในคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี

12. นายอ�ารุง สรรพสิทธิ์วงศ์ กรรมการ กรรมการในคณะกรรมการด้านการเงิน และ 

กรรมการในคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน และสรรหากรรมการ

13. นายวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์ กรรมการ

14. นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์ กรรมการ

15. นายสุภกิต เจียรวนนท์ กรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน 

และสรรหากรรมการ

16. นายณรงค์ เจียรวนนท์ กรรมการ

17.  ดร. เซี่ย ปิง กรรมการ และ กรรมการในคณะกรรมการด้านการเงิน

18. นายศุภชัย เจียรวนนท์ กรรมการ
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ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 18 คน ดังมีรายนามต่อไปน้ี

ท้ังน้ี กรรมการบริษัททุกท่าน เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามท่ีกฎหมายก�าหนด ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย และ 

ไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศของคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

กรรมการทุกท่านทุ่มเทให้กับการปฏิบัติหน้าท่ีเป็นกรรมการ  ให้ความร่วมมือช่วยเหลือในการด�าเนินกิจการของบริษัทฯ ใน

ทุก ๆ  ด้าน ซึ่งเป็นภาระท่ีหนักและต้องรับผิดชอบอย่างยิ่ง ส�าหรับบทบาท หน้าท่ี และ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บริษัทตลอดจนการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านน้ัน  กรรมการทุกท่านเข้าร่วมในการประชุมทุกครั้ง เว้นแต่

กรณีท่ีมีเหตุส�าคัญและจ�าเป็นท่ีไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ อย่างไรก็ตาม กรรมการท่านใดท่ีติดภารกิจจ�าเป็นไม่สามารถเข้าร่วม

ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้ จะบอกกล่าวแจ้งเหตุผลขอลาการประชุมและให้ความคิดเห็นต่อวาระการประชุมท่ีส�าคัญ

เป็นการล่วงหน้า  นอกจากน้ี กรรมการของบริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับการเข้าอบรมตามหลักสูตรท่ีจัดโดยสมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
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กรรมกำรซึ่งมีอ�ำนำจลงลำยมือชื่อแทนบริษัทฯ

นายสุภกิต เจียรวนนท์  นายศุภชัย เจียรวนนท์  นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์  ศาสตราจารย์พิเศษอธึก อัศวานันท์ นาย 

วิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์ กรรมการสองในห้าคนลงลายมือช่ือร่วมกันและประทับตราส�าคัญของบริษัทฯ ในกรณีท่ีลง

นามในงบการเงิน หนังสือรับรองงบการเงิน และ เอกสารประกอบงบการเงิน ให้กรรมการคนใดคนหน่ึงในห้าคน 

ดังกล่าวข้างต้นลงนามและประทับตราส�าคัญของบริษัทฯ

อ�ำนำจหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัท

• ก�ากับดูแลการด�าเนินกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจน 

 มติของท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรอบคอบระมัดระวัง ความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และ 

 ผู้ถือหุ้น และเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และ ทันเวลา

• ก�ากับดูแลกิจการเพื่อสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

• อนุมัติวิสัยทัศน์ แผนยุทธศาสตร์ พันธกิจ แผนการธุรกิจ และ เป้าหมายทางการเงิน โดยมีการทบทวนเป็นประจ�า 

 ทุกปี รวมท้ังติดตามดูแลให้มีการน�าเรื่องดังกล่าวไปปฏิบัติ

• ประเมินผลการด�าเนินการของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของประธานคณะกรรมการบริหาร และ กรรมการ 

 ผู้จัดการใหญ่ (ร่วม)

• ดูแลให้เกิดความม่ันใจในการรับช่วงบริหารงานของสมาชิกระดับสูงในฝ่ายจัดการ

• ดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายท่ีเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ รวมท้ังคุณธรรมและข้อพึงปฏิบัติในการท�างาน  

 ข้อก�าหนดการเปิดเผยข้อมูล ข้อก�าหนดของการเข้าท�ารายการระหว่างกัน ตลอดจนข้อก�าหนดการใช้ข้อมูลภายใน 

 เพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ รวมท้ังตรวจสอบให้มีการปฏิบัติตามข้อก�าหนดดังกล่าว โดยยึดหลักความพอประมาณ ความ 

 มีเหตุผล และ การมีภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัว

• ดูแลให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี การจัดการความเสี่ยง ตลอดจนระบบการควบคุมและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง

• ดูแลให้มีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการด�าเนินการกรณีมีการช้ีเบาะแส

• เสนอช่ือผู้ท่ีจะเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทต่อผู้ถือหุ้น 

ในส่วนของการจัดการบริษัทฯ น้ัน คณะกรรมการบริษัทมีอ�านาจหน้าท่ีตัดสินใจและดูแลการด�าเนินงานของบริษัทฯ เว้นแต่ 

เรื่องท่ีกฎหมายก�าหนดให้ต้องได้รับมติอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากน้ัน คณะกรรมการบริษัทอาจมอบหมายให้

กรรมการคนหน่ึงหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใด ปฏิบัติการอย่างใดอย่างหน่ึงแทนคณะกรรมการบริษัทได้ อย่างไรก็ตาม 

การตัดสินใจในการด�าเนินงานท่ีส�าคัญ  อาทิเช่น การลงทุนและการกู้ยืมท่ีมีนัยส�าคัญ ฝ่ายบริหารจะต้องน�าเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ

อ�ำนำจหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบของประธำนกรรมกำร

• รับผิดชอบในฐานะผู ้น�าของคณะกรรมการในการก�ากับดูแลการบริหารงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะ 

 อนุกรรมการอื่นๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานท่ีวางไว้

• เป็นประธานท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท

• เป็นประธานท่ีประชุมผู้ถือหุ้น และควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบวาระท่ีก�าหนดไว้

• ปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีกฎหมายก�าหนดไว้โดยเฉพาะให้เป็นหน้าท่ีของประธานกรรมการ
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2. คณะกรรมการชุดย ่อย

2.1    คณะกรรมกำรตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีวาระการด�ารงต�าแหน่ง 3 ปี  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการตรวจสอบ 

ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�านวน 3 คน มีรายนามดังต่อไปน้ี

อ�ำนำจหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีบทบาทและอ�านาจหน้าท่ีรับผิดชอบ ดังต่อไปน้ี

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (internal control) รวมถึงการบริหารความเสี่ยง (risk management)  

 และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของ 

 หน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงาน 

 ตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ 

 แห่งประเทศไทย และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

4. สอบทานให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปช่ัน

5. พิจารณาและให้ค�าแนะน�าในการเสนอแต่งตั้ง เลือกกลับเข้ามาใหม่ ตลอดจนเลิกจ้าง บุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระ 

 เพื่อท�าหน้าท่ีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอค่าสอบบัญชี รวมท้ังเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มี 

 ฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

6. พิจารณารายการท่ีเกี่ยวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและ 

 ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อให้ม่ันใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ 

 สูงสุดต่อบริษัทฯ

7. จัดท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวจะได ้

 ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปน้ี

รายนาม ต�าแหน่ง

1. นายโชติ  โภควนิช ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

2. ดร. โกศล เพ็ชร์สุวรรณ์ กรรมการตรวจสอบ

3. นางปรีเปรม เสรีวงษ์ กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ:  นายโชติ  โภควนิช ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  โดยมีผลตั้งแต่วันท่ี 15 กันยายน 2560 นายโชติ โภควนิช เป็นผู้มีความรู ้

  และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับคุณวุฒิการศึกษา และ ประสบการณ์การท�างานตามท่ีปรากฏในรายงาน 

  ประจ�าปี และ แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี 2560 (“แบบ 56-1”) 

  ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมท้ังสิ้นจ�านวน 7 ครั้ง โดยท่ีเป็นการประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย จ�านวน 1 คร้ัง



รายนาม ต�าแหน่ง

1. ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ ประธานก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ

2. นายโชติ โภควนิช กรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ

3. ดร. หลี่  เจิงเม่า กรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ

4. นายสุภกิต เจียรวนนท์ กรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ

5. นายอ�ารุง สรรพสิทธิ์วงศ์ กรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ

131131เชื่อมต่อถึงกันและกันอย่างแท้จริง

ท้ังน้ี บริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยกฎบัตรของคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ ไว้บนเว็บไซต์ของ 

บริษัทฯ ท่ี www.truecorp.co.th และเปิดเผยรายงานจากคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการส�าหรับ

การปฏิบัติงานประจ�าปี 2560 ไว้ในรายงานประจ�าปี และ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วย

2.3 คณะกรรมกำรด้ำนกำรเงิน

คณะกรรมการด้านการเงิน ท�าหน้าท่ีช่วยคณะกรรมการบริษัทในการดูแลการบริหารการเงินและผลการด�าเนินงาน

ของบริษัทฯ ซึ่งในการน้ี คณะกรรมการด้านการเงินจะให้ความเห็นและข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการบริษัท เกี่ยว

 ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ

 ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ

 ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย ์

  แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

 ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

 จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

 ฉ) จ�านวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน  

 ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎบัตร (Charter)

 ซ) ข้อมูลอื่นท่ีเห็นว่าผู ้ถือหุ ้นและผู ้ลงทุนท่ัวไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับ 

  มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

8. ปฏิบัติการอื่นใดตามท่ีกฎหมายก�าหนด หรือ คณะกรรมการของบริษัทฯ จะมอบหมาย

ท้ังน้ี บริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ท่ี www.truecorp.co.th 

และเปิดเผยรายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบส�าหรับการปฏิบัติงาน ประจ�าปี 2560 ไว้ในรายงานประจ�าปี แบบ 

56-1 และ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วย 

2.2  คณะกรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทนและสรรหำกรรมกำร

คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ ท�าหน้าท่ีเสนอความเห็นเกี่ยวกับค่าตอบแทนของกรรมการ 

เสนอช่ือบุคคลต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย และ 

กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) ตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานคณะกรรมการบริหาร และ กรรมการ 

ผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) ก่อนน�าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการก�าหนดค่า

ตอบแทนและสรรหากรรมการ ประกอบด้วย กรรมการ 5 คน เป็นกรรมการอิสระ 2 คน กรรมการ 3 คน โดยมีประธาน

คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ เป็นกรรมการอิสระ ดังมีรายนามต่อไปน้ี



รายนาม ต�าแหน่ง

1. ดร. อาชว์ เตาลานนท์ ประธานคณะกรรมการด้านการเงิน

2. นายโชติ โภควนิช กรรมการด้านการเงิน

3. ดร. เซี่ย ปิง กรรมการด้านการเงิน

4. นายอ�ารุง สรรพสิทธิ์วงศ์ กรรมการด้านการเงิน

5. ศ. ดร. วรภัทร โตธนะเกษม กรรมการด้านการเงิน

6. นายหยวน ลี่ฮวา กรรมการด้านการเงิน

รายนาม ต�าแหน่ง

1. ดร. โกศล เพ็ชร์สุวรรณ์ ประธานคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี

2. ดร.อาชว์ เตาลานนท์ กรรมการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี 

3. ศ.ดร.วรภัทร โตธนะเกษม  กรรมการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี 
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กับ กลยุทธ์ทางการเงิน งบประมาณประจ�าปี การกู้ยืมเงินหรือการก่อหน้ีสินท่ีส�าคัญ การออกหลักทรัพย์ การได้มา

หรือจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ท่ีส�าคัญ ตลอดจนโครงการลงทุนท่ีส�าคัญ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการด้าน

การเงินประกอบด้วยกรรมการ 6 คน โดยมีกรรมการอิสระจ�านวน 1 คน กรรมการ จ�านวน 4 คน และ ผู้ทรงคุณวุฒิ 

จ�านวน 1 คน โดยมีรายนามดังต่อไปน้ี

ท้ังน้ี บริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยกฎบัตรของคณะกรรมการด้านการเงินไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ท่ี www.truecorp.co.th 

และเปิดเผยรายงานจากคณะกรรมการด้านการเงินส�าหรับการปฏิบัติงานประจ�าปี 2560 ไว้ในรายงานประจ�าปี และ 

บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วย

2.4 คณะกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี

คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี ท�าหน้าท่ีช่วยคณะกรรมการบริษัทในการทบทวนความเหมาะสมของนโยบายการ

ก�ากับดูแลกิจการท่ีดีและมาตราการต่อต้านการคอร์รัปช่ันของบริษัทฯ ตลอดจนดูแลให้บริษัทฯ มีการก�ากับดูแลกิจการ

ท่ีดีและเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี ประกอบด้วย

กรรมการจ�านวน 3 คนเป็นกรรมการอิสระ จ�านวน 1 คน กรรมการ จ�านวน 2 คน โดยมีรายนามดังต่อไปน้ี

ท้ังน้ี บริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยกฎบัตรของคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ท่ี www.

truecorp.co.th และเปิดเผยรายงานจากคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีส�าหรับการปฏิบัติงาน ประจ�าปี 

2560 ไว้ในรายงานประจ�าปี และ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วย



รายนาม

คณะ

กรรมการ

บริษัท

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ

คณะกรรมการ

ก�าหนด

ค่าตอบแทน

และสรรหา

กรรมการ

คณะกรรมการ

ด้านการเงิน

คณะกรรมการ

ก�ากับดูแล

กิจการท่ีดี

1. นายวิทยา  เวชชาชีวะ
1/

4/4 4/4 2/2

2. ดร.โกศล  เพ็ชร์สุวรรณ์ 6/6 7/7 4/4

3. นายโชติ  โภควนิช
2/
 6/6 7/7 3/3 4/4

4. นางปรีเปรม  เสรีวงศ์
3/
 1/1 2/2

5. ดร.ฮาราลด์  ลิงค์
4/

5/6 1/1

6. ศ. (พิเศษ) เรวัต  ฉ�่าเฉลิม 5/6

7. นายฉว่ี  เกิงโหล่ว 6/6

8. นายธนินท์  เจียรวนนท์
5/

5/6 1/1

9. ดร.อาชว์  เตาลานนท์ 5/6 4/4 4/4

10. ศ. (พิเศษ) อธึก  อัศวานันท์ 6/6

11. ดร.หลี่  เจิงเม่า 1/6 2/3

12. ศ.ดร.วรภัทร  โตธนะเกษม
6/

6/6 4/4 1/1

13. นายอ�ารุง  สรรพสิทธิ์วงศ์ 6/6 3/3 4/4

14. นายวิเชาวน์  รักพงษ์ไพโรจน์ 5/6

15. นายชัชวาลย์  เจียรวนนท์ 5/6

16. นายสุภกิต  เจียรวนนท์ 3/6 2/3

17. นายณรงค์  เจียรวนนท์ 5/6

18. ดร.เซี่ย  ปิง 2/6 2/4

19. นายศุภชัย  เจียรวนนท์ 6/6
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2.5 คณะกรรมกำรบริหำร

คณะกรรมการบริหารได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อช่วยคณะกรรมการบริษัทในการก�ากับดูแลการ

บริหารงานของฝ่ายบริหารให้สอดคล้องกับทิศทางธุรกิจ พันธกิจ แผนยุทธศาสตร์ แผนธุรกิจ และเป้าหมายทางการ

เงิน ท่ีคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติไว้ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560  คณะกรรมการบริหาร มีรายนามดังต่อไปน้ี

รำยละเอียดกำรเข้ำร่วมประชุมของกรรมกำรในปี 2560 มีดังน้ี

Remark :  
1/
  ลาออกจากต�าแหน่ง โดยมีผลตั้งแต่วันท่ี 1 กรกฎาคม 2560

  
2/
 ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตั้งแต่วันท่ี 15 กันยายน 2560

  
3/ 

ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตั้งแต่วันท่ี 15 กันยายน 2560  

  
4/ 

ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ  โดยมีผลตั้งแต่วันท่ี 15 กันยายน 25607 

  
5/ 

ลาออกจากต�าแหน่งประธานคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันท่ี 15 กันยายน 2560 

  
6/ 

ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการในคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี  โดยมีผลตั้งแต่วันท่ี 15 กันยายน 2560



รายนาม ต�าแหน่ง

1. นายศุภชัย  เจียรวนนท์ ประธานคณะกรรมการบริหาร

2. นายนพปฎล  เดชอุดม รองประธานกรรมการบริหาร

3. นายอติรุฒม์  โตทวีแสนสุข รองประธานกรรมการบริหาร

4. นายวิเชาวน์  รักพงษ์ไพโรจน์ กรรมการบริหาร

5. ดร. กิตติณัฐ  ทีคะวรรณ กรรมการบริหาร

6. นายวิลเลี่ยม  แฮริส กรรมการบริหาร

7. นายขจร  เจียรวนนท์ กรรมการบริหาร

8. นายสุภกิจ  วรรธนะดิษฐ์ กรรมการบริหาร

9. นายพีรธน  เกษมศรี ณ อยุธยา กรรมการบริหาร

10. นางสาวยุภา  ลีวงศ์เจริญ กรรมการบริหาร

11.  นางสาวศรินทร์รา วงศ์ศุภลักษณ์ กรรมการบริหาร

12.  นายเชษฐา  หมู่ม่ิง เลขานุการคณะกรรมการบริหาร
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อ�ำนำจหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรบริหำร

1. น�าเสนอ ทิศทางธุรกิจ พันธกิจ แผนยุทธศาสตร์ แผนธุรกิจ และ เป้าหมายทางการเงิน ต่อคณะกรรมการบริษัท 

 เพื่อขออนุมัติ รวมท้ังติดตามดูแลให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) และคณะผู้บริหารน�าเรื่องดังกล่าวไปปฏิบัติ 

 ให้บรรลุเป้าหมายอย่างถูกต้องตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง

2. พิจารณาสอบทานและอนุมัติเรื่องต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับกิจการ ได้แก่ แนวทางการลงทุน การได้มาหรือจ�าหน่าย 

 สินทรัพย์ การก่อภาระผูกพันและการกู้ยืมเงิน งบประมาณ ค่าใช้จ่าย การจัดโครงสร้างองค์กร และ งานด้าน 

 ทรัพยากรบุคคล เป็นต้น ภายในขอบเขตอ�านาจท่ีได้รับจากคณะกรรมการบริษัท ท้ังน้ี คณะกรรมการบริหารจะไม่มี 

 อ�านาจอนุมัติหากเป็นรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน หรือ รายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกลุ่มบริษัททรู  

 หรือ รายการท่ีคณะกรรมการการบริหารหรือผู้เกี่ยวข้องมีส่วนได้เสีย หรือ รายการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน 

 ท่ีมีนัยส�าคัญ หรือ รายการท่ีถูกควบคุมโดยกฎหมายหรือหน่วยงานก�ากับดูแล รายการดังกล่าวต้องด�าเนินการ 

 ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายและกฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง

3. พิจารณากลั่นกรองงานทุกประเภทท่ีจะเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ยกเว้น งานท่ีอยู ่ภายใต้หน้าท่ี 

 ความรับผิดชอบหรือเป็นอ�านาจของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นของกลุ ่มบริษัทท่ีจะเป็นผู ้พิจารณากลั่นกรองเพื่อ 

 น�าเสนอคณะกรรมการบริษัทโดยตรง

4. รับทราบรายงานด้านการตรวจสอบภายในส�าหรับเรื่องท่ีเกี่ยวกับมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา และในกรณี 

 ท่ีเกิดเหตุการณ์ความเสียหายหรืออาจจะเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อองค์กร ให้ฝ่ายตรวจสอบภายในรายงาน 

 ให้คณะกรรมการบริหารทราบโดยทันที

5. พิจารณาหรืออนุมัติเรื่องอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
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รายนาม ต�าแหน่ง

1. นายวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) - ด้านปฏิบัติการ

2. ดร. กิตติณัฐ ทีคะวรรณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) - ด้านการพาณิชย์ 

3. นายวิลเลี่ยม   แฮริส หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน

4. นายเจริญ ลิ่มกังวาฬมงคล หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการพาณิชย์

5. ดร. ปพนธ์ รัตนชัยกานนท์ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านแบรนด์และการสื่อสาร

6. นายทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านธุรกิจองค์กร

7. นายขจร เจียรวนนท์ ผู้อ�านวยการบริหาร - ด้านกิจการองค์กร

8. นายศิริพจน์ คุณากรพันธุ์ ผู้อ�านวยการบริหาร - ด้านการบริหารจัดการระดับภูมิภาค

9. นายอาณัติ เมฆไพบูลย์วัฒนา ผู้อ�านวยการบริหาร - ด้านการบริหารจัดการระดับภูมิภาค

3. ผู ้บริหาร

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 ผู้บริหาร 
1/ 
 ของบริษัทฯ  มีจ�านวน  9  ท่าน ดังมีรายนามต่อไปน้ี

ท้ังน้ี ผู้บริหารของบริษัทฯ ทุกท่าน  เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามท่ีกฎหมายก�าหนด ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย 

และ ไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศของคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Remark :  
1/
  “ผู้บริหาร” ในหัวข้อน้ี มีความหมายตามท่ีก�าหนดโดยคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งหมายถึง กรรมการผู้จัดการใหญ่ 

   ผู้ด�ารงต�าแหน่งระดับบริหารสี่รายแรกนับต่อจากกรรมการผู้จัดการใหญ่ลงมา  และผู้ซึ่งด�ารงต�าแหน่งเทียบเท่ากับผู้ด�ารงต�าแหน่งระดับ   

   บริหารรายท่ีสี่ทุกราย
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อ�ำนำจหน้ำท่ีของกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ (ร่วม)

กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม)  เป็นต�าแหน่งทางการบริหารสูงสุดของบริษัทฯ และ เป็นต�าแหน่งท่ีได้รับการแต่งตั้ง

โดยคณะกรรมการบริษัท 

ความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารเป็นไปในรูปแบบการท�างานร่วมกัน โดยท่ีคณะกรรมการ

บริษัทเป็นผู้ก�ากับดูแล ให้ค�าปรึกษา ข้อคิดเห็น และ ข้อเสนอแนะแก่ฝ่ายบริหาร สนับสนุนการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

ตลอดจนติดตามดูแลการบริหารงานของฝ่ายบริหารและผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ แต่จะไม่เข้าไปก้าวก่ายในการ

บริหารกิจการของบริษัทฯ ส่วนกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) มีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทในด้านการน�า

นโยบายของคณะกรรมการบริษัทไปใช้ในทางปฏิบัติ บริหารจัดการและควบคุมดูแลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็น

ไปตามข้อบังคับ มติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น มติคณะกรรมการ ทิศทางธุรกิจของบริษัทฯ และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง อ�านาจหน้าท่ี

ของกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) มีดังต่อไปน้ี

• วางกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการของบริษัทฯ ตามกรอบทิศทางธุรกิจและพันธกิจของบริษัทฯ ท่ีได้รับอนุมัติจาก 

 คณะกรรมการ

• ควบคุมดูแลให้การด�าเนินการตามแผนธุรกิจ ของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ 

 ของบริษัทฯ

• ก�ากับ ดูแล และ ควบคุมการด�าเนินธุรกิจประจ�าวันอันเป็นปกติธุระของบริษัทฯ รวมท้ังการบริหารความเสี่ยงของ 

 บริษัทฯ ให้เป็นไปตามทิศทาง แผนธุรกิจ และ งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ

• ควบคุมดูแลให้การด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง

•  น�าเสนอรายงานการด�าเนินงานและผลประกอบการของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม�่าเสมอ ซึ่งหาก  

 คณะกรรมการมีการให้ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะแก่ฝ่ายบริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) มีหน้าท่ีน�าข้อคิดเห็น 

 หรือข้อเสนอแนะของคณะกรรมการไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ

• เข้าท�าสัญญา หรือ ข้อตกลงต่างๆ และ อนุมัติค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามขอบเขตท่ีก�าหนดไว้ในนโยบายและระเบียบ 

 วิธีปฏิบัติของบริษัทฯ ท้ังน้ี ในกรณีท่ีเป็นการเข้าท�ารายการระหว่างกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทาง 

 ผลประโยชน์กับบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และ ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว  

• ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นใดตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

4. เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งต้ัง นางรังสินี  สุจริตสัญชัย ด�ารงต�าแหน่ง เลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันท่ี  27 กุมภาพันธ์ 

2552 เพื่อท�าหน้าท่ีให้ค�าแนะน�าด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ท่ีคณะกรรมการจะต้องทราบ และ ปฏิบัติหน้าท่ี 

ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ ประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ รวมท้ังมีหน้าท่ีตามท่ีก�าหนด

ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม โดยบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลท่ีส�าคัญ

ของเลขานุการบริษัท ไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับเลขานุการบริษัท

137137เชื่อมต่อถึงกันและกันอย่างแท้จริง



138 รายงานประจ�าปี 2560

5. ค ่าตอบแทนกรรมการและผู ้บริหารของบริษัทฯ

(1) ค่ำตอบแทนท่ีเป็นตัวเงิน

 (1.1) ค่าตอบแทนกรรมการ

  ตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2560 ค่าตอบแทนกรรมการรวม 17 ท่าน เป็นเงินรวมท้ังสิ้น จ�านวน   

  28,766,667  บาท โดยมีรายละเอียดดังน้ี

ได้รับค่าตอบแทน

ท่านละ 

(บาท)

รวม

(บาท)

กลุ่มท่ี 1

- ประธานกรรมการ

 ได้แก่ นายธนินท์ เจียรวนนท์    

- กรรมการอิสระท่ีด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย

 ได้แก่ ดร. โกศล เพ็ชร์สุวรรณ์

 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 60 : นายวิทยา เวชชาชีวะ 

 15 ก.ย. - 31 ธ.ค. 60 : ดร. ฮาราลด์ ลิงค์ และ นายโชติ โภควนิช

3,600,000

3,600,000

1,800,000

1,060,000

         รวม 11,120,000

กลุ่มท่ี 2

- กรรมการอิสระท่ีด�ารงต�าแหน่งกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่

 1 ม.ค. - 14 ก.ย. 60 : นายโชติ โภควนิช  

 15 ก.ย. - 31 ธ.ค. 60 : นางปรีเปรม เสรีวงษ์ 

1,693,333

706,667

         รวม 2,400,000

กลุ่มท่ี 3

- รองประธานกรรมการ

 ได้แก่ ดร. อาชว์ เตาลานนท์ และศาสตราจารย์พิเศษ อธึก อัศวานันท์ 1,800,000

         รวม 3,600,000

กลุ่มท่ี 4

- กรรมการอิสระ

 ได้แก่ ศาสตราจารย์พิเศษ เรวัต  ฉ�่าเฉลิม  นายฉวี่ เกิงโหล่ว

 1 ม.ค. - 14 ก.ย. 60 : ดร. ฮาราลด์ ลิงค์

- กรรมการ

 ได้แก่ นายศุภชัย เจียรวนนท์ นายสุภกิต เจียรวนนท์ 

 นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์ นายวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์  

 นายอ�ารุง สรรพสิทธิ์วงศ์  นายณรงค์ เจียรวนนท์ และ 

 ศาสตราจารย์ ดร. วรภัทร โตธนะเกษม

1,200,000

846,667

1,200,000

         รวม 11,646,667

รวมทั้งสิ้น 28,766,667
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 (1.2) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

  ตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2560 ค่าตอบแทนของผู้บริหารรวม 9 ท่าน เป็นเงินท้ังสิ้น จ�านวน  

  217.15 ล้านบาท ประกอบด้วยค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน ผลตอบแทนการปฏิบัติงาน และผลประโยชน ์

  อื่น ๆ

(2) ค ่ำตอบแทนอื่น

 (2.1) ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ

   - ไม่มี -

 (2.2) ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

   (2.2.1) เงินกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

   บริษัทฯ ได้จัดให้มีกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหาร โดยบริษัทฯ ได้สมทบในอัตราร้อยละ 3 - 7   

   ของเงินเดือน โดยในปี 2560 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินสมทบกองทุนส�ารองเล้ียงชีพส�าหรับผู ้บริหาร   

   9 ราย รวมท้ังสิ้น จ�านวน 8.44 ล้านบาท

  (2.2.2) โครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง ปี 2557 - 2560 (“EJIP”)

   บริษัทฯ ได้จัดให้มีโครงการ EJIP เพื่อเป็นแรงจูงใจแก่ผู้บริหารในการปฏิบัติงานและร่วมท�างานกับ 

   บริษัทฯ ในระยะยาว โดยมีระยะเวลาของโครงการ 4 ปี (นับระยะเวลารวม Slient Period) โดย 

   เริ่มตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2557 สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 ผู้บริหารท่ีสามารถเข้าร่วมโครงการ  

   EJIP ได้จะต้องมีอายุงานไม่น้อยกว่า 3 ปี นับถึงวันท่ีเริ่มจ่ายสะสม โดยบริษัทฯ จะหักเงินเดือน 

   ผู้บริหารท่ีเข้าร่วมโครงการในอัตราร้อยละ 5 จากฐานเงินเดือน และ บริษัทฯ จะจ่ายเงินสมทบอีก 

   ในอัตราร้อยละ 10 จากฐานเงินเดือน ในปี 2560 มีผู้บริหารเข้าร่วมโครงการจ�านวน 9 ราย บริษัท 

   ได้จ่ายเงินสมทบท้ังสิ้น 25.42 ล้านบาท

  (2.2.3)  โครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง ปี 2560 - 2563 (“EJIP”)

   บริษัทฯ ได้จัดให้มีโครงการ EJIP เพื่อเป็นแรงจูงใจแก่ผู้บริหารในการปฏิบัติงานและร่วมท�างานกับ 

   บริษัทฯ ในระยะยาว โดยมีระยะเวลาของโครงการ 4 ปี (นับระยะเวลารวม Slient Period) โดยเริ่ม 

   ตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2560 สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ผู้บริหารท่ีสามารถเข้าร่วมโครงการ EJIP  

   ได้จะต้องมีอายุงานไม่น้อยกว่า 3 ปี นับถึงวันท่ีเริ่มจ่ายสะสม โดยบริษัทฯ จะหักเงินเดือนผู้บริหาร 

   ท่ีเข้าร่วมโครงการตามความจ�านงของผู้บริหาร ท่ีสมัครใจเข้าร่วมโครงการเป็นประจ�าทุกเดือน 

   จนครบก�าหนดระยะเวลาจ่ายเงินสะสม ดังน้ี 

   (1)  บริษัทจะหักเงินเดือนผู้บริหารระดับ CEO และ MD หรือเทียบเท่าท่ีเข้าร่วมโครงการ ในอัตราร้อยละ 

     5 จากฐานเงินเดือนของผู้บริหาร และบริษัทจะจ่ายเงินสมทบให้ในอัตราร้อยละ 10 จากฐาน 

    เงินเดือนของผู้บริหาร 

   (2)  บริษัทจะหักเงินเดือนผู้บริหารระดับ Director หรือเทียบเท่าท่ีเข้าร่วมโครงการ ข้ึนอยู่กับอัตรา 

    สะสมท่ีผู้บริหารเลือก ในอัตราร้อยละ 3 หรือ 5 จากฐานเงินเดือนของผู้บริหาร และบริษัทฯ  

    จะจ่ายเงินสมทบให้ในอัตราเทียบเท่ากับเงินสะสมของผู้บริหาร ท่ีเข้าร่วมโครงการ และ 

   (3)  บริษัทจะหักเงินเดือนผู้บริหารระดับ Deputy Director ท่ีเข้าร่วมโครงการ ในอัตราร้อยละ 3  

    จากฐานเงินเดือนของผู้บริหาร และบริษัทจะจ่ายเงินสมทบให้ในอัตราร้อยละ 3 จากฐานเงินเดือน 

    ของผู้บริหาร

   ในปี 2560 มีผู้บริหารเข้าร่วมโครงการจ�านวน 9 ราย บริษัทได้จ่ายเงินสมทบท้ังสิ้น12.70 ล้านบาท
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6. บุคลากร

จ�านวนพนักงานของบริษัทฯ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 แบ่งแยกตามกลุ่มงานมีดังน้ี 

กลุ่มงาน                       จ�านวนพนักงาน (คน)

พนักงานในระดับบริหาร 449

ปฏิบัติการโครงข่าย และ บ�ารุงรักษา 1,468

การขายและการตลาด 646

เทคโนโลยีสารสนเทศ 75

บริการลูกค้า 354

การเงิน 261

สนับสนุน 917

รวมพนักงาน 4,170

ที่มา : บริษัทฯ

ค่ำตอบแทน และสวัสดิกำรพนักงำน

(1) ค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงิน

 • เงินเดือน

 • เงินตอบแทนการปฏิบัติงานประจ�าปี ในอัตรา 0-4 เท่าของเงินเดือนพนักงาน ข้ึนอยู่กับผลประกอบการและ 

   ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ

 • กรณีเกษียณอายุ พนักงานท่ีจะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ หรือในกรณีท่ีบริษัทฯ และพนักงานเห็นพ้องต้องกัน 

   อาจให้พนักงานเกษียณอายุก่อนก�าหนดได้ โดยพนักงานจะได้รับค่าชดเชยการเกษียณอายุตามกฎหมาย ตั้งแต่ 

   วันท่ี 1 มกราคม ถึง  31 ธันวาคม 2560  บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานรวมท้ังส้ิน 3,808.91  

   ล้านบาท โดยประกอบด้วย ค่าแรงและเงินเดือน เป็นจ�านวน  2,605.70 ล้านบาท  โบนัสเป็นจ�านวน 483.76  

   ล้านบาท เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เป็นจ�านวน 37.56 ล้านบาท เงินสมทบกองทุนส�ารองเล้ียงชีพ  

   เป็นจ�านวน 229.67 ล้านบาท และอื่น ๆ เป็นจ�านวน 452.22 ล้านบาท 

(2) สวัสดิการ

 • แผนประกันสุขภาพและสวัสดิการพนักงาน

   - ห้องพยาบาลของบริษัทฯ

   - การตรวจสุขภาพประจ�าปี

   - การตรวจร่างกายพนักงานใหม่

   - การประกันสุขภาพกลุ่ม 

   - การประกันอุบัติเหตุกลุ่ม

   - การประกันชีวิตกลุ่ม 

   - กองทุนประกันสังคม

   - กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

 • วันหยุดพักผ่อนประจ�าปี

   พนักงานของบริษัทฯ มีสิทธิหยุดพักผ่อนประจ�าปี 10 วัน 12 วัน และ 15 วันท�างาน ข้ึนอยู่กับระดับต�าแหน่ง 

   และอายุการท�างาน ดังน้ี
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   - พนักงานระดับผู้ช่วยผู้อ�านวยการฝ่ายหรือเทียบเท่าข้ึนไป มีสิทธิหยุดพักผ่อน  ปีละ 15 วันท�างาน

   - พนักงานระดับผู้จัดการหรือเทียบเท่าลงมา มีสิทธิหยุดพักผ่อนประจ�าปี ตามอายุงานดังน้ี

    ก) พ้นทดลองงาน แต่ไม่ถึง 3 ปี  10 วันท�างาน

    ข) อายุงาน 3 ปี แต่ไม่ถึง 5 ปี  12 วันท�างาน

    ค) อายุงานตั้งแต่ 5 ปีข้ึนไป  15 วันท�างาน

7. การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

บริษัทฯ เช่ือว่า “พนักงาน” เป็นก�าลังส�าคัญในการสร้างคุณค่าตามวิสัยทัศน์และการผลักดันกลยุทธ์ทางธุรกิจตาม

เป้าหมาย จึงมุ่งส่งเสริมเพื่อเพิ่มศักยภาพและพัฒนาความสามารถของพนักงานให้มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 

ท้ังด้านเทคโนโลยีการสื่อสารและการแข่งขันเชิงธุรกิจท่ีสูงข้ึนอย่างรวดเร็ว ดังน้ันกลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ของบริษัทฯ จึงเน้นการยกระดับความรู้ความสามารถของพนักงานควบคู่ไปกับการสร้างโอกาสความก้าวหน้าในสาย

อาชีพ พร้อมท้ังสนับสนุนพนักงานให้มีแนวคิดในการเรียนรู้ตลอดเวลา เพื่อช่วยให้พนักงานเพิ่มพูนความรู้และความ

สามารถ รวมท้ังการพัฒนาภาวะความเป็นผู้น�าและเรียนรู้ประสบการณ์ท่ีทันสมัยสอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของ

โลกธุรกิจ และสร้างความส�าเร็จท่ียั่งยืนร่วมกันกับบริษัทฯ ต่อไป

หน่วยงานท่ีดูแลในเรื่องน้ีโดยเฉพาะ คือ ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร (Learning &Development Center) ท้ัง 

ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ซึ่งมีเป้าหมายหลักในการพัฒนาความรู้ความสามารถในการเป็นพนักงานของบริษัทฯ 

อันเป็นรากฐานท่ีส�าคัญของการพัฒนาความรู้ความสามารถท้ังในสายอาชีพและด้านส่วนบุคคลของบุคลากร และเปิด

โอกาสให้พนักงานก้าวหน้าในอาชีพ โดยศูนย์ฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากรท�าหน้าท่ีเป็นผู้น�าและผู้อ�านวยความ

สะดวกในการเปลี่ยนแปลงด้วยการสนับสนุนกลยุทธ์และทิศทางใหม่ ๆ ของบริษัทฯ และส่งเสริมให้พนักงานทุกคน

พร้อมท่ีจะเผชิญกับความท้าทายท่ีมีความสลับซับซ้อนมากข้ึน 

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรได้พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมท่ีมีความหลากหลาย

ผ่านความร่วมมือระหว่างสายธุรกิจต่างๆ และเน้นการฝึกอบรมพนักงานตามสายอาชีพในทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ 

โดยใช้หลักการอบรมแบบ ปฏิบัติจริง 70: เรียนรู้ด้วยตัวเอง 20: อบรมในห้องเรียน 10 คือ เน้นให้เกิดการน�าไปปฏิบัติ

จริงมากกว่าการเรียนรู้ในห้องเรียน นอกจากน้ียังจัดให้มีช่องทางการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบ เช่น ศูนย์ฝึกอบรม

และพัฒนาบุคลากร (Learning &Development Center) ซึ่งตั้งอยู่ ณ อาคารทรูทาวเวอร์ 2 ถนนพัฒนาการ ได้รับการ

ออกแบบตกแต่งให้เอื้ออ�านวยให้เกิดบรรยากาศแห่งการเรียนรู ้ พร้อมท้ังติดตั้งระบบท่ีทันสมัยส�าหรับแสดงข้อมูล

ข่าวสารต่างๆ ของบริษัทฯ และการลงทะเบียนเข้ารับการอบรม  อีกท้ังยังติดตั้งอุปกรณ์ Simulator และ Technical 

Lab ส�าหรับใช้ในการฝึกปฏิบัติงาน นอกจากน้ีบริษัทฯ ยังได้พัฒนาแอพพลิเคช่ัน True HR ในหมวด Prompt2Learn 

ซึ่งพนักงานสามารถเข้าไปเรียนรู้ได้สะดวกทุกท่ีทุกเวลาผ่านสมาร์ทโฟนด้วยตนเอง เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง  

ช่วยให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานลุล่วงตามท่ีได้รับมอบหมาย และเตรียมความพร้อมให้พนักงานมุ่งสู่เป้าหมาย 

ในอาชีพการงานของตน อันจะน�าไปสู่ความแข็งแกร่งของการด�าเนินกิจการของบริษัทฯ ในท่ีสุด 

นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังมีการจัดการองค์ความรู ้โดยใช้แนวคิดการวางรากฐานวัฒนธรรมการเรียนรู ้ให้แก่พนักงาน 

ทุกคนเพื่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้และแบ่งปันความรู้ร่วมกันภายในองค์กรเพื่อจะสามารถน�าองค์ความรู้ไปประยุกต์

ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้ก�าหนดมาตรฐานการพัฒนา ทบทวนตรวจสอบ และการสะสม 

องค์ความรู้ของแต่ละหน่วยธุรกิจอย่างเป็นระบบและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีโครงสร้างของผู้รับผิดชอบจากระดับ

คณะกรรมการด้านทรัพยากรบุคคลท�าหน้าท่ีพิจารณา คัดเลือก และอนุมัติองค์ความรู้ท่ีสอดคล้องกับกลยุทธ์การพัฒนา

ความรู ้ความสามารถหลักขององค์กรและความต่อเน่ืองทางธุรกิจท่ีเป็นประโยชน์และช่วยสนับสนุนการด�าเนินงาน 

ขององค์กร
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ปัจจุบันบริษัทฯ มีหลักสูตรการฝึกอบรมในหลากหลายสาขาท้ังระดับความรู ้เบื้องต้นและระดับท่ีสูงกว่า ประมาณ  

425 หลักสูตรต่อปี โดยในปี 2560 มีจ�านวนคน-วันอบรมรวม 36,593 Training Mandays ใช้งบประมาณรวมท้ังส้ิน 

90.2 ล้านบาท โดยจัดให้มีหลักสูตรการฝึกอบรมด้านความรู้ความสามารถหลักให้แก่พนักงานทุกระดับ เช่น วัฒนธรรม

องค์กร4Cs การสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ การวางแผนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ท�างาน การพัฒนาตนเองสู่ความเป็นผู้มีประสิทธิผลสูง เป็นต้น

ในปี 2560 บริษัทฯ มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรด้านต่างๆ ดังน้ี 1) ให้บุคลากรด�าเนินการท�าโครงการต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง

กับธุรกิจเพื่อมีความเข้าใจธุรกิจและเรียนรู้ไปพร้อมกับผู้เช่ียวชาญในธุรกิจด้านน้ันๆ 2) การพัฒนาการให้บริการลูกค้า 

โดยเน้นในส่วนของพนักงานท่ีต้องให้บริการลูกค้า (Customer touch point) เป็นส�าคัญ 3) หลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะการ

บริหารต่าง ๆ เช่น ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ การเจรจาต่อรอง การบริหาร

โครงการ การบริหารความเสี่ยง การบริหารการเงิน การบริหารงานขายและงานบริการ เป็นต้น 4) หลักสูตรฝึกอบรม

ด้านความรู้ความสามารถตามธุรกิจหลัก การพัฒนาธุรกิจและผลิตภัณฑ์ และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 

อันใกล้ และตอบโจทย์ Thailand 4.0 เช่น 4G Technology, FTTx, Internet Of Thing (IoT), Trend of Technology, Digital  

TV, Broadband Network, NGN Network & Application หลักสูตรความปลอดภัยในการท�างานส�าหรับช่างเทคนิค 

และวิศวกร หลักสูตรพัฒนาทักษะด้านการขายและการให้บริการลูกค้าส�าหรับพนักงานขาย เจ้าหน้าท่ีบริการลูกค้าและ

ทีมงานช่างเทคนิคต่าง ๆ เช่น True Product & Services  ทักษะการให้บริการอย่างมืออาชีพ บุคลิกภาพในงานบริการ 

การน�าเสนอเชิงธุรกิจ สุนทรียสนทนา หลักสูตรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ท้ังท่ีเป็นระบบให้บริการลูกค้าและระบบ

สนับสนุนท้ังหลายในบริษัทฯ รวมท้ังระบบเครือข่ายส่ือสารข้อมูลและการรักษาความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ 5) หลักสูตรความยั่งยืน Sustainability และ Code of Conduct ประมวลคุณธรรมและข้อพึงปฏิบัติในการ

ท�างาน เพื่อให้องค์กรเกิดการก�ากับกิจการท่ีดี และต่อต้านการคอร์รัปช่ัน

 

นอกจากน้ี ศูนย์ฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ ยังได้ให้ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาท้ังภาครัฐและ

ภาคเอกชนในการจัดการเรียนการสอนด้านการให้บริการ การจัดการ ICT และเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวข้อง แก่นักศึกษาระดับ

ปริญญาตรีและโท อาทิ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ร่วมกับสถาบันการจัด

การปัญญาภิวัฒน์   รวมท้ังการฝึกงานแก่นักศึกษาทุกปี อันเป็นส่วนส�าคัญส่วนหน่ึงของงานด้าน Corporate Social 

Responsibility และ Social Enterprise ของบริษัทฯ เพื่อเป็นแบบอย่างท่ีดีขององค์กรขนาดใหญ่ในการสร้างคุณค่าต่อ

สังคมและประเทศชาติ 
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   กรรมการ

นายโชติ โภควนิช

กรรมการอิสระ

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการในคณะกรรมการด้านการเงิน

และกรรมการในคณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ

75

22 ธ.ค. 2542

หุ้นสามัญ:

ตนเอง:

- ไม่มี -

คู่สมรส:

- ไม่มี -

หุ้นกู้:

ตนเอง:

- ไม่มี -

คู่สมรส:

- ไม่มี -

- ไม่มี -

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประเทศอังกฤษ

หลักสูตรพัฒนาการจัดการ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด  ประเทศสหรัฐอเมริกา

หลักสูตรการจัดการด้านการตลาด มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา

- Director Accreditation Program (DAP)

- Chairman 2000

- Director Certification Program (DCP)

- IOD National Director Conference 2012 – Moving Corporate Governance

 Forward : Challenge for Thai Directors

- Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR)

- Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE)

- How to Measure the Success of Corporate Strategy (HMS)

- Monitoring Fraud Risk Management (MFM)

- Monitoring the Internal Audit Function (MIA)

- Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR)

- CG Forum 2/2015 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการในการควบคุมภายใน

- IOD Seminar: Nomination Committee Best Practice Guideline

- IOD Seminar: Audit Committee Forum 

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย (ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง)

ก.ย. 2560 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น

2542 - ก.ย. 2560 กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น

ปัจจุบัน กรรมการในคณะกรรมการด้านการเงิน และ 

   กรรมการในคณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ 

   บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น

2545 - ต.ค. 2560 กรรมการ บจ. ทรู มูฟ

   กรรมการ บมจ. กรุงเทพอินเตอร์เทเลเทค

ชื่อ

ตำาแหน่ง

อายุ (ปี)

วันที่ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

ครั้งแรก

จำานวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท,

การถือหุ้นกู้ในบริษัทหรือบริษัทย่อย

ณ 31 ธ.ค. 60

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา

การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้อง 

ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ประวัติการทำางานที่สำาคัญ

ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ�านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560)
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การดำารงตำาแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2556 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ บมจ. สยามแม็คโคร

2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. บางกอกแร้นช์

2555 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ บมจ. ล็อกซเล่ย์ 

บริษัทที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2552 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ไทยสมาร์ทคาร์ด

2542 - 2560 กรรมการ บจ. คิงฟิชเชอร์ โฮลดิ้งส์

การดำารงตำาแหน่งอื่นๆ ที่สำาคัญ

2547 - 2549 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารสินเอเซีย จำากัด (มหาชน)

   (ปัจจุบันชื่อ ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำากัด (มหาชน))

2543 - 2544 ประธานกรรมการบริหาร บริษัทเงินทุน ทิสโก้ จำากัด (มหาชน)

   (ปัจจุบันชื่อ ธนาคารทิสโก้ จำากัด (มหาชน))

2537 - 2540 ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบมจ. ไทยวา 

2535 - 2537 กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ กงสุลใหญ่แห่งเดนมาร์ก ประจำาประเทศไทย

   บมจ. อี๊สต์เอเชียติ๊ก (ประเทศไทย)

ประวัติการทำางานที่สำาคัญ
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ดร. โกศล เพ็ชร์สุวรรณ์

กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

และประธานคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี

78

11 ก.พ. 2536

หุ้นสามัญ:

ตนเอง:

-ไม่มี-

คู่สมรส:

-ไม่มี-

หุ้นกู้:

ตนเอง:

-ไม่มี-

คู่สมรส:

-ไม่มี-

- ไม่มี -

ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมศาสตร์ Imperial College London

ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ Imperial College London

- Director Accreditation Program (DAP)

- Director Certification Program (DCP)

-  Audit Committee Program (ACP)

-  Role of the Chairman Program (RCP)

-  Financial Institutions Governance Program (FGP)

-  Finance for Non-Finance Directors (FND)

-  Monitoring Fraud Risk Management (MFM)

-  Monitoring of the Quality of Financial Reporting  (MFR)

-  Monitoring the Internal Audit Function (MIA)

-  Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR)

-  Chartered Director Class (R-CDC)

-  Audit Committee Effectiveness Seminar: What Works Best – Global Practices 

   vs. Practices in Thailand

-  2012 Theme: Innovative Approaches to Create Value for Business and Society

-  IOD Director Briefing 1/2013 Thailand’s Economic Outlook 2013

-  IOD Tea Talk : “Effective Regulation and Corporate Governance in Asia”

-  The 2
nd
 National Director Conference 2013 “Board Leadership Evolution”

-  IOD Director Briefing 2/2014 : The Four Pillars of Board Effectiveness

-  Directors Forum 2014 - ธุรกิจครอบครัว : กำากับดูแลอย่างไรให้ยั่งยืน

-  Improving Corporate Governance Key to Advancing Thailand (the 3
rd
 National   

 Director Conference 2014)

-  CG Forum 2/2015 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการในการควบคุมภายใน

-  Thailand Competitiveness Conference 2015 : Building Competitive Thailand 

 for Sustainability and Inclusiveness

-  National Director Conference 2017 “Steering Governance in a Changing World”

-  Updated COSO Enterprise Risk Management : Integrating with Strategy and Performance

ชื่อ

ตำาแหน่ง

อายุ (ปี)

วันที่ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

ครั้งแรก

จำานวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท, 

การถือหุ้นกู้ในบริษัทหรือบริษัทย่อย

ณ 31 ธ.ค. 60

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา

การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้อง 

ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD) 
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บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย (ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง)

ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น

2554 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น

การดำารงตำาแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ไม่มี -

บริษัทที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2557 - ปัจจุบัน สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

การดำารงตำาแหน่งอื่นๆ ที่สำาคัญ

2547 - 2559 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำากัด (มหาชน)

2544 - 2552 กรรมการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน)

2544 - 2548 นายกสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

2543 - 2544 ประธานกรรมการ บจ. วิทยุการบินแห่งประเทศไทย

2529 - 2535 อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประวัติการทำางานที่สำาคัญ
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ดร. ฮาราลด์ ลิงค์

กรรมการอิสระ

และประธานคณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ

63

1 มี.ค. 2553

หุ้นสามัญ:

ตนเอง:

825,134 หุ้น (ร้อยละ 0.00)

คู่สมรส:

-ไม่มี-

หุ้นกู้:

ตนเอง:

-ไม่มี-

คู่สมรส:

-ไม่มี-

- ไม่มี -

MBA, St. Gallen University, Switzerland

Director Accreditation Program 03/2559

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย (ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง)

ก.ย. 2560 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน

   และสรรหากรรมการ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น

มี.ค. 2553 – ก.ย. 2560 กรรมการอิสระ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น

การดำารงตำาแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ก.ค. 2560 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. บี.กริม เพาเวอร์

2541 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง

บริษัทที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2530 - ปัจจุบัน  Chairman, B. Grimm Group of Companies

ปัจจุบัน กรรมการ บจ. แคเรียร์ (ประเทศไทย)

   กรรมการ บจ. ซีเมนส์

   กรรมการ บจ. เมอร์ค

การดำารงตำาแหน่งอื่นๆ ที่สำาคัญ

2559 บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การจัดการ) มหาวิทยาลัย  

   เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

2543 - ก.พ. 2553 กรรมการ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น

2524 - 2529 กรรมการในคณะกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัท บี.กริม

2522 – 2523  ผู้ช่วยหุ้นส่วนผู้จัดการ กลุ่ม บี. กริม

ชื่อ

ตำาแหน่ง

อายุ (ปี)

วันที่ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

ครั้งแรก

จำานวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท, 

การถือหุ้นกู้ในบริษัทหรือบริษัทย่อย

ณ 31 ธ.ค. 60

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา

การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้อง 

ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ประวัติการทำางานที่สำาคัญ
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ศ. (พิเศษ) เรวัต ฉ�่าเฉลิม

กรรมการอิสระ

73

1 มี.ค. 2553

หุ้นสามัญ:

ตนเอง:

323,263 หุ้น (ร้อยละ 0.00)

คู่สมรส:

76,728 หุ้น (ร้อยละ 0.00)

หุ้นกู้:

ตนเอง:

-ไม่มี-

คู่สมรส:

-ไม่มี-

- ไม่มี -

ปริญญาโท  นิติศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี  นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เนติบัณฑิต สำานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

   หลักสูตรภาครัฐร่วมเอกชน (วปรอ. รุ่นที่ 1)

Director Accreditation Program (DAP)

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย (ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง)

มี.ค. 2553 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น

การดำารงตำาแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ 

   บมจ. ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น

2553 - 2556 ประธานกรรมการ บมจ. ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น

   กรรมการอิสระ บมจ. ล็อกซเล่ย์

ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. เสริมสุข

   ที่ปรึกษา บมจ. การบินกรุงเทพ

บริษัทที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปัจจุบัน  ที่ปรึกษา บจ. เอ.พี. ฮอนด้า

   รองประธานกรรมการ บมจ. ทางยกระดับดอนเมือง 

   ศาสตราจารย์พิเศษคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   ศาสตราจารย์พิเศษสำานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

   ศาสตราจารย์พิเศษชั้นปริญญาโท คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

   ศาสตราจารย์พิเศษชั้นปริญญาเอก มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

   ศาสตราจารย์พิเศษคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

   ผู้บรรยายหลักสูตรกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม

   ผู้บรรยายหลักสูตรกรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม

   ผู้บรรยายหลักสูตรวิทยาลัยการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

2547 - ปัจจุบัน ผู้บรรยายพิเศษ สำานักงานอัยการสูงสุด กระทรวงมหาดไทย

   ที่ปรึกษา สมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทย

   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กฤษฎีกาคณะพิเศษ

ชื่อ

ตำาแหน่ง

อายุ (ปี)

วันที่ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

ครั้งแรก

จำานวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท, 

การถือหุ้นกู้ในบริษัทหรือบริษัทย่อย

ณ 31 ธ.ค. 60

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา

การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้อง 

ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ประวัติการทำางานที่สำาคัญ
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2545 - ปัจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ

   ประธานกรรมการจริยธรรม สำานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร

   และอาหารแห่งชาติ

2544-ปัจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาต่างๆ (สขร.)

   กรรมการกฤษฎีกา สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

2538-ปัจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

การดำารงตำาแหน่งอื่นๆ ที่สำาคัญ

2550-2558 รองประธานกรรมการ บมจ. นครหลวง ลีสซิ่ง-แฟ็กเตอริง

2545-2557 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI)

   กรรมการ สำานักงานคณะกรรมการนโยบายตำารวจแห่งชาติ (ก.ต.ช.)

2545-2549 ประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ บมจ. อสมท

2546-2548 กรรมการ บมจ. ธนาคารกรุงไทย 

   ที่ปรึกษาประธานกรรมการ บมจ. การบินไทย

2546-2547 อัยการสูงสุด สำานักงานอัยการสูงสุด

   อุปนายก เนติบัณฑิตยสภา

2544-2547 กรรมการ กองทุนบำาเหน็จบำานาญข้าราชการ

2545-2547 ประธานกรรมการ  และ กรรมการอิสระ องค์การสื่อสารมวลชน

   แห่งประเทศไทย

2543-2546 รองอัยการสูงสุด สำานักงานอัยการสูงสุด

2543-2545 กรรมการ องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย

2543-2549 กรรมการ การประปาส่วนภูมิภาค

2539-2543 อธิบดีอัยการฝ่ายวิชาการ สำานักงานอัยการสูงสุด

2539 อธิบดีอัยการ ฝ่ายพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ สำานักงานอัยการ

2539-2552 กรรมการ มูลนิธิแสงชัย สุนทรวัฒน์

2530-2536 ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้บัญชาการทหารบก

   ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้บัญชาการทหารสูงสุด

2536-2539 กรรมการ การสื่อสารแห่งประเทศไทย (ปัจจุบันชื่อ บมจ. กสท โทรคมนาคม)

2528-2540 กรรมการ การประปานครหลวง 

ประวัติการทำางานที่สำาคัญ
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นายฉวี่ เกิงโหล่ว 

กรรมการอิสระ

60

2 ก.ย. 2557

หุ้นสามัญ:

ตนเอง:

-ไม่มี-

คู่สมรส:

-ไม่มี-

หุ้นกู้:

ตนเอง:

-ไม่มี-

คู่สมรส:

-ไม่มี-

- ไม่มี -

Electronics Major, Hangzhou Institute of Electronic Engineering

- ไม่มี -

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย (ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง)

2557 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น

การดำารงตำาแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ไม่มี -

บริษัทที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ไทย-จีน อุตสาหกรรมระยอง เซอร์วิส

2557 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. ฮอลลี่ โฮลดิ้ง (ไทยแลนด์) 

2550 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ

   อุตสาหกรรมระยอง (ไทย-จีน)

   รองประธาน สมาคมการค้าวิสาหกิจจีน-ไทย

การดำารงตำาแหน่งอื่นๆ ที่สำาคัญ

2543 - 2550 ผู้จัดการทั่วไป บจ. ฮอลลี่ กรุ๊ป อิเลคทริค (ประเทศไทย)

2542 - 2543 หัวหน้าแผนกวางแผนการผลิต ฮอลลี่ กรุ๊ป

2538 – 2542  ผู้จัดการทั่วไป โรงงานมิเตอร์ไฟฟ้าฮอลลี่

ชื่อ

ตำาแหน่ง

อายุ (ปี)

วันที่ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

ครั้งแรก

จำานวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท, 

การถือหุ้นกู้ในบริษัทหรือบริษัทย่อย

ณ 31 ธ.ค. 60

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา

การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้อง 

ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ประวัติการทำางานที่สำาคัญ
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นางปรีเปรม เสรีวงษ์

กรรมการอิสระ 

และกรรมการตรวจสอบ

62

15 ก.ย. 2560

หุ้นสามัญ:

ตนเอง:

- ไม่มี -

หุ้นกู้:

ตนเอง:

- ไม่มี -

- ไม่มี -

ปริญญาโท  วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต Outstanding Performance Certificate

   มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC) สาขา Computer Science (MIS)

ปริญญาตรี  สถิติศาสตร์บัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 

   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Director Certification Program (DCP)

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย (ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง)

ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ

   บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น

การดำารงตำาแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ไม่มี -

บริษัทที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2550 - ปัจจุบัน กรรมการ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ บจ. ไทยสมาร์ทคาร์ด 

2553 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บจ. โกซอฟท์ (ประเทศไทย)

การดำารงตำาแหน่งอื่นๆ ที่สำาคัญ

2553 – 2555 ที่ปรึกษา สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7

2549 – 2552 กรรมการ บริษัท National ITMX จำากัด

   (ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างธนาคารพาณิชย์ ในการโอนเงิน)

2547 - 2550 กรรมการสมาชิก 

   Technology Council, The Asian Banker Summit

2543 - 2553 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส

   สายงานเทคโนโลยี และสายงานปฏิบัติการ 

   ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำากัด (มหาชน)

2538 – 2542 ผู้อำานวยการฝ่ายเทคโนโลยีประยุกต์ 

   ธนาคารเอเชีย จำากัด (มหาชน) (ปัจจุบันชื่อ ธนาคารยูโอบี จำากัด (มหาชน))

2520 – 2537 ผู้ช่วยผู้อำานวยการฝ่ายคอมพิวเตอร์ 

   ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)

ชื่อ

ตำาแหน่ง

อายุ (ปี)

วันที่ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

ครั้งแรก

จำานวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท, 

การถือหุ้นกู้ในบริษัทหรือบริษัทย่อย

ณ 31 ธ.ค. 60

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา

การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้อง 

ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ประวัติการทำางานที่สำาคัญ
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นายธนินท์ เจียรวนนท์

ประธานกรรมการ

78

11 ก.พ. 2536

หุ้นสามัญ:

ตนเอง:

-ไม่มี-

คู่สมรส:

-ไม่มี-

หุ้นกู้:

ตนเอง:

-ไม่มี-

คู่สมรส:

-ไม่มี-

เป็นบิดาของ

นายสุภกิต เจียรวนนท์

นายณรงค์ เจียรวนนท์

นายศุภชัย เจียรวนนท์

Commercial School ฮ่องกง

Shantou  Secondary School สาธารณรัฐประชาชนจีน

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

Director Accreditation Program (DAP)

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย (ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง)

ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น 

   กรรมการ บจ. เทเลคอมโฮลดิ้ง

พ.ย. 2544 - ก.ย. 2560 ประธานคณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ 

   บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น

2546 - ต.ค. 2560 ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ บจ. ทรู มูฟ 

2543 - ต.ค. 2560 กรรมการ บจ. ทรู มูฟ

   กรรมการ บมจ. กรุงเทพอินเตอร์เทเลเทค

การดำารงตำาแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร 

   ประธานกรรมการ บมจ. ซีพี ออลล์

บริษัทที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปัจจุบัน ประธานอาวุโส บจ. เครือเจริญโภคภัณฑ์

ชื่อ

ตำาแหน่ง

อายุ (ปี)

วันที่ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

ครั้งแรก

จำานวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท, 

การถือหุ้นกู้ในบริษัทหรือบริษัทย่อย

ณ 31 ธ.ค. 60

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา

การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้อง 

ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ประวัติการทำางานที่สำาคัญ
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ดร.อาชว์ เตาลานนท์

รองประธานกรรมการ

ประธานคณะกรรมการด้านการเงิน 

และ กรรมการในคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี

79

11 ก.พ. 2536

หุ้นสามัญ:

ตนเอง:

-ไม่มี-

คู่สมรส:

135,601 หุ้น (ร้อยละ 0.00)

หุ้นกู้:

TUC:

ตนเอง:

- ไม่มี -

คู่สมรส:

20,000 หน่วย

- ไม่มี -

ปริญญากิตติมศักดิ์  ศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การจัดการ) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

   วิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

   วิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาเอก  สาขาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบงาน

   Illinois Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา

ปริญญาโท  สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

   Iowa State of University ประเทศสหรัฐอเมริกา  

ปริญญาตรี  สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาบัตร  วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรรัฐร่วม

   เอกชนรุ่นที่ 1

- Director Accreditation Program (DAP)

- Chairman 2000

- Director Certification Program (DCP)

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย (ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง)

ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ  บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น

   ประธานคณะกรรมการด้านการเงิน และ 

   กรรมการในคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี

   บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น

   กรรมการ บจ. เทเลคอมโฮลดิ้ง

   กรรมการ บจ. ทรู อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี

2552 - ม.ค. 2560 กรรมการ บจ. ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น

การดำารงตำาแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ไม่มี -

ชื่อ

ตำาแหน่ง

อายุ (ปี)

วันที่ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

ครั้งแรก

จำานวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท, 

การถือหุ้นกู้ในบริษัทหรือบริษัทย่อย

ณ 31 ธ.ค. 60

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา

การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้อง 

ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ประวัติการทำางานที่สำาคัญ
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บริษัทที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2535 – 2560 รองประธานกรรมการ บจ. เครือเจริญโภคภัณฑ์ 

ปัจจุบัน ประธาน Board of Trustee 

   สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย

   กรรมการ สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

   คณะกรรมการ สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

การดำารงตำาแหน่งอื่นๆ ที่สำาคัญ

2544 - 2547 ประธานกรรมการ 

   หอการค้าไทย และ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

2536 - 2542 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น

2534 - 2535 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

2522 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

ประวัติการทำางานที่สำาคัญ
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ศ. (พิเศษ) อธึก อัศวานันท์*

รองประธานกรรมการ

และที่ปรึกษาอาวุโส

66

22 ส.ค. 2540

หุ้นสามัญ:

ตนเอง:

1,765,396 หุ้น (ร้อยละ 0.01)

คู่สมรส:

-  ไม่มี  -

หุ้นกู้:

ตนเอง:

-  ไม่มี  -

คู่สมรส:

-  ไม่มี  -

- ไม่มี -

ปริญญาโท สาขานิติศาสตร์ 

specialized in International Legal Studies, New York University ประเทศสหรัฐอเมริกา

ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

-  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 3

-  หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง วิทยาลัยการยุติธรรม (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 19

-  หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย สำานักงานศาลรัฐธรรมนูญ (นธป.) รุ่นที่ 4

Director Accreditation Program (DAP)

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย (ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง)

2560 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ และ ที่ปรึกษาอาวุโส บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น

2540 - 2560 รองประธานกรรมการ และ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านกฎหมาย

   บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น

2540 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทในเครือของ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น  

2545 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ทรู มูฟ

   กรรมการ บมจ. กรุงเทพอินเตอร์เทเลเทค

2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น

2551 - ก.พ. 2552 เลขานุการบริษัท บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น

การดำารงตำาแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2540 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บมจ. ซีพี ออลล์

บริษัทที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปัจจุบัน กรรมการ บจ. อมตะ บี.กริม เพาเวอร์

ม.ค. 2560 - ปัจจุบัน ประธานสำานักที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ประจำาสำานักประธานอาวุโส   

   กลุ่มบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำากัด

2540 - ม.ค. 2560 หัวหน้านักกฎหมาย กลุ่มบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำากัด

ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษ กฎหมายธุรกิจ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การดำารงตำาแหน่งอื่นๆ ที่สำาคัญ

2554 ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้เป็น ศาสตราจารย์พิเศษ คณะนิติศาสตร์ 

   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2544 - 2549 ผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและ

   การค้าระหว่างประเทศกลาง

2521 - 2540 Baker & McKenzie

ชื่อ

ตำาแหน่ง

อายุ (ปี)

วันที่ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

ครั้งแรก

จำานวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท, 

การถือหุ้นกู้ในบริษัทหรือบริษัทย่อย

ณ 31 ธ.ค. 60

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา

การอบรม

การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้อง

ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ประวัติการทำางานที่สำาคัญ

* กรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
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ดร. หลี่ เจิงเม่า 

รองประธานกรรมการ 

และกรรมการในคณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ

55

2 ก.ย. 2557

หุ้นสามัญ:

ตนเอง:

-ไม่มี-

คู่สมรส:

-ไม่มี-

หุ้นกู้:

ตนเอง:

-  ไม่มี  -

คู่สมรส:

-  ไม่มี  -

- ไม่มี -

PhD in Radio Engineering Department, Southeast University of China

- ไม่มี -

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย (ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง)

2557 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ และ 

   กรรมการในคณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ

   บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น 

การดำารงตำาแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ไม่มี -

บริษัทที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2552 - ปัจจุบัน Vice President, China Mobile Communications Corporation

ปัจจุบัน Director & Deputy General Manager, 

   China Mobile Communications Co., Ltd.

   Non-Executive Director, China Communications Services Corporation Ltd.

การดำารงตำาแหน่งอื่นๆ ที่สำาคัญ

2535 - 2537 ศาสตราจารย์ China Electronic Technology University 

   Deputy Director, Mobile Communications Research Institute

   Deputy Director, Science and Technology Institute for 

   the University of Electronic Science and Technology of China

ชื่อ

ตำาแหน่ง

อายุ (ปี)

วันที่ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

ครั้งแรก

จำานวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท, 

การถือหุ้นกู้ในบริษัทหรือบริษัทย่อย

ณ 31 ธ.ค. 60

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา

การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้อง 

ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ประวัติการทำางานที่สำาคัญ
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ศ.ดร. วรภัทร โตธนะเกษม

กรรมการ 

กรรมการในคณะกรรมการด้านการเงิน 

และกรรมการในคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี

68

1 มี.ค. 2555

หุ้นสามัญ:

ตนเอง:

135,742 หุ้น (ร้อยละ 0.00)

คู่สมรส:

-  ไม่มี  -

หุ้นกู้:

ตนเอง:

-  ไม่มี  -

คู่สมรส:

-  ไม่มี  -

- ไม่มี -

ปริญญาเอก  เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ University of Illinois at Urbana-Champaign 

   สหรัฐอเมริกา

ปริญญาโท  เศรษฐศาสตร์ University of Illinois at Urbana-Champaign สหรัฐอเมริกา

   บริหารธุรกิจ Kellogg School of Management, Northwestern University, 

   Evanston, Illinois สหรัฐอเมริกา

ปริญญาตรี  เศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยม“ดีมาก”) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

   นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- Director Certification Program (DCP)

- Director Accreditation Program (DAP)

- The Role of Chairman (RCM)

- Role of the Compensation Committee (RCC)

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย (ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง)

ก.ย. 2560 - ปัจจุบัน กรรมการในคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี 

   บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น

2555 – ปัจจุบัน กรรมการ และ กรรมการในคณะกรรมการด้านการเงิน 

         บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น

การดำารงตำาแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2553 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. น้ำาตาลขอนแก่น

2552 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ บมจ. ปริญสิริ

2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. อมตะ วีเอ็น

บริษัทที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

มิ.ย. 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ และ เลขานุการ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กร  

   ภาครัฐ (IRDP)

2553 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท พันธวณิช จำากัด

2550 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี

   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

   อนุญาโตตุลาการ 

   สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ชื่อ

ตำาแหน่ง

อายุ (ปี)

วันที่ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

ครั้งแรก

จำานวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท, 

การถือหุ้นกู้ในบริษัทหรือบริษัทย่อย

ณ 31 ธ.ค. 60

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา

การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้อง 

ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ประวัติการทำางานที่สำาคัญ
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การดำารงตำาแหน่งอื่นๆ ที่สำาคัญ

- กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำากัด (ทริส)

- กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำากัด

- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)

- กรรมการ ร่างพระราชบัญญัติแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ กระทรวงการคลัง

- กรรมการ การจัดตั้งองค์กรกำากับดูแลอิสระ สำานักรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ 

 กระทรวงการคลัง

- กรรมการสรรหากรรมการผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาระบบการกำากับดูแลกิจการที่ดี 

 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- อนุกรรมการพิจารณาวิสามัญเกี่ยวกับการบริหารกำาลังคนภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพ 

 สำานักงาน ก.พ.

