
 

 

 

 

 

 

 

 

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


