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บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 
ผู้นําคอนเวอร์เจนซ์ไลฟ์สไตล์  

ซึ่งเชื่อมโยงทุกบริการพร้อมพัฒนาโซลูช่ัน ตอบสนองตรงใจลูกค้าทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 

บริษัทก่อต้ังขึ้นคร้ังแรกในเดือนพฤศจิกายน 2533 ในฐานะผู้ให้บริการโทรศัพท์พ้ืนฐาน
ภายใต้สัญญร่วมการงานและร่วมลงทุนกับบริษัททีโอที จํากัด (มหาชน) (“ทีโอที”) ในปี 2536 บริษัท
ได้เปลี่ยนสถานะเป็นบริษัทมหาชน และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในช่ือ 
บริษัท เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) ในเดือนธันวาคม 2536 มีชื่อย่อหลักทรัพย์ว่า 
“TA” ในเดือนเมษายน 2547 บริษัทได้มีการปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ภายใต้แบรนด์ทรู และได้เปลี่ยน
ช่ือเป็น บริษัท ทรู คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) มีช่ือย่อหลักทรัพย์ว่า “TRUE” 

นอกจากน้ีบริษัทยังได้รับอนุญาตให้เปิดบริการเสริมต่างๆ เช่น บริการโทรศัพท์
สาธารณะและบริการอ่ืนๆ เพ่ิมเติม โดยในปี 2542 บริษัทได้เปิดให้บริการโทรศัพท์พ้ืนฐานพกพา WE 
PCT และในปี 2544 บริษัท (ผ่านบริษัทย่อย) ได้เปิดให้บริการโครงข่ายสื่อสารข้อมูลความเร็วสูง ซ่ึง
ประกอบด้วยบริการ ADSL และบริการ Cable Modem และในปี  2546 ได้ เปิดให้บริการ
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแบบไร้สายหรือบริการ Wi-Fi ในปี 2550 บริษัทย่อยได้เปิดให้บริการโครงข่าย
อินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศและเปิดให้บริการโทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศในปี 2551 

ธุรกิจหลักของกลุ่มทรูประกอบด้วย ทรูมูฟ ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รายใหญ่อันดับ
สามของประเทศ ทรูออนไลน์ ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตรายใหญ่ท่ีสุดของ
ประเทศ รวมท้ังเป็นผู้ให้บริการโทรศัพท์พ้ืนฐาน รายใหญ่ที่สุดในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  
และทรูวิช่ันส์ ผู้ให้บริการโทรทัศน์ระบบบอกรับเป็นสมาชิกท่ัวประเทศรายเดียวของประเทศไทย 

นอกจากน้ียังมีอีก 2 ธุรกิจหลัก คือ ทรูมันน่ี ซ่ึงให้บริการ E-Commerce และทรูไลฟ์ 
ซ่ึงให้บริการดิจิตอลคอนเทนท์ต่างๆ สําหรับกลุ่มทรู และทรู คอฟฟ่ี 

ทรูได้รับการสนับสนุนจากเครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) กลุ่มธุรกิจด้านการเกษตรครบวงจร
ท่ีใหญ่ท่ีสุดในภูมิภาคเอเชีย ซ่ึงถือหุ้นทรูในสัดส่วนร้อยละ 58.2 มีทุนจดทะเบียนท่ีเรียกชําระแล้ว
ท้ังสิ้น 77,757 ล้านบาท ณ วันท่ี 18 มีนาคม ปี 2552 และปัจจุบันทรูเป็นหนึ่งในแบรนด์ท่ีแข็งแกร่ง
และได้รับการยอมรับในประเทศไทย 

ในปี 2552 กลุ่มบริษัททรูมีรายได้รวม 63 พันล้านบาท (รวมค่าเช่ือมโยงโครงข่าย) และ
มีสินทรัพย์ท้ังหมดกว่า 200 พันล้านบาท โดยมีพนักงานประจําท้ังสิ้น 14,641 คน 

ทรู ผู้นําคอนเวอร์เจนซ์ไลฟ์สไตล์รายเดียวของไทย ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ บรอด

แบนด์ โทรศัพท์พ้ืนฐาน บริการโทรทัศน์ระบบบอกรับเป็นสมาชิก และบริการ Wi-Fi พร้อมบริการ