- ผู้ประเมินคุณภาพภายนอกจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 สำานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

- ประธานกรรมการบริหาร หลักสูตรปริญญาโทบริหารธุรกิจ (สำาหรับนักบริหาร) 

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- กรรมการพิจารณาเนื้อหาวิชาการกำากับดูแลกิจการที่ดี

 คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ การประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประวัติการทำางานที่สำาคัญ
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นายอ�ารุง สรรพสิทธิ์วงศ์ 

กรรมการ 

กรรมการในคณะกรรมการด้านการเงิน 

และกรรมการในคณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ

65

16 พ.ย. 2544

หุ้นสามัญ:

ตนเอง:

1,650,226 หุ้น (ร้อยละ 0.00)

คู่สมรส:

5,271 หุ้น (ร้อยละ 0.00)

หุ้นกู้:

TUC:

ตนเอง:

-  ไม่มี  -

คู่สมรส:

2,000 หน่วย

- ไม่มี -

ปริญญาโท  การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาตรี  การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- Director Certification Program (DCP)

- Company Secretary

- Board Performance Evaluation

- DCP Refresher

- IOD National Director Conference 2012 – Moving Corporate Governance Forward : Challenge  

 for Thai Directors

- Role of the Compensation Committee

- Ethical Leadership Program

- IT Governance

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย (ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง)

2544-ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น

ปัจจุบัน กรรมการในคณะกรรมการด้านการเงิน และ 

   กรรมการในคณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ 

   บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น

การดำารงตำาแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ซีพี ออลล์

   กรรมการ บมจ. สยามแม็คโคร

บริษัทที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปัจจุบัน รองประธานสำานักการเงินเครือเจริญโภคภัณฑ์ บจ. เครือเจริญโภคภัณฑ์

   กรรมการ บมจ. ซีพีพีซี

   กรรมการ บจ. ซี.พี. โลตัส คอร์ปอเรชั่น

   กรรมการ บจ. ไอคอนสยาม

   (เดิมชื่อ บจ. แกรนด์ ริเวอร์ เพลส คอร์ปอเรชั่น)

   กรรมการ บจ. ดิ ไอคอนสยาม เรสซิเดนซ์ คอร์ปอเรชั่น

   (เดิมชื่อ บจ. แกรนด์ริเวอร์ฟรอนท์คอร์ปอเรชั่น)

ชื่อ

ตำาแหน่ง

อายุ (ปี)

วันที่ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

ครั้งแรก

จำานวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท, 

การถือหุ้นกู้ในบริษัทหรือบริษัทย่อย

ณ 31 ธ.ค. 60

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา

การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้อง 

ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ประวัติการทำางานที่สำาคัญ
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   กรรมการ บจ. ดิ ไอคอนสยาม ซูเปอร์ลักซ์ เรสซิเดนซ์ คอร์ปอเรชั่น

   (เดิมชื่อ บจ. แกรนด์ ริเวอร์ พาร์ค คอร์ปอเรชั่น)

   กรรมการ บจ. ดิ ไอคอนสยาม เจ้าพระยา ริเวอร์ โฮลดิ้งส์

   กรรมการ บจ. ไทยสมาร์ทคาร์ด

   กรรมการ บจ. ทรู ลีสซิ่ง 

   กรรมการ บจ. ไวร์เออ แอนด์ ไวร์เลส

   กรรมการ บจ. ทรู ไลฟ์สไตล์ รีเทล

   กรรมการ บจ. ทรู พรอพเพอร์ตีส์

   กรรมการ บจ. ทรู ดิจิตอล คอนเท้นท์ แอนด์ มีเดีย

   กรรมการ บจ. ทรู ดิจิตอล พลัส

   กรรมการ บจ. เบคเฮาส์

   กรรมการ บจ. แอสเซนด์ กรุ๊ป

   กรรมการ บจ. เอเชีย ฟรีวิลล์

   กรรมการ บจ. ศึกษาภิวัฒน์

   กรรมการ บจ. โอเอชที

   กรรมการ บจ. สยาม ริเวอร์ โฮลดิ้งส์

   กรรมการ บจ. สยามแม็คโคร โฮลดิ้ง (ประเทศไทย)

ประวัติการทำางานที่สำาคัญ
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นายวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์*

กรรมการ 

และกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม)

60

30 พ.ย. 2543

หุ้นสามัญ:

ตนเอง:

2,078,281 หุ้น (ร้อยละ 0.01)

คู่สมรส:

-  ไม่มี  -

หุ้นกู้:

TUC:

ตนเอง:

11,000 หน่วย

คู่สมรส:

1,100 หน่วย

- ไม่มี -

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Pepperdine University ประเทศสหรัฐอเมริกา

ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า) University of Wisconsin ประเทศสหรัฐอเมริกา

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า) Arizona State University ประเทศสหรัฐอเมริกา

- หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (หลักสูตร บ.ย.ส.) รุ่นที่ 15

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 14

Director Certification Program (DCP รุ่นที่ 16)

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย (ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง)

ก.พ. 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ และ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม)

   บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน)

พ.ค. 2559 - ก.พ. 2560 กรรมการ และ รองประธานคณะผู้บริหาร 

   บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน)

ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เทเลคอมโฮลดิ้ง

   กรรมการ บจ. ทรู อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี

   กรรมการ บจ. ทรู ทัช 

   กรรมการ บมจ. กรุงเทพอินเตอร์เทเลเทค

   กรรมการ บจ. ทรู มูฟ

   กรรมการ บจ. ซีนิเพล็กซ์

   กรรมการ และ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม)  

   บจ. ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น 

   กรรมการ บจ. ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป

   กรรมการ บจ. เทเลคอม แอสเซท แมเนจเมนท์  

   กรรมการ บจ. ทรู อินคิวบ์

   กรรมการ บจ. ทรู ดิจิทัล พาร์ค

ชื่อ

ตำาแหน่ง

อายุ (ปี)

วันที่ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

ครั้งแรก

จำานวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท, 

การถือหุ้นกู้ในบริษัทหรือบริษัทย่อย

ณ 31 ธ.ค. 60

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา

การอบรม

การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้อง 

ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ประวัติการทำางานที่สำาคัญ

* กรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
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บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน)

2557 - พ.ค. 2559 กรรมการ และ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านปฏิบัติการ - ด้านคุณภาพ

   โครงข่ายการปฏิบัติการและบำารุงรักษา ธุรกิจบรอดแบนด์ โมบาย ซีเอทีวี

2555 - 2556 กรรมการ และ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านปฏิบัติการ - ด้านคุณภาพโครงข่าย 

   การปฏิบัติการและบำารุงรักษา

2543 - 2555 กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้าน

   ปฏิบัติการ - โครงข่ายและเทคโนโลยี 

2541 - 2543 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านธุรกิจและบริการ 

2540 - 2541 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านปฏิบัติการกลางและ

   เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2539 - 2540 ผู้จัดการทั่วไปสายงานโทรศัพท์นครหลวงตะวันออกเฉียงใต้ 

2538 - 2539 ผู้จัดการทั่วไปสายงานโทรศัพท์นครหลวงตะวันตก

การดำารงตำาแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ไม่มี -

บริษัทที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริหาร บจ. พันธวณิช

   ประธานคณะกรรมการบริหาร บจ. ฟรีวิลล์ โซลูชั่นส์

   กรรมการ บจ. ไทยสมาร์ทคาร์ด

ประวัติการทำางานที่สำาคัญ
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นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์*

กรรมการ

56

11 ก.พ. 2536

หุ้นสามัญ:

ตนเอง:

1,163,754 หุ้น (ร้อยละ 0.00)

คู่สมรส:

- ไม่มี -

หุ้นกู้:

ตนเอง:

- ไม่มี -

คู่สมรส:

- ไม่มี -

- ไม่มี -

ปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ University of Southern California ประเทศสหรัฐอเมริกา

Director Accreditation Program (DAP)

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย (ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง)

2536 - ปัจจุบัน กรรมการ และ ผู้อำานวยการบริหาร – การลงทุนกลุ่ม

   บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น

2543 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ  ประธานคณะผู้บริหาร

   บจ. เทเลคอมโฮลดิ้ง

ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ซีนิเพล็กซ์

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

   กรรมการ บจ. แพนเทอร์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์

   กรรมการ บจ. แซทเทลไลท์ เซอร์วิส

   กรรมการ บจ. ทรู อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี

   กรรมการ บจ. ทรู มีเดีย โซลูชั่น (เดิมชื่อ บจ. ทรู ดิจิตอล มีเดีย)

   กรรมการ บจ. ทรู ทัช

   กรรมการ บจ. ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป

2552 – ก.พ. 2560 กรรมการ บจ. ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น

การดำารงตำาแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

พ.ย. 2557 – ปัจจุบัน  กรรมการ บมจ. ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่

ก.พ. 2560 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ บมจ. เอสวีไอ

2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. เอสวีไอ

2550 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บล. ฟินันเซีย ไซรัส จำากัด (มหาชน)

2544 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ

   บมจ. ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น

2543 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)

ชื่อ

ตำาแหน่ง

อายุ (ปี)

วันที่ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

ครั้งแรก

จำานวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท, 

การถือหุ้นกู้ในบริษัทหรือบริษัทย่อย

ณ 31 ธ.ค. 60

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา

การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้อง 

ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ประวัติการทำางานที่สำาคัญ

* กรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
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บริษัทที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. ไทยโคโพลีอุตสาหกรรมพลาสติก

   กรรมการ บจ. เอคโค ออโต้พาร์ท (ไทยแลนด์)

   กรรมการ บมจ. ซีพีพีซี

   กรรมการ บจ. ดับบลิวพี แก๊ส

   กรรมการ บจ. ดับบลิวพี โซลูชั่นส์

   กรรมการ บจ. ดับบลิวพี โซลล่าร์

   กรรมการ บจ. เอ็นอีซี คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย)

2549 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ  บจ. ไทยโคโพลีอุตสาหกรรมพลาสติก

2533 - ปัจจุบัน กรรมการ  บจ. เมโทรแมชีนเนอรี่

การดำารงตำาแหน่งอื่นๆ ที่สำาคัญ

2548 - 2556 กรรมการ  บมจ. อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง

2535 - 2548 กรรมการ  บจ. ไทยโคโพลีอุตสาหกรรมพลาสติก

ประวัติการทำางานที่สำาคัญ



165165เชื่อมต่อถึงกันและกันอย่างแท้จริง

นายสุภกิต เจียรวนนท์*

กรรมการ 

และกรรมการในคณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ

54

11 ก.พ. 2536

หุ้นสามัญ:

ตนเอง:

5,628,291 หุ้น (ร้อยละ 0.02)

คู่สมรส:

3,045 หุ้น (ร้อยละ 0.00)

หุ้นกู้:

ตนเอง:

- ไม่มี -

คู่สมรส:

- ไม่มี -

เป็นบุตรของ นายธนินท์ เจียรวนนท์ 

เป็นพี่ชายของ นายณรงค์ เจียรวนนท์ และนายศุภชัย เจียรวนนท์

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ New York University ประเทศสหรัฐอเมริกา

Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 92/2011

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย (ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง)

ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนและ  

   สรรหากรรมการ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น

   ประธานกรรมการบริหาร บจ. ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป

   ประธานกรรมการบริหาร บจ. เทเลคอมโฮลดิ้ง

   ประธานคณะกรรมการ บจ. เอสเอ็ม ทรู

   ประธานคณะกรรมการ บจ. แซทเทลไลท์ เซอร์วิส

   ประธานคณะกรรมการ บจ. ทรู มีเดีย โซลูชั่นส์ 

   (เดิมชื่อ บจ. ทรู ดิจิตอล มีเดีย)

   ประธานคณะกรรมการ บจ. แพนเทอร์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์

   ประธานคณะกรรมการ บจ. ซีนิเพล็กซ์

   กรรมการ บจ. ทรู อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี

2545 - ต.ค. 2560 กรรมการ บจ. ทรู มูฟ

2545 - ต.ค. 2560 กรรมการ บมจ. กรุงเทพอินเตอร์เทเลเทค

2552 - ก.พ. 2560 กรรมการ บจ. ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น

2538 - ม.ค. 2560 กรรมการ บจ. ทรู อินเทอร์เน็ต   

การดำารงตำาแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ซีพี ออลล์

บริษัทที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. เครือเจริญโภคภัณฑ์

   ประธานคณะกรรมการ บจ. เจียไต๋ แลนด์ โฮลดิ้ง

   ประธานคณะกรรมการ บจ. เจียไต๋  พร็อพเพอร์ตี้ เมเนสเม้นท์

   ประธานคณะกรรมการ บจ. เจียไต๋ เรียล เอสเตรส กรุ๊ป

   ประธานคณะกรรมการ บจ. เจียไต๋ โลตัส (เซี่ยงไฮ้)

   ประธานคณะกรรมการ บจ. ฟอร์จูน ลิสซิ่ง

   ประธานคณะกรรมการ บจ. แมส เจียน อินเวสเม้นท์

   ประธานคณะกรรมการ บจ. ปักกิ่ง โลตัส ซุปเปอร์มาร์เก็ต เชนส์ สโตร์

   ประธานกรรมการร่วม บจ. เซี่ยงไฮ้ คิงฮิวล์ – ซุปเปอร์แบรนด์มอล์

ชื่อ

ตำาแหน่ง

อายุ (ปี)

วันที่ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

ครั้งแรก

จำานวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท, 

การถือหุ้นกู้ในบริษัทหรือบริษัทย่อย

ณ 31 ธ.ค. 60

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา

การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้อง 

ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ประวัติการทำางานที่สำาคัญ

* กรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
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   รองประธานกรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

   กลุ่มธุรกิจการตลาดและการจัดจำาหน่าย (จีน) บจ. เครือเจริญโภคภัณฑ์

   รองประธานกรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

   กลุ่มธุรกิจพัฒนาที่ดิน (จีน) บจ. เครือเจริญโภคภัณฑ์

   รองประธานกรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

   บจ. ซีพี โลตัส คอร์ปอเรชั่น

   รองประธานกรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

   บจ. เซี่ยงไฮ้ โลตัส ซุปเปอร์มาร์เก็ต เชนส์ สโตร์

   รองประธานกรรมการ กลุ่มธุรกิจการตลาด และการจัดจำาหน่าย (ไทย) 

   บจ. เครือเจริญโภคภัณฑ์

   รองประธานกรรมการ กลุ่มธุรกิจพัฒนาท่ีดิน (ไทย) บจ. เครือเจริญโภคภัณฑ์

   รองประธานกรรมการ กลุ่มธุรกิจโทรคมนาคม บจ. เครือเจริญโภคภัณฑ์

   รองประธานกรรมการ กลุ่มธุรกิจยานยนต์และอุตสาหกรรม (จีน) 

   บจ. เครือเจริญโภคภัณฑ์

   รองประธาน บจ. เจียไต๋ เทรดดิ้ง (ปักกิ่ง)

   รองประธาน บจ. เจียไต๋ วิชั่น

   รองประธาน บจ. เจียไต๋ อินเตอร์เนชั่นแนลไฟแนนซ์

   รองประธาน บจ. เซี่ยงไฮ้ ฟอร์จูน เวิลด์ ดีเวลลอปเม้นท์

   กรรมการ บจ. เจียไต๋ ดีเวลลอปเม้นท์ อินเวสเม้นท์

   กรรมการ บจ. เจียไต๋ กรุ๊ป

   กรรมการ บจ. ซีพี โภคภัณฑ์

   กรรมการ บจ. ฟอร์จูน เซี่ยงไฮ้

   กรรมการ บจ. โลตัส ซีพีเอฟ (จีน) อินเวสเม้นท์

   กรรมการ บจ. ผิง อัน อินชัวรันช์ (กรุ๊ป) ออฟ ไชน่า

การดำารงตำาแหน่งอื่นๆ ที่สำาคัญ

ตำาแหน่งทางสังคม

2559 กรรมการกิตติมศักดิ์สมาคมมิตรภาพไทย-กัมพูชา

2557 ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม

   ที่ปรึกษาพิเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

2556 ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

   ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม

2555 ผู้ชำานาญการประจำาคณะกรรมาธิการการแรงงาน

   และสวัสดิการสังคม วุฒิสภา

2554 Vice Chairman of Youth Committee of China Overseas Chinese   

   Investment Enterprises Association

2553 ประธานหอการค้าไทยในจีน

2552 กรรมการมูลนิธิเดอะบิ้ลด์

   ที่ปรึกษาประจำาคณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร

   ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

2551 กงสุลกิตติมศักดิ์สหพันธรัฐรัสเซียประจำาจังหวัดภูเก็ต กระบี่ และ พังงา

   Committee of Chinese People’s Government Consultant   

   Committee-Wuhan Province No.10 

2549 Award of Bai Yu Lan from Shanghai Government

   Member of Fudan Incentive Management Fund Committee of 

   Fudan University

   Management Committee of Chia Tai International Center of Peking University

   ที่ปรึกษาประจำาคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภาผู้แทนราษฎร

2548 สมาชิกสมาคมธุรกิจไทยรุ่นใหม่

   อุปนายกสมาคมส่งเสริมการลงทุนและการค้าไทย-จีน

2547 กรรมการกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม สำานักงานคณะกรรมการ

   วัฒนธรรมแห่งชาติ

   อุปนายกสมาคมขี่ม้าแห่งประเทศไทย

2545 สมาชิกชมรมธุรกิจไทยรุ่นใหม่

   รองประธานสภาธุรกิจไทย-จีน

2538 ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจำาคณะกรรมาธิการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร

2536 กรรมการสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน

   คณะกรรมาธิการเด็กเยาวชนและผู้สูงอายุ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ

2556 ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)

2555 จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.)

2553 จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย (จ.ม.)

2551 เบญจมาภรณ์ช้างเผือก (บ.ช.)

ประวัติการทำางานที่สำาคัญ
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นายณรงค์ เจียรวนนท์

กรรมการ

53

29 เม.ย. 2551

หุ้นสามัญ:

ตนเอง:

304,269 หุ้น (ร้อยละ 0.00)

หุ้นกู้:

ตนเอง:

- ไม่มี - 

เป็นบุตรของนายธนินท์ เจียรวนนท์ 

เป็นน้องชายของนายสุภกิต เจียรวนนท์

และเป็นพี่ชายของนายศุภชัย  เจียรวนนท์

ปริญญากิตติมศักดิ์  ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

   มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

ปริญญาตรี  วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชา Business Administration  

   New York University, USA

Advance Management Program:   Transforming Proven Leaders into Global Executives,

   Harvard Business School, Harvard University 

   

Systematic Innovation of Products, Processes and Services, 

MIT Sloan Executive Education (2015)

Director Accreditation Program (DAP) (2550)

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย (ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง)

2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น

ปัจจุบัน กรรมการ และ รองประธานกรรมการบริหาร บจ. ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป

   กรรมการ บจ. ทรู ซีเจ ครีเอชั่นส์

2554 - ปัจจุบัน รองประธานคณะกรรมการ บจ. เอสเอ็ม ทรู

2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. แพนเทอร์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์

2552 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ซีนิเพล็กซ์

   กรรมการ บจ. แซทเทลไลท์ เซอร์วิส 

การดำารงตำาแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. สยามแม็คโคร

2542 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ซีพี ออลล์

บริษัทที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปัจจุบัน รองประธานอาวุโส บจ. เครือเจริญโภคภัณฑ์    

   กรรมการ บจ. สยามแม็คโคร โฮลดิ้ง (ประเทศไทย)

   กรรมการ บจ. ทรู ไอคอนสยาม

   กรรมการ บจ. ดิ ไอคอนสยาม เจ้าพระยา ริเวอร์ โฮลดิ้งส์

   กรรมการ บจ. สยาม ริเวอร์ โฮลดิ้งส์

   กรรมการ Shanghai Changfa Shopping Center Co., Ltd.

   กรรมการ Shanghai Yalian Supermarket Co., Ltd.

   กรรมการ Shanghai Jialian Supermarket Co., Ltd.

   กรรมการ Zhengzhou Lotus Supermarket Chain Store Co., Ltd.

   กรรมการ Foshan Nanhai Huanantong Trading Development Co., Ltd.

   กรรมการ Guangdong Huanantong Trading Development Co., Ltd.

   กรรมการ Zhanjing C.P. Lotus Supermarket Co., Ltd.

ชื่อ

ตำาแหน่ง

อายุ (ปี)

วันที่ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

ครั้งแรก

จำานวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท, 

การถือหุ้นกู้ในบริษัทหรือบริษัทย่อย

ณ 31 ธ.ค. 60

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา

การอบรม

การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้อง 

ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการทำางานที่สำาคัญ
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   กรรมการ Shanghai Xinlian Supermarket Co., Ltd.

   กรรมการ Lotus Distribution Investment Limited

   Governance Committee, Leadership Development Institute

2556-ปัจจุบัน กรรมการ Shanghai Yilian Supermarket Co., Ltd.

   กรรมการ Shanghai Ailian Supermarket Co., Ltd.

   กรรมการ Shanghai Songlian Supermarket Co., Ltd.

   กรรมการ Wenzhou Yichu Ailian Supermarket Co., Ltd.

   กรรมการ บจ. โอเอชที

2555-ปัจจุบัน กรรมการ Shanghai Cailian Supermarket Co., Ltd.

   กรรมการ Nantung Tonglian Supermarket Co., Ltd.

   กรรมการ Kunshan Tailian Supermarket Co., Ltd.

   กรรมการ C.P. Zonglian (Shanghai) Management Co., Ltd.

   กรรมการผู้จัดการ Shanghai Litai Logistics Co., Ltd.

   กรรมการ Shantou Lotus Supermarket Chain Store Co., Ltd.

   กรรมการ Guangzhou Lotus Supermarket Chain Store Co., Ltd.

2554-ปัจจุบัน กรรมการ Chia Tai Qingdao Holdings (Hongkong) Limited

   กรรมการ Chia Tai Xiangyang Holdings (Hongkong) Limited

2554-ปัจจุบัน กรรมการ Chia Tai Qingdao Holdings Limited

   กรรมการ Chia Tai Xiangyang Holdings Limited

   กรรมการบริหาร บจ. ดิ ไอคอนสยาม ซูเปอร์ลักซ์ เรสซิเดนซ์ 

   คอร์ปอเรชั่น (เดิมชื่อ บจ. แกรนด์ริเวอร์พาร์คคอร์ปอเรชั่น)

   กรรมการบริหาร บจ. ดิ ไอคอนสยาม เรสซิเดนซ์ คอร์ปอเรชั่น 

   (เดิมชื่อ บจ. แกรนด์ริเวอร์ฟรอนท์คอร์ปอเรชั่น)

   กรรมการบริหาร บจ. ไอคอนสยาม (เดิมชื่อ บจ. แกรนด์ริเวอร์เพลส

   คอร์ปอเรชั่น)

   ผู้ช่วยอาวุโสประธานกรรมการเครือเจริญโภคภัณฑ์ 

   “สรรหาบุคลากรของเครือ”

2553-ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ กลุ่มธุรกิจการตลาดและการจัดจำาหน่าย (ไทย)

   รองประธานกรรมการ กลุ่มธุรกิจการตลาดและการจัดจำาหน่าย (จีน)

   รองประธานกรรมการ กลุ่มธุรกิจพัฒนาที่ดิน (จีน)

   รองประธานกรรมการ Shanghai Kinghill Limited

   รองประธานกรรมการ CP Lotus Corporate Management Co., Ltd.

2552-ปัจจุบัน กรรมการ Wuxi Ailian Supermarket Chain Store Co., Ltd.

   กรรมการ Wuxi Yilian Supermarket Co., Ltd.

   กรรมการ Taizhou Yilian Supermarket Co., Ltd.

   กรรมการ Hefei Ailian Supermarket Co., Ltd.   

   กรรมการ Changsha Chulian Supermarket Co., Ltd.

   กรรมการ Wuhan Yichu  Ailian Supermarket Co., Ltd.

   กรรมการ Changsha Ailian Supermarket Co., Ltd.

   กรรมการ Guangzhou Lotus Supermarket Chain Store Co., Ltd.

2551-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บมจ. ซีพีพีซี

   กรรมการบริหาร Beston Action Utility Wear (Lianyungang) Co., Ltd.

   กรรมการบริหาร Jiangsu CP Lotus Supermarket Chain Store Co., Ltd.

   กรรมการบริหาร Zhejiang CP Trading Co., Ltd.

   กรรมการ Foshan C.P. Lotus Management Consulting Co., Ltd.

2550-ปัจจุบัน รองประธานกรรมการอาวุโส CP Lotus Corporation Co., Ltd.

   รองประธานกรรมการอาวุโส Chia Tai (China) Investment Co., Ltd.

2548-ปัจจุบัน กรรมการ Qingdao Lotus Supermarket Co., Ltd.

2547-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร Xi’an Lotus Supermarket Chain Store Co., Ltd.

   กรรมการบริหาร Shantou Lotus Supermarket Chain Store Co., Ltd.

2546-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร Tai’an Lotus Supermarket Chain Store Co., Ltd.

   กรรมการบริหาร Beijing CP Lotus Supermarket Chain Store Co., Ltd. 

   (เดิมชื่อ Beijing Lotus Supermarket Chain Store Co., Ltd.)

2545-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร ธนาคาร Business Development

2544-ปัจจุบัน กรรมการ Yangtze Supermarket Investment Co., Ltd.

   กรรมการ Wuhan Lotus Supermarket Chain Store Co., Ltd.

2543-ปัจจุบัน กรรมการ Shanghai Lotus Supermarket Chain Store Co., Ltd.

การดำารงตำาแหน่งอื่นๆ ที่สำาคัญ

2553-2556 ผู้อำานวยการใหญ่ มหาวิทยาลัยธุรกิจ ซีพี

2550-2553 กรรมการบริหาร C.P. Pokphand Co., Ltd.

2540-2545 กรรมการผู้จัดการ Ex-Chor Trading (Shanghai) Co., Ltd.

2538-2540 กรรมการผู้จัดการ Ex-Chor Distribution (Thailand) Co., Ltd.

ประวัติการทำางานที่สำาคัญ
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ดร. เซี่ย ปิง

กรรมการ

และกรรมการในคณะกรรมการด้านการเงิน

44

8 ก.ย. 2559

หุ้นสามัญ:

ตนเอง:

-ไม่มี-

คู่สมรส:

-ไม่มี-

หุ้นกู้:

ตนเอง:

-ไม่มี-

คู่สมรส:

-ไม่มี-

-ไม่มี-

- Doctoral degree in Industrial Economy, Jiangxi University of Finance and Economics

- MBA, Jiangxi University of Finance and Economics

- Bachelor degree of Communication Management Engineering, Beijing University of Posts and  

 Telecommunications

- Bachelor degree of Telecommunication Engineering, Beijing University of Posts and  

 Telecommunications

- ไม่มี -

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย (ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง)

ก.ย. 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ และ กรรมการในคณะกรรมการด้านการเงิน

   บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น

การดำารงตำาแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ไม่มี -

บริษัทที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ก.ค. 2559 - ปัจจุบัน ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายการตลาด

   China Mobile Communications Corporation

การดำารงตำาแหน่งอื่นๆ ที่สำาคัญ

พ.ย. 2557 - มิ.ย.2559 ผู้จัดการทั่วไป China Mobile Group Qinghai Co., Ltd.

มี.ค. 2553 - ต.ค.2557 รองผู้จัดการทั่วไป China Mobile Group Qinghai Co., Ltd.

ชื่อ

ตำาแหน่ง

อายุ (ปี)

วันที่ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

ครั้งแรก

จำานวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท, 

การถือหุ้นกู้ในบริษัทหรือบริษัทย่อย

ณ 31 ธ.ค. 60

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา

การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้อง 

ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการทำางานที่สำาคัญ
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* กรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

นายศุภชัย เจียรวนนท์*

กรรมการ 

และประธานคณะกรรมการบริหาร

50

11 ก.พ. 2536

หุ้นสามัญ:

ตนเอง:

6,511,948 หุ้น (ร้อยละ 0.02)

คู่สมรส:

1,930,255 หุ้น (ร้อยละ 0.01)

หุ้นกู้:

ตนเอง:

- ไม่มี -

คู่สมรส:

- ไม่มี -

เป็นบุตรของนายธนินท์  เจียรวนนท์ 

เป็นน้องชายของนายสุภกิต เจียรวนนท์ และนายณรงค์ เจียรวนนท์

ปริญญาตรี  สาขาบริหารธุรกิจ (การเงิน) 

   Boston University  ประเทศสหรัฐอเมริกา

Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 92/2011

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย (ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง)

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน)

ก.พ. 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ และ ประธานคณะกรรมการบริหาร

2542 - ก.พ. 2560 กรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ ประธานคณะผู้บริหาร

2540 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส 

2539 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านปฏิบัติการและพัฒนาธุรกิจ

2538 ผู้จัดการทั่วไปโทรศัพท์นครหลวงตะวันออก

2537 ผู้อำานวยการอาวุโสฝ่ายสนับสนุนและประสานงานการวางแผนและ  

   ปฏิบัติงานโครงการ

2536 ผู้อำานวยการฝ่ายห้องปฏิบัติการ

2535 เจ้าหน้าที่อาวุโสประจำาสำานักกรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัทย่อยของบริษัท

ปัจจุบัน กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร บจ. ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป

   กรรมการ บจ. แซทเทลไลท์ เซอร์วิส

   กรรมการ บจ. แพนเทอร์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์

   กรรมการ บจ. ทรู มิวสิค

   กรรมการ บจ. เทเลคอมโฮลดิ้ง

   กรรมการ บจ. ทรูโฟร์ยู สเตชั่น

   กรรมการ บจ. ซีนิเพล็กซ์

   กรรมการ บจ. ทรู มีเดีย โซลูชั่นส์

   กรรมการ บจ. ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น

   กรรมการ บจ. บี บอยด์ ซีจี 

   กรรมการ บจ. ทรู อินคิวบ์ 

   กรรมการ บจ. ทรู ทัช 

2553 - มี.ค. 2560 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บจ. ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น

2544 - ต.ค. 2560 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บจ. ทรู มูฟ 

2544 - ต.ค. 2560 กรรมการ บมจ. กรุงเทพอินเตอร์เทเลเทค

2538 - ม.ค. 2560 กรรมการ บจ. ทรู อินเทอร์เน็ต

2542 - 2558 กรรมการ บจ. เค.ไอ.เอ็น. (ประเทศไทย)

ชื่อ

ตำาแหน่ง

อายุ (ปี)

วันที่ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

ครั้งแรก

จำานวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท, 

การถือหุ้นกู้ในบริษัทหรือบริษัทย่อย

ณ 31 ธ.ค. 60

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา

การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้อง 

ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ประวัติการทำางานที่สำาคัญ



171171เชื่อมต่อถึงกันและกันอย่างแท้จริง

การดำารงตำาแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ไม่มี -

บริษัทที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปัจจุบัน กรรมการภาครัฐและเอกชนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ   

   โครงการสานพลังประชารัฐ

   หัวหน้าทีมภาคเอกชนของคณะทำางานด้านการศึกษาพื้นฐาน และ การพัฒนาผู้นำา

   กรรมการสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (TCT)

ก.ค. 2560 - ปัจจุบัน ประธานสมาคมสมาพันธ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศไทย (TFIT)

2560 - ปัจจุบัน ประธานคณะผู้บริหาร บจ. เครือเจริญโภคภัณฑ์

2558 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บจ. เครือเจริญโภคภัณฑ์

2559 - ปัจจุบัน ประธาน Steering Committee, UN Global Compact Local Network ในประเทศไทย

2553 - ปัจจุบัน กรรมการที่ปรึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจ

   เทคโนโลยีการจัดการนวัตกรรม (สหสาขาวิชา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   ที่ปรึกษาประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์

   กรรมการกลางมูลนิธิรามาธิบดีฯ

   กรรมการมูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

2551 - ปัจจุบัน กรรมการคณะกรรมการอำานวยการโครงการจัดหาและบริการดวงตาเชิงรุกทั่วประเทศ

2549 - ปัจจุบัน ประธานคณะอนุกรรมการหาทุน ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย

   กรรมการจัดหาและบริการดวงตาแห่งสภากาชาดไทย

2543 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. ฟรีวิลล์ โซลูชั่นส์

2558 - 2560 นายกสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

2552 - 2560 กรรมการสภามหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ประวัติด้านกรรมการ

- กรรมการ บจ. เอเชีย ฟรีวิลล์

- กรรมการ บจ. พันธวณิช

- กรรมการ บมจ. ซีพีพีซี

- กรรมการ บจ. ฟรีวิลล์ โซลูชั่นส์     

- กรรมการ บจ. ซี.พี. โลตัส คอร์ปอเรชั่น

- กรรมการ บจ. ซี.พี. โภคภัณฑ์

การดำารงตำาแหน่งอื่นๆ ที่สำาคัญ

2553 - 2554 กรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

2551  - 2552 กรรมการคณะกรรมการจัดหาทุนและประชาสัมพันธ์เพื่อก่อสร้าง

   อาคารรักษาพยาบาลรวมเฉลิมพระเกียรติ และอุปกรณ์เครื่องมือทาง

   การแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

2548 - 2550 กรรมการสมาคมบริษัทจดทะเบียน (LCA)

2542 - 2556 ประธานกรรมการ บจ. ไวร์เออ แอนด์ ไวร์เลส 

2544 - 2553 ประธานกรรมการ บจ. พันธวณิช 

2542 กรรมการที่ปรึกษาสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (TCT)

2539 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บจ. เอเซีย มัลติมีเดีย 

2538 กรรมการผู้จัดการ บจ. ไวร์เออ แอนด์ ไวร์เลส 

2534 ประสบการณ์ทำางานประมาณ 2 ปีใน บจ. วีนิไทย 

2533 ประสบการณ์ทำางาน 1 ปี ใน  Soltex Federal Credit Union, USA

2532 ประสบการณ์ทำางาน 1 ปี ใน บจ. สยามแม็คโคร

ประวัติการทำางานที่สำาคัญ
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ดร. กิตติณัฐ ทีคะวรรณ

กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม)

45

26 ธ.ค. 2560

หุ้นสามัญ:

ตนเอง:

2,074,883 หุ้น (ร้อยละ 0.01)

หุ้นกู้:

TRUE:

ตนเอง:

2,000 หน่วย

TUC:

ตนเอง:

2,300 หน่วย

-  ไม่มี  -

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาองค์กร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Certificate of Berkeley Executive Program, Haas School of Business, University of California – Berkeley 

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาชาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

- ไม่มี -

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย (ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง)

ธ.ค. 2560 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น

ส.ค. 2560 - ธ.ค. 2560 Executive Assistant to Chairman of the Executive Committee  

พ.ค. 2559 - ก.ค. 2560 หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านพาณิชย์ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น

ก.พ. 2558 - พ.ค. 2559 Head of Commercial & Business Development, Mobile (True Move)

ม.ค. 2557 - ก.พ. 2558 กรรมการผู้จัดการ Retail Business

พ.ย. 2555 - ม.ค. 2557 Director, Retail Business - Device Product Management

การดำารงตำาแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ไม่มี -

บริษัทที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ไม่มี -

การดำารงตำาแหน่งอื่นๆ ที่สำาคัญ

ม.ค. 2554 - พ.ย. 2555 Deputy Director, Retail Business - Device Product Management

พ.ย. 2552 - ธ.ค. 2553 Deputy Director, Sales & Retail - New Business Development

ต.ค. 2549 - ต.ค. 2552 General Manager, True Lifestyle 

เม.ย. 2547 - ก.ย. 2549 รองผู้อำานวยการ, บมจ. โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์

พ.ค. 2537 - ม.ค. 2547 กรรมการผู้จัดการ บจ. เอเชีย บุ๊คส์

ชื่อ

ตำาแหน่ง

อายุ (ปี)

วันที่ ได้รับการแต่งตั้ง

จำานวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท, 

การถือหุ้นกู้ในบริษัทหรือบริษัทย่อย

ณ 31 ธ.ค. 60

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา

การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้อง 

ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ประวัติการทำางานที่สำาคัญ
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นายวิลเลี่ยม แฮริส

หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน 

56

7 ต.ค. 2552

หุ้นสามัญ:

ตนเอง:

2,109,768 หุ้น (ร้อยละ 0.01)

คู่สมรส:

- ไม่มี -

หุ้นกู้:

ตนเอง:

- ไม่มี -

คู่สมรส:

- ไม่มี -

-  ไม่มี  -

Master of Business Administration, Major in Finance and Marketing, 

Wharton School of the University of Pennsylvania

Bachelor of Science in Economics, Wharton School of the University of Pennsylvania

- ไม่มี -

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย (ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง)

พ.ค. 2559 - ปัจจุบัน หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น

2552 - 2560 ผู้อำานวยการบริหาร ด้านพัฒนาธุรกิจระหว่างประเทศ และ

   ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ / ประธานคณะผู้บริหาร บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น

2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป

   กรรมการ บจ. ทรู วิสต้าส์  

2554 - ปัจจุบัน กรรมการ Rosy Legend Limited

   กรรมการ Prospect Gain Limited

   กรรมการ True Internet Technology (Shanghai) Company Limited

2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ทรู มูฟ

   กรรมการ บมจ. กรุงเทพอินเตอร์เทเลเทค

2553 - 2560 กรรมการ True Trademark Holdings Company Limited

   กรรมการ Gold Palace Investments Limited

   กรรมการ Golden Light Company Limited

   กรรมการ Gold Palace Logistics Limited

การดำารงตำาแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ไม่มี -

บริษัทที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ไม่มี -

การดำารงตำาแหน่งอื่นๆ ที่สำาคัญ

2544 - 2550 หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น

2542 - 2543 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านการเงิน  บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น

2536 - 2542 กรรมการ สำานักนโยบายสินเชื่อ

   Verizon Communications, Philadelphia

ชื่อ

ตำาแหน่ง

อายุ (ปี)

วันที่ ได้รับการแต่งตั้ง

จำานวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท, 

การถือหุ้นกู้ในบริษัทหรือบริษัทย่อย

ณ 31 ธ.ค. 60

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา

การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้อง 

ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการทำางานที่สำาคัญ
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นายเจริญ ลิ่มกังวาฬมงคล

หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านพาณิชย์ 

(ได้รับการแต่งตั้ง ให้เป็น Senior Group Managing Director ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2561)

54

26 ต.ค. 2555

หุ้นสามัญ:

ตนเอง:

989,663 หุ้น (ร้อยละ 0.00)

คู่สมรส:

282,311 หุ้น (ร้อยละ 0.00)

หุ้นกู้:

ตนเอง:

- ไม่มี -

คู่สมรส:

- ไม่มี -

- ไม่มี -

Mini MBA  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

ปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  

- ไม่มี -

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย (ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง)

ม.ค. 2561 – ปัจจุบัน Senior Group Managing Director, Regional Management 

   BMA I บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น

ส.ค. 2560 – ธ.ค. 2560 หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านพาณิชย์ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น

ก.พ. 2557 – ก.ค. 2560 ผู้อำานวยการบริหาร ด้านการบริหารจัดการระดับภูมิภาค 

   บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น

ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจ. ทรู มัลติมีเดีย 

   กรรมการบริษัท บจ. ทรู ไลฟ์ พลัส

การดำารงตำาแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ไม่มี -

บริษัทที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ไม่มี -

 

การดำารงตำาแหน่งอื่นๆ ที่สำาคัญ

2546-2549              ผู้อำานวยการฝ่ายการตลาด บจ. ยัมส์ เรสเตอรอง (ประเทศไทย)

2535-2546              ผู้อำานวยการฝ่ายการขายและการตลาด บจ. ฮัทชิสัน

                              เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์

2532-2535               ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ บจ. ยูนิลิเวอร์ (ประเทศไทย)

2529-2532               เจ้าหน้าที่บริหารลูกค้า บจ. ลินตาส (ประเทศไทย)

ชื่อ

ตำาแหน่ง

อายุ (ปี)

วันที่ ได้รับการแต่งตั้ง

จำานวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท, 

การถือหุ้นกู้ในบริษัทหรือบริษัทย่อย

ณ 31 ธ.ค. 60

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา

การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้อง 

ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ประวัติการทำางานที่สำาคัญ
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ดร. ปพนธ์ รัตนชัยกานนท์

หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านแบรนด์และการสื่อสาร

51

21 ก.พ. 2555

หุ้นสามัญ:

ตนเอง:

1,537,085 หุ้น (ร้อยละ 0.00)

คู่สมรส:

657,443 หุ้น (ร้อยละ 0.00)

หุ้นกู้:

TUC:

ตนเอง: 

8,000 หน่วย

คู่สมรส: 

10,000 หน่วย

-  ไม่มี  -

ปริญญาเอก       หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาองค์การ (หลักสูตรนานาชาติ) 

ปริญญาโท   Communication Advertising and Public Relations 

     Emerson College, Boston, Massachusetts, USA

ปริญญาตรี   Management  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  Advertising of Public Relations and Print Production, 

     The Advertising Club of Greater Boston

- ไม่มี -

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย (ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง)

2559 – ปัจจุบัน หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านแบรนด์และการสื่อสาร 

    บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น

2557- 2559 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ /ประธานคณะผู้บริหาร และ     

    ผู้อำานวยการบริหารด้านลูกค้าภาคธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

    บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น

2555-2556 หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการพาณิชย์ - ด้านการขายและรีเทล

    บมจ. ทรู คอร์ปอเรช่ัน

2548-2555 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ รองหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการพาณิชย์ 

    บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น     

ปัจจุบัน กรรมการ บจ. สมุทรปราการ มีเดีย คอร์ปอเรชั่น 

    กรรมการ True Trademark Holdings Company Limited

    กรรมการ บจ. ฮัทชิสัน มัลติมีเดีย เซอร์วิส (ประเทศไทย) 

การดำารงตำาแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ไม่มี -

บริษัทที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ทรู ไลฟ์สไตล์ รีเทล 

    กรรมการ บจ. เบคเฮาส์

   

การดำารงตำาแหน่งอื่นๆ ที่สำาคัญ

2543-2548 ผู้อำานวยการด้านการตลาดและการขาย 

    บจ. มาสด้า เซลส์ (ประเทศไทย) 

2542-2543  Chief Operating Officer เบเกอรี่ มิวสิค กรุ๊ป

2541-2542  Group Account Director and General Manager

    Grey Advertising Thailand and WhizzbangArts

2536-2541  Managing Director

    The Print International Co., Ltd. and Design Arts Co.,Ltd.

2534-2535  Project Manager, Ammirati Puris Lintas (Thailand) Company

ชื่อ

ตำาแหน่ง

อายุ (ปี)

วันที่ ได้รับการแต่งตั้ง

จำานวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท, 

การถือหุ้นกู้ในบริษัทหรือบริษัทย่อย

ณ 31 ธ.ค. 60

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา

การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้อง 

ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการทำางานที่สำาคัญ
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นายทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์

หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านธุรกิจองค์กร

59

1 เม.ย. 2546

หุ้นสามัญ:

ตนเอง:

1,087,688 หุ้น (ร้อยละ 0.00)

คู่สมรส:

- ไม่มี -

หุ้นกู้:

ตนเอง:

- ไม่มี -

คู่สมรส:

- ไม่มี -

- ไม่มี -

ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ University of South Alabama ประเทศสหรัฐอเมริกา

หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 15

Director Certification Program (DCP รุ่นที่ 54)

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย (ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง)

2559 - ปัจจุบัน หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านธุรกิจองค์กร บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น

2555 - 2559 ผู้อำานวยการบริหาร ด้านลูกค้าองค์กรธุรกิจและบริการ

   ระหว่างประเทศ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น

2549 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บจ. ทรู อินเตอร์เนชั่นแนล เกตเวย์ 

   กรรมการ บมจ. กรุงเทพอินเตอร์เทเลเทค

ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการใหญ่ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจ. ทรู ทัช

   ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจ. ทรู วอยซ์

   กรรมการผู้จัดการ บจ.เทเลคอม แอสเซท แมเนจเมนท์

   กรรมการ บจ. ฮัทชิสันเทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ (ประเทศไทย) 

   กรรมการ บจ. ทรู อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี

   กรรมการ บจ. ทรู มูฟ

   กรรมการ บจ. เทเลคอมโฮลดิ้ง

การดำารงตำาแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ไม่มี -

บริษัทที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บจ. พันธวณิช

   กรรมการ บจ. ฟรีวิลล์ โซลูชั่นส์ 

   กรรมการ บจ. ไวร์เออ แอนด์ ไวร์เลส

   กรรมการ บจ. ซุปเปอร์แนป (ประเทศไทย)

การดำารงตำาแหน่งอื่นๆ ที่สำาคัญ

2546-2551 กรรมการ บจ. ทรู มัลติมีเดีย

2544-2546 กรรมการผู้จัดการ บจ. ไอบีเอ็ม ประเทศไทย 

   ประธานกรรมการ  บจ. ไอบีเอ็ม Solution Delivery 

2544-2545 ผู้อำานวยการ บจ. ไอบีเอ็ม Storage Product ประเทศไทย 

2543 ผู้อำานวยการฝ่ายการขายและการตลาด  บจ. ไอบีเอ็ม ประเทศไทย 

   ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ บจ. ไอบีเอ็ม ประเทศไทย 

2541 ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบริหาร  บจ. ไอบีเอ็ม ประเทศไทย 

2540 ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจบริการ  บจ. ไอบีเอ็ม ประเทศไทย

ชื่อ

ตำาแหน่ง

อายุ (ปี)

วันที่ ได้รับการแต่งตั้ง

จำานวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท, 

การถือหุ้นกู้ในบริษัทหรือบริษัทย่อย

ณ 31 ธ.ค. 60

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา

การอบรม

การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้อง 

ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ประวัติการทำางานที่สำาคัญ
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นายขจร เจียรวนนท์

ผู้อำานวยการบริหาร ด้านกิจการองค์กร

51

21 ก.พ. 2555

หุ้นสามัญ:

ตนเอง:

1,095,299 หุ้น (ร้อยละ 0.00)

คู่สมรส:

-  ไม่มี  -

หุ้นกู้:

TUC:

ตนเอง:

10,000 หน่วย

คู่สมรส:

-  ไม่มี  -

-  ไม่มี  -

ปริญญาตรี การจัดการ Fairleigh Dickinson University in New Jersey, USA

- ไม่มี -

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย (ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง)

2560 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น

ปัจจุบัน ผู้อำานวยการบริหาร ด้านกิจการองค์กร บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น 

    ผู้อำานวยการบริหาร ด้านกิจการองค์กร บจ. ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล 

    คอมมิวนิเคชั่น

    กรรมการ บมจ. กรุงเทพอินเตอร์เทเลเทค 

    กรรมการ บจ. ทรู อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี 

    กรรมการ บจ. ทรู มูฟ 

    กรรมการ บจ. ทรู ดิสทริบิวชั่น แอนด์ เซลส์ 

    กรรมการ บจ. ส่องดาว

    กรรมการ บจ. ซีนิเพล็กซ์ 

    กรรมการ บจ. ทรู มีเดีย โซลูชั่นส์ (เดิมชื่อ บจ. ทรู ดิจิตอล มีเดีย)

    กรรมการ บจ. แซทเทลไลท์ เซอร์วิส 

    กรรมการ บจ. แพนเทอร์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ 

    กรรมการ บจ. เทเลคอมโฮลดิ้ง 

    กรรมการ บจ. ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป 

    กรรมการ บจ. ทรู ยูไนเต็ด ฟุตบอล คลับ

2552 – ก.พ. 2560 กรรมการ บจ. ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น (เดิมชื่อ บจ. ทรู ยูนิเวอร์แซล 

    คอนเวอร์เจ้นซ์)

การดำารงตำาแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ไม่มี -

บริษัทที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บจ. เครือเจริญโภคภัณฑ์

    รองประธานคณะกรรมการบริหาร บจ. ธนเทเลคอม

    กรรมการ บมจ. ซีพีพีซี 

    กรรมการ บจ. โภคภัณฑ์เอ็นเตอร์ไพรซ์ 

    กรรมการ บจ. ทรู ลีสซิ่ง 

    กรรมการ บจ. ทรู พรอพเพอร์ตีส์ 

    กรรมการ บจ. เอสเอไอซี มอเตอร์-ซีพี 

ชื่อ

ตำาแหน่ง

อายุ (ปี)

วันที่ ได้รับการแต่งตั้ง

จำานวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท, 

การถือหุ้นกู้ในบริษัทหรือบริษัทย่อย

ณ 31 ธ.ค. 60

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา

การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้อง 

ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการทำางานที่สำาคัญ
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    กรรมการ บจ. เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) 

    กรรมการ บจ. เอคโค ออโต้พาร์ท (ไทยแลนด์)

    กรรมการ บจ. สยามแลนด์ ฟลายอิ้ง

    กรรมการ บจ. วิซดอม แอสเซทส์ คอร์ปอเรชั่น

    กรรมการ บจ. วิซดอม โซไซตี้ ดีเวลลอปเม้น คอร์ปอเรชั่น

    กรรมการ บจ. วิซดอม แลนด์มาร์ก คอร์ปอเรชั่น

    กรรมการ บจ. ทรู ไอคอนสยาม

    กรรมการ บจ. 84

    กรรมการ บจ. นว 84

ประวัติการทำางานที่สำาคัญ
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นายอาณัติ เมฆไพบูลย์วัฒนา

ผู้อำานวยการบริหารด้านการบริหารจัดการระดับภูมิภาค 

(ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น Senior Group Managing Director ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2561)

57

21 ก.พ. 2555

หุ้นสามัญ:

ตนเอง:

1,668,576 หุ้น (ร้อยละ 0.01)

คู่สมรส:

- ไม่มี -

หุ้นกู้:

ตนเอง:

- ไม่มี -

คู่สมรส:

- ไม่มี -

-  ไม่มี  -

ปริญญาโท  บริหารการตลาด, West Coast University, USA

ปริญญาตรี  วิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

- ไม่มี -

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย (ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง)

ม.ค. 2561 – ปัจจุบัน Senior Group Managing Director, Regional Management 

    BMA II บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น

2557 - ธ.ค. 2560 ผู้อำานวยการบริหาร ด้านการบริหารจัดการระดับภูมิภาค 

    บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น

ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ทรู ดิสทริบิวชั่น แอนด์ เซลส์

    กรรมการ บจ. สมุทรปราการ มีเดีย คอร์ปอเรชั่น 

    กรรมการ บจ. ฮัทชิสัน มัลติมีเดีย เซอร์วิส (ประเทศไทย)

    กรรมการ บจ. เทเลเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิสเซส 

    กรรมการ บจ. ซีนิเพล็กซ์ 

    กรรมการ บจ. ทรู มีเดีย โซลูชั่นส์ (เดิมชื่อ บจ. ทรู ดิจิตอล มีเดีย)

    กรรมการ บจ. แซทเทลไลท์ เซอร์วิส 

    กรรมการ บจ. แพนเทอร์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ 

    กรรมการ บจ. ทรู จีเอส 

    กรรมการ บจ. เทเลคอมโฮลดิ้ง

    กรรมการ บจ. ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป

การดำารงตำาแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ไม่มี -

บริษัทที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ไม่มี - 

การดำารงตำาแหน่งอื่นๆ ที่สำาคัญ

2555-2557 กรรมการผู้จัดการ บมจ. ทรู วิชั่นส์ 

2552-2555 รองหัวหน้ากลุ่มคณะผู้บริหารด้านการพาณิชย์ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น 

2545-2552 ผู้อำานวยการและผู้จัดการทั่วไป บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น 

2541-2545 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บจ. ไวร์เออ แอนด์ ไวร์เลส 

2540-2541 ผู้จัดการทั่วไป บจ. เทเลเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิสเซส

2539-2540 ผู้อำานวยการ บจ. เอเชีย มัลติมีเดีย 

2538-2539 ผู้จัดการทั่วไป บจ. ยูเน็ต

2538 ผู้อำานวยการ บจ.ยูทีวี เคเบิ้ล เน็ตเวอร์ค

2537 ผู้อำานวยการ บจ. เทเลคอมโฮลดิ้ง

ชื่อ

ตำาแหน่ง

อายุ (ปี)

วันที่ ได้รับการแต่งตั้ง

จำานวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท, 

การถือหุ้นกู้ในบริษัทหรือบริษัทย่อย

ณ 31 ธ.ค. 60

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา

การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้อง 

ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการทำางานที่สำาคัญ



180 รายงานประจ�าปี 2560

นายศิริพจน์ คุณากรพันธุ์

ผู้อำานวยการบริหาร ด้านการบริหารจัดการระดับภูมิภาค 

(ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น Senior Group Managing Director ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2561)

54

21 ม.ค. 2557

หุ้นสามัญ:

ตนเอง:

993,471 หุ้น (ร้อยละ 0.00)

หุ้นกู้:

ตนเอง:

- ไม่มี -

- ไม่มี -

ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

หลักสูตร Corporate Governance for Executives (เมษายน 2560)

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย (ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง)

ม.ค. 2561 – ปัจจุบัน Senior Group Managing Director, Regional Management UPC  

   บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น

2557 – ธ.ค. 2560 ผู้อำานวยการบริหาร ด้านการบริหารจัดการระดับภูมิภาค บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น 

ปัจจุบัน กรรมการ บจ. บีเอฟเคที (ประเทศไทย)

การดำารงตำาแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ไม่มี -

บริษัทที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ไม่มี -

  

การดำารงตำาแหน่งอื่นๆ ที่สำาคัญ

2551-2557 หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านปฏิบัติการโครงข่าย บจ. ทรู มูฟ

2549-2550 ผู้อำานวยการฝ่ายขาย Business Customer I

   บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น

ชื่อ

ตำาแหน่ง

อายุ (ปี)

วันที่ ได้รับการแต่งตั้ง

จำานวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท, 

การถือหุ้นกู้ในบริษัทหรือบริษัทย่อย

ณ 31 ธ.ค. 60

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา

การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้อง 

ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ประวัติการทำางานที่สำาคัญ
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รายละเอียดเก่ียวกับเลขานุการบริษัท (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560)

นางรังสินี สุจริตสัญชัย

เลขานุการบริษัท

52

27 ก.พ. 2552

หุ้นสามัญ:

ตนเอง:

- ไม่มี -

คู่สมรส:

- ไม่มี -

หุ้นกู้:

ตนเอง:

-  ไม่มี  -

คู่สมรส:

-  ไม่มี  -

-  ไม่มี  -

ปริญญาโท    คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาตรี    คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- บริษัทจดทะเบียนไทยก้าวไกลไปกับไทยแลนด์ 4.0 

 จัดโดย สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

- ประชุมรับฟังความคิดเห็น เรื่อง มาตรการเตือนผู้ลงทุน จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- Company Secretary Program 19/2006 (CSP)

- Effective Minutes Taking 5/2006 (EMT)

- Corporate Governance and Social Responsibilities 1/2007 (CSR)

- Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG 5/2013)

- Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG 32/2016)

บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น

2552-ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท

2544-ปัจจุบัน เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

    เลขานุการคณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ

    เลขานุการคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ

    ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการด้านการเงิน

2544-2552 รองเลขานุการบริษัท

2543-2544 ผู้ช่วยหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านกฎหมาย ด้านการประสานงาน   

    กับหน่วยงานกำากับดูแลหลักทรัพย์จดทะเบียน

ชื่อ

ตำาแหน่ง

อายุ (ปี)

วันที่ ได้รับการแต่งตั้ง

จำานวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท, 

การถือหุ้นกู้ในบริษัทหรือบริษัทย่อย

ณ 31 ธ.ค. 60

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา

การอบรม

การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้อง 

ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการทำางานที่สำาคัญ
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การถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู ้บริหารของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ชื่อ

หุ้นสามัญ

(จ�านวนหุ้น)

ณ 31 ธ.ค. 2559
ณ 31 ธ.ค. 2560

จ�านวน สัดส่วน
เปล่ียนแปลงในปี 2560

	 1.	 ดร.	โกศล		เพ็ชร์สุวรรณ์	 - - -

	 	 คู่สมรส	และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ	 - - -

	 2.	 นายโชติ		โภควนิช	 - - -

	 	 คู่สมรส	และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ	 - - -

	 3.	 ดร.	ฮาราลด์		ลิงค์	 562,361	 825,134	 0.00

	 	 คู่สมรส	และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ	 - - -

	 4.	 ศ.	(พิเศษ)	เรวัต		ฉ�่าเฉลิม	 225,244	 323,263	 0.00

	 	 คู่สมรส	และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ	 76,728	 76,728	 0.00

	 5.	 นายฉว่ี		เกิงโหล่ว	 - - -

	 	 คู่สมรส	และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ	 - - -

	 6.	 นางปรีเปรม		เสรีวงษ์	
1/
 - - -

	 	 คู่สมรส	และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ	 - - -

	 7.	 นายธนินท์		เจียรวนนท์	 - - -

	 	 คู่สมรส	และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ	 - - -

	 8.	 ดร.	อาชว์		เตาลานนท์	 - - -

	 	 คู่สมรส	และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ	 135,601	 135,601	 0.00

	 9.	 ศ.	(พิเศษ)	อธึก		อัศวานันท์	 1,707,546	 1,765,396	 0.01

	 	 คู่สมรส	และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ	 - - -

	10.	 ดร.	หลี่		เจิงเม่า	 - - -

	 	 คู่สมรส	และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ	 - - -

	11.	 ศ.	ดร.	วรภัทร		โตธนะเกษม	 67,129	 135,742	 0.00

	 	 คู่สมรส	และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ	 - - -

	12.	 นายอ�ารุง		สรรพสิทธิ์วงศ์	 1,552,206	 1,650,226	 0.00

	 	 คู่สมรส	และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ	 5,271	 5,271	 0.00

	13.	 นายวิเชาวน์		รักพงษ์ไพโรจน์	 1,431,076	 2,078,281	 0.01

	 	 คู่สมรส	และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ	 - - -

	14.	 นายชัชวาลย์		เจียรวนนท์	 810,884	 1,163,754	 0.00

	 	 คู่สมรส	และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ	 - - -

	 ได้มา	 -

	 จ�าหน่าย -

	 ได้มา	 -

	 จ�าหน่าย	 -

	 ได้มา	 -

	 จ�าหน่าย -

	 ได้มา	 -

	 จ�าหน่าย	 -

	 ได้มา	 262,773

	 จ�าหน่าย -

	 ได้มา	 -

	 จ�าหน่าย	 -

	 ได้มา	 98,019

	 จ�าหน่าย -

	 ได้มา	 -

	 จ�าหน่าย	 -

	 ได้มา	 -

	 จ�าหน่าย -

	 ได้มา	 -

	 จ�าหน่าย	 -

	 ได้มา	 -

	 จ�าหน่าย -

	 ได้มา	 -

	 จ�าหน่าย	 -

	 ได้มา	 -

	 จ�าหน่าย -

	 ได้มา	 -

	 จ�าหน่าย	 -

	 ได้มา	 -

	 จ�าหน่าย -

	 ได้มา	 -

	 จ�าหน่าย	 -

	 ได้มา	 57,850

	 จ�าหน่าย	 -

	 ได้มา	 -

	 จ�าหน่าย	 -

	 ได้มา	 -

	 จ�าหน่าย -

	 ได้มา	 -

	 จ�าหน่าย	 -

	 ได้มา	 68,613

	 จ�าหน่าย	 -

	 ได้มา	 -

	 จ�าหน่าย	 -

	 ได้มา	 98,020

	 จ�าหน่าย	 -

	 ได้มา	 -

	 จ�าหน่าย	 -

	 ได้มา	 647,205

	 จ�าหน่าย	 -

	 ได้มา	 -

	 จ�าหน่าย	 -

	 ได้มา	 352,870

	 จ�าหน่าย	 -

	 ได้มา	 -

	 จ�าหน่าย	 -
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หมายเหตุ	:	
1/
	 นางปรีเปรม	เสรีวงษ์	ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ	และ	กรรมการตรวจสอบ	เม่ือวันท่ี	15	กันยายน	2560	

 
2/
	 ดร.	กติตณัิฐ	ทีคะวรรณ	ได้รบัการแต่งตัง้เป็นผูบ้รหิาร	(ตามค�านิยามท่ีก�าหนดโดยส�านักงานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรัพย์และ 

	 	 ตลาดหลักทรัพย์)	เม่ือวันท่ี	26	ธันวาคม	2560	

 
3/
	 นายเจริญ	ลิ่มกังวาฬมงคล	ดร.	ปพนธ์	รัตนชัยกานนท์	นายทรงธรรม	เพียรพัฒนาวิทย์	นายขจร	เจียรวนนท์	นายอาณัติ	 

	 	 เมฆไพบูลย์วัฒนา	 และนายศิริพจน์	 คุณากรพันธุ์	 ได้รับการแต่งต้ังเป็นผู้บริหาร	 (ตามค�านิยามท่ีก�าหนดโดยส�านักงาน 

	 	 คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)	เม่ือวันท่ี	21	กุมภาพันธ์	2560

ชื่อ

หุ้นสามัญ

(จ�านวนหุ้น)

ณ 31 ธ.ค. 2559
ณ 31 ธ.ค. 2560

จ�านวน สัดส่วน
เปล่ียนแปลงในปี 2560

	15.	 นายสุภกิต		เจียรวนนท์	 4,346,491	 5,628,291	 0.02

	 	 คู่สมรส	และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ	 3,045	 3,045	 0.00

	16.	 นายณรงค์		เจียรวนนท์	 304,269	 304,269	 0.00

	 	 คู่สมรส	และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ	 - - -

	17.	 ดร.	เซี่ย		ปิง	 - - -

	 	 คู่สมรส	และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ	 - - -

	18.	 นายศุภชัย		เจียรวนนท์	 5,382,766	 6,511,948	 0.02

	 	 คู่สมรส	และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ	 1,930,255	 1,930,255	 0.01

	19.	 ดร.	กิตติณัฐ		ทีคะวรรณ	
2/
	 1,679,076	 2,074,883	 0.01

	 	 คู่สมรส	และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ	 - - -

	20.	 นายวิลเลี่ยม		แฮริส	 1,445,197	 2,109,768	 0.01

	 	 คู่สมรส	และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ	 - - -

	21.	 นายเจริญ		ลิ่มกังวาฬมงคล	
3/
 -	 989,663	 0.00

	 	 คู่สมรส	และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ	 -	 282,311	 0.00

	22.	 ดร.	ปพนธ์		รัตนชัยกานนท์	
3/
 -	 1,537,085	 0.00

	 	 คู่สมรส	และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ	 -	 657,443	 0.00

	23.	 นายทรงธรรม		เพียรพัฒนาวิทย์	
3/
 -	 1,087,688	 0.00

	 	 คู่สมรส	และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ	 - - -

	24.	 นายขจร		เจียรวนนท์	
3/
 -	 1,095,299	 0.00

	 	 คู่สมรส	และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ	 - - -

	25.	 นายอาณัติ		เมฆไพบูลย์วัฒนา	
3/
 -	 1,668,576	 0.01

	 	 คู่สมรส	และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ	 - - -

	26.	 นายศิริพจน์		คุณากรพันธุ์	
3/
 -	 993,471	 0.00

	 	 คู่สมรส	และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ	 - - -

	 ได้มา	 1,281,800

	 จ�าหน่าย	 -

	 ได้มา	 -

	 จ�าหน่าย	 -

	 ได้มา	 -

	 จ�าหน่าย	 -

	 ได้มา	 -

	 จ�าหน่าย	 -

	 ได้มา	 -

	 จ�าหน่าย	 -

	 ได้มา	 -

	 จ�าหน่าย	 -

	 ได้มา	 1,129,182

	 จ�าหน่าย	 -

	 ได้มา	 -

	 จ�าหน่าย	 -

	 ได้มา	 395,807

	 จ�าหน่าย	 -

	 ได้มา	 -

	 จ�าหน่าย	 -

	 ได้มา	 664,571

	 จ�าหน่าย	 -

	 ได้มา	 -

	 จ�าหน่าย	 -

	 ได้มา	 -

	 จ�าหน่าย	 -

	 ได้มา	 -

	 จ�าหน่าย	 -

	 ได้มา	 -

	 จ�าหน่าย	 -

	 ได้มา	 -

	 จ�าหน่าย	 -

	 ได้มา	 -

	 จ�าหน่าย	 -

	 ได้มา	 -

	 จ�าหน่าย	 -

	 ได้มา	 -

	 จ�าหน่าย	 -

	 ได้มา	 -

	 จ�าหน่าย	 -

	 ได้มา	 -

	 จ�าหน่าย	 -

	 ได้มา	 -

	 จ�าหน่าย	 -

	 ได้มา	 -

	 จ�าหน่าย	 -

	 ได้มา	 -

	 จ�าหน่าย	 -
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รายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการบริษัทฯ ในบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

รายชื่อบริษัท

รายชื่อกรรมการ

บจ. เทเลคอมโฮลดิ้ง - 1 - - - - - - - 1 - -

บจ. ทรู อินฟอร์เมช่ัน เทคโนโลยี - - - 1 - - - - - 1 - 1

บจ. ทรู ทัช - - - 1 - 1 - 1 - 1 - 1

บจ. ทรู มัลติมีเดีย - - - 1 - 1 - 1 - 1 - 1

บจ. เอเซีย ไวร์เลส คอมมิวนิเคช่ัน - - - 1 - 1 - 1 - 1 - 1

บจ. เรียล มูฟ - - - - - - - 1 - 1 - 1

บจ. ทรู ดิสทริบิวชั่น แอนด์ เซลส์ - - - - - - - - - 1 - -

บจ. บีเอฟเคที (ประเทศไทย) - - - - - - - - - 1 - -

บจ. ทรู วิสต้าส์ - - - - - - - - - - - 1

บจ. ทรู วิช่ันส์ กรุ๊ป - - - - - - - - - - - 1

บจ. ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล  - - - - - - - - - - - 1

คอมมิวนิเคช่ัน

บจ. เทเลคอม แอสเซท แมเนจเมนท์ - - - - - - - - - - - 1

นายธนินท์ 

เจียรวนนท์

เพิ่ม-ลด

ในปี

2560

คงเหลือ

ดร. อาชว์ 

เตาลานนท์

เพิ่ม-ลด

ในปี

2560

คงเหลือ

นายชัชวาลย์ 

เจียรวนนท์

เพิ่ม-ลด

ในปี

2560

คงเหลือ

นายสุภกิต 

เจียรวนนท์

เพิ่ม-ลด

ในปี

2560

คงเหลือ

นายศุภชัย 

เจียรวนนท์

เพิ่ม-ลด

ในปี

2560

คงเหลือ

นายวิเชาวน์ 

รักพงษ์ไพโรจน์

เพิ่ม-ลด

ในปี

2560

คงเหลือ
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การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย / บริษัทร่วม ของกรรมการและผู ้บริหารระดับสูง

(ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560)
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1.  นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ

บริษัทฯ  ตระหนักถึงความส�าคัญของการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี จึงได้ก�าหนดให้มี “นโยบายการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี” ของ 

บริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2545 และ ได้ท�าการปรับปรุงนโยบายดังกล่าวเป็นระยะๆ อย่างต่อเน่ือง เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์

ของบริษัทฯ ท่ีเปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง หลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีท่ีแนะน�า

โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่ง

เทียบเคียงได้กับมาตรฐานสากล โดยบริษัทฯ ได้เปิดเผยเน้ือหารายละเอียดของ “นโยบายการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี” ไว้บน

เว็บไซต์ของบริษัทฯ ท่ี www.truecorp.co.th

2.  คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยภายใต้คณะกรรมการบริษัท มีจ�านวน 5 คณะ ดังน้ี

1) คณะกรรมการตรวจสอบ

2) คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ

3) คณะกรรมการด้านการเงิน

4) คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี

5) คณะกรรมการบริหาร

รายละเอียดของคณะกรรมการชุดย่อยเปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”

3.  การสรรหาและแต่งต้ังกรรมการและผู ้บริหารระดับสูงสุด

	 1)	 กรรมการอิสระ

กระบวนการสรรหากรรมการอิสระของบริษัทฯ มีหลักเกณฑ์และวิธีการเช่นเดียวกับการสรรหากรรมการ โดยมี

รายละเอียดสรุปไว้ใน ข้อ 2)  อย่างไรก็ตาม บุคคลซ่ึงจะด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ จะต้องเป็น

ผู้ซึ่งเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือกลุ่มของผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้บริหารของนิติบุคคลท่ีเป็นผู้ถือหุ้นราย

ใหญ่ ตลอดจนเป็นอิสระจากความสัมพันธ์อ่ืนใดท่ีจะกระทบต่อการใช้ดุลพินิจอย่างอิสระ และ ต้องมีคุณสมบัติ

ตามท่ีก�าหนดไว้ในนโยบายการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ (ซึ่งมีความเข้มงวดมากกว่าข้อก�าหนดของคณะ

กรรมการก�ากับตลาดทุนในเรื่องสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ) ดังต่อไปน้ี

(1)  ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.75 ของจ�านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท

ร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ ท้ังน้ี ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับ

กรรมการอิสระรายน้ันๆ ด้วย

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษา ท่ีได้เงินเดือนประจ�า 

หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นราย

ใหญ่ หรือของผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสอง

ปีก่อนวันท่ีได้รับการแต่งตั้ง

CORPORATE GOVERNANCE 

ก ารก ำ า ก ั บด ู แ ลก ิ จก า ร
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(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา 

คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมท้ังคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�านาจ

ควบคุม หรือบุคคลท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัท

ย่อย

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ 

ผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะท่ีอาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมท้ัง

ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย หรือ ผู้มีอ�านาจควบคุมของผู้ท่ีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัท

ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี

ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันท่ีได้รับการแต่งต้ัง

 “ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ” ตามวรรคหน่ึง รวมถึงการท�ารายการทางการค้าท่ีกระท�าเป็นปกติ เพื่อประกอบ

กิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือ การให้หรือรับความ

ช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค�้าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหน้ีสิน รวมถึง

พฤติการณ์อื่นท�านองเดียวกัน ซ่ึงเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหน้ีท่ีต้องช�าระต่ออีกฝ่ายหน่ึง ตั้งแต่

ร้อยละสามของสินทรัพย์ท่ีมีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทข้ึนไป แล้วแต่จ�านวนใดจะต�่ากว่า 

ท้ังน้ี การค�านวณภาระหน้ีดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค�านวณมูลค่าของรายการท่ีเกี่ยวโยงกันตามประกาศ

คณะกรรมการก�ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการท�ารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณา 

ภาระหน้ีดงักล่าว ให้นับรวมภาระหน้ีท่ีเกดิข้ึนในระหว่างหน่ึงปีก่อนวนัท่ีมีความสัมพนัธ์ทางธรุกจิกบับคุคลเดียวกัน

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจ

ควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส�านักงานสอบบัญชี ซึ่งมี 

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของ 

บริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันท่ีได้รับการแต่งตั้ง

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษา

ทางการเงิน ซ่ึงได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม  

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ และ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือหุ้น

ส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพน้ันด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปี

ก่อนวันท่ีได้รับการแต่งตั้ง

(7) ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตั้งข้ึนเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ 

ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(8) ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ี

ปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจ�า หรือ ถือหุ้นเกินร้อยละหน่ึงของจ�านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทอ่ืน 

ซึ่งประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดท่ีท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัทฯ

(10) ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระท่ีมีลักษณะเป็นไปตามข้อ (1) - (9) แล้ว กรรมการอิสระอาจ

ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการด�าเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท

ร่วม บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจใน 

รูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

(11) ในกรณีท่ีเป็นบุคคลท่ีมีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าท่ีก�าหนดใน

ข้อ (4) หรือ (6) ให้บุคคลดังกล่าวได้รับการผ่อนผันข้อห้ามการมีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการ
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ให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าดังกล่าว หากคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แห่ง 

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แล้วมีความเห็นว่า การแต่งต้ังบุคคลดังกล่าวไม่มี 

ผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าท่ีและการให้ความเห็นท่ีเป็นอิสระ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลตามท่ี 

คณะกรรมการก�ากับตลาดทุนก�าหนด ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ในวาระพิจารณาแต่งต้ังกรรมการอิสระ

 กรรมการอิสระของบริษัทฯ ทุกท่าน มีความเป็นอิสระโดยแท้จริง ไม่มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ และเป็น

ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก�าหนดของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน และ นโยบายการก�ากับดูแลกิจการท่ี

ดีของบริษัทฯ

	 2)	 กรรมการ	

บริษัทฯ เปิดโอกาสและก�าหนดหลักเกณฑ์อย่างชัดเจนในการให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้า

รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า ส�าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี โดยบริษัทฯ 

ประกาศแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ตลอดจนวิธีด�าเนินการไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ท่ี www.truecorp.co.th ซึ่ง

ผู้ถือหุ้นท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีบริษัทฯ ก�าหนดสามารถส่งข้อมูลตามแบบฟอร์ม โดยส่งเป็นจดหมายลงทะเบียนมา

ยังบริษัทฯ ได้ ภายในระยะเวลาท่ีก�าหนด

คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการท�าหน้าท่ีพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลท่ีจะได้รับการเสนอ

ช่ือเพื่อเลือกตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากคุณวุฒิ  ประสบการณ์ 

ความรู้ ความซื่อสัตย์  และ ความเข้าใจในภาพรวมด้านเทคโนโลยีการส่ือสารและอุตสาหกรรมประเภทน้ี เพื่อให้

ได้บุคคลท่ีมีความเหมาะสม  สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน

ตามท่ีกฎหมายก�าหนด ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย และ ไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศ

ของคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แล้วจึงน�าเสนอพร้อมท้ังให้ความเห็นต่อคณะกรรมการ

บริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติในกรณีท่ีเป็นการแต่งตั้งเพื่อทดแทนต�าแหน่งกรรมการเดิม ส่วนกรณีท่ีเป็นการ 

แต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้เสนอข้อมูลพร้อมท้ังความเห็นของคณะกรรมการก�าหนด

ค่าตอบแทนและสรรหากรรมการต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

ส�าหรับสิทธิของผู้ถือหุ้นในการแต่งตั้งกรรมการน้ัน ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งต้ังกรรมการบริษัทโดยใช้เกณฑ์

เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ท้ังน้ี ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิในการออกเสียงเลือก

ตั้งกรรมการ โดยผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหน่ึงหุ้นต่อหน่ึงเสียง และสามารถเลือกตั้งบุคคลคนเดียว

หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้โดยใช้คะแนนเสียงท้ังหมดท่ีตนมีอยู่ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อย

เพียงใดไม่ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี คือ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถ

ใช้สิทธิในการแต่งต้ังกรรมการเป็นรายบุคคล โดยจะเสนอรายช่ือพร้อมสรุปข้อมูลส�าคัญของผู้ท่ีได้รับการเสนอช่ือ

ให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล  บุคคลซ่ึงได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�าดับลงมาเป็น

ผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ�านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งน้ัน ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งได้

รับการเลือกตั้งในล�าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ�านวนท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกต้ังในครั้งน้ัน ให้ผู้เป็น

ประธานในท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้ออกเสียงช้ีขาด

	 3)	 ผู ้บริหารระดับสูงสุด	

คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการท�าหน้าท่ีพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลท่ีจะได้รับการเสนอ

ช่ือเพื่อแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) ซึ่งเป็นต�าแหน่งผู้บริหารระดับสูงสุดของบริษัทฯ โดย

พิจารณาจากคุณวุฒิ และประสบการณ์ เพื่อให้ได้บุคคลท่ีมีความเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ แล้วจึงน�าเสนอ

พร้อมท้ังให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
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4. การก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

 1) บริษัทฯ มีกลไกในการก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ดังต่อไปน้ี

- มีการส่งบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ไปเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามสัดส่วน

การถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายให้ประธานคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้พิจารณาการส่งตัวแทน

ของบริษัทฯ เพื่อการดังกล่าว

- กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม มีหน้าท่ีก�ากับดูแลให้การก�าหนดนโยบายท่ีส�าคัญต่อการ

ด�าเนินธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสอดคล้องกับนโยบายทางธุรกิจของบริษัทฯ

- มีการก�ากับดูแลให้บริษัทย่อยปฏิบัติตามข้อก�าหนดของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยในเร่ืองท่ีข้อก�าหนดดังกล่าวมีผลบังคับใช้ครอบคลุมถึงบริษัทย่อย ซึ่งได้แก่ การจัดท�าข้อมูลทางการ

เงิน การเข้าท�ารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน การได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ท่ีส�าคัญ หรือ การท�ารายการส�าคัญ

อื่นใดของบริษัทดังกล่าว 

- ด�าเนินการให้บริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมและเพียงพอ ตลอดจนมีการจัดท�าข้อมูลทางการ

เงินต่างๆ ให้แก่บริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถจัดท�างบการเงินรวมให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการ

เงินของไทย

- มีการจัดท�ารายงานสรุปผลการด�าเนินงานของบริษัทย่อย โดยจัดกลุ่มแยกตามประเภทธุรกิจ เสนอต่อท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษัทเป็นประจ�าทุกไตรมาส เพื่อติดตามผลการด�าเนินงานของบริษัทย่อย

 

 2) ข้อตกลงระหว่างบริษัทฯ กับผู้ถือหุ้นอื่นในการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (shareholders’ agreement)  

  ท่ีมีผลอย่างมีสาระส�าคัญต่อการบริหารงานหรือมีอ�านาจควบคุม หรือการแบ่งผลตอบแทนนอกเหนือจากผล 

  ตอบแทนตามสัดส่วนการถือหุ้นปกติ

- ไม่มี - 

5. การดูแลเรื่องการใช้ข ้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความส�าคัญของการป้องกันการน�าข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน

เป็นอย่างยิ่ง บริษัทฯ มีการก�ากับดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน โดยก�าหนดข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในเพื่อการ

ซื้อขายหลักทรัพย์ไว้ในคุณธรรมและข้อพึงปฏิบัติในการท�างานควบคู่กับการใช้มาตรการตามกฎหมายในการดูแลกรรมการ

และผู้บริหารในการน�าข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง  ป้องกันมิให้กรรมการและ

ผู้บริหารท่ีมีส่วนใกล้ชิดกับข้อมูลของบริษัทฯ น�าข้อมูลภายในท่ีตนล่วงรู้มาจากการเป็นกรรมการและผู้บริหารไปแสวงหา

ประโยชน์ใดๆ อันจะเป็นการฝ่าฝืนหน้าท่ีความรับผิดชอบของตนท่ีมีต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น จึงก�าหนดเป็นหลักให้ถือ

ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในการท่ีต้องเก็บรักษาสารสนเทศท่ีส�าคัญท่ียังไม่ได้เปิดเผยไว้เป็นความลับ โดยจ�ากัดให้รับรู้ได้เฉพาะ

กรรมการและผู้บริหารระดับสูงท่ีเกี่ยวข้องเท่าน้ัน นอกจากน้ีในการซ้ือ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ท่ีออกโดยบริษัทฯ  

กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ส�านักงาน ก.ล.ต.”)  

