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GHz กิกะเฮิรตซ์ 

GSM Global System for Mobile Communications ซึ่งเป็นมาตรฐานของเทคโนโลยี
โทรศพัท์มือถือท่ีได้รับความนิยมมากท่ีสดุ 

IC คา่เช่ือมตอ่โครงข่ายโทรคมนาคม (Interconnection Charge) 
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MHz เมกะเฮิรตซ ์

MMS บริการรับส่งข้อความมลัตมีิเดีย (Multimedia Messaging Service) 

Penetration Rate อตัราส่วนจ านวนเลขหมายโทรศพัท์เคล่ือนท่ีท่ีเปิดใช้บริการตอ่ประชากรรวม 
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Wi-Fi Wireless Fidelity ซึง่เป็นเทคโนโลยีการรับส่งข้อมลูแบบไร้สาย  

 



บริษัท โทเทิล่ แอ็คเซส็ คอมมนิูเคชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 

ส่วนท่ี 1 นโยบำยและภำพรวมกำรประกอบธุรกิจ หน้ำ 1 

ส่วนที่ 1 

การประกอบธุรกิจ 

1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

บริษัท โทเทิล่ แอ็คเซส็ คอมมนิูเคชัน่ จ ำกดั (มหำชน) หรือ ดีแทค เป็นหนึง่ในผู้น ำกำรให้บริกำรโทรศพัท์เคล่ือนท่ีในประเทศไทย โดย
บริษัทให้บริกำรโทรคมนำคมด้วยโครงข่ำยเทคโนโลยี 4G, 3G และ 2G ท่ีครอบคลุมซึง่ช่วยให้ลูกค้ำสำมำรถใช้บริกำรอินเทอร์เน็ต
ควำมเร็วสูง บริกำรโทรศพัท์เคล่ือนท่ีในประเทศ บริกำรข้ำมแดนอตัโนมัติ (International Roaming) และบริกำรโทรศพัท์ทำงไกล 
(International Direct Dialing, IDD) ท ำให้ลูกค้ำสำมำรถติดต่อถึงกันได้อย่ำงทั่วถึงและเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรได้อย่ำงรวดเร็ว 
ดีแทคให้บริกำรโทรคมนำคมด้วยเทคโนโลยี 4G โดยใช้คล่ืนควำมถ่ี 1800 เมกะเฮิรตซ์ ร่วมกบัคล่ืนควำมถ่ี 2.1 กิกะเฮิรตซ์ และ 2.3 
กิกะเฮิรตซ์ บนควำมร่วมมือกบั บริษัท ทีโอที จ ำกดั (มหำชน) หรือ ทีโอที ในขณะที่ให้บริกำรโทรคมนำคมเทคโนโลยี 3G โดยใช้คล่ืน
ควำมถ่ี 850 เมกะเฮิรตซ์ (ซึ่งจะถูกเปล่ียนเป็นคล่ืนควำมถ่ี 900 เมกะเฮิรตซ์ ภำยในสองปีนับจำกวันท่ีได้รับในอนุญำตจำก
คณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทศัน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ หรือ กสทช.) ร่วมกบัคล่ืนควำมถ่ี 2.1 กิกะ
เฮิรตซ์ และให้บริกำรโทรคมนำคมเทคโนโลยี 2G โดยใช้คล่ืนควำมถ่ี 1800 เมกะเฮิรตซ์ ทัง้นี ้บริษัทให้บริกำรภำยใต้แบรนด์ ดีแทค 
ซึ่งมีฐำนลูกค้ำผู้ ใช้บริกำร ณ สิน้ปี พ.ศ. 2561 อยู่ประมำณ 21.2 ล้ำนเลขหมำยทัว่ประเทศไทย โดยเป็นลูกค้ำในระบบเติมเงิน
ประมำณ 15.1 ล้ำนเลขหมำย และลูกค้ำในระบบรำยเดือนประมำณ 6.1 ล้ำนเลขหมำย ในขณะท่ีในปี 2561 บริษัทมีส่วนแบ่งทำง
กำรตลำดในเชิงรำยได้อยู่ท่ีประมำณร้อยละ 23 ลดลงจำกเดิมซึง่อยู่ท่ีประมำณร้อยละ 25 เม่ือปี 2560 ในขณะท่ีบริษัทมีส่วนแบ่ง
ทำงกำรตลำดในเชิงจ ำนวนลกูค้ำอยู่ประมำณร้อยละ 23 ลดลงจำกเดมิซึง่อยู่ท่ีประมำณร้อยละ 24 เม่ือปี 2560 เช่นกนั 

ในกำรให้บริกำรด้วยคล่ืนควำมถ่ี 1800 เมกะเฮิรตซ์ และ 850 เมกะเฮิรตซ์ นัน้ บริษัทด ำเนินกำรภำยใต้สญัญำสมัปทำนในรูปแบบ 
ส ร้ ำง -โอน -ด ำ เ นินง ำน  (Build-Transfer-Operate,  BTO) กับบ ริษัท  กสท  โทรคมนำคม  จ ำกัด  (มหำชน)  ( เดิมคื อ 
กำรส่ือสำรแห่งประเทศไทย) โดยสญัญำสมัปทำนดงักล่ำวสิน้สุดลงแล้วในเดือนกันยำยน พ.ศ. 2561 ทัง้นี ้ในเดือนเมษำยน พ.ศ. 
2561 บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ำกดั หรือ ดีทีเอ็น ซึง่เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ได้เข้ำท ำข้อตกลงกบั ทีโอที ในกำรให้บริกำรไร้สำยแบบ
โรมมิ่งบนคล่ืนควำมถ่ี 2.3 กิกะเฮิรตซ์ ควบคูไ่ปกบักำรให้บริกำรด้วยคล่ืนควำมถ่ี 2.1 กิกะเฮิรตซ์ โดยข้อตกลงควำมร่วมมือกบั ทีโอ
ที จะสิน้สดุลงในเดือนสิงหำคม พ.ศ. 2568 และดีทีเอ็นได้รับใบอนญุำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีย่ำน 2.1 กิกะเฮิรตซ์ จำก กสทช. เม่ือเดือน
ธันวำคม พ.ศ. 2555 ซึง่ใบอนญุำตดงักล่ำวจะหมดอำยุในเดือนธันวำคม พ.ศ. 2570 นอกจำกนี ้ดีทีเอ็น ได้เข้ำร่วมและเป็นผู้ ชนะ
กำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี 1800 เมกะเฮิรตซ์ และ 900 เมกะเฮิรตซ์ ซึ่งจัดขึน้โดย กสทช. ในเดือนสิงหำคม และตุลำคม พ.ศ. 2561 
ตำมล ำดบั และได้รับในอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีย่ำน 1800 เมกะเฮิรตซ์ และ 900 เมกะเฮิรตซ์ ดงักล่ำวเม่ือเดือนธันวำคม พ.ศ. 
2561 ซึง่ใบอนญุำตดงักล่ำวจะหมดอำยใุนเดือนธนัวำคม พ.ศ. 2576 

นอกจำกนี ้บริษัทได้ด ำเนินธุรกิจจัดจ ำหน่ำยอุปกรณ์โทรศพัท์เคล่ือนท่ี ซึง่กำรจ ำหน่ำยอุปกรณ์โทรศพัท์เคล่ือนท่ีพร้อมกับบริกำร
โทรคมนำคมของบริษัทช่วยให้ลูกค้ำได้รับบริกำรท่ีครบวงจรและได้รับโปรโมชั่นท่ีมีควำมคุ้มค่ำและหลำกหลำย เช่น กำรได้รับ
ส่วนลดค่ำอุปกรณ์โทรศัพท์เคล่ือนท่ีเม่ือลูกค้ำสมัครใช้บริกำรรำยเดือนของบริษัท เป็นต้น ทัง้นี ้กำรน ำเสนอโปรโมชั่นร่วมกับ
อุปกรณ์โทรศพัท์เคล่ือนท่ีมีส่วนช่วยบริษัทในกำรเพิ่มจ ำนวนผู้ ใช้งำนสมำร์ทโฟน รวมทัง้สร้ำงฐำนลูกค้ำใหม่และรักษำฐำนลูกค้ำ
เดิมอีกด้วย โดย ณ สิน้ปี พ.ศ. 2561 บริษัทมีฐำนลูกค้ำท่ีใช้อุปกรณ์สมำร์ทโฟน อยู่ท่ีประมำณร้อยละ 78 ของฐำนลูกค้ำทัง้หมด 
เพิ่มขึน้จำกเดิมซึ่งอยู่ท่ีประมำณร้อยละ 73 เม่ือปี 2560 ในขณะท่ีรำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยอุปกรณ์โทรศพัท์และชุดเลขหมำยมี
สดัส่วนอยู่ท่ีประมำณร้อยละ 10 ของรำยได้รวมของบริษัท 

บริษัทมีเปำ้หมำยในกำรน ำเสนอบริกำรดิจิทลัและเพิ่มช่องทำงกำรให้บริกำรแบบดจิิทลัมำกขึน้ ซึง่จะช่วยส่งเสริมกำรใช้งำนบริกำร
อินเทอร์เน็ตและช่วยให้กำรด ำเนินชีวติของลูกค้ำในยุคดิจิทลัมีควำมสะดวกมำกขึน้ รวมทัง้จะช่วยสร้ำงควำมควำมสมัพนัธ์ระหว่ำง
ลกูค้ำกบับริษัทได้มำกยิ่งขึน้ โดยปัจจบุนั ดีแทคได้น ำเสนอบริกำรดิจิทลัควบคูไ่ปกบักำรใช้งำนกำรโทรและกำรใช้อินเทอร์เน็ตทัว่ไป 
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ทัง้นี ้บริกำรดจิิทลัของบริษัทเกิดจำกควำมร่วมมือกบัพนัธมิตรทัง้ในประเทศและตำ่งประเทศในรูปแบบต่ำง ๆ รวมทัง้โครงกำร dtac 
Accelerate ซึง่เป็นโครงกำรท่ีช่วยสนบัสนนุให้แนวคิดทำงธุรกิจถกูพฒันำเป็นบริกำรดจิิทลัและเข้ำสู่ตลำดได้  

1.1 นโยบายในการด าเนินงานของบริษัท 

1.1.1 จุดประสงค์ของบริษัท (วสัิยทัศน์) 

เช่ือมตอ่สิ่งท่ีส ำคญัท่ีสดุส ำหรับคณุและสร้ำงสงัคมไทยให้แข็งแกร่ง 

1.1.2 กลยุทธ์ 

- กำรเตบิโต: เรำพยำยำมที่จะเตบิโต เช่นเดียวกบัลกูค้ำของเรำ 

เรำจะมองหำโอกำสในกำรเตบิโตและสร้ำงรำยได้ในตลำดของเรำโดยกำรเช่ือมตอ่ลูกค้ำของเรำด้วยบริกำรท่ีปลอดภยั
และเช่ือถือได้ในอนำคต ในกำรท ำเช่นนัน้เรำจะมอบประสบกำรณ์ท่ีเป็นส่วนตวั เก่ียวข้องกบับริบท เก่ียวเน่ืองกนั และ
มีส่วนร่วมอย่ำงมีควำมรับผิดชอบ ซึ่งจะช่วยให้เรำกลำยเป็นพันธมิตรท่ีส ำคญัให้กับลูกค้ำของเรำในขณะท่ีพวกเขำ
สนกุกบัชีวติดจิิทลัของพวกเขำ หรือในขณะที่บริษัท (ใหญ่และเล็ก) ปรับกระบวนกำรท ำงำนของตนเข้ำสู่ระบบดจิิทลั 

- กำรลดควำมซ ำ้ซ้อนและเพิ่มประสิทธิภำพ: เรำพร้อมส ำหรับอนำคต 

เรำพัฒนำอย่ำงต่อเน่ือง เพ่ือลดควำมซับซ้อนและเพิ่มประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน  พร้อมกันนี ้ เรำยังมอบ
ประสบกำรณ์กำรใช้บริกำรท่ีรำบร่ืน ไร้กงัวลแก่ลูกค้ำของเรำ ตลอดจนสร้ำงกำรเติบโตอย่ำงยัง่ยืนในระยะยำวส ำหรับ
ธุรกิจ เรำปรับกระบวนกำรท ำงำนเข้ำสู่ระบบดิจิทลัและเพิ่มประสิทธิภำพในกำรขำย กำรตลำด และกำรดูแลลูกค้ำ   
เรำลดควำมซับซ้อนของรูปแบบกำรด ำเนินงำน เพิ่มประสิทธิภำพด้ำนไอทีและเครือข่ำย และเรำก ำลังสร้ำงขีด
ควำมสำมำรถใหม่ 

- ทีมแหง่ชยัชนะ: เรำยดึวถีิกำรท ำงำนแหง่อนำคต 

เรำมุ่งพัฒนำกำรท ำงำนอย่ำงมีกลยุทธ์ด้วยกำรสร้ำงวฒันธรรมแห่งกำรเรียนรู้  ท ำงำนร่วมกัน (Collaboration) และ
คล่องตวั (Agile) เรำลงทนุในกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถของพนักงำน ประสบกำรณ์ และองค์กรท่ีคล่องตวั เรำเช่ือใน
กำรสร้ำงจุดแข็งให้กับพนักงำนในทุกฝ่ำยและทุกระดับ ซึ่งนั่นหมำยถึงควำมแตกต่ำง (Diversity) เป็นกุญแจแห่ง
ควำมส ำเร็จขององค์กร  

- กำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงมีควำมรับผิดชอบ: เรำร่วมพฒันำสงัคมสร้ำง 

เรำต้องกำรเป็นส่วนหนึง่ของสงัคมท่ีคนในสงัคมไว้วำงใจผ่ำนมำตรฐำนทำงจริยธรรมอนัแข็งแกร่ง  ลดควำมเหล่ือมล ำ้
ในสังคมและยกระดบัมำตรฐำนในกำรด ำเนินงำนตลอดจนห่วงโซ่อุปทำนของเรำ  พร้อมกับนโยบำยด้ำนควำมเป็น
ส่วนตวัและควำมปลอดภยัของข้อมลูลกูค้ำ 

1.2 การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญในปี 2561 

เมษำยน 2561 บริษัทย่อยของดีแทค ลงนำมในสัญญำกำรเป็นคู่ค้ำกับ ทีโอที ในกำรให้บริกำรไร้สำยบนคล่ืนควำมถ่ี 
2300 เมกะเฮิรตซ์ 

มิถนุำยน 2561 ดีแทค เร่ิมให้บริกำรไร้สำยบนคล่ืนควำมถ่ี 2300 เมกะเฮิรตซ ์จำกควำมร่วมมือกบั ทีโอที ภำยใต้แบรนด์ 
“dtac Turbo” 

สิงหำคม 2561 บริษัทย่อยของดีแทคเป็นผู้ชนะในกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี 1800 เมกะเฮิรตซ์ ท่ีจัดโดย กสทช. จ ำนวน    
2 x 5 เมกะเฮิรตซ์ 
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กนัยำยน 2561 - สญัญำสมัปทำนส ำหรับกำรให้บริกำรโทรศพัท์เคล่ือนท่ีระหวำ่ง ดีแทค และ กสท สิน้สดุลง 
- ดีแทคได้รับควำมคุ้มครองจำกศำลปกครองให้คงสิทธิใช้คล่ืนภำยใต้สญัญำสมัปทำนเพ่ือให้บริกำร
ลกูค้ำได้อย่ำงตอ่เน่ืองภำยหลงัสญัญำสมัปทำนสิน้สดุลงตอ่ไปอีก 90 วนั 
- ดีแทคได้เข้ำท ำสญัญำระงบัข้อพิพำทและให้บริกำรเก่ียวกบัเสำโทรคมนำคม และสญัญำกำรใช้
อปุกรณ์โทรคมนำคม กบั กสท 

ตลุำคม 2561 บริษัทย่อยของดีแทคเป็นผู้ ชนะในกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี 900 เมกะเฮิรตซ์ ท่ีจัดโดย กสทช. จ ำนวน      
2 x 5 เมกะเฮิรตซ์ 

ธนัวำคม 2561 

 

- สิทธิในกำรใช้คล่ืนภำยใต้สญัญำสมัปทำนตำมค ำสัง่ของศำลปกครองสิน้สดุลง 
- ดีแทคเร่ิมให้บริกำรบนคล่ืน 900 เมกะเฮิรตซ ์และ 1800 เมกะเฮิรตซ ์ภำยใต้ใบอนญุำตจำก กสทช. 

มกรำคม 2562 - ดีแทคเข้ำท ำสัญญำระงับข้อพิพำทกับ กสท โดยสัญญำดังกล่ำวมีผลผูกพันต่อคู่สัญญำตำม
ข้อก ำหนดและเง่ือนไขที่ระบไุว้และจะมีผลเป็นกำรระงบัข้อพิพำทตอ่ไปก็ตอ่เม่ือบริษัทได้รับกำรอนมุัติ
จำกท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทแล้ว 

รางวัลที่ได้รับในปี พ.ศ. 2561 

- หุ้นย่ังยืนประจ าปี 2561 (Thailand Sustainability Investment 2018) จำกตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

- รายงานความย่ังยืน Recognition ประจ าปี 2561 จำกสมำคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
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1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 

 

บริษัทเป็นหนึ่งในผู้น ำธุรกิจกำรให้บริกำรโทรศพัท์เคล่ือนท่ีในประเทศไทย ก่อตัง้ในปี 2532 เพ่ือให้บริกำรโทรศพัท์เคล่ือนท่ีในคล่ืน
ควำมถ่ีย่ำน 850 เมกะเฮิรตซ์ และ 1800 เมกะเฮิรตซ์ ภำยใต้สญัญำสมัปทำนซึง่อยู่ในรูปแบบ สร้ำง - โอน - ด ำเนินงำน (BTO) เป็น
เวลำ 27 ปี จำกบริษัท กสท โทรคมนำคม จ ำกดั (มหำชน) (เดิมคือกำรส่ือสำรแห่งประเทศไทย)  สญัญำสมัปทำนดงักล่ำวได้สิน้สดุ
ลงแล้วในเดือนกนัยำยน 2561 

ในเดือนธันวำคม 2555 บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ำกดั (เดิมช่ือ บริษัท ดีแทค เนทเวอร์ค จ ำกดั)  หรือ ดีทีเอ็น ซึง่เป็นบริษัทย่อยของ
บริษัท ได้รับใบอนญุำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีย่ำน 2.1 กิกะเฮิรตซ์ และใบอนญุำตให้ประกอบกิจกำรโทรคมนำคมแบบท่ีสำมเป็นเวลำ 
15 ปี จำก กสทช. เพ่ือให้บริกำรโทรศพัท์เคล่ือนท่ี 

ในเดือนเมษำยน 2561 ดีทีเอ็น ได้ลงนำมในข้อตกลงกับ บริษัท ทีโอที จ ำกัด (มหำชน) หรือ ทีโอที เพ่ือให้บริกำรไร้สำยบนคล่ืน
ควำมถ่ี 2.3 กิกะเฮิรตซ์ และเร่ิมให้บริกำรบนคล่ืนดงักล่ำวภำยใต้แบรนด์ ดีแทคเทอร์โบ (dtac Turbo) เม่ือเดือนมิถุนำยน 2561 
ข้อตกลงดงักล่ำวจะสิน้สดุลงในเดือนสิงหำคม 2568 

ในเดือนธันวำคม 2561 ดีทีเอ็น ได้รับใบอนญุำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีย่ำน 1.8 กิกะเฮิรตซ์ และ 900 เมกะเฮิรตซ์ เป็นเวลำ 15 ปี จำก 
กสทช. เพ่ือให้บริกำรโทรศพัท์เคล่ือนท่ี 
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ณ สิน้ปี 2561 บริษัทมีบริษัทย่อยทัง้สิน้ 12 บริษัท และถือหุ้นในบริษัทร่วม (ตำมนิยำมท่ีก ำหนดไว้ในประกำศของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์) จ ำนวน 2 บริษัท ได้แก่ (1) บริษัท ยไูนเตด็ ดสิทริบวิชัน่ บซิซเินส จ ำกดั (หรือ 
ยดูี) และ (2) บริษัท ศนูย์ให้บริกำรคงสิทธิเลขหมำยโทรศพัท์ จ ำกดั* บริษัทยงัคงมุ่งมัน่ในกำรให้บริกำรโทรศพัท์เคล่ือนท่ีและลงทุน
ในบริษัทย่อย โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือสนบัสนนุกำรด ำเนินธุรกิจโทรศพัท์เคล่ือนท่ีและกำรบริหำรจดักำรทรัพย์สินของบริษัทเป็นหลกั 
นอกจำกนัน้ บริษัทยงัเน้นกำรลงทนุในกิจกำรท่ีสำมำรถสร้ำงมลูค่ำให้กบัผู้ ถือหุ้นของบริษัทในระยะยำวได้ 

หมำยเหต ุ* บริษัท ไมไ่ด้มีอิทธิพลอยำ่งมีนยัส ำคญัเหนือกิจกำรนี ้ดงันัน้ กิจกำรนีไ้มไ่ด้มีคณุสมบติัเป็นบริษัทร่วมตำมท่ีแสดงในงบกำรเงินของบริษัท 

บริษัท ที่ตัง้ส านักงาน ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน 
(ล้านบาท) 

ประเภทหุ้น จ านวนหุ้นที่ถือ 
(ร้อยละ) 

จ านวนหุ้น 
ทัง้หมด 

บริษัท ดีแทค บรอดแบนด์ จ ำกดั 
 

เลขท่ี 319 อำคำรจตัรัุสจำมจรีุ ชัน้ 41 ถนน
พญำไท แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั 
กรุงเทพมหำนคร 10330 
โทรศพัท์ +66 2202 8000 
เลขทะเบียนบริษัท 0105549034424 

บริกำรโทรคมนำคม 
(Wi-Fi) โดยได้รับ
ใบอนญุำตกำร
ให้บริกำรอินเทอร์เน็ต
แบบท่ีหนึ่ง  
(บริษัทรับโอนกิจกำร
ทัง้หมดจำกบริษัท 
ดีแทค บรอดแบนด์ 
จ ำกดั เมื่อวนัท่ี 1 
มกรำคม 2562 โดยจด
ทะเบียนเลิกบริษัทเมื่อ
วนัท่ี 27 กมุภำพนัธ์ 
2562 และอยูร่ะหวำ่ง
ช ำระบญัชี) 

175 หุ้นสำมญั 99.99 1,750,000 

บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ำกดั เลขท่ี 319 อำคำรจตัรัุสจำมจรีุ ชัน้ 41 ถนน
พญำไท แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั 
กรุงเทพมหำนคร 10330 
โทรศพัท์ +66 2202 8000 
เลขทะเบียนบริษัท 0105549034548 

ให้บริกำรโทรคมนำคม 1,160 หุ้นสำมญั 99.99 11,600,000 

บริษัท ดีแทค ดิจิตอล มีเดีย 
จ ำกดั 
 

เลขท่ี 319 อำคำรจตัรัุสจำมจรีุ ชัน้ 41 ถนน
พญำไท แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั 
กรุงเทพมหำนคร 10330 
โทรศพัท์ +66 2202 8000 
เลขทะเบียนบริษัท 0105549034467 

ให้บริกำรด้ำน
โทรคมนำคมและ
ด ำเนินธุรกิจเก่ียวกบั
อปุกรณ์สื่อสำร 
(จดทะเบียนเลิกบริษัท
เมื่อวนัท่ี 31 มกรำคม 
2562 และอยูร่ะหวำ่ง
ช ำระบญัชี) 

100 หุ้นสำมญั 99.99 
(ผ่ำนบริษัท 
ดีแทค ไตรเน็ต 

จ ำกดั) 

1,000,000 

บริษัท ดีแทค แอ็คเซเลเรท จ ำกดั เลขท่ี 319 อำคำรจตัรัุสจำมจรีุ ชัน้ 2 ถนน
พญำไท แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั 
กรุงเทพมหำนคร 10330 
โทรศพัท์ +66 2202 8000 
เลขทะเบียนบริษัท 0105557065767 

ลงทนุและให้กำร
สนบัสนนุแก่บริษัท 
Start-up ในกำรพฒันำ
แอพพลิเคชัน่ต่ำง ๆ 

15 หุ้นสำมญั 99.99 
(ผ่ำนบริษัท 
ดีแทค ไตรเน็ต 

จ ำกดั) 

150,000 

บริษัท ดีแทค เน็คซ์ จ ำกดั 
 

เลขท่ี 319 อำคำรจตัรัุสจำมจรีุ ชัน้ 41 ถนน
พญำไท แขวงปทมุวนั 
เขตปทมุวนั กรุงเทพมหำนคร 10330 
โทรศพัท์ +66 2202 8000 
เลขทะเบียนบริษัท 0105558145985 

บริหำรและจดักำร
ทรัพย์สิน 
(จดทะเบียนเลิกบริษัท
เมื่อวนัท่ี 31 มกรำคม 
2562 และอยูร่ะหวำ่ง
ช ำระบญัชี) 

1 
หุ้นสำมญั 99.97 

(ผ่ำนบริษัท 
ดีแทค ไตรเน็ต 

จ ำกดั) 

10,000 
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บริษัท ที่ตัง้ส านักงาน ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน 
(ล้านบาท) 

ประเภทหุ้น จ านวนหุ้นที่ถือ 
(ร้อยละ) 

จ านวนหุ้น 
ทัง้หมด 

บริษัท ดีแทค เซอร์วิส จ ำกดั เลขท่ี 319 อำคำรจตัรัุสจำมจรีุ ชัน้ 41 ถนน
พญำไท แขวงปทมุวนั 
เขตปทมุวนั กรุงเทพมหำนคร 10330 
โทรศพัท์ +66 2202 8000 
เลขทะเบียนบริษัท 0105558146019 

บริหำรและจดักำร
ทรัพย์สิน 
(จดทะเบียนเลิกบริษัท
เมื่อวนัท่ี 31 มกรำคม 
2562 และอยูร่ะหวำ่ง
ช ำระบญัชี) 

1 หุ้นสำมญั 99.97 
(ผ่ำนบริษัท 
ดีแทค ไตรเน็ต 

จ ำกดั) 

10,000 

บริษัท เพย์สบำย จ ำกดั เลขท่ี 319 อำคำรจตัรัุสจำมจรีุ ชัน้ 41 ถนน
พญำไท แขวงปทมุวนั 
เขตปทมุวนั กรุงเทพมหำนคร 10330 
โทรศพัท์ +66 2160 5463-5 
โทรสำร +66 2160 5462 
เลขทะเบียนบริษัท 0125547001804 

ให้บริกำรช ำระเงิน
ออนไลน์ บตัรเงินสด
บริกำรช ำระเงินทำง
อิเล็กทรอนิกส์ และ 
บริกำรรับช ำระเงิน 

200 หุ้นสำมญั 99.99 2,000,000 

บริษัท เทเลแอสเซท จ ำกดั เลขท่ี 319 อำคำรจตัรัุสจำมจรีุ ชัน้ 41 ถนน
พญำไท แขวงปทมุวนั 
เขตปทมุวนั กรุงเทพมหำนคร 10330 
โทรศพัท์ +66 2202 8000 
เลขทะเบียนบริษัท 0105559061246 

ให้เช่ำเคร่ืองมือและ
อปุกรณ์โทรคมนำคม 

1 หุ้นสำมญั 99.97 
(ผ่ำนบริษัท 
ดีแทค ไตรเน็ต 

จ ำกดั) 

10,000 

บริษัท แทค พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกดั เลขท่ี 319 อำคำรจตัรัุสจำมจรีุ ชัน้ 41 ถนน
พญำไท แขวงปทมุวนั 
เขตปทมุวนั กรุงเทพมหำนคร 10330 
โทรศพัท์ +66 2202 8000 
เลขทะเบียนบริษัท 0105539049038 

บริหำรสินทรัพย์ 1 หุ้นสำมญั 99.99 100,000 

บริษัท อีสเทิรน์ บิช จ ำกดั เลขท่ี 319 อำคำรจตัรัุสจำมจรีุ ชัน้ 41 ถนน
พญำไท แขวงปทมุวนั 
เขตปทมุวนั กรุงเทพมหำนคร 10330 
โทรศพัท์ +66 2202 8000 
เลขทะเบียนบริษัท 0105532038740 

บริหำรสินทรัพย์  
(บริษัทรับโอนกิจกำร
ทัง้หมดจำก บริษัท อีส
เทิรน์ บิช จ ำกดั เมื่อ
วนัท่ี 1 มกรำคม 2562 
โดยจดทะเบียนเลิก
บริษัทเมื่อวนัท่ี 31 
มกรำคม 2562 และอยู่
ระหวำ่งช ำระบญัชี)  

80 หุ้นสำมญั 99.99 
(ผ่ำนบริษัท 

แทค พร็อพเพอร์
ตี ้จ ำกดั) 

800,000 

บริษัท ยไูนเต็ด คอมมนิูเกชัน่ 
อินดสัตรี จ ำกดั (มหำชน) 

เลขท่ี 319 อำคำรจตัรัุสจำมจรีุ ชัน้ 41 
ถนนพญำไท แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั 
กรุงเทพมหำนคร 10330 
โทรศพัท์ +66 2202 8000 
เลขทะเบียนบริษัท 0107536000871 

ระหวำ่งช ำระบญัชี 313.55 หุ้นสำมญั 99.81 434,668,207 

บริษัท เวิลด์โฟน ช็อป จ ำกดั เลขท่ี 319 อำคำรจตัรัุสจำมจรีุ ชัน้ 41 ถนน
พญำไท แขวงปทมุวนั 
เขตปทมุวนั กรุงเทพมหำนคร 10330 
โทรศพัท์ +66 2202 8000 
เลขทะเบียนบริษัท 0105539069969 

ระหวำ่งช ำระบญัชี 450 หุ้นสำมญั 99.99 4,500,000 

บริษัท ยไูนเต็ด ดิสทริบิวชัน่บิซ
ซิเนส จ ำกดั* 
(ยดีู) 

เลขท่ี 499 หมูท่ี่ 3 อำคำรเบญจจินดำ ถนน
ก ำแพงเพชร 6 แขวงลำดยำวเขตจตจุกัร 
กรุงเทพมหำนคร 10900 
โทรศพัท์ +66 2953 2222 
โทรสำร +66 2953 1269 
เลขทะเบียนบริษัท 0105545040951 

จดัจ ำหน่ำยโทรศพัท์ 
เคลื่อนท่ี ซิมกำร์ด 
บตัรเติมเงิน และ 
อปุกรณ์ เสริมต่ำง ๆ 

200 หุ้นสำมญั 25 20,000,000 
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บริษัท ที่ตัง้ส านักงาน ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน 
(ล้านบาท) 

ประเภทหุ้น จ านวนหุ้นที่ถือ 
(ร้อยละ) 

จ านวนหุ้น 
ทัง้หมด 

บริษัท ศนูย์ให้บริกำร คงสิทธิเลข
หมำยโทรศพัท์ จ ำกดั 

98 อำคำรสำทร สแควร์ ออฟฟิศ 
ทำวเวอร์ ห้องเลขท่ี 403 ชัน้ท่ี 4 
ถนนสำทรเหนือ แขวงสีลม  
เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500 
โทรศพัท์ +66 2108 1544 
โทรสำร +66 2108 1544 
เลขทะเบียนบริษัท 0115553001471 

บริกำรระบบ
สำรสนเทศและ
ฐำนข้อมลูกลำง
ประสำนงำนกำร
โอนย้ำยผู้ ให้บริกำร
โทรคมนำคมเพื่อกำร
คงสิทธิเลขหมำย
โทรศพัท์ 

2 หุ้นสำมญั 20 
(โดยดีแทค และ 
ผ่ำนบริษัท ดีแทค 
ไตรเน็ต จ ำกดั) 

20,000 

 

หมำยเหต ุ * สว่นท่ีเหลืออีกร้อยละ 75 ถือหุ้นโดยบริษัท เบญจจินดำ โฮลดิง้ จ ำกดั แม้วำ่บริษัท เบญจจินดำ โฮลดิง้ จ ำกดั ซึง่เป็นบคุคลท่ีอำจมีควำมขดัแย้งกบับริษัทได้ถือ
หุ้นในยดีูร้อยละ 75 นัน้อำจก่อให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ต่อบริษัท แต่อย่ำงไรก็ดี บริษัทเห็นว่ำโครงส ร้ำงกำรถือหุ้นดังกล่ำวเป็นไปเพ่ือประโยชน์ท่ีดีท่ีสดุของ
บริษัท เน่ืองจำกบริษัทไม่ได้มุ่งเน้นในกำรเป็นผู้จ ำหน่ำยชุดเลขหมำยและบตัรเติมเงินให้แก่ผู้ ใช้บริกำรโดยตรง ซึ่งจะเป็นกำรเพ่ิมภำ ระให้กับบริษัทในกำรจัดกำรบริหำร
สินค้ำคงคลงั รวมถึงระบบกำรจดัส่งสินค้ำ (Logistics) และกำรจดัเก็บเอกสำรต่ำง ๆ อนึ่ง บริษัทมีมำตรกำรปอ้งกนักำรถ่ำยเททำงผลประโยชน์และขัน้ตอนในกำรควบคุม
รำยกำรระหวำ่งกนัอยำ่งรัดกมุ เป็นไปตำมกฎเกณฑ์เร่ืองกำรเข้ำท ำรำยกำรระหวำ่งกนัของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ทัง้นี ้ณ วนัท่ี 23 เมษำยน 2561 บริษัท เบญจจินดำ โฮลดิง้ จ ำกดั มีรำยช่ือผู้ ถือหุ้นและสดัสว่นกำรถือหุ้นดงัต่อไปนี  ้

นำยบญุชยั เบญจรงคกลุ   ร้อยละ 40.0 
นำยวิชยั เบญจรงคกลุ   ร้อยละ 30.0 
นำงวรรณำ จิรกิติ   ร้อยละ 15.0 
นำยสมชำย เบญจรงคกลุ   ร้อยละ 15.0 
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2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

2.1 โครงสร้างรายได้ 

โครงสร้ำงรำยได้ของบริษัทและบริษัทย่อยในระยะ 3 ปีท่ีผ่ำนมำ มีดงันี ้

  สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 

  2559 2560 2561 
  ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

รำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริกำร        
รำยได้จำกกำรให้บริกำรโทรศพัท์  69,252 84.0 68,083 87.0 65,219 87.0 
รำยได้จำกกำรขำยเคร่ืองโทรศพัท์และชดุเลขหมำย  12,181 14.8 9,374 12.0 7,769 10.4 
รำยได้จำกกำรด ำเนินงำนอ่ืน  1,044 1.3 818 1.0 1,992 2.7 

รวมรายได้จากการขายและการให้บริการ  82,478 100 78,275 100 74,980 100 
 
2.2 ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ 

บริษัทเป็นหนึ่งในผู้น ำกำรให้บริกำรโทรศพัท์เคล่ือนท่ีในประเทศไทย โดยบริษัทน ำเสนอบริกำรโทรคมนำคมท่ีหลำกหลำย อำทิเช่น 
บริกำรอินเทอร์เน็ตผ่ำนอปุกรณ์โทรศพัท์เคล่ือนท่ี (Mobile Internet), บริกำรเสียง (Voice), บริกำรรับส่งข้อควำม (SMS/MMS) และ
บริกำรเสริมอ่ืน ๆ ซึ่งบริษัทด ำเนินกำรร่วมกับผู้ ให้บริกำรเสริมต่ำง ๆ เช่น บริกำรเสียงเรียกเข้ำและดิจิทัลคอนเทนต์ เป็นต้น 
นอกจำกนี ้บริษัทยงัให้บริกำรโทรศพัท์ระหว่ำงประเทศ และบริกำรข้ำมแดนอตัโนมตัิทัง้แก่ลกูค้ำของบริษัทท่ีน ำโทรศพัท์เคล่ือนท่ีไป
ใช้งำนในต่ำงประเทศและลูกค้ำของผู้ ให้บริกำรโทรศพัท์เคล่ือนท่ีในต่ำงประเทศท่ีเลือกใช้โครงข่ำยของบริษัทระหว่ำงพ ำนกัอยู่ใน
ประเทศไทย รวมทัง้บริษัทได้ด ำเนินธุรกิจจัดจ ำหน่ำยอุปกรณ์โทรศพัท์เคล่ือนท่ีทัง้ภำยใต้แบรนด์ของบริษัทเองและแบรนด์ชัน้น ำ
ระดบัโลกตำ่ง ๆ ซึง่ช่วยส่งเสริมกำรใช้บริกำรโทรศพัท์เคล่ือนท่ีของบริษัทและสำมำรถให้บริกำรลกูค้ำได้อย่ำงครบวงจร 

บริษัทได้สร้ำงสรรค์แพ็คเกจค่ำบริกำรและน ำเสนอโปรโมชัน่ท่ีหลำกหลำยเพ่ือให้ลูกค้ำสำมำรถเลือกใช้ได้ตรงกบัควำมต้องกำรมำก
ท่ีสุด เช่น แพ็คเกจท่ีบริษัทผนวกบริกำรอินเทอร์เน็ตและบริกำรเสียงเข้ำด้วยกัน แพ็คเกจบริกำรเสียงอย่ำงเดียว แพ็คเกจบริกำร
อินเทอร์เน็ตอย่ำงเดียว หรือโปรโมชั่นท่ีลูกค้ำซือ้อุปกรณ์โทรศัพท์พร้อมแพ็คเกจค่ำบริกำรซึ่งให้ควำมคุ้มค่ำกับลูกค้ำ เป็นต้น 
นอกจำกนี ้บริษัทได้น ำเสนอแพ็คเกจเสริมเพิ่มเติมจำกแพ็คเกจหลัก ท่ีลูกค้ำใช้งำนอยู่ประจ ำเพ่ือให้ลูกค้ำสำมำรถปรับแต่งกำรใช้
งำนและเพิ่มควำมคล่องตวัให้กบัลูกค้ำในแต่ละสถำนกำรณ์ได้มำกยิ่งขึน้ เช่น แพ็คเกจเพิ่มปริมำณกำรใช้อินเทอร์เน็ตท่ีมีให้ลูกค้ำ
เลือกทัง้แบบรำยวนั รำย 7 วนั หรือรำย 30 วนั เป็นต้น  

บริษัทน ำเสนอแพ็คเกจบริกำรใหม่ ๆ ให้กับลูกค้ำอย่ำงต่อเน่ืองเพ่ือสนองตอบกับสภำพกำรแข่งขันในตลำดและวิถีสังคมท่ี
เปล่ียนแปลงไปสู่ยุคดิจิทลั บริษัทได้น ำเสนอบริกำรดิจิทลัต่ำง ๆ ท่ีช่วยเพิ่มประสิทธิภำพรวมทัง้ลดขัน้ตอนในกำรส่งมอบบริกำรไป
ถึงผู้ ใช้งำนอำทิเช่น บริกำร “Line Mobile” ซึ่งเป็นบริกำรโทรศพัท์เคล่ือนท่ีแบบดิจิทลัเต็มรูปแบบ  หรือแอปพลิเคชัน “dtac App” 
ส ำหรับลูกค้ำและแอปพลิเคชนั “dtac One” ส ำหรับร้ำนค้ำ นอกจำกนี ้บริษัทได้น ำเทคโนโลยีดิจิทลัเข้ำมำใช้ในกำรด ำเนินงำนซึ่ง
ช่วยให้บริษัทมีประสิทธิภำพสูงขึน้รวมทัง้สำมำรถน ำเสนอบริกำรได้เฉพำะเจำะจงเหมำะสมกบัลูกค้ำแต่ละรำยมำกขึน้  นอกจำกนี ้
บริษัทได้น ำเสนอเทคโนโลยีกำรส่ือสำรท่ีทนัสมัยเพ่ือให้ลูกค้ำได้รับประสบกำรณ์ดิจิทลัล่ำสุด อำทิเช่น VoLTE (Voice over LTE) 
และ VoWiFi (Voice over WiFi, WiFi Calling) และแอปพลิเคชนั “dtac call” ซึง่ช่วยให้ลูกค้ำสำมำรถใช้งำนเบอร์โทรศพัท์ได้หลำย
เบอร์ในเคร่ืองเดียวกนัโดยไม่ต้องใช้ซิม เพ่ือให้ลูกค้ำได้รับประสบกำรณ์ใช้งำนท่ีดีมีคณุภำพและเพิ่มควำมเช่ือมัน่ของลูกค้ำท่ีมีตอ่
บริษัท 
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บริษัทมีช่องทำงกำรให้บริกำรและจ ำหน่ำยสินค้ำท่ีหลำกหลำยซึ่งนอกจำกกำรให้บริกำรผ่ำนศูนย์บริกำรของดีแทคซึ่งมีอยู่ทัว่
ประเทศไทยแล้ว บริษัทได้พัฒนำช่องทำงกำรขำยและให้บริกำรลูกค้ำท่ีมีควำมเป็นดิจิทัลเพิ่มมำกขึน้ เช่น เว็บไซต์ของบริษัท      
แอปพลิเคชนั “dtac app” ท่ีเพิ่มควำมสะดวกกบัลูกค้ำในกำรเช็คยอดใช้งำน สมคัรโปรโมชัน่ และช ำระค่ำบริกำรผ่ำนทำงหน้ำจอ
สมำร์ทโฟน รวมทัง้กำรจ ำหน่ำยสินค้ำผ่ำนร้ำนค้ำบนอินเทอร์เน็ต (e-commerce) เช่น ลำซำด้ำ เป็นต้น นอกจำกนี ้บริษัทท ำกำร
ประชำสัมพันธ์บริกำรและผลิตภัณฑ์ของบริษัทในหลำยช่องทำงโดยเฉพำะทำงช่องทำงดิจิทัล เช่น ทำงเว็บไซต์ของ บริษัท 
www.dtac.co.th หรือทำงสงัคมออนไลน์ เช่น Line, Facebook และ YouTube เพิ่มเติมจำกส่ือประชำสมัพันธ์ท่ีมีอยู่ทัว่ไปทำงส่ือ
อ่ืน ๆ และทำงร้ำนค้ำและตวัแทนจ ำหน่ำย ซึง่พฒันำกำรดงักล่ำวจะท ำให้ลูกค้ำได้สมัผสัประสบกำรณ์เทคโนโลยีรูปแบบใหม่ ท่ีมี
ควำมสะดวกสบำย มีประสิทธิภำพและเสริมภำพลกัษณ์ของบริษัทในกำรเป็นแบรนด์ดจิิทลัชัน้น ำ 

ณ สิน้ปี พ.ศ. 2561 บริษัทให้บริกำรโทรศพัท์เคล่ือนท่ีด้วยเทคโนโลยี 4G, 3G และ 2G ผ่ำนคล่ืนควำมถ่ีท่ีบริษัทใช้งำนอยู่ในปัจจุบนั
คือ คล่ืนควำมถ่ีย่ำน 2.3 กิกะเฮิรตซ์, 2.1 กิกะเฮิรตซ์, 1800 เมกะเฮิรตซ์ และ 850 เมกะเฮิรตซ์ ซึง่รองรับกำรใช้งำนของลูกค้ำกว่ำ 
21.2 ล้ำนเลขหมำย โดยข้อมลูเก่ียวกบัจ ำนวนผู้ใช้บริกำรและรำยได้เฉล่ียตอ่เลขหมำยโดยไม่รวมค่ำเช่ือมตอ่โครงข่ำยของบริษัทใน
ระยะ 3 ปีท่ีผ่ำนมำ มีดงันี ้

  สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 

  2559 2560 2561 
จ านวนผู้ใช้บริการ (หน่วย : ล้านเลขหมาย)     
ระบบรำยเดือน  5.0 5.6 6.1 
ระบบเติมเงิน  19.5 17.0 15.1 

รวม  24.5 22.7 21.2 

  

  2559 2560 2561 
รายได้เฉล่ียต่อเลขหมายต่อเดือนโดยไม่รวมค่าเชื่อมต่อโครงข่าย 
(หน่วย : บาท) 

    

ระบบรำยเดือน  519 541 541 
ระบบเติมเงิน  151 145 142 

รวม  216 230 244 

 

2.2.1 การให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่ 

กำรให้บริกำรโทรศพัท์เคล่ือนท่ีของบริษัทสำมำรถแบง่ได้เป็น 2 รูปแบบหลกัตำมกลุ่มลูกค้ำ ได้แก่ บริกำรระบบรำยเดือนและบริกำร
ระบบเตมิเงิน ซึง่มีรำยละเอียดดงันี ้

(ก) บริการระบบรายเดือน 

บริกำรระบบรำยเดือนคือบริกำรท่ีลูกค้ำสำมำรถเลือกใช้แพ็คเกจบริกำรโทรศพัท์เคล่ือนท่ีต่ำง ๆ โดยมีลักษณะเฉพำะคือลูกค้ำ
สำมำรถใช้บริกำรก่อนแล้วจึงช ำระค่ำบริกำรเม่ือครบก ำหนดรอบเดือน ทัง้นี ้ลูกค้ำท่ีต้องกำรใช้บริกำรในระบบรำยเดือนจะต้องท ำ
กำรจดทะเบียนโดยกรอกแบบสัญญำขอใช้บริกำร พร้อมแนบเอกสำรหลักฐำนแสดงตนพร้อมแจ้งท่ีอยู่ส ำหรับจัดส่งใบแจ้งหนี ้
คำ่บริกำร  

ในปี 2561 ฐำนลูกค้ำและรำยได้จำกบริกำรระบบรำยเดือนมีกำรเติบโตอย่ำงต่อเน่ือง โดยยงัคงแพ็กเกจหลกั “Super Non-Stop” 
และแพ็กเกจ “Go โน ลิมิต” ซึง่ช่วยเพิ่มฐำนลูกค้ำท่ีมีควำมหลำกหลำยมำกขึน้ นอกจำกนี ้แพ็กเกจดงักล่ำวยงัช่วยน ำเสนอควำม
คุ้มค่ำของแพ็กเกจท่ีตอบสนองควำมต้องกำรของลกูค้ำ ช่วยให้ดีแทคสำมำรถควบคมุส่วนลดค่ำเคร่ืองได้ดียิ่งขึน้ นอกจำกนี ้บริษัท

file:///C:/Users/T868628/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/5ICNBDLM/www.dtac.co.th
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ได้น ำเสนอแพ็กเกจท่ีมีรำคำเร่ิมต้นในระดบัต ่ำ รวมทัง้มีกำรโฆษณำประชำสมัพนัธ์อย่ำงแพร่หลำยเพ่ือกระตุ้นให้ลูกค้ำเปล่ียนกำร
ใช้งำนจำกระบบเตมิเงินเป็นระบบรำยเดือน รวมทัง้มีแคมเปญต่ำง ๆ ในช่วงปีท่ีผ่ำนมำ เช่น เบอร์มงคล หรือกำรน ำเสนอแพ็กเกจท่ี
เจำะจงส ำหรับลูกค้ำแต่ละรำย รวมทัง้เปิดตวัแอปพลิเคชนั “dtac call” ซึง่ช่วยให้ลูกค้ำสำมำรถใช้งำนเบอร์โทรศพัท์ได้หลำยเบอร์
ในเคร่ืองเดียวกนัโดยไม่ต้องใช้ซิม นอกจำกนี ้บริษัทพยำยำมเพิ่มรำยได้โดยน ำเสนอบริกำรเพิ่มเตมิส ำหรับลูกค้ำปัจจุบนั โดยมีกำร
ปรับปรุงช่องทำงแอปพลิเคชนั dtac เพ่ือเพิ่มควำมสะดวกให้ลกูค้ำและท ำให้ดีแทคและลกูค้ำได้ใกล้ชิดกนัมำกขึน้ 

บริษัทเน้นสร้ำงฐำนลูกค้ำระบบรำยเดือนซึง่มีรำยได้เฉล่ียตอ่เดือนอยู่ในระดบัท่ีสงูและมีระยะเวลำกำรใช้งำนท่ียำวกว่ำลกูค้ำระบบ
เติมเงินบริษัทจึงน ำเสนอโปรโมชัน่ให้ส่วนลดคำ่อุปกรณ์โทรศพัท์เม่ือลกูค้ำซือ้อปุกรณ์พร้อมสมคัรใช้บริกำรรำยเดือนหรือเม่ือลกูค้ำ
เปล่ียนกำรใช้งำนจำกระบบเติมเงินเป็นระบบรำยเดือน ทัง้นี ้โปรโมชัน่ดงักล่ำวยงัช่วยในกำรเปล่ียนผ่ำนจำกกำรใช้งำนโครงข่ำย
เทคโนโลยี 2G มำสู่กำรใช้งำนโครงข่ำยเทคโนโลยี 4G หรือ 3G ซึง่ให้ประสบกำรณ์ใช้งำนอินเทอร์เน็ตท่ีเหนือกว่ำ  

บริษัทด ำเนินกิจกรรมเพ่ือรักษำควำมสมัพนัธ์กบัลูกค้ำอย่ำงต่อเน่ืองเพ่ือให้ลูกค้ำใช้งำนกบับริษัทในระยะยำว เช่น โครงกำร “Blue 
Member” ส ำหรับลูกค้ำระบบรำยเดือนระดบัพรีเม่ียมท่ีมียอดค่ำใช้จ่ำยค่ำบริกำรรำยเดือนในระดบัสูงหรือใช้บริกำรของบริษัทมำ
ยำวนำนอย่ำงต่อเน่ืองตำมท่ีก ำหนด ในขณะท่ีบริษัทมีกิจกรรมลูกค้ำสัมพันธ์อย่ำง “dtac reward” ส ำหรับลูกค้ำระบบรำยเดือน 
อ่ืน ๆ ซึง่กิจกรรมดงักล่ำวได้มอบสิทธิประโยชน์ในรูปแบบตำ่ง ๆ เช่น ส่วนลดจำกร้ำนค้ำและร้ำนอำหำร เป็นต้น 

(ข) บริการระบบเตมิเงนิ 

บริกำรระบบเติมเงินคือบริกำรท่ีลูกค้ำจะต้องท ำกำรเติมเงินเข้ำไปในซิมกำร์ดหรือเบอร์โทรศพัท์ให้เพียงพอก่อนจะใช้งำน ทัง้นี ้
ผู้ ใช้บริกำรระบบเติมเงินต้องท ำกำรลงทะเบียนแสดงตนตำมขัน้ตอนท่ีก ำหนดด้วย ซึ่งวิธีกำรเติมเงินในปัจจุบันมีหลำกหลำย
ช่องทำง เช่น เติมเงินผ่ำนทำงร้ำนค้ำท่ีเป็นตวัแทน เติมเงินผ่ำนเคร่ืองเอทีเอ็ม รวมถึงกำรเติมเงินทำงอินเทอร์เน็ต เป็นต้น โดยข้อดี
ของบริกำรระบบเติมเงินคือ ลูกค้ำไม่ต้องกงัวลเก่ียวกบักำรช ำระค่ำบริกำรตำมใบแจ้งหนีทุ้กเดือนอย่ำงลูกค้ำระบบรำยเดือนโดย
ลูกค้ำระบบเติมเงินสำมำรถควบคุมค่ำใช้จ่ำยได้โดยเติมเงินตำมจ ำนวนท่ีต้องกำรและใช้บริกำรได้อย่ำงต่อเน่ืองตรำบเท่ำท่ียงัมี
จ ำนวนเงินและระยะเวลำกำรใช้งำนเหลืออยู่  

ในปี 2561 ฐำนลูกค้ำและรำยได้ในบริกำรระบบเติมเงินของบริษัทลดลง  อนัเป็นผลจำกกำรแข่งขนัในตลำดและกำรเปล่ียนกำรใช้
งำนจำกระบบเตมิเงินเป็นระบบรำยเดือน เรำจงึพยำยำมสร้ำงฐำนลกูค้ำระบบเติมเงินท่ีมีคณุภำพ โดยกำรน ำเสนอบริกำรท่ีมีควำม
ง่ำยและไร้ข้อกงัวลแทนวิธีกำรให้ส่วนลดค่ำเคร่ืองท่ีใช้กนัอยู่ในตลำด  นอกจำกนี ้เรำเสริมสร้ำงช่องทำงกำรขำยท่ีมีอยู่ปัจจุบนัให้มี
ควำมเข้มแข็งมำกขึน้และน ำเสนอแอปพลิเคชัน  “dtac ONE” ท่ีสำมำรถเปล่ียนรูปแบบกำรจัดจ ำหน่ำยแบบเดิมไปสู่ช่องทำง
จ ำหน่ำยแบบดจิิทลั รวมทัง้เป็นอีกหนึง่ช่องทำงเพ่ือให้มัน่ใจได้ว่ำดีแทคสำมำรถเข้ำถงึลกูค้ำได้อย่ำงสมบรูณ์แบบ 

นอกจำกนี  ้บริกำรระบบเติมเงินของบริษัทยังน ำเสนอบริกำรท่ีเจำะกลุ่มลูกค้ำเฉพำะ  2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มคนต่ำงด้ำว และกลุ่ม
นกัทอ่งเท่ียว โดยเรำให้บริกำรโทรทำงไกลระหวำ่งประเทศในอตัรำพิเศษ 

ในช่วงปลำยปี 2561 บริษัทพยำยำมเพิ่มกำรเติมเงินและเพิ่มรำยได้ระบบเติมเงินจำกลูกค้ำท่ีใช้งำนอยู่ ปัจจุบนั ด้วยแคมเปญเติม
เงินท่ีหลำกหลำย ช่วยให้ลูกค้ำใช้งำนอินเทอร์เน็ตอย่ำงไม่จ ำกดั เป็นกำรเน้นย ำ้ควำมคุ้มค่ำและควำมไร้กงัวลต่อลูกค้ำ โดยมีกำร
น ำเสนอแคมเปญส่วนใหญ่ผ่ำนช่องทำงดจิิทลั 

นอกจำกกำรแบ่งผลิตภณัฑ์และบริกำรของบริษัทในลกัษณะดงักล่ำวข้ำงต้นแล้ว ผลิตภณัฑ์และบริกำรของบริษัทยงัสำมำรถแบ่ง
ประเภทตำมลกัษณะของบริกำรและสินค้ำได้ดงันี ้

(ค) บริการหลัก (Core Service) 

บริกำรหลักประกอบด้วย บริกำรเสียงและข้อมูล ได้แก่ บริกำรติดต่อส่ือสำรโดยกำรสนทนำผ่ำนโทรศพัท์ของลูกค้ำไปยังเบอร์
โทรศพัท์ปลำยทำงทัง้ท่ีอยู่ภำยในโครงข่ำยของบริษัทหรือไปยงัเบอร์โทรศพัท์ท่ีอยู่โครงข่ำยอ่ืน  บริกำรใช้งำนอินเทอร์เน็ต บริกำรส่ง
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ข้อควำมทัง้รูปแบบท่ีเป็น Short Messaging Service (SMS) และส่งข้อควำมในรูปแบบภำพเสียง Multimedia Messaging Service 
(MMS) และบริกำรดิจิทลัหรือคอนเทนต์ต่ำง ๆ เช่น บริกำรเสียงรอสำย บริกำรคอนเทนต์ด้ำนข่ำวสำรหรือควำมบนัเทิงต่ำง ๆ เป็นต้น 
ทัง้นี ้รำยได้จำกบริกำรหลกัมีสดัส่วนสงูท่ีสดุของรำยได้จำกกำรให้บริกำรไม่รวมค่ำเช่ือมตอ่โครงข่ำยในรอบ 3 ปีท่ีผ่ำนมำดงันี ้

  สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 
  2559 2560 2561 

รำยได้จำกบริกำรหลกั (ล้ำนบำท) 58,696 59,120 58,690 
รำยได้จำกบริกำรหลกัคิดเป็นร้อยละของรำยได้รวมจำกกำรให้บริกำรไมร่วมคำ่
เช่ือมตอ่โครงข่ำย 

   90.7    91.2    93.1 

 

(ง) บริการระหว่างประเทศ 

บริกำรระหว่ำงประเทศ ได้แก่ บริกำรข้ำมแดนอตัโนมตั ิ(International Roaming) ซึง่ให้บริกำรแก่ลูกค้ำของบริษัทเม่ือเดินทำงไปใช้
งำนในตำ่งประเทศ (Outbound) และให้บริกำรแก่ผู้ ใช้งำนโทรศพัท์เคล่ือนท่ีจำกตำ่งประเทศซึง่เดนิทำงมำยงัประเทศไทยและใช้งำน
โครงข่ำยของบริษัท (Inbound) และบริกำรโทรศัพท์ระหว่ำงประเทศ (IDD) ท่ีให้ลูกค้ำของบริษัทสำมำรถโทรออกต่ำงประเทศ
โดยตรงผ่ำนโทรศพัท์เคล่ือนท่ี 

ส ำหรับบริกำรโทรศพัท์ระหว่ำงประเทศ บริษัทให้บริกำรผ่ำนบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต ซึง่เป็นบริษัทย่อยของบริษัทท่ีได้รับใบอนุญำต
ประกอบกิจกำรโทรคมนำคมในกำรให้บริกำรโทรศพัท์ทำงไกลระหว่ำงประเทศ  โดยได้เปิดให้บริกำรโทรศพัท์ระหว่ำงประเทศผ่ำน
รหสั “004” ไปยงัปลำยทำงในหลำยประเทศ 

ส ำหรับบริกำรข้ำมแดนอตัโนมตัิ ลูกค้ำของบริษัททัง้ในระบบรำยเดือนและระบบเติมเงินเม่ือเดินทำงไปต่ำงประเทศจะสำมำรถใช้
โทรศพัท์เคล่ือนท่ีผ่ำนเครือข่ำยผู้ ร่วมให้บริกำรโทรศพัท์ในต่ำงประเทศทัง้บริกำรเสียงและบริกำรข้อมลู และมีแพ็กเกจหรือโปรโมชัน่
ตำ่ง ๆ ให้เลือก เช่น แพ็กเกจ Non-stop Data Roaming หรือ ซมิ Go! อินเตอร์ เป็นต้น 

  สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 
  2559 2560 2561 

รำยได้จำกบริกำรข้ำมแดนอตัโนมตัิ (ล้ำนบำท) 1,168 1,162 1,127 
รำยได้จำกบริกำรข้ำมแดนอตัโนมตัิคิดเป็นร้อยละของรำยได้รวมจำกกำร
ให้บริกำรไมร่วมคำ่เชื่อมตอ่โครงข่ำย 

    1.8     1.8    1.8 

 

(จ) การจ าหน่ายอุปกรณ์โทรศัพท์เคล่ือนที่ 

บริษัทจดัจ ำหน่ำยอุปกรณ์โทรศพัท์เคล่ือนท่ีในหลำกหลำยระดบัรำคำจำกแบรนด์ดงัต่ำง ๆ โดยได้น ำเสนอผลิตภณัฑ์รุ่นใหม่อย่ำง
ต่อเน่ือง เพ่ือช่วยตอบสนองควำมต้องกำรของลกูค้ำได้มำกท่ีสุด ทัง้นี ้กำรจ ำหน่ำยอุปกรณ์โทรศพัท์เคล่ือนท่ียงัเป็นอีกปัจจยัหนึง่ที่
ช่วยสนบัสนนุกำรใช้งำนอินเทอร์เน็ตของผู้บริโภคในประเทศไทยและช่วยเพิ่มฐำนลกูค้ำโดยเฉพำะบริกำรในระบบรำยเดือน  

บริษัทได้น ำเสนอกิจกรรมทำงกำรตลำดหลำกหลำยรูปแบบเพ่ือช่วยให้ลูกค้ำสำมำรถเข้ำถึงอุปกรณ์โทรศพัท์เคล่ือนท่ีโดยเฉพำะ
อย่ำงยิ่งอุปกรณ์ประเภทสมำร์ทโฟน เช่น กำรซือ้ผ่อนอุปกรณ์โทรศพัท์เคล่ือนท่ีผ่ำนบตัรเครดิตด้วยอัตรำดอกเบีย้ 0% หรือกำร
จ ำหน่ำยเคร่ืองอปุกรณ์โทรศพัท์เคล่ือนท่ีพร้อมแพ็คเกจกำรใช้งำนในระบบรำยเดือนซึง่ให้ส่วนลดกบัลกูค้ำในรูปแบบตำ่ง ๆ  

อปุกรณ์สมำร์ทโฟนเป็นเคร่ืองมือหนึง่ที่ผู้ ให้บริกำรต่ำงใช้เพ่ือสร้ำงฐำนลูกค้ำใหม่และรักษำฐำนลกูค้ำเดมิท่ำมกลำงสภำวะกำรแข่งขนั
ซึง่อยู่ในระดบัสงู และยงัเป็นปัจจยัหลกัในกำรผลกัดนักำรเปล่ียนผ่ำนจำกระบบสมัปทำนไปสู่ระบบใบอนญุำตในช่วงหลำยปีท่ีผ่ำนมำ 
อย่ำงไรก็ด ีบริษัทใช้ควำมระมดัระวงัในกำรให้ส่วนลดโดยมุ่งท ำกิจกรรมให้ส่วนลดค่ำเคร่ืองในตลำดบริกำรระบบรำยเดือน 
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2.2.2 การให้บริการลูกค้า 

กำรให้บริกำรแก่ลูกค้ำของบริษัทเป็นปัจจยัส ำคญัประกำรหนึ่งท่ีท ำให้บริษัทแตกต่ำงจำกคู่แข่งขนั ดงันัน้ บริษัทจึงเน้นในเร่ืองกำร
ให้บริกำรท่ีเป็นมิตร ดแูลใส่ใจ และให้บริกำรสอดคล้องกบัควำมต้องกำรของลูกค้ำ ซึง่เป็นกำรตอกย ำ้ถึงควำมตัง้ใจของบริษัทท่ีจะ
ให้บริกำรอนัเป็นเลิศและมอบประสบกำรณ์ท่ีดีท่ีสดุแก่ลกูค้ำ โดยบริษัทมุ่งให้บริกำรลกูค้ำผ่ำนรูปแบบตำ่ง ๆ อย่ำงตอ่เน่ือง ดงันี ้

(1) Call Center 

Call Center ท ำหน้ำท่ีให้ค ำแนะน ำกำรใช้บริกำรใหม่ ๆ ตอบข้อซกัถำมและแก้ไขปัญหำกำรใช้บริกำร เปล่ียนแปลงประเภทกำรใช้
บริกำร ให้ข้อมูลเก่ียวกับค่ำใช้บริกำร รับแจ้งปัญหำกำรใช้บริกำรโครงข่ำยและปัญหำอ่ืน  ๆ รวมทัง้รับแจ้งเหตุฉุกเฉินต่ำง ๆ จำก
ลูกค้ำ โดยสำมำรถให้บริกำรทัง้ภำษำไทยและภำษำต่ำงประเทศ เช่น ภำษำอังกฤษ ภำษำจีน ภำษำพม่ำ เป็นต้น ทัง้นีลู้กค้ำ
สำมำรถติดต่อ Call Center ท่ีหมำยเลข 1678 ได้ทัง้จำกโทรศพัท์เคล่ือนท่ีและโทรศพัท์พืน้ฐำนตลอด 24 ชัว่โมง ทกุวนัไม่มีวนัหยดุ 
รวมทัง้สำมำรถตดิตอ่ผ่ำนเวบ็ไซต์ของบริษัท อีเมล์หรือทำงสงัคมออนไลน์ ได้เช่นกนั 

บริษัทตระหนกัถึงควำมส ำคญัอย่ำงยิ่งต่อเป้ำหมำยกำรให้บริกำรท่ีดีเย่ียมแก่ลูกค้ำ จึงได้น ำกลยุทธ์กำรให้บริกำรลูกค้ำเป็นกลุ่ม
ย่อยมำปรับใช้ โดยจดัแบ่งพนกังำนให้บริกำรออกเป็นกลุ่มเพ่ือให้บริกำรและสร้ำงควำมสมัพันธ์กบัลูกค้ำในแต่ละกลุ่มและรองรับ
ควำมต้องกำรของลกูค้ำได้ตรงจดุมำกย่ิงขึน้ อำท ิลกูค้ำระบบรำยเดือน ลกูค้ำระบบเตมิเงิน ลกูค้ำท่ีสนใจบริกำรเสริมตำ่ง ๆ เป็นต้น 

นอกจำกนี ้บริษัทยังได้พัฒนำระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ (Interactive Voice Response System) และดีแทคแอพ  ซึ่งจะท ำให้
ผู้ ใช้บริกำรท่ีติดต่อมำยัง Call Center สำมำรถท ำรำยกำรบำงประเภทได้ด้วยตนเองจำกระบบอตัโนมตัิท่ีได้ตัง้ไว้โดยไม่ต้องผ่ำน
พนกังำน เช่น กำรตัง้คำ่โทรศพัท์เพ่ือใช้บริกำรอินเทอร์เน็ตและกำรสมคัรบริกำรข้อมลูต่ำง ๆ หรือสำมำรถท ำรำยกำรผ่ำนทำงดีแทค
แอพได้ด้วยตนเอง และเพ่ือเป็นกำรตอบสนองกำรให้บริกำรลูกค้ำได้อย่ำงรวดเร็ว บริษัทได้น ำระบบปัญญำประดิษฐ์ (Artificial 
Intelligence) และแชทบอท (Chat Bot) มำช่วยเพิ่มประสิทธิภำพในกำรให้บริกำรลูกค้ำอีกด้วย รวมทัง้บริษัทได้ส ำรวจควำมพึง
พอใจของลูกค้ำและแจ้งข้อมลูระหว่ำงลูกค้ำรอสำยพนักงำนเพ่ือเพิ่มควำมสะดวกให้กับลูกค้ำในกำรใช้บริกำร Call Center มำก
ยิ่งขึน้ ทัง้นี ้บริษัทมีกำรพฒันำบริกำรใหม่ ๆ เพิ่มขึน้อีกอย่ำงต่อเน่ือง ซึง่จะเน้นกำรให้บริกำรท่ีท ำให้ลกูค้ำใช้บริกำรได้อย่ำงสะดวก
และมีคณุภำพมำกย่ิงขึน้ 

(2) ศนูย์บริกำร  

บริษัทมีกำรพัฒนำศูนย์บริกำรให้สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำให้ดียิ่งขึน้ รวมทัง้ปรับปรุง ศูนย์บริกำรให้มีควำม
ทนัสมยั บริษัทได้พฒันำศนูย์บริกำรเพ่ือสร้ำงประสบกำรณ์ดิจิทลัไลฟ์สไตล์ ซึง่ลูกค้ำจะได้รับประโยชน์และควำมสะดวกในกำรใช้
บริกำร รับค ำแนะน ำและบริกำรหลงักำรขำยท่ีรวดเร็วจำกพนกังำนท่ีได้รับกำรฝึกอบรมมำอย่ำงดี นอกจำกนี ้บริษัทได้ใช้ NPS หรือ 
Net Promoter Score เป็นตวัวดัค่ำแนวโน้มท่ีลูกค้ำอยำกจะแนะน ำบริษัทให้กับเพ่ือนหรือคนรอบข้ำง เพ่ือช่วยให้บริษัทเข้ำใจถึง
ควำมต้องกำรของลูกค้ำได้อย่ำงแท้จริง เพ่ือพัฒนำกำรให้บริกำรและวิธีกำรท ำงำนของพนักงำน Call Center และดีแทคฮอลล์     
ทัว่ประเทศ ซึง่จะท ำให้ลูกค้ำรักและรู้สึกผูกพนักบับริษัทมำกยิ่งขึน้ จนท ำให้ลกูค้ำแนะน ำให้คนรอบข้ำงมำใช้บริษัท ซึง่กระบวนกำร
นีจ้ะเป็นวธีิท่ีช่วยส่งเสริมให้เกิดกำรรับฟังปัญหำ แก้ไขปัญหำ และตดิตำมผล โดยจะมีกำรส่งตอ่ข้อมลูและควำมคิดเห็นต่ำง ๆ ของ
ลูกค้ำไปยงัหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้อง และน ำปัญหำมำวิเครำะห์หำสำเหตท่ีุแท้จริง พร้อมทัง้หำแนวทำงกำรแก้ไขอย่ำงเป็นระบบ ซึง่จะ
ท ำให้บริษัทสำมำรถเข้ำใจและดแูลลกูค้ำของบริษัทได้อย่ำงครบวงจรมำกท่ีสดุ 

(3) กำรบริหำรควำมสมัพนัธ์กบัลกูค้ำ (Customer Relationship Management, CRM) 

เน่ืองจำกปัจจบุนัอตัรำส่วนผู้ใช้บริกำรโทรศพัท์เคล่ือนท่ีตอ่ประชำกรรวมอยู่ในระดบัสงูมำก กำรบริหำรควำมสมัพนัธ์ท่ีดีกบัลูกค้ำจึง
มีบทบำทส ำคญัมำกขึน้ โดยบริษัทมุ่งเน้นกิจกรรมเพ่ือรักษำฐำนลูกค้ำท่ีมีคุณภำพเพิ่มมำกขึน้ โดยนอกเหนือจำกกำรน ำเสนอ
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โปรโมชัน่จูงใจและแคมเปญทำงกำรตลำดต่ำง ๆ แล้ว บริษัทมีโครงกำรสร้ำงควำมสมัพนัธ์กบัลูกค้ำโดยผ่ำนกิจกรรมดีแทครีวอร์ด 
(dtac reward) เพ่ือมอบสิทธิพิเศษให้ลกูค้ำของดีแทคในกลุ่มตำ่ง ๆ เช่น ส่วนลดในกำรซือ้สินค้ำ เป็นต้น  

บริษัทได้พฒันำโครงกำร ดีแทค รีวอร์ด โดยเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้ครอบคลุมกลุ่มลูกค้ำมำกขึน้ ทัง้ลูกค้ำระบบรำยเดือนและลูกค้ำ
ระบบเติมเงิน รวมทัง้แบ่งดีแทครีวอร์ดเป็นระดับเงิน , ทอง และบลูเมมเบอร์ เพ่ือให้ลูกค้ำของดีแทคได้รับสิทธิประโยชน์และ
ประสบกำรณ์พิเศษในทกุ ๆ วนั จำกพนัธมิตรทัว่ประเทศผ่ำนช่องทำงปกตแิละช่องทำงดีแทคแอปพลิเคชนั 

บริษัทได้น ำเสนอ “บริกำรใจดี” ส ำหรับลูกค้ำในกลุ่มระบบเติมเงินซึง่เป็นอีกหนึ่งแนวทำงในกำรรักษำฐำนลูกค้ำในระบบเติมเงินท่ี
ส ำคญั รวมทัง้ช่วยเสริมสร้ำงภำพลกัษณ์ของกำรเป็นผู้ให้บริกำรท่ีเน้นควำมคุ้มคำ่และเป็นมิตรกบัลกูค้ำ  

2.2.3 การพัฒนาด้านโครงข่าย 

ข้อมลูเก่ียวกบัสถำนีโครงข่ำยในช่วง 3 ปีท่ีผ่ำนมำมีดงันี ้

  สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 
  2559 2560 2561 

จ ำนวนสถำนีฐำนของ 2G-1800 MHz  10,827 10,802 10,695 
จ ำนวนสถำนีฐำนของ 3G-850 MHz  13,025 13,103 12,833 

จ ำนวนสถำนีฐำนของ 3G-2.1 GHz  15,410 20,415 24,189 
จ ำนวนสถำนีฐำนของ 4G-2.1 GHz  15,064 19,936 24,049 
จ ำนวนสถำนีฐำนของ 4G-1800 MHz  6,756 6,924 6,868 
จ ำนวนสถำนีฐำนของ 4G-2.3 GHz  - - 12,685 

 

ณ สิน้ปี 2561 บริษัทมีจ ำนวนสถำนีฐำนเพิ่มขึน้โดยส่วนใหญ่เกิดจำกกำรขยำยโครงข่ำย 4G และกำรเพิ่มควำมตอ่เน่ืองบนโครงข่ำย
คล่ืนควำมถ่ี 2.1 GHz และกำรขยำยโครงข่ำย 4G บนคล่ืนควำมถ่ี 2.3 GHz ภำยใต้ควำมร่วมมือกับ ทีโอที เพ่ือตอบสนองควำม
ต้องกำรใช้งำนด้ำนข้อมลูควำมเร็วสงู เพิ่มประสบกำรณ์ใช้งำนอินเทอร์เน็ตได้อย่ำงตอ่เน่ืองมำกยิ่งขึน้ 

2.3 การจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย 

(ก) กิจกรรมทางการตลาด 

บริษัทใช้ช่ือ “ดีแทค” (dtac) เป็นช่ือทำงกำรค้ำซึง่เป็นช่ือท่ีได้รับกำรยอมรับอย่ำงกว้ำงขวำงในประเทศไทย บริษัทเป็นผู้ ริเร่ิมน ำเสนอ
นวตักรรมตำ่ง ๆ ด้ำนกำรตลำด รวมถงึกำรเปิดตวัผลิตภณัฑ์ บริกำร และรำยกำรส่งเสริมกำรขำยใหม่ ๆ อย่ำงตอ่เน่ือง โดยกิจกรรม
ทำงกำรตลำดนบัเป็นกลยุทธ์ส ำคญัท่ีจะส่ือสำรให้ลกูค้ำรับทรำบและเข้ำใจในบริกำรต่ำง ๆ ท่ีบริษัทน ำเสนอและตระหนกัว่ำบริษัท
เป็นส่วนหนึง่ของธุรกิจและกำรด ำเนินชีวติของลกูค้ำ กิจกรรมทำงกำรตลำดนอกเหนือจำกกำรเปิดตวัผลิตภณัฑ์แล้วยงัประกอบด้วย
กิจกรรมเพ่ือเสริมสร้ำงต ำแหน่งทำงกำรตลำด ภำพลกัษณ์ขององค์กร และกิจกรรมเพ่ือสงัคม โดยบริษัทท ำกำรส ำรวจตลำดอย่ำง
ต่อเน่ืองเพ่ือให้เข้ำใจควำมต้องกำรของลูกค้ำ ซึง่จะช่วยให้กำรจดัท ำกิจกรรมทำงกำรตลำดมีประสิทธิภำพและสร้ำงควำมพึงพอใจ
สงูสดุให้แก่ลกูค้ำได้มำกย่ิงขึน้ 

บริษัทจดักิจกรรมทำงกำรตลำดกบัร้ำนค้ำตวัแทนจ ำหน่ำยเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์และบริกำรเพ่ือให้ร้ำนค้ำและตวัแทนจ ำหน่ำยเข้ำใจถึง
นวตักรรมตำ่ง ๆ ด้ำนกำรบริกำร และกลยทุธ์ด้ำนรำคำ รวมทัง้กำรพฒันำโครงข่ำยของบริษัท นอกจำกนี ้ยงัมีกิจกรรมที่ตวัแทนของ
บริษัทไปเย่ียมร้ำนค้ำเพ่ือรับฟังข้อคดิเห็นและตรวจสอบกำรด ำเนินงำนและกำรให้บริกำรกบัลกูค้ำของร้ำนค้ำแตล่ะรำยเพ่ือให้ป็นไป
ตำมนโยบำยและมำตรฐำนกำรให้บริกำรของบริษัท 
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(ข) ช่องทางการจัดจ าหน่าย 

บริษัทได้มุ่งเน้นในกำรพฒันำช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำยอย่ำงตอ่เน่ืองโดยน ำวิธีกำรท ำงำนแบบ design thinking และ agile เพ่ือช่วย
ปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรท ำงำน บริษัทได้ด ำเนินกำรพัฒนำแอปพลิเคชันส ำหรับมือถือ (Mobile Application) เพ่ือให้เป็น
แพลตฟอร์ม (Platform) หลกัส ำหรับทกุช่องทำงกำรขำยในกำรจดัจ ำหน่ำยสินค้ำ เพ่ือสร้ำงคณุคำ่ให้กบัผู้แทนจดัจ ำหน่ำยของบริษัท
และลูกค้ำ รวมถึงกำรปรับปรุงกำรท ำงำนของพนักงำนขำยให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ นอกจำกนี ้แพลตฟอร์มนีย้ังช่วยสร้ำง
ประโยชน์หลำยอย่ำงเช่น กำรน ำเสนอสินค้ำและบริกำรให้กบัลูกค้ำเพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรและรูปแบบกำรใช้ชีวิตของลูกค้ำ 
กำรลดเวลำในกำรน ำเสนอสินค้ำใหม่ออกสู่ตลำด และ กำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรส่ือสำรกบัตวัแทนจดัจ ำหน่ำยสินค้ำ  

1) ดีแทคฮอลล์ 

เป็นช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำยสินค้ำและให้บริกำรท่ีครบวงจร บริษัทตัง้ใจท่ีจะเพิ่มประสบกำรณ์กำรเลือกซือ้สินค้ำให้กบัลูกค้ำ จงึจดั
ร้ำนให้ลูกค้ำได้สัมผัสและทดลองใช้งำนสมำร์ทโฟนรุ่นใหม่ก่อนตดัสินใจซือ้ รวมถึงกำรอ ำนวยควำมสะดวกแก่ลูกค้ำท่ีเข้ำมำรับ
บริกำรด้วยระบบจองคิวก่อนมำรับบริกำรท่ีสำขำ และจัดตัง้ตู้ รับช ำระอัตโนมัติ  (Payment kiosk) เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกให้กบั
ลกูค้ำท่ีต้องกำรท ำธุรกรรมด้วยตนเอง (self-service)  

2) ดีแทคเซน็เตอร์ 

บริษัทมีร้ำนดีแทคเซน็เตอร์ทัว่ประเทศไทย ซึง่ประกอบไปด้วยร้ำนท่ีบริหำรงำนเอง และร้ำนท่ีบริหำรงำนโดยตวัแทนจ ำหน่ำยภำยใต้
เคร่ืองหมำยกำรค้ำดีแทค ดีแทคเซ็นเตอร์เป็นช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำยสินค้ำท่ีมีขนำดเล็กกว่ำและให้บริกำรคล้ำยกับดีแทคฮอลล์  
อำทเิช่น จ ำหน่ำยโทรศพัท์มือถือ ให้บริกำรรับจดทะเบียนรำยเดือน ให้บริกำรเก่ียวกบักำรบริกำรต่ำง ๆ และเป็นผู้ให้บริกำรรับช ำระ
ค่ำบริกำร ในปี 2561 ถึงแม้ว่ำ บริษัทยงัคงเดินหน้ำพฒันำกำรให้บริกำรเพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกให้กบัลูกค้ำท่ีต้องกำรท ำธุรกรรม
ด้วยตนเองมำกขึน้ แตบ่ริษัทยงัคงมีรวมถงึแผนกำรในกำรกระจำยจ ำนวนดีแทคเซน็เตอร์เพ่ือให้บริกำรกบัลกูค้ำอย่ำงมีประสิทธิภำพ
สงูสดุ 

3) ตัวแทนจ าหน่ายขนาดเล็ก “บลูช็อป” 

บริษัทได้คดัเลือกร้ำนค้ำปลีกท่ีมีควำมพร้อมเพ่ือให้เป็นร้ำนค้ำท่ีสำมำรถจ ำหน่ำยสินค้ำและให้บริกำรต่ำง  ๆ ของบริษัท โดยร้ำนค้ำ
เหล่ำนีก้ระจำยตวัอยู่ตำมอ ำเภอหลกั ทัว่ประเทศเพ่ือตอบสนองตอ่กำรขยำยตวัของลกูค้ำดีแทคในอนำคต 

4) ตัวแทนจ าหน่ายดีแทครายย่อย 

บริษัทได้ท ำกำรปรับปรุงรูปแบบกำรบริหำรกระจำยสินค้ำท่ีมีประสิทธิภำพมำกขึน้ อนัเน่ืองมำจำกเทคโนโลยีมีบทบำทมำกขึน้ใน
ตลำด โดยบริษัทมีตวัแทนจ ำหน่ำยกระจำยตวัอยู่ทัว่ประเทศ โดยมีทัง้ร้ำนค้ำรำยย่อยท่ีขำยซิมกำร์ดและร้ำนค้ำปลีกท่ีขำยสินค้ำ
ดีแทคเติมเงิน โดยช่องทำงนีเ้ป็นช่องทำงท่ีส ำคญัและท ำให้สินค้ำมีควำมพร้อมในกำรจดัจ ำหน่ำย สำมำรถเข้ำถึงได้ และอ ำนวย
ควำมสะดวกให้กบัลกูค้ำของดีแทค 

5) ร้านตัวแทนจ าหน่ายสินค้าโทรคมนาคม, ร้านธุรกิจค้าปลีกแบบทันสมัย และตัวแทนจ าหน่ายสินค้าผ่านช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 

บริษัทจ ำหน่ำยสินค้ำและบริกำรท่ีหลำกหลำย อำทิเช่น ซิมกำร์ด กำรช ำระค่ำบริกำรรำยเดือน กำรเติมเงินมือถือ โดยผ่ำนช่องทำง
ตำ่ง ๆ ดงันี ้

5.1  ร้ำนตวัแทนจ ำหน่ำยสินค้ำโทรคมนำคม เช่น ทีจีโฟน เป็นต้น 

5.2  ร้ำนธุรกิจค้ำปลีกแบบทนัสมยัและร้ำนสะดวกซือ้ เช่น บิก๊ซี  เทสโก้โลตสั แฟมิล่ีมำร์ท เซเวน่อีเลฟเวน่ เป็นต้น 
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5.3  ตวัแทนจ ำหน่ำยสินค้ำผ่ำนช่องทำงอิเล็กทรอนิกส์ เช่น บญุเตมิ เตมิสบำย แอร์เพย์ เป็นต้น 

ส ำหรับช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำยนี ้มีทัง้รูปแบบร้ำนค้ำท่ีมีเจ้ำหน้ำท่ีให้บริกำร (human assisted outlet) และรูปแบบกำรให้บริกำร
ผ่ำนช่องทำงอิเล็กทรอนิกส์ (self-service) นอกจำกนี ้บริษัทยงัมีเจ้ำหน้ำท่ีกำรขำยของเรำเองในร้ำนค้ำท่ีเป็นร้ำนตวัแทนจ ำหน่ำย
สินค้ำโทรคมนำคม และร้ำนค้ำขำยอปุกรณ์มือถือ เพ่ือให้บริกำรและให้ค ำแนะน ำลกูค้ำอีกด้วย 

6) ธนาคาร 

บริษัทมีควำมสมัพนัธ์อันดีกบัธนำคำรรำยใหญ่หลำยแห่งในประเทศไทยเพ่ือให้บริกำร กำรเติมเงินมือถือ และกำรช ำระค่ำบริกำร
รำยเดือนให้กบัลูกค้ำของเรำ บริกำรเหล่ำนีใ้ห้บริกำรผ่ำนสำขำของธนำคำร  ตู้ เอทีเอ็ม  บริกำรธนำคำรทำงอินเทอร์เน็ต (Internet 
Banking) และบริกำรธนำคำรทำงโทรศพัท์มือถือ (Mobile Banking Application) จำกควำมร่วมมืออนัดีระหวำ่งบริษัทและธนำคำร
ต่ำง ๆ ท ำให้เรำส่งมอบบริกำรท่ีสะดวกสบำยให้กับลูกค้ำผ่ำนช่องทำงสำขำของธนำคำรและผ่ำนตู้ เอทีเอ็ม เช่นเดียวกันกับกำร
ให้บริกำรผ่ำนช่องทำงธนำคำรทำงอินเทอร์เน็ตและธนำคำรทำงโทรศพัท์มือถือในกำรจ่ำยคำ่ใช้จ่ำยโทรศพัท์รำยเดือน 

7) การจัดจ าหน่ายทางตรง 

บริษัทมีทีมงำนจัดจ ำหน่ำยตรง (dtac direct sales) เพ่ือน ำเสนอสินค้ำและบริกำรทัง้ระบบเติมเงินและระบบรำยเดือนให้เข้ำถึง
ลูกค้ำโดยตรง โดยจุดประสงค์ของช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำยตรงเพ่ือเพิ่มควำมสะดวกให้แก่ลูกค้ำในกำรซือ้สินค้ำและใช้บริกำรของ
บริษัท โดยทีมงำนดงักล่ำวจะเข้ำไปขำยสินค้ำและให้บริกำรในพืน้ท่ีท่ีร้ำนค้ำปลีกอำจเข้ำไม่ถึง และเพ่ือให้บริกำรกบัลูกค้ำเฉพำะ
กลุ่มที่ต้องกำรทีมงำนท่ีมีทกัษะเฉพำะ 

8) ดีแทค แอปพลิเคชัน (dtac appliaction) และ ร้านค้า ดีแทค ออนไลน์ (dtac online store)  

เพ่ือเพิ่มควำมสะดวกสบำยให้กบัลูกค้ำดีแทคและสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำท่ีเพิ่มมำกขึน้ส ำหรับกำรท ำธุรกรรมบนมือถือและ
ช่องทำงออนไลน์ ดีแทคได้พฒันำดีแทค แอปพลิเคชนัและ ร้ำนค้ำ ดีแทค ออนไลน์อย่ำงต่อเน่ืองเพ่ือส่งมอบบริกำรท่ีรวดเร็วและ
ครอบคลมุส ำหรับทัง้ลกูค้ำระบบเตมิเงินและระบบรำยเดือน 

2.4 ภาวะอุตสาหกรรมและแนวโน้มการแข่งขัน  

2.4.1 ตลาดการให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่ 

ในปัจจบุนัตลำดกำรให้บริกำรโทรศพัท์เคล่ือนท่ีมีผู้ประกอบกำรหลกั 3 รำย ได้แก่ เอไอเอส ทรู และบริษัท และมีผู้ ให้บริกำรรำยย่อย
เช่น ผู้ ให้บริกำรโทรศพัท์เคล่ือนท่ีบนโครงข่ำยเสมือน (Mobile Virtual Network Operator) โดยบริษัทให้บริกำรโทรศพัท์เคล่ือนท่ี
ภำยใต้ช่ือทำงกำรค้ำ “ดีแทค” (dtac) ด้วยนโยบำยกำรน ำเสนอนวตักรรมด้ำนผลิตภณัฑ์และบริกำรท่ีตอบสนองควำมต้องกำรของ
ผู้ใช้บริกำร 

ในกำรให้บริกำรด้ำนโทรคมนำคมในประเทศไทยนัน้ ในช่วงแรก ผู้ประกอบกำรเอกชนมีส่วนร่วมในกำรให้บริกำรด้ำนกำรส่ือสำร 
โดยเป็นกำรให้บริกำรภำยใต้สญัญำร่วมกำรงำนกบัรัฐวสิำหกิจสองแหง่ ซึง่ปัจจบุนัได้แปลงสภำพเป็นบริษัทมหำชนจ ำกดัแล้ว ได้แก่ 
ทีโอที (เดิมคือ องค์กำรโทรศพัท์แห่งประเทศไทย) และ กสท (เดิมคือ กำรส่ือสำรแห่งประเทศไทย) ทัง้นี ้เพ่ือให้รัฐวิสำหกิจทัง้สอง
แหง่นัน้สำมำรถตอบสนองตอ่ควำมต้องกำรด้ำนโทรคมนำคมและกำรให้บริกำรด้ำนกำรส่ือสำรไร้สำยท่ีเพิ่มขึน้ในประเทศได้ 

สญัญำร่วมกำรงำนดงักล่ำวมีลกัษณะกำรด ำเนินกำรแบบ “สร้ำง-โอน-ด ำเนินกำร” (Build-Transfer-Operate) โดย ผู้ประกอบกำร
เอกชนในฐำนะผู้ รับสัมปทำนจะเป็นผู้ลงทุนสร้ำงโครงข่ำยพร้อมกบัโอนกรรมสิทธิในอุปกรณ์โครงข่ำยภำยใต้สญัญำร่วมกำรงำน
เหล่ำนัน้ให้แก่หน่วยงำนเจ้ำของสมัปทำน โดยหน่วยงำนเจ้ำของสมัปทำนให้สิทธิแก่ผู้ประกอบกำรเอกชนในกำรใช้อุปกรณ์โครงข่ำย
เหล่ำนัน้ตลอดอำยุสัญญำร่วมกำรงำนแต่เพียงผู้ เดียว และมีสิทธิด ำเนินกิจกำรให้บริกำรโทรศพัท์เคล่ือนท่ีแก่ประชำชนโดยต้อง
ช ำระส่วนแบง่รำยได้ให้กบัหน่วยงำนเจ้ำของสมัปทำนเพ่ือแลกเปล่ียนกบัสิทธิในกำรใช้คล่ืนควำมถ่ีท่ีได้รับกำรจดัสรร 
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บริษัทเร่ิมให้บริกำรโทรศัพท์เคล่ือนท่ีในประเทศไทยในย่ำนควำมถ่ี 800 เมกะเฮิร์ตซ์ (หรือคล่ืนควำมถ่ี 850 MHz) และในย่ำน
ควำมถ่ี 1800 เมกะเฮิร์ตซ์ โดยบริษัทได้รับสมัปทำนจำก กสท ในกำรให้บริกำรโทรศพัท์เคล่ือนท่ีเป็นระยะเวลำ 27 ปี ภำยใต้สญัญำ
ร่วมกำรงำนในรูปแบบของสญัญำ “สร้ำง-โอน-ด ำเนินกำร” (Build-Transfer-Operate) ซึง่สญัญำร่วมกำรงำนดงักล่ำวสิน้สดุลงแล้ว
ในปี 2561  

ต่อมำในปี 2555 กสทช. ได้ด ำเนินกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีย่ำน 2.1 GHz ด้วยวิธีกำรประมลูซึง่ผู้ ให้บริกำรหลักทัง้ 3 รำยซึง่รวมถึง
บริษัทย่อยของบริษัทเป็นหนึ่งในผู้ ชนะกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีและได้รับใบอนญุำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีย่ำน 2.1 GHz เพ่ือประกอบ
กิจกำรโทรคมนำคม ซึง่ได้เปิดบริกำรโทรคมนำคมด้วยคล่ืนควำมถ่ีย่ำน 2.1 GHz ตัง้แต่ปี 2556 เป็นต้นมำ นอกจำกนี ้กสทช. ได้
ด ำเนินกำรจดัสรรคล่ืนควำมถ่ีย่ำน 1800 MHz ในช่วงปลำยปี 2558 และคล่ืนควำมถ่ีย่ำน 900 MHz ในปี 2559 ด้วยวิธีกำรประมลู 
ส่งผลให้บริกำรโทรศพัท์เคล่ือนท่ีเทคโนโลยี 4G เตบิโตอย่ำงรวดเร็วในช่วงปีท่ีผ่ำนมำ 

ในปี 2561 บริษัทย่อยของบริษัท ได้ลงนำมในข้อตกลงกบั ทีโอที ในกำรให้บริกำรไร้สำยบนคล่ืนควำมถ่ี 2.3 GHz ซึง่เปิดให้บริกำร
เชิงพำณิชย์ตัง้แตเ่ดือนมิถุนำยน 2561 เป็นต้นมำ และเป็นผู้ชนะกำรประมลูคล่ืนควำมถ่ีและได้รับใบอนญุำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีย่ำน 
1800 MHz และ 900 MHz  เพ่ือประกอบกิจกำรโทรคมนำคม ซึง่เปิดให้บริกำรเชิงพำณิชย์แล้วตัง้แตเ่ดือนธนัวำคม 2561 เป็นต้นมำ 

ส่วนแบ่งทางการตลาดของในเชิงจ านวนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ีและส่วนแบ่งการตลาดในเชิงรายได้จากการ
ให้บริการไม่รวมค่าเช่ือมต่อโครงข่ายของบริษัทในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา 

 

 

 
2.4.2 แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรม 

อุตสำหกรรมโทรคมนำคมของไทยยงัคงเติบโตอย่ำงต่อเน่ืองจำกกำรใช้ข้อมูลและรำยได้เฉล่ียต่อผู้ ใช้  (ARPU) โดยรวมท่ีเพิ่มขึน้ 
เช่นเดียวกบัในปีท่ีผ่ำนมำ บริกำรเสียงและกำรส่งข้อควำมตวัอกัษร (SMS) ลดลงอย่ำงตอ่เน่ือง กำรเตบิโตส่วนใหญ่เกิดขึน้จำกกำร
ส่งเสริมกำรขำยอย่ำงดเุดือดของผู้ประกอบกำรเพ่ือเปล่ียนสถำนะลูกค้ำจำกแบบเติมเงินเป็นแบบรำยเดือน ภำพรวมอุตสำหกรรม
โทรคมนำคมในประเทศไทยยังคงเป็นตลำดท่ีมีก ำไร และรำยได้ในช่วงปี 2561 - 2563 คำดว่ำจะเติบโตอย่ำงต่อเน่ืองประมำณ    
ร้อยละ 5 ซึง่สอดคล้องกบักำรเตบิโตเศรษฐกิจไทย 

อุตสำหกรรมยังคงมีกำรแข่งขนัสูงเน่ืองจำกผู้ประกอบกำรมีกำรท ำแคมเปญส ำหรับในระดบัท้องถิ่น  เพ่ือดึงดูดให้ลูกค้ำย้ำยค่ำย
อย่ำงดเุดือด ด้วยกำรแจกหรือลดรำคำโทรศพัท์เคล่ือนท่ีเพ่ือรักษำผู้ ใช้บริกำรในขณะท่ีต้นทนุคล่ืนควำมถ่ียงัคงมีรำคำสูงมำก คูแ่ข่ง
ใช้โอกำสจำกควำมไม่แน่นอนของกำรเปล่ียนผ่ำนจำกระบบสมัปทำนสู่ระบบใบอนญุำตในระหว่ำงเดือนตลุำคมและพฤศจิกำยนท่ี
ผ่ำนมำดงึลูกค้ำย้ำยค่ำย ทัง้นี ้เพ่ือรับรองกำรเปล่ียนผ่ำนท่ีรำบร่ืน แผนงำนส ำคญัหลำยแผนงำนได้บรรลเุป้ำหมำยในปี 2561 เช่น 
กำรลงนำมในข้อตกลง 2300 MHz กบั บมจ.ทีโอท ีกำรขยำยเสำสญัญำณกว่ำ 13,000 ต้น ภำยในเวลำ 8 เดือน กำรบรรลขุ้อตกลง

27%

24%
23%

2559 2560 2561

เชิงจ ำนวนผู้ใช้บริกำร

26%
25%

23%

2559 2560 2561

เชิงรำยได้จำกกำรให้บริกำรไม่รวมค่ำเชื่อมต่อโครงข่ำย
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สัญญำระงับข้อพิพำทและให้บริกำรเก่ียวกับเสำโทรคมนำคมและสัญญำกำรขอใช้อุปกรณ์โทรคมนำคมกับ  บริษัท กสท 
โทรคมนำคม จ ำกดั (มหำชน) กำรติดตัง้เสำโทรคมนำคมใหม่ 4 พนัต้น เพ่ือเพิ่มควำมหนำแน่นในกำรให้บริกำรคล่ืน 2100 MHz 
ตลอดจนกำรครอบครองคล่ืน 900 MHz และ 1800 MHz ทัง้หมดนีท้ ำให้โครงข่ำยของดีแทคอยู่ในต ำแหน่งท่ีแข็งแกร่งขึน้อย่ำงมี
นยัส ำคญั โดยเฉพำะกำรได้มำซึง่คล่ืนควำมถ่ี ท ำให้มัน่ใจได้ว่ำลูกค้ำดีแทคในปัจจุบนัจะไม่ได้รับผลกระทบใด ๆ จำกกำรเปล่ียน
ผ่ำนจำกระบบสมัปทำนสู่ระบบใบอนญุำต  

ในปี พ.ศ. 2562 ด้วยเครือข่ำยท่ีแข็งแกร่งขึน้นี ้จะช่วยให้ดีแทคอยู่ในต ำแหน่งทำงกำรตลำดท่ีดีขึน้ด้วยควำมสำมำรถในกำรดำวน์
โหลดจำกคล่ืนควำมถ่ีท่ีกว้ำงท่ีสุด ตลอดจนพืน้ท่ีในกำรให้บริกำรท่ีเทียบเท่ำกบัคู่แข่ง นอกจำกนีเ้รำจะสำมำรถเพิ่มควำมไว้วำงใจ
ของลกูค้ำตอ่ไปด้วยกำรให้บริกำรอย่ำงรำบร่ืนและออกแบบบริกำรให้สอดคล้องควำมต้องกำรของลกูค้ำรำยบุคคล ตลอดจนกำรท ำ
ตลำดในเซ็กเมนท์เอสเอ็มอีและและลูกค้ำองค์กร ขณะเดียวกนั ยงัมีอีกหลำยโอกำสส ำหรับอุตสำหกรรมโทรคมนำคมในอนำคต
อนัใกล้นี ้ไม่ว่ำจะเป็น อินเทอร์เน็ตสรรพสิ่งหรือ IoT 5G บริกำรอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูงแบบไร้สำยประจ ำท่ี (Fixed wireless) กำร
ให้บริกำรด้ำนข้อมลู ปัญญำประดษิฐ์หรือ AI และ machine learning ซึง่ดีแทคจะคงตัง้มัน่เพ่ือเป็นผู้ให้บริกำรชัน้น ำของประเทศใน
กำรน ำเทคโนโลยีมำพฒันำประเทศไทย 

2.5 การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ 

2.5.1 คล่ืนความถ่ี 

บริษัทใช้คล่ืนควำมถ่ีในกำรให้บริกำรโทรศพัท์เคล่ือนท่ี ซึง่ควำมถ่ีท่ีบริษัทใช้งำนในปัจจบุนัมีอยู่ 4 คล่ืนควำมถ่ี ได้แก่  

- คล่ืนควำมถ่ีย่ำน 1800 MHz ซึ่งปัจจุบนัใช้ส ำหรับให้บริกำรโทรศพัท์เคล่ือนท่ีเทคโนโลยี 4G และ 2G ทัง้นี ้คล่ืนควำมถ่ีย่ำน 
1800 MHz ดงักล่ำวได้เปล่ียนกำรให้บริกำรจำกภำยใต้สญัญำสมัปทำนระหว่ำงบริษัทกบั กสท ซึง่สิน้สุดลงในเดือนกนัยำยน 
2561 เป็นใบอนญุำตจำก กสทช. โดยบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ำกดั ซึง่เป็นบริษัทย่อยของบริษัท เป็นผู้ ได้รับใบอนญุำตดงักล่ำว
หลงัจำกเป็นผู้ชนะกำรประมลูใบอนญุำตในเดือนสิงหำคม 2561 ตัง้แตเ่ดือนธันวำคม 2561 โดยใบอนญุำตมีอำย ุ15 ปี ซึง่จะ
สิน้สดุในเดือนธนัวำคม 2576 

- คล่ืนควำมถ่ีย่ำน 850 MHz ซึง่ปัจจบุนัใช้ส ำหรับกำรให้บริกำรโทรศพัท์เคล่ือนท่ีเทคโนโลยี 3G ทัง้นี ้คล่ืนควำมถ่ีย่ำน 850 MHz 
ดงักล่ำวได้เปล่ียนกำรให้บริกำรจำกภำยใต้สญัญำสมัปทำนระหว่ำงบริษัทกับ กสท ซึง่สิน้สุดลงในเดือนกนัยำยน 2561 เป็น
ใบอนญุำตจำก กสทช. โดยบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ำกดั ซึง่เป็นบริษัทย่อยของบริษัท เป็นผู้ ได้รับใบอนญุำตดงักล่ำวหลงัจำก
เป็นผู้ชนะกำรประมลูใบอนญุำตในเดือนตลุำคม 2561 ตัง้แต่เดือนธันวำคม 2561 โดยใบอนญุำตมีอำยุ 15 ปี ซึง่จะสิน้สุดใน
เดือนธันวำคม 2576 บริษัทได้รับสิทธิในกำรใช้คล่ืนควำมถ่ีดงักล่ำวไปอีก 2 ปี ภำยใต้ย่ำนควำมถ่ี 850 MHz เดิม จำกนัน้
จะต้องเปล่ียนไปใช้ควำมถ่ีในย่ำน 900 MHz แทน 

