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91.08%  บร ิษ ัท ทร ู ม ัลต ิม ี เด ีย

99.99%  บร ิษ ัท เอเซ ีย ไวร  เลส 

 คอมม ิวน ิ เคช ั ่น จำก ัด

99.99% บร ิษ ัท ทร ู อ ินฟอร  เมช ั ่น

  เทคโนโลย ี จำก ัด

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

 (จดทะเบ ียนท ี ่ต  างประเทศ)

99.99% บร ิษ ัท ทร ู อ ินค ิวบ  จำก ัด

99.99% บร ิษ ัท ทร ู ท ัช จำก ัด

100.00% Goldsky Co., Ltd.

100.00%Golden Light Co., Ltd.

99.99%  บร ิษ ัท ทร ู ไลฟ  พล ัส จำก ัด

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

บริษัท ทรู คอรปอเรชั ่น จำกัด (มหาชน)

>> 99.99%  บริษัท เทเลคอมโฮลดิ ้ง จำกัด

99.99% บร ิษ ัท เอ ็มเคเอสซ ี เว ิลด 

 ดอทคอม จำก ัด

62.50% บร ิษ ัท ศ ูนย บร ิการ

 ว ิทยาการ อ ินเตอร  เนต  จำก ัด

60.00% บร ิษ ัท เทเลคอม เค เอส ซ ี จำก ัด

99.84% บร ิษ ัท เค เอส ซ ี คอมเมอร  เช ียล

 อ ินเตอร  เนต จำก ัด

54.99%  บร ิษ ัท ทร ู วอยซ  จำก ัด

100.00% True Trademark Holdings 

 Company Limited

84.67% บร ิษ ัท บ ี บอยด  ซ ีจ ี  จำก ัด

69.94% บร ิษ ัท ทร ู ม ิวส ิค เรด ิ โอ จำก ัด

99.99%  บร ิษ ัท ซ ีน ิ เพล ็กซ  จำก ัด

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

46.80% บร ิษ ัท ทร ู จ ี เอส จำก ัด

51.00% บร ิษ ัท เอสเอ ็ม ทร ู จำก ัด

50.00% บร ิษ ัท บ ีอ ีซ ี - เทโร ทร ู ว ิช ั ่นส  จำก ัด

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

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

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

99.99%  บร ิษ ัท แพนเทอร  เอ ็นเทอร  เทนเมนท  จำก ัด 

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

99.99%  บร ิษ ัท เทเลเอ ็นจ ิ เน ียร ิ ่ง แอนด  

 เซอร ว ิสเซส จำก ัด

99.99% บร ิษ ัท แซทเทลไลท  เซอร ว ิส จำก ัด

99.53% บร ิษ ัท ทร ู ว ิช ั ่นส  จำก ัด (มหาชน)

99.10%  บร ิษ ัท ทร ู ว ิช ั ่นส  เคเบ ิ ้ล จำก ัด 

 (มหาชน)

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

100.00% True Internet Technology

(Shanghai) Co., Ltd. 

99.74% บร ิษ ัท กร ุงเทพอินเตอร  เทเลเทค 

 จำก ัด (มหาชน)

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

100.00% Prospect Gain Limited

99.99% บริษัท เทเลคอม แอสเซท 

 แมเนจเมนท จำกัด

19.97% บร ิษ ัท ศ ูนย  ให บร ิการคงส ิทธ ิ

 เลขหมายโทรศ ัพท  จำก ัด

65.00% บร ิษ ัท เอเซ ีย อ ินโฟเน ็ท จำก ัด

28.57% บร ิษ ัท ทรานส ฟอร  เมช ั ่น ฟ ล ม จำก ัด

99.99% บร ิษ ัท ทร ู ไอคอนเท นท  จำก ัด

>> 99.99% บริษ ัท ทรู อ ินเตอรเนชั ่นแนล 

 เกตเวย จำกัด

>> 99.99% บริษัท ทรู อินเทอรเน็ต  คอรปอเรชั ่น 

    จำกัด (เดิมช�อ “บริษัท ทรู ยูนิเวอรแซล 

    คอนเวอรเจนซ จำกัด”)

>> 99.99% บริษัท ทรู พับลิค คอมมิวนิเคชั ่น จำกัด

>> 99.99% บริษัท ทรู วิสตาส จำกัด

>> 15.76% บริษัท ไทยสมารท คารด จำกัด

>> 99.99% บริษัท ทรู อินเทอรเน็ต จำกัด

>> 99.99%    บริษัท ทรู มูฟ เอช 

                                                    ยูนิเวอรแซล คอมมิวนิเคชั ่น จำกัด

99.97% บร ิษ ัท ทร ู ม ูฟ จำก ัด

99.99% บร ิษ ัท ทร ู ด ิสทร ิบ ิวช ั ่น

 แอนด  เซลส  จำก ัด

99.97% บร ิษ ัท ทร ู ม ิวส ิค จำก ัด 

99.93% บร ิษ ัท ส องดาว จำก ัด

99.99% บร ิษ ัท เร ียล ม ูฟ จำก ัด

100.00% Rosy Legend Limited

92.50%  บร ิษ ัท ฮ ัทช ิส ัน ไวร  เลส 

 ม ัลต ิม ี เด ีย โฮลด ิ ้งส  จำก ัด

73.92% บร ิษ ัท ฮ ัทช ิส ัน ซ ี เอท ี 

 ไวร  เลส ม ัลต ิม ี เด ีย จำก ัด

99.99% บร ิษ ัท ทร ู อ ินเตอร  เนช ั ่นแนล

 คอมม ิวน ิ เคช ั ่น จำก ัด 

99.99% บร ิษ ัท ฮ ัทช ิส ัน ม ัลต ิม ี เด ีย  

 เซอร ว ิส (ประเทศไทย) จำก ัด

99.99% บร ิษ ัท ฮ ัทช ิส ันเทเลคอมม ิวน ิ เคช ั ่นส   

 (ประเทศไทย) จำก ัด

99.95% บร ิษ ัท สม ุทรปราการ

 ม ี เด ีย คอร ปอเรช ั ่น จำก ัด

100.00%Golden Pearl Global Limited

GROUP INVESTMENT STRUCTURE
AS AT 31

ST
 DECEMBER 2016

หมายเหตุ:  1. โครงสร้างเงินลงทุนของกลุ่มบริษัท แสดงเฉพาะที่บริษัท ถือหุ ้นต้ังแต่ 10% ข้ึนไป

   2. ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของบริษัท เป็นผู ้ถือหุ ้นในสัดส่วนเกินร้อยละ 10 ของจ�านวนหุ ้นที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทย่อย

    และบริษัทร่ว ม

   3. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559  บริษัทฯ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัลจ�านวน 1,632,790,800 หน่วย 

    หรือเท่ากับร้อยละ 28.11 ของหน่วยลงทุนทั้งหมด

โครงสร ้ าง เงินลงทุนของกลุ ่ มบริ ษัท ณ วัน ท่ี  31 ธันวาคม 2559