ด้านอีคอมเมิร์ซและดิจิตอลคอนเทนท์ต่างๆ อย่างหลากหลาย 
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พันธกิจของกลุม่ทรู คือ การนําความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร สาระและความบันเทิงต่าง ๆ 

รวมท้ังความสะดวกสบายเพื่อคนไทยทั่วประเทศตลอดจนเยาวชนของชาติ โดยมุ่งม่ันที่จะสร้างคุณค่า

ให้กับผู้ถือหุ้น ลูกค้า องค์กร และพนักงาน   

 

แก่นแท้ซ่ึงเป็นท่ีมาของวิสัยทัศน์ของบริษัท คือ คุณค่าความเป็นทรู ที่แสดงออกในชีวิตประจําวันและ

เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ ซ่ึงประกอบด้วย 

 

สร้างสรรค์: เราพยายามเสาะหาแนวคิดใหม่ๆ และวิธีการใหม่ๆ ซ่ึงจะนํามาซ่ึงผลิตภัณฑ์และบริการท่ี

เปี่ยมด้วยคุณภาพ  

 

เอาใจใส่: เราทุ่มเทเอาใจใสทํ่าในสิง่ท่ีเหมาะท่ีควรเพ่ือลกูค้า เพ่ือนร่วมงาน และคู่ค้าของเรา  

 

กล้าคิดกล้าทํา: เราปฏิบัติงานด้วยความเด็ดเด่ียว ประเมินความเสี่ยงอย่างสุขุมและเรยีนรู้จาก

ข้อผิดพลาด 

 

เชื่อถือได้: เรามุ่งม่ันดําเนินธุรกิจภายใต้การกํากับดูแลกิจการท่ีดี มีความซ่ือสัตย์ สื่อสารอย่าง

ตรงไปตรงมา และรับผิดชอบในการกระทําของเรา 

 

บริษัท ทรู คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) ผู้นําคอนเวอร์เจนซ์ไลฟ์สไตล์ นําเสนอบริการ

และโซลูช่ันด้านการสื่อสารโทรคมนาคมอย่างครบวงจร ธุรกิจหลักของทรูแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม 

ดังต่อไปน้ี 

1. True Online ทรูออนไลน์ ประกอบด้วย บริการโทรศัพท์พ้ืนฐาน และบริการเสริม
ต่าง ๆ เช่น บริการโทรศัพท์สาธารณะ เป็นต้น นอกจากน้ี ยังรวมถึงบริการอินเทอร์เน็ตและบรอด
แบนด์ บริการโครงข่ายข้อมูล และบริการ WE PCT ทรูออนไลน์เป็นผู้ให้บริการโทรศัพท์พ้ืนฐานราย
ใหญ่ท่ีสุดในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โครงข่ายโทรศัพท์พ้ืนฐานของ ทรูเป็นโครงข่ายใยแก้ว
นําแสงท่ีทันสมัยที่สุดในประเทศไทย นอกจากนี้ กลุ่มทรูยังเป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตและบริการ 
บรอดแบนด์รายใหญ่ของประเทศ รวมท้ังเป็นผู้ให้บริการรายใหญ่ในธุรกิจรับ-ส่งข้อมูล ย่ิงไปกว่านั้น
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ยังให้บริการเสริมต่างๆ สําหรับลูกค้าทั่วไปและลูกค้าธุรกิจซ่ึงใช้บริการโทรศัพท์พ้ืนฐานและบริการ
อินเทอร์เน็ตของบริษัท  

 
2. True Move ทรูมูฟ นําเสนอนวัตกรรมและระบบสื่อสารแบบไร้สาย เพ่ือให้ผู้คน

สามารถติดต่อสื่อสารถึงกันและกัน ผ่านระบบการสื่อสาร ไร้สาย บนย่านความถี่ 1800 เมกะเฮิร์ตซ 
ผ่านรูปแบบการบริการล้ําสมัยและมีคุณภาพสูงแก่ลูกค้า 15 ล้านราย ท่ัวประเทศ วิสัยทัศน์ในการ
ดําเนินธุรกิจของทรูมูฟ คือ การเป็นผู้นําในการสร้างไลฟ์สไตล์การสื่อสารแบบไร้สาย เพ่ือให้ผู้คน
สามารถติดต่อสื่อสารถึงกันและกัน ตลอดจนเข้าถึงความรู้ ข้อมูล และสาระบันเทิง ทุกที่ ทุกเวลา 
ตามต้องการ ด้วยบริการที่เหนือกว่าทั้งในด้านพ้ืนท่ีเครือข่ายการให้บริการ คุณภาพ และการบริการท่ี
เป็นเลิศ รวมทั้งการเป็นผู้นําบริการ 3G ในประเทศไทย 