- คล่ืนควำมถ่ีย่ำน 2.1 GHz ซึง่ปัจจุบนัใช้ส ำหรับกำรให้บริกำรโทรศพัท์เคล่ือนท่ีเทคโนโลยี 3G และ 4G ทัง้นี ้คล่ืนควำมถ่ีย่ำน 
2.1 GHz อยู่ภำยใต้ระบบใบอนุญำตจำก กสทช. โดยบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เป็นผู้ ได้รับ
ใบอนญุำตดงักล่ำวภำยหลงัจำกเป็นผู้ชนะกำรประมลูใบอนญุำตเม่ือปี 2555 โดยใบอนญุำตมีอำยุ 15 ปีซึง่จะสิน้สุดในเดือน
ธนัวำคม 2570 

- คล่ืนควำมถ่ีย่ำน 2.3 GHz ของ บมจ. ทีโอที โดยบริษัทย่อยของบริษัทได้ เข้ำท ำสัญญำกำรใช้บริกำรข้ำมโครงข่ำย
โทรศัพท์เคล่ือนท่ีภำยในประเทศ (Roaming Agreement) กับ ทีโอที โดยตกลงใช้บริกำรข้ำมโครงข่ำยโทรศัพท์เคล่ือนท่ี
ภำยในประเทศบนโครงข่ำยย่ำน 2300 MHz (โรมมิ่ง) ของ ทีโอที ซึ่ง ทีโอที ได้รับอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีย่ำน 2300 MHz 
จำก กสทช. 
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2.5.2 การจัดหาอุปกรณ์โครงข่าย 

บริษัทมีผู้จดัหำอุปกรณ์ (Supplier) ด้ำนโครงข่ำยรำยใหญ่ ซึง่เป็นผู้ผลิตอุปกรณ์โทรคมนำคมระดบัโลกเป็นผู้จดัหำอุปกรณ์ซึง่ช่วย
ยกระดบัประสิทธิภำพกำรท ำงำนของโครงข่ำยของบริษัทรวมถึงเทคโนโลยีใหม่ในอนำคต เพ่ือตอบสนองต่อพฤติกรรมกำรใช้งำน
ของลูกค้ำด้ำนกำรรับส่งข้อมลูท่ีเพิ่มขึน้อย่ำงรวดเร็ว บริษัทให้ควำมส ำคญักบัคณุภำพของกำรบริกำรโดยเฉพำะควำมสำมำรถใน
กำรรองรับจ ำนวนลกูค้ำของโครงข่ำยโทรศพัท์เคล่ือนท่ี โดยบริษัทมีหน่วยงำนท่ีด ำเนินกำรวำงแผน จดัหำ และดแูลอปุกรณ์โครงข่ำย
โทรศพัท์เคล่ือนท่ีของบริษัทเพ่ือขยำยควำมสำมำรถในกำรรองรับจ ำนวนผู้ ใช้บริกำรและขยำยพืน้ท่ีกำรให้บริกำรโทรศพัท์เคล่ือนท่ี
ให้มำกขึน้ 

2.5.3 การจัดหาอุปกรณ์โทรศัพท์เคล่ือนที่ 

กำรจดัจ ำหน่ำยโทรศพัท์เคล่ือนท่ีเป็นเคร่ืองมือทำงกำรตลำดในกำรสร้ำงสรรค์ข้อเสนอหรือแคมเปญต่ำง ๆ เพ่ือสร้ำงฐำนลกูค้ำใหม่
หรือรักษำฐำนลูกค้ำเดิม รวมทัง้เป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้ ใช้บริกำรและสนบัสนุนบริกำรโทรศพัท์เคล่ือนท่ีซึง่เป็นบริกำร
หลกัของบริษัท บริษัทจงึได้ร่วมมือกบัผู้ผลิตอุปกรณ์โทรศพัท์เคล่ือนท่ีแบรนด์ชัน้น ำระดบัโลก ในกำรน ำเสนอผลิตภณัฑ์หลำกหลำย
รุ่น หลำยระดับรำคำ เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำได้อย่ำงครบถ้วน เพ่ือให้ลูกค้ำสำมำรถเข้ำถึงอุปกรณ์ท่ีรองรับ
เทคโนโลยี 4G และ 3G ได้สะดวก 

2.5.4 การจัดหาเลขหมายโทรคมนาคม 

ในกำรจดัหำเลขหมำยโทรคมนำคม บริษัทจะต้องย่ืนค ำขอรับกำรจดัสรรเลขหมำยโทรคมนำคมตอ่ กสทช. โดยภำยหลงัจำกท่ีบริษัท
ได้รับกำรจัดสรรเลขหมำยโทรคมนำคมจำก  กสทช. แล้ว บริษัทมีหน้ำท่ีต้องแจ้งให้ผู้ รับใบอนุญำตรำยอ่ืนทรำบถึงเลขหมำย
โทรคมนำคมท่ีได้รับกำรจดัสรรจำก กสทช. เพ่ือให้ผู้ รับใบอนญุำตรำยอ่ืนด ำเนินกำรให้เลขหมำยโทรคมนำคมสำมำรถติดต่อกนัได้
ในทกุโครงข่ำย นอกจำกนี ้บริษัทมีหน้ำท่ีต้องช ำระคำ่ธรรมเนียมเลขหมำยโทรคมนำคมเป็นรำยเดือนในอตัรำ 2 บำทตอ่เลขหมำย  

2.5.5 คอนเทนต์ (Content)  

บริษัทได้ร่วมมือกบัพนัธมิตรผู้พฒันำดิจิทลัคอนเทนต์ทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ ในกำรน ำเสนอบริกำรดิจิทลัคอนเทนต์ต่ำง ๆ ให้
ลูกค้ำสนองตอบกำรใช้ชีวิตในยุคดิจิทลั ซึง่ดิจิทลัคอนเทนต์ต่ำง ๆ เช่น บริกำรด้ำนเพลง วีดีโอ เกมส์ บริกำรดำวน์โหลดเสียงเพลงรอ
สำย บริกำรข่ำวดว่น เป็นต้น โดยบริษัทจะเป็นผู้ เก็บรำยได้จำกผู้ใช้และน ำมำแบง่ให้กบัผู้พฒันำดจิิทลัคอนเทนต์ตำมที่ได้ตกลงกนั  

นอกจำกนี ้บริษัทได้ส่งเสริมให้เกิดบริกำรดิจิทลัคอนเทนต์ใหม่  ๆ และสนับสนุน Startup ท่ีมีไอเดียให้สำมำรถพัฒนำบริกำรหรือ
ดจิิทลัคอนเทนต์ใหม่ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม ผ่ำนกำรสนบัสนนุในด้ำนต่ำง ๆ เช่น โครงกำร dtac Accelerate เป็นต้น 

2.6 งานที่ยังไม่ส่งมอบ 

- ไม่มี - 
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3 ปัจจัยความเส่ียง 

กำรบริหำรควำมเส่ียงของบริษัทนัน้มีวตัถปุระสงค์เพ่ือระบ ุประเมิน และจดักำรควำมเส่ียงท่ีได้คำดกำรณ์ไว้ในเชิงรุก มีประสิทธิภำพ 
และเหมำะสมกบัวตัถุประสงค์ของบริษัท กำรบริหำรควำมเส่ียงช่วยสนบัสนนุให้บริษัทสำมำรถด ำเนินงำนให้บรรลุจุดมุ่งหมำยและ
วตัถปุระสงค์ท่ีต้องกำรได้ โดยกำรบริหำรควำมเส่ียงแบบองค์รวมทัว่ทัง้องค์กร เช่ือมโยงกบัวตัถปุระสงค์ท่ีเก่ียวข้อง รักษำควำมเส่ียง
ให้อยู่ในระดบัท่ียอมรับได้ จดักำรกบัภยัคกุคำมที่ส ำคญัและใช้ประโยชน์ท่ีโอกำสท่ีส ำคญั  

ปัจจัยความเส่ียงซึ่งอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อการด าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย มีดังนี ้

1. ความเส่ียงจากสัญญาร่วมการงาน การเปล่ียนแปลง ทางกฎหมาย กฎ ระเบียบ และนโยบายของรัฐหรือ
 หน่วยงานก ากับดูแล 

1.1. ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงทางกฎหมาย กฎ ระเบียบและนโยบายของรัฐ หรือหน่วยงานก ากับดูแล 

ก. ความไม่ชัดเจนในการก ากับดูแลและการบังคับใช้กฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องกับกิจการโทรคมนาคม 

กำรประกอบกิจกำรโทรคมนำคมอยู่ภำยใต้กฎหมำยหลักสองฉบับ ได้แก่ พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี และ พ.ร.บ. กำร
ประกอบกิจกำรโทรคมนำคม  

กสทช. มีอ ำนำจออกหลกัเกณฑ์ต่ำง ๆ เพ่ือก ำกบัดแูลกำรประกอบกิจกำรโทรคมนำคม เช่น กำรจดัประมลูคล่ืนควำมถ่ี กำรก ำหนด
โครงสร้ำงและอตัรำค่ำบริกำร กำรก ำหนดหลกัเกณฑ์และมำตรกำรต่ำง ๆ เพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้บริโภค กำรแก้ไขปัญหำกำร
รบกวนกนัของคล่ืนควำมถ่ี เป็นต้น ซึง่หลกัเกณฑ์ต่ำง ๆ ดงักล่ำวอำจท ำให้ควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรของบริษัทและบริษัทย่อย
ลดลง และ/หรือต้นทุนในกำรให้บริกำรของบริษัทและบริษัทย่อยสูงขึน้ แล้วแต่กรณี ในทำงตรงกันข้ำม แม้ว่ำ กสทช. จะได้
ประกำศใช้กฎเกณฑ์ตำ่ง ๆ แตก่ำรบงัคบัใช้กฎเกณฑ์ดงักล่ำวอำจยงัไม่มีควำมชดัเจนในทำงปฏิบตั ิเกิดควำมล่ำช้ำ เช่น ควำมล่ำช้ำ
ในกำรบังคับใช้กฎเกณฑ์เก่ียวกับกำรแก้ไขปัญหำกำรรบกวนกันของคล่ืนควำมถ่ี เป็นต้น สิ่งเหล่ำนีอ้ำจเป็นอุปสรรคต่อกำร
ด ำเนินงำนของบริษัท ซึ่งหำกกรณีดงักล่ำวเกิดขึน้อำจส่งผลถึงควำมสำมำรถของ ดีแทค ไตรเน็ต ในกำรขยำยโครงข่ำยบนคล่ืน
ควำมถ่ีย่ำน 900 MHz และ 2100 MHz รวมถงึคล่ืนควำมถ่ีย่ำนตำ่ง ๆ ท่ี ดีแทค ไตรเน็ต ใช้งำนอยู่ได้ 

ข.  ผลทางกฎหมายของสัญญาแก้ไขเพิ่มเตมิสัญญาร่วมการงาน 

พระรำชบญัญัติว่ำด้วยกำรให้เอกชนเข้ำร่วมงำนหรือด ำเนินกำรในกิจกำรของรัฐ พ.ศ. 2535 (“พ.ร.บ. กำรให้เอกชนเข้ำร่วมงำน”) 
ก ำหนดให้หน่วยงำนรำชกำรท่ีประสงค์จะให้เอกชนเข้ำร่วมงำนหรือด ำเนินกำรในโครงกำรของรัฐท่ีมีวงเงินลงทนุตัง้แต่ 1,000 ล้ำน
บำทขึน้ไปปฏิบตัิตำมขัน้ตอนต่ำง ๆ ตำมท่ี พ.ร.บ. กำรให้เอกชนเข้ำร่วมงำน ก ำหนดซึ่งรวมถึงกระบวนกำรแก้ไขสัญญำระหว่ ำง
หน่วยงำนรำชกำรและเอกชนซึง่เข้ำร่วมงำนหรือด ำเนินกำรในโครงกำรของรัฐ 

ภำยหลงัจำกท่ี พ.ร.บ. กำรให้เอกชนเข้ำร่วมงำน มีผลใช้บงัคบัแล้ว บริษัทได้เข้ำท ำสญัญำแก้ไขเพิ่มเติมสญัญำร่วมกำรงำนกบั กสท 
จ ำนวน 3 ครัง้ โดยมีกำรแก้ไขระยะเวลำกำรด ำเนินกำรตำมสญัญำและอตัรำผลประโยชน์ตอบแทนท่ีบริษัทจะพงึช ำระให้แก่ กสท ด้วย 

ต่อมำคณะกรรมกำรกฤษฎีกำได้ให้ควำมเห็น (เร่ืองเสร็จท่ี 292/2550) ว่ำกำรแก้ไขสญัญำร่วมกำรงำนทัง้ 3 ครัง้ ไม่ได้มีกำรเสนอ
เร่ืองให้คณะกรรมกำรประสำนงำนตำมมำตรำ 22 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับดังกล่ำวพิจำรณำและมิได้มีกำรน ำเสนอให้
คณะรัฐมนตรีให้ควำมเห็นชอบจึงถือว่ำเป็นกำรท ำผิดขัน้ตอนท่ี พ.ร.บ. กำรให้เอกชนเข้ำร่วมงำนก ำหนดไว้ อย่ำงไรก็ดี 
คณะกรรมกำรกฤษฎีกำมีควำมเห็นว่ำ สญัญำแก้ไขสญัญำร่วมกำรงำนทัง้ 3 ฉบบัยงัคงมีผลใช้บงัคบัอยู่ แตค่ณะรัฐมนตรีมีสิทธิเพิก
ถอนสญัญำแก้ไขสญัญำร่วมกำรงำนทัง้ 3 ฉบบัได้ โดยค ำนงึถงึผลประโยชน์ของรัฐและประโยชน์สำธำรณะ 

อนึง่ ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรกฤษฎีกำดงักล่ำวข้ำงต้น เป็นเพียงควำมเหน็ทำงกฎหมำยท่ีไม่มีผลผกูพนับริษัท 

ต่อมำ คณะกรรมกำรประสำนงำนตำมมำตรำ 22 แห่งพระรำชบญัญัติฉบบัดงักล่ำวได้ให้ควำมเห็นเบือ้งต้นต่อรัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงเทคโนโลยี สำรสนเทศและกำรส่ือสำร โดยมีควำมเห็นไม่รับรองกำรแก้ไขสญัญำร่วมกำรงำนครัง้ท่ี 3 ซึง่ตอ่มำเม่ือวนัท่ี 28 
มิถุนำยน 2554 คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ส่งเร่ืองให้ กสทช. ใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำหลักเกณฑ์และมำตรกำรอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวข้อง 



บริษัท โทเทิล่ แอ็คเซส็ คอมมนิูเคชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
 

ส่วนท่ี 1 ปัจจยัควำมเส่ียง หน้ำ 20 

ปัจจุบนั พ.ร.บ. กำรให้เอกชนเข้ำร่วมงำนฉบบัดงักล่ำว ได้ถูกยกเลิกไปแล้วโดยพระรำชบญัญัติกำรให้เอกชนร่วมลงทนุในกิจกำร
ของรัฐ พ.ศ. 2556 (“พ.ร.บ. กำรให้เอกชนร่วมลงทุน”) ซึ่งมีผลบงัคบัใช้เม่ือวนัท่ี 4 เมษำยน 2556 โดย พ.ร.บ. กำรให้เอกชนร่วม
ลงทุน ก ำหนดว่ำหำกปรำกฏต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจว่ำ มีโครงกำรใดมิได้ด ำเนินกำรให้ถูกต้องตำม
พระรำชบญัญตันีิ ้ให้ส ำนกังำนแจ้งหน่วยงำนเจ้ำของโครงกำรเพ่ือชีแ้จงข้อเท็จจริงและแนวทำงกำรด ำเนินกำรท่ีเหมำะสมเพ่ือเสนอ
ต่อคณะกรรมกำรนโยบำยกำรให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจกำรของรัฐ และหำกคณะกรรมกำรดงักล่ำวเห็นสมควรยกเลิกหรือแก้ไข
สญัญำร่วมลงทนุ ให้เสนอขอควำมเหน็ชอบตอ่คณะรัฐมนตรี 

ปัจจบุนั บริษัทยงัไม่อำจทรำบถงึควำมชดัเจนของแนวทำงกำรตีควำมและกำรบงัคบัใช้กฎหมำยหรือกำรด ำเนินกำรในเร่ืองดงักล่ำว 
อย่ำงไรก็ดี ในกรณีท่ีคณะรัฐมนตรีมีมตใิห้ให้บริษัทต้องช ำระผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติม แม้ว่ำบริษัทจะได้ด ำเนินกำรโต้แย้งมติ
คณะรัฐมนตรีตำมกระบวนกำรทำงกฎหมำยต่อไปก็ตำม แต่เหตุดงักล่ำวอำจส่งผลกระทบในทำงลบอย่ำงมีนัยส ำคญัต่อธุรกิจ 
ฐำนะทำงกำรเงิน และผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทได้ 

ค.  ความไม่แน่นอนในเร่ืองข้อพพิาทเก่ียวกับการช าระค่าเช่ือมโยงโครงข่ายโทรคมนาคม 

บริษัท ทีโอที จ ำกดั (มหำชน) (“ทีโอที”) เป็นคู่สญัญำกับบริษัทตำมข้อตกลงเช่ือมโยงโครงข่ำยซึง่ท ำขึน้ในปี 2537 และ 2544 ซึง่
ก ำหนดให้บริษัทต้องช ำระค่ำเช่ือมโยงโครงข่ำย (Access Charge) ในอัตรำคงท่ีต่อเลขหมำยส ำหรับลูกค้ำระบบรำยเดือน และ
อตัรำร้อยละของรำคำหน้ำบตัรส ำหรับลกูค้ำระบบเตมิเงิน 

อย่ำงไรก็ดี ภำยหลงัจำกกำรประกำศใช้ พ.ร.บ. กำรประกอบกิจกำรโทรคมนำคม กำรเช่ือมต่อโครงข่ำยระหว่ ำงผู้ประกอบกำรต้อง
ด ำเนินกำรให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. กำรประกอบกิจกำรโทรคมนำคม และประกำศ กทช. ว่ำด้วยกำรใช้และเช่ือมต่อโครงข่ำย
โทรคมนำคม ซึง่ก ำหนดให้มีกำรก ำหนดอตัรำค่ำตอบแทนหรือคำ่บริกำรท่ีเป็นธรรม สะท้อนต้นทนุและไม่เลือกปฏิบตัิ 

ดงันัน้ ในวนัท่ี 17 พฤศจิกำยน 2549 บริษัทจงึได้แจ้งให้ทีโอทีและ กสท ทรำบวำ่บริษัทจะช ำระค่ำเช่ือมโยงโครงข่ำยตำมหลกัเกณฑ์
และในอตัรำท่ีกฎหมำยก ำหนดแทนกำรช ำระในอตัรำท่ีก ำหนดในข้อตกลงเช่ือมโยงโครงข่ำย โดยบริษัทเห็นว่ำค่ำเช่ือมโยงโครงข่ำย 
(Access Charge) ตำมข้อตกลงเช่ือมโยงโครงข่ำยไม่สอดคล้องกับหลกัเกณฑ์ตำม พ.ร.บ. กำรประกอบกิจกำรโทรคมนำคม และ
ประกำศ กทช. วำ่ด้วยกำรใช้และ เช่ือมตอ่โครงข่ำยโทรคมนำคม 

ทีโอทีโต้แย้งว่ำบริษัทมีหน้ำท่ีต้องช ำระค่ำตอบแทนกำรเช่ือมโยงโครงข่ำย (Access Charge) ในอตัรำเดิมท่ีก ำหนดไว้ในข้อตกลง
เช่ือมโยงโครงข่ำยโดยเม่ือวนัท่ี 9 พฤษภำคม 2554 ทีโอทีได้ย่ืนฟ้องบริษัทตอ่ศำลปกครองเรียกร้องให้ กสท และบริษัทร่วมกนัรับผิด
ช ำระคำ่เช่ือมโยงโครงข่ำย (Access Charge) เป็นเงินจ ำนวนทัง้สิน้ประมำณ 113,319 ล้ำนบำท พร้อมภำษีมลูคำ่เพิ่มและดอกเบีย้ 
และให้ กสท และบริษัทปฏิบตัิตำมข้อตกลงเช่ือมโยงโครงข่ำยต่อไป ต่อมำบริษัทฯ ได้รับแจ้งเม่ือวนัท่ี 10 ตลุำคม 2557 ว่ำทีโอทีได้
แก้ไขเพิ่มเติมค ำฟ้องเม่ือวันท่ี 31 กรกฎำคม 2557 โดยแก้ไขเพิ่มเติมจ ำนวนค่ำเสียหำยพร้อมภำษีมูลค่ำเพิ่มและดอกเบีย้จำก
จ ำนวนทัง้สิน้ประมำณ 113,319 ล้ำนบำท เป็นจ ำนวน 245,638 ล้ำนบำท (ค ำนวณถงึวนัท่ี 10 กรกฎำคม 2557) ส่วนประเดน็อ่ืน ๆ 
ในคดีไม่ได้มีกำรแก้ไขเพิ่มเตมิแตอ่ย่ำงใด ขณะนีค้ดีอยู่ระหวำ่งกำรพิจำรณำของศำลปกครองกลำง 

จำกควำมเห็นของท่ีปรึกษำกฎหมำยของบริษัท บริษัทมีควำมเช่ือว่ำบริษัทไม่มีภำระท่ีจะต้องช ำระค่ำเช่ือมโยงโครงข่ำย (Access 
Charge) ตำมท่ีทีโอทีเรียกร้อง เน่ืองจำกข้อตกลงเช่ือมโยงโครงข่ำยดงักล่ำวไม่เป็นไปตำม พ.ร.บ. กำรประกอบกิจกำรโทรคมนำคม 
และประกำศ กทช. วำ่ด้วยกำรใช้และเช่ือมตอ่โครงข่ำยโทรคมนำคม และบริษัทได้แจ้งยกเลิกข้อตกลงเช่ือมโยงโครงข่ำยแล้ว 

อย่ำงไรก็ดี หำกศำลมีค ำสั่งหรือค ำพิพำกษำถึง ท่ีสุดให้บริษัทต้องช ำระค่ำเช่ือมโยงโครงข่ำย (Access Charge) ตำมท่ีทีโอที
เรียกร้อง เหตดุงักล่ำวก็อำจส่งผลกระทบอย่ำงมีนยัส ำคญัตอ่ฐำนะกำรเงิน และผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท 

ง.  ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงแนวปฏิบัติเก่ียวกับวิธีการบันทึกบัญชี ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการบันทกึบัญชี
เร่ืองวธีิการคิดค านวณค่าเช่ือมโยงโครงข่าย (Access Charge) ของบริษัท 

ภำยหลงัจำกท่ีบริษัทได้แจ้งยกเลิกข้อตกลงเช่ือมโยงโครงข่ำยกบัทีโอทีเม่ือวนัท่ี 8 พฤศจิกำยน 2550 แล้ว บริษัทได้เปล่ียนวิธีกำร
บันทึกบัญชีท่ีเก่ียวเน่ืองกับค่ำเ ช่ือมโยงโครงข่ำย (Access Charge) โดยบริษัทได้หยุดบันทึกค่ำเช่ือมโยงโครงข่ำย (Access 
Charge) ในงบกำรเงินของบริษัทเน่ืองจำกบริษัทเห็นว่ำภำระท่ีจะต้องช ำระค่ำเช่ือมโยงโครงข่ำย (Access Charge) ตำมข้อตกลง
เช่ือมโยงโครงข่ำยได้สิน้สุดลงแล้ว และบริษัทได้บันทึกบัญชีร ำยรับและค่ำใช้จ่ำยท่ีเกิดขึน้ในอัตรำค่ำเช่ือมต่อโครงข่ำย 
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(Interconnection Charge) ตำมข้อเสนอกำรเช่ือมต่อโครงข่ำยโทรคมนำคม (RIO) ของบริษัทและของทีโอทีตำมท่ีได้รับควำม
เหน็ชอบจำก กทช. 

อย่ำงไรก็ดี ในปัจจบุนัยงัไม่มีแนวปฏิบตัเิก่ียวกบัวธีิกำรบนัทกึบญัชีรำยรับและค่ำใช้จ่ำยท่ีเกิดขึน้ในลกัษณะดงักล่ำว และยงัไม่มีค ำ
พิพำกษำของศำลเป็นท่ีสดุในเร่ืองค่ำเช่ือมโยงโครงข่ำย (Access Charge) ซึง่ตอ่มำหำกมีแนวปฏิบตัิทำงบญัชีในเร่ืองนี ้หรือศำลมี
ค ำพิพำกษำเป็นท่ีสดุในเร่ืองคำ่เช่ือมโยงโครงข่ำย (Access Charge) บริษัทอำจต้องเปล่ียนแปลงวธีิกำรบนัทกึบญัชีในเร่ืองดงักล่ำว 
ซึ่งกำรเปล่ียนแปลงวิธีกำรบันทึกบญัชีอำจส่งผลกระทบอย่ำงมีนัยส ำคญัต่อก ำไรและฐำนะกำรเงินของบริษัท (โปรดพิจำรณำ
ประกอบกบัควำมเส่ียงในหวัข้อ“ควำมไม่แน่นอนในเร่ืองข้อพิพำทเก่ียวกบักำรช ำระคำ่เช่ือมโยงโครงข่ำยโทรคมนำคม” ข้ำงต้น) 

จ.  ความเส่ียงจากความไม่ชัดเจนของการใช้บังคับกฎหมายที่เก่ียวกับการถือหุ้นของนักลงทุนต่างด้าว 

กฎหมำยหลกั ๆ ซึง่ก ำหนดข้อจ ำกดัเก่ียวกบัสดัส่วนกำรถือหุ้นของคนตำ่งด้ำวไว้ ได้แก่ 

• ประมวลกฎหมำยท่ีดนิ ซึง่มีบทบญัญตัห้ิำมมิให้คนตำ่งด้ำว (ตำมค ำนิยำมที่ก ำหนดไว้ในประมวลกฎหมำยท่ีดนิ) ถือครองที่ดนิ
เว้นแต่จะได้รับอนุญำตตำมกฎหมำย ส ำหรับคนต่ำงด้ำวท่ีถือครองท่ีดินโดยไม่ได้รับอนุญำตจะต้องจ ำหน่ำยท่ีดินดงักล่ำว
ภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนดซึง่ไม่น้อยกว่ำ 180 วนั และไม่เกิน 1 ปี 

• พ.ร.บ. กำรประกอบธุรกิจของคนต่ำงด้ำว ซึง่มีบทบญัญัติห้ำมมิให้ “คนต่ำงด้ำว” (ตำมค ำนิยำมท่ีก ำหนดไว้ใน พ.ร.บ. กำร
ประกอบธุรกิจของคนตำ่งด้ำว) ประกอบธุรกิจบำงประเภท ซึง่รวมถงึกำรให้บริกำรส่ือสำรโทรคมนำคม เว้นแตจ่ะได้รับอนญุำต
จำกอธิบดีกรมพฒันำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ 

• พ.ร.บ. กำรประกอบกิจกำรโทรคมนำคม ซึ่งมีบทบญัญัติห้ำมมิให้  “คนต่ำงด้ำว” (ตำมค ำนิยำมท่ีก ำหนดไว้ใน พ.ร.บ. กำร
ประกอบธุรกิจของ คนตำ่งด้ำว) ประกอบกิจกำรโทรคมนำคมแบบท่ีสองและแบบท่ีสำม 

กำรฝ่ำฝืนสดัส่วนกำรถือหุ้นของคนต่ำงด้ำวอำจส่งผลให้มีกำรยกเลิกใบอนญุำตประกอบกิจกำรโทรคมนำคม หรือบอกเลิกสญัญำ
ร่วมกำรงำนและส่งผลให้บริษัท และ/หรือ บริษัทย่อยไม่สำมำรถประกอบกิจกำรโทรคมนำคมตอ่ไปได้ 

บริษัทเช่ือวำ่บริษัทมิได้เป็น “คนตำ่งด้ำว” ตำมค ำนิยำมท่ีก ำหนดไว้ใน พ.ร.บ. กำรประกอบธุรกิจของคนต่ำงด้ำว ประมวลกฎหมำย
ท่ีดิน และ พ.ร.บ. กำรประกอบกิจกำรโทรคมนำคม รวมทัง้ได้ด ำเนินกำรตำมแนวปฏิบตัิต่ำง ๆ ของประเทศไทยอย่ำงครบถ้วนและ
ถกูต้อง 

บริษัทเห็นว่ำรัฐบำลไม่มีนโยบำยท่ีชดัเจนในเร่ืองกำรตีควำมและกำรใช้บงัคบั พ.ร.บ. กำรประกอบธุรกิจของคนต่ำงด้ำวในเร่ืองท่ี
เก่ียวกบักำรถือหุ้นของนกัลงทนุต่ำงชำติ ท ำให้บริษัทต้องเผชิญกบัควำมเส่ียงดงักล่ำวในกำรประกอบกิจกำรของบริษัท เน่ืองจำก 
พ.ร.บ. กำรประกอบธุรกิจของคนต่ำงด้ำว แม้ว่ำจะมีกำรใช้บงัคบัมำกว่ำ 10 ปี แต่ยังไม่มีแนวค ำพิพำกษำของศำลฎีกำหรือแนว
ปฏิบตัิท่ีชดัเจนของกระทรวงพำณิชย์ในเร่ืองท่ีเก่ียวกบักำรถือหุ้นแทน (Nominee) ตำมมำตรำ 36 แห่ง พ.ร.บ. กำรประกอบธุรกิจ
ของคนตำ่งด้ำว เพ่ือให้บริษัทสำมำรถน ำมำใช้ในกำรประเมินหรือคำดกำรณ์ผลกระทบจำกกำรใช้บงัคบั หรือกำรตีควำมบทบญัญัติ
ดงักล่ำวท่ีอำจมีตอ่บริษัทและบริษัทย่อยได้ 

จำกปัญหำควำมไม่ชดัเจนในเร่ืองกำรตีควำมและกำรใช้บงัคบั พ.ร.บ. กำรประกอบธุรกิจของคนตำ่งด้ำวดงักล่ำว ท ำให้ เม่ือวนัท่ี 14 
มิถุนำยน 2554 ผู้ประกอบกิจกำรโทรคมนำคมรำยหนึ่ง ย่ืนข้อกล่ำวหำกบัส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติให้ด ำเนินคดีอำญำกบับริษัท 
(รวมทัง้กรรมกำร ผู้ ถือหุ้นบำงรำยของบริษัท และกรรมกำรของผู้ ถือหุ้นดงักล่ำว) โดยกล่ำวหำว่ำบริษัทประกอบกิจกำรโทรคมนำคม
ฝ่ำฝืน พ.ร.บ. กำรประกอบธุรกิจของคนต่ำงด้ำว และวนัท่ี 22 กนัยำยน 2554 ผู้ ถือหุ้นรำยย่อยรำยหนึง่ของบริษัท (ซึง่ถือหุ้นจ ำนวน 
100 หุ้น) ได้ย่ืนฟ้องหน่วยงำนของรัฐ ซึง่รวมถึง กสทช. ต่อศำลปกครอง โดยกล่ำวหำว่ำ บริษัทเป็น “คนต่ำงด้ำว” ตำม พ.ร.บ. กำร
ประกอบธุรกิจของคนตำ่งด้ำว ซึง่ทัง้สองกรณีดงักล่ำวยงัอยู่ระหวำ่งกำรพิจำรณำของหน่วยงำนรัฐและศำลปกครองสงูสดุ 

บริษัทยงัคงเช่ือว่ำบริษัทมิได้เป็น “คนต่ำงด้ำว” และได้ปฏิบตัิตำม พ.ร.บ. กำรประกอบธุรกิจของคนต่ำงด้ำวอย่ำงถูกต้องครบถ้วน 
อย่ำงไรก็ดี หำกท้ำยท่ีสุด บริษัทถูกตดัสิน (โดยค ำพิพำกษำของศำลฎีกำซึง่ถึงท่ีสุดแล้ว) ว่ำไม่มีสถำนะเป็นบริษัทไทยตำม พ.ร.บ. 
กำรประกอบธุรกิจของคนต่ำงด้ำว และ พ.ร.บ. กำรประกอบกิจกำรโทรคมนำคม และเหตดุงักล่ำวไม่ได้รับกำรแก้ไข อำจถือเป็นเหตุ
ให้บริษัท และ/ หรือ ดีแทค ไตรเน็ต ไม่สำมำรถประกอบกิจกำรตอ่ไปได้ 
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ฉ.  ความเส่ียงจากความไม่ชัดเจนของการใช้บังคับกฎหมายที่เก่ียวกับการครอบง ากิจการโดยคนต่างด้าว  

กสทช. ได้ออกประกำศ กสทช. เร่ือง กำรก ำหนดข้อห้ำมกำรกระท ำท่ีมีลกัษณะเป็นกำรครอบง ำกิจกำรโดยคนต่ำงด้ำว พ.ศ. 2555 
(“ประกำศครอบง ำกิจกำร”) ซึง่มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัท่ี 24 กรกฎำคม 2555 ซึง่ประกำศครอบง ำกิจกำรได้ก ำหนดว่ำ “กำรครอบง ำ
กิจกำร” หมำยถงึ กำรท่ีคนต่ำงด้ำวมีอ ำนำจควบคมุหรือมีอิทธิพลในกำรก ำหนดนโยบำยกำรบริหำรจดักำรกิจกำรโทรคมนำคมของ
ผู้ขอรับใบอนญุำต โดยกำรถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงตัง้แต่กึ่งหนึ่งของจ ำนวนสิทธิออกเสียงทัง้หมด เป็นต้น  ในเร่ืองนี ้บริษัทเห็นว่ำ
บริษัทมิได้ด ำเนินกำรใด ๆ ท่ีขัดแย้งกับประกำศครอบง ำกิจกำรและบริษัท รวมถึงดีแทค ไตรเน็ต ได้จัดท ำหนังสือรับรองย่ืนต่อ 
กสทช. มำโดยตลอดแล้ววำ่ บริษัทและดีแทค ไตรเน็ต จะปฏิบตัติำมประกำศครอบง ำกิจกำรของ กสทช. 

อนึ่ง กสทช. อำจไม่เห็นพ้องด้วยกบัแนวทำงกำรตีควำมของบริษัทตำมท่ีระบุข้ำงต้น และส ำหรับกรณีของ ดีแทค ไตรเน็ต นัน้ ยงัมี
ควำมเส่ียงจำกควำมไม่ชัดเจนของกำรใช้บงัคบักฎหมำยท่ีเก่ียวกับกำรครอบง ำกิจกำรโดยคนต่ำงด้ำว อย่ำงไรก็ดี ตำมแนวทำง
ค ำอธิบำยท่ี กสทช. ชีแ้จงต่อประชำชนในกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะเก่ียวกับควำมมุ่งหมำยและวตัถุประสงค์ของประกำศ
ครอบง ำกิจกำร และโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งค ำนิยำม “กำรครอบง ำกิจกำร” ในปี 2555 นัน้ บริษัทเช่ือว่ำ บริษัทและ ดีแทค ไตรเน็ต ไม่
เข้ำข่ำยเป็นบริษัทท่ีถูกครอบง ำกิจกำรโดยคนต่ำงด้ำวตำมแนวทำงค ำนิยำม “กำรครอบง ำกิจกำร” ของ กสทช. อย่ำงไรก็ดี ควำม
เส่ียงจำกควำมไม่ชดัเจนของกำรใช้บงัคบักฎหมำยท่ีเก่ียวกบักำรครอบง ำกิจกำรโดยคนต่ำงด้ำว อำจส่งผลกระทบอย่ำงมีนยัส ำคญั
ตอ่กำรด ำเนินธุรกิจ และโอกำสทำงธุรกิจของบริษัทและ ดีแทค ไตรเน็ต 

ช.  ความเส่ียงจากการลดอัตราค่าตอบแทนการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม 

เม่ือวนัท่ี 12 มีนำคม 2556 กสทช. ได้มีค ำสัง่ท่ี 34/2556 ก ำหนดให้ผู้ ได้รับใบอนญุำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีย่ำน 2100 MHz ทกุรำยซึง่
รวมถงึดีแทค ไตรเน็ต ใช้อตัรำคำ่ตอบแทนกำรเช่ือมตอ่โครงข่ำยโทรคมนำคมเป็นกำรชัว่ครำว ในอตัรำนำทีละ 0.45 บำท 

เม่ือวันท่ี 18 มิถุนำยน 2556 กสทช. ได้แจ้งขอควำมร่วมมือมำยังบริษัทให้ด ำเนินกำรตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรกิจกำร
โทรคมนำคมครัง้ท่ี 22/2556 เม่ือวนัท่ี 10 มิถุนำยน 2556 โดยใช้อัตรำค่ำเช่ือมต่อโครงข่ำยโทรคมนำคม หรือแก้ไขสัญญำกำร
เช่ือมต่อโครงข่ำยโทรคมนำคมในส่วนของอัตรำค่ำตอบแทนกำรเช่ือมต่อโครงข่ำยโทรคมนำคม ให้เป็นอัตรำเดียวกัน ทัง้บริกำร
โทรศพัท์เคล่ือนท่ี และบริกำรโทรศพัท์ประจ ำท่ีในอตัรำนำทีละ 0.45 บำท (Call Termination และ Call Origination) และ 0.06 บำท 
(Call Transit) 

เม่ือวนัท่ี 23 กรกฎำคม 2557 กสทช. ได้ก ำหนดให้ใช้อัตรำค่ำตอบแทนกำรเช่ือมต่อโครงข่ำยโทรคมนำคม ในอัตรำนำทีละ 0.34 
บำท (Call Termination และ Call Origination) และ 0.04 บำท (Call Transit) ตัง้แตว่นัท่ี 23 กรกฎำคม 2557 ถงึวนัท่ี 31 มิถนุำยน 
2559 และเม่ือวนัท่ี 26 มิถนุำยน 2559 กสทช. ได้ก ำหนดให้ขยำยระยะเวลำกำรใช้อตัรำค่ำเช่ือมตอ่โครงข่ำยโทรคมนำคมข้ำงต้นไป
จนถงึวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 

ต่อมำ กสทช. ได้มีกำรทบทวนอัตรำค่ำเช่ือมต่อโครงข่ำยโทรคมนำคมอีกครัง้ และได้มี ประกำศเม่ือวนัท่ี 6 ธันวำคม 2559 ให้ใช้
อัตรำค่ำตอบแทนกำรเช่ือมต่อโครงข่ำยโทรคมนำคม ในอัตรำนำทีละ 0.27 บำท (Call Termination และ Call Origination) และ 
0.03 บำท (Call Transit) ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2560 ถึง 31 ธันวำคม 2560 และในอัตรำนำทีละ 0.19 บำท (Call Termination 
และ Call Origination) และ 0.03 บำท (Call Transit) ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกรำคม 2561 ถงึ 31 ธนัวำคม 2561 

ซึง่จะเห็นได้ว่ำ กสทช. มีนโยบำยในกำรปรับลดอตัรำค่ำเช่ือมต่อโครงข่ำยโทรคมนำคมมำอย่ำงต่อเน่ือง ซึง่กำรลดลงของอตัรำค่ำ
เช่ือมตอ่โครงข่ำยโทรคมนำคมดงักล่ำวอำจส่งผลกระทบตอ่รำยได้จำกกำรประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยได้ 

ซ.  ความเส่ียงอันเน่ืองมาจากข้อพพิาทเน่ืองจากการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตและส่วนแบ่งรายได้ 

นโยบำยของรัฐบำลยังไม่มีควำมแน่นอนเก่ียวกับกำรเรียกเก็บภำษีสรรพสำมิตส ำหรับบริกำรโทรคมนำคม นอกจำกนี ้ในเร่ืองท่ี
เก่ียวกบัภำษีสรรพสำมิต เม่ือวนัท่ี 11 มกรำคม 2551 กสท ได้ย่ืนค ำเสนอข้อพิพำทต่อสถำบนัอนญุำโตตลุำกำรเรียกร้องให้บริษัท
ช ำระค่ำผลประโยชน์ตอบแทนในปีสมัปทำนท่ี 12 ถึง 16 เพิ่มเติม พร้อมเบีย้ปรับและภำษีมลูค่ำเพิ่ม รวมเป็นเงินทัง้สิน้ประมำณ 
23,164 ล้ำนบำท เน่ืองจำกในช่วงปีสมัปทำนดงักล่ำว บริษัทได้น ำค่ำภำษีสรรพสำมิตท่ีได้ช ำระให้แก่กรมสรรพสำมิตไปแล้วมำหกั
ออกจำกผลประโยชน์ตอบแทนท่ีจะต้องน ำส่งให้แก่ กสท ตำมมติของคณะรัฐมนตรี และตำมหนังสือของ กสท และเม่ือวนัท่ี 28 
พฤษภำคม 2555 คณะอนญุำโตตลุำกำรได้มีค ำชีข้ำดให้ยกค ำเสนอข้อพิพำทของ กสท ดงักล่ำวโดยให้เหตผุลว่ำบริษัทได้ช ำระหนี ้
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ผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ กสท เสร็จสิน้แล้ว และหนีท้ัง้หมดดงักล่ำวได้ระงับไปแล้ว ต่อมำ กสท โต้แย้งค ำวินิจฉัยของคณะ
อนญุำโตตลุำกำรดงักล่ำวตอ่ศำลปกครองกลำง ซึง่ศำลปกครองกลำงพิพำกษำไม่เพิกถอนค ำชีข้ำดของอนญุำโตตลุำกำร อย่ำงไรก็
ตำม กสท ย่ืนอทุธรณ์ค ำพิพำกษำศำลปกครองกลำงตอ่ศำลปกครองสงูสดุ 

ฌ.  ความเส่ียงจากการข้อพพิาทต่าง ๆ 

บริษัทและบริษัทย่อยมีข้อพิพำทต่ำง ๆ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกบั กสท ท่ีเคยเป็นคู่สญัญำสัมปทำนกบับริษัท โดยข้อพิพำทดงักล่ำว
ปรำกฏตำมหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวม ซึง่หำกบริษัทหรือบริษัทย่อยแพ้คดี อำจส่งผลกระทบในทำงลบอย่ำงมีนยัส ำคญัต่อ
ธุรกิจ ฐำนะทำงกำรเงิน และผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทได้ 

2.  ความเส่ียงที่เกิดจากการแข่งขันในการประกอบธุรกิจ 

2.1  กิจการโทรคมนาคมของไทยมีการแข่งขันสูงและมีความอ่อนไหวต่อการแข่งขันด้านราคา 

ธุรกิจให้บริกำรโทรคมนำคมผ่ำนโทรศพัท์เคล่ือนท่ีของประเทศไทยนบัเป็นธุรกิจท่ีมีกำรแข่งขนัสงู และมีควำมอ่อนไหวตอ่กำรแข่งขนั
ด้ำนรำคำเน่ืองจำกตลำดโทรคมนำคมมีกำรเตบิโตอย่ำงมำกโดยเฉพำะปริมำณกำรใช้ข้อมลูในปีท่ีผ่ำนมำ โดยมีกำรแข่งขนัสงูทัง้ใน
ด้ำนรำคำ โปรโมชั่น รวมถึงกิจกรรมทำงกำรตลำดอ่ืน ๆ หำกกำรแข่งขันทำงด้ำนรำคำเพิ่มควำมรุนแรงขึน้ และหำกบริษัทและ 
ดีแทคไตรเน็ต ไม่สำมำรถตอบสนองต่อกำรแข่งขันดงักล่ำวได้ทนัท่วงทีและด้วยต้นทนุท่ีเหมำะสม กำรแข่งขนัดงักล่ำวอำจส่งผล
กระทบตอ่กำรด ำเนินธุรกิจและโอกำสทำงธุรกิจของบริษัท 

3.  ความเส่ียงเก่ียวกับการด าเนินงาน 

3.1  ความเส่ียงที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงจ านวนคล่ืนความถ่ีต ่าที่บริษัทถือครอง 

ในกำรติดตัง้อุปกรณ์เสำสญัญำณ 900 MHz นัน้จ ำเป็นท่ีจะต้องมีกำรดบัสญัญำณของ 850 MHz เดิมและบริเวณใกล้เคียงเพ่ือลด
กำรรบกวนกำรใช้งำนของลูกค้ำท่ีจะใช้งำนในย่ำน 900 MHz แต่กำรด ำเนินกำรดงักล่ำวอำจเป็นกำรลดพืน้ท่ีให้บริกำรหำกใน
บริเวณนัน้ไม่มีคล่ืนสัญญำณอ่ืนให้บริกำร ดีแทค ไตรเน็ตได้ท ำกำรวำงแผนกำรติดตัง้อุปกรณ์ 900 MHz อย่ำงรอบคอบเพ่ือลด
ปัญหำกำรรบกวนท่ีอำจเกิดขึน้ นอกจำกนีลู้กค้ำท่ีมีเคร่ืองที่ไม่รองรับคล่ืน 900 MHz ก็อำจจะมีปัญหำกำรเข้ำใช้งำนได้ โดยเฉพำะ
บริเวณท่ีไม่มีคล่ืนสัญญำณอ่ืน กรณีดงักล่ำวอำจส่งผลกระทบต่อควำมสำมำรถของบริษัท และดีเทค ไตรเน็ต ในกำรแข่งขันใน
ตลำด และอำจมีผลกระทบตอ่กำรด ำเนินธุรกิจ และโอกำสทำงธุรกิจของบริษัท 

3.2  ความเส่ียงจากความไม่ปลอดภัยของเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

ในโลกของเทคโนโลยีท่ีมีกำรใช้งำนและส่งข้อมลูอย่ำงมหำศำลรวมทัง้กำรท่ีเครือข่ำยมือถือมีกำรเช่ือมต่อทกุสิ่งทกุอย่ำง ( IoT) เข้ำ
ด้วยกนั เครือข่ำยของผู้ ให้บริกำรมีกำรเช่ือมต่อแลกเปล่ียนข้อมลูกบัภำยนอกมำกขึน้ ซึง่ท ำให้มีควำมเส่ียงทำงโลกเทคโนโลยีมำก
ขึน้ ดีแทค ไตรเน็ต ได้ด ำเนินกำรพัฒนำโครงข่ำยทำงระบบสำรสนเทศ ( IT) ให้มีควำมปลอดภัยมำกขึน้ นอกจำกนี ้ยังยกระดบั
ควำมสำมำรถของบุคลำกรท ำงำนทำงด้ำนควำมปลอดภยัของโครงข่ำย รวมถงึกำรพฒันำศนูย์ปฏิบตักิำรด้ำนควำมปลอดภยัอย่ำง
ต่อเน่ือง อย่ำงไรก็ตำม ควำมเส่ียงจำกควำมไม่ปลอดภัยของเทคโนโลยีและสำรสนเทศ ก็ยงัเป็นปัจจัยหนึ่งซึง่อำจกระทบต่อกำร
ด ำเนินธุรกิจและโอกำสทำงธุรกิจของบริษัท 

3.3  ความเส่ียงจากการรบกวนกันของคล่ืนความถ่ี 

คล่ืนควำมถ่ีย่ำน 890-895/935-940 MHz (หรือย่ำน 900 MHz) ท่ีดีแทค ไตรเน็ตชนะกำรประมลูจำกกำรประมลูในวนัท่ี 28 ตลุำคม 
2561 นัน้เป็นช่วงคล่ืนท่ีมีพืน้ท่ีกนัชนหรือกำร์ดแบนด์ (Guard Band) ไม่มำกนกั จึงอำจท ำให้เกิดปัญหำคล่ืนรบกวนกนัได้ ซึง่หำก
เกิดขึน้แล้วย่อมจะมีผลกระทบตอ่กำรให้บริกำรคล่ืนควำมถ่ีย่ำน 900 MHz แม้วำ่ผู้ รับใบอนญุำตแตล่ะรำยจะมีหน้ำท่ีท่ีจะต้องติดตัง้
ระบบปอ้งกนัคล่ืนสญัญำณรบกวน (filters) ของตนเอง รวมถงึร่วมกนัปอ้งกนัและแก้ไขปัญหำเพ่ือไม่ให้เกิดกำรรบกวนกนัของคล่ืน
ควำมถ่ี แตห่ำกผู้ รับใบอนญุำตไม่ปฏิบตัติำมก็เป็นอ ำนำจหน้ำท่ีของ กสทช. ในกำรจะบงัคบัใช้กฎหมำยเพ่ือแก้ไขปัญหำกำรรบกวน
กนัของคล่ืนดงักล่ำว ทัง้นี ้ดีแทค ไตรเน็ต ได้ประสำนงำนกับหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้องเพ่ือป้องกันปัญหำดงักล่ำวท่ีอำจเกิดขึน้เพ่ือให้
มัน่ใจวำ่จะสำมำรถบริหำรจดักำรคล่ืน 900 MHz ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประโยชน์สงูสดุ อย่ำงไรก็ดี หำกปัญหำกำรรบกวน



บริษัท โทเทิล่ แอ็คเซส็ คอมมนิูเคชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
 

ส่วนท่ี 1 ปัจจยัควำมเส่ียง หน้ำ 24 

ของคล่ืนควำมถ่ีไม่ได้รับกำรแก้ไขอย่ำงทนัท่วงที ย่อมส่งผลต่อกำรให้บริกำรของบริษัท และอำจกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจ และ
โอกำสทำงธุรกิจของบริษัท 

3.4  ความเส่ียงจากการหยุดชะงักของระบบการให้บริการโครงข่าย และระบบส าคัญอ่ืน ๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการ
ให้บริการ 

บริษัทและดีแทค ไตรเน็ต ตระหนกัถึงควำมเส่ียงต่ำง ๆ ท่ีอำจเกิดขึน้จำกกำรหยดุชะงกัของระบบกำรให้บริกำรโครงข่ำย และระบบ
ส ำคญัอ่ืน ๆ ซึง่อำจส่งผลกระทบต่อกำรให้บริกำร โดยบริษัทและดีแทค ไตรเน็ตมีกำรเตรียมควำมพร้อมและพฒันำแผนเพ่ือรองรับ
เหตฉุกุเฉินและกำรหยดุชะงกัของระบบกำรให้บริกำรโครงข่ำยและระบบส ำคญัอ่ืน ๆ อย่ำงตอ่เน่ือง 

บริษัทและดีแทค ไตรเน็ต ได้จดัท ำระบบกำรบริหำรจดักำรโครงข่ำย (Network Management System) ควบคมุและก ำหนดขัน้ตอน
กำรบ ำรุงรักษำโครงข่ำยและอปุกรณ์ เพ่ือให้โครงข่ำยและอปุกรณ์ทัง้หมดอยู่ในสภำพท่ีสำมำรถให้บริกำรด้ำนโทรคมนำคมแก่ลูกค้ำ
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพโดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง บริกำรเสียงและบริกำรข้อมลู และได้ปรับปรุงระบบเครือข่ำยส่งสญัญำณส ำรองให้ดีขึน้
โดยกำรเพิ่มกำรส่ือสญัญำณด้วยเส้นใยน ำแสงและเครือข่ำยระบบส่ือสญัญำณแสงหลำยช่องแบบ DWDM (Dense Wavelength 
Division Multiplexing) ท่ีมีประสิทธิภำพสงู รวมถงึได้จดัท ำและพฒันำแผนรองรับกำรหยดุชะงกัของระบบท่ีส ำคญัอ่ืน ๆ เช่น ระบบ
กำรจดัเก็บข้อมลู ระบบกำรจดัเก็บคำ่บริกำร และกำรให้บริกำรลกูค้ำ เพ่ือให้สำมำรถด ำเนินกำรและให้บริกำรลกูค้ำได้อย่ำงตอ่เน่ือง 
นอกจำกนี ้บริษัทและดีแทค ไตรเน็ต ยงัได้ก ำหนดแผนส ำรองเพ่ือรองรับเหตฉุุกเฉิน ซึง่ครอบคลุมถึงกำรลงทนุเพิ่มเติมในอุปกรณ์
ส ำคญัและระบบป้องกนัภยัต่ำง ๆ เช่น ระบบป้องกนัเพลิงไหม้ และระบบควบคมุกำรใช้งำนโครงข่ำยและอปุกรณ์แบบ Real Time 
โดยบริษัทและดีแทค ไตรเน็ต ได้จัดให้มีกำรฝึกฝนพนักงำนอย่ำงสม ่ำเสมอเพ่ือให้พนักงำนตระหนักถึงหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ 
ขัน้ตอนกำรปฏิบตัติำ่ง ๆ รวมถงึมีกำรทดสอบแผนรองรับตำ่ง ๆ อย่ำงเข้มงวด 

นอกจำกนี ้บริษัทและดีแทค ไตรเน็ตได้ท ำสญัญำประกนัภยัเพ่ือคุ้มครองกรณีท่ีเกิดเหตทุ ำให้โครงข่ำยและอปุกรณ์ของบริษัทได้รับ
ควำมเสียหำยเพ่ือลดผลกระทบของปัจจยัควำมเส่ียงดงักล่ำวท่ีจะมีตอ่บริษัทและดีแทค ไตรเน็ต 

3.5  การต้องพึ่งพาบุคคลภายนอกเก่ียวกับโครงข่ายโทรคมนาคม 

บริษัทต้องให้บริกำรโทรศพัท์เคล่ือนท่ีผ่ำนอุปกรณ์โทรคมนำคมท่ีมีควำมสลบัซบัซ้อน ซึง่รวมถงึโครงข่ำยโทรศพัท์เคล่ือนท่ีและสถำนี
ฐำน 2G/3G/4G ทัว่ประเทศ ดงันัน้ ควำมส ำเร็จของธุรกิจของบริษัทและของดีแทค ไตรเน็ต จงึขึน้อยู่กบักำรบ ำรุงรักษำและซอ่มแซม
โครงข่ำยและอปุกรณ์อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

ปัจจุบัน บริษัทได้ว่ำจ้ำงบุคคลภำยนอกเพ่ือให้บริกำรบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมอุปกรณ์ของสถำนีฐำนและระบบเครือข่ำยส่ง
สญัญำณบำงส่วนของบริษัท ผู้ ให้บริกำรเหล่ำนีไ้ด้ผ่ำนกระบวนกำรคดัเลือกและกำรทบทวนกำรปฏิบตัิงำนอย่ำงสม ่ำเสมอเพ่ือให้
แน่ใจได้ว่ำกำรให้บริกำรตรงตำมมำตรฐำนท่ีก ำหนด หำกบุคคลภำยนอกไม่สำมำรถปฏิบตัิหน้ำท่ีตำมสญัญำได้ หรือไม่สำมำรถ
ปฏิบตัิหน้ำท่ีได้ทนัท่วงทีและด้วยต้นทนุท่ีเหมำะสม ซึง่อำจส่งผลกระทบต่อคณุภำพและควำมเร็วของกำรให้บริกำรของบริษัทและ
ดีแทค ไตรเน็ต เพ่ือรักษำคุณภำพในกำรให้บริกำรบริษัทและดีแทค ไตรเน็ตอำจเปล่ียนผู้ ให้บริกำรถึงแม้ว่ำจะท ำให้ต้นทุนกำร
ด ำเนินกำรสงูขึน้ก็ตำม นอกจำกนี ้กำรให้บริกำรโทรคมนำคมของบริษัท และดีแทค ไตรเน็ต ต้องเช่ำใช้โครงข่ำยพืน้ท่ีเป็นของ บมจ. 
กสท. โทรคมนำคม และต้องโรมมิ่งบนโครงข่ำยคล่ืนควำมถ่ี 2300 MHz ของ บมจ. ทีโอที ปัญหำกำรบริกำรจัดกำรโครงข่ำย
โทรคมนำคมเหล่ำนีโ้ดยคูส่ญัญำ อำจกระทบตอ่กำรด ำเนินธุรกิจสถำนะทำงกำรเงิน และโอกำสทำงธุรกิจของบริษัทได้ 

4.  ความเส่ียงจากความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนเงนิตราต่างประเทศ 

บริษัทมีรำยได้หลกัเป็นสกุลเงินบำท ในขณะท่ีค่ำใช้จ่ำยส่วนใหญ่เป็นเจ้ำหนีก้ำรค้ำท่ีเกิดจำกซือ้เคร่ืองมือและอปุกรณ์ ซึง่บริษัทได้
ตกลงกบัคูค้่ำในกำรช ำระคำ่เคร่ืองมือและอปุกรณ์เป็นสกลุเงินบำท 

ส ำหรับในส่วนท่ีเหลือ บริษัทมีรำยได้ส่วนหนึ่งท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศจำกกำรให้บริกำรข้ำมแดนอตัโนมตัิ ซึง่บริษัทได้น ำรำยได้
ส่วนนีม้ำบริหำรให้สอดคล้องกับรำยจ่ำยท่ีเกิดขึน้ (Natural Hedge) และเข้ำท ำธุรกรรมป้องกันควำมเส่ียงด้ำนอตัรำแลกเปล่ียน
ตำมที่เหน็สมควร 
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5.  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่อาจมีอิทธิพลต่อการด าเนินการตัดสินใจต่าง ๆ ของบริษัท 

เทเลนอร์และบริษัทไทย เทลโค โฮลดิง้ส์ จ ำกดั ตำ่งเป็นผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทโดยถือหุ้นรวมกนัคดิเป็นร้อยละ 65.05 (ข้อมลู ณ 
วนัท่ี 1 พฤศจิกำยน 2561) ของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดของบริษัท 

อนึ่ง บริษัท ไทย เทลโค โฮลดิง้ส์ จ ำกดั ได้มีกำรปรับโครงสร้ำงกำรถือหุ้นเม่ือเดือนกรกฎำคม 2555 โดยกลุ่มเบญจรงคกุล ซึง่เป็นผู้
ก่อตัง้บริษัทได้เข้ำมำถือหุ้นในบริษัท ผ่ำนกำรถือหุ้นใน บริษัทไทย เทลโค โฮลดิง้ส์ จ ำกดั โดยถือหุ้นทัง้สิน้ร้อยละ 51 ของจ ำนวนหุ้น
ท่ีจ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดของ บริษัท ไทย เทลโค โฮลดิง้ส์ จ ำกดั 

ดงันัน้ เทเลนอร์และ บริษัทไทย เทลโค โฮลดิง้ส์ จ ำกดั (รวมถึงกลุ่มเบญจรงคกุล) อำจมีอิทธิพลต่อกำรด ำเนินกำรตดัสินใจต่ำง ๆ 
ของบริษัทเว้นแต่กรณีท่ีบุคคลดงักล่ำวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเน่ืองจำกบุคคลดงักล่ำวมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษหรือมีส่วนได้เสีย
ในเร่ืองดงักล่ำว 
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4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

บริษัทมีทรัพย์สินท่ีใช้ในกำรประกอบธุรกิจจ ำแนกได้เป็น 4 ประเภทหลกั ได้แก่ 

รายละเอียดสินทรัพย์ 
มูลค่าสุทธิตามงบการเงนิรวม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 
(ล้านบาท) 

มูลค่าสุทธิตามงบการเงนิรวม 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

(ล้านบาท) 

ทรัพย์สินประเภทที่ดิน อำคำร และอปุกรณ์ 45,569.5   53,853.9 

ทรัพย์สินประเภทใบอนญุำตให้ใช้คลื่นควำมถ่ี 8,921.0   54,219.2 

ทรัพย์สินประเภทสิทธิกำรใช้อปุกรณ์รอตดับญัช ี 12,235.3             - 

สินทรัพย์ไมมี่ตวัตนอ่ืน  1,182.9     1,290.0 

รวม 67,908.7 109,363.1 

 

4.1 ทรัพย์สินประเภทที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 

รำยละเอียดสินทรัพย์ถำวรหลกัของบริษัทและบริษัทย่อยมีดงันี ้ 

รายละเอียดสินทรัพย์ 
มูลค่าสุทธิตามงบการเงนิรวม  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560  
(ล้านบาท) 

มูลค่าสุทธิตามงบการเงนิรวม  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561  

(ล้านบาท) 

ที่ดิน       994.6       986.5 

อำคำรและสว่นปรับปรุงอำคำร        314.7       274.2 

สว่นปรับปรุงสิทธิกำรเชำ่      622.3      580.3 

อปุกรณ์ใช้ในกำรด ำเนินงำนสนบัสนนุกำรให้บริกำรวิทยุ
คมนำคมระบบเซลลลูำ่ร์ 

41,403.3 49,126.2 

สว่นปรับปรุงอำคำร-สถำนีรับสง่สญัญำณ       16.4       11.6 

เคร่ืองตกแตง่ ติดตัง้และเคร่ืองใช้ส ำนกังำน        58.0        60.2 

เคร่ืองมือและอปุกรณ์      600.3      534.7 

สินทรัพย์ถำวรอื่น   1,559.9   2,280.2 

รวม 45,569.5 53,853.9 

 

ปัจจุบนับริษัทมีท่ีดิน อำคำรและส่วนปรับปรุงอำคำร คิดเป็นมลูค่ำรวมประมำณ 1,260.7 ล้ำนบำท (ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561) 
โดยส่วนใหญ่ใช้เป็นพืน้ท่ีส ำหรับกำรตดิตัง้สถำนีฐำน  

ทัง้นี ้บริษัทมีกำรท ำสัญญำเช่ำพืน้ท่ีของอำคำรจัตุรัสจำมจุรีเพ่ือใช้เป็นส ำนักงำนใหญ่โดยครบก ำหนดระยะเวลำเช่ำในปี 2564 
นอกจำกนี ้บริษัทมีกำรเช่ำพืน้ท่ีเพ่ือด ำเนินกำรส ำนกังำนบริกำรลูกค้ำโดยมีระยะเวลำกำรเช่ำและอตัรำค่ำเช่ำแตกต่ำงกนัไปขึน้อยู่
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กบัต ำแหน่งที่ตัง้ รวมทัง้มีกำรเช่ำท่ีดนิและพืน้ท่ีในอำคำรเพ่ือใช้ในกำรท ำสถำนีฐำนและชมุสำย โดยมีระยะเวลำกำรเช่ำเฉล่ีย 1-3 ปี 
โดยทัว่ไปบริษัทจะท ำสญัญำเช่ำท่ีดินเพ่ือใช้ในกำรตดิตัง้สถำนีฐำนและตอ่อำยสุญัญำเม่ือระยะเวลำกำรเช่ำสิน้สดุลง  

อำยกุำรให้ประโยชน์โดยประมำณของสินทรัพย์ประเภทตำ่ง ๆ ของบริษัทมีดงัตอ่ไปนี ้     

- อำคำรและส่วนปรับปรุงส ำนกังำน 5 - 20 ปี 

- ส่วนปรับปรุง 3 - 12 ปี 

- อุปกรณ์ใช้ในกำรด ำเนินงำนสนบัสนนุกำรให้บริกำร
วทิยคุมนำคมระบบเซลลลู่ำร์ 

3 - 15 ปี, และตำมอำยท่ีุเหลือของสญัญำสมัปทำน 

- ส่วนปรับปรุงอำคำรสถำนีรับส่งสญัญำณ 20 ปี 

- เคร่ืองตกแตง่ ตดิตัง้และเคร่ืองใช้ส ำนกังำน 5 ปี 

- เคร่ืองมือและอปุกรณ์ 3 ปี และ 5 ปี 

- อปุกรณ์ส่ือโฆษณำและอปุกรณ์ส่ือสำร 2 - 5 ปี 

- สินทรัพย์ถำวรอ่ืน 5 ปี 

 

4.2 ใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี 

บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ำกดั เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ได้รับใบอนญุำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีดงันี ้ 
ก. ใบอนญุำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี และใบอนญุำตกำรประกอบกิจกำรโทรคมนำคมแบบท่ีสำม จำก กสทช.  มีก ำหนดระยะเวลำ 15 

ปี (ตัง้แต่วันท่ี 7 ธันวำคม 2555 และสิน้สุด ณ วันท่ี 6 ธันวำคม 2570) เพ่ือประกอบกิจกำรโทรคมนำคมเคล่ือนท่ีสำกล 
(International Mobile Telecommunication - IMT) ย่ำน 2.1 GHz โดยดีแทค ไตรเน็ต มีหน้ำท่ีต้องช ำระเงินประมลูส ำหรับกำร
ได้รับใบอนญุำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีดงักล่ำวในรำคำ 14,445 ล้ำนบำท ซึง่ด ำเนินกำรช ำระเงินประมลูเรียบร้อยแล้ว  

ข. ใบอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี จำก กสทช. มีก ำหนดระยะเวลำ 15 ปี (ตัง้แต่วนัท่ี 16 ธันวำคม 2561 และสิน้สุด ณ วนัท่ี 15 
ธันวำคม 2576) เพ่ือประกอบกิจกำรโทรคมนำคมเคล่ือนท่ีสำกล ( International Mobile Telecommunication - IMT) ย่ำน 
1800 MHz โดยดีแทค ไตรเน็ต มีหน้ำท่ีต้องช ำระเงินประมูลส ำหรับกำรได้รับใบอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีดงักล่ำวในรำคำ 
13,386.77 ล้ำนบำท (รวมภำษีมลูคำ่เพิ่ม) ซึง่ด ำเนินกำรช ำระเงินไปแล้วทัง้สิน้ 6,693.39 ล้ำนบำท  

ค. ใบอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี จำก กสทช. มีก ำหนดระยะเวลำ 15 ปี (ตัง้แต่วนัท่ี 16 ธันวำคม 2561 และสิน้สุด ณ วนัท่ี 15 
ธันวำคม 2576) เพ่ือประกอบกิจกำรโทรคมนำคมเคล่ือนท่ีสำกล ( International Mobile Telecommunication - IMT) ย่ำน 
900 MHz โดยดีแทค ไตรเน็ต มีหน้ำท่ีต้องช ำระเงินประมูลส ำหรับกำรได้รับใบอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีดงักล่ำวในรำคำ 
40,728.48 ล้ำนบำท (รวมภำษีมลูคำ่เพิ่ม) ซึง่ด ำเนินกำรช ำระเงินไปแล้วทัง้สิน้ 4,301.40 ล้ำนบำท  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 มลูคำ่ต้นทนุกำรได้รับใบอนญุำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี (สทุธิ) ตำมงบกำรเงินรวมของบริษัทมีมลูคำ่ประมำณ 
54,219 ล้ำนบำท 
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4.3 ทรัพย์สินประเภทสิทธิการใช้อุปกรณ์รอตัดบัญชี 

บริษัทมีสิทธิประกอบกิจกำรโทรคมนำคมตำมสัญญำร่วมกำรงำนและตำมควำมในมำตรำ 80 แห่ง พ.ร.บ. กำรประกอบกิจกำร
โทรคมนำคม โดยตำมสญัญำร่วมกำรงำน บริษัทจะต้องจัดหำเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทัง้หมดในกำรด ำเนินกำรและโอนกรรมสิทธิ
เคร่ืองมือและอุปกรณ์นัน้ให้แก่ กสท โดยบริษัทมีสิทธิในกำรใช้อุปกรณ์ดงักล่ำวในกำรให้บริกำรตลอดอำยุสญัญำซึง่ครบก ำหนด
แล้วในวนัท่ี 15 กนัยำยน 2561 ทัง้นี ้สิทธิกำรใช้อปุกรณ์รอตดับญัชี (สทุธิ) ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 ตำมงบกำรเงินรวมของบริษัท
ไม่มีมลูคำ่คงเหลือ 

4.4 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืน 

สินทรัพย์ไม่มีตวัตนอ่ืนของบริษัทหมำยถงึ ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ และ ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ระหวำ่งกำรพฒันำ ซึง่ตำมงบกำรเงิน
รวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 มีมลูคำ่ประมำณ 1,290 ล้ำนบำท  

รายละเอียดสินทรัพย์  
มูลค่าสุทธิ ณ  

วันที่ 31 ธันวาคม 2560 
(ล้านบาท) 

มูลค่าสุทธิ ณ  
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

(ล้านบาท) 

ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ 

ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ระหวำ่งกำรพฒันำ 

   955.4 

   227.5 

  964.9 

   325.1 

รวม  1,182.9 1,290.0 

 

4.5 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

ปัจจุบนั บริษัทมุ่งเน้นธุรกิจให้บริกำรโทรศพัท์เคล่ือนท่ีเป็นหลกั โดยบริษัทลงทนุในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเพ่ือสนับสนุนกิจกำร
หลกัของบริษัทในแง่ของกำรบริหำรสินทรัพย์และอสงัหำริมทรัพย์ และเพ่ือประกอบธุรกิจอ่ืนท่ีเก่ียวเน่ืองหรือเป็นประโยชน์กบัธุรกิจ
ให้บริกำรโทรศพัท์เคล่ือนท่ี 

ในกำรดแูลบริหำรกิจกำรของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม บริษัทได้แต่งตัง้กรรมกำรท่ีมีประสบกำรณ์ท่ีเหมำะสมกบักิจกำรนัน้  ๆ เพ่ือ
เป็นตวัแทนของบริษัทในกำรด ำเนินกำรดงันี ้

(1) ปฏิบตัหิน้ำท่ีและรับผิดชอบให้เกิดผลกำรด ำเนินงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

(2) ดแูลและทบทวนผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทเหล่ำนัน้ทกุไตรมำสเป็นอย่ำงน้อย 

(3) ลงมตอิอกเสียงในกำรประชมุคณะกรรมกำรบริษัทและท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 
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5 ข้อพพิาททางกฎหมาย 

ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยของบริษัทเป็นคู่ควำมหรือคู่กรณีในคดีหรือข้อพิพำทส ำคัญท่ียังไม่สิน้สุดมี
รำยละเอียดดงันี ้

5.1 คดีหรือข้อพพิาทท่ียังไม่สิน้สุดโดยเป็นคดีที่มีทุนทรัพย์เกินกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น 

5.1.1 ข้อพพิาทระหว่างบริษัทและทีโอทีเก่ียวกับการช าระค่าเช่ือมโยงโครงข่ายโทรศัพท์เคล่ือนที่ (Access Charge) 

ตำมท่ี ทีโอที กสท และบริษัท ได้ร่วมกันท ำข้อตกลงเร่ืองกำรเช่ือมโยงโครงข่ำยโทรศัพท์เคล่ือนท่ีแบบจดทะเบียนรำยเดือน 
(Postpaid) เม่ือวนัท่ี 22 กุมภำพนัธ์ 2537 และโทรศพัท์เคล่ือนท่ีแบบใช้บตัรเติมเงินล่วงหน้ำ (Prepaid Card) เม่ือวนัท่ี 2 เมษำยน 
2544 โดยสำระส ำคญัของข้อตกลงมีอยู่วำ่ทีโอทีจะเช่ือมโยงโครงข่ำยเลขหมำยโทรศพัท์เคล่ือนท่ีท่ีบริษัทให้บริกำรให้สำมำรถใช้งำน
ได้อย่ำงสมบูรณ์ โดยทีโอทีจะคิดค่ำเช่ือมโยงโครงข่ำย (Access Charge) ในอัตรำเลขหมำยละ 200 บำทต่อเดือน ส ำหรับกำร
ให้บริกำรโทรศพัท์เคล่ือนท่ีแบบจดทะเบียนรำยเดือน และในอตัรำร้อยละ 18 ของรำคำหน้ำบตัร (รวมภำษีมลูค่ำเพิ่มแล้ว) ส ำหรับ
กำรให้บริกำรโทรศพัท์เคล่ือนท่ีแบบใช้บตัรเตมิเงินล่วงหน้ำ (Prepaid Card)  

ภำยหลงัจำกท่ีมีกำรท ำข้อตกลงกำรเช่ือมโยงโครงข่ำยกนัแล้ว บริษัทได้ปฏิบตัิตำมข้อตกลงดงักล่ำวโดยช ำระค่ำเช่ื อมโยงโครงข่ำย
ให้แก่ทีโอทีตลอดมำ จนกระทัง่เม่ือวนัท่ี 17 พฤษภำคม 2549 กทช. ได้ออกประกำศ กทช. ว่ำด้วยกำรใช้และเช่ือมต่อโครงข่ำย
โทรคมนำคม (Interconnection Charge) ซึง่ก ำหนดให้ผู้ รับใบอนญุำตท่ีมีโครงข่ำยโทรคมนำคมทกุรำย ต้องให้ผู้ รับใบอนญุำตท่ีมี
โครงข่ำยโทรคมนำคมรำยอ่ืนเช่ือมต่อโครงข่ำยโทรคมนำคมกบัโครงข่ำยของตนตำมท่ีมีกำรร้องขอ  และให้ผู้ ให้เช่ือมต่อโครงข่ำยมี
สิทธิท่ีจะเรียกเก็บคำ่ตอบแทนกำรเช่ือมตอ่โครงข่ำย (Interconnection Charge) ในอตัรำท่ีสะท้อนต้นทนุ  

ภำยหลังจำกท่ีประกำศดงักล่ำวใช้บงัคบั เม่ือวนัท่ี 17 พฤศจิกำยน 2549 บริษัทได้ระงับกำรช ำระค่ำเช่ือมโยงโครงข่ำย (Access 
Charge) ทัง้แบบจดทะเบียนรำยเดือน (Postpaid) และแบบใช้บตัรเติมเงินล่วงหน้ำ (Prepaid Card) และแจ้งให้ทีโอทีทรำบว่ำ
บริษัทจะช ำระเป็นค่ำเช่ือมตอ่โครงข่ำย (Interconnection Charge) แทน แตที่โอทีโต้แย้งสิทธิของบริษัทและปฏิเสธท่ีจะรับช ำระเงิน
ค่ำเช่ือมต่อโครงข่ำย (Interconnection Charge) โดยเม่ือวนัท่ี 9 พฤษภำคม 2554 ทีโอทีได้ย่ืนค ำฟ้องต่อศำลปกครองเรียกร้องให้ 
กสท และบริษัทร่วมกนัรับผิดช ำระค่ำเช่ือมโยงโครงข่ำย (Access Charge) อนัได้แก่ (ก) ค่ำเช่ือมโยงโครงข่ำย (Access Charge) 
ตำมข้อตกลงกำรเช่ือมโยงโครงข่ำยตัง้แต่วนัท่ี 18 พฤศจิกำยน 2549 ถึงวนัท่ี 9 พฤษภำคม 2554 และ (ข) ส่วนแบ่งรำยได้จ ำนวน
คร่ึงหนึง่ที่ กสท ได้รับจำกบริษัท (เน่ืองจำกบริษัทและ กสท มิได้ช ำระให้แก่ทีโอทีตำมข้อตกลงกำรเช่ือมโยงโครงข่ำย) ตัง้แต่วนัท่ี 16 
กนัยำยน 2549 ถึงวนัท่ี 9 พฤษภำคม 2554 พร้อมภำษีมลูค่ำเพิ่มและดอกเบีย้ รวมเป็นเงินจ ำนวนทัง้สิน้ประมำณ 113,319 ล้ำน
บำท ต่อมำบริษัทได้รับแจ้งเม่ือวันท่ี 10 ตุลำคม 2557 ว่ำทีโอทีได้แก้ไขเพิ่มเติมค ำฟ้องเม่ือวนัท่ี 31 กรกฎำคม 2557 โดยแก้ไข
เพิ่มเติมจ ำนวนค่ำเสียหำยพร้อมภำษีมูลค่ำเพิ่มและดอกเบีย้ เป็นจ ำนวนประมำณ 245,638 ล้ำนบำท (ค ำนวณถึงวันท่ี 10 
กรกฎำคม 2557) ส่วนประเดน็อ่ืน ๆ ไม่ได้มีกำรแก้ไขเพิ่มเตมิแตอ่ย่ำงใด ขณะนีค้ดีอยู่ระหวำ่งกำรพิจำรณำของศำลปกครองกลำง 

จำกควำมเหน็ของที่ปรึกษำกฎหมำยของบริษัท บริษัทเช่ือวำ่บริษัทไม่มีภำระที่จะต้องช ำระค่ำเช่ือมโยงโครงข่ำยในอตัรำค่ำเช่ือมโยง
โครงข่ำย (Access Charge) ตำมท่ีระบุไว้ในข้อตกลงเดิมทัง้สองฉบบั เน่ืองจำกข้อตกลงดงักล่ำวไม่เป็นไปตำมหลักกฎหมำยใน
ปัจจบุนั (โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งประกำศว่ำด้วยกำรใช้และเช่ือมตอ่โครงข่ำยโทรคมนำคม) และบริษัทได้มีหนงัสือบอกเลิกข้อตกลงเดิม
แล้ว ดงันัน้ บริษัทเช่ือว่ำผลสรุปของข้อพิพำทและกระบวนกำรยุตธิรรมในอนำคตไม่น่ำจะส่งผลกระทบอย่ำงมีสำระส ำคญัตอ่ฐำนะ
กำรเงินของบริษัท 

ผลกระทบสุทธิ (ก่อนภำษีเงินได้) จำกกำรท่ีบริษัทหยุดบนัทกึค่ำเช่ือมโยงโครงข่ำยตำมข้อตกลงเดิม (Access Charge) ตัง้แต่วนัท่ี 
18 พฤศจิกำยน 2549 ถึงวนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 ท ำให้บริษัทมีค่ำใช้จ่ำยลดลงประมำณ 69,113 ล้ำนบำท และถึงแม้ว่ำบริษัทจะ
หยุดบนัทกึค่ำเช่ือมโยงโครงข่ำย (Access Charge) ตัง้แต่วนัท่ี 8 พฤศจิกำยน 2550 แล้วก็ตำม บริษัทได้บนัทกึส ำรองค่ำใช้จ่ำยท่ี
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อำจจะเกิดขึน้จำกผลสรุปของข้อพิพำทหรือกระบวนกำรพิจำรณำคดีดงักล่ำวข้ำงต้นไว้ในบญัชีจ ำนวนหนึ่งตำมท่ีบริษัทเห็นว่ำ
เหมำะสมแล้ว 

5.1.2 ข้อพพิาทระหว่างบริษัทและ กสท เก่ียวกับการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตจากการให้บริการโทรคมนาคม 

เม่ือวนัท่ี 11 กมุภำพนัธ์ 2546 คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ผู้ ให้บริกำรโทรคมนำคมซึง่รวมถึงบริษัทมีสิทธิน ำเงินค่ำภำษีสรรพสำมิตท่ีได้
ช ำระให้แก่รัฐแล้วตลอดทัง้ปี (ไม่รวมดอกเบีย้ ค่ำปรับ หรือเงินเพิ่มใด ๆ) มำหกัออกจำกจ ำนวนเงินผลประโยชน์ตอบแทนท่ีบริษัท
ต้องน ำส่งให้แก่ กสท เม่ือสิน้ปีด ำเนินกำรตำมสญัญำร่วมกำรงำนได้ และเม่ือวนัท่ี 27 มีนำคม 2546 กสท ได้มีหนงัสือแจ้งให้บริษัท
ด ำเนินกำรตำมมตคิณะรัฐมนตรีดงักล่ำว ซึง่ตอ่มำมตคิณะรัฐมนตรีดงักล่ำวถกูยกเลิกเม่ือวนัท่ี 23 มกรำคม 2550 

ภำยหลังจำกท่ีมีกำรยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี ข้ำงต้น เม่ือวันท่ี 11 มกรำคม 2551 กสท ได้ย่ืนค ำเสนอข้อพิพำทต่อสถำบัน
อนุญำโตตุลำกำร เรียกร้องให้บริษัทช ำระค่ำผลประโยชน์ตอบแทนในปีสัมปทำนท่ี 12 ถึง 16 เพิ่มเติม พร้อมเบีย้ปรับและ
ภำษีมูลค่ำเพิ่ม รวมเป็นเงินจ ำนวนทัง้สิน้ประมำณ  23,164 ล้ำนบำท เสมือนหนึ่งว่ำ กสท ไม่เคยอนุญำตให้บริษัทน ำค่ำภำษี
สรรพสำมิตท่ีได้ช ำระให้แก่รัฐมำหกัออกจำกผลประโยชน์ตอบแทนท่ีบริษัทต้องน ำส่งให้แก่ กสท ตำมสญัญำร่วมกำรงำนแตอ่ย่ำงใด 
คณะอนุญำโตตุลำกำรได้มีค ำชีข้ำด ลงวนัท่ี 28 พฤษภำคม 2555 ให้บริษัทชนะคดีและยกค ำเสนอข้อพิพำทของ กสท ทัง้หมด 
อย่ำงไรก็ดี เม่ือวนัท่ี 31 สิงหำคม 2555 กสท ได้ย่ืนค ำร้องขอให้ศำลปกครองกลำงเพิกถอนค ำชีข้ำดของคณะอนุญำโตตุลำกำร
ดงักล่ำว และเม่ือวนัท่ี 29 มกรำคม 2559 ศำลปกครองกลำงพิพำกษำไม่เพิกถอนค ำชีข้ำดของคณะอนญุำโตตลุำกำรท่ีพิพำท  กสท 
ได้อทุธรณ์ค ำพิพำกษำศำลปกครองกลำงตอ่ศำลปกครองสงูสดุ ขณะนีค้ดีอยู่ระหวำ่งกำรพิจำรณำของศำลปกครองสงูสดุ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 บริษัทมิได้บนัทกึผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติมตำมท่ี กสท เรียกเก็บข้ำงต้นไว้ในงบกำรเงิน เน่ืองจำก
บริษัทเช่ือวำ่ค ำพิพำกษำของศำลปกครองจะไม่ส่งผลกระทบตอ่ฐำนะกำรเงินของบริษัทอย่ำงมีนยัส ำคญั 

5.1.3 ข้อพิพาทระหว่างบริษัทและ กสท เก่ียวกับวิธีการค านวณผลประโยชน์ตอบแทนอันเกิดจากรายได้ค่าเช่ือมต่อ
โครงข่ายโทรคมนาคม (Interconnection Charge) 

กสท ได้ย่ืนค ำเสนอข้อพิพำทตอ่สถำบนัอนญุำโตตลุำกำรเพ่ือเรียกให้บริษัทช ำระผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเตมิตำมสญัญำร่วมกำร
งำน อนัเกิดจำกรำยได้คำ่ IC หลำยข้อพิพำท ดงันี ้

- ในปี 2549 กสท ได้ย่ืนค ำเสนอข้อพิพำทต่อสถำบนัอนุญำโตตุลำกำรเก่ียวกับกำรเรียกเก็บผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติม
ส ำหรับปีสมัปทำนท่ี 11 ถงึปีสมัปทำนท่ี 14 จำกรำยได้ค่ำ IC ท่ีบริษัทได้รับจำกผู้ประกอบกิจกำรโทรคมนำคมบำงรำยท่ีเข้ำมำ
ใช้โครงข่ำยโทรคมนำคมของบริษัทก่อนประกำศว่ำด้วยกำรใช้และเช่ือมตอ่โครงข่ำยโทรคมนำคมมีผลใช้บงัคบั เป็นจ ำนวน 14 
ล้ำนบำท 

- ในปี 2553 กสท ได้ย่ืนค ำเสนอข้อพิพำทต่อสถำบนัอนุญำโตตุลำกำรเพ่ือเรียกให้บริษัทช ำระผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติม
ส ำหรับปีสมัปทำนท่ี 15 ในเร่ืองเดียวกนันีอี้กเป็นจ ำนวน 4.4 ล้ำนบำท 

- ในปี 2554 กสท ได้ย่ืนค ำเสนอข้อพิพำทตอ่สถำบนัอนญุำโตตลุำกำร เพ่ือเรียกร้องให้บริษัทช ำระผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติม
ส ำหรับรำยได้คำ่ IC ในปีสมัปทำนท่ี 16 (16 กนัยำยน 2549 - 15 กนัยำยน 2550) ท่ีขำดไปรวมทกุคดอีีก เป็นจ ำนวนประมำณ 
4,026 ล้ำนบำท พร้อมเบีย้ปรับอตัรำร้อยละ 1.25 ต่อเดือนของเงินท่ีค้ำงช ำระ เน่ืองจำกบริษัทค ำนวณผลประโยชน์ตอบแทน
ให้แก่ กสท โดยกำรหักกลบระหว่ำงรำยได้ค่ำ IC ท่ีบริษัทได้รับจำกผู้ ประกอบกำรรำยอ่ืนและรำยจ่ำยค่ำ IC ท่ีบริษัทถูก
ผู้ประกอบกำรรำยอ่ืนเรียกเก็บ แต่ กสท เรียกร้องให้บริษัทช ำระผลประโยชน์ตอบแทนของรำยได้ค่ำ IC ท่ีบริษัทได้รับจำก
ผู้ประกอบกำรรำยอ่ืนทัง้หมดโดยไม่ให้น ำรำยจ่ำยคำ่ IC ท่ีบริษัทถกูผู้ประกอบกำรรำยอ่ืนเรียกเก็บมำหกัออก  

- นอกจำกนี ้ในปี 2554 กสท ยังได้ย่ืนค ำเสนอข้อพิพำทต่อสถำบนัอนุญำโตตุลำกำรอีกคดีหนึ่ง  ในข้อพิพำทหมำยเลขด ำท่ี 
90/2554 เพ่ือเรียกร้องให้บริษัทช ำระผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติมส ำหรับรำยได้ค่ำ IC ในปีสมัปทำนท่ี 16 อย่ำงไรก็ดี เม่ือ
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วนัท่ี 14 สิงหำคม 2557 คณะอนญุำโตตลุำกำรได้มีค ำชีข้ำด (ข้อพิพำทหมำยเลขแดงท่ี 75/2557) ให้ยกข้อเรียกร้องท่ี กสท 
ขอให้บริษัทช ำระผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติมส ำหรับรำยได้ค่ำ IC ส ำหรับปีสมัปทำนท่ี 16 เป็นจ ำนวนเงิน 4 ล้ำนบำท ซึง่ 
กสท ได้ย่ืนค ำร้องขอเพิกถอนค ำชีข้ำดของคณะอนญุำโตตลุำกำรตอ่ศำลปกครองกลำงเม่ือวนัท่ี 3 ธนัวำคม 2557 แล้ว 

- ในปี 2555 กสท ได้ย่ืนค ำเสนอข้อพิพำทตอ่สถำบนัอนญุำโตตลุำกำรเพ่ือเรียกร้องให้บริษัทช ำระผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติม
ส ำหรับรำยได้คำ่ IC ส ำหรับปีสมัปทำนท่ี 17 เป็นจ ำนวนประมำณ 3,860 ล้ำนบำท พร้อมเบีย้ปรับ  

- ในปี 2556 กสท ได้ย่ืนค ำเสนอข้อพิพำทตอ่สถำบนัอนญุำโตตลุำกำรเพ่ือเรียกร้องให้บริษัทช ำระผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติม
ส ำหรับรำยได้คำ่ IC ส ำหรับปีสมัปทำนท่ี 18 อีกเป็นจ ำนวนประมำณ 3,340 ล้ำนบำท พร้อมเบีย้ปรับ  

- ในปี 2558 กสท ได้ย่ืนค ำเสนอข้อพิพำทตอ่สถำบนัอนญุำโตตลุำกำรเพ่ือเรียกร้องให้บริษัทช ำระผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติม
ส ำหรับรำยได้ค่ำ IC ส ำหรับปีสัมปทำนท่ี 19 เป็นจ ำนวนประมำณ 3,667 ล้ำนบำทพร้อมทัง้เบีย้ปรับ และผลประโยชน์ตอบ
แทนเพิ่มเตมิส ำหรับรำยได้คำ่ IC ส ำหรับปีสมัปทำนท่ี 20 เป็นจ ำนวนประมำณ 3,914 ล้ำนบำท พร้อมทัง้เบีย้ปรับ  

ข้อพิพำทข้ำงต้นยังอยู่ระหว่ำงกระบวนกำรพิจำรณำของอนุญำโตตุลำกำรและศำล (แล้วแต่กรณี) อย่ำงไรก็ดี บริษัทเช่ือว่ำค ำ
วนิิจฉยัชีข้ำดของคณะอนญุำโตตลุำกำรหรือศำลจะไม่ส่งผลกระทบอย่ำงมีนยัส ำคญัตอ่ฐำนะทำงกำรเงินของบริษัท  

ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2561 บริษัทมิได้บันทึกผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติมท่ี กสท เรียกเก็บข้ำงต้นไว้ในงบกำรเงิน เน่ืองจำก
ควำมเห็นของท่ีปรึกษำกฎหมำยของบริษัท บริษัทเห็นว่ำบริษัทไม่มีหน้ำท่ีต้องช ำระผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติมให้แก่ กสท ใน
จ ำนวนตำมที่ กสท เรียกร้องแตอ่ย่ำงใด 

5.1.4 ข้อพิพาทระหว่างบริษัทและ กสท เก่ียวกับการส่งมอบเสาอากาศและอุปกรณ์เสาอากาศ (Towers) ที่ติดตัง้และ
เปิดให้บริการแล้วให้แก่ กสท ตามสัญญาร่วมการงาน 

เม่ือวนัท่ี 19 กุมภำพนัธ์ 2551 กสท ได้เสนอข้อพิพำทต่อสถำบนัอนญุำโตตลุำกำรเรียกร้องให้บริษัทส่งมอบและโอนกรรมสิทธ์ิเสำ
อำกำศและอุปกรณ์เสำอำกำศท่ีติดตัง้และเปิดให้บริกำรแล้วจ ำนวน 121 ต้นให้แก่ กสท ในปี 2552 กสท ได้เพิ่มจ ำนวนเสำอำกำศ
และอุปกรณ์เสำอำกำศท่ีเรียกร้องให้บริษัทส่งมอบจำกเดิมจ ำนวน 121 ต้น เป็นจ ำนวน 3,873 ต้น และในปี 2555 กสท ได้เพิ่ม
จ ำนวนเสำอำกำศและอุปกรณ์เสำอำกำศ จำกเดิมจ ำนวน 3,873 ต้น เป็นจ ำนวน 4,968 ต้น โดยหำกบริษัทไม่สำมำรถส่งมอบและ
โอนกรรมสิทธ์ิได้ กสท เรียกร้องให้บริษัทช ำระค่ำเสียหำยแทนเป็นเงิน รวมเป็นมลูค่ำควำมเสียหำยทัง้สิน้ 2,392 ล้ำนบำท เม่ือวนัท่ี 
3 มกรำคม 2556 กสท ได้ย่ืนค ำฟ้องตอ่ศำลปกครองกลำงเรียกร้องให้บริษัทส่งมอบและโอนกรรมสิทธ์ิเสำโครงเหล็กเพ่ิมเตมิอีก 696 
ต้น หรือรวมเป็นมลูค่ำควำมเสียหำยตำมฟ้องจ ำนวนทัง้สิน้ 351 ล้ำนบำท (รวมดอกเบีย้) ต่อมำเม่ือวนัท่ี 1 กนัยำยน 2558 บริษัท
ได้รับแจ้งว่ำ กสท ได้แก้ไขเพ่ิมเติมค ำเสนอข้อพิพำทโดยเรียกร้องให้บริษัทส่งมอบและโอนกรรมสิทธ์ิเสำอำกำศและอุปกรณ์เสำ
อำกำศอีกจ ำนวน 48 ต้น หำกไม่สำมำรถส่งมอบได้ให้บริษัทช ำระค่ำเสียหำยแทนเป็นเงินอีกจ ำนวน 20 ล้ำนบำท ส่วนประเดน็อ่ืน ๆ 
ในข้อพิพำทไม่ได้มีกำรแก้ไขเพิ่มเตมิแตอ่ย่ำงใด 

อย่ำงไรก็ดี ตำมท่ีกล่ำวในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ข้อ 25.6 (ฉ) บริษัทได้ลงนำมในสัญญำระงับข้อพิพำทและให้บริกำร
เก่ียวกบัเสำโทรคมนำคมกบั กสท เม่ือวนัท่ี 14 กนัยำยน 2561 โดย กสท ตกลงท่ีจะระงบัข้อพิพำทท่ีเก่ียวข้องกบักรรมสิทธ์ิในเสำ
โทรคมนำคมทัง้หมด และให้ดีแทค ไตรเน็ต ใช้บริกำรพืน้ท่ีเสำโทรคมนำคมเหล่ำนัน้เพ่ือใช้ในกำรด ำเนินธุรกิจ  บริษัทและ กสท ได้
ร่วมกนัย่ืนค ำร้องของเพิกถอนข้อเรียกร้องตอ่ คณะอนญุำโตตลุำกำร ตลอดจนค ำร้องขอถอนอทุธรณ์ตอ่ศำลปกครองสงูสดุ ซึง่คณะ
อนุญำโตตุลำกำรมีค ำสั่งในวนัท่ี 9 ตุลำคม 2561 ให้ยุติกระบวนพิจำรณำชัน้อนุญำโตตุลำกำรและจ ำหน่ำยคดีออกจำกสำรบบ
ควำม และศำลปกครองสงูสุดมีค ำสัง่ในวนัท่ี 6 ธันวำคม 2561 อนญุำตให้บริษัทถอนอุทธรณ์ค ำพิพำกษำและจ ำหน่ำยคดีออกจำก
สำรบบควำม คดีและข้อพิพำทดงักล่ำวจงึเป็นอนัถงึที่สดุ 

5.1.5 ข้อพพิาทระหว่างบริษัทและ กสท เก่ียวกับเคร่ืองและอุปกรณ์โทรคมนาคม 
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เม่ือวนัท่ี 1 ตลุำคม 2557 กสท ได้ย่ืนค ำเสนอข้อพิพำทต่อสถำบนัอนญุำโตตลุำกำร โดยอ้ำงว่ำบริษัทปฏิบตัิผิดข้อ 2.1 และข้อ 2.3 
ของสัญญำร่วมกำรงำน เน่ืองจำกบริษัทได้อนุญำตให้ ดีแทค ไตรเน็ต และผู้ ให้บริกำรโทรคมนำคมรำยอ่ืนน ำเคร่ืองและอุปกรณ์
โทรคมนำคมของตนเข้ำมำตดิตัง้หรือเช่ือมตอ่กบัเคร่ืองและอปุกรณ์ท่ีบริษัทจดัหำมำเพ่ือให้บริกำรตำมสญัญำร่วมกำรงำน ซึง่ กสท 
อ้ำงว่ำเป็นกรรมสิทธ์ิของ กสท และบริษัทไม่มีสิทธิอนญุำตให้ผู้ อ่ืนมำเช่ือมต่อหรือร่วมใช้ ดงันัน้ กสท จึงเรียกร้องให้บริษัทรือ้ถอน
เคร่ืองและอุปกรณ์โทรคมนำคมของ ดีแทค ไตรเน็ต หรือผู้ ให้บริกำรโทรคมนำคมรำยอ่ืนออก และให้ชดใช้ค่ำเสียหำยจ ำนวน
ประมำณ 658 ล้ำนบำท พร้อมดอกเบีย้อตัรำร้อยละ 7.5 ตอ่ปี และหำกไม่รือ้ถอน กสท เรียกร้องให้บริษัทชดใช้ค่ำเสียหำยรำยเดือน
ประมำณเดือนละ 44 ล้ำนบำท นับถัดจำกวนัย่ืนค ำเสนอข้อพิพำทเป็นต้นไปจนกว่ำจะด ำเนินกำรรือ้ถอนแล้วเสร็จ นอกจำกนัน้ 
กสท ยังขอให้อนุญำโตตุลำกำรมีค ำชีข้ำดโดยห้ำมมิให้บริษัทน ำเคร่ืองและอุปกรณ์โทรคมนำคมท่ีบริษัทจัดหำมำให้บริกำรตำม
สัญญำร่วมกำรงำน ไปให้ ดีแทค ไตรเน็ต หรือผู้ ให้บริกำรโทรคมนำคมรำยอ่ืนร่วมใช้ เว้นแต่จะได้รับอนุญำตจำก กสท เป็น 
ลำยลกัษณ์อกัษร ปัจจบุนัข้อพิพำทดงักล่ำวอยู่ระหวำ่งกระบวนกำรพิจำรณำของอนญุำโตตลุำกำร 

นอกจำกนี ้กสท ได้มีค ำร้องขอให้ศำลปกครองกลำงก ำหนดวิธีกำรชั่วครำวเพ่ือคุ้ มครองประโยชน์ของ กสท ใน ระหว่ำงท่ี
อนุญำโตตุลำกำรยังไม่ได้มีค ำชีข้ำดข้อพิพำทดังกล่ำว โดย กสท ได้ขอให้ศำลมีค ำสั่งห้ำมมิให้บริษัทน ำเคร่ืองและอุปกรณ์
โทรคมนำคมท่ีบริษัทจัดหำมำเพ่ือให้บริกำรตำมสัญญำร่วมกำรงำนไปให้ผู้ประกอบกำรโทรศพัท์เคล่ือนท่ีรำยอ่ืนร่วมใช้โดยกำร
ตดิตัง้และ/หรือเช่ือมตอ่ เป็นกำรชัว่ครำวในระหว่ำงกำรพิจำรณำของอนญุำโตตลุำกำร บริษัทเหน็ว่ำค ำขอและประเด็นตำ่ง ๆ ในคดี
นีมี้ลักษณะเดียวกับค ำขอของ กสท ในคดีหมำยเลขด ำท่ี 555/2557 (โปรดดูรำยละเอียดในข้อ 5.1.6 คดีฟ้องร้องระหว่ำง ดีแทค  
ไตรเน็ต และ กสท เก่ียวกบัเคร่ืองและอุปกรณ์โทรคมนำคมตำมสญัญำร่วมกำรงำน) ซึง่ศำลปกครองกลำงมีค ำสัง่ก ำหนดวิธีกำร
ชัว่ครำวเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ให้แก่ กสท อย่ำงไรก็ดี เม่ือวนัท่ี 27 พฤศจิกำยน 2558 ศำลปกครองสูงสุดได้มีค ำสัง่เพิกถอนค ำสั่ง
ของศำลปกครองกลำงท่ีก ำหนดวิธีกำรชั่วครำวดงักล่ำว ดงันัน้ ค ำสัง่คุ้มครองชัว่ครำวของศำลปกครองกลำงจึงไม่มีผลกระทบต่อ
กำรด ำเนินกำรของบริษัทอีกตอ่ไป  

อย่ำงไรก็ดี ตำมที่กล่ำวในหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงิน ข้อ 34.2 เม่ือวนัท่ี 10 มกรำคม 2562 ท่ีประชมุคณะกรรมกำรบริษัทได้มีมติ
อนมุตัใิห้บริษัทและ ดีแทค  ไตรเน็ต เข้ำท ำสญัญำระงบัข้อพิพำทกบั กสท เพ่ือระงบัข้อพิพำทต่ำงๆ ซึง่เกิดขึน้ภำยใต้กำรด ำเนินกำร
ให้บริกำรภำยใต้สัญญำสัมปทำนท่ีบริษัทและดีแทค ไตรเน็ต มีกบั กสท ซึง่สญัญำดงักล่ำวครอบคลุมถึงข้อพิพำทระหว่ำงบริษัท
และ กสท เก่ียวกับเคร่ืองและอุปกรณ์โทรคมนำคมนีด้้วย ทัง้นี ้บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต และ กสท ได้เข้ำลงนำมในสญัญำระงบัข้อ
พิพำทแล้วเม่ือวนัท่ี 10 มกรำคม 2562 สญัญำดงักล่ำวมีผลผูกพนัต่อคู่สญัญำตำมข้อก ำหนดและเง่ือนไขท่ีระบุไว้และจะมีผลเป็น
กำรระงบัข้อพิพำทตอ่ไปก็ตอ่เม่ือบริษัทได้รับกำรอนมุตัจิำกท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทแล้ว 

