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ส่วนที่ ส่วนที่  1 1  

ข้อมูลสรุปข้อมูลสรุป  ((EExxeeccuuttiivvee  SSuummmmaarryy))  

 

บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชัน่ จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นหนึ่งในผู้ นําด้านการให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ี

ในประเทศไทยโดยได้เร่ิมให้บริการในระบบ Analog AMPS ย่านความถ่ี 800 เมกะเฮิรตซ์ในปี 2534 และเร่ิมให้บริการในระบบ 

Digital GSM ย่านความถ่ี 1800 เมกะเฮิรตซ์ในปี 2537 ในการให้บริการดงักล่าวอยู่ภายใต้สญัญาร่วมการงานจาก กสท. เป็น

ระยะเวลา 27  ปีซึ่งจะสิน้สุดในปี 2561  โดยเป็นสัญญาร่วมการงานในรูปแบบของสัญญา ”สร้าง-โอน-ดําเนินการ” (Build-

Transfer-Operate) ซึ่งบริษัทในฐานะผู้ รับสมัปทานจะเป็นผู้ลงทนุสร้างโครงข่ายพร้อมกับโอนกรรมสิทธ์ิของอุปกรณ์โครงข่าย

เหลา่นัน้ให้แก่ กสท. ทนัที โดย กสท. ให้สิทธิแก่บริษัทในการใช้อปุกรณ์โครงข่ายเหลา่นัน้ตลอดอายสุญัญาร่วมการงานแตเ่พียง

ผู้ เดียว และบริษัทมีสิทธิดําเนินกิจการให้บริการการโทรศัพท์ให้แก่ประชาชนโดยต้องแบ่งส่วนรายได้ให้กับ กสท. เพ่ือ

แลกเปลี่ยนกับสิทธิในการใช้คลื่นความถ่ีท่ีได้รับการจัดสรร (โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในข้อ 13.1.1 - รายละเอียด

สญัญาให้ดําเนินการให้บริการวิทยคุมนาคมระบบเซลลลู่าร์และสญัญาแก้ไขเพ่ิมเติม) ในปี 2537 และปี 2544 ซึ่งเป็นช่วงเวลา

ก่อนการประกาศใช้ประกาศ กทช. ว่าด้วยการใช้และเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมแห่งชาติ บริษัทได้เข้าทําสญัญาเช่ือมโยง

โครงข่าย พ.ศ. 2537 และสญัญาเช่ือมโยงโครงข่าย พ.ศ. 2544 เพ่ือเช่ือมโยงโครงข่ายโทรคมนาคมของบริษัทเข้ากับโครงข่าย

โทรคมนาคมของทีโอที ตามสญัญาดงักล่าวบริษัทต้องชําระค่าตอบแทนให้แก่ทีโอทีในอตัราเดือนละ 200 บาทตอ่เลขหมายสําหรับ

ลกูค้าระบบรายเดือนและในอตัราร้อยละ 18 ของมลูคา่บตัรเติมเงินท่ีจําหน่ายให้แก่ลกูค้าระบบเติมเงิน (โปรดพิจารณารายละเอียด

เพ่ิมเติมในส่วนท่ี 2 ข้อ 13.1 - สรุปสัญญาท่ีมีสาระสําคัญ) อย่างไรก็ดี ในปัจจุบัน การใช้และเช่ือมต่อโครงข่ายระหว่าง

ผู้ประกอบการรวมทัง้บริษัท ต้องดําเนินไปโดยสอดคล้องกบั พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม และประกาศ กทช. ว่าด้วย

การใช้และเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมแห่งชาติ ซึ่งกําหนดให้มีการกําหนดอตัราค่าตอบแทนหรือค่าบริการท่ีเป็นธรรมและ

สะท้อนต้นทนุ และไม่เลือกปฏิบติั บริษัทจงึได้แจ้งไปยงัทีโอทีเพ่ือยกเลิกข้อตกลงการเช่ือมโยงโครงข่ายโทรคมนาคมเดิมทัง้สอง

ฉบบัเม่ือเดือนพฤศจิกายน 2550 

ตัง้แตปี่ 2544 เป็นต้นมา บริษัทใช้ช่ือทางการค้า “ดีแทค” โดยมีจํานวนสถานีฐาน GSM เพ่ิมเป็น 8,166 สถานี ณ สิน้

เดือนธันวาคม 2550 จาก 6,048 สถานี ณ สิน้ปี 2548 ซึง่ครอบคลมุพืน้ที่ 76 จงัหวดัทัว่ประเทศหรือครอบคลมุมากกว่าร้อยละ 

90 ของพืน้ที่ที่มีประชากรอาศยัอยู่ และเป็นผู้ ให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีรายใหญ่อนัดบัสองของประเทศ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 

2550 บริษัทมีลกูค้าอยู่ประมาณ 15.7 ล้านเลขหมาย โดยเป็นลกูค้าระบบรายเดือน (Postpaid) จํานวน 2.1 ล้านเลขหมายและ

ลูกค้าระบบเติมเงินจํานวน 13.7 ล้านเลขหมาย หรือคิดเป็นส่วนแบ่งทางการตลาดประมาณร้อยละ 29.7 ของจํานวน

ผู้ ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีทัง้หมดของประเทศ ซึ่งเพ่ิมขึน้จาก 8.7 ล้านเลขหมายในปี 2548 โดยเป็นลกูค้าระบบรายเดือน 

(Postpaid) จํานวน 1.5 ล้านเลขหมายและลกูค้าระบบเติมเงิน (Prepaid) จํานวน 7.2 ล้านเลขหมาย เม่ือคํานวณตัง้แตปี่ 2548 

ถึงปี 2550 คิดเป็นอตัราการเติบโตเฉลี่ยสะสม (Cumulative Average Growth Rate) ร้อยละ 26.5 ตอ่ปีโดยประมาณ 

บริษัทให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนที่ทัง้แบบเสียง (Voice) และแบบไม่ใช่เสยีง (Non-Voice) ให้กบัลกูค้าในระบบราย

เดือนและระบบเติมเงินในหลายรูปแบบด้วยกนั โดยบริการแบบไม่ใช่เสียงอนัรวมถึงการให้บริการการสื่อสารทางด้านข้อมลู 

การให้บริการ SMS การให้บริการ MMS โลโก้ (Logo) สกรีนเซฟเวอร์ (Screensaver) การดาวน์โหลดเสียงเรียกเข้า (Ringtone) 

Mobile Internet รวมทัง้บริการเสริมอื่นๆ จะเป็นการให้บริการร่วมกบัพนัธมิตรทางธุรกิจผู้พฒันา Content (Content Provider) 

ให้กบัลกูค้าในระบบรายเดือนและระบบเติมเงิน รวมถึงลกูค้ากลุม่องค์กรธุรกิจในหลายรูปแบบด้วยกนั นอกจากนี ้ บริษัทยงั

ให้บริการโทรศพัท์ข้ามแดนอตัโนมติัแก่ลกูค้าที่นําโทรศพัท์เคลื่อนท่ีไปใช้งานในตา่งประเทศ และลกูค้าของผู้ให้บริการ
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โทรศพัท์เคลื่อนทีใ่นตา่งประเทศที่เลือกใช้โครงข่ายของบริษัทเม่ือใช้โทรศพัท์เคลื่อนที่ระหวา่งพํานกัอยู่ในประเทศไทย และ

ให้บริการโทรศพัท์ทางไกลระหวา่งประเทศแกล่กูค้าท่ีโทรศพัท์ทางไกลไปยงัเลขหมายในตา่งประเทศ ทัง้นีภ้ายใต้ข้อตกลงการ

ให้บริการข้ามแดนอตัโนมติัท่ีทําไว้กบัผู้ให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนที่ในตา่งประเทศ  

ธุรกิจโทรศพัท์เคลื่อนท่ีในประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมากในระยะเวลาไม่ก่ีปีท่ีผ่านมา โดยผู้ ให้บริการ

โทรศพัท์หลายรายมีการขยายโครงข่ายและช่องทางการจดัจําหน่ายเพ่ือขยายพืน้ท่ีให้บริการและเพ่ือให้สินค้าและบริการเข้าถึง

ผู้ใช้บริการจํานวนมากขึน้ สง่ผลให้มีการใช้โทรศพัท์เคลื่อนท่ีในวงกว้างครอบคลมุประชากรท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจและสงัคมท่ี

หลากหลาย รวมทัง้ครอบคลมุประชากรในพืน้ท่ีต่างๆ ได้มากขึน้ นอกจากนี ้การท่ีค่าใช้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีมีอตัราท่ีถกูลง

และการเข้ามาเป็นลกูค้าระบบเติมเงินสามารถกระทําได้ง่ายขึน้ นับเป็นปัจจยัสําคญัประการหนึ่งท่ีทําให้ลกูค้าระบบเติมเงิน

เป็นลกูค้ากลุม่ใหญ่ของธุรกิจ 

ผลการดําเนินงานของบริษัทในช่วงระยะเวลา 3 ปีท่ีผ่านมา บริษัทมีรายได้รวมท่ีเพ่ิมขึน้อย่างต่อเน่ืองจาก 43,129 

ล้านบาทในปี 2548 เป็น 48,474 ล้านบาทในปี 2549 และ 65,590 ล้านบาทในปี 2550 โดยมีกําไรสุทธิที่เพ่ิมขึน้จาก 4,611 

ล้านบาทในปี 2548 เป็น 4,938 ล้านบาทในปี 2549 และ 5,841 ล้านบาทในปี 2550 โดยสาเหตุหลกัมาจากจํานวนลูกค้าท่ี

เพ่ิมขึน้อย่างต่อเน่ืองจากการใช้กลยทุธ์ทางการตลาดท่ีประสบความสําเร็จและการบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ ทัง้นี ้อตัรา

กําไรสทุธิลดลงจากร้อยละ 10.6 ในปี 2548 เป็นร้อยละ 10.2 ในปี 2549 และร้อยละ 8.9 ในปี 2550 เน่ืองจากภาวการณ์แข่งขนั

ของตลาดที่เพ่ิมสงูขึน้ทําให้บริษัทต้องใช้กลยทุธ์ด้านราคาเพ่ือรักษาสว่นแบง่ทางการตลาด และการเร่ิมคิดคา่เช่ือมต่อโครงข่าย

ระหว่างกันของผู้ ให้บริการโทรคมนาคมในประเทศทัง้นี ้บริษัทมีอตัราส่วนตอบแทนผู้ ถือหุ้นเท่ากับร้อยละ 13.1 ร้อยละ 12.7 

และร้อยละ 12.5 ในปี 2548 ปี 2549 และปี 2550 ตามลําดับ และมีกําไรต่อหุ้นปรับลด (Fully Diluted Earning Per Share) 

เท่ากบั 9.72 บาท 10.54 บาท และ 2.50 บาท ในปี 2548 ปี 2549 และปี 2550 ตามลําดบั (บริษัทได้ทําการลดมลูค่าท่ีตราไว้

ตอ่หุ้นของหุ้นสามญัของบริษัทจากหุ้นละ 10 บาท เหลือหุ้นละ 2 บาทในเดือนพฤษภาคม 2550) 

สําหรับปี 2550 บริษัทมีรายได้รวมจากการขายและบริการ 65,590 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 17,116 ล้านบาท หรือคิดเป็น

ร้อยละ 35.3 จากปีกอ่น เน่ืองมาจากจํานวนลกูค้าที่เพ่ิมขึน้อย่างตอ่เน่ือง และการเร่ิมคิดคา่เช่ือมตอ่โครงข่ายระหวา่งกนัของผู้

ให้บริการโทรคมนาคมในประเทศ และมีกําไรสทุธิเท่ากบั 5,841 ล้านบาท โดยเพ่ิมขึน้คิดเป็นอตัราร้อยละ 18.3 จากปีกอ่น และ

คิดเป็นกําไรสทุธิตอ่หุ้นเท่ากบั 2.50 บาท (เทียบกบั 10.54 บาทในปีก่อน) เน่ืองจากกลยทุธ์ทางการตลาดท่ีประสบความสําเร็จ

ทําให้จํานวนลกูค้าของบริษัทเพ่ิมขึน้อย่างตอ่เน่ืองซึง่สง่ผลให้เกิดการประหยดัตอ่ขนาด (Economies of Scale) ถึงแม้ธุรกิจจะ

อยู่ภายใต้ภาวะการแข่งขนัที่สงู (โปรดพิจารณารายละเอยีดเพ่ิมเติมในสว่นท่ี 2 ข้อ 12 - ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน)  

ผลการดําเนินงานดังกล่าวเป็นผลมาจากกลยุทธ์ของบริษัทท่ีได้ดําเนินการมาโดยตลอด ซึ่งได้แก่ การนําเสนอ

นวตักรรมด้านบริการต่างๆ อย่างต่อเน่ืองเพ่ือสนองความต้องการใช้บริการของลกูค้า การให้บริการท่ีคุ้มค่าและบริการท่ีเป็น

มิตรและใส่ใจลกูค้า ตลอดจนกลยทุธ์ด้านอื่นๆ เพ่ือสร้างความแข็งแกร่งและความสามารถในการแข่งขนัของบริษัท พร้อมทัง้

ความสามารถในการปรับตวัให้เหมาะสมกบัสภาวะการแข่งขนัในตลาดธุรกิจโทรศพัท์เคลื่อนท่ีในประเทศไทย 
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ช่ือบริษัท : บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนูิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 

ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : ดําเนินธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีในระบบย่านความถ่ี 800 เมกะเฮิรตซ์ 

และย่านความถ่ี 1800 เมกะเฮิรตซ์  
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เลขทะเบียนบริษัท : 0107538000037 (เลขทะเบียนเดิม บมจ. 526) 

โฮมเพจบริษัท : www.dtac.co.th 

โทรศพัท์ : 0-2202-8000 

โทรสาร : 0-2202-8929 
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11  ปัจจัยความเส่ียงปัจจัยความเส่ียง  

การดําเนินธุรกิจของบริษัทต้องเผชิญกบัปัจจยัความเสี่ยงต่างๆ ซึง่อาจมีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัทและราคาหุ้น

ของบริษัท อนึง่ ปัจจยัความเสี่ยงนีเ้ป็นเพียงปัจจยัความเสี่ยงสําคญับางประการที่อาจสง่ผลกระทบดงักลา่วตอ่บริษัท ทัง้นี ้อาจ

มีปัจจัยความเสี่ยงอื่นๆ ท่ีบริษัทยงัไม่ทราบ และอาจมีปัจจัยความเสี่ยงบางอย่างท่ีบริษัทเห็นว่าไม่เป็นสาระสําคญัซึ่งปัจจัย

ความเสี่ยงเหลา่นีอ้าจสง่ผลกระทบตอ่การดําเนินการของบริษัทในอนาคตได้  

1.   ความเส่ียงในการประกอบธุรกิจ 

การปฏิรูปวงการโทรคมนาคมไทยทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการให้บริการโทรคมนาคมในประเทศไทยทัง้ทางด้านเทคโนโลย ี

และกฎระเบยีบท่ีเก่ียวข้อง ซึง่ปัจจยัเหลา่นีอ้าจทําให้บริษัทมีความเสี่ยงในการประกอบกิจการโทรคมนาคมดงัตอ่ไปนี ้

1.1 ความเส่ียงในการประกอบธุรกิจได้อย่างต่อเน่ืองในระยะยาว 

ธุรกิจหลกัของบริษัท คือ การประกอบกิจการและการให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีตาม พรบ. ประกอบกิจการโทรคมนาคม ซึ่ง

มาตรา 80 แห่ง พรบ. ประกอบกิจการโทรคมนาคม กําหนดให้บริษัทยงัคงมีสิทธิให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีตามท่ีกําหนดไว้ใน

สญัญาร่วมการงานซึ่งทําขึน้ระหว่างบริษัทและ กสท. ได้โดยไม่ต้องขอรับใบอนุญาตจาก กทช. อนึ่ง ตามสญัญาร่วมการงาน 

กสท. อาจใช้สิทธิตามสญัญาซึ่งรวมถึงการบอกเลิกสญัญา หากบริษัทไม่ปฏิบติัตามข้อสญัญาข้อใดข้อหนึ่งซึ่งส่งผลให้ กสท. 

ได้รับความเสียหายและบริษัทไม่สามารถดําเนินการแก้ไขการไม่ปฏิบติัตามสญัญาดงักล่าวได้ภายในเวลาท่ีกําหนด หรือหาก

บริษัทตกเป็นผู้ขาดคณุสมบติัตาม พรบ. การประกอบธุรกิจคนตา่งด้าว ดงันัน้ จงึเป็นไปได้วา่หากบริษัทปฏิบติัผิดสญัญา กสท. 

อาจใช้สิทธิบอกเลิกสญัญาได้ ซึง่หากการบอกเลิกสญัญาดงักล่าวสามารถทําได้โดยชอบและถกูต้องตามกฎหมายก็อาจส่งผล

กระทบต่อการประกอบกิจการของบริษัท ทัง้นีเ้ว้นแต่บริษัทจะได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมท่ีเก่ียวข้องจาก 

กทช. อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่อาจรับรองได้ว่าบริษัทจะได้รับใบอนุญาตดังกล่าวหรือไม่ และหากมีการออกใบอนุญาต 

ใบอนญุาตดงักล่าวจะมีข้อกําหนดหรือเง่ือนไขอย่างไร ดงันัน้ หากการบอกเลิกสญัญาดงักล่าวสามารถกระทําได้และได้กระทํา

ไปโดยชอบและถูกต้องตามกฎหมายและหากบริษัทไม่สามารถขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมจาก กทช. ได้ 

เหตกุารณ์ดงักล่าวอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนยัสําคญัต่อธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจ

ของบริษัท 

1.2  ความเส่ียงจากการที่สัญญาร่วมการงานสิน้สุดลง 

บริษัทประกอบธุรกิจหลักเก่ียวกับการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีในประเทศไทยในระบบ Analog AMPS ย่านความถ่ี 800 

เมกะเฮิรตซ์ และในระบบ Digital GSM ย่านความถ่ี 1800 เมกะเฮิรตซ์ ภายใต้สญัญาร่วมการงานระหวา่งบริษัทกบั กสท. ฉบบั

ลงวนัที่ 14 พฤศจิกายน 2533 โดยสญัญาร่วมการงานดงักลา่วมีระยะเวลา 15 ปี ต่อมาบริษัทและ กสท. ได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม

สญัญาร่วมการงานในวนัท่ี 23 กรกฎาคม 2536 และวนัท่ี 22 พฤศจิกายน 2539 โดยขยายระยะเวลาในสญัญาดงักลา่วเป็น 22 

ปี และ 27 ปีตามลําดบั ซึง่สญัญาร่วมการงานดงักล่าวจะครบกําหนดในวนัท่ี 15 กนัยายน 2561 สืบเน่ืองจากการมีผลบงัคบัใช้

ของ พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม ผู้ ท่ีประสงค์จะประกอบกิจการโทรคมนาคมจะต้องได้รับอนุญาตจาก กทช. และ

เน่ืองจาก กสท. ไม่สามารถอนญุาตให้บคุคลอื่นใดเข้าประกอบกิจการโทรคมนาคมได้อีกต่อไป ดงันัน้ หากบริษัทประสงค์ท่ีจะ

ประกอบกิจการโทรคมนาคมต่อไปภายหลงัจากสญัญาร่วมการงานสิน้สดุลง บริษัทจะต้องยื่นขอรับใบอนญุาตประกอบกิจการ

โทรคมนาคมจาก กทช. 

ดงันัน้ หากระยะเวลาการดําเนินการตามสญัญาร่วมการงานสิน้สดุลง ยงัคงมีความไม่แน่นอนว่าบริษัทจะได้รับใบอนญุาตให้

ประกอบกิจการโทรคมนาคมจาก กทช. หรือไม่ หรือใบอนญุาตดงักลา่วจะมีข้อกําหนดและเง่ือนไขเป็นอย่างไร ความไม่แน่นอน

ดงักลา่วอาจสง่ผลกระทบในเชิงลบตอ่ธุรกิจ ฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานของบริษัท 
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1.3  ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงทางกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกิจการโทรคมนาคม 

(ก) กิจการโทรคมนาคมอยู่ในช่วงระยะเวลาการเปลีย่นแปลงและมีความไม่ชดัเจนในกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 

ในฐานะประเทศสมาชิกขององค์การการค้าโลก (World Trade Organization หรือ WTO) ประเทศไทยมีพนัธกรณีท่ีจะต้องเปิด

เสรีกิจการสื่อสารโทรคมนาคมขัน้พืน้ฐานภายในปี 2549 รัฐบาลจงึได้ดําเนินนโยบายปฏิรูปกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง

กบักิจการสื่อสารโทรคมนาคม 

อย่างไรก็ดี กฎหมายสําคญัที่เก่ียวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่ง พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม และ พรบ. องค์กรจดัสรรคลื่น

ความถ่ี ยงัคงมีประเด็นข้อกฎหมายต่าง ๆ ท่ีไม่ชดัเจนเน่ืองจากยงัไม่มีการนําข้อพิพาทขึน้เป็นคดีสู่การพิจารณาของศาลมาก

เท่าใดนกั 

ในเดือนตุลาคม 2547 ได้มีการจัดตัง้ กทช. ซึ่งเป็นองค์กรอิสระขึน้ เพ่ือทําหน้าท่ีกํากับดูแลกิจการสื่อสารโทรคมนาคมใน

ประเทศไทย กทช. มีอํานาจตาม พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม และ พรบ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีในการกําหนด

นโยบายและออกกฎระเบียบต่าง ๆ อันอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อกิจการโทรคมนาคม ซึ่งรวมถึงกฎระเบียบท่ี

เก่ียวข้องกับ (1) การแข่งขันโดยเสรีและอย่างเป็นธรรมระหว่างผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม (2) อัตราค่าธรรมเนียมและ

ค่าบริการในกิจการโทรคมนาคม (3) การจดัสรรคลื่นความถ่ีและทรัพยากรโทรคมนาคมอื่น ๆ (4) การคุ้มครองผู้ ใช้บริการ (5) 

การส่งเสริมบริการด้านโทรคมนาคมอื่น ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคม และ (6) การเตรียมพร้อมด้าน

โทรคมนาคมยามเกิดเหตฉุกุเฉิน 

บริษัทไม่สามารถคาดการณ์เก่ียวกับการใช้อํานาจในการกํากับดูแลของ กทช. รวมทัง้ลักษณะและขอบเขตในการกําหนด

นโยบายและกฎระเบียบในอนาคต และการกํากับดูแลการดําเนินการต่าง ๆ ตามนโยบายของ กทช. รวมทัง้การบังคับใช้

บทบญัญัติของกฎหมายและกฎระเบียบตา่ง ๆ ทัง้ท่ีมีอยู่ในปัจจบุนัและท่ีจะประกาศใช้ในอนาคต อย่างไรก็ดี บริษัทเช่ือว่าการ

ใช้อํานาจในการกํากบัดแูลดงักล่าวจะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ในพรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม และ พรบ. 