ภายใน  3 วันท�าการนับแต่วันท่ีเกิดรายการข้ึน พร้อมท้ังส่งส�าเนารายงานดังกล่าว จ�านวน 1 ชุด ให้แก่บริษัทฯ เพื่อเก็บ

เป็นหลักฐานและรายงานต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ�า  ท้ังน้ี เพื่อให้ม่ันใจว่า กรรมการและผู้บริหารสามารถ

บริหารและด�าเนินกิจการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และสอดคล้องกับนโยบายการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ 

และ ยังมีส่วนช่วยให้ผู้ถือหุ้นตลอดจนผู้ลงทุนท่ัวไปเกิดความเช่ือม่ันในกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ

นอกจากน้ี  บริษัทฯ ได้จัดให้มีแนวปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน ซ่ึงเป็นเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับการห้าม

ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ก่อนการประกาศผลการด�าเนินงาน กล่าวคือ ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใน
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หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับข้อมูลในงบการเงินของบริษัทฯ รวมถึงคู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว 

ท�าการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 1 เดือน ก่อนวันท่ีเผยแพร่งบการเงินต่อสาธารณชนผ่านระบบ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ 1 วันท�าการภายหลังจากการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว และส�าหรับในช่วงระยะเวลา

อื่นท่ีมิใช่ระยะเวลาดังกล่าวข้างต้น หากกรรมการ และ ผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคล

ดังกล่าว มีความประสงค์จะซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ให้แจ้งต่อเลขานุการบริษัท เป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน

ท�าการ ก่อนวันท่ีจะเข้าท�ารายการซื้อขายหลักทรัพย์ด้วย

6.  ค่าตอบแทนท่ีจ ่ายให้แก ่ส�านักงานท่ีผู ้สอบบัญชีสังกัด 

1)	ค ่าตอบแทนจากการสอบบัญชี	(AUDIT	FEE)

บริษัทฯ และบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่ ส�านักงานท่ีผู้สอบบัญชีสังกัด ประจ�าปี 2560 รวมจ�านวน 

29.80 ล้านบาท โดยได้จ่ายในรอบปีบัญชี 2560 จ�านวนเงิน 13.39 ล้านบาท และท่ีเหลืออีกจ�านวน 16.41 ล้านบาท จะ

จ่ายในปีถัดไป ซึ่งประกอบด้วย

 - ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ�าปี 2560 จ�านวน 6.20 ล้านบาท ซ่ึงได้จ่ายไปในรอบปี 2560 จ�านวน 3.99 ล้านบาท  

  และจะจ่ายในปีถัดไปอีกจ�านวน 2.21 ล้านบาท

 - ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย ประจ�าปี 2560 รวมจ�านวน 23.60 ล้านบาท ซ่ึงได้จ่ายไปในรอบปี 2560 จ�านวน 9.40  

  ล้านบาท และจะจ่ายในปีถัดไปอีกจ�านวน 14.20 ล้านบาท

2)	ค ่าบริการอื่น	(NON-AUDIT	FEE)

ส�านักงานสอบบัญชีท่ีได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทฯ ได้ให้บริการอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากการตรวจสอบบัญชีแก่บริษัทฯ และ

บริษัทย่อย ซึ่งได้แก่ การตรวจสอบตามวิธีการท่ีตกลงร่วมกัน และการให้ค�าปรึกษาด้านภาษีและอ่ืนๆ ในระหว่างปี 2560 

มีค่าตอบแทนเป็นจ�านวนเงิน 2.27 ล้านบาท ในจ�านวนน้ีบริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้จ่ายช�าระแล้วระหว่างปีเป็นจ�านวนเงิน 

0.86 ล้านบาท ท่ีเหลืออีกจ�านวน 1.41 ล้านบาท จะจ่ายในปีถัดไป

7.  การปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีในเรื่องอ่ืนๆ 

บริษัทฯ  ด�าเนินการเกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี โดยแบ่งเป็นสองส่วน คือ ในระดับคณะกรรมการ และ ในระดับ

บริหาร โดยในระดับคณะกรรมการน้ัน ได้มีการจัดต้ังคณะกรรมการชุดย่อยข้ึน คือ คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการท่ี

ดี (Corporate Governance Committee) ซึ่งประกอบด้วย ดร. โกศล  เพ็ชร์สุวรรณ์ ดร. อาชว์  เตาลานนท์ และ ศ.ดร. 

วรภัทร โตธนะเกษม ส่วนในระดับบริหารด�าเนินการโดยเจ้าหน้าท่ีบริหาร ได้แก่ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) และ 

เจ้าหน้าท่ีระดับสูงอื่นๆ

ในปี 2560 ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ออกหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีส�าหรับ

บริษัทจดทะเบียน (“CG CODE”) ซึ่งท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 4/2560 ได้พิจารณาการน�าหลักปฏิบัติตาม 

CG CODE ดังกล่าวมาปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัทฯ แล้ว และมีความเห็นว่า หลักปฏิบัติส่วนใหญ่ใน CG 

CODE เป็นเรื่องท่ีมีความเหมาะสมในการน�ามาปรับใช้ มีเพียงส่วนน้อยท่ีเป็นเรื่องท่ียังไม่สอดคล้องกับบริบททาง

ธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากน้ี บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตาม “หลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555” 

ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ยกเว้นบางกรณีท่ีบริษัทฯ มิได้ปฏิบัติในปี 2560 โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปน้ี
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 1. คณะกรรมการบริษัท ควรประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 5-12 คน

ค�ำช้ีแจง  ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการจ�านวน 18 ท่าน ซึ่งเหมาะสมกับขนาดธุรกิจของบริษัทฯ เน่ืองจากบริษัทฯ 

มีธุรกิจหลายประเภทซึ่งด�าเนินการโดยบริษัทย่อยจ�านวนมาก บริษัทฯ จึงจ�าเป็นต้องมีกรรมการมากกว่า 12 ท่าน 

เพื่อช่วยกันก�ากับดูแลการบริหารงานของบริษัทย่อย

 2. คณะกรรมการบริษัท ควรประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่ (มากกว่าร้อยละ 50)

ค�ำช้ีแจง  ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการอิสระในสัดส่วน 1 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการท้ังคณะ ซึ่งกรรมการทุกท่าน

เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ และมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าท่ี สามารถแสดงความเห็นและออกเสียงลงมติได้อย่าง

เป็นอิสระ คณะกรรมการบริษัทจึงพิจารณาแล้วเห็นว่าองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทในปัจจุบันมีความ

เหมาะสม และสามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างเป็นอิสระไม่แตกต่างจากการมีกรรมการอิสระในสัดส่วนมากกว่า 

ร้อยละ 50 แต่ประการใด

 3. คณะกรรมการควรก�าหนดนโยบายจ�ากัดจ�านวนปีในการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการอิสระไว้ไม่เกิน 9 ปี

ค�ำช้ีแจง เน่ืองจากลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ มีความซับซ้อน จึงต้องการกรรมการอิสระท่ีมีความรู้

และความเช่ียวชาญเฉพาะทาง อีกท้ังมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทอย่างถ่องแท้ ซึ่งต้องใช้เวลายาวนานในการ

เรียนรู้และท�าความเข้าใจ และ ถึงแม้ว่ากรรมการอิสระของบริษัทฯ จะด�ารงต�าแหน่งเกิน 9 ปี แต่ด้วยคุณวุฒิและ

เกียรติภูมิของกรรมการอิสระแต่ละท่าน ส่งผลให้กรรมการอิสระทุกท่านยังคงมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าท่ี

ได้เป็นอย่างดี

 4. ประธานกรรมการของบริษัทฯ ควรเป็นกรรมการอิสระ

ค�ำช้ีแจง เน่ืองจากธุรกิจของบริษัทฯ มีความซับซ้อน และมีลักษณะเฉพาะ ท่ีต้องการผู้น�าท่ีมีความสามารถ 

ประสบการณ์ มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารธุรกิจอย่างแท้จริง ถึงแม้ประธานกรรมการจะมิใช่กรรมการอิสระ 

แต่บริษัทฯ ก็มีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอ มีกลไกในการด�าเนินงานท่ีมีการถ่วงดุลอ�านาจ และโปร่งใส 

นอกจากน้ี การมีประธานกรรมการท่ีเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ มีข้อดีท่ีส�าคัญคือ ประธานกรรมการจะรับ

ผิดชอบต่อหน้าท่ีในบริษัทอย่างเข็มแข้ง และจะไม่ละท้ิงบริษัทแม้ในภาวะวิกฤต อีกท้ังยังสามารถสร้างความน่า

เช่ือถือให้แก่สถาบันการเงินต่างๆด้วย

 5. คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่ (มากกว่าร้อยละ 50)

 6.  คณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่ (มากกว่าร้อยละ 50%) 

ค�ำช้ีแจง (ข้อ 5. และ ข้อ 6.)  คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วย

กรรมการ จ�านวน  5  ท่าน โดยเป็นกรรมการอิสระจ�านวน 2 ท่าน  ซึ่งจากผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

ก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการท่ีผ่านมา กรรมการในคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหา

กรรมการ ท้ัง 5 ท่านมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานตามหน้าท่ี ตลอดจนสามารถให้ความเห็นชอบหรือออก

เสียงคัดค้านได้อย่างเป็นอิสระโดยไม่มีการแทรกแซงจากฝ่ายบริหาร คณะกรรมการบริษัทจึงพิจารณาแล้วเห็นว่า 

องค์ประกอบของคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการของบริษัทฯ มีความเหมาะสม

  ในส่วนของหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี ท่ีบริษัทฯ ปฏิบัติได้ในปี 2560 มีรายละเอียดดังน้ี
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หมวดท่ี	1

สิทธิของผู ้ถือหุ ้น

1. การประชุมผู้ถือหุ้น

1.1 คณะกรรมการตระหนักและให้ความส�าคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น ตลอดจนการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม

กันและเป็นธรรม จึงได้ก�าหนดนโยบายเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นไว้เป็นส่วนหน่ึงในนโยบายการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีของ 

บริษัทฯ โดยค�านึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะท�าได้โดยไม่จ�ากัดเฉพาะสิทธิท่ีกฎหมายก�าหนด

ไว้ 

1.2 ในปี 2560 บริษัทฯ มีการประชุมผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง คือ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2560 เม่ือวันท่ี 28 

เมษายน 2560 ซึ่งการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทุกครั้ง จัดข้ึนในวัน เวลา และสถานท่ี ท่ีค�านึงถึงความสะดวก

ของผู้ถือหุ้นท่ีจะเข้าร่วมประชุม โดยบริษัทฯ จัดให้มีการประชุมในวันและเวลาท�าการ คือ 14.00 น. ณ ท่ีท�าการ

ส�านักงานใหญ่ของบริษัทฯ  ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานครซึ่งมีการคมนาคมท่ีสะดวกต่อการเดินทาง พร้อมท้ังได้จัด

ท�าแผนท่ีและข้อมูลการเดินทางมายังสถานท่ีจัดการประชุม โดยจัดท�าเป็นเอกสารแนบส่วนหน่ึงในหนังสือเชิญ

ประชุมและน�าส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

1.3 ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง รวมถึงการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2560 บริษัทฯ  ได้แจ้งในหนังสือเชิญ

ประชุมและเอกสารท่ีเกี่ยวข้องให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงข้อมูล วัน เวลา สถานท่ี วาระการประชุม ข้อมูลท้ังหมดท่ี

เกี่ยวข้องกับเรื่องท่ีต้องตัดสินใจในท่ีประชุมรวมตลอดถึงสาเหตุและความเป็นมาของเรื่องท่ีต้องตัดสินใจ โดย

ระบุถึงข้อเท็จจริง เหตุผล และวัตถุประสงค์ ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการ ในแต่ละวาระอย่างชัดเจน 

โดยเน้นรายละเอียดให้ผู้อ่านท่ีไม่ทราบถึงความเป็นมาของเรื่องน้ันๆ มาก่อนสามารถเข้าใจเรื่องได้โดยง่าย 

นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังได้มีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในการลงมติเพื่ออนุมัติ ในแต่ละวาระ

ของทุกวาระท่ีเสนอในหนังสือเชิญประชุม กฎเกณฑ์ต่าง ๆ  ท่ีใช้ในการประชุม ประเภทของหุ้นและสิทธิการออก

เสียงลงคะแนน ตลอดจนข้ันตอนการออกเสียงลงมติ โดยจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายท่ีมีสิทธิ

เข้าร่วมประชุม เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาข้อมูล และ ละเว้น

การกระท�าท่ีอาจเป็นการจ�ากัดโอกาสของผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษัทฯ ตลอดจนไม่มีนโยบายท่ีจะ

กีดกันหรือสร้างอุปสรรคในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อส่ือสารระหว่างกัน

1.4 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2560 ตัวแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการชุดย่อยทุก

คณะ ตลอดจนประธานคณะกรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) ได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 

1.5 ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้งท่ีผ่านมา รวมถึงการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2560 ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นได้ท�าการ

พิจารณาเรื่องต่างๆ ตามล�าดับระเบียบวาระท่ีได้ก�าหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นซ่ึงบริษัทฯ ได้น�าส่งให้

แก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าโดยไม่มีการเปล่ียนแปลงล�าดับวาระการประชุม และไม่มีการเพิ่มวาระอ่ืนๆ ท่ีไม่ได้

ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุม

1.6 ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ มีรูปแบบเดียว คือ ค่าตอบแทนประจ�าเป็นรายเดือน ซึ่งก�าหนดไว้เป็นราย

ต�าแหน่ง บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนรูปแบบอ่ืน อาทิ เบี้ยประชุม และโบนัสหรือบ�าเหน็จให้แก่กรรมการ

ท้ังน้ี บริษัทฯ น�าเสนอวาระค่าตอบแทนกรรมการต่อท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเป็นประจ�าทุก

ปี  ส�าหรับปี 2560 คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ ได้พิจารณาทบทวนความเหมาะสม

ของอัตราค่าตอบแทนกรรมการ โดยค�านึงถึงระดับท่ีปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม ประสบการณ์ ภาระหน้าท่ี และ

ความรับผิดชอบของกรรมการ และได้น�าเสนอความเห็นต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทว่าควรเสนอให้ท่ีประชุม

สามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2560  อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการในอัตราเดิม ตามท่ีท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 

2559 ได้เคยมีมติอนุมัติไว้ โดยเป็นอัตราเดิมท่ีมิได้เปล่ียนแปลงมาตั้งแต่ปี 2545

1.7 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2560 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจ

สอบ เสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก�าหนดค่าสอบบัญชีประจ�าปีดังเช่นท่ีบริษัทฯ 

ได้ปฏิบัติต่อเน่ืองเป็นประจ�าทุกปี และ ในการน้ี เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีข้อมูลพิจารณาความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี 



193193เชื่อมต่อถึงกันและกันอย่างแท้จริง

บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลไว้ในหนังสือเชิญประชุมโดยให้รายละเอียดเกี่ยวกับช่ือผู้สอบบัญชี อายุ บริษัทท่ีสังกัด 

คุณวุฒิการศึกษา ประวัติการท�างาน ประวัติการเป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทฯ ความสัมพันธ์ทาง

ครอบครัวระหว่างผู้บริหารของบริษัทฯ ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียในลักษณะท่ีอาจจะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติ

หน้าท่ีอย่างเป็นอิสระ ตลอดจนค่าสอบบัญชีประจ�าปีท่ีน�าเสนอและปีก่อนหน้าเพื่อการเปรียบเทียบด้วย

1.8 บริษัทฯ เปิดเผยนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ และ บริษัทย่อย ไว้ในรายงานประจ�าปี และ แบบ 56-1 

นอกจากน้ี ยังได้น�าเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเรื่องเงินปันผลเป็นประจ�าทุกปี โดยมีการให้ข้อมูล

และเหตุผลประกอบอย่างชัดเจน ส�าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2560 บริษัทฯ เสนอให้ท่ีประชุม 

ผู้ถือหุ้นอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล และอนุมัติการจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปี 2559 เป็นทุนส�ารองตามกฎหมาย

1.9 ในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ บริษัทฯ เสนอช่ือกรรมการให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนทีละคน โดยได้มีการระบุข้อมูล

ท่ีส�าคัญของบุคคลแต่ละท่านท่ีได้รับการเสนอช่ือ ไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งได้แก่ ช่ือ-นามสกุล ต�าแหน่ง

ปัจจุบันในบริษัทฯ ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแต่งตั้ง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ วัน เดือน ปี ท่ีได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ระยะเวลาท่ีเคยด�ารง

ต�าแหน่งกรรมการในบริษัทฯ ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย (ถ้ามี) ในปีท่ีผ่าน

มา อายุ สัญชาติ ประวัติการศึกษา ประวัติการอบรมในหลักสูตรท่ีเกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการ ประสบการณ์

การท�างานและจ�านวนบริษัทท่ีด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอ่ืนโดยแยกประเภทเป็นบริษัทท่ี 

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทที่มิใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

และ บริษัทท่ีอาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ ตลอดจนการถือหลักทรัพย์ท่ีออกโดยบริษัทฯ

1.10 บริษัทฯ ก�าหนดวาระการประชุมผู้ถือหุ้นไว้เป็นเรื่องๆ อย่างชัดเจน เช่น ในวาระท่ีเกี่ยวกับกรรมการ บริษัทฯ ได้

แยกเรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ และ พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ออกเป็นแต่ละวาระ เป็นต้น

1.11 ในกรณีท่ีมีการเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาหลายรายการในวาระเดียวกันซึ่งเป็นเรื่องท่ีไม่มีผลเกี่ยวเน่ือง

กันในทางกฎหมาย บริษัทฯ จะจัดให้มีการลงมติส�าหรับแต่ละรายการ เช่น วาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ 

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยบริษัทฯ เสนอช่ือกรรมการ

ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนทีละคน ท้ังน้ี เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกกรรมการท่ีต้องการได้อย่างแท้จริง

1.12 บริษัทฯ อ�านวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม ท้ังผู้ถือหุ้นท่ีเป็นบุคคลธรรมดาและผู้ถือหุ้นประเภทสถาบัน ให้

ได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มท่ี โดยไม่มีค่าใช้จ่ายและไม่ให้มีวิธีการท่ียุ่งยาก ละเว้น

การกระท�าใดๆ ท่ีเป็นการจ�ากัดโอกาสการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้น จัดให้มีจุดบริการตรวจรายช่ือและจ�านวนหุ้น

ของผู้ถือหุ้นแยกตามประเภทของผู้ถือหุ้น ซ่ึงช่วยให้การลงทะเบียนในวันประชุมท�าได้สะดวกและรวดเร็วข้ึน

1.13 ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง รวมถึงการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2560 บริษัทฯ จัดช่องทางให้ผู้ถือหุ้นส่ง

ค�าถามมายังบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมได้โดยผ่าน E-mail Address : ir_office@truecorp.co.th  ล่วงหน้า 7 

วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น หรือ ทางไปรษณยี์ลงทะเบียนมายัง ฝ่ายนักลงทนุสัมพันธ์ บริษัท ทร ูคอร์ปอเรชั่น จ�ากัด 

(มหาชน) ช้ัน 18 อาคารทรู ทาวเวอร์ เลขท่ี 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานคร 

10310 ล่วงหน้า 15 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซ่ึงบริษัทฯ ได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางเว็บไซต ์

ของบริษัทฯ และ แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมท่ีจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายท่ีมีสิทธิเข้าประชุมผู้ถือหุ้น

2. การด�าเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น 

2.1 ประธานท่ีประชุมจัดสรรเวลาให้เหมาะสมและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสในการแสดงความเห็นและตั้งค�าถาม

ต่อท่ีประชุมในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ

2.2 บริษัทฯ น�าเทคโนโลยีมาใช้กับการประชุมผู้ถือหุ้น ท้ังการลงทะเบียน การนับคะแนนและแสดงผล เพื่อให้การ

ด�าเนินการประชุมสามารถกระท�าได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และ แม่นย�า
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2.3 บริษัทฯ ใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระเพื่อพิจารณาในทุกกรณีท่ีต้องมีการลงคะแนนเสียง พร้อมท้ังจัดให้มี

ส�านักงานกฎหมายอิสระ เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงเพื่อความโปร่งใสโดยได้แจ้งช่ือบุคคลผู้ท�าหน้าท่ี

ดังกล่าวให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนเริ่มเข้าสู่ระเบียบการประชุม และเก็บบัตรลงคะแนนไว้เป็นหลักฐานเพื่อ

จะได้ตรวจสอบได้ในกรณีมีข้อโต้แย้งในภายหลัง

3. การจัดท�ารายงานการประชุม และ การเปิดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น

3.1 บริษัทฯ แจ้งมติของท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2560 พร้อมท้ังระบุจ�านวนคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็น

ด้วย และงดออกเสียง ในแต่ละวาระการประชุมต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในวันเดียวกันกับวัน

ประชุมผู้ถือหุ้น และเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในวันท�าการถัดไป เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนท่ัวไปทราบ

และสามารถตรวจสอบผลการลงมติได้อย่างรวดเร็ว

3.2 รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้มีการบันทึกรายละเอียดในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปน้ีไว้ด้วย   (1) วิธีการลง

คะแนนและนับคะแนนซึ่งเลขานุการท่ีประชุมได้ช้ีแจงให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนเริ่มการประชุมตามวาระ  (2) คะแนน

เสียงของผู้ถือหุ้น โดยระบุอย่างชัดเจนว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง เป็นจ�านวนเสียงและสัดส่วน

เท่าใดในแต่ละวาระ  (3) รายช่ือพร้อมท้ังต�าแหน่งของกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง ผู้สอบบัญชี ท่ีปรึกษากฎหมาย 

และ ผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง ท่ีเข้าร่วมประชุม (4) สรุปสาระส�าคัญของข้อซักถาม ความคิดเห็น และข้อ

เสนอแนะ ของผู้ถือหุ้น รวมท้ัง ค�าช้ีแจงของกรรมการและผู้บริหารท่ีได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น ในแต่ละวาระ 

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นท่ีไม่ได้เข้าประชุมได้รับทราบด้วย

4. ไม่มีการถือหุ้นไขว้ในกลุ่มของบริษัทฯ

5. บริษัทฯ มีการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยเป็นไปตามข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าว 

 คือ ณ วันท่ี 16 มีนาคม 2560 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี  

 2560 บริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (free float) ร้อยละ 31.63  สัดส่วนการถือหุ้นของนักลงทุน 

 สถาบันร้อยละ 9.47  และสัดส่วนการถือหุ้นของคณะกรรมการบริษัทรวมผู้เกี่ยวข้อง ร้อยละ 0.15  

หมวดท่ี	2

การปฏิบัติต ่อผู ้ถือหุ ้นอย่างเท ่าเทียมกัน

1. หุ้นของบริษัทฯ มีประเภทเดียว คือ หุ้นสามัญ ซ่ึงมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนท่ีเท่าเทียมกัน คือ หน่ึงหุ้นต่อหน่ึงเสียง

2. การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

2.1 เม่ือท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2560 บริษัทฯ ได้มีการ

แจ้งมติท่ีส�าคัญของคณะกรรมการเกี่ยวกับก�าหนดการประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม ตลอดจนความเห็น

ของคณะกรรมการ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในวันเดียวกันกับวันประชุมคณะกรรมการบริษัท 

และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในวันท�าการถัดไป ซ่ึงเป็นการเปิดเผยข้อมูลล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือ

หุ้น 58 วัน

2.2 บริษัทฯ จัดท�าหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารท่ีเกี่ยวข้องเป็นภาษาไทยส�าหรับผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย และ ภาษา

อังกฤษส�าหรับผู้ถือหุ้นต่างด้าว และได้น�าส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายพร้อมกันเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมทุกครั้ง 

ส�าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2560 บริษัทฯ ได้น�าส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง

ให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมเป็นเวลา 23 วัน.
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2.3 บริษัทฯ เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสารท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

พร้อมกัน เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมทุกครั้ง โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2560 บริษัทฯ เผย

แพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสารท่ีเกี่ยวข้องบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมเป็นเวลา 

34 วัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอก่อนได้รับข้อมูล

ในรูปแบบเอกสารจากบริษัทฯ และได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ถือหุ้นทราบ โดยแจ้งสารสนเทศผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์

ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

2.4 ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ก่อนเริ่มเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม เลขานุการท่ีประชุมได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ถึงกฎเกณฑ์ต่างๆ ท่ีใช้ในการประชุม ประเภทของหุ้นและสิทธิการออกเสียงลงคะแนน ข้ันตอนการออกเสียง 

ลงมติ ตลอดจนวิธีการนับและแสดงผลคะแนน

3. การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

3.1 บริษัทฯ อ�านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยมอบ

ฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมและออกเสียงลงมติแทน โดยไม่มีการก�าหนดเงื่อนไขใดๆ ซึ่งท�าให้ยากต่อการมอบฉันทะ 

และเปิดโอกาสให้ส่งหนังสือมอบฉันทะมาให้ฝ่ายเลขานุการบริษัทและหลักทรัพย์ตรวจสอบล่วงหน้า เพื่อจะได้ไม่

เสียเวลาตรวจสอบในวันประชุม

3.2 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบท่ีผู้ถือหุ้นสามารถก�าหนดทิศทางการลงคะแนนเสียง

ได้ โดยจัดส่งหนังสือมอบฉันทะแนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและได้เสนอช่ือกรรมการอิสระ  

2 ท่าน พร้อมท้ังข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระดังกล่าว เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

 บริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงเอกสารหรือหลักฐานท่ีต้องน�ามาแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ตลอด

จนค�าแนะน�าและข้ันตอนในการมอบฉันทะอย่างชัดเจน ไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง

3.3 ในวาระการเลือกตั้งกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะเสนอช่ือกรรมการให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาทีละคน 

ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกต้ังกรรมการเป็นรายบุคคล

3.4 บริษัทฯ ให้ความส�าคัญต่อการคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเป็นอย่างยิ่ง แนวปฏิบัติหน่ึงท่ีบริษัทฯ ด�าเนิน

การมาโดยตลอด คือ การขอให้ผู้ถือหุ้นท่ีเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ละเว้นการเพิ่มวาระการประชุมท่ีไม่ได้แจ้ง

เป็นการล่วงหน้าในทุกกรณี ถ้าหากมีวาระเพิ่มเติมท่ีจ�าเป็นก็จะขอให้ท�าการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใหม่เพื่อ

วาระดังกล่าว เพื่อให้ผู้ถือหุ้นอื่นๆ สามารถมีเวลาเพียงพอในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ

3.5 บริษัทฯ เปิดโอกาสและก�าหนดหลักเกณฑ์อย่างชัดเจนในการให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอเรื่องเพื่อบรรจุ

เข้าเป็นวาระการประชุมและเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า

ไม่น้อยกว่า 3 เดือนก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งได้กระท�าต่อเน่ืองเป็นประจ�าทุกปีมาจนถึงปัจจุบัน โดย 

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งข้อมูลตามหลักเกณฑ์และแบบฟอร์มท่ีบริษัทฯ ก�าหนดและเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

 ส�าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2560 บริษัทฯ ก�าหนดให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องและช่ือบุคคลเป็นการ

ล่วงหน้า โดยส่งเป็นจดหมายลงทะเบียนมายังบริษัทฯ ได้ ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2559 จนถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 

2559 โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่สารสนเทศดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ถือหุ้น

ทราบโดยแจ้งสารสนเทศผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซ่ึงในการประชุมผู้ถือหุ้น

ดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมและช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือก

เป็นกรรมการ



196 รายงานประจ�าปี 2560

4. การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีการก�ากับดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน โดยก�าหนดไว้ในนโยบายการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี และ คุณธรรม

และข้อพึงปฏิบัติในการท�างาน ควบคู่กับการใช้มาตรการตามกฎหมายในการดูแลผู้บริหารในการน�าข้อมูลภายใน 

ของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ก�าหนดเป็นหลักให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในการท่ีต้องเก็บ

รักษาสารสนเทศท่ีส�าคัญท่ียังไม่ได้เปิดเผยไว้เป็นความลับ โดยจ�ากัดให้รับรู้ได้เฉพาะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงท่ี

เกี่ยวข้องเท่าน้ัน นอกจากน้ี ในการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ท่ีออกโดยบริษัทฯ  กรรมการและผู้บริหารต้อง

แจ้งต่อ ส�านักงาน ก.ล.ต. ภายใน 3 วันท�าการนับแต่วันท่ีเกิดรายการข้ึน พร้อมท้ังส่งส�าเนารายงานดังกล่าว จ�านวน 

1 ชุด ให้แก่บริษัทฯ  เพื่อเก็บเป็นหลักฐานและรายงานต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ�า โดยในปี 2560  

ไม่ปรากฏว่ามีกรณีท่ีกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์ท่ีออก

โดยบริษัทฯ และการไม่ปฏิบัติตามหลักปฏิบัติดังกล่าว

ส�าหรับการดูแลการใช้ข้อมูลภายในซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีเกี่ยวข้องกับการห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทก่อนการประกาศ

ผลการด�าเนินงาน บริษัทฯ มีนโยบายห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับข้อมูลใน

งบการเงินของบริษัทฯ รวมถึงคู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ท�าการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ 

ของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 1 เดือน ก่อนวันท่ีเผยแพร่งบการเงินต่อสาธารณชนผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย และ 1 วันท�าการภายหลังจากการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว 

ส�าหรับในช่วงระยะเวลาอื่นท่ีมิใช่ระยะเวลาดังกล่าวข้างต้น หากกรรมการ และ ผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรสและบุตร 

ท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว มีความประสงค์จะซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ให้แจ้งต่อเลขานุการบริษัท 

เป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันท�าการ ก่อนวันท่ีจะเข้าท�ารายการซื้อขายหลักทรัพย์ด้วย

ท้ังน้ี บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับจ�านวนหุ้นของบริษัทฯ ท่ีกรรมการและผู้บริหารแต่ละท่านถืออยู่ซ่ึงแยกรายการ

จ�านวนหุ้นออกเป็นการถือโดยตนเองและโดยคู่สมรส โดยแสดงยอดยกมา ณ ส้ินปี 2559 จ�านวนท่ีได้มาและจ�าหน่าย

ไปในระหว่างปี 2560 และ ยอดคงเหลือ ณ สิ้นปี 2560 ไว้ในแบบ 56-1 และรายงานประจ�าปี 2560 ด้วย

5. การมีส่วนได้เสียของกรรมการ

คณะกรรมการได้มีการก�าหนด “หลักเกณฑ์และวิธีการในการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร” 

อย่างเป็นทางการ ซ่ึงกรรมการและผู ้บริหารทุกท่านได้ด�าเนินการอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี 

คณะกรรมการบริษัทก�าหนด

นอกจากน้ี ในการประชุมคณะกรรมการ กรรมการรายใดท่ีมีส่วนได้เสียอย่างมีนัยส�าคัญท่ีอาจท�าให้กรรมการราย 

ดังกล่าวไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ กรรมการรายน้ันจะงดเว้นจากการมีส่วนร่วมในการพิจารณาในวาระน้ัน 

และบันทึกไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการ

6. ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา รวมถึงในปี 2560 บริษัทฯ ไม่มีการท�ารายการท่ีเป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน 

 แก่บริษัทท่ีไม่ใช่บริษัทย่อยของบริษัทฯ

7. บรษิทัฯ มีมาตรการและข้ันตอนในการอนุมัตกิารท�ารายการระหว่างกนัตามท่ีกฎหมายก�าหนดและเป็นไปตามมาตรฐานท่ี

ก�าหนดไว้ตามข้อก�าหนดของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีการประกาศใช้ 

“ระเบียบในการเข้าท�ารายการระหว่างกัน” ซึ่งเป็นระเบียบท่ีได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท ส�าหรับรายการ

ท่ีเกี่ยวโยงกันท่ีต้องขออนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการเข้าท�ารายการ บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการ 

ดังกล่าวไว้ในหนังสือเชิญประชุม อาทิ ชื่อและความสัมพันธ์ของบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกัน ลักษณะของรายการ นโยบาย

การก�าหนดราคาและมูลค่าของรายการ เหตุผลของการเข้าท�ารายการ รวมท้ังความเห็นของคณะกรรมการและท่ี

ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการดังกล่าว เป็นต้น และน�าส่งหนังสือเชิญประชุมภายในระยะเวลาท่ีก�าหนด 

ตลอดจนการด�าเนินการอื่นๆ ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องให้ถูกต้องและครบถ้วนตามข้อก�าหนดของคณะกรรมการก�ากับตลาด

ทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ท้ังน้ี ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมาจนถึงปัจจุบัน บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย 

ข้อก�าหนด ตลอดจนระเบียบในเรื่องการท�ารายการระหว่างกันอย่างเคร่งครัด บริษัทฯ ไม่เคยมีการท�ารายการท่ีเกี่ยว

โยงกันโดยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์การท�ารายการระหว่างกันตลอดจนข้อก�าหนดท่ีเกี่ยวข้อง
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ในปี 2560 บริษัทฯ ไม่มีการท�ารายการท่ีเกี่ยวโยงกันประเภทท่ีต้องขออนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการเข้าท�ารายการ

ส�าหรับรายการระหว่างกันประเภทอื่นๆ บริษัทฯ ได้ด�าเนินการด้วยความยุติธรรม โดยมีราคาและเงื่อนไขเป็นไปตาม

ปกติธุรกิจทางการค้า (Fair and at arms’ length)

ท้ังน้ี โครงสร้างการถือหุ้นภายในกลุ่มบริษัทฯ ไม่มีบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ใด ในสัดส่วนเกินร้อยละ 10 ของทุนท่ีออกและเรียกช�าระแล้วท้ังหมดของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมน้ัน

บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายละเอียดของรายการระหว่างกันทุกประเภทท่ีเกิดข้ึนในระหว่างปี 2560 ไว้ในรายงานประจ�าปี 

และ แบบ 56-1 ภายใต้หัวข้อ “รายการระหว่างกัน”

8. บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อก�าหนดของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ท่ีเกี่ยวกับการเข้าท�ารายการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์อย่างเคร่งครัด ในกรณีท่ีเป็นการเข้าท�ารายการได้มา

หรือจ�าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ท่ีส�าคัญท่ีได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะเปิดเผยรายละเอียดของรายการ

ไว้ในรายงานประจ�าปี และ แบบ 56-1 ประจ�าปีน้ันๆ ด้วย 

 ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมาจนถึงปัจจุบัน บริษัทฯ ไม่เคยมีการเข้าท�ารายการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ท่ีเป็นการ 

 ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก�าหนดท่ีเกี่ยวข้อง

หมวดท่ี	3

บทบาทของผู ้มีส ่วนได ้ เสีย

1. การก�าหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย และ การปฏิบัติตามนโยบาย

1.1 คณะกรรมการบริษัทดูแลสิทธิตามท่ีกฎหมายก�าหนดของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ (Stakeholders) และประสาน

ประโยชน์ร่วมกันอย่างเหมาะสม เพื่อให้ Stakeholders ม่ันใจว่าสิทธิดังกล่าวได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยดี 

ท้ังน้ี ในปี 2559 บริษัทฯ ได้ท�าการปรับปรุง“คุณธรรมและข้อพึงปฏิบัติในการท�างาน” ซ่ึงได้ก�าหนดข้อพึงปฏิบัติ

ของพนักงานต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ได้แก่

 พนักงาน

 • มีสิทธิส่วนบุคคล และมีสิทธิท่ีจะได้รับการคุ้มครองไม่ให้ใครละเมิดสิทธิส่วนบุคคล

 • สิทธิในการได้รับการปฏิบัติ และได้รับโอกาสเท่าเทียมกัน 

 • สิทธิต่างๆ เกี่ยวกับการจ้างงานท่ีเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน เช่น การอนุญาตให้ลางาน สิทธิประโยชน์ โอกาสใน 

  การเลื่อนข้ัน การโอนย้าย การประเมินผลการปฏิบัติงาน

 ลูกค้า

 • มีสิทธิได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน

 • สิทธิท่ีจะได้รับการบริการจากพนักงานอย่างเต็มความรู้ ความสามารถ และด้วยความสุภาพ รวมถึงสิทธิท่ีจะได้รับ 

  ข้อมูลท่ีถูกต้องครบถ้วน

 • สิทธิท่ีจะได้รับสินค้าท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิผล

 • สิทธิท่ีจะได้รับการปกป้องรักษาความเป็นส่วนตัว และข้อมูลอันเป็นความลับ

  ผู้จัดหาสินค้าและบริการ และตัวแทนอื่นๆ (คู่ค้า)

 • สิทธิท่ีจะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน

 • สิทธิท่ีจะได้รับการปกป้องรักษาข้อมูลอันเป็นความลับ

 • สิทธิท่ีจะได้รับการปฏิบัติด้วยความซื่อตรง และเช่ือถือได้
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 • สิทธิท่ีจะได้รับทราบเกี่ยวกับหน้าท่ีท่ีจะต้องด�าเนินการให้สอดคล้องกับวัฒนธรรม และจรรยาบรรณทางธุรกิจ 

  ของบริษัทฯ รวมท้ังกฎหมาย ข้อบังคับ และนโยบายท่ีเกี่ยวข้อง

 • สิทธิท่ีจะได้รับการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

 • สิทธิท่ีจะได้รับการปฏิบัติในการคัดเลือกคู่ค้า โดยเป็นไปตามแนวทางในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน โดยบริษัทฯ 

  ได้ท�าการช้ีแจงให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง

 คู่แข่ง

 • สิทธิท่ีจะได้รับการเปรียบเทียบสินค้าและบริการอย่างเป็นธรรมและตามความเป็นจริง โดยไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง  

  ไม่ใส่ร้ายคู่แข่งตลอดจนสินค้าและบริการของคู่แข่ง

 • ไม่ร่วมท�าจารกรรม ก่อวินาศกรรม หรือติดสินบน คู่แข่งทางการค้า ท้ังคู่แข่งในปัจจุบันหรือผู้ท่ีอาจจะเป็นคู่แข่ง 

  ในอนาคต

 • สิทธิท่ีจะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ไม่ปฏิบัติต่อคู่แข่งรายใดเป็นพิเศษเหนือคู่แข่งรายอื่น  

  ไม่ว่าในด้านคุณภาพ การทดสอบ การติดตั้ง ตลอดจนการบ�ารุงรักษาในการให้บริการส่ือส่งสัญญาณ 

 เจ้าหน้ี

 • สิทธิท่ีจะได้รับการปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาภายใต้หลักเกณฑ์และกฎหมายท่ีก�าหนด

 • สิทธิท่ีจะได้รับข้อมูลทางการเงินท่ีถูกต้องครบถ้วน เป็นจริง และทันต่อเหตุการณ์

 • สิทธิท่ีจะได้รับการช�าระหน้ีตรงตามเวลา และได้รับการดูแลคุณภาพของหลักทรัพย์ค�้าประกัน 

 ผู้ลงทุน

 • สิทธิท่ีจะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม และเท่าเทียมกัน

 • สทิธิทีจ่ะได้รับการปฏบิตัอิยา่งมุง่มัน่ทีจ่ะด�าเนนิธุรกจิด้วยความรูแ้ละทกัษะการบรหิารจดัการอยา่งสดุความสามารถ 

  ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

 • สิทธิท่ีจะได้รับการปกป้องไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ โดยการใช้ข้อมูลใดๆ ขององค์กรซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อ 

  สาธารณะ

 • สิทธิท่ีจะได้รับทราบข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลท่ีมิใช่การเงินของบริษัทฯ ตามข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย ์

  แห่งประเทศไทย อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส 

 หน่วยงานของรัฐ

 • สิทธิในการก�ากับ ดูแล และลงโทษ ตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมาตรฐานการปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐ

1.2 บริษัทฯ ให้ความส�าคัญเกี่ยวกับการดูแลเรื่องความปลอดภัย และสุขอนามัย โดยการปฏิบัติตาม “นโยบายความ

ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน” และ “นโยบายการส่งเสริมสุขภาพพนักงานของกลุ่ม

บริษัททรู” จัดให้มีการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน รวมท้ัง

การส่งเสริมสุขภาพแก่พนักงาน ดังน้ี

1)  จัดให้มีโครงสร้างการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างานประกอบด้วย 

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน หน่วยงานความปลอดภัยฯ  

เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยระดับบริหาร หัวหน้างาน เทคนิค เทคนิคข้ันสูง และเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยวิชาชีพ 

เพื่อก�าหนดบทบาท หน้าท่ีและความรับผิดชอบให้ปฏิบัติหน้าท่ี ดูแลด้าน ความปลอดภัยตามท่ีกฎหมาย

ก�าหนด และเป็นไปตามท่ีบริษัทฯ ก�าหนด

2)  จัดท�ากฎระเบียบ ข้อบังคับ และคู่มือ ข้ันตอนการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพ

แวดล้อมในการท�างานในระบบ เอกสารระบบคุณภาพของบริษัทฯ เช่น การตรวจสอบความปลอดภัยฯ ความ

ปลอดภัยในการท�างานบนเสาสูง การท�างานกับไฟฟ้า การท�างานในท่ีอับอากาศบ่อพักเคเบิลใต้ดิน การ

ท�างานกับไฟฟ้า และการซ้อมอพยพกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เป็นต้น   
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3)  จัดท�าคู่มือความปลอดภัยให้กับพนักงานท่ีท�างานในส�านักงาน และ พนักงานช่างเทคนิค โดยจัดอยู่ในรูป  

e-book เพื่อให้พนักงานทุกคนสามารถเข้ามาศึกษา ท�าความเข้าใจ และน�าไปปฏิบัติ ปรับปรุงระบบการ

รายงานความปลอดภัย การรายงานข้อมูล online ผ่านทางเวปหน่วยงาน 

4)  ก�าหนดกฎระเบียบ ค�าสั่ง ว่าด้วยเรื่องความปลอดภัยในการท�างานให้กับพนักงาน และผู้รับเหมาท่ีรับงาน

จากบริษัทฯ

5)  มีการจัดท�าแผนป้องกัน และ แผนอพยพกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินของบริษัทฯ ส�าหรับแต่ละสถานประกอบการ

ของบริษัทฯ จัดท�าสมุดและภาพวิดีโอค�าแนะน�าวิธีปฏิบัติตนกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินต่างๆให้กับพนักงาน

6)  จัดให้มีการอบรมหลักสูตรความปลอดภัยต่างๆ เช่น การท�างานบนเสาสูง การท�างานในบ่อพักเคเบิลใต้ดิน 

การท�างานกับไฟฟ้าแรงสูง แรงต�่า และการปฐมพยาบาลการช่วยเหลือชีวิตข้ันพื้นฐาน ให้กับพนักงาน และ

ผู้รับเหมางานของบริษัทฯ พนักงาน และหรือลูกจ้างท่ีผ่านการอบรมจะได้รับสมุด Safety Passport ประจ�า

ตัว เพื่อแสดงเป็นหลักฐานยืนยันว่าผ่านการอบรม ในกรณีท่ีมีผู้ควบคุมงานของบริษัทฯไปสุ่มตรวจสอบท่ี

หน้างาน รวมท้ังการส่งพนักงานไปอบรมการปีนและการท�างานบนเสาของการไฟฟ้านครหลวง และการ

ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

7)  บริษัทฯ จัดให้มีระบบการจัดการควบคุมด้านความปลอดภัยกับผู้รับเหมา และผู้รับเหมารายย่อย ผ่านทาง

สัญญาจัดซ้ือ-จัดจ้าง (Contractor & Subcontractor Risk Control) โดยผู้รับเหมาหลักจะต้องแจ้งจ�านวน 

รายช่ือ กองงาน รวมผู้รับเหมารายย่อย ระบุการอบรมด้านความปลอดภัย อุปกรณ์ท่ีใช้ อุปกรณ์คุ้มครอง

ความปลอดภัยส่วนบุคคล  ได้แก่ งานสร้าง ติดต้ัง ซ่อมบ�ารุงรักษา แก้ไข เช่น งานโครงข่ายโทรศัพท์ งาน

ระบบป้องกันเพลิงไหม้อัตโนมัติ เป็นต้น ท้ังน้ี เพื่อเป็นการควบคุมการจัดการความปลอดภัยของผู้รับเหมา

เพื่อให้ม่ันใจว่าผู้รับเหมาได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบ เง่ือนไขท่ีบริษัทฯก�าหนด และท�าให้บริษัทฯสามารถจัดการ

ด้านความปลอดภัยของกลุ่มผู้รับเหมาให้เป็นระบบมากยิ่งข้ึน.

8)  รณรงค์สนับสนุนส่งเสริมสุขอนามัยให้กับพนักงานท้ังในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดอย่างหลากหลาย 

สนับสนุนผลักดันชมรมกีฬาต่างๆ ของบริษัทฯ ให้จัดกิจกรรมเพื่อให้พนักงานได้ออกก�าลังกายมากข้ึน รวม

ท้ังการดูแลสภาพจิตใจ โดยการส่งเสริมให้พนักงานสามารถไปศึกษาปฏิบัติดูแลจิตใจโดยไม่นับเป็นวันลา 

จ�านวน 5 วันต่อปี

9)  ดูแล ติดตาม เฝ้าระวังคุณภาพอากาศภายในพื้นท่ีส�านักงานท่ีให้พนักงานปฏิบัติงานอยู่เป็นระยะ โดยท�าการ

สุ่มตรวจวัดคุณภาพอากาศในส�านักงานท่ีมีพนักงานท�างานอยู่เป็นจ�านวนมากและหรือพื้นท่ีท่ีมีการให้บริการ

ลูกค้า ได้แก่ ส�านักงานใหญ่ อาคารส�านักงานท่ีมีกลุ่มพนักงานรับสายโทรศัพท์ท�างาน อาคารส�านักงาน

ชุมสายโทรศัพท์หลัก และพื้นท่ีให้บริการลูกค้า TRUE Shop (พารามิเตอร์ท่ีตรวจวัด ได้แก่ คาร์บอนไดออกไซด์ 

คาร์บอนมอนอกไซด์ รา ยีสต์ โมลด์ แบคทีเรียฟอร์มาดีไฮด์ อนุภาคฝุ่นที่มีผลต่อระบบทางเดินหายใจ อุณหภูมิ 

ความชื้น เป็นต้น)

10)  ในช่วงท่ีมีการระบาดของโรคระบบทางเดินหายใจ บริษัทฯ ได้ด�าเนินการอบพ่นฆ่าเช้ือโรคในสถานประกอบ

การ เพื่อป้องกันมิให้สถานท่ีท�างานเป็นท่ีแพร่เช้ือโรค และจัดหาวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในราคาพิเศษ

ส�าหรับพนักงาน (4สายพันธุ์) นอกจากน้ียังได้จัดให้มีบริการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ เอ และบี และ

วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (2 และ 4 สายพันธุ์) ในแต่ละไตรมาสทุกปี

11)  การสุ่มตรวจสอบสถานประกอบกิจการย่อย (ทรูช็อป) ในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดเพื่อให้ม่ันใจว่าสถานท่ี

ปฏิบัติงานมีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะอนามัย มีสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานท่ีดี

12)  จัดท�าสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อรณรงค์ เฝ้าระวัง และแนะน�าแนวทางการปฏิบัติ เพื่อป้องกันอาการเจ็บป่วย

อันเน่ืองมาจากโรคระบาดตามสภาวการณ์ และอาการป่วยจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

  อย่างไรก็ตาม แม้ว่าบริษัทฯ จะมีการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน

การท�างานแล้วก็ตาม ในบางกรณีอุบัติเหตุก็ยังคงเกิดข้ึนได้จากการปฏิบัติงาน โดยมีสถิติพนักงานท่ีประสบ

อุบัติเหตุจากการท�างานในปี พ.ศ. 2558 2559 และ 2560 ตามล�าดับ ดังน้ี  
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1.3 บริษัทฯ มีนโยบายค่าตอบแทนพนักงานในรูปแบบต่างๆท่ีสอดคล้องกับกฎหมายแรงงาน มีความเป็นธรรม และ

แข่งขันได้กับตลาดแรงงาน รวมท้ังสอดคล้องกัน เพื่อดึงดูด รักษา และจูงใจ บุคลากรท่ีเป็นคนเก่ง และคนดี ให้

เป็นก�าลังส�าคัญในการร่วมสร้างผลลัพธ์ท่ียั่งยืนให้กับบริษัทฯ นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังพิจารณาจ่ายค่าตอบแทน

ตามผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ท้ังระยะส้ันและระยะยาว โดยมีการก�าหนด Balanced Scorecard (BSC) 

เพื่อเป็นเครื่องมือด้านการจัดการท่ีช่วยในการน�ากลยุทธ์ขององค์กรไปสู่การปฏิบัติ และก�าหนดตัวช้ีวัด (Key 

Performance Indicators : KPIs) เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงานและประเมินผลการปฏิบัติงาน 

1.4 บริษัทฯ ได้เปิดเผยถึงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน โดยมีการระบุค่าตอบแทนและ

สวัสดิการไว้อย่างละเอียด ไว้ในหัวข้อ “บุคลากร” ในรายงานประจ�าปี และ แบบ 56-1 

1.5 บริษัทฯ จัดให้มีกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพส�าหรับพนักงาน

1.6 บริษัทฯ เช่ือว่า “พนักงาน” เป็นก�าลังส�าคัญในการสร้างคุณค่าตามวิสัยทัศน์และการผลักดันกลยุทธ์ทางธุรกิจ

ตามเป้าหมาย จึงมุ่งส่งเสริมเพื่อเพิ่มศักยภาพและพัฒนาความสามารถของพนักงานให้มีความพร้อมรับการ

เปลี่ยนแปลง ท้ังด้านเทคโนโลยีการส่ือสารและการแข่งขันเชิงธุรกิจท่ีสูงข้ึนอย่างรวดเร็ว ดังน้ัน กลยุทธ์การ

พัฒนาทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ จึงเน้นการยกระดับความรู้ความสามารถของพนักงานควบคู่ไปกับการสร้าง

โอกาสความก้าวหน้าในสายอาชีพ พร้อมท้ังสนับสนุนพนักงานให้มีแนวคิดในการเรียนรู้ตลอดเวลา เพื่อช่วยให้

พนักงานเพิ่มพูนความรู้และความสามารถ รวมท้ังการพัฒนาภาวะความเป็นผู้น�าและเรียนรู้ประสบการณ์ท่ีทัน

สมัยสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจ และสร้างความส�าเร็จท่ียั่งยืนร่วมกันกับบริษัทฯ ต่อไป 

 บริษัทฯ จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร (Learning &Development Center) ต้ังอยู่ ณ อาคารทรูทาวน์

เวอร์ 2 ถนนพัฒนาการ ออกแบบตกแต่งเอ้ืออ�านวยให้เกิดบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ พร้อมท้ังติดตั้งระบบท่ีทัน

สมัยส�าหรับแสดงข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของบริษัทฯ และการลงทะเบียนเข้ารับการอบรม  อีกท้ังยังติดตั้งอุปกรณ์ 

Simulator และ Technical Lab เพื่อใช้ในการฝึกปฏิบัติงาน ท้ังน้ี เพื่อส่งเสริมการพัฒนาความรู้ความสามารถท้ัง

ในสายอาชีพและด้านส่วนบุคคลผ่านการร่วมมือระหว่างสายธุรกิจต่างๆ ในการออกแบบหลักสูตรการฝึกอบรม

ท่ีมีความหลากหลาย และเน้นการฝึกอบรมพนักงานตามสายอาชีพในทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยช่อง

ทางการเรียนรู้ในหลากหลายรูปแบบ เช่น แอพพลิเคช่ัน True HR ในหมวด Prompt2Learn พนักงานสามารถ

เข้าไปเรียนรู้ได้สะดวกทุกท่ีทุกเวลาผ่านสมาร์ทโฟนด้วยตนเอง

 ปัจจุบนั บรษิทัฯ มีหลกัสตูรการฝึกอบรมในหลากหลายสาขาท้ังระดบัความรูเ้บือ้งต้นและระดบัท่ีสงูกว่า มีประมาณ 

425 หลักสูตรต่อปี โดยในปี 2560 มีจ�านวนคน-วันอบรมรวม 36,593 Training Mandays ใช้งบประมาณรวมท้ัง

สิ้น 90.2 ล้านบาท โดยจัดให้มีหลักสูตรการฝึกอบรมด้านความรู้ความสามารถหลักให้แก่พนักงานทุกระดับ เช่น 

	 จ�ำนวนพนักงำนทั้งหมด	ในปี	พ.ศ.	2558	2559	และ	2560	เท่ำกับ	2,374	คน		2,326	คน	และ	4,170	คน	ตำมล�ำดับ

ปี
สถิติการเกิดอุบัติเหตุ 

(คน)

อัตราการเจ็บป่วย 

จากการท�างาน

อัตราการหยุดงาน 

(วัน)
IFR

1/
ISR

2/

2558 1 - 3 0.20 0.61

2559 1 - 5 0.21 1.03

2560 2 - 30 0.23 3.46

Remarks : 
1/
	IFR	:	Injury	Frequency	Rate		 =	 จ�ำนวนพนักงำนประสบอุบัติเหตุ	x	1,000,000	ช.ม.	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 จ�ำนวนพนักงำนทั้งหมด	x	จ�ำนวนช่ัวโมงกำรท�ำงำน	(ทั้งปี)

  
2/
ISR	:	Injury	Severity	Rate	 =	 จ�ำนวนวันหยุดเข้ำรักษำ	x	1,000,000	ช.ม.