5.1.6 คดีฟ้องร้องระหว่าง ดีแทค ไตรเน็ต และ กสท เก่ียวกับเคร่ืองและอุปกรณ์โทรคมนาคมตามสัญญาร่วมการ
งาน 

เม่ือวนัท่ี 11 มิถุนำยน 2557 ดีแทค ไตรเน็ต ได้รับค ำฟ้องท่ี กสท ได้ย่ืนฟ้องต่อศำลปกครองกลำงโดยอ้ำงว่ำ ดีแทค ไตรเน็ต ได้ท ำ
ละเมิดต่อ กสท ด้วยกำรน ำเคร่ืองและอุปกรณ์โทรคมนำคมส ำหรับคล่ืนควำมถ่ีย่ำน 2.1 GHz ของ ดีแทค ไตรเน็ต ไปเช่ือมต่อกับ
เคร่ืองและอุปกรณ์โทรคมนำคมท่ีมีไว้ใช้ส ำหรับให้บริกำรวิทยุคมนำคมระบบเซลลูล่ำตำมสญัญำร่วมกำรงำนของบริษัท กสท จึง
เรียกร้องให้ ดีแทค ไตรเน็ต รือ้ถอนเคร่ืองและอปุกรณ์ออกไปและห้ำมมิให้ติดตัง้หรือเช่ือมต่อเคร่ืองและอุปกรณ์ของ ดีแทค ไตรเน็ต 
กบัเคร่ืองและอุปกรณ์ตำมสญัญำร่วมกำรงำนของบริษัท และให้ชดใช้ค่ำเสียหำยจ ำนวนประมำณ 449 ล้ำนบำท พร้อมดอกเบีย้
อตัรำร้อยละ 7.5 ตอ่ปี และหำกไม่รือ้ถอน กสท ขอให้ชดใช้ค่ำเสียหำยแก่ กสท เป็นเงินเดือนละ 44 ล้ำนบำท นบัถดัจำกวนัย่ืนฟ้อง
เป็นต้นไปจนกว่ำจะด ำเนินกำรรือ้ถอนอปุกรณ์โทรคมนำคมของ ดีแทค ไตรเน็ต ออกจำกเคร่ืองและอปุกรณ์ตำมสญัญำร่วมกำรงำน
ของบริษัท ทัง้นีเ้ม่ือวนัท่ี 20 มีนำคม 2561 ศำลปกครองกลำงมีค ำพิพำกษำว่ำ ดีแทค ไตรเน็ตไม่ได้ท ำละเมิดตอ่ กสท และพิพำกษำ
ให้ยกฟ้อง กสท ซึง่ กสท ได้ด ำเนินกำรอทุธรณ์ค ำพิพำกษำศำลปกครองกลำงตอ่ศำลปกครองสงูสดุแล้ว คดีอยู่ระหวำ่งกำรพิจำรณำ
ของศำลปกครองสงูสดุ 
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อย่ำงไรก็ดี ตำมที่กล่ำวในหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงิน ข้อ 34.2 เม่ือวนัท่ี 10 มกรำคม 2562 ท่ีประชมุคณะกรรมกำรบริษัทได้มีมติ
อนมุตัใิห้บริษัทและ ดีแทค  ไตรเน็ต เข้ำท ำสญัญำระงบัข้อพิพำทกบั กสท เพ่ือระงบัข้อพิพำทต่ำงๆ ซึง่เกิดขึน้ภำยใต้กำรด ำเนินกำร
ให้บริกำรภำยใต้สญัญำสมัปทำนท่ีบริษัทและดีแทค ไตรเน็ต มีกบั กสท ซึง่สญัญำดงักล่ำวครอบคลมุถึงคดีฟ้องร้องระหว่ำง ดีแทค 
ไตรเน็ต และ กสท เก่ียวกบัเคร่ืองและอปุกรณ์โทรคมนำคมตำมสญัญำร่วมกำรงำนนีด้้วย ทัง้นี ้บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต และ กสท ได้
เข้ำลงนำมในสัญญำระงับข้อพิพำทแล้วเม่ือวนัท่ี 10 มกรำคม 2562 สัญญำดงักล่ำวมีผลผูกพันต่อคู่สัญญำตำมข้อก ำหนดและ
เง่ือนไขที่ระบไุว้และจะมีผลเป็นกำรระงบัข้อพิพำทตอ่ไปก็ตอ่เม่ือบริษัทได้รับกำรอนมุตัจิำกที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทแล้ว 
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6 ข้อมูลท่ัวไปและข้อมูลส ำคัญอ่ืน 

6.1 ข้อมูลท่ัวไป 
ชื่อบริษัท : บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
ที่ตัง้ส ำนกังำนใหญ่ : 319 อำคำรจัตุ รัสจำมจุรี  ชัน้  41 ถนนพญำไท แขวงปทุมวัน  เขตปทุมวัน 

กรุงเทพมหำนคร 10330 
ประเภทธุรกิจ : ด ำเนินธุรกิจให้บริกำรโทรคมนำคมและบริกำรอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
เลขทะเบียนบริษัท : 0107538000037  
โทรศพัท์ : +66 2202 8000 
โทรสำร  +66 2202 8296 
เว็บไซต์ : www.dtac.co.th 
ชนิดของหุ้น : หุ้นสำมญั 
ทนุจดทะเบียน : 4,744,161,260 บำท (ประกอบด้วยหุ้นสำมัญจ ำนวน 2,372,080,630 หุ้น มลูค่ำ

หุ้นละ 2 บำท) 
จ ำนวนหุ้นที่จ ำหนำ่ยได้แล้วทัง้หมด : 2,367,811,000 หุ้น 

6.2 นำยทะเบียนหลักทรัพย์ 
ชื่อนำยทะเบียน : บริษัท ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 
ที่ตัง้ส ำนกังำนใหญ่ : 93 ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร 10400 
โทรศพัท์ : +66 2009 9000 
โทรสำร : +66 2009 9991 
ลกูค้ำสมัพนัธ์ : +66 2009 9999 
เว็บไซต์ : http://www.set.or.th/tsd 

6.3 นำยทะเบียนหุ้นกู้ (ของบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ำกัดซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 ) 
ชื่อนำยทะเบียนหุ้นกู้  : ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน)  
ที่ตัง้ส ำนกังำนใหญ่ : 333 ถนนสีลม แขวงสลีม เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500 
โทรศพัท์ : +66 2230 1478 
โทรสำร : +66 626 4545-6 
เว็บไซต์ : www.bangkokbank.com 

6.4 ผู้สอบบัญชี 
ชื่อผู้สอบบญัช ี : นำงก่ิงกำญจน์ อศัวรังสฤษฎ์ (ผู้สอบบญัชีรับอนญุำตเลขทะเบียน 4496) 
ที่ตัง้ส ำนกังำนใหญ่ : บริษัท ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั  

ชัน้ 33 อำคำรเลครัชดำ 193/136-137 ถนนรัชดำภิเษก แขวงคลองเตย เขต
คลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110 

โทรศพัท์ : +66 2264 0777 
โทรสำร : +66 2264 0789-90 
เว็บไซต์ : www.ey.com 
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6.5 ข้อมูลของนิตบุิคคลท่ีบริษัทถือหุ้นตัง้แต่ร้อยละ 10  ของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดของนิตบุิคคลนัน้ 
บริษัท ที่ตัง้ส ำนักงำน ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน

(ล้ำนบำท) 
ประเภทหุ้น จ ำนวนหุ้นที่ถือ 

(ร้อยละ) 
จ ำนวนหุ้น 
ทัง้หมด 

บริษัท ดีแทค บรอดแบนด์ จ ำกดั 
 

เลขท่ี 319 อำคำรจตัรัุสจำมจรีุ ชัน้ 41 ถนน
พญำไท แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั 
กรุงเทพมหำนคร 10330 
โทรศพัท์ +66 2202 8000 
เลขทะเบียนบริษัท 0105549034424 

บริกำรโทรคมนำคม (Wi-Fi) 
โดยได้รับใบอนญุำตกำร
ให้บริกำรอินเทอร์เน็ตแบบท่ี
หนึ่ง  
(บริษัทรับโอนกิจกำรทัง้หมด
จำกบริษัท ดีแทค บรอด
แบนด์ จ ำกดั เมื่อวนัท่ี 1 
มกรำคม 2562 โดยจด
ทะเบียนเลิกบริษัทเมื่อวนัท่ี 
27 กมุภำพนัธ์ 2562 และอยู่
ระหวำ่งช ำระบญัชี) 

175 หุ้นสำมญั 99.99 1,750,000 

บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ำกดั เลขท่ี 319 อำคำรจตัรัุสจำมจรีุ ชัน้ 41 ถนน
พญำไท แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั 
กรุงเทพมหำนคร 10330 
โทรศพัท์ +66 2202 8000 
เลขทะเบียนบริษัท 0105549034548 

ให้บริกำรโทรคมนำคม 1,160 หุ้นสำมญั 99.99 11,600,000 

บริษัท ดีแทค ดิจิตอล มีเดีย 
จ ำกดั 
 

เลขท่ี 319 อำคำรจตัรัุสจำมจรีุ ชัน้ 41 ถนน
พญำไท แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั 
กรุงเทพมหำนคร 10330 
โทรศพัท์ +66 2202 8000 
เลขทะเบียนบริษัท 0105549034467 

ให้บริกำรด้ำนโทรคมนำคม
และด ำเนินธุรกิจเก่ียวกบั
อปุกรณ์สื่อสำร 
(จดทะเบียนเลิกบริษัทเมื่อ
วนัท่ี 31 มกรำคม 2562 และ
อยูร่ะหวำ่งช ำระบญัชี) 

100 หุ้นสำมญั 99.99 
(ผ่ำนบริษัท 
ดีแทค ไตรเน็ต 

จ ำกดั) 

1,000,000 

บริษัท ดีแทค แอ็คเซเลเรท จ ำกดั เลขท่ี 319 อำคำรจตัรัุสจำมจรีุ ชัน้ 2 ถนน
พญำไท แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั 
กรุงเทพมหำนคร 10330 
โทรศพัท์ +66 2202 8000 
เลขทะเบียนบริษัท 0105557065767 

ลงทนุและให้กำรสนบัสนนุแก่
บริษัท Start-up ในกำร
พฒันำแอพพลิเคชัน่ต่ำง ๆ 

15 หุ้นสำมญั 99.99 
(ผ่ำนบริษัท 
ดีแทค ไตรเน็ต 

จ ำกดั) 

150,000 

บริษัท ดีแทค เน็คซ์ จ ำกดั 
 

เลขท่ี 319 อำคำรจตัรัุสจำมจรีุ ชัน้ 41 ถนน
พญำไท แขวงปทมุวนั 
เขตปทมุวนั กรุงเทพมหำนคร 10330 
โทรศพัท์ +66 2202 8000 
เลขทะเบียนบริษัท 0105558145985 

บริหำรและจดักำรทรัพย์สิน 
(จดทะเบียนเลิกบริษัทเมื่อ
วนัท่ี 31 มกรำคม 2562 และ
อยูร่ะหวำ่งช ำระบญัชี) 

1 หุ้นสำมญั 99.97 
(ผ่ำนบริษัท 
ดีแทค ไตรเน็ต 

จ ำกดั) 

10,000 

บริษัท ดีแทค เซอร์วิส จ ำกดั เลขท่ี 319 อำคำรจตัรัุสจำมจรีุ ชัน้ 41 ถนน
พญำไท แขวงปทมุวนั 
เขตปทมุวนั กรุงเทพมหำนคร 10330 
โทรศพัท์ +66 2202 8000 
เลขทะเบียนบริษัท 0105558146019 

บริหำรและจดักำรทรัพย์สิน 
(จดทะเบียนเลิกบริษัทเมื่อ
วนัท่ี 31 มกรำคม 2562 และ
อยูร่ะหวำ่งช ำระบญัชี) 

1 หุ้นสำมญั 99.97 
(ผ่ำนบริษัท 
ดีแทค ไตรเน็ต 

จ ำกดั) 

10,000 

บริษัท เพย์สบำย จ ำกดั เลขท่ี 319 อำคำรจตัรัุสจำมจรีุ ชัน้ 41 ถนน
พญำไท แขวงปทมุวนั 
เขตปทมุวนั กรุงเทพมหำนคร 10330 
โทรศพัท์ +66 2160 5463-5 
โทรสำร +66 2160 5462 
เลขทะเบียนบริษัท 0125547001804 

ให้บริกำรช ำระเงินออนไลน์ 
บตัรเงินสดบริกำรช ำระเงิน
ทำงอิเล็กทรอนิกส์ และ 
บริกำรรับช ำระเงิน 

200 หุ้นสำมญั 99.99 2,000,000 
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บริษัท ที่ตัง้ส ำนักงำน ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน
(ล้ำนบำท) 

ประเภทหุ้น จ ำนวนหุ้นที่ถือ 
(ร้อยละ) 

จ ำนวนหุ้น 
ทัง้หมด 

บริษัท เทเลแอสเซท จ ำกดั เลขท่ี 319 อำคำรจตัรัุสจำมจรีุ ชัน้ 41 ถนน
พญำไท แขวงปทมุวนั 
เขตปทมุวนั กรุงเทพมหำนคร 10330 
โทรศพัท์ +66 2202 8000 
เลขทะเบียนบริษัท 0105559061246 

ให้เช่ำเคร่ืองมือและอปุกรณ์
โทรคมนำคม 

1 หุ้นสำมญั 99.97 
(ผ่ำนบริษัท 
ดีแทค ไตรเน็ต 

จ ำกดั) 

10,000 

บริษัท แทค พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกดั เลขท่ี 319 อำคำรจตัรัุสจำมจรีุ ชัน้ 41 ถนน
พญำไท แขวงปทมุวนั 
เขตปทมุวนั กรุงเทพมหำนคร 10330 
โทรศพัท์ +66 2202 8000 
เลขทะเบียนบริษัท 0105539049038 

บริหำรสินทรัพย์ 1 หุ้นสำมญั 99.99 100,000 

บริษัท อีสเทิรน์ บิช จ ำกดั เลขท่ี 319 อำคำรจตัรัุสจำมจรีุ ชัน้ 41 ถนน
พญำไท แขวงปทมุวนั 
เขตปทมุวนั กรุงเทพมหำนคร 10330 
โทรศพัท์ +66 2202 8000 
เลขทะเบียนบริษัท 0105532038740 

บริหำรสินทรัพย์  
(บริษัทรับโอนกิจกำรทัง้หมด
จำก บริษัท อีสเทิรน์ บิช 
จ ำกดั เมื่อวนัท่ี 1 มกรำคม 
2562 โดยจดทะเบียนเลิก
บริษัทเมื่อวนัท่ี 31 มกรำคม 
2562 และอยูร่ะหวำ่งช ำระ
บญัชี)  

80 หุ้นสำมญั 99.99 
(ผ่ำนบริษัท 

แทค พร็อพเพอร์
ตี ้จ ำกดั) 

800,000 

บริษัท ยไูนเต็ด คอมมนิูเกชัน่ 
อินดสัตรี จ ำกดั (มหำชน) 

เลขท่ี 319 อำคำรจตัรัุสจำมจรีุ ชัน้ 41 
ถนนพญำไท แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั 
กรุงเทพมหำนคร 10330 
โทรศพัท์ +66 2202 8000 
เลขทะเบียนบริษัท 0107536000871 

ระหวำ่งช ำระบญัชี 313.55 หุ้นสำมญั 99.81 434,668,207 

บริษัท เวิลด์โฟน ช็อป จ ำกดั เลขท่ี 319 อำคำรจตัรัุสจำมจรีุ ชัน้ 41 ถนน
พญำไท แขวงปทมุวนั 
เขตปทมุวนั กรุงเทพมหำนคร 10330 
โทรศพัท์ +66 2202 8000 
เลขทะเบียนบริษัท 0105539069969 

ระหวำ่งช ำระบญัชี 450 หุ้นสำมญั 99.99 4,500,000 

บริษัท ยไูนเต็ด ดิสทริบิวชัน่บิซ
ซิเนส จ ำกดั* 
(ยดีู) 

เลขท่ี 499 หมูท่ี่ 3 อำคำรเบญจจินดำ ถนน
ก ำแพงเพชร 6 แขวงลำดยำวเขตจตจุกัร 
กรุงเทพมหำนคร 10900 
โทรศพัท์ +66 2953 2222 
โทรสำร +66 2953 1269 
เลขทะเบียนบริษัท 0105545040951 

จดัจ ำหน่ำยโทรศพัท์ 
เคลื่อนท่ี ซิมกำร์ด 
บตัรเติมเงิน และ 
อปุกรณ์ เสริมต่ำง ๆ 

200 หุ้นสำมญั 25 20,000,000 

บริษัท ศนูย์ให้บริกำร คงสิทธิเลข
หมำยโทรศพัท์ จ ำกดั 

98 อำคำรสำทร สแควร์ ออฟฟิศ 
ทำวเวอร์ ห้องเลขท่ี 403 ชัน้ท่ี 4 
ถนนสำทรเหนือ แขวงสีลม  
เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500 
โทรศพัท์ +66 2108 1544 
โทรสำร +66 2108 1544 
เลขทะเบียนบริษัท 0115553001471 

บริกำรระบบสำรสนเทศและ
ฐำนข้อมลูกลำงประสำนงำน
กำรโอนย้ำยผู้ ให้บริกำร
โทรคมนำคมเพื่อกำรคงสิทธิ
เลขหมำยโทรศพัท์ 

2 หุ้นสำมญั 20 
(โดยดีแทค และ 
ผ่ำนบริษัท ดีแทค 
ไตรเน็ต จ ำกดั) 

20,000 

หมำยเหตุ* สว่นท่ีเหลืออีกร้อยละ 75 ถือหุ้นโดยบริษัท เบญจจินดำ โฮลดิง้ จ ำกดั แม้วำ่บริษัท เบญจจินดำ โฮลดิง้ จ ำกดั ซึง่เป็นบคุคลท่ีอำจมีควำมขดัแย้งกบับริษัทได้
ถือหุ้ นในยูดีร้อยละ 75 นัน้อำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ต่อบริษัท แต่อย่ำงไรก็ดี บริษัทเห็นว่ำโครงสร้ำงกำรถือหุ้ นดังกล่ำวเป็นไปเพ่ือ
ประโยชน์ท่ีดีท่ีสดุของบริษัท เน่ืองจำกบริษัทไมไ่ด้มุง่เน้นในกำรเป็นผู้จ ำหน่ำยชดุเลขหมำยและบตัรเติมเงินให้แก่ผู้ ใช้บริกำรโดยตรง ซึง่จะเป็นกำรเพ่ิมภำระ
ให้กับบริษัทในกำรจดักำรบริหำรสินค้ำคงคลงั รวมถึงระบบกำรจัดส่งสินค้ำ (Logistics) และกำรจัดเก็บเอกสำรต่ำง ๆ  อนึ่ง บริษัทมีมำตรกำรปอ้งกนักำร
ถ่ำยเททำงผลประโยชน์และขัน้ตอนในกำรควบคุมรำยกำรระหว่ำงกันอย่ำงรัดกุม เป็นไปตำมกฎเกณฑ์เร่ืองกำรเข้ำท ำรำยกำรระห ว่ำงกันของตลำด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  
ทัง้นี ้ณ วนัท่ี 23 เมษำยน 2561 บริษัท เบญจจินดำ โฮลดิง้ จ ำกดั มีรำยช่ือผู้ ถือหุ้นและสดัสว่นกำรถือหุ้นดงัต่อไปนี  ้
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นำยบญุชยั เบญจรงคกลุ ร้อยละ 40 
นำยวิชยั เบญจรงคกลุ ร้อยละ 30 
นำงวรรณำ จิรกิติ ร้อยละ 15 
นำยสมชำย เบญจรงคกลุ ร้อยละ 15 

 

6.6 สรุปสัญญำที่มีสำระส ำคัญ 
รำยละเอียดในส่วนนีเ้ป็นกำรสรุปหรือคดัย่อเฉพำะเนือ้หำของข้อสญัญำบำงข้อในสญัญำบำงฉบบัท่ีมีสำระส ำคญัซึง่บริษัทได้เข้ำท ำ
กบัคู่สญัญำ ทัง้นี ้สญัญำบำงฉบบัได้ท ำขึน้ก่อนท่ีจะมีกำรเปล่ียนแปลงกฎหมำยและ /หรือกฎระเบียบต่ำง ๆ ท่ีใช้ก ำกบัดแูลกิจกำร
โทรคมนำคม ดงันัน้ ข้อสญัญำบำงข้อในสญัญำบำงฉบบัจงึอำจไม่มีผลใช้บงัคบัเน่ืองจำกขดัหรือแย้งกบักฎหมำยหรือกฎระเบียบท่ี
ใช้ก ำกบัดแูลกิจกำรโทรคมนำคมซึง่ได้มีกำรแก้ไขเปล่ียนแปลง ข้อมลูท่ีระบุต่อไปนีจ้ึงเป็นกำรน ำเสนอข้อสญัญำท่ีส ำคญัเพ่ือกำร
อ้ำงอิงเทำ่นัน้ 
6.6.1 รำยละเอียดสัญญำร่วมกำรงำนและสัญญำแก้ไขเพิ่มเตมิ  
สัญญำร่วมกำรงำนเป็นสัญญำท่ีบริษัทท ำขึน้ในขณะท่ี กสท  มีอ ำนำจผูกขำดในกำรประกอบกิจกำรโทรคมนำคม อย่ำงไรก็ดี 
เน่ืองจำกมีกำรเปล่ียนแปลงด้ำนกฎหมำยและกฎระเบียบท่ีใช้ในกำรก ำกับดูแลกิจกำรโทรคมนำคม  รวมถึงกำรยกเลิกอ ำนำจ
ผูกขำดในกำรประกอบกิจกำรโทรคมนำคมของ กสท  ปัจจุบนับริษัทมีสิทธิในกำรประกอบกิจกำรโทรคมนำคมได้บนพืน้ฐำนของ
หลกักำรกำรแข่งขนัโดยเสรีและเป็นธรรมตำมมำตรำ 80 แหง่ พ.ร.บ. กำรประกอบกิจกำรโทรคมนำคม 
รำยละเอียดข้อสญัญำร่วมกำรงำนท่ีสรุปไว้ตอ่ไปนีจ้งึเป็นกำรให้ข้อมลูเพ่ือกำรอ้ำงอิงเทำ่นัน้ 
วันที่ท ำสัญญำ วนัที่ 14 พฤศจิกำยน 2533 และ 

สญัญำแก้ไขเพ่ิมเติมครัง้ที่ 1/2536 เม่ือวนัที่ 23 กรกฎำคม 2536  
สญัญำแก้ไขเพ่ิมเติมครัง้ที่ 2/2539 เม่ือวนัที่ 20 มิถนุำยน 2539 และ 
สญัญำแก้ไขเพ่ิมเติมครัง้ที่ 3/2539 เม่ือวนัที่ 22 พฤศจิกำยน 2539 

อำยุสัญญำ 27 ปี (นบัตัง้แตว่นัเร่ิมเปิดให้บริกำร คือ วนัที่ 16 กนัยำยน 2534 ถึงวนัที่ 15 กนัยำยน 2561) 
ลักษณะสัญญำ กสท อนญุำตให้บริษัทจดัให้มีกำรขยำยและด ำเนินกำรให้บริกำรวิทยคุมนำคมระบบเซลลลู่ำร์เพื่อเป็น

บริกำรสำธำรณะแก่ประชำชนตลอดอำยสุญัญำภำยใต้กำรก ำกบัดแูลของ กสท  
ค่ำตอบแทน ในแง่ของสิ่งตอบแทนที่บริษัทต้องช ำระให้แก่ กสท  นัน้ ที่ส ำคัญมีอยู่ 2 ประกำร คือ (1) กำรโอน

กรรมสิทธิในเคร่ืองและอุปกรณ์วิทยุคมนำคมบำงประเภทที่บริษัทจัดหำมำเพื่อใช้ในกำรให้บริกำร
โทรคมนำคมภำยใต้สญัญำร่วมกำรงำน และ (2) กำรช ำระเงินสว่นแบง่รำยได้ซึง่ก ำหนดช ำระเป็นรำยปี 
(โดยบริษัทมีกำรประกนัรำยได้ขัน้ต ่ำให้แก่ กสท ในรูปของสว่นแบง่รำยได้ขัน้ต ่ำด้วย) ทัง้นี ้คำ่ตอบแทน
ดังกล่ำว (รวมถึงส่วนแบ่งรำยได้ขัน้ต ่ำ ) หำกเกิดเหตุสุดวิสัยขึน้ในปีใดเป็นเหตุให้บริษัทไม่อำจ
ด ำเนินกำรให้บริกำรได้ บริษัทและ กสท มีหน้ำที่ตำมสญัญำร่วมกำรงำนที่จะต้องเจรจำปรับส่วนแบง่
รำยได้ขัน้ต ่ำรำยปีด้วยเหตแุละผล 
บริษัทตกลงจะช ำระผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ กสท เป็นรำยปี คิดเป็นอตัรำร้อยละของรำยได้จำก
กำรให้บริกำรตำมสัญญำนี ้ก่อนหักค่ำใช้จ่ำย ค่ำภำษี และค่ำธรรมเนียมต่ำง ๆ จำกกำรให้บริกำร 
ผลประโยชน์ตอบแทนแตล่ะปีที่ กสท จะได้รับมีดงันี ้

ปีที่ 1 – 4 ร้อยละ 12 
ปีที่ 5 ร้อยละ 25 
ปีที่ 6 – 15 ร้อยละ 20 
ปีที่ 16 – 20 ร้อยละ 25 
ปีที่ 21 – 27 ร้อยละ 30 

ทัง้นี ้เพื่อเป็นกำรประกนัรำยได้ให้กบั กสท บริษัทยินยอมช ำระผลประโยชน์ตอบแทนขัน้ต ่ำให้แก่ กสท 
เป็นเวลำ 27 ปี รวมเป็นเงินไม่ต ่ำกว่ำ 17,051.84 ล้ำนบำท โดยแบ่งช ำระเป็นรำยปีตำมจ ำนวน
ดงัตอ่ไปนี ้
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 ปีที่ 1 22.16 ล้ำนบำท 
ปีที่ 2 32.53 ล้ำนบำท 
ปีที่ 3 126.60 ล้ำนบำท 
ปีที่ 4 154.06 ล้ำนบำท 
ปีที่ 5 352.48 ล้ำนบำท 
ปีที่ 6 382.09 ล้ำนบำท 
ปีที่ 7 411.69 ล้ำนบำท 
ปีที่ 8 441.30 ล้ำนบำท 
ปีที่ 9 470.90 ล้ำนบำท 
ปีที่ 10 500.51 ล้ำนบำท 
ปีที่ 11 524.45 ล้ำนบำท 
ปีที่ 12 544.19 ล้ำนบำท 
ปีที่ 13 563.92 ล้ำนบำท 
ปีที่ 14 583.65 ล้ำนบำท 

ปีที่ 15 603.39 ล้ำนบำท 
ปีที่ 16 747.75 ล้ำนบำท 
ปีที่ 17 764.65 ล้ำนบำท 
ปีที่ 18 776.49 ล้ำนบำท 
ปีที่ 19 781.54 ล้ำนบำท 
ปีที่ 20 769.60 ล้ำนบำท 
ปีที่ 21 751.88 ล้ำนบำท 
ปีที่ 22 746.01 ล้ำนบำท 
ปีที่ 23 1,200.00 ล้ำนบำท 
ปีที่ 24 1,200.00 ล้ำนบำท 
ปีที่ 25 1,200.00 ล้ำนบำท 
ปีที่ 26 1,200.00 ล้ำนบำท 
ปีที่ 27 1,200.00 ล้ำนบำท 
 

 ถ้ำสัญญำร่วมกำรงำนสิน้สดุลงก่อนถึงก ำหนด บริษัทย่อมไม่มีภำระที่จะต้องจ่ำยผลประโยชน์ตอบ
แทนใด ๆ ตำมระยะเวลำของสญัญำร่วมกำรงำนที่เหลือ แต ่กสท อำจมีสิทธิเรียกคำ่เสียหำยจำกบริษัท
ได้ถ้ำหำกบริษัทท ำผิดสญัญำ ซึง่เป็นข้อก ำหนดของสญัญำทัว่ไป 

ลักษณะกำรช ำระผลประโยชน์
ตอบแทน 

บริษัทต้องช ำระเงินคำ่ผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ กสท เป็นรำยงวด ๆ ละ 3 เดือน เป็นจ ำนวนเงินงวด
ละเทำ่ ๆ กนัของแตล่ะปีของกำรด ำเนินกำรตำมสญัญำ โดยบริษัทจะต้องช ำระภำยใน 30 วนันบัแตว่นั
สิน้งวดนัน้ ๆ และยินยอมส่งมอบผลประโยชน์สว่นที่จะต้องช ำระเพิ่มขึน้จำกผลประโยชน์ตอบแทนขัน้
ต ่ำให้ กสท ทัง้จ ำนวนภำยใน 90 วนัหลงัจำกวนัครบ 12 เดือนของกำรด ำเนินงำนในแตล่ะปี โดยบริษัท
จะต้องจัดส่งงบดุลและงบก ำไรขำดทุนให้ กสท  ตรวจสอบภำยใน 90 วันนับจำกวันปิดงวดบัญชี
ประจ ำปีของบริษัท 

กำรเลิกสัญญำ สญัญำจะสิน้สดุลงหรือระงบัสิน้ไปด้วยกรณีตอ่ไปนี ้
(1) เม่ือสญัญำครบก ำหนด 
(2) เม่ือ กสท บอกเลิกสญัญำเน่ืองจำกบริษัทไม่ปฎิบตัิตำมสญัญำ หรือปฏิบตัิผิดสญัญำข้อหนึ่งข้อ

ใดและท ำให้ กสท ได้รับควำมเสียหำยและบริษัทมิได้ด ำเนินกำรแก้ไขให้แล้วเสร็จภำยใน 90 วนั
นบัแตว่นัที่ได้รับแจ้งเป็นหนงัสือจำก กสท 

(3) เม่ือคูส่ญัญำทัง้สองฝ่ำยตกลงกนัเลิกสญัญำ 
(4) เม่ือบริษัทล้มละลำย 
(5) เม่ือ กสท บอกเลิกสญัญำในกรณีที่บริษัทตกเป็นผู้ขำดคณุสมบตัิตำม พ.ร.บ. กำรประกอบธุรกิจ

ของคนตำ่งด้ำว และ กสท ได้แจ้งให้บริษัททรำบเป็นหนงัสือลว่งหน้ำเป็นเวลำไมน้่อยกวำ่ 90 วนั 
 ในกรณีที่มีกำรเลิกสญัญำ (ท ำให้บริษัทไม่อำจให้บริกำรตำมสญัญำร่วมกำรงำนได้อีกต่อไป) สญัญำ

ร่วมกำรงำนระบใุห้ กสท และบริษัทมีสิทธิและหน้ำที่โดยสรุปดงันี ้
(1) บริษัทต้องส่งมอบอำคำรสถำนที่บำงแห่งซึ่งใช้เป็นสถำนที่ติดตัง้เคร่ืองและอปุกรณ์ตำมที่ระบใุน

สญัญำร่วมกำรงำนและ/หรือเคร่ืองและอปุกรณ์ที่ตกเป็นกรรมสิทธิของ กสท คืนให้แก่ กสท  
(2) บริษัทและ กสท จะต้องตรวจสอบและช ำระหนีท้ี่ค้ำงช ำระให้เสร็จสิน้ภำยใน 120 วนั 
(3) บริษัทต้องโอนหลักประกันกำรใช้บริกำรทัง้หมดที่บริษัทได้รับจำกผู้ ใช้บริกำร และสัญญำใช้

บริกำรให้แก่ กสท ภำยใน 90 วนั และ กสท จะคืนหนังสือค ำ้ประกันของธนำคำรที่บริษัทมอบไว้
ให้ กสท คืนให้แก่บริษัทตอ่ไป 
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  (4) บริษัทจะต้องแจ้งให้ กสท ทรำบถึงกำรปรับปรุงใด ๆ เก่ียวกับระบบกำรให้บริกำรที่บริษัทได้
ด ำเนินกำรไปแล้ว  

(5) บริษัทต้องจดักำรฝึกอบรมแก่เจ้ำหน้ำที่ กสท 
 (6) ในกรณีที่บริษัทท ำผิดสญัญำ กสท มีสิทธิปรับบริษัทและริบหลกัประกันที่บริษัทได้ให้ไว้กับ กสท 

(หนงัสือค ำ้ประกนัธนำคำร) ทัง้นี ้กำรเรียกเบีย้ปรับจะไมต่ดัสิทธิ กสท ในกำรเรียกร้องคำ่เสียหำย
จำกบริษัทในกำรไมป่ฏิบตัิตำมสญัญำ 

เงื่อนไขอื่น ๆ (1) บริษัทเป็นผู้ จัดหำเคร่ือง รวมทัง้อะไหล่และอุปกรณ์ในส่วนที่เป็นโครงข่ำยกำรให้บริกำร โดย
บริษัทจะโอนเคร่ืองและอปุกรณ์ดงักล่ำวให้เป็นกรรมสิทธิของ กสท  และ กสท ให้สิทธิบริษัทใน
กำรใช้ทรัพย์สินนีเ้พ่ือน ำไปให้บริกำรแตเ่พียงผู้ เดียวตลอดอำยสุญัญำ 

(2) กสท อนญุำตให้บริษัทใช้สถำนที่ของ กสท เพื่อติดตัง้เคร่ืองและอปุกรณ์ตลอดจนอำคำรส ำหรับ
ติดตัง้เคร่ืองและอปุกรณ์ โดยบริษัทไม่ต้องช ำระคำ่เชำ่หรือคำ่ตอบแทนอ่ืนใดให้แก่ กสท  และใน
กรณีที่บริษัทต้องกำรใช้อำคำรอ่ืนนอกเหนือจำกนีเ้พื่อเป็นสถำนที่ติดตัง้เคร่ืองและอุปกรณ์ 
บริษัทจะต้องแจ้งขออนมุตัิจำก กสท ก่อน ซึง่หำกสถำนที่ดงักลำ่วบริษัทไม่ได้มีกรรมสิทธิ บริษัท
ต้องท ำกำรเชำ่ในนำมของบริษัท โดยบริษัทเป็นผู้ออกคำ่เชำ่และคำ่ใช้จำ่ยใด ๆ เองทัง้สิน้ 

(3) ในกรณีที่ กสท จะต้องปฏิบัติตำมกฎหมำยที่เก่ียวกับกำรอนุญำตให้ผู้ ประกอบกำรเอกชน
ให้บริกำรโทรคมนำคมและแข่งขันกันโดยเสรีที่ไม่มีอยู่ในปัจจุบันแต่มีกำรบังคับใช้ในอนำคต 
กสท ไมต้่องรับผิดชอบชดใช้คำ่เสียหำยใด ๆ ที่เกิดขึน้ตำมสญัญำนีใ้ห้แก่บริษัท 

(4) ในกำรด ำเนินงำนตำมสัญญำ ไม่ว่ำกำรบริหำร กำรหำผู้ ใช้บริกำร กำรโฆษณำ หรือกำรท ำนิติ
กรรมใด ๆ กบับคุคลภำยนอกหรือผู้ ใช้บริกำร บริษัทจะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบและด ำเนินกำรเองใน
นำมบริษัท โดย กสท จะไมรั่บผิดชอบในภำระผกูพนัทัง้หลำยที่บริษัทมีตอ่บคุคลภำยนอก 

(5) ตลอดอำยสุญัญำ บริษัทจะไม่ขออนญุำตตัง้สถำนีวิทยคุมนำคมและใช้เคร่ืองวิทยโุทรคมนำคม
ตำม พ.ร.บ. วิทยโุทรคมนำคม พ.ศ. 2498 เพื่อกำรให้บริกำรวิทยคุมนำคมระบบเซลลลู่ำร์ไม่ว่ำ
ระบบใดแก่สำธำรณชนจำกกรมไปรษณีย์โทรเลข  สถำนีวิทยุคมนำคมทัง้หมดที่ใช้ในกำร
ให้บริกำรตำมสญัญำจะต้องเป็นสถำนีวิทยคุมนำคมของ กสท 

(6) บริษัทต้องไม่รับจัดให้บริกำรวิทยคุมนำคมระบบเซลลลู่ำร์หรือรับขยำยโครงข่ำยกำรให้บริกำร
วิทยคุมนำคมระบบเซลลลูำ่ร์จำกหน่วยงำนหรือบคุคลอ่ืนอนัมีลกัษณะเป็นกำรแข่งขนัหรือน่ำจะ
เกิดควำมเสียหำยตอ่กำรให้บริกำรตำมสญัญำนี ้

(7) บริษัทเป็นผู้ช ำระภำษีและ/หรือคำ่ธรรมเนียมใด ๆ ตำมกฎหมำยที่เกิดจำกกำรให้บริกำรนี ้
(8) บริษัทยินยอมให้ตัวแทนของ กสท  เข้ำเป็นกรรมกำรบริหำรของบริษัทในส่วนที่เก่ียวกับกำร

ด ำเนินงำนบริกำรวิทยคุมนำคมระบบเซลลลูำ่ร์ด้วยอยำ่งน้อย 1 คน 
(9) ในกำรเรียกเก็บเงินค่ำใช้บริกำรหรือค่ำธรรมเนียมจำกผู้ ใช้บริกำร บริษัทสำมำรถลดหรือยกเว้น

กำรเรียกเก็บได้ในกรณีที่บริษัทจัดรำยกำรส่งเสริมกำรขำยของบริษัทตำมควำมเหมำะสมกับ
ภำวะตลำด 

(10) บริษัทจะแต่งตัง้บุคคลอ่ืนเป็นตวัแทนเพื่อจดัให้บริกำร (Service Provider) ของบริษัทไม่ได้ เว้น
แต่จะได้รับควำมยินยอมเป็นหนังสือจำก กสท  ก่อน โดยกำรแต่งตัง้ตัวแทนเพื่อจัดให้บริกำร
ดงักล่ำวไม่ท ำให้บริษัทหลดุพ้นควำมรับผิดตำมสญัญำนี ้กำรกระท ำใด ๆ ของตวัแทนถือเสมือน
เป็นกำรกระท ำของบริษัทและผกูพนับริษัททกุประกำร 

(11) ในกรณีที่ กสท ท ำสญัญำให้ผู้ประกอบกำรเอกชนรำยอ่ืนด ำเนินกำรให้บริกำรวิทยคุมนำคมระบบ
เซลลลู่ำร์ในลกัษณะเดียวกัน โดยมีข้อก ำหนด เงื่อนไข อตัรำค่ำบริกำรและ/หรืออตัรำส่วนแบ่งเงิน
ผลประโยชน์ตอบแทนที่แตกต่ำงไปที่ท ำให้บริษัทเสียเปรียบในประกำรที่ส ำคัญหรือมีผลกระทบ
ในทำงลบตอ่บริษัท บริษัทและ กสท จะพิจำรณำร่วมกนัเพื่อให้เกิดควำมเป็นธรรมแก่บริษัท 
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6.6.2 ข้อตกลงระหว่ำงองค์กำรโทรศัพท์แห่งประเทศไทยกับกำรส่ือสำรแห่งประเทศไทย เร่ือง กำรเช่ือมโยงโครงข่ำย
โทรศัพท์เคล่ือนที่ (“สัญญำเช่ือมโยงโครงข่ำย พ.ศ. 2537”) 

บริษัทเข้ำท ำสญัญำเช่ือมโยงโครงข่ำย พ.ศ. 2537 ก่อนมีกำรประกำศใช้ พ.ร.บ. กำรประกอบกิจกำรโทรคมนำคม และประกำศว่ำ
ด้วยกำรใช้และเช่ือมต่อโครงข่ำยโทรคมนำคม ซึง่ก ำกบัดแูลระบบกำรเช่ือมต่อโครงข่ำยโทรคมนำคมระหว่ำงผู้ประกอบกำรต่ำง ๆ 
ปัจจบุนักำรเช่ือมตอ่โครงข่ำยจึงต้องเป็นไปตำมข้อก ำหนดของ พ.ร.บ. กำรประกอบกิจกำรโทรคมนำคม และประกำศว่ำด้วยกำรใช้
และเช่ือมตอ่โครงข่ำยโทรคมนำคมดงักล่ำว ดงันัน้ บริษัทจึงมีสิทธิและหน้ำท่ีในกำรเช่ือมตอ่โครงข่ำยกบัผู้ประกอบกำรรำยอ่ืนตำม 
พ.ร.บ. กำรประกอบกิจกำรโทรคมนำคม และประกำศดงักล่ำว 
ข้อมลูเก่ียวกบัสญัญำเช่ือมโยงโครงข่ำย พ.ศ. 2537 ดงัตอ่ไปนีจ้งึเป็นกำรสรุปข้อมลูเพ่ือกำรอ้ำงอิงเทำ่นัน้ 
วันที่ท ำสัญญำ วนัที่ 22 กมุภำพนัธ์ 2537  
ลักษณะสัญญำ คำ่เชื่อมโยงสญัญำณของผู้ ใช้โทรศพัท์ของบริษัทเข้ำกบัโครงข่ำยของทีโอที 
ค่ำตอบแทน ทีโอทีจะคิดคำ่เชื่อมโยงโครงข่ำยตำมหลกัเกณฑ์ ดงันี ้

(1) ตำมจ ำนวนเลขหมำยที่มีผู้ เชำ่ในอตัรำเลขหมำยละ 200 บำทต่อเดือน (ภำยหลงั ทีโอทีตกลงลด
คำ่เชื่อมโยงโครงข่ำยลงเลขหมำยละ 22 บำทตอ่เดือน) 

(2) คร่ึงหนึ่งของส่วนแบง่รำยได้ที่ กสท ได้รับจำกบริษัทตำมสญัญำระหว่ำง กสท และบริษัท ยกเว้น
สว่นแบง่รำยได้จำกกำรใช้บริกำรระหวำ่งโทรศพัท์เคลื่อนที่ภำยในเครือข่ำยของ กสท และบริษัท 

 ในกรณีที่บริษัทปฏิบตัิผิดข้อตกลงฉบบันีเ้ป็นเหตใุห้ ทีโอที เรียกให้ กสท ช ำระเงินคำ่เชื่อมโยงโครงข่ำย
หรือเงินอ่ืนใด รวมทัง้คำ่เสียหำยแทนบริษัทแล้ว บริษัทยินยอมช ำระเงินให้ กสท เป็น 2 เทำ่ของจ ำนวน
เงินที่ กสท ช ำระแทนบริษัทไป นอกจำกนี ้หำก กสท ร้องขอ บริษัทยินยอมวำงหลกัประกนัให้ กสท เป็น
จ ำนวนเงินเทำ่ที่บริษัทต้องช ำระให้ทีโอที 

วิธีกำรช ำระค่ำตอบแทน บริษัทยินยอมช ำระค่ำเชื่อมโยงโครงข่ำย ค่ำเช่ำวงจรเชื่อมโยง หรือเงินอ่ืนใดที่ต้องช ำระให้แก่  ทีโอที
ตำมก ำหนดเวลำ 

หมำยเหตุ 
เมื่อวนัท่ี 17 พฤศจิกำยน 2549 บริษัทได้แจ้งให้ ทีโอที และ กสท ทรำบวำ่อตัรำและกำรเก็บค่ำเช่ือมโยงโครงขำ่ยดงักลำ่วขดัแย้งกบักฎหมำยท่ีบงัคับใช้ในปัจจุบนั และเมื่อ
วนัท่ี 8 พฤศจิกำยน 2550 บริษัทได้แจ้งยกเลิกข้อตกลงดงักลำ่วกบั ทีโอที แล้ว (โปรดพิจำรณำรำยละเอียดเพ่ิมเติมในข้อ 2.3.4 (ช) – ข้อก ำหนดเก่ียวกบักำรใช้และเช่ือมต่อ
โครงขำ่ย (Access and Interconnection) และข้อ 3.1.2 (ง) – ควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงแนวปฏิบติัเก่ียวกบัวิธีกำรบนัทึกบญัชีซึง่อำจมีผลกระทบต่อกำรบนัทึกบญัชี
เร่ืองวิธีกำรคิดค ำนวณค่ำเช่ือมโยงโครงขำ่ย (Access Charge) ของบริษัท) 

6.6.3 ข้อตกลงระหว่ำงองค์กำรโทรศัพท์แห่งประเทศไทยกับกำรส่ือสำรแห่งประเทศไทย เร่ือง กำรคิดค่ำเช่ือมโยง โครงข่ำย
โทรศัพท์เคล่ือนที่แบบใช้บัตรจ่ำยเงินล่วงหน้ำ (Prepaid Card) ของบริษัท (“สัญญำเช่ือมโยงโครงข่ำย พ.ศ. 2544”) 

บริษัทเข้ำท ำสญัญำเช่ือมโยงโครงข่ำย พ.ศ. 2544 ก่อนมีกำรประกำศใช้ พ.ร.บ. กำรประกอบกิจกำรโทรคมนำคม และประกำศว่ำ
ด้วยกำรใช้และเช่ือมต่อโครงข่ำยโทรคมนำคม ซึ่งก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรเช่ือมต่อโครงข่ำยโทรคมนำคมระหว่ำง
ผู้ประกอบกำร ปัจจุบนักำรเช่ือมต่อโครงข่ำยต้องเป็นไปตำมข้อก ำหนดของ  พ.ร.บ. กำรประกอบกิจกำรโทรคมนำคม และประกำศ
วำ่ด้วยกำรใช้และเช่ือมต่อโครงข่ำยโทรคมนำคม ดงันัน้ บริษัทจงึมีสิทธิและหน้ำท่ีในกำรเช่ือมตอ่โครงข่ำยกบัผู้ประกอบกำรรำยอ่ืน
ตำม พ.ร.บ. กำรประกอบกิจกำรโทรคมนำคม และประกำศดงักล่ำว 
ข้อมลูเก่ียวกบัสญัญำเช่ือมโยงโครงข่ำย พ.ศ. 2544 ตำมรำยละเอียดข้ำงล่ำงนีจ้งึเป็นกำรสรุปข้อมลูเพ่ือกำรอ้ำงอิงเทำ่นัน้ 
วันที่ท ำสัญญำ วนัที่ 2 เมษำยน 2544 
ลักษณะสัญญำ (1) บริษัทตกลงช ำระค่ำเชื่อมโยงโครงข่ำยส ำหรับเลขหมำยโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบใช้บัตรเติมเงิน

ลว่งหน้ำให้แก่ทีโอทีในอตัรำร้อยละ 18 ของรำคำหน้ำบตัร (รวมภำษีมลูคำ่เพิ่ม)  
(2) กสท ตกลงช ำระค่ำเชื่อมโยงโครงข่ำยส ำหรับเลขหมำยโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบใช้บัตรเติมเงิน

ล่วงหน้ำให้แก่ทีโอทีเป็นจ ำนวนคร่ึงหนึ่งของส่วนแบ่งรำยได้ที่ กสท ได้รับจำกบริษัท ยกเว้นส่วน
แบง่รำยได้จำกกำรใช้บริกำรระหวำ่งโทรศพัท์เคลื่อนที่ภำยในเครือข่ำยของ กสท และบริษัท 

 
 



บริษัท โทเทิล่ แอ็คเซส็ คอมมนิูเคชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
 

ส่วนท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไปและข้อมลูส ำคญัอ่ืน หน้ำ 41 

หมำยเหต ุ
เมื่อวนัท่ี 17 พฤศจิกำยน 2549 บริษัทได้แจ้งให้ทีโอทีและ กสท ทรำบว่ำอัตรำและกำรเก็บค่ำเช่ือมโยงโครงข่ำยดังกล่ำวขดัแย้งกับกฎหมำยท่ีบงัคับใช้ในปัจจุบนั (โปรด
พิจำรณำรำยละเอียดเพ่ิมเติมในข้อ 2.3.4 (ช) – ข้อก ำหนดเก่ียวกับกำรใช้และเช่ือมต่อโครงข่ำย (Access and Interconnection) และข้อ 3.1.2 (ง) – ควำมเสี่ยงจำกกำร
เปลี่ยนแปลงแนวปฏิบติัเก่ียวกบัวิธีกำรบนัทึกบญัชีซึง่อำจมีผลกระทบต่อกำรบนัทึกบญัชีเร่ืองวิธีกำรคิดคำนวณค่ำเช่ือมโยงโครงขำ่ย (Access Charge) ของบริษัท) 

6.6.4 สัญญำกำรเช่ือมต่อโครงข่ำยโทรคมนำคม 
ปัจจบุนั บริษัทได้เข้ำท ำสญัญำกำรเช่ือมตอ่โครงข่ำยโทรคมนำคม (รวมทัง้บนัทกึแก้ไขเพิ่มเติม) กบัผู้ประกอบกิจกำรโทรคมนำคมรำย
อ่ืนจ ำนวน 7 รำย ได้แก่ (1) บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ ำกดั (มหำชน) (2) ดีแทค ไตรเน็ต (3) กสท (4) บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์
ปอเรชั่น จ ำกัด (5) บริษัท แอดวำนซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ำกัด (6) บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จ ำกัด และ (7) 
บริษัท ทรู อินเตอร์เนชั่นแนล คอมมิวนิเคชั่น จ ำกัด โดยจัดท ำเป็นสัญญำกำรเช่ือมต่อโครงข่ำยโทรคมนำคมกรณีท่ีบริษัทเป็นผู้ ให้
เช่ือมต่อโครงข่ำยฉบบัหนึ่งและกรณีท่ีบริษัทเป็นผู้ขอเช่ือมต่อโครงข่ำยอีกฉบบัหนึ่ง ทัง้นีส้ญัญำกำรเช่ือมต่อโครงข่ำยโทรคมนำคม
ระหวำ่งบริษัทกบั บริษัท ทรู อินเตอร์เนชัน่แนล คอมมิวนิเคชัน่ จ ำกดั บริษัทเป็นผู้ให้เช่ือมตอ่โครงข่ำยแตเ่พียงฝ่ำยเดียว 
สญัญำกำรเช่ือมตอ่โครงข่ำยโทรคมนำคมข้ำงต้นมีสำระส ำคญัท่ีคล้ำยกนั ดงันี ้
อำยุสัญญำ มีผลใช้บังคับตลอดไปจนกว่ำจะมีกำรบอกเลิกสัญญำ กำรระงับตำมข้อก ำหนดของสัญญำกำร

เช่ือมตอ่โครงข่ำยโทรคมนำคม 
หน้ำที่ของผู้ให้เช่ือมต่อโครงข่ำย (1) จัดให้ผู้ ขอเชื่อมต่อโครงข่ำยเชื่อมต่อโครงข่ำยเข้ำกับโครงข่ำยโทรคมนำคมของผู้ ให้เชื่อมต่อ

โครงข่ำยได้ที่จดุเชื่อมตอ่ใด ๆ ที่มีควำมเป็นไปได้ทำงเทคนิค 
(2) จดัหำสถำนที่หรือพืน้ที่ตำมที่ผู้ ขอเชื่อมต่อโครงข่ำยร้องขอใช้โครงสร้ำงพืน้ฐำนดังกล่ำว ณ จดุ

เช่ือมตอ่ในอตัรำอ้ำงอิงต้นทนุ (Cost-based Basis) รวมถึงกำรจดัเตรียมสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
โครงสร้ำงพืน้ฐำน และสำธำรณปูโภคตำ่ง ๆ 

(3) จดัระเบียบกำรเข้ำสถำนที่และกำรท ำงำนร่วมกนั และจดัท ำคูมื่อกำรปฏิบตัิงำนและบ ำรุงรักษำ 
(4) ยินยอมให้ผู้ขอเชื่อมตอ่โครงข่ำยเข้ำไปซ่อมแซมหรือบ ำรุงรักษำอปุกรณ์ในสถำนที่หรือพืน้ที่ร่วม

ได้ตำมควำมเหมำะสมตลอดเวลำ 
หน้ำที่ของผู้ขอเช่ือมต่อโครงข่ำย (1) รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยและดูแลอุปกรณ์และทรัพย์สินนับจำกจุดเชื่อมต่อไปทำงโครงข่ำยของผู้ขอ

เชื่อมตอ่โครงข่ำย ซึง่ขอใช้อำคำรสถำนที่ สำธำรณปูโภค และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกอ่ืน ๆ เป็นต้น  
(2) ยินยอมและให้ควำมร่วมมือกับผู้ ให้เชื่อมต่อโครงข่ำยในขัน้ตอนกำรตรวจตรำในอำคำรสถำนที่

เม่ือมีเหตอุนัสมควร  
(3) ห้ำมโอนสิทธิกำรใช้อำคำรสถำนที่ไม่ว่ำกรณีใด ๆ ไปให้บุคคลอ่ืนใช้หรือยอมให้บุคคลอ่ืนเข้ำ

ครอบครอง เว้นแต่จะได้รับควำมยินยอมเป็นลำยลกัษณ์อกัษรจำกเจ้ำของอำคำรสถำนที่และ /
หรือผู้ ให้ใช้อำคำรสถำนที่ 

หน้ำที่ของคู่สัญญำทัง้สองฝ่ำย (1) รำยงำนเหตเุสีย ตำมหลกัเกณฑ์กำรใช้งำนและกำรบ ำรุงรักษำที่คูส่ญัญำจะได้ร่วมกนัก ำหนดขึน้
ภำยหลงัวนัท ำสญัญำกำรเชื่อมตอ่โครงข่ำยโทรคมนำคมโดยเร็วที่สดุเทำ่ที่จะเป็นไปได้ 

(2) ร่วมประชมุก ำหนดรำยละเอียดกำรท ำงำน เชน่ กำรประมำณกำรทรำฟฟิค (Traffic) 
ค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึน้เพื่อประโยชน์
ของตนเอง 

คูส่ญัญำแตล่ะฝ่ำยมีหน้ำที่รับผิดชอบคำ่ใช้จำ่ยในกำรซอ่มบ ำรุงอปุกรณ์ในสว่นที่เป็นกรรมสิทธ์ิหรืออยู่
ในควำมครอบครองของตนเอง คำ่น ำ้ คำ่ไฟฟำ้ และคำ่ใช้จำ่ยอ่ืน ๆ ในสว่นที่ใช้เพ่ือประโยชน์ของตนเอง 

กำรช ำระเงิน (1) ผู้ขอเช่ือมตอ่โครงข่ำยจะต้องช ำระเงินให้แก่ผู้ ให้เชื่อมต่อโครงข่ำยภำยใน 30 วนันบัจำกวนัที่ระบุ
ไว้ในใบเรียกเก็บเงิน 

(2) ผู้ขอเชื่อมต่อโครงข่ำยจะต้องเป็นผู้ รับภำระหนีส้ญู ในกรณีที่ผู้ ขอเชื่อมต่อโครงข่ำยไม่สำมำรถ
เรียกเก็บคำ่บริกำรจำกผู้ ใช้บริกำรต้นทำงได้ 

ดอกเบีย้ผิดนัด ร้อยละ 7.5 ตอ่ปี โดยค ำนวณตัง้แตว่นัผิดนดัจนถึงวนัที่คูส่ญัญำช ำระเงินตำมใบเรียกเก็บเงินเต็มจ ำนวน 
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กำรเลิกสัญญำ (1) กำรยกเลิกและกำรระงบัสญัญำต้องเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขของ กสทช. 
(2) กำรยกเลิกหรือกำรระงับกำรเชื่อมต่อโครงข่ำยเน่ืองจำกกำรผิดนัดช ำระเงินจะต้องได้รับควำม

ยินยอมจำก กสทช. ก่อน 
กำรเปลี่ยนแปลง กำรแก้ไข และ
กำรทบทวนสัญญำกำรเช่ือมต่อ
โครงข่ำยโทรคมนำคม 

คูส่ญัญำจะต้องพิจำรณำทบทวนสญัญำอยำ่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 
คู่สัญญำทัง้สองฝ่ำยอำจตกลงเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญำโดยควำมเห็นชอบจำก  กสทช. เม่ือมี
เหตกุำรณ์ดงัตอ่ไปนีเ้กิดขึน้  

 (1) มีกำรเปลี่ยนแปลงแก้ไขกฎระเบียบด้ำนกำรก ำกบัดแูลที่เก่ียวข้อง 
(2) มีกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ก ำหนดไว้ในใบอนญุำตของแตล่ะฝ่ำย 
(3) ข้อสญัญำสว่นใดสว่นหนึ่งพ้นสภำพบงัคบัหรืออยูใ่นสภำพที่ไม่เหมำะสมจะน ำมำใช้บงัคบัอีกต่อไป 

6.6.5  สัญญำกำรใช้บริกำรข้ำมโครงข่ำยโทรศัพท์เคล่ือนที่ภำยในประเทศ (Roaming Agreement) ระหว่ำง บริษัท 
ดีแทค ไตรเน็ต จ ำกัด และ บริษัท ทีโอที จ ำกัด (มหำชน) 

บริษัทได้มีมติอนุมัติให้ บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เข้ำท ำสัญญำกำรใช้บริกำรข้ำมโครงข่ำย
โทรศพัท์เคล่ือนท่ีภำยในประเทศ (Roaming Agreement) กบั บริษัท ทีโอที จ ำกดั มหำชน (“ทีโอที”) โดยตกลงใช้บริกำรข้ำมโครงข่ำย
โทรศพัท์เคล่ือนท่ีภำยในประเทศบนโครงข่ำยย่ำน 2300 MHz (โรมมิ่ง) ของทีโอที ซึง่จะท ำให้บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ำกดั สำมำรถ
ด ำเนินกำรให้ผู้ ใช้บริกำรโทรศพัท์เคล่ือนท่ีใช้บริกำรข้ำมโครงข่ำยโทรศพัท์เคล่ือนท่ีภำยในประเทศ (โรมมิ่ง) บนโครงข่ำยย่ำน 2300 
MHz ของทีโอทีได้โดยจะต้องช ำระค่ำบริกำรข้ำมโครงข่ำยโทรศพัท์เคล่ือนท่ีภำยในประเทศ (โรมมิ่ง) ให้แก่ทีโอที ตำมรำยละเอียดและ
เง่ือนไขท่ีก ำหนดไว้ในสญัญำ  
รำยละเอียดข้อสญัญำกำรใช้บริกำรข้ำมโครงข่ำยโทรศพัท์เคล่ือนท่ีภำยในประเทศ (Roaming Agreement) ท่ีสรุปไว้ต่อไปนีจ้ึงเป็น
กำรให้ข้อมลูเพ่ือกำรอ้ำงอิงเทำ่นัน้ 
วันที่ท ำสัญญำ 23 เมษำยน 2561   
อำยุสัญญำ 23 เมษำยน 2561 ถึง 3 สิงหำคม 2568 
ลักษณะสัญญำ บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ำกดั ตกลงใช้บริกำรข้ำมโครงข่ำยโทรศพัท์เคลื่อนที่ภำยในประเทศบนโครงข่ำย

ย่ำน 2300 MHz (โรมม่ิง) ของทีโอที ซึ่งทีโอทีได้รับอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถ่ีย่ำน 2300 MHz จำก
คณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำร  โทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ  โดยมี
รำยละเอียดและเงื่อนไขตำมที่ก ำหนดไว้ในสญัญำ ซึ่งจะท ำให้ บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ำกัด สำมำรถ
ด ำเนินกำรให้ผู้ ใช้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ใช้บริกำรข้ำมโครงข่ำยโทรศัพท์เคลื่อนที่ภำยในประเทศ  
(โรมม่ิง) บนโครงข่ำยยำ่น 2300 MHz ของทีโอทีได้ 

ค่ำตอบแทน บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ำกัด จะต้องช ำระค่ำบริกำรข้ำมโครงข่ำยโทรศัพท์เคลื่อนที่ภำยในประเทศ  
(โรมม่ิง) ให้แก่ ทีโอที ตำมรำยละเอียดและวิธีกำรค ำนวณคำ่บริกำรที่ก ำหนดไว้ในสญัญำ 

 
6.6.6  สัญญำเช่ำเคร่ืองและอุปกรณ์โทรคมนำคม ระหว่ำง บริษัท เทเลแอสเสท จ ำกัด และ บริษัท ทีโอที จ ำกัด 

(มหำชน) 
บริษัทอนุมัติให้บริษัท เทเลแอสเสท จ ำกัด (“เทเลแอสเสท”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทเข้ำท ำสัญญำเช่ำเคร่ืองและอุปกรณ์
โทรคมนำคม กบั บริษัท ทีโอที จ ำกดั (มหำชน) (“ทีโอที”) ซึง่เทเลแอสเสทตกลงรับจดัหำ ติดตัง้ และบ ำรุงรักษำ เคร่ืองและอปุกรณ์
โทรคมนำคม (“อุปกรณ์โทรคมนำคมฯ”) และตกลงน ำอปุกรณ์โทรคมนำคมฯ ดงักล่ำวออกให้เช่ำแก่ทีโอที เพ่ือให้ทีโอทีสำมำรถเช่ำ
ใช้อุปกรณ์โทรคมนำคมฯ ดังกล่ำวเพ่ือให้บริกำรโทรคมนำคมบนโครงข่ำยย่ำน 2300 MHz เทเลแอสเสทจะได้รับค่ำเช่ำและ
คำ่บริกำรจำกทีโอที โดยมีรำยละเอียดและเง่ือนไขตำมท่ีก ำหนดไว้ในสญัญำ 
รำยละเอียดข้อสญัญำเช่ำเคร่ืองและอปุกรณ์โทรคมนำคมท่ีสรุปไว้ตอ่ไปนีจ้งึเป็นกำรให้ข้อมลูเพ่ือกำรอ้ำงอิงเทำ่นัน้ 
วันที่ท ำสัญญำ 23 เมษำยน 2561   
อำยุสัญญำ 23 เมษำยน 2561 ถึง 3 สิงหำคม 2568 
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ลักษณะสัญญำ เทเลแอสเสท ตกลงรับจดัหำ ติดตัง้ และบ ำรุงรักษำเคร่ืองและอปุกรณ์โทรคมนำคม และตกลงน ำเคร่ืองและ
อปุกรณ์โทรคมนำคมดงักลำ่วออกให้เชำ่แก่ทีโอที ซึง่เป็นผู้ที่ได้รับอนญุำตจำกส ำนกังำน คณะกรรมกำรกิจกำร
กระจำยเสียง กิจกำรโทรทศัน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแหง่ชำติให้ใช้คลื่นควำมถ่ียำ่น 2300 เมกะเฮิรตซ์ (MHz) 

 ช่วง 2310 - 2370 MHz (“คลื่นควำมถ่ีย่ำน 2300 MHz”) เพื่อให้ ทีโอที น ำอุปกรณ์โทรคมนำคมฯ ดังกล่ำวไป
ให้บริกำรโทรคมนำคมแก่ผู้ ใช้บริกำรบนโครงข่ำยคลื่นควำมถ่ียำ่น 2300 MHz ตอ่ไป 

ค่ำตอบแทน ทีโอทีตกลงช ำระค่ำเช่ำและค่ำบริกำรตำมสัญญำเช่ำเคร่ืองและอุปกรณ์โทรคมนำคมให้แก่ 
เทเลแอสเสท เป็นรำยเดือนเฉพำะในสว่นของสถำนีฐำนที่ส่งมอบซึ่งผ่ำนกำรตรวจรับและเปิดใช้งำนได้
เรียบร้อยแล้ว ตำมอตัรำที่ก ำหนดไว้ในสญัญำ 

สิทธิและหน้ำที่หลักของ 
เทเลแอสเสท 
 

(1) ด ำเนินกำรจัดหำและติดตัง้อุปกรณ์โทรคมนำคมฯ (รวมถึง Software ที่เก่ียวข้อง) ตำมสถำนที่
และ คุณสมบัติและมำตรฐำนทำงเทคนิค (Specifications) ตำมที่ระบุไว้ในสัญญำเช่ำฯ โดย
คู่สัญญำได้ก ำหนดจ ำนวนอุปกรณ์โทรคมนำคมฯ ที่เทเลแอสเสทจะต้องจัดหำทัง้หมดจ ำนวน 
21,300 สถำนีฐำน (Base Station) ภำยในวนัที่ 31 ธันวำคม 2564 

(2) บ ำรุงรักษำ และซอ่มแซมแก้ไขอปุกรณ์โทรคมนำคมฯ (ทัง้ระบบ Hardware และ Software) ให้อยู่
ในสภำพที่สำมำรถใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพตำมข้อตกลงมำตรฐำนกำรให้บริกำร  (Service 
Level Agreement) และตำมประกำศของคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง  กิจกำรโทรทัศน์ 
และกิจกำร โทรคมนำคมแหง่ชำติที่เก่ียวข้อง 

สิทธิและหน้ำที่หลักของ  
ทีโอที 

(1) ควบคมุและบริหำรจดักำรและใช้โครงข่ำยคลื่นควำมถ่ียำ่น 2300 MHz ของทีโอที  
(2) มีสิทธิเข้ำถึงระบบจดัเก็บและประมวลผลและครอบครองข้อมลูรำยละเอียดกำรใช้งำนของบริกำร 

ประเภทตำ่ง ๆ  
(3) ควบคุมระบบบริหำรจัดกำรและควบคุมเคร่ืองและอุปกรณ์ตำมสัญญำเช่ำเคร่ืองและอุปกรณ์

โทรคมนำคม 
(4) อ ำนวยควำมสะดวกแก่เทเลแอสเสท ในกำรเข้ำปฎิบตัิงำนกบัอปุกรณ์โทรคมนำคมฯ ที่ให้เชำ่ที่อยู่

ในพืน้ที่ของทีโอที  
(5) ประสำนงำนในกำรชว่ยเหลือและอ ำนวยควำมสะดวกแก่เทเลแอสเสท ในกำรน ำเข้ำอปุกรณ์ โทร

คมนำคมฯ ตำมสญัญำเชำ่เคร่ืองและอปุกรณ์โทรคมนำคมและในกำรขอใบอนญุำตทกุประเภทที่
เก่ียวข้องกับอุปกรณ์โทรคมนำคมฯ จำกหน่วยงำนของรัฐ เช่น ใบอนุญำตติดตัง้สถำนีวิทยุ
คมนำคม และใบอนญุำตใช้เคร่ืองวิทยคุมนำคม  

(6) ปฏิบตัิตำมเงื่อนไขแนบท้ำยใบอนญุำตกำรประกอบกิจกำรโทรคมนำคมและเง่ือนไขกำรอนญุำต
ให้ใช้คลื่นควำมถ่ียำ่น 2300 MHz เพ่ือกำรให้บริกำรโทรศพัท์เคลื่อนที่ของทีโอที 
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ส่วนที่ 2 

การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ 

7 ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 

7.1 จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 

บริษัทมีทนุจดทะเบียน 4,744,161,260 บำท ทนุท่ีออกจ ำหน่ำยและเรียกช ำระแล้ว 4,735,622,000 บำท แบง่เป็นหุ้นสำมญัจ ำนวน 
2,367,811,000 หุ้น มลูคำ่ท่ีตรำไว้หุ้นละ 2 บำท โดยมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 1 หุ้น ตอ่ 1 เสียง 

7.2 ผู้ถือหุ้น 

รำยช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีถือหุ้นสงูสดุ 10 รำยแรก (ข้อมลูตำมทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 18 กมุภำพนัธ์ 2562) 

ล าดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จ านวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น 
1.  บริษัท เทเลนอร์ เอเชีย พีทีอี แอลทีดี (1) 1,009,172,497 42.62 
2.  บริษัท ไทย เทลโค โฮลดิง้ส์ จ ำกดั (2) 531,001,300 22.43 
3.  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอำร์ จ ำกดั  174,696,218 7.38 
4.  บริษัท ทีโอที จ ำกดั (มหำชน) 132,145,250 5.58 
5.  ส ำนกังำนประกนัสงัคม 55,049,900 2.33 
6.  STATE STREET EUROPE LIMITED 20,068,005 0.85 
7.  กองทนุเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยำวปันผล 19,081,400 0.81 
8.  SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 18,773,189 0.79 
9.  นำยวีรวฒัน์ ชตุิเชษฐพงศ์ 11,846,100 0.50 
10. กองทนุเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล 10,517,400 0.44 

 
หมายเหตุ 

(1) บริษัท เทเลนอร์ เอเชีย พีทีอี แอลทีดี เป็นบริษัทยอ่ยของ Telenor ASA ซึง่ประกอบธุรกิจโดยกำรถือหุ้นในบริษัทอ่ืน (Holding Company) 

(2) บริษัท ไทย เทลโค โฮลดิง้ส์ จ ำกัด ประกอบธุรกิจโดยกำรถือหุ้นในบริษัทอ่ืน (Holding Company) มีรำยช่ือผู้ ถือหุ้นและสดัส่วนกำรถือหุ้นใน บริษัท ไทย เทลโค     
โฮลดิง้ส์ จ ำกดั ณ วนัท่ี 18 เมษำยน 2561 ดงันี ้
บริษัท บีซีทีเอ็น โฮลดิง้ จ ำกดั (3) ร้อยละ 51.00 
เทเลนอร์ เซ้ำท์ อีสต์ เอเชีย อินเวสเม้นท์ พีทีอี ลิมิเต็ด ร้อยละ 49.00 
เทเลนอร์  ร้อยละ 0.00 

(3) บริษัท บีซีทีเอ็น โฮลดิง้ จ ำกัด ประกอบธุรกิจโดยกำรถือหุ้นในบริษัทอ่ืน (Holding Company) โดยรำยช่ือผู้ ถือหุ้นและสดัสว่นกำรถือหุ้นใน บริษัท บีซีทีเอ็น โฮลดิง้ 
จ ำกดั ณ วนัท่ี 18 เมษำยน 2561 มีดงันี ้
บริษัท บีซีทีเอ็น อินโนเวชัน่ จ ำกดั (4) ร้อยละ 51.00 
เทเลนอร์ เซ้ำท์ อีสต์ เอเชีย อินเวสเม้นท์ พีทีอี ลิมิเต็ด ร้อยละ 49.00 
เทเลนอร์ ร้อยละ 0.00 

(4) บริษัท บีซีทีเอ็น อินโนเวชั่น จ ำกัด ประกอบธุรกิจโดยกำรถือหุ้นในบริษัทอ่ืน (Holding Company) โดยรำยช่ือผู้ ถือหุ้นและสดัสว่นกำรถือหุ้นใน บริษัท บีซีทีเอ็น อิน
โนเวชัน่ จ ำกดั ณ วนัท่ี 18 เมษำยน 2561 มีดงันี ้
บริษัท บีซีเอช โฮลดิง้ จ ำกดั (5) ร้อยละ 51.00 
เทเลนอร์ เซ้ำท์ อีสต์ เอเชีย อินเวสเม้นท์ พีทีอี ลิมิเต็ด ร้อยละ 49.00 
เทเลนอร์ ร้อยละ 0.00 
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(5) บริษัท บีซีเอช โฮลดิง้ จ ำกดั ประกอบธุรกิจโดยกำรถือหุ้นในบริษัทอ่ืน (Holding Company) โดยรำยช่ือผู้ ถือหุ้นและสดัสว่นกำรถือหุ้นใน บริษัท บีซีเอช โฮลดิง้ จ ำกดั 
ณ วนัท่ี 18 เมษำยน 2561 มีดงันี ้
นำยวิชยั เบญจรงคกลุ ร้อยละ 64.88 
นำยบญุชยั เบญจรงคกลุ ร้อยละ 20.12 
นำยสมชำย เบญจรงคกลุ ร้อยละ 15.00 

7.3 การออกหลักทรัพย์อ่ืน 

7.3.1 ใบส าคัญแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR: Non-Voting Depository Receipt) 

ณ วนัท่ี 18 กุมภำพันธ์ 2562 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอำร์ จ ำกัด ถือหุ้นสำมัญของบริษัทจ ำนวน 174,696,218 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 
7.38 ของจ ำนวนหุ้นท่ีออกและจ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดของบริษัท โดยผู้ลงทุนท่ีถือเอ็นวีดีอำร์จะได้รับสิทธิประโยชน์ทำงกำรเงิน 
(Financial Benefit) เสมือนลงทุนในหุ้นของบริษัททุกประกำรไม่ว่ำจะเป็นเงินปันผล สิทธิในกำรจองซือ้หุ้นเพิ่มทุน หรือใบส ำคญั
แสดงสิทธิในกำรซือ้หุ้นสำมญั (Warrant) แต่จะไม่มีสิทธิในกำรออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น ทัง้นี ้บริษัท ไทยเอ็นวีดีอำร์ 
จ ำกัด จะไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในกำรประชุมผู้ ถือหุ้น เว้นแต่จะเป็นกำรออกเสียงเพ่ือพิจำรณำเก่ียวกับกำรเพิกถอน
หลกัทรัพย์ออกจำกกำรเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

7.4 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

7.4.1 นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบริษัท 

“บริษัทมีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลไม่ต ่ำกว่ำร้อยละ 50 ของก ำไรสุทธิของบริษัท ขึน้อยู่กบัฐำนะทำงกำรเงินและแผนกำรประกอบ
ธุรกิจของบริษัทในอนำคต โดยบริษัทมีเปำ้หมำยจะพิจำรณำจ่ำยเงินปันผลทกุคร่ึงปี” 

คณะกรรมกำรบริษัทสำมำรถน ำเสนอกำรประกำศจ่ำยเงินปันผลประจ ำปีแต่ต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นสำมัญ
ประจ ำปี ส ำหรับกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล คณะกรรมกำรบริษัทอำจเห็นสมควรให้มีกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล หำกเห็นว่ำ
บริษัทสำมำรถด ำรงเงินลงทุนหมุนเวียนท่ีใช้ในกำรด ำเนินกำรได้อย่ำงเพียงพอภำยหลังกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลนั ้น ซึ่ง
คณะกรรมกำรบริษัทมีหน้ำท่ีแจ้งให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นรับทรำบในกำรประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ถดัไป 

ในกำรพิจำรณำจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นสำมญันัน้ คณะกรรมกำรบริษัทจะค ำนงึถงึปัจจยัหลำยประกำร ดงันี  ้

- ผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท สภำพคล่อง กระแสเงินสดหมนุเวียน และสถำนะกำรเงินของบริษัท 

- แผนกำรด ำเนินงำนในอนำคตและควำมต้องกำรในกำรใช้เงินลงทนุ 

- ปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีคณะกรรมกำรบริษัทเหน็สมควร 

นอกจำกนี ้บริษัทยงัอยู่ภำยใต้ พ.ร.บ. บริษัทมหำชนจ ำกดั ท่ีก ำหนดให้บริษัทไม่สำมำรถจ่ำยเงินปันผลได้ หำกบริษัทยงัมีผลขำดทนุ
สะสมอยู่ แม้ว่ำบริษัทจะมีก ำไรสุทธิส ำหรับปีนัน้ ๆ ก็ตำม และ พ.ร.บ . บริษัทมหำชนจ ำกัด ยังก ำหนดให้บริษัทส ำรองเงินตำม
กฎหมำยในจ ำนวนร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิในแต่ละปี หกัด้วยยอดขำดทนุสะสม (ถ้ำมี) จนกว่ำเงินส ำรองตำมกฎหมำยจะมีจ ำนวน
ไม่น้อยกวำ่ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน  

เม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม 2561 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการด าเนินงานตัง้แต่วันท่ี 1 มกราคม 2561 ถึงวนัท่ี 30 
มิถุนายน 2561 ในอัตราหุ้นละ 1.01 บาท (ก่อนหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย) รวมเป็นเงินปันผลจ านวนทัง้สิน้ 2,391 ล้านบาท หรือคิดเป็น
อตัราร้อยละ 50 ของก าไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัท ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2561 ตามมตขิองคณะกรรมการบริษัทในการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 6/2561 ซึ่งประชุมเม่ือวนัท่ี 16 กรกฎาคม 2561 โดยการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดงักล่าว 
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาจากผลประกอบการในขณะนัน้ แล้วเหน็วา่ บริษัทมีก าไรสมควรพอท่ีจะจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล  
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ข้อมลูกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัทย้อนหลงั 5 ปี มีดงันี ้

 2557 2558 2559 2560 2561 

อตัรำก ำไรสทุธิตอ่หุ้น (บำท) 4.53 2.49 0.88 0.89 (1.85) 

อตัรำเงินปันผลตอ่หุ้น (บำท) 6.91 2.93 0.42 0.24 1.01 

เงินปันผลระหวำ่งกำล 4.57 2.41 0.42 0.00 1.01 

เงินปันผลประจ ำปี 2.34 0.52 0.00 0.24 0 

 

7.4.2 นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบริษัทย่อย 

บริษัทย่อยของบริษัทมีนโยบำยจะจ่ำยเงินปันผล หำกบริษัทย่อยดังกล่ำวเห็นว่ำสำมำรถด ำรงเงินลงทุนหมุนเวียนท่ีใช้ในกำร
ด ำเนินกำรได้อย่ำงเพียงพอภำยหลงักำรจ่ำยเงินปันผล 

ทัง้นี ้ในระหว่ำงปี 2561 ดีแทค ไตรเน็ต  บริษัท ดีแทค บรอดแบนด์ จ ำกดั และบริษัทเพย์สบำย จ ำกดั ซึง่เป็นบริษัทย่อยของบริษัท 
ได้จ่ำยเงินปันผลให้แก่บริษัท เป็นจ ำนวนเงิน 2,112 ล้ำนบำท 1,587 ล้ำนบำท และ 1,534 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั 
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8 โครงสร้างการจัดการ 

โครงสร้ำงกำรจัดกำรของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทน 
คณะกรรมกำรสรรหำ คณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำร และฝ่ำยบริหำร นอกจำกนี ้ยงัมีคณะกรรมกำรอ่ืน ๆ ในระดบับริหำรอีกหลำย
ชดุเพ่ือท ำหน้ำท่ีควบคมุดแูลนโยบำยภำยในองค์กรเพ่ือให้เกิดประสิทธิภำพสงูสดุในกำรด ำเนินงำน 

8.1 คณะกรรมการบริษัท 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 คณะกรรมกำรบริษัทมีจ ำนวน 11 ทำ่น ประกอบด้วย 

- กรรมกำรท่ีไม่เป็นผู้บริหำร 10 ทำ่น (โดยเป็นกรรมกำรอิสระจ ำนวน 4 ทำ่น ซึง่คดิเป็นร้อยละ 36.4 ของคณะกรรมกำรบริษัท) 
- กรรมกำรท่ีเป็นผู้บริหำร 1 ทำ่น ได้แก่ ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร 

รำยช่ือกรรมกำร ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 มีดงันี ้

ล าดับ รายช่ือ ต าแหน่ง 
จ านวนหุ้นที่ถือ ณ 
วันที่ 31 ธ.ค. 60 

จ านวนหุ้นที่ถือ ณ 
วันที่ 31 ธ.ค. 61 เพิ่ม/ลด 

1 นำยบญุชยั เบญจรงคกลุ ประธำนกรรมกำร 10 หุ้น 10 หุ้น - 
 คูส่มรส  - - - 
 บตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภำวะ  - - - 
2 นำยเพตเตอร์ บอเร่ เฟอร์เบิร์ค รองประธำนกรรมกำร - - - 
 คูส่มรส  - - - 
 บตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภำวะ  - - - 
3 นำยจลุจิตต์ บณุยเกต ุ กรรมกำรอิสระ - - - 
 คูส่มรส  15,000 หุ้น 15,000 หุ้น - 
 บตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภำวะ  - - - 
4 นำงกมลวรรณ วิปลุำกร กรรมกำรอิสระ - - - 
 คูส่มรส  - - - 
 บตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภำวะ  - - - 
5 นำยสตีเฟ่น วดูรุฟ ฟอร์ดแฮม กรรมกำรอิสระ 10,000 หุ้น 

6,000 NVDR 
10,000 หุ้น 

6,000 NVDR 
- 

 คูส่มรส  - - - 
 บตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภำวะ  - - - 
6 นำงชนญัญำรักษ์ เพ็ชร์รัตน์ กรรมกำรอิสระ - - - 
 คูส่มรส  - - - 
 บตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภำวะ  - - - 
7 นำงอเล็กซำนดรำ ไรช์ (1) กรรมกำรและประธำน

เจ้ำหน้ำที่บริหำรและ
รักษำกำรรองประธำน
เจ้ำหน้ำที่บริหำรกลุม่
กำรตลำด 

- - - 

 คูส่มรส  - - - 
 บตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภำวะ  - - - 
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ล าดับ รายช่ือ ต าแหน่ง 
จ านวนหุ้นที่ถือ ณ 
วันที่ 31 ธ.ค. 60 

จ านวนหุ้นที่ถือ ณ 
วันที่ 31 ธ.ค. 61 เพิ่ม/ลด 

8 นำยกนุน่ำร์ โจฮนั เบอร์เทลเซน่ (2) กรรมกำร - - - 
 คูส่มรส  - - - 
 บตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภำวะ  - - - 
9 นำยฮำกนุ บรัวเซ็ท เชิร์ล กรรมกำร - - - 
 คูส่มรส  - - - 
 บตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภำวะ  - - - 
10 นำงทเูน่ ริปเปล กรรมกำร - - - 
 คูส่มรส  - - - 
 บตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภำวะ  - - - 
11 นำยซเวเร่ เพ็ดเดอร์เซ็น กรรมกำร - - - 
 คูส่มรส  - - - 
 บตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภำวะ  - - - 

หมายเหต ุ

(1) นำงอเล็กซำนดรำ ไรช์ เข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรเข้ำใหมแ่ทนนำยลำร์ส โอเคะ วลัเดอมำร์ นอร์ลิ่ง (ซึง่ลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำรเมื่อวนัท่ี  24 สิงหำคม 2561) มี
ผลตัง้แต่วนัท่ี 14 กนัยำยน 2561 ตำมมติคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ท่ี 8/2561 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 14 กนัยำยน 2561 

(2) นำยกนุน่ำร์ โจฮัน เบอร์เทลเซ่น เข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรเข้ำใหม่แทนนำยทอเร่ จอห์นเซ่น (ซึ่งลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำรเมื่อวนัท่ี 1 กมุภำพนัธ์ 2561) มีผล
ตัง้แต่วนัท่ี 1 กมุภำพนัธ์ 2561 ตำมมติคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ท่ี 1/2561 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 30 มกรำคม 2561 

โดยมีข้อมลูเก่ียวกบักรรมกำรท่ีลำออกระหวำ่งปี 2561 รวมทัง้กำรถือครองหุ้นของกรรมกำรดงักล่ำว ดงันี ้

ล าดับ รายช่ือ ต าแหน่ง 
จ านวนหุ้นที่
ถือ ณ วันที่  
31 ธ.ค. 60 

จ านวนหุ้นที่ 
ถือ ณ วันที่  

31 ธ.ค. 61 (1) 

เพิ่ม/ลด 

1 นำยทอเร่ จอห์นเซน่ (2) กรรมกำร - - - 
 คูส่มรส  - - - 
 บตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภำวะ  - - - 
2 นำยลำร์ส โอเคะ วลัเดอมำร์ นอร์ลิ่ง(3) ก ร ร ม ก ำ ร แ ล ะ ป ร ะ ธ ำ น

เจ้ำหน้ำที่บริหำร 
- - - 

 คูส่มรส  - - - 
 บตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภำวะ  - - - 
3 นำงสำวธันวดี วงศ์ธีรฤทธ์ิ (4) กรรมกำร - - - 
 คูส่มรส  - - - 
 บตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภำวะ  - - - 

หมายเหตุ (1) ไมม่ีกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือครองหุ้น / ซือ้ขำยหุ้นในระหวำ่งปี 2561 

  (2)  นำยทอเร่ จอห์นเซน่ ลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำรเมื่อวนัท่ี 1 กมุภำพนัธ์ 2561 

 (3)  นำยลำร์ส โอเคะ วลัเดอมำร์ นอร์ลิ่ง ลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำรเมื่อวนัท่ี 24 สิงหำคม 2561 

 (4)  นำงสำวธันวดี วงศ์ธีรฤทธ์ิ ลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำรเม่ือวนัท่ี 2 ตลุำคม 2561 

กรรมกำรผู้ มีอ ำนำจลงนำมผูกพันบริษัทได้แก่ (1) นำยบุญชัย เบญจรงคกุล (2) นำยเพตเตอร์ บอเร่ เฟอร์เบิร์ค (3) นำยฮำกุน 
บรัวเซ็ท เชิร์ล (4) นำงชนญัญำรักษ์ เพ็ชร์รัตน์ และ (5) นำยกุนน่ำร์ โจฮนั เบอร์เทลเซ่น โดยกรรมกำรสองในห้ำท่ำนนีล้งลำยมือช่ือ
ร่วมกนัและประทบัตรำส ำคญัของบริษัท (อ ำนำจกรรมกำรดงักลำ่วนีไ้ด้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงตอ่กระทรวงพำณิชย์เม่ือวนัท่ี 15 มีนำคม 2562) 
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8.2 คณะผู้บริหาร 

ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร ท ำหน้ำท่ีหวัหน้ำของฝ่ำยบริหำร โดยโครงสร้ำงองค์กรของบริษัท  ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 ได้แบ่งสำย
งำนในองค์กรเป็น 6 สำยงำน ได้แก่ กลุ่มกำรเงิน กลุ่มกำรตลำด กลุ่มกำรขำย กลุ่มเทคโนโลยี กลุ่มบุคคล และกลุ่มกิจกำรองค์กร
และพฒันำธุรกิจ 

รำยช่ือผู้บริหำรและจ ำนวนหุ้นท่ีถือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 มีดงันี ้

ล าดับ รายช่ือ ต าแหน่ง 

จ านวนหุ้นที่ถือ 
ณ วันที่  

31 ธ.ค. 60 

จ านวนหุ้นที่ถือ 
ณ วันที่  

31 ธ.ค. 61 

เพิ่ม/ลด 

1 นำงอเล็กซำนดรำ ไรช์ (1)(2) ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและรักษำกำร
ต ำแหน่งรองประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรกลุ่ม
กำรตลำด 

- - - 

 คูส่มรส  - - - 

 บตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภำวะ  - - - 

2 นำยดิลิป ปำล  รองประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรกลุม่กำรเงิน - - - 

 คูส่มรส  - - - 

 บตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภำวะ  - - - 

3 นำยประเทศ ตนักรุำนนัท์ รองประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรกลุม่เทคโนโลยี 10,000 หุ้น 10,000 หุ้น - 

 คูส่มรส  7,100 หุ้น 9,400 หุ้น +2,300 หุ้น 

 บตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภำวะ  - - - 

4 นำงสำวนำฎฤดี อำจหำญวงศ์ รองประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรกลุม่บคุคล - - - 

 คูส่มรส  - - - 

 บตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภำวะ  - - - 

5 นำยรำจีฟ บำวำ (3) รองประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรกลุ่มกิจกำร
องค์กรและพฒันำธุรกิจ 

- - - 

 คูส่มรส  - - - 

 บตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภำวะ  - - - 

6 นำงสำวทิพยรัตน์ แก้วศรีงำม(3) รองประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรกลุม่งำนขำย    

 คูส่มรส  - - - 

 บตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภำวะ  - - - 

หมายเหตุ ในปี 2561 มีกำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงองค์กรซึง่มีผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงต ำแหน่งผู้บริหำร ดงันี ้

(1)  นำงอเล็กซำนดรำ ไรช์ เข้ำด ำรงต ำแหน่งประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรแทนนำยลำร์ส โอเคะ วัลเดอมำร์ นอร์ลิ่ง มีผลตัง้แต่วันท่ี 20 สิงหำคม 2561 ตำมมติ

คณะกรรมกำรบริษัทครัง้ท่ี 7/2561 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 2 สิงหำคม 2561 

(2)  นำยแอนดริว ทอร์ โอดวำร์ กวำลเซท ได้ลำออกจำกบริษัทวนัท่ี 16 กรกฎำคม 2561 และบำงสว่นของกลุ่มงำนกำรตลำดได้ถกูน ำมำรวมกับกลุม่งำนพำณิชย์ 
โดยนำยปัญญำ เวชบรรยงรัตน์ ได้เข้ำด ำรงต ำแหน่ง รองประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรกลุ่มกำรตลำด มีผลตัง้แต่วนัท่ี 16 กรกฎำคม 2561 ต่อมำนำยปัญญำ     



บริษัท โทเทิล่ แอ็คเซส็ คอมมนิูเคชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
 

ส่วนท่ี 2 โครงสร้ำงกำรจดักำร หน้ำ 50 

เวชบรรยงรัตน์ ลำออกจำกต ำแหน่งผู้บริหำรมีผลตัง้แต่วนัท่ี 19 พฤศจิกำยน 2561 นำงอเล็กซำนดรำ ไรช์ ได้เข้ำด ำรงต ำแหน่งรักษำกำรต ำแหน่งรองประธำน
เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรกลุม่กำรตลำดในช่วงระหวำ่งกำรสรรหำผู้มีควำมเหมำะสมในต ำแหน่งนี ้โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 19 พฤศจิกำยน 2561 

(3)  นำยรำจีฟ บำวำ รักษำกำรต ำแหน่งรองประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรกลุม่งำนขำย ในช่วงระหวำ่งกำรสรรหำผู้มีควำมเหมำะสมในต ำแหน่งนี ้ โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 
19 พฤศจิกำยน 2561 ถึงวนัท่ี 31 มกรำคม 2562 โดยตัง้แต่วนัท่ี 1 กมุภำพนัธ์ 2562 บริษัทได้แต่งตัง้ นำงสำว ทิพยรัตน์ แก้วศรีงำม ให้ด ำรงต ำแหน่งรอง
ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรกลุม่งำนขำย โดย ณ วนัท่ี เข้ำด ำรงต ำแหน่งไมไ่ด้ถือหุ้นของบริษัท 

(4)  นำยปำนเทพย์ นิลสินธพ ได้รับกำรแต่งตัง้ให้เข้ำด ำรงต ำแหน่งรักษำกำรรองประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรกลุม่ดิจิทลั ระหวำ่งวนัท่ี 16 กรกฎำคม 2561 ถึงวนัท่ี 19 
พฤศจิกำยน 2561 ก่อนมีกำรปรับโครงสร้ำงองค์กร ในวันท่ี 19 พฤศจิกำยน 2561 ทัง้นี ้ระหว่ำงปี 2561 นำยปัญญำ เวชบรรยงรัตน์และนำยปำนเทพย์        
นิลสินธพ ซึง่เป็นผู้บริหำรตำมนิยำมของ ส ำนกังำน ก.ล.ต. ในขณะนัน้ ซึง่รวมถึงคู่สมรสและบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุติภำวะของบคุคลทัง้สองไมไ่ด้ถือหุ้นและไม่มี
กำรเปลี่ยนแปลงกำรถือหุ้นในช่วงท่ีด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำร 

 

ผู้บริหำรข้ำงต้นเป็นผู้บริหำรตำมค ำนิยำมของ ก.ล.ต. ซึง่หมำยถึง ผู้จดักำร หรือผู้ด ำรงต ำแหน่งระดบับริหำรส่ีรำยแรกนับต่อจำก
ผู้จดักำรลงมำ ผู้ซึง่ด ำรงต ำแหน่งเทียบเท่ำกบัผู้ด ำรงต ำแหน่งระดบับริหำรรำยท่ีส่ีทุกรำย และหมำยควำมรวมถึงผู้ด ำรงต ำแหน่ง
ระดบับริหำรในสำยงำนบญัชีหรือกำรเงินท่ีเป็นระดบัผู้จดักำรฝ่ำยขึน้ไปหรือเทียบเท่ำ ทัง้นี ้ผู้บริหำรของบริษัทไม่เคยเป็นพนกังำน
หรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบญัชีภำยนอกท่ีบริษัทใช้บริกำรอยู่ในช่วง 2 ปีท่ีผ่ำนมำ 
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โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

 

 
8.3 เลขานุการบริษัท 

คณะกรรมกำรบริษัทได้แต่งตัง้ นำยรวีพนัธ์ พิทกัษ์ชำตวิงศ์ ผู้อ ำนวยกำรอำวโุสสำยงำนกฎหมำย ให้ด ำรงต ำแหน่งเลขำนกุำรบริษัท 
โดยให้มีอ ำนำจหน้ำท่ีตำมท่ีก ำหนดไว้ใน พ.ร.บ. หลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ทัง้นี ้ประวตักิำรศกึษำ กำรท ำงำน และกำรอบรม
ของเลขำนกุำรบริษัท แสดงอยู่ภำยใต้หวัข้อ “คณะผู้บริหำรบริษัท”  

อนึ่ง รำยละเอียดเก่ียวกบัอ ำนำจ หน้ำท่ี และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรชุดย่อย ประธำนเจ้ำหน้ำท่ี
บริหำรและเลขำนกุำรบริษัท แสดงอยู่ภำยใต้หวัข้อ “กำรก ำกบัดแูลกิจกำร” และในเวบ็ไซต์ของบริษัทท่ี www.dtac.co.th 

http://www.dtac.co.th/
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8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

8.4.1 ค่าตอบแทนกรรมการ 

ในกำรก ำหนดค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำร
ก ำหนดค่ำตอบแทน คณะกรรมกำรสรรหำ และคณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรนัน้ คณะกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทนจะพิจำรณำ
จำกปัจจัยต่ำง ๆ หลำยประกำร เช่น ธุรกิจและผลกำรประกอบกำรของบริษัท บรรทดัฐำนของตลำดและอุตสำหกรรม สภำวะ
เศรษฐกิจ ตลอดจนหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรชุดย่อย เป็นต้น คณะกรรมกำรก ำหนด
ค่ำตอบแทนจะพิจำรณำค่ำตอบแทนของกรรมกำรและน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทและท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจำรณำและ
อนมุตัิทกุปี นอกจำกนี ้คณะกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทนจะพิจำรณำทบทวนโครงสร้ำงคำ่ตอบแทนของคณะกรรมกำรบริษัทและ
คณะกรรมกำรชดุย่อยทกุ ๆ 3 ปี ทัง้นี ้เพ่ือให้สอดคล้องกบัแนวโน้มของตลำดและอตุสำหกรรม 

ปัจจุบนั ค่ำตอบแทนของกรรมกำรบริษัทประกอบด้วยค่ำตอบแทนรำยเดือน บริษัทไม่มีค่ำตอบแทนในรูปสิทธิประโยชน์อ่ืน ๆ หรือ
ในรูปของหุ้นให้แก่กรรมกำรของบริษัท โครงสร้ำงค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรชุดย่อย แสดงอยู่ภำยใต้
หวัข้อ “กำรก ำกบัดแูลกิจกำร” 

ในปี 2561 คำ่ตอบแทนรวมของกรรมกำรบริษัทมีจ ำนวนทัง้สิน้ 13,745,440 บำท โดยมีรำยละเอียดคำ่ตอบแทนกรรมกำรดงันี ้

 ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท) 

รายช่ือ คณะกรรมการ 
บริษัท 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
ก าหนด 

ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ 
สรรหา 

คณะกรรมการ 
ก ากับดูแล 
กิจการ 

รวม 

นำยบญุชยั เบญจรงคกลุ 3,840,000.00 - - - - 3,840,000.00 

นำยเพตเตอร์ บอเร่ เฟอร์เบิร์ค - - - - - - 
นำยจลุจิตต์ บณุยเกต ุ 1,320,000.00 600,000.00 408,000.00 204,000.00 - 2,532,000.00 
นำยสตีเฟ่น วดูรุฟ ฟอร์ดแฮม 1,320,000.00 600,000.00 - 408,000.00 204,000.00 2,532,000.00 
นำงชนญัญำรักษ์ เพ็ชร์รัตน์ 1,320,000.00 - 204,000.00 204,000.00 408,000.00 2,136,000.00 
นำงกมลวรรณ วิปลุำกร 1,320,000.00 804,000.00 204,000.00 - 204,000.00 2,532,000.00 

นำงอเล็กซำนดรำ ไรช์ - - - - - - 

นำยฮำกนุ บรัวเซ็ท เชิร์ล - - - - - - 
นำยกนุน่ำร์ โจฮนั เบอร์เทลเซน่ - - - - - - 
นำงทเูน่ ริปเปล - - - - - - 
นำยซเวเร่ เพ็ดเดอร์เซ็น - - - - - - 
นำยทอเร่ จอห์นเซน่ - - - - - - 
นำยลำร์ส โอเคะ วลัเดอมำร์ นอร์ลิ่ง - - - - - - 
นำงสำวธันวดี วงศ์ธีรฤทธ์ิ 173,400.00 - - - - 173,400.00 
Total 9,293,440.00 2,004,000.00 816,000.00 816,000.00 816,000.00 13,745,440.00 

* ตำรำงค่ำตอบแทนกรรมกำรแสดงผลทศนิยมสองต ำแหน่ง 
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8.4.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

โครงสร้ำงคำ่ตอบแทนของประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรและผู้บริหำร ประกอบด้วย 

โครงสร้ำงคำ่ตอบแทน เป้ำหมำยหลกั 
1. เงินเดือน และผลประโยชน์คงที่ กำรบริหำรคำ่ตอบแทนให้สำมำรถแข่งขนักบัตลำดโดยรวมได้ 
2. คำ่ตอบแทนตำมผลปฏิบตัิงำนระยะสัน้ พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรทีมของหัวหน้ำงำน  และผลักดันให้กำร

ปฏิบตัิงำนบรรลเุป้ำหมำยตำมกลยทุธ์ของบริษัท 
3. คำ่ตอบแทนตำมผลปฏิบตัิงำนระยะยำว เพื่อที่จะสร้ำงคณุค่ำในระยะยำวให้กับบริษัท ผลประโยชน์ที่ให้กับ

ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและผู้บริหำรสอดคล้องกับผลประโยชน์
ของผู้ ถือหุ้น 

4. สวสัดิกำร และผลประโยชน์อ่ืน เสนอแผนประกันและสิทธิประโยชน์ต่ำง  ๆ  ให้เหมำะสมกับ
เหตุกำรณ์ที่ เกิดขึน้ในแต่ละช่วงชีวิต  โดยพิจำรณำจำกสภำพ
เศรษฐกิจ และมำตรฐำนกำรครองชีพ 

 

1. เงนิเดือน 

ระดบัคำ่ตอบแทนดงักล่ำวจะได้รับกำรทบทวนเป็นประจ ำทกุปี โดยขึน้อยู่กบัขอบเขตหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ สภำพเศรษฐกิจ ระดบั
คำ่ตอบแทนเม่ือเทียบกบัตลำดโดยรวม และผลกำรปฏิบตังิำนท่ีผ่ำนมำ 

โดยหลกัเกณฑ์กำรพิจำรณำผลกำรปฏิบตังิำน จะพิจำรณำดงัตอ่ไปนี ้

• กำรยดึถือผลประโยชน์ของธุรกิจเป็นหลกั 

• กำรแสดงออกซึง่ภำวะผู้น ำและเป็นไปตำมคำ่นิยมขององค์กร 

• กำรเสริมสร้ำง และพฒันำศกัยภำพทำงธุรกิจ 

2. ค่าตอบแทนตามผลปฏิบัตงิานระยะสัน้ 

ค่ำตอบแทนตำมผลปฏิบัติงำนระยะสัน้ได้รับกำรออกแบบมำเพ่ือส่งเสริมกำรปฏิบัติงำนของผู้ บริหำรให้บรรลุตำมเป้ำหมำยท่ี
ก ำหนดไว้ในระยะสัน้ ค่ำตอบแทนประเภทนีเ้ป็นค่ำตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน โดยให้ค่ำตอบแทนแปรผนัตำมผลส ำเร็จของงำน ซึง่วดั
จำกดชันีชีว้ดั 