3. True Vision ทรูวิช่ันส์ (ช่ือเดิม ยูบีซี) คือ ผู้นําในการให้บริการโทรทัศน์ระบบ
บอกรับเป็นสมาชิก ซ่ึงให้บริการท่ัวประเทศ ผ่าน ดาวเทียมในระบบดิจิตอลตรงสู่บ้านสมาชิก และ
ผ่านโครงข่ายเคเบิล ทรูวิช่ันส์นําเสนอความบันเทิงด้วย 86 ช่องรายการช้ันนําท้ังจากในประเทศและ
ต่างประเทศ ซ่ึงประกอบด้วย ภาพยนต์ (เช่น HBO, Cinemax, Star Movies และ Hallmark) กีฬา 
(เช่น ESPN, Star Sports และรายการของทรูวิช่ันส์เอง) สาระบันเทิง (เช่น History Channel, 
Discovery Channel และ National Geographic) ข่าว (เช่น CNN, CNBC, Bloomberg และ BBC 
World) และซีรีย์ต่างๆ (ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นรายการที่ทรูวิช่ันส์ได้รับลิขสิทธ์ิเพียงผู้เดียวในประเทศไทย) 
รวมทั้ งรายการจากสถานี โทรทัศน์ภาคปกติของไทย (Free TV) และบริการ Pay Per View 
นอกจากน้ี ทรูวิช่ันส์ยังได้รับลิขสิทธ์ิเพียงผู้เดียวในประเทศไทย ในการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอล 
พรีเมียร์ลีกของประเทศอังกฤษอีกด้วย 

 
4. True Money ทรูมันน่ีให้บริการบัตรเติมเงินอิเล็คทรอนิกส์และเป็นตัวแทนรับชําระ

ค่าสินค้าและบริการ ท้ังสินค้าและบริการของกลุ่มทรู และบริการอ่ืนๆ อาทิ ค่าไฟฟ้า ค่าน้ําประปา 
รวมท้ังการชําระค่าบริการให้กับร้านค้าท่ีทําธุรกรรมผ่านระบบอีคอมเมิร์ซ เป็นต้น 
บัตรเงินสดทรูมันนี่ 

 บัตรเงินสดทรูมันน่ี ช่วยให้ผู้ใช้บริการทรูมูฟและกลุ่มทรูสามารถเติมเงิน และชําระ
เงินให้กับบริการต่างๆ ภายในกลุ่มทรู รวมทั้งชําระค่าสินค้าและบริการอ่ืนๆ  

ตัวแทนรับชําระและจัดเก็บค่าสินค้าและบริการ 
 ระบบชําระเงินออนไลน์  
 “WeBooking by TrueMoney” เป็นบริการจองจ่ายครบวงจร ด้วยจุดเด่น “จอง

ง่าย จ่ายสะดวก รวดเร็ว หลายช่องทาง”  
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 บริการ ทรูมันน่ี เอ็กซ์เพรส จุดรับชําระค่าบริการผ่านระบบแฟรนไชส์ โดยร่วมมือกับ
ธุรกิจค้าปลีกให้บริการครอบคลุม 2,000 จุดทั่วประเทศ 

บริการการเงินบนโทรศัพท์เคล่ือนท่ีทรูมูฟ (บริการทรูมันนี่) 
 เป็นบริการที่อํานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการทรูมูฟ ให้สามารถทําธุรกรรม