องค์กรจดัสรรคลื่นความถ่ี ทัง้นี ้บนพืน้ฐานของหลกัการการแข่งขนัโดยเสรีและเป็นธรรม 

ความไม่แน่นอนดังกล่าวข้างต้นทําให้ธุรกิจของบริษัทมีความเสี่ยง แม้บริษัทจะเช่ือว่าการจัดตัง้ กทช. เป็นแนวโน้มท่ีดีต่อ

ผู้ประกอบการเอกชนรวมถึงบริษัทด้วย แต่บริษัทไม่สามารถรับรองได้ว่าการดําเนินการของ กทช. หรือองค์กรกํากบัดแูลอื่น ๆ 

และการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงกฎหมายและการเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ จะไม่ส่งผลกระทบในทางลบต่อการประกอบธุรกิจ ฐานะ

การเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัท 

(ข) รัฐบาลอยู่ในระหวา่งการพิจารณาผลทางกฎหมายของสญัญาแก้ไขเพ่ิมเติมสญัญาร่วมการงาน 

ตามพระราชบญัญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 (“พรบ. การให้เอกชนเข้า

ร่วมงาน”) ซึ่งมีผลบงัคบัใช้เม่ือวนัที่ 8 เมษายน 2535 นัน้ ได้กําหนดให้หน่วยงานราชการท่ีประสงค์จะให้เอกชนเข้าร่วมงาน

หรือดําเนินการในโครงการของรัฐท่ีมีวงเงินลงทุนตัง้แต่ 1,000 ล้านบาทขึน้ไป ปฏิบัติตามขัน้ตอนต่าง ๆ ซึ่งแบ่งได้เป็น 3 

ขัน้ตอน กล่าวคือ ขัน้ตอนแรกให้หน่วยงานเจ้าของโครงการเสนอผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการโดยละเอียดต่อ

กระทรวงการคลงัเพ่ือขอความเห็นชอบต่อคณะรัฐมนตรี เม่ือได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้วจึงจะเร่ิมขัน้ตอนท่ีสอง

คือ ขัน้ตอนการดําเนินการตามโครงการ ซึง่เป็นขัน้ตอนการคดัเลือกเอกชนท่ีจะได้เข้าร่วมโครงการของรัฐ รวมทัง้การเจรจาทํา

สญัญาในประเด็นต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตกลงเก่ียวกบัเร่ืองผลประโยชน์ของรัฐ หลงัจากนัน้จึงจะเป็นขัน้ตอนท่ีสาม ซึง่

เป็นขัน้ตอนของการกํากบัดแูลและติดตามผลการดําเนินงานตามสญัญาตามที่ได้ลงนาม 

บริษัทได้เข้าร่วมดําเนินกิจการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่าร์กับ กสท. โดยเข้าทําสัญญาร่วมการงานในวันท่ี 14 

พฤศจิกายน 2533 ซึง่เป็นวนัก่อนวนัที่ พรบ. การให้เอกชนเข้าร่วมงาน จะมีผลใช้บงัคบั โดยในขณะนัน้วงเงินลงทนุในโครงการ

มีมลูค่ามากกว่า 5,500 ล้านบาทและมีระยะเวลาดําเนินการตามสญัญา 15 ปี แม้สญัญาร่วมการงานจะทําขึน้ก่อนบงัคบัใช้ 

พรบ. การให้เอกชนเข้าร่วมงาน แต่สญัญาดงักล่าวก็มีผลบงัคบัใช้ได้ ทัง้นีเ้น่ืองจาก พรบ. การให้เอกชนเข้าร่วมงาน ได้กําหนด
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ไว้ว่า โครงการใดท่ีได้มีการเร่ิมดําเนินการไปแล้วในขัน้ตอนใดก่อนวันท่ีพระราชบัญญัตินีใ้ช้บังคับให้เป็นอันใช้ได้ แต่การ

ดําเนินการในขัน้ตอนต่อไปต้องปฏิบติัตามพระราชบญัญัตินี ้ดงันัน้ สญัญาร่วมการงานท่ีทําขึน้ในวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2533 

จึงมีผลใช้บังคับได้โดยไม่ต้องดําเนินการตามขัน้ตอนท่ีหนึ่งและสอง เพียงแต่จะต้องมีการกํากับดูแลและติดตามผลการ

ดําเนินการตามสญัญาตามขัน้ตอนท่ีสามที่กําหนดไว้ใน พรบ. การให้เอกชนเข้าร่วมงาน เท่านัน้ 

อย่างไรก็ดี ภายหลงัจากท่ี พรบ. การให้เอกชนเข้าร่วมงาน มีผลใช้บงัคบัแล้ว บริษัทได้ดําเนินการเข้าทําสญัญาแก้ไขเพ่ิมเติม

สัญญาร่วมการงานกับ กสท. จํานวน 3 ครัง้ กล่าวคือ การแก้ไขเพ่ิมเติมสัญญาร่วมการงานครัง้ท่ี 1/2536 เม่ือวันท่ี 23 

กรกฎาคม 2536 ครัง้ท่ี 2/2539 เม่ือวนัท่ี 26 มิถนุายน 2539 และครัง้ท่ี 3/2539 เม่ือวนัท่ี 22 พฤศจิกายน 2539 โดยมีประเด็น

ข้อสญัญาท่ีมีการแก้ไขนัน้ รวมไปถึงประเด็นท่ีเก่ียวกับระยะเวลาการดําเนินการตามสญัญา อัตราผลประโยชน์ตอบแทนท่ี

บริษัทจะพงึชําระให้แก่ กสท. และในประเด็นอื่น ๆ อีกบางประเด็น 

ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติในวนัท่ี 23 มกราคม 2550 ให้สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาทําการพิจารณาประเด็นปัญหาข้อ

กฎหมายว่า ในการแก้ไขสญัญาร่วมการงานทัง้ 3 ครัง้ดงักล่าว กสท. ซึ่งเป็นหน่วยงานเจ้าของโครงการมีหน้าท่ีและได้ปฏิบติั

โดยถกูต้องตามขัน้ตอนท่ีหนึ่งและสองของ พรบ. ให้เอกชนเข้าร่วมงาน หรือไม่ ซึง่ในประเด็นนีห้ากปรากฏว่าการแก้ไขเพ่ิมเติม

สญัญาร่วมการงานข้างต้นจะต้องทําตามขัน้ตอนที่หนึง่และสองของ พรบ. การให้เอกชนเข้าร่วมงาน และหากปรากฏข้อเท็จจริง

ต่อไปว่าการแก้ไขดงักล่าวไม่ได้ปฏิบติัตามขัน้ตอนท่ีหนึ่งและสองตามท่ีกล่าวถึงข้างต้นแล้ว บริษัทก็จะดําเนินการแก้ไขเพ่ือให้

เป็นไปตามท่ีกําหนดไว้ใน พรบ. ให้เอกชนเข้าร่วมงาน อย่างไรก็ดี หากการแก้ไขดงักลา่วไม่อาจกระทําได้ การบงัคบัใช้ พรบ. ให้

เอกชนเข้าร่วมงาน กบัการแก้ไขสญัญาร่วมการงานทัง้ 3 ครัง้ดงักล่าวก็อาจส่งผลกระทบต่อกิจการของบริษัท โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งในสว่นที่เก่ียวข้องกบัระยะเวลาการดําเนินงานภายใต้สญัญาร่วมงาน และอตัราผลประโยชน์ท่ีบริษัทพงึชําระให้แก่กสท. 

อย่างไรก็ดี บริษัทมีความเช่ือมัน่ว่า การแก้ไขสญัญาร่วมการงานทัง้ 3 ครัง้ไม่ต้องปฏิบติัตามขัน้ตอนท่ีหนึ่งและสองของ พรบ. 

การให้เอกชนเข้าร่วมงาน ทัง้นีเ้น่ืองจากคณะกรรมการกฤษฎีกาได้เคยมีคําวินิจฉยัเร่ืองเสร็จท่ี 291/2536 ในประเด็นนีไ้ว้แล้วว่า 

การขอขยายระยะเวลาสญัญาร่วมการงานท่ีทําขึน้ระหว่างบริษัทและ กสท. นัน้ ให้สามารถทําได้เพียงแต่ต้องมีการดําเนินการ

ตามขัน้ตอนที่สามเท่านัน้ กล่าวคือ ให้มีการกํากบัดแูลติดตามผลของการดําเนินการตามสญัญาเท่านัน้ ทัง้นีเ้พราะสญัญาร่วม

การงานระหวา่งบริษัทกบั กสท. นัน้ได้จดัทําขึน้ก่อนท่ี พรบ. ให้เอกชนเข้าร่วมงาน จะมีผลใช้บงัคบั 

อนึ่ง บริษัทจะดําเนินการตามที่เห็นสมควรเพ่ือให้การบังคับใช้ พรบ. การให้เอกชนเข้าร่วมงาน เกิดผลกระทบต่อธุรกิจของ

บริษัทน้อยท่ีสดุ 

(ค) ภาระต้นทนุของบริษัทในการเช่ือมตอ่โครงข่ายโทรคมนาคมกบัผู้ประกอบการบางรายยงัไม่ชดัเจน 

ตาม พรบ. ประกอบกิจการโทรคมนาคม ผู้ขอเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมและผู้ให้บริการเช่ือมต่อจะต้องทําสญัญาเช่ือมต่อ

โครงข่ายโทรคมนาคมต่อกนั ในปัจจบุนัผู้ประกอบการบางรายยงัไม่ได้เข้าเจรจาตกลงทําสญัญากําหนดอตัราค่าตอบแทนการ

เช่ือมต่อโครงข่ายกับบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทีโอที ซึ่งเป็นคู่สญัญากับบริษัทตามสญัญาเช่ือมโยงโครงข่ายซึ่งทําขึน้ในปี 

2537 และ 2544 ภายใต้สญัญาดงักลา่ว ทีโอทีกําหนดให้บริษัทต้องชําระคา่เช่ือมโยงโครงข่าย (Access Charge) ในอตัราคงที่

ต่อเลขหมายสําหรับลกูค้าระบบรายเดือนและอตัราร้อยละของราคาหน้าบตัรสําหรับลกูค้าระบบเติมเงิน อย่างไรก็ดี ปัจจุบนั

การใช้และเช่ือมต่อโครงข่ายระหว่างผู้ประกอบการรวมทัง้บริษัท ต้องดําเนินไปโดยสอดคล้องกับ พรบ. การประกอบกิจการ

โทรคมนาคม และประกาศ กทช. ว่าด้วยการใช้และเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมแห่งชาติ ซึ่งกําหนดให้มีการกําหนดอตัรา

คา่ตอบแทนหรือค่าบริการที่เป็นธรรมและสะท้อนต้นทนุ และไม่เลือกปฏิบติั ดงันัน้ ในวนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2549 บริษัทจงึได้มี

หนงัสือแจ้งให้ทีโอทีและ กสท. ทราบวา่บริษัทจะชําระค่าเช่ือมโยงโครงข่ายตามหลกัเกณฑ์และในอตัราที่กฎหมายกําหนดแทน

การชําระในอตัราท่ีกําหนดไว้ในสญัญาเช่ือมโยงโครงข่ายตามกฎหมายเดิม โดยบริษัทเห็นว่าค่าเช่ือมโยงโครงข่าย (Access 

Charge) ตามสญัญาเช่ือมต่อโครงข่ายไม่สอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์ตาม พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม และประกาศ 

กทช. ว่าด้วยการใช้และเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมแห่งชาติ ซึ่งกําหนดให้ ทีโอทีมีหน้าท่ีต้องคิดค่าตอบแทนการเช่ือมต่อ

โครงข่ายโทรคมนาคมในอตัราที่เป็นธรรม สมเหตสุมผล และสะท้อนถึงต้นทนุของทีโอที  
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ถึงแม้ว่าทีโอทีได้โต้แย้งว่าบริษัทยงัคงมีหน้าท่ีต้องชําระค่าตอบแทนการเช่ือมโยงโครงข่าย (Access Charge) ในอตัราเดิมท่ี

กําหนดไว้ในข้อตกลงเร่ือง Access Charge และต่อมาปฏิเสธไม่รับชําระค่าเช่ือมต่อโครงข่ายสทุธิ (Interconnection Charge) 

ท่ีบริษัทคิดคํานวณตามหลกัเกณฑ์และในอตัราท่ีสอดคล้องกับท่ีกฎหมายกําหนด และได้ใช้สิทธิโต้แย้งทางศาล โดย ณ วนัท่ี 

16 พฤศจิกายน 2550  ทาง ทีโอที ได้ยื่นฟ้องต่อศาลแพ่ง เรียกร้องให้ กสท และบริษัท ชําระค่าเช่ือมโยงโครงข่าย (Access 

Charge) ตั ง้แต่ เดือน  พ ฤศจิกายน  2549 – 31  ตุล าคม  2550 พ ร้อม เบี ย้ป รับ เงิน เพ่ิ ม  เป็ น จําน วน เงิน ทั ง้ห ม ด   

11,705,066,637.11 บาท และให้ชําระค่าเช่ือมโยงนับตัง้วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2550 เป็นต้นไปจนกว่าข้อตกลงระหว่างทีโอที 

กสท และบริษัท จะสิน้สดุลงอีกด้วย  ขณะนีค้ดีอยู่ภายใต้กระบวนพิจารณาของศาล ซึ่งอย่างไรก็ตามคดีนีศ้าลก็ยงัมิได้มีคํา

พิพากษาถึงท่ีสดุว่า การที่บริษัทชําระค่าเช่ือมต่อโครงข่ายสทุธิ (Interconnection Charge) ในอตัราท่ีสอดคล้องกบัข้อกําหนด

ของ พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม และประกาศ กทช. วา่ด้วยการใช้และเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมกฎหมายแทน

การชําระในอตัราเดิมท่ีกําหนดไว้ในข้อตกลงเร่ือง Access Charge ว่าเป็นการไม่ถกูต้องแต่อย่างใด อย่างไรก็ดี หากองค์กรท่ี

เก่ียวข้องหรือศาลมีคําสัง่หรือคําพิพากษาให้บริษัทต้องชําระค่าเช่ือมโยงโครงข่ายตามสญัญาเช่ือมโยงโครงข่ายให้แก่ทีโอที 

คําสัง่หรือคําพิพากษาดงักลา่วอาจสง่ผลกระทบตอ่ฐานะการเงินของบริษัท 

(ง) บริษัทอาจมีข้อจํากดัในการระดมทนุเน่ืองจากข้อกําหนดทางกฎหมายและนิติกรรมสญัญาเก่ียวกบัสดัสว่นการถือหุ้นของ

นกัลงทนุตา่งด้าว 

ข้อจํากัดในเร่ืองสดัส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวแตกต่างกันไปตามบทบญัญัติของกฎหมายและในสญัญาแต่ละฉบบั การ

ละเมิดสดัส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวอาจทําให้มีการยกเลิกใบอนญุาต หรือบอกเลิกสญัญา และ/หรืออาจเป็นผลให้บริษัท

ไม่สามารถประกอบกิจการภายใต้มาตรา 80 แห่ง พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม ได้อีกตอ่ไป 

กฎหมายซึง่กําหนดข้อจํากดัเก่ียวกบัสดัสว่นการถือหุ้นของคนตา่งด้าวสรุปได้ดงันี ้

1. ประมวลกฎหมายที่ดิน ได้มีบทบญัญติัห้ามมิให้คนตา่งด้าวถือครองที่ดิน เว้นแตจ่ะได้รับอนญุาตตามกฎหมาย ดงันัน้คน

ตา่งด้าวที่ถือครองที่ดินโดยไม่ได้รับอนญุาตจะต้องจําหน่ายที่ดินดงักลา่วภายในระยะเวลาท่ีกําหนดซึง่ไม่น้อยกวา่ 180 วนั

และไม่เกิน 1 ปี 

“คนต่างด้าว” ตามประมวลกฎหมายท่ีดิน หมายรวมถึงบริษัทมหาชนหรือบริษัทจํากดัท่ีมีบุคคลท่ีมิใช่สญัชาติไทยถือหุ้น

อยู่มากกว่าร้อยละ 49 ของทนุจดทะเบียนหรือมีจํานวนผู้ ถือหุ้นที่เป็นบคุคลที่มิใช่สญัชาติไทยเกินกวา่กึ่งหนึง่ของจํานวนผู้

ถือหุ้นทัง้หมด 

2. พรบ. การประกอบธุรกิจของคนตา่งด้าว ได้กําหนดห้ามมิให้ “คนตา่งด้าว” (ตามคํานิยามที่กําหนดไว้ใน พรบ. การ

ประกอบธุรกิจของคนตา่งด้าว) ประกอบธุรกิจบางประเภท ซึง่การให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมเป็นธุรกิจบริการท่ีคนตา่ง

ด้าวไม่สามารถประกอบธุรกิจได้ เว้นแตจ่ะได้รับอนญุาตจากอธิบดีกรมพฒันาธุรกิจการค้าซึง่เป็นหน่วยงานภายใต้

กระทรวงพาณิชย์ก่อน 

3. พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม ได้กําหนดให้ผู้ขอรับใบอนญุาตแบบที่สองและแบบทีส่ามต้องมิใช่คนตา่งด้าวตาม 

พรบ. การประกอบธุรกิจของคนตา่งด้าว 

ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2550 บจ. ดีแทค เนทเวอร์ค ได้รับหนงัสือจากกระทรวงพาณิชย์ยืนยนัสถานะการเป็นบริษัทไทยตามพรบ. 

การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว และจากการยืนยนัดงักล่าว กทช. ได้ออกใบอนญุาตแบบท่ีสามให้แก่ บจ. ดีแทค เนทเวอร์ค 

เพ่ือประกอบกิจการให้บริการโทรศพัท์ทางไกลระหว่างประเทศ ดงันัน้ หากบริษัทมีความประสงค์ท่ีจะประกอบกิจการให้บริการ

โทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศผ่าน บจ. ดีแทค เนทเวอร์ค บริษัทจะต้องดํารงสถานะการเป็นบริษัทไทย ตามพรบ. การ

ประกอบธุรกิจของคนตา่งด้าว 

นอกจากนี ้สญัญาร่วมการงานได้กําหนดให้บริษัทดํารงคณุสมบติัตาม พรบ. การประกอบธุรกิจของคนตา่งด้าว ด้วย 
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อนึ่ง ถึงแม้ว่า พรบ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว จะมีการใช้บังคับมามากกว่า 8 ปี แต่การนํากรณีพิพาทท่ีเก่ียวกับ

บทบญัญัติของ พรบ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ขึน้สู่การพิจารณาของศาลยงัคงมีไม่มากนกั และยงัไม่มีองค์กรกํากบั

ดูแลใดกําหนดแนวปฏิบัติท่ีชัดเจนท่ีบริษัทสามารถนํามาใช้ในการประเมินหรือคาดการณ์ผลกระทบท่ีจะมีต่อบริษัทจาก

ข้อจํากดัดงักลา่วได้  

หากบริษัทไม่สามารถดํารงสถานะการเป็นบริษัทไทย หรือไม่สามารถดํารงคณุสมบติัตามพรบ. การประกอบธุรกิจของคนต่าง

ด้าว หรือกระทําผิดบทบัญญัติตาม พรบ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว หรือ พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม 

(รวมทัง้ท่ีอาจมีการแก้ไขเพ่ิมเติม) อาจถือเป็นการกระทําผิดสญัญาและอาจเป็นเหตใุห้คูส่ญัญาบอกเลิกสญัญาทางการค้าบาง

ฉบบัได้ รวมทัง้อาจถือได้ว่าบริษัททําผิดเง่ือนไขของใบอนญุาตท่ีบริษัทได้ หากใบอนญุาตนัน้ ๆ มีข้อกําหนดให้บริษัทต้องดํารง

สดัสว่นการถือหุ้นของบคุคลสญัชาติไทย หรือปฏิบติัตาม พรบ. การประกอบธุรกิจของคนตา่งด้าว 

คณะรัฐมนตรีเม่ือคราวการประชุมเม่ือวนัท่ี 9 มกราคม 2550 และวนัท่ี 10 เมษายน 2550 ได้มีมติอนุมติัให้แก้ไข พรบ. การ

ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว (“ร่าง พรบ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว”) ซึง่ตามร่าง พรบ. การประกอบธุรกิจของคนต่าง

ด้าวนัน้ คํานิยามของคําวา่ “คนตา่งด้าว” ตามมาตรา 4 แห่ง พรบ. การประกอบธุรกิจของคนตา่งด้าว ได้ถกูแก้ไขด้วย โดยคําว่า 

“คนต่างด้าว” นัน้ให้รวมถึงบริษัทท่ีมีคนต่างด้าวมีอํานาจควบคมุด้วยเสียงข้างมากไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม หาก พรบ. การ

ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว มีการแก้ไขตามร่าง พรบ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว และปรากฏว่า ณ ขณะนัน้บริษัทมี

คนตา่งด้าวมีอํานาจควบคมุด้วยเสียงข้างมาก บริษัทอาจจะถกูพิจารณาวา่มีสถานะเป็น “คนตา่งด้าว” ตาม พรบ. การประกอบ

ธุรกิจของคนตา่งด้าว ซึง่แก้ไขเพ่ิมเติมโดยร่าง พรบ. การประกอบธุรกิจของคนตา่งด้าว 

อย่างไรก็ดี เน่ืองจากบริษัทประกอบกิจการให้บริการโทรคมนาคม ซึง่มิได้เป็นธุรกิจท่ีกําหนดไว้เป็นการเฉพาะในบญัชีหนึ่งหรือ

บัญชีสอง จึงถือว่าเป็นธุรกิจบริการอื่นตามบัญชีสาม แห่ง พรบ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ดังนัน้ หาก พรบ. การ

ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวมีการแก้ไขเพ่ิมเติมโดยร่าง พรบ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว บริษัทเช่ือว่าบริษัทมีสิทธิท่ี

จะขอหนงัสือรับรองจากกระทรวงพาณิชย์เพ่ือประกอบกิจการโทรคมนาคมต่อไปจนกว่าจะเลิกประกอบกิจการได้ตามนยัของ

มาตรา 8 แห่งร่าง พรบ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว อย่างไรก็ดี ในขณะนีก้ระทรวงพาณิชย์ยงัมิได้ออกกฎเกณฑ์ใด ๆ 

เก่ียวกบัการขอหนงัสือรับรองดงักล่าว ดงันัน้จึงยงัไม่เป็นท่ีแน่ชดัว่ากฎเกณฑ์ดงักล่าวจะมีการกําหนดเง่ือนไขใดท่ีทําให้บริษัท

ไม่สามารถขอหนังสือรับรองได้หรือไม่ รวมทัง้ยังไม่มีความแน่ชัดว่ากระทรวงพาณิชย์พร้อมท่ีจะออกหนังสือรับรองดังกล่าว

ให้แก่บริษัทหรือไม่ 

อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่อาจทราบได้ว่าพรบ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวฉบบัใหม่จะมีรายละเอียดเช่นเดียวกนักับร่าง

พรบ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาในขณะนีห้รือไม่ และพรบ. การประกอบธุรกิจของคนต่าง

ด้าวฉบบัใหม่จะประกาศใช้บงัคบัเม่ือใด  

หากพรบ. การประกอบธุรกิจของคนตา่งด้าวฉบบัใหม่มีรายละเอียดเช่นเดียวกนักบัร่างพรบ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาในขณะนี ้ความสามารถในการระดมทนุของบริษัทผ่านผู้ ถือหุ้นต่างด้าวอาจมีข้อจํากดั อย่างไรก็ดี 

ร่างพรบ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว มีบทบญัญัติกําหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจ (ซึ่งรวมถึงบริษัท) สามารถประกอบธุรกิจ

บางประเภทซึ่งเป็นธุรกิจควบคุมตามพรบ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ต่อไปได้ แม้ว่าผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าวจะมี

สถานะเป็น “คนต่างด้าว” ตามพรบ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวฉบบัใหม่ก็ตาม ทัง้นี ้ผู้ประกอบธุรกิจดงักล่าวจะต้อง

ปฏิบติัตามเง่ือนไขและระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 

ดงันัน้ จงึมีความเป็นไปได้ท่ีข้อจํากดัหรือการแก้ไขกฎหมายดงักลา่วจะมีผลกระทบในทางลบตอ่ความสามารถของบริษัทในการ

ให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมและ/หรือความสามารถในการแข่งขนัของบริษัท 
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(จ) การห้ามกระทําการท่ีมีลกัษณะเป็นการครอบงํากิจการโดยคนตา่งด้าว 

มาตรา 8 แห่ง พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม ได้บัญญัติให้ กทช. มีอํานาจกําหนดให้ผู้ขอรับใบอนุญาตสําหรับการ

ประกอบกิจการบางลกัษณะหรือบางประเภทท่ีเป็นนิติบุคคลจะต้องกําหนดข้อห้ามการกระทําท่ีมีลกัษณะเป็นการครอบงํา

กิจการโดยคนต่างด้าว ซึง่ในปัจจบุนั กทช. อยู่ในระหวา่งการพิจารณาจดัทําประกาศเก่ียวกบัเร่ืองนีเ้พ่ือกําหนดการกระทําหรือ

พฤติกรรมที่มีลกัษณะเป็นการครอบงํากิจการโดยคนต่างด้าว รวมถึงการกระทําหรือพฤติกรรมที่ส่อหรือมีแนวโน้มวา่จะเป็นการ

ครอบงํากิจการโดยคนตา่งด้าว แตใ่นขณะนี ้กทช. ยงัไม่ได้ประกาศบงัคบัใช้หลกัเกณฑ์ใด ๆ เก่ียวกบัเร่ืองนีจ้งึยงัไม่เป็นที่แน่ชดั

ว่า เม่ือ กทช. ประกาศใช้แล้วหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัเร่ืองนี ้ประกาศดงักล่าวของ กทช. จะส่งผลกระทบอย่างไรกบัการดําเนินงาน

ของบริษัท 

(ฉ) การตรวจสอบสญัญาหรือความตกลงระหวา่งบริษัทกบันิติบคุคลตา่งประเทศหรือรัฐบาลตา่งประเทศ หรือองค์การระหวา่ง

ประเทศ 

มาตรา 54 แห่ง พรบ. ประกอบกิจการโทรคมนาคม ได้บญัญัติให้สญัญาหรือความตกลงใด ๆ เก่ียวกบัการประกอบกิจการและ

การให้บริการโทรคมนาคมตามท่ี กทช. ประกาศกําหนด ซึ่งผู้ ได้รับใบอนุญาตได้ทํากับรัฐบาลต่างประเทศ องค์กรระหว่าง

ประเทศ และบคุคลหรือนิติบคุคลท่ีอยู่ในต่างประเทศ รวมทัง้การแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือยกเลกิสญัญาหรือความตกลงดงักล่าว 

จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก กทช. ก่อน ทัง้นีเ้ว้นแต่เป็นการจดัซือ้จดัจ้างตามปกติ ในปัจจุบนั กทช. ได้ออกประกาศ กทช. 