ดชันีชีว้ดัควำมส ำเร็จของงำน ส ำหรับประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรและผู้บริหำรทกุท่ำน ประกอบด้วย 

• ดชันีชีว้ดัด้ำนกำรเงิน เพ่ือส่งเสริมให้เกิดกำรเตบิโตด้ำนผลก ำไร กระแสเงินสด ก ำไรขัน้ต้น คำ่ใช้จ่ำยกำรด ำเนินงำน และ
กระแสเงินสดสทุธิ  

• ดชันีชีว้ดัด้ำนกำรด ำเนินงำน เพ่ือส่งเสริมประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำน และตำมวตัถุประสงค์ของกำรเปล่ียนแปลงไปสู่
ดจิิทลั  

• กำรด ำเนินธุรกิจท่ีมีควำมรับผิดชอบ เพ่ือผลกัดนัให้เกิดกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงยัง่ยืนและถูกต้องตำมหลกัจริยธรรม 

3. ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัตงิานระยะยาว 

กำรจ่ำยคำ่ตอบแทนตำมผลกำรปฏิบตังิำนประเภทนี ้มีวตัถปุระสงค์เพ่ือมุ่งเน้นสร้ำงคณุคำ่ในระยะยำว ส่งเสริมและสร้ำงกำรเตบิโต
ท่ียัง่ยืนให้กบับริษัท ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรและผู้บริหำรของบริษัทมีสิทธิท่ีจะได้รับค่ำตอบแทนตำมผลกำรปฏิบตัิงำนระยะยำว 
โดยก ำหนดระยะเวลำ 4 ปีเพ่ือวดัผลกำรปฏิบตังิำนนี ้ซึง่หำกลำออกจำกบริษัทก่อนก ำหนดช่วงระยะเวลำดงักล่ำวจะถือว่ำไม่ได้รับ
สิทธิ อย่ำงไรก็ตำมในกรณีลำออกเน่ืองจำกเกษียณอำย ุทพุพลภำพ หรือเสียชีวติ จะยงัคงได้รับคำ่ตอบแทนประเภทนี  ้
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4. สวัสดกิาร และผลประโยชน์อ่ืน 

เป้ำหมำยของสวสัดิกำร และผลประโยชน์ต่ำง ๆ เพ่ือให้เกิดควำมมั่นคงให้กับผู้บริหำรในระดบัท่ีเหมำะสม เช่น รถยนต์ประจ ำ
ต ำแหน่ง แพ็กเกจกำรใช้โทรศพัท์รำยเดือน กองทุนส ำรองเลีย้งชีพ แผนประกันสุขภำพและประกันชีวิต และสวสัดิกำรต่ำง ๆ อัน
เป็นไปตำมแนวทำงปฏิบตัขิองตลำดแรงงำนโดยรวม 

คำ่ตอบแทนรวมของผู้บริหำรของบริษัท ในปี 2561 มีจ ำนวนทัง้สิน้ 81,264,065 บำท 

8.5 บุคลากร 

8.5.1 การบริหารค่าตอบแทนของดีแทค 

หลกักำรบริหำรค่ำตอบแทนของดีแทค เพ่ือดงึดดู จงูใจ และรักษำพนกังำนท่ีมีศกัยภำพไว้ในองค์กร เพ่ือท่ีจะพฒันำบริษัทให้เติบโต
อย่ำงยั่งยืน สร้ำงมูลค่ำแก่ผู้ ถือหุ้นตำมหลักกำรด ำเนินงำนของบริษัท หลักกำรบริหำรค่ำตอบแทนของดีแทคได้รับกำรออกแบบ
เพ่ือท่ีจะน ำเสนอคำ่ตอบแทนรวมที่ยตุธิรรม และแข่งขนัได้ทัง้ภำยในและภำยนอกบริษัท 

โครงสร้ำงค่ำตอบแทนรวม ประกอบด้วย ค่ำตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน และท่ีไม่ใช่เป็นตวัเงิน สวสัดิกำร และผลประโยชน์ต่ำง ๆ กำร
ฝึกอบรมโอกำสควำมก้ำวหน้ำในอำชีพ และกำรให้ควำมส ำคญัแก่พนกังำนโดยกำรช่ืนชม 

8.5.2 ค่าตอบแทน 

คำ่ตอบแทนในรูปแบบตวัเงินจะมีทัง้คำ่ตอบแทนแบบคงท่ี และคำ่ตอบแทนตำมผลกำรปฏิบตังิำน 

ซึง่กำรจ่ำยค่ำตอบแทนแบบคงที่จะมีควำมสมัพนัธ์กบัค่ำงำน โดยพิจำรณำจำกองค์ประกอบหลำยด้ำน เช่น หน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ
ในงำนและผลลพัธ์ทำงธุรกิจท่ีเกิดจำกงำนนัน้ ๆ งำนท่ีมีค่ำงำนใกล้เคียงกันจะถูกจดัไว้ในโครงสร้ำงกำรจ่ำยค่ำตอบแทนเดียวกัน 
ทัง้นีเ้พ่ือให้บริษัทสำมำรถรักษำควำมเสมอภำคภำยในบริษัท และควำมยตุธิรรมในกำรจ่ำยค่ำตอบแทนของงำนท่ีมีคำ่งำนใกล้เคียง
กัน ส ำหรับควำมสำมำรถในกำรแข่งขนักับภำยนอก ค่ำตอบแทนจะได้รับกำรพิจำรณำทบทวนอยู่เป็นประจ ำ ผ่ำนกำรท ำส ำรวจ
ค่ำจ้ำงและค่ำตอบแทนกับบริษัทท่ีปรึกษำภำยนอก นอกจำกนีก้ำรบริหำรค่ำตอบแทนจะค ำนึงถึงสภำวกำรณ์ เศรษฐกิจมหภำค 
และผลกำรด ำเนินงำนทำงธุรกิจของบริษัทด้วย 

คำ่ตอบแทนตำมผลกำรปฏิบตังิำน มีหลกักำรจ่ำยโดยพิจำรณำจำกผลกำรปฏิบตัิงำนส่วนบคุคลของพนกังำน และผลประกอบกำร
ของบริษัท ซึง่มีกำรก ำหนดเป้ำหมำยเชิงกลยุทธ์ไว้ และส่ือสำรไปยงัพนกังำนเป็นประจ ำทกุปี ค่ำตอบแทนประเภทนีถื้อเป็นรำงวลั
ตอบแทนควำมส ำเร็จของพนกังำนในระยะสัน้ และสะท้อนมำยงัควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท 

8.5.3 การให้ความส าคัญแก่พนักงาน และผลประโยชน์ต่าง ๆ 

กำรให้ควำมส ำคัญแก่พนักงำนโดยกำรช่ืนชม เป็นกำรแสดงออกถึงกำรยอมรับในผลงำน และควำมพยำยำมท่ีเหนือควำม
คำดหมำยเพ่ือให้บรรลเุปำ้หมำยและค่ำนิยมของบริษัท กำรให้ควำมส ำคญัดงักล่ำวอำจเป็นกำรแสดงออกอย่ำงเป็นทำงกำร หรือไม่
เป็นทำงกำรก็ได้ในช่วงเวลำท่ีเหมำะสม กำรให้ควำมส ำคญัโดยกำรยกย่องชมเชยพนกังำนมีส่วนช่วยให้วฒันธรรมองค์กรแข็งแกร่ง 
และสร้ำงควำมร่วมมือระหวำ่งหน่วยงำนภำยในบริษัท 

นอกจำกนัน้บริษัทได้จดัสวสัดกิำร และผลประโยชน์ตำ่ง ๆ เพ่ือให้สอดคล้องกบัแนวทำงปฏิบตัทิัว่ไปในตลำดแรงงำน ซึง่บริษัทมีกำร
พิจำรณำทบทวนสวสัดกิำร และผลประโยชน์ตำ่ง ๆ อยู่เป็นประจ ำเพ่ือให้สำมำรถแข่งขนัได้ในตลำด 

สวสัดกิำร และผลประโยชน์ตำ่ง ๆ ประกอบด้วย 

• ผลประโยชน์แบบคงท่ีในรูปของตัวเงิน และโปรแกรมกำรส่งเสริมควำมเป็นอยู่ ท่ีดีของพนักงำนท่ีไม่ใช่ตัวเงิน เช่น  
สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกภำยในส ำนกังำน สถำนท่ีออกก ำลงักำย  
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• ผลประโยชน์ท่ีให้ตำมลกัษณะงำน เช่น เงินช่วยเหลือในกำรเดนิทำง เคร่ืองแบบส ำหรับปฏิบตังิำน และสิทธิประโยชน์ส่วน
บุคคลส ำหรับพนกังำน เช่น กองทนุกู้ ยืมเงินฉุกเฉิน กำรลำคลอดส ำหรับพนกังำนหญิง และกำรลำเม่ือภรรยำคลอดบตุร
ส ำหรับพนกังำนชำย ซึง่ช่วยให้พนกังำนมีเวลำดแูลทำรกแรกเกิดได้นำนขึน้  

• ผลประโยชน์ระยะสัน้ เช่น แผนประกันสุขภำพและกำรตรวจร่ำงกำยประจ ำปี และผลประโยชน์ระยะยำว เช่น กองทุน
ส ำรองเลีย้งชีพ ซึง่ถือเป็นเงินออมของพนกังำนหลงัเกษียณ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 บริษัทมีพนกังำน (เฉพำะพนกังำนท่ีรับอตัรำค่ำจ้ำงเป็นเงินเดือนประจ ำ) จ ำนวนทัง้สิน้ 3,924 คนโดย
แบง่ตำมสำยงำนหลกัได้ ดงันี ้

สายงาน จ านวนพนักงาน – ประจ า - พนักงานชาวต่างชาติ (คน) 
กลุม่กำรเงิน 165 
กลุม่กำรตลำด 1,089 
กลุม่งำนขำย 1,424 
กลุม่เทคโนโลยี 964 
กลุม่บคุคล  56 
กลุม่กิจกำรองค์กร และพฒันำธุรกิจ 189 
ส ำนกัประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 37 
รวม 3,924 

ในปี 2561 คำ่ตอบแทนรวมของพนกังำนประกอบด้วยเงินเดือนและโบนสัเป็นเงินจ ำนวนทัง้สิน้ 3,955,007,200 บำท และเงินสมทบ
เข้ำกองทนุส ำรองเลีย้งชีพเป็นเงินจ ำนวนทัง้สิน้ 113,418,405 บำท 

8.5.4 การพัฒนาและความก้าวหน้าทางอาชีพ 

กำรพฒันำและควำมก้ำวหน้ำทำงอำชีพเป็นปัจจยัท่ีส ำคญัประกำรหนึง่ที่จะสำมำรถรักษำและสร้ำงควำมผกูพนักบัพนกังำน เพ่ือให้
พนกังำนสำมำรถปฏิบตังิำนได้อย่ำงเตม็ประสิทธิภำพและพฒันำเตบิโตในสำยงำนพร้อมไปกบัองค์กร Career by Me เป็นโปรแกรม
และระบบท่ีช่วยให้พนกังำนดีแทคสำมำรถพฒันำควำมก้ำวหน้ำทำงอำชีพของตนเองได้ โดยอำศยัควำมร่วมมือระหว่ำงพนักงำน
และหวัหน้ำงำน ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัควำมปรำรถนำทำงอำชีพและควำมพร้อมของพนกังำน กอปรกบัควำมต้องกำรทำงธุรกิจของบริษัท 
ดีแทคให้โอกำสแก่พนกังำนท่ีจะมีควำมก้ำวหน้ำทำงอำชีพมำกมำยหลำยรูปแบบ เช่น กำรเป็นผู้ เช่ียวชำญในสำยงำนหรือกำรเป็น
ผู้บริหำร ควำมก้ำวหน้ำทำงอำชีพท่ีเติบโตสูงขึน้สู่ต ำแหน่งท่ีมีหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบท่ีสงูขึน้ หรือควำมก้ำวหน้ำทำงอำชีพในระดบั
พนกังำนขัน้เดิมแต่ได้ท ำงำนในสำยงำนใหม่ท่ีเปล่ียนไปหรือแตกต่ำงออกไป นอกจำกนีพ้นักงำนยังสำมำรถเติบโ ตจำกกำรได้รับ
ขอบเขตหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบในต ำแหน่งปัจจบุนัของตนท่ีเพิ่มขึน้ รวมไปถงึกำรท ำงำนข้ำมกลุ่มธุรกิจทัง้ในต่ำงประเทศและระดบั
ภำคพืน้ ทัง้หมดนีล้้วนเป็นควำมก้ำวหน้ำทำงอำชีพท่ีพนักงำนสำมำรถท่ีจะเลือกได้เองทัง้สิน้ โปรแกรม Career By Me นี ้
ประกอบด้วย 4 ขัน้ตอนหลกั หรือ 4D ซึง่เป็นระบบและเคร่ืองมือท่ีจะช่วยให้พนกังำนมีควำมก้ำวหน้ำในอำชีพได้ ดงันี ้
1. Discover ทราบความมุ่งหมายในสายอาชีพและศักยภาพของตน: พนกังำนค้นหำควำมปรำรถนำก้ำวหน้ำทำงอำชีพของตน
โดยกำรพดูคยุกบัหวัหน้ำงำน รวมทัง้ประเมินตนเองร่วมกบัหวัหน้ำงำนเพ่ือทรำบถงึสมรรถนะ ควำมรู้ ควำมสำมำรถท่ีพนกังำนต้อง
พฒันำเพิ่มเตมิตำมกรอบสมรรถนะและควำมต้องกำรของต ำแหน่งงำน 

2. Design ตัง้เป้าหมายงาน ออกแบบสายอาชีพและแผนพัฒนาตนเอง: ระบบกำรบริหำรผลงำน PMS ซึ่งประกอบด้วย 
People Dialogue and Performance with Impact (กำรพูดคยุเพ่ือพฒันำและกำรปฏิบตัิงำนท่ีมงุเน้นผลลพัธ์และคณุค่ำ) จะช่วย
ให้พนกังำนสำมำรถออกแบบเป้ำหมำยผลงำนท่ีต้องส่งมอบและแผนกำรพฒันำทกัษะ ควำมรู้ควำมสำมำรถและเสริมสร้ำงจดุแข็ง
ของตนเอง (Strength based Development Plan) ทัง้ระยะสัน้ส ำหรับต ำแหน่งงำนปัจจุบนั และระยะยำวส ำหรับกำรเติบโตและ
ก้ำวหน้ำในสำยอำชีพท่ีพนกังำนปรำรถนำ 
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3. Develop พัฒนาตนเองตามแผน โดยวธีิ 3E+1: วธีิกำรเรียนรู้แบบ 3E+1 จะช่วยให้พนกังำนได้เรียนรู้และพฒันำอย่ำงตอ่เน่ือง 
ประกอบด้วย กำรฝึกอบรม (Education) 10% กำรเรียนรู้จำกผู้ อ่ืน (Exposure) 20% กำรเรียนรู้และพฒันำจำกกำรปฏิบตัิงำนจริง 
(Experience) 70% รวมถึงกำรสร้ำงระบบและบรรยำกำศในกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้และพัฒนำ (Environment: Ecosystem for 
Learning & Development) รวมทัง้กำรโค้ชจำกหวัหน้ำงำนอย่ำงสม ่ำเสมอ 

4. Deploy แสดงผลงานและก้าวไปสู่ต าแหน่งงานตามเป้าหมาย: พนกังำนจะได้รับกำรปฐมนิเทศ กำรถ่ำยทอดงำนและเตรียม
ควำมพร้อมรับมอบงำนใหม่ มีกำรพูดคยุควำมคำดหวงัและก ำหนดเป้ำหมำยผลงำน รวมทัง้กำรโค้ชเม่ือปรับเปล่ียนบทบำทหน้ำท่ี
หรือเข้ำรับต ำแหน่งใหม่ หรือมีขอบเขตควำมรับผิดชอบงำนท่ีมำกขึน้กวำ่เดมิ 

ในทำงธุรกิจ กำรพัฒนำและควำมก้ำวหน้ำทำงอำชีพของพนักงำนดังกล่ำว นับเป็นกำรพัฒนำพนักงำนให้มีทักษะควำมรู้
ควำมสำมำรถตรงกับควำมต้องกำรทำงธุรกิจ สำมำรถด ำเนินงำนได้บรรลุเป้ำหมำยของบริษัททัง้ในระยะสัน้และระยะยำวเพ่ือ
เสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัและกำรเตบิโตให้แก่บริษัทอย่ำงตอ่เน่ือง 

8.5.5 “dtac Academy” – ศูนย์กลางแห่งการพัฒนาบุคลากร 

dtac Academy ส่งเสริมโอกำสในกำรเรียนรู้และมีบทบำทหน้ำท่ีรับผิดชอบในกำรจัดหลักสูตรกำรพัฒนำบุคลำกรท่ีมีควำม
หลำกหลำย และครอบคลมุพนกังำนทัง้บริษัท เพ่ือให้มัน่ใจได้วำ่พนกังำนจะสำมำรถพฒันำทกัษะ ควำมรู้ ควำมสำมำรถของตนเอง
ตลอดจนศกัยภำพในกำรปฏิบตัิงำน ซึง่ทัง้ตอบสนองควำมต้องกำรท่ีจะพัฒนำของพนักงำนเอง และตอบสนองต่อควำมต้องกำร
ทำงธุรกิจของบริษัท พนกังำนทกุคนจะได้รับโอกำสในกำรเรียนรู้ผ่ำนหลำกหลำยทำงเลือก ทัง้กำรเรียนในแบบผสมผสำนท่ีรวมกำร
เรียนรู้แบบออนไลน์ และกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมในหลักสูตรต่ำง ๆ ตำมแผนพัฒนำส่วนบุคคล ซึ่งมำจำกควำมต้องกำรพัฒนำท่ี
เก่ียวข้องกบัเนือ้งำนหรือต ำแหน่งงำน รวมถงึควำมต้องกำรพฒันำเพ่ือเสริมสร้ำงควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ 

หลกัสตูรท่ี dtac Academy จะประกอบด้วย (1) กำรพฒันำทกัษะพืน้ฐำน เช่น กำรส่ือสำร กำรพฒันำภำวะผู้น ำ ควำมเข้ำใจลูกค้ำ
กำรประสำนและกำรวำงแผนงำน; (2) กำรปลูกฝังวฒันธรรมองค์กรเพ่ือส่งเสริมกำรเปล่ียนแปลงไปสู่ดิจิทลั และจริยธรรมองค์กร ; 
(3) กำรพฒันำทกัษะเฉพำะทำงทัง้ในส่วนงำนหลกัและส่วนงำนสนับสนนุ เพ่ือพฒันำและยกระดบัควำมสำมำรถเฉพำะด้ำนของ
องค์กรให้มีศกัยภำพในกำรแข่งขัน เช่น เทคโนโลยีสำรสนเทศ เทคโนโลยีโครงข่ำย กำรตลำดเชิงกลยุทธ์ นวตักรรมและควำมคิด
ริเร่ิมสร้ำงสรรค์ กำรส่งเสริมกำรขำยและกำรให้บริกำร เป็นต้น 

นอกเหนือจำกกำรฝึกอบรมในรูปแบบของกำรเรียนรู้ในห้องเรียน (Classroom Training) บริษัทยงัจดักำรอบรมในรูปแบบของกำร
เรียนผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-learning เพ่ือให้พนักงำนสำมำรถวำงแผนและจัดสรรเวลำท่ีสะดวกส ำหรับกำรเรียนรู้ได้ด้วย
ตวัเอง อีกทัง้ยงัมีกำรจดักิจกรรมกำรพฒันำบุคลำกรในรูปแบบอ่ืน ๆ อีกด้วย เช่น กำรเรียนรู้จำกกำรลงมือปฏิบตัิงำนจริง (On the 
Job Training) กำรมอบหมำยให้พนกังำนเข้ำร่วมปฏิบตังิำนในโครงกำรท่ีส ำคญั กำรแลกเปล่ียนควำมรู้กบัวิทยำกรที่เช่ียวชำญจำก
อุตสำหกรรมต่ำง ๆ เป็นต้น บริษัทยงัได้น ำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มำใช้เพ่ือให้เกิดประสิทธิภำพสงูสดุในกำรพฒันำบุคลำกร ด้ วยกำรจดั
โครงสร้ำงกำรเรียนรู้ผ่ำนดิจิทลัแพลตฟอร์ม และกำรเรียนรู้ผ่ำนอปุกรณ์โทรศพัท์มือถือ ซึง่อ ำนวยควำมสะดวกให้พนกังำนสำมำรถ
เปิดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ท่ีมีควำมยืดหยุ่นมำกขึน้ โดยสำมำรถเรียนรู้ได้ทกุท่ีทกุเวลำและไม่มีตำรำงเวลำก ำหนดตำยตวั 

8.5.6 หลักสูตรการพัฒนาภาวะผู้น าและพนักงานท่ีมีศักยภาพ 

กำรพฒันำผู้น ำรุ่นใหม่และพนกังำนท่ีมีศกัยภำพเป็นสิ่งท่ีบริษัทให้ควำมส ำคญัอย่ำงตอ่เน่ือง โดยบริษัทจดัให้มีหลกัสูตรกำรพัฒนำ
ภำวะผู้น ำเพ่ือให้มัน่ใจได้ว่ำผู้บริหำรในทกุระดบัได้มีกำรเตรียมควำมพร้อมและพฒันำทกัษะ ควำมรู้ ควำมสำมำรถท่ีจ ำเป็นในกำร
ท่ีจะบริหำรจดักำรทีมของตนเองและองค์กรเพ่ือให้บรรลเุปำ้หมำยท่ีก ำหนด ทัง้นีก้ำรจดัฝึกอบรมยงัมีเนือ้หำครอบคลมุถงึกำรบริหำร
เชิงธุรกิจและกำรบริหำรบคุลำกรซึง่มีทัง้ในรูปแบบกำรเรียนในห้องเรียน กำรเรียนรู้ผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ กำรสมัมนำเชิงปฏิบตัิกำร 
และกำรสอนงำนแบบตวัตอ่ตวัอย่ำงสม ่ำเสมอตอ่เน่ือง 
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นอกจำกนีบ้ริษัทยังจัดให้มีหลักสูตรกำรพัฒนำพนักงำนท่ีมีศกัยภำพสูง (Talent Development) โดยออกแบบเพ่ือท่ีจะส่งเสริม
พนกังำนท่ีมีควำมสำมำรถในกำรท ำงำนท่ีโดดเดน่ให้สำมำรถพฒันำศกัยภำพของตนเองได้อย่ำงสูงสุด หลกัสูตรพิเศษเหล่ำนีไ้ด้รับ
กำรพฒันำร่วมกบัสถำบนัต่ำง ๆ ทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ โดยมุ่งเน้นกำรพฒันำทัง้ควำมรู้ทำงด้ำนกำรบริหำรธุรกิจ ควำมรู้
เฉพำะทำง และกำรท ำหน้ำท่ีเป็นแรงขบัเคล่ือนส ำคญัท่ีจะผลกัดนัให้เกิดกำรเปล่ียนแปลงท่ีสอดคล้องกบักลยุทธ์และทิศทำงของ
บริษัท 

ในปี 2561 นี ้บริษัทได้จดัสรรงบประมำณด้ำนกำรพฒันำบคุลำกรเป็นจ ำนวน ทัง้สิน้ 9,416,861 บำท ซึง่ครอบคลมุจ ำนวนบคุลำกร
ถงึ 100 % ของพนกังำนในบริษัททัง้หมด ซึง่คดิเป็นคำ่เฉล่ียเวลำในกำรฝึกอบรมเทำ่กบั 78 ชัว่โมงตอ่คน ตอ่ปี 

8.5.7 รางวัลและการยอมรับ 

- อนัดบั 5 : JobsDB - 10 สดุยอดองค์กรชัน้น ำท่ีพนกังำนไทยอยำกร่วมงำนมำกท่ีสดุประจ ำปี 2560 
- อนัดบัท่ี 1 ในอตุสำหกรรมโทรคมนำคม : “Thailand’s Top Graduate Employer 2017 

8.6 การควบคุมภายใน 

ระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัทเป็นกระบวนกำรท่ีก ำกับดูแลโดยคณะกรรมกำรบริษัทและฝ่ำยบริหำร เพ่ือให้มีควำมเช่ือมัน่
อย่ำงสมเหตสุมผลวำ่บริษัทได้บรรลวุตัถปุระสงค์ดงัตอ่ไปนี ้

- กำรด ำเนินงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 

- กำรรับรองควำมน่ำเช่ือถือของรำยงำนทำงกำรเงิน และ 

- กำรปฏิบตัติำมนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรของบริษัท กฎหมำย และกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 

บริษัทใช้กรอบโครงสร้ำงกำรควบคมุภำยในท่ีสอดคล้องกบัมำตรฐำนสำกลของ The Committee of Sponsoring Organizations of 
the Treadway Commission (COSO) แนวทำงของ Sarbanes Oxley Act Section 404 (SOX) และแนวทำงท่ีส ำนักงำน ก.ล.ต. 
ก ำหนด โดยบริษัทได้ด ำเนินกำรตำมแนวทำงของ SOX มำตัง้แต่ปี 2549 เพ่ือผนวกรวมกำรควบคุมภำยในเก่ียวกับรำยงำนทำง
กำรเงินเข้ำกบักำรด ำเนินงำนทำงธุรกิจของบริษัท 

ระบบกำรควบคมุภำยในของบริษัท ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ โดยมีรำยละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

(1) สภาพแวดล้อมภายในองค์กร 

บริษัทมีกำรจดัโครงสร้ำงองค์กรท่ีเอือ้อ ำนวยตอ่กำรบริหำรงำนของฝ่ำยบริหำรและกำรปฏิบตังิำนของพนกังำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
และมีกำรก ำหนดเป้ำหมำยกำรด ำเนินธุรกิจท่ีชดัเจนและเหมำะสม โดยค ำนงึถึงควำมเป็นไปได้ของเป้ำหมำยท่ีก ำหนด และจดัให้มี
กำรส่ือสำรเปำ้หมำยดงักล่ำวไปยงัพนกังำนอย่ำงน้อยปีละหนึง่ครัง้ เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรปฏิบตังิำนของพนกังำน 

บริษัทยึดมั่นในกำรสร้ำงธุรกิจท่ียั่งยืนและวัฒนธรรมองค์กรท่ีแข็งแกร่งโดยมี “ดีแทคธรรมำภิบำล” (Code of Conduct) เป็น
มำตรฐำนทำงจริยธรรมท่ีใช้ในกำรท ำงำน ซึ่งครอบคลุมข้อก ำหนดห้ำมกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนของบริษัทปฏิบตัิตนใน
ลกัษณะที่อำจก่อให้เกิด ควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์กบับริษัท แนวทำงกำรปฏิบตัติอ่ผู้ มีส่วนได้เสียต่ำง ๆ ทัง้ภำยในและภำยนอก
องค์กร กำรปฏิบตัิต่อพนกังำน ลูกค้ำ คู่ค้ำ คู่แข่งและหน่วยงำนรำชกำร รวมถึงข้อก ำหนดท่ีเก่ียวข้องกบัสิ่งแวดล้อม ทรัพย์สิน กำร
ควบคมุภำยใน บญัชี กำรรำยงำนและกำรเปิดเผยข้อมลู กำรบริหำรข้อมลูสำรสนเทศและกำรปกป้องข้อมลูส่วนบุคคล พนกังำน
สำมำรถปรึกษำหรือแจ้งเหตกุำรณ์ฝ่ำฝืนหลกัในกำรปฏิบตัิต่อเจ้ำหน้ำท่ีก ำกบัดแูลและจริยธรรมองค์กร (Ethics and Compliance 
Officer) โดยตรง ทัง้นี ้กำรก ำหนดนโยบำยและจดัให้มีหลกัในกำรปฏิบตัดิงักล่ำวอยู่บนพืน้ฐำนท่ีค ำนงึถึงควำมเป็นธรรมตอ่ผู้ มีส่วน
ได้เสีย และเพ่ือประโยชน์ของบริษัทในระยะยำว 

บริษัทได้จดัตัง้หน่วยงำนควบคมุภำยใน (Internal Control Unit) เพ่ือก ำกบัดแูลและส่งเสริมกำรควบคมุภำยในในกำรจดัท ำรำยงำน
ทำงกำรเงิน ( Internal Control over Financial Reporting หรือ ICFR) และจัดตัง้หน่วยงำน Policy Governance Culture เพ่ือ
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พัฒนำและปรับใช้นโยบำยและขัน้ตอนกำรก ำกับดูแลกิจกำรของบริษัท โดยหน่วยงำนควบคุมภำยในท ำหน้ำท่ีก ำกับดูแลและ
รำยงำนสถำนะของกำรควบคมุภำยในในกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินต่อฝ่ำยบริหำรคณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำร
บริษัทอย่ำงสม ่ำเสมอ ทัง้นีเ้พ่ือให้รำยงำนทำงกำรเงินของบริษัทมีควำมถูกต้องและน่ำเช่ือถือ 

นอกจำกนี ้บริษัทได้จัดให้มีหน่วยงำนเพ่ือดูแลรับผิดชอบด้ำนอำชีวอนำมัยควำมปลอดภัย กำรรักษำควำมปลอดภัย และ
สิ่ งแวดล้อม (Health, Safety, Security & Environment หรือ HSE) โดยได้ยึดแนวทำงตำมมำตรฐำนสำกล ISO14001 & 
OHSAS18001 เป็นกรอบในกำรปฏิบตังิำน  

(2) การบริหารความเส่ียง 

กำรบริหำรควำมเส่ียงของบริษัทนัน้มีวตัถปุระสงค์เพ่ือระบ ุประเมิน และจดักำรควำมเส่ียงท่ีได้คำดกำรณ์ไว้ในเชิงรุก มีประสิทธิภำพ 
และเหมำะกบัวตัถุประสงค์ของบริษัท บริษัทน ำข้อมลูท่ีได้จำกกระบวนกำรบริหำรควำมเส่ียงต่ำง ๆ มำใช้ในกำรบริหำรควำมเส่ียง
องค์กรแบบองค์รวมซึง่เป็นกระบวนกำรท่ีมีกำรด ำเนินกำรซ ำ้และตอ่เน่ือง โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือ 

• ช่วยสนบัสนนุให้บริษัทบรรลจุดุมุ่งหมำยและวตัถปุระสงค์ท่ีก ำหนดไว้ 
• ช่วยให้บริษัทรักษำสถำนะควำมเส่ียงให้อยู่ในระดบัท่ียอมรับได้โดยกำรจัดกำรภัยคุกคำมท่ีส ำคญัและกำรใช้ประโยชน์จำก

โอกำสที่ส ำคญั 
• ช่วยให้บริษัทสำมำรถพิจำรณำถึงควำมเส่ียงได้อย่ำงชดัเจนในกำรตดัสินใจ โดยกำรน ำกำรบริหำรควำมเส่ียงเข้ำไปเป็นส่วน

หนึง่ของกระบวนกำรตดัสินใจ 
• ช่วยให้บริษัทมัน่ใจวำ่ได้ปฏิบตัติำมข้อก ำหนดและมำตรฐำนภำยนอกด้ำนควำมเส่ียง 
• ช่วยให้บริษัทก ำหนดกำรด ำเนินกำรเพ่ือลดภยัคกุคำมและส่งเสริมโอกำสที่ส ำคญัได้อย่ำงทนัท่วงที 
• ช่วยเพิ่มควำมตระหนกัในกำรบริหำรควำมเส่ียงและส่งเสริมวฒันธรรมด้ำนควำมเส่ียงภำยในบริษัท 
บริษัทได้ก ำหนดนโยบำยและคู่มือกำรบริหำรควำมเส่ียง รวมทัง้ได้ทบทวนนโยบำยและคู่มือดงักล่ำวอย่ำงสม ่ำเสมอ บริษัทบริหำร
ควำมเส่ียงตำมแนวทำงของมำตรฐำน ISO 31000 และ COSO II Enterprise Risk Management โดยบริษัทผู้บริหำรสำยงำนมี
หน้ำท่ีรับผิดชอบดูแลให้แน่ใจว่ำมีกำรจัดกำรควำมเส่ียงท่ีมีอยู่ในกระบวนกำรทำงกลยุทธ์และกระบวนกำรทำงธุรกิจในแต่ละวนั 
พนกังำนของบริษัทมีหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบในกำรจัดกำรควำมเส่ียงท่ีอยู่ในขอบเขตงำนท่ีแต่ละคนรับผิดชอบ ฝ่ำยบริหำรมี
หน้ำท่ีประเมินควำมเส่ียงของบริษัทอย่ำงสม ่ำเสมอ โดยเป็นเจ้ำของและบริหำรจัดกำรควำมเส่ียงท่ีส ำคญัของบริษัท ทัง้นีฝ่้ำย
บริหำรจะรำยงำนควำมเส่ียงท่ีส ำคญัดงักล่ำวต่อคณะกรรมกำรบริษัททกุไตรมำสจะต้องระบุ ประเมิน และจดักำรควำมเส่ียงที่อำจ
ส่งผลกระทบตอ่จดุมุ่งหมำยและวตัถปุระสงค์ของบริษัท 

ผู้บริหำรสำยงำนมีหน้ำท่ีรับผิดชอบดแูลให้แน่ใจว่ำมีกำรจดักำรควำมเส่ียงท่ีมีอยู่ในกระบวนกำรทำงกลยุทธ์และกระบวนกำรทำง
ธุรกิจในแตล่ะวนั พนกังำนของบริษัทมีหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบในกำรจัดกำรควำมเส่ียงท่ีอยู่ในขอบเขตงำนท่ีแตล่ะคนรับผิดชอบ 
ฝ่ำยบริหำรมีหน้ำท่ีประเมินควำมเส่ียงของบริษัทอย่ำงสม ่ำเสมอ โดยเป็นเจ้ำของและบริหำรจดักำรควำมเส่ียงท่ีส ำคญัของบริษัท 
ทัง้นีฝ่้ำยบริหำรจะรำยงำนควำมเส่ียงท่ีส ำคญัดงักล่ำวตอ่คณะกรรมกำรบริษัททกุไตรมำส 

(3) การควบคุมการปฏิบัตงิาน 

บริษัทได้จดัให้มีกิจกรรมกำรควบคมุเพ่ือตอบสนองต่อควำมเส่ียงอย่ำงเหมำะสม โดยค ำนึงถึงลกัษณะงำน ควำมซบัซ้อน รวมถึง
สภำพแวดล้อมและลกัษณะเฉพำะของบริษัท โดยบริษัทมีกำรจดัท ำนโยบำยและระเบียบวธีิกำรปฏิบตังิำนส ำหรับกำรบริหำรจดักำร
ในด้ำนต่ำง ๆ รวมถึงกำรท ำธุรกรรมด้ำนกำรเงิน กำรจัดซือ้จัดจ้ำงและกำรบริหำรทัว่ไป รวมถึงกำรจัดกำรควำมมั่นคงปลอดภยั
สำรสนเทศซึง่บริษัทยึดแนวปฏิบตัิตำมมำตรฐำนสำกล ISO/IEC 27001 นอกจำกนี ้บริษัทได้มีกำรก ำหนดอ ำนำจหน้ำท่ีและวงเงิน
อนมุตัิของฝ่ำยบริหำรแต่ละระดบัไว้อย่ำงชดัเจนและเหมำะสมตำมนโยบำยกำรมอบอ ำนำจ (Policy on Delegation of Authority) 
ซึง่ได้รับกำรอนมุตัิจำกคณะกรรมกำรบริษัท รวมทัง้กำรจดัให้มีกำรแบ่งแยกหน้ำท่ีอย่ำงเหมำะสม เช่น หน้ำท่ีในกำรอนมุตัิออกจำก
หน้ำท่ีในกำรบนัทกึรำยกำรบญัชีและข้อมลู และหน้ำท่ีในกำรดแูลจดัเก็บทรัพย์สินออกจำกกนัเพ่ือเป็นกำรตรวจสอบซึง่กนัและกนั 
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ทัง้นี ้ในกำรท ำธุรกรรมตำ่ง ๆ กบัผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ กรรมกำรผู้บริหำรหรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับุคคลดงักล่ำว บริษัทมีมำตรกำรท่ีรัดกุมใน
กำรตดิตำมดแูลเพ่ือให้มัน่ใจว่ำกำรท ำธุรกรรมนัน้ ๆ ด ำเนินกำรตำมระเบียบ วธีิกำรปฏิบตัิงำนและผ่ำนขัน้ตอนกำรอนมุตัิท่ีก ำหนด 
เพ่ือปอ้งกนัมิให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์โดยค ำนงึถงึผลประโยชน์สงูสดุของบริษัทเป็นส ำคญั 

 (4) ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล 

บริษัทให้ควำมส ำคญัต่อระบบสำรสนเทศและกำรส่ือสำรข้อมูล เพ่ือให้กำรส่ือสำรข้อมูลเป็นไปอย่ำงถูกต้องและเพียงพอต่อกำร
ตดัสินใจของคณะกรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร ผู้ ถือหุ้น และผู้ ท่ีเก่ียวข้อง โดยบริษัทได้ใช้นโยบำยบญัชีตำมมำตรฐำนกำรบญัชีท่ีรับรอง
ทั่วไปและเหมำะสมกับธุรกิจของบริษัท มีกำรจัดเก็บบัญชีและเอกสำรประกอบกำรบันทึกบัญชีอย่ำงเหมำะสมและสำมำรถ
ตรวจสอบได้ มีกำรจดัท ำหนงัสือเชิญประชุมพร้อมเอกสำรประกอบกำรประชุม รวมทัง้รำยงำนกำรประชมุคณะกรรมกำรบริษัทและ
รำยงำนกำรประชุมผู้ ถือหุ้น เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทและผู้ ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพ่ือพิจำรณำก่อนกำรประชุมภำยใน
ระยะเวลำท่ีเหมำะสมและตำมที่กฎหมำยก ำหนด 

 (5) ระบบการตดิตาม 

บริษัทมีกระบวนกำรท่ีชดัเจนในกำรติดตำมระบบกำรควบคมุภำยในและรำยงำนข้อผิดพลำดและจุดอ่อนในกำรควบคมุภำยในท่ี
ส ำคญั พร้อมทัง้รำยละเอียดในกำรด ำเนินกำรแก้ไข ซึง่ฝ่ำยบริหำรจดัให้มีกำรติดตำมอย่ำงตอ่เน่ือง (Ongoing Monitoring) และท ำ
กำรประเมินเป็นระยะ (Period Evaluation) เพ่ือให้มัน่ใจได้วำ่บริษัทมีระบบกำรควบคมุภำยในท่ีมัน่คงและใช้งำนได้จริง 

ทัง้นี ้กำรติดตำมอย่ำงต่อเน่ือง (Ongoing Monitoring) รวมถึงกำรทบทวนผลกำรด ำเนินงำนและข้อมูลทำงกำรเงินท่ีส ำคญัเป็น
ประจ ำ กำรวเิครำะห์และกำรตดิตำมรำยงำนกำรด ำเนินงำนท่ีอำจระบุควำมผิดปกติท่ีบ่งบอกถงึควำมล้มเหลวในระบบกำรควบคมุ
ภำยใน เป็นต้น นอกจำกนี ้ฝ่ำยบริหำรมีหน้ำท่ีรำยงำนให้คณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริษัททรำบถึงกรณีท่ีมีหรือ
สงสยัว่ำมีกำรฉ้อโกง กำรกระท ำผิดกฎหมำยหรือกำรประพฤติผิดท่ีอำจส่งผลกระทบอย่ำงร้ำยแรงต่อช่ือเสียงและสถำนะทำงกำร
เงินของบริษัท 

กำรประเมินเป็นระยะ (Period Evaluation) รวมถงึ 

1) กำรทดสอบกำรควบคมุภำยในในกำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงินของฝ่ำยบริหำร ซึง่จดัท ำขึน้ในปี 2561 ไม่พบข้อบกพร่องใน
กำรควบคมุภำยในท่ีเป็นสำระส ำคญัท่ีอำจส่งผลกระทบอย่ำงมีนยัส ำคญัตอ่รำยงำนทำงกำรเงิน โดยผลกำรทดสอบดงักล่ำวได้
มีกำรสรุปและรำยงำนตอ่คณะกรรมกำรตรวจสอบอย่ำงน้อยปีละ 2 ครัง้ 

2) กำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนตรวจสอบภำยในซึง่ตรวจสอบขัน้ตอนกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทตำมแผนกำรตรวจสอบท่ีได้รับ
กำรอนมุตัิโดยรำยงำนจุดอ่อนในกำรควบคมุภำยในและให้ข้อเสนอแนะในกำรแก้ไขจุดอ่อนเหล่ำนัน้ โดยหน่วยงำนตรวจสอบ
ภำยในจะรำยงำนผลกำรตรวจสอบโดยตรงตอ่คณะกรรมกำรตรวจสอบ ตดิตำมกำรด ำเนินกำรแก้ไขกบัฝ่ำยบริหำร และจดัท ำ
รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรดงักล่ำวให้กบัคณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นประจ ำอย่ำงน้อยไตรมำสละหนึง่ครัง้ และ 

3) กำรทบทวนประเดน็ในกำรควบคมุภำยในท่ีตรวจพบโดยผู้สอบบญัชีภำยนอกของบริษัท 

อนึ่ง บริษัท ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั ซึง่เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทได้ทบทวนและประเมินกำรควบคมุทำงกำรบญัชีของบริษัทและ
บริษัทย่อยและไม่พบข้อบกพร่องท่ีเป็นสำระส ำคญัท่ีอำจส่งผลกระทบอย่ำงมีนัยส ำคญัต่อควำมเห็นของผู้สอบบญัชีเก่ียวกับงบ
กำรเงินของบริษัทและบริษัทย่อยสิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัทมีควำมเห็นสอดคล้องกับ
ควำมเห็นของผู้สอบบญัชีว่ำ ระบบกำรควบคมุภำยในของบริษัทมีควำมเพียงพอและเหมำะสมต่อกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท และ
สำมำรถปอ้งกนัทรัพย์สินของบริษัทจำกกำรน ำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอ ำนำจของฝ่ำยบริหำร ทัง้นี ้ในกำรประชมุคณะกรรมกำร
บริษัทครัง้ท่ี 1/2562 ซึ่งจัดขึน้เม่ือวนัท่ี 28 มกรำคม 2562 คณะกรรมกำรบริษัทรับทรำบควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
เก่ียวกบัควำมเพียงพอของระบบกำรควบคมุภำยในของบริษัท 
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8.7 การตรวจสอบภายใน 

หน่วยงำนตรวจสอบภำยในมีพนัธกิจในกำรปฏิบตังิำนให้ควำมเช่ือมัน่อย่ำงอิสระและเท่ียงธรรม รวมทัง้ให้ค ำปรึกษำเพ่ือเพิ่มมลูค่ำ
และปรับปรุงกำรปฏิบตัิงำนของบริษัทให้บรรลุวตัถุประสงค์และเป้ำหมำยทำงธุรกิจหน่วยงำนตรวจสอบภำยในมีควำมเป็นอิสระ
จำกฝ่ำยจดักำรโดยรำยงำนตรงตอ่คณะกรรมกำรตรวจสอบในด้ำนกำรปฏิบตังิำนตรวจสอบภำยใน 

วตัถุประสงค์ อ ำนำจหน้ำท่ี และควำมรับผิดชอบของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน รวมถึงหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบของหวัหน้ำ
หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน มีก ำหนดไว้อย่ำงชดัเจนในกฎบตัรของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ซึง่ได้รับกำรสอบทำนและอนมุตัิโดย
ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรและคณะกรรมกำรตรวจสอบอย่ำงเป็นทำงกำรอย่ำงน้อยปีละหนึ่งครัง้ เพ่ือให้มัน่ใจว่ำควำมรับผิดชอบท่ี
ระบุในกฎบตัรและกำรปฏิบตัิหน้ำท่ีของหน่วยงำนตรวจสอบภำยในมีควำมสอดคล้องกัน นอกจำกนี ้หวัหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบ
ภำยในมีกำรยืนยนัควำมเป็นอิสระในกำรปฏิบตังิำนตรวจสอบภำยในตอ่คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นประจ ำทกุปี 

บริษัทได้แต่งตัง้นำยกิติ วิจิตรสว่ำงวงศ์ เป็นหวัหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ปฏิบตัิหน้ำท่ีเป็นเลขำนุกำรของคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ เพ่ือสนบัสนนุให้คณะกรรมกำรตรวจสอบปฏิบตังิำนบรรลเุปำ้หมำยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

กำรแตง่ตัง้ โยกย้ำย หรือเลิกจ้ำงหวัหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในและหน่วยงำนอ่ืนใดภำยใต้หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน จะต้อง
ได้รับกำรอนมุตัจิำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

หน่วยงำนตรวจสอบภำยในยดึมัน่ในแนวทำงกำรปฏิบตังิำนตรวจสอบภำยในของสมำคมผู้ตรวจสอบภำยในสำกล (รวมถงึค ำจ ำกดั
ควำมของกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน หลักจริยธรรม และกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนสำกลของกำรปฏิบัติงำนวิชำชีพ
ตรวจสอบภำยใน) และของสมำคมผู้ตรวจสอบและควบคมุระบบสำรสนเทศ คูมื่อกำรปฏิบตังิำนตรวจสอบภำยในของบริษัท 

หน่วยงำนตรวจสอบภำยในมีกำรจดัท ำแผนกำรตรวจสอบภำยในท่ีมีควำมยืดหยุ่น โดยประเมินจำกทิศทำงกลยุทธ์ทำงธุรกิจและ
ควำมเส่ียงท่ีส ำคญัท่ีส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนของบริษัท โดยแผนกำรตรวจสอบภำยในประจ ำปีจะได้รับกำรสอบทำนและ
อนมุตัิจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบนอกเหนือจำกกำรปฏิบตัิงำนตำมแผนกำรตรวจสอบท่ีได้รับอนมุตัิแล้วนัน้หน่วยงำนตรวจสอบ
ภำยในยงัปฏิบตังิำนพิเศษอ่ืนตำมกำรร้องขอของผู้บริหำรและคณะกรรมกำรตรวจสอบตำมควำมเหมำะสม 

อนึ่ง ตำมแผนกำรตรวจสอบภำยในประจ ำปีนัน้ หน่วยงำนตรวจสอบภำยในจะพิจำรณำและทบทวนควำมเส่ียงท่ีอำจเกิดขึน้ สอบ
ทำนควำมเพียงพอและควำมมีประสิทธิผลของกำรควบคมุภำยใน และรำยงำนจดุบกพร่องของกำรควบคมุภำยในท่ีเป็นสำระส ำคญั 
กำรไม่ปฏิบตัิตำมกฎระเบียบ และแนวทำงในกำรปรับปรุงกระบวนกำรปฏิบตัิงำนต่อผู้บริหำรโดยหน่วยงำนตรวจสอบภำยในมีกำร
ติดตำมผลอย่ำงต่อเน่ืองเพ่ือให้มั่นใจว่ำผู้ บริหำรได้ด ำเนินกำรแก้ไขปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน 
รวมถึงผู้ตรวจสอบภำยนอกอ่ืน ๆ ทัง้นี ้คณะกรรมกำรตรวจสอบจะได้รับรำยงำนผลกำรตรวจสอบ รวมถึงควำมคืบหน้ำในกำร
ด ำเนินกำรแก้ไขปรับปรุงของผู้บริหำรและควำมคืบหน้ำของกำรปฏิบตัิงำนตรวจสอบภำยในเป็นประจ ำอย่ำงน้อยไตรมำสละหนึ่ง
ครัง้ 

นอกจำกนี ้หน่วยงำนตรวจสอบภำยในยังรับผิดชอบในกำรสอบทำนรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกันตำมระเบียบภำยในของบริษัท เพ่ือให้
แน่ใจว่ำกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกันนัน้เป็นไปตำมกฎหมำย ข้อบงัคับและประกำศของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทัง้
รำยงำนผลกำรสอบทำนแก่คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นประจ ำทกุไตรมำส หน่วยงำนตรวจสอบภำยในมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินกำร
ตรวจสอบกำรกระท ำท่ีอำจเก่ียวข้องกับกำรทุจริตภำยในบริษัท และรำยงำนผลให้ผู้บริหำรและคณะกรรมกำรตรวจสอบทรำบ 
นอกจำกนี ้หน่วยงำนตรวจสอบภำยในยงัให้ค ำปรึกษำเพ่ือช่วยให้ผู้บริหำรสำมำรถบรรลวุตัถปุระสงค์และกลยทุธ์ทำงธุรกิจ 

พนกังำนของหน่วยงำนตรวจสอบภำยในได้รับกำรสนบัสนนุให้มีกำรพฒันำควำมรู้ ควำมสำมำรถ ควำมช ำนำญอย่ำงต่อเน่ือง โดย
เข้ำรับกำรฝึกอบรมท่ีหลำกหลำยทัง้ท่ีจดัขึน้ภำยในและภำยนอกบริษัทรวมถึงกำรสมัมนำในต่ำงประเทศ นอกจำกนี ้พนกังำนของ
หน่วยงำนตรวจสอบภำยในยงัมีโอกำสพฒันำตนเองโดยกำรเข้ำร่วมโครงกำรแลกเปล่ียนประสบกำรณ์กำรท ำงำนของบริษัท 
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อนึ่ง เพ่ือให้แน่ใจว่ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในมีคณุภำพกำรปฏิบตัิงำนตำมมำตรฐำนสำกลของกำรปฏิบตัิง ำนวิชำชีพตรวจสอบ
ภำยใน และปฏิบตัิงำนตำมกฎบตัรของหน่วยงำนตรวจสอบภำยในและควำมคำดหวงัของผู้บริหำร หน่วยงำนตรวจสอบภำยในได้
จดัให้มีกำรประเมินคณุภำพด้ำนกำรตรวจสอบภำยในโดยผู้ประเมินภำยนอกเป็นประจ ำทกุ 5 ปี และรำยงำนผลกำรประเมินให้แก่
คณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรตรวจสอบทรำบหน่วยงำนตรวจสอบภำยในได้รับกำรประเมินคณุภำพด้ำนกำรตรวจสอบ
ภำยในโดยท่ีปรึกษำภำยนอกทกุ ๆ 5 ปี ครัง้ล่ำสดุได้จดัท ำในเดือนพฤศจิกำยน 2559 ผลกำรประเมินสรุปได้วำ่ หน่วยงำนตรวจสอบ
ภำยในได้ปฏิบตัิงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนสำกล เร่ืองกำรปฏิบตัิงำนวิชำชีพตรวจสอบภำยในซึ่งก ำหนดโดยสมำคมผู้ตรวจสอบ
ภำยในสำกล 
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9 การก ากับดูแลกิจการ 

คณะกรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัทยึดมั่นในหลักกำรก ำกับดแูลกิจกำรท่ีดี ตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีส ำหรับบริษัทจด
ทะเบียนปี 2560 ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และ หลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีส ำหรับ
บริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เพ่ือรักษำและเสริมสร้ำงมลูคำ่ของผู้ ถือหุ้นในระยะยำว 

โดยคณะกรรมกำรบริษัทได้จดัท ำนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำร ซึง่ประกอบด้วยโครงสร้ำงกำรก ำกบัดแูลกิจกำร และกระบวนกำร
ในกำรบริหำรควำมเส่ียง กำรก ำหนดกลยุทธ์ กำรรำยงำนทำงกำรเงิน และกำรควบคมุภำยใน นอกจำกนี ้คณะกรรมกำรบริษัทได้
จดัท ำหลกัในกำรปฏิบตั ิ“จริยธรรมองค์กร – ดีแทคธรรมำภิบำล” ซึง่ใช้บงัคบักบักรรมกำรผู้บริหำร และพนกังำนของบริษัท ตลอดจน
บคุคลอ่ืน ๆ ท่ีกระท ำกำรในนำมของบริษัท โดยเร่ิมใช้บงัคบัตัง้แตปี่ 2549 และมีกำรปรับปรุงแก้ไขเร่ือยมำ โดยครอบคลมุเร่ืองตำ่ง ๆ 
เช่น สิทธิมนษุยชน แรงงำน สุขภำพ อนำมยั ควำมปลอดภยั กำรรักษำควำมปลอดภยั สิ่งแวดล้อม ควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ 
กำรใช้ข้อมลูภำยใน กำรทจุริตคอร์รัปชัน่ กำรควบคมุภำยใน และกำรเปิดเผยข้อมลู เป็นต้น ทัง้นี ้ตำมหลกัมำตรฐำนสำกล 

บริษัทได้จดัให้มีกำรเผยแพร่นโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรและหลกัในกำรปฏิบตัดิงักล่ำวทำงเว็บไซต์ของบริษัทท่ี www.dtac.co.th 
และระบบส่ือสำรภำยในของบริษัท (Intranet) เพ่ือควำมสะดวกของกรรมกำรผู้บริหำร และพนกังำนของบริษัทในกำรเข้ำถึงและใช้
ในกำรอ้ำงอิง นอกจำกนี ้บริษัทได้จดัให้มีกำรเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเก่ียวกบันโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรและหลกัในกำร
ปฏิบตัอิย่ำงตอ่เน่ือง อำท ิจดักำรบรรยำยและแจกคูมื่อดีแทคธรรมำภิบำลให้แก่พนกังำนในกำรปฐมนิเทศส ำหรับพนกังำนใหม่ และ
จดักำรอบรมในเร่ืองดงักล่ำวเป็นครัง้ครำวไป รวมทัง้ จดัท ำส่ือกำรเรียนรู้เร่ืองดีแทคธรรมำภิบำลในรูปแบบกำร์ตนูเพ่ืออธิบำยหวัข้อ
ต่ำง ๆ ท่ีส ำคญัและเพ่ือให้ง่ำยต่อกำรท ำควำมเข้ำใจ อำทิเช่น ผลประโยชน์ทบัซ้อน กำรคอร์รัปชัน่และกำรติดสินบน ของขวญัและ
สินน ำ้ใจทำงธุรกิจ ข้อมลูส่วนบุคคลและควำมเป็นส่วนตวัควำมมัน่คงปลอดภยัสำรสนเทศ กำรเป็นผู้สนบัสนนุหรือกำรบริจำค กำร
ส่ือสำรภำยนอกองค์กร รวมถึงเร่ืองอ่ืนๆ ซึง่เป็นเร่ืองใกล้ตวัท่ีพนักงำนควรทรำบ นอกจำกนีบ้ริษัทได้จัดท ำส่ือกำรเรียนรู้ออนไล น์ 
(Interactive e-Learning Program) เพ่ือเป็นกำรเสริมสร้ำงควำมเข้ำใจของพนักงำนในเร่ือง Code of Conduct และ นโยบำย
ต่อต้ำนคอรัปชั่น ทัง้นี ้กำรติดตำมให้มีกำรปฏิบัติตำมนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรนัน้ ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรมีหน้ำท่ี
ประเมินผลกำรบงัคบัใช้เอกสำรกำรก ำกบัดแูลกิจกำร รวมทัง้ระดบัของกำรปฏิบตัติำม และรำยงำนผลตอ่คณะกรรมกำรบริษัทอย่ำง
น้อยปีละหนึง่ครัง้ 

บริษัทให้ควำมส ำคญัอย่ำงยิ่งในกำรถือปฏิบตัิหลักกำรก ำกับดแูลกิจกำรท่ีดี ซึง่หลกักำรก ำกับดแูลกิจกำรท่ีดีของบริษัทได้อ้ำงอิง
จำกหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีส ำหรับบริษัทจดทะเบียน ของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ และ
ตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ทัง้นี ้จำกกำรประเมินโครงกำรส ำรวจกำรก ำกบัดแูลกิจกำรบริษัทจดทะเบียนไทยซึง่ประเมินโดย
สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทยบริษัทได้รับคะแนนระดบั “ดีเลิศ” (ช่วงคะแนนระหว่ำงร้อยละ 90 ขึน้ไป) โดยเป็นหนึ่งใน 
142 บริษัทท่ีได้รับคะแนนดีเลิศ จำกบริษัทจดทะเบียนท่ีได้รับกำรประเมินทัง้หมด 657 บริษัท จงึเป็นเคร่ืองยืนยนัวำ่ บริษัทยดึมัน่ใน
หลักกำรของกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีเพ่ือกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน รำยละเอียดของหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีแบ่งออกเป็น 5 
หมวด มีดงันี ้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมกำรบริษัทตระหนกัและให้ควำมส ำคญัตอ่สิทธิขัน้พืน้ฐำนของผู้ ถือหุ้น อนัได้แก่ กำรซือ้ขำยและกำรโอนหุ้น กำรได้รับส่วน
แบ่งในผลก ำไรของบริษัท กำรเข้ำร่วมประชุมเพ่ือใช้สิทธิออกเสียงในกำรประชุมผู้ ถือหุ้นอย่ำงเป็นอิสระและเท่ำเทียมกัน กำรร่วม
ตดัสินใจเร่ืองส ำคญัของบริษัท กำรแต่งตัง้หรือถอดถอนกรรมกำร กำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร กำรแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี กำร
ก ำหนดค่ำตอบแทนผู้สอบบญัชี และกำรได้รับข้อมลูข่ำวสำรของบริษัทอย่ำงรวดเร็ว ครบถ้วนและเพียงพอ ผ่ำนช่องทำงท่ีเข้ำถึงได้
ง่ำย โดยสนบัสนนุให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตนอย่ำงเต็มท่ีผ่ำนกำรประชมุผู้ ถือหุ้น (บริษัทมีหุ้นสำมญัเพียงประเภทเดียวโดยหนึ่งหุ้ น
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สำมัญมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียง) ทัง้นี ้เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้ นมีส่วนร่ วมในกำรตัดสินใจในเร่ืองท่ีกระทบหรือเก่ียวข้องกับสิทธิและ
ผลประโยชน์ของตน 

บริษัทมีนโยบำยส่งเสริมและอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้ ถือหุ้น รวมถึงนกัลงทนุสถำบนั ในกำรเข้ำร่วมกำรประชุมผู้ ถือหุ้น ซึง่ได้มี
กำรแจ้งก ำหนดวนัประชุมล่วงหน้ำผ่ำนช่องทำงกำรเปิดเผยตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตัง้แต่วนัท่ี 30 มกรำคม 2561 และ
ก ำหนดวนัก ำหนดรำยช่ือผู้ มีสิทธิเข้ำร่วมประชุม (Record Date) ในวนัท่ี 19 กุมภำพันธ์ 2561 โดยบริษัทคดัเลือกสถำนท่ีจัดกำร
ประชุมซึ่งมีระบบขนส่งมวลชนเข้ำถึงและเพียงพอเพ่ือให้ผู้ ถือหุ้ นสำมำรถเดินทำงเข้ำร่วมกำรประชุมได้ อย่ำงสะดวก และ
ก ำหนดเวลำจัดประชุมในช่วงเวลำบ่ำยเพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นมีเวลำเตรียมตวัในกำรเดินทำง บริษัทเปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นจัดส่งเอกสำร
ลงทะเบียนเข้ำร่วมกำรประชุมล่วงหน้ำก่อนวันประชุม เพ่ือลดระยะเวลำในกำรตรวจสอบเอกสำรในวันประชุม และบริษัทจัด
ช่องทำงกำรลงทะเบียน ณ สถำนท่ีจดักำรประชุมส ำหรับผู้ ถือหุ้น บุคคลธรรมดำ นิติบุคคล และนกัลงทนุสถำบนั โดยบริษัทได้น ำ
ระบบบำร์โคด (Barcode) มำใช้ในกำรลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงเพ่ือช่วยให้ขัน้ตอนกำรลงทะเบียนและกำรประมวลผลกำร
ลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่ำงรวดเร็วยิ่งขึน้ และได้จัดเตรียมอำกรแสตมป์ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในกำรมอบฉันทะ ทัง้นี ้เพ่ืออ ำนวยควำม
สะดวกให้แก่ผู้ ถือหุ้น 

บริษัทด ำเนินกำรประชุมอย่ำงโปร่งใสและมีกลไกท่ีสำมำรถตรวจสอบได้ รวมทัง้เปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถำมและแสดงควำม
คิดเห็นท่ีเก่ียวข้องกับระเบียบวำระและสรุปไว้ในรำยงำนประชุม นอกจำกนีย้งัสนับสนนุให้กรรมกำร ผู้บริหำรระดบัสูงท่ีเก่ียวข้อง 
และผู้สอบบญัชีเข้ำร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นอย่ำงพร้อมเพรียงกนัเพ่ือตอบค ำถำมและรับทรำบควำมคิดเหน็ของผู้ ถือหุ้น 

อนึ่ง บริษัทได้จดักำรประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2561 เม่ือวนัท่ี 4 เมษำยน 2561 ณ ห้อง แอทธินี คริสตลั ฮอลล์ ชัน้ 3 โรงแรม  
ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลกัซ์ชูรี คอลเล็คชัน่ โฮเทล กรุงเทพมหำนคร ประเทศไทย โดยมีกรรมกำรและผู้บริหำรระดบัสูงเข้ำ
ร่วมกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2561 ทัง้หมด 22 ทำ่น 

บริษัทได้มอบหมำยให้บริษัท ศนูย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั ซึง่เป็นนำยทะเบียนของบริษัท เป็นผู้ด ำเนินกำรจัดส่ง
หนงัสือเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นและเอกสำรประกอบกำรประชมุให้แก่ผู้ ถือหุ้นตัง้แต่วนัท่ี 13 มีนำคม 2561เป็นเวลำล่วงหน้ำ 21 วนัก่อน
กำรประชุม และบริษัทได้จัดให้มีกำรเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้ นและเอกสำรประกอบกำรประชุมทัง้ภำษำไทยและ
ภำษำอังกฤษทำงเว็บไซต์ของบริษัทท่ี www.dtac.co.th เป็นกำรล่วงหน้ำก่อนกำรประชุม 30 วัน (ตัง้แต่วันท่ี 2 มีนำคม 2561) 
เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นสำมำรถเข้ำถึงข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบักำรประชุมผู้ ถือหุ้นได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึน้โดยหนงัสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้นมี
รำยละเอียดประกอบระเบียบวำระต่ำง ๆ อย่ำงเพียงพอและครบถ้วน พร้อมควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัท พร้อมทัง้ระบุอย่ำง
ชดัเจนว่ำเป็นเร่ืองเสนอเพ่ือทรำบหรือเพ่ือพิจำรณำ และแนบหนงัสือมอบฉันทะตำมแบบตำมท่ีกระทรวงพำณิชย์ก ำหนด รวมทัง้
เสนอรำยช่ือกรรมกำรอิสระจ ำนวน 3 ทำ่น ในหนงัสือมอบฉันทะเพ่ือเป็นทำงเลือกให้กบัผู้ ถือหุ้นในกำรมอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระ
ทำ่นใดทำ่นหนึง่ 

บริษัทได้เปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นส่งค ำถำมที่เก่ียวข้องกบัวำระกำรประชมุรวมถงึเปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองเพ่ือพิจำรณำบรรจุเป็น
วำระกำรประชมุและเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเข้ำรับกำรพิจำรณำเลือกตัง้เป็นกรรมกำรของบริษัท ล่วงหน้ำก่อนกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น
ประจ ำปี 2561 ในระหว่ำงวนัท่ี 2 ตุลำคม 2560 – 31 ธันวำคม 2560 โดยบริษัทได้เผยแพร่รำยละเอียดเก่ียวกับหลักเกณฑ์และ
วธีิกำรในกำรด ำเนินกำรดงักล่ำวโดยจดัส่งในรูปแบบจดหมำยข่ำวไปยงัตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยและทำงเวบ็ไซต์ของบริษัท
ท่ี www.dtac.co.th ตัง้แต่วนัท่ี 2 ตลุำคม 2561 ซึง่ไม่มีผู้ ถือหุ้นส่งค ำถำมท่ีเก่ียวข้องกบัวำระกำรประชุมเสนอวำระกำรประชุม หรือ
เสนอบคุคลเข้ำเป็นกรรมกำรแตอ่ย่ำงใด 

บริษัทได้จดัให้มีกำรชีแ้จงหลักเกณฑ์และวิธีกำรออกเสียงลงคะแนนให้แก่ผู้ ถือหุ้นก่อนเร่ิมกำรประชุม ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบ
ฉันทะมีสิทธิออกเสียงตำมจ ำนวนหุ้น โดยในแต่ละวำระท่ีไม่สำมำรถแบ่งคะแนนเสียงได้ ยกเว้นผู้ รับมอบฉันทะตำมแบบ ค.  บริษัท
จดัให้มีท่ีปรึกษำกฎหมำยท่ีเป็นอิสระจำกภำยนอก (Inspector) ท ำหน้ำท่ีก ำกบัดแูลกำรประชุมและตรวจสอบกำรนบัคะแนนเสียง
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เพ่ือให้เป็นไปตำมกฎหมำยและข้อบงัคบัของบริษัท ทัง้นี ้ในกำรประชุมผู้ ถือหุ้น ประธำนในท่ีประชุมได้เปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นแสดง
ควำมคดิเหน็และตัง้ค ำถำมในเร่ืองที่เก่ียวข้องกบับริษัทและวำระกำรประชมุได้อย่ำงเตม็ที่ 

บริษัทได้แจ้งมตท่ีิประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2561 โดยระบุผลกำรออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวำระ แยกประเภทคะแนนเสียง
เป็น “เหน็ด้วย” “ไม่เหน็ด้วย” และ “งดออกเสียง” โดยจดัส่งในรูปแบบจดหมำยข่ำวไปยงัตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยภำยในวนั
เดียวกนั ภำยหลงัจำกกำรประชมุผู้ ถือหุ้นเสร็จสิน้ 

ทัง้นี ้ในปี 2561 บริษัทมีกำรประชมุวสิำมญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2561 เม่ือวนัองัคำรที่ 11 ธนัวำคม 2561 เพ่ือพิจำรณำอนมุตักิำรรับโอน
กิจกำรทัง้หมดจำกบริษัท ดีแทค บรอดแบนด์ จ ำกัด และ บริษัท อีสเทริน์ บชิ จ ำกดั ซึง่เป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยมีวตัถปุระสงค์
ในกำรปรับปรุงโครงสร้ำงกำรจดักำรภำยในกลุ่มบริษัทเพ่ือเพิ่มประสิทธิภำพและลดต้นทนุในกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษัท 

หมวดที่ 2 การปฏิบัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

คณะกรรมกำรบริษัทให้ควำมส ำคญัและดแูลให้มีกำรปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นทกุรำยอย่ำงเท่ำเทียมกันและเป็นธรรม โดยได้ด ำเนินกำร
ตำ่ง ๆ ดงันี ้

บริษัทมีนโยบำยท่ีจะรักษำสิทธิของผู้ ถือหุ้ นทุกรำย โดยในกำรประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้ นประจ ำปี 2561 ประธำนในท่ีประชุมได้
ด ำเนินกำรประชมุตำมระเบียบวำระกำรประชมุท่ีได้แจ้งไว้ในหนงัสือเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นและไม่มีกำรเพิ่มวำระกำรประชมุโดยไม่แจ้ง
ให้ผู้ ถือหุ้นทรำบล่วงหน้ำแตอ่ย่ำงใด ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นของบริษัททกุรำยมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตำมจ ำนวนหุ้นท่ีตนถืออยู่ โดยหนึง่หุ้ น
มีสิทธิออกเสียงเทำ่กบัหนึง่เสียง 

บริษัทเปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นท่ีไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุมด้วยตนเองได้สำมำรถมอบฉนัทะให้กรรมกำรอิสระของบริษัทหรือบุคคลอ่ืน
เข้ำร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยบริษัทได้จดัเตรียมหนงัสือมอบฉันทะตำมแบบท่ีกระทรวงพำณิชย์ประกำศ
ก ำหนด ซึง่ผู้ ถือหุ้นสำมำรถก ำหนดทิศทำงกำรออกเสียงลงคะแนนได้ และได้จดัส่งหนงัสือมอบฉันทะให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนังสือ
เชิญประชมุผู้ ถือหุ้น นอกจำกนี ้ผู้ ถือหุ้นสำมำรถดำวน์โหลดหนงัสือมอบฉนัทะได้ทำงเว็บไซต์ของบริษัทท่ี www.dtac.co.th 

บริษัทได้มอบหมำยให้บริษัทภำยนอกท่ีมีควำมเช่ียวชำญและมีประสบกำรณ์ท ำงำนกบับริษัท ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) 
จ ำกดั ด ำเนินกำรแทนบริษัทในกำรลงทะเบียนและนบัคะแนนเสียง ซึง่บริษัทได้จดัเตรียมบตัรลงคะแนนเสียงส ำหรับผู้ ถือหุ้นในกำร
ออกเสียงลงคะแนนในวำระต่ำง ๆ โดยในวำระกำรเลือกตัง้กรรมกำร บริษัทได้เปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้ นใช้สิทธิในกำรเลือกตัง้กรรมกำร
เป็นรำยบุคคล กำรนบัคะแนนเสียงในแต่ละวำระเป็นไปอย่ำงเปิดเผย โปร่งใส และมีกำรจดัเก็บบตัรลงคะแนนเสียงไว้ส ำหรับกำร
ตรวจสอบในภำยหลงั 

บริษัทได้จดัท ำรำยงำนกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2561 และจดัให้มีกำรเผยแพร่แถบวิดีทศัน์บนัทกึภำพกำรประชมุผู้ ถือหุ้น
ทำงเวบ็ไซต์ของบริษัทท่ี www.dtac.co.th ภำยใน 14 วนัภำยหลงักำรประชมุ 

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

(1) การดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษัทตระหนกัถึงสิทธิของผู้ มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทัง้ภำยในและภำยนอกบริษัท และดแูลเพ่ือให้มัน่ใจได้ ว่ำสิทธิดงักล่ำวได้รับกำร
คุ้มครองและปฏิบตัด้ิวยดี ทัง้นี ้เพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจอนัดีและควำมร่วมมือระหว่ำงบริษัทและผู้ มีส่วนได้เสีย อนัจะเป็นประโยชน์ต่อ
กำรด ำเนินงำน สร้ำงควำมเช่ือมั่นและควำมมัน่คงให้แก่บริษัทและผู้ มีส่วนได้เสีย รวมทัง้เพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของ
บริษัทในระยะยำว 
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สิทธิของผูถื้อหุน้ 

บริษัทตระหนกัและให้ควำมส ำคญัตอ่สิทธิของผู้ ถือหุ้นในฐำนะเจ้ำของบริษัท บริษัทดแูลให้มีกำรปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุรำยอย่ำงเท่ำ
เทียมกนัและเป็นธรรม โดยจดัให้มีกำรเปิดเผยข้อมลูท่ีถูกต้อง โปร่งใส และทนัต่อเวลำและจดัให้มีกำรดแูลรักษำไว้ซึง่ทรัพย์สินของ
บริษัท บริษัทมีควำมมุ่งมัน่ในกำรด ำเนินงำนเพ่ือสร้ำงผลก ำไร และกำรเจริญเตบิโตอย่ำงยัง่ยืน ทัง้นี ้เพ่ือเพิ่มมลูคำ่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นใน
ระยะยำว รำยละเอียดเก่ียวกบัสิทธิของผู้ ถือหุ้นแสดงอยู่ในหมวดท่ี 1 สิทธิของผู้ ถือหุ้น และหมวดท่ี 2 กำรปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นอย่ำง
เทำ่เทียมกนั 

สิทธิของพนกังาน 

บริษัทตระหนักเสมอว่ำพนักงำนเป็นทรัพยำกรท่ีมีคุณค่ำ และเป็นรำกฐำนของควำมส ำเร็จ ดังนัน้ บริษัทจึงมุ่งมั่นท่ีจะพัฒนำ
ศกัยภำพของพนกังำนตลอดเส้นทำงกำรท ำงำน โดยพฒันำทกัษะ ควำมรู้ และควำมสำมำรถของพนักงำน รวมทัง้มอบโอกำสใน
กำรสร้ำงควำมก้ำวหน้ำในกำรท ำงำนให้แก่พนกังำนทกุคนโดยเทำ่เทียมกนั และให้คำ่ตอบแทนแก่พนกังำนในอตัรำท่ีเหมำะสม โดย
บริษัทศึกษำและทบทวนโครงสร้ำงองค์กรบทบำท หน้ำท่ี และควำมรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงำน ประเมินผลกำรท ำงำนและ
ควำมก้ำวหน้ำในกำรท ำงำนของพนกังำนอย่ำงสม ่ำเสมอ ทัง้นี ้เพ่ือสร้ำงศกัยภำพและควำมพร้อมภำยในองค์กรเพ่ือพฒันำองค์กรสู่
กำรเป็นองค์กรท่ีดี รวมถึงให้ควำมส ำคญัในกำรก ำหนดนโยบำยค่ำตอบแทนของพนักงำนให้สอดคล้องกับผลกำรด ำเนินงำนของ
บริษัททัง้ในระยะสัน้และระยะยำว 

บริษัทให้ควำมส ำคญัในเร่ืองสวสัดิกำรและควำมปลอดภยัของพนักงำนโดยบริษัทได้จัดสวสัดิกำรและสิทธิประโยชน์ขัน้พืน้ฐำน
ตำมที่กฎหมำยก ำหนด อำท ิวนัเวลำท ำงำน วนัหยดุ วนัหยดุพกัผ่อนประจ ำปี และวนัลำหยดุประเภทตำ่ง ๆ รวมถงึกำรประกนัสงัคม 
กองทนุเงินทดแทน กองทนุส ำรองเลีย้งชีพ โดยมีกำรประชำสมัพนัธ์สิทธิประโยชน์ตำ่ง ๆ ให้กบัพนกังำนอย่ำงตอ่เน่ือง 

บริษัทได้จดัให้มีสวสัดิกำรอ่ืน ๆ นอกจำกท่ีกฎหมำยก ำหนด อำทิ กำรประกนัสุขภำพ ซึง่ครอบคลุมกำรรักษำพยำบำลผู้ ป่วยนอก
และผู้ ป่วยในและทันตกรรม กำรประกันชีวิต กำรประกันอุบัติเหตุ กำรตรวจสุขภำพประจ ำปี และกำรรักษำพยำบำลภำยใน
ส ำนกังำนโดยจดัให้มีแพทย์และพยำบำลประจ ำส ำนกังำนในช่วงเวลำปฏิบตัิงำน รวมถึงจดัให้มีมำตรกำรดแูลสุขภำพอนำมยัของ
พนกังำน อำท ิกำรประชำสมัพนัธ์แนวทำงกำรปอ้งกนัโรคระบำด และกำรจดัหำหน้ำกำกอนำมยัและแอลกอฮอล์เจลส ำหรับล้ำงมือ
ให้แก่พนกังำนและบุคคลภำยนอก นอกจำกนี ้บริษัทยงัส่งเสริมให้พนกังำนออกก ำลงักำยเพ่ือสขุภำพท่ีดี โดยได้จดัสถำนท่ี อปุกรณ์
กีฬำ และกิจกรรมตำ่ง ๆ ส ำหรับกำรออกก ำลงักำย เช่น โยคะและแอโรบคิ เป็นต้น และส่งเสริมเร่ืองควำมสมัพนัธ์ในครอบครัว โดย
ได้จดัสถำนท่ีและกิจกรรมต่ำง ๆ อำท ิห้องเดก็เล่น ห้องสมดุ ห้องให้นมบตุรและกิจกรรมในช่วงปิดเทอม เพ่ือรองรับกรณีท่ีพนกังำน
มีควำมจ ำเป็นต้องน ำบุตรหลำนมำท่ีท ำงำน นอกจำกนี ้บริษัทได้จดัให้มีเงินช่วยเหลือพนักงำนในกรณีต่ำง ๆ เช่น กำรสมรส กำร
คลอดบตุร กำรอปุสมบท กำรเสียชีวติของญำตใิกล้ชิด กำรประสบภยัพิบตัทิำงธรรมชำต ิเป็นต้น 

บริษัทส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงำนมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำองค์กรโดยจัดให้มีกำรเลือกตัง้ “สภำผู้ แทนพนักงำน” เพ่ือเป็น
ตวัแทนของพนกังำนและเป็นส่ือกลำงในกำรประสำนงำนกบับริษัท เพ่ือช่วยเหลือและบรรเทำควำมเดือดร้อนของพนกังำนในเร่ือง
ตำ่ง ๆ เพิ่มเตมิจำกท่ีบริษัทได้จดัให้ในรูปแบบของสวสัดิกำรและสิทธิประโยชน์ท่ีพนกังำนได้รับอยู่แล้ว รวมทัง้ให้ค ำปรึกษำ และรับ
ฟังข้อคดิเหน็ของพนกังำน 

บริษัทได้ด ำเนินกำรจัดกำรด้ำนสิ่งแวดล้อมและควำมปลอดภัยท่ีสอดคล้องและเป็นไปตำมมำตรฐำนระบบกำรบริหำรจัดกำร
สิ่งแวดล้อมสำกล โดยได้จดัให้มีหน่วยงำนด้ำนควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน (หน่วยงำน HSE & 
Administration) เพ่ือก ำหนดนโยบำยและหลักในกำรปฏิบตัิเก่ียวกบัเร่ืองสุขภำพ สวสัดิภำพ ควำมปลอดภยั และสิ่งแวดล้อมโดย
ก ำหนดและส่งเสริมให้มีกำรดแูลและรักษำสขุภำพอนำมยัท่ีดี และจดัให้มีสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนท่ีปลอดภยั ซึง่รวมถงึควบคมุ
ภยนัตรำยและด ำเนินกำรท่ีจ ำเป็นเพ่ือป้องกันมิให้เกิดอุบตัิเหตแุละโรคภัยจำกกำรท ำงำน ให้กบัพนกังำนทุกคนตำมมำตรฐำนท่ี
ได้รับกำรยอมรับในนำนำประเทศ อีกทัง้จดัให้มีกำรอบรมด้ำนควำมปลอดภยัอำชีวอนำมยัและสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน เพ่ือ
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ส่งเสริมวฒันธรรมควำมปลอดภยัและสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนในองค์กร และกำรจดักิจกรรม ทัง้นี ้เพ่ือสร้ำงจิตส ำนึกและหลกั
ในกำรปฏิบตัิในเร่ืองดงักล่ำว รวมทัง้มีกำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรด้ำนสุขภำพอนำมัย ควำมปลอดภัยและสภำพแวดล้อมในกำร
ท ำงำนจ ำนวน 3 คณะในพืน้ท่ีต่ำง ๆ ซึง่ประกอบด้วยตวัแทนของพนกังำนและผู้บริหำรเข้ำท ำงำนร่วมกนั โดยท ำหน้ำท่ีรำยงำนและ
เสนอแนวทำงกำรแก้ไขและปรับปรุงสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนให้ปลอดภัย และส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้ำนควำม
ปลอดภยัในกำรท ำงำน 

นอกจำกนี ้บริษัทยงัเป็นส ำนกังำนจำกประเทศไทยเพียงหนึง่เดียวท่ีได้รับกำรจดัอนัดบัให้เป็นหนึง่ใน “10 สดุยอดส ำนกังำนของโลก 
(Top Ten Best Office Spaces in the World) ประจ ำปี 2558” จำกรำยงำน Global Cities : The 2015 Report จดัท ำโดย Knight 
Frank ซึง่เป็นบริษัทท่ีปรึกษำด้ำนอสงัหำริมทรัพย์ชัน้น ำของโลก 

อนึ่ง เพ่ือพฒันำและปรับปรุงองค์กรให้สำมำรถตอบสนองต่อควำมต้องกำรของพนกังำนได้อย่ำงแท้จริง บริษัทได้จดัให้พนกังำนท ำ
แบบส ำรวจควำมคิดเห็นของพนกังำนท่ีมีตอ่องค์กร (Employee Engagement Survey) ทกุปีผ่ำนช่องทำงออนไลน์ โดยแบบส ำรวจ
ควำมคิดเห็นดังกล่ำวครอบคลุมเร่ืองควำมคิดเห็นท่ีพนักงำนมีต่อหัวหน้ำงำน ทีมงำน และบริษัท รวมไปถึงแนวทำงและ
ข้อเสนอแนะตำ่ง ๆ ท่ีจะช่วยพฒันำศกัยภำพของบริษัท ทัง้นี ้พนกังำนสำมำรถแสดงควำมรู้สกึและควำมคิดเหน็ของตนเองผ่ำนแบบ
ส ำรวจควำมคดิเหน็ได้อย่ำงเตม็ที่ โดยข้อมลูที่ได้จำกกำรท ำแบบส ำรวจควำมคิดเหน็จะถกูเก็บเป็นควำมลบั 

สิทธิของชมุชน สงัคม และส่ิงแวดล้อม 

บริษัทตระหนกัถึงควำมเป็นส่วนหนึ่งของสงัคมและชุมชน และให้ควำมส ำคญัต่อควำมรับผิดชอบต่อชุมชน สงัคม และสิ่งแวดล้อม 
โดยบริษัทเน้นกำรพัฒนำกิจกรรมโดยกำรน ำเทคโนโลยีกำรส่ือสำรมำประยุกต์ใช้ในกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของคนกลุ่มต่ำง ๆ 
(Enable) ส่งเสริมควำมปลอดภัยของกำรให้บริกำรด้ำนกำรส่ือสำรโทรคมนำคม (Safe) และท ำธุรกิจด้วยควำมห่วงใย ใส่ใจ
สิ่งแวดล้อม (Climate Change) เช่น โครงกำร “dtac Smart Farmer” โดยกำรติดอำวุธให้เกษตรกรด้วยเทคโนโลยีและนวตักรรม 
เพ่ือพัฒนำเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer โดยลงพืน้ท่ีจัดอบรมหลักสูตร “กำรเกษตรเชิงพำณิชย์” เพ่ือช่วยให้
เกษตรกรสำมำรถเข้ำถงึกลุ่มลูกค้ำด้วยตนเอง ปลดล็อคกำรพึง่พำพ่อค้ำคนกลำง มีอิสระในกำรตัง้รำคำท่ีเหมำะสมกบัต้นทนุ ขยำย
กำรเตบิโตทัง้ยอดขำยและรำยได้ เน้นกระบวนกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้ผ่ำนอินเทอร์เน็ตและ ส่ือออนไลน์ กำรสร้ำงเครือข่ำย เป็นต้น 

กำรพฒันำ “ดีแทคฟำร์มแม่นย ำ” ซึง่บริษัท กรมส่งเสริมกำรเกษตร และเนคเทค-สวทช. ได้ร่วมกนัพฒันำขึน้ เป็นฟำร์มต้นแบบใน
กำรพฒันำเกษตรแม่นย ำผ่ำนเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตสรรพสิ่ง (Internet of Things: IoT) เพ่ือเสริมแกร่งให้กบัเกษตรกรรำยย่อย เพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรผลิต ลดต้นทนุ และควบคมุคณุภำพทำงกำรเกษตร โดยควบคมุอุณหภูมิ ควำมชืน้ในดิน ควำมชืน้ในอำกำศ แสง 
และปัจจยัส ำคญัท่ีเก่ียวข้องในกำรเพำะปลูก ซึง่จะเช่ือมต่อกบัแอปพลิเคชนัในกำรแสดงผล กำรตัง้ค่ำ เก็บข้อมลู และวิเครำะห์ผล 
เพ่ือให้เกษตรกรสำมำรถท ำกำรเกษตรได้อย่ำงแม่นย ำ โดยในปี 2560 บริษัทได้ติดตัง้อุปกรณ์ในฟำร์มทดลองของเกษตรกรจ ำนวน 
30 ฟำร์ม 

บริษัทและมูลนิธิร่วมด้วยช่วยกัน ส ำนึกรักบ้ำนเกิดได้ร่วมกันพัฒนำแอปพลิเคชัน “Farmer Info” ขึน้ เพ่ือให้ข้อมูลควำมรู้ด้ำน
กำรเกษตร พร้อมทัง้สำมำรถตรวจสอบรำคำพืชผลทำงกำรเกษตรจำกแหล่งรับซือ้ทัว่ประเทศได้ทกุวนั ก่อนน ำไปขำยเพ่ือให้ได้รำคำ
สูงสุด แอพพลิเคชั่น Farmer Info จึงเป็นกำรน ำเทคโนโลยีด้ำนกำรส่ือสำรมำผนวกกับองค์ควำมรู้ด้ำนกำรเกษตร โดยมุ่งหวงัให้
เกษตรกรใช้ประโยชน์จำกแอพพลิเคชัน่มำกขึน้ และล่ำสดุในปี 2561 บริษัท ได้เปิดตวับริกำร “ฟำร์มแม่นย ำ” ซึง่เป็นอีกหนึง่ฟังก์ชนั
ในแอปพลิเคชนั Farmer Info ท่ีช่วยให้เกษตรกรทรำบถึงสภำวะอำกำศท่ีเปล่ียนแปลงไปในแต่ละวนับนพืน้ท่ีของตนเอง ตลอดจน
กำรวเิครำะห์สภำพกำรเพำะปลูกในแปลง เพ่ือแก้ไขปัญหำอย่ำงทนัท่วงที ซึง่นวตักรรมดงักล่ำวถกูพฒันำขึน้จำกควำมต้องกำรของ
เกษตรกรส่วนใหญ่ท่ีจ ำเป็นต้องใช้ข้อมลูพยำกรณ์อำกำศท่ีแม่นย ำเพ่ือน ำข้อมลูมำจดักำรและวำงแผนกำรเพำะปลูก เพิ่มผลผลิต 
ลดต้นทุน เพ่ือให้เกษตรกรมีรำยได้และชีวิตควำมเป็นอยู่ท่ีดีขึน้ รวมถึงโครงกำร “Safe Internet” ท่ีบริษัทให้ควำมรู้และปลูกฝัง
จิตส ำนกึในกำรใช้อินเทอร์เน็ตอย่ำงถกูต้อง เพ่ือปอ้งกนัไม่ให้มีกำรใช้อินเทอร์เน็ตอย่ำงผิด ๆ โดยเน้นท่ีกลุ่มเดก็และเยำวชน 
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บริษัทมีนโยบำยในกำรคุ้มครองและปกปอ้งสิ่งแวดล้อม โดยจะด ำเนินกำรเพ่ือส่งเสริมให้เกิดควำมรับผิดชอบตอ่สิ่งแวดล้อม พฒันำ
และใช้เทคโนโลยีท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมำกยิ่งขึน้ ทัง้นี ้บริษัทได้ด ำเนินกำรเพ่ือลดผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อมและควบคุม
กิจกรรมที่อำจส่งผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อมอย่ำงตอ่เน่ือง อำท ิกำรจดักำรของเสียท่ีเกิดขึน้จำกกำรด ำเนินงำนของบริษัท เช่น กำรน ำ
แบตเตอร่ีท่ีเส่ือมสภำพจำกสถำนีฐำนไปก ำจัดโดยกระบวนกำรน ำกลับมำใช้ใหม่ (Recycle) กำรรณรงค์กำรใช้พลังงำนให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรลดกำรปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ทัง้ภำยในอำคำรส ำนกังำนและสถำนีฐำน โดยมีกำร
ออกแบบส ำนกังำนในอำคำรจตัรัุสจำมจรีุให้ประหยดัพลงังำน กำรรณรงค์ให้พนกังำนใช้ไฟฟ้ำอย่ำงประหยดั และกำรส่งเสริมกำรใช้
เทคโนโลยีในกำรส่ือสำร เช่น กำรประชุมผ่ำนทำงอิเล็กทรอนิกส์ (E-conference) ซึง่จะช่วยลดกำรปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดอ๊อกไซด์
จำกกำรใช้พลงังำนเชือ้เพลิงในกำรเดนิทำง เป็นต้น 

นอกจำกนี ้คณะกรรมกำรบริษัทส่งเสริมให้มีกำรให้ควำมรู้และฝึกอบรมพนกังำนในเร่ืองสิ่งแวดล้อม โดยหน่วยงำน HSE ได้จดัให้มี
กำรอบรมผ่ำนโปรแกรมกำรเรียนรู้ด้วยตนเองผ่ำนทำงส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (HSE Virtual Learning Program) โดยเนือ้หำประกอบไป
ด้วยนโยบำยเพ่ือกำรรักษำสิ่งแวดล้อม ปริมำณกำรใช้พลงังำนและกำรปลดปล่อยมลพิษทำงอำกำศ กำรบริหำรจดักำรของเสียและ
กำรน ำกลบัมำใช้ใหม่ (recycle) รวมถงึสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน ทัง้นี ้พนกังำนใหม่ทกุคนได้ผ่ำนกำรอบรมในโปรแกรมดงักล่ำว
แล้ว และหน่วยงำน HSSE วำงแผนท่ีจะให้คูส่ญัญำของบริษัทได้ผ่ำนกำรอบรมด้วยเช่นกนั 

สิทธิของลูกคา้ 

บริษัทมุ่งมัน่ในกำรปรับปรุงประสิทธิภำพกำรให้บริกำร รวมทัง้น ำเสนอสินค้ำและบริกำรเพ่ือตอบสนองต่อควำมต้องกำรของลกูค้ำ 
ตลอดจนด ำเนินกำรต่ำง ๆ เพ่ือให้ลูกค้ำมีควำมมัน่ใจและพึงพอใจในบริกำรของบริษัท โดยบริษัทมีนโยบำยก ำหนดไว้อย่ำงชดัเจน
วำ่ลกูค้ำทกุรำยจะได้รับกำรปฏิบตัอิย่ำงเป็นธรรมและเท่ำเทียมกนั ด้วยควำมเคำรพและกิริยำมำรยำทท่ีดี บนหลกักำร “Customer 
Centricity” หรือกำรให้ควำมส ำคญัแก่ลูกค้ำ โดยเน้นเร่ืองกำรเข้ำใจควำมต้องกำรของลูกค้ำและให้พนกังำนทกุคนยึดหลกักำรนีใ้น
กำรด ำเนินกำรในเร่ืองต่ำง ๆ โดยบริษัทได้จัดให้มีกิจกรรมภำยในองค์กรให้กับพนักงำนตลอดทัง้ปี เพ่ือสนับสนุนให้พนักงำนได้
เรียนรู้และแลกเปล่ียนควำมคดิเหน็ โดยบริษัทจะน ำข้อคดิเหน็ของพนกังำนมำปรับปรุงและส่งเสริมกำรท ำงำนร่วมกนัในทกุส่วนงำน
เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ลกูค้ำไม่ทำงตรงก็ทำงอ้อม 

ปัจจุบนั บริษัทได้จดัเตรียมช่องทำงบริกำรเพ่ือรองรับกำรติดต่อจำกลูกค้ำกล่ำวคือ ส ำนกังำนบริกำรลูกค้ำ (Service Center) และ
คอลเซน็เตอร์ (Call Center) โดยลกูค้ำสำมำรถตดิตอ่สอบถำมข้อมลู แจ้งท ำรำยกำรเปล่ียนแปลงตำ่ง ๆ รวมถงึร้องเรียนปัญหำผ่ำน
ส ำนกังำนบริกำรลูกค้ำซึง่ตัง้อยู่ในท ำเลส ำคญัในเขตกรุงเทพมหำนคร ปริมณฑล และต่ำงจงัหวดั และผ่ำนคอลเซ็นเตอร์ โทรศพัท์
หมำยเลข 1687 ได้ตลอด 24 ชัว่โมง รวมทัง้บริษัทได้พฒันำช่องทำงกำรติดต่อในรูปแบบดิจิทลัผ่ำนทำงเว็บไซต์ อีเมล์ หรือสงัคม
ออนไลน์ เช่น Facebook เป็นต้น 

บริษัทมีนโยบำยเก่ียวกบักำรคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคลของลูกค้ำ โดยก ำหนดให้กำรด ำเนินกำรเก่ียวกบัข้อมลูส่วนบุคคลต้องกระท ำ
ด้วยควำมระมัดระวังและรอบคอบ กำรด ำเนินกำรเก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคลให้จ ำกัดเพียงเท่ำท่ีจ ำเป็นเพ่ือวัตถุประสงค์ในกำร
ปฏิบตังิำน กำรดแูลลกูค้ำอย่ำงมีประสิทธิภำพ และกำรด ำเนินกิจกรรมเชิงพำณิชย์ท่ีเก่ียวข้อง ทัง้นี ้ตำมที่กฎหมำยก ำหนด 

สิทธิของคู่คา้ 

บริษัทมีนโยบำยในกำรปฏิบตัิต่อคู่ค้ำอย่ำงเป็นธรรมและเท่ำเทียมกันโดยบริษัทได้ก ำหนดนโยบำยวิธีกำรจดัซือ้จดัจ้ำงท่ีเป็นลำย
ลกัษณ์อกัษรง่ำยต่อกำรเข้ำใจ และเป็นมำตรฐำนเดียวกนั เพ่ือให้คู่ค้ำของบริษัทสำมำรถเช่ือมัน่ในกระบวนกำรพิจำรณำคดัเลือกคู่
ค้ำของบริษัทได้ในทกุกรณีโดยบริษัทมีนโยบำยในกำรจดัให้มีกำรแข่งขนักำรประกวดรำคำไว้อย่ำงชดัเจน ทัง้นี ้กำรเจรจำตกลงเข้ำ
ท ำสญัญำระหวำ่งคูค้่ำและบริษัทเป็นไปตำมเง่ือนไขทำงกำรค้ำปกติทัว่ไป 

บริษัทมีนโยบำยให้คู่ค้ำของบริษัทปฏิบัติตำมหลักในกำรปฏิบัติส ำหรับคู่ค้ำ (Supplier Code of Conduct) ในเร่ืองต่ำง ๆ เช่น 
แรงงำน สุขภำพ อนำมัย ควำมปลอดภัย กำรรักษำควำมปลอดภยั สิ่งแวดล้อม และกำรทุจริตคอร์รัปชั่น เป็นต้น โดยก ำหนดให้
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เป็นไปตำมมำตรฐำนเดียวกันกับบริษัท ซึ่งเป็นมำตรฐำนท่ีได้รับกำรยอมรับในนำนำประเทศ อนึ่ง เพ่ือติดตำมตรวจสอบกำร
ด ำเนินงำนของคู่ค้ำตำมหลักในกำรปฏิบัติส ำหรับคู่ค้ำบริษัทได้จัดให้มีกำรเย่ียมชมสถำนท่ีประกอบกำรของคู่ค้ำและส่ง
แบบสอบถำมไปยงัคูค้่ำอย่ำงสม ่ำเสมอ ทัง้นี ้เพ่ือยกระดบัมำตรฐำนกำรประกอบธุรกิจ และเพ่ือสร้ำงควำมมัน่คงอย่ำงยัง่ยืนให้แก่คู่
ค้ำของบริษัท 

นอกจำกนี ้บริษัทให้ควำมส ำคัญต่อกำรเคำรพสิทธิในทรัพย์สินทำงปัญญำของคู่ค้ำและบุคคลอ่ืน โดยมีนโยบำยให้กรรมกำร 
ผู้บริหำร พนกังำน และบุคคลอ่ืนใดท่ีกระท ำกำรในนำมของบริษัท หลีกเล่ียงกำรล่วงละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทำงปัญญำของคู่ค้ำ
และบุคคลอ่ืน ขณะเดียวกัน กรรมกำร ผู้ บริหำร พนักงำน และบุคคลอ่ืนใดท่ีกระท ำกำรในนำมของบริษัท จะต้องปกป้องและ
ตรวจสอบดแูลทรัพย์สินทำงปัญญำของบริษัทเพ่ือประโยชน์ของบริษัท ทัง้นี ้ตำมที่ก ำหนดไว้ในหลกัในกำรปฏิบตั ิ “จริยธรรมองค์กร 
- ดีแทคธรรมำภิบำล” 

สิทธิของคู่แข่ง 

บริษัทส่งเสริมและสนบัสนนุกำรแข่งขนัท่ีอยู่บนพืน้ฐำนของควำมเป็นธรรมและโดยเปิดเผย และบริษัทจะไม่กระท ำกำรใด ๆ ท่ีเป็น
กำรฝ่ำฝืนหรือขดัต่อกฎหมำยท่ีเก่ียวข้องกับกำรแข่งขันทำงกำรค้ำ หรือท่ีอำจท ำให้เกิดควำมเส่ือมเสียต่อช่ือเสียงของคู่แข่ง ทัง้นี ้
บริษัทด ำเนินกำรแข่งขนัในตลำดโดยน ำเสนอสินค้ำและบริกำรท่ีดีและในรำคำท่ีเหมำะสมและบริษัทจะเผชิญกับคู่แข่งด้วยควำม
ซื่อตรงและด้วยควำมเป็นมืออำชีพ 

สิทธิของเจ้าหนี ้

บริษัทมีควำมมุ่งมัน่ท่ีจะรักษำสมัพนัธภำพท่ียัง่ยืนระหว่ำงบริษัทและเจ้ำหนีอ้ยู่เสมอ บริษัทมีนโยบำยในกำรปฏิบตัิต่อเจ้ำหนีอ้ย่ำง
เสมอภำคและเป็นธรรม โดยให้ข้อมูลท่ีถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้แก่เจ้ำหนีแ้ละยึดมั่นในกำรปฏิบัติตำมข้อก ำหนดและ
เง่ือนไขของสญัญำท่ีมีต่อเจ้ำหนีโ้ดยเคร่งครัด ทัง้ในเร่ืองกำรช ำระคืนเงินต้น ดอกเบีย้ และค่ำธรรมเนียม กำรด ำรงอตัรำส่วนทำง
กำรเงิน และเง่ือนไขอื่น ๆ เป็นต้น  

(2) การเคารพหลักสิทธิมนุษยชนสากล 

บริษัทสนบัสนนุกำรเคำรพสิทธิมนษุยชนท่ีประกำศใช้ในนำนำประเทศซึง่รวมถึงปฏิญญำและอนสุญัญำต่ำง ๆ ของสหประชำชำติ
ว่ำด้วยสิทธิมนษุยชน ทัง้นี ้กรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำนของบริษัท ตลอดจนบุคคลอ่ืนใดท่ีกระท ำกำรในนำมของบริษัทจะต้อง
เคำรพในศกัดิ์ศรีส่วนบุคคล ควำมเป็นส่วนตวั และสิทธิของแต่ละบุคคลท่ีตนได้มีกำรติดต่อด้วยในระหว่ำงกำรปฏิบตัิงำน โดย
จะต้องไม่กระท ำกำรใด ๆ หรือส่งเสริมให้มีกำรละเมิดหรือล่วงเกินสิทธิมนุษยชนใด ๆ ทัง้นี ้ตำมท่ีก ำหนดไว้ในหลักในกำรปฏิบตัิ 
“จริยธรรมองค์กร – ดีแทคธรรมำภิบำล” 