	 	 	 	 	 จ�ำนวนพนักงำนทั้งหมด	xจ�ำนวนชั่วโมงกำรท�ำงำน	(ทั้งปี)
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วัฒนธรรมองค์กร4Cs การสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ การวางแผนเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการท�างาน การพัฒนาตนเองสู่ความเป็นผู้มีประสิทธิผลสูง เป็นต้น

1.7 บริษัทฯ มีนโยบายและการปฏิบัติเกี่ยวกับการคัดเลือกคู่ค้าอย่างเป็นธรรมและสร้างสัมพันธ์ท่ีดีกับคู่ค้า จึงได้จัด

ท�านโยบายและแนวปฏิบัติด้านการจัดซ้ือจัดหาสินค้าและบริการอยู่ในคู่มือคุณธรรมและข้อพึงปฏิบัติส�าหรับฝ่าย

จัดซื้อ (Procurement Code of Conduct) ซ่ึงครอบคลุมนโยบายการจัดซื้ออย่างยั่งยืน จรรยาบรรณทางธุรกิจ 

คุณธรรมและข้อพึงปฏิบัติงานของคู่ค้า แนวการปฏิบัติท่ีดีในการจัดซื้อจัดจ้าง การต่อต้านคอร์รัปช่ัน การบริหาร

จัดการความเสี่ยง การสื่อสารภายในและภายนอกองค์กรและการติดตาม เพื่อให้พนักงานและคู่ค้ารับทราบและ

ปฏิบัติตาม

 การคัดเลือกคู่ค้าน้ันบริษัทฯ ค�านึงถึงกระบวนการคัดเลือกคู่ค้าท่ีโปร่งใสและเท่าเทียมกัน โดยผ่านกระบวนการ

สรรหา คัดเลือก วิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนการประเมินผลผ่านระบบ E- Procurement เพื่อให้มีมาตรฐานการก�ากับ

ดูแลท่ีดี โปร่งใส และเป็นธรรม พร้อมตรวจสอบได้ ท้ังน้ี บริษัทตระหนักเสมอว่าการจัดซ้ือจัดจ้างน้ันเป็นการท�า

ธุรกรรมระหว่างกลุ่มทรูและคู่ค้า ท้ัง 2 ฝ่ายจึงต้องปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต เคารพในวิชาชีพ รักษา

ซึ่งเกียรติของคู่ค้าและตน โดยไม่เลือกปฏิบัติและให้โอกาสเท่าเทียมกัน ควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคม

และสิ่งแวดล้อม 

1.8 บริษัทฯ  มีความมุ่งม่ันท่ีจะปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศไทยในการต่อต้านการคอร์รัปชั่นอย่างเคร่งครัด จึง

ได้ลงนามในค�าประกาศเจตนารมณ์ในการเข้าร่วมเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต 

และจัดท�า “มาตรการต่อต้านการคอร์รัปช่ัน” ข้ึนเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นหลักปฏิบัติท่ีชัดเจนในการด�าเนิน

ธุรกิจอย่างโปร่งใส อันจะน�าไปสู่การพัฒนาองค์กรและประเทศชาติอย่างยั่งยืน 

 โดยคณะกรรมการบริษัทฯ  ได้มีมติอนุมัติ “มาตรการต่อต้านการคอร์รัปช่ัน” และประธานคณะผู้บริหารและ

กรรมการผู้จัดการใหญ่ (President & CEO) ได้ประกาศใช้มาตรการดังกล่าวท่ัวท้ังองค์กรของบริษัทฯ และ บริษัท

ย่อยทุกแห่ง (เรียกโดยย่อว่า “บริษัทในกลุ่มทรูฯ”) โดยก�าหนดให้ กรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงาน ของทุก

บริษัทในกลุ่มทรูฯ ต้องปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปช่ันดังกล่าว

 ท้ังน้ี บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต ในวันท่ี 10 

พฤศจิกายน 2560

1.9   บริษัทฯ มีกระบวนการในการประเมินความเส่ียงจากการทุจริตคอร์รัปช่ัน และเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

โดยมีรายละเอียดดังน้ี

(1) บริษัทจัดท�าการประเมินความเสี่ยงจากการท�าธุรกรรมต่าง ๆ ของบริษัท ท่ีอาจมีข้ันตอนและกระบวนการท่ี

เข้าข่ายเสี่ยงต่อการคอร์รัปช่ัน โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะท�าการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิด

ทุจริตคอร์รัปช่ันขององค์กรเป็นประจ�าทุกปี

(2) ล�าดับต่อมา บริษัทฯ จัดให้มีมาตรการบริหารความเส่ียง เพื่อลดความเส่ียงทางด้านคอร์รัปช่ัน โดยระบุ

เหตุการณ์ท่ีมีความเสี่ยงสูงจากการคอร์รัปชั่น ท่ีอาจเกิดข้ึนจากการด�าเนินธุรกิจ ประเมินระดับความเสี่ยงท้ัง

โอกาสเกิดและผลกระทบ พร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าของการบริหารความเสี่ยง เพื่อป้องกันการคอร์รัปชั่น 

อย่างสม�่าเสมอ โดยจะมีการทบทวนมาตรการจัดการความเส่ียงให้มีความเหมาะสมท่ีจะป้องกันความเสี่ยง

ให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้

1.10  บริษัทฯ จัดให้มีการตรวจสอบโดยฝ่ายตรวจสอบภายในอย่างสม�่าเสมอเป็นประจ�าทุกปี

(1) บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบและระบบการควบคุมภายใน เพื่อป้องกันการคอร์รัปช่ัน และ เพื่อให้

เกิดความม่ันใจว่าระบบการบริหารความเสี่ยงท่ีก�าหนดข้ึน ช่วยให้บริษัทฯ บรรลุเป้าหมายท่ีวางไว้ได้ รวม

ท้ังตรวจสอบการปฏิบัติงานภายในบริษัทฯ ให้เป็นไปตามข้อก�าหนด กฎระเบียบ โดยกระบวนการดังกล่าว

ครอบคลุมด้านงานขาย การตลาด การจัดซื้อ การบริหารทรัพยากรบุคคล การเงิน การบัญชี การเก็บบันทึก

ข้อมูล การปฏิบัติงาน รวมถึงกระบวนการอ่ืนภายในบริษัทฯ ท่ีเกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปช่ัน

(2) ฝ่ายการเงินของบริษัทฯ เป็นผู้ดูแลในเรื่องกระบวนการตรวจสอบรายการทางบัญชี และระเบียบการเบิก

จ่ายเงิน โดยก�าหนดตารางอ�านาจอนุมัติ และจ�านวนเงินในการอนุมัติ ซึ่งการเบิกจ่ายต้องมีเอกสารหลักฐาน

ประกอบท่ีชัดเจน เพื่อให้ป้องกันไม่ให้มีการปฏิบัติงานท่ีไม่เหมาะสม



202 รายงานประจ�าปี 2560

(3) ฝ่ายการเงินของบริษัทฯ เป็นผู้ดูแลในเรื่องกระบวนการตรวจสอบรายการทางบัญชี และระเบียบการเบิก

จ่ายเงิน โดยก�าหนดตารางอ�านาจอนุมัติ และจ�านวนเงินในการอนุมัติ ซึ่งการเบิกจ่ายต้องมีเอกสารหลักฐาน

ประกอบท่ีชัดเจน เพื่อให้ป้องกันไม่ให้มีการปฏิบัติงานท่ีไม่เหมาะสม

(4) หากพบว่ารายการทางบัญชีรายการใดขาดหลักฐานประกอบท่ีชัดเจน หรือมีความสงสัยว่าอาจมีการกระท�า

ผิดตามมาตรการฉบับน้ี ให้ฝ่ายการเงินของบริษัทรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

1.11 บริษัทฯ ได้ก�าหนดแนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่นไว้ดังน้ี  

(1) บริษัทฯ ได้จัดให้มีการทบทวนมาตรการต่อต้านการคอร์รัปช่ันเป็นประจ�าทุกปีและบริษัทฯ จัดให้มีการสอบ

ทานการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านคอร์รัปช่ันน้ีอย่างสม�่าเสมอ

(2) บริษัทฯ ได้จัดให้มีการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในและกระบวนต่างๆ อย่างสม�่าเสมอ และรายงาน

ประเด็นท่ีตรวจพบอย่างเร่งด่วน เพื่อให้ม่ันใจว่าระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพในการต่อต้าน

คอร์รัปช่ัน โดยจะหารือผลการตรวจสอบร่วมกับบุคคลท่ีเกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางแก้ไขท่ีเหมาะสม และ

รายงานให้ผู้บริหารระดับสูง และคณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบ

1.12 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการฝึกอบรมแก่พนักงานเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการ 

ทุจริตคอร์รัปช่ันของบริษัทฯ โดยการมอบหมายให้ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรท�าการออกแบบและพัฒนา

หลักสูตรการฝึกอบรมท่ีเหมาะสมแก่พนักงานแต่ละระดับ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการ

ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัทฯ ซึ่งในปี 2560 มีพนักงานเข้าฝึกอบรมในเรื่องดังกล่าวรวมทั้งสิ้น 869 คน 

ท้ังน้ียังมีการอบรมรูปแบบ E-LEARNING ซึ่งมีพนักงานได้เข้ารับการอบรมเป็นสัดส่วนร้อยละ 100

1.13. บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระท�าผิดกฎหมาย หรือ พฤติกรรมน่าสงสัย

ท่ีอาจส่อถึงการทุจริตคอร์รัปช่ัน หรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กร ส�าหรับพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียอื่น 

โดยประชาสัมพันธ์ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.truecorp.co.th ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี:

 พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการคอร์รัปช่ันหรือการทุจริต 

ผ่านช่องทางใดช่องทางหน่ึง ดังต่อไปน้ี

(1) คณะกรรมการตรวจสอบ

 โดยทางอีเมลล์ auditcommittee@truecorp.co.th หรือ ส่งจดหมายปิดผนึก และจ่าหน้าซองถึงประธาน

คณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรงตามท่ีอยู่ ดังน้ี

 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

 บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)

 18 อาคารทรูทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก 

 ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

 หรือ

(2) ประธานคณะกรรมการบริหาร หรือ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) 

 โดยทางอีเมลล์ หรือ ส่งจดหมายปิดผนึก และจ่าหน้าซองถึงประธานคณะกรรมการบริหาร หรือ กรรมการ

ผู้จัดการใหญ่ (ร่วม)โดยตรงตามท่ีอยู่ ดังน้ี

 ประธานคณะกรรมการบริหาร

 บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)

 18 อาคารทรู ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก

 ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

 หรือ
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 กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม)

 บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)

 18 อาคารทรูทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก 

 ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

 หรือ 

(3) หน่วยงานด้านทรัพยากรบุคคล  

 โดยส่งจดหมายปิดผนึก และจ่าหน้าซองถึงหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคลโดยตรง ตามท่ีอยู่ 

ดังนี้

 หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล

 บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)

 18 อาคารทรูทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก 

 ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310  หรือ

 โดยผ่านช่องทางของหน่วยงาน Human Resources Compliance & Assurance 

 โทรศัพท์ 02-858-2023 โทรสาร 02-858-4906 หรือโดยทางอีเมลล์ CodeofConduct@truecorp.co.th

 หรือ

(4) ฝ่าย Fraud & Cyber-Crime

 โดยทางอีเมลล์ Nopadol_Som@truecorp.co.th 

1.14 นอกจากน้ีบริษัทฯ ยังได้จัดให้มีช่องทางส�าหรับให้ “ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม” สามารถท�าการร้องเรียน หรือแจ้ง

เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต ประพฤติมิชอบ หรือการกระท�าผิดจรรยาบรรณธุรกิจ ต่อคณะกรรมการบริษัทโดย

ผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ โดยประชาสัมพันธ์ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.truecorp.co.th ซึ่งมีรายละเอียด

ดังนี้:

ช่องทำงส�ำหรับให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสำมำรถร้องเรียนหรือแจ้งเบำะแสต่อคณะกรรมกำรบริษัทผ่ำนคณะกรรมกำร

ตรวจสอบ

 ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถท�าการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส (โดยจะได้รับการเก็บรักษาข้อมูลไว้เป็นความลับ) 

เกี่ยวกับการทุจริต ประพฤติมิชอบ หรือ การกระท�าผิดจรรยาบรรณธุรกิจ ต่อคณะกรรมการบริษัท โดยผ่านคณะ

กรรมการตรวจสอบได้ ตามท่ีอยู่ดังน้ี

 - จดหมายอิเล็กทรอนิกส์: auditcommittee@truecorp.co.th

 - จดหมายส่งทางไปรษณีย์:

 เรียน  คณะกรรมการตรวจสอบ

 บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)

  เลขท่ี 18 อาคาร ทรู ทาวเวอร์ ชั้น 28

  ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง 

  เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โดยเลขานุการบริษัท ในฐานะท่ีเป็นเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบ จะเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบในการ

รวบรวมและน�าส่งเร่ืองร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแสต่างๆ ให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาและ

ด�าเนินการต่อไป ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบจะสรุปผลการด�าเนินการและน�าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการ

บริษัทเป็นรายไตรมาส
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เงื่อนไขในการรับเรื่องร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแส:

 - ไม่รับบัตรสนเท่ห์

 - ผู้ร้องเรียน/ผู้แจ้งเบาะแส ต้องระบุช่ือและนามสกุลจริง โดยบริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลไว้เป็นความลับ ซึ่งจะ 

  รับรู้ได้เฉพาะบุคคลท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบเท่าน้ัน

 - เรื่องท่ีไม่เกี่ยวข้องต่างๆ ดังตัวอย่างด้านล่างน้ี คณะกรรมการตรวจสอบจะไม่รับด�าเนินการให้:

•  การสมัครงาน

•  แบบส�ารวจ หรือ การขอรับข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ

•  การเสนอขายสินค้าหรือบริการ

•  การขอรับบริจาคหรือการสนับสนุนต่างๆ

1.15 บริษัทฯ ตระหนักและให้ความส�าคัญเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและ

พันธุ์พืช จัดโครงการปลูกจิตส�านึกอนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมประกวดภาพถ่าย  “ สัตว์มีค่าป่ามีคุณ”ครั้ง

ท่ี 23  ประจ�าปี 2560 ต่อเน่ืองเป็นประจ�าทุกปี เพื่อสร้างความตระหนักรู้ และรณรงค์ให้คนไทยหันมาให้ความ

ส�าคัญ และช่วยกันอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผ่านภาพถ่ายมากข้ึน  รวมท้ังส่งเสริมให้พนักงานเห็นความ

ส�าคัญของการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในการอนุรักษ์ธรรมชาติผ่านภาพถ่าย

ธรรมชาติ โดยจัดอบรมความรู้ด้านการถ่ายภาพธรรมชาติ  การส่ือความหมายของภาพ ความส�าคัญของภาพถ่าย

ธรรมชาติ และ ความรู้เกี่ยวกับการรักษาสัตว์ป่าและป่าไม้ของประเทศไทย ซ่ึงตลอดระยะเวลากว่า 20 ปีท่ีผ่าน

มา การประกวดภาพถ่ายธรรมชาติดังกล่าวได้รับความสนใจและมีประชาชนท่ัวไป นิสิต นักศึกษา ส่งภาพเข้ามา

ประกวดเพิ่มข้ึนเป็นประจ�าทุกปี

 นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังได้จัดอบรมความรู้ด้านการดูแลธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมโดยบรรจุเน้ือหาดังกล่าวเข้าไป

เป็นส่วนหน่ึงของการหลักสูตร การพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นการฝึกอบรมออนไลน์ท่ีส่งเสริมให้พนักงานทุกคน

เข้าไปเรียนและท�าแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน เพื่อประเมินความรู้ความเข้าใจของพนักงาน อีกท้ังยังได้จัดกิจกรรม 

“True Car Free Day” เป็นประจ�าทุก 2 เดือน เพื่อขอความร่วมมือพนักงานทุกคนงดเดินทางมาท�างานโดยรถยนต์

ส่วนตัว โดยส่งเสริมให้เดินทางด้วยวิธีอ่ืนๆ เช่น การปั่นจักรยานมาท�างาน การเดินทางด้วยรถยนต์สาธารณะ 

และหากบ้านอยุ่ใกล้กัน หรือทางเดียวกัน ให้เดินทางมาด้วยกัน กิจกรรมดังกล่าวนอกจากช่วยลดค่าใช้จ่ายด้าน

พลังงานแล้ว ยังช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ช่วยให้อากาศสดใส ส่ิงแวดล้อมสีเขียวกลับคืนมา ซึ่ง

ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารและพนักงานเป็นอย่างดี

1.16  บริษัทฯ เช่ือม่ันว่าองค์กรต้องปรับตัวให้รวดเร็วทันต่อกระแสการเปล่ียนแปลงของโลก ดังน้ัน รูปแบบการจัดการ

นวัตกรรมจึงเป็นนวัตกรรมแบบเปิดเพื่อให้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคอย่างทันท่วงที การขับเคลื่อน

องค์กรด้วยนวัตกรรมเป็นกลยุทธ์ท่ีส�าคัญในการน�าพาธุรกิจให้ก้าวไปข้างหน้าและเติบโตอย่างยั่งยืน ดังน้ัน เพื่อ

สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นสร้างองค์กรแห่งนวัตกรรม สร้างบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการ

เรียนรู้ ส่งเสริมพนักงานให้แสดงศักยภาพ สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ตอบสนองความต้องการผู้บริโภคในทุก

ไลฟ์สไตล์ ในขณะเดียวกันยังมุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสังคมและส่ิงแวดล้อมพร้อมร่วมขับเคล่ือนให้สังคม

ไทยให้ก้าวสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ

 ยุทธศำสตร์ “รู้ ผล ร่วม ใจ ท�ำ” สร้ำงให้เกิดองค์กรนวัตกรรม

 กลุ่มทรูได้นิยามนวัตกรรม หมายถึง การท�าสิ่งใหม่ ท่ีท�าให้เกิดผลลัพธ์หรือคุณค่ามากกว่าเดิม โดยมีพื้นฐาน

คือ จินตนาการ ความมุ่งม่ัน และการเปล่ียนความคิดเป็นกระบวนการ ท�าให้เกิดข้ึนจริงและส่งผลประโยชน์ต่อ 

เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

 การท�าสิ่งใหม่ หมายถึง การคิดค้นหรือต่อยอดสิ่งเดิมท่ีมีอยู่แล้วให้ดียิ่งข้ึน โดยมีระดับของความใหม่ตั้งแต่ระดับ

หน่วยงาน, ระดับองค์กร, ระดับเครือ, และระดับประเทศ

 คุณค่ามากกว่าเดิม หมายถึง คุณค่าทางเศรษฐกิจ การสร้างรายได้ การลดต้นทุนการสร้างความพึงพอใจลูกค้า 

การลดความเสี่ยงองค์กร การประหยัดเวลา นอกจากน้ียังรวมถึง การสร้างคุณค่าด้านสังคม คู่ค้า ชุมชน และ

สิ่งแวดล้อมอีกด้วย
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 กระบวนการ หมายถึง ข้ันตอนการสร้างนวัตกรรมอย่างมีระบบ โดยใช้ 9’C/9 ป.

 เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เป็นเป้าหมายท่ีส�าคัญสู่ความยั่งยืนขององค์กร

 การบริหารจัดการนวัตกรรมอย่างมีประสิทธิภาพเป็นปัจจัยหนุนส�าคัญที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

อย่างมีประสิทธิภาพ ท้ังน้ีเพื่อการก้าวเป็นผู้น�าทางธุรกิจ บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นพัฒนานวัตกรรมในหลากหลายรูป

แบบ เช่น นวัตกรรม ด้านกระบวนการ นวัตกรรมเพื่อสังคม และ นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น เพื่อใช้

เป็นเครื่องมือในการพัฒนากระบวนการท�างานของบริษัทฯ รวมท้ังการตอบสนองความต้องการของลูกค้าตาม

ยุทธศาสตร์คอนเวอร์เจนซ์ของบริษัทฯ ท่ียึดหลักการผสมผสานผลิตภัณฑ์บริการและโครงข่ายเพื่อมอบคุณค่า

และประโยชน์สูงสุดแก่ผู้บริโภค

 บริษัทฯ น�าหลักการ “รู้ ผล ร่วม ใจ ท�า” มาเป็นยุทธศาสตร์หลักท่ีส�าคัญในการพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ๆ 

โดยมุ่งสร้างความพึงพอใจของลูกค้า ให้ความส�าคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม ส่งเสริมการ

ลดต้นทุนและการสร้างรายได้ตลอดจนการรับมือกับความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน โดยมีหลักการและแนวคิดดังน้ี

 -  ยุทธศาสตร์ท่ี 1: รู้ (Intelligence & Strategy) คือ การเข้าใจความต้องการขององค์กร และผู้บริโภคผ่านการ 

  วิจัยและส�ารวจ

 -  ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : ผล (Impact & Assessment) คือ การวัดผลโดยการวิเคราะห์ประโยชน์และผลกระทบ 

  ของการปฏิบัติงานในด้านเศรษฐกิจ สังคม และ ส่ิงแวดล้อม

 -  ยุทธศาสตร์ท่ี 3 : ร่วม (Integration & Open Innovation) คือความร่วมมือภายใน และภายนอกองค์กร

 -  ยุทธศาสตร์ท่ี 4 : ใจ (Innovation Culture) คือ การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ เพื่อสร้างวัฒนธรรม 

  เชิงนวัตกรรม

 -  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 : ท�า (Innovation Development Process) คือ การลงมือสร้างสรรค์นวัตกรรมตามข้ันตอน

 การท�าให้ยุทธศาสตร์ “รู้ ผล ร่วม ใจ ท�า” น�าองค์กรไปสู่ความส�าเร็จได้น้ัน บริษัทฯ ต้องประสานความร่วมมือ

กับหน่วยงานท้ังภายใน ภายนอกองค์กร รวมท้ังสถาบันต่างๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน อาทิ สถาบันการศึกษา 

บริษัทในเครือ บริษัทคู่ค้า โดยมีศูนย์นวัตกรรมเป็นหน่วยงานหลักท่ีส�าคัญในการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ โดยยึด

กระบวนการ New Product Development (NPD) ตามกรอบข้ันตอนการบริหารจัดการนวัตกรรม (Innovation 

Process and Management) ของบริษัทฯ

 Crop Watch ระบบวิเครำะห์ข้อมูลเกษตร

 ช่วยประเมินผลสถิติทางด้านเศรษฐกิจจากผลผลิตทางเกษตรกรรมของประเทศ โดยใช้ระบบวิเคราะห์และการ

แปลผลจากข้อมูลดาวเทียมรวมถึงสถานีตรวจวัดอากาศ ช่วยให้รับทราบข้อมูลด้านความเหมาะสมของพื้นท่ีและ

สถานะของการเพาะปลูก พร้อมท้ังแสดงผลข้อมูลจากสถานีตรวจวัดอากาศแบบ real-time เพื่อติดตามการเจริญ

เติบโตของต้นข้าวและการจัดเก็บต�าแหน่งการเพาะปลูก ช่วยการคาดการณ์เวลาในการเก็บเกี่ยวผลผลิตของ

เกษตรกร ข้อมูลท่ีได้มีความส�าคัญในการวางแผนการผลิตสินค้าเกษตร และช่วยลดก�าลังคนปฏิบัติงานในการ

ลงพื้นท่ีส�ารวจลงได้อีกด้วย

 True Green Mart แอพพลิเคช่ัน ซ้ือขำยสินค้ำเกษตร

 โดยความร่วมมือของทีมกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคมและทีมนวัตกรรมร่วมมือกับธนาคารเพื่อการเกษตรและ

สหกรณ์ (ธกส.) ท�าหน้าท่ีคัดเลือกเกษตรกรท่ีมีศักยภาพในการผลิตสินค้าเกษตรสะอาด ปลอดภัย แอพพลิเคชั่น

น้ีเป็นทางเลือกใหม่ของคนกรุงเทพฯ และเป็นการช่วยสนับสนุนการสร้างงานส�าหรับเกษตรกรและกลุ่มสหกรณ์

อีกด้วย โดยในปี 2560 บริษัทฯ เริ่มทดลองน�าร่องโครงการน้ีกับพนักงานทรูและพนักงานของธกส.ในกรุงเทพฯ 

ท่ีมีสมาร์ทโฟนและใช้แอพพลิเคชั่นได้ และในอนาคตบริษัทมีแผนจะขยายฐานสินค้าในจังหวัดอ่ืนๆ ต่อไป
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 นวัตกรรมด้ำนสังคม ส่งเสริมเด็กไทยใฝ่เรียนรู้ 

 - True Plookpanya แอพพลิเคช่ันเพื่อกำรศึกษำ

 ศูนย์รวมรายการและข่าวสารทุกด้านส�าหรับการศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย ผู้ใช้สามารถเลือกรับชมบทเรียนหรือ

เน้ือหาท่ีต้องการได้ในรูปแบบการเรียนรู้ด้วยตัวเอง (Self-Learning) ท้ังยังมีระบบแจ้งเตือนเม่ือมีเน้ือหาใหม่เพิ่ม

เข้ามา เช่น คลังความรู้ GAT/PAT O-NET และ 9 วิชาสามัญ รวมท้ังระบบข้อสอบออนไลน์ ซ่ึงการใช้แอพพลิ

เคช่ันน้ีช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการเรียนพิเศษจากการติวกับสถาบันต่างๆ โดยเฉล่ียประมาณ 10,000-50,000 

บาทต่อคนต่อปี และยังช่วยลดช่องว่างทางการศึกษาของเด็กไทยท่ัวประเทศให้สามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ได้

อย่างท่ัวถึง ปัจจุบันมีผู้ดาวน์โหลดแอพพลิเคช่ันไปใช้งานแล้วกว่า 18,000 คน

 - CONNEXT ED โครงกำรผู้น�ำเพื่อกำรพัฒนำกำรศึกษำที่ย่ังยืน (Leadership Program for Sustainable  

   Education)

 เป็นหน่ึงในกลไกส�าคัญในการขับเคลื่อนโครงการสานพลังประชารัฐ ด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้น�า  

โดยริเริ่มและก่อตั้งข้ึนโดย บริษัทเอกชนช้ันน�าของประเทศ 12 บริษัท มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพัฒนาและสร้าง

เครือข่ายผู้น�ารุ่นใหม่ ท่ีมีส่วนร่วมในการพัฒนาและยกระดับการศึกษาไทยอย่างยั่งยืน

 บทบำทควำมร่วมมือระหว่ำง 12 บริษัท

 -  ก�าหนดยุทธศาสตร์ นโยบาย และกรอบการด�าเนินงานเพื่อขับเคล่ือนโครงการ CONNEXT ED

            -  คัดเลือกบุคคลากรคุณภาพภายในองค์กรของตน มาท�าหน้าท่ี “School Partner” (SP)  เพื่อมาร่วมผลักดัน 

  ยุทธศาสตร์ไปสู่โรงเรียนประชารัฐ ผ่านกระบวนการลงพื้นท่ีปฏิบัติงานจริง (Action Learning) เพื่อร่วมศึกษา 

  บริบทและจัดท�าแผนพัฒนาโรงเรียนร่วมกับผู้บริหารโรงเรียน 

            - ผู้บริหารระดับสูงจากแต่ละองค์กร  ร่วมสนับสนุนในฐานะ “School Counselor”  ท�าหน้าท่ีให้ค�าแนะน�าและ 

  ส่งเสริมการพัฒนาโรงเรียนอย่างยั่งยืน

 นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมสร้ำงกำรตระหนักรู้ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

 - แอพพลิเคชัน We Grow

 คลังข้อมูลต้นไม้ขนาดใหญ่ แพลตฟอร์มท่ีช่วยสนับสนุนการอนุรักษ์ธรรมชาติและปลูกต้นไม้เพื่อสร้างความ

ตระหนักรู้ให้ประชาชนหันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อมและสังคมมากข้ึน พัฒนาฟีเจอร์ใหม่เพิ่มข้ึนให้สามารถบันทึกจ�านวน

ต้นไม้ท่ีปลูกภายใต้ช่ือหน่วยงานและใส่ตราสัญลักษณ์ขององค์กรบนต้นไม้ท่ีปลูกได้ พร้อมจัดกิจกรรมร่วมกับค่าย

เยาวชนรักษ์พงไพรโดยน�าวิธีการใช้แอพพลิเคช่ัน We Grow เข้าในหลักสูตรของกิจกรรมน้ีด้วย ซึ่งมีโรงเรียนเข้า

ร่วมกว่า 7,000 โรงเรียน

 - ส่งเสริมสร้ำง “นวัตกร” หน้ำใหม่ ผ่ำนเวที True Innovation Awards

 นอกจากน้ีบริษัทฯ ยังมุ่งเน้นสร้างความรู ้ความเข้าใจของพนักงานในองค์กรด้วยการจัดการฝึกอบรมด้าน

นวัตกรรมให้แก่พนักงานในหัวข้อ Creative Thinking, Innovation Trends and Technology และการบริหารจัดการ

นวัตกรรม เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจและเรียนรู้วิธีคิดในเชิงนวัตกรรม เพื่อเป็นแรงกระตุ้นให้

เกิดการสร้างวัฒนธรรมนวัตกรรม (Innovation Culture) ข้ึนในองค์กร รวมท้ังการจัดกิจกรรม True Innovation  

Awards เวทีประกวดผลงานนวัตกรรม เพื่อสร้างนวัตกรหน้าใหม่ในองค์กร ตอบโจทย์การเป็นองค์กรแห่ง

นวัตกรรม พร้อมท้ังส่งเสริมการน�าผลงานด้านนวัตกรรมไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน ต่อยอดพัฒนาเป็นสินค้า

และบริการใหม่เพื่อส่งมอบคุณค่าท่ีดีสู่ลูกค้าและสังคม

 - ทรู แล็บ สนับสนุนนิสิตนักศึกษำ 

 สร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรม บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าสานต่อโครงการ ทรู แล็บ ซึ่งริเริ่มตั้งแต่ ปี 2555 เพื่อส่ง

เสริมการพัฒนานวัตกรรมและงานวิจัยภาคการศึกษา รวมท้ังการใช้นวัตกรรมยุคใหม่ตอบโจทย์ภาคธุรกิจโดย
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ร่วมกับสถาบันการศึกษาช้ันน�าของประเทศ จัดต้ังศูนย์วิจัยในพื้นท่ีของมหาวิทยาลัย พร้อมสนับสนุนทุนวิจัยแก่

สถานศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการและการวางระบบเทคโนโลยีสื่อสารและอุปกรณ์ อาทิ คอมพิวเตอร์ เครื่องมือวิจัย

และระบบรักษาความปลอดภัย เป็นต้น

 ทรู แล็บ เป็นพื้นท่ีท่ีบุคลากร นิสิต นักศึกษา ของมหาวิทยาลัยน้ันๆ ใช้เป็นพื้นท่ีเพื่อการเรียนรู้ ค้นคว้าวิจัยและ

การฝึกอบรม เพื่อกระตุ้นความคิดและสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์

 ส่งเสริมนักธุรกิจหน้ำใหม่ ผ่ำนโครงกำร “ทรู อินคิวบ์” (True Incube)

 นอกจากน้ีบริษัทฯ ยังส่งเสริมนักธุรกิจหน้าใหม่ ผ่านโครงการ “ทรู อินคิวบ์” (True Incube) ซึ่งเป็นโปรแกรม 

บ่มเพาะผู้ประกอบการไทยด้านเทคโนโลยี สร้างโอกาสให้ผู้ท่ีฝันจะสร้างธุรกิจให้ประสบความส�าเร็จ โดยมุ่งสร้าง

ระบบนิเวศน์ท่ีสมบูรณ์แบบครบวงจรส�าหรับสตาร์ทอัพโดยเฉพาะ เริ่มต้ังแต่การสร้างแรงบันดาลใจ (Inspire) 

กระตุ้นตั้งแต่ระดับมหาวิทยาลัย และส่งเสริมสนับสนุนให้ Startups รุ่นใหม่ท่ีมีไอเดียสร้างสรรค์ได้เริ่มต้นท�าความ

ฝันให้เป็นจริงผ่านการฝึกอบรมอย่างเข้มข้น พร้อมค�าแนะน�าของทีมท่ีปรึกษาตลอดจนความร่วมมือกับสถาบัน

การศึกษาต่างๆ เพื่อถ่ายเทองค์ความรู้และประสบการณ์ในบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการสร้างสรรค์นวัตกรรม รวมท้ัง

การบ่มเพาะ Startups ท่ีมีไอเดียให้เกิดเป็น Prototype ขับเคลื่อนการสร้างสรรค์นวัตกรรม ช่วย Startups ให้ขยาย

ธุรกิจอย่างก้าวกระโดดด้วย Pre-incubation & ScaleUp Program ท่ีท�าให้ธุรกิจโตได้หลายเท่าภายใน 3 เดือน 

 ท้ังน้ี ทรู อินคิวบ์ ยังเปิดโอกาสให้เหล่า Startups ระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ร่วมเป็น Partner โดยท่ี

กลุ่มทุนให้การสนับสนุนในด้านต่างๆ รวมถึงพันธมิตรท้ังในและต่างประเทศท่ีมีเครือข่ายครอบคลุมมากกว่า 20 

ประเทศใน 5 ทวีปหลักท่ัวโลก

1.17 บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา มีการจัดท�าเอกสารเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ www.truein-

novationcenter.com เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจว่าทรัพย์สินทางปัญญาหมายถึงอะไร สนับสนุนให้

พนักงานตระหนักถึงคุณค่าและให้ความเคารพตลอดจนไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาต่อผู้เป็นเจ้าของ ท้ังใน

เรื่องของลิขสิทธิ์ และ ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็น สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า 

ช่ือทางการค้า เป็นต้น ส�าหรับทรัพย์สินทางปัญญาในส่วนท่ีบริษัทฯ เป็นเจ้าของน้ัน บริษัทฯ ได้ก�าหนดแนวทาง

ปฏิบัติของพนักงานไว้อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรใน “คุณธรรมและข้อพึงปฏิบัติในการท�างาน” โดยมีสาระ

ส�าคัญก�าหนดให้พนักงานต้องปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ ไม่เปิดเผยก่อนได้รับอนุญาต ตลอดจนไม่

ใช้อย่างผิดวิธีหรือผิดกฎหมาย รวมถึงจัดอบรมให้ความรู้ และช่วยเหลือนวัตกร ในการด�าเนินการจดทะเบียนดัง

กล่าวด้วย

2.  การจัดท�ารายงานความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ มีนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ซ่ึงรับรองโดยคณะกรรมการบริษัท  และได้จัดท�ารายงานความรับ

ผิดชอบทางสังคมตามกรอบของ Global Reporting Initiative (GRI) และ หลักเกณฑ์ของ ASEAN CG Scorecard ท้ัง

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยแยกต่างหากจากรายงานประจ�าปีโดยบริษัทฯ ได้เปิดเผยนโยบายด้านความรับผิดชอบ

ต่อสังคมและรายงาน GRI ดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ท่ี www.truecorp.co.th  นอกจากน้ี บริษัทฯ  ด�าเนิน

ธุรกิจด้วยความโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล และมีความรับผิดชอบต่อสังคม ค�านึงถึงความส�าคัญด้านสังคมและ

สิ่งแวดล้อม โดยมุ่งม่ันในการน�าเทคโนโลยีและนวัตกรรมการส่ือสารของกลุ่มทรูเข้าไปสนับสนุนและส่งเสริมการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทย เพื่อให้ทุกคนในสังคมได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียม  ท้ังด้านการศึกษา ด้านการบริการ

สาธารณสุขพ้ืนฐาน เป็นการลดความเหลื่อมล�้าทางสังคม ท้ังน้ี บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลตลอดจนกิจกรรมต่างๆ เกี่ยว

กับความรับผิดชอบต่อสังคมไว้ในรายงานประจ�าปี และ แบบ 56-1 ภายใต้หัวข้อ “ความรับผิดชอบต่อสังคม”
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หมวดท่ี	4

การเป ิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

1. การเปิดเผยข้อมูล

1.1 บริษัทฯ น�าส่งรายงานทางการเงินท้ังรายไตรมาส และ รายปี ในปี 2560 ได้ภายในเวลาท่ีส�านักงาน ก.ล.ต. และ 

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ก�าหนด ท้ังน้ี บริษัทฯ ให้ความส�าคัญในการจัดท�างบการเงินให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี

ท่ีรับรองท่ัวไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอ บริษัทฯ เคร่งครัดในการน�าส่ง

งบการเงินและรายงานทางการเงินให้ทันภายในเวลาท่ีกฎหมายก�าหนดไว้เป็นอย่างยิ่ง งบการเงินของบริษัทฯ 

ได้รับการรับรองโดยไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชี ไม่เคยมีประวัติถูกส�านักงาน ก.ล.ต. สั่งให้แก้ไขงบการเงิน และ 

ไม่เคยน�าส่งรายงานทางการเงินล่าช้า 

1.2 บริษัทฯ จัดท�าค�าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการโดยอธิบายเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการ

ด�าเนินงาน การเปลี่ยนแปลงท่ีส�าคัญ ตลอดจนปัจจัยท่ีเป็นสาเหตุหรือมีผลต่อฐานะการเงินและผลการด�าเนิน

งานของบริษัทฯ  และ น�าส่งต่อ ส�านักงาน ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมกับการน�าส่ง

งบการเงินทุกไตรมาส ตลอดจนเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ท้ังน้ี เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการเปิดเผยงบการ

เงินทุกไตรมาสเพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนกับฐานะการเงินและผลการ

ด�าเนินงานของบริษัทฯ ในแต่ละไตรมาสได้ดียิ่งข้ึน

1.3 บริษัทฯ ได้รายงานนโยบายการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีและนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมท่ีคณะกรรมการ

ได้ให้ความเห็นชอบไว้โดยสรุป และรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายผ่านช่องทางต่างๆ เช่น รายงานประจ�าปี 

และ เว็บไซต์ของบริษัทฯ

1.4 บริษัทฯ ได้แสดงรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินควบคู่กับรายงานของผู้สอบ

บัญชีไว้ในรายงานประจ�าปี

1.5 ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้สอบบัญชีท่ีได้รับความเห็นชอบจากส�านักงาน ก.ล.ต. และ ได้รับการแต่งต้ังโดยท่ี

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจ�าปี 2560 ไว้ในรายงาน

ประจ�าปี และ แบบ 56-1 โดยได้แสดงรายละเอียดแยกประเภทเป็นค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee) 

และ ค่าบริการอื่น (non-audit fee) ไว้อย่างชัดเจน

1.6 บริษัทฯ เปิดเผยรายช่ือ บทบาทและหน้าท่ีของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย จ�านวนครั้งของการ

ประชุม และจ�านวนคร้ังท่ีกรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปีท่ีผ่านมา ตลอดจนความเห็นจาก

การท�าหน้าท่ีของคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพอย่างต่อเน่ืองของ

กรรมการ ไว้ในรายงานประจ�าปี ตามข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ส�านักงาน ก.ล.ต.

1.7 บริษัทฯ เปิดเผยประวัติของกรรมการทุกท่านไว้ใน รายงานประจ�าปี แบบ 56-1 และ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดย

ระบุ ช่ือ-นามสกุล อายุ ต�าแหน่ง ประวัติการศึกษา การฝึกอบรม ประสบการณ์การท�างาน จ�านวนและสัดส่วนการ

ถือหุ้นในบริษัทฯ การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอ่ืนโดยแยกอย่างชัดเจนออกเป็นหัวข้อบริษัทจดทะเบียน

และบริษัทอื่น วันเดือนปีท่ีได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ ตลอดจนระบุความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 

1.8 ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ สะท้อนถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน ทั้งนี้ บริษัทฯ 

จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ในปี 2560 ตามอัตราซ่ึงอนุมัติโดยท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2560 โดย

ยังคงเป็นอัตราเดิมตามท่ีท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2559 ได้เคยมีมติอนุมัติไว้ ซ่ึงอัตราค่าตอบแทนดัง

กล่าวไม่มีการเปลี่ยนแปลงมาตั้งแต่ปี 2545 แล้ว โดยมีรายละเอียดดังน้ี

 กรรมการได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือน โดยมีหลักเกณฑ์ในการจ่ายดังน้ี

 ประธานกรรมการ   300,000   บาทต่อเดือน

 ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ 200,000   บาทต่อเดือน

 รองประธานกรรมการ  150,000   บาทต่อเดือน

 กรรมการ   100,000   บาทต่อเดือน
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 หากกรรมการท่านใดเป็นลูกจ้างของบริษัทฯ ก็ให้ค่าตอบแทนกรรมการน้ีเป็นส่วนเพิ่มเติมจากค่าจ้างปกติของ

ลูกจ้างแต่ละท่าน

 ส�าหรับกรรมการอิสระท่ีท�าหน้าท่ีเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ได้รับค่าตอบแทน ดังน้ี

 กรรมการอิสระท่ีเป็นประธานในคณะกรรมการชุดย่อย  300,000  บาทต่อเดือน

 กรรมการอิสระท่ีเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย  200,000  บาทต่อเดือน

 ส�าหรับกรรมการอิสระท่ีมิได้เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการทุกท่านท่ีมิใช่กรรมการอิสระ 

ให้ได้รับค่าตอบแทนคงเดิม

 ในการน้ี บริษัทฯ ได้เปิดเผยจ�านวนเงินและประเภทของค่าตอบแทนท่ีกรรมการแต่ละคนได้รับจากบริษัทฯ และ

บริษัทย่อย เป็นรายบุคคล  ไว้ในรายงานประจ�าปี และ แบบ 56-1 ภายใต้หัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” และได้

น�าข้ึนเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

1.9 ในปี 2560 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ ท่ีให้จ่ายค่าตอบแทน

โดยสะท้อนภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้บริหารระดับสูงแต่ละคน และเป็นอัตราท่ีเหมาะสมโดยศึกษา

เทียบเคียงกับธุรกิจประเภทเดียวกัน และ ได้เปิดเผยข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนโดยละเอียดท้ังรูปแบบ ลักษณะ 

และ จ�านวนเงินค่าตอบแทน ไว้ในรายงานประจ�าปี และ แบบ 56-1

1.10 บริษัทฯ ก�าหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงต้องส่งส�าเนารายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ทั้ง

กรณีการรายงานครั้งแรก (แบบ 59-1) และ กรณีการเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพย์ (แบบ 59-2) ให้แก่บริษัทฯ 

ภายในช่วงเวลาเดียวกันกับการน�าส่งต่อส�านักงาน ก.ล.ต. เพื่อให้บริษัทฯ เก็บไว้เป็นหลักฐาน และ รายงานต่อ

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ�า

 บริษัทฯ ได้เปิดเผยการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง โดย

แสดงจ�านวนหุ้นที่ถือ ณ ต้นปี จ�านวนการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี และจ�านวนหุ้น  ณ สิ้นปี ไว้ใน รายงานประจ�าปี 

1.11 บริษัทฯ มีหน่วยงาน “ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์” หรือ “Investor Relations” เพื่อสื่อสารกับบุคคลภายนอกอย่าง

เท่าเทียมและเป็นธรรม ท้ังน้ี ผู้ลงทุนสามารถติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ได้ท่ีหมายเลขโทรศัพท์ 0-2858-2515 

หรือ e-mail address : ir_office@truecorp.co.th ซ่ึงบริษัทฯ ได้แจ้งช่องทางการติดต่อให้ผู้ลงทุนท่ัวไปทราบผ่าน

ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ รายงานประจ�าปี และ แบบ 56-1 ส�าหรับในปี 2560 ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ได้มีการจัด

ท�าจดหมายข่าว สื่อการสื่อสาร และรายงานการวิเคราะห์ ท่ีน�าเสนอผลการด�าเนินงานทางการเงินของบริษัทฯ 

และได้จัดให้มีการประชุมนักวิเคราะห์และนักลงทุนภายหลังจากท่ีบริษัทฯ ประกาศผลประกอบการทุกไตรมาส 

โดยจัดให้มีการประชุม ณ ส�านักงานใหญ่ของบริษัทฯ รวมท้ังผ่าน Webcast ส�าหรับนักวิเคราะห์และนักลงทุน

ท่ีไม่สามารถมาร่วมประชุมด้วยตนเองได้ นอกจากน้ีได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ และพบปะนักวิเคราะห์และ 

นักลงทุนท้ังในประเทศและต่างประเทศ ซึง่รวมถงึการจัด Roadshow และการประชุม อีกท้ังยงัเปิดโอกาสให้นักลงทุน

ท้ังประเภทสถาบันและนักลงทุนรายย่อยสามารถโทรศัพท์สอบถามข้อมูลจากทางบริษัทฯ ได้อย่างเท่าเทียมกัน 

2. ข้อมูลท่ีเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีการเผยแพร่ท้ังข้อมูลทางการเงินและข้อมูลท่ีมิใช่การเงินตามข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ท้ังฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  ผ่านช่องทางต่างๆ ท้ังช่อง

ทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ รายงานประจ�าปี แบบ 56-1 และ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ  นอกจากน้ีบริษัทฯ ยังได้เผยแพร่

เอกสารท่ีส�าคัญและจัดท�าข้อมูลรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีคาดว่าจะเป็นท่ีสนใจของนักลงทุนและนักวิเคราะห์เผยแพร่ไว้บน

เว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วย  เช่น วัตถุประสงค์และเป้าหมายระยะยาว วิสัยทัศน์และพันธกิจ ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

โครงสร้างกลุ่มบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น 10 ล�าดับแรก รายช่ือและอ�านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย 

โครงสร้างองค์กร งบการเงินและข้อมูลทางการเงินซึ่งมีข้อมูลย้อนหลังเพื่อการเปรียบเทียบไม่น้อยกว่า 3 ปี รายงาน

ประจ�าปี แบบ 56-1 หนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น ข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ 

นโยบายการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน เอกสารข่าวของบริษัทฯ  เป็นต้น และมีการ

ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเป็นระยะๆ โดยเอกสารและข้อมูลทุกประเภทท่ีเผยแพร่อยู่บนเว็บไซต์มีท้ังภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ เพื่อให้นักลงทุนและนักวิเคราะห์เข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกและเท่าเทียมกัน และ สามารถดาวน์โหลด

ข้อมูลท่ีอยู่ในความสนใจได้ ท้ังน้ี บริษัทฯ ได้แจ้งเบอร์โทรศัพท์ โทรสาร และ อีเมล์ เพื่อเป็นช่องทางส�าหรับการติดต่อ

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วย
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หมวดท่ี	5

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1. โครงสร้างคณะกรรมการ

1.1 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริษัท มีจ�านวน  18 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ประสบการณ์

หลากหลาย และ มีความสามารถเฉพาะด้านท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ จ�านวนกรรมการมีความเหมาะสมและ

เพียงพอกับขนาดและประเภทธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีกรรมการท่ีมิใช่ผู้บริหารมีประสบการณ์ในธุรกิจหลักท่ี

บริษัทฯ ด�าเนินกิจการอยู่ โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย (1) กรรมการบริหาร Executive 

Directors) 2 ท่าน และ (2) กรรมการท่ีมิใช่ผู้บริหาร (Non-Executive Directors) 16 ท่าน โดยในจ�านวนน้ี มี 

กรรมการอิสระ 6 ท่าน หรือคิดเป็นจ�านวน 1 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการท้ังหมด ซ่ึงเป็นไปตามข้อก�าหนดของ

คณะกรรมการก�ากับตลาดทุน และ มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ซ่ึงไม่เกี่ยวข้องในการบริหารงานประจ�า ซึ่งรวม

ตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จ�านวน 10 ท่าน ท้ังน้ี เป็นไปตามสัดส่วนอย่างยุติธรรมของเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น

แต่ละกลุ่ม

 บริษัทฯ ได้เปิดเผยโครงสร้างคณะกรรมการ อ�านาจหน้าท่ี หลักเกณฑ์ในการสรรหา ข้อมูลส�าคัญของกรรมการ

แต่ละท่าน เช่น ช่ือ-นามสกุล ต�าแหน่ง วันเดือนปีท่ีได้รับแต่งต้ังเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ ตลอดจนประวัติ

ของกรรมการแต่ละท่าน ไว้ในรายงานประจ�าปี และ แบบ 56-1 ตลอดจนเว็บไซต์ของบริษัทฯ  ท่ี www.truecorp.

co.th

1.2 บริษัทฯ มีการก�าหนดวาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการไว้อย่างชัดเจน โดยระบุไว้ในนโยบายการก�ากับดูแล

กิจการท่ีดี และ ข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามกฎหมาย

 ส�าหรับวาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการอิสระมีหลักเกณฑ์เช่นเดียวกับวาระการด�ารงต�าแหน่งกรรมการ

1.3 บริษัทฯ ก�าหนดคุณสมบัติของ “กรรมการอิสระ” อย่างละเอียด โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปี และ แบบ 

56-1 โดย นายโชติ โภควนิช เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบผู้มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน บริษัทฯ 

ก�าหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระไว้เข้มงวดกว่าข้อก�าหนดของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนในเรื่องสัดส่วน

การถือหุ้นในบริษัทฯ กล่าวคือ กรรมการอิสระของบริษัทฯ  จะต้องถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.75 ของจ�านวนหุ้นท่ีมี

สิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทฯ  บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุม

ของบริษัทฯ ท้ังน้ี ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระรายน้ันๆ ด้วย

1.4 บริษัทฯ มีกรรมการอิสระท่ีเป็นผู้หญิง จ�านวน 1 คน

1.5 บริษัทฯ มีประธานคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการเป็นกรรมการอิสระ

1.6 บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการแต่ละคนให้ผู้ถือหุ้นทราบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�า

ปี และ แบบ 56-1 ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้จากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ท่ี 

www.set.or.th และ เว็บไซต์ของบริษัทฯ ท่ี www.truecorp.co.th

1.7 ไม่มีกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ท่านใดเป็นหรือเคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบ

บัญชีภายนอกท่ีบริษัทฯ ใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา

1.8 บริษัทฯ มีการก�าหนดนโยบายเกี่ยวกับจ�านวนบริษัทท่ีกรรมการแต่ละคนซึ่งรวมถึงกรรมการอิสระและกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่สามารถไปด�ารงต�าแหน่งกรรมการได้ โดยก�าหนดไว้ในนโยบายการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ 

ซึ่งได้เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ กล่าวคือ กรรมการสามารถด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอ่ืนได้ แต่

ท้ังน้ี ในการเป็นกรรมการดังกล่าว ต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าท่ีกรรมการของบริษัทฯ ส�าหรับจ�านวน

บริษัทอ่ืนท่ีกรรมการแต่ละคนสามารถไปด�ารงต�าแหน่งกรรมการได้น้ัน คณะกรรมการสนับสนุนให้กรรมการ

พิจารณาจ�ากัดไว้ท่ีจ�านวนไม่เกิน 4 บริษัทจดทะเบียน ท้ังน้ี ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา ไม่มีกรรมการอิสระท่าน

ใดด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนเกินกว่า 4 บริษัท
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1.9 ประธานกรรมการของบริษัทฯ เป็น Non-Executive Director และ มิใช่บุคคลเดียวกับกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) 

อ�านาจหน้าท่ีของประธานกรรมการน้ันเป็นไปตามกฎหมาย  ส่วนอ�านาจหน้าท่ีของกรรมการผู้จัดการใหญ่  น้ัน 

คณะกรรมการบริษัทมีการก�าหนดไว้อย่างชัดเจน และเปิดเผยอ�านาจหน้าท่ีของประธานกรรมการและกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่ไว้ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” ในรายงานประจ�าปี และ แบบ 56-1 ซึ่งได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์

ของบริษัทฯ

1.10 บริษัทฯ ก�าหนดสายงานองค์กรให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน (Internal Audit) รายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจ

สอบ ซึ่งจะเป็นผู้พิจารณาให้คุณให้โทษต่อหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน

 ท้ังน้ี บริษัทฯ ได้เปิดเผยช่ือและประวัติของหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในไว้ในรายงานประจ�าปี และ แบบ 56-1 

ซึ่งได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

1.11 บริษัทฯ มีเลขานุการบริษัทซึ่งท�าหน้าท่ีให้ค�าแนะน�าด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ท่ีคณะกรรมการจะต้อง

ทราบและปฏิบัติหน้าท่ีในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการรวมท้ังประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะ

กรรมการ ท้ังน้ี เลขานุการบริษัทจบการศึกษาด้านบัญชี และได้ผ่านการอบรมในหลักสูตรท่ีเกี่ยวข้องกับการ

ปฏิบัติหน้าท่ีของเลขานุการบริษัท

 บริษัทฯ ได้เปิดเผยหน้าท่ีความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ท�างาน ตลอด

จนการผ่านการอบรมในหลักสูตรท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าท่ีของเลขานุการบริษัทไว้ในรายงานประจ�าปี และ 

แบบ 56-1 ซึ่งได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

2. คณะกรรมการชุดย่อย

2.1 คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยด้านต่างๆ เพื่อช่วยคณะกรรมการในการก�ากับดูแลกิจการ 

ดังนี้

 คณะกรรมการตรวจสอบ 

 ท�าหน้าท่ีสอบทานกระบวนการจัดท�ารายงานทางการเงินของบริษัทฯ  ระบบการควบคุมภายใน รวมถึงการบริหาร

ความเสี่ยงระบบการตรวจสอบภายใน การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจน

กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และสอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปช่ัน 

พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน พิจารณาและให้ค�าแนะน�าในการเสนอแต่งตั้ง เลือก

กลับเข้ามาใหม่ ตลอดจนเลิกจ้างผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ  และ พิจารณารายการท่ีเกี่ยวโยง และรายการท่ีอาจ

มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยมีรายละเอียดของบทบาทและหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบตามท่ี

ปรากฏในหัวข้อ 2. “คณะกรรมการชุดย่อย” 

 คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ 

 ท�าหน้าท่ีเสนอความเห็นเกี่ยวกับค่าตอบแทนของกรรมการ และ เสนอช่ือบุคคลต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อ

การแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย และ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) ตลอด

จนประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานคณะกรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม)  

 คณะกรรมการด้านการเงิน 

 ท�าหน้าท่ีช่วยคณะกรรมการบริษัทในการดูแลการบริหารการเงินและผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งในการ

น้ี คณะกรรมการด้านการเงินจะให้ความเห็นและข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับ กลยุทธ์ทางการ

เงิน งบประมาณประจ�าปี การกู้ยืมเงินหรือการก่อหน้ีสินท่ีส�าคัญ การออกหลักทรัพย์ การได้มาหรือจ�าหน่ายไป

ซึ่งสินทรัพย์ท่ีส�าคัญ ตลอดจนโครงการลงทุนท่ีส�าคัญ
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 คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการท่ีด ี

 ท�าหน้าท่ีช่วยคณะกรรมการบริษัทในการทบทวนความเหมาะสมของนโยบายการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี และ

มาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่นของบริษัทฯ  ตลอดจนดูแลให้บริษัทฯ มีการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีและเหมาะสม

กับธุรกิจของบริษัทฯ 

 คณะกรรมการบริหาร

 ท�าหน้าท่ีช่วยคณะกรรมการบริษัทในการก�ากับดูแลการบริหารงานของฝ่ายบริหารให้สอดคล้องกับทิศทางธุรกิจ 

พันธกิจ แผนยุทธศาสตร์ แผนธุรกิจ และเป้าหมายทางการเงิน ท่ีคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติไว้

 บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าว ได้แก่ รายช่ือกรรมการ หน้าท่ี 

จ�านวนครั้งการประชุมและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ไว้ในรายงานประจ�าปี และ แบบ 56-1 

ในหัวข้อ“โครงสร้างการจัดการ” นอกจากน้ี ผู้ถือหุ้น และ ผู้ลงทุนท่ัวไปสามารถดาวน์โหลดข้อมูลเกี่ยวกับคณะ

กรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ  ท่ี www.truecorp.co.th  

2.2  เพื่อความโปร่งใสและเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าท่ี และ ในขณะเดียวกันเพื่อให้คณะกรรมการชุดย่อยสามารถ

ปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิผล สมาชิกส่วนใหญ่ของคณะกรรมการชุดย่อย ประกอบไปด้วย กรรมการอิสระ 

และ กรรมการท่ีมิใช่ผู้บริหาร 

3. บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

3.1 คณะกรรมการได้ท�าหน้าท่ีพิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องท่ีส�าคัญเกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัทฯ  เช่น 

วิสัยทัศน์และภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน ความเส่ียง แผนงานและงบประมาณ โดยมีการพิจารณา

ทบทวนเร่ืองดังกล่าวเป็นประจ�าทุกปี รวมท้ังติดตามดูแลให้มีการน�าเรื่องดังกล่าวไปปฏิบัติ ตลอดจนดูแลให้ฝ่าย

จัดการด�าเนินงานตามนโยบายและแผนท่ีก�าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยยึดหลักของปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง คือ ความพอประมาณ (ตระหนักถึงขีดความสามารถท่ีแท้จริงของบริษัทฯ) ความมีเหตุผล และ 

การมีภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัว โดยตั้งม่ันอยู่บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริต และ ความรอบคอบระมัดระวัง ดูแล

ให้การด�าเนินธุรกิจต่อเน่ืองในระยะยาว ท้ังน้ี บริษัทฯ ได้เปิดเผยอ�านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการไว้ในรายงาน

ประจ�าปี และ แบบ 56-1 ซึ่งได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

 ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา รวมถึงปี 2560 บริษัทฯ ไม่มีการกระท�าใดท่ีเป็นการฝ่าฝืนหรือกระท�าผิดกฎระเบียบ

ของส�านักงาน ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3.2 คณะกรรมการได้จัดให้มีนโยบายการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร โดยคณะกรรมการ

เป็นผู้ริเริ่ม มีส่วนร่วมในการพิจารณา และอนุมัตินโยบายดังกล่าว นอกจากน้ี คณะกรรมการจะทบทวนนโยบาย

และการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจ�าทุกปี 

3.3 คณะกรรมการได้ส่งเสริมให้บริษัทฯ จัดท�าจรรยาบรรณธุรกิจท่ีเป็นลายลักษณ์อักษร โดยใช้ช่ือเรียกว่า “คุณธรรม

และข้อพึงปฏิบัติในการท�างาน” เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบัติตามมาตรฐาน

ด้านจริยธรรมท่ีบริษัทฯ ใช้ในการด�าเนินธุรกิจ และได้มีการติดตามให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกล่าวอย่าง

จริงจัง ท้ังน้ี ในปี 2559 บริษัทฯ ได้ท�าการปรับปรุง “คุณธรรมและข้อพึงปฏิบัติในการท�างาน” เพื่อให้สอดคล้อง

กับหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี  นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และ มาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น 

โดยได้เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

3.4 คณะกรรมการได้พิจารณาเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ การพิจารณาการท�ารายการท่ีอาจ

มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์มีแนวทางท่ีชัดเจนและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม

เป็นส�าคัญโดยท่ีผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และคณะกรรมการได้ก�ากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อ

ก�าหนดเกี่ยวกับข้ันตอนการด�าเนินการและการเปิดเผยข้อมูลของรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

อย่างถูกต้องครบถ้วน

 ในปี 2560 ไม่มีกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวปฏิบัติผิดข้อก�าหนด

เกี่ยวกับเรื่องความขัดแย้งของผลประโยชน์ในการท�าธุรกรรมของบริษัทฯ  เช่นเดียวกับทุกปีท่ีผ่านมา
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3.5 คณะกรรมการได้จัดให้มีระบบการควบคุมด้านการด�าเนินงาน ด้านรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตาม

กฎ ระเบียบ และนโยบาย โดยคณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รับผิดชอบในการ

ดูแลการตรวจสอบระบบการควบคุมดังกล่าว  และท�าการทบทวนระบบท่ีส�าคัญเป็นประจ�าทุกปี รวมท้ังได้มีการ

เปิดเผยความเห็นไว้ในรายงานประจ�าปีภายใต้หัวข้อ “รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ”

3.6 บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริหารความเส่ียง และมีระบบการบริหารความเส่ียงครอบคลุมท้ังองค์กรโดยได้มีการ

ประกาศใช้ “นโยบายและกรอบในการบริหารจัดการความเส่ียง” อย่างเป็นทางการ เพื่อน�าการบริหารจัดการ

ความเสี่ยงไปผสานรวมกับกลยุทธ์ทางธุรกิจและการปฏิบัติงาน โดยฝ่ายจัดการเป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบาย และ 

รายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบเป็นประจ�า อีกท้ังมีระบบการตรวจสอบภายในแบบ Risk-based Audit 

Approach ซึ่งฝ่ายตรวจสอบภายในจะท�าการสอบทานระบบงานต่างๆ และรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบ

ทราบเป็นประจ�า และได้มีการเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีภายใต้หัวข้อ “รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ”

 นอกจากน้ี บริษัทฯ ได้มีการทบทวนการประเมินความเสี่ยงเพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการเป็นประจ�า

ทุกปี

3.7 บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกของ “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” (Private 

Sector Collective Action Coalition Against Corruption (CAC)) และได้จัดท�า “มาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น” 

ข้ึนเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นหลักปฏิบัติท่ีชัดเจนในการด�าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส อันจะน�าไปสู่การพัฒนา

องค์กรและประเทศชาติอย่างยั่งยืน 

 โดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ  ได้มีมติอนุมัติ “มาตรการต่อต้านการคอร์รัปช่ัน” และ ได้ประกาศใช้มาตรการ

ดังกล่าวท่ัวท้ังองค์กรของบริษัทฯ และ บริษัทย่อยทุกแห่ง (เรียกโดยย่อว่า “บริษัทในกลุ่มทรูฯ”) โดยก�าหนดให้ 

กรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงาน ของทุกบริษัทในกลุ่มทรูฯ ต้องปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปช่ัน

ดังกล่าว โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะท�าหน้าท่ีสอบทานให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการ

คอร์รัปช่ัน 

 ท้ังน้ี บริษัทฯ มีคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี ท่ีท�าหน้าท่ีพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของมาตรการ

ต่อต้านการคอร์รัปช่ันเป็นประจ�าทุกปี เพื่อให้มีความสอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ ข้อก�าหนดของ

กฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง และน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เม่ือมีความจ�าเป็น

ต้องเปลี่ยนแปลงมาตรการ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

 นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังได้จัดให้มีกระบวนการและแนวทางในการปฏิบัติ การก�ากับดูแล การติดตามประเมินผล 

การฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้แก่พนักงาน ตลอดจนช่องทางในการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสท้ังส�าหรับพนักงาน

และบุคคลภายนอกโดยบริษัทฯ ได้เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับการด�าเนินการในเรื่องดังกล่าวไว้ในหมวดท่ี 3 

เรื่อง บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย  

3.8 คณะกรรมการมีกลไกการก�ากับดูแลบริษัทย่อย เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท ซึ่งบริษัทฯ 

ได้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไว้ ภายใต้หัวข้อ “การก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม”  

4. การประชุมคณะกรรมการ

4.1  บริษัทฯ มีการก�าหนดตารางการประชุมคณะกรรมการล่วงหน้าตลอดท้ังปีและแจ้งให้กรรมการทราบล่วงหน้า

ตั้งแต่ต้นปี รวมท้ังได้ก�าหนดวาระการประชุมหลักเป็นการล่วงหน้า  อย่างไรก็ตาม ในกรณีจ�าเป็นเร่งด่วน อาจ

มีการเรียกประชุมคณะกรรมการเป็นการเพิ่มเติมได้

4.2 บรษิทัฯ มีการก�าหนดไว้ในนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการท่ีด ีให้กรรมการท่ีมิใช่ผูบ้รหิารสามารถท่ีจะประชมุระหว่าง

กันเองได้ตามความจ�าเป็นโดยไม่มีกรรมการท่ีเป็นผู้บริหารหรือฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม เพื่ออภิปรายปัญหา

ต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการหรือเรื่องท่ีอยู่ในความสนใจ ซ่ึงในปี 2560 กรรมการท่ีมิใช่ผู้บริหารได้มีการประชุม

ระหว่างกันเองในรูปแบบของการประชุมอย่างไม่เป็นทางการหลังจากเสร็จส้ินการประชุมคณะกรรมการบริษัท

4.3 ในปี 2560 บริษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการ จ�านวน 6 ครั้ง ซ่ึงเหมาะสมกับภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบ

ของคณะกรรมการและการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ท้ังน้ี สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมของกรรมการทุกคนคิดเป็น

ร้อยละ 82.24 ของจ�านวนการประชุมท้ังปี



214 รายงานประจ�าปี 2560

4.4 ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) ร่วม

กันพิจารณาการเลือกเร่ืองเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมคณะกรรมการ นอกจากน้ี กรรมการแต่ละคนมีความ

เป็นอิสระท่ีจะเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุม

4.5 บริษัทฯ จัดส่งข้อมูลประกอบการประชุมให้แก่กรรมการเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันท�าการก่อนวันประชุม 

โดยข้อมูลมีลักษณะโดยย่อแต่ให้สารสนเทศครบถ้วน ส�าหรับเรื่องท่ีไม่ประสงค์เปิดเผยเป็นลายลักษณ์อักษรก็ให้

น�าเรื่องอภิปรายกันในท่ีประชุม

4.6 ประธานกรรมการจัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอท่ีฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอท่ีกรรมการจะอภิปราย

ปัญหาส�าคัญกันอย่างรอบคอบโดยท่ัวกัน และส่งเสริมให้มีการใช้ดุลยพินิจท่ีรอบคอบ โดยกรรมการให้ความ

สนใจกับทุกประเด็นท่ีน�าสู่ท่ีประชุม รวมถึงประเด็นการก�ากับดูแลกิจการ

4.7 คณะกรรมการสามารถเข้าถึงสารสนเทศท่ีจ�าเป็นเพิ่มเติมได้จากกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือเลขานุการบริษัท 

หรือผู้บริหารอื่นท่ีได้รับมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายท่ีก�าหนดไว้ นอกจากน้ี ในกรณีท่ีจ�าเป็นคณะกรรมการ

บริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ อาจจัดให้มีความเห็นอิสระจากท่ีปรึกษาหรือ ผู้ประกอบวิชาชีพ

ภายนอก โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ 

4.8 คณะกรรมการสนับสนุนให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม)เชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อ

ให้สารสนเทศรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะท่ีเป็นผู้เกี่ยวข้องกับปัญหาโดยตรง 

5. การประเมินตนเองของคณะกรรมการท้ังคณะ กรรมการรายบุคคล และคณะกรรมการชุดย่อย

5.1 คณะกรรมการบริษัทได้ท�าการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการท้ังคณะเป็นประจ�าทุกปี โดยมีหลัก

เกณฑ์และกระบวนการดังต่อไปน้ี

 หลักเกณฑ์ในการประเมิน 

 หลักเกณฑ์การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทท้ังคณะเป็นการประเมินระดับคะแนนความเห็น ซึ่งแบ่ง

เป็น 3 ระดับ คือ

 - ระดับต�่า (สมควรปรับปรุง)

 - ระดับปานกลาง (ยอมรับได้ แต่สามารถปรับปรุงได้อีก)

 -  ระดับดีมาก (สมควรรักษาไว้)

 โดยมีรายละเอียดของหลักเกณฑ์ซึ่งครอบคลุมในเรื่อง ดังต่อไปน้ี

 - ความเข้าใจของกรรมการท่ีมีต่อบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัท ธุรกิจของบริษัท กลยุทธ์ของบริษัท 

 - ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการและฝ่ายบริหาร

 - บทบาทและกระบวนการประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม)

 - ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ

 - การจัดสรรเวลาอย่างเหมาะสมส�าหรับแต่ละวาระการประชุม ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

 - การน�าเสนอความคิดเห็นของกรรมการท่ีเกี่ยวข้องกับประเด็นท่ีพิจารณา

 - การเปิดโอกาสและสนับสนุนให้กรรมการทุกท่านสามารถแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ

 กระบวนการ

 ประธานคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีจะเป็นผู้ลงนามในจดหมาย เพื่อน�าส่งแบบฟอร์มการประเมินให้แก่

กรรมการทุกท่าน โดยขอให้กรรมการแต่ละท่านส่งแบบประเมินกลับมายังเลขานุการบริษัทเพื่อท�าหน้าท่ีรวบรวม

ข้อมูล ล�าดับต่อมา เลขานุการบริษัทจะท�าการประมวลผลและน�าเสนอผลสรุปต่อคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ

ท่ีดีเพื่อวิเคราะห์ผลการประเมิน หลังจากน้ัน คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีจะรายงานผลการประเมินต่อ

คณะกรรมการบริษัทฯ พร้อมท้ังให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงตามควรแก่กรณี
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5.2 ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทฯ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นรายบุคคล ซึ่งได้ด�าเนินการเป็นประจ�าทุก

ปี โดยมีหลักเกณฑ์และกระบวนการ ดังต่อไปน้ี

 หลักเกณฑ์ 

 หลักเกณฑ์การประเมินตนเองของกรรมการเป็นรายบุคคล เป็นการประเมินระดับคะแนนความเห็น ซึ่งแบ่งออก

เป็น 3 ระดับ เช่นเดียวกับท่ีกล่าวในข้อ 5.1 โดยท�าการประเมินในเรื่องดังต่อไปน้ี

 - ความพึงพอใจของกรรมการรายบุคคลท่ีมีผลต่อการด�าเนินงานของคณะกรรมการ ผลการด�าเนินงานของ 

  บริษัทฯ ผลการด�าเนินงานของบริษัทย่อย ตลอดจนการด�าเนินการแก้ไขปัญหาของฝ่ายจัดการ

 - ความเข้าใจของกรรมการท่ีมีต่อบทบาทหน้าท่ีของกรรมการรายบุคคล 

 - ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการรายบุคคลและฝ่ายบริหาร

 - บทบาทและกระบวนการประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม)

 - ผลการปฎิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ

 - การจัดสรรเวลาอย่างเหมาะสมส�าหรับแต่ละวาระการประชุม ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

 - การเตรียมตัวก่อนการประชุมของกรรมการรายบุคคล

 - ความสามารถในการแสดงความคิดเห็นของกรรมการรายบุคคลอย่างเป็นอิสระและเป็นกลาง

 - การเปิดโอกาสและสนับสนุนให้กรรมการรายบุคคลสามารถแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ

 กระบวนการ

 ประธานคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีจะเป็นผู้ลงนามในจดหมาย เพื่อน�าส่งแบบฟอร์มการประเมินให้แก่

กรรมการทุกท่าน โดยขอให้กรรมการแต่ละท่านส่งแบบประเมินกลับมายังเลขานุการบริษัทเพื่อท�าหน้าท่ีรวบรวม

ข้อมูล ล�าดับต่อมา เลขานุการบริษัทจะท�าการประมวลผลและน�าเสนอผลสรุปต่อคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ

ท่ีดีเพื่อวิเคราะห์ผลการประเมิน หลังจากน้ัน คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีจะรายงานผลการประเมินต่อ

คณะกรรมการบริษัทฯ พร้อมท้ังให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงตามควรแก่กรณี

5.3 นอกจากน้ี คณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด ได้ท�าการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นรายคณะ เป็นประจ�า

ทุกปีเช่นกัน โดยมีหลักเกณฑ์และกระบวนการดังต่อไปน้ี

 หลักเกณฑ์ 

 หลักเกณฑ์การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย เป็นการประเมินระดับคะแนนความเห็น ซ่ึงแบ่งออก

เป็น 3 ระดับ เช่นเดียวกับท่ีกล่าวในข้อ 5.1 โดยท�าการประเมินในเรื่องดังต่อไปน้ี

 - ความพึงพอใจของกรรมการท่ีมีผลต่อการด�าเนินงานของคณะกรรมการชุดย่อยท่ีตนสังกัด ผลการด�าเนินงาน 

 ของบริษัทฯ ผลการด�าเนินงานของบริษัทย่อย ตลอดจนการด�าเนินการแก้ไขปัญหาของฝ่ายจัดการ

 - ความเข้าใจของกรรมการท่ีมีต่อบทบาทหน้าท่ีของการเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยท่ีตนสังกัด

 - ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยท่ีตนสังกัด และฝ่ายบริหาร

 - การเตรียมตัวก่อนการประชุมของกรรมการ

 - ความสามารถในการแสดงความคิดเห็นของกรรมการอย่างเป็นอิสระและเป็นกลาง

 - การเปิดโอกาสและสนับสนุนให้กรรมการทุกท่านสามารถแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ

 กระบวนการ

 เลขานุการบริษัท จะจัดส่งแบบประเมินตนเองให้กรรมการแต่ละท่านของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด เพื่อท�าการ

ประเมิน และขอให้กรรมการแต่ละท่านส่งแบบประเมินกลับมายังเลขานุการบริษัท เพื่อท�าหน้าท่ีรวบรวมข้อมูล 

ล�าดับต่อมา เลขานุการบริษัทจะท�าการประมวลผลและน�าเสนอผลสรุปต่อท่ีประชุมคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละ

คณะ เพื่อวิเคราะห์ผลการประเมิน จากน้ันประธานคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะจะรายงานผลการประเมิน

ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
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6. ค่าตอบแทน

6.1 ค่าตอบแทนของกรรมการของบริษัทฯ จัดได้ว่าอยู่ในลักษณะท่ีเปรียบเทียบได้กับระดับท่ีปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม 

ประสบการณ์ ภาระหน้าท่ี ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) รวม

ถึงประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน นอกจากน้ี กรรมการท่ีได้รับมอบหมายหน้าท่ีและความรับ

ผิดชอบเพิ่มข้ึน เช่น กรรมการอิสระท่ีเป็นสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อยก็ได้รับค่าตอบแทนเพิ่มท่ีเหมาะสม

ด้วย

 บริษัทฯ เปิดเผยค่าตอบแทนของกรรมการในปี 2560 เป็นรายบุคคลไว้ในรายงานประจ�าปี และ แบบ 56-1 ซึ่ง

ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

6.2 ค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูงเป็นไปตามหลักการและนโยบายท่ีคณะกรรมการ

ก�าหนดภายในกรอบท่ีได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น (ส�าหรับค่าตอบแทนประเภทท่ีต้องได้รับการอนุมัติจากท่ี

ประชุมผู้ถือหุ้น) และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ระดับค่าตอบแทนท่ีเป็นเงินเดือน ผลตอบแทนการปฏิบัติ

งาน และผลตอบแทนจูงใจในระยะยาว ก็มีความสอดคล้องกับผลงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของผู้

บริหารแต่ละคนด้วย

6.3 คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานคณะ

กรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) เป็นประจ�าทุกปีเพื่อน�าไปใช้ในการพิจารณาก�าหนดค่า

ตอบแทนของประธานคณะกรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) โดยใช้บรรทัดฐานท่ีได้ตกลง

กันล่วงหน้ากับประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่(ร่วม) ตามเกณฑ์ท่ีเป็นรูปธรรม ซ่ึงรวมถึง

ผลการปฏิบัติงานทางการเงิน ผลงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ในระยะยาว การพัฒนา

ผู้บริหาร ฯลฯ และกรรมการอาวุโสท่ีได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ เป็นผู้สื่อสาร ผลการพิจารณาให้

ประธานคณะกรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) ทราบ 

7. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

7.1 บริษัทฯ ส่งเสริมและอ�านวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องในระบบการก�ากับ

ดูแลกิจการของบริษัทฯ  เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ  ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท เป็นต้น เพื่อให้มีความ

รู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ือง การฝึกอบรมและให้ความรู้ดังกล่าว มีท้ังท่ีกระท�าเป็นการภายในบริษัทฯ และ

ใช้บริการของสถาบันภายนอก

7.2 คณะกรรมการสนับสนุนกรรมการให้เข้าอบรมหลักสูตรหรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาท่ีเป็นการเพิ่มพูนความรู้ใน

การปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ือง โดยในปี 2560 มีกรรมการของบริษัทฯ จ�านวน 3 ท่าน เข้ารับการอบรมต่อเน่ือง 

ซี่งเป็นหลักสูตรท่ีจัดโดย IOD ดังน้ี

 •  Director Certification Program

 •  Nomination Committee Best Practice Guideline

 •  Audit Committee Forum

 •  National Director Conference 2017 “Steering Governance in a Changing World” 

 •  COSO Enterprise Risk Management: Integrating with Strategy and Performance

7.3 ทุกครั้งท่ีมีการแต่งตั้งหรือเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม่ ฝ่ายจัดการได้จัดท�าและน�าส่งเอกสารและข้อมูลท่ีเป็น

ประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของกรรมการใหม่ รวมถึงการจัดให้มีการแนะน�าลักษณะธุรกิจและแนวทางการ

ด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการใหม่

7.4 บริษัทฯ มีการจัดท�า “แผนสืบทอดต�าแหน่ง” อย่างเป็นทางการส�าหรับผู้บริหารระดับสูง  เน่ืองจาก ตระหนักยิ่งว่า 

การวางแผนสืบทอดต�าแหน่งเป็นองค์ประกอบท่ีส�าคัญประการหน่ึงของความส�าเร็จทางธุรกิจในอนาคต บริษัทฯ 