เร่ืองการขอความเห็นชอบสญัญาอนัเก่ียวเน่ืองกบัการประกอบกิจการโทรคมนาคมท่ีทํากบัรัฐบาลต่างประเทศ องค์กรระหว่าง

ประเทศ และบุคคลท่ีอยู่ในต่างประเทศ พ.ศ. 2549 เพ่ือใช้เป็นกฎเกณฑ์ในการกํากับดูแลสัญญาประเภทนีเ้รียบร้อยแล้ว 

(“ประกาศ กทช. ว่าด้วยสัญญาต่างประเทศ”) โดยประกาศดงักลา่วได้กําหนดให้ผู้ได้รับใบอนญุาตจะต้องสง่สําเนาสญัญาที่

จะทํากบัตา่งประเทศให้ กทช. เห็นชอบก่อนที่จะเข้าทําสญัญาดงักล่าว ทัง้นีเ้ว้นแต่สญัญาท่ีเก่ียวกบัการจดัซือ้จดัจ้างตามปกติ 

หรือสญัญาท่ี กทช. ประกาศยกเว้นไว้ นอกจากนี ้กทช. ยงัมีอํานาจสัง่ให้ผู้ ได้รับใบอนญุาตดําเนินการแก้ไขยกเลิกสญัญาใด ๆ 

ก็ตามท่ีได้ทํากบัต่างประเทศท่ีมีลกัษณะและเง่ือนไขขดัแย้งกบักฎหมาย หรืออาจก่อให้เกิดการผูกขาด หรือจํากัดการแข่งขนั

อย่างไม่เป็นธรรมตอ่ผู้ ใช้บริการ ดงันัน้ อํานาจการเข้าทําสญัญาของบริษัทอาจถกูจํากดัโดยกฎเกณฑ์ดงักล่าว อย่างไรก็ดี ตาม

ประกาศ กทช. ว่าด้วยสญัญาต่างประเทศ สญัญาท่ีบริษัทได้ทํากบัต่างประเทศก่อนการประกาศใช้ประกาศดงักล่าวจะยงัคงมี

ผลบงัคบัใช้ได้ตอ่ไป ทัง้นีเ้ว้นแตส่ญัญาดงักลา่วจะขดัหรือแย้งต่อกฎหมายหรือประกาศดงักล่าว หรือก่อให้เกิดการผกูขาด หรือ

จํากัดการแข่งขนัอย่างไม่เป็นธรรมต่อผู้ ใช้บริการ ในปัจจุบันบริษัทมีการเข้าทําสญัญาหรือข้อตกลงกับองค์กรต่างประเทศท่ี

สําคญั ได้แก่ การให้บริการสญัญาณโทรศพัท์ข้ามแดนระหว่างประเทศ (International Roaming) แต่สญัญาเหล่านีไ้ม่มีมลูค่า

อนัเป็นสาระสําคญัแต่อย่างใด นอกจากนี ้บริษัทมีการทําสญัญาจดัซือ้จดัจ้างกบับริษัทต่างประเทศแห่งหนึ่งซึ่งเป็นการจดัซือ้

จดัจ้างตามปกติของบริษัท 

(ช) การกําหนดอตัราขัน้สงูของคา่บริการ 

กทช. มีอํานาจในการกําหนดอตัราขัน้สงูของค่าบริการท่ีบริษัทและผู้ ให้บริการโทรคมนาคมรายอื่นสามารถเรียกเก็บจากการ

ให้บริการโทรคมนาคมรูปแบบต่าง ๆ ในประเทศไทย ซึ่งรวมถึงการกํากบัดแูลการให้ส่วนลดของผู้ ให้บริการโทรคมนาคมและ

บริการเหมาจ่าย (Bundled Services) ทัง้นี ้หาก กทช. กําหนดอัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการในรูปแบบใหม่ อัตรา

ค่าธรรมเนียมและค่าบริการดังกล่าวอาจแตกต่างไปจากอัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการท่ีบริษัทเรียกเก็บอยู่ในขณะนี ้ซึ่ง

อาจจะมีผลให้บริษัทต้องปรับเปลี่ยนค่าบริการท่ีเรียกเก็บจากลกูค้าหรืออาจจะเป็นการจํากดัความสามารถของบริษัทในการ

เปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม อย่างไรก็ดี หาก กทช. ประกาศกําหนดอัตรา

คา่ธรรมเนียมท่ีผู้ประกอบการอาจเรียกเก็บได้ดงักลา่ว อตัราดงักลา่วจะใช้บงัคบักบัผู้ประกอบการทกุราย  
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(ซ) ภาระต้นทนุของบริษัทอาจเปลีย่นแปลงเน่ืองมาจากการจดัเก็บภาษีสรรพสามิต 

ในปี 2546 กิจการโทรคมนาคมได้ถกูจดัเก็บภาษีสรรพสามิตตามพระราชกําหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบญัญัติภาษีสรรพสามิต 

พ.ศ. 2527 โดยมีการแก้ไขเพ่ิมเติมหลักการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต แต่เดิมจัดเก็บอยู่เพียงผู้ประกอบอุตสาหกรรมและผู้

ประกอบกิจการสถานบริการ ไม่รวมไปถึงกิจการโทรคมนาคม นอกจากนีไ้ด้มีพระราชกําหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบญัญติัพิกดั

อตัราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ให้มีการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตท่ีเรียกเก็บจากกิจการโทรคมนาคมสําหรับบริการโทรศพัท์

พืน้ฐานในอตัราร้อยละ 2 ของมลูคา่ และบริการโทรศพัท์เคลื่อนที่หรือวิทยคุมนาคมแบบเซลลลูา่ร์ในอตัราร้อยละ 10 ของมลูคา่ 

แต่ทัง้นีส้ําหรับภาษีสรรพสามิตดงักล่าว คู่สญัญาภาคเอกชน ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม ซึง่มีหน้าท่ีชําระภาษีสรรพสามิต

นัน้ มีสิทธินําเงินคา่ภาษีท่ีได้ชําระแล้วดงักลา่วตลอดทัง้ปี (ไม่รวมดอกเบีย้ คา่ปรับ หรือเงินเพ่ิมใด ๆ) มาหกัออกจากจํานวนเงิน

ผลประโยชน์ตอบแทนท่ีคูส่ญัญาภาคเอกชนจะต้องชําระให้แก่คูส่ญัญาภาครัฐเม่ือสิน้ปีดําเนินการได้ 

พระราชกําหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบญัญัติภาษีสรรพสามิตทัง้สองฉบบันีไ้ด้รับการโต้แย้งอย่างกว้างขวางเน่ืองจากเป็นการ

ทําให้คู่สญัญาภาครัฐได้รับความเสียหาย จากการท่ีคู่สญัญาภาครัฐจะต้องรับภาระในการชําระภาษีสรรพสามิตแทนคู่สญัญา

ภาคเอกชนในอัตราร้อยละ 10 ในกรณีโทรศัพท์เคลื่อนท่ี และร้อยละ 2 ในกรณีโทรศัพท์พืน้ฐานและทําให้คู่สัญญาภาครัฐ

สูญเสียรายได้ต่อปีในจํานวนมหาศาล นอกจากนี ้การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตดังกล่าวเป็นการขัดต่อหลักการทางภาษี

สรรพสามิตท่ีปกติจะมุ่งเก็บจากสินค้าหรือบริการท่ีรัฐมีนโยบายควบคมุปริมาณการบริโภค เช่น กรณีสินค้าฟุ่ มเฟือย แต่กิจการ

โทรคมนาคมถือเป็นสินค้าและบริการสาธารณะท่ีจําเป็นตอ่การดํารงชีพของประชาชน 

ดงันัน้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวนัที่ 23 มกราคม 2550 ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเร่ืองการให้สิทธิคูส่ญัญาภาคเอกชนนําคา่ภาษี

สรรพสามิตไปหกัออกจากส่วนแบ่งรายได้ท่ีต้องนําส่งให้คู่สญัญาภาครัฐ และมีมติให้กระทรวงการคลงัพิจารณากําหนดภาษี

สรรพสามิตท่ีจดัเก็บจากบริการโทรคมนาคมในอตัราร้อยละ 0 แต่ทัง้นีห้ากในอนาคตรัฐบาลได้มีการปรับเพ่ิมอตัราภาษีสรรพา

สามิตดังกล่าวขึน้อีกจะทําให้ผู้ประกอบการโทรคมนาคมรวมถึงบริษัทจะต้องรับภาระภาษีสรรพสามิตดังกล่าว และหาก

ผู้ประกอบการโทรคมนาคมไม่สามารถนําภาระภาษีสรรพสามิตดงักล่าวมาหกัออกจากเงินผลประโยชน์ตอบแทนได้ จะทําให้

ต้นทุนในการให้บริการโทรคมนาคมเพ่ิมสูงขึน้ตามไปด้วยและอาจส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของ

บริษัทได้ 

อย่างไรก็ดี เม่ือวันที่ 11 มกราคม 2551 ทางกสท.ได้เสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการเรียกร้องให้บริษัทชําระค่า

ผลประโยชน์ตอบแทนในปีสมัปทานท่ี 12 ถึงปีสมัปทานที่ 16 เพ่ิม พร้อมเบีย้ปรับเงินเพ่ิม รวมเป็นเงินจํานวนประมาณ 21,982 

ล้านบาท โดยอ้างว่าบริษัทได้ชําระค่าตอบแทนผลประโยชน์ของปีสมัปทานดังกล่าวไม่ครบถ้วน เน่ืองจากในช่วงปีสมัปทาน

ดงักลา่ว ทางบริษัทได้มีการนําภาษีสรรพสามิตมาหกัออกจากผลประโยชน์ตอบแทนท่ีจะต้องนําสง่ให้แก่กสท. ซึง่ทางบริษัทเห็น

วา่มติของคณะรัฐมนตรีฉบบัลงวนัที่ 28 มกราคม 2546 และวนัที่ 11 กมุภาพนัธ์ 2546   เป็นมติท่ีออกโดยชอบ  

ขณะนีข้้อพิพาทดงักลา่วอยู่ภายใต้กระบวนการทางอนญุาโตตลุาการซึง่อาจใช้กระบวนการพิจารณาเป็นระยะเวลาหลายปี โดย

อยู่ในขัน้ตอนท่ีบริษัทเตรียมยื่นคําให้การคดัค้านต่อสู้คดีต่อไป ซึ่งจากความเห็นของท่ีปรึกษากฎหมายของบริษัท ฝ่ายบริหาร

ของบริษัทเช่ือวา่คําวินิจฉยัชีข้าดของคณะอนญุาโตตลุาการไม่น่าจะกระทบอย่างมีนยัสําคญัต่อฐานะทางการเงินของบริษัทแต่

อย่างใด 

1.4  ความเส่ียงที่เกิดจากการแข่งขันในการประกอบธุรกิจ 

(ก) กิจการโทรคมนาคมของไทยมีการแข่งขนัสงูและมีความอ่อนไหวตอ่การแข่งขนัด้านราคา 

กิจการให้บริการโทรคมนาคมผ่านโทรศพัท์มือถือของประเทศไทยนับเป็นธุรกิจท่ีมีการแข่งขนักันอย่างสงูและเม่ือไม่นานมานี ้

ผู้ประกอบการหนัมาใช้กลยทุธ์ด้านราคาอย่างรุนแรงตัง้แต่ไตรมาสท่ีสองของปี 2548 ซึง่เป็นช่วงท่ีผู้ประกอบการแต่ละรายต่าง

แข่งขนักนัลดอตัราค่าบริการในระบบเติมเงินและระบบรายเดือนโดยมีระยะเวลาการส่งเสริมการขายท่ียาวนานยิ่งขึน้ หากการ

แข่งขนัอย่างรุนแรงในตลาดยงัคงมีอย่างต่อเน่ืองและบริษัทไม่สามารถตอบสนองต่อการแข่งขนัดงักล่าวได้อย่างทนัท่วงทีและ
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ด้วยต้นทุนท่ีเหมาะสม การแข่งขนัท่ีรุนแรงดงักล่าวอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ ผลการดําเนินงาน ฐานะทางการเงิน 

และโอกาสทางธุรกิจของบริษัท 

ภาวะการแข่งขนัดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมโดยรวมทัง้ในด้านผลประกอบการและอตัราการ

เติบโตของรายได้ของตลาดโดยรวม บริษัทเช่ือว่าผลกระทบดงักล่าวจะทําให้ผู้ประกอบการตระหนกัว่าจะต้องทําการไตร่ตรอง

ให้รอบคอบมากขึน้ก่อนท่ีจะนําเสนอรายการส่งเสริมการขายแต่ละครัง้ เน่ืองจากการแข่งขนัด้านราคาครัง้ล่าสดุนอกจากจะ

ส่งผลกระทบในแง่ลบต่อผลประกอบการแล้ว ยงัส่งผลทําให้ผู้ประกอบการต้องเผชิญกบัปัญหาช่องสญัญาณโครงข่ายเต็มอีก

ด้วย อย่างไรก็ตาม ด้วยการวางมาตรการรองรับภาวการณ์แข่งขนัทางการตลาดท่ีเหมาะสม บริษัทเช่ือว่าจะสามารถบรรเทา

ผลกระทบจากภาวะการแข่งขนัดงักลา่วได้ 

(ข) บริษัทอาจเผชิญกบัการแข่งขนัเพ่ิมมากขึน้จากผู้ประกอบการรายใหม่ 

ปัจจบุนั กทช .มีอํานาจในการออกใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมให้แก่ผู้ประกอบการรายใหม่บนพืน้ฐานแห่งหลกัการ

การแข่งขนัโดยเสรีและอย่างเป็นธรรม บริษัทไม่สามารถประเมินได้ว่าจะมีผู้ประกอบการอีกก่ีรายท่ีจะได้รับใบอนญุาตเพ่ิมเติม

จาก กทช. หาก กทช. ออกใบอนญุาตให้ผู้ประกอบการรายใหม่เพ่ิมเติมจากท่ีมีอยู่เดิมก็จะส่งผลให้การแข่งขนัในตลาดยิ่งทวี

ความรุนแรงมากขึน้  

การปฏิรูปกฎหมายและการเปิดเสรีกิจการสื่อสารโทรคมนาคมอาจทําให้การแข่งขนัทวีความรุนแรงมากยิ่งขึน้ ซึ่งอาจส่งผล

กระทบต่อความสามารถด้านการแข่งขนัของผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมในปัจจบุนัและรวมถึงบริษัทด้วย โดยผู้ประกอบการ

รายใหม่เหล่านีอ้าจใช้วิธีการลดราคาลงอย่างรุนแรงหรืออาจใช้กลยุทธ์ช่วยอุดหนุน (Subsidy Approach) เพ่ือเพ่ิมส่วนแบ่ง

ทางการตลาดของตน อย่างไรก็ตาม บริษัทเช่ือว่าบริษัทจะสามารถรักษาประสิทธิภาพในการแข่งขันของบริษัทไว้ได้และจะ

ยงัคงเป็นหนึ่งในผู้ นําในธุรกิจการให้บริการโทรคมนาคมการสื่อสารแบบไร้สายต่อไป เน่ืองจากปัจจุบนับริษัทมีช่ือเสียงเป็นท่ี

ยอมรับและเป็นท่ีรู้จกัในตลาด อีกทัง้ยงัมีโครงข่ายที่มีคณุภาพ มีส่วนแบ่งตลาด และฐานลกูค้าจํานวนมากเพียงพอสําหรับการ

ดําเนินงานและสร้างผลกําไรได้ตอ่ไป 

(ค) บริษัทอาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลย ี

ในปัจจบุนับริษัทใช้เทคโนโลยีระบบ GSM ที่ทนัสมยัที่สดุในประเทศไทยในการให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนที่ รวมถึงการให้บริการ

สง่ผ่านข้อมลูด้วยความเร็วสงูโดยเทคโนโลย ีGPRS และ EDGE ซึง่มีการพฒันาขึน้เพ่ือนําไปประยกุต์ใช้กบัเครือข่าย GSM โดย

ครอบคลมุพืน้ที่ทัว่ประเทศไทย ด้วยเทคโนโลยี EDGE บริษัทสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มลกูค้าท่ีต้องการรับส่ง

ข้อมลูผ่านระบบไร้สายด้วยเทคโนโลยคีวามเร็วสงูได้  

อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจต้องเผชิญกบัการแข่งขนัในการให้บริการโทรคมนาคมด้วยเทคโนโลยีใหม่ ๆ หรือเทคโนโลยีซึง่มีอยู่แล้ว

ในปัจจุบนัแต่กําลงัได้รับการปรับปรุงพฒันาในตลาดอื่น ซึ่งเป็นตลาดท่ีมีความก้าวหน้ากว่าตลาดในประเทศไทย ยกตวัอย่าง

เช่น บริษัทอาจต้องประสบกบัการแข่งขนัท่ีสงูขึน้หากมีการนําเทคโนโลยี 3G และเทคโนโลยีใหม่อื่น ๆ มาใช้ในประเทศไทย เช่น 

Wi-Fi ซึ่งเป็นระบบสื่อสารไร้สายระยะสัน้เพ่ือเช่ือมโยงเข้าสู่ระบบอินเตอร์เน็ตหรือสู่เคร่ืองอุปกรณ์อื่น ๆ และ WiMAX ซึ่งเป็น

เทคโนโลยีการเช่ือมต่อไร้สายท่ีรวดเร็วเพ่ือรองรับการส่งผ่านข้อมลูขนาดใหญ่ เทคโนโลยีเหล่านีล้้วนแล้วแต่เป็นเทคโนโลยีท่ีมี

การนําไปใช้ในตลาดของประเทศอื่น ๆ ท่ีมีความก้าวหน้าทางโทรคมนาคมมากกวา่ประเทศไทย  

การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีนัน้เกิดขึน้ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นทางด้าน wireline หรือ wireless ก็ตาม ตัวอย่างเช่น 

Broadband ผ่านสายไฟฟ้า หรือ Fiber to the Home และ Broadband ที่เป็นระบบ wireless (3G, CDMA 2000 1x EV-DO, 

WiMAX, WiFi, etc.) เทคโนโลยีเหลา่นีบ้้างก็ถกูใช้ในบางประเทศ หรือแม้กระทัง่ได้ถกูนํามาใช้ให้บริการแล้วในประเทศไทย  



สว่นที่ 2 บริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์  บริษัท โทเท่ิล แอค็เซ็ส คอมมนูิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 

ข้อ 1 ปัจจยัความเสีย่ง 

 

 

 

สว่นที่ 2 หน้า 10 
 

แต่อย่างไรก็ตาม การใช้เทคโนโลยีล่าสดุหรืออีกนยัหนึ่งคือการลงทนุในเทคโนโลยีลา่สดุ ไม่ได้เป็นการรับประกนัในความสําเร็จ

ในการดําเนินกิจการ  นอกจากนี ้กฎเกณฑ์ข้อบงัคบัการกํากบัดูแลรวมถึงการให้ใบอนญุาต เช่น 3G WiMAX รวมถึงนโยบาย

และแผนแม่บทของการบริหารจดัการคลื่นความถ่ีแห่งชาติก็ยงัมีความไม่ชดัเจน  

ดีแทค ได้รับใบอนุญาตสําหรับทดสอบ WiMAX และกําลงัดําเนินการเพ่ือการทดสอบต่อไป นอกจากนีแ้ล้ว ยงัได้มีการยื่นขอ

ใบอนุญาตในการประกอบกิจการโทรคมนาคมประเภทท่ี 3 เพ่ือให้บริการ Broadband จาก กทช.  ดีแทค และ กสท ได้

ร่วมกันศีกษาความเป็นไปได้ในการให้บริการ mobile Broadband ตามมาตราฐาน HSDPA บนคลื่นความถ่ีท่ีถือครองอยู่ใน

ย่าน 850 MHz  

อย่างไรก็ดี บริษัทเช่ือว่าเทคโนโลยีท่ีใช้อยู่ในปัจจบุนัจะยงัคงตอบสนองความต้องการของลกูค้าในการให้บริการรับส่งข้อมลูใน

ระบบไร้สาย และแท้ท่ีจริงแล้วผู้ ใช้บริการก็จะยงัคงให้ความสําคญักบัการให้บริการท่ีครอบคลมุพืน้ท่ีให้บริการได้มากมากกว่า

การใช้เทคโนโลยีท่ีลํา้สมยั ยิ่งไปกว่านัน้กฎเกณฑ์เก่ียวกบัการขออนญุาตนําเทคโนโลยี 3G มาใช้ในประเทศไทยยงัมีความไม่

ชดัเจนหลายประการ เช่น ระยะเวลาและวิธีการในการยื่นคําขอใบอนญุาตประกอบธุรกิจโทรคมนาคมโดยใช้เทคโนโลยี 3G 

เป็นต้น โดยในเร่ืองนี ้กทช. ยงัไม่ได้กําหนดกฎเกณฑ์ใด ๆ อย่างเป็นทางการหรือให้รายละเอียดใด ๆ ท่ีชดัเจนเก่ียวกบักฎเกณฑ์