(3) การต่อต้านทุจริตและการจ่ายสินบน 

บริษัทได้ประกำศใช้นโยบำยต่อต้ำนคอร์รัปชัน่ครัง้แรกในปี 2549 และปรับปรุงเป็นครัง้ครำวเร่ือยมำ จนกระทัง่ในช่วงปลำยเดือน
ตลุำคม ปี 2561 บริษัทได้มีกำรประกำศใช้ดีแทคธรรมำภิบำลฉบบัปรับปรุงใหม่ ซึง่ได้กล่ำวถึงหวัข้อของ กำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปชัน่ 
(Anti-Corruption) ซึ่งมีเนือ้หำหลักว่ำ “ดีแทคจะไม่ทน และจะต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ” เพ่ือเป็นกำรเน้นย ำ้แนวทำง
ปฏิบตัิและกำรด ำเนินธุรกิจของเรำท่ีชดัเจนเพ่ือให้พนกังำนทกุคนตระหนกัถึงนโยบำยของบริษัทในเร่ืองกำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่น 
(Anti-Corruption) ทัง้นี ้เพ่ือเป็นกำรให้ค ำมัน่สญัญำตอ่วำ่ เรำจะด ำเนินธุรกิจของเรำอย่ำงเปิดกว้ำง และโปร่งใส ดงันัน้ บริษัทจะไม่
ทนตอ่ “กำรตดิสินบน (Bribery)” หรือ “กำรจ่ำยเงินหรือให้ประโยชน์ท่ีไม่ถกูต้องเหมำะสม (Improper Payments or Advantages)” 
ทุกประเภท เพรำะบริษัทเล็งเห็นว่ำ กำรติดสินบนเป็นกำรกระท ำท่ีผิดกฎหมำย และก่อให้เกิดควำมเส่ียงด้ำนช่ือเสียง และด้ำน
กฎหมำยตอ่ผู้ ท่ีเก่ียวข้องและตอ่บริษัท ซึง่กำรตดิสินบนอำจมีได้หลำยรูปแบบ รวมถงึ “กำรจ่ำยคำ่อ ำนวยควำมสะดวก (Facilitation 
Payments)“ “กำรจ่ำยเงินหรือให้ผลประโยชน์ในภำยหลงั” (Kick-back Schemes) และ “กำรใช้บริษัทเปล่ำท่ีเปิดมำบงัหน้ำ” (Shell 
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Company) หรือ “กำรปิดบงัเจ้ำของกิจกำรตวัจริง” ทัง้นีบ้ริษัทยงัได้เพิ่มเติมขอบเขตหรือบริบท ในกำรสร้ำงเสริมวฒันธรรมองค์กร
ในกำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่น ไปยังผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวของในกำรท ำธุรกิจของบริษัท กล่ำวคือ “เจ้ำหน้ำท่ีรัฐ” ซึ่งบริษัทต้องติดต่อ
ประสำนงำนหรือร่วมด ำเนินธุรกิจด้วย โดยกลุ่มบุคคลดงักล่ำวอยู่ภำยใต้กฎเกณฑ์กำรต่อต้ำนกำรทจุริตท่ีเข้มงวด ดงันัน้ บริษัทจึง
ปฏิบัติกับเจ้ำหน้ำท่ีรัฐโดยใช้ควำมระมัดระวังเป็นพิเศษ นอกจำกนีบ้ริษัทยังให้ควำมสนใจในเร่ืองกำรทุจริต ในห่วงโซ่อุปทำน 
(Supply Chain) ท่ีบริษัทเป็นส่วนหนึ่งด้วย โดยบริษัทจะต้องคดัเลือก “คู่ค้ำทำงธุรกิจ” อย่ำงระมดัระวงั และติดตำมตรวจสอบว่ำ   
คู่ค้ำทำงธุรกิจนัน้ได้ปฏิบัติตำมหลักจริยธรรม และกฎหมำยอย่ำงถูกต้องหรือไม่ เพรำะหำกมีกำรกระท ำผิดอันขัดต่อกฎหมำย
เกิดขึน้ อำจก่อให้เกิดควำมเส่ียงอย่ำงเป็นนยัส ำคญัต่อบริษัทได้ แม้ว่ำบริษัทจะไม่เก่ียวข้องโดยตรงก็ตำม นอกจำกนีบ้ริษัทมองว่ำ
สินน ำ้ใจทำงธุรกิจบำงอย่ำง เช่น กำรให้ของขวญั กำรดแูลด้วยไมตรีจิตและกำรให้ค่ำใช้จ่ำยเดินทำง อำจท ำให้เกิดผลประโยชน์ทบั
ซ้อนหรืออำจถือได้วำ่เป็นกำรตดิสินบนในบำงสถำนกำรณ์ บริษัทยงัใส่ใจตอ่กำรบริจำค หรือกำรเป็นสปอนเซอร์เพ่ือกำรกศุล ซึง่อำจ
ถกูมองหรือสงสยัวำ่เป็นกำรตดิสินบนได้ ถ้ำเป็นกำรกระท ำเพ่ือให้ได้มำซึง่ควำมได้เปรียบทำงธุรกิจขององค์กร  

ทัง้นี ้เพ่ือเป็นกำรขำนรับนโยบำยของทำงรัฐบำลในเร่ืองกำรต่อต้ำนกำรทจุริตในยุคไทยแลนด์ 4.0 และอีกทัง้ยงัเป็นกำรสนองตอบ
และกำรปฏิบตัิตำม พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนญูว่ำด้วยกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทจุริต พ.ศ. 2561 อีกด้วย บริษัทยงัได้เพิ่ม
ควำมเข้ำใจถงึผลกระทบของคอร์รัปชัน่และควำมส ำคญัของกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงโปร่งใสและมีธรรมำภิบำล โดยประธำนเจ้ำหน้ำท่ี
บริหำรปฏิบตัิตนเป็นแบบอย่ำงและส่ือสำรไปยงัพนักงำนภำยในองค์กรตำมหลกักำรให้เห็นเป็นตวัอย่ำง (Tone from the top) ว่ำ 
บริษัทมีพันธะสัญญำยึดมั่นต่อวัฒนธรรมท่ีมีจริยธรรมขององค์กรในกำรพัฒนำสังคมอย่ำงยั่งยืน ปัจจุบันบริษัทยังคงด ำเนิน
นโยบำยงดเว้นกำรให้กำรสนบัสนนุและกำรบริจำคอย่ำงเข้มงวดเพ่ือให้มัน่ใจว่ำบริษัทมีส่วนรับผิดชอบต่อประเทศไทย นอกจำกนี ้
บริษัทยงัได้รับกำรรับรองเป็นองค์กรตอ่ต้ำนคอร์รัปชัน่จำกสมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทยภำยใต้โครงกำรสร้ำงแนวร่วม
ปฏิบตัขิองภำคเอกชนไทยในกำรตอ่ต้ำนกำรทจุริต (Collective Action Coalition) 

 (4) การด าเนินการในกรณีมีผู้แจ้งเบาะแสและการปกป้องผู้แจ้งเบาะแส 

บริษัทได้จดัให้มีช่องทำงกำรส่ือสำรผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษัทท่ี www.dtac.ethicspoint.com เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ มีส่วนได้เสียมี
โอกำสแสดงควำมคิดเห็นและร้องเรียนโดยตรงต่อคณะกรรมกำรบริษัทในกรณีได้รับควำมไม่เป็นธรรมหรือควำมเดือดร้อนจำกกำร
กระท ำของบริษัท  

พนักงำนมีหน้ำท่ีท่ีจะต้องรำยงำนถึงกำรกระท ำใด ๆ ท่ีอำจเป็นกำรฝ่ำฝืนดีแทคธรรมำภิบำลผ่ำนทำงสำยด่วนก ำกับดูแลและ
จริยธรรมองค์กร (Integrity Hotline: http://dtac.ethicspoint.com) หำกพนกังำนต้องกำรค ำแนะน ำอนัเก่ียวข้องกบักำรรำยงำนกำร
ฝ่ำฝืน พนกังำนสำมำรถติดต่อขอค ำแนะน ำจำกเจ้ำหน้ำท่ีก ำกบัดแูลและจริยธรรมองค์กร (Ethics and Compliance Officer) หรือ 
หวัหน้ำงำนของพนักงำน สำยด่วนก ำกับดูแลและจริยธรรมองค์กร ( Integrity Hotline) คือ ระบบกำรรับเร่ืองผ่ำนทำงเว็บไซต์โดย
ข้อมูลถือเป็นควำมลับ ระบบนีจ้ะมีบุคคลท่ีสำมซึ่งเป็นอิสระจำกบริษัทเป็นผู้ ด ำเนินกำร รำยงำนทัง้หมดจะได้รับกำรดูแลโดย
เจ้ำหน้ำท่ีสอบสวน (Investigation Officer) ของหน่วยงำนสอบสวนท่ีตัง้ขึน้ใหม่ ทัง้นีข้้อมลูของผู้แจ้งเบำะแส (Whistleblower) และ
รำยละเอียดอ่ืน ๆ จะถกูเก็บเป็นควำมลบัเพ่ือสร้ำงควำมมัน่ใจแก่ผู้แจ้งเบำะแส 

นอกจำกนี ้เจ้ำหน้ำท่ีก ำกบัดแูลและจริยธรรมองค์กรมีหน้ำท่ีท่ีจะต้องรำยงำนตอ่คณะกรรมกำรตรวจสอบ อย่ำงน้อยไตรมำสละครัง้ 
เพ่ือรำยงำนถงึกิจกรรมกำรควบคมุดแูลต่ำง ๆ ของหน่วยงำนก ำกบัดแูลและจริยธรรมองค์กร และเพ่ือรับข้อเสนอแนะในกรณีใด ๆ ท่ี
มีควำมส ำคญัตอ่บริษัทจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

บริษัทปฏิบตัิตำมข้อก ำหนดของ ก.ล.ต. ส ำนักงำน ก.ล.ต. และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เก่ียวกับกำรเปิดเผยข้อมลูท่ีมี
สำระส ำคญั โดยได้ด ำเนินกำรเปิดเผยข้อมลูทำงกำรเงิน พฒันำกำรของบริษัท ข้อมลูกำรประกอบกิจกำร ผลกำรด ำเนินงำน และ
ข่ำวสำรต่ำง ๆ ท่ีส ำคญัของบริษัทผ่ำนทำงเว็บไซต์ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพ่ือให้กำรเปิดเผยข้อมูลเป็นไปอย่ำง
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โปร่งใสและเทำ่เทียมกนั นอกจำกนี ้บริษัทได้จดัให้มีกำรเปิดเผยข้อมลูทำงกำรเงิน รำยงำนประจ ำปี นโยบำยและกิจกรรมเพ่ือสงัคม 
ทัง้ภำษำไทยและภำษำองักฤษ และแบบแสดงรำยงำนข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษัทท่ี www.dtac.co.th 
โดยบริษัทได้ด ำเนินกำรปรับปรุงข้อมลูดงักล่ำวให้เป็นปัจจุบนัอย่ำงสม ่ำเสมอ นอกจำกนี ้บริษัทได้จัดประชุมแถลงข้อมลูผลกำร
ด ำเนินงำนในแต่ละไตรมำสให้แก่ผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ นักวิเครำะห์ ผู้จดักำรกองทุน และผู้ ท่ีสนใจ โดยมีผู้บริหำรของบริษัทเข้ำร่วม
ประชมุชีแ้จงและตอบข้อซกัถำม 

บริษัทตระหนกัดีว่ำข้อมลูของบริษัททัง้ท่ีเก่ียวกบักำรเงินและท่ีมิใช่กำรเงินล้วนมีผลต่อกำรตดัสินใจของผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุทั่วไ ป 
ดงันัน้ เพ่ือให้กำรเปิดเผยข้อมลูท่ีส ำคญัเป็นไปอย่ำงถกูต้อง รวดเร็ว และโปร่งใส บริษัทได้จดัให้มีหน่วยงำนนกัลงทนุสมัพนัธ์เพ่ือท ำ
หน้ำท่ีในกำรติดต่อส่ือสำรกับผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปอย่ำงสม ่ำเสมอ ทัง้นี ้ผู้ สนใจสำมำรถติดต่อขอรับข้อมูลของบริษัทจำก
หน่วยงำนนกัลงทนุสมัพนัธ์ได้ท่ีหมำยเลขโทรศพัท์ +66 2202 8882 หรือทำงอีเมล์ IR@dtac.co.th 

ในรอบปี 2561 บริษัทได้เปิดเผยข้อมลูผ่ำนทำงระบบของตลำดหลกัทรัพย์ฯ จ ำนวน 44 ครัง้ และจดักิจกรรมเพ่ือพบและให้ข้อมลูกบั
ผู้ ถือหุ้น นกัวเิครำะห์ และนกัลงทนุในโอกำสตำ่ง ๆ สรุปได้ดงันี ้

 

ผู้มีส่วนได้
เสีย 

รูปแบบการสานสัมพันธ์ จ านวนครัง้/ความถี่ ความคาดหวัง/ข้อกังวล การปฏิบัติต่อผู้ มีส่วนได้
เสีย 

ผู้ ถือหุ้น/ 
นกัลงทนุ 

• กำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น
ประจ ำปี 

• 1 ครัง้ตอ่ปี      • กำรปฏิบตัติอ่ผู้ ถือหุ้น
ทกุรำยอยำ่งเทำ่เทียม 

• กำรเปิดเผยข้อมลูที่
ถกูต้อง ทนัตอ่เวลำ 
เข้ำถึงงำ่ย 

• มีผลกำรด ำเนินงำนที่
เติบโตสร้ำงผลก ำไร
ให้แก่ผู้ ถือหุ้น 

• กำรจำ่ยเงินปันผล
อยำ่งสม ่ำเสมอ 

 

• ปฏิบตัิตำมแนวทำงและ 
กฎระเบียบของตลำด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย
และส ำนกังำน
คณะกรรมกำรก ำกบั
หลกัทรัพย์และตลำด
หลกัทรัพย์  

• ด ำเนินงำนตำมแนวธรร
มำภิบำลและรับผิดชอบตอ่
สงัคม 

• มีกำรลงทนุเพ่ือสร้ำงควำม
เจริญเติบโต 

• ด ำเนินกำรตำมนโยบำย
กำรจำ่ยเงินปันผล 

• มีชอ่งทำงส ำหรับสื่อสำรกบั
ผู้ ถือหุ้นและนกัลงทนุที่
หลำกหลำย 

• เข้ำร่วมกิจกรรมตำ่ง ๆ เชน่ 
Roadshow หรือ 
Conference เพ่ือพบนกั
ลงทนุทัง้ในประเทศและ
ตำ่งประเทศอยำ่ง
สม ่ำเสมอ 

• กำรประชมุทำงโทรศพัท์เพ่ือ
แถลงผลประกอบกำรรำยไตร
มำส 

• 1 ครัง้ตอ่ไตรมำส 

 

• ประชมุ Roadshow หรือ 
Conference เพ่ือพบผู้ ถือหุ้น/ 
นกัลงทนุทัง้ในและตำ่งประเทศ 

• 19 ครัง้ในปี 2561 

• กำรประชมุกบันกัลงทนุหรือ
ประชมุทำงโทรศพัท์ที่บริษัท 

• 70 ครัง้ในปี 2561 

• เว็บไซต์สว่นของนกัลงทนุ
สมัพนัธ์ 

 

• มีกำรปรับปรุงข้อมลู
บนเว็บไซต์อยำ่ง
สม ่ำเสมอ 

• อีเมล์นกัลงทนุสมัพนัธ์ • ทกุวนั 

mailto:IR@dtac.co.th
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อนึง่ คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบตอ่งบกำรเงินของบริษัทและข้อมลูทำงกำรเงินท่ีปรำกฏในรำยงำนประจ ำปี ซึง่งบกำรเงิน
ดงักล่ำวจดัท ำขึน้ตำมมำตรฐำนกำรบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย โดยบริษัทได้เลือกใช้นโยบำยทำงบญัชีท่ีเหมำะสมและใช้
นโยบำยทำงบญัชีเดียวกันในแต่ละรอบปีบญัชี ทัง้นี ้คณะกรรมกำรบริษัทได้แต่งตัง้คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผู้ก ำกบัดแูลและ
สอบทำนคณุภำพของรำยงำนทำงกำรเงินและระบบควบคุมภำยในของบริษัท รวมทัง้กำรเปิดเผยข้อมลูท่ีส ำคญัอย่ำงเพียงพอใน
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงิน เพ่ือให้มัน่ใจวำ่กำรบนัทกึข้อมลูทำงบญัชีมีควำมถกูต้อง ครบถ้วนและเพียงพอ เพ่ือประโยชน์ของผู้ ถือ
หุ้นและผู้ลงทนุทัว่ไป นอกจำกนี ้คณะกรรมกำรบริษัทยงัได้จดัท ำรำยงำนคณะกรรมกำรบริษัทเพ่ือน ำเสนอในรำยงำนประจ ำปีต่อผู้
ถือหุ้นเพ่ือให้ทรำบถงึผลกำรด ำเนินงำนและประเดน็ส ำคญัตำ่ง ๆ ท่ีเกิดขึน้ในรอบปีด้วย 

ทัง้นี ้ในปี 2561 ไม่มีเหตุกำรณ์ท่ีบริษัทถูกด ำเนินกำรโดยหน่วยงำนก ำกับดูแลเน่ืองจำกกำรไม่ประกำศหรือไม่เปิดเผยข้อมูลท่ีมี
สำระส ำคญัภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนด 

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของกรรมการ 

(1) โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท 

ปัจจุบนั คณะกรรมกำรบริษัทประกอบด้วยกรรมกำรทัง้หมด 11 ท่ำนโดยมีกรรมกำรซึง่เป็นกรรมกำรอิสระ 4 ท่ำน และกรรมกำร
อิสระซึง่เป็นสุภำพสตรี 2 ท่ำน และกรรมกำรสุภำพสตรีซึง่เป็นกรรมกำรท่ีไม่ใช่ผู้บริหำร 1 ท่ำน และกรรมกำรท่ีเป็นผู้บริหำร 1 ท่ำน 
(ได้แก่ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร) รวมบริษัทมีกรรมกำรท่ีเป็นสภุำพสตรี 4 ทำ่น คดิเป็นหนึง่ในสำมของจ ำนวนกรรมกำรท่ีพงึมีได้  

อนึง่ บริษัทไม่มีกรรมกำรและกรรมกำรอิสระที่ด ำรงต ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนมำกกวำ่ 5 บริษัท โดยในปัจจบุนั ไม่มีกรรมกำรคน
ใดในบริษัทเป็นกรรมกำรในบริษัทจดทะเบียนมำกกว่ำ 3 บริษัท และบริษัทไม่มีนโยบำยให้กรรมกำรท่ีเป็นผู้บริหำรด ำรงต ำแหน่ง
เป็นกรรมกำรในบริษัทอ่ืนและบริษัทจดทะเบียนมำกกว่ำ 2 บริษัท ทัง้นี ้ไม่นบัรวมบริษัทย่อย บริษัทในเครือ และบริษัทร่วมทนุของ
บริษัทซึ่งบริษัทมีควำมจ ำเป็นต้องเข้ำไปก ำกับดูแลกำรบริหำรจัดกำรเพ่ือประสิทธิภำพของบริษัท ทัง้นี ้บริษัทมีกรรมกำรท่ีไม่ใช่
ผู้บริหำรมำกกวำ่ 1 ทำ่นท่ีมีประสบกำรณ์กำรท ำงำนเก่ียวกบัธุรกิจของบริษัท 

ประธำนกรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรมีหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบแยกตำ่งหำกจำกกนัและไม่ใช่บุคคลเดียวกนั โดยประธำน
กรรมกำรมำจำกกำรเลือกตัง้ของกรรมกำรบริษัท ท ำหน้ำท่ีเป็นประธำนในท่ีประชมุ โดยควบคุมกำรประชมุของคณะกรรมกำรบริษัท
ให้เป็นไปตำมระเบียบวำระกำรประชุม และสนบัสนนุให้กรรมกำรทกุท่ำนมีส่วนรวมในกำรประชุม เช่น ตัง้ค ำถำมหรือข้อสงัเกต ให้
ค ำปรึกษำและให้ข้อเสนอแนะตอ่ผู้บริหำรและสนบัสนนุกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท แตจ่ะไม่ก้ำวก่ำยในกำรบริหำรจดักำรกิจกำรของ
บริษัท ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรท ำหน้ำท่ีบริหำรจัดกำรกิจกำรของบริษัท และก ำกบัดแูลให้กำรด ำเนินงำนของบริษัทเป็นไปตำม
ข้อบงัคบั มตท่ีิประชมุผู้ ถือหุ้น มตคิณะกรรมกำรบริษัท นโยบำยและแผนกำรประกอบธุรกิจของบริษัท และกฎหมำยท่ีเก่ียวข้อง 

คณะกรรมกำรบริษัทประกอบด้วยกรรมกำรท่ีมีคณุสมบตัิ ควำมรู้ ควำมเช่ียวชำญ และประสบกำรณ์หลำกหลำย ทัง้ด้ำนกำรเงิน
กำรบญัชี กำรบริหำรจดักำร กฎหมำย และกิจกำรโทรคมนำคม โดยกรรมกำรอิสระของบริษัทมีคณุสมบตัิสูงกว่ำข้อก ำหนดขัน้ต ่ำ
ของ ก.ล.ต. และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตำมรำยละเอียดซึ่งแสดงอยู่ภำยใต้หวัข้อ “กำรก ำกับดแูลกิจกำร – กรรมกำร
อิสระ” 

อนึ่ง บริษัทมิได้ก ำหนดให้ประธำนกรรมกำรบริษัทเป็นกรรมกำรอิสระเน่ืองจำกกิจกำรโทรคมนำคมเป็นกิจกำรท่ีมีลกัษณะเฉพำะ    
มีควำมซบัซ้อนและมีกำรก ำกบัดแูลอย่ำงเข้มงวด บริษัทเห็นว่ำประธำนกรรมกำรและกรรมกำรของบริษัทมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ 
และมีควำมเข้ำใจเป็นอย่ำงดีถึงลกัษณะกำรประกอบธุรกิจของบริษัท ซึง่จ ำเป็นตอ่กำรตดัสินใจเพ่ือประโยชน์สงูสุดของบริษัทและผู้
ถือหุ้นโดยรวม และถงึแม้ประธำนกรรมกำรจะไม่ใช่กรรมกำรอิสระ แตค่ณะกรรมกำรบริษัทมีควำมเห็นวำ่ บริษัทมีระบบกำรควบคมุ
ภำยในท่ีดี รวมทัง้มีกลไกซึ่งสำมำรถสร้ำงควำมเช่ือมั่นต่อผู้ ถือหุ้นและผู้ มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำยว่ำกำรตัดสินใจในเร่ืองต่ำง ๆ ของ
คณะกรรมกำรบริษัทได้ใช้ดุลยพินิจท่ีเป็นอิสระ ระมัดระวงั รอบคอบ และปรำศจำกกำรครอบง ำหรือกำรชีน้ ำในทำงควำมคิดใน
ระหวำ่งกำรพิจำรณำ 
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 (2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้ ให้ควำมเห็นชอบในวิสัยทศัน์ ภำรกิจ กลยุทธ์ ทิศทำงและนโยบำยในกำรด ำเนินงำน แผนกำรประกอบ
ธุรกิจ และงบประมำณประจ ำปีของบริษัท และก ำกับดูแลให้ฝ่ำยบริหำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมนโยบำยและแผนกำรประกอบ
ธุรกิจท่ีก ำหนดไว้ภำยใต้ขอบเขตของกฎหมำย วตัถุประสงค์และข้อบงัคบัของบริษัท และมติของคณะกรรมกำรบริษัทและท่ีประชมุ  
ผู้ ถือหุ้น โดยค ำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ มีส่วนได้เสียเป็นส ำคญั ทัง้นี ้เพ่ือสร้ำงควำมมัน่คงอย่ำงยัง่ยืนให้แก่บริษัท 
และเพ่ือเพิ่มมลูค่ำให้แก่ผู้ ถือหุ้นในระยะยำวโดยคณะกรรมกำรบริษัทก ำหนดให้มีกำรพิจำรณำทบทวนและให้ควำมเห็นชอบใน
วิสยัทศัน์ ภำรกิจ กลยุทธ์ ทิศทำงและนโยบำยในกำรด ำเนินงำนของบริษัทเป็นประจ ำทุกปี เพ่ือให้เข้ำกบัสถำนกำรณ์และสภำพ
ธุรกิจท่ีเปล่ียนแปลงไป รำยละเอียดเก่ียวกับอ ำนำจ หน้ำท่ี และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัท แสดงอยู่ภำยใต้หัวข้อ 
“กำรก ำกบัดแูลกิจกำร– คณะกรรมกำรบริษัท” 

คณะกรรมกำรบริษัทก ำกบัดแูลให้มีกำรปฏิบตัิตำมข้อก ำหนดเก่ียวกับขัน้ตอนกำรด ำเนินกำรและกำรเปิดเผยข้อมลูของรำยกำรท่ี
อำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ ทัง้นี ้ตำมหลกัเกณฑ์ของ ก.ล.ต. ตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และหน่วยงำนก ำกบัดแูลท่ี
เก่ียวข้อง โดยได้แต่งตัง้คณะกรรมกำรตรวจสอบเพ่ือท ำหน้ำท่ีพิจำรณำและอนมุตัิ และให้ควำมเห็นเก่ียวกบัรำยกำรท่ีอำจมีควำม
ขัดแย้งทำงผลประโยชน์ นอกจำกนี ้บริษัทได้ก ำหนดระเบียบปฏิบัติและจัดท ำขอบเขตของธุรกรรมกับบุค คลท่ีมีส่วนได้เสีย 
(General Mandate for Interested Person Transactions) โดยก ำหนดประเภทและขัน้ตอนกำรอนมุตัริำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแย้ง
ทำงผลประโยชน์ ซึ่งเป็นรำยกำรท่ีบริษัทกระท ำเป็นปกติในกำรประกอบธุรกิจ อนึ่ง กำรเข้ำท ำรำยกำรท่ีอำจมีควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์ท่ีมีขนำดใหญ่หรือมีนยัส ำคญัตอ่กำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท และบริษัทจะรำยงำนกำรเข้ำท ำธุรกรรมกบับุคคลท่ีมีส่วน
ได้เสียให้คณะกรรมกำรบริษัททรำบเป็นประจ ำทกุไตรมำส 

คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนดให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรโดยไม่มีกรรมกำรท่ีเป็นผู้บริหำรและฝ่ำยบริหำรเข้ำร่วมประชุม อย่ ำง
น้อยปีละ 1 ครัง้เพ่ือให้กรรมกำรได้พิจำรณำและทบทวนกำรปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำรฝ่ำยบริหำร และบริษัท รวมถึงพิจำรณำ
และอภิปรำยประเด็นต่ำง ๆ เก่ียวกับกำรบริหำรจัดกำรหรืออยู่ในควำมสนใจของคณะกรรมกำร โดยมีกำรแจ้งผลกำรประชุมให้
ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรรับทรำบ เพ่ือพิจำรณำและปรับปรุงต่อไป ทัง้นี ้ในปี 2561 คณะกรรมกำรบริษัทได้จัดให้มีกำรประชุม
คณะกรรมกำร โดยไม่มีกรรมกำรท่ีเป็นผู้บริหำรและฝ่ำยบริหำรเข้ำร่วมประชมุ 1 ครัง้ นอกจำกนี ้คณะกรรมกำรยงัก ำหนดให้ผู้สอบ
บญัชีของบริษัทเข้ำประชุมหำรือกับคณะกรรมกำรโดยไม่มีกรรมกำรท่ีเป็นผู้ บริหำรและฝ่ำยบริหำรอย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ซึ่งในปี 
2561 คณะกรรมกำรก็ได้ด ำเนินกำรประชมุกบัผู้สอบบญัชีดงักล่ำว 1 ครัง้  

คณะกรรมกำรบริษัทได้จดัให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำรบริษัททัง้คณะ (Evaluation on the Performance 
of the Board of Directors) กำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของกรรมกำรเป็นรำยบุคคล (Director Self-Assessment) รวมถึงกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรชุดย่อย (Sub-Committee Self-Assessment) เป็นประจ ำทุกปีเพ่ือเปิดโอกำสให้
กรรมกำรแต่ละท่ำนแสดงควำมคิดเห็นต่อผลกำรปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำรและเพ่ือช่วยในกำรพิจำรณำทบทวนผลงำน ปัญหำ
และอุปสรรคต่ำง ๆ ในกำรปฏิบตัิงำนในปีท่ีผ่ำนมำ ทัง้นี ้ในปี 2561 คณะกรรมกำรบริษัทได้จดัให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำน
ดงักล่ำวข้ำงต้น สรุปผลได้ดงันี ้

การประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัทัง้คณะ 

บริษัทได้จดัให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำรบริษัททัง้คณะเป็นประจ ำทกุปีเพ่ือประเมินประสิทธิภำพในกำร
ด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรตำมแนวทำงกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี โดยมีกระบวนกำรในกำรประเมินผลกำรปฏิบตังิำนสรุปได้ดงันี ้

เลขำนกุำรบริษัทจดัท ำและทบทวนแบบประเมินผลกำรปฏิบตังิำนให้มีควำมถูกต้องครบถ้วนและเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ท่ีหน่วยงำน
ก ำกบัดแูลก ำหนด และน ำเสนอตอ่คณะกรรมกำรบริษัทเพ่ือพิจำรณำประเมินผลกำรปฏิบตังิำน เลขำนกุำรบริษัทด ำเนินกำรสรุปผล
กำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำร รวมถึงข้อดีและข้อท่ีสำมำรถปรับปรุงให้ดียิ่งขึน้ และน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรสรรหำเพ่ือ
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พิจำรณำให้ข้อเสนอแนะ ก่อนน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพ่ือพิจำรณำและด ำเนินกำรปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนให้มี
ประสิทธิภำพมำกย่ิงขึน้ 

แบบประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำรบริษัททัง้คณะแบ่งกำรประเมินเป็น 6 หวัข้อได้แก่ (1) โครงสร้ำงและคุณสมบตัิ
ของคณะกรรมกำร (2) บทบำท หน้ำท่ี และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร (3) กำรประชมุคณะกรรมกำร (4) กำรท ำหน้ำท่ีของ
กรรมกำร (5) ควำมสัมพันธ์ของฝ่ำยจัดกำร และ (6) กำรพัฒนำตนเองของกรรมกำรและกำรพัฒนำผู้ บริหำร และมีเกณฑ์กำร
ประเมินผลคดิเป็นร้อยละจำกคะแนนเต็มในแตล่ะข้อ โดยคะแนนมำกกว่ำร้อยละ 85 = ดีเย่ียม คะแนนมำกกว่ำร้อยละ 75 = ดีมำก 
คะแนนมำกกวำ่ร้อยละ 65 = ดี คะแนนมำกกวำ่ร้อยละ 50 = พอใช้ และต ่ำกวำ่ร้อยละ 50 = ควรปรับปรุง ทัง้นี ้ผลกำรประเมินสรุป
ได้วำ่ คณะกรรมกำรบริษัทปฏิบตัหิน้ำท่ีตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีและหลกัในกำรปฏิบตั ิ“จริยธรรมองค์กร – ดีแทค ธรรมำภิ
บำล” ของบริษัท โดยมีผลกำรปฏิบตังิำนส่วนใหญ่อยู่ในระดบัดีเย่ียม โดยมีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 95.59  

การประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการชดุย่อย 

ในปี 2561 บริษัทได้จัดให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรชุดย่อยโดยมีกระบวนกำรในกำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนเช่นเดียวกับกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรบริษัททัง้คณะ ตำมท่ีได้กล่ำวไว้ข้ำงต้น ทัง้นี ้แบบ
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรชุดย่อยแบ่งกำรประเมินเป็น 3 หัวข้อ ได้แก่ (1) องค์ประกอบของคณะกรรมกำร        
(2) หน้ำท่ีควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรและ (3) ภำพรวมกำรปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำร ซึง่ผลกำรประเมินพบว่ำผลกำร
ปฏิบตังิำนส่วนใหญ่อยู่ในระดบัเดียวกบัปีก่อนทกุคณะ 

การประเมินผลการปฏิบติังานของกรรมการเป็นรายบคุคล 

บริษัทได้จัดให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำรเป็นรำยบุคคลเป็นประจ ำทุกปีเช่นกัน  โดยมีกระบวนกำรในกำร
ประเมินผลกำรปฏิบตังิำนเช่นเดียวกบักำรประเมินผลกำรปฏิบตังิำนของคณะกรรมกำรบริษัททัง้คณะตำมที่ได้กล่ำวไว้ข้ำงต้น ทัง้นี ้
แบบประเมินผลกำรปฏิบตังิำนของกรรมกำรเป็นรำยบุคคลแบง่กำรประเมินเป็น 5 หวัข้อ ได้แก่ (1) กำรเข้ำรับต ำแหน่งกรรมกำร (2) 
จริยธรรมของกำรเป็นกรรมกำร (3) ควำมรับผิดชอบของกรรมกำร (4) กำรประชุมคณะกรรมกำร และ (5) ภำพรวมกำรปฏิบตัิงำน
ของกรรมกำร ซึ่งผลกำรประเมินพบว่ำคะแนนเฉล่ียอยู่ท่ีร้อยละ 96.5 จึงสำมำรถสรุปผลกำรประเมินได้ว่ำกรรมกำรของบริษัทมี
คณุสมบตัแิละได้ปฏิบตัภิำระหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบอย่ำงดีเย่ียมและเหมำะสมตำมแนวทำงกำรปฏิบตัท่ีิดีของกรรมกำร 

 (3) การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทจดัขึน้อย่ำงน้อยทกุไตรมำส โดยบริษัทจะแจ้งก ำหนดกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทให้กรรมกำร
ทรำบล่วงหน้ำทกุปี เพ่ือให้กรรมกำรสำมำรถจดัเวลำและเข้ำร่วมประชมุได้อย่ำงพร้อมเพรียงกนั ในกำรประชมุคณะกรรมกำรบริษัท
มีกำรก ำหนดวำระกำรประชุมท่ีชัดเจน โดยบริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสำรประกอบกำรประชุมให้แก่กรรมกำร
ล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 7 วนั เพ่ือให้กรรมกำรได้มีเวลำศกึษำข้อมลูอย่ำงเพียงพอก่อนเข้ำร่วมกำรประชมุ กำรประชมุแตล่ะครัง้ใช้เวลำ
ไม่ต ่ำกว่ำ 3 ชัว่โมง โดยมีผู้บริหำรระดบัสูงเข้ำร่วมกำรประชุมเพ่ือชีแ้จงรำยละเอียดและตอบข้อซกัถำมของคณะกรรมกำรบริษัท 
ทัง้นี ้ประธำนกรรมกำรเปิดโอกำสให้กรรมกำรทุกท่ำนได้แสดงควำมคิดเห็นอย่ำงเปิดเผยก่อนกำรลงคะแนน และสรุปมติของท่ี
ประชมุในแตล่ะวำระกำรประชมุ กรรมกำรท่ีมีส่วนได้เสียไม่วำ่โดยทำงตรงหรือทำงอ้อมไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและจะต้องออก
จำกกำรประชมุในระหวำ่งกำรพิจำรณำวำระนัน้ ๆ 

บริษัทจดัท ำบนัทกึรำยงำนกำรประชุมเป็นลำยลกัษณ์อกัษร โดยจดัเก็บต้นฉบบัร่วมกบัหนงัสือเชิญประชุมและเอกสำรประกอบกำร
ประชมุ และจดัเก็บส ำเนำในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือควำมสะดวกส ำหรับกรรมกำรและผู้ ท่ีเก่ียวข้อง 

เน่ืองจำกในบำงครัง้ มีกรรมกำรบำงท่ำนไม่ได้อยู่ในประเทศไทย ดงันัน้ เพ่ือให้กรรมกำรสำมำรถให้ควำมเห็นและข้อเสนอแนะซึ่ง
เป็นประโยชน์ต่อฝ่ำยบริหำรและกิจกำรของบริษัท บริษัทจึงด ำเนินกำรให้กรรมกำรเหล่ำนัน้สำมำรถเข้ำร่วมกำรประชุม
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คณะกรรมกำรบริษัทโดยผ่ำนวดิีทศัน์ (Video Conference) หรือโทรศพัท์ (Conference Call) ได้ โดยไม่นบัเป็นองค์ประชมุและไม่มี
สิทธิออกเสียงลงคะแนนในกำรประชมุ 

บริษัทก ำหนดนโยบำยให้องค์ประชุมส ำหรับกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมกำรไม่น้อยกว่ำสองในสำมของ
จ ำนวนกรรมกำรทัง้หมดถงึจะเป็นองค์ประชุม และให้ใช้กบักำรใช้สิทธิออกเสียงในแตล่ะวำระด้วย อย่ำงไรก็ตำม หำกกำรประชุมใด
มีองค์ประชมุไม่ถงึสองในสำมก็ให้เป็นดลุยพินิจของประธำนกรรมกำรท่ีจะด ำเนินกำรประชมุโดยใช้องค์ประชมุตำมข้อบงัคบับริษัท 
(ไม่น้อยกวำ่กึง่หนึง่ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมด) 

ในปี 2561 บริษัทได้จดักำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทรวม 11 ครัง้ และมีอตัรำกำรเข้ำร่วมประชุมของกรรมกำรคิดเป็นประมำณ
ร้อยละ 80.99 โดยมีรำยละเอียดกำรเข้ำร่วมประชมุของกรรมกำรเป็นรำยบคุคลดงันี ้

ช่ือ-นามสกุล ต าแหน่ง วันท่ีแต่งตัง้ 
ครัง้แรก 

วันท่ีแต่งตัง้ 
ครัง้สุดท้าย 

การเข้าร่วมประชุมปี 2561 

รวม
ทัง้หมด 

ด้วยตนเอง ผ่านส่ือ
อเิล็กทรอนิกส์ 

นำยบญุชยั เบญจรงคกลุ ประธำนกรรมกำร 29 ตลุำคม 2533 26 มีนำคม 2558 11/11 11 - 
นำย เพ็ตเตอร์ บอเร่ เฟอร์เบร์ิค รองประธำนกรรมกำร 13 กรกฎำคม 2560 13 กรกฎำคม 2560 9/11 8 1 
นำยจลุจิตต์ บณุยเกต ุ กรรมกำรอิสระ 6 มีนำคม 2543 31 มีนำคม 2560 10/11 10 - 
นำงกมลวรรณ วิปลุำกร กรรมกำรอิสระ 8 ธนัวำคม 2557 26 มีนำคม 2558 8/11 8 - 

นำยสตีเฟ่น วดูรุฟ ฟอร์ดแฮม กรรมกำรอิสระ 17 พฤศจิกำยน 2549 26 มีนำคม 2558 10/11 8 2 
นำงชนญัญำรักษ์ เพ็ชร์รัตน์ กรรมกำรอิสระ 5 กนัยำยน 2554 26 มีนำคม 2558 9/11 7 2 
นำงอเลก็ซำนดรำ ไรช์1 กรรมกำร 14 กนัยำยน 2561 14 กนัยำยน 2561 4/4 4 - 
นำยกนุน่ำร์ โจฮนั เบอร์เทลเซน่2 กรรมกำร 27 เมษำยน 2553 1 กมุภำพนัธ์ 2561 10/10 10 - 

นำยฮำกนุ บรัวเซท็ เชร์ิล กรรมกำร 5 กนัยำยน 2554 30 มีนำคม 2559 11/11 9 2 
นำงทเูน่ ริปเปล กรรมกำร 30 มีนำคม 2559 30 มีนำคม 2559 11/11 8 3 
นำยซเวเร่ เพ็ดเดอร์เซน็ กรรมกำร 8 ธนัวำคม 2560  8 ธนัวำคม 2560 9/11 7 2 

หมายเหต ุ

1. นำงอเล็กซำนดรำ ไรช์ เข้ำด ำรงต ำแหน่งประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรแทนนำยลำร์ส โอเคะ วลัเดอมำร์ นอร์ลิ่ง (ซึง่ลำออกจำกกำรเป็นประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรเมื่อวนัท่ี 
19 สิงหำคม 2561) มีผลตัง้แต่วันท่ี 20 สิงหำคม 2561 ตำมมติคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ท่ี 7/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันท่ี 2 สิงหำคม 2561 และเข้ำด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำรเข้ำใหมแ่ทนนำยลำร์ส โอเคะ วลัเดอมำร์ นอร์ลิ่ง (ซึง่ลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำรเมื่อวนัท่ี 24 สิงหำคม 2561) มีผลตัง้แต่วนัท่ี 14 กนัยำยน 2561 ตำมมติ
คณะกรรมกำรบริษัทครัง้ท่ี 8/2561 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 14 กนัยำยน 2561 

2. นำยกนุน่ำร์ โจฮัน เบอร์เทลเซ่น เข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรเข้ำใหม่แทนนำยทอเร่ จอห์นเซ่น (ซึ่งลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำรเมื่อวนัท่ี 1 กมุภำพนัธ์ 2561) มีผล
ตัง้แต่วนัท่ี 1 กมุภำพนัธ์ 2561 ตำมมติคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ท่ี 1/2561 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 30 มกรำคม 2561 

โดยมีข้อมลูกำรเข้ำร่วมประชมุของกรรมกำรท่ีลำออกระหวำ่งปี 2561 ดงันี ้

ช่ือ-นามสกุล ต าแหน่ง วันท่ีแต่งตัง้ 
ครัง้แรก 

วันท่ีแต่งตัง้ 
ครัง้สุดท้าย 

การเข้าร่วมประชุมปี 2561 

รวม
ทัง้หมด 

ด้วยตนเอง ผ่านส่ือ
อเิล็กทรอนิกส์ 

นำยทอเร่ จอห์นเซน่ กรรมกำร 19 สงิหำคม 2551 30 มีนำคม 2559 1/1 1 - 

นำงสำวธนัวดี วงศ์ธีรฤทธ์ิ กรรมกำร 8 กมุภำพนัธ์ 2556 31 มีนำคม 2560 5/8 4 1 
นำยลำร์ส โอเคะ วลัเดอมำร์ นอร์ลิง่ กรรมกำร 10 กมุภำพนัธ์ 2558 30 มีนำคม 2559 6/7 6 - 

 

(4) คณะกรรมการชุดย่อย 

ในปี 2561 คณะกรรมกำรชดุย่อยได้ปฏิบตัหิน้ำท่ี ดงันี ้
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คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบประกอบด้วยกรรมกำรอิสระ 3 ท่ำน โดยคุณสมบตัิของประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมรู้และ
ประสบกำรณ์ด้ำนบญัชีและกำรเงินอย่ำงมืออำชีพ และเคยด ำรงต ำแหน่งเป็นประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรฝ่ำยกำรเงินของบริษัทชัน้น ำ 
รวมถึงบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย ตลอดจนด ำรงต ำแหน่งเป็นผู้ บริหำรฝ่ำยกำรเงินในสถำบันกำรเงินหลำยแห่ง ควำม
เช่ียวชำญดงักล่ำวมีประโยชน์และช่วยสนบัสนนุอตุสำหกรรมธุรกิจโทรคมนำคม 

กำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบจะจดัขึน้โดยเฉล่ียเดือนละ 1 ครัง้ โดยในปี 2561 บริษัทได้จดัประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ
รวม 13 ครัง้ โดยมีกรรมกำรตรวจสอบเข้ำร่วมประชมุดงันี ้ 

รายช่ือ จ านวนครัง้ที่เข้าประชุม / จ านวนการประชุมทัง้ปี 2561 
นำงกมลวรรณ วิปลุำกร (ประธำนและกรรมกำรอิสระ) 12/13 
นำยจลุจิตต์ บณุยเกต ุ(กรรมกำรอิสระ) 10/13 
นำยสตีเฟ่น วดูรุฟ ฟอร์ดแฮม (กรรมกำรอิสระ) 12/13 

ในปี 2561 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ท ำหน้ำท่ีรับผิดชอบในกำรสอบทำนกระบวนกำรรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัท ระบบกำร
ควบคมุภำยในและระบบกำรตรวจสอบภำยใน กำรปฏิบตัิตำมกฎหมำยท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท พิจำรณำคดัเลือก (รวมทัง้
เสนอถอดถอน) ผู้สอบบญัชีของบริษัท และสอบทำนรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกัน ธุรกรรมของผู้ มีส่วนได้เสียหรือรำยกำรท่ีอำจมีควำม
ขดัแย้งทำงผลประโยชน์ เป็นต้น 

อนึง่ ในกำรปฏิบตัิหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรตรวจสอบเก่ียวกบักำรพิจำรณำคดัเลือก (รวมทัง้เสนอถอดถอน) ผู้สอบบญัชีของบริษัท
นัน้ คณะกรรมกำรตรวจสอบจะพิจำรณำคดัเลือกผู้สอบบญัชีตำมเกณฑ์กำรประเมินผลของบริษัท ซึง่ประกอบด้วยประสบกำรณ์ 
ผลกำรด ำเนินงำน ควำมรู้ควำมเข้ำใจในธุรกิจโทรคมนำคม และควำมเช่ียวชำญในกำรสอบบญัชีของบริษัทโทรคมนำคม รวมถึง
ควำมเป็นอิสระในกำรด ำเนินงำนของผู้สอบบญัชีในปีท่ีผ่ำนมำ เ พ่ือน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทและท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเพ่ือ
พิจำรณำแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี โดยในกำรประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2561 ซึ่งจัดขึน้เม่ือวนัท่ี 4 เมษำยน 2561 นำงกิ่งกำญจน์ 
อศัวรังสฤษฎ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุำตเลขทะเบียน 4496 นำงสำวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุำตเลขทะเบียน 5419 
นำยโสภณ เพิ่มศิริวลัลภ ผู้สอบบญัชีรับอนญุำตเลขทะเบียน 3182 และนำงสำวพิมพ์ใจ มำนิตขจรกิจ ผู้สอบบญัชีรับอนญุำตเลข
ทะเบียน 4521 ผู้สอบบญัชีจำกบริษัท ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั ได้รับกำรแต่งตัง้ให้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อย ทัง้นี ้
นำงกิ่งกำญจน์ อศัวรังสฤษฎ์ เป็นผู้ รับผิดชอบ ในกำรตรวจสอบบญัชีของบริษัทและแสดงควำมเห็นตอ่งบกำรเงินของบริษัทส ำหรับ
ปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561   

ในกำรปฏิบตัิหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรตรวจสอบเก่ียวกบักำรสอบทำนระบบกำรควบคมุภำยในและระบบกำรตรวจสอบภำยในนัน้ 
คณะกรรมกำรตรวจสอบจะนดัประชุมกบัผู้สอบบญัชีของบริษัทตำมล ำพงัโดยไม่มีผู้บริหำรของบริษัทเข้ำร่วมประชมุด้วยอย่ำงน้อย
ปีละ 1 ครัง้ นอกจำกนี ้ในกรณีท่ีคณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำเหน็ว่ำจ ำเป็นและเห็นสมควร คณะกรรมกำรตรวจสอบอำจขอค ำ
ชีแ้จงและควำมเห็นจำกหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน (Internal Audit Department) และผู้สอบบญัชีของบริษัทเก่ียวกบัรำยละเอียด
ด้ำนกำรเงินและบญัชีเพ่ือให้กำรท ำหน้ำท่ีเป็นไปอย่ำงสมบรูณ์ยิ่งขึน้ 

คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทนประกอบด้วยกรรมกำร 5 ท่ำน โดยมีกรรมกำรอิสระเกินกว่ำกึ่งหนึ่งคือจ ำนวน 3 ท่ำน และ
กรรมกำรท่ีไม่ใช่ผู้บริหำร 2 ท่ำน โดยประธำนคณะกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทนเป็นกรรมกำรอิสระ กำรประชุมคณะกรรมกำร
ก ำหนดคำ่ตอบแทนจะจดัขึน้อย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยในปี 2561 บริษัทได้จดัประชมุคณะกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทนรวม 3 ครัง้ 
โดยกรรมกำรก ำหนดคำ่ตอบแทนได้มีกำรประชมุ  รำยละเอียด ดงันี ้

 



บริษัท โทเทิล่ แอ็คเซส็ คอมมนิูเคชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
 

ส่วนท่ี 2 กำรก ำกบัดแูลกิจกำร หน้ำ 75 

รายช่ือ จ านวนครัง้ที่เข้าประชุม /จ านวนการประชุมทัง้ปี 2561 
รวมทัง้หมด ด้วยตนเอง ผ่านส่ือ

อิเล็กทรอนิกส์ 
นำยจลุจิตต์ บณุยเกต ุ(ประธำนและกรรมกำรอิสระ) 3/3 3 - 
นำงกมลวรรณ วิปลุำกร (กรรมกำรอิสระ) 3/3 2 1 
นำงชนญัญำรักษ์ เพ็ชร์รัตน์ (กรรมกำรอิสระ) 2/3 1 1 
นำยฮำกนุ บรัวเซ็ท เชิร์ล (กรรมกำรที่ไมใ่ชผู่้บริหำร) 2/3 1 1 
นำยกนุน่ำร์ โจฮนั เบอร์เทลเซน่ (1) (กรรมกำรที่ไมใ่ชผู่้บริหำร) 2/2 2 - 

หมายเหตุ  

(1) นำยกนุน่ำร์ โจฮัน เบอร์เทลเซ่น เข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทนแทนนำยทอเร่ จอห์นเซ่น (ซึ่งลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำรเมื่อวนัท่ี  1 กมุภำพนัธ์ 
2561) มีผลตัง้แต่วนัท่ี 1 กมุภำพนัธ์ 2561 ตำมมติคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ท่ี 1/2561 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 30 มกรำคม 2561 

ในปี 2561 คณะกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทนได้ท ำหน้ำท่ีรับผิดชอบในกำรพิจำรณำให้ค ำแนะน ำเก่ียวกับค่ำตอบแทนส ำหรับ
ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรอ่ืน ๆ สอบทำนและเสนอค่ำตอบแทนและโบนสัของประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร สญัญำจ้ำงประธำน
เจ้ำหน้ำท่ีบริหำร และให้กำรสนับสนุนให้บริษัทมีแนวทำงในกำรก ำหนดค่ำตอบแทนท่ีสอดคล้องกับนโยบำยของบริษัทและ
แผนพฒันำบคุลำกรของบริษัท เป็นต้น 

อนึ่ง ในกำรประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้ นประจ ำปี 2561 ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นมีมติอนุมัติค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรบริษัทและ
คณะกรรมกำรชุดย่อยส ำหรับปี 2561 ในรูปแบบรำยเดือน และเห็นควรให้งดจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำรในรูปแบบเบีย้ประชุม โดย
คงเหลือกำรจ่ำยในรูปแบบค่ำตอบแทนรำยเดือนอย่ำงเดียว เป็นจ ำนวนไม่เกิน 13,802,400 บำท ซึง่เป็นวงเงินเดียวกบัปี 2560 โดย
บริษัทไม่มีคำ่ตอบแทนกรรมกำรในรูปแบบอ่ืนใดอีก มีรำยละเอียดดงันี ้

ต าแหน่ง โครงสร้างค่าตอบแทน
กรรมการ (บาท) 

ค่าตอบแทนรายเดือน 
ประธำนกรรมกำร 320,000 
กรรมกำรอิสระ 110,000 
กรรมกำร (ผู้แทนจำก กสท) 19,200 
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 67,000 
กรรมกำรตรวจสอบ 50,000 
ประธำนกรรมกำรก ำหนดคำ่ตอบแทน / ประธำนกรรมกำรสรรหำ /  ประธำนกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำร 34,000 
กรรมกำรก ำหนดคำ่ตอบแทน / กรรมกำรสรรหำ / กรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำร 17,000 

ในกำรพิจำรณำคำ่ตอบแทนของประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร คณะกรรมกำรก ำหนดคำ่ตอบแทนจะพิจำรณำจำกผลกำรด ำเนินงำนของ
ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรในปีท่ีผ่ำนมำ โดยประเมินตำมดชันีชีว้ดั (Key Performance Indicators) ท่ีก ำหนดไว้ ซึง่ในแตล่ะหมวดจะ
มีกำรให้น ำ้หนกัท่ีแตกตำ่งกนั 

คณะกรรมการสรรหา 

คณะกรรมกำรสรรหำประกอบด้วยกรรมกำร 5 ท่ำน โดยมีกรรมกำรอิสระ เกินกว่ำกึ่งหนึ่งคือจ ำนวน 3 ท่ำน และกรรมกำรท่ีไม่ใช่
ผู้บริหำร 2 ท่ำน โดยประธำนคณะกรรมกำรสรรหำเป็นกรรมกำรอิสระ กำรประชุมคณะกรรมกำรสรรหำจะจดัขึน้ อย่ำงน้อยปีละ 1 
ครัง้ โดยในปี 2561 บริษัทได้จดัประชมุคณะกรรมกำรสรรหำรวม 5 ครัง้ โดยมีกรรมกำรสรรหำเข้ำร่วมประชมุดงันี ้

 

 



บริษัท โทเทิล่ แอ็คเซส็ คอมมนิูเคชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
 

ส่วนท่ี 2 กำรก ำกบัดแูลกิจกำร หน้ำ 76 

รายช่ือ จ านวนครัง้ที่เข้าประชุม /จ านวนการประชุมทัง้ปี 2561 
รวมทัง้หมด ด้วยตนเอง ผ่านส่ือ

อิเล็กทรอนิกส์ 
นำยสตีเฟ่น วดูรุฟ ฟอร์ดแฮม (ประธำนและกรรมกำรอิสระ) 5/5 3 2 
นำยจลุจิตต์ บณุยเกต ุ(กรรมกำรอิสระ) 4/5 2 2 
นำงชนญัญำรักษ์ เพ็ชร์รัตน์ (กรรมกำรอิสระ) 5/5 5 - 
นำยฮำกนุ บรัวเซ็ท เชิร์ล (กรรมกำรที่ไมใ่ชผู่้บริหำร) 4/5 2 2 
นำยกนุน่ำร์ โจฮนั เบอร์เทลเซน่ (1) (กรรมกำรที่ไมใ่ชผู่้บริหำร) 4/4 4 - 

หมายเหตุ  

(1) นำยกนุน่ำร์ โจฮัน เบอร์เทลเซ่น เข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรสรรหำแทนนำยทอเร่ จอห์นเซ่น (ซึ่งลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำรเมื่อวนัท่ี 1 กมุภำพนัธ์ 2561) มีผล
ตัง้แต่วนัท่ี 1 กมุภำพนัธ์ 2561 ตำมมติคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ท่ี 1/2561 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 30 มกรำคม 2561 

ในปี 2561 คณะกรรมกำรสรรหำได้ท ำหน้ำท่ีรับผิดชอบในกำรพิจำรณำสรรหำบุคคลเพ่ือเสนอช่ือให้แต่งตัง้เป็นกรรมกำรและ
ผู้ บริหำรระดับสูงของบริษัทและบริษัทย่อย นอกจำกนี ้คณะกรรมกำรสรรหำยังท ำหน้ำท่ีพิจำรณำและให้ข้อเสนอแนะผลกำร
ประเมินกำรปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำรและรับทรำบกำรปรับโครงสร้ำงองค์กรและแผนสืบทอดต ำแหน่งผู้บริหำรระดบัสูงของ
บริษัท เป็นต้น 

คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ 

คณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรประกอบด้วยกรรมกำร 5 ทำ่น โดยมีกรรมกำรอิสระ เกินกวำ่กึง่หนึง่คือจ ำนวน 3 ทำ่น และกรรมกำร
ท่ีไม่ใช่ผู้บริหำร 2 ทำ่น โดยประธำนคณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรเป็นกรรมกำรอิสระ กำรประชมุคณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำร
จะจดัขึน้อย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยในปี 2561 บริษัทได้จดัประชุมคณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรรวม 2 ครัง้โดยมีกรรมกำรก ำกบั
ดแูลกิจกำรเข้ำร่วมประชมุ ดงันี ้

รายช่ือ จ านวนครัง้ที่เข้าประชุม /จ านวนการประชุมทัง้ปี 2561 
รวมทัง้หมด ด้วยตนเอง ผ่านส่ือ

อิเล็กทรอนิกส์ 
นำงชนญัญำรักษ์ เพ็ชร์รัตน์ (ประธำนและกรรมกำรอิสระ) 2/2 2 - 
นำยสตีเฟ่น วดูรุฟ ฟอร์ดแฮม (กรรมกำรอิสระ) 2/2 1 1 
นำงกมลวรรณ วิปลุำกร (กรรมกำรอิสระ) 1/2 1 - 
นำยฮำกนุ บรัวเซ็ท เชิร์ล (กรรมกำรที่ไมใ่ชผู่้บริหำร) 2/2 1 1 
นำยกนุน่ำร์ โจฮนั เบอร์เทลเซน่ (1) (กรรมกำรที่ไมใ่ชผู่้บริหำร) 1/2 1 - 

หมายเหตุ 

(1) นำยกนุน่ำร์ โจฮนั เบอร์เทลเซน่ เข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรแทนนำยทอเร่ จอห์นเซน่ (ซึง่ลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำรเมื่อวนัท่ี 1 กมุภำพนัธ์ 2561) 
มีผลตัง้แต่วนัท่ี 1 กมุภำพนัธ์ 2561 ตำมมติคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ท่ี 1/2561 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 30 มกรำคม 2561 

ในปี 2561 คณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรได้ท ำหน้ำท่ีพัฒนำและส่งเสริมกำรปฏิบตัิตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี เพ่ือให้
เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกลและเป็นท่ียอมรับของผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ หน่วยงำนก ำกบัดแูล และผู้ มีส่วนได้เสียอ่ืน ๆ 

(5) การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 

ในกำรแตง่ตัง้กรรมกำรใหม่ บริษัทจะจดัเตรียมข้อมลูที่ส ำคญัเก่ียวกบักำรด ำเนินธุรกิจและนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรของบริษัท
ให้แก่กรรมกำรรวมทัง้จัดให้มีกำรประชุมร่วมกับผู้บริหำร เพ่ือให้กรรมกำรท่ีได้รับกำรแต่งตัง้ใหม่มีควำมคุ้นเคยกับธุรกิจและกำร
ก ำกบัดแูลกิจกำรของบริษัท นอกจำกนี ้บริษัทยงัส่งเสริมให้กรรมกำรของบริษัทเข้ำร่วมอบรมในหลกัสูตรท่ีเก่ียวข้องกบักำรปฏิบตัิ
หน้ำท่ีของกรรมกำรซึง่จดัโดยสมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทยและสถำบนัผู้ เช่ียวชำญอ่ืน ๆ โดยบริษัทจะแจ้งให้กรรมกำร
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ทรำบเก่ียวกบัหลกัสูตรกำรฝึกอบรมต่ำง ๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์กบักรรมกำรในกำรปฏิบตัิหน้ำท่ีในฐำนะกรรมกำรบริษัทได้ดียิ่งขึน้ 
ปัจจุบนั บริษัทมีกรรมกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมในหลกัสูตรของสมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทยแล้วจ ำนวน 7 ท่ำน ทัง้นี ้
รำยละเอียดเก่ียวกบักำรอบรมของกรรมกำรแสดงอยู่ภำยใต้หวัข้อ “ประวตัขิองคณะกรรมกำร” 

อนึง่ บริษัทมีกำรประเมินผลงำนและทกัษะของผู้บริหำรอย่ำงสม ่ำเสมอ โดยผลจำกกำรประเมินจะถูกน ำไปใช้ในกำรจดัท ำแผนกำร
พัฒนำของผู้บริหำรแต่ละรำย ทัง้นี ้ในกำรพัฒนำผู้บริหำร บริษัทได้จัดให้มีหลักสูตรกำรฝึกอบรมต่ำง ๆ ทัง้ภำยในและภำยนอก
บริษัท รำยละเอียดเก่ียวกบันโยบำยกำรพฒันำทรัพยำกรบคุคลแสดงอยู่ภำยใต้หวัข้อ “โครงสร้ำงกำรจดักำร – นโยบำยกำรพัฒนำ
ทรัพยำกรบคุคล” 

(6) แผนสืบทอดต าแหน่งส าหรับผู้บริหารระดับสูง 

คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนดให้ กลุ่ม People มีหน้ำท่ีในกำรจดัให้มีแผนสืบทอดต ำแหน่ง (Succession Plan) ส ำหรับกำรสืบทอด
ต ำแหน่งประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร โดยพิจำรณำบุคคลท่ีมีคุณสมบตัิ ควำมรู้ และควำมสำมำรถเหมำะสมต่อกำรบริหำรจัดกำร
กิจกำรของบริษัท โดยฝ่ำยบริหำรเป็นผู้น ำเสนอแผนสืบทอดต ำแหน่งผู้บริหำรระดบัสูงต่อคณะกรรมกำรสรรหำและคณะกรรมกำร
บริษัทเพ่ือพิจำรณำและให้ข้อเสนอแนะถงึควำมเหมำะสมของแผนสืบทอดต ำแหน่งดงักล่ำว 

9.2 คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย 

โครงสร้ำงคณะกรรมกำรของบริษัทประกอบด้วย คณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
คณะกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทน คณะกรรมกำรสรรหำ และคณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำร โดยมีขอบเขตอ ำนำจหน้ำท่ีและ
ควำมรับผิดชอบ ดงันี ้

9.2.1 คณะกรรมการบริษัท 

อ ำนำจ หน้ำท่ี และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัทก ำหนดไว้โดยอ้ำงอิงกบั พ.ร.บ. บริษัทมหำชนจ ำกดั พ.ร.บ. หลกัทรัพย์
และตลำดหลกัทรัพย์ ข้อบงัคบัของตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และข้อบงัคบัของบริษัท 

อ ำนำจ หน้ำท่ี และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัท รวมทัง้อ ำนำจในกำรพิจำรณำอนมุตั ิมีดงันี ้

(1) ปฏิบตัิและรับผิดชอบหน้ำท่ีของตนด้วยควำมระมดัระวงัและควำมซื่อสตัย์สจุริต โดยค ำนึงถึงผลประโยชน์สงูสดุของบริษัท
และผู้ ถือหุ้น 

(2) มีหน้ำท่ีรับผิดชอบในกำรบริหำรจัดกำรกิจกำรของบริษัท ก ำหนดกลยุทธ์และแผนกำรด ำเนินธุรกิจระยะยำว จัดระบบ
โครงสร้ำงองค์กรท่ีเหมำะสม และก ำกบัดแูลกำรด ำเนินธุรกิจในแตล่ะวนั 

(3) อนมุตักิ ำหนดทศิทำง วสิยัทศัน์ มลูคำ่ และควำมคำดหวงัในกำรเป็นผู้น ำของบริษัท 

(4) พิจำรณำอนมุตัิตดัสินใจในกำรเข้ำท ำธุรกรรมท่ีส ำคญัและด ำเนินกำรใด ๆ และในบำงกรณี มอบอ ำนำจในกำรตดัสินใจให้
บุคคลอ่ืนโดยเป็นไปตำมกฎหมำยท่ีเก่ียวข้องวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อบงัคบัของบริษัท มติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น รวมถึง
นโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรของบริษัท 

(5) ด ำเนินกำรให้บริษัทปฏิบตัิตำมหลักเกณฑ์อันเป็นท่ียอมรับทั่วไปเก่ียวกับกำรก ำกับดูแลและกำรควบคุมกิจกำรอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

(6) อนุมัติให้ควำมเห็นชอบและควบคุมดูแลเป้ำหมำย กลยุทธ์และแผนกำรด ำเนินงำน รวมทัง้กำรเปล่ียนแปลงใด ๆ ใน
เปำ้หมำยและกลยทุธ์และแผนกำรด ำเนินงำนดงักล่ำว 

(7) จดัให้มีรำยงำนกำรประกอบกิจกำรและกำรเงินของบริษัทซึง่ถกูต้องและครบถ้วนให้แก่ผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุโดยทัว่ไป 
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(8) ติดตำมตรวจสอบกำรควบคมุภำยในเก่ียวกบักำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงิน ( Internal Control over Financial Reporting) 
อย่ำงเพียงพอเพ่ือให้กำรก ำกบัดแูลเป็นไปตำมวตัถุประสงค์ ข้อก ำหนดทำงกฎหมำย และนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรของ
บริษัท 

(9) ประเมินและหำรือเก่ียวกับโครงสร้ำงทุนท่ีก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด (Optimal Capital Structure) นโยบำยกำรจ่ำยเงิน    
ปันผล กลยทุธ์ในกำรจดัหำเงินทนุ และกำรจดัสดัส่วนเงินทนุท่ีเหมำะสม (Optimal Funding Composition) เป็นประจ ำ 

(10) พิจำรณำและอนมุัติกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลให้แก่ผู้ ถือหุ้นเป็นครัง้ครำว เม่ือเห็นว่ำบริษัทมีก ำไรสมควรพอท่ีจะท ำ
เช่นนัน้ 

(11) มีหน้ำท่ีรับผิดชอบในกำรตรวจทำนร่ำงงบดลุและบญัชีก ำไรขำดทุนประจ ำปี ซึง่จดัท ำโดยคณะผู้บริหำร โดยตรวจทำนให้
มัน่ใจวำ่ งบดลุและบญัชีก ำไรขำดทนุประจ ำปีจดัท ำขึน้อย่ำงถูกต้องและครบถ้วนและสะท้อนสถำนะทำงกำรเงินของบริษัท
และผลประกอบกำร ทัง้นีเ้พ่ือประโยชน์แก่ผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุทัว่ไป 

(12) จดัท ำรำยงำนประจ ำปีร่วมกบัคณะผู้บริหำร 

(13) พิจำรณำ อนมุตั ิและก ำหนดโครงสร้ำงกำรด ำเนินกิจกำรโดยรวมของบริษัทและบริษัทย่อยหลกั 

(14) วำงแผนเชิงรุกเพ่ือบริหำรควำมเส่ียงและจดักำรกบัควำมเส่ียงทำงธุรกิจท่ีส ำคญัของบริษัท โดยจะต้องพิจำรณำควำมเส่ียง
ด้ำนกลยทุธ์กำรด ำเนินกิจกำร (ทำงกำรเงินและอ่ืน ๆ) และทำงกฎหมำยเป็นส ำคญั 

(15) ด ำเนินกำรให้ธุรกรรมท่ีอำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ของคณะผู้บริหำร คณะกรรมกำรบริษัท และผู้ ถือหุ้น 
รวมถึงบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับบุคคลดงักล่ำวนัน้ ท ำขึน้เช่นเดียวกับกำรท ำธุรกรรมปกติกับบุคคลภำยนอก (Arm’s Length 
Basis) ภำยใต้เง่ือนไขทำงกำรค้ำปกต ิและไม่มีผลกระทบตอ่ผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ ถือหุ้นรำยย่อย 

(16) จดัให้บริษัทมีกำรควบคมุภำยในท่ีเพียงพอและเหมำะสม และจดัตัง้หน่วยงำนตรวจสอบภำยในเพ่ือติดตำมตรวจสอบกำร
ควบคุมภำยในของบริษัท และรำยงำนควำมล้มเหลวหรือจุดอ่อนในกำรควบคุมต่ำง ๆ ท่ีส ำคญั รวมถึงเสนอแนะวิธีกำร
แก้ไข 

(17) จดัเตรียมวำระและควำมเหน็ท่ีจะเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

(18) สรรหำผู้ ท่ีจะด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรท่ีมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ท่ีเหมำะสมเพ่ือเพิ่มศักยภำพของ
คณะกรรมกำรบริษัทและบริษัทย่อยหลกั 

(19) พิจำรณำและเสนอคำ่ตอบแทนของคณะกรรมกำรบริษัทเพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นพิจำรณำอนมุตัิ 

(20) มีอ ำนำจแต่งตัง้และถอดถอนประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรของบริษัท ติดตำมตรวจสอบและจดัให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิ
หน้ำท่ีของประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรเป็นรำยปี 

(21) ตดิตำมตรวจสอบให้มีกำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียงด้ำนควำมปลอดภยัและกำรปอ้งกนั บุคลำกร ข้อมลู และสินทรัพย์อ่ืน ๆ 
ท่ีเหมำะสมและมีประสิทธิภำพ 

(22) ด ำเนินกำรให้บริษัทมีขัน้ตอนกระบวนกำรท่ีเพียงพอส ำหรับกำรปอ้งกนัมิให้บริษัทเก่ียวพนักบักำรทจุริตคอร์รัปชัน่ 

(23) จดัให้มีกำรประเมินผลงำน หน้ำท่ี และควำมสำมำรถในกำรปฏิบตัหิน้ำท่ีของตน 

เร่ืองส ำคญัท่ีสงวนไว้เป็นอ ำนำจของคณะกรรมกำรบริษัทในกำรพิจำรณำอนมุตั ิ โดยหลกัมีดงันี ้

1) กลยทุธ์ แผนธุรกิจ ตวัชีว้ดัผลกำรด ำเนินงำน 
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2) คำ่ใช้จ่ำยฝ่ำยทนุและคำ่ใช้จ่ำยท่ีเกินกว่ำวงเงินท่ีก ำหนด 

3) กำรลงทนุในธุรกิจใหม่และกำรขำยเงินลงทนุ 

4) โครงสร้ำงองค์กรและกำรแตง่ตัง้ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรและผู้บริหำรระดบัสงู 

5) แผนกำรสืบทอดต ำแหน่งของผู้บริหำรระดบัสงู 

6) คำ่ตอบแทนของผู้บริหำรระดบัสงู 

7) กำรแตง่ตัง้กรรมกำร ผู้บริหำรระดบัสงู และประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร ฝ่ำยกำรเงินของบริษัทย่อย 

8) กำรตกลงเข้ำท ำสญัญำท่ีส ำคญั และ กิจกำรท่ีมีนยัส ำคญั 

9) กำรฟ้องร้องและด ำเนินคดีท่ีส ำคญั 

10) นโยบำยท่ีส ำคญั 

11) กำรเข้ำผกูพนัเง่ือนไขกำรกู้ ยืมเงินและวงเงินสินเช่ือจำกธนำคำรและสถำบนักำรเงิน 

12) นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล กำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล และกำรเสนอขออนมุตัิจ่ำยเงินปันผลต่อท่ีประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้น
ประจ ำปี 

9.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบประกอบด้วยกรรมกำรอิสระ 3 ทำ่น ดงันี ้

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 

 นำงกมลวรรณ วิปลุำกร (กรรมกำรอิสระ) ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

 นำยจลุจิตต์ บณุยเกต ุ(กรรมกำรอิสระ) กรรมกำรตรวจสอบ 

 นำยสตีเฟ่น วดูรุฟ ฟอร์ดแฮม (กรรมกำรอิสระ) กรรมกำรตรวจสอบ 

กรรมกำรตรวจสอบมีคณุสมบตัิเช่นเดียวกบั “กรรมกำรอิสระ” และไม่เป็นกรรมกำรท่ีได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทให้
ตดัสินใจในกำรด ำเนินงำนของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิตบิคุคลที่อำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ และไม่
เป็นกรรมกำรของบริษัทจดทะเบียนซึง่เป็นบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมของบริษัททัง้นี ้นำยจุลจิตต์ บุณยเกตุ และนำง
กมลวรรณ วิปลุำกร เป็นผู้ มีควำมรู้และประสบกำรณ์ด้ำนกำรบญัชีเพียงพอท่ีจะท ำหน้ำท่ีในกำรสอบทำนควำมน่ำเช่ือถือของงบ
กำรเงินของบริษัท 

หน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบมีดงันี ้

1) สอบทำนกระบวนกำรรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัทเพ่ือให้มีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงถูกต้องและเพียงพอ 

2) สอบทำนให้บริษัทมีระบบกำรควบคมุภำยในและระบบกำรตรวจสอบภำยในท่ีเหมำะสมและมีประสิทธิผล ซึง่ครอบคลมุถงึกำร
ควบคมุภำยในทำงด้ำนกำรบญัชี กำรเงิน กำรด ำเนินงำน และกำรปฏิบตัติำมกฎหมำย กฎระเบียบ รวมถงึนโยบำยกำรบริหำร
ควำมเส่ียงและระบบกำรควบคุมต่ำง ๆ ท่ีก ำหนดขึน้โดยผู้บริหำรของบริษัท โดยมีกำรสอบทำนอย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยผู้
ตรวจสอบภำยในและ/หรือผู้สอบบญัชีอิสระ 

3) สอบทำนควำมมีประสิทธิผลของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน โดยพิจำรณำถึงควำมเพียงพอของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน
อย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยให้มีทรัพยำกรด้ำนตำ่ง ๆ อย่ำงเพียงพอ และหน่วยงำนอยู่ในต ำแหน่งที่เหมำะสมในองค์กร 
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4) พิจำรณำควำมเป็นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ตลอดจนให้ควำมเห็นชอบในกำรพิจำรณำแต่งตัง้ โยกย้ำย และเลิก
จ้ำงหวัหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในหรือหน่วยงำนอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบักำรตรวจสอบภำยใน 

5) สอบทำนให้บริษัทปฏิบตัิตำม พ.ร.บ. หลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ข้อก ำหนด ก.ล.ต. และของตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศ
ไทยรวมถงึกฎหมำยและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

6) พิจำรณำคดัเลือกและเสนอแต่งตัง้บุคคลซึง่มีควำมเป็นอิสระเพ่ือท ำหน้ำท่ีเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท เสนอค่ำตอบแทนและ
เง่ือนไขกำรท ำงำนของบุคคลดงักล่ำว (หมำยควำมรวมถึงกำรเสนอถอดถอนผู้ ท่ีขำดคุณสมบตัิในกำรท ำหน้ำท่ีเป็นผู้ สอบ
บญัชี) รวมทัง้เข้ำร่วมประชมุกบัผู้สอบบญัชีโดยไม่มีฝ่ำยจดักำรเข้ำร่วมประชมุอย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ 

7) สอบทำนควำมเป็นอิสระของผู้สอบบญัชีของบริษัทเป็นรำยปี 

8) สอบทำนขอบเขต ผลงำน ควำมคุ้มคำ่ ควำมเป็นอิสระและควำมเที่ยงธรรมของผู้สอบบญัชีของบริษัท 

9) สอบทำนกำรจดักำรให้มีช่องทำงส ำหรับพนกังำนท่ีสำมำรถแจ้งเบำะแสเก่ียวกบัควำมผิดปรกตใินเร่ืองรำยงำนทำงกำรเงินหรือ
เร่ืองอ่ืน ๆ โดยกำรแจ้งดงักล่ำวจะถูกเก็บเป็นควำมลับ รวมถึงกำรจัดให้มีกำรสืบสวนและติดตำมผลในเร่ืองท่ีรับแจ้งอย่ำง
เหมำะสม 

10) สอบทำนรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกัน ธุรกรรมกับผู้ มีส่วนได้เสีย หรือรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ ให้เป็นไปตำม
กฎหมำยและข้อก ำหนดของ ก.ล.ต. และตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ทัง้นี ้เพ่ือให้มัน่ใจว่ำรำยกำรดงักล่ำวสมเหตสุมผล
และเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัท 

11) จดัท ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรำยงำนประจ ำปีของบริษัท ซึง่รำยงำนดงักล่ำวต้องลงนำมโดย
ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ และอย่ำงน้อยต้องประกอบด้วยข้อมลูดงัตอ่ไปนี ้

• ควำมเหน็เก่ียวกบัควำมถกูต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ของรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัท 

• ควำมเหน็เก่ียวกบัควำมเพียงพอของระบบกำรควบคมุภำยในของบริษัท 

• ควำมเห็นเก่ียวกบักำรปฏิบตัิตำม พ.ร.บ. หลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ข้อก ำหนดของ ก.ล.ต. และตลำดหลกัทรัพย์
แหง่ประเทศไทย และกฎหมำยและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

• ควำมเหน็เก่ียวกบัควำมเหมำะสมของผู้สอบบญัชี 

• ควำมเหน็เก่ียวกบัรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ 

• จ ำนวนกำรประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบและกำรเข้ำร่วมประชมุของกรรมกำรตรวจสอบแตล่ะทำ่น 

• ควำมเหน็หรือข้อสงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมกำรตรวจสอบได้รับจำกกำรปฏิบตัิหน้ำท่ีตำมกฎบตัร 

• รำยกำรอ่ืนท่ีเห็นว่ำผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุทัว่ไปควรทรำบภำยใต้ขอบเขตหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมำยจำก
คณะกรรมกำรบริษัท 

12) ปฏิบตักิำรอ่ืนใดตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยด้วยควำมเหน็ชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

9.2.3 คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมกำรก ำหนดคำ่ตอบแทนประกอบด้วยกรรมกำร 5 ทำ่น ดงันี ้
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รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 
นำยจลุจิตต์ บณุยเกต ุ(กรรมกำรอิสระ) ประธำนคณะกรรมกำรก ำหนดคำ่ตอบแทน 
นำงกมลวรรณ วิปลุำกร (กรรมกำรอิสระ) กรรมกำรก ำหนดคำ่ตอบแทน 
นำงชนญัญำรักษ์ เพ็ชร์รัตน์ (กรรมกำรอิสระ) กรรมกำรก ำหนดคำ่ตอบแทน 
นำยฮำกนุ บรัวเซ็ท เชิร์ล (กรรมกำรที่ไมใ่ชผู่้บริหำร) กรรมกำรก ำหนดคำ่ตอบแทน 
นำยกนุน่ำร์ โจฮนั เบอร์เทลเซน่ (กรรมกำรที่ไมใ่ชผู่้บริหำร) กรรมกำรก ำหนดคำ่ตอบแทน 

หน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรก ำหนดคำ่ตอบแทนมีดงันี ้

1) สอบทำนและเสนอคำ่ตอบแทนของประธำนกรรมกำรและกรรมกำรอ่ืน ๆ 

2) สอบทำนและอนมุตัคิำ่ตอบแทนของประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร 

3) สอบทำนควำมเหมำะสมของนโยบำยก ำหนดค่ำตอบแทน 

4) สอบทำนเพ่ือให้มัน่ใจวำ่กำรเปิดเผยค่ำตอบแทนทกุประเภทเป็นไปตำมข้อก ำหนดของกฎหมำยท่ีเก่ียวข้อง 

5) รำยงำนตอ่คณะกรรมกำรบริษัทเก่ียวกบัค่ำตอบแทนของประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร (รวมถงึคำ่จ้ำง เงินจงูใจ คำ่ตอบแทนในรูป
หุ้นและสิทธิในกำรได้รับเงินเกษียณอำยุหรือเงินชดเชย) ทัง้นี ้ตำมนโยบำยก ำหนดค่ำตอบแทน และพิจำรณำว่ำองค์ประกอบ
ของคำ่ตอบแทนใดต้องได้รับกำรอนมุตัจิำกผู้ ถือหุ้นหรือไม่ 

6) สอบทำนสิทธิตำมสญัญำท่ีประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรจะได้รับจำกกำรยกเลิกสญัญำจ้ำง และเงินท่ีจ่ำยหรือเสนอวำ่จะจ่ำย เพ่ือ
พิจำรณำวำ่สมเหตสุมผลกบัสถำนกำรณ์หรือไม่ 

7) เสนอรำยงำนกำรประชุมของคณะกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทนต่อคณะกรรมกำรบริษัทและรำยงำนกำรด ำเนินงำนของ
คณะกรรมกำรก ำหนดคำ่ตอบแทนและข้อเสนอแนะที่เหมำะสมตอ่คณะกรรมกำรบริษัท 

8) จดัท ำรำยงำนของคณะกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทนไว้ในรำยงำนประจ ำปีของบริษัท โดยเปิดเผยโครงสร้ำงและกำรปฏิบตัิ
หน้ำท่ีของคณะกรรมกำรก ำหนดคำ่ตอบแทน 

9) สอบทำนเป็นประจ ำทกุปีและปรับปรุงกฎบตัรของคณะกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทนเพ่ือให้คณะกรรมกำรบริษัทอนมุตัิ 

10) ปฏิบตักิำรอ่ืนใดตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย 

9.2.4 คณะกรรมการสรรหา 

คณะกรรมกำรสรรหำประกอบด้วยกรรมกำร 5 ทำ่น ดงันี ้

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 
นำยสตีเฟ่น วดูรุฟ ฟอร์ดแฮม (กรรมกำรอิสระ) ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำ 
นำยจลุจิตต์ บณุยเกต ุ(กรรมกำรอิสระ) กรรมกำรสรรหำ 
นำงชนญัญำรักษ์ เพ็ชร์รัตน์ (กรรมกำรอิสระ) กรรมกำรสรรหำ 
นำยฮำกนุ บรัวเซ็ท เชิร์ล (กรรมกำรที่ไมใ่ชผู่้บริหำร) กรรมกำรสรรหำ 
นำยกนุน่ำร์ โจฮนั เบอร์เทลเซน่ (กรรมกำรที่ไมใ่ชผู่้บริหำร) กรรมกำรสรรหำ 

หน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรสรรหำมีดงันี ้

1) ให้ค ำแนะน ำเก่ียวกับผู้ มีคุณสมบตัิท่ีจะได้รับกำรเลือกตัง้ให้เป็นกรรมกำรของบริษัทและบริษัทย่อย โดยเสนอต่อท่ีประชุม
คณะกรรมกำรบริษัทเพ่ือพิจำรณำอนมุตัิ 
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2) ให้ค ำแนะน ำเก่ียวกับผู้ มีคุณสมบตัิท่ีจะได้รับกำรเลือกตัง้ให้เป็นประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร และรองประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร 
กลุ่มกำรเงินของบริษัทและบริษัทย่อย 

3) พิจำรณำโครงสร้ำง ขนำด และองค์ประกอบของคณะกรรมกำร โดยพิจำรณำจำกควำมต้องกำรในปัจจุบนัและกำรพัฒนำ
ในอนำคตของบริษัท และให้ค ำแนะน ำต่อคณะกรรมกำรเก่ียวกบักำรปรับเปล่ียนตำมท่ีเห็นว่ำจ ำเป็น โดยค ำนึงถึงประโยชน์
ของผู้ ถือหุ้นทกุฝ่ำย รวมถงึควำมเช่ียวชำญ ควำมสำมำรถ และควำมหลำกหลำยท่ีบริษัทต้องกำร 

4) ให้ควำมส ำคญักบักำรประเมินผลงำนของตนเองของคณะกรรมกำรและให้ข้อเสนอแนะกำรปรับปรุงแก้ไขตำมท่ีเหน็ว่ำจ ำเป็น 

5) ตรวจสอบเพ่ือให้แน่ใจว่ำได้มีกำรด ำเนินกำรตำมขัน้ตอนเพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้มีโอกำสเสนอช่ือผู้ มีคณุสมบตัิเพ่ือด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำร 

6) ในกำรประเมินผู้ มีคณุสมบตัเิพ่ือด ำรงต ำแหน่งคณะกรรมกำรทกุครัง้จะต้องพิจำรณำว่ำผู้ มีคณุสมบตัิดงักล่ำวมีประสบกำรณ์ 
คณุสมบตัแิละควำมสำมำรถท่ีจ ำเป็นหรือไม่ 

7) พิจำรณำควำมจ ำเป็นในกำรเปล่ียนแปลงคณะกรรมกำรตำมวำระ 

8) ชีแ้จงเหตผุลในกำรให้ค ำแนะน ำของตน และแจ้งแถลงกำรณ์ออกเสียงคดัค้ำน (หำกมี) ไว้ในค ำแนะน ำดงักล่ำวข้ำงต้น 

9) ด ำเนินกำรให้บริษัทปฏิบตัติำมกฎหมำยและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องกบักำรแตง่ตัง้และคณุสมบตัขิองคณะกรรมกำร 

10) ก ำหนดหลกัเกณฑ์ในกำรรับช่วงต ำแหน่งคณะกรรมกำร และกำรแตง่ตัง้ผู้บริหำรหลกั ตำมที่ตนเหน็สมควร 

11) จดัให้มีกำรเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบักำรด ำเนินกิจกำรต่ำง ๆ ของคณะกรรมกำรสรรหำตำมสมควร 

12) จดัให้มีกำรประเมินผลงำน หน้ำท่ี และควำมสำมำรถในกำรปฏิบตัหิน้ำท่ีของตนปีละหนึง่ครัง้ 

9.2.5 คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ 

คณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรประกอบด้วยกรรมกำร 5 ทำ่น ดงันี ้

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 
นำงชนญัญำรักษ์ เพ็ชร์รัตน์ (กรรมกำรอิสระ) ประธำนคณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำร 
นำยสตีเฟ่น วดูรุฟ ฟอร์ดแฮม (กรรมกำรอิสระ) กรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำร 
นำงกมลวรรณ วิปลุำกร (กรรมกำรอิสระ) กรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำร 
นำยฮำกนุ บรัวเซ็ท เชิร์ล (กรรมกำรที่ไมใ่ชผู่้บริหำร) กรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำร 
นำยกนุน่ำร์ โจฮนั เบอร์เทลเซน่ (กรรมกำรที่ไมใ่ชผู่้บริหำร) กรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำร 

หน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรมีดงันี ้

1) ก ำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตำมหลักกำรอันเป็นท่ียอมรับทั่วไปส ำหรับกำรก ำกับดูแลและกำรควบคุมกิจกำรอย่ำงมี
ประสิทธิภำพและด ำรงไว้ซึง่วฒันธรรมองค์กรท่ีเอือ้ตอ่กำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี 

2) ก ำหนดและด ำรงไว้ซึง่นโยบำยและกระบวนกำรกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีเหมำะสม 

3) ด ำเนินกำรให้มีกำรบงัคบัใช้และปฏิบตัิตำมนโยบำยและกระบวนกำรต่ำง  ๆ เก่ียวกับก ำกับดูแลกิจกำรท่ีคณะกรรมกำรได้
อนมุตั ิเพ่ือให้มีกำรก ำกบัดแูลกิจกำรในบริษัท และบริษัทย่อยทัง้หมดซึง่บริษัทมีอ ำนำจควบคมุไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม 

4) ก ำกบัดแูลให้ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรประเมินผลกำรบงัคบัใช้และปฏิบตัิตำมนโยบำยและกระบวนกำรต่ำง  ๆ เก่ียวกบัก ำกบั
ดแูลกิจกำรและรำยงำนตอ่คณะกรรมกำรอย่ำงน้อยปีละหนึง่ครัง้ 
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5) ตรวจสอบและรำยงำนตอ่คณะกรรมกำรในเร่ืองส ำคญัตำ่ง ๆ ผลกำรตรวจสอบ และค ำแนะน ำเก่ียวกบักำรก ำกบัดแูลกิจกำร 

6) ชีแ้จงเหตผุลในกำรให้ค ำแนะน ำของตน และแจ้งแถลงกำรณ์ออกเสียงคดัค้ำน (หำกมี) ไว้ในค ำแนะน ำดงักล่ำว 

7) ด ำเนินกำรให้บริษัทปฏิบตัติำมกฎหมำยและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องกบักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี 

8) จัดให้มีกำรเปิดเผยข้อมูลอย่ำงเหมำะสมเก่ียวกับกำรด ำเนินกิจกำรต่ำง  ๆ ของตน และหลักปฏิบตัิเก่ียวกับกำรก ำกับดูแล
กิจกำรของบริษัท 

9) จดัให้มีกำรประเมินผลงำน หน้ำท่ี และควำมสำมำรถในกำรปฏิบตัหิน้ำท่ีของตนปีละหนึง่ครัง้ 

9.3 ฝ่ายบริหาร 

คณะกรรมกำรบริษัทได้ก ำหนดขอบเขตอ ำนำจหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรและฝ่ำยบริหำรไว้แยกจำกกันอย่ำง
ชดัเจน กล่ำวโดยสรุปคือ คณะกรรมกำรบริษัทมีอ ำนำจหน้ำท่ีก ำหนดนโยบำยและติดตำมกำรปฏิบตัิงำนของฝ่ำยบริหำร และฝ่ำย
บริหำรมีอ ำนำจหน้ำท่ีในกำรน ำนโยบำยไปปฏิบตัแิละรำยงำนผลกำรปฏิบตังิำนตอ่คณะกรรมกำรบริษัท 

คณะกรรมกำรบริษัทได้ก ำหนดนโยบำยกำรมอบอ ำนำจ (Policy on Delegation of Authority) เป็นลำยลกัษณ์อกัษร ซึง่วำ่ด้วยกำร
มอบอ ำนำจระหว่ำงคณะกรรมกำรและฝ่ำยบริหำร โดยก ำหนดขอบเขตอ ำนำจหน้ำท่ีและอ ำนำจอนมุตัิของคณะกรรมกำรและฝ่ำย
บริหำรไว้อย่ำงชดัเจน 

ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรเป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งบริหำรสงูสดุของบริษัทโดยมีอ ำนำจ หน้ำท่ี และควำมรับผิดชอบโดยสรุปดงันี ้

(1) รับผิดชอบในกำรบริหำรจดักำรกิจกำรของบริษัท โดยจะต้องปฏิบตัิตำมแนวทำงและมติของคณะกรรมกำรบริษัท รวมถึง
นโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรของบริษัท 

(2) มีอ ำนำจตดัสินใจในเร่ืองต่ำง ๆ ท่ีไม่ได้สงวนไว้เป็นอ ำนำจกำรตดัสินใจของคณะกรรมกำรบริษัท ให้เป็นไปตำมกฎหมำยท่ี
เก่ียวข้อง ค ำสั่งหรือมติของคณะกรรมกำรบริษัท ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรจะต้องด ำเนินกำรตำมสมควรเพ่ือให้บริษัท
ด ำเนินกิจกำรและพัฒนำธุรกิจให้เป็นไปตำมกฎหมำยท่ีเก่ียวข้อง ข้อบังคับของบริษัท มติของท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นหรือ
คณะกรรมกำรบริษัท 

(3) จดัรูปแบบองค์กรของบริษัท และกำรจดัสรรบคุลำกรให้เป็นไปตำมแนวทำงที่คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนด 

(4) ด ำเนินกำรให้บริษัทปฏิบตัิตำมหลักเกณฑ์อันเป็นท่ียอมรับทั่วไปเก่ียวกับกำรก ำกับดูแลและกำรควบคุมกิจกำรอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

(5) ให้ควำมเห็นชอบและควบคมุดูแลงบประมำณและแผนกำรด ำเนินงำนรวมทัง้กำรเปล่ียนแปลงใด ๆ ในงบประมำณและ
แผนกำรด ำเนินงำนดงักล่ำว 

(6) วำงแผนกำรบริหำรควำมเส่ียงภำยในองค์กรเพ่ือจัดกำรกับควำมเส่ียงทำงธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกบับริษัท โดยพิจำรณำควำม
เส่ียงทำงด้ำนกลยุทธ์ กำรด ำเนินกิจกำร และกฎหมำย และจดัตัง้คณะกรรมกำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียงซึง่ประกอบด้วย
ฝ่ำยบริหำรของบริษัท เพ่ือท ำหน้ำท่ีให้กำรสนบัสนนุกำรปฏิบตัหิน้ำท่ีของประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร 

(7) เสนอแผนกลยุทธ์กำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยหลักต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพ่ือขอควำมเห็นชอบ และ
เสนอแนะแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำในเร่ืองอ่ืน ๆ ท่ีมีนยัส ำคญัในเชิงกลยทุธ์ของบริษัท 

(8) ด ำเนินกำรให้ธุรกรรมท่ีอำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ของคณะผู้บริหำร คณะกรรมกำรบริษัท และผู้ ถือหุ้น 
รวมถึงบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับบุคคลดงักล่ำวนัน้ ท ำขึน้เสมือนเป็นกำรท ำธุรกรรมปกติกับบุคคลภำยนอก (Arm’s Length 
Basis) ภำยใต้เง่ือนไขทำงกำรค้ำปกต ิและไม่มีผลกระทบตอ่ผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ ถือหุ้นรำยย่อย 
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(9) จดัให้บริษัทมีกำรควบคมุภำยในท่ีเพียงพอและเหมำะสม ซึง่จะต้องเป็นส่วนหนึ่งของแผนกำรปฏิบตัิกำรและขัน้ตอนกำร
ด ำเนินกิจกำรของบริษัท เพ่ือเป็นหลกัประกนัตำมสมควรว่ำ บริษัทจะสำมำรถบรรลุวตัถุประสงค์ท่ีเก่ียวกบักำรใช้ทรัพยำกร
อย่ำงมีประสิทธิภำพ กำรดแูลรักษำทรัพย์สินของบริษัท ควำมน่ำเช่ือถือของกำรรำยงำนทำงกำรเงินทัง้ภำยในและภำยนอก
องค์กร และกำรปฏิบตัติำมนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรของบริษัท และกฎหมำยและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 

(10) จดัตัง้หน่วยงำนตรวจสอบภำยในเพ่ือตรวจสอบขัน้ตอนกำรด ำเนินงำนของบริษัทตำมแผนกำรตรวจสอบภำยในท่ีได้รับกำร
อนุมัติรำยงำนควำมล้มเหลวหรือจุดอ่อนในกำรควบคุมต่ำง ๆ ท่ีส ำคัญ และให้ค ำแนะน ำท่ีเก่ียวข้อง ทัง้นี ้หน่วยงำน
ตรวจสอบภำยในจะต้องรำยงำนโดยตรงตอ่คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

(11) รับผิดชอบให้มีกำรส่ือสำรและควำมร่วมมือกบัพนกังำนหรือตวัแทนพนกังำนตำมท่ีสมควร เพ่ือให้เกิดธรรมเนียมปฏิบตัิเชิง
ร่วมมือทำงธุรกิจท่ีเช่ือถือได้ โดยค ำนงึถงึประสบกำรณ์และมมุมองควำมเข้ำใจของพนกังำนเป็นส ำคญั 

(12) มีอ ำนำจท่ีจะร้องขอให้มีกำรประชุมผู้ ถือหุ้นและเป็นตวัแทนของบริษัท (หรือแต่งตัง้ตวัแทน) ในท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัท
ย่อยหลกั รวมถึงกำรออกเสียงลงคะแนนตำมท่ีได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท และติดตำมผลกำรพฒันำธุรกิจ 
สถำนะและผลก ำไรของบริษัทย่อยหลกั 

(13) ตดิตำมตรวจสอบว่ำกำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียงด้ำนควำมปลอดภยัและกำรปอ้งกนับุคลำกร ข้อมลู และสินทรัพย์อ่ืน ๆ มี
ควำมเหมำะสมและมีประสิทธิภำพ 

(14) จัดให้มีกำรจัดกำร รวมถึงมำตรกำรบงัคบัท่ีเพียงพอต่อกำรท่ีพนักงำนไม่ปฏิบตัิตำมนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรของ
บริษัท (หำกมี) และรำยงำนกำรไม่ปฏิบตัท่ีิส ำคญัตอ่คณะกรรมกำรบริษัท 

(15) น ำขัน้ตอนกระบวนกำรท่ีเหมำะสมมำใช้เพ่ือป้องกันมิให้บริษัทเก่ียวพันกับกำรทุจริตคอร์รัปชั่น ทัง้นี ้ ประธำนเจ้ำหน้ำท่ี
บริหำรจะต้องท ำกำรตรวจสอบควำมเส่ียงของกระบวนกำรดงักล่ำวเป็นรำยปีและต้องด ำเนินกำรให้มีกำรแก้ไขปรับปรุง
ข้อบกพร่องใด ๆ ท่ีตรวจพบ โดยรำยงำนผลกำรตรวจสอบดงักล่ำวตอ่คณะกรรมกำรบริษัท 

9.4 เลขานุการบริษัท 

หน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบของเลขำนกุำรบริษัทก ำหนดไว้โดยอ้ำงอิงกบั พ.ร.บ. บริษัทมหำชนจ ำกดั พ.ร.บ. หลกัทรัพย์และตลำด
หลกัทรัพย์และหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีส ำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพย์และ
ตลำดหลกัทรัพย์ และตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย โดยเลขำนกุำรบริษัทมีหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบดงันี ้

(1) ให้ค ำแนะน ำด้ำนกฎหมำยและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องกับกำรปฏิบตัิหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรบริษัท และกำรประกอบ
ธุรกิจของบริษัท 

(2) จดัเตรียมเอกสำรและข้อมลูประกอบกำรประชมุคณะกรรมกำรบริษัทและกำรประชมุผู้ ถือหุ้น 

(3) ประสำนงำนและตดิตำมให้มีกำรปฏิบตัติำมมตคิณะกรรมกำรบริษัทและมตท่ีิประชมุผู้ ถือหุ้น 

(4) จดัท ำและเก็บรักษำทะเบียนกรรมกำร หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมกำรบริษัท รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท
รำยงำนประจ ำปีของบริษัท หนงัสือนดัประชมุผู้ ถือหุ้น และรำยงำนกำรประชมุผู้ ถือหุ้น 

(5) เก็บรักษำรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียท่ีรำยงำนโดยกรรมกำรหรือผู้บริหำร 

(6) จดัเตรียมข้อมลูและกำรบรรยำยเก่ียวกับธุรกิจของบริษัท รวมทัง้ข้อมลูอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท
ให้แก่กรรมกำรใหม่ 

(7) ดแูลกิจกรรมของคณะกรรมกำรบริษัทและผู้ ถือหุ้น 



บริษัท โทเทิล่ แอ็คเซส็ คอมมนิูเคชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
 

ส่วนท่ี 2 กำรก ำกบัดแูลกิจกำร หน้ำ 85 

9.5 กรรมการอิสระ 

บริษัทได้ก ำหนดหลกัเกณฑ์และคณุสมบตัิของกรรมกำรอิสระ ซึง่เป็นหลกัเกณฑ์ท่ีเข้มงวดกว่ำท่ี ก.ล.ต. และตลำดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยก ำหนด ดงันี ้

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ ำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติ
บคุคลที่อำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ ทัง้นี ้ให้นบัรวมกำรถือหุ้นของผู้ ท่ีเก่ียวข้องของกรรมกำรอิสระด้วย 

(2) ไม่เคยเป็นกรรมกำรท่ีมีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนกังำนท่ีปรึกษำท่ีได้เงินเดือนประจ ำ หรือผู้ มีอ ำนำจควบคุมของ
บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมี
ลกัษณะดงักล่ำวมำแล้วไม่น้อยกวำ่ 2 ปีก่อนกำรแตง่ตัง้ 

(3) ไม่เป็นบคุคลท่ีมีควำมสมัพนัธ์ทำงสำยโลหิตหรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำย ในลกัษณะที่เป็นบิดำ มำรดำ คูส่มรส
พ่ีน้อง และบตุร (รวมทัง้คูส่มรสของบตุร) ของผู้บริหำร ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้ มีอ ำนำจควบคมุ หรือบคุคลที่จะได้รับกำรเสนอ
ให้เป็นผู้บริหำรหรือผู้ มีอ ำนำจควบคมุของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

(4) ไม่เคยมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยบริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอำจมีควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์ในลกัษณะท่ีอำจเป็นกำรขดัขวำงกำรใช้วิจำรณญำณอย่ำงอิสระของตน รวมทัง้ไม่เคยเป็นหรือเป็นผู้ ถือหุ้น
รำยใหญ่ กรรมกำรซึง่ไม่ใช่กรรมกำรอิสระ หรือผู้บริหำรของผู้ ท่ีมีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม หรือนิตบิคุคลท่ีอำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ เว้นแตจ่ะได้พ้นจำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแล้วไม่น้อย
กวำ่ 2 ปีก่อนกำรแตง่ตัง้ 

(5) ไม่เคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ 
และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ กรรมกำรซึง่ไม่ใช่กรรมกำรอิสระ ผู้บริหำรหรือหุ้นส่วนผู้จดักำรของส ำนกังำนสอบบญัชี ซึง่มี
ผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์สงักัดอยู่ 
เว้นแตจ่ะได้พ้นจำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปีก่อนกำรแตง่ตัง้ 