จึงได้มีการก�าหนดกระบวนการและข้ันตอนปฏิบัติในการคัดเลือกบุคลากรท่ีจะเข้ามารับผิดชอบในต�าแหน่งบริหาร

ท่ีส�าคัญทุกระดับ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม โดยมีกระบวนการจัดท�าแผนสืบทอดต�าแหน่ง ดังต่อไปน้ี 
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 (1) ก�าหนดรายรายช่ือและท�าการประเมินผู้ท่ีอยู่ในข่ายได้รับคัดเลือกให้เข้ากระบวนการสืบทอดต�าแหน่ง  

  ผู้บริหารระดับสูง และผู้บริหารท่ีด�ารงต�าแหน่งท่ีส�าคัญ ก�าหนดรายชื่อและท�าการประเมินผู้บริหารใน 

 ล�าดับถัดลงมา และผู้ท่ีอยู่ในข่ายได้รับคัดเลือกให้เข้ากระบวนการสืบทอดต�าแหน่ง โดยด�าเนินการ 

 ประเมินดังน้ี 

 -  การประเมินพนักงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

  ท่ีผ่านมาและแนวโน้มผลการปฏิบัติงานในอนาคต การประเมินความสามารถในการตัดสินใจ จุดเด่น  

  สิ่งท่ีต้องปรับปรุงและพัฒนาการให้ค�าแนะน�าเกี่ยวกับงานและเส้นทางอาชีพ รวมถึงการประเมิน 

  ศักยภาพของพนักงาน 

 -  การประเมิน 360 องศา ตามพฤติกรรมท่ีสอดคล้องกับค่านิยมองค์กร

 -  การประเมินตาราง 9 ช่อง โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานและพฤติกรรมท่ีสอดคล้องกับค่านิยม 

  องค์กร

  (2) จัดท�าผังรายช่ือผู้สืบทอดต�าแหน่ง   

ผู้ด�ารงต�าแหน่ง จัดท�าผังรายช่ือผู้สืบทอดต�าแหน่งของตน โดยระบุช่ือผู้ใต้บังคับบัญชาท่ีเป็นผู้ท่ี 

เหมาะสมท่ีสดุท่ีสามารถรบัต�าแหน่งแทนได้จ�านวน 3 คน (อาจมีจ�านวนมากหรอืน้อยกว่าน้ีได้) โดยเรยีง 

ตามล�าดับความพร้อมของผู้ได้รับการเสนอช่ือแต่ละคน

  (3) พิจารณาทบทวนผังรายช่ือผู้สืบทอดต�าแหน่งและจัดท�าแผนสืบทอดต�าแหน่งของบริษัทโดยรวม 

กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู ้บริหารระดับสูง และผู้บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคล ประชุมพิจารณา 

ทบทวนผังรายช่ือผู ้สืบทอดต�าแหน่ง และรวบรวมแผนสืบทอดต�าแหน่งท้ังหมดของบริษัท 

โดยมีองค์ประกอบคือ รายงานภาพรวมธุรกิจ โครงสร้างองค์กร ผังรายช่ือผู ้ได้รับคัดเลือก 

ให้เข้ากระบวนการสืบทอดต�าแหน่ง  ตาราง 9 ช่อง ผลการประเมินพนักงาน และผลการประเมิน 

360 องศา

 (4) จัดท�าแผนพัฒนาผู้บริหารท่ีได้รับการบรรจุช่ือลงในแผนสืบทอดต�าแหน่งเป็นรายบุคคล ด�าเนินการ 

 พัฒนาตามแผน และติดตามผลการพัฒนา  

 (5)  ด�าเนินการประเมินและทบทวนแผนสืบทอดต�าแหน่งเป็นประจ�าทุกปี

ท้ังน้ี ผู้บริหารท่ีได้รับการบรรจุชื่อลงในแผนสืบทอดต�าแหน่ง จะได้รับการพัฒนาตามแผนท่ีวางไว้เป็น

รายบุคคล มีโครงการอบรมพัฒนาท่ีเน้นการลงมือปฏิบัติจริง การมอบหมายงานท่ีท้าทาย รวมท้ังการ

หมุนเวียนงาน เพื่อพัฒนาทักษะการเป็นผู้น�าให้ถึงพร้อมท้ังความรอบรู้ในธุรกิจและการพัฒนาองค์กร

อย่างรอบด้าน เพื่อให้ม่ันใจว่ามีความต่อเน่ืองในการจัดเตรียมผู้น�าท่ีมีความพร้อม เหมาะสมส�าหรับ

ต�าแหน่งผู้บริหารระดับสูง และต�าแหน่งท่ีส�าคัญได้ทันทีเม่ือมีต�าแหน่งว่างลงหรือเพื่อรองรับการขยาย

ตัวของธุรกิจ
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CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY         

ความรับผิดชอบต่อสังคม

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

กลุ่มทรูด�ำเนินธุรกิจภำยใต้ควำมถูกต้องตำมกฎหมำย กฎเกณฑ์ ข้อก�ำหนดท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดจนหลักคุณธรรมและกำรมี

หลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี ดูแลสิทธิ์ตำมท่ีกฎหมำยก�ำหนดของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่ำงๆ (Stakeholders) และประสำน

ประโยชน์ร่วมกันอย่ำงเหมำะสม เพื่อให้ม่ันใจว่ำสิทธิ์ดังกล่ำวได้รับกำรคุ้มครองและปฏิบัติด้วยดี ได้รับผลตอบแทนท่ีเป็น

ธรรมด้วยกันทุกฝ่ำย คณะกรรมกำรบริษัทฯ จึงมี “นโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี” เพื่อก�ำหนดหลักกำรก�ำกับดูแลท่ี

เหมำะสม และจัดท�ำ “ประมวลคุณธรรมและข้อพึงปฏิบัติในกำรท�ำงำน” (Code of Conduct) เพื่อเป็นแนวทำงให้ผู้บริหำร

และพนักงำนของกลุ่มทรูถือปฏิบัติอย่ำงเคร่งครัด

นโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี และคุณธรรมข้อพึงปฏิบัติในกำรท�ำงำน เป็นกรอบและแนวทำงปฏิบัติ ให้ด�ำเนินธุรกิจ

โดยค�ำนึงถึงควำมเสมอภำค เป็นธรรม ไม่เอำรัดเอำเปรียบ มีควำมซ่ือสัตย์และโปร่งใสในกำรด�ำเนินธุรกิจ ไม่เรียกรับและ

จ่ำยผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่สุจริตในกำรค้ำกับคู่ค้ำ

กลุ่มทรู ตระหนักดีว่ำ กำรประกอบกิจกำรด้วยควำมเป็นธรรมและโปร่งใส เป็นหัวใจส�ำคัญในกำรด�ำเนินงำน คือ ต้องมี

ควำมสุจริตและตรวจสอบได้เพื่อประโยชน์ท่ีเท่ำเทียมกันของทุกฝ่ำย โดยมีกระบวนกำรสั่งซื้อสินค้ำ และบริกำรระหว่ำง

บริษัทกับผู้ขำยสินค้ำและบริกำร ผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ท่ีสะดวกต่อกำรตรวจสอบในด้ำนต่ำงๆ อำทิ งบประมำณ กำร

ตรวจสอบอ�ำนำจอนุมัติ และกำรตรวจสอบข้อมูลอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ซ่ึงกำรส่ังซ้ือสินค้ำน้ันสำมำรถส่ังซื้อสินค้ำและบริกำร      

ได้โดยตรงผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ต  ผู้สั่งซ้ือสินค้ำสำมำรถเลือกซื้อสินค้ำ และบริกำรได้เองจำก Online Catalogue ใน 

ลักษณะของ Self Service และสำมำรถระบุควำมต้องกำรส่ังซ้ือได้ด้วยตนเอง (Online Purchasing) 

นอกจำกน้ี ยังมีมำตรกำรก�ำกับดูแลท่ีดีท�ำให้เกิดควำมโปร่งใส เป็นธรรม เพื่อประโยชน์ท่ีเท่ำเทียมกันทุกฝ่ำย และมีระบบ

ท่ีตรวจสอบได้ ดังน้ี 

• มีกระบวนกำรคัดเลือกผู้ขำยสินค้ำและบริกำรอย่ำงเท่ำเทียมกัน ด้วยกำรเปรียบเทียบรำคำท่ีเหมำะสม ตำมนโยบำย 

 ของแต่ละบริษัทฯในกลุ่มทรู

• มีกำรระบุงบประมำณ เพื่อควบคุมค่ำใช้จ่ำยของหน่วยงำนต่ำงๆ หำกงบประมำณไม่เพียงพอ ก็ไม่สำมำรถด�ำเนินกำร 

 ในกำรสั่งซื้อได้

• ในกำรอนุมัติกำรสั่งซื้อสินค้ำและบริกำร มีกำรอนุมัติอย่ำงเป็นข้ันตอนตำมระดับต�ำแหน่ง ท�ำให้สำมำรถตรวจสอบผู้มี 

 อ�ำนำจอนุมัติ ตำมมูลค่ำสินค้ำได้

• ฝ่ำยจัดซื้อ มีกำรตรวจสอบกำรสั่งซื้อสินค้ำและบริกำรทุกครั้ง

อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯ ก�ำหนดให้มีกำรตรวจสอบกระบวนกำรส่ังซื้อในทุกข้ันตอนตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนกำร และสำมำรถ

เรียกดูประวัติ รำยละเอียดกำรสั่งซื้อสินค้ำและบริกำรต่ำงๆ ได้อีกด้วย 
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2. การต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น

กลุ่มทรูให้ควำมส�ำคัญในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต ตลอดจนกำรรับและกำรจ่ำยสินบน ซึ่งก�ำหนดไว้ใน “ประมวลคุณธรรมและ

ข้อพึงปฏิบัติในกำรท�ำงำน” โดยห้ำมพนักงำนเรียกร้องหรือรับสินน�้ำใจเพื่อตนเองหรือเพื่อผู้อ่ืน จำกบุคคลท่ีร่วมท�ำธุรกิจด้วย 

และห้ำมกำรจ่ำยเงินหรือให้ควำมช่วยเหลือท่ีถือว่ำเป็นกำรติดสินบน

นอกจำกน้ียังได้ประกำศเจตนำรมณ์ในกำรเข้ำร่วมเป็น “แนวร่วมปฏิบัติของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต” และ

มีควำมมุ่งม่ันท่ีจะปฏิบัติตำมกฎหมำยของประเทศไทยในกำรต่อต้ำนกำรคอรัปชั่นอย่ำงเคร่งครัด โดยจัดท�ำมำตรกำรต่อ

ต้ำนคอร์รัปช่ันเป็นลำยลักษณ์อักษร เพื่อเป็นหลักปฏิบัติท่ีชัดเจนในกำรด�ำเนินธุรกิจ  น�ำไปสู่กำรพัฒนำองค์กรและประเทศ

ชำติอย่ำงยั่งยืน รวมท้ังยังมุ่งสร้ำงและรักษำวัฒนธรรมองค์กรท่ียึดม่ันว่ำ กำรทุจริตคอรัปช่ันทุกรูปแบบถือเป็นสิ่งต้อง

ห้ำมกระท�ำและยอมรับไม่ได้ โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนทุกคน ต้องไม่ยอมรับ

กำรคอรัปช่ันทุกรูปแบบ ท้ังทำงตรงหรือทำงอ้อม และมีหน้ำท่ีปฏิบัติตำมมำตรกำรต่อต้ำนกำรคอรัปช่ันอย่ำงเคร่งครัด 

โดยห้ำมรับสินบนในกำรด�ำเนินธุรกิจทุกชนิด กำรด�ำเนินกำรของบริษัทฯ และกำรติดต่องำนกับภำครัฐจะต้องเป็นไปอย่ำง

โปร่งใส ซื่อสัตย์  และต้องด�ำเนินกำรให้เป็นไปตำมท่ีกฎหมำยก�ำหนด

กลุ่มทรู ได้รับประกำศนียบัตรรับรองกำรเป็นสมำชิกแนวร่วมปฏิบัติภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต  สะท้อนจุดยืน

ขององค์กรในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปช่ัน ตำมแนวทำงกำรด�ำเนินธุรกิจบนหลักธรรมภิบำล โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็น

แบบอย่ำงท่ีดีให้แก่สังคมโดยรวม และสอดคล้องกับเป้ำหมำยกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนขององค์กร โดยจะมีผลครอบคลุม 3 ป ี

(นับตั้งแต่ปี 2560) 

1)  เป ิดช ่องร้องเรียนเพ่ือความเป ็นธรรม

บริษัทจัดช่องทำงให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสำมำรถร้องเรียน หรือแจ้งเบำะแสเกี่ยวกับกำรทุจริตประพฤติมิชอบ หรือ         

กำรกระท�ำผิดจรรยำบรรณธุรกิจ ส่งถึงคณะกรรมกำรบริษัท ผ่ำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยประชำสัมพันธ์ไว้บนเว็บไซต์

ของบริษัท www.truecorp.co.th

นอกจำกน้ีผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสำมำรถร้องเรียนหรือแจ้งเบำะแส (โดยจะได้รับกำรเก็บรักษำข้อมูลไว้ เป็นควำมลับ)  

เกี่ยวกับกำรทุจริต ประพฤติมิชอบ หรือ กำรกระท�ำ ผิดจรรยำบรรณธุรกิจ โดยสำมำรถส่งถึงคณะกรรมกำร ผู้บริหำร หรือ 

หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ดังน้ี

1.1 คณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยอีเมล ไปท่ี  auditcommitee@truecorp.co.th หรือ ส่งจดหมำยปิดผนึก และ จ่ำหน้ำซอง  

 ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ หรือ คณะกรรมกำรตรวจสอบโดยตรงตำมท่ีอยู่ ดังน้ี  ประธำนคณะกรรมกำร 

 ตรวจสอบ  บริษัท ทรู คอร์ปอเรช่ัน จ�ำกัด (มหำชน) 18 อำคำรทรูทำวเวอร์ ถนนรัชดำภิเษก ห้วยวำง กรุงเทพฯ 10310 

1.2 ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรหรือกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ (ร่วม) โดยส่งอีเมลหรือส่งจดหมำยปิดผนึกจ่ำหน้ำซองถึง 

 ประธำนคณะกรรมกำรบริหำร หรือ กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ (ร่วม) ตำมท่ีอยู่ ดังน้ี

 ประธำนคณะกรรมกำรบริหำร บริษัท ทรู คอร์ปอเรช่ัน จ�ำกัด (มหำชน) 18 อำคำรทรูทำวเวอร์ ถนนรัชดำภิเษก  

 ห้วยขวำง กรุงเทพฯ 10310 

 หรือกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ (ร่วม) บริษัท ทรู คอร์ปอเรช่ัน จ�ำกัด (มหำชน) 18 อำคำรทรูทำวเวอร์ ถนนรัชดำภิเษก 

 ห้วยขวำง กรุงเทพฯ 10310

1.3 หน่วยงำนด้ำนทรัพยำกรบุคคล โดยส่งจดหมำยปิดผนึก และจ่ำหน้ำซอง ถึงหัวหน้ำคณะผู้บริหำรด้ำนทรัพยำกร 

 บุคคลโดยตรงตำมท่ีอยู่ ดังน้ี



220 รายงานประจ�าปี 2560

 หัวหน้ำคณะผู้บริหำรด้ำนทรัพยำกรบุคคล บริษัท ทรู คอร์ปอเรช่ัน จ�ำกัด (มหำชน) 18 อำคำรทรูทำวเวอร ์

 ถนนรัชดำภิเษก ห้วยขวำง กรุงเทพฯ 10310 

 หรือ ส่งผ่ำนช่องทำงของหน่วยงำน Human Resources Compliance & Assurance โทรศัพท์ 02-858-2023 

 โทรสำร 02-858-4906 หรือ โดยทำงอีเมลล์ CodeofConduct@truecorp.co.th หรือ 

1.4 ฝ่ำย Fraud & Cyber-Crime โดยส่งอีเมล ไปท่ี  Nopadol_Som@truecorp.co.th 

เลขำนุกำรบริษัท ในฐำนะท่ีเป็นเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรตรวจสอบ จะเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบในกำรรวบรวมและน�ำ

ส่งเรื่องร้องเรียนหรือกำรแจ้งเบำะแสต่ำงๆ ให้แก่คณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อพิจำรณำและด�ำเนินกำรต่อไป ซ่ึงคณะ

กรรมกำรตรวจสอบจะสรุปผลกำรด�ำเนินกำรและน�ำเสนอรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ เป็นรำยไตรมำส

เงื่อนไขในกำรรับเรื่องร้องเรียนหรือกำรแจ้งเบำะแส

• ไม่รับบัตรสนเท่ห์

• ผู้ร้องเรียน/ผู้แจ้งเบำะแส ต้องระบุช่ือและนำมสกุลจริง โดยบริษัทฯ จะเก็บรักษำข้อมูลไว้เป็นควำมลับ ซึ่งจะรับรู้ได ้

 เฉพำะบุคคลท่ีได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบเท่ำน้ัน

เรื่องท่ีไม่เกี่ยวข้องต่ำงๆ ดังตัวอย่ำงด้ำนล่ำงน้ี คณะกรรมกำรตรวจสอบจะไม่รับด�ำเนินกำรให้

• กำรสมัครงำน

• แบบส�ำรวจ หรือ กำรขอรับข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ

• กำรเสนอขำยสินค้ำหรือบริกำร

• กำรขอรับบริจำคหรือกำรสนับสนุนต่ำงๆ

2) การดูแลเรื่องการใช ้ข ้อมูลภายใน

กลุ่มทรู ตระหนักถึงควำมส�ำคัญของกำรป้องกันกำรน�ำข้อมูลภำยในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน โดยมีกำรก�ำกับ

ดูแลกำรใช้ข้อมูลภำยใน  ก�ำหนดเป็นข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับกำรใช้ข้อมูลภำยในเพื่อกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ไว้ในคุณธรรมและ

ข้อพึงปฏิบัติในกำรท�ำงำน ควบคู่กับกำรใช้มำตรกำรตำมกฎหมำยในกำรดูแลกรรมกำรและผู้บริหำรในกำรน�ำข้อมูลภำยใน

ของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ป้องกันมิให้กรรมกำรและผู้บริหำรท่ีมีส่วนใกล้ชิดกับข้อมูลของ 

บริษัทฯ น�ำข้อมูลภำยในท่ีตนล่วงรู้มำจำกกำรเป็นกรรมกำรและผู้บริหำรไปแสวงหำประโยชน์ใดๆ อันจะเป็นกำรฝ่ำฝืน

หน้ำท่ีควำมรับผิดชอบของตนท่ีมีต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น จึงก�ำหนดเป็นหลักให้ถือปฏิบัติอย่ำงเคร่งครัดในกำรท่ีต้อง

เก็บรักษำสำรสนเทศท่ีส�ำคัญท่ียังไม่ได้เปิดเผยไว้เป็นควำมลับ โดยจ�ำกัดให้รับรู้ได้เฉพำะกรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูง

ท่ีเกี่ยวข้องเท่ำน้ัน 

นอกจำกน้ีในกำรซื้อ ขำย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ท่ีออกโดยบริษัทฯ  กรรมกำรและผู้บริหำรต้องรำยงำนต่อส�ำนักงำน

คณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์  (ส�ำนักงำน ก.ล.ต.)  ภำยใน 3 วันท�ำกำรนับแต่วันท่ีเกิดรำยกำรข้ึน 

พร้อมท้ังส่งส�ำเนำรำยงำนดังกล่ำว จ�ำนวน 1 ชุด ให้แก่บริษัทเพื่อเก็บเป็นหลักฐำนและรำยงำนต่อท่ีประชุมคณะกรรมกำร

บริษัทเป็นประจ�ำ เพื่อให้ม่ันใจว่ำกรรมกำรและผู้บริหำรสำมำรถบริหำรและด�ำเนินกิจกำรด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส 

และสอดคล้องกับนโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีของบริษัทฯ และยังมีส่วนช่วยให้ผู้ถือหุ้นตลอดจนผู้ลงทุนท่ัวไปเกิด

ควำมเช่ือม่ันในกรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัทฯ
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3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

กลุ่มทรู เล็งเห็นควำมส�ำคัญของกำรเป็นส่วนหน่ึงของประชำคมโลก ในฐำนะของบรรษัทพลเมืองท่ีดี และมีควำมมุ่งม่ันท่ี                                                                                                                                  

จะร่วมสร้ำงสรรค์ควำมเป็นอยู่ท่ีดีให้เกิดข้ึน โดยเข้ำร่วมเป็นสมำชิก UN Global Compact ด้วยควำมสมัครใจ ตั้งแต่วันท่ี                           

1 ตุลำคม 2558 มีควำมมุ่งม่ันในกำรด�ำเนินธุรกิจภำยใต้ หลักสำกล 10 ประกำร มีสำระส�ำคัญ 4 ด้ำน คือ สิทธิมนุษยชน 

มำตรฐำนแรงงำน กำรปกป้องสิ่งแวดล้อม และกำรต่อต้ำนคอรัปช่ัน โดยบริษัทฯ เป็นหน่ีงในบริษัทและองค์กรช้ันน�ำ        

ท่ัวโลกกว่ำ 12,000 แห่งจำก 170 ประเทศท่ีเป็นสมำชิก UN Global Compact 

นอกจำกน้ี ยังด�ำเนินธุรกิจโดยให้ควำมเคำรพสิทธิ์ท่ีมนุษย์ทุกคนสมควรได้รับในฐำนะท่ีเป็นส่วนหน่ึงของสังคม ตลอดจน

ควำมมีเสรีภำพและศักด์ิศรีของควำมเป็นมนุษย์ ให้ควำมเสมอภำคปรำศจำกกำรเลือกปฏิบัติ เคำรพควำมเท่ำเทียมกันภำย

ใต้กฎหมำย มีกำรปฏิบัติท่ีเป็นรูปธรรมอย่ำงชัดเจน โดยให้สิทธิ์ และส่งเสริมให้ท�ำงำนตรงตำมควำมสำมำรถและศักยภำพ 

รวมท้ังด�ำเนินนโยบำยสร้ำงรำยได้แก่ผู้พิกำรอย่ำงต่อเน่ือง ดังน้ี

 1) กลุ่มทรูว่ำจ้ำงผู้พิกำรเข้ำร่วมงำนตำมควำมรู้ควำมสำมำรถของคนพิกำรในต�ำแหน่งวิศวกร ฝ่ำยบริกำรลูกค้ำ 

และช่ำงเทคนิค โดยข้อมูลกำรจ้ำงงำน ณ สิ้นปี 2560 มีผู้พิกำรเข้ำร่วมท�ำงำนกับ กลุ่มทรูรวม  264 คน

 2) บริษัทร่วมด�ำเนินโครงกำรส่งเสริมอำชีพผู้พิกำร ตำมมำตรำ 35 แห่งพระรำชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพ

ชีวิตผู้พิกำร พ.ศ. 2550 โดยส่งเสริมศักยภำพและพัฒนำคุณภำพชีวิตท่ีดีข้ึนของผู้พิกำร ผ่ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยีกำร

สื่อสำรของกลุ่มทรู ภำยใต้แนวคิด Creating a Better Life for Vulnerable Groups โดยจัดต้ังศูนย์ฝึกอบรมเพื่อกำรท�ำงำน 

“True Autistic Thai Center” ส่งเสริมกำรพัฒนำศักยภำพ และกำรอบรมวิชำชีพให้แก่บุคคลออทิสติก เพื่อให้สร้ำงรำยได้ 

แก่ตนเองและครอบครัว รวมท้ังพัฒนำAutistic Application ส�ำหรับเพิ่มทักษะในกำรด�ำรงชีวิตด้วย

  นอกจำกน้ียังได้ร่วมกับมูลนิธิออทิสติกไทย น�ำผลิตภัณฑ์ศิลปะรูปแบบต่ำงๆ อำทิ แก้ว หมวก กระเป๋ำ เส้ือ 

สมุดโน้ตท�ำมือ ท่ีมีเพียงแบบเดียวในโลก ซึ่งเป็นผลงำนของเด็กออทิสติก กลุ่ม “ArtStory By AutisticThai” ซ่ึงเป็นธุรกิจ           

เพื่อสังคมภำยใต้ True Autistic Thai Center โดยน�ำไปจ�ำหน่ำยใน weloveshopping.com เว็บไซต์ช้อปปิ้งออนไลน์ช้ันน�ำ

ของไทย และท่ีส�ำนักงำนของกลุ่มทรู รวมท้ังส่งเสริมกำรจัดงำนมหกรรมกีฬำนำนำชำติส�ำหรับผู้ปกครอง ผู้ดูแลและเด็ก         

ออทิสติก ประจ�ำปี 2560 เป็นครั้งแรก มีผู้ร่วมงำนกว่ำ 1,000 คน จำก 10 ประเทศในอำเซียนและญ่ีปุ่น  

 3) กลุ่มทรู มอบ TrueMove H Deaf SIM แก่ผู้บกพร่องทำงกำรได้ยิน เพื่อเพิ่มโอกำส กำรเข้ำถึงแหล่งข้อมูลข่ำวสำร 

ให้ติดต่อสื่อสำรได้สะดวกและมีประสิทธิภำพยิ่งข้ึน  พร้อมพัฒนำแอปพลิเคช่ัน True Care Live for Deaf  ศูนย์บริกำรลูกค้ำ

ส�ำหรับผู้บกพร่องทำงกำรได้ยินของทรูมูฟ เอช โดยเฉพำะให้สื่อสำรกันด้วยระบบสนทนำผ่ำนวิดีโอ (Video Chat) ไม่เสีย

ค่ำใช้จ่ำย นอกจำกน้ียังได้จัดท�ำ Bind Simแบบเติมเงิน เพื่อผู้พิกำรทำงสำยตำ ใช้งำนดำต้ำได้ในรำคำพิเศษและไม่จ�ำกัด

กำรใช้งำน รวมท้ังสำมำรถใช้งำน Line (chat + call), Whatsapp, TaB2Read, Read for  the Blind (RFB) โทรเข้ำ 1414 

ศูนย์ข่ำวสำรทำงเสียงได้ฟรี พร้อมสมำร์ทโฟนรำคำพิเศษท่ีติดต้ังแอปพลิเคช่ันส�ำหรับผู้พิกำรทำงสำยตำโดยเฉพำะ

4. การปฏิบัติต ่อแรงงานอย่างเป ็นธรรม

บริษัทมีควำมห่วงใย และเอำใจใส่ชีวิตควำมเป็นอยู่ของพนักงำน จึงได้จัดโครงกำรปลูกรัก โดยมีกิจกรรมต่ำง ดังน้ี

โครงการปลูกรัก 

 • Happiness Temperature (HT) ส�ำรวจระดับควำมสุขของพนักงำน เพื่อน�ำผลท่ีได้มำพัฒนำปรับปรุงให้เหมำะสม 

  ควำมต้องกำรของพนักงำน  
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 • Wellness Spa บริกำรนวดแผนไทย เพื่อเป็นกำรผ่อนคลำยแก่พนักงำน และเพิ่มกิจกรรมออกก�ำลังกำยเพื่อ  

  สุขภำพดีอย่ำงยั่งยืนให้พนักงำน ได้แก่ โยคะเพื่อกำยบ�ำบัด ฉันโซ่วช่ีกง และ Free Dance – Jazz Dance together 

 • ปลูกรักสุขภำพดี เพื่อเป็นกำรกระตุ้นให้พนักงำนดูแลสุขภำพในเชิงป้องกัน จึงจัดให้มีกำรตรวจร่ำงกำยพิเศษ  

 • ปลูกรักปลูกธรรม จัดให้มีกำรสวดมนต์และตักบำตรร่วมกันทุกเดือน รวมท้ังจัดบรรยำยธรรมะทุกเดือน และจัด 

  หลักสูตรให้พนักงำนสำมำรถไปฝึกอบรมปฏิบัติธรรม เป็นเวลำ 5 วันต่อปี

 • ปลกูควำมม่ังคัง่ จัดโครงกำรให้พนักงำนมีควำมตระหนักรูเ้รือ่งกำรใช้เงนิอย่ำงมีคณุค่ำ คดิก่อนใช้ คดิก่อนจ่ำย รูจั้ก  

   อดออม ลดรำยจ่ำยท่ีไม่จ�ำเป็น เพือ่เกษยีณอำยอุย่ำงมีควำมสขุ

 

5. ความรับผิดชอบต่อผู ้บริโภค

กลุ่มทรูจัดโครงกำรเพื่อปลูกฝังและส่งเสริมให้พนักงำนค�ำนึง และให้ควำมส�ำคัญต่อลูกค้ำ ดังน้ี 

 1) Total Quality Management (TQM) น�ำกระบวนกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพองค์กร หรือ TQM มำปรับ 

  ใช้ในกำรด�ำเนินงำนทุกหน่วยงำนในองค์กรเพื่อเพิ่มคุณภำพสินค้ำและบริกำรส�ำหรับลูกค้ำ 

 2) กำรตรวจสอบคุณภำพและควำมปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ตำมมำตรฐำนของ กสทช. อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  

  (โทรศัพท์และแท็บเล็ต) ท้ังเฮ้ำส์แบรนด์และแบรนด์ช้ันน�ำท่ีวำงจ�ำหน่ำยในส�ำนักบริกำรลูกค้ำทรูช้อป ผ่ำนกำรตรวจ 

  สอบและรับรองมำตรฐำนของเครื่องโทรคมนำคม  และอุปกรณ์ตำมหลักเกณฑ์มำตรฐำนทำงเทคนิคท่ีเกี่ยวข้องจำก 

  คณะกรรมกำรกระจำยเสยีงกจิกำรโทรทัศน์ (กสทช) และกจิกำรโทรคมนำคมแห่งชำต ิเพือ่สขุภำพและควำมปลอดภยั 

  ของผู้บริโภค

 3) จัดท�ำสื่อเพื่อสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรใช้งำนเทคโนโลยีและอุปกรณ์ไอทีต่ำงๆ น�ำเสนอในรูปแบบถำม-ตอบ  

  พร้อมค�ำแนะน�ำเกร็ดควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวกับบริกำร ผ่ำนสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุและโทรทัศน์ท่ีเข้ำถึงกลุ่ม 

  ประชำชนท่ัวไป

6. การดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม

กลุ่มทรู ตระหนักและให้ควำมส�ำคัญในปัญหำสิ่งแวดล้อม โดยจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมด้ำนกำรอนุรักษ์ธรรมชำติและ                 

สิ่งแวดล้อม ภำยใต้โครงกำรทรูปลูกปัญญำ  มำอย่ำงต่อเน่ืองทุกปี ดังน้ี

1) การส่งเสริมกิจกรรมรณรงค์เพ่ือการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปลูกใจรักสิ่งแวดล้อม)

 1.1 ปลูกใจรักสิ่งแวดล้อม :โครงกำรปลูกจิตส�ำนึกอนุรักษ์ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ประกวดภำพถ่ำย “สัตว์มีค่ำ ป่ำ

มีคุณ”

กลุ่มทรู โดยทีมทรูปลูกปัญญำร่วมกับกรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำและพันธุ์พืช จัดโครงกำรปลูกจิตส�ำนึกอนุรักษ์ธรรมชำติ

และสิ่งแวดล้อม ประกวดภำพถ่ำย “สัตว์มีค่ำ ป่ำมีคุณ” ครั้งท่ี 23  ประจ�ำปี 2560 เพื่อร่วมรณรงค์ให้คนไทยช่วยกันอนุรักษ์

ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมผ่ำนภำพถ่ำย ชิงถ้วยพระรำชทำนสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี และถ้วย

ประทำนสมเด็จพระเจ้ำพี่นำงเธอเจ้ำฟ้ำกัลยำณิวัฒนำ กรมหลวงนรำธิวำสรำชนครินทร์ พร้อมเงินรำงวัลรวมมูลค่ำกว่ำ 

500,000 บำท และได้รับสิทธิ์ท่องเท่ียวอุทยำนแห่งชำติหรือเขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำท่ัวประเทศโดยไม่ต้องเสียค่ำใช้จ่ำย  

โดยในปี 2560 มีผลงำนภำพถ่ำยด้วยกล้องดิจิทัล ส่งเข้ำประกวดรวมกว่ำ 2,000 ภำพ สำมำรถชมผลงำนภำพถ่ำยท่ีชนะ

กำรประกวดผ่ำนแอปพลิเคช่ัน “True Photo Contest”  ซ่ึงรวบรวมผลงำนภำพถ่ำยกว่ำ 408 ผลงำน ในรอบ 23 ปี ต้ังแต่

ปี 2538 - 2560  ดำวน์โหลดแอปพลิเคช่ันดังกล่ำวโดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำย ท้ังในระบบปฏิบัติกำร iOS และ Android เพียง

ค้นหำค�ำว่ำ “True Photo Contest” 
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 1.2 ปลูกใจรักสิ่งแวดล้อม :  กำรขยำยผลแอปพลิเคช่ัน We Grow เพื่อส่งเสริมกำรอนุรักษ์ธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม

กลุ่มทรูโดยทีม Innovation พัฒนำแอปพลิเคช่ัน We Grow  เพื่อเป็นเครื่องมือรณรงค์ และสนับสนุนกำรปลูกต้นไม้ใน

สังคมยุคใหม่ ซึ่งแอปพลิเคช่ัน We Grow นับเป็นคลังข้อมูลต้นไม้ท่ีใหญ่ท่ีสุด  โดยในปี  2560  กลุ่มทรู ได้น�ำแอปพลิเคช่ัน     

We Grow  ไปสนับสนุนกิจกรรมต่ำงๆ ดังน้ี

   (1) ส่งเสริมคุณค่ำและกำรอนุรักษ์พันธุ์ไม้ในวรรณคดี ณ อุทยำน ร.2

กลุ่มทรู ร่วมส่งเสริมคุณค่ำและอนุรักษ์พันธุ์ไม้ในวรรณคดี ณ อุทยำน ร.2 (ครอบคลุมพื้นท่ี 30 ไร่) โดยจัดท�ำข้อมูลและป้ำย  

QR Code บนป้ำยชื่อพันธุ์ไม้ในสวนวรรณคดี 110  ชนิด ท่ีปลูกอยู่ภำยในสวน 4 แห่งคือ  1. สวนขุนช้ำงขุนแผน  2. สวน

รำมเกียรติ์ 3. สวนอิเหนำ 4. สวนกำพย์เห่ชมเครื่องคำวหวำน โดยผู้เข้ำชมอุทยำน ร. 2 สำมำรถใช้ Smart Phone สแกน 

QR code เพื่อรับข้อมูลท้ังภำพและเสียงของบทกลอนในวรรณคดี ท่ีบรรยำยพรรณไม้ต่ำงๆ ภำยในสวนวรรณคดี และ

เม่ือเข้ำไปภำยในสวนก็สำมำรถหำข้อมูลพันธุ์ไม้ต่ำงๆ เพิ่มเติม ผ่ำนป้ำย QR Code ของแอปพลิเคช่ัน We Grow อีกด้วย

   (2) กลุ่มทรูสนับสนุนโครงกำรค่ำยเยำชนรักษ์พงไพร ประจ�ำปี 2560

กลุ่มทร ูร่วมกบัส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศกึษำข้ันพืน้ฐำน กระทรวงศกึษำธกิำร กรมอทุยำนเเห่งชำตสิตัว์ป่ำและพนัธุพ์ชื 

กรมป่ำไม้ กรมส่งเสริมกำรเกษตร กรมพัฒนำท่ีดิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมหม่อนไหม  องค์กำรสวนสัตว์ในพระบรม

รำชูปถัมภ์ ส�ำนักกำรศึกษำกรุงเทพมหำนคร จัดโครงกำร “ค่ำยเยำวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษำ สมเด็จ

พระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี” ประจ�ำปี 2560  ท้ังน้ีกลุ่มทรูได้น�ำแอปพลิเคช่ัน We Grow บรรจุในหลักสูตร

อบรมกำรปลูกจิตส�ำนึกอนุรักษ์ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เยำวชนท่ีเข้ำร่วมโครงกำรกว่ำ 7,000 คนท่ัวประเทศได้

เข้ำไปศึกษำข้อมูลพันธุ์ไม้ต่ำงๆ    

นอกจำกน้ียังจัดอบรมกำรใช้แอปพลิเคช่ัน We Grow ให้แก่ครูและเจ้ำหน้ำท่ีตัวแทนศูนย์ศึกษำธรรมชำติของกรมอุทยำน 

เเห่งชำติสัตว์ป่ำและพันธุ์พืช และกรมป่ำไม้ รวม 29 แห่ง เพื่อให้น�ำไปถ่ำยทอดต่อแก่เยำวชนท่ีเข้ำร่วมกิจกรรม รวม

ท้ังพัฒนำฟังก์ช่ันกำรใช้งำนในแอปพลิเคช่ัน We Growเพิ่มเติม เพื่อใช้ในกำรติดตำมผลกำรปลูกต้นไม้ของเยำวชนใน  

“โครงกำรค่ำยเยำวชน...รักษ์พงไพรฯ” ท่ัวประเทศ ผ่ำนกิจกรรม “แข่งกัน...รักต้นไม้” พร้อมท้ังพัฒนำเว็บไซต์ www.

rakpongprai.org  เพื่อรวบรวมข้อมูลกำรจัดกิจกรรมค่ำยท้ัง 29 แห่งท่ัวประเทศด้วย

 1.3 ปลูกใจรักสิ่งแวดล้อม :  พัฒนำแอปพลิเคช่ัน (Doonok) สนับสนุนและส่งเสริมกำรปลูกจิตส�ำนึกอนุรักษ์นก

กลุ่มทรู ร่วมกับกรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำและพันธุ์พืช องค์กำรสวนสัตว์ กรมชลประทำน และ จังหวัดบุรีรัมย์ น�ำ       

แอปพลิเคชั่นดูนก (Doonok) เป็นส่วนหนึ่งใน โครงกำรอนุรักษ์ ฟื้นฟูนกกระเรียนพันธุ์ไทย และนกน�้ำชนิดอื่นๆ ในพื้นที่ชุ่มน�้ำ                                                                       

และพื้นท่ีเกษตรกรรมของจังหวัดบุรีรัมย์  และยังเป็นกำรส่งเสริมให้นักดูนกและนักท่องเท่ียวไปชมนกกระเรียนและนก

อื่นๆ กว่ำ 100 ชนิด รอบอ่ำงเก็บน�้ำจรเข้มำก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ พร้อมกันน้ียังได้สร้ำง Bike Lane ให้นักท่องเท่ียวสำมำรถ

เดินเข้ำชมนกได้อย่ำงสะดวกสบำย นอกจำกน้ีเกษตรกรและเยำวชนเจ้ำของท่ีนำ สำมำรถรำยงำนกำรพบนกกระเรียนผ่ำน                                                                         

แอปพลิเคช่ัน เพื่อแจ้งนักท่องเท่ียวให้ทรำบว่ำช่วงเวลำท่ีเหมำะสมในกำรดูนกกระเรียน โดยไม่มีค่ำใช้จ่ำย ซึ่งแอปพลิเคช่ัน

ดูนก ยังเป็นแหล่งรวบรวมฐำนข้อมูลพันธุ์นกในประเทศไทยอีกด้วย 

 1.4 ปลูกใจรักสิ่งแวดล้อม :ร่วมโครงกำรรณรงค์ในวันส่ิงแวดล้อมโลก

กลุ ่มทรู ร่วมกับกรุงเทพมหำนครและองค์กรภำครัฐและเอกชน อำทิ สถำนทูตแคนำดำ องค์กรส่ิงแวดล้อมแห่ง

สหประชำชำติ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมสนับสนุนโครงกำรรณรงค์วันสิ่งแวดล้อมโลก  ภำยใต้แนวคิด ‘Connecting People 

to Nature’ โดยสนับสนุนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนส่ือต่ำงๆ  เพื่อจุดประกำยและรณรงค์ให้ประชำชนเข้ำใจผลกระทบท่ี

ท�ำให้เกิดปัญหำสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมระหว่ำงภำครัฐ ภำคเอกชน และประชำชน ในระดับประเทศ โดย

จะขยำยผลไปสู่ควำมรับผิดชอบร่วมกับทุกประเทศท่ัวโลก 



224 รายงานประจ�าปี 2560

 1.5  ปลูกใจรักสิ่งแวดล้อม : สนับสนุนโครงกำรคืนโทรศัพท์มือถือเก่ำ เพื่อส่ิงแวดล้อมท่ีดี

กลุ่มทรู สนับสนุน “โครงกำรคืนมือถือเก่ำ สร้ำงบุญ สร้ำงชำติ”  โดยร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ ลงนำมบันทึกข้อตกลงใน

โครงกำร “คืนโทรศัพท์มือถือเก่ำ เพื่อสิ่งแวดล้อมท่ีดี”   เพื่อจัดกำรซำกโทรศัพท์เคล่ือนท่ีอย่ำงถูกวิธี และปลอดภัย โดย

เชิญชวนลูกค้ำและประชำชนน�ำโทรศัพท์มือถือท่ีไม่ใช้แล้ว  ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ไปใส่ลงกล่องรับคืน ณ ทรูช้อป 72 สำขำท่ัว

ประเทศ (รำยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงกำรได้ท่ี http://bit.ly/TruePhoneRecycle) 

 1.6 ปลูกใจรักสิ่งแวดล้อม : ร่วมกิจกรรมรณรงค์ประหยัดพลังงำน “ปิดเพื่อโลก เปลี่ยนเพื่ออนำคต”

กลุ่มทรู ร่วมกับมูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษำเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน (FEED) เชิญชวนประชำชนท้ังในกรุงเทพฯ และ            

ต่ำงจังหวัดร่วมกิจกรรม “ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน (60+ Earth Hour 2017)” ภำยใต้แคมเปญ “ปิดเพื่อโลก เปลี่ยน

เพื่ออนำคต”  ซึ่งกลุ่มทรู สนับสนุนโครงกำรน้ีมำกว่ำ 10 ปี   

 1.7 ปลูกใจรักสิ่งแวดล้อม : ส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพด้ำนกำรป้องกันภัยคุกคำมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง  

กลุ่มทรู ร่วมกับกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม พันธมิตรภำครัฐและเอกชน ลงนำมควำมร่วมมือส่งเสริม

และพัฒนำศักยภำพด้ำนกำรป้องกันภัยคุกคำมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง และภัยของบุหรี่ในบริเวณพื้นท่ีชำยหำด 

ด้วยกำรส่งข้อควำมสั้น (SMS) จำกเครือข่ำยทรูมูฟ เอช ประชำสัมพันธ์และแจ้งเตือนนักท่องเท่ียวห้ำมสูบบุหรี่บริเวณ

ชำยหำด ในพื้นท่ี  24 ชำยหำดของ 15 จังหวัด ประกอบด้วย หำดบำนช่ืน จ.ตรำด หำดแหลมเสด็จ จ.จันทบุรี หำดแสงจันทร์ 

จ.ระยอง หำดบำงแสน จ.ชลบุรี หำดถ�้ำพัง จ.ชลบุรี หำดทรำยแก้ว อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี หำดดงตำล พัทยำ จ.ชลบุรี หำด

ชะอ�ำ จ.เพชรบุรี หำดหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ หำดทรำยรี จ.ชุมพร หำดบ่อผุด อ.เกำะสมุย จ.สุรำษฎร์ธำนี หำดโฉลก

บ้ำนเก่ำ เกำะเต่ำ อ.เกำะพะงัน จ.สุรำษฎร์ธำนี หำดปลำยทรำย จ.นครศรีธรรมรำช หำดชลำทัศน์ จ.สงขลำ หำดวำสุกรี                                                                                                                                  

จ.ปัตตำนี หำดป่ำตอง จ.ภูเก็ต หำดเกำะไข่นอก หำดเกำะไข่ใน อ.เกำะยำว จ.พังงำ หำดเขำหลัก จ.พังงำ หำดพระแอะ  

จ.กระบ่ี หำดคลองดำว หำดคอกว้ำง จ.กระบ่ี หำดส�ำรำญ จ.ตรัง และในอนำคตจะมีกำรประกำศให้ทุกชำยหำดในประเทศ

เป็นพื้นท่ีปลอดบุหรี่

7. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

1) ส ่งเสริมกิจกรรมด้านพัฒนาการศึกษา (ปลูกความรู ้ )

 1.1 ปลูกควำมรู้ : โครงกำรเปิดโลกทัศน์แห่งกำรเรียนรู้สู่โรงเรียนท่ัวประเทศ ภำยใต้โครงกำรทรูปลูกปัญญำ

กลุ่มทรู ส่งเสริมกิจกรรมด้ำนกำรศึกษำ ผ่ำนโครงกำรเปิดโลกทัศน์แห่งกำรเรียนรู้สู่โรงเรียนท่ัวประเทศ ภำยใต้โครง

กำรทรู ปลูกปัญญำ โดยน�ำเทคโนโลยีและนวัตกรรมส่ือสำรครบวงจรสนับสนุนกำรพัฒนำศักยภำพกำรเรียนกำรสอนแก่

โรงเรียนท่ีขำดแคลนสื่อ ปัจจุบันมีโรงเรียนทรูปลูกปัญญำรวม 6,000 โรงเรียน และยังได้คัดเลือกโรงเรียนทรูปลูกปัญญำ

ท่ีมีศักยภำพ  คัดเลือกให้เป็นโรงเรียนต้นแบบ ทรูปลูกปัญญำ โดยในปี 2560 มีโรงเรียนต้นแบบทรูปลูกปัญญำรวม 58 

โรงเรียน และมีกิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้ต่ำงๆดังน้ี  

   (1) ร่วมมอบควำมสุขในโอกำสวันเด็กแห่งชำติ ประจ�ำปี 2560

ทีมงำนทรูปลูกปัญญำ กลุ่มทรู น�ำนักเรียนจำกโรงเรียนวัดหัวล�ำโพง หน่ึงในโรงเรียนทรูปลูกปัญญำ ร่วมงำน “โปเกมอน  

เอวรี่เดย์ 2017” เพื่อเปิดโลกทัศน์นักเรียนให้มีโอกำสสัมผัสประสบกำรณ์พิเศษ จำกกำรแสดงชุดพิเศษ พิคำชูแดนซ์        

“พิคำชู สตอมป์ โชว์” (Pikachu Stomp Show) จำกประเทศญ่ีปุ่น และอีกหลำกหลำยกิจกรรมท่ีสร้ำงควำมประทับใจให้แก่

นักเรียนในโครงกำรทรูปลูกปัญญำเป็นอย่ำงยิ่ง
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 1.2 ปลูกควำมรู้ : กลุ่มทรูส่งเสริมกำรศึกษำในโครงกำรสำนพลังประชำรัฐ ด้ำนกำรศึกษำพื้นฐำนและพัฒนำผู้น�ำ

กลุ่มทรู ร่วมกับ12 องค์กรภำคเอกชนเดินหน้ำโครงกำรสำนพลังประชำรัฐ คอนเน็กซ์-อีดี โดยมีผู้น�ำรุ่นใหม่จำก 12 องค์กร

แกนน�ำร่วมขับเคลื่อน โดยในปี 2560 ส่งเสริมให้นักเรียนเข้ำถึงไอซีทีและส่ือมัลติมีเดียจ�ำนวน 39,829 ห้องเรียนอัจฉริยะ 

พัฒนำคุณภำพสร้ำงเด็กดีและเด็กเก่ง 749,349 คน  และส่งเสริมกำรพัฒนำครูมืออำชีพ 36,397 คน ส่งเสริมศักยภำพ

ผู้อ�ำนวยกำรในโรงเรียนประชำรัฐ 3,351 โรงเรียน โดยในปี 2560 จัดอบรมเสริมควำมรู้ให้แก่ School Partners ของ 12 

องค์กร กว่ำ 600 คน และจัดอบรมให้แก่ผู้น�ำด้ำนเทคโนโลยีกำรศึกษำ (ICT Talent) จ�ำนวน 100 คน โดยลงพื้นท่ีปฏิบัติ

งำนในโรงเรียนประชำรัฐท่ีกลุ่มทรูรับผิดชอบ ท�ำหน้ำท่ีสร้ำงและเผยแพร่องค์ควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีให้แก่ครูและผู้บริหำร

ของโรงเรียนประชำรัฐและชุมชนรอบข้ำง พร้อมผลักดันให้เกิดกำรใช้ส่ือและอุปกรณ์อย่ำงมีประสิทธิภำพ

 1.3 ปลูกควำมรู้ : ทรูปลูกปัญญำส่งเสริมกำรศึกษำเด็กไทยผ่ำนส่ือสังคมออนไลน์

กลุ่มทรู โดยทีมทรูปลูกปัญญำ ส่งเสริมกำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ เปิดโอกำสให้เยำวชนไทย และบุคคลท่ัวไปเข้ำถึงแหล่ง

ควำมรู้และเน้ือหำของทรูปลูกปัญญำได้สะดวกยิ่งข้ึน ท้ังในเว็บไซต์  www.trueplookpanya.com และแอปพลิเคชัน ทรู

ปลูกปัญญำ โดยไม่เสียค่ำบริกำร ไม่จ�ำกัดเครือข่ำย ใช้งำนผ่ำน .@ TRUEWIFI ท่ีมีมำกกว่ำ 100,000 จุดท่ัวประเทศ  เปิด

ให้บริกำรตั้งแต่วันน้ี ถึง 30 มิถุนำยน 2561 ใช้งำนได้ท้ังมือถือ และอุปกรณ์ต่ำงๆ ท่ีเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตได้ (ศึกษำข้อมูล

เพิ่มเติมได้ท่ี www.trueplookpanya.com/freenet)

 1.4 ปลูกควำมรู้ : กลุ่มทรูจัดโครงกำร “นักวิทย์น้อยทรู” ประจ�ำปี 2560

กลุ่มทรูจัดประกวดโครงงำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีระดับประถมศึกษำ ระดับชำติ ประจ�ำปี 2560  (นักวิทย์น้อยทรู) 

ในหัวข้อ “วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีพัฒนำคุณภำพชีวิตคนไทย 4.0”  ส่งเสริมเยำวชนไทยระดับประถมศึกษำได้รู้จัก

กำรน�ำกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์มำใช้ในกำรพัฒนำควำมรู้ พัฒนำคุณภำพชีวิต โดยมีนักเรียนส่งผลงำนเข้ำประกวด 

315 โครงงำน จำก 217 โรงเรียนใน 59 จังหวัดท่ัวประเทศ    

 1.5 ปลูกควำมรู้ : กลุ่มทรูจัดAdmissions Skill Up by TruePlookpanya”

กลุ่มทรู โดยทรูปลูกปัญญำ ร่วมกับสถำบันกวดวิชำ ท้ังออนดีมำนด์ เอเลเวล และเอ็นคอนเส็ปท์  จัดกิจกรรม “Admis-

sions Skill Up by TruePlookpanya”  เชิญชวนน้องๆ ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6 ท่ัวประเทศ วัดควำมรู้และติวเข้มโค้งสุดท้ำย

ก่อนสอบจริง โดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำย  เปิดโอกำสให้เยำวชนทดสอบวัดควำมรู้ในสนำมสอบจ�ำลองแบบเสมือนจริง เป็นกำร

เตรียมพร้อมให้ชินกับบรรยำกำศกำรสอบ โดยจะได้ทรำบผลคะแนนและจุดอ่อนทันทีหลังกำรทดสอบ และยังจัดบริกำร

ติวเสริมจุดอ่อนให้เยำวชนอีกด้วย

 1.6 ปลูกควำมรู้ : กลุ่มทรูจัดโครงกำร “นักข่ำวแห่งอนำคตทรู” ครั้งท่ี 15 ประจ�ำปี 2560

กลุ่มทรู โดยทีมทรูปลูกปัญญำ จัดโครงกำร “นักข่ำวแห่งอนำคตทรู” ครั้งท่ี 15 ประจ�ำปี 2560  เปิดโอกำสให้นิสิตนักศึกษำ

ปีท่ี 3 และ4 สำขำวิชำนิเทศศำสตร์ หรือสำขำท่ีเกี่ยวข้องกับกำรส่ือสำรมวลชน ได้เรียนรู้และปฏิบัติงำนข่ำวกับคนในวงกำร

วิชำชีพระดับแนวหน้ำของประเทศและระดับโลก โดยผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกจะได้ไปฝึกประสบกำรณ์ข่ำวท่ี BBC World News 

ลอนดอน  และสถำนีข่ำวโทรทัศน์ TNN24  ในปีน้ียังมีรำงวัลพิเศษ คือกำรได้รับโอกำสในกำรร่วมงำนสัมมนำ Future News 

Worldwide 2017  ณ สหรำชอำณำจักร จ�ำนวน 2 รำงวัล   รวมท้ังโอกำสสอบสัมภำษณ์เพื่อรับทุนเข้ำศึกษำต่อหลักสูตร

นิเทศศำสตร์มหำบัณฑิต ณ สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ (NIDA) จ�ำนวน 2 ทุน มูลค่ำรวม 755,000 บำทอีก โดยมี

นิสิตนักศึกษำ สมัครเข้ำร่วมโครงกำรจ�ำนวน 305 คน จำก 20 สถำบันอุดมศึกษำท่ัวประเทศ  

  1.7 ปลูกควำมรู้ : กลุ่มทรู ร่วมกับสมำคมนักข่ำว นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยจัดอบรมเชิงปฎิบัติกำร “นักข่ำว

พิรำบน้อย” ปร�ำจ�ำปี 2560

กลุ่มทรู ร่วมกับสมำคมนักข่ำวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จัดโครงกำร“นักข่ำวพิรำบน้อย” ประจ�ำปี 2560 เพื่อ

ให้นิสิต นักศึกษำ ภำควิชำวำรสำรศำสตร์ นิเทศศำสตร์และส่ือสำรมวลชนเรียนรู้ ฝึกทักษะ พร้อมฝึกปฏิบัติกำรท�ำข่ำว

หนังสือพิมพ์เสมือนจริงแบบเข้มข้นจำกนักข่ำวมืออำชีพ  โดยในปีน้ีมีนิสิต นักศึกษำ ส่งผลงำนเข้ำประกวดรวม 112 ผล

งำน จำก 15 สถำบันท่ัวประเทศ  
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 1.8 ปลูกควำมรู้ : ร่วมสนับสนุนโครงกำรทูตเยำวชนศำลทรัพย์สินทำงปัญญำและกำรค้ำระหว่ำงประเทศกลำง

กลุ่มทรูร่วมกับ ศำลทรัพย์สินทำงปัญญำและกำรค้ำระหว่ำงประเทศ ชมรมผู้พิพำกษำสมทบฯ กรมทรัพย์สินทำงปัญญำ  

องค์กำรส่งเสริมกำรค้ำต่ำงประเทศของญ่ีปุ่น จัดโครงกำรทูตเยำวชนศำลทรัพย์สินทำงปัญญำและกำรค้ำระหว่ำงประเทศ 

ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 11เปิดโอกำสให้นิสิตนักศึกษำในสำขำนิติศำสตร์น�ำควำมรู้ด้ำนกฎหมำยประยุกต์ใช้ และฝึกฝนกำรใช้ภำษำ

กฎหมำยท้ังไทยและอังกฤษ โดยจัดแข่งขัน กำรแถลงกำรณ์ด้วยวำจำในศำลจ�ำลอง ชิงรำงวัลประทำนจำก พระเจ้ำหลำน

เธอ พระองค์เจ้ำพัชรกิติยำภำ และกำรเดินทำงไปทัศนศึกษำ  ณ ประเทศสำธำรณรัฐเกำหลี และเขตปกครองพิเศษฮ่องกง 

เพื่อศึกษำดูงำนด้ำนกฎหมำยทรัพย์สินทำงปัญญำ หรือกฎหมำยกำรค้ำระหว่ำงประเทศ  รวมท้ังกำรได้รับโอกำสฝึกงำน

กับบริษัทกฎหมำยหรือส�ำนักงำนทนำยควำมช้ันน�ำในประเทศไทย

 1.9 ปลูกควำมรู้ : กลุ่มทรูร่วมสร้ำงเถ้ำแก่รุ่นใหม่เข้ำสู่วงกำรสตำร์ทอัพ จัดโครงกำร “True Incube Young Tech 

StartUp 2017”

กลุ่มทรูโดย ทรู อินคิวบ์ จัดกิจกรรม สร้ำงเถ้ำแก่รุ่นใหม่เข้ำสู่วงกำรสตำร์ทอัพ “True Incube Young Tech StartUp 2017” 

เชิญชวนนิสิตและนักศึกษำท่ีก�ำลังศึกษำระดับอนุปริญญำ-ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ อำยุไม่เกิน 25 ปี ไม่จ�ำกัดคณะและ

สำขำวิชำ ส่งแผนธุรกิจสตำร์ทอัพเข้ำร่วมประกวดในประเภททีม โดยสตำร์ทอัพ 30 ทีมท่ีได้รับคัดเลือกจะได้รับเงินทุนใน

กำรพัฒนำผลงำนให้เป็นรูปธรรม น�ำไปใช้งำนได้จริง ทีมละ 2 แสนบำท  พร้อมรับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม อำทิ กำรอบรม

จำกผู้เช่ียวชำญ ท้ังในด้ำนกำรพัฒนำแผนธุรกิจ ควำมคิดเชิงออกแบบ เทคนิคกำรน�ำเสนอผล  เป็นต้น   

 1.10  ปลูกควำมรู้ : ร่วมสนับสนุนโครงกำร ควำมร่วมมือพัฒนำผลงำนออกแบบส่ือประชำสัมพันธ์

กลุ่มทรูโดย ทีมทรูปลูกปัญญำมิเดีย ร่วมกับคณะศิลปกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยกรุงเทพ ในโครงกำรพัฒนำผลงำน

ออกแบบสื่อประชำสัมพันธ์  เปิดโอกำสให้นิสิต นักศึกษำแสดงควำมสำมำรถสร้ำงสรรค์ส่ือประชำสัมพันธ์ พร้อมน�ำผล

งำนท่ีมีคุณค่ำเผยแพร่และแบ่งปันสู่สำธำรณะผ่ำนช่องทรูปลูกปัญญำ และส่ือต่ำงๆ ของทรูปลูกปัญญำ มีเดีย พร้อมท้ัง

มอบทุนแก่นักศึกษำเพื่อใช้ในกำรพัฒนำผลงำนในรำยวิชำ “Creative Advertising และ Video Production” อีกด้วย  

2)  ส ่งเสริมกิจกรรมสังคม และพัฒนาชุมชน (ปลูกความดี)

 2.1 ปลูกควำมดี : ร่วมสนับสนุนโครงกำร“Smile Voice เสียงสร้ำงสุข” หนังสือเสียงให้คนพิกำรทำงสำยตำ

กลุ่มทรู ร่วมกับตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  สมำคมคนตำบอดแห่งประเทศไทย มูลนิธิคนตำบอดไทย เครือเจริญ

โภคภัณฑ์  ซัมซุง กำแลคซี่ The Guidelight และบริษัท กล่องดินสอ ในโครงกำร “Smile Voice เสียงสร้ำงสุข” ส่งเสริม

คนพิกำรทำงสำยตำ ท่ีมีประมำณ 700,000 คนท่ัวประเทศให้เข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรและควำมรู้ผ่ำนหนังสือเสียง  และสื่อ

เพื่อกำรอ่ำนท่ีหลำกหลำย โดยกลุ่มทรูสนับสนุนโทรศัพท์มือถือและชั่วโมงอินเทอร์เน็ต พร้อมแอปพลิเคช่ัน Read for 

the Blind ท่ีสำมำรถบันทึกเสียงและเข้ำฟังข้อมูลได้ รวมท้ังสนับสนุนกิจกรรมและประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อต่ำงๆ  ตลอดจน

รณรงค์ให้พนักงำน สมัครเป็นจิตอำสำโดยมีพนักงำนลงทะเบียนเข้ำร่วมแล้วกว่ำ 1,600 คน 

 2.2 ปลูกควำมดี  :   โครงกำรสำมเณร ปลูกปัญญำธรรม  ปี 6  ”แนวคิด “ รักตน–รักคน-รักโลก-รักจักรวำล”

กลุ่มทรู จัดโครงกำรสำมเณร ปลูกปัญญำธรรม รำยกำรธรรมะรูปแบบเรียลลิต้ีท่ีมีคุณภำพ ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 6 เพื่อปลูก

ฝังแนวคิด ค่ำนิยมท่ีถูกต้องให้เยำวชนเติบโตเป็นท้ังคนเก่งและคนดี ประพฤติตนดีงำมตำมแนวทำงพระพุทธศำสนำ ด้วย

แนวคิด  “รักตน-รักคน- รักโลก-รักจักรวำล”  ให้สำมเณรได้ค้นหำควำมรักอันยิ่งใหญ่ในจักรวำล เริ่มจำก กำรรักตนเอง

ให้ถูกวิธี รู้จักรักและเสียสละเพื่อผู้อ่ืนโดยไม่หวังส่ิงตอบแทน  เห็นคุณค่ำของสรรพส่ิงรอบตัว เพื่อมุ่งสู่เป้ำหมำยแห่ง 

“ควำมรักจักรวำล” ท่ีทุกสรรพสิ่งล้วนเกื้อกูลกัน และเช่ือว่ำจะเป็นตัวอย่ำงท่ีดีแก่สังคม สร้ำงแรงบันดำลใจให้คนรุ่นใหม่

และประชำชนท่ัวไปได้น�ำข้อคิด คติธรรมไปปรับใช้ในชีวิตประจ�ำวัน” 
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 2.3 ปลูกควำมดี  : โครงกำรเพชรน�้ำหน่ึงเพื่อเด็กด้อยโอกำสในสถำนสงเครำะห์

กลุ่มทรู ร่วมกับกระทรวงพัฒนำสังคมและควำมม่ันคงของมนุษย์ ด�ำเนินโครงกำรเพชรน�้ำหน่ึงเพื่อเด็กด้อยโอกำสใน

สถำนสงเครำะห์  เพื่อส่งเสริมกำรเรียนรู้ ในปี 2560 ได้ติดต้ังอุปกรณ์และส่ือดิจิทัลให้ 30 สถำนสงเครำะห์ เป็นกำรเปิด

โลกทัศน์ให้แก่เยำวชนด้อยโอกำสท่ัวประเทศกว่ำ 6,000 คน และยังส่งเสริมกำรศึกษำต่อและสร้ำงอำชีพสร้ำงรำยได้ เช่น 

โครงกำรเลี้ยงไก่ไข่ เป็นอำหำรกลำงวัน เป็นต้น

 2.4 ปลูกควำมดี  :  ประกวดภำพยนตร์โฆษณำเพื่อสังคม หัวข้อ โกง ไม่เท่

กลุ่มทรู ร่วมกับสมำคมโฆษณำแห่งประเทศไทย จัดประกวดผลงำนและแผนธุรกิจสตำร์ทอัพ   ชิงถ้วยพระรำชทำนสมเด็จ

พระเทพรัตนรำชสุดำฯ พร้อมทุนกำรศึกษำ และรำงวัลกำรศึกษำดูงำนกับเอเจนซี่ระดับโลก โดยเปิดรับผลงำนของเยำวชน 

นิสิต นักศึกษำระดับอุดมศึกษำ ในหัวข้อ “โกง ไม่ เท่” เพื่อรณรงค์ต่อต้ำนกำรทุจริต มีจ�ำนวนผลงำนท้ังสิ้น 703 ผลงำน

 2.5 ปลูกควำมดี โครงกำรประกวดเพลง “ช่อสะอำดต้ำนทุจริต

กลุ่มทรู ร่วมกับมูลนิธิต่อต้ำนกำรทุจริตจัดโครงกำรประกวดเพลง “ช่อสะอำดต้ำนทุจริต เพื่อรณรงค์ต่อต้ำนกำรทุจริตผ่ำน

บทเพลงท่ีสร้ำงสรรค์ข้ึนมำใหม่  ผลงำนเพลงต้องมีเน้ือหำรณรงค์ต่อต้ำนกำรทุจริตในทุกรูปแบบ  โดยไม่จ�ำกัดประเภท

ท้ังลูกทุ่ง ลูกกรุง ป็อบ ร็อก อินดี้ เพลงเพื่อชีวิต  ซึ่งมีจ�ำนวนผลงำนส่งเข้ำประกวดท้ังส้ิน รวม 442 เพลง

 2.6 ปลูกควำมดี : ‘’S2S รวมน�้ำใจคนไทยไม่ท้ิงกัน ช่วยผู้ประสบภัยภำคใต้’’

กลุ่มทรู โดยทรูมูฟ เอช ร่วมสนับสนุนกิจกรรม ‘’S2S รวมน�้ำใจคนไทยไม่ท้ิงกัน ช่วยผู้ประสบภัยภำคใต้’’ โดยมอบเงิน 

จ�ำนวน 1,074,100 บำท แก่ผู้ประสบอุทกภัยภำคใต้โดยเฉพำะผู้พิกำรท่ีเดือดร้อน ซึ่งเป็นกิจกรรมต่อยอดจำกโครงกำร 

พัฒนำศักยภำพนักร้องและนักดนตรีตำบอดในท่ีสำธำรณะ “จำกถนนสู่ดวงดำว” (From Street to Stars) ท่ีกลุ่มทรู สนับสนุน

กำรด�ำเนินงำนมำตั้งแต่ปี 2558  

 2.7 ปลูกควำมดี : สนับสนุนโครงกำรจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ ผ่ำนโครงกำร “สัมผัสจอ...ต่อชีวิต”

กลุ่มทรู  สนับสนุนโครงกำร “สัมผัสจอ...ต่อชีวิต” (Touch for life)  เพื่อหำทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ท่ีทันสมัยและระบบ

สำรสนเทศเพื่อกำรรักษำพยำบำลส�ำหรับ “อำคำรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ”  ลูกค้ำ

ทรูมูฟ เอช ร่วมบริจำคโดยกด *948*1411*100# แล้วกดโทรออก เพื่อบริจำค 100 บำท ต่อ 1 ครั้ง ซึ่ง สำมำรถบริจำค

ได้จนถึงกุมภำพันธ์ 2561  

 2.8 ปลูกควำมดี : สนับสนุนกำรจัดตั้ง “ศูนย์ฝึกอำชีพคนพิกำรอำเซียน” แห่งแรกของประเทศไทย

กลุ่มทรู และเครือเจริญโภคภัณฑ์ สนับสนุนกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชีพคนพิกำร เพื่อถ่ำยทอดองค์ควำมรู้นวัตกรรม

กำรเกษตร ฝึกอำชีพ 6 หมวดวิชำ สร้ำงอำชีพม่ันคงและรำยได้ยั่งยืนให้แก่คนพิกำร 8 จังหวัดในภำคเหนือ และผู้พิกำร

ในกลุ่มประเทศอำเซียน  โดยร่วมสนับสนุน “ศูนย์ฝึกอำชีพคนพิกำรอำเซียน” แห่งแรกของประเทศไทย ท่ีต�ำบลเหมือง

แก้ว อ�ำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

 2.9 ปลูกควำมดี : สนับสนุนกำรจัดตั้ง “ศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชน”

กลุม่ทร ู มอบเงนิจ�ำนวน 988,700 บำท ให้แก่กรมพฒันำท่ี 1 ค่ำยศรสุีรยิวงศ์  เพือ่ร่วมสนับสนุนกำรจัดตัง้ “ศนูย์อนิเทอร์เน็ต

ชุมชน”  ณ ศูนย์กำรเรียนรู้ ค่ำยศรีสุริยวงศ์ จังหวัดรำชบุรี เพื่อเพิ่มโอกำสในกำรเรียนรู้และเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรให้แก่

เยำวชน และคนในชุมชนโดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำย 

 2.10 ปลูกควำมดี : กลุ่มทรู ส่งมอบเงินบริจำคผ่ำน SMS ของลูกค้ำกว่ำ 1 ล้ำนบำท จำกโครงกำร Let Them See 

Love ให้แก่สภำกำชำดไทย
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กลุ่มทรู มอบเงินบริจำคผ่ำน SMS ของลูกค้ำทรูมูฟ เอช จ�ำนวน 1,427,930  บำท เพื่อร่วมสมทบทุนเป็นค่ำใช้จ่ำยใน

กิจกรรมกำรบริจำคอวัยวะและดวงตำในโครงกำร Let Them See Love รณรงค์ให้ประชำชนตระหนักถึงควำมส�ำคัญของ

กำรบริจำคอวัยวะและดวงตำพื่อมอบชีวิตใหม่แก่ผู้ท่ีก�ำลังรอคอยควำมหวัง ท้ังน้ีสำมำรถร่วมบริจำคได้อย่ำงต่อเน่ืองตลอด

ท้ังปี ผ่ำน SMS ระบบทรูมูฟ เอช โดยพิมพ์ 10 เพื่อบริจำค 10 บำท* หรือ พิมพ์ 100 เพื่อบริจำค 100 บำท* แล้วส่งไปท่ี

หมำยเลข 91255 (*ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม)

 2.11 ปลูกควำมดี : กลุ่มทรูสนับสนุนหลักด้ำนกำรส่ือสำรแก่นักกีฬำทีมชำติไทยในกำรแข่งขันซีเกมส์และอำเซียนพำรำ

เกมส์ 2017 อย่ำงเป็นทำงกำร

กลุ่มทรู สนับสนุนบริกำรสื่อสำรแก่นักกีฬำทีมชำติไทยในกำรแข่งขันซีเกมส์และอำเซียนพำรำเกมส์ 2017 อย่ำงเป็นทำงกำร 

โดยมอบซิมโรมม่ิงจำกทรูมูฟ เอช ให้แก่นักกีฬำไทย โค้ช เจ้ำหน้ำท่ี และส่ือมวลชน ให้โทรออก รับสำย ส่งข้อควำม และ

ใช้ดำต้ำแบบ non-stop เม่ือใช้บริกำรโรมม่ิงในประเทศมำเลเซีย สำมำถติดต่อส่ือสำรกับครอบครัวได้ตลอดเวลำ 

 2.12 ปลูกควำมดี :กลุ่มทรูจัดกิจกรรมส่งเสริมควำมสัมพันธ์ “The Story of Mom & Me เรื่องเล่ำ...เรำกับแม่”