และเง่ือนไขในการขอใบอนุญาตให้บริการด้วยเทคโนโลยี 3G บริษัทจึงเช่ือว่าจะไม่เป็นการง่ายสําหรับบริษัทอื่นในการนํา

เทคโนโลยี 3G มาเร่ิมต้นใช้ในตลาดในประเทศไทยในเวลานี ้

นอกจากนี ้อตุสาหกรรมการให้บริการโทรคมนาคมเป็นอตุสาหกรรมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไปตามเทคโนโลยีซึง่มีพฒันาการอย่าง

รวดเร็ว บริษัทอาจต้องเผชิญกับการแข่งขนัท่ีรุนแรงขึน้จากเทคโนโลยีใหม่อื่น ๆ ซึ่งบริษัทไม่สามารถรับรองได้ว่าจะสามารถ

ตอบสนองต่อการแข่งขนัจากการนําเทคโนโลยีใหม่ ๆ ท่ีนํามาใช้ในประเทศไทยได้อย่างทนัท่วงทีและด้วยต้นทนุท่ีเหมาะสมได้

หรือไม่ อนึ่ง การพฒันาและการเปลี่ยนแปลงผลิตภณัฑ์และบริการของบริษัทเพ่ือตอบสนองตอ่ความต้องการของตลาดอาจทํา

ให้บริษัทต้องปรับใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ซึ่งอาจทําให้ความสามารถในการแข่งขนัด้านเทคโนโลยีท่ีบริษัทใช้อยู่ในปัจจุบนัลดลง 

และหากบริษัทต้องการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีให้ได้ผลดี บริษัทอาจต้องมีค่าใช้จ่ายด้านทุนท่ีเพ่ิมขึน้

อย่างมีนยัสําคญัและ/หรือต้องจดัหาเทคโนโลยีท่ีเก่ียวข้องหรือเทคโนโลยีท่ีจําเป็นในการปรับเปลี่ยนดงักล่าว ซึง่ความสามารถ

ของบริษัทในการจดัหาแหล่งเงินทนุสําหรับค่าใช้จ่ายด้านทนุดงักล่าวในอนาคตนีย้่อมขึน้อยู่กบัผลการดําเนินงานของบริษัทใน

อนาคตและภาวะเศรษฐกิจในขณะนัน้ รวมถึงระดบัอตัราดอกเบีย้ ปริมาณธุรกิจด้านการเงิน และปัจจยัอื่น ๆ ซึ่งปัจจยัต่าง ๆ 

เหล่านีห้ลายประการอยู่นอกเหนือการควบคมุของบริษัท นอกจากนี ้การจดัหาเงินทุนดงักล่าวยงัขึน้อยู่กบัความสามารถของ

บริษัทในการจัดหาแหล่งเงินทุนเพ่ิมเติมจากภายนอก ซึ่งบริษัทไม่สามารถรับรองได้ว่าจะจัดหาได้ภายใต้เง่ือนไขท่ียอมรับได้ 

และแม้ว่าบริษัทจะสามารถจัดหาแหล่งเงินทุนสําหรับรายจ่ายด้านทุนได้ แต่บริษัทอาจไม่สามารถจัดหาเทคโนโลยีล่าสุดได้

ภายในช่วงเวลาหรือต้นทนุท่ีเหมาะสม ดงันัน้ หากบริษัทไม่สามารถดําเนินการจดัหาเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมได้ภายในช่วงเวลา

หรือต้นทนุท่ีเหมาะสมแล้วก็อาจมีผลกระทบต่อคณุภาพการให้บริการ ธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทาง

ธุรกิจของบริษัท 

1.5 ความเส่ียงเกี่ยวกับการดาํเนินงานของบริษัท 

(ก) ความเสี่ยงปกติท่ีเกิดขึน้จากอุปกรณ์ ระบบทํางาน ระบบคอมพิวเตอร์ โครงข่าย และทรัพย์สินอื่นท่ีใช้ในการดําเนินงาน

ของบริษัท 

การประกอบธุรกิจของบริษัทต้องอาศยัความสามารถในการจดัการโครงข่ายและการบริหารจดัการระบบต่าง ๆ เช่น ระบบการ

จัดเก็บข้อมูล (Information System) ระบบการจัดเก็บค่าบริการ (Billing System) การให้บริการแก่ลูกค้า (Customer 

Services) และระบบบริหารจดัการเครือข่าย (Network Management System) ซึง่ระบบดงักลา่วจะต้องทํางานได้ดีตลอดเวลา

เพ่ือตอบสนองความต้องการของลกูค้า  
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ในการนีบ้ริษัทได้ตระหนกัถึงความเสี่ยงต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดขึน้ อาทิเช่น ระบบเครือข่ายมีปัญหาในการรับสง่สญัญาณ ข้อมลูสญู

หาย เป็นต้น บริษัทจึงได้มีการฝึกฝนพนักงานอย่างสม่ําเสมอเพ่ือให้พนักงานเข้าใจถึงหน้าท่ีความรับผิดชอบของตนเองและ

เข้าใจขัน้ตอนต่าง ๆ ที่จะต้องปฏิบติั โดยเฉพาะอย่างยิ่งเม่ือเกิดเหตกุารณ์ท่ีทําให้การปฏิบติังานต่าง ๆ ขดัข้อง บริษัทได้จดัให้มี

การประเมินและบริหารความเสี่ยงท่ีเหมาะสมภายใต้การกํากับดูแลและการให้คําแนะนําของคณะกรรมการตรวจสอบและ

ผู้บริหารของบริษัท นอกจากนี ้บริษัทยงัได้จดัทําแนวทางในการรับมือกบัความเสี่ยงทางธุรกิจอย่างเป็นรูปแบบมากขึน้ โดยในปี 

2546 บริษัทได้จัดตัง้หน่วยตรวจสอบรายได้ (Revenue Assurance Function) เพ่ือทําหน้าที่ศึกษาวงจรของรายได้และ

ตรวจสอบจุดบกพร่องหรือการร่ัวไหลของรายได้ ทัง้นี ้เพ่ือส่งเสริมความสามารถของบริษัทในการหารายได้จากการให้บริการ 

อนึ่ง บริษัทยงัได้ทําการตรวจสอบความเสี่ยงท่ีเกิดขึน้อย่างสม่ําเสมอและทําการปรับปรุงตามท่ีเห็นสมควรเพ่ือให้ขัน้ตอนการ

จัดการความเสี่ยงต่าง ๆ ดําเนินการไปได้ด้วยดี นอกจากนี ้บริษัทยังได้นําโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Revenue Assurance 

Process) เข้ามาเสริมในการตรวจสอบการเรียกเก็บคา่บริการอีกทางหนึ่งด้วย ในสว่นของการบํารุงรักษาโครงข่ายนัน้ บริษัทได้

จดัทําระบบควบคมุและขัน้ตอนการบํารุงรักษาให้มีความชดัเจน ทัง้นีเ้พ่ือให้โครงข่ายทัง้หมดอยู่ในสภาพท่ีสามารถให้บริการแก่

ลกูค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี ้บริษัทยงัได้ทําสญัญาประกนัภยัไว้เพ่ือคุ้มครองกรณีท่ีเกิดเหตกุารณ์ท่ีทําให้โครงข่าย

ของบริษัทได้รับความเสียหาย อย่างไรก็ดี สัญญาประกันภัยดังกล่าวไม่ได้ครอบคลุมถึงความเสียหายอันเน่ืองมาจากการ

หยดุชะงกัของธุรกิจ (Business Interruption Insurance) 

อย่างไรก็ดี บริษัทไม่สามารถรับรองได้ว่าวิธีการต่าง ๆ ท่ีบริษัทนํามาใช้จะเพียงพอต่อการป้องกันหรือลดความเสี่ยงดงักล่าว

ข้างต้น นอกจากนี ้ข้อบกพร่องและข้อผิดพลาดของระบบดงักล่าวอาจจะส่งผลกระทบต่อโครงข่ายโทรคมนาคมของบริษัทและ

ความสามารถของบริษัทในการให้บริการแก่ลกูค้าของบริษัทได้  

(ข) บริษัทต้องพึง่พาบคุคลภายนอกในการบํารุงรักษาอปุกรณ์โทรคมนาคม 

ในการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีบริษัทจะต้องให้บริการผ่านอุปกรณ์โทรคมนาคมท่ีมีความสลบัซบัซ้อนซึ่งรวมถึงโครงข่าย

โทรศพัท์เคลื่อนท่ีและสถานีฐานจํานวน 8,166 แห่งทัว่ประเทศ (ข้อมลู ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2550) ความสําเร็จของธุรกิจขึน้อยู่

กบัการบํารุงรักษาและซอ่มแซมอปุกรณ์โทรคมนาคมอย่างมีประสิทธิภาพ  

ปัจจบุนับริษัทได้ว่าจ้างยเูทลและ บจ. เบญจจินดา โฮลดิง้ เพ่ือให้บริการบํารุงรักษาและซอ่มแซมอปุกรณ์โทรคมนาคมดงักล่าว 

รวมทัง้บํารุงรักษาและซ่อมแซมระบบเครือข่ายส่งสญัญาณ (Transmission Network) ทัง้หมดของบริษัท หากยูเทลและ บจ. 

เบญจจินดา โฮลดิง้ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีตามสญัญาได้ไม่ว่าด้วยเหตุใดในการปฏิบติัหน้าท่ีได้ทนัท่วงทีและด้วยต้นทุนท่ี

เหมาะสมอาจทําให้บริษัทมีต้นทนุในการดําเนินงานที่เพ่ิมสงูขึน้ นอกจากนีย้งัอาจส่งผลกระทบตอ่ความล่าช้าและคณุภาพของ

การให้บริการ ซึง่อาจมีผลทําให้บริษัทต้องสญูเสียลกูค้าซึ่งหมายถึงรายได้ในจํานวนท่ีเป็นนยัสําคญั และอาจส่งผลกระทบต่อ

ธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัท 

(ค) ความเสี่ยงจากการพึง่พิงทางธุรกิจกบัยดีู 

บริษัทได้แต่งตัง้ให้ยดีูซึง่เป็นบริษัทร่วมของบริษัท (โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 25 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของยดีู

และ บจ. เบญจจินดา โฮลดิง้ ถือหุ้นร้อยละ75 ที่เหลือ) เป็นผู้จดัจําหน่ายหลกัของบริษัทในการจําหน่ายชดุเลขหมายและบตัร

เติมเงินให้แก่ร้านค้าส่งและร้านค้าปลีกต่าง ๆ ในประเทศไทยท่ีมิได้อยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทโดยตรง ณ 31 ธันวาคม 

2550 บริษัทมียอดลกูหนีก้ารค้าจากยดีูจํานวนทัง้สิน้ 4,907.2 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 35.5 ของยอดลกูหนีก้ารค้าทัง้หมด

ของบริษัท หากยูดีผิดนัดชําระหนีห้รือชําระหนีล้่าช้าไม่ว่าด้วยเหตุใด การผิดนัดชําระหนีห้รือการชําระหนีล้่าช้าดังกล่าวอาจ

สง่ผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัตอ่ธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัท อย่างไรก็ดี ในช่วง

เวลาที่ผ่านมายดีูมีประวติัการชําระเงินที่ดีมาโดยตลอด 

ปัจจุบันบริษัทมีการเพ่ิมยอดการจําหน่าการเติมเงินการเติมเงินออนไลน์ ทําให้มีการลดสดัส่วนในการพึ่งพาการจัดจําหน่าย

สินค้าจากยดีู 
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2.  ความเส่ียงทางการเงนิ 

2.1 ความเส่ียงจากความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนเงนิตราต่างประเทศ 

เน่ืองจากรายได้หลกัของบริษัทเป็นสกุลเงินบาทแต่บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการลงทุนหรือค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานในรูปของ

เงินตราต่างประเทศ (อันได้แก่ เจ้าหนีก้ารค้าจากการซือ้เคร่ืองมือและอุปกรณ์ หนีเ้งินกู้ ระยะยาวท่ีออกในสกุลเงินตรา

ตา่งประเทศ) เป็นจํานวนมาก บริษัทจงึมีความเสี่ยงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยน   

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2550 บริษัทมีหนีส้ินท่ีต้องชําระคืนเป็นเงินตราต่างประเทศจํานวน 10,911 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 35 

ของหนีส้ินรวมทัง้หมด อย่างไรก็ดี บริษัทได้ทําการปอ้งกนัความเสี่ยงที่อาจเกิดจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยนเหลา่นีไ้ว้ 

โดยการเข้าทําสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Exchange Contracts) และสัญญาแลกเปลี่ยน

เงินตราต่างประเทศ (Cross Currency Swap Contracts) กบัสถาบนัการเงินที่ได้รับการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือเทียบเท่ากบั

อนัดบัความน่าเช่ือถือของประเทศหรือสงูกว่าเท่านัน้ ซึ่งครอบคลมุกําหนดระยะเวลาการชําระคืนหนีส้ินเหล่านีท้ัง้จํานวน คิด

เป็นจํานวนร้อยละ 100 ของหนีส้ินรวมของบริษัทท่ีต้องชําระคืนเป็นเงินตราตา่งประเทศ 

อย่างไรก็ดี ในการดําเนินกิจการโทรคมนาคมของบริษัท บริษัทย่อมต้องมีค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานในรูปของเงินตรา

ตา่งประเทศ ซึง่ได้แก่ คา่ใช้จ่ายจากการซือ้เคร่ืองมือและอปุกรณ์และคา่ใช้จ่ายในการลงทนุในเทคโนโลยใีหม่ ๆ ในขณะที่รายได้

หลกัของบริษัทเป็นสกุลเงินบาท ดงันัน้ ถึงแม้บริษัทจะยงัคงดําเนินนโยบายทางการเงินโดยการทํา Swap เพ่ือปิดความเสี่ยง

จากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยนในสว่นของหนีส้ินท่ีเป็นสกลุเงินตราตา่งประเทศทัง้จํานวนหรือเกือบทัง้จํานวน บริษัทไม่

สามารถรับรองได้ว่าบริษัทจะได้รับข้อเสนอและเง่ือนไขท่ีดีท่ีสุดในการเข้าทํา Swap ในแต่ละครัง้ภายใต้สภาวะตลาด

แลกเปลี่ยนเงินตราตา่งประเทศในขณะนัน้ ๆ ในกรณีเช่นนีอ้าจสง่ผลกระทบทําให้ต้นทนุในการดําเนินงานของบริษัทเพ่ิมสงูขึน้ 

2.2 ความเส่ียงที่เกิดจากการเรียกเก็บค่าใช้บริการโทรศัพท์ 

ความเสี่ยงท่ีเกิดจากลกูหนีก้ารค้าโดยหลกัจะมาจากลกูค้าระบบรายเดือนท่ีใช้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีท่ีชําระเงินภายหลงัจาก

การใช้ (Postpaid Package) โดย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2550 สดัส่วนรายได้จากบริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีระบบรายเดือนเฉพาะ

เสียง (Voice Services) คิดเป็นร้อยละ 20 ของรายได้รวม อย่างไรก็ตาม บริษัทเช่ือว่าความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึน้ไม่มีนยัสําคญัต่อ

ฐานะการเงินของบริษัทเน่ืองจากบริษัทมีฐานลกูค้าอยู่เป็นจํานวนมาก อย่างไรก็ดี บริษัทได้ทําการตัง้สํารองค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะ

สญูสําหรับความเสี่ยงในการเรียกเก็บคา่บริการดงักลา่วตามท่ีปรากฏในงบดลุของบริษัท 

บริษัทยงัได้มีการบนัทึกสํารองค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูสําหรับรายได้จากการให้บริการโทรศพัท์ระบบรายเดือนตามช่วงของอายุ

หนีท้ี่ค้างชําระในอตัราก้าวหน้า โดย ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2550 บริษัทมีหนีค้้างชําระเกินกว่า180 วนัเป็นจํานวน 664 ล้านบาท 

คิดเป็นร้อยละ 21.8 ของลกูหนีค้า่บริการโทรศพัท์รวม (Account Receivables from Telephone Services)  

2.3 ความเส่ียงจากความผันผวนของอัตราดอกเบีย้ 

การเปลี่ยนแปลงของอตัราดอกเบีย้ในตลาดย่อมส่งผลกระทบต่อมลูค่ายติุธรรมของสินทรัพย์และหนีส้ินทางการเงินของบริษัท

โดยเฉพาะสินทรัพย์และหนีส้ินทางการเงินท่ีมีอตัราดอกเบีย้คงท่ี นอกจากนัน้ยงัมีผลให้ดอกเบีย้รับและดอกเบีย้จ่ายของบริษัท

เปลี่ยนแปลงไปเน่ืองจากบริษัทมีสินทรัพย์และหนีส้ินทางการเงินบางสว่นที่มีอตัราดอกเบีย้ลอยตวั  

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทมีสินทรัพย์ทางการเงินที่มีอตัราดอกเบีย้ลอยตวัอยู่ทัง้สิน้จํานวน 1,182 ล้านบาท คิดเป็นร้อย

ละ  11 ของสินทรัพย์ทางการเงินรวม ขณะท่ีมีหนีส้ินท่ีมีอตัราดอกเบีย้ลอยตัว (ภายหลงัการเข้าทําจากสญัญาอนุพันธ์ทาง

การเงินที่เก่ียวข้อง) อยู่ทัง้สิน้จํานวน  7,938  ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ  20 ของหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้รวม 

บริษัทมีนโยบายในการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยการเข้าทําสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบีย้ (Interest Rate Swap 

Contracts) กบัสถาบนัการเงินท่ีได้รับการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือเทียบเท่ากบัอนัดบัความน่าเช่ือถือของประเทศหรือสงูกว่า
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เท่านัน้ เพ่ือให้ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงมลูค่ายติุธรรมของหนีส้ินและความเสี่ยงท่ีเกิดจากความผนัผวนของอตัรา

ดอกเบีย้อยู่ในระดบัท่ีเหมาะสมกบัแตล่ะสถานการณ์  

อย่างไรก็ดี ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทมีสินทรัพย์ทางการเงินที่มีอตัราดอกเบีย้ลอยตวัอยู่เป็นจํานวนเงินไม่มากและสว่น

ใหญ่จดัอยู่ในประเภทระยะสัน้ บริษัทจงึไม่ได้ดําเนินนโยบายในการบริหารความเสี่ยงในสว่นของสินทรัพย์ทางการเงินดงักลา่ว 

สําหรับจํานวนหนีส้ินรวมท่ีมีอัตราดอกเบีย้ลอยตัว (ภายหลงัการเข้าทําสญัญาอนุพันธ์ทางการเงินท่ีเก่ียวข้อง) หากเกิดการ

เปลี่ยนแปลงของอตัราดอกเบีย้ในตลาดจะสง่ผลกระทบทําให้ต้นทนุในการดําเนินงานของบริษัทเพ่ิมสงูขึน้  

3.  ความเส่ียงอื่น ๆ 

3.1 ความเส่ียงจากภัยธรรมชาต ิ

ความเสี่ยงจากภยัพิบติัอาจเกิดขึน้ได้และอาจส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท เช่น การระบาดของโรคทางเดิน

หายใจเฉียบพลนัรุนแรง (SARS) ในเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายนของปี 2546 และการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สตัว์ปีก

(Avian Influenza) หรือโรคไข้หวดันก (Bird Flu) ในเดือนตลุาคมของปี 2546 เร่ือยมา ทําให้นกัท่องเท่ียวลดน้อยลง และกรณี

ภยัจากคลื่นสนึามิในเดือนธันวาคม 2547 ทําให้เสารับส่งสญัญาณโทรศพัท์เคลื่อนท่ีของบริษัทได้รับความเสียหายในบางพืน้ท่ี 

ถึงแม้วา่ภยัพิบติัจากคลื่นสนึามิมีผลทําให้รายได้ของบริษัทในสว่นของการให้บริการโทรศพัท์ข้ามแดนอตัโนมติัลดลงไปบ้าง แต่

รายได้ของบริษัทที่เกิดจากการให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนที่ระหวา่งประเทศมีอยู่เพียงไม่มาก  

อย่างไรก็ดี เพ่ือให้บริษัทสามารถประกอบธุรกิจและให้บริการได้อย่างต่อเน่ือง บริษัทมีแผนรองรับสําหรับการแก้ไขข้อขดัข้อง

ต่าง ๆ ทางเทคนิค และเพ่ือบรรเทาปัญหาเก่ียวกับโครงข่ายโทรคมนาคมของบริษัท บริษัทได้จัดเตรียมรถสถานีเคลื่อนที่ท่ี

สามารถใช้งานได้แทนสถานีรับส่งสญัญาณในพืน้ท่ีท่ีประสบปัญหา อีกทัง้บริษัทยงัได้เข้าทําสญัญาประกนัภยัไว้เพ่ือป้องกัน

ความเสียหายท่ีอาจเกิดขึน้กับอุปกรณ์โครงข่าย ซึ่งค่าสินไหมทดแทนท่ีได้รับนัน้จะนํามาใช้ซ่อมแซมและ/หรือจัดหาอุปกรณ์

ทดแทนสิ่งท่ีสญูหายหรือเสียหายตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไว้ในสญัญาร่วมการงาน นอกจากนี ้บริษัทได้จัดเตรียมระบบสํารอง

สําหรับการเก็บเงินและจดัเก็บข้อมลูลกูค้าของบริษัทไว้ด้วย โดยบริษัทได้ทําการบนัทึกข้อมลูดงักล่าวเข้าสู่ระบบสํารองอย่าง

สม่ําเสมอ อย่างไรก็ดี ถึงแม้บริษัทจะได้จดัเตรียมมาตรการรองรับต่าง ๆ ไว้ แตบ่ริษัทไม่สามารถรับรองได้วา่ธุรกิจของบริษัทจะ

ไม่ได้รับผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัจากภยัพิบติัที่อาจเกิดขึน้ในอนาคต 
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2 ลักษณะการประกอบธุรกิจลักษณะการประกอบธุรกิจ 

2.1 ความเป็นมาและพัฒนาการที่สาํคัญ 

บริษัทจดทะเบียนจดัตัง้เป็นบริษัทจํากดัในเดือนสิงหาคม 2532 โดยกลุม่เบญจรงคกลุ เพ่ือประกอบธุรกิจให้บริการโทรศพัท์ 

เคลื่อนที ่ โดยได้เร่ิมให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนที่ภายใต้สญัญาร่วมการงานกบั กสท. ในระบบความถ่ี 800 เมกะเฮิรตซ์ตัง้แตปี่

2534  และในระบบความถ่ี 1800 เมกะเฮิรตซ์ตัง้แตปี่ 2537 ในปี 2538 บริษัทนําหุ้นของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศสิงคโปร์ โดยเป็นบริษัทไทยบริษัทแรกที่นําหุ้นเข้าจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์ตา่ง 

ประเทศ จากนัน้ ในปี 2543 เทเลนอร์ได้เข้าถือหุ้นในบริษัทคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 29.9 และในเดือนตลุาคม 2548 เทเลนอร์และ 

บจ. ไทย เทลโค โฮลดิง้ส์ ได้ทําคําเสนอซือ้หุ้นของบริษัทเป็นการทัว่ไปซึง่เป็นผลมาจากการที่ บจ. ไทย เทลโค โฮลดิง้ส์ ได้เข้าซือ้

หุ้นของยคูอม 

ตอ่มาในปี 2550 บริษัทได้ดําเนินการปรับโครงสร้างทนุของบริษัท และนําหุ้นของบริษัทเข้าเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (“SET”) สาระสําคญัของการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทซึง่ได้รับอนมุติัจากท่ีประชมุ