(6) ไม่เคยเป็นผู้ ให้บริกำรทำงวิชำชีพใด ๆ ซึง่รวมถึงกำรให้บริกำรเป็นท่ีปรึกษำกฎหมำย หรือท่ีปรึกษำทำงกำรเงิน ซึง่ได้รับ
ค่ำบริกำรเกินกว่ำ 2 ล้ำนบำทต่อปีจำกบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยบริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอำจมีควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์ ทัง้นี ้ในกรณีท่ีผู้ ให้บริกำรทำงวิชำชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงกำรเป็นผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ กรรมกำรซึง่ไม่ใช่
กรรมกำรอิสระ ผู้ บริหำรหรือหุ้นส่วนผู้ จัดกำรของผู้ ให้บริกำรทำงวิชำชีพนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะ
ดงักล่ำวมำแล้วไม่น้อยกวำ่ 2 ปีก่อนกำรแตง่ตัง้ 

(7) ไม่เป็นกรรมกำรท่ีได้รับกำรแต่งตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมกำรของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ ท่ี
เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัท 

(8) ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท ำให้ไม่สำมำรถให้ควำมเหน็อย่ำงเป็นอิสระเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนของบริษัท 

กำรสรรหำและแตง่ตัง้กรรมกำรอิสระแสดงอยู่ภำยใต้หวัข้อ “กำรก ำกบัดแูลกิจกำร – กำรสรรหำและแตง่ตัง้กรรมกำร” ข้ำงล่ำงนี ้

ปัจจุบัน บริษัทมีกรรมกำรอิสระจ ำนวน 4 ท่ำน คิดเป็น 1 ใน 3 ของกรรมกำรทัง้คณะ ได้แก่ (1) นำยจุลจิตต์  บุณยเกตุ  
(2) นำยสตีเฟ่น วดูรุฟ ฟอร์ดแฮม (3) นำงกมลวรรณ วิปลุำกร และ (4) นำงชนญัญำรักษ์ เพ็ชร์รัตน์ โดยกรรมกำรอิสระมีควำมเป็น
อิสระจำกผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่และฝ่ำยบริหำรของบริษัทและมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมหลักเกณฑ์ท่ีก ำหนดข้ำงต้น ทัง้นี ้ในรอบ
ระยะเวลำบญัชีท่ีผ่ำนมำกรรมกำรอิสระไม่มีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจหรือให้บริกำรทำงวชิำชีพแก่บริษัท 
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9.6 การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผู้บริหารระดับสูง 

9.6.1 การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการ 

บริษัทให้ควำมส ำคญักบักำรสรรหำและคดัเลือกกรรมกำร โดยได้ก ำหนดคณุสมบตัิของกรรมกำรและกรรมกำรอิสระของบริษัท ซึง่
สอดคล้องกบักฎหมำยและข้อก ำหนดของหน่วยงำนก ำกบัดแูลที่เก่ียวข้อง รวมทัง้ข้อบงัคบัของบริษัท 

กำรสรรหำกรรมกำรของบริษัทจะพิจำรณำจำกประวตัิกำรศกึษำประสบกำรณ์กำรท ำงำน ควำมรู้ ควำมเช่ียวชำญ โดยเฉพำะอย่ำง
ยิ่งในกิจกำรโทรคมนำคม และผลกำรปฏิบตัิงำนในฐำนะกรรมกำรในช่วงเวลำท่ีผ่ำนมำ รวมทัง้พิจำรณำจำกทกัษะท่ียงัขำดอยู่ใน
คณะกรรมกำร รวมถึงควำมหลำกหลำยอ่ืน ๆ เช่น เพศ เพ่ือช่วยส่งเสริมให้คณะกรรมกำรบริษัทปฏิบตัิงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
มำกย่ิงขึน้ 

คณะกรรมกำรบริษัทได้ตระหนักถึงกำรสรรหำกรรมกำรท่ีมีคุณสมบตัิหลำกหลำยและพิจำรณำถึงองค์ประกอบท่ีส ำคญัเพ่ือกำร
พิจำรณำตดัสินใจและกำรจัดกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ ทัง้นี ้คณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรและคณะกรรมกำรสรรหำได้ก ำหนด
แนวทำงในกำรเสนอช่ือผู้สมัครเพ่ือแต่งตัง้ด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรของบริษัทท่ีมีคุณสมบตัิหลำกหลำย นอกจำกนีบ้ริษัทได้
พิจำรณำองค์ประกอบตำมที่ก ำหนดโดยจดัท ำ Board Skill Metrix เป็นข้อมลูที่ช่วยในกำรคดักรองสรรหำกรรมกำรท่ีมีควำมรู้ ควำม
เช่ียวชำญ ทกัษะและประสบกำรณ์ท่ีหลำกหลำยเหมำะสมกับธุรกิจด้ำนโทรคมนำคม ในปี พ.ศ. 2560 บริษัทได้ทบทวนทักษะ
ควำมสำมำรถของกรรมกำรโดยแบ่งเป็น 10 ด้ำน ตวัอย่ำงเช่น ภำวะควำมเป็นผู้น ำ กำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์ ลูกค้ำและกำรตลำด 
บญัชี กำรเงิน เทคโนโลยีสำรสนเทศ ควำมรู้ท่ีเก่ียวกับธุรกิจโดยตรง กฎหมำย กำรจดักำรควำมเส่ียง ด้ำนกำรจดักำรองค์กรและ
บคุลำกร เป็นต้น 

คณะกรรมกำรสรรหำเป็นผู้ รับผิดชอบกระบวนกำรสรรหำกรรมกำรของบริษัท ในกำรนีบ้ริษัทได้ใช้บริษัทท่ีปรึกษำภำยนอก 
(Professional Recruitment Firm) ในกำรสรรหำกรรมกำรอิสระหรือพิจำรณำค่ำตอบแทนกรรมกำร โดยคณะกรรมกำรสรรหำจะ
พิจำรณำสรรหำและคดัเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมำะสมกับกำรเป็นกรรมกำรของบริษัท สรุปผลกำรสรรหำก่อนน ำเสนอต่ อ
คณะกรรมกำรบริษัท หรือผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจำรณำอนมุตัติอ่ไป (แล้วแตก่รณี) 

กรรมกำรของบริษัทจะต้องมีคณุสมบตัิของกำรเป็นกรรมกำรและไม่มีลกัษณะต้องห้ำมตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด และจะต้องไม่ด ำรง
ต ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทจดทะเบียนมำกกว่ำ 5 บริษัท และกรรมกำรท่ีเป็นผู้บริหำรจะต้องไม่ด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรในบริษัท
อ่ืนและบริษัทจดทะเบียนมำกกว่ำ 2 บริษัท ไม่นบัรวมบริษัทย่อย บริษัทในเครือ และบริษัทร่วมทนุของบริษัท ทัง้นี ้เพ่ือให้กรรมกำร
สำมำรถปฏิบตัติำมหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบของตนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

กรรมกำรของบริษัทมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 3 ปี และกรรมกำรซึง่พ้นจำกต ำแหน่งอำจได้รับเลือกตัง้ให้กลบัเข้ำด ำรงต ำแหน่งอีกได้ 
กำรแตง่ตัง้ถอดถอน หรือกำรพ้นจำกต ำแหน่งของคณะกรรมกำรบริษัทเป็นไปตำมข้อบงัคบัของบริษัท ดงันี  ้

(1) คณะกรรมกำรบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมกำรอย่ำงน้อย 5 ท่ำนและกรรมกำรไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนกรรมกำร
ทัง้หมดต้องมีถิ่นท่ีอยู่ในรำชอำณำจกัรไทย 

(2) ให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้กรรมกำรตำมหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

• ผู้ ถือหุ้นหนึง่คนมีคะแนนเสียงเทำ่กบัจ ำนวนหุ้นท่ีตนถืออยู่ 

• ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทัง้หมดเลือกตัง้บุคคลเพียงคนเดียวหรือหลำยคนเป็นกรรมกำรก็ได้แตจ่ะ
แบง่คะแนนเสียงให้แก่ผู้ ใดเพียงใดไม่ได้ 

• ผู้ ท่ีได้รับคะแนนเสียงสูงสุดเรียงตำมล ำดบัจะได้รับกำรแตง่ตัง้เป็นกรรมกำร ในกรณีท่ีได้รับคะแนนเสียงเท่ำกนัเกิน
กวำ่จ ำนวนกรรมกำรท่ีพงึเลือกในครัง้นัน้ ให้ประธำนท่ีประชมุเป็นผู้ ชีข้ำด 
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(3) ในกรณีท่ีกรรมกำรท่ำนใดประสงค์จะลำออกจำกต ำแหน่ง ให้ย่ืนใบลำออกตอ่บริษัท กำรลำออกจะมีผลนบัแต่วนัท่ีบริษัท
ได้รับใบลำออก 

(4) ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอำจลงมติให้กรรมกำรออกจำกต ำแหน่งก่อนวำระได้โดยต้องมีคะแนนเสียงสนบัสนนุไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 
ของจ ำนวนผู้ ถือหุ้นท่ีมำประชมุและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นรวมกนัไม่น้อยกวำ่กึง่หนึง่ของจ ำนวนหุ้นทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น
ท่ีมำประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

(5) ในกำรประชมุสำมญัประจ ำปีทกุครัง้ ให้กรรมกำรจ ำนวนหนึง่ในสำมของกรรมกำรทัง้หมดของบริษัทพ้นจำกต ำแหน่ง โดย
ให้กรรมกำรท่ีอยู่ในต ำแหน่งนำนท่ีสุดเป็นผู้ออกจำกต ำแหน่งก่อนกรรมกำรท่ีพ้นจำกต ำแหน่งไปแล้วอำจได้รับเลือกให้เข้ำ
ด ำรงต ำแหน่งอีกได้ 

9.6.2 การสรรหาและแต่งตัง้ผู้บริหารระดับสูง 

คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนดนโยบำยและหลกัเกณฑ์ในกำรสรรหำและแตง่ตัง้บริหำรระดบัสูง และนโยบำยในกำรสืบทอดต ำแหน่ง 
โดยมีกระบวนกำรสรรหำท่ีชดัเจนและโปร่งใส และพิจำรณำจำกประวตัิกำรศกึษำ ประสบกำรณ์กำรท ำงำน ควำมรู้ ควำมสำมำรถ 
จริยธรรม และควำมเป็นผู้ น ำ โดยคณะกรรมกำรบริษัทได้มอบหมำยให้คณะกรรมกำรสรรหำเป็นผู้พิจำรณำและให้ค ำแนะน ำ
เก่ียวกับผู้ มีคุณสมบตัิท่ีจะได้รับกำรเสนอช่ือและแต่งตัง้ให้เป็นประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร และรองประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรกลุ่ม
กำรเงินของบริษัท 

9.7 การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

บริษัทมีกลไกในกำรก ำกบัดแูลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเพ่ือให้สำมำรถควบคมุดแูลกำรบริหำรจดักำร กำรด ำเนินงำน และรักษำผล
ประโยชนของบริษัท โดยบริษัทมีกำรแต่งตัง้ผู้ แทนของบริษัทเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรและผู้บริหำรระดบัสูงของบริษัทเหล่ำนัน้ 
ทัง้นี ้คณะกรรมกำรบริษัทได้มอบหมำยให้คณะกรรมกำรสรรหำเป็นผู้พิจำรณำและให้ค ำแนะน ำเก่ียวกบัผู้ มีคณุสมบตัิท่ีจะได้รับกำร
เสนอช่ือและแตง่ตัง้ให้เป็นกรรมกำร ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร และรองประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรกลุ่มกำรเงินของบริษัทย่อยทัง้หมด 

นอกจำกนี ้บริษัทได้ด ำเนินกำรเพ่ือให้มั่นใจว่ำอ ำนำจ หน้ำท่ี และควำมรับผิดชอบของกรรมกำรและผู้ บริหำรของบริษัทย่อย 
หลักเกณฑ์เร่ืองกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกัน และกำรท ำรำยกำรส ำคญัอ่ืน ๆ เป็นไปในแนวทำงเดียวกันกับหลักเกณฑ์ของบริษัท 
เพ่ือให้กำรก ำกบัดแูลเป็นไปในทศิทำงเดียวกนั ทัง้นี ้บริษัทได้จดัให้มีกำรรำยงำนฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทย่อย
หลกัตอ่คณะกรรมกำรของบริษัทเป็นรำยไตรมำส 

9.8 การใช้ข้อมูลภายใน 

บริษัทตระหนกัถงึถงึควำมส ำคญัเร่ืองกำรปอ้งกนัมิให้มีกำรใช้ข้อมลูภำยในเพ่ือประโยชน์ส่วนตนหรือผู้ อ่ืนในทำงมิชอบ ซึง่กรรมกำร 
ผู้ บริหำร และพนักงำนของบริษัทมีหน้ำท่ีรับผิดชอบในกำรป้องกันมิให้บุคคลท่ีไม่ได้รับอนุญำตได้รับข้อมูลท่ีมิได้เปิดเผยต่อ
สำธำรณชนและป้องกันมิให้มีกำรเปิดเผยข้อมูลท่ีมิได้เปิดเผยต่อสำธำรณชนซึ่งอำจส่งผลกระทบต่อรำคำหุ้นและตรำสำรทำง
กำรเงินอ่ืน ๆ ของบริษัทก่อนท่ีบริษัทจะได้เปิดเผยข้อมลูดงักล่ำวผ่ำนระบบข้อมลูของตลำดหลกัทรัพย์ หรือในขณะที่ข้อมลูดงักล่ำว
ยงัมีผลกระทบตอ่รำคำและมิให้กรรมกำร ผู้บริหำรหรือพนกังำนของบริษัทซือ้ขำยหุ้นหรือตรำสำรทำงกำรเงินของบริษัทก่อนท่ีข้อมลู
ดงักล่ำวจะเปิดเผยต่อสำธำรณชน หรือในขณะท่ีข้อมูลดงักล่ำวยังมีผลกระทบต่อรำคำ กำรฝ่ำฝืนหลักในกำรปฏิบตัิส ำหรับกำร
ด ำเนินกำรเก่ียวกับข้อมูลของบริษัทจะถูกสอบสวน ลงโทษ และ/หรือให้ออกจำกงำนตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรท่ีก ำหนดใน
กฎหมำยและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 

ทัง้นี ้บริษัทได้ชีแ้จงและแจ้งแนวทำงเก่ียวกับกำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์ส ำหรับกรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัท โดยก ำหนดห้ำมมิให้
กรรมกำรและผู้บริหำรซือ้ขำยหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงเวลำ 1 เดือนก่อนวนัประกำศผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทในแต่ละไตร
มำสจนถงึวนัถดัจำกวนัประกำศผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทตอ่สำธำรณชน หรือซือ้ขำยหลกัทรัพย์เพ่ือกำรเก็งก ำไรในระยะสัน้ โดย
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เลขำนกุำรบริษัทจะแจ้งให้กรรมกำร ผู้บริหำรและพนกังำนท่ีเก่ียวข้องทรำบก ำหนดระยะเวลำกำรห้ำมซือ้ขำยหลกัทรัพย์ก่อนกำร
ประกำศผลกำรด ำเนินงำนของบริษัททกุครัง้ นอกจำกนี ้บริษัทก ำหนดเป็นนโยบำยให้กรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัทจะต้องแจ้ง
ให้บริษัททรำบถงึรำยงำนกำรซือ้ขำยหุ้น หรือกำรได้มำหรือกำรเปล่ียนแปลง กำรถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัท (รวมถงึกำรถือครอง
หลกัทรัพย์ของคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภำวะ) อย่ำงน้อยล่วงหน้ำ 1 วนั ก่อนท ำกำรซือ้ขำย และแจ้งภำยใน 24 ชัว่โมงนับ
จำกวนัท่ีมีกำรได้มำหรือมีกำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำว โดยเลขำนกุำรบริษัทจะเป็นผู้ รวบรวมข้อมลูและรำยงำนกำรเปล่ียนแปลงกำร
ถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัทตอ่คณะกรรมกำรบริษัทเพ่ือทรำบทกุครัง้ 

บริษัทได้ก ำหนดให้กรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัทรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียของตนและบคุคลท่ีมีควำมเก่ียวข้อง ซึง่เป็นส่วนได้เสีย
ท่ีเก่ียวข้องกบักำรบริหำรจดักำรของบริษัทหรือบริษัทย่อยภำยใน 15 วนัก่อนวนัสิน้ปีปฏิทินของทกุ ๆ ปี และภำยใน 15 วนันบัจำก
วนัท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงข้อมลูกำรมีส่วนได้เสีย ทัง้นี ้เพ่ือประโยชน์ในกำรติดตำมดแูลและด ำเนินกำรตำมข้อก ำหนดเก่ียวกบักำรท ำ
รำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัซึง่เป็นรำยกำรท่ีอำจก่อให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ 

บริษัทได้จดัให้มีกำรเผยแพร่หลกัในกำรปฏิบตัิส ำหรับกำรด ำเนินกำรเก่ียวกบัข้อมลูทำงเว็บไซต์ของบริษัทท่ี www.dtac.co.th และ
ระบบส่ือสำรภำยในของบริษัท (Intranet) 

นอกจำกนี ้บริษัทยงัตระหนกัดีว่ำข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้ำ และ ควำมไว้วำงใจในกำรจัดกำรข้อมลูได้อย่ำงเหมำะสม เป็นสิ่งท่ี
ลูกค้ำมีควำมคำดหวงัว่ำบริษัทจะมีกำรก ำกับดแูล และ มีกำรป้องกนักำรน ำข้อมลูไปใช้หรือเปิดเผยข้อมลูโดยมิชอบและมิให้เกิด
ข้อผิดพลำดใด ๆ ตอ่ข้อมลู ดงันัน้ บริษัท ได้จดัให้มีกำรรักษำควำมปลอดภยัในข้อมลูส่วนบคุคลของลกูค้ำ โดยปฏิบตัติำมกฎหมำย
ท่ีเก่ียวข้องกบัข้อมลูส่วนบุคคล และด ำเนินกำรให้พนกังำนของบริษัทปฏิบตัิตำมจริยธรรมองค์กรและกำรรักษำควำมลบัของข้อมลู
อย่ำงเคร่งครัด 

9.9 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

ในกำรประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้น ประจ ำปี 2561 เม่ือวนัท่ี 4 เมษำยน 2561 ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทมีมติอนุมัติค่ำตอบแทนของ
ผู้ สอบบัญชีส ำหรับปี 2561 เป็นจ ำนวนไม่เกิน 5,295,000 บำท (ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม) ซึ่งประกอบด้วยค่ำบริกำรส ำหรับกำร
ตรวจสอบงบกำรเงินประจ ำปี และกำรสอบทำนงบกำรเงินรำยไตรมำส โดยค่ำตอบแทนดงักล่ำวเท่ำกับปี 2560 ทัง้นี ้ในปี 2561 
ค่ำใช้จ่ำยหรือค่ำบริกำรอ่ืน (Non-audit Fee) ซึ่งไม่เก่ียวข้องกับงำนตรวจสอบบญัชีและได้บันทึกเป็นค่ำใช้จ่ำยให้แก่ผู้สอบบญัชี 
จ ำนวน 2,856,505 บำท 

9.10 การปฏิบัตติามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีในเร่ืองอ่ืน ๆ 

บริษัทได้มีกำรทบทวนเทียบเคียงหลกัปฏิบตัิของหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีส ำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (“CG Code”) กบั
หลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีของบริษัท และได้น ำเสนอต่อคณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรเม่ือวันท่ี 14 กันยำยน 2561 และ
คณะกรรมกำรบริษัทเม่ือวนัท่ี 16 ตุลำคม 2561 โดยคณะกรรมกำรบริษัทมีควำมเห็นสอดคล้องกับควำมเห็นของคณะกรรมกำร
ก ำกบัดแูลกิจกำรว่ำคณะกรรมกำรบริษัทมีควำมเข้ำใจและบริษัทมีนโยบำยรวมถึงแนวปฏิบตัิของบริษัทสอดคล้องกบัหลักปฏิบตัิ
ของ CG Code แล้ว  

ทัง้นีบ้ริษัทยงัมีกำรปฏิบตัติำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีในเร่ืองอ่ืน ๆ ดงันี ้

(1) บริษัทมีนโยบำยและกระบวนกำรสรรหำผู้ มีควำมรู้ควำมสำมำรถเพ่ือมำท ำหน้ำท่ีเป็นกรรมกำร โดยผู้ ถือหุ้นมีสิทธิในกำรเสนอ
ช่ือบคุคลเพ่ือเข้ำรับกำรเลือกตัง้เป็นกรรมกำรในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นสำมญัประจ ำปีได้ ทัง้นี ้ตำมข้อบงัคบัและระเบียบของบริษัท
ท่ีเก่ียวข้อง ซึ่งผู้ จะได้รับกำรแต่งตัง้เป็นประธำนคณะกรรมกำรและกรรมกำรบริษัทจะเป็นบุคคลท่ีมีประสบกำรณ์ควำมรู้
ควำมสำมำรถในธุรกิจโทรคมนำคมหรือธุรกิจท่ีเก่ียวข้องท่ีเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท นอกจำกนี ้บริษัทมีกระบวนกำร
สรรหำกรรมกำรอิสระเพ่ือให้มัน่ใจว่ำกรรมกำรอิสระจะท ำหน้ำท่ีได้อย่ำงดีเพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ ถือหุ้น ในกำรนี ้



บริษัท โทเทิล่ แอ็คเซส็ คอมมนิูเคชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
 

ส่วนท่ี 2 กำรก ำกบัดแูลกิจกำร หน้ำ 89 

ธุรกิจโทรคมนำคมเป็นธุรกิจท่ีมีประวตัิยำวนำนและมีควำมซบัซ้อนสูง มีควำมจ ำเป็นท่ีกรรมกำรแต่ละท่ำนต้องมีควำมเข้ำใจ
เร่ืองเฉพำะด้ำนตำ่ง ๆ ไม่วำ่จะเป็นเชิงพำณิชย์ เช่น ธุรกรรมกำรค้ำตำ่ง ๆ หรือเร่ืองเชิงเทคนิคท่ีมีควำมซบัซ้อน เช่น ข้อมลูย่ำน
คล่ืนควำมถ่ี โครงข่ำยโทรคมนำคม สำยไฟเบอร์ออปติก เคร่ืองและอุปกรณ์ส่งสญัญำณ โทรศพัท์เคล่ือนท่ี กำรด ำเนินธุรกิจ
ออนไลน์ หรืออินเทอร์เนตและ เทคโนโลยีต่ำง ๆ หรือกฎเกณฑ์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียงกิจกำร
โทรทศัน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแหง่ชำต ิฯลฯ เร่ืองดงักล่ำวนีเ้ป็นเร่ืองท่ีมีประวตัิยำวนำนและมีเนือ้หำท่ีซบัซ้อนท ำให้กิจกำร
โทรคมนำคมเป็นกิจกำรยำกแก่กำรท ำควำมเข้ำใจแต่กำรท ำควำมเข้ำใจในเร่ืองดงักล่ำวมีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งยวดเพ่ือกำร
วิเครำะห์และวำงแผนงำนของบริษัท ดงันัน้ กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรท่ีนำนขึน้ก็จะเป็นปัจจัยส ำคญัส่งเสริมให้กรรมกำร
สำมำรถมีควำมเข้ำใจอย่ำงลึกซึง้และให้ค ำแนะน ำหรือทิศทำงท่ีเป็นประโยชน์แก่บริษัทได้โดยท่ีผ่ำนมำ คณะกรรมกำรของ
บริษัทได้ท ำหน้ำท่ีในด้ำนนีไ้ด้เป็นอย่ำงดี บริษัทมีกำรวำงแผนกำรประชุมคณะกรรมกำรเป็นกำรล่วงหน้ำทัง้ปีเป็นจ ำนวนอย่ำง
น้อย 5 ครัง้ต่อปี เพ่ือพิจำรณำวำระหลักท่ีได้ก ำหนดไว้ในแต่ละปีอย่ำงไรก็ตำม หำกมีวำระส ำคญั ประธำนคณะกรรมกำร
บริษัทก็จะเรียกประชมุส ำหรับวำระส ำคญันัน้ ซึง่จะมีกำรแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยไปกวำ่ระยะเวลำท่ีกฎหมำยได้ก ำหนดไว้ 
โดยในปี 2561 คณะกรรมกำรบริษัทมีกำรประชมุทัง้สิน้จ ำนวน 11 ครัง้ 

(2) บริษัทมีนโยบำยในกำรจ่ำยค่ำตอบแทนให้แก่ผู้บริหำรและพนกังำนให้เหมำะสมกบัควำมรู้ควำมสำมำรถและภำระหน้ำท่ีควำม
รับผิดชอบ โดยมีกระบวนกำรประเมินผลงำนตำมมำตรฐำนท่ีเป็นท่ียอมรับทัว่ไป โดยบริษัทได้ท ำกำรเปิดเผยนโยบำยกำรจ่ำย
ค่ำตอบแทนผู้บริหำร และบริษัทได้เน้นย ำ้ให้พนักงำนและผู้บริหำรถือปฏิบตัิตำมหลักกำรท่ีเป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไปในเร่ืองนี ้
ด้วย เช่น พนกังำนต้องไม่เปิดเผยจ ำนวนค่ำตอบแทนของตนเองเป็นกำรทัว่ไปและบริษัทก็จะถือว่ำเร่ืองดงักล่ำวเป็นควำมลบั
ของพนกังำนและจะเคำรพในสิทธิควำมเป็นส่วนตวัของพนกังำน 

(3) คณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำร ได้ก ำหนดนโยบำยให้กรรมกำรและผู้บริหำรระดบัสูงแจ้งต่อคณะกรรมกำรหรือเลขำนุกำร
บริษัทเก่ียวกบักำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์ของบริษัทอย่ำงน้อย 1 วนัล่วงหน้ำก่อนท ำกำรซือ้ขำย และแจ้งผลกำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์
ภำยใน 1 วนันับแต่วันท่ีมีกำรซือ้ขำยหรือเปล่ียนแปลงกำรถือหลักทรัพย์โดยคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ท่ี 5/2560 ได้อนุมัติ
นโยบำยดงักล่ำว 

(4) ตำมข้อบงัคบับริษัท ได้ก ำหนดให้มีกำรเลือกตัง้กรรมกำรโดยวิธีคะแนนเสียงข้ำงมำก ทัง้นี ้บริษัทไม่ได้ใช้กำรลงคะแนนเสียง
แบบสะสม อย่ำงไรก็ตำมบริษัทได้ก ำหนด ให้มีวิธีกำรอ่ืนในกำรรักษำสิทธิของผู้ ถือหุ้นรำยย่อยมำโดยตลอด โดยได้สนบัสนนุ
ให้ผู้ ถือหุ้นรำยย่อยใช้สิทธิในกำรเสนอวำระกำรประชมุเพิ่มเตมิและเสนอช่ือบคุคลเพ่ือแตง่ตัง้เป็นกรรมกำรบริษัทในกำรประชุม
สำมัญผู้ ถือหุ้ นตำมกฎเกณฑ์ของบริษัทท่ีเก่ียวข้อง ผู้ สมัครรับเลือกตัง้เป็นประธำนและกรรมกำรจะต้องมีควำมรู้และ
ประสบกำรณ์ท่ีเก่ียวข้องด้ำนธุรกิจโทรคมนำคมหรือธุรกิจท่ีเก่ียวข้องอนัเป็นประโยชน์ต่อกิจกำรบริษัท กระบวนกำรสรรหำ
คดัเลือกกรรมกำรอิสระต้องมัน่ใจวำ่กรรมกำรอิสระได้ท ำหน้ำท่ีท่ีเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัทและผู้ ถือหุ้น 

(5) บริษัทมีนโยบำยท่ีจะยกระดับและส่งเสริมกรอบกำรก ำกับดูแลกิจกำรให้ดียิ่งขึน้ โดยบริษัทได้ก ำหนดให้มีหลักเกณฑ์กำร
ปฏิบัติส ำหรับคณะกรรมกำรบริษัทและประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรเพิ่มเติมโดยมีสำระส ำคัญ อำทิ กำรก ำหนดให้มีตำรำง
แผนงำนกำรประชุมประจ ำปีส ำหรับคณะกรรมกำรบริษัท (Yearly Meeting Plan) กำรก ำหนดให้คณะกรรมกำรบริษัทต้อง
ประชุมกับผู้ สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ำยบริหำรเข้ำร่วมประชุม อย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ และกำรก ำหนดให้คณะกรรมกำรบริษัท
พิจำรณำรำยงำนต่ำง ๆ อำท ิกำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียง กำรพฒันำห่วงโซอ่ปุทำนท่ียัง่ยืน อย่ำงน้อยปีละ 2 ครัง้ รวมทัง้ต้อง
พิจำรณำรำยงำนกำรตรวจสอบภำยในด้วยทกุครัง้ที่มีกำรประชมุคณะกรรมกำรบริษัท 
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10 ความรับผิดชอบต่อสังคม  

บริษัทได้จัดทํานโยบายการดําเนินงานด้านความยั่งยืน โดยใช้มาตรฐานระดบัสากล อาทิ UN Global Compact, UN Universal 

Declaration of Human Rights, ILO Core Conventions เป็นต้น ร่วมกับการศึกษาประเด็นด้านความยั่งยืนท่ีสําคญักับกลุ่มผู้ มี

ส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholders) ในการจดัทํานโยบายดงักล่าว  

เพ่ือให้การดําเนินธุรกิจของบริษัทสามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมได้อย่างแท้จริง โดยมี

หลกัการปฏิบตัท่ีิสําคญัในนโยบายการดําเนินงานด้านความยัง่ยืน ดงัตอ่ไปนี ้

1. ประเดน็เร่ืองความยัง่ยืนจะต้องครอบคลมุทัง้กระบวนการดําเนินธุรกิจของบริษัท 

2. ใช้หลกัการการดําเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ (responsible business practice) และความโปร่งใส 

3. การดําเนินธุรกิจหลกั (core business) ท่ีมุ่งสร้างประโยชน์และผลกระทบเชิงบวกแก่สงัคม 

4. มีการประเมินความเส่ียงและโอกาสท่ีเก่ียวข้องกบัประเดน็ความยัง่ยืนตามระยะเวลาท่ีเหมาะสม 

การดําเนินงานด้านความยัง่ยืนอยู่ภายใต้การควบคมุดแูลของคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ โดยมีหน่วยงานหลกัท่ีขบัเคล่ือนงาน

ด้านความยัง่ยืนคือ “ฝ่ายการพฒันาอย่างยัง่ยืน” โดยมีกลยทุธ์ในการดําเนินงาน ดงัตอ่ไปนี ้

1. ทาํในสิ่งท่ีถูกต้อง (Do the Right Thing) 

บริษัทให้ความสําคญัต่อการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทกุรูปแบบ รวมถึงการกระทําท่ีผิดกฎหมายและจรรยาบรรณทางธุรกิจ 

พร้อมกบักําหนดนโยบายและแนวปฏบิตัิในการคุ้มครองข้อมลูส่วนตวัและการบริหารห่วงโซอ่ปุทานให้เป็นไปตามกฎหมายและตาม

มาตรฐานสากล นอกจากนี ้บริษัทยงัส่งเสริมให้มีการแข่งขนัท่ีเป็นธรรมและมีการประเมินความเส่ียงการละเมิดสิทธิมนษุยชนอย่าง

สม่ําเสมอเพ่ือลดความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้จากการดําเนินธุรกิจ ซึง่การดําเนินธุรกิจบนพืน้ฐานของความถกูต้องและโปร่งใสนีไ้ด้สร้าง

คุณค่าให้แก่กลุ่มผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มของบริษัท โดยเฉพาะอย่างย่ิงกลุ่มบริษัทคู่ค้าท่ีได้รับการประเมินและการทําธุรกิจ

ร่วมกันอย่างเป็นธรรม และสังคมไทยท่ีจะได้รับประโยชน์จากการขยายโครงข่ายการส่ือสารอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย เพิ่มขีด

ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศในระดบัภมูิภาค 

2. สร้างศักยภาพแก่สังคมไทย (Empower Societies) 

การสร้างศกัยภาพแก่สังคมไทย หรือ Empower Societies เป็นวิสัยทศัน์ของบริษัท ซึ่งสะท้อนการดําเนินงานท่ีมุ่งมั่นและทุ่มเท

ความเช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทลั นวตักรรม องค์ความรู้ ทรัพยากรต่าง ๆ รวมไปถงึเครือข่ายพนัธมิตร เพ่ือช่วยแก้ปัญหาสังคม

อย่างยัง่ยืน โดยเน้นท่ีการลดความเหล่ือมลํา้ และการใช้หลกัการ “สร้างคณุคา่ร่วม” หรือ Creating Shared Value (CSV) 

บริษัทเห็นว่าเทคโนโลยีดิจิทลัเป็นเคร่ืองมือสําคญัท่ีสามารถช่วยลดความเหล่ือมลํา้ในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะ

ความเหล่ือมลํา้ตามกรอบ “เป้าหมายการพฒันาท่ีอย่างยัง่ยืน” ของสหประชาชาติ ข้อท่ี 10 ลดความเหล่ือมลํา้ภายในและระหวา่ง

ประเทศ”(UN Sustainable Development Goals #10 Reduced Inequalities) ยกตัวอย่างเช่น โครงการ Smart Farmer ท่ี มี

เป้าหมายในการเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ซึ่งถือเป็นหนึ่งในกลุ่มประชากรท่ีมีรายได้น้อยท่ีสุดของประเทศ ด้วยการใช้

เทคโนโลยี Internet of Things, Satellite Imagery และ Big Data 

นอกจากนี ้บริษัทยงัยดึหลกัการ “สร้างคณุคา่ร่วม” ในการดําเนินงานด้านความยัง่ยืน โดยมีกระบวนการหลกัตัง้แต่การระบุกลุ่มผู้ มี

ส่วนได้ส่วนเสียท่ีได้รับผลกระทบจากการดําเนินธุรกิจของบริษัท ศึกษาปัญหาและความคาดหวงั และดําเนินการแก้ปัญหาด้วย

กลไกทางธุรกิจ หนึง่ในโครงการท่ีใช้หลกัการการสร้างคณุค่าร่วมในการดําเนินงาน ได้แก่ โครงการ Safe Internet ท่ีบริษัทได้พฒันา

แอปพลิเคชัน Family Care สําหรับลูกค้ากลุ่มพ่อแม่ท่ีมีลูกอายุไม่เกิน 13 ปี เพ่ือใช้ในการควบคุมดูแลการใช้งานข้อมูลบน
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โทรศพัท์มือถือหรือแท็บเล็ต ซึง่เกิดจากการศกึษาถงึความต้องการของพ่อแม่ในการหาวธีิท่ีจะสร้างภมูิคุ้มกนัให้ลกูหลานจากการใช้

งานในโลกออนไลน์ 

บริษัทยดึมัน่ในหลกัธรรมาภิบาลท่ีเน้นความโปร่งใส การแสดงข้อมลูท่ีตรงตามความเป็นจริง และการสร้างความมีส่วนร่วมกับกลุ่ม

ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียทัง้หมด และเพ่ือเป็นการสะท้อนให้เห็นหลักธรรมาภิบาลดงักล่าว บริษัทจึงแสดงผลการดําเนินงานด้านความ

ยัง่ยืนผ่านกระบวนการรายงานตามมาตรฐานสากลของ Global Reporting Initiative (GRI) Standards ข้อมลูการดําเนินงานและ

ผลลพัธ์เก่ียวกบังานด้านความยัง่ยืนของบริษัทในปี พ.ศ. 2561 อยู่ใน “รายงานความยัง่ยืนประจําปี 2561” 
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11 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 

การควบคุมภายใน 

ระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัทเป็นกระบวนกำรท่ีก ำกับดูแลโดยคณะกรรมกำรบริษัทและฝ่ำยบริหำร เพ่ือให้มีควำมเช่ือมัน่
อย่ำงสมเหตสุมผลวำ่บริษัทได้บรรลวุตัถปุระสงค์ดงัตอ่ไปนี ้

- กำรด ำเนินงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 

- กำรรับรองควำมน่ำเช่ือถือของรำยงำนทำงกำรเงิน และ 

- กำรปฏิบตัติำมนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรของบริษัท กฎหมำย และกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 

บริษัทใช้กรอบโครงสร้ำงกำรควบคมุภำยในท่ีสอดคล้องกบัมำตรฐำนสำกลของ The Committee of Sponsoring Organizations of 
the Treadway Commission (COSO) แนวทำงของ Sarbanes Oxley Act Section 404 (SOX) และแนวทำงท่ีส ำนักงำน ก.ล.ต. 
ก ำหนด โดยบริษัทได้ด ำเนินกำรตำมแนวทำงของ SOX มำตัง้แต่ปี 2549 เพ่ือผนวกรวมกำรควบคุมภำยในเก่ียวกับรำยงำนทำง
กำรเงินเข้ำกบักำรด ำเนินงำนทำงธุรกิจของบริษัท 

ระบบกำรควบคมุภำยในของบริษัท ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ โดยมีรำยละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

(1) สภาพแวดล้อมภายในองค์กร 

บริษัทมีกำรจดัโครงสร้ำงองค์กรท่ีเอือ้อ ำนวยตอ่กำรบริหำรงำนของฝ่ำยบริหำรและกำรปฏิบตังิำนของพนกังำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
และมีกำรก ำหนดเป้ำหมำยกำรด ำเนินธุรกิจท่ีชดัเจนและเหมำะสม โดยค ำนงึถึงควำมเป็นไปได้ของเป้ำหมำยท่ีก ำหนด และจดัให้มี
กำรส่ือสำรเปำ้หมำยดงักล่ำวไปยงัพนกังำนอย่ำงน้อยปีละหนึง่ครัง้ เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรปฏิบตังิำนของพนกังำน 

บริษัทยึดมั่นในกำรสร้ำงธุรกิจท่ียั่งยืนและวัฒนธรรมองค์กรท่ีแข็งแกร่งโดยมี “ดีแทคธรรมำภิบำล” (Code of Conduct) เป็น
มำตรฐำนทำงจริยธรรมท่ีใช้ในกำรท ำงำน ซึ่งครอบคลุมข้อก ำหนดห้ำมกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนของบริษัทปฏิบตัิตนใน
ลกัษณะที่อำจก่อให้เกิด ควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์กบับริษัท แนวทำงกำรปฏิบตัติอ่ผู้ มีส่วนได้เสียต่ำง ๆ ทัง้ภำยในและภำยนอก
องค์กร กำรปฏิบตัิต่อพนกังำน ลูกค้ำ คู่ค้ำ คู่แข่งและหน่วยงำนรำชกำร รวมถึง ข้อก ำหนดท่ีเก่ียวข้องกบัสิ่งแวดล้อม ทรัพย์สิน กำร
ควบคมุภำยใน บญัชี กำรรำยงำนและกำรเปิดเผยข้อมลู กำรบริหำรข้อมลูสำรสนเทศและกำรปกป้องข้อมลูส่วนบุคคล พนกังำน
สำมำรถปรึกษำหรือแจ้งเหตกุำรณ์ฝ่ำฝืนหลกัในกำรปฏิบตัิต่อเจ้ำหน้ำท่ีก ำกบัดแูลและจริยธรรมองค์กร (Ethics and Compliance 
Officer) โดยตรง ทัง้นี ้กำรก ำหนดนโยบำยและจดัให้มีหลกัในกำรปฏิบตัดิงักล่ำวอยู่บนพืน้ฐำนท่ีค ำนงึถึงควำมเป็นธรรมตอ่ผู้ มีส่วน
ได้เสีย และเพ่ือประโยชน์ของบริษัทในระยะยำว 

บริษัทได้จดัตัง้หน่วยงำนควบคมุภำยใน (Internal Control Unit) เพ่ือก ำกบัดแูลและส่งเสริมกำรควบคมุภำยในในกำรจดัท ำรำยงำน
ทำงกำรเงิน ( Internal Control over Financial Reporting หรือ ICFR) และจัดตัง้หน่วยงำน Policy Governance Culture เพ่ือ
พัฒนำและปรับใช้นโยบำยและขัน้ตอนกำรก ำกับดูแลกิจกำรของบริษัท โดยหน่วยงำนควบคุมภำยในท ำหน้ำท่ีก ำกับดูแลและ
รำยงำนสถำนะของกำรควบคมุภำยในในกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินต่อฝ่ำยบริหำรคณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำร
บริษัทอย่ำงสม ่ำเสมอ ทัง้นีเ้พ่ือให้รำยงำนทำงกำรเงินของบริษัทมีควำมถูกต้องและน่ำเช่ือถือ 

นอกจำกนี ้บริษัทได้จัดให้มีหน่วยงำนเพ่ือดูแลรับผิดชอบด้ำนอำชีวอนำมัยควำมปลอดภัย กำรรักษำควำมปลอดภัย และ
สิ่ งแวดล้อม (Health, Safety, Security & Environment หรือ HSE) โดยได้ยึดแนวทำงตำมมำตรฐำนสำกล ISO14001 & 
OHSAS18001 เป็นกรอบในกำรปฏิบตังิำน  
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(2) การบริหารความเส่ียง 

กำรบริหำรควำมเส่ียงของบริษัทนัน้มีวตัถปุระสงค์เพ่ือระบ ุประเมิน และจดักำรควำมเส่ียงท่ีได้คำดกำรณ์ไว้ในเชิงรุก มีประสิทธิภำพ 
และเหมำะกบัวตัถุประสงค์ของบริษัท บริษัทน ำข้อมลูท่ีได้จำกกระบวนกำรบริหำรควำมเส่ียงต่ำง ๆ มำใช้ในกำรบริหำรควำมเส่ี ยง
องค์กรแบบองค์รวมซึง่เป็นกระบวนกำรท่ีมีกำรด ำเนินกำรซ ำ้และตอ่เน่ือง โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือ 

• ช่วยสนบัสนนุให้บริษัทบรรลจุดุมุ่งหมำยและวตัถปุระสงค์ท่ีก ำหนดไว้ 
• ช่วยให้บริษัทรักษำสถำนะควำมเส่ียงให้อยู่ในระดบัท่ียอมรับได้โดยกำรจัดกำรภัยคุกคำมท่ีส ำคญัและกำรใช้ประโยชน์จำก

โอกำสที่ส ำคญั 
• ช่วยให้บริษัทสำมำรถพิจำรณำถึงควำมเส่ียงได้อย่ำงชดัเจนในกำรตดัสินใจ โดยกำรน ำกำรบริหำรควำมเส่ียงเข้ำไปเป็นส่วน

หนึง่ของกระบวนกำรตดัสินใจ 
• ช่วยให้บริษัทมัน่ใจวำ่ได้ปฏิบตัติำมข้อก ำหนดและมำตรฐำนภำยนอกด้ำนควำมเส่ียง 
• ช่วยให้บริษัทก ำหนดกำรด ำเนินกำรเพ่ือลดภยัคกุคำมและส่งเสริมโอกำสที่ส ำคญัได้อย่ำงทนัท่วงที 
• ช่วยเพิ่มควำมตระหนกัในกำรบริหำรควำมเส่ียงและส่งเสริมวฒันธรรมด้ำนควำมเส่ียงภำยในบริษัท 
บริษัทได้ก ำหนดนโยบำยและคู่มือกำรบริหำรควำมเส่ียง รวมทัง้ได้ทบทวนนโยบำยและคู่มือดงักล่ำวอย่ำงสม ่ำเสมอ บริษัทบริหำร
ควำมเส่ียงตำมแนวทำงของมำตรฐำน ISO 31000 และ COSO II Enterprise Risk Management โดยบริษัทผู้บริหำรสำยงำนมี
หน้ำท่ีรับผิดชอบดูแลให้แน่ใจว่ำมีกำรจัดกำรควำมเส่ียงท่ีมีอยู่ในกระบวนกำรทำงกลยุทธ์และกระบวนกำรทำงธุรกิจในแต่ละวนั 
พนกังำนของบริษัทมีหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบในกำรจัดกำรควำมเส่ียงท่ีอยู่ในขอบเขตงำนท่ีแต่ละคนรับผิดชอบ ฝ่ำยบริหำรมี
หน้ำท่ีประเมินควำมเส่ียงของบริษัทอย่ำงสม ่ำเสมอ โดยเป็นเจ้ำของและบริหำรจัดกำรควำมเส่ียงท่ีส ำคญัของบริษัท ทัง้นีฝ่้ำย
บริหำรจะรำยงำนควำมเส่ียงท่ีส ำคญัดงักล่ำวต่อคณะกรรมกำรบริษัททกุไตรมำสจะต้องระบุ ประเมิน และจดักำรควำมเส่ียงที่อำจ
ส่งผลกระทบตอ่จดุมุ่งหมำยและวตัถปุระสงค์ของบริษัท 

ผู้บริหำรสำยงำนมีหน้ำท่ีรับผิดชอบดแูลให้แน่ใจว่ำมีกำรจดักำรควำมเส่ียงท่ีมีอยู่ในกระบวนกำรทำงกลยุทธ์และกระบวนกำรทำง
ธุรกิจในแตล่ะวนั พนกังำนของบริษัทมีหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบในกำรจดักำรควำมเส่ียงท่ีอยู่ในขอบเขตงำนท่ีแตล่ะคนรับผิดชอบ 
ฝ่ำยบริหำรมีหน้ำท่ีประเมินควำมเส่ียงของบริษัทอย่ำงสม ่ำเสมอ โดยเป็นเจ้ำของและบริหำรจดักำรควำมเส่ียงท่ีส ำคญัของบริษัท 
ทัง้นีฝ่้ำยบริหำรจะรำยงำนควำมเส่ียงท่ีส ำคญัดงักล่ำวตอ่คณะกรรมกำรบริษัททกุไตรมำส 

(3) การควบคุมการปฏิบัตงิาน 

บริษัทได้จดัให้มีกิจกรรมกำรควบคมุเพ่ือตอบสนองต่อควำมเส่ียงอย่ำงเหมำะสม โดยค ำนึงถึงลกัษณะงำน ควำมซบัซ้อน รวมถึง
สภำพแวดล้อมและลกัษณะเฉพำะของบริษัท โดยบริษัทมีกำรจดัท ำนโยบำยและระเบียบวธีิกำรปฏิบตังิำนส ำหรับกำรบริหำรจดักำร
ในด้ำนต่ำง ๆ รวมถึงกำรท ำธุรกรรมด้ำนกำรเงิน กำรจัดซือ้จัดจ้ำงและกำรบริหำรทัว่ไป รวมถึงกำรจัดกำรควำมมั่นคงปลอดภยั
สำรสนเทศซึง่บริษัทยึดแนวปฏิบตัิตำมมำตรฐำนสำกล ISO/IEC 27001 นอกจำกนี ้บริษัทได้มีกำรก ำหนดอ ำนำจหน้ำท่ีและวงเงิน
อนมุตัิของฝ่ำยบริหำรแต่ละระดบัไว้อย่ำงชดัเจนและเหมำะสมตำมนโยบำยกำรมอบอ ำนำจ (Policy on Delegation of Authority) 
ซึง่ได้รับกำรอนมุตัิจำกคณะกรรมกำรบริษัท รวมทัง้กำรจดัให้มีกำรแบ่งแยกหน้ำท่ีอย่ำงเหมำะสม เช่น หน้ำท่ีในกำรอนมุตัิออกจำก
หน้ำท่ีในกำรบนัทกึรำยกำรบญัชีและข้อมลู และหน้ำท่ีในกำรดแูลจดัเก็บทรัพย์สินออกจำกกนัเพ่ือเป็นกำรตรวจสอบซึง่กนัและกนั 

ทัง้นี ้ในกำรท ำธุรกรรมตำ่ง ๆ กบัผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ กรรมกำรผู้บริหำรหรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับุคคลดงักล่ำว บริษัทมีมำตรกำรท่ีรัดกุมใน
กำรตดิตำมดแูลเพ่ือให้มัน่ใจว่ำกำรท ำธุรกรรมนัน้ ๆ ด ำเนินกำรตำมระเบียบ วธีิกำรปฏิบตัิงำนและผ่ำนขัน้ตอนกำรอนมุตัิท่ีก ำหนด 
เพ่ือปอ้งกนัมิให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์โดยค ำนงึถงึผลประโยชน์สงูสดุของบริษัทเป็นส ำคญั 

 (4) ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล 

บริษัทให้ควำมส ำคญัต่อระบบสำรสนเทศและกำรส่ือสำรข้อมูล เพ่ือให้กำรส่ือสำรข้อมูลเป็นไปอย่ำงถูกต้องและเพียงพอต่อกำร
ตดัสินใจของคณะกรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร ผู้ ถือหุ้น และผู้ ท่ีเก่ียวข้อง โดยบริษัทได้ใช้นโยบำยบญัชีตำมมำตรฐำนกำรบญัชีท่ีรับรอง
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ทั่วไปและเหมำะสมกับธุรกิจของบริษัท มีกำรจัดเก็บบัญชีและเอกสำรประกอบกำรบันทึกบัญชีอย่ำงเหมำะสมและสำมำรถ
ตรวจสอบได้ มีกำรจดัท ำหนงัสือเชิญประชุมพร้อมเอกสำรประกอบกำรประชุม รวมทัง้รำยงำนกำรประชมุคณะกรรมกำรบริษัทและ
รำยงำนกำรประชุมผู้ ถือหุ้น เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทและผู้ ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพ่ือพิจำรณำก่อนกำรประชุมภำยใน
ระยะเวลำท่ีเหมำะสมและตำมที่กฎหมำยก ำหนด 

 (5) ระบบการตดิตาม 

บริษัทมีกระบวนกำรท่ีชดัเจนในกำรติดตำมระบบกำรควบคมุภำยในและรำยงำนข้อผิดพลำดและจุดอ่อนในกำรควบคมุภำยในท่ี
ส ำคญั พร้อมทัง้รำยละเอียดในกำรด ำเนินกำรแก้ไข ซึง่ฝ่ำยบริหำรจดัให้มีกำรติดตำมอย่ำงตอ่เน่ือง (Ongoing Monitoring) และท ำ
กำรประเมินเป็นระยะ (Period Evaluation) เพ่ือให้มัน่ใจได้วำ่บริษัทมีระบบกำรควบคมุภำยในท่ีมัน่คงและใช้งำนได้จริง 

ทัง้นี ้กำรติดตำมอย่ำงต่อเน่ือง (Ongoing Monitoring) รวมถึงกำรทบทวนผลกำรด ำเนินงำนและข้อมูลทำงกำรเงินท่ีส ำคญัเป็น
ประจ ำ กำรวเิครำะห์และกำรตดิตำมรำยงำนกำรด ำเนินงำนท่ีอำจระบุควำมผิดปกติท่ีบ่งบอกถงึควำมล้มเหลวในระบบกำรควบคมุ
ภำยใน เป็นต้น นอกจำกนี ้ฝ่ำยบริหำรมีหน้ำท่ีรำยงำนให้คณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริษัททรำบถึงกรณีท่ีมีหรือ
สงสยัว่ำมีกำรฉ้อโกง กำรกระท ำผิดกฎหมำยหรือกำรประพฤติผิดท่ีอำจส่งผลกระทบอย่ำงร้ำยแรงต่อช่ือเสียงและสถำนะทำงกำร
เงินของบริษัท 

กำรประเมินเป็นระยะ (Period Evaluation) รวมถงึ 

1) กำรทดสอบกำรควบคมุภำยในในกำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงินของฝ่ำยบริหำร ซึง่จดัท ำขึน้ในปี 2561 ไม่พบข้อบกพร่องใน
กำรควบคมุภำยในท่ีเป็นสำระส ำคญัท่ีอำจส่งผลกระทบอย่ำงมีนยัส ำคญัตอ่รำยงำนทำงกำรเงิน โดยผลกำรทดสอบดงักล่ำวได้
มีกำรสรุปและรำยงำนตอ่คณะกรรมกำรตรวจสอบอย่ำงน้อยปีละ 2 ครัง้ 

2) กำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนตรวจสอบภำยในซึง่ตรวจสอบขัน้ตอนกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทตำมแผนกำรตรวจสอบท่ีได้รับ
กำรอนมุตัิโดยรำยงำนจุดอ่อนในกำรควบคมุภำยในและให้ข้อเสนอแนะในกำรแก้ไขจุดอ่อนเหล่ำนัน้ โดยหน่วยงำนตรวจสอบ
ภำยในจะรำยงำนผลกำรตรวจสอบโดยตรงตอ่คณะกรรมกำรตรวจสอบ ตดิตำมกำรด ำเนินกำรแก้ไขกบัฝ่ำยบริหำร และจดัท ำ
รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรดงักล่ำวให้กบัคณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นประจ ำอย่ำงน้อยไตรมำสละหนึง่ครัง้ และ 

3) กำรทบทวนประเดน็ในกำรควบคมุภำยในท่ีตรวจพบโดยผู้สอบบญัชีภำยนอกของบริษัท 

อนึ่ง บริษัท ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั ซึง่เป็นผู้ สอบบญัชีของบริษัทได้ทบทวนและประเมินกำรควบคมุทำงกำรบญัชีของบริษัทและ
บริษัทย่อยและไม่พบข้อบกพร่องท่ีเป็นสำระส ำคญัท่ีอำจส่งผลกระทบอย่ำงมีนัยส ำคญัต่อควำมเห็นของผู้สอบบญัชีเก่ียวกับงบ
กำรเงินของบริษัทและบริษัทย่อยสิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัทมีควำมเห็นสอดคล้องกับ
ควำมเห็นของผู้สอบบญัชีว่ำ ระบบกำรควบคมุภำยในของบริษัทมีควำมเพียงพอและเหมำะสมต่อกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท และ
สำมำรถปอ้งกนัทรัพย์สินของบริษัทจำกกำรน ำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอ ำนำจของฝ่ำยบริหำร ทัง้นี ้ในกำรประชมุคณะกรรมกำร
บริษัทครัง้ท่ี 1/2562 ซึ่งจัดขึน้เม่ือวนัท่ี 28 มกรำคม 2562 คณะกรรมกำรบริษัทรับทรำบควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
เก่ียวกบัควำมเพียงพอของระบบกำรควบคมุภำยในของบริษัท 

การตรวจสอบภายใน 

หน่วยงำนตรวจสอบภำยในมีพนัธกิจในกำรปฏิบตังิำนให้ควำมเช่ือมัน่อย่ำงอิสระและเท่ียงธรรม รวมทัง้ให้ค ำปรึกษำเพ่ือเพิ่มมลูค่ำ
และปรับปรุงกำรปฏิบตัิงำนของบริษัทให้บรรลุวตัถุประสงค์และเป้ำหมำยทำงธุรกิจหน่วยงำนตรวจสอบภำยในมีควำมเป็นอิสระ
จำกฝ่ำยจดักำรโดยรำยงำนตรงตอ่คณะกรรมกำรตรวจสอบในด้ำนกำรปฏิบตังิำนตรวจสอบภำยใน 

วตัถุประสงค์ อ ำนำจหน้ำท่ี และควำมรับผิดชอบของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน รวมถึงหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบของหวัหน้ำ
หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน มีก ำหนดไว้อย่ำงชดัเจนในกฎบตัรของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ซึง่ได้รับกำรสอบทำนและอนมุตัิโดย
ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรและคณะกรรมกำรตรวจสอบอย่ำงเป็นทำงกำรอย่ำงน้อยปีละหนึ่งครัง้  เพ่ือให้มัน่ใจว่ำควำมรับผิดชอบท่ี
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ระบุในกฎบตัรและกำรปฏิบตัิหน้ำท่ีของหน่วยงำนตรวจสอบภำยในมีควำมสอดคล้องกัน นอกจำกนี ้หวัหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบ
ภำยในมีกำรยืนยนัควำมเป็นอิสระในกำรปฏิบตังิำนตรวจสอบภำยในตอ่คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นประจ ำทกุปี 

บริษัทได้แต่งตัง้นำยกิติ วิจิตรสว่ำงวงศ์ เป็นหวัหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ปฏิบตัิหน้ำท่ีเป็นเลขำนุกำรของคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ เพ่ือสนบัสนนุให้คณะกรรมกำรตรวจสอบปฏิบตังิำนบรรลเุปำ้หมำยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

กำรแตง่ตัง้ โยกย้ำย หรือเลิกจ้ำงหวัหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในและหน่วยงำนอ่ืนใดภำยใต้หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน จะต้อง
ได้รับกำรอนมุตัจิำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

หน่วยงำนตรวจสอบภำยในยดึมัน่ในแนวทำงกำรปฏิบตังิำนตรวจสอบภำยในของสมำคมผู้ตรวจสอบภำยในสำกล (รวมถงึค ำจ ำกดั
ควำมของกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน หลักจริยธรรม และกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนสำกลของกำรปฏิบัติงำ นวิชำชีพ
ตรวจสอบภำยใน) และของสมำคมผู้ตรวจสอบและควบคมุระบบสำรสนเทศ คูมื่อกำรปฏิบตังิำนตรวจสอบภำยในของบริษัท 

หน่วยงำนตรวจสอบภำยในมีกำรจดัท ำแผนกำรตรวจสอบภำยในท่ีมีควำมยืดหยุ่น โดยประเมินจำกทิศทำงกลยุทธ์ทำงธุรกิจและ
ควำมเส่ียงท่ีส ำคญัท่ีส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนของบริษัท โดยแผนกำรตรวจสอบภำยในประจ ำปีจะได้รับกำรสอบทำนและ
อนมุตัิจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบนอกเหนือจำกกำรปฏิบตัิงำนตำมแผนกำรตรวจสอบท่ีได้รับอนมุตัิแล้วนัน้หน่วยงำนตรวจสอบ
ภำยในยงัปฏิบตังิำนพิเศษอ่ืนตำมกำรร้องขอของผู้บริหำรและคณะกรรมกำรตรวจสอบตำมควำมเหมำะสม 

อนึง่ ตำมแผนกำรตรวจสอบภำยในประจ ำปีนัน้ หน่วยงำนตรวจสอบภำยในจะพิจำรณำและทบทวนควำมเส่ียงที่อำจเกิดขึน้ สอบทำน
ควำมเพียงพอและควำมมีประสิทธิผลของกำรควบคมุภำยใน และรำยงำนจุดบกพร่องของกำรควบคมุภำยในท่ีเป็นสำระส ำคญั กำร
ไม่ปฏิบตัติำมกฎระเบียบ และแนวทำงในกำรปรับปรุงกระบวนกำรปฏิบตังิำนตอ่ผู้บริหำรโดยหน่วยงำนตรวจสอบภำยในมีกำรติดตำม
ผลอย่ำงต่อเน่ืองเพ่ือให้มั่นใจว่ำผู้ บริหำรได้ด ำเนินกำรแก้ไขปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน รวมถึงผู้
ตรวจสอบภำยนอกอ่ืน ๆ ทัง้นี ้คณะกรรมกำรตรวจสอบจะได้รับรำยงำนผลกำรตรวจสอบ รวมถงึควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำรแก้ไข
ปรับปรุงของผู้บริหำรและควำมคืบหน้ำของกำรปฏิบตังิำนตรวจสอบภำยในเป็นประจ ำอย่ำงน้อยไตรมำสละหนึง่ครัง้ 

นอกจำกนี ้หน่วยงำนตรวจสอบภำยในยังรับผิดชอบในกำรสอบทำนรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกันตำมระเบียบภำยในของบริษัท เพ่ือให้
แน่ใจว่ำกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกันนัน้เป็นไปตำมกฎหมำย ข้อบงัคบัและประกำศของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทัง้
รำยงำนผลกำรสอบทำนแก่คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นประจ ำทกุไตรมำส หน่วยงำนตรวจสอบภำยในมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินกำร
ตรวจสอบกำรกระท ำท่ีอำจเก่ียวข้องกับกำรทุจริตภำยในบริษัท และรำยงำนผลให้ผู้บริหำรและคณะกรรมกำรตรวจสอบทรำบ 
นอกจำกนี ้หน่วยงำนตรวจสอบภำยในยงัให้ค ำปรึกษำเพ่ือช่วยให้ผู้บริหำรสำมำรถบรรลวุตัถปุระสงค์และกลยทุธ์ทำงธุรกิจ 

พนกังำนของหน่วยงำนตรวจสอบภำยในได้รับกำรสนบัสนนุให้มีกำรพฒันำควำมรู้ ควำมสำมำรถ ควำมช ำนำญอย่ำงต่อเน่ือง โดย
เข้ำรับกำรฝึกอบรมท่ีหลำกหลำยทัง้ท่ีจดัขึน้ภำยในและภำยนอกบริษัทรวมถึงกำรสมัมนำในต่ำงประเทศ นอกจำกนี ้พนกังำนของ
หน่วยงำนตรวจสอบภำยในยงัมีโอกำสพฒันำตนเองโดยกำรเข้ำร่วมโครงกำรแลกเปล่ียนประสบกำรณ์กำรท ำงำนของบริษัท 

อนึ่ง เพ่ือให้แน่ใจว่ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในมีคณุภำพกำรปฏิบตัิงำนตำมมำตรฐำนสำกลของกำรปฏิบตัิงำนวิชำชีพตรวจสอบ
ภำยใน และปฏิบตัิงำนตำมกฎบตัรของหน่วยงำนตรวจสอบภำยในและควำมคำดหวงัของผู้บริหำร หน่วยงำนตรวจสอบภำยในได้
จดัให้มีกำรประเมินคณุภำพด้ำนกำรตรวจสอบภำยในโดยผู้ประเมินภำยนอกเป็นประจ ำทกุ 5 ปี และรำยงำนผลกำรประเมินให้แก่
คณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรตรวจสอบทรำบหน่วยงำนตรวจสอบภำยในได้รับกำรประเมินคณุภำพด้ำนกำรตรวจสอบ
ภำยในโดยท่ีปรึกษำภำยนอกทกุ ๆ 5 ปี ครัง้ล่ำสดุได้จดัท ำในเดือนพฤศจิกำยน 2559 ผลกำรประเมินสรุปได้วำ่ หน่วยงำนตรวจสอบ
ภำยในได้ปฏิบตัิงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนสำกล เร่ืองกำรปฏิบตัิงำนวิชำชีพตรวจสอบภำยในซึง่ก ำหนดโดยสมำคมผู้ตรวจสอบ
ภำยในสำกล 
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12 รายการระหว่างกัน 

กำรเข้ำท ำรำยกำรระหว่ำงกนัของบริษัทหรือบริษัทย่อยกับบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแย้งจะต้องปฏิบตัิตำมประกำศและกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง 
และอยู่ภำยใต้เง่ือนไขท่ีสมเหตุสมผล หรือเง่ือนไขกำรค้ำปกติ หรือรำคำตลำด โดยถือเสมือนเป็นรำยกำรท่ีกระท ำกับบุคคลภำยนอก           
(at arm’s length basis) ตลอดจนรำยงำนรำยกำรระหว่ำงกนัดงักล่ำวตอ่คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นประจ ำทกุไตรมำส 

จำกข้อ 7 ของหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวม ส ำหรับปีสิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีรำยกำรธุรกิจท่ีส ำคญั
กบับคุคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั รำยกำรธุรกิจดงักล่ำวเป็นไปตำมเง่ือนไขทำงกำรค้ำและเกณฑ์ตำมสญัญำท่ีตกลงกนัระหว่ำงบริษัท
และบคุคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนัเหล่ำนัน้ ซึง่เป็นไปตำมปกตธิุรกิจโดยสำมำรถสรุปได้ ดงันี ้

1. รายการธุรกิจกับบริษัท บีบี เทคโนโลยี จ ากัด 

บริษัท เบญจจินดำ โฮลดิง้ จ ำกดั ถือหุ้นร้อยละ 100 ในบริษัท บีบี เทคโนโลยี จ ำกดั โดยในขณะท ำรำยกำร นำยบุญชยั เบญจรงคกลุ 
ประธำนกรรมกำรบริษัท เป็นผู้ ถือหุ้นร้อยละ 40 ในบริษัท เบญจจินดำ โฮลดิง้ จ ำกดั 

รายการธุรกิจ มูลค่ารวม (ล้านบาท) 
2560 2561 

1. คำ่ใช้จำ่ยและกำรช ำระเงินอ่ืน ๆ  
- คำ่บริกำรจำ่ยกำรซอ่มบ ำรุงและติดตัง้อปุกรณ์โทรคมนำคม 
- คำ่บริกำรบริหำรจดักำรโครงข่ำยและระบบสญัญำสื่อสำร 
- เจ้ำหนีก้ำรค้ำ 

 
2,884.3 
203.5* 

1,249.2 

 
3,017.4 

417.8 
1,150.0 

ความสมเหตุสมผลและความจ าเป็นของรายการระหว่างกัน 

• บริษัทได้เข้ำท ำสญัญำกบั บริษัท บีบี เทคโนโลยี จ ำกดั ตัง้แต่ไตรมำสท่ี 4 ของปี 2551 เพ่ือใช้บริกำรบริหำรและบ ำรุงรักษำระบบ
เครือข่ำยส่งสัญญำณทัง้หมดของบริษัท โดยรูปแบบกำรคิดอัตรำค่ำบริกำรและกำรต่อสัญญำแต่ละครัง้ยังคงเดิมเช่นเดียวกบั
เง่ือนไขที่บริษัทเคยท ำกบัคูส่ญัญำรำยเดมิ 

* ค่ำบริกำรบริหำรจดักำรโครงข่ำยและระบบสญัญำส่ือสำรของปี 2560 ดงัท่ีปรำกฏยงัมิได้รวมถึงค่ำบริกำรของเดือนกรกฎำคม 
ถึง ธันวำคม ปี 2560 จ ำนวน 203.4 ล้ำนบำท ซึง่เม่ือรวมกบัค่ำบริกำรของเดือนมกรำคม ถึงเดือนมิถุนำยน จ ำนวน 203.5 ล้ำน
บำท จะรวมเป็น 406.9 ล้ำนบำท 

2. รายการธุรกิจกับกลุ่มบริษัท ไอ.เอ็น.เอ็น. 

ในขณะท ำรำยกำร นำยบญุชยั เบญจรงคกลุ ประธำนกรรมกำรบริษัท เป็นกรรมกำรและผู้ ถือหุ้นของกลุ่มบริษัท ไอ.เอ็น.เอ็น. 

รายการธุรกิจ มูลค่ารวม (ล้านบาท) 
2560 2561 

1. คำ่ใช้จำ่ยและกำรช ำระเงินอ่ืน ๆ 
- คำ่ใช้จำ่ยทำงกำรตลำด 
- คำ่บริกำรด้ำนข้อมลู  
- เจ้ำหนีก้ำรค้ำ 
- เจ้ำหนีอ่ื้น 

 
3.2 

14.3 
0.2 
0.2 

 
0.3 

13.3 
1.9 

- 

ความสมเหตุสมผลและความจ าเป็นของรายการระหว่างกัน 

• บริษัทซือ้เวลำจำกบริษัท ไอ.เอ็น.เอ็น. เรดิโอ จ ำกดั เพ่ือโฆษณำสินค้ำและบริกำรของบริษัทผ่ำนทำงรำยกำรวิทยุ และบริษัท ไอ.
เอ็น.เอ็น. เรดิโอ จ ำกดั ยงัเป็นผู้ ให้บริกำรจดัหำข้อมลูกำรเกษตรและให้บริกำรข้อมลูดงักล่ำวแก่ผู้ ใช้บริกำรของบริษัทในรูปแบบ
ตำ่ง ๆ ผ่ำนระบบโทรศพัท์เคล่ือนท่ี ทัง้นี ้อตัรำคำ่บริกำรเป็นอตัรำธุรกิจกำรค้ำทัว่ไป 
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• บริษัทเข้ำท ำสญัญำให้บริกำรข้อมลู (Content Provider Access Agreement) กบับริษัท ส ำนกัข่ำว ไอ.เอ็น.เอ็น. (ประเทศไทย) 
จ ำกดั ซึง่เป็นผู้ ให้บริกำรด้ำนข้อมลูข่ำวสำรแก่ผู้ ใช้บริกำรโทรศพัท์เคล่ือนท่ี โดยมุ่งเน้นให้บริกำรข้อมลู (Content) แก่ลูกค้ำของ
บริษัท 

3. รายการธุรกิจกับบริษัท ห้องเย็นและการเกษตรสากล จ ากัด 

ในขณะท ำรำยกำร นำยบุญชัย เบญจรงคกุล ประธำนกรรมกำรบริษัท เป็นกรรมกำรและผู้ ถือหุ้นร้อยละ 25 ในบริษัท ห้องเย็นและ
กำรเกษตรสำกล จ ำกดั 

รายการธุรกิจ มูลค่ารวม (ล้านบาท) 
2560 2561 

1. คำ่ใช้จำ่ยและกำรช ำระเงินอ่ืน ๆ 
- คำ่เชำ่ที่ดิน 

 
0.9 

 
1.0 

ความสมเหตุสมผลและความจ าเป็นของรายการระหว่างกัน 

• บริษัทเช่ำพืน้ท่ีอำคำรเพ่ือใช้เป็นสถำนท่ีตัง้ชุมสำยโทรศัพท์ โดยท ำเป็นสัญญำเช่ำมีระยะเวลำ 3 ปี อัตรำค่ำเช่ำอยู่ในอัตรำ
เทียบเคียงได้กบัรำคำตลำด 

4. รายการธุรกิจกับบริษัท ไพรเวท พร็อพเพอร์ตี ้จ ากัด 

ในขณะท ำรำยกำร นำยบุญชยั เบญจรงคกุล ประธำนกรรมกำรบริษัท เป็นกรรมกำรและผู้ ถือหุ้นร้อยละ 25 ของบริษัท ไพรเวท พร็อพ
เพอร์ตี ้จ ำกดั 

รายการธุรกิจ มูลค่ารวม (ล้านบาท) 
2560 2561 

1. รำยได้  
- รำยได้คำ่บริกำรโทรศพัท์เคลื่อนที่ 

 
- 

 
- 

2. คำ่ใช้จำ่ยและกำรช ำระเงินอ่ืน ๆ 
- คำ่เชำ่พืน้ที่ภำยในอำคำรเบญจจินดำ 

 
1.6 

 
1.5 

ความสมเหตุสมผลและความจ าเป็นของรายการระหว่างกัน 

• บริษัทเช่ำพืน้ท่ีในอำคำรเบญจจินดำเพ่ือใช้เป็นสถำนท่ีตัง้ชุมสำยโทรศพัท์ มีก ำหนดระยะเวลำกำรเช่ำ 3 ปี และอตัรำคำ่เช่ำอยู่ใน
อตัรำเทียบเคียงได้กบัรำคำตลำด 

5. รายการธุรกิจกับกลุ่มเทเลนอร์ 

เทเลนอร์เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีอ ำนำจควบคมุของบริษัท โดยถือหุ้นร้อยละ 42.62  

รายการธุรกิจ มูลค่ารวม (ล้านบาท) 
2560 2561 

1. รำยได้ 
- รำยได้จำกกำรให้บริกำรโทรศพัท์ในตำ่งประเทศ 
- รำยได้จำกกำรขำยเคร่ืองโทรศพัท์เคลื่อนที่ 
- รำยได้จำกคำ่เชื่อมโยงโครงข่ำย 
- รำยได้จำกคำ่บริหำรจดักำร 
- รำยได้จำกกำรขำยทรัพย์สิน 
- ลกูหนีก้ำรค้ำ  
- เงินทดรองแก่บริษัทที่เก่ียวข้องกนั (คำ่ใช้จำ่ยที่จำ่ยแทน)  

 
66.1 

0.6 
272.7 
45.4 
10.8 

106.3 
35.5 

 
75.1 

- 
191.1 
26.9 

- 
63.9 

6.1 
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รายการธุรกิจ มูลค่ารวม (ล้านบาท) 
2560 2561 

2. คำ่ใช้จำ่ยและกำรช ำระเงินอ่ืน ๆ 
- คำ่ธรรมเนียมกำรจดักำร 
- คำ่โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส ำเร็จรูปและคำ่ซอ่มแซมรักษำระบบ 
- ซือ้ทรัพย์สิน 
- ต้นทนุคำ่บริกำรจำกกำรให้บริกำรโทรศพัท์ในตำ่งประเทศ 
- ต้นทนุคำ่เชื่อมโยงโครงข่ำยโทรศพัท์ในตำ่งประเทศ 
- คำ่สญัญำณโทรศพัท์ทำงไกลระหวำ่งประเทศ 
- เจ้ำหนีก้ำรค้ำ 
- เจ้ำหนีอ่ื้น 
- เงินกู้ยืม 

 
611.0 
316.8 
51.4 
21.2 

1,059.8 
26.7 

260.2 
680.7 
15.0 

 
1,247.6 

226.0 
- 

19.0 
893.7 
29.2 

221.5 
144.3 

- 

ความสมเหตุสมผลและความจ าเป็นของรายการระหว่างกัน 

• ในกำรด ำเนินงำน เทเลนอร์จะส่งผู้ มีประสบกำรณ์และควำมสำมำรถตำมท่ีบริษัทร้องขอเพ่ือร่วมบริหำรงำนให้เกิดประโยชน์สูงสุด
แก่ผู้ ถือหุ้น โดยเรียกเก็บค่ำท่ีปรึกษำเป็นครัง้ครำว ทัง้นี ้ธุรกรรมรำยกำรดงักล่ำว ฝ่ำยตรวจสอบภำยในของบริษัทได้ส่งรำยงำน
ควำมเห็นให้กบัคณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึง่คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนและรับฟังค ำชีแ้จงจำกผู้บริหำรถึงควำมจ ำเป็น 
พิจำรณำควำมสมเหตสุมผล และอนมุตักิำรเข้ำท ำรำยกำรดงักล่ำวนัน้ 

• รำยได้จำกกำรให้บริกำรโทรศพัท์ในต่ำงประเทศท่ีมำจำกกำรใช้งำนโทรศพัท์ของบริษัท  เทเลนอร์ เอเชีย (อำร์โอเอช) จ ำกดั ซึง่มี
ส ำนกังำนตัง้อยู่ในประเทศไทย 

• รำยได้จำกค่ำเช่ือมโยงโครงข่ำยบริกำรข้ำมแดนอัตโนมัติมำจำกกำรใช้บริกำรของลูกค้ำของกลุ่มเทเลนอร์ท่ีเดินทำงเข้ำมำ
ทอ่งเท่ียวในประเทศไทย และใช้บริกำรผ่ำนเครือข่ำยของบริษัท โดยมีคำ่บริกำรในอตัรำตำมที่ได้ตกลงไว้ในสญัญำ 

• รำยได้และต้นทนุค่ำเช่ือมโยงโครงข่ำยระบบโทรคมนำคม รวมถึงค่ำสญัญำณโทรศพัท์ทำงไกลและค่ำบริกำรเช่ือมโยงโครงข่ำย
อินเทอร์เน็ตระหวำ่งประเทศเป็นกำรให้บริกำรเช่ือมตอ่โครงข่ำยระหวำ่ง บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ำกดั กบั บริษัท เทเลนอร์ โกลบอล 
เซอร์วสิ เอเอส 

• บริษัทได้ซือ้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส ำเร็จรูป พร้อมทัง้กำรซอ่มแซมและบ ำรุงรักษำระบบรำยปี เพ่ือช่วยในกำรปฏิบตังิำน 

6. รายการธุรกิจกับบริษัท ยูไนเต็ด ดสิทริบิวช่ัน บิซซเินส จ ากัด (“ยูดี”)  

บริษัท ยูไนเต็ด ดิสทริบิวชัน่ บิซซิเนส จ ำกดั เป็นบริษัทย่อยของบริษัท เบญจจินดำ โฮลดิง้ ซึง่ถือหุ้นร้อยละ 75 และเป็นบริษัทร่วมของ
บริษัทซึง่ถือหุ้นร้อยละ 25 โดยในขณะท ำรำยกำร นำยบุญชยั เบญจรงคกุล ประธำนกรรมกำรบริษัท เป็นผู้ ถือหุ้นร้อยละ 40 ในบริษัท 
เบญจจินดำ โฮลดิง้ จ ำกดั 

รายการธุรกิจ มูลค่ารวม (ล้านบาท) 
2560 2561 

1. รำยได้ 
- รำยได้จำกกำรขำยซิมกำร์ด ชดุซิมกำร์ด บตัรเติมเงิน และชดุเลขหมำย 
- เงินปันผล 
- ลกูหนีก้ำรค้ำ 

 
6,702.4 

5.0 
472.7 

 
2,953.2 

- 
474.4 

2.  คำ่ใช้จำ่ยและกำรช ำระเงินอ่ืน ๆ 
- คำ่ใช้จำ่ยทำงกำรตลำด 
- คำ่เชำ่และคำ่บริกำรจำ่ย 
- เจ้ำหนีก้ำรค้ำ 

 
4.1 

307.1 
26.3 

 
2.9 

157.2 
26.7 
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รายการธุรกิจ มูลค่ารวม (ล้านบาท) 
2560 2561 

- เจ้ำหนีอ่ื้น 0.1 - 

ความสมเหตุสมผลและความจ าเป็นของรายการระหว่างกัน 

• ในเดือนมิถุนำยน  2545 บริษัทและบริษัท ยูไนเต็ดคอมมูนิเกชั่น  อินดัสตรี  จ ำกัด (มหำชน) ได้โอนธุรกิจกำรจัดจ ำหน่ำย
โทรศพัท์เคล่ือนท่ีและอปุกรณ์เสริมมำยงัยูดี โดยยดูีมีสิทธิแตเ่พียงผู้ เดียวในกำรจ ำหน่ำยสินค้ำของบริษัท ควำมสมัพนัธ์เชิงธุรกิจนี ้
จะเป็นผลดีแก่บริษัทท่ีจะสำมำรถเน้นกำรประกอบและพัฒนำธุรกิจหลักของบริษัทได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  พร้อมทัง้สำมำรถ
ควบคมุต้นทนุกำรกระจำยสินค้ำได้ 

• บริษัทซือ้เคร่ืองโทรศพัท์เคล่ือนท่ีและอปุกรณ์เสริมจำกยดูี เพ่ือน ำมำจ ำหน่ำยตอ่ให้แก่ร้ำนดีแทคและส ำนกังำนบริกำร 

7. รายการธุรกิจกับบริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมช่ัน ไฮเวย์ จ ากัด (“ยูไอเอช”) 

บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชัน่ ไฮเวย์ จ ำกดั เป็นบริษัทย่อยของบริษัท เบญจจินดำ โฮลดิง้ จ ำกดั ซึง่ถือหุ้นร้อยละ 100 โดยในขณะท ำ
รำยกำร นำยบญุชยั เบญจรงคกลุ ประธำนกรรมกำรบริษัท เป็นผู้ ถือหุ้นร้อยละ 40 ในบริษัท เบญจจินดำ โฮลดิง้ จ ำกดั 

 รายการธุรกิจ  มูลค่ารวม (ล้านบาท) 
2560 2561 

1.  รำยได้ 
- รำยได้จำกกำรให้เชำ่ชว่งสถำนีฐำนและคำ่ไฟฟำ้ 
- ลกูหนีก้ำรค้ำ 

 
47.7 

4.2 

 
36.3 

3.7 
2. คำ่ใช้จำ่ยและกำรช ำระเงินอ่ืน ๆ 

- คำ่เชำ่วงจรควำมเร็วสงู (High-Speed Leased Circuit) 
- คำ่อปุกรณ์และบริกำรส ำหรับบริกำร Wi-Fi 
- เจ้ำหนีก้ำรค้ำ 
- เจ้ำหนีอ่ื้น 

 
17.8 
11.2 

3.0 
5.7 

 
7.0 
4.4 
0.8 
0.7 

ความสมเหตุสมผลและความจ าเป็นของรายการระหว่างกัน 

• ยูไอเอช ด ำเนินธุรกิจให้บริกำรเช่ำวงจรส่ือสญัญำณควำมเร็วสูงให้กบัทัง้ภำครัฐบำลและเอกชน  โดยผ่ำนโครงข่ำยใยแก้วน ำแสง
ทัว่ประเทศท่ีครบวงจรและคุณภำพสูง รวมถึงเป็นผู้ ให้บริกำรและให้บริกำรแก่บริษัทและบริษัทย่อยอย่ำงมีประสิทธิภำพอย่ำง
สม ่ำเสมอ 

• กำรท ำธุรกรรมกบัยูไอเอชเป็นประโยชน์แก่บริษัท เน่ืองจำกในปัจจุบนับริษัทไม่มีโครงข่ำยส่ือสำรข้อมลูประเภทนี  ้และยูไอเอชมี
โครงข่ำยใยแก้วควำมเร็วสงูที่มีคณุภำพและมีโครงข่ำยครอบคลมุทัว่ประเทศ 

• ฝ่ำยจดัซือ้จะจดัหำค ำเสนอรำคำจำกผู้ให้บริกำรอย่ำงน้อย 3 รำยทกุปี เพ่ือเป็นส่วนหนึง่ของกำรตรวจสอบรำคำ บริษัทจะยงัคงเช่ำ
วงจรควำมเร็วสูงจำกยูไอเอชต่อไปหำกเป็นรำคำท่ีเหมำะสมมำกกว่ำกำรใช้บริกำรจำกผู้ ให้บริกำรอ่ืน  ทัง้นี ้โดยพิจำรณำจำก
ช่ือเสียง ขนำด และคณุภำพของวงจรและต้นทนุในกำรเปล่ียนผู้ให้บริกำรและวตัถปุระสงค์ทำงกลยทุธ์ในกำรท ำธุรกรรม 

• บริษัท ดีแทค บรอดแบนด์ จ ำกดั ซึง่เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ได้ท ำสญัญำให้บริกำรวงจรส่ือสญัญำณควำมเร็วสงูภำยในประเทศ 
โดยอตัรำค่ำเช่ำใช้เทียบเคียงได้กบัรำคำตลำด และได้ท ำสญัญำให้บริกำรอปุกรณ์และบริกำรส ำหรับบริกำร Wi-Fi โดยมีอตัรำค่ำ
อปุกรณ์และบริกำรเป็นอตัรำกำรค้ำปกติ 

8. รายการธุรกิจกับบริษัท บางแสนทาวน์เฮ้าส์ จ ากัด 

ในขณะท ำรำยกำร นำยบญุชยั เบญจรงคกลุ ประธำนกรรมกำรบริษัท เป็นกรรมกำรและผู้ ถือหุ้นร้อยละ 25 ในบริษัท บำงแสนทำวเฮ้ำส์ 
จ ำกดั 
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รายการธุรกิจ มูลค่ารวม (ล้านบาท) 
2560 2561 

1. คำ่ใช้จำ่ยและกำรช ำระเงินอ่ืน ๆ 
- คำ่เชำ่ที่ดิน 

 
0.7 

 
0.7 

ความสมเหตุสมผลและความจ าเป็นของรายการระหว่างกัน 

• บริษัทเช่ำท่ีดินเพ่ือใช้เป็นสถำนท่ีปลกูสร้ำงอำคำรชุมสำยโทรศพัท์และประกอบธุรกิจของบริษัท โดยมีก ำหนดระยะเวลำกำรเช่ำ 3 
ปี และอตัรำคำ่เช่ำอยู่ในอตัรำเทียบเคียงได้กบัรำคำตลำด 

• บริษัทเช่ำท่ีดนิพร้อมสิ่งปลูกสร้ำงเพ่ือใช้ประโยชน์ในกำรจดัเก็บทรัพย์สินและประกอบธุรกิจของบริษัท มีก ำหนดระยะเวลำกำรเช่ำ 
3 ปี โดยอตัรำคำ่เช่ำอยู่ในอตัรำเทียบเคียงได้กบัรำคำตลำด 

9. รายการธุรกิจกับบริษัท คิง เพาเวอร์ สุวรรณภูมิ จ ากัด 

ในขณะท ำรำยกำร นำยจลุจิตต ์บณุยเกต ุกรรมกำรบริษัท เป็นกรรมกำรและผู้ ถือหุ้นของบริษัท คงิ เพำเวอร์ สวุรรณภมูิ จ ำกดั 

รายการธุรกิจ มูลค่ารวม (ล้านบาท) 
2560 2561 

1. คำ่ใช้จำ่ยและกำรช ำระเงินอ่ืน ๆ 
- คำ่เชำ่และคำ่บริกำรจำ่ย 
- เจ้ำหนีก้ำรค้ำ 

 
34.1 

- 

 
32.7 

1.2 

ความสมเหตุสมผลและความจ าเป็นของรายการระหว่างกัน 

• บริษัทได้รับอนญุำตจำกบริษัท คิง เพำเวอร์ สุวรรณภูมิ จ ำกดั ให้ด ำเนินกำรจ ำหน่ำยซิมกำร์ด รับช ำระค่ำบริกำรรำยเดือน พร้อม
บริกำรเตมิเงิน โดยจ่ำยคำ่สิทธิในกำรให้บริกำรในรำคำท่ีเหมำะสม (ช ำระครัง้เดียว) และแบง่รำยได้จำกกำรให้บริกำรแก่ลกูค้ำเป็น
รำยเดือน ทัง้นี ้เพ่ือเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ลูกค้ำท่ีใช้บริกำรท่ีทำ่อำกำศยำน 

• บริษัทเช่ำพืน้ท่ีในท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ ท่ำอำกำศยำนดอนเมือง และท่ำอำกำศยำนภูเก็ตตัง้เป็นส ำนกังำนบริกำรลูกค้ำของ
บริษัท โดยอตัรำค่ำเช่ำอยู่ในอตัรำเทียบเคียงได้กบัรำคำตลำด ทัง้นี ้เพ่ือเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ลูกค้ำท่ีใช้บริกำรในท่ำ
อำกำศยำน 

10.  รายการธุรกิจกับบริษัท ทอ็ปอัพฟอร์ยู จ ากัด 

บริษัท เบญจจินดำ โฮลดิง้ จ ำกดัถือหุ้นร้อยละ 100 ในบริษัท ท็อปอพัฟอร์ยู จ ำกดั โดยในขณะท ำรำยกำร นำยบุญชยั เบญจรงคกุล 
ประธำนกรรมกำรบริษัท เป็นผู้ ถือหุ้นร้อยละ 40 ในบริษัท เบญจจินดำ โฮลดิง้ จ ำกดั 

รำยกำรธุรกิจ มลูคำ่รวม (ล้ำนบำท) 
2560 2561 

1. รำยได้ 
- รำยได้จำกกำรขำยสิทธิกำรให้บริกำรเติมเงิน 
- ลกูหนีก้ำรค้ำ 

 
229.3 
20.0 

 
179.2 
16.3 

2. คำ่ใช้จำ่ยและกำรช ำระเงินอ่ืน ๆ 
- คำ่บริกำรจำ่ยและคำ่คอมมิชชัน่ 
- เจ้ำหนีก้ำรค้ำ 

 
11.4 

1.0 

 
9.2 
0.8 
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ความสมเหตุสมผลและความจ าเป็นของรายการระหว่างกัน 

• บริษัทตกลงให้บริษัท ท็อปอัพฟอร์ยู จ ำกัด เป็นตัวแทนให้บริกำรเติมเงินค่ำใช้บริกำรโทรศัพท์เคล่ือนท่ีระบบกำรเติมเงิน
อิเล็กทรอนิกส์แก่ลกูค้ำโดยคำ่ตอบแทนเป็นไปตำมสญัญำ ทัง้นี ้เพ่ือเป็นกำรเพิ่มช่องทำงให้บริกำรเตมิเงินแก่ลกูค้ำในระบบเตมิเงิน 

11. รายการธุรกิจกับบริษัท บีบี คอนเท้นท์ แอนด์ มัลตมีิเดีย จ ากัด 

บริษัท เบญจจินดำ โฮลดิง้ จ ำกดัถือหุ้นร้อยละ 100 ในบริษัท บีบี คอนเท้นท์ แอนด์ มลัติมีเดีย จ ำกดั โดยในขณะท ำรำยกำร นำยบุญ
ชยั เบญจรงคกลุ ประธำนกรรมกำรบริษัท เป็นผู้ ถือหุ้นร้อยละ 40 ในบริษัท เบญจจินดำ โฮลดิง้ จ ำกดั 

รายการธุรกิจ มูลค่ารวม (ล้านบาท) 

2560 2561 
1. คำ่ใช้จำ่ยและกำรช ำระเงินอ่ืน ๆ 

- คำ่บริกำรด้ำนข้อมลู 
- เจ้ำหนีก้ำรค้ำ 

 
2.7 
0.2 

 
0.6 
0.1 

ความสมเหตุสมผลและความจ าเป็นของรายการระหว่างกัน 

• บริษัท ได้เข้ำท ำสัญญำให้บริกำรข้อมูล  (Content Provider Access Agreement) กับบริษัท บีบี คอนเท้นท์ แอนด์ มัลติมีเดีย 
จ ำกดั โดยมุ่งเน้นกำรให้บริกำรข้อมลู (Content) แก่ลกูค้ำของบริษัท 

12. รายการธุรกิจกับบริษัท รักบ้านเกิด จ ากัด 

บริษัท เบญจจินดำ โฮลดิง้ จ ำกัดถือหุ้นร้อยละ 100 ในบริษัท รักบ้ำนเกิด จ ำกัด โดยในขณะท ำรำยกำร นำยบุญชัย เบญจรงคกุล 
ประธำนกรรมกำรเป็นผู้ ถือหุ้นร้อยละ 40 ในบริษัท เบญจจินดำ โฮลดิง้ จ ำกดั 

รายการธุรกิจ มูลค่ารวม (ล้านบาท) 
2560 2561 

1. คำ่ใช้จำ่ยและกำรช ำระเงินอ่ืน ๆ 
- คำ่บริกำรด้ำนข้อมลู 
- เจ้ำหนีอ่ื้น 

 
19.5 

4.8 

 
18.0 

1.6 

ความสมเหตุสมผลและความจ าเป็นของรายการระหว่างกัน 

• บริษัทได้เข้ำท ำสญัญำกบับริษัท รักบ้ำนเกิด จ ำกดั เพ่ือให้บริกำรข้อมลู (Content) เก่ียวกบัควำมรู้ด้ำนกำรเกษตรให้แก่เกษตรกร
ซึง่เป็นลกูค้ำของบริษัทผ่ำนกำรให้บริกำรข้อควำมสัน้ (SMS) และแอปพลิเคชนั Farmer Info ทัง้นีเ้พ่ือสนบัสนนุธุรกิจของบริษัท 

13.  รายการธุรกิจกับบริษัท วาย แอนด์ แอสโซซเิอทส์ จ ากัด 

ในขณะท ำรำยกำร นำยบญุชยั เบญจรงคกลุ ประธำนกรรมกำรบริษัท เป็นกรรมกำรและผู้ ถือหุ้นร้อยละ 25 ในบริษัท วำย แอนด์ แอสโซ
ซเิอทส์ จ ำกดั 

รายการธุรกิจ มูลค่ารวม (ล้านบาท) 
2560 2561 

1. คำ่ใช้จำ่ยและกำรช ำระเงินอ่ืน ๆ 
- คำ่บริกำรคลงัและขนสง่สินค้ำ 
- เจ้ำหนีก้ำรค้ำ 

 
53.2 

1.4 

 
1.4 

- 
 

 



บริษัท โทเทิล่ แอ็คเซส็ คอมมนิูเคชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
 

ส่วนท่ี 2 รำยกำรระหว่ำงกนั หน้ำ 102 
 

ความสมเหตุสมผลและความจ าเป็นของรายการระหว่างกัน 

• บริษัทได้เข้ำท ำสัญญำเช่ำคลังสินค้ำและโลจิสติกส์กับบริษัท  วำย แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จ ำกัด เพ่ือจัดเก็บอุปกรณ์ต่ำง ๆ ของ
บริษัท ซึง่เป็นรำยกำรธุรกิจปกตหิรือรำยกำรสนบัสนนุธุรกิจปกตขิองบริษัทโดยมีเง่ือนไขกำรค้ำทัว่ไป 

14. รายการธุรกิจกับบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ 

ในขณะท ำรำยกำร นำยจลุจิตต์ บณุยเกต ุกรรมกำรบริษัท เป็นกรรมกำรของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส์ จ ำกดั (มหำชน) 

รายการธุรกิจ มูลค่ารวม (ล้านบาท) 
2560 2561 

1. คำ่ใช้จำ่ยและกำรช ำระเงินอ่ืน ๆ 
- คำ่ใช้จำ่ยทำงกำรตลำด 
- คำ่เชำ่และคำ่บริกำรจำ่ย 
- เจ้ำหนีอ่ื้น 

 
8.7 

- 
1.3 

 
9.2 
0.2 

- 

ความสมเหตุสมผลและความจ าเป็นของรายการระหว่างกัน 

• บริษัทได้เข้ำท ำสญัญำเช่ำพืน้ท่ีอำคำรบำงส่วนจำกบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) เพ่ือใช้เป็นสถำนท่ีตดิตัง้เสำอำกำศ
และอุปกรณ์โทรคมนำคม ซึ่งเป็นรำยกำรธุรกิจปกติหรือรำยกำรสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทท่ีมีเง่ือนไขเช่นเดียวกับหรือ
เทียบเคียงได้กบักำรท ำรำยกำรนีก้บับคุคลภำยนอก 

• บริษัทได้เสนอโครงกำรควำมร่วมมือเพ่ือส่งเสริมกำรขำย (dtac reward) กบับริษัทในกลุ่ม บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) ซึง่
เป็นรำยกำรธุรกิจปกติหรือรำยกำรสนบัสนนุธุรกิจปกติของบริษัทท่ีมีเง่ือนไขเช่นเดียวกบัหรือเทียบเคียงได้กบักำรท ำรำยกำรนีก้บั
บคุคลภำยนอก 

15. รายการธุรกิจกับบริษัทในกลุ่ม คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด 

บริษัท คงิ เพำเวอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั ถือหุ้นร้อยละ 30 ในบริษัท คงิ เพำเวอร์ สวุรรณภมูิ จ ำกดั โดยในขณะท ำรำยกำร นำยจุล
จิตต์ บณุยเกต ุกรรมกำรบริษัท เป็นกรรมกำรและผู้ ถือหุ้นของบริษัท คงิ เพำเวอร์ สวุรรณภมูิ จ ำกดั 

รายการธุรกิจ มูลค่ารวม (ล้านบาท) 
2560 2561 

1. คำ่ใช้จำ่ยและกำรช ำระเงินอ่ืน ๆ 
- คำ่เชำ่และคำ่บริกำรจำ่ย 

 
1.4 

 
0.8 

ความสมเหตุสมผลและความจ าเป็นของรายการระหว่างกัน 

• บริษัทได้เข้ำท ำสญัญำเช่ำพืน้ท่ีอำคำรบำงส่วนจำกบริษัทในกลุ่มบริษัท คิง เพำเวอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั เพ่ือใช้เป็นสถำนท่ี
ติดตัง้อุปกรณ์โทรคมนำคมและบริกำรอ่ืน ๆ  ซึ่งเป็นรำยกำรธุรกิจปกติหรือรำยกำรสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทท่ีมีเง่ือนไข
เช่นเดียวกบัหรือเทียบเคียงได้กบักำรท ำรำยกำรนีก้บับุคคลภำยนอก 

16. รายการธุรกิจกับบริษัทในกลุ่ม เบญจจนิดา โฮลดิง้ จ ากัด  

ในขณะท ำรำยกำร นำยบุญชัย เบญจรงคกุล ประธำนกรรมกำรบริษัท เป็นกรรมกำรและผู้ ถือหุ้นร้อยละ 40 ในบริษัท เบญจจินดำ       
โฮลดิง้ จ ำกดั 
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รายการธุรกิจ มูลค่ารวม (ล้านบาท) 
2560 2561 

1. คำ่ใช้จำ่ยและกำรช ำระเงินอ่ืน ๆ 
- คำ่เชำ่และคำ่บริกำรจำ่ย 

 
0.1 

 
0.3 

ความสมเหตุสมผลและความจ าเป็นของรายการระหว่างกัน 

• บริษัทได้เข้ำท ำสญัญำเช่ำพืน้ท่ีอำคำรบำงส่วนจำกบริษัท เบญจจินดำ โฮลดิง้ จ ำกดั เพ่ือใช้เป็นสถำนท่ีตดิตัง้อปุกรณ์โทรคมนำคม
และบริกำรอ่ืน ๆ ซึง่เป็นรำยกำรธุรกิจปกติหรือรำยกำรสนบัสนนุธุรกิจปกติของบริษัทท่ีมีเง่ือนไขเช่นเดียวกบัหรือเทียบเคียงได้กบั
กำรท ำรำยกำรนีก้บับคุคลภำยนอก 

17. รายการธุรกิจกับบริษัท ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส อินเตอร์เนช่ันแนล (ประเทศไทย) จ ากัด 

ในขณะท ำรำยกำร นำงชนญัญำรักษ์ เพ็ชร์รัตน์ กรรมกำรบริษัท เป็นกรรมกำรผู้จดักำรของบริษัท ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส อินเตอร์เนชัน่
แนล (ประเทศไทย) จ ำกดั 

รายการธุรกิจ มูลค่ารวม (ล้านบาท) 
2560 2561 

1. คำ่ใช้จำ่ยและกำรช ำระเงินอ่ืน ๆ 
- คำ่บริกำรจำ่ย 

 
0.1 

 
- 

ความสมเหตุสมผลและความจ าเป็นของรายการระหว่างกัน 

• บริษัทได้ใช้บริกำรของบริษัท ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส อินเตอร์เนชัน่แนล (ประเทศไทย) จ ำกดั เก่ียวกบัคำ่บริกำรขนส่งซึง่เป็นรำยกำร
ธุรกิจปกติหรือรำยกำรสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทท่ีมีเง่ือนไขเช่นเดียวกับหรือเทียบเคียงได้กับกำรท ำรำยกำรนีก้ับ
บคุคลภำยนอก 

18. รายการธุรกิจกับบริษัท บีบี คอนเน็ค จ ากัด 

บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จ ำกัด (“ยูไอเอช”) เป็นผู้ ถือหุ้นในบริษัท บีบี คอนเน็ค จ ำกัด ยูไอเอชเป็นบริษัทย่อยของบริษัท 
เบญจจินดำ โฮลดิง้ จ ำกดั ซึง่ถือหุ้นร้อยละ 100 โดยในขณะท ำรำยกำร นำยบญุชยั เบญจรงคกลุ ประธำนกรรมกำรบริษัท เป็นผู้ ถือหุ้น
ร้อยละ 40 ในบริษัท เบญจจินดำ โฮลดิง้ จ ำกดั  

รายการธุรกิจ มูลค่ารวม (ล้านบาท) 
2560 2561 

1. รำยได้และกำรรับช ำระเงินอ่ืน ๆ 
- รำยได้จำกกำรบริกำร 
- ลกูหนีก้ำรค้ำ 

 
6.1 
1.2 

 
8.3 
1.2 

2. คำ่ใช้จำ่ยและกำรช ำระเงินอ่ืน ๆ 
- คำ่บริกำรจำ่ย  
- เจ้ำหนีก้ำรค้ำ 

 
168.8 
31.3 

 
74.2 
10.0 

ความสมเหตุสมผลและความจ าเป็นของรายการระหว่างกัน 

• บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ได้ท ำสัญญำให้เช่ำใช้บริกำรอินเทอร์เน็ตเกตเวย์ระหว่ำงประเทศแก่
บริษัท บีบี คอนเน็ค จ ำกดั เพ่ือประโยชน์ในกำรใช้อินเตอร์เน็ตเกตเวย์ระหว่ำงประเทศ โดยอตัรำค่ำบริกำรเทียบเคียงได้กบัรำคำ
ตลำด  