กลุ่มทรู จัดกิจกรรมพิเศษตลอดเดือนสิงหำคม เพื่อร่วมเสริมสร้ำงควำมรักควำมผูกพันระหว่ำงแม่ลูก สำนต่อโครงกำร 

“The Story of Mom & Me เรื่องเล่ำ...เรำกับแม่” ตอน “A Giving of Love” เชิญชวนลูกค้ำทรู และลูกๆ มอบควำมรัก

และควำมสุขให้แก่คุณแม่ในวันพิเศษน้ี ด้วยหลำกหลำยกิจกรรม อำทิ “ยิ่งให้...ก็ยิ่งได้” ด้วยบริกำร ให้อ่ิมบุญ...ได้อิ่มท้อง  

เพียงกด *948*1415*100# โทรออก เพื่อบริจำค 100 บำท ซื้ออุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ กองทุนอำคำรเฉลิมพระเกียรติ 80 

พรรษำมหำรำชินี มูลนิธิโรงพยำบำลเด็ก 

  2.13 ปลูกควำมดี : ทรูออนไลน์และทรูวิช่ันส์ ดูแลผู้ประสบภัยน�้ำท่วม

กลุ่มทรู โดยทรูออนไลน์และทรูวิช่ันส์  ขยำยเวลำช�ำระค่ำบริกำร 30 วัน พร้อมจัดทีมช่ำงดูแลอินเทอร์เน็ตและเคเบิ้ล     

ทีวีถึงบ้ำนฟรี เพื่อให้ลูกค้ำสำมำรถสื่อสำรได้ต่อเน่ือง และร่วมบรรเทำทุกข์ผู้ใช้บริกำรท่ีประสบปัญหำวิกฤตน�้ำท่วมภำคใต้                                                

ใน 12 จังหวัด คือ นครศรีธรรมรำช พัทลุง สงขลำ นรำธิวำส ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนองสุรำษฏร์ธำนี กระบ่ี ตรัง 

ปัตตำนี ยะลำ พร้อมท้ังจัดทีมเฝ้ำระวัง ตลอด 24 ช่ัวโมง เพื่อเพิ่มควำมม่ันใจแก่ผู้ใช้บริกำร 

 2.14 ปลูกควำมดี : สนับสนุนกำรระดมทุนมอบแก่มูลนิธิโรงพยำบำลเด็ก

กลุ่มทรู ร่วมกับส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียงกิจกำรโทรทัศน์และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ  (กสทช) 

สถำบันสุขภำพเด็กแห่งชำติมหำรำชินี ระดมทุนเพื่อจัดหำรำยได้มอบให้แก่มูลนิธิโรงพยำบำลเด็ก กองทุนเฉลิมพระเกียรติ 

ภำยใต้โครงกำร “ให้โอกำสควำมรัก ให้โอกำสชีวิต”  โดยกด  *948*1415*100#โทรออก เพื่อร่วมบริจำคครั้งละ 100 บำท 

หรือผ่ำนระบบพร้อมเพย์ ธนำคำรกรุงไทย สำขำสถำบันสุขภำพเด็กฯ หมำยเลขบัญชี 095-5-58141-5 

 2.15 ปลูกควำมดี : ทรูมูฟ เอช  เชิญชวนคนไทยร่วม ‘ก้ำว’ กับโครงกำร ‘ก้ำวคนละก้ำว เพื่อ 11 โรงพยำบำลท่ัวประเทศ

กลุ่มทรู โดยทรูมูฟ เอช เชิญชวนคนไทยร่วม ‘ก้ำวคนละก้ำว เพื่อ 11 โรงพยำบำลท่ัวประเทศ’ ระดมทุนเพื่อยกระดับกำร

รักษำของโรงพยำบำลศูนย์ท่ีต้องกำรควำมช่วยเหลือในหลำยๆ จังหวัด และรับบริจำคเงินเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทำงกำรแพทย์  

โดยทรูมูฟ เอช ร่วมสมทบทันทีอีก 1 เท่ำของทุกยอดบริจำคท่ีลูกค้ำทรูมูฟ เอช บริจำคผ่ำน TrueMoney ,TrueYou หรือ 

SMS ตั้งแต่วันท่ี 12 -25 ธันวำคม 2560  

 2.16 ปลูกควำมดี : กลุ่มทรูสนับสนุนโครงกำรจัดท�ำระบบแจ้งเหตุผ่ำน SMS เพื่อช่วยเหลือคนไทยในต่ำงแดน

กลุ่มทรู  สนับสนุนกำรจัดท�ำระบบกำรรับแจ้งเหตุช่วยเหลือคนไทยในต่ำงประเทศและกำรค้ำมนุษย์ผ่ำน SMS และเลข

หมำยโทรศัพท์เบอร์เดียวใช้ได้ฟรีท่ัวโลก คือ +66 99 130 1300 ซึ่งจดจ�ำง่ำย เป็นกำรยกระดับควำมช่วยเหลือคนไทยใน

ต่ำงประเทศท่ีประสบปัญหำสังคมและปัญหำกำรค้ำมนุษย์ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ท้ังน้ีข้อมูล SMS จะส่งมำท่ีศูนย์ช่วย

เหลือสังคม สำยด่วน 1300 ของกระทรวงพัฒนำสังคม  เพื่อให้ควำมช่วยเหลือต่อไป
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 2.17 ปลูกควำมดี : ทรูมูฟ เอช ร่วมบรรเทำทุกข์ลูกค้ำท่ีประสบภัยน�้ำท่วม จ.สกลนคร และกำฬสินธุ์

กลุ่มทรู โดยทรูมูฟ เอช ร่วมบรรเทำทุกข์ลูกค้ำผู้ใช้บริกำรท่ีประสบปัญหำวิกฤตน�้ำท่วม มอบควำมช่วยเหลือแก่ลูกค้ำใน

จังหวัดสกลนครท่ีได้รับควำมเสียหำยเต็มพื้นท่ี และพื้นท่ีประกำศภัยพิบัติท่ีจังหวัดกำฬสินธุ์ โดยขยำยเวลำช�ำระค่ำบริกำร

แก่ลูกค้ำแบบรำยเดือน และเพิ่มวันใช้งำนให้ลูกค้ำเติมเงิน 30 วัน และโทรฟรีในเครือข่ำยทรูมูฟเอช นำน 30 วัน 

 2.18 ปลูกควำมดี  :  ทรูมูฟ เอช ร่วมสำนต่อโครงกำรท่ีพ่อท�ำ

กลุ ่มทรู ร่วมสนับสนุนโครงกำร “สำนต่อท่ีพ่อให้ท�ำ ช่วยคนไทยพ้นภัยมะเร็ง” ถวำยเป็นพระกุศลเน่ืองในโอกำส 

ศำสตรำจำรย์ ดร.สมเด็จพระเจ้ำลูกเธอ เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณวลัยลักษณ์ อัครรำชกุมำรี ทรงเจริญพระชนมำยุครบ 5 รอบ ด้วย

กำรหำรำยได้สมทบทุนช่วยเหลือค่ำรักษำพยำบำลผู้ป่วยมะเร็งยำกไร้ เปิดช่องทำงรับบริจำค ส�ำหรับลูกค้ำทรูมูฟ เอช โดย

กด *948*9060*100#โทรออก ส�ำหรับกำรบริจำค 100 บำท ต่อ1 ครั้ง ต้ังแต่วันน้ีถึงวันท่ี 1 ธันวำคม 2561 ตลอดจนช่วย

ประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อต่ำงๆ 

 2.19 ปลูกควำมดี  :  ทรูมูฟ  เอช สนับสนุน โครงกำร “ก้ำวเพื่อชีวิต”

กลุ่มทรู ร่วมสนับสนุนโครงกำร “ก้ำวเพื่อชีวิต”  สมทบทุนจัดซื้อครุภัณฑ์ทำงกำรแพทย์ให้แก่ “อำคำรนวมินทรบพิตร ๘๔ 

พรรษำ” ศูนย์กำรแพทย์เฉพำะทำง โดยลูกค้ำทรูมูฟ เอช ร่วมบริจำคผ่ำน SMS โดยพิมพ์ค�ำว่ำ “100” ส่งมำท่ีหมำยเลข 

91219 เพื่อบริจำคครั้งละ 100 บำท พร้อมท้ังสนับสนุนกำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อต่ำงๆ อำทิ ช่องรำยกำร แอปพลิเคชัน

ทรูไอดี รวมท้ังกำรส่ง SMS เชิญชวนลูกค้ำทรูมูฟ เอช ร่วมบริจำคสมทบทุนเข้ำโครงกำร 

 2.20 ปลูกควำมดี  :  กลุ่มทรู สนับสนุนกำรศึกษำแก่คณะวิศวกรรมศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

กลุ่มทรู โดยทรู แบรนดิ้ง ช้อป  มอบเงินจ�ำนวน 600,000 บำท  เพื่อเป็นทุนในกำรสนับสนุนด้ำนกำรศึกษำแก่คณะ

วิศวกรรมศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ท้ังน้ี ทรู แบรนด้ิง ช้อป ได้เปิดให้บริกำรและเป็นคอมมูนิต้ีศูนย์กำรเรียนรู้ 

ส�ำหรับคณำจำรย์ นิสิต และบุคลำกร ในคณะวิศวกรรมศำสตร์ จุฬำฯ มำกว่ำ 9 ปี 

3) กลุ ่มทรูกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน

กลุ่มทรูให้ควำมส�ำคัญ กับกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน มุ่งม่ันรำยงำนควำมก้ำวหน้ำ และผลกำรด�ำเนินงำนท่ีเกี่ยวข้องด้ำน     

ควำมรับผิดชอบต่อสังคม และมีกำรประเมินประเด็นส�ำคัญต่อควำมยั่งยืนทุกปี เพื่อระบุประเด็นท่ีมีควำมส�ำคัญต่อองค์กร

และประเด็นท่ีผู้มีส่วนได้เสียให้ควำมสนใจท้ังจำกภำยในและภำยนอกองค์กร พร้อมท้ังส่ือสำรถึงแนวทำงกำรบริหำร  

จัดกำร ตลอดจนผลกำรด�ำเนินงำนท่ีเกี่ยวข้องกับประเด็นดังกล่ำวผ่ำนรำยงำนกำรพัฒนำเพื่อควำมยั่งยืน ซ่ึงกระบวนกำร

ประเมินประเด็นส�ำคัญต่อควำมยั่งยืนของกลุ่มทรู ประกอบด้วย 4 ข้ันตอน ได้แก่

ข้ันตอนท่ี 1: รวมรวม พร้อมระบุประเด็นท่ีมีควำมส�ำคัญต่อกลุ่มทรู โดยพิจำรณำจำกกลยุทธ์ ควำมเสี่ยง ควำมท้ำทำย 

ตลอดจนผลของกำรมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย และพิจำรณำขอบเขตของผลกระทบท้ังภำยในและภำยนอก

ข้ันตอนท่ี 2: จัดล�ำดับควำมส�ำคัญของประเด็น โดยพิจำรณำถึงควำมส�ำคัญต่อกลุ่มทรู และควำมสนใจของผู้มีส่วนได้เสีย

ข้ันตอนท่ี 3: ตรวจสอบควำมถูกต้องของกำรประเมินประเด็นส�ำคัญ และน�ำเสนอคณะกรรมกำรควำมรับผิดชอบต่อสังคม

และกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน อนุมัติกำรน�ำเสนอประเด็นส�ำคัญและข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องในรำยงำนกำรพัฒนำเพื่อควำมยั่งยืน

ข้ันตอนท่ี 4: ทบทวนประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืนของบริษัทฯ ในอดีต และน�ำผลท่ีได้ไปใช้เพื่อระบุประเด็น

ส�ำคัญส�ำหรับกำรรำยงำนครั้งต่อไป เพื่อให้เกิดกำรพัฒนำอย่ำงต่อเน่ือง

ในปี 2560 กลุ่มทรู จัดท�ำรำยงำนกำรพัฒนำเพื่อควำมยั่งยืน โดยสื่อสำรประเด็นท่ีผู้มีส่วนได้เสียให้ควำมสนใจและ   

ประเด็นท่ีมีควำมส�ำคัญต่อบริษัทฯ ในด้ำนเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยจัดท�ำรำยงำนตำมแนวทำงกำรรำยงำน
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ของ Global Reporting Initiative  Standard  (GRI Standard) ในระดับ Core ซ่ึงเป็นแนวทำงกำรรำยงำนควำมยั่งยืนท่ี

เป็นท่ียอมรับในระดับสำกล 

ท้ังน้ี ผลกำรประเมินประเด็นส�ำคัญต่อกำรด�ำเนินธุรกิจอย่ำงยั่งยืนของ กลุ ่มทรู ปี 2560 มี 18 ประเด็น ดังน้ี                            

1. ธรรมำภิบำลและจรรยำบรรณในกำรท�ำธุรกิจ 2. คุณภำพกำรให้บริกำรและกำรบริหำรจัดกำรควำมสัมพันธ์ลูกค้ำ 3. ควำม

ม่ันคงปลอดภัยของข้อมูล 4. กำรส่งมอบคุณค่ำผลลัพธ์ทำงเศรษฐกิจและกำรขยำยตัวทำงธุรกิจ 5. กำรจัดกำรนวัตกรรม 

6. ควำมน่ำเช่ือถือของเครือข่ำยและระบบ Network Reliability 7. กำรจัดกำรห่วงโซ่อุปทำน 8. กำรปกป้องข้อมูลของลูกค้ำ 

9. กลยุทธ์เพื่อรับมือกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 10. พลังงำนและคำร์บอน 11. กำรจัดกำรของเสียอิเล็กทรอนิกส์  

12. กำรพัฒนำบุคลำกร 13. กำรสร้ำงแรงจูงใจ และรักษำพนักงำนท่ีมีควำมสำมำรถ 14. ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย 

และควำมเป็นอยู่ท่ีดี 15. กำรเป็นองค์กรท่ีดีของสังคม 16. กำรจัดกำรประเด็นด้ำนสิทธิมนุษยชน 17. กำรมีสุขภำวะท่ีดี

ในกำรใช้สื่อออนไลน์และควำมปลอดภัย 18. กำรสร้ำงสังคมท่ีมีควำมเท่ำเทียมและสร้ำงกำรเข้ำถึงดิจิทัลแก่ผู้ด้อยโอกำส 

8.  การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซ่ึงได้จากการด�าเนินงานท่ีมีความรับผิดชอบ

ต่อสังคม ส่ิงแวดล้อม และผู ้ มีส ่วนได้เสีย

1)  ส ่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรม TRUE INNOVATION AWARDS

กลุ่มทรู ส่งเสริมและสนับสนุนกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้ทรัพยำกรท่ีมีอยู่ให้คุ้มค่ำมำกท่ีสุด 

โดยจัดโครงกำร  True Innovation Awards  เพื่อส่งเสริมให้พนักงำนทุกคน ทุกระดับมีส่วนร่วมในกำรสร้ำงสรรค์ผลงำน

นวัตกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อองค์กรและสังคมโดยรวม เป็นกำรกระตุ้นให้พนักงำนเห็นควำมส�ำคัญและประโยชน์ของกำร

สร้ำงนวัตกรรม อีกท้ังน�ำไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงำนให้เกิดกำรพัฒนำอย่ำงต่อเน่ือง เพื่อส่งเสริมและพัฒนำให้พนักงำนท่ี       

เข้ำมำร่วมโครงกำรมีควำมรู้ด้ำนนวัตกรรมอย่ำงบูรณำกำร สำมำรถต่อยอดนวัตกรรม และควำมคิดสร้ำงสรรค์ให้เป็น   

รูปธรรมและสัมฤทธ์ิผล โดยน�ำผลงำนนวัตกรรมดังกล่ำวไปพัฒนำบริกำรเพื่อช่วยแก้ปัญหำให้แก่ลูกค้ำ รวมท้ังน�ำแนวคิด 

นวัตกรรมใหม่ๆไปพัฒนำสินค้ำ บริกำร และกระบวนกำรผลิตท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร ลูกค้ำ และสังคม เพิ่มควำม

พึงพอใจลูกค้ำ เพิ่มรำยได้ ปรับปรุงกระบวนกำรท�ำงำน คุณค่ำท่ีได้รับเพิ่ม และกำรสร้ำงสรรค์ เป็นต้น 

2) กลุ ่มทรู สนับสนุนโครงการ CU TOYOTA HA:MO นวัตกรรมรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ขับเคลื่อน SMART CITY            

ในประเทศไทย

กลุ่มทรู  สนับสนุนโครงกำร CU TOYOTA HA:MO โครงกำรท่ีช่วยเพิ่มทำงเลือกใหม่ในกำรเดินทำงเช่ือมต่อระยะส้ันจำก

ระบบขนส่งสำธำรณะไปยังจุดหมำยปลำยทำง ด้วยนวัตกรรมรถยนต์ไฟฟ้ำ (EV) ขับเคล่ือน Smart City ในประเทศไทย 

และเป็นกำรริเริ่มให้มีกำรแบ่งปันกำรใช้รถ หรือ Car Sharing ด้วยรถยนต์ EV ขนำดเล็ก ท่ีมีควำมคล่องตัวและใช้พลังงำน

ไฟฟ้ำไม่มำก โดยกลุ่มทรูแบ่งปันองค์ควำมรู้ พร้อมท้ังให้ข้อเสนอแนะท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจโทรคมนำคมและกำรส่ือสำรท่ี

เป็นประโยชน์ต่อโครงกำร พร้อมท้ังน�ำควำมเช่ียวชำญและควำมเป็นผู้น�ำ IoT และ Telemetric  และเทคโนโลยีกำรส่ือสำร 

และ Digital Innovation เช่ือมโยงกับกำรพัฒนำอุตสำหกรรมรถยนต์และอุตสำหกรรมกำรขนส่ง โดยเฉพำะนวัตกรรมเร่ือง

รถยนต์ไฟฟ้ำ ระบบ Telemetric ในรถยนต์ เพื่อร่วมขับเคล่ือนและผลักดัน Smart City ให้เกิดข้ึนในประเทศไทย สอดคล้อง

กับเจตนำรมณ์ในกำรด�ำเนินธุรกิจเพื่อมุ่งสู่เป้ำหมำยกำรพัฒนำท่ียั่งยืนของกลุ่มทรู 

3) กลุ ่มทรูจับมือ OFO ผู ้น�าบริการจักรยานสาธารณะอัจฉริยะอันดับหน่ึงของโลก เป ิดบริการ SMART BIKE 

SHARING  

กลุ่มทรู โดย ทรูมูฟ เอช และ ทรูมันน่ี ร่วมมือกับ ofo ผู้น�ำบริกำรจักรยำนสำธำรณะอัจฉริยะอันดับหน่ึงของโลก บุก

ตลำด Smart Bike Sharing ในประเทศไทยโดยกลุ่มทรู จะน�ำ True Smart IoT Platform ท้ัง Technology NB IoT ซ่ึงเป็น

แพลตฟอร์มท่ีออกแบบมำเพื่อรองรับกำรเช่ือมต่ออุปกรณ์กับอุปกรณ์ หรือ IOT จำกทรูมูฟ เอช และ Digital Payment จำก

ทรูมันน่ี เข้ำร่วมเติมเต็มกำรให้บริกำรจักรยำนของ ofo ในประเทศไทย ด้วยโครงข่ำย 4G+ ท่ีครอบคลุมของทรูมูฟ เอช 

ในกำรเช่ือมต่อ กับจักรยำนได้ตลอดเวลำ โดยปัจจุบัน ofo ได้น�ำร่องให้บริกำรจักรยำนรุ่นใหม่ท่ีมำพร้อมนวัตกรรม Smart 
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Lock ในมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ รังสิต รวมกว่ำหน่ึงหม่ืนสำมพันคัน ซึ่งช่วยเพิ่มควำมสะดวกสบำยในกำรเดินทำงภำยใน

มหำวิทยำลัยท่ีมีพื้นท่ีขนำดใหญ่ ควำมร่วมมือดังกล่ำวเป็นควำมตั้งใจท่ีจะน�ำเทคโนโลยีเข้ำร่วมอ�ำนวยควำมสะดวกในกำร

เดินทำง ช่วยให้มีสุขภำพดี และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนกำรสร้ำง “มหำวิทยำลัยอัจฉริยะ (Smart Campus)” 

เพื่อต่อยอดไปสู่ “เมืองอัจฉริยะ (Smart City)” ในอนำคต

4 )  กลุ ่มทรู พัฒนา“TRUE GENIUS SCHOOL” แอปพลิเคชั่นเดียวตอบโจทย์ทุกเรื่องในโรงเรียน

กลุ่มทรู โดยทรู คลิกไลฟ์ พัฒนำ“True Genius School” แอปพลิเคช่ันเดียวตอบโจทย์ทุกเรื่องในโรงเรียนข้ึน เพื่อเช่ือม

โยงกำรสื่อสำรในช้ันเรียนระหว่ำงโรงเรียน ครู ผู้ปกครองและนักเรียน ช่วยเพิ่มประสิทธิภำพในกำรเรียนของนักเรียน 

และสำมำรถใช้งำนได้ท้ังในแท็ปเล็ตและสมำร์ทโฟน โดยมี Feature หลักๆ ประกอบด้วย  News Feed โดยผู้ปกครอง

และนักเรียนจะสำมำรถติดตำมเพื่อรับข่ำวสำรโดยตรงจำกครูและโรงเรียนได้ท้ังในรูปแบบของวิดีโอและรูปถ่ำย Student 

Profile ครูและผู้ปกครองสำมำรถเข้ำมำดูข้อมูลของนักเรียนได้  Homework  ครูสำมำรถโพสต์กำรบ้ำนถึงนักเรียน ตลอด

จนอัพโหลดรูปภำพ รวมถึงแยกระดับช้ันวิชำท่ีสอน ท�ำให้ผู้ปกครองและนักเรียนสำมำรถเข้ำมำตอบค�ำถำมหรือส่งค�ำถำม

ข้อสงสัยต่ำง ๆ ได้ทันที ถือเป็นกำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นกันได้แบบ Real Time และMedia เป็นส่ือกำรเรียนกำรสอน

ในรูปแบบวีดีโอ ส�ำหรับใช้ทบทวนบทเรียน นอกจำกน้ียังมี data base ท่ีเปิดโอกำสให้ผู้ปกครองสำมำรถเก็บสถิติข้อมูล   

ของบุตรหลำนในทุกมิติของกำรเรียนรู้ ไม่ว่ำจะเป็นพัฒนำกำรในกำรเรียนของเด็ก ๆ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน แทนสมุดพก 

ซึ่งเป็นตัววิเครำะห์และประเมินพัฒนำกำรของบุตรหลำนได้อย่ำงถูกต้องแม่นย�ำ  

5)  กลุ ่มทรู สนับสนุนการจัดตั้ง ศูนย ์กลางข้อมูลข่าวสารยางพารา สนับสนุนเกษตรกรเข ้าถึงข ้อมูลแบบดิจิทัล

กลุ่มทรู ร่วมกับ หน่วยงำนกำรยำงแห่งประเทศไทย และ บริษัท แพลทเนรำ จ�ำกัด โดย คุณวิสันติ์ อำชำเดโชพล กรรมกำร

ผู้จัดกำร เพื่อร่วมจัดตั้งศูนย์กลำงข้อมูลข่ำวสำรยำงพำรำไทย เพิ่มควำมสะดวกให้เกษตรกรชำวสวนยำงในกำรเข้ำถึงข้อมูล

ข่ำวสำรยำงพำรำ ผ่ำนแอปพลิเคช่ันบนสมำร์ทโฟน แบบเรียลไทม์ ทันต่อเหตุกำรณ์ แม่นย�ำ และเช่ือถือได้ โดยศูนย์ข้อมูล

ดังกล่ำวจะรวบรวม เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร องค์ควำมรู้ทั้งในและต่ำงประเทศ รวมทั้งข้อมูลกำรวิเครำะห์ตลำดยำงพำรำจำก

ผู้เช่ียวชำญเพื่อให้เกษตรกรชำวสวนยำง สำมำรถวำงแผนกำรเพำะปลูกจนถึงกำรจัดจ�ำหน่ำย ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพยิ่งข้ึน  

6)  กลุ ่มทรู สนับสนุนการจัดตั้ง สร้างศูนย์ปฏิบัติการและพัฒนาเทคโนโลยี IOT “TRUE-HUAWEI IOT OPEN LAB” 

แห่งแรกในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้

กลุ่มทรู ร่วมกับ หัวเว่ย  พัฒนำสร้ำงศูนย์ปฏิบัติกำรและพัฒนำเทคโนโลยี IoT “True-Huawei IoT Open Lab” แห่ง

แรกในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มุ่งเน้นกำรวิจัยพัฒนำนวัตกรรมโซลูช่ันกำรท�ำงำนอัจฉริยะ Internet 

of Things (IoT) ต่ำงๆ จนสำมำรถใช้งำนได้จริง ตอบโจทย์ลูกค้ำและกลุ่มธุรกิจ รวมท้ังกำรต่อยอดโซลูช่ันอัจฉริยะท่ีได้

ผ่ำนกำรทดสอบเบ้ืองต้นมำแล้ว ด้วยเทคโนโลยีกำรส่ือสำรส�ำหรับ IoT ใหม่ล่ำสุด ได้แก่ NB-IOT  เทคโนโลยีกำรสื่อสำร

ท่ีเหมำะส�ำหรับอุปกรณ์ IoT ประเภทท่ีมีควำมเร็วในกำรส่งข้อมูลน้อยและใช้พลังงำนไฟฟ้ำต�่ำมำก เช่น โซลูช่ัน Smart 

Parking หรือ Smart Metering เป็นต้น และเทคโนโลยี CAT-M1 อีกหน่ึงตัวเลือกท่ีตอบโจทย์กำรใช้งำนโซลูช่ัน IoT                                          

ประเภทอื่นๆ ท่ีต้องกำรควำมเร็วสูงข้ึน แต่ยังคงประหยัดพลังงำนได้เช่นกัน อำทิ โซลูช่ัน Smart Transportation หรือ 

Asset Trackingได้เป็นอย่ำงดี โดยศูนย์ดังกล่ำวตั้งอยู่ท่ีธัญบุรี
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INTERNAL CONTROLS

AND RISK MANAGEMENT

ก ารควบ คุมภ าย ใน แล ะก า รบริ ห า รจั ดก า รคว าม เ สี่ ย ง

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ 

บริษัท ทรู คอร์ปอเรช่ัน จ�ำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”) ให้ควำมส�ำคัญต่อระบบกำรควบคุมภำยในซึ่งเป็นกลไกส�ำคัญ 

ในกำรป้องกันและบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงหรือควำมเสียหำยต่ำงๆ ท่ีอำจเกิดข้ึนกับบริษัทฯ ในกำรน้ี บริษัทฯ 

ได้น�ำมำตรฐำนสำกล คือ COSO Internal Control Framework (The Committee of Sponsoring Organizations 

of the Treadway Commission) มำประยุกต์ใช้เป็นกรอบและแนวทำงปฏิบัติด้ำนกำรควบคุมภำยในของบริษัทฯ 

เพื่อให้บริษัทฯ บรรลุวัตถุประสงค์ท้ังในด้ำนควำมมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลของกำรด�ำเนินงำนควำมเช่ือถือได้ 

ของรำยงำน และกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย กฎระเบียบ ตลอดจนนโยบำยท่ีเกี่ยวข ้องกับกำรด�ำเนินธุรกิจของ 

บริษัทฯ

จำกกำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยในของคณะกรรมกำรบริษัทฯ ร่วมกับคณะกรรมกำรตรวจสอบ ในกำรประชุม 

คณะกรรมกำรบริษัทฯ คร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ 2561 ซึ่งกรรมกำรตรวจสอบเข้ำร่วมประชุมครบ 

ท้ัง 3 ท่ำน คณะกรรมกำรบริษัทฯ มีควำมเห็นว่ำระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัทฯ มีควำมเพียงพอและเหมำะสม 

มีบุคลำกรอย่ำงเพียงพอในกำรด�ำเนินกำรตำมระบบดังกล่ำวเน่ืองจำกบุคลำกรทุกคนมีหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบต่อกำร

ควบคุมภำยใน และ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มิได้พบสถำนกำรณ์ใดๆ เกี่ยวกับระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัทฯ 

ท่ีเป็นจุดอ่อนท่ีมีสำระส�ำคัญอันอำจมีผลกระทบท่ีเป็นสำระส�ำคัญต่องบกำรเงิน นอกจำกน้ี คณะกรรมกำรได้เน้นให้มี 

กำรพัฒนำระบบกำรก�ำกับดูแลกิจกำรเพื่อให้ระบบกำรควบคุมภำยในมีกำรปรับปรุงอย่ำงต่อเน่ือง

ระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัทฯ สำมำรถสรุปแยกตำม 5 องค์ประกอบหลักตำมกรอบของ COSO Internal Control 

Framework ได้ดังน้ี 

1.	 การควบคุมภายในองค์กร	(Control	Environment)

คณะกรรมกำรบริษัทฯ สนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรท่ีมุ่งเน้นควำมซื่อตรงและจรรยำบรรณ ในกำรด�ำเนินงำน พร้อมท้ัง 

ก�ำกับดูแลกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ และเป้ำหมำยขององค์กร ตลอดจน 

มีสภำพแวดล้อมของกำรควบคุมภำยในท่ีดีและเหมำะสม ดังน้ี 

• คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้ก�ำหนดนโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี ข้อก�ำหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (Code of 

Conduct) และมำตรกำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปช่ันท่ีเป็นลำยลักษณ์อักษรเพื่อเป็นแนวทำงส�ำหรับกรรมกำรผู้บริหำร

และพนักงำน ปฏิบัติหน้ำท่ีด้วยควำมซื่อตรงและมีจริยธรรม โดยมอบหมำยให้ฝ่ำยบริหำรของบริษัทฯ ท�ำกำร

สื่อสำรและประชำสัมพันธ์ข้อก�ำหนดดังกล่ำว แก่ผู้บริหำรและพนักงำนทุกคนอย่ำงสม�่ำเสมอผ่ำนหลักสูตร

อบรมภำยในและกิจกรรมต่ำงๆ

• คณะกรรมกำรบริษัทฯ มีควำมเป็นอิสระจำกฝ่ำยบริหำรและท�ำหน้ำท่ีก�ำกับดูแลกำรด�ำเนินธุรกิจโดยรวมและ

ก�ำกับดูแลให้มีกำรก�ำหนดเป้ำหมำยกลยุทธ์ในกำรด�ำเนินธุรกิจท่ีชัดเจนและวัดผลได้ ส�ำหรับใช้เป็นแนวทำง 

ในกำรจัดท�ำแผนธุรกิจและแผนปฏิบัติงำนรวมท้ังติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ อย่ำงสม�่ำเสมอ 
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• บริษัทฯ ก�ำหนดโครงสร้ำงองค์กรในลักษณะกลุ่มธุรกิจและสำยงำน เพื่อให้กำรบริหำรจัดกำรของบริษัทฯ 

มีประสิทธิภำพและกำรด�ำเนินงำนเป็นไปในทิศทำงเดียวกันท้ังกลุ่มบริษัท มีกำรควบคุมท่ีมีประสิทธิภำพ เช่น 

มีกำรแบ่งแยกหน้ำท่ีในส่วนงำนท่ีส�ำคัญเพื่อให้เกิดกำรถ่วงดุลระหว่ำงกัน (Check and Balance) บุคลำกร 

ทุกคนมีควำมรับผิดชอบต่อกำรควบคุมภำยใน มีกำรก�ำหนดสำยกำรรำยงำนท่ีชัดเจน มีกำรก�ำหนด มอบหมำย

และจ�ำกัดอ�ำนำจหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบอย่ำงเหมำะสมตำมโครงสร้ำงองค์กร 

• บริษัทฯ มีกำรก�ำหนดคุณสมบัติของบุคลำกรแต่ละต�ำแหน่งงำน เพื่อเป็นเกณฑ์ในกำรสรรหำ คัดเลือก 

ท้ังภำยในและภำยนอกองค์กร มีแผนพัฒนำบุคลำกรโดยผ่ำนศูนย์ฝึกอบรมภำยในและภำยนอกองค์กร มีแผน

และกระบวนกำรสรรหำผู้สืบทอดต�ำแหน่งงำนท่ีส�ำคัญ พร้อมท้ังก�ำหนดกระบวนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน

อย่ำงมีมำตรฐำนและเป็นระบบเพื่อพิจำรณำให้ผลตอบแทนอย่ำงเป็นธรรม และสร้ำงแรงจูงใจต่อบุคลลำกร

ในกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ในแต่ละปี บริษัทฯ จะมีกำรคัดเลือกบุคคลำกรดีเด่นประจ�ำปีเพื่อร่วม

กิจกรรม True Star ในโครงกำรต่ำงๆ 

2.	 การประเมินความเสี่ยง	(Risk	Assessment)

กำรประเมินควำมเส่ียง เป็นส่วนหน่ึงในกำรบริหำรจัดกำรควำมเส่ียงซึ่งเป็นหลักส�ำคัญในกำรด�ำเนินธุรกิจอย่ำง

ยั่งยืน นอกจำกควำมเสี่ยงทำงธุรกิจแล้ว บริษัทฯ ยังผนวกกำรพิจำรณำควำมเส่ียงทำงสังคมและส่ิงแวดล้อม วิธีลด 

ผลกระทบ รวมท้ังโอกำสทำงธุรกิจท่ีอำจจะเกิดข้ึนได้เข้ำเป็นส่วนหน่ึงของกำรบริหำรจัดกำรควำมเส่ียง โดยพัฒนำระบบ

บริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงให้มีประสิทธิภำพมำกข้ึนอย่ำงต่อเน่ือง เพื่อสร้ำงคุณค่ำระยะยำวให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

• บริษัทฯ ด�ำเนินนโยบำยตำมกรอบกำรบริหำรจัดกำรควำมเส่ียงท่ัวท้ังองค์กร (Enterprise Risk Management : 

ERM) ตำมมำตรฐำนสำกล Committee of Sponsoring Organizations of Treadway Commission (COSO) 

และมีกำรประเมินควำมเสี่ยงเป็นประจ�ำทุกปีเพื่อประเมินควำมเสี่ยงท่ีหลำกหลำย ได้แก่ ควำมเสี่ยง 

ท่ีเกิดข้ึนจริง ควำมเสี่ยงท่ีต่อยอดมำจำกอดีต รวมท้ังควำมเสี่ยงท่ีก�ำลังจะเกิดข้ึนในระยะยำว ท้ังน้ี นโยบำย 

ด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงได้รับกำรทบทวนและอนุมัติโดยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ (ร่วม) เป็นประจ�ำทุกปี 

• กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง เป็นกำรด�ำเนินงำนเช่ือมโยงกันระหว่ำงฝ่ำยบริหำรควำมเส่ียง ฝ่ำยก�ำกับกิจกรรม

องค์กร ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน รวมถึงฝ่ำยงำนเจ้ำของควำมเสี่ยง โดยมีกำรก�ำหนดโครงสร้ำงของหน่วยงำน 

Risk Management เพื่อประสำนงำนกำรหำรือร่วมกับฝ่ำยงำนเจ้ำของควำมเส่ียง คณะกรรมกำรบริหำร 

ควำมเสี่ยงและหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อประเมินและจัดอันดับควำมเส่ียง พร้อมท้ังหำมำตรกำรในกำรรับมือ 

รวมถึงมีกำรรำยงำนควำมเสี่ยงต่อ คณะกรรมกำรบริหำร เพื่อทรำบ และ อนุมัติ และ รำยงำนต่อคณะกรรมกำร

ตรวจสอบเพื่อทรำบ และให้ค�ำแนะน�ำ 

• นอกจำกน้ี บริษัทฯ ยังได้ด�ำเนินกำรตรวจสอบภำยในบนฐำนควำมเสี่ยง (Risk-based Audit) และ พัฒนำคุณภำพ

ของกำรตรวจสอบภำยในท้ังด้ำนบุคลำกรและระบบปฏิบัติงำน เพื่อให้กำรบริหำรจัดกำรควำมเส่ียงเป็นไป 

อย่ำงมีประสิทธิภำพ ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกำสทำงธุรกิจและควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขันให้แก่บริษัทฯ โดยมี 

กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงภำยใต้สถำนกำรณ์ปัจจุบันท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงอย่ำงรวดเร็วผ่ำนกำรระบุและ

ประเมินควำมเสี่ยงรอบด้ำน ได้แก่ ควำมเสี่ยงจำกกำรปฏิบัติงำน ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน ควำมเสี่ยงด้ำน 

กำรตลำด ควำมเสี่ยงด้ำนกฎระเบียบ ควำมเสี่ยงด้ำนกฎหมำย ควำมเสี่ยงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

ควำมเสี่ยงด้ำนบุคลำกร และควำมเสี่ยงด้ำนควำมยั่งยืน

3.	การควบคุมการปฏิบัติงาน	(Control	Activities)

บริษัทฯ ได้มีกำรก�ำหนดมำตรกำรควบคุมท่ีช่วยลดควำมเสี่ยงท่ีจะท�ำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ให้อยู่ใน

ระดับท่ียอมรับได้ ดังน้ี
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• บริษัทฯ ได้มีกำรก�ำหนดกิจกรรมกำรควบคุมให้เหมำะสมกับควำมเสี่ยงและลักษณะเฉพำะของบริษัทฯ 

มีกำรแบ่งแยกหน้ำท่ีไว้อย่ำงชัดเจน เช่น หน้ำท่ีอนุมัติ หน้ำท่ีบันทึกรำยกำรบัญชีและสำรสนเทศ หน้ำท่ี 

ในกำรดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน มีกำรจัดท�ำนโยบำย ระเบียบวิธีปฏิบัติงำน คู่มือในกำรปฏิบัติงำน ท้ังทำงด้ำน 

กำรเงิน กำรจัดซื้อและด้ำนอื่นๆ ไว้อย่ำงเหมำะสมเป็นลำยลักษณ์อักษร และมีกำรทบทวนอย่ำงสม�่ำเสมอ 

มีกำรก�ำหนดอ�ำนำจกำรอนุมัติรำยกำรของผู้บริหำรในแต่ละระดับไว้อย่ำงชัดเจน มีกำรจัดท�ำข้อมูลรำยช่ือ 

ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ กรรมกำรและผู้บริหำร มีกำรก�ำหนดระเบียบปฏิบัติเรื่องกำรเข้ำท�ำรำยกำรระหว่ำงกันไว้

อย่ำงชัดเจน เพื่อป้องกันกำรน�ำผลประโยชน์ของบริษัทฯ ไปใช้ส่วนตัว และให้ค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ 

เป็นส�ำคัญ 

• บริษัทฯ ได้มีกำรก�ำหนดกำรควบคุมแบบอัตโนมัติ (Automate) ในระบบงำนท่ีส�ำคัญ มีกำรจัดท�ำนโยบำยว่ำด้วย

กำรรักษำควำมม่ันคงปลอดภัยของสำรสนเทศ มีกำรก�ำหนดกำรควบคุมของระบบสำรสนเทศไว้อย่ำงเหมำะสม 

และจัดให้มีกำรรับรองกำรด�ำเนินกำรของระบบสำรสนเทศตำมมำตรฐำนสำกล ISO/IEC : 27001 

• บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนกำรติดตำมดูแลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเพื่อให้มีแนวทำง 

กำรด�ำเนินงำนสอดคล้องกับนโยบำยทำงธุรกิจของบริษัทฯ อย่ำงสม�่ำเสมอ 

4.	ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล	(Information	&	Communication)

บริษัทฯ ให้ควำมส�ำคัญต่อคุณภำพของสำรสนเทศ และกำรส่ือสำรซึ่งเป็นส่วนส�ำคัญท่ีสนับสนุนให้ระบบกำรกำรควบคุม

ภำยในเกิดประสิทธิผล โดยมีแนวทำงในกำรบริหำรจัดกำรสำรสนเทศและกำรส่ือสำร ดังน้ี

• บริษัทฯ ได้จัดตั้งหน่วยงำน Intelligent Center ท�ำหน้ำท่ีรวบรวมข้อมูล พิจำรณำปัจจัยต่ำงๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เช่น 

แหล่งข้อมูลท่ีมีควำมถูกต้อง ควำมน่ำเช่ือถือของข้อมูล ต้นทุน ตลอดจนปริมำณข้อมูลในระดับท่ีเหมำะสม  

และท�ำหน้ำท่ีเผยแพร่ข้อมูลต่ำงๆ เพื่อให้ผู้บริหำรได้ใช้ข้อมูลในกำรด�ำเนินกำรอย่ำงถูกต้องและมีคุณภำพ 

• บริษัทฯ มีกำรจัดท�ำรำยงำนข้อมูลท่ีส�ำคัญและน�ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ อย่ำงสม�่ำเสมอทุกไตรมำส 

คณะกรรมกำรบริษัทฯ สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลสำรสนเทศท่ีจ�ำเป็น หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้จำกเลขำนุกำร 

บริษัทฯ ซึ่งท�ำหน้ำท่ีเป็นศูนย์ติดต่อเพื่อช่วยประสำนงำนให้แก่คณะกรรมกำร ในกำรขอข้อมูล กำรจัดประชุม

หรือกำรพบปะหำรือกับผู้บริหำร ข้อมูลเอกสำรท่ีใช้ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ ทุกครั้งจะท�ำกำร 

น�ำส่งให้กรรมกำรทุกท่ำนล่วงหน้ำก่อนวันประชุม 

• บริษัทมีกระบวนกำรและช่องทำงกำรสื่อสำรข้อมูลภำยในท่ีมีประสิทธิภำพ โดยใช้เทคโนโลยีกำรสื่อสำร 

ผ่ำนระบบ Intra-net ซึ่งสำมำรถสื่อสำรถึงพนักงำนทุกคนท่ัวท้ังองค์กรในเวลำเดียวกัน ส�ำหรับข้อมูลท่ีจ�ำเป็น

อีกท้ังสำมำรถก�ำหนดระดับต�ำแหน่งของพนักงำนท่ีบริษัทฯ ต้องกำรส่ือสำรข้อมูลให้ทรำบส�ำหรับข้อมูลท่ีมี

ควำมส�ำคัญเฉพำะกรณี 

• บริษัทมีช่องทำงในกำรแจ้งเบำะแสหรือข้อร้องเรียนกำรกระท�ำผิดกฎหมำย หรือพฤติกรรมน่ำสงสัยท่ีอำจ 

ส่อถึงกำรทุจริตคอร์รัปชั่น หรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กร ส�ำหรับพนักงำนและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 

ต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ โดยผ่ำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ (Audit Committee Channel) ประธำนคณะกรรมกำร

บริหำร หรือ กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ (ร่วม) หน่วยงำนด้ำนทรัพยำกรบุคคล หรือ ฝ่ำย Fraud & Cyber Crime 

(โดยจะได้รับกำรเก็บรักษำไว้เป็นควำมลับ) โดยประชำสัมพันธ์ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.truecorp.co.th 

นอกจำกน้ีบริษัทฯ ยังมีช่องทำงกำรส่ือสำรกับผู้มีส่วนได้เสียภำยนอกอย่ำงเหมำะสมและมีประสิทธิภำพ 

เช่น Call Center ส�ำหรับลูกค้ำเพื่อสอบถำมหรือร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้ำและบริกำรของบริษัทฯ และ 

หน่วยงำนนักลงทุนสัมพันธ์ ส�ำหรับผู้ถือหุ้นและนักลงทุน 
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• บริษัทฯ ให้ควำมส�ำคัญต่อเรื่องกำรควบคุมภำยในอย่ำงยิ่ง มีกำรก�ำหนดเป็นหน่ึงในนโยบำย 9C หรือ 9ป และ

มีกำรสื่อสำรไปยังพนักงำนในทุกระดับ และให้หน่วยงำนตรวจสอบภำยในจัดกำรอบรมหลักสูตรกำรควบคุม

ภำยในเบื้องต้นให้กับพนักงำนของบริษัทฯ โดยก�ำหนดให้มีกำรอบรมทุกไตรมำส นอกจำกน้ียังให้ด�ำเนินกำร

ท�ำหน้ำท่ีในกำรให้ค�ำปรึกษำด้ำนกำรควบคุมภำยในให้กับหน่วยงำนต่ำงๆ ของบริษัทฯ ตำมท่ีร้องขอ 

5.	 ระบบการติดตาม	(Monitoring	Activities)

บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนกำรติดตำมและประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัทฯ เพื่อให้ม่ันใจ

ได้ว่ำระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัทฯ มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 

• บริษัทฯ มีกระบวนกำรในกำรควบคุมดูแลกำรปฏิบัติตำมจริยธรรมธุรกิจ และข้อก�ำหนดห้ำมฝ่ำยบริหำรและ

พนักงำนปฏิบัติตนในลักษณะท่ีอำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ และกำรประเมินกำรควบคุม

ภำยในระดับองค์กร และระดับกระบวนกำรผ่ำนกำรประเมินกำรควบคุมภำยในโดยผู้ปฏิบัติงำน (Control Self 

Assessment) อย่ำงสม�่ำเสมอ นอกจำกน้ีบริษัทฯ ยังมีช่องทำงในกำรส่ือสำร/รำยงำนตรงต่อคณะกรรมกำร

ตรวจสอบ ในกรณีท่ีพบเหตุกำรณ์ผิดปกติ หรือเหตุกำรณ์ทุจริต และกำรรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรปรับปรุง

ข้อบกพร่องท่ีเป็นสำระส�ำคัญต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

• บริษัทฯ มีหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน เป็นหน่วยงำนอิสระท่ีรำยงำนตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ ท�ำหน้ำท่ี

ตรวจสอบและประเมินประสิทธิภำพและประสิทธิผลของกำรควบคุมภำยในของกิจกรรมต่ำงๆ ตำมมำตรฐำน

วิชำชีพกำรตรวจสอบภำยใน และบนฐำนควำมเส่ียง (Risk-based Audit) โดยจัดท�ำแผนงำนตรวจสอบเป็น 

รำยปีให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ และควำมเส่ียงส�ำคัญท่ีส่งผลกระทบต่อกำรด�ำเนินงำนและ

วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ พร้อมท้ังให้ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุงกำรปฏิบัติงำน เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ

และประสิทธิผลของกำรควบคุมภำยใน กับฝ่ำยบริหำรเพื่อก�ำหนดแนวทำงกำรปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะ 

และรำยงำนผลกำรตรวจสอบต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ รวมถึงมีกำรติดตำมกำรด�ำเนินกำรแก้ไขข้อบกพร่อง 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบท่ีแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

- ไม่มี -

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

หัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยในของบริษัทฯ คือ นำงดำวประกำย ลักษณะกุลบุตร โดยได้รับกำรแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่ง

หัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยในของบริษัทฯ ตั้งแต่ วันท่ี 1 ธันวำคม 2543

คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผู้ให้ควำมเห็นชอบในกำรพิจำรณำแต่งตั้ง โยกย้ำย เลิกจ้ำง หัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยใน 

และดูแลให้ผู ้ด�ำรงต�ำแหน่งหัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยในมีวุฒิกำรศึกษำ ประสบกำรณ์ และกำรอบรม ท่ีเหมำะสม 

เพียงพอกับกำรปฏิบัติหน้ำท่ีเกี่ยวกับกำรตรวจสอบภำยในของบริษัทฯ โดยมีข้อมูลส�ำคัญ รำยละเอียดเกี่ยวกับคุณวุฒิ 

กำรศึกษำ และ ประสบกำรณ์กำรท�ำงำนของหัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยใน ดังท่ีปรำกฏในหน้ำถัดไป
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รายละเอียดเก่ียวกับหัวหน้าสายงานตรวจสอบภายใน (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560)

นางดาวประกาย ลักษณะกุลบุตร

หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของกลุ่มบริษัทฯ

60

ปริญญาโท  การภาษีอากร

   Golden Gate University ประเทศสหรัฐอเมริกา

ปริญญาตรี  การบัญชี บริหารธุรกิจ

   George Washington University ประเทศสหรัฐอเมริกา

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  ประเทศสหรัฐอเมริกา

ผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาตสากล

การฝึกอบรมภายนอกองค์กร

- 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

- BS 25999 : มาตรฐานทางด้านการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ  

- Presentation Skills

- Power Trainer  

- Tools & Techniques for Enterprise Risk Management (ERM)

การฝึกอบรมภายในองค์กร

- 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

ชื่อ

ตำ�แหน่ง

อ�ยุ (ปี)

คุณวุฒิท�งก�รศึกษ�
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- True Leadership and Innovation Forum #54

- นโยบายกิจการโทรคมนาคม : Telecom Policy Workshop

- Situational Leadership

- LDL Follow up Workshop 2015

- 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

- วิสัยทัศน์ประธานธนินท์ 2014 สู่การปฏิบัติ

- LDL (Leaders Develop Leaders Program)

- LDL Cascade Program

- Telecommunications Regulations

- 3G Network-BFKT  

- True Leadership

- การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ(BCM))

2556-ปัจจุบัน หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของกลุ่มบริษัทฯ 

   บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น 

2548-2556 รองผู้อำานวยการสายงานตรวจสอบภายใน 

   บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น

2543-2548 หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน 

   บจ. ทีเอ ออเรนจ์ (ปัจจุบันชื่อ บจ. ทรู มูฟ)

2536-2543 ผู้จัดการทั่วไป 

   บจ. ซี.พี. อินเตอร์เทรด

2531-2536 Certified Public Accountant 

   RBZ Public Accounting Firm Los Angeles, CA 

2525-2531 Accounting Manager 

   American Chemical Society Washington DC

คุณวุฒิท�งก�รศึกษ�

ประวัติก�รทำ�ง�นที่สำ�คัญ
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i.	 ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี	31	ธันวำคม	พ.ศ.	2560	กลุ่มทรู	มีรำยกำรค้ำระหว่ำงกันกับ	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	กิจกำรร่วมค้ำ 

	 และบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน	 ตำมท่ีได้มีกำรเปิดเผยไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินส�ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี	 31	 ธันวำคม	 

	 พ.ศ.	2560	(หมำยเหตุข้อ	42)	โดยรำยกำรระหว่ำงกันของบริษัทฯ	และบริษัทย่อยท่ีมีกับบริษัทร่วมและบริษัทท่ีเกี่ยวข้อง 

	 กันท่ีส�ำคัญ	สำมำรถสรุปได้ดังน้ี:

*หมำยเหต:ุ		กลุม่บรษิทัเครอืเจรญิโภคภณัฑ์		มีครอบครวัเจียรวนนท์เป็นผูถ้อืหุ้นรำยใหญ่	โดยสำมำรถดรูำยละเอยีดเพิม่เตมิได้ท่ีหัวข้อท่ี	7	“ผูถ้อืหุ้น”

 ชื่อบริษัท ลักษณะความ

สัมพันธ์

ลักษณะรายการ พ.ศ. 2560  

(พันบาท)

ความสมเหตุสมผลและความจ�าเป็น 

ของรายการระหว่างกัน

1. ผู้ท�ำรำยกำร : บริษัทฯ

1.1	กลุ่มบริษัทเครือ	 	

	 เจริญโภคภัณฑ์	

	 (CPG)*

กลุ่มบริษัท	CPG	

เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่

ของบริษัทฯ

ขำย	:

•	 ค่ำบริกำรรับช�ำระ

ซื้อ	:

•	 จ่ำยค่ำเช่ำ	

	 อำคำรส�ำนักงำน	

	 และบริกำรอื่นท่ี	

	 เกี่ยวข้อง

•	 จ่ำยค่ำบริหำร	

	 จัดกำรส�ำนักงำน 

•	จ่ำยค่ำบริกำรเช่ำ	

	 รถยนต์และ

	 บริกำรอื่น

•	 จ่ำยค่ำซ่อมบ�ำรุง 

	 รักษำระบบปรับ 

	 อำกำศ

 

•	 ค่ำบริกำรรับช�ำระ

•	จ่ำยค่ำบริกำรอื่น

24,065

206,989

73,010

100,008

149,592

8,838

40,442

•	 เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจท่ีมีรำคำ 

	 และผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติตำม	

	 รำคำท่ีบริษัทฯ	ให้บริกำรลูกค้ำท่ัวไป

•	 เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจภำยใต ้

	 เงื่อนไขกำรค้ำท่ัวไปโดยมีอัตรำค่ำเช่ำอยู่ใน 

	 อัตรำระหว่ำง	200	-	220	บำทต่อตำรำงเมตร 

	 ต่อเดือน	 และอัตรำค่ำบริกำรอยู ่ระหว่ำง	 

	 220	-	520	บำทต่อตำรำงเมตรต่อเดือน	ซึ่ง 

	 สัญญำเช่ำอำคำรส�ำนักงำนมีอำยุปีต่อปี	และ 

	 มีสิทธิจะต่ออำยุสัญญำเช่ำ

•	 เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจท่ีมีรำคำ 

	 และผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติ

•	 เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจภำยใต ้

	 เงื่อนไขกำรค้ำท่ัวไปท่ีมีสัญญำท่ีได้ตกลงกัน 

	 ตำมรำคำเฉลี่ย	15,000	บำทต่อคันต่อเดือน	 

	 ซึ่งสัญญำให้เช่ำยำนพำหนะมีอำยุสัญญำ	 

	 3	ปี	สิ้นสุดในระยะเวลำต่ำงกัน

•	ป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจท่ีมีรำคำ	

	 และผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติ

•	 เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจท่ีมีรำคำ	

	 และผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติ

•	 เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจท่ีมีรำคำ	

	 และผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติ

CONNECTED TRANSACTIONS

ร ายก ารร ะหว่า งก ั น
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*หมำยเหต:ุ		กลุม่บรษิทัเครอืเจรญิโภคภณัฑ์		มีครอบครวัเจียรวนนท์เป็นผูถ้อืหุ้นรำยใหญ่	โดยสำมำรถดรูำยละเอยีดเพิม่เตมิได้ท่ีหัวข้อท่ี	7	“ผูถ้อืหุ้น”

ชื่อบริษัท ลักษณะความ

สัมพันธ์

ลักษณะรายการ พ.ศ. 2560  

(พันบาท)

ความสมเหตุสมผลและความจ�าเป็น 

ของรายการระหว่างกัน

2. ผู้ท�ำรำยกำร : กลุ่มบริษัท กรุงเทพอินเตอร์เทเลเทค จ�ำกัด (มหำชน) (BITCO) (บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมรวมร้อยละ 99.74)

2.1	กลุ่มบริษัทเครือ 

	 เจริญโภคภัณฑ์	 

	 (CPG)*

กลุ่มบริษัท	CPG	

เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่

ของบริษัทฯ	และ	

BITCO	เป็นกลุ่ม

บริษัทท่ี	บริษัทฯ	 

ถือหุ้นโดยอ้อมอยู ่

ร้อยละ	99.74

Sale	:

•	ขำยโทรศัพท์มือถือ 

	 และอุปกรณ์

	 ท่ีเกี่ยวข้อง

•	ค่ำคอมมิชชั่นและ	

	 ให้บริกำรอื่น

ซื้อ	:

•	 จ่ำยค่ำเช่ำ	

	 ส�ำนักงำนและ	

	 บริกำรท่ีเกี่ยวข้อง

•	ค่ำคอมมิชชั่นจำก	

	 กำรขำยบัตรเติม	

	 เงินและอื่นๆ

 

•	จ่ำยค่ำบริกำรเช่ำ	

	 รถยนต์และบริกำร	

	 ท่ีเกี่ยวข้อง

•	จ่ำยค่ำซ่อมแซม	

	 บ�ำรุงรักษำ

	 โครงข่ำย

 

•	จ่ำยค่ำโฆษณำ	

	 และบริกำรอื่น

 

•	จ่ำยเงินซื้อ	

	 โทรศัพท์มือถือ	

	 และบัตรเติมเงิน

663,920

491,711

321,668

157,391

142,187

314,187

235,335

1,904,083

•	 เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจท่ีมีรำคำ 

	 และผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติตำม 

	 รำคำท่ีบริษัทย่อยของ	 BITCO	 ให้บริกำร 

	 ลูกค้ำท่ัวไป

 

•	 เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจท่ีมีรำคำ 

	 และผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติตำม 

	 รำคำท่ีบริษัทย่อยของ	 BITCO	 ให้บริกำร 

	 ลูกค้ำท่ัวไป

•	 เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจท่ีมีรำคำ 

	 และผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติ	 โดย 

	 มีอัตรำค่ำเช่ำท่ีรำคำ	816,988	บำทต่อเดือน	 

	 ซึ่งสัญญำเช่ำมีอำยุ	3	ปี	และมีสิทธิจะต่ออำย ุ

	 สัญญำเช่ำ

•	 เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจท่ีมีรำคำ 

	 และผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติ

•	 เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจภำยใต ้

	 เงื่อนไขกำรค้ำท่ัวไปท่ีมีสัญญำท่ีได้ตกลงกัน 

	 ตำมรำคำเฉลี่ย	15,000	บำทต่อคันต่อเดือน	 

	 ซึ่งสัญญำให้เช่ำยำนพำหนะมีอำยุสัญญำ	 

	 3	ปี	สิ้นสุดในระยะเวลำต่ำงกัน

•	 เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจท่ีมีรำคำ 

	 และผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกต	ิ

•	 เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจท่ีมีรำคำ 

	 และผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติ

•	 เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจท่ีมีรำคำ 

	 และผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติ

2.2	กลุ่มบริษัท	China		

	 Mobile	(CMG)

กลุ่มบริษัท	CMG	

เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่

ของบริษัทฯ	และ	

BITCO	เป็นกลุ่ม

บริษัทท่ี	บริษัทฯ	

ถือหุ้นโดยอ้อม

อยู่ร้อยละ	99.74	

ขำย	:

•	 ให้บริกำรโทรศัพท์	

	 มือถือ

ซื้อ	:

•	Roaming

16,700

17,814

•	 เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจท่ีมีรำคำ	

	 และผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติตำม	

	 รำคำท่ีบริษัทย่อยของ	BITCO	ให้บริกำร		

	 ลูกค้ำท่ัวไป

•	 เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจท่ีมีรำคำ	

	 และผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติ

2.3	กองทุนรวม	 	

	 โครงสร้ำงพื้นฐำน	

	 โทรคมนำคม	ดิจิทัล		

	 (DIF)

BITCO	เป็นกลุ่ม

บริษัทท่ี	บริษัทฯ	 

ถือหุ้นโดยอ้อมอยู่

ร้อยละ	99.74	และ	

DIF	เป็นบริษัทท่ี

บริษัทฯมีส่วนได้เสีย

อยู่ร้อยละ	28.11

Sale	:

• เคเบิล้ใยแก้วน�ำแสง 3,818,874 •	 เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจท่ีมีรำคำ	

	 และผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติตำม	

	 รำคำท่ี	BITCO	ให้บริกำรลูกค้ำท่ัวไป
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2.4	บริษัท	ทรู	วอยซ์			

	 จ�ำกัด	(TV)

BITCO	เป็นกลุ่ม

บริษัทท่ี	บริษัทฯ	ถือ

หุ้นโดยอ้อมอยู่ร้อย

ละ	99.74และ	TV	

เป็นบริษัทท่ีบริษัทฯ	

ถือหุ้นโดยอ้อมมีส่วนได้

เสียอยู่ร้อยละ	55.00

ซื้อ	:

•	บริกำรอื่น 992
•	 เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจท่ีมีรำคำ	

	 และผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติ

2.5	บริษัท	เอ็นอีซ	ี 

	 คอร์ปอเรช่ัน		 	

	 (ประเทศไทย)	จ�ำกัด

BITCO	เป็นกลุ่ม

บริษัทท่ี	บริษัทฯ	ถือ

หุ้นโดยอ้อมอยู่ร้อย

ละ	99.74และ	NEC	

เป็นบริษัทท่ีบริษัทฯ	

ถือหุ้นโดยอ้อม 

มีส่วนได้เสียอยู่ 

ร้อยละ	9.42

ซื้อ	:

•	บริกำรอื่น 259 •	 เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจท่ีมีรำคำ	

	 และผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติ

3. ผู้ท�ำรำยกำร : บริษัท ทรู มัลติมีเดีย จ�ำกัด (TM) (บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมร้อยละ 91.08)

	 กลุ่มบริษัทเครือ	 	

	 เจริญโภคภัณฑ์		 	

	 (CPG)*

กลุ่มบริษัท	CPG	

เป็นผู้ถือหุ้นใหญ ่

ของบริษัทฯ	และ	TM	

เป็นบริษัทท่ีบริษัทฯ

ถือหุ้นโดยอ้อมอยู่

ร้อยละ	91.08	

ซื้อ	:

•	จ่ำยค่ำเช่ำ	

	 ส�ำนักงำนและ	

	 บริกำรท่ีเกี่ยวข้อง

•	บริกำรอื่น

9,106

 

1,544

•	 เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจภำยใต้

เงื่อนไขกำรค้ำท่ัวไปท่ีมีสัญญำท่ีได้ตกลงกันท่ี

รำคำ	455	บำทต่อเดือนต่อตำรำงเมตร	

ซึ่งสัญญำบริกำรส�ำนักงำนมีอำยุ	3	ปี	และมี

สิทธิจะต่ออำยุสัญญำเช่ำ

•	 เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจท่ีมีรำคำ	

	 และผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติ

4. ผู้ท�ำรำยกำร : บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต จ�ำกัด (TI) (บริษัทฯ ถือหุ้นโดยตรงร้อยละ 100.00)

	 กลุ่มบริษัทเครือ	 	

	 เจริญโภคภัณฑ์		 	

	 (CPG)*

กลุ่มบริษัท	CPG	

เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ขอ

งบริษัทฯ	และ	TI	

เป็นบริษัทท่ีบริษัทฯ

ถือหุ้นโดยตรงอยู่

ร้อยละ	100.00	

ขำย:

•	ให้บริกำร	

	 อินเตอร์เน็ต

ซื้อ	:

•	จ่ำยค่ำซื้อสินค้ำ

•	จ่ำยค่ำเช่ำ 

	 ส�ำนักงำนและ	

	 บริกำรท่ีเกี่ยวข้อง

•	จ่ำยค่ำบริกำร 

	 เช่ำเซิฟเวอร์ 

	 อินเตอร์เน็ต

•	จ่ำยค่ำธรรมเนียม	

•	จ่ำยค่ำบริกำรรับ 

	 ช�ำระ

•	จ่ำยค่ำบริกำรอื่นๆ

7,035

33,727

17,293

32,028

7,609

21,088

890

•	 เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจท่ีมีรำคำ	

	 และผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติตำม	

	 รำคำท่ี	TI	ให้บริกำรลูกค้ำท่ัวไป

•	 เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจท่ีมีรำคำ	

	 และผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติ

•	 เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจภำยใต้		

	 เงื่อนไขกำรค้ำท่ัวไปท่ีมีสัญญำท่ีได้ตกลงกัน	

	 ท่ีรำคำ	455	บำทต่อเดือนต่อตำรำงเมตร	

	 ซึ่งสัญญำบริกำรส�ำนักงำนมีอำยุ	1	ปี	และ	

	 มีสิทธิจะต่ออำยุสัญญำเช่ำ

•	 เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจท่ีมีรำคำ	

	 และผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติ

•	 เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจท่ีมีรำคำ	

	 และผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติ

•	 เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจท่ีมีรำคำ	

	 และผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติ

•	 เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจท่ีมีรำคำ	

	 และผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติ

*หมำยเหต:ุ		กลุม่บรษิทัเครอืเจรญิโภคภณัฑ์		มีครอบครวัเจียรวนนท์เป็นผูถ้อืหุ้นรำยใหญ่	โดยสำมำรถดรูำยละเอยีดเพิม่เตมิได้ท่ีหัวข้อท่ี	7	“ผูถ้อืหุ้น”
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5. ผู้ท�ำรำยกำร : บริษัท ทรู ไลฟ์ พลัส จ�ำกัด (TLP) (บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมร้อยละ 100.00)

กลุ่มบริษัทเครือเจริญ

โภคภัณฑ์	(CPG)*

กลุ่มบริษัท	CPG	

เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ขอ

งบริษัทฯ	และ	TLP	

เป็นบริษัทท่ีบริษัทฯ

ถือหุ้นโดยอ้อมอยู่

ร้อยละ	100.00	

ซื้อ	:

•	 จ่ำยค่ำบริกำรรับ	

	 ช�ำระ

•	จ่ำยค่ำเช่ำ	

	 ส�ำนักงำนและ	

	 บริกำรอื่น

3,793

20

•	 เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจท่ีมีรำคำ	

	 และผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติ

•	 เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจภำยใต้		

	 เงื่อนไขกำรค้ำท่ัวไปท่ีมีสัญญำท่ีได้ตกลงกัน 

	 ท่ีรำคำ	455	บำทต่อเดือนต่อตำรำงเมตร	

	 ซึ่งสัญญำบริกำรส�ำนักงำนมีอำยุ	3	ปี	และ	

	 มีสิทธิจะต่ออำยุสัญญำเช่ำ

6. ผู้ท�ำรำยกำร : บริษัท เอเซีย ไวร์เลส คอมมิวนิเคช่ัน จ�ำกัด (AWC) (บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมร้อยละ 100.00)

6.1	กลุ่มบริษัทเครือ	 	

	 เจริญโภคภัณฑ์		 	

	 (CPG)*

กลุ่มบริษัท	CPG	

เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ขอ

งบริษัทฯ	และ	AWC	

เป็นบริษัทท่ีบริษัทฯ	

ถือหุ้นโดยอ้อมอยู่

ร้อยละ	100.00	

ซื้อ	:

•		จ่ำยค่ำเช่ำ 

	 ส�ำนักงำนและ	

	 บริกำรอื่น

•		ค่ำก่อสร้ำง 

	 โครงข่ำย

802

75,384

•	 เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจภำยใต้		

	 เงื่อนไขกำรค้ำท่ัวไปท่ีมีสัญญำท่ีได้ตกลงกัน	

	 ท่ีรำคำ	455	บำทต่อเดือนต่อตำรำงเมตร	

	 ซึ่งสัญญำบริกำรส�ำนักงำนมีอำยุ	3	ปี	และ	

	 มีสิทธิจะต่ออำยุสัญญำเช่ำ

•	ป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจท่ีมีรำคำ	

	 และผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติ

6.2	กองทุนรวม	 	

	 โครงสร้ำงพื้นฐำน	

	 โทรคมนำคม	ดิจิทัล		

	 (DIF)

AWC	เป็นบริษัท

ท่ีบริษัทฯถือหุ้น

โดยอ้อมอยู่ร้อยละ	

100.00	และ	DIF	

เป็นบริษัทท่ีบริษัทฯ

มีส่วนได้เสียอยู่ร้อย

ละ	28.11

ขำย	:

•		ให้เช่ำโครงข่ำย

ซื้อ	:

•		ค่ำเช่ำเสำ

442,703

1,215,005

 

•	 เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจท่ีมีรำคำ	

	 และผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติตำม	

	 รำคำท่ี	AWC	ให้บริกำรลูกค้ำท่ัวไป

•	 เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจท่ีมีรำคำ	

	 และผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติ

7. ผู้ท�ำรำยกำร : กลุ่มบริษัท ทรู วิช่ันส์ กรุ๊ป จ�ำกัด (TVG) (บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมร้อยละ 100.00)

7.1	บริษัท	ทรู	จีเอส			

	 จ�ำกัด	(TGS)

TVG	เป็นบริษัทท่ี

บริษัทฯถือหุ้นโดย

อ้อมอยู่ร้อยละ	

100.00	และ	TGS	

เป็นบริษัทท่ีบริษัทฯ	

ถือหุ้นโดยอ้อมมีส่วน

ได้เสียอยู่ร้อยละ	

46.80	ตำมล�ำดับมี

กรรมกำรร่วมกัน	คือ		

นำยองอำจ	ประภำ

กมล	นำยอำณัติ	

เมฆไพบูลวัฒนำ	

และ	นำงสำวยุภำ	

ลีวงศ์เจริญ

ขำย	:

•		อุปกรณ์

•		ค่ำโฆษณำ

ซื้อ	:

•		จ่ำยค่ำบริกำรอื่น

772

61,820

9

•	 เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจท่ีมีรำคำ

และผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติตำม

รำคำท่ี	TVG	ให้บริกำรลูกค้ำท่ัวไป

•	 เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจท่ีมีรำคำ

และผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติตำม

รำคำท่ี	TVG	ให้บริกำรลูกค้ำท่ัวไป

•	 เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจท่ีมีรำคำ

และผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติ

*หมำยเหต:ุ		กลุม่บรษิทัเครอืเจรญิโภคภณัฑ์		มีครอบครวัเจียรวนนท์เป็นผูถ้อืหุ้นรำยใหญ่	โดยสำมำรถดรูำยละเอยีดเพิม่เตมิได้ท่ีหัวข้อท่ี	7	“ผูถ้อืหุ้น”
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*หมำยเหต:ุ		กลุม่บรษิทัเครอืเจรญิโภคภณัฑ์		มีครอบครวัเจียรวนนท์เป็นผูถ้อืหุ้นรำยใหญ่	โดยสำมำรถดรูำยละเอยีดเพิม่เตมิได้ท่ีหัวข้อท่ี	7	“ผูถ้อืหุ้น”

 ชื่อบริษัท ลักษณะความ

สัมพันธ์

ลักษณะรายการ พ.ศ. 2560  

(พันบาท)

ความสมเหตุสมผลและความจ�าเป็น 

ของรายการระหว่างกัน

7.2	กลุ่มบริษัทเครือ	 	

	 เจริญโภคภัณฑ์		 	

	 (CPG)*

กลุ่มบริษัท	CPG	

เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ 

บริษัทฯ	และ	TVG	

เป็นบริษัทท่ีบริษัทฯ	

ถือหุ้นโดยอ้อมอยู่

ร้อยละ	100.00	

ขำย	:

•		ได้รับเงินสนับสนุน	

	 ร่วมกิจกรรมต่ำงๆ

ซื้อ	:

•		จ่ำยค่ำเช่ำ	

	 ส�ำนักงำนและ	

	 บริกำรที่เกี่ยวข้อง

•		จ่ำยค่ำบริกำรเช่ำ	

	 รถยนต์

•		จ่ำยค่ำบริกำรรับ	

	 ช�ำระ

•		ค่ำบริกำรเช่ำ

	 เซิฟเวอร์	IVR

•		จ่ำยค่ำพัฒนำ 

	 ระบบ

•		จ่ำยค่ำบริกำรอื่นๆ

•		ซื้อสินค้ำ

218,199

68,427

53,551

52,783

21,527

7,433

19,098

5,453

•	 เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจท่ีมีรำคำ	

	 และผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติตำม	

	 รำคำท่ี	TVG	ให้บริกำรลูกค้ำท่ัวไป

•	 เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจภำยใต้		

	 เงื่อนไขกำรค้ำท่ัวไปท่ีมีสัญญำท่ีได้ตกลงกัน	

	 ท่ีรำคำ	455	บำทต่อเดือนต่อตำรำงเมตร	

	 ซึ่งสัญญำบริกำรส�ำนักงำนมีอำยุ	3	ปี	และ	

	 มีสิทธิจะต่ออำยุสัญญำเช่ำ

•	 เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจภำยใต้		

	 เงื่อนไขกำรค้ำท่ัวไปท่ีมีสัญญำท่ีได้ตกลงกัน	

	 ตำมรำคำเฉลี่ย	15,000	บำทต่อคันต่อเดือน		

	 ซึ่งสัญญำให้เช่ำยำนพำหนะมีอำยุสัญญำ	

	 3	ปี	สิ้นสุดในระยะเวลำต่ำงกัน

•	 เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจท่ีมีรำคำ	

	 และผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติ

•	 เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจท่ีมีรำคำ	

	 และผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติ

•	 เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจท่ีมีรำคำ	

	 และผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติ

•	 เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจท่ีมีรำคำ	

	 และผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติ

•	 เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจท่ีมีรำคำ	

	 และผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติ

7.3	บริษัท	ทรำนส์ฟอร์	

	 เมช่ัน	ฟิล์ม	จ�ำกัด		

	 (TFF)

TVG	เป็นบริษัทท่ี

บริษัทฯถือหุ้นโดย

อ้อมอยู่ร้อยละ	

100.00	และ	TFF	

เป็นบริษัทท่ีบริษัทฯ	

ถือหุ้นโดยอ้อมมีส่วน

ได้เสียอยู่ร้อยละ	

28.57	

ขำย	:

•		ค่ำโฆษณำ

ซื้อ	:

•		จ่ำยค่ำลิขสิทธิ์

2,088

250

•	 เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจท่ีมีรำคำ	

	 และผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติตำม	

	 รำคำท่ี	TVG	ให้บริกำรลูกค้ำท่ัวไป		

•	 เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจท่ีมีรำคำ	

	 และผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติ

7.4	บริษัท	ทรู	ซีเจ	ครี	

	 เอช่ันส์	จ�ำกัด	(TCJ)

TVG	เป็นบริษัทท่ี

บริษัทฯถือหุ้นโดย

อ้อมอยู่ร้อยละ	

100.00	และ	TCJ	

เป็นบริษัทท่ีบริษัทฯ	

ถือหุ้นโดยอ้อมมีส่วน

ได้เสียอยู่ร้อยละ	

51.00	

ขำย	:

•		ค่ำโฆษณำ 4,874
•	 เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจท่ีมีรำคำ	

	 และผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติตำม	

	 รำคำท่ี	TVG	ให้บริกำรลูกค้ำท่ัวไป



243243เชื่อมต่อถึงกันและกันอย่างแท้จริง

*หมำยเหต:ุ		กลุม่บรษิทัเครอืเจรญิโภคภณัฑ์		มีครอบครวัเจียรวนนท์เป็นผูถ้อืหุ้นรำยใหญ่	โดยสำมำรถดรูำยละเอยีดเพิม่เตมิได้ท่ีหัวข้อท่ี	7	“ผูถ้อืหุ้น”

 ชื่อบริษัท ลักษณะความ

สัมพันธ์

ลักษณะรายการ พ.ศ. 2560  

(พันบาท)

ความสมเหตุสมผลและความจ�าเป็น 

ของรายการระหว่างกัน

8. ผู้ท�ำรำยกำร : บริษัท ทรู ทัช จ�ำกัด (TT) (บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมร้อยละ 100.00)

8.1	กลุ่มบริษัทเครือ	 	

	 เจริญโภคภัณฑ์		 	

	 (CPG)*

กลุ่มบริษัท	CPG	

เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ 

บริษัทฯ	และ	TT	

เป็นบริษัทฯ	ถือหุ้น

โดยอ้อมอยู่ร้อยละ	

100.00		

ขำย	:

•		บริกำร	call	center

ซื้อ	:

•		จ่ำยค่ำเช่ำ 

	 ส�ำนักงำนและ	

	 บริกำรอื่น

9,830

12,593

•	 เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจท่ีมีรำคำ	

	 และผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติตำม	

	 รำคำท่ี	TT	ให้บริกำรลูกค้ำท่ัวไป		

•	 เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจภำยใต้		

	 เงื่อนไขกำรค้ำท่ัวไปท่ีมีสัญญำท่ีได้ตกลงกัน	

	 ท่ีรำคำ	455	บำทต่อเดือนต่อตำรำงเมตร	

	 ซึ่งสัญญำบริกำรส�ำนักงำนมีอำยุ	3	ปี	และ	

	 มีสิทธิจะต่ออำยุสัญญำเช่ำ

8.2	บริษัท	ทรู	จีเอส			

	 จ�ำกัด	(TGS)

TT	เป็นบริษัทท่ี

บริษัทฯถือหุ้นโดย

อ้อมอยู่ร้อยละ	

100.00	และ	TGS	

เป็นบริษัทท่ีบริษัทฯ	

ถือหุ้นโดยอ้อมมีส่วน

ได้เสียอยู่ร้อยละ	

46.80	

ขำย	:

•	บริกำร	call	center 8,394 •	 เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจท่ีมีรำคำ	

	 และผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติตำม	

	 รำคำท่ี	TT	ให้บริกำรลูกค้ำท่ัวไป

8.3	บริษัท	ทรู	วอยซ์			

	 จ�ำกัด	(TV)

TT	เป็นบริษัทท่ี

บริษัทฯถือหุ้นโดย

อ้อมอยู่ร้อยละ	

100.00	และ	TV	เป็น

บริษัทท่ีบริษัทฯ	ถือ

หุ้นโดยอ้อมมีส่วนได้

เสียอยู่ร้อยละ	55.00

ขำย	:

•		บริกำร	call	center

ซื้อ	:

•		จ่ำยค่ำบริกำรอี่น

1,827

941

•	 เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจท่ีมีรำคำ	

	 และผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติตำม	

	 รำคำท่ี	TT	ให้บริกำรลูกค้ำท่ัวไป

•	 เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจท่ีมีรำคำ	

	 และผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติ

9. ผู้ท�ำรำยกำร : บริษัท ทรู อินเตอร์เนช่ันแนล เกตเวย์ จ�ำกัด (TIG) (บริษัทฯ ถือหุ้นโดยตรงร้อยละ 100.00)

9.1	กลุ่มบริษัทเครือ	 	

	 เจริญโภคภัณฑ์		 	

	 (CPG)*

กลุ่มบริษัท	CPG	

เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่

ของบริษัทฯ	และ

บริษัทฯ	ถือหุ้น	TIG	

โดยตรงอยู่ร้อยละ	

100.00		

ขำย	:

•		ให้บริกำร	

	 อินเตอร์เน็ต

ซื้อ	:

•		จ่ำยค่ำเช่ำอำคำร	

	 และบริกำรอื่น

4,669

38,573

•	 เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจท่ีมีรำคำ	

	 และผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติตำม	

	 รำคำท่ี	TIG	ให้บริกำรลูกค้ำท่ัวไป

 

•	 เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจภำยใต้		

	 เงื่อนไขกำรค้ำท่ัวไปท่ีมีสัญญำท่ีได้ตกลงกัน	

	 ท่ีรำคำ	455	บำทต่อเดือนต่อตำรำงเมตร	

	 ซึ่งสัญญำบริกำรส�ำนักงำนมีอำยุ	3	ปี	และ	

	 มีสิทธิจะต่ออำยุสัญญำเช่ำ			

9.2	กลุ่มบริษัท	China		

	 Mobile	(CMG)

กลุ่มบริษัท	CMG	

เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ 

บริษัทฯ	และ	TIG	

เป็นบริษัทท่ี		บริษัทฯ

ถือหุ้นโดยตรงอยู่

ร้อยละ	100.00	

ขำย	:

•		ให้บริกำรโทรศัพท์	

	 มือถือ

ซื้อ	:

•		Roaming

4,285

2,188

•	 เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจท่ีมีรำคำ	

	 และผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติตำม	

	 รำคำท่ี	TIG	ให้บริกำรลูกค้ำท่ัวไป

•	 เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจท่ีมีรำคำ	

	 และผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติ
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*หมำยเหต:ุ		กลุม่บรษิทัเครอืเจรญิโภคภณัฑ์		มีครอบครวัเจียรวนนท์เป็นผูถ้อืหุ้นรำยใหญ่	โดยสำมำรถดรูำยละเอยีดเพิม่เตมิได้ท่ีหัวข้อท่ี	7	“ผูถ้อืหุ้น”

 ชื่อบริษัท ลักษณะความ

สัมพันธ์

ลักษณะรายการ พ.ศ. 2560  

(พันบาท)

ความสมเหตุสมผลและความจ�าเป็น 

ของรายการระหว่างกัน

10. ผู้ท�ำรำยกำร : บริษัท เรียล มูฟ จ�ำกัด (RMV) (บริษัทถือหุ้นโดยอ้อมร้อยละ 99.74)

10.1	บริษัท	ทรู	จีเอส		

	 จ�ำกัด	(TGS)

RMV	เป็นบริษัท

ท่ีบริษัทฯ	ถือหุ้น

โดยอ้อมอยู่ร้อยละ	

99.74		และ	TGS	

เป็นบริษัทท่ีบริษัทฯ

ถือหุ้นโดยอ้อมมีส่วน

ได้เสียอยู่ร้อยละ	

46.80

ขำย	:

•		ให้บริกำรโทรศัพท์	

	 มือถือ

166 •	 เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจท่ีมีรำคำ	

	 และผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติตำม	

	 รำคำท่ีRMVให้บริกำรลูกค้ำท่ัวไป

10.2	บริษัท	ทรู	วอยซ์		

	 จ�ำกัด	(TV)

RMV	เป็นบริษัทท่ี

บริษัทฯถือหุ้นโดย

อ้อมอยู่ร้อยละ	

99.74	และ	TV	เป็น

บริษัทท่ีบริษัทฯ	ถือ

หุ้นโดยอ้อมมีส่วนได้

เสียอยู่ร้อยละ	55.00	

ซื้อ	:

•		ค่ำบริกำรอื่น 1,347 •	 เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจท่ีมีรำคำ	

	 และผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติ

10.3	กลุ่มบริษัทเครือ		

	 เจริญโภคภัณฑ์		

	 (CPG)*

กลุ่มบริษัท	CPG	

เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ 

บริษัทฯ	และ	RMV	

เป็นบริษัทท่ีบริษัทฯ

ถือหุ้นโดยอ้อมอยู่

ร้อยละ	99.74

ขำย	:

•		ให้บริกำรโทรศัพท์	

	 มือถือ

ซื้อ	:

•		จ่ำยค่ำซื้อสินค้ำ

•		จ่ำยค่ำเช่ำ	

	 ส�ำนักงำนและ	

	 บริกำร

	 ท่ีเกี่ยวข้อง

•		ค่ำ	content

•		ค่ำคอมมิชช่ัน

•		ค่ำกำรตลำดค่ำ	

	 บริกำรรับช�ำระ	

	 และต้นทุนบัตร

•		จ่ำยค่ำบริกำรอื่นๆ

30,031

109,064

107,728

52,076

1,530,185

642,632

276,796

•	 เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจท่ีมีรำคำ	

	 และผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติตำม	

	 รำคำท่ี	RMV	ให้บริกำรลูกค้ำท่ัวไป

•	 เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจท่ีมีรำคำ	

	 และผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติ

•	ป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจภำยใต ้

	 เงื่อนไขกำรค้ำท่ัวไปท่ีมีสัญญำท่ีได้ตกลง 

	 กันท่ีรำคำ	455	บำทต่อเดือนต่อตำรำง 

	 เมตร	ซึ่งสัญญำบริกำรส�ำนักงำนมีอำยุ	3	ปี	 

	 และมีสิทธิจะต่ออำยุสัญญำเช่ำ	

•	 เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจท่ีมีรำคำ 

	 และผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติ

•	 เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจท่ีมีรำคำ 

	 และผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติ

•	 เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจท่ีมีรำคำ 

	 และผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติ

•	 เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจท่ีมีรำคำ 

	 และผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติ



245245เชื่อมต่อถึงกันและกันอย่างแท้จริง

*หมำยเหต:ุ		กลุม่บรษิทัเครอืเจรญิโภคภณัฑ์		มีครอบครวัเจียรวนนท์เป็นผูถ้อืหุ้นรำยใหญ่	โดยสำมำรถดรูำยละเอยีดเพิม่เตมิได้ท่ีหัวข้อท่ี	7	“ผูถ้อืหุ้น”

 ชื่อบริษัท ลักษณะความ

สัมพันธ์

ลักษณะรายการ พ.ศ. 2560  

(พันบาท)

ความสมเหตุสมผลและความจ�าเป็น 

ของรายการระหว่างกัน

11. ผู้ท�ำรำยกำร : บริษัท ทรู อินเตอร์เน็ต คอร์ปอเรช่ัน จ�ำกัด (TICC) (บริษัทฯ ถือหุ้นโดยตรงและโดยอ้อมร้อยละ 100.00)

11.1	บริษัท	ทรู	จีเอส		

	 จ�ำกัด	(TGS)

TICC	เป็นบริษัท

ท่ีบริษัทฯ	ถือหุ้น

โดยตรงอยู่ร้อยละ	

0.01	และโดยอ้อม

อยู่ร้อยละ	99.99	

และ	TGS	เป็นบริษัท

ท่ีบริษัทฯถือหุ้นโดย

อ้อมมีส่วนได้เสีย

อยู่ร้อยละ	46.80	มี

ควำมสัมพันธ์กันโดย

มีกรรมกำรร่วมกัน	

คือ		นำงสำวยุภำ	

ลีวงศ์เจริญ

ขำย	:

•		ให้บริกำรสื่อสำร	

	 ข้อมูลควำมเร็วสูง

910 • เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจท่ีมีรำคำ	

	 และผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติตำม	

	 รำคำท่ี	TICC	ให้บริกำรลูกค้ำท่ัวไป

11.2	กลุ่มบริษัทเครือ	

	 เจริญโภคภัณฑ์		

	 (CPG)*

กลุ่มบริษัท	CPG	

เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ 

บริษัทฯ	และ	TICC	

เป็นบริษัทท่ีบริษัทฯ

ถือหุ้นโดยตรงอยู่

ร้อยละ	0.01	และ

โดยอ้อมอยู่ร้อยละ	

99.99

ขำย	:

•		ให้บริกำรสื่อสำร	

	 ข้อมูลควำมเร็วสูง

•		อุปกรณ์โครงข่ำย

ซื้อ	:

•		จ่ำยค่ำเช่ำ 

	 ส�ำนักงำนและ	

	 บริกำร

	 ท่ีเกี่ยวข้อง

•		จ่ำยค่ำบริกำรเช่ำ	

	 รถยนต์และบริกำร	

	 ท่ีเกี่ยวข้อง

•		จ่ำยค่ำซ่อมแซม	

	 บ�ำรุงรักษำ 

	 โครงข่ำย

•		จ่ำยค่ำบริกำร 

	 เช่ำเซิฟเวอร์	

	 อินเตอร์เน็ต

•	จ่ำยค่ำบริกำรรับ	

	 ช�ำระ

•		ค่ำบริกำรอื่นๆ

•		ค่ำก่อสร้ำง 

	 โครงข่ำย

290,234

20,952

218,643

207,005

360,077

153,019

169,308

46,081

102,593

•  เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจท่ีมีรำคำ	

	 และผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติตำม	

	 รำคำท่ี	TICC	ให้บริกำรลูกค้ำท่ัวไป

•  เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจท่ีมีรำคำ	

	 และผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติตำม	

	 รำคำท่ี	TICC	ให้บริกำรลูกค้ำท่ัวไป

•  เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจภำยใต้		

	 เงื่อนไขกำรค้ำท่ัวไปท่ีมีสัญญำท่ีได้ตกลงกัน	

	 ท่ีรำคำ	455	บำทต่อเดือนต่อตำรำงเมตร	

	 ซึ่งสัญญำบริกำรส�ำนักงำนมีอำยุ	3	ปี	และ	

	 มีสิทธิจะต่ออำยุสัญญำเช่ำ

•  เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจภำยใต้		

	 เงื่อนไขกำรค้ำท่ัวไปท่ีมีสัญญำท่ีได้ตกลงกัน	

	 ตำมรำคำเฉลี่ย	15,000	บำทต่อคันต่อเดือน		

	 ซึ่งสัญญำให้เช่ำยำนพำหนะมีอำยุสัญญำ	 

	 3	ปี	สิ้นสุดในระยะเวลำต่ำงกัน

•  เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจท่ีมีรำคำ	

	 และผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติ

•  เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจท่ีมีรำคำ	

	 และผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติ

•  เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจท่ีมีรำคำ	

	 และผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติ

•  เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจท่ีมีรำคำ	

	 และผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติ

•  เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจท่ีมีรำคำ	

	 และผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติ
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*หมำยเหต:ุ		กลุม่บรษิทัเครอืเจรญิโภคภณัฑ์		มีครอบครวัเจียรวนนท์เป็นผูถ้อืหุ้นรำยใหญ่	โดยสำมำรถดรูำยละเอยีดเพิม่เตมิได้ท่ีหัวข้อท่ี	7	“ผูถ้อืหุ้น”

 ชื่อบริษัท ลักษณะความ

สัมพันธ์

ลักษณะรายการ พ.ศ. 2560  

(พันบาท)

ความสมเหตุสมผลและความจ�าเป็น 

ของรายการระหว่างกัน

11.3	กองทุนรวม	 	

	 โครงสร้ำงพื้นฐำน 

	 โทรคมนำคม			 	

	 ดิจิทัล	(DIF)

TICC	เป็นบริษัท

ที่บริษัทฯ	ถือหุ้น

โดยตรงอยู่ร้อยละ	

0.01	และโดยอ้อม

อยู่ร้อยละ	99.99และ	

DIF	เป็นบริษัทที่

บริษัทฯมีส่วนได้เสีย

อยู่ร้อยละ	28.11

ขำย	:

•		เคเบิ้ลใยแก้ว 

	 น�ำแสง

ซื้อ	:

•		ค่ำเช่ำระบบ 

	 ใยแก้วน�ำแสง

2,451,645

1,944,615

•	 เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจท่ีมีรำคำ	

	 และผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติตำม	

	 รำคำท่ี	TICC	ให้บริกำรลูกค้ำท่ัวไป

•	 เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจท่ีมีรำคำ	

	 และผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติ

11.4	กลุ่มบริษัท	China		

	 Mobile	(CMG)

กลุ่มบริษัท	CMG	

เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ขอ

งบริษัทฯ	และ	TICC	

เป็นบริษัทที่บริษัทฯ	

ถือหุ้นโดยตรงอยู่

ร้อยละ	0.01	และโดย

อ้อมอยู่ร้อยละ	99.99

ขำย	:

•		ให้บริกำรสื่อสำร	

	 ข้อมูลควำมเร็วสูง

729 •	 เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจท่ีมีรำคำ	

	 และผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติตำม	

	 รำคำท่ี	TICC	ให้บริกำรลูกค้ำท่ัวไป

12. ผู้ท�ำรำยกำร : บริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เนต จ�ำกัด (KSC) (บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมร้อยละ 56.83)

กลุ่มบริษัทเครือเจริญ

โภคภัณฑ์	(CPG)*

กลุ่มบริษัท	CPG	

เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ 

บริษัทฯ	และ	KSC	

เป็นบริษัทท่ีบริษัทฯ

ถือหุ้นโดยอ้อมอยู่

ร้อยละ	56.83

ขำย	:	

•		ให้บริกำร	

	 อินเตอร์เน็ต

ซื้อ	:

•		จ่ำยค่ำบริกำร	

	 อินเตอร์เน็ต	และ

	 ค่ำบริกำรอื่นๆ

568

23,977

•	เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจท่ีมีรำคำ	

	 และผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติตำม	

	 รำคำท่ี	KSC	ให้บริกำรลูกค้ำท่ัวไป

•	 เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจท่ีมีรำคำ	

	 และผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติ

13. ผู้ท�ำรำยกำร : บริษัท ทรู อินฟอร์เมช่ัน เทคโนโลยี จ�ำกัด (TIT) (บริษัทถือหุ้นโดยอ้อมร้อยละ 100.00)

กลุ่มบริษัทเครือเจริญ

โภคภัณฑ์	(CPG)*

กลุ่มบริษัท	CPG	

เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ 

บริษัทฯ	และ	TIT	

เป็นบริษัทท่ีบริษัทฯ

ถือหุ้นโดยอ้อมอยู่

ร้อยละ	100.00

ขำย	:	

•		ให้บริกำร 

	 ด้ำนเทคโนโลยี	

	 สำรสนเทศ

ซื้อ	:

•		จ่ำยค่ำเช่ำ 

	 ส�ำนักงำนและ	

	 บริกำรอื่นๆ

•		จ่ำยค่ำพัฒนำ 

	 ระบบ

20,569

41,796

35,139

•	 เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจท่ีมีรำคำ	

	 และผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติตำม	

	 รำคำท่ี	TIT	ให้บริกำรลูกค้ำท่ัวไป

•	 เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจภำยใต้		

	 เงื่อนไขกำรค้ำท่ัวไปท่ีมีสัญญำท่ีได้ตกลงกัน	

	 ท่ีรำคำ	455	บำทต่อเดือนต่อตำรำงเมตร	

	 ซึ่งสัญญำบริกำรส�ำนักงำนมีอำยุ	3	ปี	และ	

	 มีสิทธิจะต่ออำยุสัญญำเช่ำ

•	 เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจท่ีมีรำคำ	

	 และผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติ
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*หมำยเหต:ุ		กลุม่บรษิทัเครอืเจรญิโภคภณัฑ์		มีครอบครวัเจียรวนนท์เป็นผูถ้อืหุ้นรำยใหญ่	โดยสำมำรถดรูำยละเอยีดเพิม่เตมิได้ท่ีหัวข้อท่ี	7	“ผูถ้อืหุ้น”

 ชื่อบริษัท ลักษณะความ

สัมพันธ์

ลักษณะรายการ พ.ศ. 2560  

(พันบาท)

ความสมเหตุสมผลและความจ�าเป็น 

ของรายการระหว่างกัน

14. ผู้ท�ำรำยกำร : บริษัท บีเอฟเคที (ประเทศไทย) จ�ำกัด (BFKT) (บริษัทถือหุ้นโดยอ้อมร้อยละ 100.00)

14.1	กลุ่มบริษัทเครือ		

	 เจริญโภคภัณฑ์	 

	 (CPG)*

กลุ่มบริษัท	CPG	

เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ 

บริษัทฯ	และ	BFKT	

เป็นบริษัทท่ี	บริษัทฯ

ถือหุ้นโดยอ้อมอยู่

ร้อยละ	100.00

ซื้อ	:

•		จ่ำยค่ำเช่ำ 

	 ส�ำนักงำนและ	

	 บริกำร

	 ท่ีเกี่ยวข้อง

•		จ่ำยค่ำบริกำรเช่ำ	

	 รถยนต์และบริกำร	

	 ท่ีเกี่ยวข้อง

•		จ่ำยค่ำบริกำร 

	 เช่ำเซิฟเวอร์	

	 อินเตอร์เน็ต

•		จ่ำยค่ำบริกำรอื่น

•		จ่ำยค่ำซื้ออุปกรณ ์

	 โครงข่ำย

3,752

6,295

15,569

7,355

39,877

•	เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจภำยใต้		

	 เงื่อนไขกำรค้ำท่ัวไปท่ีมีสัญญำท่ีได้ตกลงกัน 

	 ท่ีรำคำ	455	บำทต่อเดือนต่อตำรำงเมตร	

	 ซึ่งสัญญำบริกำรส�ำนักงำนมีอำยุ	3	ปี	และ	

	 มีสิทธิจะต่ออำยุสัญญำเช่ำ

•	 เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจภำยใต้		

	 เงื่อนไขกำรค้ำท่ัวไปท่ีมีสัญญำท่ีได้ตกลงกัน 

	 ตำมรำคำเฉลี่ย	15,000	บำทต่อคันต่อเดือน	 

	 ซึ่งสัญญำให้เช่ำยำนพำหนะมีอำยุสัญญำ	 

	 3	ปี	สิ้นสุดในระยะเวลำต่ำงกัน

•	 เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจท่ีมีรำคำ	

	 และผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติ

•	 เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจท่ีมีรำคำ	

	 และผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติ

•	 เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจท่ีมีรำคำ	

	 และผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติ

14.2	กองทุนรวม	 	

	 โครงสร้ำง 

	 พื้นฐำน 

	 โทรคมนำคม			 	

	 ดิจิทัล	(DIF)

BFKT	เป็นบริษัท

ท่ีบริษัทฯ	ถือหุ้น

โดยอ้อมอยู่ร้อยละ	

100.00	และ	DIF	

เป็นบริษัทท่ีบริษัทฯ

มีส่วนได้เสียอยู่ร้อย

ละ	28.11

ซื้อ	:

•		ค่ำเช่ำเสำ	

	 โทรคมนำคม

1,221,223 •	เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจท่ีมีรำคำ	

	 และผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติ

15. ผู้ท�ำรำยกำร : บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคช่ัน จ�ำกัด (TUC) (บริษัทถือหุ้นโดยตรงร้อยละ 100.00)

15.1	กลุ่มบริษัทเครือ		

	 เจริญโภคภัณฑ์			

	 (CPG)*

กลุ่มบริษัท	CPG	

เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ 

บริษัทฯ	และ	TUC	

เป็นบริษัทท่ี	บริษัทฯ

ถือหุ้นโดยตรงอยู่

ร้อยละ	100.00

ขำย	:

•		ให้บริกำรโทรศัพท ์

	 มือถือ

ซื้อ	:

•		จ่ำยค่ำเช่ำ 

	 ส�ำนักงำนและ 

	 บริกำร

	 ท่ีเกี่ยวข้อง

•		ค่ำคอมมิชช่ัน

•		ค่ำบริกำรรับช�ำระ

•		ค่ำบริกำรเกี่ยวกับ 

	 โครงข่ำย

•		ค่ำบริกำรอื่น

12,689

4,903

60,642

23,187

71,536

51,243

•	เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจท่ีมีรำคำ	

	 และผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติตำม	

	 รำคำท่ี	TUC	ให้บริกำรลูกค้ำท่ัวไป

•	 เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจภำยใต้		

	 เงื่อนไขกำรค้ำท่ัวไปท่ีมีสัญญำท่ีได้ตกลงกัน	

	 ท่ีรำคำ	455	บำทต่อเดือนต่อตำรำงเมตร	

•	ซึ่งสัญญำบริกำรส�ำนักงำนมีอำยุ	3	ปี	และ	

	 มีสิทธิจะต่ออำยุสัญญำเช่ำ

•	 เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจท่ีมีรำคำ	

	 และผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติ

•	 เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจท่ีมีรำคำ	

	 และผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติ

•	 เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจท่ีมีรำคำ	

	 และผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติ
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*หมำยเหต:ุ		กลุม่บรษิทัเครอืเจรญิโภคภณัฑ์		มีครอบครวัเจียรวนนท์เป็นผูถ้อืหุ้นรำยใหญ่	โดยสำมำรถดรูำยละเอยีดเพิม่เตมิได้ท่ีหัวข้อท่ี	7	“ผูถ้อืหุ้น”

 ชื่อบริษัท ลักษณะความ

สัมพันธ์

ลักษณะรายการ พ.ศ. 2560  

(พันบาท)

ความสมเหตุสมผลและความจ�าเป็น 

ของรายการระหว่างกัน

15.2	กลุ่มบริษัท	China		

	 Mobile	(CMG)

กลุ่มบริษัท	CMG	

เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ 

บริษัทฯ	และ	TUC	

เป็นบริษัทท่ี	บริษัทฯ

ถือหุ้นโดยตรงอยู่

ร้อยละ	100.00	

ขำย	:

•		ให้บริกำรโทรศัพท์	

	 มือถือ

ซื้อ	:

•		Roaming

158,077

68,686

•	เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจท่ีมีรำคำ	

	 และผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติตำม	

	 รำคำท่ี	TUC	ให้บริกำรลูกค้ำท่ัวไป

•	 เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจท่ีมีรำคำ	

	 และผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติ

15.3	บริษัท	ทรู	จีเอส		

	 จ�ำกัด	(TGS)

TUC	เป็นบริษัท

ท่ีบริษัทฯ	ถือหุ้น

โดยตรงอยู่ร้อยละ	

100.00	และ	TGS	

เป็นบริษัทท่ีบริษัทฯ	

ถือหุ้นโดยอ้อมมีส่วน

ได้เสียอยู่ร้อยละ	

46.80	

ขำย	:

•	ให้บริกำรโทรศัพท์	

	 มือถือ

972 •	เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจท่ีมีรำคำ	

	 และผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติตำม	

	 รำคำท่ี	TUC	ให้บริกำรลูกค้ำท่ัวไป

15.4	กองทุนรวม 

	 โครงสร้ำงพื้นฐำน 

	 โทรคมนำคม		 

	 ดิจิทัล	(DIF)

TUC	เป็นบริษัท

ท่ีบริษัทฯ	ถือหุ้น

โดยตรงอยู่ร้อยละ	

100.00	และ	DIF	

เป็นบริษัทท่ีบริษัทฯ

มีส่วนได้เสียอยู่

ร้อยละ	28.11

ขำย	:

•		ให้บริกำรอื่น

ซื้อ	:

•		ค่ำเช่ำโครงข่ำย

9,945

1,170,678

•	เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจท่ีมีรำคำ	

	 และผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติตำม	

	 รำคำท่ี	TUC	ให้บริกำรลูกค้ำท่ัวไป

•	 เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจท่ีมีรำคำ	

	 และผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติ

16. ผู้ท�ำรำยกำร : บริษัท เทเลคอม แอสเซท แมเนจเมนท์ จ�ำกัด (TAM) (บริษัทถือหุ้นโดยอ้อมร้อยละ 100.00)

กองทุนรวมโครงสร้ำง

พื้นฐำนโทรคมนำคม		

ดิจิทัล	(DIF)

TAM	เป็นบริษัทท่ี

บริษัทฯถือหุ้นโดย

อ้อมอยู่ร้อยละ	

100.00	และ	DIF	

เป็นบริษัทท่ีบริษัทฯ

มีส่วนได้เสียอยู่

ร้อยละ	28.11

ขำย	:

•		ให้บริกำรด้ำน 

	 บริหำรจัดกำรและ 

	 กำรตลำด

32,722 •	เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจท่ีมีรำคำ	

	 และผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติตำม	

	 รำคำท่ี	TAM	ให้บริกำรลูกค้ำท่ัวไป

17 ผู้ท�ำรำยกำร : บริษัท ทรู ดิจิตอล แอนด์ มีเดีย แพลตฟอร์ม (TDMP) (บริษัทถือหุ้นโดยอ้อมร้อยละ 100.00)

กลุ่มบริษัทเครือเจริญ

โภคภัณฑ์	(CPG)*

กลุ่มบริษัท	CPG	

เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่

ของบริษัทฯ	และ	

TDMP	เป็นบริษัท

ท่ีบริษัทฯถือหุ้น

โดยอ้อมอยู่ร้อยละ	

100.00

ขำย	:

•		ให้บริกำรอื่น

ซื้อ	:

•		โปรแกรมกำร

สร้ำงและรักษำ

ควำมสัมพันธ์กับ

ลูกค้ำ

•		ซื้อสินค้ำ

316

67,080

5,560

•	 เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจท่ีมีรำคำ	

	 และผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติตำม	

	 รำคำท่ี	TICT	ให้บริกำรลูกค้ำท่ัวไป

•	 เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจท่ีมีรำคำ	

	 และผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติ

•	 เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจท่ีมีรำคำ	

	 และผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติ

•



249249เชื่อมต่อถึงกันและกันอย่างแท้จริง

บริษัทร่วมค้า บริษัทร่วม  

และบริษัทท่ีเก่ียวข้องกัน

31 ธันวาคม  

พ.ศ. 2559    

เพิ่มขึ้น 

(ลดลง)

31 ธันวาคม  

พ.ศ. 2560    

บริษัทร่วมค้า บริษัทร่วม  

และบริษัทท่ีเก่ียวข้องกัน

31 ธันวาคม  

พ.ศ. 2559    

เพิ่มขึ้น 

(ลดลง)

31 ธันวาคม  

พ.ศ. 2560    

2.	ยอดค้ำงช�ำระท่ีเกิดจำกกำรขำยสินค้ำและบริกำร

	 กำรเปลี่ยนแปลงยอดค้ำงช�ำระท่ีเกิดจำกกำรขำยสินค้ำและบริกำร	มีดังน้ี

3.	ยอดค้ำงช�ำระท่ีเกิดจำกกำรซื้อสินค้ำและบริกำร

	 กำรเปลี่ยนแปลงยอดค้ำงช�ำระท่ีเกิดจำกกำรซื้อสินค้ำและบริกำร	มีดังน้ี

หน่วย	:	พันบำท

หน่วย	:	พันบำท

บริษัท	บีอีซี	-	เทโร	ทรู	วิชั่นส์	จ�ำกัด	 43	 155	 198

บริษัท	ทรู	วอยซ์	จ�ำกัด	 106	 790	 896	

บริษัท	ทรู	ซีเจ	ครีเอช่ันส์	จ�ำกัด	 -	 992	 992

บริษัท	ทรำนส์ฟอร์เมช่ัน	ฟิล์ม	จ�ำกัด	 -	 1,070	 1,070

บริษัท	ทรู	จีเอส	จ�ำกัด	 45,969	 38,298	 84,267

กองทุนรวมโครงสร้ำงพืน้ฐำนโทรคมนำคม		ดจิิทัล			 40,623	 597,832	 638,455

กลุ่มบริษัท	China	Mobile	 157,246	 (63,482)	 93,764

กลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์	 7,629,139	 2,289,347	 9,918,486

รวม	 7,873,126	 2,865,002	 10,738,128

กองทุนรวมโครงสร้ำงพื้นฐำนโทรคมนำคม	ดิจิทัล			 315,079	 (5,928)	 309,151

บริษัท	ทรู	วอยซ์	จ�ำกัด	 3,488	 366	 3,854

บริษัท	ทรู	ซีเจ	ครีเอช่ันส์	จ�ำกัด	 -	 62,616	 62,616

บริษัท	ทรู	จีเอส	จ�ำกัด	 776	 (2)	 774

กลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์	 3,419,114	 1,545,469	 4,964,583

กลุ่มบริษัท	China	Mobile	 21,159	 7,161	 28,320

รวม	 3,759,616	 1,609,682	 5,369,298
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มาตรการและข้ันตอนในการอนุมัติการท�ารายการระหว่างกัน

บริษัทฯ	มีมำตรกำรและข้ันตอนในกำรอนุมัติกำรท�ำรำยกำรระหว่ำงกันตำมท่ีกฎหมำย	และ	ข้อก�ำหนดของคณะกรรมกำร

ก�ำกับตลำดทุนรวมท้ังตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ก�ำหนดไว้	โดยบริษัทฯ	ได้น�ำกฎหมำยและข้อก�ำหนดดังกล่ำวมำ

จัดท�ำเป็น	 “ระเบียบในกำรเข้ำท�ำรำยกำรระหว่ำงกัน”	 ไว้อย่ำงชัดเจน	 เพื่อให้กรรมกำรและพนักงำนได้ยึดถือและปฏิบัติ

อย่ำงถูกต้อง	 ภำยใต้ระเบียบในกำรเข้ำท�ำรำยกำรระหว่ำงกันของบริษัทฯ	 ได้ก�ำหนดมำตรกำรและข้ันตอนในกำรอนุมัติ

กำรเข้ำท�ำรำยกำรระหว่ำงกันไว้ดังน้ี

	 1.	 รำยกำรระหว่ำงกันดังต่อไปน้ี	 ฝ่ำยจัดกำรสำมำรถอนุมัติกำรเข้ำท�ำรำยกำรได้	 โดยไม่ต้องขออนุมัติจำกคณะ

กรรมกำรบริษัท	และท่ีประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	ภำยใต้วัตถุประสงค์ของมำตรำ	89/12	ของพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์

และตลำดหลักทรัพย์	(ฉบับท่ี	4)	พ.ศ.	2551	

	 	 1.1	 รำยกำรท่ีเป็นข้อตกลงทำงกำรค้ำโดยท่ัวไป

	 	 “ข้อตกลงทำงกำรค้ำโดยท่ัวไป”	หมำยถึง	ข้อตกลงทำงกำรค้ำในลักษณะเดียวกับท่ีวิญญูชนจะพึงกระท�ำกับ

คู่สัญญำท่ัวไปในสถำนกำรณ์เดียวกัน	ด้วยอ�ำนำจต่อรองทำงกำรค้ำท่ีปรำศจำกอิทธิพลในกำรท่ีตนมีสถำนะ

เป็นกรรมกำร	ผู้บริหำร	หรือ	บุคคลท่ีมีควำมเกี่ยวข้อง	แล้วแต่กรณี	ซ่ึงรวมถึงข้อตกลงทำงกำรค้ำท่ีมีรำคำ

และเงื่อนไข	หรือ	อัตรำก�ำไรข้ันต้น	ดังต่อไปน้ี

	 (ก)	 รำคำและเงื่อนไขท่ีบริษัทฯ	หรือบริษัทย่อยได้รับหรือให้กับบุคคลท่ัวไป

	 (ข)		 รำคำและเงื่อนไขท่ีกรรมกำร	ผู้บริหำร	หรือ	บุคคลท่ีมีควำมเกี่ยวข้องให้กับบุคคลท่ัวไป

 •	 รำคำและเงื่อนไขท่ีบริษัทฯ	 หรือบริษัทย่อย	 สำมำรถแสดงได้ว่ำผู้ประกอบธุรกิจในลักษณะท�ำนอง 

	 	 เดียวกันให้กับบุคคลท่ัวไป

 •	 ในกรณีท่ีไม่สำมำรถเปรียบเทียบรำคำของสินค้ำหรือบริกำรได้	เน่ืองจำกสินค้ำหรือบริกำรท่ีเกี่ยวข้อง 

	 	 น้ันมีลักษณะเฉพำะ	หรือมีกำรสั่งท�ำตำมควำมต้องกำรโดยเฉพำะ	แต่บริษัทฯ	หรือบริษัทย่อยสำมำรถ 

	 	 แสดงได้ว่ำอัตรำก�ำไรข้ันต้นท่ีบริษัทฯ	หรือบริษัทย่อยได้รับจำกรำยกำรระหว่ำงกันไม่ต่ำงจำกธุรกรรม 

	 	 กับคู่ค้ำอื่น	หรืออัตรำก�ำไรข้ันต้นท่ีกรรมกำร	ผู้บริหำร	หรือบุคคลท่ีมีควำมเกี่ยวข้อง	ได้รับจำกรำยกำร 

	 	 ระหว่ำงกันไม่ต่ำงจำกธุรกรรมกับคู่ค้ำอ่ืน	และมีเงื่อนไข	หรือข้อตกลงอ่ืนๆ	ไม่แตกต่ำงกัน

  1.2	 กำรให้กู้ยืมเงินตำมระเบียบสงเครำะห์พนักงำนและลูกจ้ำง

บริษัทท่ีเก่ียวข้องกัน
31 ธันวาคม  

พ.ศ. 2559    

เพิ่มขึ้น 

(ลดลง)

31 ธันวาคม  

พ.ศ. 2560    

4.	ยอดคงเหลือเงินให้กู้ยืมจำกกิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน

	 กำรเปลี่ยนแปลงยอดค้ำงช�ำระท่ีเกิดจำกเงินให้กู้ยืมจำกกิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน	มีดังน้ี

หน่วย	:	พันบำท

กลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์	 147,000	 -	 147,000

บริษัท	ทรู	จีเอส	จ�ำกัด	 -	 50,000	 50,000

รวม	 147,000	 50,000	 197,000
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	 	 1.3	 รำยกำรท่ีคู่สัญญำอีกฝ่ำยหน่ึงของบริษัทฯ	หรือ	คู่สัญญำท้ังสองฝ่ำยมีสถำนะเป็น

	 (ก)	 บริษัทย่อยท่ีบริษัทฯ	 เป็นผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ำร้อยละเก้ำสิบของหุ้นท่ีจ�ำหน่ำยได้แล้วท้ังหมดของบริษัท 

	 ย่อย	หรือ

	 (2)		 บริษัทย่อยท่ีกรรมกำร	 ผู้บริหำร	 หรือบุคคลท่ีมีควำมเกี่ยวข้องถือหุ้นหรือมีส่วนได้เสียอยู่ด้วย	 ไม่ว่ำ 

	 โดยตรงหรือโดยอ้อม	ไม่เกินจ�ำนวน	อัตรำ	หรือมีลักษณะตำมท่ีคณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทุนประกำศ 

	 ก�ำหนด

	 	 1.4	 รำยกำรในประเภทหรือท่ีมีมูลค่ำไม่เกินจ�ำนวนหรืออัตรำท่ีคณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทุนประกำศก�ำหนด

	 2.	 รำยกำรระหว่ำงกันดังต่อไปน้ี	 ไม ่ต ้องขออนุมัติจำกท่ีประชุมผู ้ถือหุ ้นของบริษัทฯ	 แต่ต ้องขออนุมัติจำก 

	 	 คณะกรรมกำรบริษัท

	 	 2.1	 รำยกำรตำมข้อ	1	ซ่ึงต้องได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ	ภำยใต้ระเบียบวิธีปฏิบัติภำยในอื่นท่ีเกี่ยวข้อง	 

	 	 	 เช่น	ระเบียบวิธีปฏิบัติด้ำนงบประมำณ	เป็นต้น

	 	 2.2	 รำยกำรตำมข้อ	 1.3	 (ข)	 หรือ	 1.4	 ท่ีคณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทุน	 อำจก�ำหนดให้ต้องได้รับอนุมัติจำก 

	 	 	 คณะกรรมกำรบริษัทฯ	ด้วย	ตำมท่ีจะได้มีกำรประกำศก�ำหนดต่อไป	

	 3.	 รำยกำรระหว่ำงกันท่ีนอกเหนือจำกข้อ	 1	 และ	 2	 ต้องได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัทและท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

	 	 ของบริษัทฯ	ก่อนกำรเข้ำท�ำรำยกำร

นโยบายและแนวโน ้มการท�ารายการระหว่างกันในอนาคต

ส�ำหรับแนวโน้มกำรท�ำรำยกำรระหว่ำงกันในอนำคตน้ัน	 อำจจะยังคงมีอยู ่ในส่วนท่ีเป็นกำรด�ำเนินธุรกิจตำมปกต ิ

ระหว่ำงบริษัทฯ	กับบริษัทย่อยของบริษัทฯ	ซึ่งบริษัทฯ	จะด�ำเนินกำรด้วยควำมโปร่งใสตำมนโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี 

ของบริษัทฯ	และปฏิบัติตำมข้อก�ำหนดท่ีเกี่ยวข้องอย่ำงเคร่งครัด	นอกจำกน้ี	หำกเป็นรำยกำรระหว่ำงกันประเภทท่ีต้องได้

รับกำรอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัท	บริษัทฯ	มีนโยบำยท่ีจะต้องเสนอให้คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัทฯ	พิจำรณำ

ก่อนท่ีจะเสนอให้คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำอนุมัติ
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ผู ้สอบบัญชี

ผู้สอบบัญชีท่ีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการของบริษัทฯ  ส�าหรับตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงิน 

ของบริษัทฯ ในระยะ 3 ปี ท่ีผ่านมา มีดังน้ี 

งบการเงนิประจ�าปี 

ส้ินสุดวนัท่ี

บรษัิทผูต้รวจสอบ ชือ่ผูส้อบบัญชี

เลขประจ�าตวั

ผูส้อบบัญชี

รบัอนุญาต

31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 บจก.ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส นายประสิทธิ์ เยื่องศรีกุล 4174

31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 บจก.ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล 3445

31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 บจก.ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล 3445

รายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีในระยะ 3 ปีท่ีผ่านมา (2558-2560) ผู้สอบบัญชีได้ให้ความเห็นในรายงานการ 

ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ ถูกต้องแบบไม่มีเงื่อนไข

บจก.ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส และ ผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

หรือผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะท่ีจะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าท่ี

อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด
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FINANCIAL HIGHLIGHTS AND RATIOS

จุดเดนและอัตราสวน

ทางการเง ิน

ผลการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทยอย

รายไดจากการใหบริการ 
1/

รายไดรวม

EBITDA

กําไรจากการดําเนินงาน  

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ สําหรับสวนที่เปนของบริษัท

ฐานะการเงินของบริษัทและบริษัทยอย

สินทรัพยรวม

หนี้สินรวม

สวนของผูถือหุน

อัตราสวนสภาพคลอง (Liquidity Ratios)

อัตราสวนสภาพคลอง

อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว

อตัราสวนแสดงประสทิธิภาพในการใชสนิทรัพย (Activity Ratios) 
2/

อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย

อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ  

ระยะเวลาหมุนเวียนของสินคาคงเหลือเฉลี่ย 

อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้การคา

ระยะเวลาชําระหนี้เฉลี่ย

วงจรเงินสด (Cash Cycle)

อัตราสวนที่แสดงถึงความเสี่ยงจาการกูยืม (Leverage Ratios)

อัตราสวนหนี้สินสุทธิตอ EBITDA 
3/

อัตราสวนหนี้สินสุทธิตอสวนของผูถือหุน 
3/

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน

อัตราสวนความสามารถในการชําระดอกเบี้ย 
4/

อัตราสวนแสดงความสามารถในการทํากําไร (Profitability Ratios)

อัตรากําไรขั้นตน 

อัตรากําไรสุทธิ  

อัตราผลตอบแทนผูถือหุน 
5/

อัตราการเติบโต (Growth Ratios)

สินทรัพยรวม

หนี้สินรวม

รายไดรวม

คาใชจายในการดําเนินงาน 
6/

ขอมูลตอหุนและอื่นๆ

กําไร (ขาดทุน) ตอหุน

มูลคาตามบัญชีตอหุน

ราคาหุน ณ สิ้นงวด

จํานวนหุนสามัญ ณ สิ้นงวด

มูลคาตลาดของหุน

 

97,025 

 141,290 

 39,912 

6,440 

 2,323 

 465,311 

 331,108 

 134,203 

 0.60 

 0.34 

 3.67 

 98 

 2.23 

 162 

 1.54 

 234 

 26 

 2.54 

 0.75 

 2.47 

 6.61 

27.90%

1.64%

1.76%

3.64%

4.37%

13.29%

7.70%

 0.07 

 4.02 

 6.20 

 33,368 

 206,883 

ลานบาท

ลานบาท

ลานบาท

ลานบาท

ลานบาท

ลานบาท

ลานบาท

ลานบาท

เทา

เทา

เทา

วัน

เทา

วัน

เทา

วัน

วัน

เทา

เทา

เทา

เทา

%

%

%

%

%

%

%

บาท

บาท

บาท

ลานหุน

ลานบาท

2560 2559 2558

หมายเหตุ :             

1/
 รายได้จากการให้บริการโทรศัพท์และบริการอื่น ยกเว้น รายได้ค่าเชื่อมโยงโครงข่าย (IC) และรายได้ค่าเช่าโครงข่าย     

2/
 อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์ ไม่รวมกําไรจากการขายสินทรัพย์เข้ากองทุน DIF เพื่อให้สะท้อน cash cycle ของกลุ่มทรู   

3/
 หนี้สินประกอบด้วยเงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาว ไม่รวมหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน      

4/
 อัตราส่วนความสามารถในการชําระดอกเบี้ย คํานวณจาก EBITDA สําหรับงวด/ (ดอกเบี้ยจ่าย+ค่าใช้จ่ายทางการเงินอื่น สําหรับงวด) หากคํานวณอัตราส่วน

 ความสามารถในการชําระดอกเบี้ย ด้วยงบกระแสเงินสด (กระแสเงินสดสุทธิจากการดําเนินงาน + ดอกเบี้ยจ่าย + รายจ่ายภาษีเงินได้)/ ดอกเบี้ยจ่าย จะได้อัตราส่วน

 นี้เป็น 3.1 เท่า ในปี 2560 เป็น 3.8 เท่า ในปี 2559 และเป็น 4.2 เท่า ในปี 2558     

5/
 อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น = กําไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่/ ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ (เฉลี่ย)

6/
 รวมต้นทุนในการให้บริการ ต้นทุนขาย และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

 

88,058 

 124,719 

 25,071 

 (492)

 (2,814)

 448,960 

 317,233 

 131,728 

 0.76 

 0.52 

 3.80 

 95 

 2.97 

 121 

 1.82 

 198 

 18 

 2.45 

 0.47 

 2.41 

 5.25 

23.35%

-2.26%

-2.74%

58.35%

52.28%

5.00%

9.67%

 (0.10)

 3.95 

 7.15 

 33,368 

 238,583 

 

74,803 

 118,781 

 22,109 

 4,608 

 4,412 

 283,525 

 208,318 

 75,207 

 0.69 

 0.39 

 3.44 

 105 

 3.50 

 103 

 2.26 

 160 

 48 

 3.67 

 1.08 

 2.77 

 7.27 

23.74%

3.71%

6.10%

21.11%

27.51%

8.76%

7.41%

 0.18 

 3.06 

 6.70 

 24,608 

 164,873 



ภาพรวม

กลุ่มทรู รายงานผลก�าไรจ�านวน 5.4 พันล้านบาท ในไตรมาส 4 และจ�านวน 2.3 พันล้านบาท ส�าหรับท้ังปี 2560 อันเป็น

ผลจากรายได้และ EBITDA ท่ีเพิ่มข้ึนแข็งแกร่งจนเป็นจ�านวนสูงสุดในประวัติการณ์ รวมท้ังความต่อเน่ืองในการลดต้นทุน 

เพิ่มประสิทธิภาพการท�างานท่ัวท้ังองค์กร และผลส�าเร็จจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์ให้แก่กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน

โทรคมนาคม ดิจิทัล (“DIF”) พร้อมส�าหรับการเติบโตจนสามารถสร้างผลก�าไรและปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้อย่างยั่งยืน 

ท้ังน้ี ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลส�าหรับผลประกอบการปี 2560 จ�านวนท้ังส้ินประมาณ  

1 พันล้านบาท หรือ 0.031 บาทต่อหุ้น

ความมุ่งม่ันอย่างต่อเน่ืองของกลุ่มทรู ในการสร้างคุณค่าเพิ่มแก่ผู้บริโภค ผ่านเครือข่ายโทรคมนาคมท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด 

คอนเวอร์เจนซ์แพ็กเกจ บริการด้านดิจิทัล และการเพิ่มประสบการณ์การใช้งานให้แก่ผู้บริโภค เป็นปัจจัยส�าคัญท่ีส่งผลให้

รายได้และฐานลูกค้าของกลุ่มเติบโตอย่างแข็งแกร่ง ในขณะเดียวกัน กลุ่มทรู ให้ความส�าคัญต่อการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่าง

ต่อเน่ือง สิ่งเหล่าน้ี ร่วมกับก�าไรจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์ให้แก่กองทุน DIF ส่งผลให้ EBITDA ของกลุ่มเติบโตอย่างมีนัย

ส�าคัญถึงร้อยละ 59.2 จากปีก่อนหน้า เป็น 39.9 พันล้านบาท ซึ่งหากไม่รวมก�าไรจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์น้ี EBITDA ของ

กลุ่มทรู เพิ่มข้ึนร้อยละ 36 เม่ือเทียบกับปีก่อนหน้า เป็นจ�านวน 34.0 พันล้านบาท ในขณะท่ี EBITDA Margin ไม่รวมก�าไร 

(ขาดทุน) จากการขาย เติบโตเป็นร้อยละ 35.2 ในปี 2560 เม่ือเทียบกับร้อยละ 29.0 ในปีก่อนหน้า 

ในปี 2560 อุตสาหกรรมโทรศัพท์เคลื่อนท่ีในประเทศไทยยังคงมีการแข่งขันสูง แต่ไม่ได้อยู่ในระดับท่ีรุนแรง โดยผู้ให้

บริการมุ่งเน้นการขยายโครงข่าย 4G และการน�าเสนอแพ็กเกจดาต้าท่ีน่าดึงดูดใจ ชูประสิทธิภาพด้านความเร็วของโครง

ข่ายและบริการ 4G การมุ่งเพิ่มมูลค่าด้วยการผสานบริการร่วมกับคอนเทนต์คุณภาพ รวมถึงการน�าเสนอแคมเปญหลาก

หลายเพื่อจูงใจลูกค้าระบบเติมเงินให้สมัครใช้บริการระบบรายเดือน ในขณะท่ี แคมเปญท่ีให้ส่วนลดดีไวซ์ส�าหรับบริการ

แบบเติมเงินมีสัดส่วนลดลง ท้ังน้ี ทรูมูฟ เอช ยังคงเติบโตสูงเหนือกว่าภาพรวมอุตสาหกรรมเป็นอย่างมาก และเป็นผู้

ให้บริการเพียงรายเดียวท่ีมีฐานลูกค้าเติบโต โดยมีจ�านวนผู้ใช้บริการรายใหม่สุทธิ 2.7 ล้านราย ในขณะท่ีผู้ให้บริการราย

ใหญ่รายอื่นมีฐานลูกค้ารวมกันลดลงสุทธิ 2.8 ล้านราย ซ่ึงการเติบโตอย่างแข็งแกร่งของทรูมูฟ เอช น้ี เป็นผลจากจุดแข็ง

ด้านเครือข่าย 4.5G/4G ประสิทธิภาพสูงสุด และผลตอบรับท่ีดีต่อแคมเปญดีไวซ์ร่วมกับค่าบริการและแพ็กเกจด้านดาต้า

ท่ีคุ้มค่า ท้ังในกลุ่มลูกค้าระบบรายเดือนและระบบเติมเงิน โดยฐานผู้ใช้บริการรวมของทรูมูฟ เอช เพิ่มข้ึนเป็น 27.2 ล้าน

ราย ประกอบด้วยผู้ใช้บริการในระบบเติมเงินจ�านวน 20.3 ล้านราย  และผู้ใช้บริการในระบบรายเดือนจ�านวน 6.9 ล้าน

ราย ท�าให้ในปี 2560 รายได้จากการให้บริการของทรูมูฟ เอช เติบโตร้อยละ 17.3 เม่ือเทียบกับปีก่อนหน้า ในขณะท่ีรายได้

จากการให้บริการของผู้ให้บริการรายใหญ่รายอ่ืนรวมกันเพิ่มข้ึนเพียงร้อยละ 2.1 จากปีก่อนหน้า ซึ่งผลักดันให้รายได้จาก

การให้บริการของธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนท่ีของท้ังอุตสาหกรรมเพิ่มข้ึนร้อยละ 5.7 ซ่ึงเป็นอัตราการเติบโตรายปีท่ีสูงท่ีสุดนับ

ตั้งแต่ปี 2557 และมีแนวโน้มท่ีรายได้จะเติบโตต่อไป ตามความต้องการใช้งานดาต้าของผู้บริโภคท่ีเพิ่มสูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง

ธุรกิจบรอดแบรนด์ อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ยังคงเติบโตสูงในปี 2560 จากการท่ีผู้ให้บริการมุ่งขยายโครงข่ายไฟเบอร์ 

บรอดแบนด์อย่างต่อเน่ือง พร้อมเพิ่มความผูกพันของลูกค้าด้วยการพ่วงบริการอื่น ๆ  เพิ่มเติม ในขณะท่ีแคมเปญให้ส่วนลด

ราคาทยอยลดลง ท้ังน้ี ทรูออนไลน์ เร่งขยายโครงข่ายไฟเบอร์อย่างต่อเน่ือง ท้ังในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และ

ในพื้นท่ีต่างจังหวัด พร้อมมอบความคุ้มค่าให้แก่ลูกค้าด้วยการเพิ่มความเร็วอินเทอร์เน็ตและอัพเกรดเทคโนโลยี ซ่ึงสามารถ

ตอบโจทย์ความต้องการใช้งานอินเทอร์เน็ตความเร็วท่ีสูงข้ึนของผู้บริโภคได้ทุกท่ีทุกเวลา พร้อมเดินหน้าสนับสนุนแผนการ

ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์สู่ระดับหมู่บ้านของประเทศ ลดความเหลื่อมล�้าทางเทคโนโลยีและช่องว่างทางดิจิทัลของ

ผู้คนในสังคม ผ่านโครงข่ายบรอดแบนด์ของกลุ่มท่ีครอบคลุมแล้วกว่า 13 ล้านครัวเรือนท่ัวประเทศ ซ่ึงพัฒนาการเหล่าน้ี  

ผลักดันให้ท้ังฐานลูกค้าและรายได้บริการบรอดแบนด์ส�าหรับกลุ ่มลูกค้าท่ัวไปของทรูออนไลน์ เพิ่มข้ึนสูงในอัตรา 

257257เชื่อมต่อถึงกันและกันอย่างแท้จริง
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เลขสองหลักจากปีก่อนหน้า ตอกย�้าความเป็นผู้น�าในธุรกิจบรอดแบนด์ อินเทอร์เน็ตได้อย่างสมบูรณ์แบบ โดยในปี 2560 

ทรูออนไลน์ มีฐานลูกค้าบรอดแบนด์ อินเทอร์เน็ต เพิ่มข้ึนสุทธิกว่า 385,451 ราย เป็น 3.2 ล้านราย ณ ส้ินปี ซ่ึงล้วนใช้

บริการบนโครงข่าย FTTx ท้ังสิ้น 

ทรูวิช่ันส์ ยังคงมุ่งม่ันในการเพิ่มประสบการณ์การรับชมโทรทัศน์ของผู้บริโภคอย่างต่อเน่ือง ด้วยการสรรหาคอนเทนต์

คุณภาพสูงท่ีหลากหลายและครบครัน การถ่ายทอดสดรายการช้ันน�าและความคมชัดของภาพระดับเอชดี พร้อมพัฒนา

ช่องรายการคุณภาพท่ีผลิตข้ึนเองเพื่อตอบสนองความต้องการรับชมของผู้บริโภคชาวไทยได้ดียิ่งข้ึน โดยคอนเทนต์คุณภาพ

เหล่าน้ี ได้ถูกถ่ายทอดผ่านหลากหลายแพลตฟอร์มของกลุ่มทรู ท้ังอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแบบมีสายและไร้สาย โทรทัศน์ 

และดิจิทัลแพลตฟอร์ม เพื่อเติมเต็มความต้องการของผู้บริโภคในการเข้าถึงคอนเทนต์ได้ทุกท่ี ทุกเวลา และทุกอุปกรณ์ 

การรับชม สิ่งเหล่านี้ ผสานกับแคมเปญคอนเวอร์เจนซ์ที่คุ้มค่า ส่งผลให้รายได้ค่าสมาชิกและจ�านวนผู้สมัครสมาชิกทรูวิชั่นส์

เติบโต ท้ังน้ี ณ สิ้นปี 2560 ทรูวิช่ันส์มีฐานลูกค้ารวมท้ังส้ิน 4.0 ล้านราย

นอกเหนือจากการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มธุรกิจหลักแล้ว กลุ่มทรู ยังมุ่งเน้นในการพัฒนานวัตกรรมและธุรกิจด้าน

ดิจิทัล เพื่อสรรสร้างแพลตฟอร์มและบริการด้านดิจิทัลท่ีตอบสอบความต้องการและไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคได้ตรงจุดและ

ครบถ้วน อาทิ บริการและโซลูช่ัน Internet of Things หรือไอโอที รวมถึงการพัฒนา ทรูไอดี ซ่ึงเป็นแอปพลิเคชันท่ีรวบรวม

คอนเทนต์คุณภาพหลากหลาย ไลฟ์สไตล์ และสิทธิประโยชน์สุดพิเศษให้แก่ผู้บริโภค นอกจากน้ี กลุ่มทรู ยังให้ความส�าคัญ

กับเทคโนโลยี AI (Artificial Intelligence) และ Big Data ซ่ึงช่วยจัดระบบข้อมูลให้สามารถน�ามาประมวลผลให้เกิดประโยชน์

สูงสุด (Data Analytics) เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ดียิ่งข้ึน ซึ่งจะ

เป็นปัจจัยส�าคัญท่ีจะท�าให้กลุ่มทรู เติบโตอย่างเข้มแข็งและคงความเป็นท่ีหน่ึงในใจลูกค้า

สรุปผลประกอบการประจ�าปี 2560 

กลุ่มทรู รายงานผลก�าไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษัทฯ จ�านวน 2,322.5 ล้านบาท ในปี 2560 ซ่ึงเปลี่ยนแปลงในอัตราท่ีสูง

กว่าร้อยละ 20 จากปีก่อนหน้า โดยมีสาเหตุส�าคัญ สรุปได้ดังน้ี

กลุ่มทรู มีรายได้จากการให้บริการโดยรวมเพิ่มข้ึนร้อยละ 10.2 จากปีก่อนหน้า เป็นจ�านวน 97.0 พันล้านบาท จากรายได้

และฐานลูกค้าท่ีเติบโตอย่างแข็งแกร่งท้ังธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนท่ีและธุรกิจบรอดแบนด์ อินเทอร์เน็ต ในขณะท่ี EBITDA 

ของกลุ่มเติบโตอย่างมีนัยส�าคัญถึงร้อยละ 59 จากปีก่อนหน้า เป็น 39.9 พันล้านบาท ซ่ึงหากไม่รวมก�าไรจากการจ�าหน่าย

สินทรัพย์ให้แก่กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล (Digital Telecommunications Infrastructure Fund หรือ 

DIF) EBITDA ของกลุ่มทรู เพิ่มข้ึนร้อยละ 36 เม่ือเทียบกับปีก่อนหน้า เป็นจ�านวน 34.0 พันล้านบาท ส่ิงน้ี ผนวกกับความ

มุ่งม่ันในการลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการท�างานท่ัวท้ังองค์กร และผลส�าเร็จจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์ให้แก่กองทุน 

DIF ส่งผลให้กลุ่มทรู รายงานผลก�าไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษัทฯ จ�านวน 2.3 พันล้านบาท ในปี 2560 

ส�าหรับปี 2561

การแข่งขันในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมในประเทศไทย รวมถึงความเปล่ียนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคและเทคโนโลยี 

เป็นปัจจัยท่ีอาจมีผลต่อการด�าเนินงานหรือฐานะทางการเงินในอนาคตของกลุ่มทรู อย่างไรก็ตาม ความมุ่งม่ันอย่างต่อเน่ือง

ของกลุ่มทรูในการมอบความคุ้มค่าสูงสุดให้แก่ลูกค้า ผ่านเครือข่ายประสิทธิภาพสูงและการให้บริการท่ีเป็นเลิศ พร้อมให้

ความส�าคัญกับเทคโนโลยีล�้าสมัยและบริการด้านดิจิทัล อีกท้ังยังมุ่งปลูกฝังแนวคิดด้านดิจิทัลและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

ในองค์กร เป็นสิ่งส�าคัญท่ีจะท�าให้กลุ่มทรูมีความพร้อมและสามารถปรับตัวให้รองรับความเปล่ียนแปลงของพฤติกรรมผู้

บริโภคและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตได้ พัฒนาการเหล่าน้ี ควบคู่ไปกับความต้องการใช้บริการ

ด้านโทรคมนาคมและดิจิทัลของผู้บริโภคท่ีเพิ่มสูงข้ึนในยุค Thailand 4.0 จะช่วยผลักดันให้กลุ่มทรูเติบโตอย่างแข็งแกร่ง

ต่อไป โดยในปี 2561 น้ี กลุ่มทรู ตั้งเป้าหมายการเติบโตของรายได้จากการให้บริการโดยรวมในอัตราเลขสองหลักช่วงต้น 

ซึ่งการเติบโตของรายได้ ร่วมกับการด�าเนินการอย่างเข้มงวดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและบริหารค่าใช้จ่าย น่าจะส่งผลให้

กลุ่มทรูสามารถรายงานผลก�าไรซึ่งไม่รวมผลกระทบจากแผนการขายสินทรัพย์เข้ากองทุน DIF เพิ่มเติมในปี 2561 ท้ังน้ี 

กลุ่มทรู คาดว่าจะใช้งบลงทุน (ท่ีเป็นเงินสด) ไม่รวมการช�าระค่าใบอนุญาตใช้คล่ืนความถี่ ในระดับใกล้เคียงกับปี 2560
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รายงานของผู้สอบบัญชีมีข้อสังเกตเกี่ยวกับความไม่แน่นอนเกี่ยวกับคดีฟ้องร้องท่ียังไม่ทราบผล และสัญญาส�าคัญทาง

ธุรกิจท่ีอยู่ระหว่างการสรุปในรายละเอียด (รายละเอียดเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 38.3 ข้อ 39 และข้อ 

40.2) ซึ่งผลสุดท้ายของคดีและข้อสรุปของสัญญายังไม่สามารถระบุได้ อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารเช่ือม่ันว่างบการเงินหรือ

การด�าเนินงานของกลุ่มจะไม่ได้รับผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญจากปัจจัยดังกล่าว

ตารางสรุปงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

หมายเหตุ:  ผลกระทบรวมสุทธิจากการท�าธุรกรรมกับ DIF ในไตรมาส 4 และในปี 2560 มีจ�านวนประมาณ 6.5 พันล้านบาท โดยประมาณ 2.4 พันล้านบาท ถูกรายงาน  

 ภายใต้รายได้อื่น และส่วนท่ีเหลือถูกรายงานภายใต้ รายได้และต้นทุนจากการขาย ต้นทุนการให้บริการ และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

ไตรมาส 4 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 % 

( บอสจวรต้ดไ่มไงัย ) ปี 2560 ปี 2560 ปี 2559 Q-o-Q Y-o-Y ปี 2560 ปี 2559 Y-o-Y

(หน่วย : )

29,492          29,400          28,120          0.3 4.9 117,624       107,892       9.0

(IC) 1,269           1,275           1,382           (0.4) (8.1) 4,896           5,306           (7.7)

3,418           3,592           3,939           (4.8) (13.2) 15,703         14,527         8.1

24,805          24,533          22,800          1.1 8.8 97,025         88,058         10.2

11,259          3,740           6,039           201.0 86.4 23,666         16,827         40.6

       รวมรายได้  40,751        33,141        34,159        23.0 19.3 141,290     124,719     13.3

20,620          20,987          19,495          (1.7) 5.8 84,058         78,276         7.4

 ลแูดบักากํรากนา้ดยา่จ้ชใา่ค (Regulatory cost) 338              870              273              (61.2) 23.8 3,289           3,422           (3.9)

1,374           1,402           1,454           (2.0) (5.5) 5,267           5,802           (9.2)

(IC) 13,152          12,991          13,725          1.2 (4.2) 52,656         51,443         2.4

5,756           5,723           4,043           0.6 42.4 22,846         17,609         29.7

5,283           3,738           5,870           41.3 (10.0) 17,808         17,323         2.8

8,758           7,833           8,548           11.8 2.5 32,985         29,611         11.4

3,086           2,642           2,367           16.8 30.4 10,626         7,954           33.6

5,672           5,191           6,180           9.3 (8.2) 22,359         21,657         3.2

34,661        32,558        33,912        6.5 2.2 134,851     125,211     7.7

 EBITDA 14,933        8,949          6,657          66.9 124.3 39,912        25,071        59.2

(8,843)          (8,366)          (6,410)          5.7 38.0 (33,472)        (25,563)        30.9

กําไรจากการดําเนินงาน 6,090          583              247              NM NM 6,440          (492)            NM

(สุทธ)ิ (1,261)          (1,400)          (1,141)          (9.9) 10.5 (5,384)          (4,229)          27.3

113              92                145              22.7 (22.1) 533              442              20.5

(1,375)          (1,493)          (1,287)          (7.9) 6.8 (5,917)          (4,672)          26.7

(29)               (28)               (39)               3.0 (24.5) (119)             (107)             11.4

(600)             (597)             (598)             0.3 0.3 (2,393)          (1,422)          68.2

รายได ้  ( ) ภาษีเงินได ้  (1,621)          749              (390)             NM 315.9 (1,316)          (490)             168.7

นับุจจปัปีนใ้ดไนิงเษีาภ (62)               (59)               124              4.0 NM (174)             (260)             (32.9)

ีชญับดัตรากอร้ดไนิงเษีาภ (1,560)          809              (514)             NM 203.5 (1,141)          (230)             396.0

ส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) 499              427              479              17.1 4.3 3,154           4,609           (31.6)