คณะกรรมการบริษัท และท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทซึง่ได้ดําเนินการแล้วมีดงันี ้

1. การลดมลูคา่ที่ตราไว้ตอ่หุ้นของหุ้นสามญัของบริษัทจากหุ้นละ 10 บาท เหลือหุ้นละ 2 บาท ทําให้บริษัทมีหุ้นสามญัที่

ออกจําหน่ายแล้วทัง้สิน้เปลีย่นแปลงจาก 458,016,126 หุ้น เป็น 2,290,080,630 หุ้น การลดทนุจดทะเบียนจาก 5,114 

ล้านบาท ลงเหลอื 4,580 ล้านบาท และการเพ่ิมทนุจดทะเบียนเป็น 6,439 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามญัใหม่จํานวน 82 

ล้านหุ้น มลูคา่ทีต่ราไว้หุ้นละ 2 บาท เพ่ือการเสนอขายหุ้นสามญัตอ่ประชาชนทัว่ไป และได้ออกหุ้นสามญัใหม่ในจํานวน 

843,423,335 หุ้น ให้กบัผู้ ถือหุ้นของ UCOM 

2. การเสนอขายหุ้นสามญัตอ่ประชาชนทัว่ไปจํานวน 222 ล้านหุ้น คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 9.36 ของจํานวนหุ้นสามญัที่

ออกจําหน่ายแล้วทัง้หมดของบริษัทภายหลงัการเสนอขายหุ้นสามญัตอ่ประชาชนทัว่ไป ซึง่ประกอบด้วยหุ้นสามญัท่ีออก

ใหม่ของบริษัทจํานวน 82 ล้านหุ้น และหุ้นสามญัของบริษัทที่ถือโดย UCOM จํานวน 140 ล้านหุ้น และนําหุ้นดงักลา่วเข้า

เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนใน SET 

3. การทําคําเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของ UCOM โดยบริษัทได้ออกหุ้นสามญัใหม่ของบริษัทให้กบัผู้ ถือหุ้น UCOM เพ่ือ

แลกกบัหุ้นของ UCOM ตามสดัสว่นการแลกหุ้นดงันีคื้อ หุ้นสามญัของ UCOM จํานวน 1 หุ้น ซึง่มีมลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นและ 

10 บาท สามารถแลกหุ้นสามญัทีอ่อกใหม่ของบริษัทจํานวน 1.95 หุ้น ซึง่มีมลูคา่ทีต่ราไว้หุ้นละ 2 บาท โดยบริษัทมิได้

เสนอทางเลือกท่ีเป็นตวัเงิน 

4. การลดทนุของบริษัทแบบเฉพาะเจาะจง (Selective Capital Reduction) โดยการลดหุ้นสามญัของบริษัทที่ UCOM ถืออยู่

ทัง้หมดจํานวน 847,692,965 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 2 บาท และคืนเงินทนุให้แก ่UCOM ตามมลูคา่ท่ีตราไว้ของหุ้นเป็น

จํานวนรวมทัง้สิน้ 1,695,385,930 บาท ทัง้นี ้ เพ่ือปอ้งกนัมิให้มีการถือหุ้นไขว้ระหวา่ง UCOM และบริษัท เพ่ือให้เป็นไป

ตามกฎระเบยีบท่ีเก่ียวข้อง 

ภายหลงัจากกระบวนการปรับโครงสร้างทนุ และนําบริษัทเข้าเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบยีนใน SET แล้ว บริษัทได้กลายเป็นผู้ ถือ

หุ้นใหญ่ของ UCOM ในเดือนกนัยายน 2550 บริษัทได้ทําการเพิกถอนยคูอมออกจากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบยีนใน SET  

ปัจจบุนั กลุม่เบญจรงคกลุไม่ได้เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ทัง้โดยทางตรงและโดยทางอ้อมในบริษัทแล้ว โดย ณ วนัที่ 7 มีนาคม 

2551 ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ได้แก่ บจ. ไทย เทลโค โฮลดิงส์ และเทเลนอร์ (โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในสว่นท่ี 2 

ข้อ 8.2 - โครงสร้างผู้ ถือหุ้น) อย่างไรก็ดี นายบญุชยั เบญจรงคกลุ ยงัคงดํารงตําแหน่งประธานกรรมการบริษัท 
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อนึ่ง ในเดือนมีนาคม 2544 บริษัทเร่ิมใช้ช่ือทางการค้า “ดีแทค” และในเดือนตุลาคม 2550 บริษัทได้มีการปรับเปลี่ยน

ภาพลกัษณ์ของบริษัทโดยมุ่งเน้นให้ความสําคญัต่อผู้ ใช้บริการ ซึง่นบัเป็นการเปลี่ยนแปลงครัง้ใหญ่ของบริษัทในวิธีการดําเนิน

ธุรกิจการตลาด ทัง้นี ้ก่อนปี 2544 บริษัทใช้ช่ือทางการค้า “เวิลด์โฟน” 

ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงและพฒันาการที่สําคญั ดงันี ้

เดือนเมษายน 2546  จากผลการสํารวจ “Asia’s Best Companies 2003 – Thailand” โดยนิตยสาร Financial 

Asia บริษัทได้รับรางวลัดงัตอ่ไปนี ้

1 บริษัทยอดเยี่ยมด้านการบริหารการเงิน (อนัดบัที่ 4) 

2 บริษัทยอดเยี่ยมด้านการสร้างมลูคา่ให้แก่ผู้ ถือหุ้น (อนัดบัที่ 5)  

3 บริษัทยอดเยี่ยมด้านนกัลงทนุสมัพนัธ์ (อนัดบัที่ 6) 

4 บริษัทยอดเยี่ยมด้านการจดัการ (อนัดบัที่ 7) 

5 บริษัทยอดเยี่ยมด้านบรรษัทภิบาล (อนัดบัที่ 8) 

เดือนตลุาคม 2546 บริษัทได้รับรางวลั “Disclosure Report Award 2003” จากสํานกังาน ก.ล.ต. 

เดือนเมษายน 2547 จากผลการสํารวจ “Asia’s Best Companies 2004 – Thailand” โดยนิตยสาร Financial 

Asia บริษัทได้รับรางวลัดงัตอ่ไปนี ้

1 บริษัทยอดเยี่ยมด้านนกัลงทนุสมัพนัธ์ (อนัดบัที่ 4) 

2 บริษัทยอดเยี่ยมด้านการจดัการ (อนัดบัที่ 6) 

เดือนธนัวาคม 2547 บริษัทได้รับรางวัล “Technology Fast 500 Asia Pacific 2004 Award” จากการจัดอันดับ   

ของ Deloitte Touche Tohmatsu  

Standard & Poor’s ประกาศคงอนัดบัเครดิตที่ BB และมีแนวโน้มคงที่ 

เดือนมิถนุายน 2548 บริษัทได้รับรางวัล “Mobile Operator of the Year” ของประเทศไทยจากนิตยสาร Asian 

MobileNews 

เดือนกรกฎาคม 2548 บริษัทเร่ิมให้บริการ “PushMail” ซึ่งเป็นบริการรองรับการติดต่อสื่อสารทางอีเมล์จาก

โทรศพัท์เคลื่อนที่สําหรับลกูค้าองค์กรเป็นรายแรกของประเทศไทย 

เดือนตลุาคม 2548 เทเลนอร์และ บจ. ไทย เทลโค โฮลดิง้ส์ ได้ทําการเสนอซือ้หุ้นของบริษัทเป็นการทัว่ไปหลงัจาก

ที่ บจ. ไทย เทลโค โฮลดิง้ส์ ซือ้หุ้นของยคูอม ทําให้เทเลนอร์และ บจ. ไทย เทลโค โฮลดิง้ส์ ถือ

หุ้นในบริษัทร้อยละ 32.87 และร้อยละ 0.51 ตามลําดบั 

เดือนมกราคม 2549 Standard & Poor’s ได้ยืนยนัอนัดบัความน่าเช่ือถือสําหรับองค์กรของบริษัทอยู่ที่ BB+ และมี

แนวโน้มคงที่ 

เดือนมีนาคม 2549 Moody’s Asia Pacific Limited ได้ปรับอนัดบัความน่าเช่ือถือสําหรับหนีเ้งินกู้และหุ้นกู้สกุล

เงินต่างประเทศประเภทไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลกัประกนัของบริษัทเป็น Ba1 โดยมีแนวโน้ม

เครดิตเป็นบวก 
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เดือนเมษายน 2549 Fitch Ratings (Thailand) Limited ได้ปรับเพ่ิมอันดับเครดิตสากลของหนีเ้งินกู้ สกุลเงิน

ต่างประเทศระยะยาวขึน้มาท่ี BB+ และปรับเพ่ิมอันดับเครดิตภายในประเทศของหนีเ้งินกู้

ระยะยาวมาที่ A(tha) และปรับเพ่ิมอันดับเครดิตภายในประเทศของหนีเ้งินกู้ ระยะสัน้มาที่ 

F1(tha) 

เดือนมิถนุายน 2549 บริษัทได้รับรางวลั “Best Mobile Operator of the Year 2006” ของประเทศไทยในฐานะเป็น

ผู้ให้บริการโทรศพัท์เคร่ืองท่ียอดเยี่ยมจากนิตยสาร Asian MobileNews ซึ่งนบัเป็นการได้รับ

รางวลัตอ่เน่ืองเป็นปีที่ 2 

เดือนกรกฎาคม 2549 TRIS Rating ปรับเพ่ิมอันดับเครดิตภายในประเทศสําหรับหนีเ้งินกู้ สกุลเงินบาทระยะยาว 

(Local Currency) มาท่ี A โดยมีแนวโน้มเครดิตคงที่ 

เดือนสิงหาคม 2549 บริษัทได้เสร็จสิน้กระบวนการลดทนุจดทะเบียนและทนุชําระแล้วจํานวน 164,000,000 บาท 

โดยการยกเลิกหุ้นของทีโอทีจํานวน 16.4 ล้านหุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 10 บาท ทัง้นี ้ตามท่ี

ระบใุนบนัทึกข้อตกลงเร่ืองการประนีประนอมยอมความเพ่ือระงบัข้อพิพาทกรณีการชําระคืน

เงินสว่นลดคา่เช่ือมโยงโครงข่ายระหวา่งบริษัทกบัทีโอที 

เดือนกนัยายน 2549 Standard & Poor’s ได้ยืนยนัอนัดบัความน่าเช่ือถือสําหรับองค์กรของบริษัทอยู่ที่ BB+ และมี

แนวโน้มคงที ่

เดือนพฤศจิกายน 2549 บริษัทได้แจ้งให้ทีโอทีและ กสท. ทราบวา่อตัราการเรียกเก็บตามสญัญาเช่ือมโยงโครงขา่ยเดิม

ไม่สอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์ตาม พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม และประกาศ กทช. 

วา่ด้วยการใช้และเช่ือมตอ่โครงข่ายโทรคมนาคม 

บริษัทลงนามในสญัญาการเช่ือมตอ่โครงข่ายโทรคมนาคมระหวา่งบริษัทและทรูมฟู 

บ ริษั ท ลงน าม ใน สัญ ญ าการเช่ือม ต่อ โครงข่ าย โท รคม น าคม ระห ว่างบ ริษั ท แล ะ 

เอไอเอส 

เดือนธนัวาคม 2549 บริษัทลงนามในสญัญาการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมระหว่างบริษัทและ บจ. ทริปเปิลที 

บรอดแบนด์  

เดือนกมุภาพนัธ์ 2550 เร่ิมการคิดค่าเช่ือมต่อโครงข่ายระหว่างผู้ ให้บริการโทรคมนาคมท่ีได้ลงนามในสญัญาการ

เช่ือมตอ่โครงข่าย 

เดือนมิถนุายน 2550 บริษัทนําหุ้นเข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

โดยเป็นบริษัทแห่งแรกของประเทศไทยท่ีทําการจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลกัทรัพย์สองแห่ง 

ดีแทคได้รับรางวลั Mobile Operator of the Year ของประเทศไทยจาก Asian MobileNews 

Awards 2007 โดยนิตยสาร Asian Mobile News 
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เดือนกรกฎาคม 2550 บริษัทลงนามในสญัญาการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมระหว่างบริษัทและ บจ. ดิจิตอล
โฟน 

เดือนสิงหาคม 2550 รางวลัพระราชทาน "Thailand Corporate Excellence" ประเภทความเป็นเลศิด้านการตลาด 
จดัโดยสมาคมการจดัการธุรกิจแห่งประเทศไทย และสถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่ง
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

เดือนตลุาคม 2550  ปรับภาพลกัษณ์แบรนด์ดีแทค โดยเน้นการสร้างความรู้สกึที่ดีให้แก่ลกูค้า (Feel Goood) 
พร้อมใช้โลโก้ใหม่ 

เดือนธนัวาคม 2550 เปิดตวับริการซิมม่วนอ๊กม่วนใจ๋ บริการเฉพาะสําหรับลกูค้าในภาคเหนือ 

 

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุม่บริษัท ณ วนัท่ี 7 มีนาคม 2551 เป็นดงันี ้

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 

 

หมายเหตุ 
(1) เทเลนอร์เป็นบริษัทยอ่ยของ Telenor ASA โดยการถือหุ้นทัง้หมดทางอ้อม  

(2) รายช่ือผู้ ถือหุ้นและสดัสว่นการถือหุ้นใน บจ. ไทย เทลโค โฮลดิง้ส์ ณ วนัที่ 21 มกราคม 2551 มีดงันี ้

 เทเลนอร์(1) ร้อยละ 49.0 

 บจ. โบเลโร(3) ร้อยละ 26.2 

 นายบญุชยั เบญจรงคกลุ  ร้อยละ 9.9 

 บมจ. ฟินนัซา่(4) ร้อยละ 9.9 

 บจ. แซนดาลวดู โฮลดิง้ส์(5) ร้อยละ 2.0 

 บจ. อมาโรน่ี(5) ร้อยละ 1.5 

 บจ. เพทรูส(5) ร้อยละ 1.5 

 

 

32.7% 
บจ. ไทย เทลโค 

โฮลดิง้ส์(2) 

99.5% 

บริษัท 

 

32.7% 
เทเลนอร์1) 

5.6% 
ทีโอที 

0.1% 
กสท. 

17.8% 
ผู้ ถือหุ้นรายย่อย 

11.1% 
CDP 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 51% 100% 

100% 100% 100% 

บจ. ดีแทค  

เนทเวอร์ค 
บจ. ดีแทค 

อินเตอร์เนต 

เซอร์วิส 
บจ. พบับลิค 

เรดิโอ บจ. แทค 

เซอร์วิส บจ. ไวด์ 

บรอดแบรด์ บจ. เวิลด์โฟน  

ช็อป บจ. แทค    

อินเวสเม้นท์ 

บจ. อีสเทิรน์ บิช บจ. วิภาวด ี 

ออฟฟิต บิลดิง้ บริษัท แทค  

ไฟแนนซ์ บี.วี. 

บจ. แทค 

พร็อพเพอร์ตี ้ยคูอม บจ. เพย์

สบาย 
98.1% 
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(3) รายช่ือผู้ ถือหุ้นและสดัสว่นการถือหุ้นใน บจ. โบเลโร ณ วนัที่ 21 มกราคม 2551 มีดงันี ้

 เทเลนอร์(1)  ร้อยละ 49.0 

 บจ. กี เคาน์ตี ้(6) ร้อยละ 12.8 

 บจ. อาลิบี ้เคาน์ตี ้(6) ร้อยละ 12.8 

 บจ. เบย์วิว เคาน์ตี ้(6) ร้อยละ 12.8 

 บจ. ไกอา เคาน์ตี ้(6) ร้อยละ 12.8 

 Telenor Mobile Holding AS(7)  ร้อยละ 0.01 

 Telenor Mobile Communication AS (7) ร้อยละ 0.01 

 (4) รายช่ือผู้ ถือหุ้นและสดัสว่นการถือหุ้นใน บมจ. ฟินนัซา่ ณ วนัที่ 4 เมษายน 2550 มีดงันี ้

 TSD ร้อยละ 17.1 

 Morgan Stanley & Co. International Ltd ร้อยละ 15.2 

 บมจ. แนเชอรัล พาร์ค  ร้อยละ 18.0 

 นายวรสิทธ์ิ โภคาชยัพฒัน์ ร้อยละ 5.5 

 
UBS AG Singapore, Branch – PB Securities Client 
Custody ร้อยละ 4.3 

 ม.ล. สทุธิมาน โภคะชยัพฒัน์ ร้อยละ 3.6 

 อื่น ๆ ร้อยละ 54.3 

(5) บจ. ตัก้ ว ูโฮลดิง้ (ซึง่มีบคุคลสญัชาติไทยถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงร้อยละ 99.9) ถือหุ้นใน บจ. แซนดาลวดู โฮลดิง้ส์ 
บจ. อมาโรน่ี และ บจ. เพทรูส คิดเป็นร้อยละ 99.93  

(6) บจ.ตัก้ ว ูโฮลดิง้ (ซึง่มีบคุคลสญัชาติไทยถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงร้อยละ 99.9) ถือหุ้นใน บจ. กี เคาน์ตี ้บจ. อาลิบี ้
เคาน์ตี ้บจ. เบย์วิว เคาน์ตี ้และ บจ. ไกอา เคาน์ตี ้คิดเป็นร้อยละ 99.99 

(7) Telenor Mobile Holding AS เป็นผู้ ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน Telenor Mobile Communication AS 

 

2.2 ภาพรวมการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท 

ปัจจบุนับริษัทเป็นหนึง่ในผู้ นําในธุรกิจให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีในประเทศไทยท่ีให้บริการทางเสียง ข้อมลู และบริการเสริมอื่น 

ๆ ผ่านโครงข่ายหลักในระบบ GSM  1800 และใช้เทคโนโลยีของดิจิตอลเซลลูล่า (Digital Cellular) ในการแปลงสัญญาณ 

Analog ให้เป็นสญัญาณดิจิตอลเพ่ือให้การส่งสญัญาณมีคณุภาพท่ีดี ปัจจุบนัโครงข่ายของบริษัทมีพืน้ท่ีให้บริการครอบคลมุ

มากกว่าร้อยละ 90 ของพืน้ท่ีท่ีมีประชากรอาศยัอยู่และบริษัทเป็นผู้ให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีรายใหญ่อนัดบัสองของประเทศ

เม่ือพิจารณาจากจํานวนลูกค้าทัง้หมด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2550 ซึ่งมีอยู่ประมาณ 15.81 ล้านเลขหมาย โดยเป็นลูกค้าใน

ระบบเติมเงินประมาณ 13.7 ล้านเลขหมาย และลกูค้าในระบบรายเดือนประมาณ 2.1 ล้านเลขหมาย หรือคิดเป็นร้อยละ 86.9 

และร้อยละ 13.1 ของจํานวนลกูค้าทัง้หมดตามลําดบั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2550 บริษัทมีส่วนแบ่งทางการตลาดประมาณร้อย

ละ 29.72 ของจํานวนผู้ใช้บริการโทรศพัท์เคลื่อนที่ทัง้หมดของประเทศ  

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทมีบริษัทย่อยทัง้สิน้ 13 บริษัท (โดยบจ. แทคอินเวสเมนท์ และ บริษัท แทค ไฟแนนซ์ บี.วี. ได้

เลิกกิจการแล้วและอยู่ระหว่างการชําระบัญชี) และบริษัทถือหุ้นในบริษัทร่วมจํานวน 2 บริษัท โดยบจ. ไวร์เลส เวิลด์ได้เลิก

กิจการแล้วและ บจ. ฟรีเควนซี่ มีเดียอยู่ระหวา่งการชําระบญัชี ความเป็นมาในการจดัตัง้บริษัทย่อยสามารถสรุปได้ดงันี ้

 
1 บริษัทได้มีการเปลี่ยนคําจํากดัความของผู้ใช้บริการระบบเติมเงินใหม่ในปี 2550 โดยนบัจํานวนผู้ใช้บริการที่มีการโทรออกหรือรับสายภายในระยะเวลา 90 วนั จาก

เดิมทีน่บัจากจํานวนผู้ใช้บริการทัง้หมดที่อยู่ในระบบภายในระยะเวลา 45 วนัหลงัจากที่อายกุารใช้งานหมดลง ถ้านบัตามคําจํากดัความเดิม บริษัทมีจํานวน

ผู้ใช้บริการรวม ณ 31 ธนัวาคม 2550 ประมาณ 17.0 ล้านเลขหมาย 
2 ถ้านบัจํานวนผู้ใช้บริการตามคําจํากดัความเดิม บริษัทมีสว่นแบง่ทางการตลาด ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2550 ประมาณร้อยละ 31.4 
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บริษัทได้จดัตัง้บริษัทย่อยขึน้โดยมีวตัถปุระสงค์หลกัในการบริหารสินทรัพย์และ/หรือพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ อนัได้แก่ บจ. แทค 

พร็อพเพอร์ตี ้มีวตัถปุระสงค์หลกัของธุรกิจเพ่ือการจดัการอสงัหาริมทรัพย์ โดยถือครองท่ีดินในจงัหวดัของภาคต่าง ๆ ซึ่งส่วน

ใหญ่เป็นพืน้ท่ีในการติดตัง้สถานีฐาน และ บจ. วิภาวดี ออฟฟิต บิลดิง้ มีวตัถปุระสงค์หลกัในการพฒันาท่ีดินและเป็นเจ้าของ

และบริหารงานอาคารชยั ซึ่งบริษัทได้ทําการเช่าเหมาทัง้อาคารสําหรับเป็นสํานกังานใหญ่ของบริษัท และ บจ. อีสเทิรน์ บิช มี

วตัถุประสงค์หลกั คือ การพัฒนาอสงัหาริมทรัพย์และเป็นเจ้าของท่ีดินท่ีตัง้อาคาร Call Center ถนนศรีนครินทร์ รวมถึง บจ. 