บริษัท โทเทิล่ แอ็คเซส็ คอมมนิูเคชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
 

ส่วนท่ี 2 รำยกำรระหว่ำงกนั หน้ำ 104 
 

• บริษัท บีบี คอนเน็ค จ ำกัด เป็นผู้ ให้บริกำรโทรคมนำคมเพ่ือให้บริกำรวงจรส่ือสำรควำมเร็วส่วนบุคคลระหว่ำงประเทศ 
(International Private Lease Circuit - IPLC) บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ได้ท ำสัญญำใช้บริกำร
โทรคมนำคมเพ่ือให้บริกำรวงจรส่ือสำรควำมเร็วส่วนบุคคลระหว่ำงประเทศ (IPLC) ไปยงัประเทศสิงค์โปร์และประเทศมำเลเซีย 
จำกบริษัท บีบี คอนเน็ค จ ำกดั โดยอตัรำค่ำเช่ำใช้เทียบเคียงได้กบัรำคำตลำด ค่ำใช้บริกำรถูกค ำนวณตำมกำรใช้งำนจริง ซึง่เป็น
รำยกำรธุรกิจปกติหรือรำยกำรสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทท่ีมีเง่ือนไขเช่นเดียวกับหรือเ ทียบเคียงได้กับกำรท ำรำยกำรนีก้ับ
บคุคลภำยนอก 

19. รายการธุรกิจกับบริษัท วายเอ เซลส์ แอนด์ เซอร์วสิเซส จ ากัด 

บริษัท เบญจจินดำ โฮลดิง้ จ ำกดัถือหุ้นร้อยละ 99 ในบริษัท วำยเอ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิสเซส จ ำกดั โดยในขณะท ำรำยกำร นำยบุญชยั 
เบญจรงคกลุ ประธำนกรรมกำรบริษัท เป็นผู้ ถือหุ้นร้อยละ 40 ในบริษัท เบญจจินดำ โฮลดิง้ จ ำกดั 

รายการธุรกิจ มูลค่ารวม (ล้านบาท) 
2560 2561 

1. รำยได้และกำรรับช ำระเงินอ่ืน ๆ 
- รำยได้จำกกำรขำยเคร่ืองโทรศพัท์เคลื่อนที่ 

 
- 

 
0.2 

2. คำ่ใช้จำ่ยและกำรช ำระเงินอ่ืน ๆ 
- คำ่บริกำรคลงัและขนสง่สินค้ำ 
- เจ้ำหนีก้ำรค้ำ 
- เจ้ำหนีก้ำรค้ำอื่น 

 
48.3 
15.5 

- 

 
125.0 
36.0 
11.0 

ความสมเหตุสมผลและความจ าเป็นของรายการระหว่างกัน 

• บริษัทได้ใช้บริกำรของบริษัท วำย เอ เซลส์ แอนด์ เซอร์วสิเซส จ ำกดั เก่ียวกบักำรบริกำรบริหำรคลงัสินค้ำและขนส่งสินค้ำ ซึง่เป็น
รำยกำรธุรกิจปกติหรือรำยกำรสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทท่ีมีเง่ือนไขเช่นเดียวกับหรือเทียบเคียงได้กับกำรท ำรำยกำรนีก้ับ
บคุคลภำยนอก 

20. รายการธุรกิจกับบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) 

ในขณะท ำรำยกำร นำงสำวธันวดี วงศ์ธีรฤทธ์ิ กรรมกำรบริษัท (ณ ขณะนัน้)  เป็นกรรมกำรของบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ำกดั 
(มหำชน) 

รายการธุรกิจ มูลค่ารวม (ล้านบาท) 
2560 2561 

1. รำยได้และกำรรับช ำระเงินอ่ืน ๆ 
- รำยได้จำกกำรบริกำร 
- ลกูหนีก้ำรค้ำ 

 
- 
- 

 
0.6 
0.3 

2. คำ่ใช้จำ่ยและกำรช ำระเงินอ่ืน ๆ 
- คำ่บริกำรจำ่ย 

 
- 

 
0.1 

ความสมเหตุสมผลและความจ าเป็นของรายการระหว่างกัน 

• บริษัทให้บริกำรอินเทอร์เน็ตเกตเวย์ระหว่ำงประเทศ (International Internet Gateway Services) กบับริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศ
ไทย จ ำกดั (มหำชน) โดยมีระยะเวลำตำมสญัญำหนึง่ปี โดยมีรำคำและเง่ือนไขที่เทียบเคียงได้กบัรำคำตลำด ซึง่เป็นรำยกำรธุรกิจ
ปกตขิองบริษัทท่ีมีเง่ือนไขเช่นเดียวกบัหรือเทียบเคียงได้กบักำรท ำรำยกำรนีก้บับคุคลภำยนอก 
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• บริษัทได้ซือ้บริกำรเช่ือมโยงเครือข่ำยส่ือสำร (Manage Link Service) ของบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน)  เพ่ือ
น ำไปใช้กบัลูกค้ำของบริษัท โดยมีรำคำและเง่ือนไขทัว่ไปท่ีบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) ให้กบัลกูค้ำรำยอ่ืนใน
รูปแบบเดียวกัน จึงเป็นรำยกำรสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทท่ีมีเง่ือนไขเช่นเดียวกับหรือเทียบเคียงได้กับกำรท ำรำยกำรนีก้บั
บคุคลภำยนอก 

21. รายการธุรกิจกับบริษัท พพิิธภัณฑ์ศิลปะไทย จ ากัด 

ในขณะท ำรำยกำร นำยบุญชัย เบญจรงคกุล ประธำนกรรมกำรบริษัท เป็นประธำนกรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรบริษัท 
พิพิธภณัฑ์ศลิปะไทยร่วมสมยั จ ำกดั 

รายการธุรกิจ มูลค่ารวม (ล้านบาท) 
2560 2561 

1. คำ่ใช้จำ่ยและกำรช ำระเงินอ่ืน ๆ 
- คำ่ใช้จำ่ยทำงกำรตลำด 

 
- 

 
0.1 

ความสมเหตุสมผลและความจ าเป็นของรายการระหว่างกัน 

• บริษัทได้จดัซือ้หนงัสือธนบตัร รัชกำลท่ี 9 ซึง่จดัท ำโดย บริษัท พิพิธภณัฑ์ศิลปะไทย จ ำกดั เพ่ือเป็นของท่ีระลึกให้กบัส่ือมวลชน
และผู้ มีส่วนได้เสียตำ่ง ๆ เน่ืองในโอกำสปีใหม่ 2561 โดยมีเง่ือนไขเช่นเดียวกบัท่ีบริษัท พิพิธภณัฑ์ศลิปะไทย จ ำกดั ให้กบัผู้ซือ้รำย
อ่ืนจงึเป็นรำยกำรสนบัสนนุธุรกิจปกตขิองบริษัทท่ีมีเง่ือนไขเช่นเดียวกบัหรือเทียบเคียงได้กบักำรท ำรำยกำรนีก้บับคุคลภำยนอก 

นอกเหนือจำกรำยกำรระหว่ำงกนัท่ีเกิดจำกบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนัดงัรำยกำรข้ำงต้นแล้ว ไม่มีรำยกำรอ่ืนท่ีมีสำระส ำคญัอย่ำงมีนยัส ำคญั
อนัเป็นผลตอ่ส่วนได้ส่วนเสียของประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร คณะกรรมกำร และผู้ ถือหุ้นท่ีมีอ ำนำจควบคมุ ซึง่อยู่ในต ำแหน่ง ณ วนัสิน้สุด
ปีบญัชีวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 

มาตรการและขัน้ตอนการอนุมัตกิารท ารายการระหว่างกัน 

บริษัทได้ก ำหนดนโยบำยและขัน้ตอนกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกันเพ่ือให้เป็นไปอย่ำงโปร่งใสและเป็นไปเพ่ือผลประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของ
บริษัท โดยบริษัทได้ก ำหนดแนวทำงกำรปฏิบตังิำนภำยในท่ีเก่ียวข้องกบักำรเข้ำท ำรำยกำรระหวำ่งของบริษัทหรือบริษัทย่อยกบับุคคลท่ี
เก่ียวโยงกัน ทัง้นี ้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์กำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกันตำมประกำศ  ก.ล.ต. และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยท่ี
เก่ียวข้อง 

นอกจำกนี ้บริษัทยงัได้ขออนมุตัใินหลกักำรจำกคณะกรรมกำรบริษัทส ำหรับกำรเข้ำท ำรำยกำรระหว่ำงกนัท่ีเป็นรำยกำรธุรกิจปกตหิรือ
รำยกำรสนบัสนนุธุรกิจปกตขิองบริษัท มีสำระส ำคญัสรุปได้ดงันี ้

(1) กำรซือ้และจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์ต่ำง ๆ รวมถงึ กำรซือ้และจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์ด้ำนโทรคมนำคม (รวมถงึ ชดุโทรศพัท์พร้อมซมิกำร์ด 
(Phone Kits) บตัรเตมิเงิน ซมิกำร์ด ชดุเลขหมำยระบบรำยเดือน (SIM Card Packages) และชดุเลขหมำยระบบเตมิเงิน (Starter 
Kits) และกำรขำยผลิตภณัฑ์เตมิเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Refill) 

(2) กำรจดัหำบริกำรตำ่ง ๆ รวมถงึ 
- กำรจดัหำบริกำรซอ่มบ ำรุง (รวมถงึบริกำรตดิตัง้) สถำนีฐำนและอปุกรณ์สถำนีรับส่งสญัญำณ (Cell Site)  
- กำรจดัหำบริกำรข้อมลูที่เป็นเนือ้หำ (Content Provider Access) 
- กำรจดัหำบริกำรข้ำมแดนอตัโนมตั ิ(International Roaming) 
- กำรจดัหำบริกำรด้ำนกำรจดักำรคำ่ใช้จ่ำยและกำรบริกำรธุรกิจ 
- กำรจดัหำจดุเช่ือมตอ่โครงข่ำย และกำรแบง่ส่วนคำ่ใช้จ่ำยของบริกำรโทรคมนำคมระหวำ่งประเทศ และ 
- กำรจดัหำบริกำรกำรจดัเก็บคำ่ใช้บริกำร (Outsource Bill-Collection Service) 

(3) กำรเช่ำทรัพย์สินและกำรเช่ำวงจรส่ือสำรตำ่ง ๆ รวมถงึ 
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- กำรเช่ำวงจรส่ือสำรข้อมลูควำมเร็วสงู (High Speed Leased Circuit) และ 
- กำรเช่ำท่ีดนิ พืน้ท่ีส ำนกังำนและคลงัสินค้ำ 

(4) กำรจ่ำยคำ่นำยหน้ำแก่บคุคลที่มีส่วนได้เสียในกำรให้บริกำรด้ำนจดัจ ำหน่ำยหรือบริกำรอ่ืน ๆ (เช่น กำรจดัจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์เติม
เงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท) 

(5) กำรจดัหำและบ ำรุงรักษำบริกำรด้ำนโทรคมนำคม รวมถึงกำรจดัหำจุดเช่ือมต่อโครงข่ำย และกำรแบ่งส่วนค่ำใช้จ่ำยของบริกำร
โทรคมนำคมระหวำ่งประเทศ 

(6) กำรจัดหำสินค้ำหรือผลิตภัณฑ์ บริกำร และ/หรือ กำรเข้ำท ำสัญญำใด ๆ ท่ีจ ำเป็น และ/หรือ เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกในกำร
สนบัสนนุกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท (รวมทัง้กำรจดัหำประกนัภยั) และ 

(7) กำรจดัหำหรือรับผลิตภณัฑ์และ/หรือบริกำรอ่ืน ๆ ซึง่เก่ียวข้องกบักำรจดัหำหรือรับผลิตภณัฑ์และ/หรือบริกำรตำมท่ีระบุไว้ในข้อ 
(1) ถงึ (6) ข้ำงต้น 

ทัง้นี ้บริษัทได้ก ำหนดขัน้ตอนกำรอนมุตัริำยกำรระหวำ่งกนัท่ีเกิดขึน้จริงในระหว่ำงปี ตำมกรอบท่ีได้รับอนมุตัคิณะกรรมกำรบริษัท ดงันี ้

(1) ในกรณีท่ีมูลค่ำของรำยกำรตัง้แต่ 500,000 บำทขึน้ไป แต่น้อยกว่ำ 10 ล้ำนบำท ผู้บริหำรระดบัสูงจะเป็นผู้สอบทำนและอนมุตัิ
รำยกำร 

(2) ในกรณีท่ีมลูคำ่รำยกำรเทำ่กบัหรือมำกกว่ำ 10 ล้ำนบำท แตน้่อยกวำ่ 100 ล้ำนบำท ผู้บริหำรระดบัสงูจะเป็นผู้สอบทำนและอนมุัติ
รำยกำร นอกจำกนัน้ ฝ่ำยตรวจสอบภำยในจะท ำหน้ำท่ีตรวจสอบกำรก ำหนดรำคำรวมถงึเง่ือนไขอ่ืน ๆ ส ำหรับรำยกำรระหว่ำงกัน
นัน้วำ่เป็นไปตำมเง่ือนไขกำรค้ำปกตแิละก่อควำมเสียหำยให้กบับริษัทและผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยหรือไม่ ฝ่ำยตรวจสอบภำยในจะจดัท ำ
รำยงำนกำรสอบทำนรำยกำรระหว่ำงกนั (Review Report) และส่งให้คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นรำยไตรมำส 

(3) ในกรณีท่ีมลูค่ำรำยกำร (ซึง่อำจเป็นรำยกำรเดียว หรือหลำยรำยกำรรวมกนัท่ีได้เข้ำท ำในระหว่ำง 6 เดือนกบัคู่สญัญำเดียวกันท่ี
เป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั) เท่ำกบัหรือมำกกว่ำ 100 ล้ำนบำทคณะกรรมกำรตรวจสอบจะต้องสอบทำนและอนุมตัิรำยกำรก่อนท่ี
บริษัทจะสำมำรถด ำเนินกำรท ำสญัญำหรือตกลงเข้ำท ำรำยกำรได้โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบจะพิจำรณำกำรก ำหนดรำคำและ
เง่ือนไขของรำยกำรโดยเปรียบเทียบกบัวธีิปฏิบตัทิัว่ไปในอตุสำหกรรม 
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ส่วนที่ 3 

ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 

13 ข้อมูลทางการเงนิท่ีส าคัญ 

13.1 งบการเงนิ 

13.1.1 ช่ือผู้สอบบัญชีส าหรับงบการเงนิของบริษัทและงบการเงนิรวม 

งบการเงินปี 2559 

นำงกิ่งกำญจน์ อศัวรังสฤษฎ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุำต เลขทะเบียน 4496 จำก บริษัท ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 

งบการเงินปี 2560 

นำงกิ่งกำญจน์ อศัวรังสฤษฎ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุำต เลขทะเบียน 4496 จำก บริษัท ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 

งบการเงินปี 2561 

นำงกิ่งกำญจน์ อศัวรังสฤษฎ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุำต เลขทะเบียน 4496 จำก บริษัท ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 

13.1.2 สรุปรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีในระยะ 3 ปีท่ีผ่านมา ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข
และมีข้อสังเกตดังรายละเอียดดังนี ้

ผู้สอบบัญชีได้ให้ความเหน็ส าหรับงบการเงนิปี 2559 ดังน้ี  

ข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบงบกำรเงินรวมของบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย (กลุ่ม
บริษัท) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2559 งบก ำไรขำดทุนรวม งบก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จรวม งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม ส ำหรับปีสิน้สุดวนัเดียวกันและ
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวม รวมถึงหมำยเหตสุรุปนโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั และได้ตรวจสอบงบกำรเงินเฉพำะ
กิจกำรของบริษัท โทเทิล่ แอ็คเซส็ คอมมนิูเคชัน่ จ ำกดั (มหำชน) ด้วยเช่นกนั 

ข้ำพเจ้ำเห็นว่ำ งบกำรเงินข้ำงต้นนีแ้สดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2559 ผลกำรด ำเนินงำนและกระแสเงินสด
ส ำหรับปีสิน้สุดวนัเดียวกันของบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชัน่ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย และเฉพำะของ
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชัน่ จ ำกดั (มหำชน) โดยถูกต้องตำมท่ีควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงิน  

เกณฑ์ในการแสดงความเหน็  

ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตัิงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ควำมรับผิดชอบของข้ำพเจ้ำได้กล่ำวไว้ในส่วนของควำม
รับผิดชอบของผู้สอบบญัชีตอ่กำรตรวจสอบงบกำรเงินในรำยงำนของข้ำพเจ้ำ ข้ำพเจ้ำมีควำมเป็นอิสระจำกกลุ่มบริษัท
ตำมข้อก ำหนดจรรยำบรรณของผู้ประกอบวิชำชีพบญัชีท่ีก ำหนดโดยสภำวิชำชีพบญัชีในพระบรมรำชูปถมัภ์ ในส่วนท่ี
เก่ียวข้องกับกำรตรวจสอบงบกำรเงิน และข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติตำมข้อก ำหนดด้ำนจรรยำบรรณอ่ืน ๆ ตำมท่ีระบุใน
ข้อก ำหนดนัน้ด้วย ข้ำพเจ้ำเช่ือว่ำหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีข้ำพเจ้ำได้รับเพียงพอและเหมำะสมเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในกำร
แสดงควำมเหน็ของข้ำพเจ้ำ 

ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น 

ทัง้นี ้ข้ำพเจ้ำมิได้แสดงควำมเห็นอย่ำงมีเง่ือนไขตอ่กรณีตอ่ไปนีแ้ตอ่ย่ำงใด  
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ข้ำพเจ้ำขอให้สงัเกตหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมข้อตอ่ไปนี ้

1. คดีฟ้องร้องและข้อพิพำททำงกำรค้ำท่ีส ำคญั  

ก. ตำมที่กล่ำวในหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมข้อ 33 บริษัทมีคดีฟ้องร้องและข้อพิพำททำงกำรค้ำเร่ือง
ค่ำเช่ือมโยงโครงข่ำยโทรคมนำคม (Access Charge) กับบริษัท ทีโอที จ ำกัด (มหำชน) (“ทีโอที”) โดย
บริษัทได้บันทึกค่ำเช่ือมโยงโครงข่ำยโทรคมนำคม  (Access Charge) ในอัตรำค่ำเช่ือมต่อโครงข่ำย
โทรคมนำคม (Interconnection Charge) ตัง้แตว่นัท่ี 18 พฤศจิกำยน 2549 ถงึวนัท่ี 7 พฤศจิกำยน 2550 
ไว้แล้วในงบกำรเงินจ ำนวน 1,973 ล้ำนบำท และเม่ือวันท่ี 8 พฤศจิกำยน 2550 บริษัทได้แจ้งยกเลิก
ข้อตกลงกำรเช่ือมโยงโครงข่ำยโทรคมนำคมเดิมทัง้สองฉบบั (Access Charge) บริษัทจึงมิได้บนัทึกค่ำ
เช่ือมโยงโครงข่ำยโทรคมนำคม  (Access Charge) ตัง้แต่วันท่ี 8 พฤศจิกำยน 2550 จนถึงวันท่ี 31 
ธันวำคม  2559 ในงบกำรเงิน เพรำะฝ่ำยบริหำรเห็นว่ำภำระท่ีจะต้องช ำระค่ำ เช่ือมโยงโครงข่ำย
โทรคมนำคม (Access Charge) ตำมข้อตกลงเดมิได้สิน้สดุลง อย่ำงไรก็ตำม ปัจจบุนัทีโอทียงัมิได้เข้ำท ำ
สญัญำเช่ือมต่อโครงข่ำยโทรคมนำคม (Interconnection Charge) กบับริษัท นอกจำกนี ้ทีโอทีได้ย่ืนค ำ
ฟ้องต่อศำลปกครองกลำง เม่ือวนัท่ี 9 พฤษภำคม 2554 และค ำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมค ำฟ้องเม่ือวนัท่ี 7 
กนัยำยน 2554 เรียกร้องให้บริษัท กสท โทรคมนำคม จ ำกดั (มหำชน) (“กสท”) และบริษัทร่วมกนัช ำระ
ค่ำเสียหำยจำกค่ำเช่ือมโยงโครงข่ำยโทรคมนำคม  (Access Charge) ถึงวนัท่ี 9 พฤษภำคม 2554 (วนั
ฟ้อง) พร้อมภำษีมลูค่ำเพิ่มและดอกเบีย้รวมเป็นจ ำนวนประมำณ 113,319 ล้ำนบำท ซึง่ต่อมำเม่ือวนัท่ี 
31 กรกฎำคม 2557 ทีโอทีได้ย่ืนค ำร้องขอแก้ไขเพิ่มเตมิค ำฟ้องโดยแก้ไขเพิ่มเตมิจ ำนวนคำ่เสียหำยจนถึง
วนัท่ี 10 กรกฎำคม 2557 พร้อมภำษีมลูค่ำเพิ่มและดอกเบีย้เป็นจ ำนวนเงินประมำณ 245,638 ล้ำนบำท 
จำกควำมเห็นของท่ีปรึกษำกฎหมำยของบริษัท ผู้บริหำรของบริษัทมีควำมเช่ือมั่นว่ำบริษัทไม่มีภำระท่ี
จะต้องช ำระค่ำเช่ือมโยงโครงข่ำย (Access Charge) ตำมข้อตกลงเดิมที่ทีโอทีเรียกร้อง เน่ืองจำกเช่ือวำ่
ข้อตกลงเดิมดงักล่ำวไม่เป็นไปตำมหลกักฎหมำยในปัจจุบนั (ประกำศของกทช.) และบริษัทได้มีหนงัสือ
บอกเลิกข้อตกลงเดมิแล้ว ขณะนีข้้อพิพำททำงกำรค้ำดงักล่ำวอยู่ในระหว่ำงกำรด ำเนินกำรตำมกฎหมำย 
และคดีฟ้องร้องอยู่ภำยใต้กระบวนกำรพิจำรณำคดีของศำล  ซึง่ผลของข้อพิพำทดงักล่ำวยงัไม่สำมำรถ
ระบไุด้และขึน้อยู่กบัผลกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำยและกระบวนกำรยตุธิรรมในอนำคต 

ข. ตำมท่ีกล่ำวในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมข้อ  34 บริษัทและบริษัทย่อยแห่งหนึ่งมีข้อพิพำททำง
กำรค้ำท่ีส ำคญักับ กสท ท่ีเก่ียวข้องกับผลประโยชน์ตอบแทนตำมสัญญำให้ด ำเนินกำรให้บริกำรวิทยุ
คมนำคมระบบเซลลูล่ำร์ของบริษัท ขณะนีข้้อพิพำททำงกำรค้ำดงักล่ำวอยู่ภำยใต้กระบวนกำรพิจำรณำ
ของศำลและกระบวนกำรทำงอนญุำโตตลุำกำร ผลของข้อพิพำททำงกำรค้ำดงักล่ำวยงัไม่สำมำรถระบุได้
และขึน้อยู่กบักระบวนกำรยตุธิรรมในอนำคต  

ค. ตำมท่ีกล่ำวในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมข้อ  35 บริษัทมีข้อพิพำทกับ กสท เก่ียวกับเคร่ืองและ
อปุกรณ์โทรคมนำคม เน่ืองจำกบริษัทได้ติดตัง้และเช่ือมตอ่เคร่ืองและอปุกรณ์ย่ำนควำมถ่ี 2.1 GHz ของ
บริษัทย่อยบนเคร่ืองและอุปกรณ์ตำมสญัญำสมัปทำน ขณะนีข้้อพิพำทดงักล่ำวอยู่ภำยใต้กระบวนกำร
ทำงอนุญำโตตุลำกำร ซึ่งผลของข้อพิพำทดังกล่ำวยังไม่สำมำรถระบุได้และขึน้อยู่กับกระบวนกำร
ยตุธิรรมในอนำคต 

2. ควำมเส่ียงจำกข้อก ำหนดและกำรเปล่ียนแปลงทำงกฎหมำยท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจโทรคมนำคมท่ีส ำคญับำง
ประกำร 
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ก. ตำมท่ีกล่ำวในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมข้อ 36 เร่ือง ควำมเส่ียงจำกข้อก ำหนดและกำร
เปล่ียนแปลงทำงกฎหมำยท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจโทรคมนำคมที่ส ำคญับำงประกำร  บริษัทและบริษัทย่อยมี
ควำมเส่ียงในเร่ืองดงักล่ำวซึง่รวมถึงสญัญำสมัปทำนกบั กสท ในกำรด ำเนินงำนให้บริกำรวิทยุคมนำคม
ระบบเซลลูล่ำร์ในย่ำนควำมถ่ี 800 MHz และ 1800 MHz จะสิน้สุดในวันท่ี 15 กันยำยน 2561 และ
ใบอนญุำตประกอบกิจกำรโทรคมนำคมเคล่ือนท่ีสำกลย่ำน 2.1 GHz ของบริษัทย่อยจะสิน้สุดในวนัท่ี 6 
ธนัวำคม 2570 ดงันัน้ กระบวนกำรในกำรได้รับใบอนญุำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้มีเพียงพอและมีต้นทนุกำร
ได้มำท่ีเหมำะสมเพ่ือใช้ในกำรประกอบกิจกำรโทรศพัท์เคล่ือนท่ีจงึมีควำมส ำคญัอย่ำงมำกตอ่บริษัทและ
บริษัทย่อยในกำรด ำเนินธุรกิจในกิจกำรโทรคมนำคม 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 

เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบคือเร่ืองต่ำง ๆ ท่ีมีนยัส ำคญัท่ีสุดตำมดลุยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชำชีพของข้ำพเจ้ำในกำร
ตรวจสอบงบกำรเงินส ำหรับงวดปัจจุบนั ข้ำพเจ้ำได้น ำเร่ืองเหล่ำนีม้ำพิจำรณำในบริบทของกำรตรวจสอบงบกำรเงิน
โดยรวมและในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ ทัง้นี ้ข้ำพเจ้ำไม่ได้แสดงควำมเห็นแยกต่ำงหำกส ำหรับเร่ืองเหล่ำนี ้ 

ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตัิงำนตำมควำมรับผิดชอบท่ีได้กล่ำวไว้ในส่วนของ ความรับผิดชอบของผู้สอบบญัชีต่อการตรวจสอบ
งบการเงิน ในรำยงำนของข้ำพเจ้ำ ซึง่ได้รวมควำมรับผิดชอบท่ีเก่ียวกับเร่ืองเหล่ำนีด้้วย กำรปฏิบตัิงำนของข้ำพเจ้ำได้
รวมวิธีกำรตรวจสอบท่ีออกแบบมำเพ่ือตอบสนองต่อกำรประเมินควำมเส่ียงจำกกำรแสดงข้อมลูท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอนั
เป็นสำระส ำคญัในงบกำรเงิน ผลของวิธีกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ ซึง่ได้รวมวิธีกำรตรวจสอบส ำหรับเร่ืองเหล่ำนีด้้วย 
ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเหน็ของข้ำพเจ้ำตอ่งบกำรเงินโดยรวม 

เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ พร้อมวธีิกำรตรวจสอบส ำหรับแตล่ะเร่ืองมีดงัตอ่ไปนี ้

หนีสิ้นทีอ่าจเกิดข้ึนจากคดีฟอ้งร้องและข้อพิพาททางการค้าทีส่ าคญั 

ตำมท่ีกล่ำวในวรรคข้อมลูและเหตกุำรณ์ท่ีเน้น เก่ียวกบัคดีฟ้องร้องและข้อพิพำททำงกำรค้ำท่ีส ำคญัและตำมท่ีกล่ำวใน
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมข้อ 33 ข้อ 34 และ ข้อ 35 บริษัทและบริษัทย่อยแห่งหนึ่งมีคดีฟ้องร้องและข้อพิพำท
ทำงกำรค้ำท่ีส ำคญัดงักล่ำว 

ขณะนีข้้อพิพำททำงกำรค้ำดงักล่ำวอยู่ในระหว่ำงกำรด ำเนินกำรตำมกฎหมำย และคดีฟ้องร้องอยู่ภำยใต้กระบวนกำร
พิจำรณำคดีของศำล ซึง่ผลของข้อพิพำททำงกำรค้ำและคดีฟ้องร้องดงักล่ำวยงัไม่สำมำรถระบุได้และขึน้อยู่กบัผลกำร
ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำยและกระบวนกำรยุติธรรมในอนำคต ซึ่งรวมถึงควำมไม่แน่นอนเก่ียวกับระยะเวลำ 
และจ ำนวนเงินอนัอำจเกิดจำกผลของคดีฟ้องร้องและข้อพิพำททำงกำรค้ำ ฝ่ำยบริหำรจึงจ ำเป็นต้องใช้ดลุยพินิจอย่ำง
มำกในกำรพิจำรณำซึ่งรวมถึงกำรพิจำรณำข้อกฏหมำยต่ำง ๆ ท่ีเก่ียวข้องในกำรประเมินผลของคดีฟ้องร้องและข้อ
พิพำททำงกำรค้ำเพ่ือใช้ในกำรประมำณกำรหนีส้ินจำกควำมเสียหำยเน่ืองจำกควำมไม่แน่นอนและควำมซบัซ้อนของ
คดีฟ้องร้องและข้อพิพำททำงกำรค้ำดงักล่ำว จงึได้ก ำหนดเป็นเร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ 

ข้ำพเจ้ำได้สอบถำมฝ่ำยบริหำรของบริษัทและบริษัทย่อยเก่ียวกับกระบวนกำรรวบรวม ติดตำม และประเมินผลข้อ
พิพำทและคดีฟ้องร้องต่ำง ๆ ท่ีส ำคญัของบริษัทและบริษัทย่อย และประเมินกำรใช้ดุลยพินิจของฝ่ำยบริหำรในกำร
ประเมินผลของคดีฟ้องร้องและข้อพิพำททำงกำรค้ำดงักล่ำวโดยท ำกำรตรวจสอบซึง่รวมถึงวธีิกำรตอ่ไปนี ้ 

ก) สอบถำมข้อมลูท่ีเก่ียวข้องจำกฝ่ำยบริหำรของบริษัทและบริษัทย่อยเก่ียวกบัคดีควำมและข้อพิพำทท่ีส ำคญั

ดงักล่ำว 
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ข) สอบทำนหนงัสือยืนยนัคดีควำมและข้อพิพำทจำกทนำยควำมภำยนอกบริษัทและบริษัทย่อยและประเมินผล

ของหนังสือยืนยันดังกล่ำว สอบถำมรำยละเอียดควำมคืบหน้ำของคดีฟ้องร้องและข้อพิพำททำงกำรค้ำ

ทัง้หมดจำกฝ่ำยกฎหมำยและฝ่ำยบริหำรของบริษัทและบริษัทย่อย ตลอดจนวิธีกำรท่ีผู้บริหำรใช้ในกำร

ประเมินและพิจำรณำประมำณกำรหนีส้ินจำกคดีฟ้องร้องและข้อพิพำททำงกำรค้ำ รวมถึงสอบทำนรำยงำน

ควำมเห็นของท่ีปรึกษำกฎหมำยภำยนอกของบริษัทและบริษัทย่อยซึ่งใช้ประกอบกำรพิจำรณำของฝ่ำย

บริหำร  

ค) ประเมินกำรเปิดเผยข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัคดีฟ้องร้องและข้อพิพำททำงกำรค้ำท่ีส ำคญัในหมำยเหตปุระกอบ

งบกำรเงินรวม 

การประเมินการด้อยค่าของสิทธิการใช้อุปกรณ์รอตดับญัชีและอุปกรณ์ที่ใช้ในการด าเนินงานสนบัสนุนการให้บริการ
โทรคมนาคมระบบเซลลูลาร์ 

ตำมท่ีกล่ำวไว้ในหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมข้อ 13 และ 14 กำรประเมินกำรด้อยค่ำของสิทธิกำรใช้อุปกรณ์รอตดั
บญัชีและอุปกรณ์ท่ีใช้ในกำรด ำเนินงำนสนบัสนุนกำรให้บริกำรโทรคมนำคมระบบเซลลูลำร์ของบริษัทและบริษัทย่อย
จ ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจท่ีส ำคัญของฝ่ำยบริหำรของบริษัทและบริษัทย่อยท่ีเก่ียวข้องกับกำรคำดกำรณ์ผลกำร
ด ำเนินงำนในอนำคต กำรประเมินแผนงำนในอนำคตในกำรจดักำรและกำรใช้งำนสินทรัพย์ดงักล่ำว กำรดแูลรักษำและ
กำรลงทนุในอนำคต และกำรก ำหนดอตัรำคิดลดและสมมติฐำนท่ีส ำคญั ดงันัน้จึงมีควำมไม่แน่นอนของประมำณกำร
กระแสเงินสดในอนำคตซึ่งใช้ในกำรประเมินกำรด้อยค่ำของสิทธิกำรใช้อุปกรณ์รอตดับญัชีและอุปกรณ์ท่ีใช้ในกำร
ด ำเนินงำนสนบัสนนุกำรให้บริกำรโทรคมนำคมระบบเซลลลูำร์ 

ข้ำพเจ้ำได้ประเมินกำรพิจำรณำกำรด้อยค่ำของสิทธิกำรใช้อุปกรณ์รอตัดบญัชีและอุปกรณ์ท่ีใช้ในกำรด ำเนินงำน
สนบัสนนุกำรให้บริกำรโทรคมนำคมระบบเซลลูลำร์ของฝ่ำยบริหำร โดยประเมินกำรก ำหนดหน่วยสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิด
เงินสดและแบบจ ำลองทำงกำรเงินท่ีฝ่ำยบริหำรของบริษัทและบริษัทย่อยเลือกใช้โดยกำรท ำควำมเข้ำใจกระบวนกำร
พิจำรณำของฝ่ำยบริหำรว่ำสอดคล้องตำมลักษณะกำรให้ประโยชน์และคำดกำรณ์กำรให้ประโยชน์ในอนำคตของ
สินทรัพย์หรือไม่ ข้ำพเจ้ำได้ท ำควำมเข้ำใจและประเมินในเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้

ก) สมมติฐำนท่ีใช้ในกำรจดัท ำแผนและคำดกำรณ์กระแสเงินสดในอนำคตของบริษัทและบริษัทย่อย โดยกำรท ำ

ควำมเข้ำใจกระบวนกำรท่ีท ำให้ได้มำซึง่ประมำณกำรกระแสเงินสดในอนำคตดงักล่ำว เปรียบเทียบสมมติฐำน

ดงักล่ำวกบัแหล่งข้อมลูภำยนอกท่ีมีและข้อมลูภำยในท่ีบริษัทและบริษัทย่อยมีสอบทำนประมำณกำรกระแส

เงินสดในอนำคตดงักล่ำวกับข้อมลูกำรประมำณกำรท่ีได้รับกำรอนมุัติจำกฝ่ำยบริหำรและแผนงำนธุรกิจของ

บริษัทและบริษัทย่อย และพิจำรณำควำมแม่นย ำของประมำณกำรกระแสเงินสดในอดีตกบัผลกำรด ำเนินงำนท่ี

เกิดขึน้จริง  

ข) อัตรำคิดลด โดยเปรียบเทียบต้นทุนถัวเฉล่ียของเงินทุนของบริษัท และเปรียบเทียบกับต้นทุนถัวเฉล่ียของ

เงินทนุของบริษัทอ่ืนในอตุสำหกรรม 

ค) สมมตฐิำนและวธีิกำรท่ีฝ่ำยบริหำรของบริษัทและบริษัทย่อยใช้ในกำรค ำนวณหำมลูค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืนของ

สินทรัพย์ 
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นอกจำกนี ้ข้ำพเจ้ำได้ประเมินกำรเปิดเผยข้อมลูของผู้บริหำรของบริษัทและบริษัทย่อยเก่ียวกบักำรประเมินกำรด้อยค่ำ
ของสิทธิกำรใช้อุปกรณ์รอตัดบัญชีและอุปกรณ์ท่ีใช้ในกำรด ำเนินงำนสนับสนุนกำรให้บริกำรโทรคมนำคมระบบ
เซลลลูำร์ 

การรับรู้รายไดจ้ากการให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนที ่

ตำมท่ีกล่ำวในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมข้อ 4.1 นโยบำยกำรบญัชีของกำรรับรู้รำยได้ บริษัทและบริษัทย่อยมี
โครงสร้ำงกำรก ำหนดรำคำและเง่ือนไขกำรเรียกเก็บค่ำบริกำรโทรศพัท์เคล่ือนท่ีท่ีหลำกหลำยเพ่ือตอบสนองกำรใช้งำน
ของผู้ใช้บริกำร และมีจ ำนวนรำยกำรกำรให้บริกำรท่ีมีนยัส ำคญั สถำนกำรณ์กำรแข่งขนัในอตุสำหกรรมโทรคมนำคมไร้
สำยท่ีมำกขึน้ ดงันัน้ ข้ำพเจ้ำจึงพิจำรณำเป็นเร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบในเร่ืองมลูค่ำและเวลำในกำรรับรู้รำยได้จำก
กำรให้บริกำรโทรศพัท์เคล่ือนท่ี 

ข้ำพเจ้ำได้ท ำกำรตรวจสอบซึ่งรวมถึงกำรประเมินนโยบำยกำรบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อยท่ีเก่ียวข้องกับกำรรับรู้
รำยได้จำกกำรให้บริกำรโทรศพัท์เคล่ือนท่ี กำรประเมินควำมมีประสิทธิภำพของกำรควบคมุทัว่ไปของระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศโดยรวมและกำรประเมินควำมมีประสิทธิภำพของระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัทและบริษัทย่อยท่ี
เก่ียวข้องกับวงจรรำยได้ค่ำบริกำรโทรศัพท์เคล่ือนท่ีและเวลำท่ีเหมำะสมของกำรบันทึกรำยได้ค่ำบริกำร
โทรศัพท์เคล่ือนท่ี สุ่มตรวจสอบเอกสำรประกอบรำยกำรรำยได้ท่ีเกิดขึน้ในระหว่ำงปีและช่วงใกล้สิน้ปี วิเครำะห์
เปรียบเทียบข้อมลูบญัชีรำยได้จำกกำรให้บริกำรโทรศพัท์เคล่ือนท่ีแบบแยกย่อย และตรวจสอบรำยกำรบนัทกึบญัชีท่ี
เก่ียวข้องกบับญัชีรำยได้จำกกำรให้บริกำรโทรศพัท์เคล่ือนท่ีท่ีบนัทกึผ่ำนสมุดรำยวนัทัว่ไป  

ผู้สอบบัญชีได้ให้ความเหน็ส าหรับงบการเงนิปี 2560 ดังน้ี 

ข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบงบกำรเงินรวมของบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย (กลุ่ม
บริษัท) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 งบก ำไรขำดทุนรวม งบก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จรวม งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมส ำหรับปีสิน้สุดวนัเดียวกันและ
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวม รวมถึงหมำยเหตสุรุปนโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั และได้ตรวจสอบงบกำรเงินเฉพำะ
กิจกำรของบริษัท โทเทิล่ แอ็คเซส็ คอมมนิูเคชัน่ จ ำกดั (มหำชน) ด้วยเช่นกนั 

ข้ำพเจ้ำเห็นว่ำ งบกำรเงินข้ำงต้นนีแ้สดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 ผลกำรด ำเนินงำนและกระแสเงินสด 
ส ำหรับปีสิน้สุดวนัเดียวกันของบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชัน่ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย และเฉพำะของ
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชัน่ จ ำกดั (มหำชน) โดยถูกต้องตำมท่ีควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงิน  

เกณฑ์ในการแสดงความเหน็  

ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตัิงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ควำมรับผิดชอบของข้ำพเจ้ำได้กล่ำวไว้ในวรรค ความ
รับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน ในรำยงำนของข้ำพเจ้ำ ข้ำพเจ้ำมีควำมเป็นอิสระจำกกลุ่มบริษัท
ตำมข้อก ำหนดจรรยำบรรณของผู้ ประกอบวิชำชีพบัญชีท่ีก ำหนดโดยสภำวิชำชีพบัญชีในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับกำร
ตรวจสอบงบกำรเงิน และข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตัิตำมข้อก ำหนดด้ำนจรรยำบรรณอ่ืน ๆ ตำมที่ระบุในข้อก ำหนดนัน้ด้วย 
ข้ำพเจ้ำเช่ือวำ่หลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีข้ำพเจ้ำได้รับเพียงพอและเหมำะสมเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของ
ข้ำพเจ้ำ 

ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น 

ทัง้นี ้ข้ำพเจ้ำมิได้แสดงควำมเหน็อย่ำงมีเง่ือนไขตอ่กรณีตอ่ไปนีแ้ตอ่ย่ำงใด  
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ข้ำพเจ้ำขอให้สงัเกตหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมข้อตอ่ไปนี ้

1. คดีฟ้องร้องและข้อพิพำททำงกำรค้ำท่ีส ำคญั  

ก. ตำมที่กล่ำวในหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมข้อ 33 บริษัทมีคดีฟ้องร้องและข้อพิพำททำงกำรค้ำเร่ือง
ค่ำเช่ือมโยงโครงข่ำยโทรคมนำคม (Access Charge) กับบริษัท ทีโอที จ ำกัด (มหำชน) (“ทีโอที”) โดย
บริษัทได้บันทึกค่ำเช่ือมโยงโครงข่ำยโทรคมนำคม  (Access Charge) ในอัตรำค่ำเช่ือมต่อโครงข่ำย
โทรคมนำคม (Interconnection Charge) ตัง้แตว่นัท่ี 18 พฤศจิกำยน 2549 ถงึวนัท่ี 7 พฤศจิกำยน 2550 
ไว้แล้วในงบกำรเงินจ ำนวน 1,973 ล้ำนบำท และเม่ือวันท่ี 8 พฤศจิกำยน 2550 บริษัทได้แจ้งยกเลิก
ข้อตกลงกำรเช่ือมโยงโครงข่ำยโทรคมนำคมเดิมทัง้สองฉบบั (Access Charge) บริษัทจึงมิได้บนัทึกค่ำ
เช่ือมโยงโครงข่ำยโทรคมนำคม  (Access Charge) ตัง้แต่วันท่ี 8 พฤศจิกำยน 2550 จนถึงวันท่ี 31 
ธันวำคม  2560 ในงบกำรเงิน เพรำะฝ่ำยบริหำรเห็นว่ำภำระท่ีจะต้องช ำระค่ำเช่ือมโยงโครงข่ำย
โทรคมนำคม (Access Charge) ตำมข้อตกลงเดมิได้สิน้สดุลง อย่ำงไรก็ตำม ปัจจบุนัทีโอทียงัมิได้เข้ำท ำ
สญัญำเช่ือมต่อโครงข่ำยโทรคมนำคม (Interconnection Charge) กบับริษัท นอกจำกนี ้ทีโอทีได้ย่ืนค ำ
ฟ้องต่อศำลปกครองกลำง เม่ือวนัท่ี 9 พฤษภำคม 2554 และค ำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมค ำฟ้องเม่ือวนัท่ี 7 
กนัยำยน 2554 เรียกร้องให้บริษัท กสท โทรคมนำคม จ ำกดั (มหำชน) (“กสท”) และบริษัทร่วมกนัช ำระ
ค่ำเสียหำยจำกค่ำเช่ือมโยงโครงข่ำยโทรคมนำคม (Access Charge) ถึงวนัท่ี 9 พฤษภำคม 2554 (วนั
ฟ้อง) พร้อมภำษีมลูค่ำเพิ่มและดอกเบีย้รวมเป็นจ ำนวนประมำณ 113,319 ล้ำนบำท ซึง่ต่อมำเม่ือวนัท่ี 
31 กรกฎำคม 2557 ทีโอทีได้ย่ืนค ำร้องขอแก้ไขเพิ่มเตมิค ำฟ้องโดยแก้ไขเพิ่มเตมิจ ำนวนค่ำเสียหำยจนถึง
วนัท่ี 10 กรกฎำคม 2557 พร้อมภำษีมลูคำ่เพิ่มและดอกเบีย้เป็นจ ำนวนเงินประมำณ 245,638 ล้ำนบำท 
จำกควำมเห็นของท่ีปรึกษำกฎหมำยของบริษัท ผู้บริหำรของบริษัทมีควำมเช่ือมัน่ว่ำบริษัทไม่มีภำระท่ี
จะต้องช ำระคำ่เช่ือมโยงโครงข่ำย (Access Charge) ตำมข้อตกลงเดิมที่ทีโอทีเรียกร้อง เน่ืองจำกเช่ือวำ่
ข้อตกลงเดิมดังกล่ำวไม่เป็นไปตำมหลักกฎหมำยในปัจจุบัน (ประกำศของ  กสทช.) และบริษัทได้มี
หนงัสือบอกเลิกข้อตกลงเดิมแล้ว ขณะนีข้้อพิพำททำงกำรค้ำดงักล่ำวอยู่ในระหว่ำงกำรด ำเนินกำรตำม
กฎหมำย และคดีฟ้องร้องอยู่ภำยใต้กระบวนกำรพิจำรณำคดีของศำล ซึง่ผลของข้อพิพำทดงักล่ำวยงัไม่
สำมำรถระบุได้และขึน้อยู่กับผลกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำยและกระบวนกำรยุติธรรมใน
อนำคต 

ข. ตำมท่ีกล่ำวในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมข้อ  34 บริษัทและบริษัทย่อยแห่งหนึ่งมีข้อพิพำททำง
กำรค้ำท่ีส ำคญักับ กสท ท่ีเก่ียวข้องกับผลประโยชน์ตอบแทนตำมสัญญำให้ด ำเนินกำรให้บริกำรวิทยุ
คมนำคมระบบเซลลูล่ำร์ของบริษัท ขณะนีข้้อพิพำททำงกำรค้ำดงักล่ำวอยู่ภำยใต้กระบวนกำรพิจำรณำ
ของศำลและกระบวนกำรทำงอนญุำโตตลุำกำร ผลของข้อพิพำททำงกำรค้ำดงักล่ำวยงัไม่สำมำรถระบุได้
และขึน้อยู่กบักระบวนกำรยตุธิรรมในอนำคต  

ค. ตำมท่ีกล่ำวในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมข้อ 35 บริษัทมีข้อพิพำทกับ กสท เก่ียวกับเคร่ืองและ
อปุกรณ์โทรคมนำคม เน่ืองจำกบริษัทได้ติดตัง้และเช่ือมตอ่เคร่ืองและอุปกรณ์ย่ำนควำมถ่ี 2.1 GHz ของ
บริษัทย่อยบนเคร่ืองและอุปกรณ์ตำมสญัญำสมัปทำน ขณะนีข้้อพิพำทดงักล่ำวอยู่ภำยใต้กระบวนกำร
ทำงอนุญำโตตุลำกำร ซึ่งผลของข้อพิพำทดังกล่ำวยังไม่สำมำรถระบุได้และขึน้อยู่กับกระบวนกำร
ยตุธิรรมในอนำคต 

2. ควำมเส่ียงจำกข้อก ำหนดและกำรเปล่ียนแปลงทำงกฎหมำยท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจโทรคมนำคมท่ีส ำคญับำง
ประกำร 
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ก. ตำมท่ีกล่ำวในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมข้อ 36 เร่ือง ควำมเส่ียงจำกข้อก ำหนดและกำร
เปล่ียนแปลงทำงกฎหมำยท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจโทรคมนำคมท่ีส ำคญับำงประกำร บริษัทและบริษัทย่อยมี
ควำมเส่ียงในเร่ืองดงักล่ำวซึง่รวมถึงสญัญำสมัปทำนกบั กสท ในกำรด ำเนินงำนให้บริกำรวิทยุคมนำคม
ระบบเซลลูล่ำร์ในย่ำนควำมถ่ี 800 MHz และ 1800 MHz จะสิน้สุดในวันท่ี 15 กันยำยน 2561 และ
ใบอนญุำตประกอบกิจกำรโทรคมนำคมเคล่ือนท่ีสำกลย่ำน 2.1 GHz ของบริษัทย่อยจะสิน้สุดในวนัท่ี 6 
ธันวำคม 2570 ดงันัน้ กระบวนกำรในกำรได้รับใบอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้มีเพียงพอและมีต้นทนุ
กำรได้มำท่ีเหมำะสมเพ่ือใช้ในกำรประกอบกิจกำรโทรศพัท์เคล่ือนท่ีจงึมีควำมส ำคญัอย่ำงมำกต่อบริษัท
และบริษัทย่อยในกำรด ำเนินธุรกิจในกิจกำรโทรคมนำคม 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 

เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบคือเร่ืองต่ำง ๆ ท่ีมีนยัส ำคญัท่ีสุดตำมดลุยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชำชีพของข้ำพเจ้ำในกำร
ตรวจสอบงบกำรเงินส ำหรับงวดปัจจุบนั ข้ำพเจ้ำได้น ำเร่ืองเหล่ำนีม้ำพิจำรณำในบริบทของกำรตรวจสอบงบกำรเงิน
โดยรวมและในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ ทัง้นี ้ข้ำพเจ้ำไม่ได้แสดงควำมเห็นแยกต่ำงหำกส ำหรับเร่ืองเหล่ำนี ้ 

ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตัิงำนตำมควำมรับผิดชอบท่ีได้กล่ำวไว้ในวรรค ความรับผิดชอบของผู้สอบบญัชีต่อการตรวจสอบงบ
การเงิน ในรำยงำนของข้ำพเจ้ำ ซึง่ได้รวมควำมรับผิดชอบท่ีเก่ียวกบัเร่ืองเหล่ำนีด้้วย กำรปฏิบตังิำนของข้ำพเจ้ำได้รวม
วิธีกำรตรวจสอบท่ีออกแบบมำเพ่ือตอบสนองต่อกำรประเมินควำมเส่ียงจำกกำรแสดงข้อมลูท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็น
สำระส ำคญัในงบกำรเงิน ผลของวธีิกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ ซึง่ได้รวมวธีิกำรตรวจสอบส ำหรับเร่ืองเหล่ำนีด้้วย ได้ใช้
เป็นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำตอ่งบกำรเงินโดยรวม 

เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ พร้อมวธีิกำรตรวจสอบส ำหรับแตล่ะเร่ืองมีดงัตอ่ไปนี ้

หนีสิ้นทีอ่าจเกิดข้ึนจากคดีฟอ้งร้องและข้อพิพาททางการค้าทีส่ าคญั 

ตำมท่ีกล่ำวในวรรคข้อมลูและเหตกุำรณ์ท่ีเน้น เก่ียวกบัคดีฟ้องร้องและข้อพิพำททำงกำรค้ำท่ีส ำคญัและตำมท่ีกล่ำวใน
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมข้อ 33 ข้อ 34 และ ข้อ 35 บริษัทและบริษัทย่อยแห่งหนึ่งมีคดีฟ้องร้องและข้อพิพำท
ทำงกำรค้ำท่ีส ำคญัดงักล่ำว 

ขณะนีข้้อพิพำททำงกำรค้ำดงักล่ำวอยู่ในระหว่ำงกำรด ำเนินกำรตำมกฎหมำย และคดีฟ้องร้องอยู่ภำยใต้กระบวนกำร
พิจำรณำคดีของศำล ซึง่ผลของข้อพิพำททำงกำรค้ำและคดีฟ้องร้องดงักล่ำวยงัไม่สำมำรถระบุได้และขึน้อยู่กบัผลกำร
ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำยและกระบวนกำรยุติธรรมในอนำคต ซึ่งรวมถึงควำมไม่แน่นอนเก่ียวกับระยะเวลำ 
และจ ำนวนเงินอนัอำจเกิดจำกผลของคดีฟ้องร้องและข้อพิพำททำงกำรค้ำ ฝ่ำยบริหำรจึงจ ำเป็นต้องใช้ดลุยพินิจอย่ำง
มำกในกำรพิจำรณำซึ่งรวมถึงกำรพิจำรณำข้อกฏหมำยต่ำง ๆ ท่ีเก่ียวข้องในกำรประเมินผลของคดีฟ้องร้องและข้อ
พิพำททำงกำรค้ำเพ่ือใช้ในกำรประมำณกำรหนีส้ินจำกควำมเสียหำย เน่ืองจำกควำมไม่แน่นอนและควำมซบัซ้อนของ
คดีฟ้องร้องและข้อพิพำททำงกำรค้ำดงักล่ำว จงึได้ก ำหนดเป็นเร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ 

ข้ำพเจ้ำได้สอบถำมฝ่ำยบริหำรของบริษัทและบริษัทย่อยเก่ียวกับกระบวนกำรรวบรวม ติดตำม และประเมินผลข้อ
พิพำทและคดีฟ้องร้องต่ำง ๆ ท่ีส ำคญัของบริษัทและบริษัทย่อย และประเมินกำรใช้ดุลยพินิจของฝ่ำยบริหำรในกำร
ประเมินผลของคดีฟ้องร้องและข้อพิพำททำงกำรค้ำดงักล่ำวโดยท ำกำรตรวจสอบซึง่รวมถึงวธีิกำรตอ่ไปนี ้  

ก) สอบถำมข้อมลูท่ีเก่ียวข้องจำกฝ่ำยบริหำรของบริษัทและบริษัทย่อยเก่ียวกบัคดีควำมและข้อพิพำทท่ีส ำคญั

ดงักล่ำว 



บริษัท โทเทิล่ แอ็คเซส็ คอมมนิูเคชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
 

ส่วนท่ี 3 ข้อมลูทำงกำรเงินท่ีส ำคญั หน้ำ 114 

ข) สอบทำนหนังสือยืนยันคดีควำมและข้อพิพำทท่ีส ำคญัจำกทนำยควำมภำยนอกบริษัทและบริษัทย่อยและ

ประเมินผลของหนงัสือยืนยนัดงักล่ำว สอบถำมรำยละเอียดควำมคืบหน้ำของคดีฟ้องร้องและข้อพิพำททำง

กำรค้ำท่ีส ำคญัจำกฝ่ำยกฎหมำยและฝ่ำยบริหำรของบริษัทและบริษัทย่อย ตลอดจนวิธีกำรท่ีผู้บริหำรใช้ใน

กำรประเมินและพิจำรณำประมำณกำรหนีส้ินจำกคดีฟ้องร้องและข้อพิพำททำงกำรค้ำ รวมถึงสอบทำน

รำยงำนควำมเห็นของท่ีปรึกษำกฎหมำยภำยนอกของบริษัทและบริษัทย่อยซึง่ใช้ประกอบกำรพิจำรณำของ

ฝ่ำยบริหำร  

ค) ประเมินกำรเปิดเผยข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัคดีฟ้องร้องและข้อพิพำททำงกำรค้ำท่ีส ำคญัในหมำยเหตปุระกอบ

งบกำรเงินรวม 

การประเมินการด้อยค่าของสิทธิการใช้อุปกรณ์รอตดับญัชีและอุปกรณ์ที่ใช้ในการด าเนินงานสนบัสนุนการให้บริการ
โทรคมนาคมระบบเซลลูลาร์ 

ตำมท่ีกล่ำวไว้ในหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมข้อ 13 และ 14 กำรประเมินกำรด้อยค่ำของสิทธิกำรใช้อุปกรณ์รอตดั
บญัชีและอุปกรณ์ท่ีใช้ในกำรด ำเนินงำนสนบัสนุนกำรให้บริกำรโทรคมนำคมระบบเซลลูลำร์ของบริษัทและบริษัทย่อย
จ ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจท่ีส ำคัญของฝ่ำยบริหำรของบริษัทและบริษัทย่อยท่ีเก่ียวข้องกับกำรคำดกำรณ์ผลกำร
ด ำเนินงำนในอนำคต กำรประเมินแผนงำนในอนำคตในกำรจดักำรและกำรใช้งำนสินทรัพย์ดงักล่ำว กำรดแูลรักษำและ
กำรลงทนุในอนำคต และกำรก ำหนดอตัรำคิดลดและสมมติฐำนท่ีส ำคญั ดงันัน้จึงมีควำมไม่แน่นอนของประมำณกำร
กระแสเงินสดในอนำคตซึ่งใช้ในกำรประเมินกำรด้อยค่ำของสิทธิกำรใช้อุปกรณ์รอตดับญัชีและอุปกรณ์ท่ีใช้ในกำร
ด ำเนินงำนสนบัสนนุกำรให้บริกำรโทรคมนำคมระบบเซลลลูำร์ 

ข้ำพเจ้ำได้ประเมินกำรพิจำรณำกำรด้อยค่ำของสิทธิกำรใช้อุปกรณ์รอตัดบญัชีและอุปกรณ์ท่ีใช้ในกำรด ำเนินงำน
สนบัสนนุกำรให้บริกำรโทรคมนำคมระบบเซลลูลำร์ของฝ่ำยบริหำร โดยประเมินกำรก ำหนดหน่วยสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิด
เงินสดและแบบจ ำลองทำงกำรเงินท่ีฝ่ำยบริหำรของบริษัทและบริษัทย่อยเลือกใช้โดยกำรท ำควำมเข้ำใจกระบวนกำร
พิจำรณำของฝ่ำยบริหำรว่ำสอดคล้องตำมลักษณะกำรให้ประโยชน์และคำดกำรณ์กำรให้ประโยชน์ในอนำคตของ
สินทรัพย์หรือไม่ ตลอดจนกำรปรึกษำผู้ เช่ียวชำญภำยในในกำรท ำควำมเข้ำใจและประเมินในเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้

ก) สมมตฐิำนท่ีใช้ในกำรจดัท ำแผนและคำดกำรณ์กระแสเงินสดในอนำคตของบริษัทและบริษัทย่อย โดยกำรท ำ

ควำมเข้ำใจกระบวนกำรท่ีท ำให้ได้มำซึ่งประมำณกำรกระแสเงินสดในอนำคตดังกล่ำว เปรียบเทียบ

สมมตฐิำนดงักล่ำวกบัแหล่งข้อมลูภำยนอกท่ีมีและข้อมลูภำยในท่ีบริษัทและบริษัทย่อยมีสอบทำนประมำณ

กำรกระแสเงินสดในอนำคตดังกล่ำวกับข้อมูลกำรประมำณกำรท่ีได้รับกำรอนุมัติจำกฝ่ำยบริหำรและ

แผนงำนธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย และพิจำรณำควำมแม่นย ำของประมำณกำรกระแสเงินสดในอดีต

กบัผลกำรด ำเนินงำนท่ีเกิดขึน้จริง  

ข) อัตรำคิดลด โดยเปรียบเทียบต้นทุนถัวเฉล่ียของเงินทุนของบริษัท และเปรียบเทียบกับต้นทุนถัวเฉล่ียของ

เงินทนุของบริษัทอ่ืนในอตุสำหกรรม 

ค) สมมติฐำนและวิธีกำรท่ีฝ่ำยบริหำรของบริษัทและบริษัทย่อยใช้ในกำรค ำนวณหำมลูค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืน

ของสินทรัพย์ 
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นอกจำกนี ้ข้ำพเจ้ำได้ประเมินกำรเปิดเผยข้อมลูของผู้บริหำรของบริษัทและบริษัทย่อยเก่ียวกบักำรประเมินกำรด้อยค่ำ
ของสิทธิกำรใช้อุปกรณ์รอตัดบัญชีและอุปกรณ์ท่ีใช้ในกำรด ำเนินงำนสนับสนุนกำรให้บริกำรโทรคมนำคมระบบ
เซลลลูำร์ 

การรับรู้รายไดจ้ากการให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนที ่

ตำมท่ีกล่ำวในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมข้อ 4.1 นโยบำยกำรบญัชีของกำรรับรู้รำยได้ บริษัทและบริษัทย่อยมี
โครงสร้ำงกำรก ำหนดรำคำและเง่ือนไขกำรเรียกเก็บค่ำบริกำรโทรศพัท์เคล่ือนท่ีท่ีหลำกหลำยเพ่ือตอบสนองกำรใช้งำน
ของผู้ใช้บริกำร และมีจ ำนวนรำยกำรกำรให้บริกำรท่ีมีนยัส ำคญั สถำนกำรณ์กำรแข่งขนัในอตุสำหกรรมโทรคมนำคมไร้
สำยท่ีมำกขึน้ ดงันัน้ ข้ำพเจ้ำจึงพิจำรณำเป็นเร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบในเร่ืองมลูค่ำและเวลำในกำรรับรู้รำยได้จำก
กำรให้บริกำรโทรศพัท์เคล่ือนท่ี 

ข้ำพเจ้ำได้ท ำกำรตรวจสอบซึ่งรวมถึงกำรประเมินนโยบำยกำรบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อยท่ีเก่ียวข้องกับกำรรับรู้
รำยได้จำกกำรให้บริกำรโทรศพัท์เคล่ือนท่ี กำรประเมินควำมมีประสิทธิภำพของกำรควบคมุทัว่ไปของระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศโดยรวมและกำรประเมินควำมมีประสิทธิภำพของระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัทและบริษัทย่อยท่ี
เก่ียวข้องกับวงจรรำยได้ค่ำบริกำรโทรศัพท์เคล่ือนท่ีและเวลำท่ีเหมำะสมของกำรบันทึกรำยได้ค่ำบริกำร
โทรศัพท์เคล่ือนท่ี สุ่มตรวจสอบเอกสำรประกอบรำยกำรรำยได้ท่ีเกิดขึน้ในระหว่ำงปีและช่วงใกล้สิน้ปี วิเครำะห์
เปรียบเทียบข้อมลูบญัชีรำยได้จำกกำรให้บริกำรโทรศพัท์เคล่ือนท่ีแบบแยกย่อย และตรวจสอบรำยกำรบนัทกึบญัชีท่ี
เก่ียวข้องกบับญัชีรำยได้จำกกำรให้บริกำรโทรศพัท์เคล่ือนท่ีท่ีบนัทกึผ่ำนใบส ำคญัทัว่ไป  

ผู้สอบบัญชีได้ให้ความเหน็ส าหรับงบการเงนิปี 2561 ดังน้ี 

ข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบงบกำรเงินรวมของบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย (กลุ่ม
บริษัท) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 งบก ำไรขำดทุนรวม งบก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จรวม งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมส ำหรับปีสิน้สุดวนัเดียวกันและ
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวม รวมถึงหมำยเหตสุรุปนโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั และได้ตรวจสอบงบกำรเงินเฉพำะ
กิจกำรของบริษัท โทเทิล่ แอ็คเซส็ คอมมนิูเคชัน่ จ ำกดั (มหำชน) ด้วยเช่นกนั 

ข้ำพเจ้ำเหน็ว่ำ งบกำรเงินข้ำงต้นนีแ้สดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 ผลกำรด ำเนินงำนและ             กระแส
เงินสด ส ำหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนัของบริษัท โทเทิล่ แอ็คเซส็ คอมมนิูเคชัน่ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย และเฉพำะ
ของบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ำกัด (มหำชน) โดยถูกต้องตำมท่ีควรในสำระส ำคัญตำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิน  

เกณฑ์ในการแสดงความเหน็  

ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ควำมรับผิดชอบของข้ำพเจ้ำได้กล่ำวไว้ในวรรค   
ควำมรับผิดชอบของผู้สอบบญัชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงินในรำยงำนของข้ำพเจ้ำ ข้ำพเจ้ำมีควำมเป็นอิสระจำก
กลุ่มบริษัทตำมข้อก ำหนดจรรยำบรรณของผู้ประกอบวิชำชีพบญัชีท่ีก ำหนดโดยสภำวชิำชีพบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวข้อง
กบักำรตรวจสอบงบกำรเงิน และข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตัติำมข้อก ำหนดด้ำนจรรยำบรรณอ่ืนๆ ตำมที่ระบใุนข้อก ำหนดนัน้
ด้วย ข้ำพเจ้ำเช่ือว่ำหลักฐำนกำรสอบบญัชีท่ีข้ำพเจ้ำได้รับเพียงพอและเหมำะสมเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในกำรแสดง
ควำมเหน็ของข้ำพเจ้ำ 

ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น 

ทัง้นี ้ข้ำพเจ้ำมิได้แสดงควำมเห็นอย่ำงมีเง่ือนไขตอ่กรณีตอ่ไปนีแ้ตอ่ย่ำงใด  
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ข้ำพเจ้ำขอให้สงัเกตหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินข้อตอ่ไปนี ้

1. คดีฟ้องร้องและข้อพิพำททำงกำรค้ำท่ีส ำคญั  
ก. ตำมท่ีกล่ำวในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมข้อ 33 บริษัทฯมีคดีฟ้องร้องและข้อพิพำททำงกำรค้ำ

เร่ืองค่ำเช่ือมโยงโครงข่ำยโทรคมนำคม (Access Charge) กบับริษัท ทีโอที จ ำกดั (มหำชน) (“ทีโอที”) 
โดยบริษัทฯได้บนัทกึค่ำเช่ือมโยงโครงข่ำยโทรคมนำคม (Access Charge) ในอตัรำคำ่เช่ือมตอ่โครงข่ำย
โทรคมนำคม (Interconnection Charge) ตัง้แตว่นัท่ี 18 พฤศจิกำยน 2549 ถงึวนัท่ี 7 พฤศจิกำยน 2550 
ไว้แล้วในงบกำรเงินจ ำนวน 1,973 ล้ำนบำท และเม่ือวนัท่ี 8 พฤศจิกำยน 2550 บริษัทฯได้แจ้งยกเลิก
ข้อตกลงกำรเช่ือมโยงโครงข่ำยโทรคมนำคมเดมิทัง้สองฉบบั (Access Charge) บริษัทฯจงึมิได้บนัทกึค่ำ
เช่ือมโยงโครงข่ำยโทรคมนำคม (Access Charge) ตัง้แต่วันท่ี 8 พฤศจิกำยน 2550 จนถึงวันท่ี 31 
ธันวำคม 2561 ในงบกำรเงิน เพรำะฝ่ำยบริหำรเห็นว่ำภำระท่ีจะต้องช ำระค่ำเช่ือมโยงโครงข่ำย
โทรคมนำคม (Access Charge) ตำมข้อตกลงเดิมได้สิน้สุดลง อย่ำงไรก็ตำม ปัจจุบนัทีโอทียงัมิได้เข้ำ
ท ำสัญญำเช่ือมต่อโครงข่ำยโทรคมนำคม (Interconnection Charge) กับบริษัทฯ นอกจำกนี ้ทีโอทีได้
ย่ืนค ำฟ้องต่อศำลปกครองกลำง เม่ือวนัท่ี 9 พฤษภำคม 2554 และค ำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมค ำฟ้องเม่ือ
วนัท่ี 7 กันยำยน 2554 เรียกร้องให้บริษัท กสท โทรคมนำคม จ ำกัด (มหำชน) (“กสท”) และบริษัทฯ
ร่วมกนัช ำระคำ่เสียหำยจำกค่ำเช่ือมโยงโครงข่ำยโทรคมนำคม (Access Charge) ถงึวนัท่ี 9 พฤษภำคม 
2554 (วนัฟ้อง) พร้อมภำษีมลูคำ่เพิ่มและดอกเบีย้รวมเป็นจ ำนวนประมำณ 113,319 ล้ำนบำท ซึง่ตอ่มำ
เม่ือวันท่ี 31 กรกฎำคม 2557 ทีโอทีได้ย่ืนค ำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมค ำฟ้องโดยแก้ไขเพิ่มเติมจ ำนวน
ค่ำเสียหำยจนถึงวนัท่ี 10 กรกฎำคม 2557 พร้อมภำษีมลูค่ำเพิ่มและดอกเบีย้เป็นจ ำนวนเงินประมำณ 
245,638 ล้ำนบำท  จำกควำมเหน็ของที่ปรึกษำกฎหมำยของบริษัทฯ ผู้บริหำรของบริษัทฯมีควำมเช่ือมัน่
ว่ำบริษัทฯไม่มีภำระท่ีจะต้องช ำระค่ำเช่ือมโยงโครงข่ำย (Access Charge) ตำมข้อตกลงเดิมท่ีทีโอที
เรียกร้อง เน่ืองจำกเช่ือว่ำข้อตกลงเดิมดงักล่ำวไม่เป็นไปตำมหลกักฎหมำยในปัจจุบนั (ประกำศของก
สทช.)  และบริษัทฯได้มีหนังสือบอกเลิกข้อตกลงเดิมแล้ว ขณะนีข้้อพิพำททำงกำรค้ำดงักล่ำวอยู่ใน
ระหวำ่งกำรด ำเนินกำรตำมกฎหมำย และคดีฟ้องร้องอยู่ภำยใต้กระบวนกำรพิจำรณำคดีของศำล ซึง่ผล
ของข้อพิพำทดงักล่ำวยงัไม่สำมำรถระบุได้และขึน้อยู่กบัผลกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำยและ
กระบวนกำรยตุธิรรมในอนำคต 

ข. ตำมที่กล่ำวในหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมข้อ 35 บริษัทฯมีข้อพิพำทเก่ียวกบักำรช ำระผลประโยชน์
ตอบแทนเพิ่มเติม (ภำษีสรรพสำมิต) ตำมสัญญำสัมปทำนและข้อพิพำทเก่ียวกับกำรคิดผลประโยชน์
ตอบแทนเพิ่มเติมจำกรำยได้ค่ำเช่ือมต่อโครงข่ำยโทรคมนำคมท่ีบริษัทฯได้รับจำกผู้ ประกอบกิจกำร
โทรคมนำคมบำงรำยท่ีเข้ำมำใช้โครงข่ำยโทรคมนำคมของบริษัทฯ หลังประกำศ กทช. ว่ำด้วยกำร
เช่ือมต่อโครงข่ำยมีผลใช้บงัคบั กบั กสท และคดีฟ้องร้องอ่ืนๆ ขณะนีข้้อพิพำทและคดีต่ำงๆดงักล่ำวอยู่
ภำยใต้กระบวนกำรทำงอนุญำโตตุลำกำรและศำล ซึ่งผลของข้อพิพำทและคดีต่ำงๆดังกล่ำวยังไม่
สำมำรถระบไุด้และขึน้อยู่กบักระบวนกำรยตุธิรรมในอนำคต 

2. ควำมเส่ียงจำกข้อก ำหนดและกำรเปล่ียนแปลงทำงกฎหมำยท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจโทรคมนำคมที่ส ำคญั 

ตำมท่ีกล่ำวในหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมข้อ 36 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีควำมเส่ียงจำกข้อก ำหนดและกำร
เปล่ียนแปลงทำงกฎหมำยท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจโทรคมนำคมท่ีส ำคัญบำงประกำร รวมถึงกำรด ำเนินกำรภำยใต้
ใบอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีท่ีมีต้นทุนกำรได้มำท่ีเหมำะสมเพ่ือใช้ในกำรประกอบกิจกำรโทรศัพท์เคล่ือนท่ีมี
ควำมส ำคญัอย่ำงมำกตอ่กลุ่มบริษัทในกำรด ำเนินธุรกิจในกิจกำรโทรคมนำคมในปัจจบุนั  
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3. คดีฟ้องร้องและข้อพิพำททำงกำรค้ำท่ีอยู่ภำยใต้สญัญำระงบัข้อพิพำท 
ก. ตำมท่ีกล่ำวในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมข้อ 34.1 บริษัทฯและบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ำกดั ซึง่

เป็นบริษัทย่อย (“ดีแทค ไตรเน็ต”) ได้ลงนำมในสัญญำระงับข้อพิพำทและให้บริกำรเก่ียวกับเสำ
โทรคมนำคมกบั กสท โดยตกลงท่ีจะระงบัข้อพิพำทท่ีเก่ียวข้องกบักรรมสิทธ์ิในเสำโทรคมนำคมทัง้หมด
ระหวำ่งบริษัทฯและ กสท และให้ดีแทค ไตรเน็ต ได้ใช้บริกำรพืน้ท่ีเสำโทรคมนำคมเหล่ำนัน้เพ่ือใช้ในกำร
ด ำเนินธุรกิจต่อไป โดยข้อพิพำทท่ีเ ก่ียวข้องดังกล่ำวนีไ้ด้ รับกำรยุติกระบวนกำรพิจำรณำชัน้
อนุญำโตตุลำกำรและจ ำหน่ำยคดีออกจำกสำรบบควำมและได้รับกำรถอนอุทธรณ์ค ำพิพำกษำและ
จ ำหน่ำยคดีออกจำกสำรบบควำม  

ข. ตำมท่ีกล่ำวในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมข้อ 34.2 กสท บริษัทฯ และ ดีแทค ไตรเน็ต ได้เข้ำลง
นำมในสญัญำระงับข้อพิพำทโดยมีผลเป็นกำรยุติข้อพิพำทท่ีมีอยู่ระหว่ำงบริษัทฯ และ กสท. เป็นส่ วน
ใหญ่ซึง่รวมถงึข้อพิพำทท่ีเป็นคดีควำมแล้ว และข้อพิพำทหรือข้อเรียกร้องท่ี กสท อำจเรียกร้องตอ่บริษัท
ฯในอนำคตภำยใต้สัญญำสัมปทำนแต่ไม่รวมถึงข้อพิพำทท่ีเก่ียวกับกำรช ำระผลประโยชน์ตอบแทน
เพิ่มเติม     (ภำษีสรรพสำมิต) ตำมสญัญำสมัปทำน และข้อพิพำทท่ีเก่ียวกับกำรคิดผลประโยชน์ตอบ
แทนเพิ่มเติมจำกรำยได้ค่ำเช่ือมต่อโครงข่ำยโทรคมนำคมท่ีบริษัทฯได้รับจำกผู้ ประกอบกิจกำร
โทรคมนำคมบำงรำยท่ีเข้ำมำใช้โครงข่ำยโทรคมนำคมของบริษัทฯ หลังประกำศ กทช. ว่ำด้วยกำร
เช่ือมต่อโครงข่ำยมีผลใช้บังคับ สัญญำระงับข้อพิพำทนีมี้ผลผูกพันต่อคู่สัญญำตำมข้อก ำหนดและ
เง่ือนไขที่ระบไุว้และจะมีผลเป็นกำรระงบัข้อพิพำทตอ่ไปก็ตอ่เม่ือบริษัทฯ ได้รับกำรอนมุตัิจำกท่ีประชุมผู้
ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้ว ทัง้นี ้ บริษัทฯได้บนัทกึค่ำตอบแทนเพ่ือกำรระงบัข้อพิพำทดงักล่ำวจ ำนวนทัง้สิน้ 
9,510 ล้ำนบำท ตำมที่ระบใุนสญัญำในงบก ำไรขำดทนุแล้ว 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 

เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบคือเร่ืองต่ำงๆ ท่ีมีนยัส ำคญัท่ีสุดตำมดลุยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชำชีพของข้ำพเจ้ำใน
กำรตรวจสอบงบกำรเงินส ำหรับงวดปัจจุบนั ข้ำพเจ้ำได้น ำเร่ืองเหล่ำนีม้ำพิจำรณำในบริบทของกำรตรวจสอบ      
งบกำรเงินโดยรวมและในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ ทัง้นี  ้ข้ำพเจ้ำไม่ได้แสดงควำมเห็นแยกต่ำงหำกส ำหรับ
เร่ืองเหล่ำนี ้ 

ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตัิงำนตำมควำมรับผิดชอบท่ีได้กล่ำวไว้ในวรรคควำมรับผิดชอบของผู้สอบบญัชีต่อกำรตรวจสอบ   
งบกำรเงินในรำยงำนของข้ำพเจ้ำ ซึง่ได้รวมควำมรับผิดชอบท่ีเก่ียวกบัเร่ืองเหล่ำนีด้้วย กำรปฏิบตังิำนของข้ำพเจ้ำ
ได้รวมวิธีกำรตรวจสอบท่ีออกแบบมำเพ่ือตอบสนองต่อกำรประเมินควำมเส่ียงจำกกำรแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อ
ข้อเทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัในงบกำรเงิน ผลของวธีิกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ ซึง่ได้รวมวธีิกำรตรวจสอบส ำหรับ
เร่ืองเหล่ำนีด้้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเหน็ของข้ำพเจ้ำตอ่งบกำรเงินโดยรวม 

เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ พร้อมวธีิกำรตรวจสอบส ำหรับแตล่ะเร่ืองมีดงัตอ่ไปนี ้

หนีสิ้นทีอ่าจเกิดข้ึนจากคดีฟอ้งร้องและข้อพิพาททางการคา้ทีส่ าคญั 

ตำมท่ีกล่ำวในวรรคข้อมลูและเหตกุำรณ์ท่ีเน้น เก่ียวกบัคดีฟ้องร้องและข้อพิพำททำงกำรค้ำท่ีส ำคญัและตำม    ท่ี
กล่ำวในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมข้อ 33 และ ข้อ 35 บริษัทฯ มีคดีฟ้องร้องและข้อพิพำททำงกำรค้ำท่ี
ส ำคญัดงักล่ำว 

ขณะนีข้้อพิพำททำงกำรค้ำดังกล่ำวอยู่ในระหว่ำงกำรด ำเนินกำรตำมกฎหมำย และคดีฟ้องร้องอยู่ภำยใต้
กระบวนกำรพิจำรณำคดีของศำล ซึง่ผลของข้อพิพำททำงกำรค้ำและคดีฟ้องร้องดงักล่ำวยงัไม่สำมำรถระบุได้และ
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ขึน้อยู่กบัผลกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำยและกระบวนกำรยุติธรรมในอนำคต ซึง่รวมถึงควำมไม่แน่นอน
เก่ียวกับระยะเวลำ และจ ำนวนเงินอันอำจเกิดจำกผลของคดีฟ้องร้องและข้อพิพำททำงกำรค้ำ ฝ่ำยบริหำรจึง
จ ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจอย่ำงมำกในกำรพิจำรณำซึ่งรวมถึงกำรพิจำรณำข้อกฏหมำยต่ำงๆท่ีเก่ียวข้องในกำร
ประเมินผลของคดีฟ้องร้องและข้อพิพำททำงกำรค้ำเพ่ือใช้ในกำรประมำณกำรหนีส้ินจำกควำมเสียหำย เ น่ืองจำก
ควำมไม่แน่นอนและควำมซบัซ้อนของคดีฟ้องร้องและข้อพิพำททำงกำรค้ำดงักล่ำว จงึได้ก ำหนดเป็นเร่ืองส ำคญัใน
กำรตรวจสอบ 

ข้ำพเจ้ำได้สอบถำมฝ่ำยบริหำรเก่ียวกับกระบวนกำรรวบรวม ติดตำม และประเมินผลข้อพิพำทและคดีฟ้องร้อง
ต่ำงๆท่ีส ำคญัของบริษัทฯ และประเมินกำรใช้ดลุยพินิจของฝ่ำยบริหำรในกำรประเมินผลของคดีฟ้องร้องและข้อ
พิพำททำงกำรค้ำดงักล่ำวโดยท ำกำรตรวจสอบซึง่รวมถงึวธีิกำรตอ่ไปนี ้  

ก. สอบถำมข้อมลูที่เก่ียวข้องจำกฝ่ำยบริหำรของบริษัทฯ เก่ียวกบัคดีควำมและข้อพิพำทท่ีส ำคญัดงักล่ำว 
ข. สอบทำนหนงัสือยืนยนัคดีควำมและข้อพิพำทท่ีส ำคญัจำกทนำยควำมภำยนอกบริษัทฯ และประเมินผลของ

หนงัสือยืนยนัดงักล่ำว สอบถำมรำยละเอียดควำมคืบหน้ำของคดีฟ้องร้องและข้อพิพำททำงกำรค้ำท่ีส ำคญั
จำกฝ่ำยกฎหมำยและฝ่ำยบริหำรของบริษัทฯ ตลอดจนวิธีกำรท่ีผู้ บริหำรใช้ในกำรประเมินและพิจำรณำ
ประมำณกำรหนีส้ินจำกคดีฟ้องร้องและข้อพิพำททำงกำรค้ำ รวมถงึสอบทำนรำยงำนควำมเห็นของท่ีปรึกษำ
กฎหมำยภำยนอกของบริษัทฯ ซึง่ใช้ประกอบกำรพิจำรณำของฝ่ำยบริหำร  

ค. ประเมินกำรเปิดเผยข้อมลูที่เก่ียวข้องกบัคดีฟ้องร้องและข้อพิพำททำงกำรค้ำท่ีส ำคญัในหมำยเหตปุระกอบงบ
กำรเงินรวม 

การประเมินการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือและอปุกรณ์ทีใ่ชใ้นการด าเนินงานเพือ่การให้บริการโทรคมนาคมเคลื่อนที่ 

ตำมที่กล่ำวไว้ในหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมข้อ 13 กำรประเมินกำรด้อยค่ำของเคร่ืองมือและอปุกรณ์ท่ีใช้ใน
กำรด ำเนินงำนเพ่ือกำรให้บริกำรโทรคมนำคมเคล่ือนท่ีของบริษัทฯและบริษัทย่อยจ ำเป็นต้องใช้ดลุยพินิจท่ีส ำคญั
ของฝ่ำยบริหำรของบริษัทฯและบริษัทย่อยท่ีเก่ียวข้องกบักำรคำดกำรณ์ผลกำรด ำเนินงำนในอนำคต กำรประเมิน
แผนงำนในอนำคตในกำรจดักำรและกำรใช้งำนสินทรัพย์ดงักล่ำว กำรดแูลรักษำและกำรลงทนุในอนำคต และกำร
ก ำหนดอตัรำคดิลดและสมมตฐิำนท่ีส ำคญั ดงันัน้จงึมีควำมไม่แน่นอนของประมำณกำรกระแสเงินสดในอนำคตซึง่
ใช้ในกำรประเมินกำรด้อยค่ำของเคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีใช้ในกำรด ำเนินงำนเพ่ือกำรให้บริกำรโทรคมนำคม
เคล่ือนท่ี 

ข้ำพเจ้ำได้ประเมินกำรพิจำรณำกำรด้อยค่ำของของเคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีใช้ในกำรด ำเนินงำนเพ่ือกำรให้บริกำร
โทรคมนำคมเคล่ือนท่ีของฝ่ำยบริหำร โดยประเมินกำรก ำหนดหน่วยสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสดและแบบจ ำลอง
ทำงกำรเงินท่ีฝ่ำยบริหำรของบริษัทฯและบริษัทย่อยเลือกใช้โดยกำรท ำควำมเข้ำใจกระบวนกำรพิจำรณำของฝ่ำย
บริหำรว่ำสอดคล้องตำมลกัษณะกำรให้ประโยชน์และคำดกำรณ์กำรให้ประโยชน์ในอนำคตของสินทรัพย์หรือไม่ 
ตลอดจนกำรท ำควำมเข้ำใจและประเมินในเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้

ก. สมมตฐิำนท่ีใช้ในกำรจดัท ำแผนและคำดกำรณ์กระแสเงินสดในอนำคตของบริษัทฯและบริษัทย่อย โดย   กำร
ท ำควำมเข้ำใจกระบวนกำรท่ีท ำให้ได้มำซึ่งประมำณกำรกระแสเงินสดในอนำคตดังกล่ำว เปรียบเทียบ
สมมติฐำนดังกล่ ำวกับแหล่ ง ข้อมูลภำยนอก ท่ี มีและ ข้อมูลภำยใน ท่ีบ ริษัทฯและบริษัทย่ อย มี                                 
สอบทำนประมำณกำรกระแสเงินสดในอนำคตดงักล่ำวกับข้อมูลกำรประมำณกำรท่ีได้รับกำรอนุมัติจำก    
ฝ่ำยบริหำรและแผนงำนธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทย่อย และพิจำรณำควำมแม่นย ำของประมำณกำรกระแส
เงินสดในอดีตกบัผลกำรด ำเนินงำนท่ีเกิดขึน้จริง  



บริษัท โทเทิล่ แอ็คเซส็ คอมมนิูเคชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
 

ส่วนท่ี 3 ข้อมลูทำงกำรเงินท่ีส ำคญั หน้ำ 119 

ข. อตัรำคดิลด โดยเปรียบเทียบต้นทนุถวัเฉล่ียของเงินทนุของบริษัทฯและบริษัทย่อย และเปรียบเทียบกบัต้นทุน
ถวัเฉล่ียของเงินทนุของบริษัทอ่ืนในอตุสำหกรรม 

ค. สมมติฐำนและวิธีกำรท่ีฝ่ำยบริหำรของบริษัทฯและบริษัทย่อยใช้ในกำรค ำนวณหำมลูค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืน
ของสินทรัพย์ 

นอกจำกนี ้ข้ำพเจ้ำได้ประเมินกำรเปิดเผยข้อมูลของผู้บริหำรของบริษัทฯและบริษัทย่อยเก่ียวกับกำรประเมิน      
กำรด้อยคำ่ของเคร่ืองมือและอปุกรณ์ท่ีใช้ในกำรด ำเนินงำนเพ่ือกำรให้บริกำรโทรคมนำคมเคล่ือนท่ี 

การรับรู้รายไดจ้ากการใหบ้ริการโทรศพัท์เคลื่อนที ่

ตำมท่ีกล่ำวในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมข้อ 4.1 นโยบำยกำรบัญชีของกำรรับรู้รำยได้ บริษัทฯและ             
บริษัทย่อยมีโครงสร้ำงกำรก ำหนดรำคำและเง่ือนไขกำรเรียกเก็บค่ำบริกำรโทรศัพท์เคล่ือนท่ีท่ีหลำกหลำย                   
เพ่ือตอบสนองกำรใช้งำนของผู้ ใช้บริกำร และมีจ ำนวนรำยกำรกำรให้บริกำรท่ีมีนยัส ำคญั สถำนกำรณ์กำรแข่งขนั
ในอตุสำหกรรมโทรคมนำคมเคล่ือนท่ีท่ีมำกขึน้ ดงันัน้ ข้ำพเจ้ำจงึพิจำรณำเป็นเร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบในเร่ือง
มลูคำ่และเวลำในกำรรับรู้รำยได้จำกกำรให้บริกำรโทรศพัท์เคล่ือนท่ี 

ข้ำพเจ้ำได้ท ำกำรตรวจสอบซึง่รวมถึงกำรประเมินนโยบำยกำรบญัชีของบริษัทฯและบริษัทย่อยท่ีเก่ียวข้องกบักำร
รับรู้รำยได้จำกกำรให้บริกำรโทรศพัท์เคล่ือนท่ี กำรประเมินควำมมีประสิทธิภำพของกำรควบคมุทัว่ไปของระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศโดยรวมและกำรประเมินควำมมีประสิทธิภำพของระบบกำรควบคมุภำยในของบริษัทฯและ
บริษัทย่อยท่ีเก่ียวข้องกับวงจรรำยได้ค่ำบริกำรโทรศัพท์เคล่ือนท่ีและเวลำท่ีเหมำะสมของกำรบันทึกรำยได้
ค่ำบริกำรโทรศพัท์เคล่ือนท่ี สุ่มตรวจสอบเอกสำรประกอบรำยกำรรำยได้ท่ีเกิดขึน้ในระหว่ำงปีและช่วงใกล้สิน้ปี 
วิเครำะห์เปรียบเทียบข้อมลูบญัชีรำยได้จำกกำรให้บริกำรโทรศพัท์เคล่ือนท่ีแบบแยกย่อย และตรวจสอบรำยกำร
บนัทกึบญัชีท่ีเก่ียวข้องกบับญัชีรำยได้จำกกำรให้บริกำรโทรศพัท์เคล่ือนท่ีท่ีบนัทกึผ่ำนใบส ำคญัทัว่ไป 
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13.1.3 ตารางสรุปงบการเงนิรวม 

งบแสดงฐานะการเงนิ 

 2559 2560 2561 
 ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

สินทรัพย์       
สินทรัพย์หมุนเวียน       
เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด 18,293.45 15.9 26,047.62 22.7 14,090.27  9.3 
ลกูหนีก้ำรค้ำและลกูหนีอ่ื้น 8,983.70 7.8 8,589.79 7.5 7,831.40  5.2 
สนิค้ำคงเหลือ 2,063.29 1.8 1,953.53 1.7 2,128.41  1.4 
ต้นทนุของรำยได้รับลว่งหน้ำคำ่บริกำรโทรศพัท์รอตดัจ่ำย 102.07 0.1 83.31 0.1 - - 
สนิทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 2,469.30 2.1 2,540.74 2.2 4,466.98  3.0 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 31,911.82 27.7 39,214.99 34.2 28,517.05 18.9 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน       
เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค ำ้ประกนั 0.20 0.0 0.14 0.0 0.14  0.0 
เงินลงทนุในบริษัทร่วม 287.83 0.2 276.13 0.2 263.98  0.2 
เงินลงทนุทัว่ไป 17.08 0.0 26.96 0.0 30.76  0.0 
ลกูหนีกิ้จกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 0.20 0.0 0.20 0.0 0.20  0.0 
ท่ีดนิ อำคำร และอปุกรณ์  37,623.23 32.6 45,569.51 39.8 53,853.93  35.7 
สทิธิกำรใช้อปุกรณ์รอตดับญัชี  28,489.40 24.7 12,235.26 10.7 - - 
ต้นทนุกำรได้รับใบอนญุำตให้ใช้คลื่นควำมถ่ีฯ 9,818.79 8.5 8,921.04 7.8 54,219.22  35.9 
เคร่ืองมือและอปุกรณ์สมัปทำนระหว่ำงตดิตัง้ 678.27 0.6 251.73 0.2 - - 
เงินมดัจ ำและเงินจ่ำยลว่งหน้ำเพ่ือกำรจดัซือ้และตดิตัง้อปุกรณ์ด ำเนินงำน 368.79 0.3 383.43 0.3 498.63  0.3 
คำ่ใช้จ่ำยจ่ำยลว่งหน้ำและคำ่ใช้จ่ำยรอตดับญัชีระยะยำว - - - - 2,883.93  1.9 
สนิทรัพย์ไม่มีตวัตนอ่ืน 1,189.93 1.0 1,182.91 1.0 1,289.96  0.9 
สนิทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี 2,050.37 1.8 3,543.30 3.1 6,600.31  4.4 
สนิทรัพย์ไม่หมนุเวียนอ่ืน 2,943.07 2.6 2,895.01 2.5 2,799.56  1.9 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 83,467.16 72.3 75,285.60 65.8 122,440.61  81.1 
สินทรัพย์รวม 115,378.97 100 114,500.59 100 150,957.66  100 
       
**มีการจดัประเภทรายการใหม่ของปี 2560       
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 2559 2560 2561 
 ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 
หนีส้ิน       
หนีส้ินหมุนเวียน       

เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น 32,831.04 28.5 29,985.00 26.2 39,899.48  26.4 
เงินกู้ ยืมระยะสัน้จำกบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั 165.00 0.1 15.00 0.0 - - 
สว่นของเงินกู้ ยืมระยะยำวท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหนึง่ปี - - - - 7,875.00  - 
สว่นของหุ้นกู้ ท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหนึง่ปี - - 2,000.00 1.7 1,500.00  1.0 
รำยได้รับลว่งหน้ำคำ่บริกำรโทรศพัท์ 3,650.35 3.2 2,909.08 2.5 2,322.69  1.5 
ภำษีเงินได้ค้ำงจ่ำย 575.08 0.5 753.77 0.7 559.24  0.4 
ส ำรองคำ่ใช้จ่ำยในกำรรือ้ถอน - - 98.44 0.0 57.15  - 
หนีส้นิหมนุเวียนอ่ืน 1,010.80 0.9 775.42 0.7 993.99  0.7 
รวมหนีส้ินหมุนเวียน 38,232.27 33.1 36,536.70 31.9 53,207.55  35.2 
หนีส้ินไม่หมุนเวียน       
เงินกู้ ยืมระยะยำว - สทุธิจำกสว่นท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหนึง่ปี 29,000.00 25.1 17,500.00 15.3 9,625.00  6.4 
หุ้นกู้  - สทุธิจำกสว่นท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหนึง่ปี 20,000.00 17.3 29,500.00 25.8 28,000.00  18.5 
ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน  438.38 0.4 698.59 0.6 734.61  0.5 
ต้นทนุกำรได้รับใบอนญุำตให้ใช้คลื่นควำมถ่ีฯ ค้ำงจ่ำย - - - - 36,103.52  23.9 
หนีส้นิไม่หมนุเวียนอ่ืน (รวมส ำรองคำ่ใช้จ่ำยในกำรรือ้ถอน) 563.14 0.5 1,030.37 0.9 1,357.31 0.9 
รวมหนีส้ินไม่หมุนเวียน 50,001.52 43.3 48,728.97 42.6 75,820.43  50.2 
รวมหนีส้ิน 88,233.79 76.5 85,265.67 74.5 129,027.98  85.5 
ส่วนของผู้ถือหุ้น       
ทนุออกจ ำหน่ำยและช ำระเตม็มลูคำ่แล้ว 4,735.62 4.1 4.735.62 4.1 4.735.62 3.1 
สว่นเกินมลูคำ่หุ้นสำมญั 8,116.35 7.0 6,927.79 6.1 6,927.79 4.6 
ก ำไรสะสม       
     จดัสรรแล้ว – ส ำรองตำมกฎหมำย 474.42 0.4 56.55 0.0 465.93  0.3 
     ยงัไม่ได้จดัสรร (ขำดทนุสะสม) (3,816.23) (3.3) (1,782.93) (1.6) (9,497.55) -6.3 
องค์ประกอบอ่ืนของสว่นของผู้ ถือหุ้น 17,634.29 15.3 19,297.27 16.9 19,297.27 12.8 
สว่นของผู้ มีสว่นได้เสียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคมุของบริษัทย่อย 0.74 0.0 0.62 0.0 0.62 0.0 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 27,145.19 23.5 29,234.92 25.5 21,929.68  14.5 
รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น 115,378.97 100 114,500.59 100 150,957.65  100 
       
**มีการจดัประเภทรายการใหม่ของปี 2560       
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งบก าไรขาดทุน 

 2559 2560 2561 
 ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

รายได้จากการขายและการให้บริการ   

    

รำยได้จำกกำรให้บริกำรโทรศพัท์ 69,252.45 84.0 68,082.68 87.0 65,218.63  87.0 
รำยได้จำกกำรขำยเคร่ืองโทรศพัท์และชดุเลขหมำย 12,180.74 14.8 9,373.81 12.0 7,769.10  10.4 
รำยได้จำกกำรด ำเนินงำนอ่ืน 1,044.41 1.3 818.32 1.0 1,991.95  2.7 
รวมรายได้จากการขายและการให้บริการ 82,477.61 100 78,274.80 100 74,979.68  100 
ต้นทุนขายและการให้บริการ         
ต้นทนุกำรให้บริกำรโทรศพัท์ (46,159.69) (56.0) (47,295.58) (60.4) (47,454.84) -63.3 
ต้นทนุขำยเคร่ืองโทรศพัท์และชดุเลขหมำย (14,686.12) (17.8) (12,233.26) (15.6)  (9,824.78) -13.1 
รวมต้นทุนขายและการให้บริการ (60,845.81) (73.8) (59,528.84) (76.1) (57,279.62) -76.4 
ก าไรขัน้ต้น 21,631.80 26.2 18,745.97 23.9  17,700.06  23.6 
ดอกเบีย้รับ 170.34 0.2 217.36 0.3  241.12  0.3 
ก ำไร (ขำดทนุ) จำกอตัรำแลกเปล่ียน 83.84 0.1 0.05 0.0  6.82  0.0 
รำยได้อ่ืน 58.30 0.1 248.35 0.3  318.45  0.4 
ก าไรก่อนค่าใช้จ่าย 21,944.27 26.6 19,211.73 24.5  18,266.46  24.4 
คำ่ใช้จ่ำยในกำรขำยและกำรให้บริกำร (7,191.92) (8.7) (4,867.93) (6.2)  (4,778.37) -6.4 
คำ่ใช้จ่ำยในกำรบริหำร (10,604.17) (12.9) (10,440.57) (13.3) (17,930.16) -23.9 
ขำดทนุจำกกำรด้อยคำ่ของสนิทรัพย์ - - (6.23) 0.0  6.23  0.0 
รวมค่าใช้จ่าย (17,796.10) (21.6) (15,314.73) (19.6) (22,702.30) -30.3 
ก าไรก่อนส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบริษัทร่วม    
   ค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 4,148.18 5.0 3,897.00 5.0 

 
 (4,435.84) 

 
-5.9 

สว่นแบ่งก ำไร (ขำดทนุ) จำกเงินลงทนุในบริษัทร่วม 10.06 0.0 (6.70) 0.0  (12.15) 0.0 
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 4,158.23 5.0 3,890.30 5.0  (4,447.98) -5.9 
คำ่ใช้จ่ำยทำงกำรเงิน (1,566.65) (1.9) (1,557.21) (2.0)  (1,351.24) -1.8 
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 2,591.58 3.1 2,333.08 3.0  (5,799.23) -7.7 
คำ่ใช้จ่ำยภำษีเงินได้ (505.72) (0.6) (218.11) (0.3)  1,430.54  1.9 
ก าไรส าหรับปี 2,085.86 2.5 2,114.98 2.7  (4,368.69) -5.8 
       
การแบ่งปันก าไรขาดทุน       
ส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท 2,085.83 2.5 2,114.97 2.7  (4,368.69) -5.8 
สว่นท่ีเป็นของผู้ มีสว่นได้เสียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคมุของบริษัทย่อย 0.03 0.0 0.00 0.0  0.00  0.0  

      
ก าไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน (บาท) 
     ก ำไร (ขำดทนุ) สทุธิสว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นบริษัท 

 
0.88 

  
0.89 

  
  (1.85) 
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งบกระแสเงนิสด 

 2559 

(ล้านบาท) 

2560 

(ล้านบาท) 

2561 

(ล้านบาท) 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 

 

  
ก ำไรก่อนคำ่ใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 2,591.58 2,333.08 (5,799.23) 
รำยกำรปรับกระทบยอดก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้เป็นเงินสดรับ (จ่ำย) จำกกิจกรรม
ด ำเนินงำน: 

   

   ขำดทนุ (ก ำไร) จำกอตัรำแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดขึน้จริง* (134.49) 27.86  (40.30) 
   สว่นแบ่งขำดทนุ (ก ำไร) จำกเงินลงทนุในบริษัทร่วม (10.06) 6.70  12.15  
   เงินปันผลรับจำกเงินลงทนุทัว่ไป (0.38) (0.38)  (0.38) 
   คำ่เผ่ือผลขำดทนุจำกสนิค้ำล้ำสมยั (โอนกลบั) (140.70) 223.71  (276.79) 
   คำ่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูของลกูหนีก้ำรค้ำและลกูหนีอ่ื้น (โอนกลบั) 110.67 682.65  (42.89) 
   คำ่เผ่ือกำรด้อยคำ่ของเงินลงทนุอ่ืน (โอนกลบั) 14.82 (29.57) 0.25 
   คำ่เผ่ือกำรด้อยคำ่ของเคร่ืองมือและอปุกรณ์ท่ีใช้ในกำรด ำเนินงำนสนบัสนนุกำรให้บริกำร   
        วิทยคุมนำคมระบบเซลลลูำร์  (โอนกลบั) 

 
- 

 
(11.46) 