ทางการเงินต่างๆ บนโทรศัพท์เคลื่อนที่  
ทัชซิม 

 ซิมอัจฉริยะบนโทรศัพท์เคลื่อนท่ีทรูมูฟ เพ่ือชําระค่าบริการด้วยเทคโนโลยี RFID  
 

5. True Life ทรูไลฟ์ เป็นบริการดิจิตอลคอนเทนท์ และเป็นช่องทางที่ทําให้สามารถ
เข้าถึงชุมชนผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนท่ีและชุมชนออนไลน์ อีกท้ังยังเป็นสื่อสําหรับธุรกรรมระหว่าง
ผู้บริโภคกับผู้บริโภค ธุรกิจกับผู้บริโภค และธุรกิจกับธุรกิจ 
พอร์ทัลออนไลน์ 

 Truelife.com ให้บริการชุมชนออนไลน์ ซ่ึงผู้ใช้สามารถติดต่อและสื่อสารระหว่างกัน  
 Truelife.com มีคอนเทนท์หลัก 4 ประเภทคือ ดนตรี กีฬา รายการโทรทัศน์และ

ภาพยนตร์  
เกมออนไลน์ 

 กลุ่มทรูเป็นผู้ให้บริการเกมออนไลน์ช้ันนําของไทยหลายเกมด้วยกัน อาทิ Special 
Force, Lineage II, Guild Wars และ Point Blank  

ทรูไลฟ์ช้อป 
 ทรูไลฟ์ช้อป เป็นสถานที่ท่ีให้ลูกค้าได้สัมผัสกับประสบการณ์คอนเวอร์เจนซ์ไลฟ

สไตล์ ด้วยผลิตภัณฑ์และบริการหลากหลายของกลุ่มทรู รวมไปถึงทรูคอฟฟ่ี ทรู
มิวสิค และบริการบรอดแบนด์  

ทรูไลฟ์พลัส 
 ทรูไลฟ์พลัส เป็นการผสานผลิตภัณฑ์และบริการภายในกลุ่มทรู เพ่ือนําเสนอ

แพ็คเกจที่ตรงใจตามไลฟ์สไตล์ของผู้ใช้บริการ  
บริการช้อปปิ้งออนไลน์ 

 บริการช้อปป้ิงออนไลน์ www.weloveshopping.com เป็นศูนย์รวมร้านค้า
ออนไลน์กว่า 150,000 ร้าน และมีสินค้ากว่า 2 ล้านรายการ  

  
ในการดําเนินการตามและโดยสอดคล้องกับนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรให้กําหนดนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมดัง ต่อไปน้ี 
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การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและพลังงาน 
บริษัทสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาและรักษาสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์การใช้พลังงานนํ้า 

เช้ือเพลิง และกระดาษอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ดําเนินนโยบายให้สอดคล้องกับข้อกําหนดตามมาตรฐานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

และพลังงาน 
 ส่งเสริมและอนุรักษ์การใช้พลังงาน 
 
พนักงาน 
พนักงานของบริษัทมีหน้าท่ีปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับข้อปฏิบัติ และนโยบายด้านความ

รับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท นอกจากน้ี บริษัทยังให้ความสําคัญกับการอบรมและพัฒนาบุคลากร 
โดยสนับสนุนให้พนักงานมีความก้าวหน้าในสายงานและมีอนาคตในการทํางาน 

 ข้อพึงปฏิบัติในการทํางาน 
 การอบรมและพัฒนาบุคลากร 
 
ลูกค้า 
บริษัทให้ความสําคัญต่อมาตรฐานในการให้บริการลูกค้า และมีนโยบายด้านการตลาด 

การลงทุนและการนําเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่รับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนการให้บริการพิเศษ
ตามความต้องการของลูกค้า เช่น การให้บริการด้านการสื่อสารสําหรับผู้มีความบกพร่องทางการได้ยิน 

 รับผิดชอบต่อการให้บริการลูกค้า 
 สิทธิท่ีจะได้รับการปกป้องรักษาข้อมูลอันเป็นความลับ 
 ดําเนินนโยบายการลงทุน และนําเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่รับผิดชอบต่อสังคม 

อาทิ การให้บริการด้านการสื่อสารสําหรับผู้มีความบกพร่องทางการได้ยิน 
 
ผู้จัดหาสินค้าและบริการ 

บริษัทส่งเสริมผู้จัดหาสินค้าและบริการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
 ร่วมงานกับผู้จัดหาสินค้าและบริการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม 
 
ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน 
บริษัทสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและนักลงทุนอย่างโปร่งใส ทันเวลา และเท่าเทียมกัน 
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 เปิดเผยข้อมูลท่ีถูกต้องและเฎพียงพอแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนอย่างโปร่งใส ทันเวลา 
ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและมีความเท่าเทียมกัน 

 
การกํากับดูแลกิจการและข้อปฏิบัติด้านจริยธรรม 

บริษัทส่งเสริมและปรับปรุงมาตรฐานด้านจริยธรรมในการประกอบธุรกิจให้สอดคล้องกับข้อปฏิบัติ
ทางจริยธรรมซ่ึงรวมถึงการเปิดเผยข้อมูล การดูแลและควบคุมการใช้ข้อมูลภายใน การรักษา
มาตรฐานการกํากับดูแลกิจการที่ ดีของบริษัท โดยรวมถึงกลยุทธการบริหารความเสี่ยงท่ี มี
ประสิทธิภาพ 

 การกํากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท 
 ข้อกําหนดเก่ียวกับการใช้ข้อมูลภายใน 
 ความโปร่งใส 
 การเปิดเผยข้อมูล 
 การบริหารความเสี่ยง 
 
ความรับผิดชอบต่อชุมชนและการส่งเสริมการศึกษา 
หากปราศจากชุมชนท่ีแข็งแรง ธุรกิจก็ไม่สามารถดําเนินการได้ ดังนั้น การมีส่วนร่วมและ

มีความรับผิดชอบต่อชุมชน คือ สิ่งท่ีต้องปฏิบัติเคียงคู่ไปกับการดําเนินธุรกิจอย่างย่ังยืน บริษัท
สนับสนุนกิจกรรมและโครงการต่างๆ ท่ีสนับสนุนชุมชนและโครงการด้านการศึกษาสําหรับโรงเรียนใน
ชุมชน ตลอดจนการลดความเหลื่อมล้ําทางเทคโนโลยีด้านสารสนเทศ และรวมถึงการช่วยเหลือ
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติและสาธารณภัยอ่ืนๆ 

 ให้การสนับสนุนชุมชุนในด้านการศึกษาและการฝึกอบรม 
 ลดความเหลื่อมล้ําทางเทคโนโลยี 
 ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติและสาธารณภัยต่างๆ 
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ห้องสมุด True Library 
 

บริษัท ทรู คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) ได้จัดต้ัง True Library ห้องสมุดสําหรับ

พนักงานในกลุ่มทรูท่ี ช้ัน B อาคารทรูทาวเวอร์ รัชดา เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้และสร้างสรรค์ แหล่ง 

Edutainment ในมุมสงบ บรรยากาศสบาย โปร่ง โล่ง สบาย ไฮเทค มีหนังสือ Best Seller ให้น่ัง

อ่าน  มี  Tablet ให้ อ่าน  eBook ผ่านแอพ  True Book เป็น  e-Library ท่ีสามารถอ่านหนังสือ

อิเล็กทรอนิคส์ได้ ห้องสมุด True Library เปิดให้บริการเฉพาะพนักงานทรูเท่าน้ัน บุคคลภายนอกไม่

สามารถเข้าไปใช้บริการได้ เป็นสวัสดิการสําหรับพนักงานเท่านั้น เปิดให้บริการ 8.30 – 18.00 น. 

ห้องสมุด True Library เกิดจากการที่ผู้บริหารได้เล็งเห็นการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้

ของพนักงาน ห้องสมุด True Library น้ี น่าจะเป็นต้นแบบในการสร้าง e-Library ให้กับสังคม เพ่ือมี

สถานที่ศึกษา เรียนรู้ ต่อยอดจากเทคโนโลยี ในมุมของพนักงานก็ภาคภูมิใจในบริษัท สวัสดิการ การ

จัดสิ่งอํานวยความสะดวกของบริษัท  

 

 
มุมหนังสือแนะนํา 
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หนังสือหลากหลายประเภท 

 

     
 

e-Library มีแท็ปเล็ตให้ใช้งาน e-Book ผ่านแอพ True Book 
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ภาพการศึกษาดูงาน 
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