แทค เซอร์วิส ซึ่งเดิมมีวตัถุประสงค์เพ่ือดําเนินการบริหาร Call Center ของบริษัท แต่ปัจจุบนัได้หยดุดําเนินกิจการแล้วและมี

การโอนการบริหาร Call Center มายงับริษัทเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพโดยรวมด้านการบริการลกูค้าอย่างตอ่เน่ืองตอ่ไป 

นอกจากนี ้บริษัทได้จดัตัง้บริษัทย่อยท่ีมีการดําเนินธุรกิจท่ีเสริมประโยชน์กบัธุรกิจหลกัของบริษัท ได้แก่ บริษัท แทค ไฟแนนซ์ 

บี.วี. จดัตัง้ขึน้เพ่ือทําหน้าท่ีจดัหาเงินทนุในต่างประเทศ อาทิ การออกหุ้นกู้สกลุเงินตราตา่งประเทศ ซึง่ปัจจบุนับริษัทได้ชําระคืน

หุ้นกู้ทัง้จํานวนแล้ว ดงันัน้ คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติเม่ือวนัท่ี 8 กมุภาพนัธ์ 2550 ให้เลิกกิจการและอยู่ระหวา่งชําระบญัชี   

บจ. แทคอินเวสเมนท์. ซึ่งปัจจุบนัได้หยุดดําเนินธุรกิจและได้เลิกกิจการแล้ว และ บจ. เวิลด์โฟน ช็อป ซึ่งเดิมดูแลการบริหาร

กิจการร้านจําหน่ายอปุกรณ์โทรศพัท์เคลื่อนท่ีและดแูลธุรกิจค้าปลีกในนาม “ร้านรักบ้านเกิด” แต่ปัจจบุนัได้หยดุดําเนินกิจการ

แล้ว  

ในปี 2550 บริษัทได้ลงทนุในบริษัทย่อยอีกหนึ่งแห่ง คือ บจ. เพย์สบาย ซึง่มีวตัถปุระสงค์หลกัของธุรกิจเพ่ือให้บริการรับ/ส่งเงิน 

โอนเงินหรือรับชําระเงินแบบออนไลน์  นอกจากนี ้ภายหลงัจากการปรับโครงสร้างทนุของบริษัท และทําคําเสนอซือ้หุ้นสามญั

ของ UCOM โดยนําหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ของบริษัทไปแลกแล้ว และทําการเพิกถอน UCOM จากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน

ใน SET ดังกล่าวมาแล้วข้างต้น ทําให้ บมจ. ยูไนเต็ดคอมมูนิเกชั่น อินดัสตรี กลายมาเป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยมี

วตัถปุระสงค์เพ่ือเป็นตวัแทนจําหน่ายบตัรเติมเงินและการให้บริการเติมเงินโดยไม่ต้องใช้บตัรเติมเงิน (E-Refill) 

บริษัทได้ตระหนกัถึงความสําคญัของการมีโครงสร้างองค์กรท่ีมีประสิทธิภาพ อนัจะช่วยส่งเสริมและสนบัสนนุการดําเนินธุรกิจ

ให้บรรลเุปา้หมายทางธุรกิจท่ีตัง้ไว้ของบริษัท จดุเด่นประการหนึ่งของบริษัท คือ ความพร้อมท่ีจะเปลี่ยนแปลงและมีทศันคติใน

เชิงบวกเพ่ือให้สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงท่ีเป็นไปอย่างรวดเร็วและการแข่งขนัท่ีรุนแรงในตลาด จากการเติบโตอย่าง

รวดเร็วของอุตสาหกรรมการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ี การเปิดเสรีด้านกิจการสื่อสารโทรคมนาคม ประกอบกับการ

เตรียมพร้อมธุรกิจในการขอรับใบอนุญาตให้บริการโทรคมนาคมด้วยเทคโนโลยี 3G ในอนาคต บริษัทมีนโยบายการลงทนุใน

กิจการท่ีเก่ียวข้องกันกบัธุรกิจหลกัของบริษัทท่ีสามารถเสริมประโยชน์กบัธุรกิจหลกัของบริษัทได้ในระยะยาว บริษัทได้จัดตัง้

บริษัทใหม่ขึน้ 4 บริษัทในวนัท่ี 14 มีนาคม 2549 ได้แก่ บจ. พบับลิค เรดิโอ เพ่ือดําเนินการให้บริการสื่อสารทางวิทย ุบจ. ดีแทค 

อินเตอร์เน็ต เซอร์วิส เพ่ือดําเนินการให้บริการอินเตอร์เน็ต บจ. ดีแทค เนทเวอร์ค เพ่ือดําเนินการให้บริการโทรศัพท์ทางไกล

ระหว่างประเทศและให้บริการอินเตอร์เน็ต ซึง่ในปี 2550 บจ.ดีแทค เนทเวอร์คได้เปิดดําเนินกิจการแล้ว และ บจ. ไวด์บรอดแบ

รนด์ (เดิมช่ือ บจ. ดีแทค ไวร์เลส) เพ่ือดําเนินการให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีเพ่ือรองรับใบอนญุาตการให้บริการเทคโนโลยี 3G 

ที่จะมีขึน้ในอนาคต 

ข้อมลูสรุปสําหรับบริษัทย่อย ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2550 

บริษัท ประเภทธุรกิจ 
สัดส่วนการถือหุ้น  

(ร้อยละ) 

บจ. เวิลด์โฟน ช็อป  หยดุดําเนินกิจการในปี 2546 100 

บจ. แทค พร็อพเพอร์ตี ้ บริหารสนิทรัพย์ 100 

บจ. แทค อินเวสเมนท์*  หยดุดําเนินกิจการในปี 2548 100 

บจ. แทค เซอร์วิส  หยดุดําเนินกิจการในปี 2544 100 

บจ. ดีแทค เนทเวอร์ค  จดัตัง้ขึน้เพื่อดําเนินการให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคม 100 

บจ. ไวด์ บรอดแบรนด์ จดัตัง้ขึน้เพื่อดําเนินการให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนที่ (ยงัไม่ได้
ดําเนินกิจการ) 

51 
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บริษัท ประเภทธุรกิจ 
สัดส่วนการถือหุ้น  

(ร้อยละ) 

บจ. ดีแทค อินเตอร์เนต เซอร์วิส  จัดตัง้ขึน้เพื่อดําเนินการให้บริการอินเตอร์เน็ต (ยังไม่ได้
ดําเนินกิจการ) 

100 

บจ. พบับลิค เรดิโอ  จดัตัง้ขึน้เพื่อดําเนินการให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนที่ประเภท
แท็กซ่ีเรดิโอ (ยงัไม่ได้ดําเนินกิจการ) 

100 

บมจ. ยูไนเต็ดคอมมูนิเกชั่น อินดัส
ตรี 

ตวัแทนจําหน่ายบตัรเติมเงิน และการให้บริการเติมเงินโดย
ไม่ต้องใช้บตัรเติมเงิน (E-Refill) 

99.51 

บจ. เพย์สบาย บริการชําระเงินออนไลน์ 98.13 

บจ. วิภาวดี ออฟฟิต บิลดิง้  พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 100 
(ผ่านบจ. แทค พร็อพเพอร์ตี)้ 

บจ. อีสเทิรน์ บิช  พฒันาที่ดิน 100 
(ผ่านบจ. แทค พร็อพเพอร์ตี)้ 

บริษัท แทค ไฟแนนซ์ บี.วี.* ธุรกิจการเงิน 100 
(ผ่านบจ. แทค พร็อพเพอร์ตี)้ 

หมายเหตุ 
* อยู่ในระหวา่งการดําเนินการปิดกิจการและไม่มีรายการท่ีเก่ียวโยงกนัในอนาคต 

 

ข้อมลูสรุปสําหรับบริษัทร่วม ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2550  

บริษัท ประเภทธุรกิจ 
สัดส่วนการถือหุ้น  

(ร้อยละ) 

บจ. ฟรีเควนซ่ี มีเดีย  ปัจจบุนัอยู่ระหวา่งการชําระบญัชี 40 

บจ. ไวร์เลส เวิลด์  ปัจจบุนัเลิกกิจการแล้ว  25 

บจ. ยไูนเต็ด ดิสทริบิวชัน่ บิซซิเนส (ยดีู) จดัจําหน่ายบตัรเติมเงิน เคร่ืองโทรศพัท์เคล่ือนที่ และ
อปุกรณ์เสริม 

25* 

หมายเหตุ 
* สว่นท่ีเหลือร้อยละ 75 ถือหุ้นโดย บจ. เบญจจินดา โฮลดิง้ แม้ว่าการท่ีบริษัทถือหุ้นในยดีูเพียงร้อยละ 25 โดยมี บจ. เบญจ

จินดา โฮลดิง้ ซึ่งเป็นบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งกับบริษัทถือหุ้ นในยูดีร้อยละ 75 นัน้อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทเห็นว่าโครงสร้างการถือหุ้นดงักล่าวเป็นไปเพ่ือประโยชน์ท่ีดีท่ีสดุของบริษัท 
เน่ืองจากบริษัทไม่ได้มุ่งเน้นในการเป็นผู้ จําหน่ายชดุเลขหมายและบตัรเติมเงินให้แก่ผู้ ใช้บริการโดยตรง ซึ่งจะเป็นการเพ่ิม
ภาระให้กบับริษัทในการจดัการบริหารสินค้าคงคลงั รวมถึงระบบการจดัสง่สินค้า (Logistics) และการจดัเก็บเอกสารตา่ง ๆ 
บริษัทมีมาตรการป้องกนัการถ่ายเททางผลประโยชน์และขัน้ตอนในการควบคมุรายการระหว่างกนัอย่างรัดกุม เป็นไปตาม
กฎเกณฑ์เร่ืองการเข้าทํารายการระหวา่งในของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศสิงค์โปร์ นอกจากนัน้ ยงัมีมติคณะกรรมการให้
บริษัทปฏิบติัตามกฎเกณฑ์เร่ืองการเข้าทํารายการระหว่างกนัของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยหลงัจากเข้าจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วอีกด้วย (โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในส่วนท่ี 2 ข้อ 11.3 - มาตรการ
ขัน้ตอนการอนมุติัการทํารายการระหวา่งกนั) 

ทัง้นี ้จากข้อมลูบญัชีรายช่ือผู้ ถือหุ้นของ บจ. เบญจจินดา โฮลดิง้ ตามท่ียื่นไว้ต่อกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
ณ วนัที่  3 มีนาคม 2551 บจ. เบญจจินดา โฮลดิง้ มีรายช่ือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่และสดัสว่นการถือหุ้นดงัตอ่ไปนี ้

 นายบญุชยั เบญจรงคกลุ ร้อยละ 45.8 

 นางวรรณา จิรกิติ ร้อยละ 9.8 

 นายวิชยั เบญจรงคกลุ ร้อยละ 43.0 

 นางสาวศภุรัตน์ เบญจรงคกลุ ร้อยละ 1.4 
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2.3 โครงสร้างรายได้ 

โครงสร้างรายได้ของบริษัทและบริษัทย่อยตัง้แตปี่ 2548 ถึงปี 2550 มีดงันี ้

หน่วย : ล้านบาท 

รายการ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2548 2549 2550 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้จากการขายและการให้บริการ       

รายได้จากการให้บริการโทรศพัท์ 41,979 97 47,013 97 64,491 98 

รายได้จากการขายเคร่ืองโทรศพัท์และชดุเลขหมาย 834 2 1,159 2 735 1 

รายได้จากการดําเนินงานอื่น(1) 316 1 301 1 364 1 

รวมรายได้จากการขายและการให้บริการ 43,129 100 48,474 100 65,590 100 

หมายเหตุ 
)1(  รายได้จากการดําเนินงานอื่นของบริษัทประกอบด้วยรายได้จากคา่เช่าโครงข่ายเป็นหลกั 

 

2.4 เป้าหมายการดาํเนินธุรกิจ 

นอกเหนือจากการรักษาตําแหน่งหนึง่ในผู้ นําของตลาดผู้ให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีในประเทศไทยแล้ว บริษัทมีเป้าหมายหลกั

ในการดําเนินธุรกิจของบริษัท ดงัตอ่ไปนี ้

1. เพ่ิมมลูคา่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทโดยวิธีการเพ่ิมความสามารถในการทํากําไร 

2. รักษาและเสริมสร้างความแข็งแกร่งในด้านการให้บริการ ช่องทางการจดัจําหน่าย การจดักลยทุธ์ตามกลุม่ลกูค้า เครือข่าย

ช่องสญัญาณ และความรวดเร็วในการสง่ข้อมลู 

3. นําเสนอนวตักรรมใหม่ในด้านบริการอย่างต่อเน่ืองด้วยความหลากหลายและคณุภาพเพ่ือตอบสนองความต้องการและวิถี

ชีวิตของผู้ใช้บริการแตล่ะกลุม่ 

4. เสริมสร้างคณุภาพของการให้บริการแก่ลกูค้าและบริการหลงัการขาย 

5. พฒันาบคุลากรและองค์กรเพ่ือประสิทธิภาพสงูสดุด้วยหลกัพงึปฏิบติัและจรรยาบรรณที่ดี 

เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายการดําเนินธุรกิจเหล่านี ้บริษัทได้มีการปรับใช้กลยุทธ์ต่าง ๆ ดังท่ีกล่าวมาข้างต้น และจะทําการ

ปรับเปลี่ยนเพ่ือความเหมาะสมโดยกระบวนการตรวจสอบและทบทวนอย่างสม่ําเสมอเพ่ือให้บริษัทสามารถปรับตวัเข้ากับ

สภาพแวดล้อมของการแข่งขนัท่ีมีการเปลี่ยนแปลงรวมถึงปัจจยัภายนอกด้านอื่น ๆ ได้ 
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3 การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์  

3.1 ลักษณะการให้บริการ 

บริษัทเป็นหนึ่งในผู้ นําในธุรกิจให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีในประเทศไทย โดยดําเนินธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายใต้

สญัญาร่วมการงานจาก กสท. มีอายสุญัญาสิน้สดุในปี 2561 บริษัทให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนที่กบัลกูค้าในระบบรายเดือนและ

ระบบเติมเงินในหลายรูปแบบด้วยกันทัง้แบบเสียง (Voice) และแบบไม่มีเสียง (Non-Voice) โดยบริการแบบไม่มีเสียงรวมถึง

การให้บริการทางข้อมลู การให้บริการ SMS การให้บริการ MMS การดาวน์โหลดเสียงเรียกเข้าและภาพกราฟิก รวมทัง้บริการ

เสริมอื่น ๆ ซึ่งบริษัทดําเนินการร่วมกับผู้ ให้บริการ Content (Content Provider) นอกจากนี ้บริษัทยังให้บริการข้ามแดน

อตัโนมติัแก่ลกูค้าท่ีนําโทรศพัท์เคลื่อนท่ีไปใช้งานในต่างประเทศและลกูค้าของผู้ ให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีในต่างประเทศท่ี

เลือกใช้โครงข่ายของบริษัทเม่ือใช้โทรศพัท์เคลื่อนท่ีระหว่างพํานกัอยู่ในประเทศไทย และให้บริการโทรศพัท์ระหว่างประเทศแก่

ลกูค้าท่ีโทรศพัท์ทางไกลไปยงัเลขหมายในต่างประเทศ ทัง้นีภ้ายใต้ข้อตกลงการให้บริการข้ามแดนอตัโนมติัท่ีบริษัททําไว้กบัผู้

ให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนที่ในตา่งประเทศ 

ธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนท่ีในประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมากในระยะเวลาไม่ก่ีปี ท่ีผ่านมา โดยผู้ ให้บริการ

โทรศัพท์เคลื่อนท่ีหลายรายมีการขยายโครงข่ายและช่องทางการจัดจําหน่ายเพ่ือขยายพืน้ท่ีให้บริการและเพ่ือให้สินค้าและ

บริการเข้าถึงผู้ใช้บริการจํานวนมากขึน้ สง่ผลให้มีการใช้โทรศพัท์เคลื่อนที่ในวงกว้างครอบคลมุประชากรที่มีฐานะทางเศรษฐกิจ

และสงัคมท่ีหลากหลาย รวมทัง้ครอบคลมุประชากรในพืน้ท่ีต่าง ๆ ได้มากขึน้ นอกจากนี ้การคิดค่าบริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีใน

อตัราท่ีเหมาะสม และการใช้บริการระบบเติมเงินท่ีสามารถกระทําได้ง่ายขึน้เป็นปัจจยัสําคญัประการหนึ่งที่ทําให้ลกูค้าระบบ

เติมเงินเป็นลกูค้ากลุม่ใหญ่ของธุรกิจ 

ข้อมลูเก่ียวกบัฐานลกูค้าของบริษัทในระยะ 3 ปีที่ผ่านมาสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2548 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2550 

 สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

 2548 2549 2550 

จาํนวนผู้ใช้บริการ (หน่วย : ’000 เลขหมาย)    

ระบบรายเดือน 1,465.1 2,036.1 2,072.7 

อตัราการเติบโต (ร้อยละ) 14.8 39.0 1.8 

CAGR(1) 2548 - 2550 17.6 

ระบบเติมเงิน 7,211.9(2) 10,189.4(2) 13,699.3(3) 

อตัราการเติบโต (ร้อยละ) 10.8 41.3 34.5 

CAGR 2548 - 2550 28.2 

รวม 8,677.0 12,225.5 15,772.0 

อัตราการเตบิโต (ร้อยละ) 11.4 40.9 29.0 

CAGR 2548-2550 26.5 
หมายเหตุ 
คําจํากัดความของจํานวนผู้ ใช้บริการท่ีบริษัทใช้เป็นคําจํากัดความท่ีอ้างอิงกับหลกัปฏิบัติท่ีใช้ในต่างประเทศ อนึ่ง ตัง้แต่ไตรมาสแรกของปี 2550 
บริษัทได้เปล่ียนคําจํากดัความของจํานวนผู้ใช้บริการของระบบเติมเงินใหม่เพื่อให้สะท้อนตวัเลขจํานวนผู้ใช้บริการท่ีมีการใช้งานจริง 

(1) CAGR (Compound Annual Growth Rate) หมายถึง อตัราการเติบโตเฉล่ียตอ่ปี 

(2) จํานวนผู้ใช้บริการตามคําจํากดัความเดิม คือ รวมทกุเลขหมายท่ียงัอยู่ในระยะเวลา 45 วนัหลงัจากสิน้สดุ Validity ตามอายท่ีุกําหนดไว้ของซิม
การ์ด 

(3) จํานวนผู้ ใช้บริการตามคําจํากัดความใหม่ คือ รวมทุกเลขหมายท่ียัง Active อยู่ โดยไม่รวมเลขหมายท่ีไม่ได้ใช้งานเกิน 90 วัน แม้ว่ายังคงมี 
Validity ตามอายท่ีุกําหนดไว้ของซิมการ์ดก็ตาม 

 



สว่นที่ 2 บริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์  บริษัท โทเท่ิล แอค็เซ็ส คอมมนูิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 

ข้อ 3 การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภณัฑ์ 

 

 

 

สว่นที่ 2 หน้า 23 
 

 ข้อมลูเก่ียวกบัรายได้เฉลี่ยตอ่เลขหมายตอ่เดือน (ARPU) โดยคํานวณจากรายได้สทุธิตอ่จํานวนผู้ใช้บริการเฉลี่ย  

 สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2548 2549 2550  

รายได้เฉลีย่ตอ่เลขหมายตอ่เดือน (หน่วย : บาท)    

ระบบรายเดือน 953 809 823 (1) 

ระบบเติมเงิน 298(2) 269(2) 297(1,3) 

รวม 406 356 374(1,3) 

ท่ีมา  บริษัท 
หมายเหตุ 
คําจํากัดความของรายได้เฉล่ียต่อเลขหมายต่อเดือนท่ีบริษัทใช้เป็นคําจํากัดความท่ีอ้างอิงกับหลกัปฏิบติัท่ีใช้ในต่างประเทศ อนึ่ง ตัง้แต่ไตรมาสแรก
ของปี 2550 ผู้ ให้บริการโทรคมนาคมท่ีได้ลงนามในสญัญาเช่ือมต่อโครงข่ายระหว่างกนัได้เร่ิมคิดค่าเช่ือมตอ่โครงข่ายซึง่กนัและกนั บริษัทจึงได้เปล่ียน
คําจํากดัความของรายได้เฉล่ียตอ่เลขหมายตอ่เดือนใหม่เพื่อให้สะท้อนรายได้ท่ีเกิดจากการเช่ือมตอ่โครงข่าย 

(1) รวมค่าเช่ือมต่อโครงข่ายจากผู้ให้บริการท่ีมีการลงนามในสญัญาเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมกบับริษัท ซึง่ ณ สิน้ปี 2550 ได้แก่ เอไอเอส ทรูมฟู 
ทริปเปิลที บรอดแบนด์ และดิจิตอลโฟน 

(2) คํานวณจากจํานวนผู้ใช้บริการตามคําจํากดัความเดิม คือ รวมทกุเลขหมายท่ียงัอยู่ในระยะเวลา 45 วนัหลงัจากสิน้สดุ Validity ตามอายท่ีุกําหนด
ไว้ของซิมการ์ด 

(3) คํานวณจากจํานวนผู้ใช้บริการตามคําจํากัดความใหม่ คือ รวมทุกเลขหมายท่ียงั Active อยู่ โดยไม่รวมเลขหมายท่ีไม่ได้ใช้งานเกิน 90 วนั แม้ว่า
ยงัคงมี Validity ตามอายท่ีุกําหนดไว้ของซิมการ์ดก็ตาม 

 

3.1.1 การให้บริการโครงข่ายโทรศัพท์เคล่ือนที่ 

(ก) บริการด้านเสียงสาํหรับลูกค้าในระบบรายเดือน  

“ใช้สบาย จ่ายรายเดือน” คือ ลกัษณะเด่นของบริการในระบบรายเดือนท่ีบริษัทให้บริการแก่ลูกค้า ซึ่งเป็นการให้เครดิตโดย

ลกูค้าสามารถชําระค่าบริการภายหลงัการใช้ การให้บริการในระบบรายเดือนเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งต่อจุดยืนของ

บริษัทในการเป็นผู้ให้บริการท่ีเป็นมิตรและให้ความใสใ่จตอ่ลกูค้าและเข้าใจถึงสถานการณ์ตา่ง ๆ ของลกูค้า  

ลูกค้าท่ีต้องการใช้บริการในระบบรายเดือนจะต้องทําการจดทะเบียนโดยกรอกแบบสัญญาขอใช้บริการ โดยไม่เสีย

คา่ธรรมเนียมและแนบเอกสารหลกัฐานแสดงตนพร้อมแจ้งที่อยู่สําหรับจดัส่งใบแจ้งหนีค้่าบริการ สญัญาขอใช้บริการไม่กําหนด

ระยะเวลาการใช้บริการขัน้ต่ํา ดงันัน้ ลกูค้าสามารถยกเลิกการใช้บริการได้โดยยื่นเอกสารตามท่ีกําหนด ณ สํานักงานบริการ

ลกูค้าของบริษัททกุสาขา หรือโทรไปยกเลิกการใช้บริการได้ท่ีศนูย์บริการลกูค้าของบริษัท โดยไม่เสยีคา่ธรรมเนียมในการยกเลิก

การใช้บริการ 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2550 จํานวนผู้ใช้บริการในระบบรายเดือนคิดเป็นร้อยละ 13.1 ของจํานวนผู้ใช้บริการทัง้หมด 

 สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2548 2549 2550 

ผู้ใช้บริการในระบบรายเดือน (เลขหมาย) 1,465,083 2,036,102 2,072,745 

อตัราการเติบโต (ร้อยละ) 14.8 39.0 1.8 

สดัสว่นตอ่จํานวนผู้ใช้บริการทัง้หมด (ร้อยละ) 16.9 16.7 13.1 

 



สว่นที่ 2 บริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์  บริษัท โทเท่ิล แอค็เซ็ส คอมมนูิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 

ข้อ 3 การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภณัฑ์ 

 

 

 

สว่นที่ 2 หน้า 24 
 

ข้อมูลเก่ียวกับรายได้เฉลี่ยต่อเลขหมายต่อเดือน (ARPU) ของผู้ ใช้บริการในระบบรายเดือน โดยคํานวณจากรายได้สุทธิต่อ

จํานวนผู้ใช้บริการเฉลี่ย มีดงันี ้

 2548 2549 2550 

รายได้เฉลีย่ตอ่เลขหมายตอ่เดือน (หน่วย : บาท)    

ระบบรายเดือน 953 809 823(1) 

อตัราการเติบโต (ร้อยละ) -13.8 -15.1 1.7 

ท่ีมา บริษัท 
หมายเหตุ 
คําจํากัดความของรายได้เฉล่ียต่อเลขหมายต่อเดือนท่ีบริษัทใช้เป็นคําจํากัดความท่ีอ้างอิงกับหลกัปฏิบติัท่ีใช้ในต่างประเทศ อนึ่ง ตัง้แต่ไตรมาสแรก
ของปี 2550 ผู้ ให้บริการโทรคมนาคมท่ีได้ลงนามในสญัญาเช่ือมต่อโครงข่ายระหว่างกนัได้เร่ิมคิดค่าเช่ือมตอ่โครงข่ายซึง่กนัและกนั บริษัทจึงได้เปล่ียน
คําจํากดัความของรายได้เฉล่ียตอ่เลขหมายตอ่เดือนใหม่เพื่อให้สะท้อนรายได้ท่ีเกิดจากการเช่ือมตอ่โครงข่าย 