 
-  

   คำ่เผ่ือกำรด้อยคำ่ของท่ีดนิ - 6.23  (6.23) 
   คำ่เสื่อมรำคำและคำ่ตดัจ ำหน่ำย  23,201.54 26,547.34  25,104.57  
   ตดัจ ำหน่ำยสนิทรัพย์ถำวร 119.87 164.71  52.78  
   ตดัจ ำหน่ำยเคร่ืองมือและอปุกรณ์สมัปทำนระหว่ำงตดิตัง้ - 34.37  -  
   ตดัจ ำหน่ำยสนิทรัพย์ไม่มีตวัตนอ่ืน 103.22 3.44  -  
   ตดัจ ำหน่ำยคำ่ควำมนิยม 19.17 - - 
   ขำดทนุ (ก ำไร) จำกกำรจ ำหน่ำยอปุกรณ์ 52.54 (2.39) 0.25 
   ขำดทนุจำกกำรจ ำหน่ำยเคร่ืองมือและอปุกรณ์สมัปทำนระหว่ำงตดิตัง้ - 59.77  -  
   ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยสนิทรัพย์ไม่มีตวัตนอ่ืน - (18.44)  -  
   ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน 59.46 237.29  60.32  
   คำ่ใช้จ่ำยตำมสญัญำระงบัข้อพิพำท - -  7,850.85  
   รำยได้อ่ืนจำกกำรปลดเปลีอ้งภำระหนีส้นิของบริษัทย่อย - (150.00)  -  
   คำ่ใช้จ่ำยดอกเบีย้ 1,502.19 1,508.13  1,293.07  
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์และหนีส้ินด าเนินงาน 27,489.45 31,623.05 28,208.44 
สนิทรัพย์ด ำเนินงำนลดลง (เพิ่มขึน้)    
      ลกูหนีก้ำรค้ำและลกูหนีอ่ื้น 705.59 (342.36)  382.95  

   สนิค้ำคงเหลือ 903.18 (113.96)  101.92  
   สนิทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 1,033.78 (52.68)  (1,842.93) 
   คำ่ใช้จ่ำยจ่ำยลว่งหน้ำและคำ่ใช้จ่ำยรอตดับญัชีระยะยำว - -  (2,883.93) 
   สนิทรัพย์ไม่หมนุเวียนอ่ืน (83.75) (154.66)  (355.31) 
หนีส้นิด ำเนินงำนเพิ่มขึน้ (ลดลง)    
   เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น 163.19 (239.89)  (2,044.37) 
   หนีส้นิหมนุเวียนอ่ืน 388.48 (976.65)  (409.12) 
   หนีส้นิไม่หมนุเวียนอ่ืน 106.05 563.48 (73.62) 
เงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 30,705.98 30,306.34  21,084.03  
จ่ำยดอกเบีย้ (1,308.73) (1,586.66)  (1,313.11) 
จ่ำยภำษีเงินได้ (2,938.25) (2,566.19)  (2,690.42) 
รับคืนภำษีเงินได้ 166.86 1,176.19  1,175.15  

เงนิสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงาน 26,625.87 27,329.68  18,255.66  
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 2559 

(ล้านบาท) 

2560 

(ล้านบาท) 

2561 

(ล้านบาท) 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน    
เงินลงทนุระยะยำวอ่ืนลดลง (เพิ่มขึน้) (9.63) 18.95  (4.72) 
เงินสดรับจำกกำรขำยเงินลงทนุอ่ืน - 0.75  0.67  
เงินปันผลรับจำกบริษัทร่วม 5.00 5.00  -  
เงินปันผลรับจำกเงินลงทนุทัว่ไป 0.38 0.38  0.38  
กำรคืนทนุให้กบัผู้ มีสว่นได้เสียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคมุเน่ืองจำกกำรช ำระบญัชีของบริษัทย่อย (1.42) - - 
เงินสดจ่ำยซือ้อำคำรและอปุกรณ์ (11,401.38) (16,996.69)  (13,422.87) 
เงินสดรับจำกกำรขำยอำคำรและอปุกรณ์ 36.74 36.83  23.33  
เคร่ืองมือและอปุกรณ์ระหว่ำงตดิตัง้ลดลง (เพิ่มขึน้) 1,463.86 330.34  251.73  
เงินสดรับจำกกำรขำยเคร่ืองมือและอปุกรณ์สมัปทำนระหว่ำงตดิตัง้ - 2.06  -  
เงินสดจ่ำยซือ้สทิธิกำรใช้อปุกรณ์รอตดับญัชี (6,899.54) (2,338.77)  (887.58) 
เงินมดัจ ำและเงินจ่ำยลว่งหน้ำเพ่ือกำรจดัซือ้และตดิตัง้อปุกรณ์สมัปทำนลดลง (เพิ่มขึน้) 128.63 (19.64)  (115.19) 
เงินมดัจ ำและเงินจ่ำยลว่งหน้ำคำ่ซือ้และตดิตัง้อปุกรณ์ด ำเนินงำนลดลง (เพิ่มขึน้) (25.66) 5.00  -  
เงินสดจ่ำยคำ่ใบอนญุำตให้ใช้คลื่นควำมถ่ีฯ - -  (10,276.50) 
สนิทรัพย์ไม่มีตวัตนอ่ืนเพิ่มขึน้ (689.36) (641.58)  (807.51) 
เงินสดรับจำกกำรขำยสนิทรัพย์ไม่หมนุเวียนอ่ืน - 21.99  -  
เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (17,392.38) (19,575.38)  (25,238.27) 
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ    
เงินสดรับจำกเงินกู้ ยืมระยะสัน้กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 165.00 - - 
เงินสดรับจำกเงินกู้ ยืมระยะสัน้ - - - 
ช ำระคืนเงินกู้ ยืมระยะสัน้ - - (15.00) 
เงินสดรับจำกเงินกู้ ยืมระยะยำว 11,000.00 - - 
ช ำระคืนเงินกู้ ยืมระยะยำว (10,000.00) (11,500.00) - 
ออกหุ้นกู้   5,000.00 11,500.00 - 
ช ำระหุ้นกู้   (5,000.00) - (2,000) 
จ่ำยเงินปันผล (2,225.57) (0.12) (2,959.75) 
เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงนิ (1,060.57) (0.12)  (4,974.75) 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ 8,172.91 7,754.18  (11,957.36) 
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดต้นปี 10,120.53 18,293.45  26,047.62  
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดสิน้ปี 18,293.45 26,047.62  14,090.27  
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สรุปอัตราส่วนทางการเงินงบการเงนิรวม 

 2559 2560 2561 

อัตราส่วนสภาพคล่อง    
อตัรำสว่นสภำพคลอ่ง (เทำ่) 0.83 1.07 0.54 
อตัรำสว่นสภำพคลอ่งหมนุเร็ว (เทำ่) 0.71 0.95 0.41 
อตัรำสว่นสภำพคลอ่งกระแสเงินสด (เทำ่) 0.60 0.73 0.41 
อตัรำสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ำรค้ำ (เทำ่) 8.82 8.91  9.13  
ระยะเวลำเก็บหนีเ้ฉล่ีย (วนั)  40.8 40.4 39.4 
อตัรำสว่นหมนุเวียนสนิค้ำคงเหลือ (เทำ่) 6.01 6.09 4.81 
ระยะเวลำขำยสนิค้ำเฉล่ีย (วนั) 59.9 59.1 74.8 
อตัรำสว่นหมนุเวียนเจ้ำหนี ้(เทำ่) 1.94  1.90   1.64  
ระยะเวลำช ำระหนี ้(วนั)  185  190   220  
Cash Cycle (วนั) -84.8 -90.4 -105.4 
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร    
อตัรำสว่นก ำไรขัน้ต้น (%) 26.2% 23.9% 23.6% 
อตัรำสว่นก ำไรสทุธิ (%) 2.5% 2.7% -5.8% 
อตัรำสว่นผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (%) 7.7% 7.5% -17.1% 
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน    
อตัรำสว่นผลตอบแทนจำกสนิทรัพย์ (%) 1.8% 1.8% -3.3% 
อตัรำสว่นผลตอบแทนจำกสนิทรัพย์ถำวร (%) 3.1% 3.4% -7.8% 
อตัรำกำรหมนุของสนิทรัพย์ (เทำ่) 72.9% 68.1% 56.5% 
อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ    
อตัรำสว่นหนีส้นิสทุธิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทำ่) 1.14 0.79 1.50 
อตัรำสว่นควำมสำมำรถในกำรช ำระดอกเบีย้ (เทำ่) 3.0  2.8  -3.1  
อตัรำสว่นควำมสำมำรถช ำระภำระผกูพนั (เทำ่) 0.85 0.93 0.67 
อตัรำสว่นกำรจ่ำยเงินปันผล (%) 48% 48% 27% 
มลูคำ่ท่ีตรำไว้ (บำทตอ่หุ้น) 2.00 2.00 2.00 
มลูคำ่ตำมบญัชี (บำทตอ่หุ้น) 11.46 12.35  9.26  
ก ำไรตอ่หุ้น (บำท) 0.88 0.89 (1.85) 

 
ค านิยามของอัตราส่วนทางการเงนิ 
อัตราส่วนสภาพคล่อง  
อตัรำส่วนสภำพคล่อง = สินทรัพย์หมนุเวียน / หนีส้ินหมนุเวียน  
อตัรำส่วนสภำพคล่องหมนุเร็ว = (เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด + เงินลงทนุระยะสัน้ +ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนึอ่ื้น ) / หนีส้ิน
หมนุเวียน   
อตัรำส่วนสภำพคล่องกระแสเงินสด = เงินสดสทุธิจำกกิจกรรมด ำเนินงำน / คำ่เฉล่ียของหนีส้ินหมนุเวียนต้นงวดและปลำยงวด 
อตัรำส่วนหมนุเวียนลูกหนีก้ำรค้ำ = รำยได้รวมจำกกำรขำยและกำรให้บริกำร / คำ่เฉล่ียของลกูหนีก้ำรค้ำและลกูหนีอ่ื้นต้นงวดและ
ปลำยงวด 
ระยะเวลำเก็บหนีเ้ฉล่ีย = 360 / อตัรำส่วนหมนุเวียนลกูหนีก้ำรค้ำ 
อตัรำส่วนหมนุเวียนสินค้ำคงเหลือ = ต้นทนุขำยเคร่ืองโทรศพัท์และชดุเลขหมำย / คำ่เฉล่ียของสินค้ำคงเหลือต้นงวดและปลำยงวด 
ระยะเวลำขำยสินค้ำเฉล่ีย = 360 / อตัรำส่วนหมนุเวียนสินค้ำคงเหลือ 
อตัรำส่วนหมนุเวียนเจ้ำหนี ้= ต้นทนุรวมกำรขำยและกำรให้บริกำร / คำ่เฉล่ียของเจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้นต้นงวดและปลำยงวด 
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ระยะเวลำช ำระหนี ้= 360 / อตัรำส่วนหมนุเวียนเจ้ำหนี ้
Cash Cycle = ระยะเวลำเก็บหนีเ้ฉล่ีย + ระยะเวลำขำยสินค้ำเฉล่ีย – ระยะเวลำช ำระหนี ้
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร 
อตัรำส่วนก ำไรขัน้ต้น = ก ำไรขัน้ต้น / รำยได้รวมจำกกำรให้บริกำรและกำรขำย 
อตัรำส่วนก ำไรสทุธิ = ก ำไรส่วนท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้น / รำยได้รวมจำกกำรให้บริกำรและกำรขำย 
อตัรำส่วนผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น = ก ำไรส่วนท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้น / คำ่เฉล่ียส่วนของผู้ ถือหุ้นของบริษัทต้นงวดและปลำยงวด 
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
อตัรำส่วนผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ = ก ำไรส่วนท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้น / คำ่เฉล่ียสินทรัพย์รวมต้นงวดและปลำยงวด 
อตัรำส่วนผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ถำวร = ก ำไรส่วนท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้น / ค่ำเฉล่ียสินทรัพย์ท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ และสิทธิกำร
ใช้อปุกรณ์รอตดับญัชีต้นงวดและปลำยงวด 
อตัรำกำรหมนุของสินทรัพย์ = รำยได้รวมจำกกำรขำยและกำรให้บริกำร / คำ่เฉล่ียสินทรัพย์รวมต้นงวดและปลำยงวด 
อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ 
อตัรำส่วนหนีส้ินสุทธิต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น = (หนีส้ินท่ีมีภำระดอกเบีย้หกัด้วยเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด) / ส่วนของผู้ ถือหุ้น
รวม  
อตัรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระดอกเบีย้ = ก ำไรก่อนคำ่ใช้จ่ำยทำงกำรเงินและคำ่ใช้จ่ำยภำษีเงินได้ / ดอกเบีย้จ่ำย 
อัตรำส่วนควำมสำมำรถช ำระภำระผูกพัน = เงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน / (ช ำระหนีส้ิน + จ่ำยดอกเบีย้ +เงินสดสุทธิใช้ใน
กิจกรรมลงทนุ+ จ่ำยเงินปันผล) 
อตัรำส่วนกำรจ่ำยเงินปันผล = เงินปันผล / ก ำไรส่วนท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้น 
มลูคำ่ตำมบญัชี = ส่วนของผู้ ถือหุ้นของบริษัท / จ ำนวนหุ้นท่ีช ำระแล้ว 
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14 การวเิคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 

14.1 สรุปสาระส าคัญปี 2561 
กำรเปล่ียนผ่ำนของบริษัทไปสู่ระบบใบอนญุำตเสร็จสมบรูณ์ภำยหลงัสิน้สดุมำตรกำรคุ้มครองผู้ใช้บริกำรชัว่ครำวกรณีสิน้สดุสญัญำ
สมัปทำนในไตรมำส 4/2561 โดยบริษัทใช้เงินลงทนุกว่ำ 19,528 ล้ำนบำทในปี 2561 ซึง่เป็นระดบับนของประมำณกำรเงินลงทนุท่ี
คำดไว้ทัง้ปีเพ่ือเร่งติดตัง้สถำนีฐำน 4G-2300MHz ภำยใต้สญัญำพนัธมิตรกับบริษัททีโอที จ ำกดั (มหำชน) (“ทีโอที”) รวมทัง้เพิ่ม
ควำมหนำแน่นโครงข่ำย 2100MHz ของบริษัท เพ่ือให้ลูกค้ำได้รับประสบกำรณ์ใช้งำนท่ีดีขึน้ โดยสถำนีฐำน 4G-2300MHz ได้ถูก
ติดตัง้แล้วกว่ำ 12.7 พนัสถำนีในขณะท่ีสถำนีฐำนโครงข่ำยคล่ืนควำมถ่ี 2100MHz ทัง้เทคโนโลยี 4G และ 3G มีจ ำนวนรวมเพิ่มขึน้
กว่ำ 7.9 พนัสถำนีในปี 2561 นอกจำกนี ้บริษัทมีโครงสร้ำงต้นทนุใหม่ภำยหลงัสิน้สุดสญัญำสมัปทำนซึง่มีรำยละเอียดแสดงไว้ใน
ค ำอธิบำยและวเิครำะห์ของฝ่ำยจดักำรประจ ำไตรมำสที่ 3/2561 

ควำมไม่แน่นอนในเร่ืองคล่ืนควำมถ่ีอนัสืบเน่ืองมำจำกกำรสิน้สดุของสญัญำสมัปทำนของบริษัทได้หมดไปหลงับริษัทมีคล่ืนควำมถ่ี
ใหม่ทัง้จำกกำรประมูลและกำรเป็นพันธมิตรกับทีโอที โดย ดีแทคไตรเน็ต (“ดีทีเอ็น”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทเป็นผู้ ชนะกำร
ประมลูและได้รับใบอนญุำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีทัง้ย่ำน 1800 MHz ปริมำณแถบควำมกว้ำง 2 x 5 MHz และย่ำน 900 MHz ปริมำณ
แถบควำมกว้ำง 2 x 5 MHz ในปี 2561 รวมทัง้กลุ่มบริษัทได้เซ็นสญัญำเป็นพนัธมิตรกับทีโอทีเพ่ือเปิดให้บริกำร 4G บนโครงข่ำย
คล่ืนควำมถ่ี 2300 MHz เม่ือไตรมำส 2/2561 ท่ีผ่ำนมำภำยใต้โครงข่ำยแบรนด์ “dtac-T TURBO” นอกจำกนี ้บริษัทสำมำรถใช้งำน
โครงสร้ำงพืน้ฐำนโทรคมนำคมภำยใต้สญัญำสมัปทำนได้อย่ำงต่อเน่ืองโดยกำรเข้ำท ำสญัญำกับบริษัท กสท โทรคมนำคม จ ำกัด 
มหำชน (“กสท.”) เพ่ือใช้บริกำรโครงสร้ำงพืน้ฐำนและอปุกรณ์โทรคมนำคมจำก กสท. รวมทัง้ด ำเนินกำรระงบัข้อพิพำทจ ำนวนหนึ่งท่ี
มีอยู่กบั กสท ในช่วงต้นปี 2562 ซึง่จะมีผลเป็นกำรระงบัข้อพิพำท หำกได้รับอนญุำตจำกท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นสำมญัประจ ำปี 2562 

รำยได้จำกกำรให้บริกำรของบริษัทยังคงได้รับผลกระทบจำกกำรแข่งขันในตลำดท่ีอยู่ในระดบัสูง ในขณะท่ีควำมไม่แน่นอนใน
ประเด็นเร่ืองกำรหมดอำยุสัญญำสัมปทำนได้ส่งผลกระทบต่อควำมเช่ือมั่นของลูกค้ำในช่วงของกำรเปล่ียนผ่ำน ซึ่งจำกปัจจัย
ดงักล่ำวส่งผลให้รำยได้จำกกำรให้บริกำรไม่รวมค่ำเช่ือมตอ่โครงข่ำยในปี 2561 ลดลง 2.8% จำกปีก่อน สอดคล้องกบัประมำณกำร
ท่ีคำดไว้ ในขณะที่ EBITDA (ก่อนรำยกำรอ่ืน) ของบริษัทอยู่ท่ี 28,391 ล้ำนบำทลดลง 6.7% จำกปีก่อนโดยส่วนใหญ่เป็นผลกระทบ
จำกรำยได้จำกกำรให้บริกำรท่ีลดลง รวมทัง้มีค่ำใช้จ่ำยในกำรโรมมิ่ง 4G บนโครงข่ำยคล่ืนควำมถ่ี 2300MHz ท่ีจ่ำยให้กับทีโอที 
และค่ำใช้บริกำรโครงสร้ำงพืน้ฐำนและอุปกรณ์โทรคมนำคมท่ีจ่ำยให้ กสท โดย EBITDA margin ของปี 2561 อยู่ท่ีระดบั 37.9% 
สอดคล้องกบัประมำณกำรท่ีคำดไว้ ทัง้นี ้บริษัทมีผลขำดทนุสุทธิ 4,369 ล้ำนบำทในปี 2561 โดยเป็นผลจำกกำรบนัทึกค่ำใช้จ่ำย
เพ่ือกำรระงบัข้อพิพำทกบั กสท  

ในปี 2562 บริษัทคำดว่ำจะใช้เงินลงทุนในช่วง 13,000 ถึง 15,000 ล้ำนบำท เพ่ือพัฒนำประสบกำรณ์ใช้งำนของลูกค้ำให้ดีขึน้ 
รวมทัง้มีควำมปรำรถนำท่ีจะกลบัมำเติบโตพร้อมทัง้ให้ควำมส ำคญักบัประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำนอย่ำงตอ่เน่ือง ทัง้นี ้รำยละเอียด
เพิ่มเตมิส ำหรับแนวโน้มผลกำรด ำเนินงำนจะแจ้งในช่วงไตรมำส 2/2562 

14.2 รายการพเิศษที่ส าคัญ 
การระงับข้อพพิาทกับบริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) 

เม่ือวนัท่ี 10 มกรำคม 2562 บริษัทเข้ำท ำสญัญำระงบัข้อพิพำทกบั กสท เพ่ือระงบัข้อพิพำทส่วนใหญ่ท่ีบริษัทและกลุ่มบริษัทมีกับ 
กสท. ซึง่เกิดขึน้ในช่วงระยะเวลำของกำรด ำเนินกำรภำยใต้สญัญำสมัปทำน โดยภำยใต้สญัญำระงบัข้อพิพำทดงักล่ำว  บริษัทตกลง
ช ำระค่ำตอบแทนเพ่ือกำรระงบัข้อพิพำทเป็นเงินจ ำนวนทัง้สิน้ 9,510 ล้ำนบำท ทัง้นีบ้ริษัทได้บนัทึกค่ำตอบแทนเพ่ือกำรระงบัข้อ
พิพำทดงักล่ำวแล้วทัง้จ ำนวนในงบก ำไรขำดทนุส ำหรับปี 2561 ทัง้นี ้สญัญำระงบัข้อพิพำทดงักล่ำวจะมีผลเป็นกำรระงบัข้อพิพำทก็
ต่อเม่ือได้รับอนุมัติจำกท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2562 ของบริษัท (สำมำรถศึกษำเพิ่มเติมได้จำกหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
ประจ ำปี 2561 และข่ำวแจ้งตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยเม่ือวนัท่ี 10 มกรำคม 2562 และวนัท่ี 1 กมุภำพนัธ์ 2562)  
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14.3 สรุปผลการด าเนินงาน 
ณ สิน้ปี 2561 บริษัทมีฐำนลกูค้ำรวมอยู่ท่ี 21.2 ล้ำนเลขหมำย ลดลงกวำ่ 1.5 ล้ำนเลขหมำยจำกปีก่อนอนัเป็นผลจำกกำรลดลงของ
ฐำนลูกค้ำระบบเติมเงินในขณะท่ีกำรเติบโตของฐำนลูกค้ำระบบรำยเดือนช่วยชดเชยได้บำงส่วน โดยฐำนลูกค้ำระบบเติมเงินมี
จ ำนวนอยู่ท่ี 15.1 ล้ำนเลขหมำย ลดลงกวำ่ 1.9 ล้ำนเลขหมำยจำกปีก่อนอนัเป็นผลจำกกำรแข่งขนัในตลำดท่ีอยู่ในระดบัสงูและกำร
เปล่ียนลูกค้ำจำกระบบเติมเงินเป็นระบบรำยเดือน ในขณะท่ีฐำนลูกค้ำระบบรำยเดือนมีจ ำนวนเพิ่มขึน้มำอยู่ท่ีระดบั 6.1 ล้ำนเลข
หมำย เพิ่มขึน้ 0.4 ล้ำนเลขหมำยจำกปีก่อน ทัง้นี ้แนวโน้มฐำนลูกค้ำรวมของบริษัทในไตรมำส 4/2561 เร่ิมปรับตวัดีขึน้เม่ือเทียบกบั
ไตรมำสที่ผ่ำนมำ โดยมีปัจจยัจำกแคมเปญเคร่ืองโทรศพัท์และโปรโมชัน่บริกำรเสริมในช่วงเฉลิมฉลองปีใหม่ รวมทัง้มีกำรส่ือสำรกบั
ลกูค้ำถงึควำมมุ่งมัน่ของบริษัทในกำรพฒันำบริกำรอย่ำงตอ่เน่ือง 

รำยได้เฉล่ียต่อเลขหมำย (ไม่รวม IC) ในปี 2561 อยู่ท่ีระดบั 244 บำทต่อเดือน เพิ่มขึน้ 6.4% จำกปีก่อน โดยมีปัจจัยจำกจ ำนวนฐำน
ลกูค้ำระบบรำยเดือนท่ีมีสดัส่วนเพิ่มขึน้เป็น 29% ของฐำนลกูค้ำทัง้หมด จำกเดมิอยู่ท่ีระดบั 25% เม่ือสิน้ปีก่อน ทัง้นี ้รำยได้เฉล่ียต่อเลข
หมำยของลูกค้ำระบบรำยเดือนในปี 2561 อยู่ท่ี 541 บำทตอ่เดือน ทรงตวัจำกปีก่อน ในขณะท่ีรำยได้เฉล่ียตอ่เลขหมำยของลูกค้ำระบบ
เตมิเงินในปี 2561 อยู่ท่ี 142 บำทตอ่เดือน ลดลง 2.0% จำกปีก่อน เน่ืองจำกกำรลดลงของรำยได้จำกบริกำรระบบเตมิเงิน 

ปริมำณกำรใช้งำนอินเทอร์เน็ตบนโครงข่ำย 4G บนคล่ืน 2300 MHz ของทีโอที ยงัคงเพิ่มขึน้อย่ำงต่อเน่ืองตำมพืน้ท่ีกำรให้บริกำรท่ี
เพิ่มขึน้และประสบกำรณ์ใช้งำนอินเทอร์เน็ตท่ีดีกว่ำของโครงข่ำย โดย ณ สิน้ปี 2561 สถำนีฐำนบนโครงข่ำย 4G บนคล่ืน 2300 
MHz ภำยใต้ควำมร่วมมือกับทีโอทีได้รับกำรติดตัง้แล้วกว่ำ 12.7 พันสถำนี เพิ่มขึน้ 114% จำกไตรมำส 3/2561 โดยจ ำนวน
ผู้ ใช้บริกำร 4G มีจ ำนวนอยู่ท่ี 9.9 ล้ำนเลขหมำย คิดเป็นสัดส่วน 47% ของฐำนลูกค้ำรวม ในขณะท่ีจ ำนวนอุปกรณ์ท่ีรองรับ
เทคโนโลยี 4G มีสดัส่วนเพิ่มขึน้เป็น 65% ของฐำนลกูค้ำรวม และสดัส่วนจ ำนวนผู้ ใช้อปุกรณ์สมำร์ทโฟนเพิ่มขึน้เป็น 78% ของฐำน
ลกูค้ำรวม  
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14.4 สรุปผลประกอบการด้านการเงนิ 
14.4.1 รายได้ 
ในปี 2561 บริษัทมีรำยได้รวมอยู่ท่ี 74,980 ล้ำนบำท ลดลง 4.2% จำกปีก่อน โดยมีปัจจยัจำกรำยได้จำกกำรให้บริกำรและรำยได้
จำกกำรจ ำหน่ำยเคร่ืองโทรศพัท์ท่ีลดลง โดยรำยได้จำกกำรให้บริกำรไม่รวมคำ่เช่ือมตอ่โครงข่ำยอยู่ท่ี 63,014 ล้ำนบำท ลดลง 2.8% 
จำกปีก่อน เน่ืองจำกรำยได้บริกำรระบบเติมเงินยังคงลดลงในขณะท่ีรำยได้จำกบริกำรต่ำงประ เทศได้รับผลกระทบจำกบริกำร
ทำงเลือกและกำรแข่งขนัในตลำด นอกจำกนี ้บริษัทได้เพิ่มควำมเข้มงวดในกำรเปิดใช้บริกำรของผู้ ให้บริกำรคอนเทนต์ภำยนอกโดย
มุ่งหวงัสร้ำงประสบกำรณ์ใช้งำนของลกูค้ำให้ดียิ่งขึน้ ซึง่ส่งผลให้รำยได้จำกบริกำรคอนเทนต์มีระดบัลดลง ทัง้นี ้รำยได้ค่ำเช่ื อมตอ่
โครงข่ำยลดลง 32%จำกปีก่อน เน่ืองจำกกำรปรับลดลงของอตัรำคำ่เช่ือมตอ่โครงข่ำยเม่ือไตรมำส 1/2561 และปริมำณกำรใช้งำนท่ี
ลดลง 

รำยได้จำกบริกำรหลกั (หรือรำยได้จำกบริกำรเสียงและบริกำรข้อมลูรวมกัน) อยู่ท่ี 58,690 ล้ำนบำท ลดลง 0.7% จำกปีก่อน โดย
ส่วนใหญ่เป็นผลจำกรำยได้จำกบริกำรระบบเติมเงินท่ีลดลง และรำยได้จำกบริกำรคอนเทนต์ท่ีลดลงดงักล่ำวข้ำงต้น รวมถึงควำม
กงัวลของลกูค้ำจำกควำมไม่แน่นอนในเร่ืองกำรสิน้สดุสญัญำสมัปทำน 

รำยได้จำกบริกำรข้ำมแดนอตัโนมัติ อยู่ท่ี 1,127 ล้ำนบำท ลดลง 3.0% จำกปีก่อนอันเป็นผลจำกกำรแข่งขันในตลำดและบริกำร 
ทำงเลือกอ่ืน  

รำยได้จำกกำรให้บริกำรอ่ืน อยู่ท่ี 3,197 ล้ำนบำท ลดลง 30% จำกปีก่อน โดยส่วนใหญ่เป็นผลจำกกำรลดลงของรำยได้จำก บริกำร
โทรทำงไกลระหวำ่งประเทศ  

รำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยเคร่ืองโทรศพัท์และชุดเลขหมำย อยู่ท่ี 7,769 ล้ำนบำท ลดลง 17% จำกปีก่อน โดยส่วนใหญ่เป็นผลจำก 
จ ำนวนเคร่ืองโทรศพัท์ท่ีขำยได้ลดลง ซึง่ท ำให้ผลขำดทนุจำกกำร ขำยเคร่ืองโทรศพัท์และชดุเลขหมำยในปี 2561 ลดลง 28% จำก ปี
ก่อน มำอยู่ท่ีระดบั 2,056 ล้ำนบำท 

14.4.2 ต้นทุนการด าเนินงาน 
ต้นทุนกำรด ำเนินงำนไม่รวมค่ำเช่ือมต่อโครงข่ำย (IC) อยู่ท่ี 45,180 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ 2.4% จำกปีก่อนโดยส่วนใหญ่เป็นผลจำก
คำ่ใช้จ่ำยโรมมิ่งบริกำร 4G บนคล่ืนควำมถ่ี 2300MHz ท่ีจ่ำยให้ทีโอที และคำ่ใช้บริกำรโครงสร้ำงพืน้ฐำนและอปุกรณ์โทรคมนำคมท่ี
จ่ำยให้ กสท 

คำ่ธรรมเนียมและส่วนแบง่รำยได้ อยู่ท่ี 6,262 ล้ำนบำท ลดลง 28% จำกปีก่อน เน่ืองจำกกำรใช้งำนบนโครงข่ำยสมัปทำนมีปริมำณ
ลดลงอนัเป็นผลสืบเน่ืองจำกกำรสิน้สุดของสญัญำสมัปทำน นอกจำกนี ้กำรปรับลดอตัรำค่ำธรรมเนียมยูเอสโอและใบอนญุำตในปี 
2560 ได้ช่วยให้ค่ำธรรมเนียมและส่วนแบ่งรำยได้ลดลงเช่นกัน ดงันัน้ สดัส่วนค่ำธรรมเนียมและส่วนแบ่งรำยได้ต่อรำยได้จำกกำร
ให้บริกำรไม่รวมค่ำเช่ือมตอ่โครงข่ำยในปี 2561 ลดลงมำอยู่ท่ีระดบั 9.9% จำกเดิมอยู่ท่ีระดบั 13.4% ในปี 2560 นอกจำกนี ้ในไตร
มำส 4/2561 บริษัทได้บนัทกึค่ำใช้จ่ำยภำยใต้มำตรกำรคุ้มครองผู้ ใช้บริกำรชัว่ครำวกรณีสิน้สุดสญัญำสมัปทำนและรำยกำรพิเศษ
ภำยหลงัสิน้สดุสญัญำสมัปทำนไว้ในคำ่ธรรมเนียมและส่วนแบง่รำยได้นี ้

ค่ำใช้จ่ำยด้ำนโครงข่ำย อยู่ท่ี 8,475 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ 24% จำกปีก่อน จำกกำรขยำยโครงข่ำยและค่ำใช้บริกำรโครงสร้ำงพืน้ฐำน
และอปุกรณ์โทรคมนำคมซึง่รวมถงึคำ่บริกำรช ำระล่วงหน้ำซึง่ทยอยรับรู้ท่ีจ่ำยให้ กสท 

ค่ำใช้จ่ำยอ่ืน อยู่ท่ี 6,246 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ 109% จำกปีก่อนอันเป็นผลจำกค่ำใช้จ่ำยในกำรโรมมิ่ง 4G บนโครงข่ำยคล่ืนควำมถ่ี 
2300MHz ท่ีจ่ำยให้กบัทีโอทีซึง่เร่ิมบนัทกึในไตรมำส 2/2561 ซึง่ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนท่ีเพิ่มขึน้ดงักล่ำว บำงส่วนได้ถูกชดเชยด้วยรำยได้ค่ำ
เช่ำเคร่ืองและอปุกรณ์โทรคมนำคม 2300 MHz ท่ีได้รับจำกทีโอทีซึง่เพิ่มขึน้เช่นกนั 
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ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตัดจ ำหน่ำยของต้นทุนกำรให้บริกำร อยู่ท่ี 24,197 ล้ำนบำท ลดลง 5.5% จำกปีก่อนเน่ืองจำกสินทรัพย์
สมัปทำนตดัจ ำหน่ำยครบแล้วตำมกำรสิน้สดุสมัปทำนเม่ือเดือนกนัยำยน 2561 ซึง่คำ่ตดัจ ำหน่ำยท่ีลดลงดงักล่ำวบำงส่วนถกูชดเชย
โดยค่ำตดัจ ำหน่ำยของต้นทนุใบอนญุำตคล่ืนควำมถ่ี 900 MHz และ 1800 MHz ท่ีประมลูได้มำใหม่ รวมทัง้มีกำรขยำยโครงข่ำย
อย่ำงตอ่เน่ือง 

14.4.3 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร อยู่ท่ี 22,709 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ 48% จำกปีก่อน อนัเป็นผลจำกกำรบนัทกึค่ำใช้จ่ำยจำกกำรระงับ
ข้อพิพำทกบั กสท โดยหำกไม่รวมผลดงักล่ำวแล้ว ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร จะลดลงเน่ืองจำกกำรลดลงของทัง้ค่ำใช้จ่ำยใน
กำรขำยและ คำ่ใช้จ่ำยในกำรบริหำร รวมทัง้มีกำรตัง้ส ำรองหนีส้ญูท่ีลดลง 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและกำรตลำด อยู่ท่ี 4,778 ล้ำนบำท ลดลง 1.8% จำกปีก่อน โดยเป็นผลจำกค่ำคอมมิชชัน่ท่ีลดลงซึง่บำงส่วน
ถกูชดเชยด้วยค่ำใช้จ่ำยด้ำนส่ือและโฆษณำท่ีเพิ่มขึน้ ทัง้นี ้ในไตรมำส 4/2561 คำ่ใช้จ่ำยในกำรขำยและกำรตลำด อยู่ท่ี 1,491 ล้ำน
บำท เพิ่มขึน้ 15% จำกไตรมำสเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึน้ 27% จำกไตรมำสก่อน อันเป็นผลจำกกำรส่ือสำรกับลูกค้ำอย่ำง
ต่อเน่ืองถึงควำมมุ่งมัน่ในกำรพฒันำบริกำรของดีแทค รวมทัง้มีกิจกรรมชิงโชคและแคมเปญกำรตลำดต่ำงๆ ในช่วงเทศกำลเฉลิม
ฉลอง 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร อยู่ท่ี 15,687 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ 96% จำกปีก่อน อนัเป็นผลจำกกำรระงบัข้อพิพำทกบั กสท โดยหำกไม่รวม
ผลดงักล่ำวแล้ว คำ่ใช้จ่ำยในกำรบริหำรจะลดลงอนัเป็นผลจำกมำตรกำรเพิ่มประสิทธิภำพและรำยกำรพิเศษจ ำนวน 178 ล้ำนบำท
จำกกำรประเมินมลูคำ่ผลประโยชน์พนกังำนท่ีบนัทกึเม่ือไตรมำส 4/2560 

ค่ำใช้จ่ำยกำรตัง้ส ำรองหนีส้ญู อยู่ท่ี 1,379 ล้ำนบำท ลดลง 9.6% จำกปีก่อนอนัเป็นผลจำกกระบวนกำรจดัเก็บรำยได้และคณุภำพ
ของลกูค้ำใหม่ที่ดีขึน้  

คำ่เส่ือมรำคำและคำ่ตดัจ ำหน่ำยของคำ่ใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร อยู่ท่ี 864 ล้ำนบำท ลดลง 4.5% จำกปีก่อน 

14.4.4 EBITDA และก าไรสุทธิ 
บริษัทมี EBITDA (ก่อนรำยกำรอ่ืน) อยู่ท่ี 28,391 ล้ำนบำท ลดลง 6.7% จำกปีก่อน โดยส่วนใหญ่เป็นผลจำกค่ำใช้จ่ำยในช่วง
มำตรกำรคุ้มครองผู้ ใช้บริกำรชัว่ครำวกรณีสิน้สุดสญัญำสมัปทำน ค่ำใช้จ่ำยโรมมิ่ง 4G บนโครงข่ำยคล่ืนควำมถ่ี 2300MHz ท่ีจ่ำย
ให้กบัทีโอที และค่ำใช้บริกำรโครงสร้ำงพืน้ฐำนและอุปกรณ์โทรคมนำคมจำก กสท ซึง่รวมถึงค่ำบริกำรช ำระล่วงหน้ำท่ีทยอยรับรู้ 
รวมทัง้บริษัทมีรำยได้จำกกำรให้บริกำรท่ีลดลง ทัง้นี ้EBITDA margin ของปี 2561 ลดลงจำกระดบั 38.9% เม่ือปี 2560 มำอยู่ท่ี
ระดบั 37.9% ในปี 2561 ซึง่สอดคล้องกบัประมำณกำรท่ีคำดไว้ ทัง้นี ้EBITDA ในท่ีนีไ้ม่รวมค่ำใช้จ่ำยเพ่ือระงบัข้อพิพำทกบั กสท 
ดงักล่ำวข้ำงต้น 

ในปี 2561 บริษัทมีผลประกอบกำรขำดทนุสทุธิ 4,369 ล้ำนบำท อนัเป็นผลจำกกำรบนัทกึคำ่ใช้จ่ำยเพ่ือระงบัข้อพิพำทกบั กสท 
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บริษัท โทเทิล่ แอ็คเซส็ คอมมนิูเคชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
 

ส่วนท่ี 3 ข้อมลูทำงกำรเงินท่ีส ำคญั หน้ำ 134 
 

14.4.5 งบดุลและข้อมูลส าคัญทางการเงนิ 
ณ สิน้ปี 2561 บริษัทมีสินทรัพย์รวมทัง้สิน้ 150,958 ล้ำนบำท เพิ่มจำกระดบั 114,501 ล้ำนบำทเม่ือปีก่อน โดยส่วนใหญ่เป็นผล 
จำกกำรได้รับใบอนญุำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีทัง้ย่ำน 1800 MHz และ 900 MHz รวมทัง้จำกกำรลงทนุในโครงข่ำย ทัง้นี ้ระดบัเงินสด
และ รำยกำรเทียบเท่ำเงินสดอยู่ท่ีระดบั 14,090 ล้ำนบำท ลดลงจำก ระดบั 26,048 ล้ำนบำท โดยส่วนใหญ่เป็นผลจำกกำรจ่ำยเงิน 
ลงทนุในโครงข่ำยและกำรจ่ำยเงินค่ำใบอนญุำตคล่ืนควำมถ่ี ในขณะท่ีหนีส้ินท่ีมีภำระดอกเบีย้อยู่ท่ีระดบั 47,000 ล้ำนบำท ลดลง
จำกเดมิซึง่อยู่ท่ีระดบั 49,015 ล้ำนบำทเม่ือปีท่ีแล้ว ทัง้นี ้อตัรำส่วนหนีส้ินสทุธิตอ่ EBITDA อยู่ท่ีระดบั 1.2 เทำ่ เพิ่มขึน้จำกเดมิซึง่อยู่
ท่ีระดบั 0.8 เทำ่เม่ือปีก่อนเน่ืองจำกมีเงินสดและ EBITDA ท่ีลดลง 

ในปี 2561 บริษัทใช้เงินลงทุน 19,528 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ 18% จำกปีก่อน เพ่ือเร่งขยำยโครงข่ำย ทัง้นี ้บริษัทมีกระแสเงินสด สุทธิ
จำกกำรด ำเนินงำน (ค ำนวณจำก EBITDA หกัด้วยเงินลงทนุ) อยู่ท่ี 8,863 ล้ำนบำท ลดลง 36% จำกปีก่อน เน่ืองจำกมี EBITDA ท่ี
ลดลงและใช้เงินลงทนุเพิ่มขึน้  

 



บริษัท โทเทิล่ แอ็คเซส็ คอมมนิูเคชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
 

ส่วนท่ี 3 ข้อมลูทำงกำรเงินท่ีส ำคญั หน้ำ 135 
 

 
14.5 แนวโน้มปี 2562  

ในปี 2562 บริษัทจะให้ควำมส ำคญัในกำรพัฒนำโครงข่ำยและ ประสบกำรณ์กำรใช้งำนของลูกค้ำให้ดีขึน้รวมทัง้จะสร้ำงสรรค์
ข้อเสนอและให้บริกำรท่ีเน้นลูกค้ำเป็นศนูย์กลำงมำกขึน้ บริษัท จะพฒันำแบรนด์ดีแทคให้แข็งแกร่งขึน้และน ำเสนอคณุค่ำของแบ
รนด์ให้ลูกค้ำรับรู้ ทัง้นีบ้ริษัทคำดว่ำจะใช้เงินลงทุนในปี 2562 ในช่วง 13,000 ถึง 15,000 ล้ำนบำท โดยมีควำมปรำรถนำ ท่ีจะ
กลบัมำเติบโตพร้อมทัง้ให้ควำมส ำคญัในด้ำนประสิทธิภำพ กำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเน่ือง โดยรำยละเอียดเพิ่มเติมส ำหรับแนวโน้ม
ผลกำรด ำเนินงำนของปี 2562 จะแจ้งในช่วงไตรมำส 2/2562 ตอ่ไป 

บริษัทคงนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลโดยมีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลไม่ต ่ำกว่ำร้อยละ 50 ของก ำไรสุทธิของบริษัท ขึน้อยู่กบัฐำนะ
ทำงกำรเงินและแผนกำรประกอบธุรกิจของบริษัท ในอนำคต โดยบริษัทมีเปำ้หมำยพิจำรณำจ่ำยเงินปันผลทกุคร่ึงปี 



บริษัท โทเทิล่ แอ็คเซส็ คอมมนิูเคชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
 

 
Sensitivity: Internal 

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 

บริษัทได้สอบทำนข้อมูลในแบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปีฉบบันีแ้ล้ว ด้วยควำมระมัดระวงั บริษัทขอรับรองว่ำ ข้อมูลดงักล่ำว
ถกูต้องครบถ้วน ไม่เป็นเทจ็ ไม่ท ำให้ผู้ อ่ืนส ำคญัผิด หรือไม่ขำดข้อมลูที่ควรต้องแจ้งในสำระส ำคญั นอกจำกนี ้บริษัทขอรับรองวำ่ 

(1) งบกำรเงินและข้อมูลทำงกำรเงินท่ีสรุปมำในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี  ได้แสดงข้อมูลอย่ำงถูกต้องครบถ้วนใน
สำระส ำคญัเก่ียวกบัฐำนะกำรเงิน ผลกำรด ำเนินงำน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว  

(2) บริษัทได้จดัให้มีระบบกำรเปิดเผยข้อมลูท่ีดี เพ่ือให้แน่ใจว่ำบริษัทได้เปิดเผยข้อมลูในส่วนท่ีเป็นสำระส ำคญัทัง้ของบริษัท
และบริษัทย่อยอย่ำงถกูต้องครบถ้วนแล้ว รวมทัง้ควบคมุดแูลให้มีกำรปฏิบตัติำมระบบดงักล่ำว 

(3) บริษัทได้จดัให้มีระบบกำรควบคมุภำยในท่ีดี และควบคมุดแูลให้มีกำรปฏิบตัติำมระบบดงักล่ำว และบริษัทได้แจ้งข้อมลูกำร
ประเมินระบบกำรควบคุมภำยใน ณ วนัท่ี 28 มกรำคม 2562 ต่อผู้สอบบญัชีและกรรมกำรตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่ง
ครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและกำรเปล่ียนแปลงท่ีส ำคญัของระบบกำรควบคุมภำยใน รวมทัง้กำรกระท ำท่ีมิชอบท่ีอำจมี
ผลกระทบตอ่กำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัทและบริษัทย่อย 

ในกำรนี ้เพ่ือเป็นหลกัฐำนว่ำเอกสำรทัง้หมดเป็นเอกสำรชุดเดียวกนักบัท่ีบริษัทได้รับรองควำมถูกต้องแล้ว บริษัทได้มอบหมำยให้
นำยรวีพันธ์ พิทักษ์ชำติวงศ์ เป็นผู้ ลงลำยมือช่ือก ำกับเอกสำรนีไ้ว้ทุกหน้ำด้วย หำกเอกสำรใดไม่มีลำยมือช่ือของนำยรวีพันธ์  
พิทกัษ์ชำตวิงศ์ ก ำกบัไว้ บริษัทจะถือวำ่ไม่ใช่ข้อมลูที่บริษัทได้รับรองควำมถกูต้องของข้อมลูแล้วดงักล่ำวข้ำงต้น 

 

 ช่ือ ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 

    

 นำยเพตเตอร์ บอเร่ เฟอร์เบร์ิค กรรมกำร    

    

 นำยกนุน่ำร์ โจฮนั เบอร์เทลเซน่ กรรมกำร    

    

ผู้ รับมอบอ ำนำจ นำยรวีพนัธ์ พิทกัษ์ชำติวงศ์ ผู้อ ำนวยกำรอำวโุสสำยงำน 
หวัหน้ำท่ีปรึกษำฝ่ำยกฎหมำย 

   

 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 1 
 

รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการของบริษัท 
 

 
 



บริษัท โทเทิล่ แอ็คเซส็ คอมมนิูเคชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำท่ี 1 

Sensitivity: Internal 

1. รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท (ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2561) 

ชื่อ-นามสกุล/ ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม 

สัดส่วนการ 
ถือหุ้นใน
บริษัท 
(%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

นำยบญุชยั เบญจรงคกลุ 
ประธำนกรรมกำร 
(กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม) 

64 - ปริญญำเอก เศรษฐศำสตร์ ดษุฎีบณัฑิต
กิตติมศกัด์ิมหำวิทยำลยัรำมค ำแหง 

- ปริญญำตรี B.Sc. in Management, Northern 
Illinois University, USA  

- หลกัสตูร Role of Chairman Program (11/2548) 
โดยสมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย 
(IOD) 

10 หุ้น  
(0.00%) 

ไมม่ี 2541 – ปัจจบุนั 
2533 – ปัจจบุนั 
2533 – ปัจจบุนั 
2532 – ปัจจบุนั 
2545 - 2558 

ประธำน 
ประธำนกรรมกำร 
ประธำนกรรมกำร 
ประธำนกรรมกำร 
กรรมกำร 

มลูนิธิร่วมด้วยช่วยกนัส ำนึกรักบ้ำนเกิด 
บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
บริษัท เบญจจินดำ โฮลดิง้ จ ำกดั  
บริษัท ไพรเวท พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกดั 
บริษัท ยไูนเต็ด ดิสทริบิวชัน่ บิซซิเนส จ ำกดั 

นำยเพตเตอร์ บอเร่ เฟอร์เบิร์ค 
รองประธำนกรรมกำร 
(กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม) 

51 - Certified European Financial Analyst, 
Norwegian School of Economics (NHH) AFA / 
CEFA, Norway 

- Siviløkonom 4-year program in Economics 
and Business Administration, Norwegian 
School of Economics (NHH) 

ไมม่ี ไมม่ี 2560 – ปัจจบุนั 
2560 – ปัจจบุนั 
2560 – ปัจจบุนั 
2560 – ปัจจบุนั 
2560 – ปัจจบุนั 
2560 – ปัจจบุนั 
2560 – ปัจจบุนั 
2560 – ปัจจบุนั 
2559 – 2560 
2559 – 2559 
2559 – 2559 
2556 – 2559 
2555 – 2556 

รองประธำนกรรมกำร 
Head of Emerging Asia Cluster 
ประธำนกรรมกำร 
ประธำนกรรมกำร 
ประธำนกรรมกำร 
ประธำนกรรมกำร 
กรรมกำร 
ประธำนกรรมกำร 
ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร 
Head of Digital Services Division 
Senior Vice President 
Chief Executive Officer 
รองประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรกลุม่
กำรเงินและบญัชี 

บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
Telenor ASA 
Grameenphone Ltd. 
Telenor Myanmar Ltd. 
Telenor Pakistan Ltd. 
Telenor Microfinance Bank, Pakistan 
Telenor Health 
Digital Money Myanmar Limited, Myanmar 
Grameenphone Ltd 
Telenor ASA 
Digital Business Telenor 
Telenor Myanmar Ltd. 
บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 

  



บริษัท โทเทิล่ แอ็คเซส็ คอมมนิูเคชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำท่ี 2 

Sensitivity: Internal 

ชื่อ-นามสกุล/ ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม 

สัดส่วนการ 
ถือหุ้นใน
บริษัท 
(%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

นำยจลุจิตต์ บณุยเกต ุ 
กรรมกำรอิสระ 
ประธำนกรรมกำรก ำหนด
ค่ำตอบแทน 
กรรมกำรตรวจสอบ 
และกรรมกำรสรรหำ 

75 - ปริญญำโท รัฐศำสตร์มหำบณัฑิต Kent State 
University, USA 

- ปริญญำตรี นิติศำสตร์บณัฑิต จฬุำลงกรณ์
มหำวิทยำลยั 

- หลกัสตูร Director Accreditation Program 
(DAP) (38/2548) โดยสมำคมสง่เสริมสถำบนั
กรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 

15,000 หุ้น 
(0.00%) 

ไมม่ี 2560 – ปัจจบุนั 
 
2559 – ปัจจบุนั 
2558 – ปัจจบุนั 
2557 – ปัจจบุนั 
2555 – ปัจจบุนั 
2549 – ปัจจบุนั 
2547 – ปัจจบุนั 
 
 
 
 
 
2543 – ปัจจบุนั 
2539 – ปัจจบุนั 
2547 – 2559  
2556 – 2560 
2549 - 2560 

ประธำนกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทน 
กรรมกำรตรวจสอบ 
ท่ีปรึกษำ  
กรรมกำร 
ประธำนคณะกรรมกำร 
ประธำนกรรมกำร 
กรรมกำรสรรหำ 
กรรมกำร 
 
 
 
 
 
กรรมกำรอิสระ 
กรรมกำรบริหำร  
รองประธำนกรรมกำรบริหำร  
กรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำร 
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
 
กลุม่บริษัท คิง เพำเวอร์ 
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส์ จ ำกดั (มหำชน) 
บริษัท ดบับลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จ ำกดั (มหำชน) 
บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ำกดั 
บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
บริษัท คิง เพำเวอร์ ดิวตีฟ้รี จ ำกดั 
บริษัท คิง เพำเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกดั 
บริษัท คิง เพำเวอร์ มำเก็ตติง้ แอนด์ เมเนจเมนท์ จ ำกดั 
บริษัท คิง เพำเวอร์ โฮเทล เมเนจเมนท์ จ ำกดั 
บริษัท คิง เพำเวอร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จ ำกดั 
บริษัท คิง เพำเวอร์ สวุรรณภมูิ จ ำกดั 
บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชัน่ จ ำกดั (มหำชน)  
สถำนีวิทยโุทรทศัน์กองทพับกช่อง 5 
กลุม่บริษัท คิง เพำเวอร์ 
บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 

  



บริษัท โทเทิล่ แอ็คเซส็ คอมมนิูเคชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำท่ี 3 

Sensitivity: Internal 

ชื่อ-นามสกุล/ ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม 

สัดส่วนการ 
ถือหุ้นใน
บริษัท 
(%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

นำยสตีเฟ่น วดูรุฟ ฟอร์ดแฮม 
กรรมกำรอิสระ 
ประธำนกรรมกำรสรรหำ 
กรรมกำรตรวจสอบ  
และกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำร 

67 - ปริญญำโท MA Jurisprudence, Oxford 
University, UK 

- หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) 
(203/2558) โดยสมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำร
บริษัทไทย (IOD) 

10,000 หุ้น 
และ 6,000 
เอ็นวีดีอำร์ 
(0.00%) 

ไมม่ี 2560 – ปัจจบุนั 
2560 – ปัจจบุนั 
2555 – ปัจจบุนั 
2554 – ปัจจบุนั 
2551 – ปัจจบุนั 
2550 – ปัจจบุนั 
2549 – ปัจจบุนั 
2541 – ปัจจบุนั 
2538 – ปัจจบุนั 
2550 - 2560 

กรรมกำร  
กรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำร 
ประธำนกรรมกำรสรรหำ 
กรรมกำร 
ประธำนกรรมกำร 
กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
ประธำนกรรมกำร 
ประธำนกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทน 

High Arctic Energy Services (Singapore) Pte Ltd 
บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
Ceona Pte. Ltd. 
Gram Car Carriers Holdings Pte. Ltd. 
บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
Klaveness Asia Pte. Ltd. 
Stockbridge Pte. Ltd. 
Masterbulk Private Limited 
บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 

  



บริษัท โทเทิล่ แอ็คเซส็ คอมมนิูเคชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำท่ี 4 

Sensitivity: Internal 

ชื่อ-นามสกุล/ ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม 

สัดส่วนการ 
ถือหุ้นใน
บริษัท 
(%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

นำงกมลวรรณ วิปลุำกร 
กรรมกำรอิสระ 
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
กรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทน  
และกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำร 
 

56 - ปริญญำโท บริหำรธุรกิจมหำบณัฑิต (กำรเงิน) 
Western Illinois University, USA 

- ปริญญำตรี รัฐศำสตรบณัฑิต ภำควิชำ
ควำมสมัพนัธ์ระหวำ่งประเทศ จฬุำลงกรณ์
มหำวิทยำลยั 

- ประกำศนียบตัร Harvard Executive Program, 
Harvard Business School, Harvard University, 
USA 

- ประกำศนียบตัร Stanford Executive Program, 
Stanford Center for Professional 
Development, Stanford University, USA 

- หลกัสตูร Board that Make a Difference (BMD) 
(8/2561) โดยสมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำร
บริษัทไทย (IOD)  

- หลกัสตูร Advanced Audit Committee Program 
(AACP) (29/2561) โดยสมำคมสง่เสริมสถำบนั
กรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 

- หลกัสตูร Strategic Board Master Class Retreat 
(SBM) (2/2560) โดยสมำคมสง่เสริมสถำบนั
กรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 

- สถำบนัวิทยำกำรตลำดทนุ รุ่นท่ี 19 
- หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) 

(122/2552) โดยสมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำร
บริษัทไทย (IOD) 

- หลกัสตูร Diploma Examination (Exam) 
(26/2552) โดยสมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำร
บริษัทไทย (IOD) 

ไมม่ี ไมม่ี 2561 – ปัจจบุนั 
2560 – ปัจจบุนั 
2557 – ปัจจบุนั 
 
2557 – ปัจจบุนั 
2554 – 2560 
2557 – 2560 

กรรมกำร 
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
กรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทน กรรมกำร
ก ำกบัดแูลกิจกำร 
กรรมกำรอิสระ 
กรรมกำรและกรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ 
กรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรสรรหำ 

บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกดั (มหำชน) 
บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
 
บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
บริษัท ดิ เอรำวณั กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 



บริษัท โทเทิล่ แอ็คเซส็ คอมมนิูเคชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำท่ี 5 

Sensitivity: Internal 

ชื่อ-นามสกุล/ ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม 

สัดส่วนการ 
ถือหุ้นใน
บริษัท 
(%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

นำงชนญัญำรักษ์ เพ็ชร์รัตน์ 
กรรมกำรอิสระ 
ประธำนกรรมกำรก ำกบัดูแล
กิจกำร 
กรรมกำรสรรหำ  
และกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทน 
(กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม) 
 
 

55 - ปริญญำโท สำขำ Management Information 
System, มหำวิทยำลยัเวสท์เวอร์จิเนีย 
สหรัฐอเมริกำ 

- ประกำศนียบตัร Berkeley Executive Coaching 
Leadership 

- ประกำศนียบตัร ด้ำนกำรจดักำร (Special 
Management Program) มหำวิทยำลยัมำร์แชล 
สหรัฐอเมริกำ 

- ปริญญำตรี บญัชีบณัฑิต มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง 
- สถำบนัวิทยำกำรตลำดทนุ รุ่นท่ี 14 
- หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) 

(49/2547) โดยสมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำร
บริษัทไทย (IOD) 

- Enhancing Strategic Competitiveness by IMD 
Switzerland 

ไมม่ี ไมม่ี 2560 – ปัจจบุนั 
 
2558 – ปัจจบุนั 
 
2557 – ปัจจบุนั 
2556 – ปัจจบุนั 
2554 – ปัจจบุนั 
2551 – ปัจจบุนั 
 
 
 

กรรมกำรสรรหำ กรรมกำรก ำหนด
ค่ำตอบแทน 
กรรมกำรอิสระและประธำนกรรมกำร
สรรหำ 
กรรมกำร 
ประธำนกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำร 
กรรมกำรอิสระ 
กรรมกำรผู้จดักำร 

บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชัน่ จ ำกดั (มหำชน)  
 
บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชัน่ จ ำกดั (มหำชน)  
 
บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ำกดั 
บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
บริษัท ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส อินเตอร์เนชัน่แนล 
(ประเทศไทย) จ ำกดั 

  



บริษัท โทเทิล่ แอ็คเซส็ คอมมนิูเคชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำท่ี 6 

Sensitivity: Internal 

ชื่อ-นามสกุล/ ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม 

สัดส่วนการ 
ถือหุ้นใน
บริษัท 
(%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

นำยฮำกนุ บรัวเช็ท เชิร์ล 
กรรมกำร 
กรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำร  
กรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทน 
และกรรมกำรสรรหำ 
(กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม) 
 

46 - Master of Business Administration 
(Executive), BI Norwegian Business School 

- Public Relations, BI Norwegian Business 
School (Norges Markeds Hoyskole) 

- หลกัสตูรอบรมกรรมกำรปี 2561 INSEAD - 
Leading from the Chair Programme, 
Fountainbleu, France 

ไมม่ี ไมม่ี 2561 – ปัจจบุนั 
 
2560 – ปัจจบุนั 
2560 – ปัจจบุนั 
2560 – ปัจจบุนั 
 
2559 – ปัจจบุนั 
2559 – ปัจจบุนั 
2559 – ปัจจบุนั 
2557 – ปัจจบุนั 
 
2557 – ปัจจบุนั 
2555 – ปัจจบุนั 
2555 – ปัจจบุนั 
2554 – ปัจจบุนั 
 

Senior Vice President 
 
กรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำร 
ประธำนกรรมกำร 
ประธำนกรรมกำร กรรมกำรสรรหำและ
ประธำนกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทน  
กรรมกำรและกรรมกำรตรวจสอบ 
กรรมกำรและกรรมกำรตรวจสอบ 
กรรมกำร 
กรรมกำร กรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทน
และกรรมกำรสรรหำ  
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร กรรมกำรสรรหำและกรรมกำร
ก ำหนดค่ำตอบแทน  
 

Partner and External Relations Asia, Telenor 
Group 
บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
DiGi Telecommunications Sdn Bhd 
DiGi.Com Berhad 
 
Telenor Myanmar Ltd. 
Telenor Pakistan Ltd. 
บริษัท เทเลนอร์ เอเซีย (ไอเอชคิว) จ ำกดั 
บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
 
Telenor GO Pte Ltd. 
Telenor South Asia Investment Pte Ltd. 
Telenor South East Asia Investment Pte Ltd. 
Grameenphone Ltd. 
 

  



บริษัท โทเทิล่ แอ็คเซส็ คอมมนิูเคชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำท่ี 7 

Sensitivity: Internal 

ชื่อ-นามสกุล/ ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม 

สัดส่วนการ 
ถือหุ้นใน
บริษัท 
(%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

นำยฮำกนุ บรัวเช็ท เชิร์ล (ต่อ) 
 

    2554 – ปัจจบุนั 
2559 - 2561 
 
2560 – 2560 
(ก.ค. - พ.ย.) 
2556 – 2558 
2555 – 2558 
2554 – 2557 
2553 – 2558 
 
2553 – 2558 
2551 – 2559 

กรรมกำร 
Senior Vice President, Head of 
Group Public and Regulatory Affairs 
Acting Executive Vice President 
and Chief Corporate Affairs Officer 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร กรรมกำรสรรหำและกรรมกำร
ก ำหนดค่ำตอบแทน  
กรรมกำร 
Senior Vice President 

Telenor Asia Pte Ltd. 
Telenor Group 
 
Telenor Group  
 
Telenor Myanmar Ltd. 
Telenor Pakistan Ltd. 
Telenor Global Services Singapore Pte Ltd. 
DiGi.com Berhad  
 
DiGi Telecommunications Sdn Bhd 
Corporate Affairs Asia, Telenor Group  

  



บริษัท โทเทิล่ แอ็คเซส็ คอมมนิูเคชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำท่ี 8 

Sensitivity: Internal 

ชื่อ-นามสกุล/ ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม 

สัดส่วนการ 
ถือหุ้นใน
บริษัท 
(%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

นำงทเูน่ ริปเปล 
กรรมกำร 
 
 

48 Master of Law, University of Oslo, Norway ไมม่ี ไมม่ี 2561 – ปัจจบุนั 
 
2560 – ปัจจบุนั 
2559 – ปัจจบุนั 
2558 – ปัจจบุนั 
2556 – ปัจจบุนั 
2558 – 2559 

กรรมกำร 
 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
Attorney at Law 
กรรมกำร 

DiGi.com Berhad และ DiGi Telecommunications 
Sdn Bhd 
Telenor Norge AS 
บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
Telenor Networks Holding AS 
Telenor ASA 
Telenor Business Partner Invest AS 

นำยซเวเร่ เพ็ดเดอร์เซ็น 
กรรมกำร 

55 - M.Sc.E.E. Norwegian Institute of Technology 
(NTNU) 

- MBA Norwegian School of Management (BI) 

ไมม่ี ไมม่ี 2561 – ปัจจบุนั 
2561 – ปัจจบุนั 
2560 – ปัจจบุนั 
2560 – ปัจจบุนั 
2559 – 2560 
2558 – 2560 
 
2558 – 2560 
2558 – 2560 
2558 – 2558 
2554 – 2558 

กรรมกำร  
กรรมกำร  
กรรมกำร 
Senior Vice President 
กรรมกำร 
รองประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร กลุม่
กำรเงิน 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
ผู้อ ำนวยกำรอำวโุส ฝ่ำยกลยทุธ์กำรเงิน 
Director M&A 

Telenor Broadcast Holding AS 
Canal Digital AS 
บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
Head of Strategy, Telenor Group 
บริษัท เทเลแอสเสท จ ำกดั 
บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
 
บริษัท ดีแทค บรอดแบนด์ จ ำกดั 
บริษัท เพย์สบำย จ ำกดั 
บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
Telenor Group 

  



บริษัท โทเทิล่ แอ็คเซส็ คอมมนิูเคชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำท่ี 9 

Sensitivity: Internal 

ชื่อ-นามสกุล/ ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม 

สัดส่วนการ 
ถือหุ้นใน
บริษัท 
(%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

นำยกนุน่ำร์ โจฮนั เบอร์เทลเซน่ 
กรรมกำร 
กรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำร  
กรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทน 
และกรรมกำรสรรหำ 
(กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม) 
 

62 - Master Business Administration (Hons)., 
University College Dublin Ireland 

- Diploma Advanced Management, University 
College Dublin Ireland 

- Diploma Social & Human studies, National 
University of Ireland – Maynooth 

- Radio & Telecommunication Diploma, 
Norwegian Nautical College 

- Director Certification Training Malaysia 
- หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) 

(183/2556) โดยสมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำร
บริษัทไทย (IOD) 

ไมม่ี ไมม่ี 2561 – ปัจจบุนั 
 
 
2559 – ปัจจบุนั
  
2550 – ปัจจบุนั 
2556 – 2559 
2553 – 2558 
  
 

กรรมกำร กรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำร 
กรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทน และ
กรรมกำรสรรหำ  
Vice President, Public and 
Regulatory Affairs 
กรรมกำร  
Chief Corporate Affairs Officer 
กรรมกำร 

บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชัน่ จ ำกดั (มหำชน)  
 
 
Telenor Group Asia 
 
บริษัท ไทย เทลโค โฮลดิง้ส์ จ ำกดั 
Telenor Myanmar 
บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 

นำงอเล็กซำนดรำ ไรช์ 
กรรมกำร  
ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร และ
รักษำกำรรองประธำนเจ้ำหน้ำท่ี
บริหำร กลุม่กำรตลำด 
 
 

54 Business Administration Degree, Vienna University 
of Economics and Business Administration 

ไมม่ี ไมม่ี 2561 – ปัจจบุนั 
 
 
2561 – ปัจจบุนั 
2559 – 2561 
2557 – 2559 
 
 
2554 – 2557 

กรรมกำร ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรและ
รักษำกำรรองประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร 
กลุม่กำรตลำด 
กรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร  
ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร  
Head of Mobile Business & 
Digitalization – Enterprise 
Customers 
Head of Marketing & Sales for 
Consumer, Head of Mobile 
Business Consumer 

บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
 
 
บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ำกดั 
Telenor Hungary 
Swisscom Switzerland AG 
 
 
Swisscom Switzerland AG 

  



บริษัท โทเทิล่ แอ็คเซส็ คอมมนิูเคชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำท่ี 10 

Sensitivity: Internal 

ชื่อ-นามสกุล/ ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม 

สัดส่วนการ 
ถือหุ้นใน
บริษัท 
(%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

นำยประเทศ ตนักรุำนนัท์ 
รองประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร กลุม่
เทคโนโลยี 

50 - Master of Electrical Engineering, 
Massachusetts Institute of Technology 

- ปริญญำโท บริหำรธุรกิจมหำบณัฑิต (หลกัสตูรนกั
บริหำร) สถำบนับณัฑิตบริหำรธุรกิจศศินทร์ 
จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 

19,400 หุ้น 
(0.00%) 

ไมม่ี 2558 – ปัจจบุนั 
 
2558 – ปัจจบุนั 
2556 – 2557 
 

รองประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร กลุม่
เทคโนโลยี 
กรรมกำร 
รองประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรกลุม่
เทคโนโลยี 

บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
 
บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ำกดั 
Telenor Myanmar Ltd. 
 

นำยดิลิป ปำล 
รองประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร กลุม่
กำรเงิน 

52 
 

- Master’s degree in Commerce, Calcutta 
University, India 

- Bachelor of Commerce (Hons), Goenka 
College of Commerce, India 

- Chartered Accountant, Institute of Chartered 
Accountants of India 

- Cost Accountant, Institute of Cost and Works 
Accountants of India 

ไมม่ี ไมม่ี 2560 – ปัจจบุนั 
 
2557 – 2560 
2555 – 2557  
 

รองประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร กลุม่
กำรเงิน 
Chief Financial Officer 
Executive Vice President 
 

บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชัน่ จ ำกดั (มหำชน)  
 
Grameenphone Ltd.  
Finance, Vodafone 

นำยรำจีฟ บำวำ (1) 
รองประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร กลุม่
กิจกำรองค์กรและพฒันำธุรกิจ 

48 -  Masters in Computer Science, University of 
Maryland, USA 

- Bachelor of Technology, Computer 
Engineering, Manipal Institute of Technology, 
India 

- Certificate in Management, Wharton School of 
Business, University of Pennsylvania, USA  

ไมม่ี ไมม่ี 2560 – ปัจจบุนั 
 
2559 – 2560 
2558 – 2559 
 
2554 – 2558 
พ.ย. 2561 – ม.ค. 
2562 

รองประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร กลุม่
กิจกำรองค์กรและพฒันำธุรกิจ 
Head of Public & Regulatory Affairs 
รักษำกำรรองประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร
กลุม่ Corporate Affairs 
Chief Representative Officer  
รักษำกำรรองประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร 
กลุม่งำนขำย  

บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชัน่ จ ำกดั (มหำชน)  
 
Telenor Group, Asia 
บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
 
Telenor Group, India 
บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 

นำงสำวนำฎฤดี อำจหำญวงศ์ 
รองประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร กลุม่
บคุคล 

51 -  Master’s degree in Human Resources 
Development, Webster University, Missouri, 
USA 

-  ปริญญำตรี คณะอกัษรศำสตร์ ภำควิชำ
ภำษำองักฤษ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 

ไมม่ี ไมม่ี 2558 – ปัจจบุนั 
 
2552 – 2558  
 

รองประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร กลุม่
บคุคล 
รองประธำนกรรมกำรบริหำรฝ่ำย
ทรัพยำกรบคุคล ประเทศไทย, พมำ่, 
กมัพชูำ และลำว 

บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชัน่ จ ำกดั (มหำชน)  
 
บริษัท ยนิูลีเวอร์ ไทย โฮลดิง้ส์ จ ำกดั 



บริษัท โทเทิล่ แอ็คเซส็ คอมมนิูเคชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำท่ี 11 

Sensitivity: Internal 

ชื่อ-นามสกุล/ ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม 

สัดส่วนการ 
ถือหุ้นใน
บริษัท 
(%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

นำงสำวทิพยรัตน์ แก้วศรีงำม (1) 
รองประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร กลุม่
งำนขำย 

50 - Master’s Degree in Business Administration, 
Saint Louis University, USA   

- Bachelor’s Degree in Business 
Administration, Southern Illinois University, 
USA  

ไมม่ี ไมม่ี ก.พ. 2562 – 
ปัจจบุนั 
ก.พ. 2560 – ม.ค. 
2562 
ส.ค. – ธ.ค. 2559 
ต.ค. 2558 – พ.ค. 
2559 
ต.ค. 2557 – ก.ย. 
2558 
ก.ค. 2556 – 
เม.ย. 2558 

รองประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร กลุม่งำน
ขำย 
Deputy Chief Executive Officer 
 
ท่ีปรึกษำ 
ท่ีปรึกษำประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร 
 
รักษำกำรรองประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร 
กลุม่People 
Chief People Officer 

บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
 
Metro Wholesale Myanmar Ltd. 
 
บริษัท บ้ำนป ูเพำเวอร์ จ ำกดั (มหำชน) 
บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
 
บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชัน่ จ ำกดั (มหำชน)  
 
Telenor Myanmar 

นำยรวีพนัธ์ พิทกัษ์ชำติวงศ์ 
เลขำนกุำรบริษัทและผู้อ ำนวยกำร
อำวโุสหวัหน้ำสำยงำนกฎหมำย 

45 
 
 

- ปริญญำเอก กฎหมำยมหำชน (เกียรตินิยมสงูสดุ) 
มหำวิทยำลยั Strasbourg III ประเทศฝร่ังเศส 

- ปริญญำโท กฎหมำยประชำคมยโุรป มหำวิทยำลยั 
Strasbourg III ประเทศฝร่ังเศส 

- ประกำศนียบตัรยโุรปศึกษำ (เกียรตินิยม) 
มหำวิทยำลยั Strasbourg III ประเทศฝร่ังเศส 

- ปริญญำตรี นิติศำสตร์บณัฑิต (เกียรตินิยมอนัดบั
หนึ่ง เหรียญทอง) จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 

15,500 หุ้น 
(0.00%) 

ไมม่ี 2556 – ปัจจบุนั 
 

เลขำนกุำรบริษัทและผู้อ ำนวยกำร
อำวโุสหวัหน้ำสำยงำนกฎหมำย 
 

บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
 

หมำยเหต ุ: (1) นำยรำจีฟ บำวำ รักษำกำรต ำแหน่งรองประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร กลุม่งำนขำย ในช่วงระหว่ำงกำรสรรหำผู้มีควำมเหมำะสมในต ำแหน่งนี ้โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 19 พฤศจิกำยน 2561 ถงึวนัที่ 31 มกรำคม 2562 
โดยตัง้แต่วนัท่ี 1 กมุภำพนัธ์ 2562 บริษัทได้แต่งตัง้ นำงสำวทิพยรัตน์ แก้วศรีงำม ให้ด ำรงต ำแหน่งรองประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร กลุม่งำนขำย โดย ณ. วนัท่ีด ำรงต ำแหน่งไม่ได้ถือหุ้นของบริษัท 

2. หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท 

เลขำนกุำรของบริษัทมีหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ ดงัรำยละเอียดท่ีปรำกฏในส่วนท่ี 2 กำรจดักำรและกำรก ำกบัดแูลกิจกำร – เลขำนกุำรบริษัท 



 

 

Sensitivity: Internal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 2 
 

ข้อมูลการด ารงต าแหน่งของผู้บริหารของบริษัทในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทท่ีเก่ียวข้อง 
 



 

 

เอกสารแนบ 2 หน้า 1  

Sensitivity: Internal 

ข้อมูลการด ารงต าแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอ านาจควบคุมในบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทท่ีเก่ียวข้อง(1) 

รายชื่อ 
บริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทท่ีเก่ียวข้อง 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

นายบญุชยั เบญจรงคกลุ X               X  /     X / / /    X        X 

นายเพตเตอร์ บอเร่ เฟอร์เบิร์ค /                                     

นายจลุจิตต์ บณุยเกต ุ /     X                    /    /        

นายสตีเฟ่น วดูรุฟ ฟอร์ดแฮม /                                     

นางกมลวรรณ วิปลุากร /                                     

นางชนญัญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์ /     /                           /     

นายฮากนุ บรัวเช็ท เชิร์ล /                    /                 

นางทเูน่ ริปเปล /                                     

นายซเวเร่ เพ็ดเดอร์เซ็น /                                     

นายกนุน่าร์ โจฮนั เบอร์เทลเซน่ /                                     

นางอเล็กซานดรา ไรช์ //     //                                

นายดิลิป ปาล ///     ///    /    /                         

นายประเทศ ตนักรุานนัท์ ///     //                                

นางสาวนาฎฤดี อาจหาญวงศ์ ///                                     

นายราจีฟ บาวา ///                                     

นางสาวทิพยรัตน์ แก้วศรีงาม ///                                     



 

 

เอกสารแนบ 2 หน้า 2  

Sensitivity: Internal 

หมายเหตุ 

X = ประธานกรรมการ   / = กรรมการ   // = กรรมการบริหาร   /// = ผู้บริหาร 

1 = บริษัท เวิลด์โฟน ช็อป จ ากดั(2) 2 = บริษัท แทค พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั 3 = บริษัท อีสเทิรน์ บิช จ ากดั(2) 4 = บริษัท ดีแทค ดิจิตอล มีเดีย จ ากดั(2) 5 = บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากดั  

6 = บริษัท ดีแทค บรอดแบนด์ จ ากดั(2) 7 = บริษัท ยไูนเต็ดคอมมนิูเกชัน่ อินดสัตรี จ ากดั 
(มหาชน) (2) 

8 = บริษัท เพย์สบาย จ ากดั 9 = บริษัท ดีแทค แอ็คเซเลเรท จ ากดั 10 = บริษัท ดีแทค เน็คซ์ จ ากดั(2) 

11 = บริษัท ดีแทค เซอร์วิส จ ากดั(2) 12 = บริษัท เทเลแอสเสท จ ากดั 13 = บริษัท ยไูนเต็ด ดิสทริบิวชัน่ บิซซิเนส 
จ ากดั 

14 = บริษัท ศนูย์ให้บริการคงสิทธิเลขหมาย
โทรศพัท์ จ ากดั 

15 = บริษัท รักบ้านเกิด จ ากดั 

16 = บริษัท ยไูนเต็ด อินฟอร์เมชัน่ ไฮเวย์ จ ากดั 17 = บริษัท ห้องเย็นและการเกษตรสากล จ ากดั 18 = บริษัท บีบี เทคโนโลยี จ ากดั 19 = บริษัท เทเลนอร์ โกลบอล เซอร์วิส เอเอส(3) 20 = บริษัท เทเลนอร์ เอเชีย (ไอเอชคิว) จ ากดั 

21 = บริษัท เบญจจินดา โฮลดิง้ จ ากดั 22 = บริษัท บางแสนทาวน์เฮ้าส์ จ ากดั 23 = บริษัท ไพรเวท พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั 24 = กลุม่บริษัท ไอ.เอ็น.เอ็น 25 = บริษัท คิง เพาเวอร์ สวุรรณภมูิ จ ากดั 

26 = บริษัท ท็อปอพัฟอร์ย ูจ ากดั 27 = บริษัท บีบี คอนเท้นท์ แอนด์ มลัติมีเดีย 
จ ากดั 

28 = บริษัท วาย แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จ ากดั 29 = บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 30 = บริษัท ดิ เอราวณั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

31 = บริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล 
จ ากดั 

32 = บริษัท ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส อินเตอร์เนชัน่
แนล (ประเทศไทย) จ ากดั 

33 = บริษัท บีบี คอนเนค จ ากดั 34 = บริษัท วายเอ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิสเซส 
จ ากดั 

35 = บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากดั 
(มหาชน) 

36 = บริษัท พิพิธภณัฑ์ศิลปะไทย จ ากดั     

(1) ข้อมลู ณ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2562 

(2) อยูร่ะหวา่งช าระบญัชี 

  



 

 

เอกสารแนบ 2 หน้า 3  

Sensitivity: Internal 

รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการของบริษัทย่อย(1) 

รายชื่อบริษัท/รายชื่อกรรมการ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

นายจลุจิตต์ บณุยเกต ุ     X        

นางชนญัญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์     /        

นางอเล็กซานดรา ไรช์     //        

นายประเทศ ตนักรุานนัท์     //        

นายดิลิป ปาล     ///   /    / 

นายปานเทพย์ นิลสินธพ        / /    

นายอกุฤษฎ์ ศลัยพงษ์        /     

นายรวีพนัธ์ พิทกัษ์ชาติวงศ์        /     

นายสมโภชน์ จนัทร์สมบรูณ์         /    

นายนฤพนธ์ รัตนสมาหาร            / 

นายกตญัญ ูสวุรรณค า  /           

นายเอกชยั รัตนสนุทร  /           

นายวิรัช จารุโชคทวีชยั  /           

 
หมายเหตุ 

X = ประธานกรรมการ   / = กรรมการ   // = กรรมการบริหาร   /// = ผู้บริหาร 

1 = บริษัท เวิลด์โฟน ช็อป จ ากดั(2) 7 = บริษัท ยไูนเต็ดคอมมนิูเกชัน่ อินดสัตรี จ ากดั (มหาชน) (2) 

2 = บริษัท แทค พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั 8 = บริษัท เพย์สบาย จ ากดั 

3 = บริษัท อีสเทิรน์ บิช จ ากดั(2) 9 = บริษัท ดีแทค แอ็คเซเลเรท จ ากดั 

4 = บริษัท ดีแทค ดิจิตอล มีเดีย จ ากดั(2) 10 = บริษัท ดีแทค เน็คซ์ จ ากดั(2) 

5 = บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากดั  11 = บริษัท ดีแทค เซอร์วิส จ ากดั(2) 

6 = บริษัท ดีแทค บรอดแบนด์ จ ากดั(2) 12 = บริษัท เทเลแอสเสท จ ากดั 

(1) ข้อมลู ณ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2562 

(2) อยูร่ะหวา่งช าระบญัชี 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 3 
 

รายละเอียดเก่ียวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน  
และหัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัตงิานของบริษัท 

 
 
 



บริษัท โทเทิล่ แอ็คเซส็ คอมมนิูเคชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
 

เอกสำรแนบ 3 หน้ำท่ี 1 

Sensitivity: Internal 

1. หัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

หวัหน้ำงำนตรวจสอบภำยในของบริษัทมีหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ ดงัรำยละเอียดปรำกฏในส่วนท่ี 2 กำรจัดกำรและกำรก ำกับดูแลกิจกำร– กำรตรวจสอบภำยใน ทัง้นี ้รำยละเอียดเก่ียวกับหวัหน้ำงำน
ตรวจสอบภำยในมีดงันี ้

  

ช่ือ-นำมสกลุ/ ต ำแหน่ง อำย ุ(ปี) คณุวฒุิทำงกำรศึกษำ 
สดัสว่นกำรถือ 
หุ้นในบริษัท 

(%) 

ควำมสมัพนัธ์ทำง
ครอบครัวระหวำ่ง

กรรมกำรและผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือหน่วยงำน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

นำยกิติ วิจิตรสวำ่งวงศ์ 
ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำย  
- ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน 

36 วฒุิกำรศึกษำ  
- บริหำรธุรกิจมหำบณัทิต – นกับริหำรระดบัต้น   
คณะพำณิชยศำสตร์และกำรบญัชี จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลยั 

- บญัชีบณัฑิต สำขำระบบสำรสนเทศทำงกำรบญัชี   
คณะพำณิชยศำสตร์และกำรบญัชี  จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลยั  

 
วฒุิบตัร/ประกำศนียบตัร/กำรฝึกอบรม 
- วฒุิบตัรผู้ตรวจสอบภำยใน (Certified Internal 

Auditor: CIA) โดยสถำบนัผู้ตรวจสอบภำยในสำกล 
(The Institute of Internal Auditors: IIA), ปี 2561 

- วฒุิบตัรด้ำนกำรตรวจสอบภำยใน รุ่นท่ี 7 (Internal 
Audit Certificate Program: IACP) โดยสภำวิชำชีพ
บญัชี, ปี 2555  

- วฒุิบตัรหลกัสตูรกำรปอ้งกนัทจุริต ในองค์กร รุ่นท่ี 8 
โดยสภำวิชำชีพบญัชี, ปี 2557  

- ประกำศนียบตัรกฎหมำยธุรกิจส ำหรับบคุคลทัว่ไป 
รุ่น 16 โดยคณะนิติศำสตร์ 
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์, ปี 2558 

 
 

ไมม่ี ไมม่ี ก.ย. 2561 – 
ปัจจบุนั 
 
2558 – ส.ค. 
2561 
 
2557, 2559 – 
2560 
 
2557 – 2558 
  
 
 2555 – 2556 
 
 
 2554 - 2555  
 
 
 2550 - 2554  
 
 
 2547 - 2550 
 

ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำย - ฝ่ำยตรวจสอบ
ภำยใน 
 
ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรฝ่ำย - ฝ่ำย
ตรวจสอบภำยใน  
 
รักษำกำรหวัหน้ำฝ่ำย – ฝ่ำยดูแลกำร
ปฏิบติัตำมกฎหมำย 
 
ผู้จดักำรฝ่ำย – ฝ่ำยตรวจสอบ
ภำยใน 
 
รองผู้จดักำรฝ่ำย - ฝ่ำยตรวจสอบ
ภำยใน  
 
 ผู้จดักำรฝ่ำย - ฝ่ำยบญัชีและ
กำรเงิน 
  
นกัวิเครำะหอ์ำวโุส - ฝ่ำยพฒันำ
กระบวนกำรองค์กร 
  
 ผู้ช่วยผู้สอบบญัชีอำวโุส 

บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชัน่ จ ำกัด (มหำชน) 
 
 
 บมจ. ไทยรับประกนัภยัต่อ  
  
 
บมจ. ไทยรับประกนัภัยต่อ  
 
 
บมจ. ไทยรับประกนัภัยต่อ  
 
 
บมจ. ไทยรับประกนัภัยต่อ 
 
 
 บมจ. แพลน บี มีเดีย 
 
  
บจ. เบญจจินดำ โฮลดิง้  
  
 
บจ. เคพีเอ็มจี ภมูิไชย  สอบบญัชี 



บริษัท โทเทิล่ แอ็คเซส็ คอมมนิูเคชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
 

เอกสำรแนบ 3 หน้ำท่ี 2 

Sensitivity: Internal 

 

  

ช่ือ-นำมสกลุ/ ต ำแหน่ง อำย ุ(ปี) คณุวฒุิทำงกำรศึกษำ 
สดัสว่นกำรถือ 
หุ้นในบริษัท 

(%) 

ควำมสมัพนัธ์ทำง
ครอบครัวระหวำ่ง

กรรมกำรและผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือหน่วยงำน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

  - ประกำศนียบตัร IT Audit for Non-IT Auditor 
Masterclass และ IT Audit for Non-IT Auditor 
Workshop โดยสมำคมผู้ตรวจสอบและควบคมุ
ระบบสำรสนเทศ-ภำคพืน้กรุงเทพฯ (Information 
Systems Audit and Control Association: ISACA 
Bangkok Chapter), ปี 2557 

- ประกำศนียบตัรโครงกำรพฒันำบคุลำกรด้ำนวิชำชีพ
นกัวำงระบบ รุ่นท่ี 2 (Business System 
Development: BSD) โดยสภำวิชำชีพบญัชีร่วมกบั 
คณะพำณิชยศำสตร์และกำรบญัชี 
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์, ปี 2556 

อบรมโครงกำร Smart Disclosure Program (SDP) 
รอบท่ี 5/2557 จดัโดยตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ 
ไทย 

     



บริษัท โทเทิล่ แอ็คเซส็ คอมมนิูเคชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
 

เอกสำรแนบ 3 หน้ำท่ี 3 

Sensitivity: Internal 

2. หัวหน้างานก ากับดูแลและจริยธรรมองค์กร 

หวัหน้ำงำนก ำกบัดแูลและจริยธรรมองค์กรของบริษัท หรือ “เจ้ำหน้ำท่ีฝ่ำยก ำกบัดแูลและจริยธรรมองค์กร” (Ethics and Compliance Officer) มีหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบในกำรก ำกบัดแูลและจริยธรรม กำร
ละเมิดกฎหมำย ระเบียบ หรือธรรมำภิบำลของบริษัท ควำมถกูต้องและสอดคล้องของนโบบำยตำ่งๆ ของบริษัท (Governance Work Program) รวมถงึก ำกบัดแูลนโยบำยดงัตอ่ไปนีข้องบริษัท: 

2.1 นโยบำยตอ่ต้ำนคอร์รัปชนั 

2.2 นโยบำยควำมเส่ียงของพนัธมิตรทำงธุรกิจ (Business Partners Compliance Risk Management Policy)   

ทัง้นีเ้พ่ือให้เกิดควำมเป็นธรรม มีประสิทธิภำพและปรำศจำกอคตใินกำรพิจำรณำเร่ืองร้องเรียนและให้ข้อเสนอแนะต่ำงๆ รวมถึงกำรแก้ไขเยียวยำหรือด ำเนินกำรทำงกฎหมำยส ำหรับกำรกระท ำควำมผิด 
จงึได้มีกำรแบง่แยกหน้ำท่ีในกำรพิจำรณำดงันี ้

1. จัดตัง้หน่วยงำนอิสระใหม่ขึน้ คือหน่วยงำนสอบสวน ซึ่งจะท ำหน้ำท่ีเป็นศูนย์กลำงในกำรรับรำยงำนเหตุกำรณ์ หรือพฤติกรรมในท่ีท ำงำนท่ีไม่ถูกต้อง หรือละเมิดต่อธรรมำภิบำลของบริษัท 
กฎระเบียบหรือกฎหมำยใด ๆ จำกพนกังำน หรือผู้ มีส่วนได้เสียอ่ืน ๆ ของบริษัท ผ่ำนช่องทำงร้องเรียนสำยด่วนจริยธรรม (Navex System) เพียงช่องทำงเดียวเท่ำนัน้ ข้อมลูของผู้แจ้งเบำะแส 
(Whistleblower) และรำยละเอียดอ่ืน ๆ ท่ีหน่วยงำนสอบสวนได้รับจะถกูเก็บเป็นควำมลบัเพ่ือสร้ำงควำมมัน่ใจแก่ผู้แจ้งเบำะแส โดยเม่ือหน่วยงำนสอบสวนได้รับเร่ืองร้องเรียนแล้ว จะมอบหมำย
ให้หวัหน้ำหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้อง (ท่ีไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้ง) รวบรวมพยำนหลักฐำน ตรวจสอบข้อเท็จจริง สรุปรำยละเอียดของเหตุดงักล่ำวร่วมกับหน่วยงำนทรัพยำกรบุคคลและหวัหน้ำ
หน่วยงำนท่ีได้รับมอบหมำยจะท ำรำยงำนกำรสอบสวนพร้อมพยำนหลกัฐำนตอ่หน่วยงำนสอบสวนตอ่ไป  

2. หน่วยงำนสอบสวนจะประมวลข้อสรุปและหลกัฐำนเพ่ือเสนอตอ่หน่วยงำนก ำกบัดแูลและจริยธรรมองค์กร ภำยหลงัจำกท่ีได้รำยงำนและหลกัฐำนท่ีเก่ียวข้องอย่ำงครบถ้วน ถกูต้อง และเพียงพอ 
3. หน่วยงำนก ำกบัดแูลและจริยธรรมองค์กร จะจดัท ำกำรวเิครำะห์เร่ืองร้องเรียน จดัท ำรำยงำนพร้อมทัง้น ำเสนอข้อเสนอแนะต่ำงๆ หรือบทลงโทษตำมระเบียบของบริษัท ตอ่คณะกรรมกำรวินิจฉัย

ตดัสินลงโทษ (Disciplinary Actions Committee)   
4. เม่ือได้ข้อสรุปจำกคณะกรรมกำรวนิิจฉัยตดัสินลงโทษ หน่วยงำนก ำกบัดแูลและจริยธรรมองค์กรจะมอบหมำยให้หน่วยงำนท่ีเก่ียวข้องด ำเนินกำรแก้ไขเยียวยำ หรือด ำเนินกำรทำงกฎหมำย หรือ

ลงโทษพนกังำนส ำหรับกำรกระท ำควำมผิดดงักล่ำวตอ่ไป  

ทัง้นี ้รำยละเอียดของหวัหน้ำงำนก ำกบัดแูลกำรปฏิบตังิำนของบริษัท มีดงันี ้



บริษัท โทเทิล่ แอ็คเซส็ คอมมนิูเคชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
 

เอกสำรแนบ 3 หน้ำท่ี 4 

Sensitivity: Internal 

ช่ือ-นำมสกลุ/ ต ำแหน่ง อำย ุ(ปี) คณุวฒุิทำงกำรศึกษำ 
สดัสว่นกำรถือ 
หุ้นในบริษัท 

(%) 

ควำมสมัพนัธ์ทำง
ครอบครัวระหวำ่ง

กรรมกำรและผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือหน่วยงำน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

นำงรัตนำ ชอบใช้ 51 วฒุิกำรศึกษำ  
- ปริญญำโท, International Legal Studies, 

Washington College of Law, The American 
University 

- ปริญญำตรี, นิติศำสตร์บณัฑิต, จฬุำลงกรณ์
มหำวิทยำลยั 

- ทนำยควำมได้รับอนญุำตวำ่ควำมในประเทศไทย 
- ทนำยควำมผู้ท ำค ำรับรองลำยมือช่ือและเอกสำร 
 
วฒุิบตัร/ประกำศนียบตัร/กำรฝึกอบรม 
- หลกัสตูร Director Certification Program สมำคม
สง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD)  

- หลกัสตูร Organization Risk Management 
Program (ORMP-4) จดัโดยสมำคมบริษัทจด
ทะเบียนไทยและสถำบนับณัฑิตบริหำรธุรกิจศศินทร์ 

-  หลกัสตูรมำตรฐำนกำรควบคมุภำยใน จดัโดย 
สถำบนัผู้ตรวจสอบภำยในแห่งประเทศไทย 

- หลกัสตูรกำรตรวจประเมินภำยในตำมมำตรฐำน 
ISO 22301:2012 (Internal Audit) จดัโดยสถำบนั
รับรองมำตรฐำนไอเอสโอ (MASCI) 

- หลกัสตูร Fundamentals of Company Secretarial 
Practice จดัโดย The Singapore Association of 
the Institute of Chartered Secretaries and 
Administrators (SAICSA) 

- หลกัสตูรเลขำนกุำรบริษัท และหลกัสตูร Effective 
Minutes Taking จดัโดย สมำคมสง่เสริมสถำบนั
กรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 
 

 

 ไมม่ี 
 

ไมม่ี ปัจจบุนั 
 
 
 
2560-2561 
 
 
2552-2560 
 
 
 
 

หวัหน้ำฝ่ำยก ำกบัดแูลและ
จริยธรรมองค์กร (Head of Ethics 
and Compliance Department) 
 
ท่ีปรึกษำกฎหมำย เจรจำสญัญำ 
และระบบควำมปลอดภยั 
 
ผู้จดักำรสว่นงำนกฎหมำยและ
เลขำนกุำรบริษัท 

บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซส คอมมนิูเคชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
 
 
 
บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จ ำกดั 
 
 
บริษัท พีทีที เอ็นเนอร์ยี่ รีซอร์สเซส จ ำกดั (บริษัทใน
เครือ ปตท.)  



บริษัท โทเทิล่ แอ็คเซส็ คอมมนิูเคชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
 

เอกสำรแนบ 3 หน้ำท่ี 5 

Sensitivity: Internal 

ช่ือ-นำมสกลุ/ ต ำแหน่ง อำย ุ(ปี) คณุวฒุิทำงกำรศึกษำ 
สดัสว่นกำรถือ 
หุ้นในบริษัท 

(%) 

ควำมสมัพนัธ์ทำง
ครอบครัวระหวำ่ง

กรรมกำรและผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือหน่วยงำน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

  - หลกัสตูร Due Diligence และหลกัสตูร กฎหมำย
และระเบียบท่ีเก่ียวข้องกบังำนเลขำนกุำรบริษัท จดั
โดยศนูย์วิจยักฎหมำยและกำรพฒันำ จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลยั 

- หลกัสตูร Corporate Legal Risk Management จดั
โดย Marcus Evans Conference ประเทศมำเลเซีย 

     

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 4 
 

รายละเอียดเก่ียวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 
 

- ไมมี่ - 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 5 
 

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

 
 



บริษัท โทเทิล่ แอ็คเซส็ คอมมนิูเคชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
 

เอกสำรแนบ 5 หน้ำท่ี 1 

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

เรียน ทำ่นผู้ ถือหุ้นบริษัท โทเทิล่ แอ็คเซส็ คอมมนิูเคชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
 
คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ำกัด (มหำชน) ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระ 3 ท่ำน ซึ่งเป็น
ผู้ทรงคณุวฒุแิละมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรเงิน กำรบญัชี กฎหมำย และกำรบริหำรธุรกิจ และมีคณุสมบตัคิรบถ้วนตำมท่ีก ำหนดไว้ใน
กฎบตัรคณะกรรมกำรตรวจสอบซึ่งจัดท ำตำมแนวทำงและข้อก ำหนดของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำด
หลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (ตลท.) โดยในปี 2561 คณะกรรมกำรตรวจสอบประกอบด้วย 
 
1. นำงกมลวรรณ  วปิลุำกร  ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
2. นำยจลุจิตต์  บณุยเกต ุ  กรรมกำรตรวจสอบ 
3. นำยสตีเฟน   วดูรุฟ ฟอร์ดแฮม กรรมกำรตรวจสอบ 
 
โดยกรรมกำรตรวจสอบทกุทำ่นไม่ได้เป็นผู้บริหำรพนกังำน หรือท่ีปรึกษำของบริษัท 
 
กฎบตัรของคณะกรรมกำรตรวจสอบท่ีได้รับกำรอนุมตัิจำกคณะกรรมกำรบริษัท ก ำหนดให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ
อย่ำงน้อยไตรมำสละ 1 ครัง้ ในปี 2561 บริษัท ได้จดัให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบรวมทัง้สิน้ 13 ครัง้ และได้รำยงำนผล
กำรประชุมต่อคณะกรรมกำรบริษัท ทกุครัง้ ในกำรประชุมแต่ละครัง้ มีผู้บริหำรระดบัสูง หวัหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน และ
ผู้สอบบญัชีเข้ำร่วมประชมุในวำระที่เก่ียวข้อง 
 
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ด ำเนินงำนตำมหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมำยโดยสรุปดงันี ้
• สอบทำนงบกำรเงินรำยไตรมำสและงบกำรเงินประจ ำปี 2561 เพ่ือน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท เพ่ือพิจำรณำอนมุตัิ งบ

กำรเงินดงักล่ำวได้จดัท ำขึน้ตำมหลกักำรบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปโดยถูกต้องและเปิดเผยข้อมลูอย่ำงเพียงพอ 
• สอบทำนควำมเพียงพอและกำรประเมินประสิทธิผลของระบบกำรควบคุมภำยใน กำรบริหำรควำมเส่ียง กำรปฏิบัติตำม

กฎหมำยท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทโดยประชุมร่วมกับผู้บริหำรและหน่วยงำนตรวจสอบภำยในเพ่ือให้ข้อเสนอแนะท่ีเป็น
ประโยชน์ตอ่กำรบริหำรงำนของบริษัท 

• พิจำรณำอนุมัติแผนงำนกำรตรวจสอบประจ ำปีซึ่งได้จัดท ำขึน้ตำมแนวควำมเส่ียง และพิจำรณำผลกำรตรวจสอบของ
หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน 

• สอบทำนรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั ธุรกรรมของผู้ มีส่วนได้เสีย หรือรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์กบับริษัท เพ่ือให้
มัน่ใจวำ่บริษัทได้ด ำเนินกำรตำมเง่ือนไขทำงธุรกิจปกตแิละได้ปฏิบตัิตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ 

• สอบทำนและประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของตนเองตำมกฎบตัรของคณะกรรมกำรตรวจสอบและตำมแนวทำงกำรก ำกับดูแล
กิจกำรท่ีดีซึง่ผลเป็นท่ีน่ำพอใจ 

• พิจำรณำคดัเลือกผู้สอบบญัชีท่ีมีคณุสมบตัเิหมำะสม รวมถงึเสนอแตง่ตัง้ และเสนอคำ่ตอบแทนของผู้สอบบญัชีประจ ำปี 2562 
ตอ่คณะกรรมกำรบริษัท 

 
จำกกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบตำมท่ีกล่ำวมำข้ำงต้น คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ บริษัท มี
กำรจดัท ำงบกำรเงินเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไปและมีกำรเปิดเผยข้อมลูท่ีเพียงพอ มีระบบกำรควบคมุภำยใน



บริษัท โทเทิล่ แอ็คเซส็ คอมมนิูเคชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 

เอกสำรแนบ 5 หน้ำท่ี 2 

และระบบกำรตรวจสอบภำยในท่ีมีประสิทธิผล เพียงพอ และไม่มีข้อบกพร่องท่ีเป็นสำระส ำคญั มีกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำยและ
กฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท และกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกันมีควำมสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดตำม
นโยบำยบริษัท 

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำคดัเลือกผู้สอบบญัชีตำมเกณฑ์กำรประเมินผลของบริษัท ท่ีถือปฏิบตัิ ประสบกำรณ์ ผลกำร
ด ำเนินงำน และควำมเป็นอิสระในกำรด ำเนินงำนของผู้สอบบญัชีในปีท่ีผ่ำนมำ และมีควำมเห็นว่ำผู้สอบบญัชีของบริษัท ส ำนกังำน 
อีวำย จ ำกัด มีผลกำรด ำเนินงำนเป็นท่ีน่ำพอใจ นอกจำกนี ้บริษัท ส ำนักงำน อีวำย จ ำกัด เป็นส ำนักงำนสอบบญัชีท่ีได้รับกำร
ยอมรับในระดบัสำกล 

คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นควรเสนอให้ผู้สอบบญัชีของบริษัท ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท ประจ ำปี 2562 
และได้พิจำรณำก ำหนดคำ่ตอบแทนของผู้สอบบญัชีเพ่ือน ำเสนอตอ่คณะกรรมกำรบริษัท เพ่ือขออนมุตัจิำกผู้ ถือหุ้นตอ่ไป 

นำงกมลวรรณ วปิลุำกร 
ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
28 มกรำคม 2562 
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