(กําไร) 20                (11)               11                NM 87.8 6                 (7)                NM

กําไร (ขาดทุน) (62)               (340)             354              81.7 NM (849)             (156)             (445.4)

 ( ) 2,375           (74)               (1,276)          NM NM 2,783           (520)             NM

กําไร (ขาดทุน) 5,411          (691)            (2,353)         NM NM 2,323          (2,814)        NM

กําไร (ขาดทุน) (20)               11                (11)               NM (87.8) (6)                7                 NM

กําไร (ขาดทุน) 5,391          (681)            (2,364)         NM NM 2,316          (2,807)        NM

ักมรรกรุธาํทรากกาจบทะรกลผ ไตรมาส 4 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ปี 2560 ปี 2559 % 

(หน่วย : ) ปี 2560 ปี 2560 ปี 2559 Q-o-Q Y-o-Y 2017 (w/o DIF) ปี 2559 Y-o-Y

EBITDA 14,933            8,949             6,657             66.9            124.3           39,912           25,071           59.2                          

EBITDA ไม่รวมผลกระทบจากการทําธุรกรรมกับ DIF 9,060             8,949             6,657             1.2              36.1            34,039           25,071           35.8                          

กําไร (ขาดทุน) 5,411             (691)               (2,353)            NM NM 2,323             (2,814)            NM

กําไร (ขาดทุน) DIF (1,122)            (691)               (2,353)            (62.3)           52.3            (4,211)            (2,814)            (49.6)                         

% 

% 
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ผลการด�าเนินงานโดยรวม

• รายได้จากการให้บริการโดยรวมของกลุ่มทรูเพิ่มข้ึนร้อยละ 10.2 เม่ือเทียบกับปีก่อนหน้า เป็น 97.0 พันล้านบาท ตาม

เป้าหมายในปี 2560 จากการเติบโตอย่างแข็งแกร่งของท้ังธุรกิจโทรศัพท์เคล่ือนท่ีและบรอดแบนด์ อินเทอร์เน็ตโดย

เฉพาะในกลุ่มลูกค้าท่ัวไป ซ่ึงมีรายได้และฐานลูกค้าท่ีเพิ่มสูงข้ึนในอัตราเลขสองหลักจากปีก่อนหน้า แม้จะได้รับผล 

กระทบจากการส้ินสุดสัญญาร่วมการงานฯ และร่วมลงทุนเพื่อให้บริการโทรศัพท์บ้านในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ใน

เดือนตุลาคม โดยรายได้ท่ีเติบโตสูงน้ีเป็นผลจากจุดแข็งด้านเครือข่ายประสิทธิภาพสูงและการขยายพื้นท่ีให้บริการอย่าง

ต่อเน่ืองของกลุ่มทรู ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการใช้งานดาต้าและบริการด้านดิจิทัลของผู้บริโภคท่ีเพิ่มสูงข้ึน  

ทรูมูฟ เอช ยังคงเติบโตเหนืออุตสาหกรรมตลอดท้ังปี และเป็นผู้ให้บริการเพียงรายเดียวท่ีมีฐานลูกค้าท่ีเติบโต ส่ิงน้ี 

ร่วมกับรายได้จากบริการนอนวอยซ์ท่ีเพิ่มข้ึนแข็งแกร่งท้ังในกลุ่มลูกค้าระบบรายเดือนและเติมเงิน ผลักดันให้รายได้

จากการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีเพิ่มข้ึนร้อยละ 17.3 จากปีก่อนหน้า เป็น 67.9 พันล้านบาท

- รายได้จากบริการท่ีไม่ใช่เสียงหรือนอนวอยซ์ เติบโตร้อยละ 24.7 เม่ือเทียบกับปีก่อนหน้า เป็น 42.4 พันล้านบาท 

จากผลตอบรับท่ีดีต่อบริการ 4G แคมเปญดาต้าและการผสานแพ็กเกจกับบริการอื่นๆ ของกลุ่มทรูได้อย่างคุ้มค่า 

โดยรายได้จากบริการนอนวอยซ์ในปี 2560 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 62 ของรายได้จากการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ี 

ซึ่งเพิ่มข้ึนจากสัดส่วนร้อยละ 59 ในปีก่อนหน้า

- รายได้จากบริการเสียง เพิ่มข้ึนร้อยละ 1.9 จากปีก่อนหน้า เป็น 21.2 พันล้านบาท ตามฐานลูกค้าท่ีเติบโต พร้อม

การขยายตัวและเข้าถึงลูกค้าในกลุ่มตลาดวงกว้างได้มากยิ่งข้ึน ซึ่งช่วยชดเชยพฤติกรรมผู้บริโภคท่ีเปลี่ยนไปใช้การ

สื่อสารผ่านระบบออนไลน์มากยิ่งข้ึน

- รายได้จากบริการโทรศัพท์ข้ามแดนระหว่างประเทศและบริการอ่ืนๆ เพิ่มข้ึนจากปีก่อนหน้า เป็น 4.3 พันล้านบาท 

ส่วนหน่ึงจากรายได้จากนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมายังประเทศไทยและใช้บริการทรูมูฟ เอชเพิ่มสูงข้ึน (Inbound 

Roaming)

รายได้จากการให้บริการของทรูออนไลน์ เพิ่มข้ึนร้อยละ 16.6 เม่ือเทียบกับปีก่อนหน้า เป็น 32.2 พันล้านบาท ตาม

การเติบโตอย่างแข็งแกร่งของบริการบรอดแบนด์ อินเทอร์เน็ต รวมถึงรายได้ระหว่างกลุ่มบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกับการ

ด�าเนินงานและการบ�ารุงรักษา (O&M) ซึ่งรายงานอยู่ภายใต้รายได้จากการให้บริการอ่ืนๆ หากไม่รวมรายการดังกล่าว

และผลกระทบจากการยุติการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีบนเครือข่าย 2G บนคล่ืน 1800 MHz ต้ังแต่ไตรมาส 3 ปี 

2559 รายได้จากการให้บริการของทรูออนไลน์ เพิ่มข้ึนประมาณร้อยละ 3.4 จากปีก่อนหน้า

- รายได้จากบริการเสียงพื้นฐาน ลดลงเป็น 2.5 พันล้านบาท เม่ือเทียบกับ 4.7 พันล้านบาทในปีก่อนหน้า จากการท่ี

ผู้บริโภคเปลี่ยนไปใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีและการส่ือสารทางออนไลน์อย่างต่อเน่ือง รวมถึงการสิ้นสุดสัญญา

ร่วมการงานฯ และร่วมลงทุนเพื่อให้บริการโทรศัพท์บ้านในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ในเดือนตุลาคม ซ่ึงส่งผล

ให้ท้ังรายได้และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการให้บริการโทรศัพท์บ้านมีจ�านวนลดลง

- รายได้จากการให้บริการบรอดแบนด์ บริการอินเทอร์เน็ต และส่ือสารข้อมูลธุรกิจ เพิ่มข้ึนร้อยละ 9.8 จากปีก่อนหน้า 

เป็น 23.1 พันล้านบาท จากการเติบโตสูงท้ังในกลุ่มลูกค้าท่ัวไปและลูกค้าธุรกิจ ตามการขยายโครงข่ายและบริการ

ไฟเบอร์ของกลุ่มอย่างต่อเน่ือง พร้อมมอบความคุ้มค่าให้แก่ลูกค้าผ่านคอนเวอร์เจนซ์และโซลูชั่นหลากหลาย

- ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2560 กลุ่มทรู มุ่งม่ันในการอัพเกรดบริการบรอดแบนด์ อินเทอร์เน็ตให้แก่ลูกค้าท่ีอยู่

บนระบบสายทองแดงมาสู่โครงข่ายไฟเบอร์ ซ่ึงหลังจากผลกระทบดังกล่าวได้ผ่านพ้นไป รายได้จากการให้บริการ

บรอดแบนด์ บริการอินเทอร์เน็ต และสื่อสารข้อมูลธุรกิจ ในไตรมาส 4 ปี 2560 เติบโตสูงร้อยละ 16.7 จากช่วง

เวลาเดียวกันปีก่อนหน้า และร้อยละ 5.4 จากไตรมาสก่อนหน้า ตามฐานลูกค้าบรอดแบนด์ท่ีเติบโตแข็งแกร่งเป็น 

3.2 ล้านราย ซึ่งล้วนใช้บริการบนโครงข่าย FTTx ท้ังส้ิน โดยทรูออนไลน์มีจ�านวนผู้ใช้บริการบรอดแบนด์รายใหม่

สุทธิ 112,781 รายในระหว่างไตรมาส
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รายได้จากการให้บริการของทรูวิช่ันส์ เป็น 12.2 พันล้านบาท เพิ่มข้ึนร้อยละ 0.1 เม่ือเทียบกับปีก่อนหน้า จากรายได้

ค่าสมาชิกและค่าโฆษณาท่ีเติบโต ซึ่งช่วยชดเชยรายได้ของธุรกิจมิวสิค เอ็นเตอร์เทนเมนท์ท่ีลดลง

- รายได้จากค่าสมาชิกและค่าติดตั้ง เติบโตร้อยละ 2.2 เม่ือเทียบกับปีก่อนหน้า เป็น 8.2 พันล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน

ร้อยละ 67 ของรายได้จากการให้บริการของทรูวิช่ันส์ เพิ่มข้ึนเม่ือเทียบกับสัดส่วนร้อยละ 65 ในปีก่อนหน้า จากผล

ตอบรับท่ีดีต่อแคมเปญคอนเวอร์เจนซ์และแพ็กเกจส�าหรับลูกค้าในตลาดวงกว้าง ซึ่งส่งผลให้ฐานลูกค้าในระบบค่า

บริการสมาชิกของทรูวิช่ันส์เติบโตเป็น 2.2 ล้านราย ซึ่งเพิ่มข้ึนสุทธิประมาณ 175,961 รายในปี 

- รายได้จากค่าโฆษณา เพิ่มข้ึนร้อยละ 2.1 จากปีก่อนหน้า เป็น 1.8 พันล้านบาท สวนทางกับทิศทางรายได้โฆษณา

ในอุตสาหกรรมท่ีลดลง 

- รายได้จากมิวสิค เอ็นเตอร์เทนเมนท์ และอ่ืนๆ ลดลงร้อยละ 8.4 เม่ือเทียบกับปีก่อนหน้า เป็น 2.3 พันล้านบาท จาก

การท่ีกลุ่มทรูมุ่งเน้นในการคัดสรรและเลือกจัดอีเว้นท์ท่ีเสริมสร้างผลก�าไรให้กับกลุ่มบริษัทมากยิ่งข้ึน

•  รายได้จากการขาย เติบโตสูงร้อยละ 40.6 จากปีก่อนหน้า เป็น 23.7 พันล้านบาท จากการขายสินทรัพย์เข้ากองทุน 

DIF และผลตอบรับท่ีดีต่อเน่ืองต่อแคมเปญดีไวซ์หลากหลายของกลุ่มทรู ท้ังน้ี หากไม่รวมธุรกรรมกับ DIF รายได้จาก

การขายเพิ่มข้ึนร้อยละ 3.4 จากปีก่อนหน้าเป็น 17.4 พันล้านบาท 

•  ค่าใช้จ่ายด้านการก�ากับดูแล (Regulatory cost) ลดลงร้อยละ 3.9 จากปีก่อนหน้า เป็น 3.3 พันล้านบาท ตามส่วน

แบ่งรายได้ท่ีลดลงของบริการโทรศัพท์พื้นฐาน และผลกระทบเชิงบวกจากการประกาศลดอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยว

กับการบริการโทรคมนาคมพื้นฐานและบริการเพื่อสังคมโดยท่ัวถึง (USO) ในเดือนพฤษภาคม และการประกาศอัตรา

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตใหม่ในเดือนธันวาคมซึ่งมีผลต้ังแต่เดือนมกราคม ปี 2560 โดยผลกระทบเต็มปีของอัตราค่า

ธรรมเนียมใบอนุญาตใหม่น้ีถูกบันทึกในไตรมาส 4 ของปี 2560

•  ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานหลัก (ประกอบด้วยต้นทุนในการให้บริการไม่รวมค่า IC และค่าใช้จ่ายในการขายและการ

บริหารอื่นๆ) เพิ่มข้ึนร้อยละ 2.6 จากปีก่อนหน้า เป็น 75.0 พันล้านบาท จากค่าใช้จ่ายด้านโครงข่ายและบุคลากรท่ีเพิ่ม

ข้ึน ท้ังน้ี มาตรการบริหารค่าใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพมากข้ึนของกลุ่ม ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (ไม่รวม

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย) ในไตรมาส 4 ลดลงร้อยละ 8.2 เม่ือเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหน้า 

•  EBITDA เติบโตสูงถึงร้อยละ 59.2 จากปีก่อนหน้า เป็น 39.9 พันล้านบาท ซ่ึงหากไม่รวมก�าไรจากการขายสินทรัพย์ให้

แก่กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล EBITDA ของกลุ่มทรู เพิ่มข้ึนร้อยละ 36 เม่ือเทียบกับปีก่อนหน้า 

เป็น 34.0 พันล้านบาท ตามรายได้ท่ีเติบโตและการบริหารค่าใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึนของกลุ่ม

•  ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย เพิ่มข้ึนเป็น 33.5 พันล้านบาท ตามการขยายโครงข่ายและการให้บริการอย่างต่อ

เน่ือง รวมถึงผลกระทบเต็มปีจากการรับรู้ค่าตัดจ�าหน่ายใบอนุญาตใช้คล่ืนความถี่ 900 MHz

•  ดอกเบ้ียจ่าย (สุทธิ) เพิ่มข้ึนร้อยละ 27 เม่ือเทียบกับปีก่อนหน้า เป็น 5.4 พันล้านบาท จากการกู้ยืมเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุน

การขยายธุรกิจ รวมถึงการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกลุ่ม โดยการช�าระหน้ีสินในระหว่างไตรมาส 4 ส่งผลให้ดอกเบ้ีย

จ่ายสุทธิในไตรมาส 4 ปี 2560 ลดลงร้อยละ 10.5 จากไตรมาสก่อนหน้า

• ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ เพิ่มข้ึนจาก 490 ล้านบาท ในปีก่อนหน้า เป็น 1.3 พันล้านบาท ในปี 2560 ส่วนใหญ่จากค่าใช้จ่าย

ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีท่ีเกิดข้ึนจากการท�าธุรกรรมกับ DIF

•  การขายสินทรัพย์และสิทธิในการรับประโยชน์รายได้ในอนาคตจากสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมให้แก่ 

DIF ส�าหรับเฟสแรกเสร็จสิ้นแล้วในไตรมาส 4 ปี 2560 โดยผลกระทบรวมสุทธิจากการท�าธุรกรรมดังกล่าว มีจ�านวน

ประมาณ 6.5 พันล้านบาท โดยประมาณ 2.4 พันล้านบาท ถูกรายงานภายใต้รายได้อ่ืน และส่วนท่ีเหลือถูกรายงานภายใต้  

รายได้และต้นทุนจากการขาย ต้นทุนการให้บริการ และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

•  สิ่งเหล่าน้ี ส่งผลให้กลุ่มทรู มีผลก�าไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษัทฯ จ�านวน 2.3 พันล้านบาท ในปี 2560

261261เชื่อมต่อถึงกันและกันอย่างแท้จริง



หมายเหตุ:  รายได้อื่นภายใต้ทรูออนไลน์ อาทิ รายได้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ภายใต้ทรูยู call center และการด�าเนินงานและการบ�ารุงรักษา (O&M) 

โครงสร้างรายได้รวม แยกตามประเภทธุรกิจ (ส�าหรับงวดปี)

( บอสจวรต้ดไ่มไงัย ) % 

( ) รายได้
% ของรายได้รวม % ของรายได้รวม

รายได้ YoY

ทรูมูฟ เอช 111,311         93,876           18.6

67,885            57,856            17.3
    - บริการเสียง 21,185            20,797            1.9
    - 42,416            34,002            24.7
    - 4,283              3,057              40.1

(IC) 4,900              5,311              (7.7)
15,871            14,086            12.7
22,656            16,623            36.3

นักงา่วหะรรากยาร (5,336)             (1,891)             182.2
นักงา่วหะรรากยารดัตงัลห ชอเ ฟูมูรท 105,975           75% 91,986            74% 15.2

ทรูออนไลน์ 36,149           28,300           27.7

32,186            27,596            16.6

    - 2,488              4,696              (47.0)
    - 23,138            21,068            9.8
    - 6,560              1,833              258.0

(FOC) 442                 442                 0.0

3,521              262                 NM

นักงา่วหะรรากยาร (10,367)           (5,264)             96.9

นักงา่วหะรรากยารดัตงัลห ์นลไนออูรท 25,782            18% 23,036            18% 11.9

12,236           12,406           (1.4)

12,205            12,197            0.1
    - 8,159              7,981              2.2
    - 2,265              2,473              (8.4)
    - ค่าโฆษณา 1,781              1,744              2.1

30                   209                 (85.4)
นักงา่วหะรรากยาร (2,702)             (2,708)             (0.2)

9,533              7% 9,698              8% (1.7)
รายได้รวม 159,696         134,582         18.7

นักงา่วหะรรากยารมวร (18,405)           (9,863)             86.6
รายได้รวม - สุทธิ 141,290         100% 124,719         100% 13.3

( จิกรุธมุ่ลกงา่วหะรนักงา่วหะรรากยารดัตนอ่ก )

ปี 2560 ปี 2559
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หมายเหตุ:  รายได้อื่นภายใต้ทรูออนไลน์ อาทิ รายได้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ภายใต้ทรูยู call center และการด�าเนินงานและการบ�ารุงรักษา (O&M) 

โครงสร้างรายได้รวม แยกตามประเภทธุรกิจ (ส�าหรับงวด 3 เดือน)

( บอสจวรต้ดไ่มไงัย )

( ) รายได้
% ของรายได้รวม % ของรายได้รวม % ของรายได้รวม

รายได้ รายได้ QoQ YoY

ทรูมูฟ เอช 32,841         25,919         26,777         26.7 22.6

17,657          17,136          15,565          3.0 13.4

    - บริการเสียง 5,254            5,304            5,386            (0.9) (2.5)

    - 11,200          10,754          9,374            4.1 19.5

    - 1,203            1,078            804               11.6 49.6

( IC) 1,270            1,275            1,383            (0.4) (8.2)

3,614            3,785            3,829            (4.5) (5.6)

10,300          3,723            6,000            176.6 71.7

นักงา่วหะรรากยาร (2,653)           (1,046)           (786)              153.6 237.6

นักงา่วหะรรากยารดัตงัลห ชอเ ฟูมูรท 30,188          74% 24,873          75% 25,991          76% 21.4 16.2

ทรูออนไลน์ 12,899         8,897           6,963           45.0 85.2

9,357            8,759            6,815            6.8 37.3

    - 195               677               1,064            (71.2) (81.7)

    - 6,171            5,856            5,290            5.4 16.7

    - 2,991            2,227            461               34.3 548.8

(FOC) 110               110               110               0.0 0.0

3,431            27                 38                 NM NM

นักงา่วหะรรากยาร (4,681)           (2,992)           (1,196)           56.5 291.4

นักงา่วหะรรากยารดัตงัลห ์นลไนออูรท 8,218            20% 5,905            18% 5,767            17% 39.2 42.5

2,983           3,034           3,003           (1.7) (0.7)

2,975            3,020            3,002            (1.5) (0.9)

    - 2,025            2,045            2,105            (1.0) (3.8)

    - 545               514               580               6.1 (6.0)

    - ค่าโฆษณา 404               461               317               (12.3) 27.6

8                  13                 2                  (37.6) 429.2

นักงา่วหะรรากยาร (638)              (671)              (602)              (5.0) 6.0

2,345            6% 2,362            7% 2,401            7% (0.7) (2.4)

48,723         37,850         36,743         28.7 32.6

นักงา่วหะรรากยารมวร (7,972)           (4,709)           (2,584)           69.3 208.6

40,751         100% 33,141         100% 34,159         100% 23.0 19.3

ไตรมาส 4 ปี 2560 ไตรมาส 3 ปี 2560 % 

( จิกรุธมุ่ลกงา่วหะรนักงา่วหะรรากยารดัตนอ่ก )

ไตรมาส 4 ปี 2559

4Q17 Excel for MDA.xls : Revenue Profile Bef Elim(TH)_YQ 3/7/2018   7:17 PM
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งบดุลรวม และงบกระแสเงินสดรวมงบดุลรวม และงบกระแสเง ินสดรวม

( บอสจวรต้ดไ่มไงัย ) 31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2559 % 

(หน่วย : )

งบดุลรวม
18,227                50,184                (63.7)

- สุทธิ 49,439                32,749                51.0
4,393                  4,061                  8.2

45,753                35,684                28.2
117,812              122,678              (4.0)

- สุทธิ 175,462               143,688               22.1
ค่าความนิยม - สุทธิ 11,403                11,403                0.0

 นตวัตีม่มไ์ยพรัทนิส - สุทธิ 129,377               139,746               (7.4)
ีชญับดัตรากอร้ดไนิงเษีาภ์ยพรัทนิส 5,397                  5,376                  0.4

25,860                26,069                (0.8)
347,499              326,282              6.5

465,311             448,960             3.6
46,752                37,572                24.4
67,540                64,422                4.8
47,954                34,093                40.7
30,778                20,654                49.0
4,888                  4,104                  19.1

197,913              160,844              23.0
49,924                60,490                (17.5)
3,197                  1,995                  60.2

64,634                77,652                (16.8)
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 2,155                  1,982                  8.7

13,285                14,269                (6.9)
133,195              156,389              (14.8)

331,108             317,233             4.4
134,203             131,728             1.9
465,311             448,960             3.6

31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2559 % 

10,198                13,123                (22.3)

( สุทธิ) (5,205)                 (5,027)                 3.5

4,993                  8,096                  (38.3)
กระแสเงินสด ( )

( )
จากกิจกรรมการลงทุน (42,050)               (45,412)               (7.4)
จากกิจกรรมการจัดหาเงิน 5,114                  76,966                (93.4)

(ลดลง) สุทธิ (31,942)              39,650               NM
50,169                10,534                376.3

18,227               50,184               (63.7)

4Q17 Excel for MDA.xls : BS_CF (THAI) 3/7/2018   7:18 PM
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การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน

กลุ่มทรู มีฐานะทางการเงินท่ีแข็งแกร่งข้ึนและรายงานผลก�าไรจ�านวน 2.3 พันล้านบาทในปี 2560 ท้ังน้ี อัตราส่วนแสดง

ความสามารถในการท�าก�าไรของกลุ่มทรูปรับตัวดีข้ึน โดยอัตราก�าไรสุทธิ และอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) เพิ่มข้ึน

เป็นร้อยละ 1.6 และร้อยละ 1.8 ในปี 2560 เม่ือเทียบกับจ�านวนติบลบร้อยละ 2.3 และติบลบร้อยละ 2.7 ในปีก่อนหน้า 

ตามล�าดับ ในขณะท่ี อัตราก�าไรข้ันต้น เพิ่มข้ึนจากร้อยละ 23.3 ในปีก่อนหน้า เป็นร้อยละ 27.9 ในปี 2560 โดยหากไม่รวม

ผลกระทบจากการท�าธุรกรรมกับ DIF อัตราก�าไรข้ันต้น เพิ่มข้ึนจากปีก่อนหน้าเป็นร้อยละ 24.8 ตามรายได้ท่ีเติบโต และ

มาตรการบริหารค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพของกลุ่ม

โครงสร้างเงินทุนของกลุ่มทรู ยังคงเหมาะสม และกลุ่มทรู สามารถช�าระหน้ีสินและปฏิบัติตามข้อผูกพันตามสัญญาทางการ

เงินต่างๆ นอกจากน้ี กลุ่มทรู ยังมีแหล่งเงินทุนหลายช่องทางส�าหรับการขยายการลงทุนในอนาคต อาทิ เงินสดจากการ

ด�าเนินงาน การได้รับเครดิตจากกลุ่มผู้จัดจ�าหน่ายอุปกรณ์ (Vendor financing) รวมถึงการจ�าหน่ายสินทรัพย์เข้ากองทุน DIF 

และการถือหน่วยลงทุน DIF ของบริษัทฯ ท้ังน้ี ณ ส้ินปี 2560 กลุ่มทรู มีอัตราส่วนหน้ีสินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเป็น 0.8 

เท่า ในขณะท่ี อัตราส่วนหน้ีสินสุทธิต่อ EBITDA คงท่ีจากปีก่อนหน้าท่ี 2.5 เท่า แต่ลดลงเม่ือเทียบกับ 3.0 เท่าในไตรมาส 

3 ตามการเติบโตอย่างแข็งแกร่งของ EBITDA ท้ังน้ี อัตราส่วนความสามารถในการช�าระดอกเบี้ย เพิ่มข้ึนเป็น 6.6 เท่า ใน

ปี 2560 เม่ือเทียบกับ 5.2 เท่าในปีก่อนหน้า

กลุ่มทรู มีอัตราส่วนสภาพคล่องลดลงเป็น 0.6 เท่า ในขณะท่ี วงจรเงินสด (cash cycle) เพิ่มข้ึนเป็น 26 วัน ในปี 2560 

จากระยะเวลาหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือเฉล่ียท่ีเพิ่มข้ึน ท้ังน้ี กลุ่มทรูมีระยะเวลาช�าระหน้ีเฉล่ียเพิ่มข้ึนเป็น 234 วัน ใน

ปี 2560 เม่ือเทียบกับ 198 วันในปีก่อนหน้า จากการท่ีกลุ่มทรูได้รับสินเช่ือจากเจ้าหน้ีการค้า (Vendor financing) ในขณะ

ท่ี ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉลี่ยเพิ่มข้ึนเล็กน้อยเป็น 98 วันในปี 2560 เม่ือเทียบกับ 95 วันในปี 2559  

หมายเหตุ:  รายการท่ีไม่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานปกติในปี 2560 ประกอบด้วย ผลกระทบจากการขายสินทรัพย์เข้ากองทุน DIF จ�านวน 6.5 พันล้านบาท ขาดทุนจาก 

 อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ จ�านวน 0.8 พันล้านบาท และรายได้อื่น จ�านวน 0.4 พันล้านบาท

 รายการท่ีไม่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานปกติในปี 2559 ประกอบด้วย ขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ จ�านวน 0.2 พันล้านบาท และ 

 ค่าใช้จ่ายอื่น จ�านวน 0.5 พันล้านบาท

 หากไม่รวมรายการท่ีไม่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานปกติดังกล่าวข้างต้น  อัตราก�าไรสุทธิ เป็นจ�านวนติดลบร้อยละ 2.8 ในปี 2560 และติดลบร้อยละ 1.7  

 ในปี 2559 ในขณะท่ี อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น เป็นจ�านวนติดลบร้อยละ 2.8 ในปี 2560 เม่ือเทียบกับจ�านวนติดลบร้อยละ 2.1 ในปี 2559 จากการขยาย 

 โครงข่ายและการให้บริการของกลุ่มอย่างต่อเน่ือง รวมถึงผลกระทบเต็มปีจากการตัดจ�าหน่ายใบอนุญาตใช้คล่ืนความถี่

  อัตร�ส่วนท�งก�รเงิน 2560 2559

อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่า 0.6 0.8

ระยะเวลาช�าระหน้ีเฉลี่ย วัน 234 198

ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉลี่ย วัน 98 95

ระยะเวลาหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือเฉล่ีย วัน 162 121

อตัราส่วนความสามารถในการช�าระดอกเบีย้ เท่า 6.6 5.2

อัตราส่วนหน้ีสินสุทธิต่อ EBITDA เท่า 2.5 2.5

อัตราส่วนหน้ีสินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่า 0.8 0.5

อัตราก�าไรข้ันต้น % 27.9 23.3

อัตราก�าไรสุทธิ % 1.6 -2.3

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น % 1.8 -2.7
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สินทรัพย์

•  กลุ่มทรูมีสินทรัพย์รวม เพิ่มข้ึนร้อยละ 3.6 จาก ณ สิ้นปี 2559 เป็น 465.3 พันล้านบาท ส่วนใหญ่จากการเพิ่มข้ึนของ 

สินทรัพย์ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 

•  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิ้นปี 2560 เป็น 18.2 พันล้านบาท โดยลดลงจากจ�านวนท่ีสูง (50.2 พันล้าน

บาท) ในปี 2559 ซึ่งมีการเพิ่มทุน 

•  สินทรัพย์ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ) เพิ่มข้ึนร้อยละ 22.1 จาก ณ ส้ินปี 2559 เป็น 175.5 พันล้านบาท จากการ

ขยายโครงข่ายและการให้บริการอย่างต่อเน่ืองของธุรกิจโทรศัพท์เคล่ือนท่ีและบรอดแบนด์ อินเทอร์เน็ต 

•  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ) ลดลงร้อยละ 7.4 จาก ณ ส้ินปี 2559 เป็น 129.4 พันล้านบาท ส่วนใหญ่จากการตัดจ�าหน่าย

ใบอนุญาตใช้งานคลื่นความถี่ส�าหรับธุรกิจโทรศัพท์เคล่ือนท่ีในระหว่างปี

•  เงินลงทุนในบริษัทร่วมและส่วนได้เสียในการร่วมค้า (สุทธิ) ลดลงจาก 18.2 พันล้านบาท ณ ส้ินปี 2559 เป็น 16.5  

พันล้านบาท ส่วนหน่ึงจากเงินปันผลรับจาก DIF (รายละเอียดเพิ่มเติม ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 20.2)

•  ค่าความนิยม (สุทธิ) คงท่ีจากปีก่อนหน้า เป็น 11.4 พันล้านบาท (รายละเอียดเพิ่มเติม ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ข้อ 23) 

•  ลูกหน้ีการค้า (สุทธิ) เพิ่มข้ึนเป็น 49.4 พันล้านบาท ตามการขยายธุรกิจของกลุ่มอย่างต่อเน่ือง และลูกหน้ีค่าบริการ

โครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนท่ีภายในประเทศ

                           
ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท

2560

ล้านบาท

2559

ล้านบาท

2560

ล้านบาท

2559

ล้านบาท

ลูกหน้ี ทศท. 

ลูกหน้ีการค้า 

ลูกหน้ีกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ42)

664.54

21,655.59 

10,738.13

685.29

20,293.14

7,873.13

664.54

1,532.84

7,914.79

685.29

1,994.15

6,176.90

ลูกหน้ีการค้า

รายได้ค้างรับ

ลูกหน้ีค่าบริการโครงข่ายโทรศัพท์เคล่ือนท่ี

ภายในประเทศ

33,058.26

14,725.88

8,706.58

28,851.56

11,025.30

-

10,112.17

2,390.96

-

8,856.34

2,220.65

-

รวมลูกหน้ีการค้า

หัก  ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ

56,490.72

(7,051.59)

39,876.86

(7,127.71)

12,503.13

(3,178.92)

11,076.99

(3,113.67)

ลูกหน้ีการค้า – สุทธิ 49,439.13 32,749.15 9,324.21 7,963.32

ณ 31 ธันวาคม
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ลูกหน้ีการค้ารับรู้เร่ิมแรกด้วยมูลค่าตามใบแจ้งหน้ี และจะวัดมูลค่าต่อมาด้วยจ�านวนเงินท่ีเหลืออยู่หักด้วยค่าเผื่อหน้ีสงสัย

จะสูญซึ่งประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วันส้ินงวด ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญหมายถึงผลต่างระหว่างราคาตาม

บัญชีของลูกหน้ีการค้าเปรียบเทียบกับมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับจากลูกหน้ีการค้า หน้ีสูญท่ีเกิดข้ึนจะรับรู้ไว้ในก�าไรหรือขาดทุน

โดยถือเป็นส่วนหน่ึงของค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเป็นประมาณการท่ีพิจารณาจากหลายๆวิธีผสมกัน เช่น ตามอัตราร้อยละของรายได้ การวิเคราะห์

อายุหน้ี ประสบการณ์การเก็บหน้ี โดยพิจารณาสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจปัจจุบันร่วมด้วย ท้ังน้ี ความช�านาญและ

ประสบการณ์ในการเก็บหน้ีของกลุ่มร่วมกับวิธีประมาณการอย่างเหมาะสมตามท่ีกล่าวข้างต้นท�าให้ผู้บริหารมีความเช่ือ

ม่ันว่าค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญท่ีตั้งไว้ (จ�านวน 7,052 ล้านบาท) มีความเพียงพอ

กลุ่มบริษัทไม่มีการกระจุกตัวของความเสี่ยงจากการให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีการค้า เน่ืองจากลูกค้าของกลุ่มบริษัทมีจ�านวนมาก 

ซึ่งได้แก่ ผู้ใช้บริการโทรศัพท์ ท้ังภาคธุรกิจและผู้ใช้รายย่อยท่ัวไป ผู้บริหารเช่ือว่าค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญท่ีได้บันทึกไว้เพียง

พอแล้ว และจะไม่มีความเสี่ยงด้านการให้สินเช่ือมากไปกว่าจ�านวนหน้ีสงสัยจะสูญท่ีได้บันทึกแล้ว โดยค�านึงจากลักษณะ

ของลูกหน้ีการค้าของกลุ่มบริษัท และจากประสบการณ์การเรียกเก็บหน้ีของกลุ่ม

ลูกหน้ีการค้า ณ วันท่ี 31 ธันวาคม สามารถวิเคราะห์ได้ดังน้ี

                           
ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท

2560

ล้านบาท

2559

ล้านบาท

2560

ล้านบาท

2559

ล้านบาท

ยอดท่ียังไม่ครบก�าหนดช�าระ

ค้างช�าระน้อยกว่า 3 เดือน

ค้างช�าระ 3 - 6 เดือน

ค้างช�าระ 6 - 12 เดือน

ค้างช�าระมากกว่า 12 เดือน

14,458.65

8,168.83

1,922.53

3,245.37

5,262.88

14,473.16

5,524.89

871.59

3,137.17

4,844.75

1,601.27

2,057.18

1,757.41

982.45

3,713.86

1,132.24

1,205.03

269.97

4,147.20

2,101.90

ลูกหน้ีการค้า

รายได้ค้างรับ

ลูกหน้ีค่าบริการโครงข่ายโทรศัพท์เคล่ือนท่ีภายใน

ประเทศ

33,058.26

14,725.88

8,706.58

28,851.56

11,025.30

-

10,112.17

2,390.96

-

8,856.34

2,220.65

-

รวมลูกหน้ีการค้า

หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ

56,490.72

(7,051.59)

39,876.86

(7,127.71)

12,503.13

(3,178.92)

11,076.99

(3,113.67)

ลูกหน้ีการค้า – สุทธิ 49,439.13 32,749.15 9,324.21 7,963.32

ณ 31 ธันวาคม
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หนี้สิน

•  หน้ีสินรวม เพิ่มข้ึนร้อยละ 4.4 จาก ณ สิ้นปี 2559 เป็น 331.1 พันล้านบาท ส่วนใหญ่จากการเพิ่มข้ึนของหน้ีสินท่ีมี

ภาระดอกเบ้ียจ่าย (ประกอบด้วยเงินกู้ยืมระยะส้ันและเงินกู้ยืมระยะยาว ไม่รวมหน้ีสินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน) เป็น

จ�านวน 119.5 พันล้านบาท เพื่อสนับสนุนการขยายธุรกิจ รวมถึงการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกลุ่ม ท้ังน้ี กลุ่มทรู

ได้มีการช�าระหน้ีสินในระหว่างไตรมาส 4 ซึ่งส่งผลให้หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียจ่ายของกลุ่มลดลงร้อยละ 6 จากไตรมาส

ก่อนหน้า

•  เจ้าหน้ีการค้า เพิ่มข้ึนเม่ือเทียบกับ ณ สิ้นปี 2559 เป็น 67.5 พันล้านบาท ตามการขยายธุรกิจของกลุ่มอย่างต่อเน่ือง 

รวมถึงการท่ีกลุ่มทรู ได้รับเครดิตท่ีดีจากกลุ่มผู้จัดจ�าหน่ายอุปกรณ์ 

ส่วนของผู้ถือหุ้น

•  ส่วนของผู้ถือหุ้น เพิ่มข้ึนจาก 131.7 พันล้านบาท ณ ส้ินปี 2559 เป็น 134.2 พันล้านบาท จากผลก�าไรในปี 2560

สภาพคล่องและแหล่งเงินทุน

•  แหล่งเงินทุนหลักของกลุ่มทรู ในปี 2560 มาจากกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน จ�านวนท้ังส้ิน 5.1 พันล้านบาท 

โดยลดลงจากฐานท่ีสูงในปีก่อนหน้าซึ่งมีการเพิ่มทุน

•  กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน (สุทธิ) ในปี 2560 เป็น 5.0 พันล้านบาท (10.2 พันล้านบาท ก่อนหักเงินสดจ่าย

สุทธิส�าหรับดอกเบี้ยและภาษีเงินได้) ซึ่งลดลงเม่ือเทียบกับปีก่อนหน้า จากการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และการช�าระ

เงินภายใต้สัญญาด�าเนินการให้บริการโทรคมนาคมภายใต้เทคโนโลยี HSPA 

•  กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน ในปี 2560 ลดลงเม่ือเทียบกับปีก่อนหน้า เป็น 42.1 พันล้านบาท ส่วนใหญ่จาก

เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์โทรคมนาคมให้แก่กองทุน DIF ในไตรมาส 4 ของปี ท้ังน้ี ในปี 2560 กล่มทรู ใช้งบลงทุน 

(ท่ีเป็นเงินสด) ท้ังสิ้น 47.6 พันล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่ใช้ส�าหรับโครงข่ายโทรศัพท์เคล่ือนท่ีและบรอดแบนด์ อินเทอร์เน็ต 

โดยหากไม่รวมการช�าระค่าใบอนุญาตใช้คลื่นความถี่ งบลงทุน (ท่ีเป็นเงินสด) ของกลุ่มทรู มีจ�านวนต�่ากว่าเป้าท่ีวางไว้ 

เป็นประมาณ 37 พันล้านบาท

การเปลี่ยนประมาณการทางบัญชี  

ระหว่างเดือนกันยายน พ.ศ. 2560 ผู้บริหารได้ท�าการทบทวนอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ประจ�าปี ปัจจัยส�าคัญท่ีใช้

ในการพิจารณาอายุการให้ประโยชน์ประกอบด้วย การเทียบเคียงกับธุรกิจโทรคมนาคมในประเทศสากล การพัฒนาทาง

ด้านเทคโนโลยี ปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อม มาตรฐานการบ�ารุงรักษาและเงื่อนไขในการใช้งาน รวมถึงการขอค�าแนะน�า

จากผู้ผลิต และความเห็นจากวิศวกรผู้เช่ียวชาญ ผู้บริหารได้ข้อสรุปว่าควรเปล่ียนประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของ

สินทรัพย์บางประเภทต่อไปน้ีเริ่มตั้งแต่ วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2560

อายุการใช้งานเดิม

(ปี)

อายุการใช้งานใหม่

(ปี)

อุปกรณ์โครงข่ายแบบ Passive            20-25            25-30
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สัญญาและภาระผูกพัน

บริษัทได้ท�าสัญญาร่วมการงานและร่วมลงทุนขยายบริการโทรศัพท์พื้นฐานจ�านวน 2.6 ล้านเลขหมายในเขตโทรศัพท์

นครหลวงกับ ทศท. และได้จัดท�าข้อตกลงแนบท้ายสัญญาดังกล่าว ส�าหรับบริการดังต่อไปน้ี

 - บริการโทรศัพท์พื้นฐาน

 - ข้อตกลงบริการเสริม

 - ข้อตกลงด�าเนินการโทรศัพท์พื้นฐานใช้นอกสถานท่ี (Personal Communication Telephone)

 - ข้อตกลงด�าเนินการโทรศัพท์สาธารณะ

 - ข้อตกลงด�าเนินการเกี่ยวกับการรับค�าขอโทรศัพท์ ก�าหนดเลขหมายโทรศัพท์ รวมท้ังการช�าระค่าติดตั้งและเงิน 

  ประกันการใช้โทรศัพท์แทน ทศท.

 - ข้อตกลงการรับแจ้งเหตุขัดข้องและการซ่อมบ�ารุงจากตู้พักปลายทาง (Distribution Point) ถึงราวกันฟ้า (Protector)

 - ข้อตกลงให้ด�าเนินการโทรศัพท์พื้นฐานใช้นอกสถานท่ีภายใต้โครงข่ายของ ทศท.

ภายใต้เงื่อนไขของสัญญา สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและข้อตกลงแนบท้ายดังกล่าว ทศท.จะแบ่งรายได้ท่ีได้รับจริงก่อนหัก 

ค่าใช้จ่ายให้แก่บริษัทในอัตราร้อยละท่ีระบุในสัญญาและข้อตกลงแนบท้าย นอกจากน้ีบริษัทมีภาระผูกพันต่างๆ เช่น  

จะต้องลงทุน จัดหา ติดตั้งจัดการ ตลอดจนบ�ารุงรักษาอุปกรณ์ในระบบต่างๆ และจะต้องโอนกรรมสิทธิ์ในอุปกรณ์ในระบบ

ดังกล่าวบางส่วนตลอดจนท่ีดินและอาคารท่ีบริษัทเป็นผู้จัดหาและติดต้ังให้แก่ ทศท. เป็นต้น

เม่ือวันท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ. 2560 สัญญาท่ีได้กล่าวไปข้างต้นได้ส้ินสุดอายุลง บริษัทไม่มีภาระผูกพันท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 

บริษัทย่อยบางแห่งได้ท�าสัญญากับ อสมท. เพื่อให้บริการโทรทัศน์ระบบบอกรับเป็นสมาชิก 

ภายใต้สัญญาเหล่าน้ี บริษัทย่อยมีภาระในการลงทุน จัดหา ติดตั้ง ควบคุม ตลอดจนบ�ารุงรักษาอุปกรณ์ บริษัทย่อยมีภาระ

ท่ีจะต้องโอนกรรมสิทธิ์ในอุปกรณ์ในระบบข้างต้นให้แก่ อสมท. เม่ืออุปกรณ์และระบบข้างต้นติดตั้งแล้วเสร็จ ตามเงื่อนไข

ของสัญญา บริษัทย่อยได้รับสิทธิในการเรียกเก็บเงินมัดจ�า ค่าสมาชิกและค่าธรรมเนียมบริการอ่ืนๆ จากผู้ใช้บริการใน

อัตราท่ีระบุไว้ในสัญญา 

นอกจากน้ีบริษัทย่อยดังกล่าวข้างต้นมีภาระผูกพันกับธนาคารในประเทศบางแห่งจากการออกหนังสือค�้าประกันแก่ อสมท. 

เป็นจ�านวนเงิน 31.20 ล้านบาท หนังสือค�้าประกันเหล่าน้ีใช้เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาข้างต้นของบริษัทย่อย

ภายใต้เงื่อนไขในสัญญา บริษัทย่อยบางแห่งมีข้อผูกพันท่ีต้องจ่ายผลตอบแทนข้ันต�่าให้แก่คู่สัญญาดังต่อไปน้ี:

งบการเงินรวม

อายุการใช้งานเดิม

ล้านบาท

อายุการใช้งานใหม่

ล้านบาท

ค่าเส่ือมราคา          1,048.67         755.95

ผลของการเปลี่ยนแปลงค่าเส่ือมราคาท่ีมีต่องบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

แสดงเปรียบเทียบได้ดังน้ี

งวดก�าหนดช�าระ
จ�านวนเงินข้ันต�่า ท่ีต้องช�าระ

ล้านบาท

ภายใน 1 ปี

ระหว่าง 1 ถึง 2 ปี

35.00

35.00
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เม่ือวันท่ี 27 มกราคม พ.ศ. 2554 BFKT บริษัทย่อยของกลุ่มกิจการได้ท�าสัญญา กับ กสท. ในการเช่าเครื่องและอุปกรณ์

วิทยุคมนาคมระบบ HSPA โดยมีอายุสัญญา 14.5 ปี ภายใต้สัญญาเช่าอุปกรณ์ระบบ HSPA BFKT มีภาระต้องจัดหา  

ติดตั้ง บริหารจัดการและบ�ารุงรักษาอุปกรณ์ตามท่ีจ�าเป็นต่อการให้บริการภายใต้เทคโนโลยี HSPA โดยให้เป็นไปตามความ

จุท่ีได้ระบุไว้ในสัญญาและสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมท่ีมีผลบังคับใช้วันท่ี 3 ธันวาคม พ.ศ. 2556 เป็นระยะเวลา 14.5 ปี และเพื่อ

เป็นการตอบแทน BFKT มีสิทธิได้รับรายได้จากการให้บริการดังกล่าวตามท่ีได้ระบุไว้ในสัญญา

เม่ือวันท่ี 27 มกราคม พ.ศ. 2554 RMV บริษัทย่อยของกลุ่มกิจการได้ท�าสัญญากับ กสท. (“สัญญา”) ภายใต้เง่ือนไขใน

สัญญา RMV ต้องให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีภายใต้เทคโนโลยี HSPA ซ่ึงได้รับขายส่งมาจาก กสท. เป็นระยะเวลา 14.5 

ปี เม่ือวันท่ี 16 ธันวาคม พ.ศ. 2558 RMV ได้รับการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการให้บริการขายต่อบริการโทรศัพท์

เคลื่อนท่ีและบริการอินเตอร์เน็ต

แบบท่ีหน่ึงจาก กทช. RMV มีสิทธิและหน้าท่ีตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 และเงื่อนไข

ตามท่ีระบุไว้ในใบอนุญาต ใบอนุญาตมีก�าหนดสิ้นสุดวันท่ี 15 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ต่อมาได้มีความเห็นท่ีต่างกนัระหว่างกลุม่กจิการและ กสท. ในหลายประเดน็ท่ีเกีย่วกบัการตคีวามสัญญาและในรายละเอียดของ

การค�านวณรายได้และค่าใช้จ่ายต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง อย่างไรก็ดี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 กลุ่มกิจการและ กสท. ได้บรรลุข้อตกลง

ในการรับและจ่ายช�าระหน้ีบางส่วนส�าหรับรายได้ค่าเช่าและค่าบริการของ BFKT และต้นทุนการด�าเนินงานของ RMV 

และได้บรรลุข้อตกลงในหลายประเด็นโดยมีวัตถุประสงค์ในการยุติข้อพิพาทท่ีมีต่อกันและรวมถึงยอดเงินคงค้างท่ียังไม่

ได้ช�าระระหว่างกัน 

ส�าหรับประเด็นท่ียังเหลือและยอดคงค้างท่ียังตกลงกันไม่ได้ ท้ังสองฝ่ายจะท�าการหารือเพื่อให้ได้ข้อสรุปต่อไป ผู้บริหาร

เช่ือว่าผลสรุปจะไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระส�าคัญต่อกลุ่มกิจการ

ภายใต้สัญญาต่าง ๆ  ข้างต้น กลุ่มกิจการมีภาระผูกพันกับธนาคารในประเทศบางแห่งจากการออกหนังสือค�้าประกันให้แก่ 

กสท. เป็นจ�านวนเงิน 200.00 ล้านบาท 

เม่ือวันท่ี 7 ธันวาคม พ.ศ. 2555 TUC บริษัทย่อยของกลุ่มกิจการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่ IMT ย่าน 2.1 GHz  จาก 

กสทช. ใบอนุญาตครอบคลุมสามแถบย่านความถี่ และอนุญาตให้ใช้เพื่อให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีเป็นระยะเวลา 15 ปี 

TUC ต้องปฏิบัติตามข้อก�าหนดและเงื่อนไขและช�าระค่าธรรมเนียมตามท่ีก�าหนดไว้ในใบอนุญาต

เม่ือวันท่ี 4 ธันวาคม พ.ศ. 2558 TUC บริษัทย่อยของกลุ่มกิจการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่ย่าน 1800MHz จาก 

กสทช. ใบอนุญาตครอบคลุมสองแถบย่านความถี่ และอนุญาตให้ใช้เพื่อให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ีเป็นระยะเวลา 18 ปี 

TUC ต้องปฏิบัติตามข้อก�าหนดและเงื่อนไขและช�าระค่าธรรมเนียมตามท่ีก�าหนดไว้ในใบอนุญาต

เม่ือวันท่ี 14 มีนาคม พ.ศ. 2559 TUC ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้รับใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่ 900MHz จาก กสทช. ซึ่งใบ

อนุญาตน้ันอนุญาตให้บริษัทย่อยให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ีเป็นระยะเวลา 15 ปี ใบอนุญาตสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 

2574 TUC ต้องปฏิบัติตามข้อก�าหนดและเงื่อนไขและช�าระค่าธรรมเนียมตามท่ีก�าหนดไว้ในใบอนุญาต 

บริษัทและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันกับธนาคารในประเทศบางแห่งตามสัญญาค�้าประกันท่ีออกให้หน่วยงานราชการ 

รัฐวิสาหกิจและบริษัทต่าง ๆ รวมเป็นเงิน 3,799.65 ล้านบาท และ 1,191.35 ล้านบาท ตามล�าดับ 
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ภายใต้ข้อก�าหนดของสัญญาต่างๆ ท่ีบริษัทและบริษัทย่อยบางแห่งได้ท�าไว้ สินทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อยบางแห่ง

ซึ่งน�าไป

มูลค่าตามบัญชี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม งบกรเงินเฉพาะกิจการ

2560

ล้านบาท

2559

ล้านบาท

2560

ล้านบาท

2559

ล้านบาท

ออมทรัพย์

เงินลงทุนในหุ้นทุนในบริษัทร่วม

96.08

699.90

70.06

770.00

43.99

694.56

42.36

694.55

งบการเงินรวม

2560

ล้านบาท

2559

ล้านบาท

ภายใน 1 ปี

เกินกว่า 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี

เกินกว่า 5 ปี

4,263.58

16,099.78

22,520.80

3,313.62

12,646.89

15,594.68

42,884.16 31,555.19

ค�้าประกันหรือจ�านองเพื่อเป็นหลักประกันส�าหรับหน้ีสิน มีรายละเอียดดังน้ี

บริษัทและบริษัทย่อยมีสัญญากับบริษัทหลายแห่งเพื่อจัดหาและติดต้ังอุปกรณ์โครงข่ายโทรศัพท์เพิ่มเติม เพื่อขยาย

ประสิทธิภาพของอุปกรณ์โครงข่ายและสัญญาต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ภาระ

ผูกพันตามสัญญาดังกล่าวข้างต้น ถูกบันทึกไว้ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นจ�านวน 25,866.98 ล้าน

บาท และ 15.91 ล้านบาท ตามล�าดับ (พ.ศ. 2559 : 27,772.53 ล้านบาท และ 25.46 ล้านบาท ตามล�าดับ) 

กลุ่มกิจการท�าสัญญาเช่าด�าเนินงานท่ีไม่สามารถยกเลิกได้ส�าหรับอุปกรณ์โทรคมนาคมระยะเวลาของสัญญาเช่าอยู่ระหว่าง 

5 ถึง 16 ปี

ยอดรวมของจ�านวนเงินข้ันต�่าท่ีต้องจ่ายในอนาคตตามสัญญาเช่าด�าเนินงานท่ีไม่สามารถยกเลิกได้ มีดังน้ี
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คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�านวน 3 ท่าน คือ นายโชติ โภควนิช ดร. โกศล เพ็ชร์สุวรรณ์ และ 

นางปรีเปรม เสรีวงษ์ คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการแต่งต้ังจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 5/2560  เม่ือวัน

ท่ี 15 กันยายน 2560 เพื่อให้ด�าเนินการโดยมีขอบเขต หน้าท่ี ความรับผิดชอบ ตามท่ีระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตดังกล่าว ส�าหรับปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบ มีการด�าเนินการ ซ่ึงสามารถ

สรุปได้ดังน้ี

1. ได้มีการประชุมรวม 7 ครั้งในปี 2560 เพื่อปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และน�าเสนอ

รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบเป็นรายไตรมาส

REPORT OF THE AUDIT COMMITTEE

FOR THE YEAR 2017

รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

ประจําป ี 2560

 1. นายโชติ โภควนิช ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 7/7

 2. ดร.โกศล เพ็ชร์สุวรรณ์ กรรมการตรวจสอบ 7/7

 3. นางปรีเปรม เสรีวงษ์  กรรมการตรวจสอบ  2/2**

ตําแหนงรายนาม
จํานวนครั้งท่ีเขารวมประชุม

ป 2560 *

2. ได้พิจารณาความเป็นอิสระ และ ผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี รวมถึงความเหมาะสมของค่าสอบบัญชีแล้ว เห็น

ว่าผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระและได้แสดงความเห็นตลอดจนข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ในด้านการจัดท�ารายงาน

ทางการเงินและการควบคุมภายใน  คณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรเสนอแต่งต้ังผู้สอบบัญชีในสังกัดของ 

บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ากัด เป็นผู้สอบบัญชีประจ�าปี 2560 ต่อไปอีกวาระหน่ึง และ เสนอค่า

สอบบัญชีประจ�าปี 2560 ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้น

3. หารือกับผู้สอบบัญชีถึงขอบเขตของการตรวจสอบก่อนเริ่มกระบวนการ และติดตามการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี  

4. รับทราบแผนการตรวจสอบและผลการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี และได้เสนอข้อคิดเห็นในประเด็นต่างๆ 

5. สอบทานรายงานทางการเงินท้ังรายไตรมาสและรายปีของบริษัทฯ ซึ่งรวมผลประกอบการของบริษัทย่อย และคณะ

กรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า งบการเงินของบริษัทฯ แสดงฐานะการเงินและผลการ

ด�าเนินงานโดยถูกต้องตามท่ีควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

6. สอบทานการเข้าท�ารายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบในการเข้า

ท�ารายการระหว่างกันของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายและข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะ

กรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การเข้าท�ารายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นไปตามกฎหมายและ

ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และบริษัทย่อย

เป็นส�าคัญ เน่ืองจากเป็นการท�ารายการท่ีมีราคาสมเหตุสมผล เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าท่ัวไป เช่นเดียวกับราคาและ

เงื่อนไขท่ีพึงกระท�ากับบุคคลภายนอกท่ัวไป โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในฐานะผู้ซื้อ สามารถม่ันใจในคุณภาพของ

หมายเหตุ  * ในปี 2560  คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมกับผู้สอบบัญชี  โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย จ�านวน 1 ครั้ง

  ** นางปรีเปรม เสรีวงษ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบเม่ือวันท่ี 15 กันยายน 2560 ซึ่งในปี 2560 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบก่อนวันได้รับ

   แต่งตั้งฯ เป็นจ�านวน 5 ครั้ง
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สินค้าและบริการของบุคคลท่ีมีความเกี่ยวข้อง นอกจากน้ี บริษัทฯ และบริษัทย่อย  ในฐานะผู้ขายสินค้าและบริการ   

ก็สามารถเพิ่มรายได้และส่วนแบ่งทางการตลาดจากการขายสินค้าและบริการให้แก่กลุ่มบุคคลท่ีเกี่ยวข้องซึ่งเป็นกลุ่ม

ผู้บริโภครายใหญ่เช่นกัน 

7. สอบทานการปฏบิตัติามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 

และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ซ่ึงจากรายงานของผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้บริหารของ 

บริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามข้อก�าหนดและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องอย่าง 

ถูกต้องและเหมาะสม 

8. สอบทานระบบการควบคุมภายในเพื่อประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในเพื่อช่วยให้เกิด

ความม่ันใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การด�าเนินงานของบริษัทฯ ได้บรรลุเป้าหมายท่ีก�าหนดไว้ โดยพิจารณาจากรายงานผล

การตรวจสอบภายในประจ�าปี 2560 ซึ่งครอบคลุมระบบงานท่ีส�าคัญของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็น

ว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม นอกจากน้ี โดยเหตุท่ีธุรกิจส่ือสารโทรคมนาคมมี

การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจค่อนข้างรวดเร็ว คณะกรรมการตรวจสอบจึงส่งเสริมให้บริษัทฯ พัฒนาระบบ

การควบคุมภายในอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจของบริษัทฯ ท่ีเปล่ียนแปลงอยู่เสมอ

9. ติดตามงานด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง ภายใต้ “นโยบายและกรอบในการบริหารจัดการความเส่ียง” ของบริษัทฯ 

ซึ่งถือว่าเป็นส่วนหน่ึงของกลยุทธ์ทางธุรกิจและการปฏิบัติงาน ท้ังน้ี เพื่อให้เกิดความม่ันใจว่าการบริหารจัดการความ

เสี่ยงเป็นไปอย่างต่อเน่ืองและมีประสิทธิผล

 นอกจากน้ี โดยเหตุท่ีบริษัทฯ ใช้แนวทางการตรวจสอบภายในซ่ึงมีพื้นฐานมาจากการประเมินความเส่ียง (risk-based 

audit)  คณะกรรมการตรวจสอบจึงได้ให้ความส�าคัญต่อการเช่ือมโยงระหว่างงานด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง

กับงานด้านการตรวจสอบภายใน โดยได้เชิญตัวแทนของคณะกรรมการพัฒนาเชิงกลยุทธ์และบริหารความเส่ียง มา

รายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบเกี่ยวกับการระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง ตลอดจนการบริหารความ

เสี่ยงของบริษัทฯ และมอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายในวางแผนการตรวจสอบภายในให้สอดคล้องกับผลการประเมิน

ความเส่ียงดังกล่าว 

10.ติดตามผลจากการจัดให้มีช่องทางส�าหรับให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถท�าการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส เกี่ยว

กับการทุจริต ประพฤติมิชอบ หรือการกระท�าผิดจรรยาบรรณธุรกิจ ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยผ่านคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

 ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้รับเรื่องร้องเรียนท้ังส้ิน จ�านวน 11 เรื่อง โดยแบ่งเป็นเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ

การประพฤติมิชอบ จ�านวน 1 เรื่อง และ เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการของบริษัทฯ จ�านวน 10 เรื่อง ซึ่งคณะ

กรรมการตรวจสอบได้น�าส่งเร่ืองร้องเรียนดังกล่าวไปยังหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและติดตามให้มีการจัดการเรื่องร้องเรียน

ต่างๆ อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม

11.ก�ากับดแูลงานด้านการตรวจสอบภายใน โดยได้พิจารณาอนมุตัแิผนการตรวจสอบภายใน ซึง่มพีืน้ฐานมาจากการประเมนิ

ความเสี่ยง (risk-based audit) รับทราบรายงานผลการตรวจสอบรายไตรมาสและรายปี ให้ค�าแนะน�าต่างๆ แก่ฝ่าย

ตรวจสอบภายใน รวมท้ังเสนอฝ่ายจัดการเพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไขตามควรแก่กรณี ตลอดจนติดตามความคืบหน้า

ในการปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเน่ือง ในการน้ี ได้สอบทานความเป็นอิสระและผลการปฏิบัติงานโดยภาพรวมของหน่วย

งานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ระบบการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เป็นไปอย่างอิสระ 

เพียงพอและมีประสิทธิผล รวมท้ังมีการพัฒนาคุณภาพการตรวจสอบท้ังในด้านบุคลากรและการปฏิบัติงานตรวจสอบ

ให้สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพสากลอย่างต่อเน่ือง 
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นายโชติ โภควนิช

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมาย และได้รับความร่วมมือด้วยดีจากฝ่าย

จัดการและผู้สอบบัญชี 

 โดยสรุปในภาพรวม คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า คณะกรรมการบริษัท ตลอดจนผู้บริหารของบริษัทฯ มีจริยธรรมและ

ความมุ่งม่ันในการปฏิบัติหน้าท่ีเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ ให้ความส�าคัญต่อการด�าเนินงานภายใต้ระบบการควบคุม

ภายในและระบบการตรวจสอบภายในท่ีมีประสิทธิผล มีการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี รวมท้ังมีการพัฒนาปรับปรุงระบบการ

ปฏิบัติงานให้มีคุณภาพดีข้ึนอย่างต่อเน่ือง
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REPORT OF THE COMPENSATION AND                           

NOMINATING COMMITTEE                                             

FOR THE YEAR 2017                            

รายงานจากคณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน 

และสรรหากรรมการประจำาป ี 2560

ตามท่ีคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ ได้รับการแต่งตั้งจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 

8/2544 ให้ด�ารงต�าแหน่ง เม่ือวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2544 เพื่อให้ด�าเนินการโดยมีขอบเขตหน้าท่ี ความรับผิดชอบ ตามท่ี

ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ น้ัน ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตดังกล่าว 

ส�าหรับปี 2560 คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการได้มีการประชุม 3 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้

รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งสามารถสรุปได้ดังน้ี

 1.  พิจารณาการจัดตั้งคณะกรรมการบริหาร และ น�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อการแต่งต้ัง

 2.  พิจารณาเสนอชื่อของประธานคณะกรรมการบริหาร และ น�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อการแต่งต้ัง

 3.  พิจารณาเสนอชื่อกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) และ น�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อการแต่งต้ัง

 4.  พิจารณาเสนอชื่อประธานคณะกรรมการตรวจสอบท่านใหม่ และ ประธานคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและ 

  สรรหากรรมการท่านใหม่ เพื่อทดแทนประธานท่านเดิมท่ีลาออก และ น�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อการ 

  แต่งตั้ง

 5.  พิจารณาเสนอช่ือกรรมการบริษัทท่านใหม่ กรรมการตรวจสอบ กรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ  

  กรรมการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี เพื่อทดแทนกรรมการท่ีลาออก และน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อการ 

  แต่งตั้ง

 6.  พิจารณาข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงรายช่ือสมาชิกในคณะกรรมการบริหาร และ น�าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ 

  บริษัทเพื่ออนุมัติ 

 7.  พิจารณาและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เรื่องการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีพ้นจากต�าแหน่ง 

  ตามวาระ

 8.  พิจารณาและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เรื่อง ค่าตอบแทนกรรมการ

 9. พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินค่าตอบแทนผลการปฏิบัติงานประจ�าปี 2559 ให้แก่ประธานคณะผู้บริหารและ 

  กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ซึ่งจ่ายในปี 2560) 

 10. พิจารณาและอนุมัติแผนและหลักเกณฑ์ในการจ่ายเงินค่าตอบแทนผลการปฏิบัติงานให้แก่ประธานคณะกรรมการ 

  บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) ประจ�าปี 2560 (ซ่ึงจะจ่ายในปี 2561)

   

	 	 	 ดร.	ฮาราลด์	ลิงค์

   ประธานคณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน

   และสรรหากรรมการ
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ตามท่ีคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี ได้รับการแต่งต้ังจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 3/2549 เม่ือวันท่ี 24 

มีนาคม 2549 เพื่อให้ด�าเนินการโดยมีขอบเขต หน้าท่ี ความรับผิดชอบ ตามท่ีระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการก�ากับ

ดูแลกิจการท่ีดี น้ัน  ในปี 2560 คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี มีการด�าเนินการ ซ่ึงสามารถสรุปได้ดังน้ี

 1.  ได้มีการประชุมรวม 4 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

 2.  พิจารณารายงานการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ เพื่อเปิดเผยในรายงานประจ�าปี 2560 และน�าเสนอต่อคณะ 

  กรรมการบรษิทั เพือ่พจิารณาและอนุมัติ

 3.  ติดตามผลการเปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมและ เสนอช่ือบุคคลเข้ารับการ 

  พิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ ส�าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2560 และรายงานต่อคณะ 

  กรรมการบริษัท เพื่อเป็นข้อมูล 

 4.  พิจารณาผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทในปีท่ีผ่านมา พร้อมท้ังข้อเสนอแนะจากกรรมการ และ 

  น�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเป็นข้อมูล

 5.  สอบทานรายงานการประเมินการก�ากับดูแลกิจการท่ีจัดท�าโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยประจ�าปี  

  2559 และน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พร้อมกับข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ  

  ต่อไป

 6.  พิจารณาหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี ส�าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (Corporate Governance Code (“CG Code  

  2560”)) ท่ีออกใหม่โดยส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ เสนอค�าแนะน�าต่อคณะ 

  กรรมการบริษัท เกี่ยวกับการน�าหลัก CG Code 2560 มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบททางธุรกิจของบริษัทฯ 

 7.  พิจารณาการด�าเนินการของบริษัทฯ ในด้านการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี รวมท้ังกิจกรรมเพื่อความยั่งยืนและความรับผิด 

  ชอบต่อสังคม เพื่อให้ม่ันใจว่ามีการปฏิบัติอย่างเหมาะสม และเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ  

 8.  พิจารณาทบทวนนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และน�าเสนอการปรับปรุงบางประการ ต่อคณะกรรมการ 

  บริษัท เพื่อพิจารณาและอนุมัติ

 9.  พิจารณานโยบายในการว่าจ้างท่ีปรึกษาของบริษัทฯ เพื่อป้องกันการคอร์รัปช่ันอันเน่ืองมาจากความขัดแย้งทางผล 

  ประโยชน์ โดยให้เป็นส่วนหน่ึงของมาตรการต่อต้านการคอร์รัปช่ัน และ น�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณา 

  และอนุมัติ

10.  พิจารณาทบทวนมาตรการต่อต้านการคอร์รัปช่ัน และน�าเสนอการปรับปรุงบางประการต่อคณะกรรมการบริษัท 

  เพื่อพิจารณาและอนุมัติ

11.  รับทราบรายงานผลการรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และรายงาน 

  ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบ และ

12. รับทราบรายงานการปฏิบัติตามประมวลคุณธรรมและข้อพึงปฏิบัติในการท�างานของบริษัทฯ 

   

	 		 	ดร.โกศล	เพ็ชร์สุวรรณ์

	 	 	 ประธานคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี

REPORT OF THE CORPORATE GOVERNANCE 

COMMITTEE FOR THE YEAR 2560

รายงานจากคณะกรรมการก � าก ับด ู แลก ิจการท ี ่ ด ี 	ประจ � าป ี 	2560
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REPORT OF THE FINANCE COMMITTEE                                                 

FOR THE YEAR 2017                            

รายงานจากคณะกรรมการด้านการเง ิน

ประจ ำาป ี 2560

ตามท่ีคณะกรรมการด้านการเงิน ได้รับการแต่งต้ังจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งท่ี 8/2544 ให้ด�ารงต�าแหน่ง 

เม่ือวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2544 เพื่อให้ด�าเนินการโดยมีขอบเขตหน้าท่ี ความรับผิดชอบ ตามท่ีระบุไว้ในกฎบัตรของคณะ

กรรมการด้านการเงิน น้ัน ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตดังกล่าว ในปี 2560 คณะกรรมการด้านการเงินมีการด�าเนินการ 

ซึ่งสามารถสรุปได้ดังน้ี

 1. ได้มีการประชุมรวม 4 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

 2. พิจารณาเป้าหมายทางการเงิน ให้ค�าแนะน�าแก่ฝ่ายจัดการ และ น�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติ

 3. พิจารณาแผนประจ�าปีเพื่อการป้องกันความเส่ียงจากความผันผวนทางการเงิน รวมท้ังนโยบายการใช้ตราสาร 

  อนุพันธ์ส�าหรับธุรกรรมทางการเงิน และ น�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติ

 4.  พิจารณาผลการด�าเนินงานรายไตรมาสและรายปีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย พร้อมท้ังให้ค�าแนะน�าแก่ฝ่ายจัดการ   

 5. พิจารณาการเสนอ นาย หยวน ลี่ฮวา เป็นกรรมการเพิ่มเติม ในคณะกรรมการด้านการเงิน และน�าเสนอต่อคณะ 

  กรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง

 6. พิจารณาโครงการลงทุนต่างๆ พร้อมท้ังให้ค�าแนะน�าแก่ฝ่ายจัดการ และ น�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท  

  เพื่ออนุมัติ

 7. พิจารณาการเข้าท�ารายการกับกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมดิจิทัล (“DIF”) โดยบริษัทฯ และ 

  บริษัทย่อย และ น�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ 

 8. พิจารณาการปิดบัญชีเงินฝากธนาคารของบริษัทฯ ท่ีไม่มีการใช้งานแล้ว และ น�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท  

  เพื่ออนุมัติ

 9. พิจารณาการเปลี่ยนแปลงรายช่ือผู้มีอ�านาจลงนามส่ังจ่ายบัญชีธนาคาร และ น�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท  

  เพื่ออนุมัติ

 10. พิจารณาการเพิ่มวงเงินในการออกหุ้นกู้ของบริษัทย่อยและ น�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทย่อยน้ัน เพื่ออนุมัติ   

   

	 	 	 ดร.	อาชว์	เตาลานนท์

   ประธานคณะกรรมการด้านการเงิน
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REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS’                                          

FOR THE FINANCIAL STATEMENTS                          

FOR THE YEAR 2017                                              

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษ ัท

ต่อรายงานทางการเง ิน ประจ ำาป ี 2560   

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย งบการเงินดังกล่าวจัดท�าข้ึนตาม

มาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม�า่เสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่าง

ระมัดระวังและประมาณการท่ีดีท่ีสุดในการจัดท�า รวมท้ังมีการเปิดเผยข้อมูลส�าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบ

งบการเงิน

คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีและด�ารงรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิผลเพื่อให้ม่ันใจได้อย่างมีเหตุผล

ว่าการบันทึกบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอท่ีจะด�ารงรักษาไว้ซ่ึงทรัพย์สินของบริษัทฯ 

ในการน้ี คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบด้วยกรรมการท่ีเป็นอิสระ เป็นผู้ดูแลรับผิด

ชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

เกี่ยวกับเรื่องน้ี ปรากฏในรายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงแสดงไว้ในรายงานประจ�าปีน้ีแล้ว

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวม มีความเพียงพอและเหมาะสม และ

สามารถสร้างความเช่ือม่ันอย่างมีเหตุผลต่อความถูกต้องและสมเหตุสมผลของงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัท

ย่อย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560

   

	 	 นายธนินท์	เจียรวนนท์  

  ประธานกรรมการ
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