(1) รวมค่าเช่ือมต่อโครงข่ายจากผู้ให้บริการท่ีมีการลงนามในสญัญาเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมกบับริษัท ซึง่ ณ สิน้ปี 2550 ได้แก่ เอไอเอส ทรูมฟู 
ทริปเปิลที บรอดแบนด์ และดิจิตอลโฟน 

 

ระหว่างปี 2548 ถึง 2550 รายได้เฉลี่ยต่อเลขหมายต่อเดือน (ARPU) สําหรับลกูค้าในระบบรายเดือนจะอยู่ในช่วงระหว่าง 800 

บาทถึง 950 บาท ทัง้นี ้เหตุท่ี ARPU ของบริษัทมีทิศทางท่ีลดลงเกิดจากการขยายตวัของฐานลกูค้าเข้าไปในกลุ่มท่ีมีปริมาณ

การใช้น้อย ซึ่งเป็นไปตามลกัษณะปกติของภาวะตลาดโทรคมนาคม นอกจากนี ้การลดลงของ ARPU ยงัเกิดจากการนําเสนอ

อตัราค่าบริการท่ีลดลง ARPU ของบริษัทสําหรับลกูค้าในระบบรายเดือนสงูกว่าลกูค้าในระบบเติมเงิน ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจาก

บริการในระบบรายเดือนสามารถตอบสนองความต้องการของลกูค้าท่ีมีปริมาณการใช้บริการมาก ส่วนบริการในระบบเติมเงิน

สามารถตอบสนองความต้องการของลกูค้าในวงกว้างแตมี่ปริมาณการใช้งานโดยเฉลี่ยตอ่คนน้อยกวา่ 

บริษัทได้นําเสนอรูปแบบการให้บริการและรูปแบบการคิดค่าบริการท่ีหลากหลายเพ่ือตอบสนองกลุ่มผู้ ใช้บริการแต่ละกลุ่มซึง่มี

ความต้องการในการใช้งานและวิถีชีวิตท่ีแตกต่างกนัออกไป ทัง้นี ้ในการให้บริการทกุรูปแบบบริษัทจะคิดค่าบริการอตัราเดียว

ทั่วประเทศ และได้รวมบริการเสริมพืน้ฐาน เช่น บริการรับสายเรียกซ้อนและบริการโอนสายอัตโนมัติไว้ด้วย และลูกค้ายัง

สามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบการให้บริการได้โดยอาจต้องเสียค่าธรรมเนียมในบางกรณี นอกจากนี ้บริษัทได้นําเสนอบริการท่ี

สามารถเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการระหว่างบริการในระบบรายเดือนและบริการในระบบเติมเงินโดยลกูค้าไม่ต้องเปลี่ยนเลข

หมายโทรศพัท์แตอ่ย่างใด 

บริษัทนําเสนอรูปแบบการคิดค่าบริการใหม่ ๆ อย่างต่อเน่ืองเพ่ือจูงใจกลุ่มลูกค้าและเป็นการสร้างความแปลกใหม่ต่อตลาด 

รวมทัง้เป็นการเสนอบริการเพ่ือตอบสนองตอ่ความต้องการท่ีหลากหลายของลกูค้าและสภาวะการแข่งขนัในตลาด 

 

 

 

 

 

 

 

 



สว่นที่ 2 บริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์  บริษัท โทเท่ิล แอค็เซ็ส คอมมนูิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 

ข้อ 3 การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภณัฑ์ 
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รูปแบบการให้บริการหลกัแก่ลกูค้าในระบบรายเดือนมีดงันี ้

รูปแบบการให้บริการ จุดเด่น กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

Maximize  • อตัราคา่บริการตอ่นาทีที่ดงึดดูใจ 

• มีส่วนลดค่าบริการสําหรับการโทรท่ีมีระยะ
เวลานาน 

• บริการเลขานกุารสว่นตวั 

• บริการลกูค้าด้วยสิทธิพิเศษ 

• ส่วนลดหรือรายการส่งเส ริมการขาย ท่ี
ร้านค้า ภัตตาคาร โรงแรม ฯลฯ ท่ี ร่วม
รายการ 

กลุม่ลกูค้าโทรมาก 

ZAD  • อตัราคา่บริการต่ําเม่ือใช้งานนาน 

• คา่บริการเหมาจ่ายต่ํา 

กลุ่มวยัรุ่น นกัศึกษาท่ีเคยใช้ระบบเติมเงิน
แล้วประสงค์จะเปลี่ยนมาเป็นลกูค้าระบบ
รายเดือนแต่ยงัคงต้องการรูปแบบการคิด
ค่าบ ริการแบบเรียบ ง่ายและรูป แบ บ
คา่ใช้จ่ายที่มีความยืดหยุ่น 

WORK • อตัราคา่บริการในช่วงเวลาพิเศษ 

• คา่บริการเหมาจ่ายต่ํา 

กลุม่ลกูค้าโทรปานกลางถึงสงู 

โอ...มัก่ ๆ • อตัราคา่บริการรายเดือนต่ํา 

• อตัราคา่บริการต่ําสําหรับโทรในเครือข่าย 

กลุม่ลกูค้าโทรปานกลางถึงสงู 

D แพ็คเกจอื่น ๆ • รูปแบบการคิดค่าบริการและอตัราค่าบริการ
เหมาจ่ายขัน้ต่ําในแบบตา่ง ๆ ให้เลือก 

กลุ่มลกูค้าท่ีต้องการควบคุมค่าใช้จ่ายต่อ
เดือน 

Zero • ไม่มีคา่บริการรายเดือน 

• อตัราคา่บริการตอ่นาทีเท่ากนัทกุเครือข่าย 

กลุม่ลกูค้าท่ีโทรน้อย 

Feel Free • ค่าบริการเหมาจ่ายท่ีระดับราคาต่าง ๆ 
สําหรับสิทธิโทรฟรีในแตล่ะวนั 

กลุ่มลูกค้าท่ีโทรปานกลางถึงสูง และ
ต้องการรูปแบบการคิดค่าบริการแบบ
เรียบง่าย ไม่ซบัซ้อน 

 

ในเดือนมีนาคม 2547 บริษัทได้นําเสนอ “แพ็คเกจ Maximize” ซึ่งเป็นบริการรูปแบบใหม่สําหรับลูกค้าในระบบรายเดือนท่ีมี

ปริมาณการโทรมาก รูปแบบการให้บริการประเภทนีจ้ะช่วยขยายตลาดกลุ่มลกูค้าท่ีโทรมาก นอกจากนี ้ยงัมีบริการเลขานกุาร

ส่วนตวัให้บริการความช่วยเหลือตลอด 24 ชัว่โมง ซึ่งเป็นบริการพิเศษเฉพาะลกูค้า Maximize เท่านัน้ รวมทัง้มอบ Maximize 

Card ท่ีให้สิทธิประโยชน์เป็นส่วนลดสําหรับร้านค้าและสถานบริการชัน้นํากว่า 750 แห่ง อาทิ ภตัตาคาร โรงแรม รีสอร์ท สปา 

และฟิตเนสทัว่ประเทศ ปัจจบุนั “แพ็คเกจ Maximize” ได้เพ่ิมโปรโมชัน่ใหม่ที่คิดคา่บริการเป็นครัง้ในช่วงเวลาพิเศษ  

“แพ็คเกจ ZAD” เป็นรูปแบบการให้บริการที่บริษัทนําเสนอแก่ลกูค้าในเดือนกมุภาพนัธ์ 2548 กลุม่เปา้หมายคือลกูค้ากลุม่วยัรุ่น

ที่ใช้บริการโทรศพัท์เคลื่อนที่ระบบเติมเงินอยู่แล้วและประสงค์จะเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการมาเป็นลกูค้าระบบรายเดือน โดย

ลกูค้าสามารถใช้บริการท่ีคุ้มค่าด้วยโครงสร้างอตัราค่าบริการท่ีเรียบง่ายและยืดหยุ่นคล้ายกบับริการในระบบเติมเงิน กล่าวคือ 

คา่บริการเหมาจา่ยตอ่เดือนเร่ิมต้นในระดบัต่ํากว่าแพ็คเกจอื่น ๆ ในระบบรายเดือนและสามารถยกยอดคา่บริการเหมาจ่ายท่ีใช้

ไม่หมดไปในรอบบิลถดัไปได้เหมือนกบัระบบเติมเงินโดยเก็บได้สงูสดุไม่เกิน 1,500 บาท รูปแบบการให้บริการนีก้ระตุ้นให้ลกูค้า

ใช้บริการโทรศพัท์นานขึน้โดยคิดอตัราคา่บริการเป็นอตัราพิเศษเม่ือใช้งานนาน ๆ 
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“แพ็คเกจ WORK” ได้ถกูนําเสนอเม่ือเดือนพฤศจิกายน 2548 โดยคิดอตัราค่าบริการในรูปแบบใหม่ในช่วงเวลาพิเศษ แพ็คเกจ 

WORK จึงเป็นอีกหนึ่งแพ็คเกจท่ีบริษัทตัง้ใจพัฒนาขึน้เพ่ือสร้างความคุ้ มค่าแก่ผู้ ใช้บริการ ซึ่งแพ็คเกจ WORK ประสบ

ความสําเร็จด้วยดี ทําให้จํานวนผู้ใช้บริการในระบบรายเดือนในช่วง 2 เดือนสดุท้ายของปี 2548 ของบริษัทเพ่ิมขึน้อย่างมาก  

ต่อมาบริษัทได้เปิดตวั “แพ็คเกจ WORK MORE” เพ่ือตอบสนองการแข่งขนัท่ีรุนแรงมากขึน้ โดยอตัราค่าบริการจะเหมือนกับ 

“แพ็คเกจ WORK” แตส่ามารถโทรได้ทัง้วนัโดยไม่แบง่ช่วงเวลา 

ในเดือนมกราคม 2549 บริษัทได้นําเสนอ “แพ็คเกจ ZAD Buffet” เป็นรูปแบบการให้บริการท่ีผู้ใช้บริการสามารถโทรฟรีได้ตลอด

ในช่วงเวลาพิเศษ ส่วนนอกช่วงเวลาพิเศษจะคิดค่าบริการในอตัราตามปกติ และจากนัน้ในช่วงคร่ึงปีแรกของปี 2549 บริษัทได้

เพ่ิมโปรโมชัน่ ZAD Super Buffet และ ZAD Hot Buffet ซึง่มีรูปแบบการคิดค่าบริการในลกัษณะเดียวกนั กล่าวคือ มีช่วงเวลา

พิเศษท่ีผู้ใช้บริการสามารถโทรฟรีได้ แตแ่ตกตา่งกนัเพียงอตัราคา่บริการตอ่นาที 

แพ็คเกจ ZAD ยังนําเสนอรูปแบบการให้บริการใหม่ ๆ อย่างต่อเน่ือง โดยเดือนมิถุนายน 2549 บริษัทได้เสนอรูปแบบการ

ให้บริการโทรฟรี เพ่ือนซี ้5 เบอร์ตลอด 24 ชม. โดยคิดค่าบริการแบบเหมาจ่ายขัน้ต่ําและรับสิทธิโทรฟรีไปยงั  5 เลขหมายพิเศษ

ในโครงข่ายของดีแทค 

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2550 บริษัทได้เปิดตัว “แพ็คเกจ โอ มั่ก ๆ” เพ่ือตอบรับการเร่ิมต้นของการคิดค่าตอบแทนการเช่ือมต่อ

โครงข่ายโทรคมนาคม โดยคิดค่าบริการสําหรับการโทรหาเลขหมายภายในโครงข่ายของบริษัทต่ํากว่าการคิดค่าบริการสําหรับ

การโทรหาเลขหมายต่างโครงข่าย บริษัทเช่ือว่าการเปิดตัวแพ็คเกจใหม่นีเ้ป็นการสร้างรูปแบบใหม่ให้กับผู้ ให้บริการ

โทรศัพท์เคลื่อนท่ีในการคิดค่าบริการในระบบรายเดือน โดยผู้ ให้บริการจะเร่ิมมองหารูปแบบการส่งเสริมการขายและอัตรา

คา่บริการใหม่เพ่ือจงูใจให้มีการโทรหาเลขหมายภายในโครงข่ายเดียวกนัเพ่ิมมากขึน้ 

ในเดือนตลุาคม 2550 บริษัทได้เปิดตวั “แพ็คเกจ Feel Free” และ “แพ็คเกจ Zero” เพ่ือรองรับการปรับเปลี่ยนตราสญัลกัษณ์

ของบริษัท ในส่วนของ “แพ็คเกจ Feel Free” คิดค่าบริการแบบเหมาจ่ายรายเดือนและรับสิทธิโทรฟรีต่อวนัท่ีระดบัราคาต่าง ๆ 

ตามความเหมาะสมของผู้ ใช้บริการ โดยจะคิดค่าบริการต่อนาทีเพ่ิมเติมในส่วนท่ีโทรเกินสิทธิท่ีได้รับในแต่ละวัน สําหรับ 

“แพ็คเกจ Zero” ไม่มีคา่บริการรายเดือน และคิดคา่โทรเป็นนาทีตามการใช้งานจริงของผู้ใช้บริการ 

นอกจากนี ้บริษัทยงัมุ่งมัน่ที่จะพฒันารูปแบบการให้บริการใหม่ ๆ ที่หลากหลายเพ่ือให้สอดคล้องกบัความต้องการและวิถีชีวิตที่

เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของกลุ่มลกูค้าแต่ละกลุ่ม ทัง้นี ้เพ่ือสร้างความพึงพอใจสงูสดุให้แก่ลกูค้าผู้ ใช้บริการอย่างต่อเน่ือง บริษัท

ยงัได้ให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีแก่กลุ่มองค์กรธุรกิจ อันได้แก่ กลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และกลุ่มลกูค้า

องค์กรอีกด้วย (โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในสว่นที่ 2 ข้อ 3.1.1(จ) - กลุม่องค์กรธุรกิจ) 

(ข) การให้บริการเสียงสาํหรับลูกค้าระบบเตมิเงนิ 

บริษัทให้บริการแก่ลกูค้าระบบเติมเงินซึง่มีจดุเด่นคือ “จ่ายง่าย ๆ ใช้ได้ทนัที” ลกูค้าระบบเติมเงินสามารถใช้บริการได้เม่ือซือ้ซิม

การ์ดระบบเติมเงิน ซึง่ลกูค้าสามารถใช้บริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วกวา่ระบบรายเดือน นอกจากนี ้ลกูค้าไม่ต้องกงัวลเก่ียวกบั

การชําระค่าบริการตามใบแจ้งหนีทุ้ก ๆ เดือนหรือค่าบริการแบบเหมาจ่ายซึ่งลกูค้าอาจใช้ไม่ครบในบางเดือน แม้ว่าลกูค้าจะ

ชําระค่าบริการล่วงหน้าแต่ลูกค้าระบบเติมเงินยังสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้ตามท่ีต้องการและมีความคล่องตัวในการใช้

บริการสงู บริการนีย้งัช่วยลดอปุสรรคสําหรับลกูค้าท่ีประสงค์จะใช้บริการเพราะสามารถเข้าถึงได้โดยง่ายและลกูค้าสามารถเติม

เงินได้ตามต้องการและใช้บริการได้อย่างต่อเน่ืองตราบเท่าท่ียงัมีจํานวนเงินและระยะเวลาการใช้งานเหลืออยู่ โดยเม่ือจํานวน

เงินท่ีมีอยู่หมดผู้ ใช้บริการจะไม่สามารถโทรออกได้ แต่จะยงัสามารถรับสายได้ไปอีกระยะเวลาหนึ่ง ทัง้นี ้บริษัทยงัคงพัฒนา

รูปแบบการให้บริการใหม่ ๆ ของระบบเติมเงินเพ่ือตอบสนองความพอใจของลกูค้าอย่างตอ่เน่ือง  

บริษัทเร่ิมให้บริการระบบเติมเงินภายใต้ช่ือ “Dprompt” ในปี 2542 และบริษัทได้เปลี่ยนตราสินค้าในการให้บริการและนําเสนอ

ภายใต้ช่ือบริการ “Happy” ในเดือนพฤษภาคม 2546 ซึง่บริการดงักล่าวประสบความสําเร็จในด้านการตลาดเป็นอย่างมากทํา

ให้จํานวนลกูค้าระบบเติมเงินมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2550 บริษัทมีลกูค้าระบบเติมเงินประมาณ
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ร้อยละ 86.9 ของจํานวนลกูค้าทัง้หมด ซึง่สง่ผลให้รายได้ของบริษัทเติบโตขึน้อย่างตอ่เน่ือง อย่างไรก็ดี การแข่งขนัในการช่วงชิง

ลูกค้าท่ีรุนแรงขึน้ในระยะเวลา 1 – 2 ปีท่ีผ่านมา ทําให้ผู้ประกอบการในตลาดนําเสนออัตราค่าโทรท่ีมีราคาลดลงอย่างมี

นยัสําคญัและสง่ผลให้เกิดแรงกดดนัตอ่รายได้เฉลีย่ตอ่เลขหมายตอ่เดือนของผู้ประกอบการทกุรายในตลาดรวม 

 สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2548 2549 2550 

จํานวนผู้ใช้บริการในระบบเติมเงิน (เลขหมาย) 7,211,857(1) 10,189,396(1) 13,699,281(2) 

อตัราการเติบโต (ร้อยละ) 10.8 41.3 39.3 

สดัสว่นตอ่จํานวนผู้ใช้บริการทัง้หมด (ร้อยละ) 83.1 83.3 86.9 

ท่ีมา บริษัท 

หมายเหตุ 
คําจํากัดความของจํานวนผู้ ใช้บริการท่ีบริษัทใช้เป็นคําจํากัดความท่ีอ้างอิงกับหลกัปฏิบัติท่ีใช้ในต่างประเทศ อนึ่ง ตัง้แต่ไตรมาสแรกของปี 2550 
บริษัทได้เปล่ียนคําจํากดัความของจํานวนผู้ใช้บริการของระบบเติมเงินใหม่เพื่อให้สะท้อนตวัเลขจํานวนผู้ใช้บริการท่ีมีการใช้งานจริง 

(1) จํานวนผู้ ใช้บริการตามคําจํากัดความเดิม คือ รวมทุกเลขหมายท่ียังอยู่ในระยะเวลา 45 วนัหลงัจากสิน้สดุ Validity ตามอายุท่ีกําหนดไว้ของซิม
การ์ด 

(2) จํานวนผู้ ใช้บริการตามคําจํากัดความใหม่ คือ รวมทุกเลขหมายท่ียัง Active อยู่ โดยไม่รวมเลขหมายท่ีไม่ได้ใช้งานเกิน 90 วัน แม้ว่ายังคงมี 
Validity ตามอายท่ีุกําหนดไว้ของซิมการ์ดก็ตาม 

 

ข้อมลูเก่ียวกบัรายได้เฉลี่ยตอ่เลขหมายตอ่เดือน (ARPU) ของผู้ใช้บริการในระบบเติมเงิน โดยคํานวณจากรายได้สทุธิตอ่จํานวน

ผู้ใช้บริการเฉลีย่ มีดงันี ้

 2548 2549 2550 

รายได้เฉลีย่ตอ่เลขหมายตอ่เดือน (หน่วย : บาท)    

ระบบเติมเงิน 298 269 297(1) 

อตัราการเติบโต (ร้อยละ) 12.0 -9.7 10.6 

ท่ีมา บริษัท 
หมายเหตุ 
คําจํากัดความของรายได้เฉล่ียต่อเลขหมายต่อเดือนท่ีบริษัทใช้เป็นคําจํากัดความท่ีอ้างอิงกับหลกัปฏิบติัท่ีใช้ในต่างประเทศ อนึ่ง ตัง้แต่ไตรมาสแรก
ของปี 2550 ผู้ ให้บริการโทรคมนาคมท่ีได้ลงนามในสญัญาเช่ือมต่อโครงข่ายระหว่างกนัได้เร่ิมคิดค่าเช่ือมตอ่โครงข่ายซึง่กนัและกนั บริษัทจึงได้เปล่ียน
คําจํากดัความของรายได้เฉล่ียตอ่เลขหมายตอ่เดือนใหม่เพื่อให้สะท้อนรายได้ท่ีเกิดจากการเช่ือมตอ่โครงข่าย 

(1) รวมค่าเช่ือมต่อโครงข่ายจากผู้ให้บริการท่ีมีการลงนามในสญัญาเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมกบับริษัท ซึง่ ณ สิน้ปี 2550 ได้แก่ เอไอเอส ทรูมฟู 
ทริปเปิลที บรอดแบนด์ และดิจิตอลโฟน 

 

การให้บริการระบบเติมเงินสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มลกูค้าท่ีเห็นคณุค่าของลกัษณะเฉพาะของบริการประเภท

นีไ้ด้เป็นอย่างดี รวมถึงเป็นที่รู้จกัในกลุม่ลกูค้าวยัรุ่นและนกัศกึษา 

ปัจจุบันการให้บริการระบบเติมเงินของบริษัทมีอยู่  6 รูปแบบหลกั คือ ซิมแฮปปี ้ซิมเปิล้ ซิมม่วนซื่น ซิมประหยดั  ซิมฝาแฝด 

และซิมม่วนอ๊กม่วนใจ๋ ซึ่งมีรูปแบบการให้บริการท่ีเหมาะสําหรับการใช้งานในแต่ละประเภทท่ีแตกต่างกันออกไปเน่ืองจาก

บริษัทตระหนักถึงประโยชน์ของการใช้กลยุทธ์เจาะจงเฉพาะกลุ่ม (Segmentation) และการผสมผสานรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือให้

ตอบสนองความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่มท่ีแตกต่างกันได้เป็นอย่างดีและสามารถให้บริการแก่ลูกค้าท่ีมีความต้องการ

หลากหลายและมีประสบการณ์ในการใช้มาแล้วด้วย บริษัทจงึได้พฒันาและนําเสนอรูปแบบการให้บริการอย่างต่อเน่ือง ท่ีผ่าน

มาบริษัทได้เปิดตวับริการ “ใจดีให้ยืม” “ใจดีให้แลก” “ใจดีแจ้งเครือข่าย” “ใจดีให้โอน” “ใจดีแจกวนั” และ “ใจดีฉกุเฉิน” รวมทัง้

จะเปิดให้บริการใหม่ ๆ เพ่ิมเติมอีกในอนาคต นอกจากบริษัทคิดคา่ใช้บริการในอตัราเดียวทัว่ประเทศในอตัราจริงเป็นวินาทีแล้ว 

ลกูค้าระบบเติมเงินยงัจะได้รับบริการเสริมขัน้พืน้ฐานเหมือนกบัลกูค้าระบบรายเดือน 
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รูปแบบการให้บริการหลกัแก่ลกูค้าระบบเติมเงินทัง้ 6 รูปแบบ มีดงันี ้

รูปแบบการให้บริการ จุดเด่น กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

ซิมแฮปปี ้ • สว่นลดอตัราคา่โทรตามเง่ือนไขท่ีกําหนด กลุม่ลกูค้าโทรปานกลางถึงโทรมาก  

ซิมเปิล้ • อตัราคา่โทรอตัราเดียว 

• เติมเงินเท่าไรก็สามารถใช้ได้ 1 ปี 

กลุม่ลกูค้าท่ีมีปริมาณการโทรน้อย 

ซิมม่วนซื่น • อัตราค่าบริการต่ําสําหรับโทรในเครือข่าย
ดี แ ท ค  ข อ ง ก ลุ่ ม เล ข ห ม า ย ใ น ภ า ค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 

• เติมเงินเท่าไร ก็สามารถใช้ได้ 1 ปี 

กลุ่มลกูค้าท่ีมีปริมาณการโทรน้อยในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 

ซิมประหยดั • ราคาซิมถกูกวา่ประเภทอื่น 

• อตัราคา่โทรอตัราเดียว 

กลุ่มลกูค้าที่มีปริมาณการโทรน้อยถึงปาน
กลาง 

ซิมฝาแฝด • ขายเป็นคู ่จํานวนจํากดั 

• โทรหากนัฟรีตลอด 24 ชัว่โมง 

• อตัราคา่โทรอตัราเดียวไปยงัเบอร์อื่น 

กลุม่ลกูค้าท่ีมีปริมาณการโทรมาก 

ซิมม่วนอ๊กม่วนใจ ๋ • ขายเป็นแพ็ก 4 เลขหมาย จํานวนจํากัด 
เฉพาะภาคเหนือเท่านัน้ 

• อัตราค่าบริการต่ําสําหรับการโทรและส่ง
ข้อความถึง 4 เลขหมายในแพ็กตลอด 24 
ชัว่โมง 

• อตัราคา่โทรอตัราเดียวไปยงัเบอร์อื่น 

กลุม่ลกูค้าท่ีมีปริมาณการโทรมาก 

 

เม่ือเดือนพฤษภาคม 2546 บริษัทได้แนะนําบริการ “Happy Dprompt” ให้แก่ลกูค้าระบบเติมเงิน ซึง่เป็นบริการรูปแบบแรกใน

ประเทศไทยท่ีให้ลกูค้าสามารถเลือกช่วงเวลาหนึ่งในสี่ของวนั (นอกจากช่วงเวลาท่ีมีการใช้งานสงูของวนั) ท่ีจะคิดค่าบริการใน

อตัราถกูเป็นพิเศษ ซึง่นบัว่าเป็นหนึ่งในบริการท่ีประสบความสําเร็จอย่างมากในประเทศไทยทําให้มียอดผู้ใช้บริการรายใหม่ใน

แพ็คเกจนีสู้งถึง 900,000 เลขหมายภายในระยะเวลาเพียงสามเดือนนับแต่เปิดตัว นับเป็นรูปแบบบริการเติมเงินชนิดแรกที่

ผู้ใช้บริการมีสิทธิในการเลือกและมีความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนช่วงเวลาและอตัราค่าบริการได้ตามต้องการซึง่ช่วยให้มีการ

ใช้งานเพ่ิมขึน้ ทําให้ฐานลกูค้าของบริษัทประกอบไปด้วยกลุม่ผู้ ใช้บริการกลุ่มใหม่ท่ีมีการใช้งานโดยเฉลี่ยสงูกว่าลกูค้ากลุ่มเดิม

ทัง้ในแง่จํานวนครัง้และระยะเวลาในการโทร เป็นผลทําให้รายได้จากการให้บริการระบบเติมเงินต่อลูกค้าเพ่ิมขึน้อย่างมี

นยัสําคญั 

ในช่วงคร่ึงปีแรกของปี 2548 ธุรกิจการให้บริการระบบเติมเงินมีการแข่งขนักนัอย่างสงูและมีปริมาณการใช้งานผนัแปรตอ่ราคา

สงูขึน้ อีกทัง้ราคายงัเป็นจุดดึงดูดให้ลกูค้าสนใจในบริการ ดงันัน้ เพ่ือคงความสามารถในการแข่งขนัและการให้บริการท่ีเน้น

ความคุ้มคา่แก่ลกูค้า บริษัทจงึเร่ิมใช้นโยบายเร่ืองของราคาเช่นเดียวกบัผู้ประกอบการรายอื่น 

ในเดือนมิถนุายน 2548 บริษัทได้นําเสนอบริการ “ซิมเฮฮา” ซึง่เป็นบริการเติมเงินรูปแบบลา่สดุเพ่ือกลุม่ผู้ใช้บริการกลุม่ใหม่ของ

ระบบเติมเงิน คือ กลุ่มวัยรุ่นและคนรุ่นใหม่ โดยตอบสนองความต้องการใช้งานเฉพาะแบบภายในกลุ่ม จุดเด่นของบริการ

ประเภทนีคื้อการให้ลกูค้าสามารถโทรฟรีถ้าโทรไม่เกิน 5 วินาทีสําหรับการโทรไปยงัเลขหมายในโครงข่ายของบริษัท บริการชนิด

นีย้งัช่วยแก้ปัญหาช่องสญัญาณเต็มจากการโทรข้ามโครงข่าย โดยกระตุ้นให้ผู้ใช้บริการโทรหาเพ่ือนในกลุม่ภายในโครงข่ายของ

บริษัทเอง บริษัทยังได้เสนอค่าโทรในอตัราพิเศษและอัตราพิเศษสําหรับบริการพิมพ์ข้อความผ่านบริการพิมพ์ข้อความ ผ่าน

บริการ SMS บริการ Chat และบริการกระจายเสียง (Voice Chat) 
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ในเดือนพฤศจิกายน 2548 บริษัทได้นําเสนอนวัตกรรมใหม่ล่าสุดท่ียังไม่เคยมีคู่แข่งรายใดทํามาก่อน คือ บริการ “ซิม 

กระปกุ” โดยจดุเด่นของบริการดงักล่าว คือ ผู้ ใช้บริการจะได้รับสิทธิโทรฟรีเม่ือรับสายจากเบอร์ในเครือข่ายดีแทค โดยจะได้รับ

มลูค่าโทรฟรีตามจํานวนนาทีท่ีรับสาย ในอตัรานาทีละ 1 บาท (สงูสดุไม่เกิน 10 บาทต่อการรับสายหนึ่งครัง้) บริการชนิดนีย้งั

ช่วยแก้ปัญหาช่องสญัญาณเต็มจากการโทรข้ามโครงข่าย โดยกระตุ้นให้ผู้ ใช้บริการโทรหาเพ่ือนในกลุ่มภายในโครงข่ายของ

บริษัทเอง  

ในเดือนพฤษภาคม 2549 บริษัทได้เปิดให้บริการชุด “ซิมของเรา” ผู้ ใช้บริการจะได้รับซิมการ์ด 2 เลขหมายท่ีมีเลขหมายเรียง

ติดกนั และหากผู้ ใช้ 2 เลขหมายโทรหากนัจะไม่เสียค่าโทรตลอด 24 ชัว่โมง เม่ือเลขหมาย “ซิมของเรา” มีการเติมเงินในราคา

ตัง้แต ่100 บาทขึน้ไป เลขหมาย ”ซิมของเรา” อีก 1 เลขหมายจะได้รับโบนสัการเติมเงินฟรี 

ณ เดือนมิถนุายน 2549 บริษัทได้นําเสนอบริการใหม่ภายใต้ช่ือ “ซิมเปิล้” ซึ่งมีจุดเด่นท่ีมีอตัราค่าบริการอตัราเดียวและมีช่วง

ระยะเวลาการใช้งานได้ถึง 1 ปี ไม่วา่จะเติมเงินเท่าไร 

ตอ่มาในเดือนตลุาคม 2549 บริษัทได้ขยายตลาดในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยการเปิดตวั “ซิมม่วนซื่น” ซึง่ได้รับการตอบรับ

จากกลุ่มลกูค้าในภูมิภาคตะวนัออกเฉียงเหนือเป็นอย่างดี การบริการดงักล่าวมีจดุเด่นคือค่าบริการในอตัราต่ําสําหรับการโทร

ภายในเครือข่ายดีแทคของกลุ่มเลขหมายในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและมีช่วงระยะเวลาการใช้งานได้ถึง 1 ปี ไม่ว่าจะเติมเงิน

เท่าไรก็ตาม 

ในเดือนมกราคม 2550 บริษัทได้เปิดตวั “ซิมประหยดั” ซึ่งมีราคาถกูกว่าซิมประเภทอื่น เพ่ือเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการเปิดใช้

บริการโทรศพัท์ของบริษัทสําหรับผู้ใช้บริการรายใหม่ ทําให้ตลาดโทรศพัท์เคลื่อนท่ีมีการขยายตวัอย่างมาก อตัราค่าบริการจะ

คิดอตัราเดียวทกุเครือข่ายตลอด 24 ชัว่โมง 

เดือนตลุาคม 2550 บริษัทได้เปิดตวั “ซิมฝาแฝด” ซึ่งออกจําหน่ายเป็นแพ็กคู่ในจํานวนจํากดั โดยผู้ใช้บริการสามารถโทรหากนั

ฟรีตลอด 24 ชัว่โมง และเสียคา่บริการอตัราเดียวสําหรับการโทรไปยงัเลขหมายอื่นทกุเครือข่าย 

ต่อมาในเดือนธันวาคม 2550 บริษัทได้ขยายตลาดในภาคเหนือโดยการเปิดตวั “ซิมม่วนอ๊กม่วนใจ๋” ซึ่งได้รับการตอบรับเป็น

อย่างดี ซิมดงักล่าวออกจําหน่ายเป็นแพ็ก 4 เลขหมายในจํานวนจํากดั เฉพาะในเขตภาคเหนือเท่านัน้ โดยมีอตัราค่าบริการต่ํา

สําหรับการโทรไปยงัเลขหมายภายในแพ็กเดียวกนั และคา่บริการอตัราเดียวสําหรับการโทรไปยงัเลขหมายอื่นทกุเครือข่าย 

นอกจากนี ้บริษัทยังได้พัฒนาระบบตอบรับโทรศัพท์อัตโนมัติ (Interactive Voice Response) เพ่ือนําเสนอแพ็คเกจต่าง ๆ 

ให้แก่ลกูค้าในปัจจบุนั ซึง่ลกูค้าสามารถโทรไปท่ี 1003 เพ่ือท่ีจะรับฟังและสามารถเลือกแพ็คเกจท่ีต้องการได้ ซึง่ทําให้บริษัทมี

ความคล่องตวัสงูในการนําเสนอแพ็คเกจต่าง ๆ ให้กบัลกูค้า อีกทัง้ยงัเป็นการช่วยให้บริษัทสามารถสื่อสารข้อมลูของแพ็คเกจ

ใหม่ ๆ ให้กบัลกูค้าได้อย่างรวดเร็วเพ่ือตอบสนองภาวะการแข่งขนัท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจบุนั 

บริษัทมีกลยทุธ์สําหรับนวตักรรมแห่งผลิตภณัฑ์และบริการอย่างชดัเจน และการท่ีบริษัทได้พฒันามาอย่างต่อเน่ืองสะท้อนให้

เห็นถึงวตัถปุระสงค์หลกัของบริษัทในการตอบสนองความต้องการของลกูค้าและสร้างความพงึพอใจสงูสดุของผู้ใช้บริการ 

ช่องทางการเตมิเงนิ 

บริษัทตระหนกัถึงความสําคญัของช่องทางการเติมเงินในระบบเติมเงินจึงได้นําเสนอช่องทางใหม่ ๆ เพ่ิมเติมอย่างต่อเน่ืองเพ่ือ

ความสะดวกของผู้ ใช้บริการและเพ่ิมทางเลือกในการเติมเงินนอกเหนือจากการซือ้บตัรเติมเงินเท่านัน้ ช่องทางการเติมเงินใน

ปัจจบุนัที่บริษัทให้บริการ ได้แก่ 

(1) ช่องทางปกติสําหรับการซือ้บตัรเติมเงิน ซึง่มีจําหน่ายที่ร้านดีแทค สํานกังานบริการทกุสาขาทัว่ประเทศ และร้านของ

ตวัแทนจําหน่ายสินค้าอปุกรณ์โทรคมนาคม รวมทัง้ร้านค้าทัว่ไปที่มิใช่ร้านค้าที่จําหน่ายสินค้าโทรคมนาคมโดยตรง อาทิ 

ร้านสะดวกซือ้ สถานีบริการนํา้มนั ซุปเปอร์มาร์เก็ต เป็นต้น 
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(2) ช่องทางท่ีได้พฒันาขึน้ใหม่ รวมถึงช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ บริการเติมเงินผ่านตู้ เอทีเอ็ม บริการธนาคารอตัโนมติัทาง

โทรศัพท์ บริการธนาคารอัตโนมัติทางอินเตอร์เน็ต บริการเติมเงินด่วน (Express Refill) ท่ีร้านดีแทค และบริการแฮปปี ้

ออนไลน์ (ซึง่เป็นระบบเติมเงินแบบ E-Refill)  

บริษัทยังได้ขยายช่องทางการเติมเงินออกไปยังกลุ่มท่ีมิได้ประกอบกิจการโทรคมนาคม เพ่ืออํานวยความสะดวกและเข้าถึง

ลูกค้าในทุกพืน้ที่ เช่น ในปี 2546 บริษัทได้ร่วมกับ บจ. เนสท์เล่ (ไทย) ในการขยายช่องทางการเติมเงินผ่านรถเข็นจําหน่าย

ไอศกรีมเนสท์เล่ ในปี 2547 บริษัทได้ร่วมมือกบั บมจ. สหพฒันพิบลู ซึง่เป็นบริษัทผู้ผลิตและจําหน่ายผลิตภณัฑ์อปุโภคบริโภค

รายใหญ่ของประเทศไทย ในการจําหน่ายบัตรเติมเงินผ่านช่องทางจัดจําหน่ายร้านค้าปลีกในเครือสหพัฒนพิบูลท่ีมีอยู่กว่า 

50,000 แห่งทัว่ประเทศ  

ในเดือนมิถุนายน 2549 บริษัทได้นําเสนอบริการ “แฮปปีอ้อนไลน์” โดยเปิดเครือข่าย Massive Virtual Distribution ซึ่งเป็น

ระบบการเติมเงินแบบ E-Refill โดยผู้ ท่ีทําหน้าท่ีเป็นตวัแทนจําหน่ายมลูค่าเติมเงิน (Air Time) สามารถจําหน่ายมลูค่าเติมเงิน

จากโทรศพัท์เคลื่อนท่ีเคร่ืองหนึง่ไปยงัโทรศพัท์เคลื่อนที่อีกเคร่ืองหนึง่ ซึง่นบัเป็นการขยายช่องทางจําหน่ายบนโทรศพัท์มือถืออีก

ทางหนึ่ง โดยการร่วมมือกับพันธมิตรท่ีต้องการนําบริการเติมเงินไปสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับบริการท่ีมีอยู่ ซึ่งในขณะนีบ้ริษัทได้

ร่วมกบัร้านชายสี่บะหม่ีเก๊ียวในการใช้ร้านรถเข็นของชายสี่บะหม่ีเก๊ียวท่ีมีอยู่ทัว่ประเทศเป็นจดุเติมเงินแฮปปีอ้อนไลน์ นบัเป็น

การรุกคืบขยายช่องทางการจําหน่ายใหม่ ๆ อย่างรวดเร็ว 

ในปี 2550 บริษัทยงัมีการขยายช่องทางการจําหน่ายซิมการ์ดและช่องทางการเติมเงิน ทัง้ร้านค้าปลีกและเครือข่ายผู้ให้บริการ

เติมเงินแบบ E-Refill อย่างตอ่เน่ือง ตามการขยายเครือข่ายโทรศพัท์เคลื่อนท่ีของบริษัทไปยงัพืน้ท่ีห่างไกลในชนบท เพ่ือรองรับ

การขยายตวัของผู้ใช้บริการที่ยงัคงเติบโตอย่างตอ่เน่ืองในพืน้ที่ดงักลา่ว 

(ค) บริการเสริม (Value Added Services) 

บริการเสริม ได้แก่ บริการทางเสียงและบริการเสริมท่ีมิใช่บริการทางเสียง  

(1) บริการเสริมท่ีเป็นบริการทางเสียง (Voice Based) 

• บริการด้าน Call Management ได้แก่ บริการรับฝากข้อความด้วยเสียง บริการแจ้งเตือนสายท่ีไม่ได้รับ เป็นต้น 

• บริการออดิโอเท็กซ์ ได้แก่ บริการดดูวงชะตา บริการตรวจผลรางวลัสลากกินแบง่ บริการรายงานผลกีฬา เป็นต้น 

• บริการเสียงเพลงขณะเรียกรอสายหรือ Ring4U 

• บริการข้อมลูทางโทรศพัท์ท่ีให้บริการร่วมกบัพนัธมิตร ได้แก่ บริการ BUG 1113 เป็นต้น 

(2) บริการเสริมที่มิใช่บริการทางเสียง (Non-Voice) 

• บริการ SMS 

• บริการ MMS 

• บริการอินเตอร์เน็ตทางโทรศพัท์เคลื่อนที่ผ่านทางโครงข่าย WAP GPRS และ EDGE 

• บริการด้าน Content ตา่ง ๆ เช่น บริการดาวน์โหลดเสียงเรียกเข้า โลโก้ สกรีนเซฟเวอร์ เกมส์ เป็นต้น 
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รายได้จากบริการเสริมเปรียบเทียบกบัรายได้จากบริการทัง้หมด 

 2548 2549 2550 

รายได้จากบริการเสริม คิดเป็นร้อยละของ 
รายได้รวมจากการให้บริการ (ร้อยละ) 7 8 8 

รายได้รวมจากการให้บริการ (ล้านบาท) 41,979 47,013 64,491 

ท่ีมา บริษัท 

 

รายได้จากบริการเสริมต่าง ๆ มีการขยายตวัอย่างรวดเร็วเน่ืองจากมีการใช้บริการเพ่ิมมากขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง3kp-ภายหลงั

จากท่ีบริษัทได้พัฒนาโครงข่ายระบบข้อมูลความเร็วสูง EDGE ให้ครอบคลุมพืน้ท่ีให้บริการทั่วประเทศ ในปี 2548 บริษัทมี

รายได้จากบริการเสริมคิดเป็นร้อยละ 7 ของรายได้จากการให้บริการทัง้หมด ซึ่งเพ่ิมขึน้เป็นร้อยละ 8 ในปี 2549 และปี 2550 

อนาคตสําหรับธุรกิจด้านบริการเสริมยงัคงสามารถพฒันาได้อีกมาก อย่างไรก็ดี การขยายตวัของธุรกิจดงักลา่วยงัคงมีอปุสรรค

จากความไม่คุ้นเคยกบัการใช้เทคโนโลยีและโทรศพัท์เคลื่อนท่ีของผู้ ใช้บริการท่ีไม่ได้รองรับเทคโนโลยีสําหรับบริการเสริมบาง

ประเภท 

แม้ว่าในปัจจุบันรายได้จากการให้บริการเสริมท่ีมิใช่บริการทางเสียงโดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้บริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย 

(Mobile Internet) จะยังไม่สูงมากนัก แต่นับเป็นแหล่งรายได้ท่ีมีศักยภาพการเติบโตในอนาคต เน่ืองจากการใช้บริการมี

แนวโน้มขยายตัวเพ่ิมมากขึน้อันเน่ืองมาจากการลงทุนพัฒนาโครงข่ายในการให้บริการด้านนีอ้ย่างต่อเน่ือง และได้พัฒนา

โครงข่ายระบบข้อมลูความเร็วสงู EDGE ให้ครอบคลมุพืน้ท่ีสว่นใหญ่ของประเทศ ซึง่สามารถรองรับการสง่ข้อมลูจํานวนมากได้

ด้วยความเร็วสงู ดงัจะเห็นได้จากรายได้จากการให้บริการอินเตอร์เน็ตไร้สายท่ีเติบโตอย่างก้าวกระโดดในปี 2550 ซึ่งเป็นปีที่

บริษัทได้พฒันาระบบข้อมลูความเร็วสงู EDGE เสร็จสมบรูณ์ 

บริษัทได้ดําเนินกลยทุธ์ต่าง ๆ เพ่ือกระตุ้นให้มีการใช้บริการเสริมมากขึน้ จากการดําเนินการพบว่า ปัจจยัดงัจะกล่าวต่อไปนี ้มี

ผลอย่างมากในการตดัสนิใจใช้บริการเสริมของผู้ใช้บริการ 

• ปัจจัยด้านราคา  

บริษัทได้มีรายการส่งเสริมการขายสําหรับบริการเสริม SMS บริการเสริม MMS และบริการการดาวน์โหลดต่าง ๆ ผ่าน

โครงข่าย GPRS/EDGE โดยนําเสนอแพ็คเกจหลากหลายท่ีคุ้มค่า ซึง่ลกูค้าสามารถเลือกใช้สิทธิในการสง่ SMS และ/หรือ 

MMS ในอตัราค่าบริการต่อครัง้ท่ีต่ํากว่าอตัราปกติโดยคิดค่าบริการเป็นรายเดือน หรือเลือกแพ็คเกจ GPRS/EDGE เพ่ือ

ดาวน์โหลดผ่านโครงข่าย GPRS/EDGE โดยลกูค้าสามารถเลือกแพ็คเกจท่ีเหมาะสมกบัลกัษณะการใช้งาน ได้แก่ แพ็คเกจ

ค่าบริการเป็นรายเดือนคิดตามเวลาท่ีใช้งาน หรือแพ็คเกจค่าบริการรายเดือนคิดตามปริมาณข้อมูลท่ีดาวน์โหลด หรือ

แพ็คเกจค่าบริการเป็นรายวัน ซึ่งแพ็คเกจอัตราค่าบริการดังกล่าวมีส่วนช่วยให้ปริมาณการใช้บริการเสริมเพ่ิมสูงขึน้

เน่ืองจากลกูค้าได้รับความคุ้มคา่มากขึน้จากอตัราคา่บริการตอ่ครัง้ท่ีต่ําลง 

• การตัง้ค่าโทรศัพท์ 

บริษัทได้พฒันาระบบการให้บริการ Terminal Management เพ่ือให้พนกังานทราบวา่ผู้ใช้บริการใช้โทรศพัท์เคลื่อนที่รุ่นใด

และสามารถช่วยเหลือผู้ ใช้บริการในการตัง้ค่าโทรศพัท์เพ่ือใช้บริการ MMS หรือ GPRS/EDGE ได้สะดวกและง่ายยิ่งขึน้ 

ทัง้นี ้ผู้ ใช้บริการสามารถติดต่อ Call Center ของบริษัทหรือเข้าไปยงัเว็บไซต์เพ่ือขอรับบริการตัง้ค่าโทรศพัท์อย่างรวดเร็ว

ผ่านทางบริการ SMS ด้วยตนเอง 
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• ผู้ให้บริการด้าน Content และโปรแกรมการใช้งานต่าง ๆ  

ก า รข ย า ย ตั ว ข อ ง ก า รใ ช้ บ ริ ก า ร เส ริม ยั ง ขึ ้น อ ยู่ กั บ จํ า น ว น ผู้ ใ ห้ บ ริก า ร ด้ า น  Content แ ล ะ  Application  

ต่าง ๆ ท่ีมีความหลากหลาย ปัจจุบนับริษัทได้ร่วมกับพนัธมิตรทางธุรกิจผู้พฒันา Content หลายรายเพ่ือนําเสนอสินค้า

และบริการในด้านนีแ้ก่ผู้ใช้บริการ 

• คุณภาพของโครงข่าย 

บริษัทได้พฒันาโครงขา่ยสง่ข้อมลูไร้สายความเร็วสงูด้วยเทคโนโลยี GPRS/EDGE ครอบคลมุทัว่ประเทศเสร็จสมบรูณ์ในปี 

2550 หลังจากท่ีประสบความสําเร็จในการพัฒนา EDGE ในกรุงเทพมหานครและพืน้ท่ีในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาค

ตะวนัออก รวมทัง้จังหวัดใหญ่ ๆ ท่ีมีการใช้งานส่งผ่านข้อมูลในปริมาณสูงและจังหวัดท่องเท่ียว เช่น จังหวัดเชียงใหม่ 

จังหวัดภูเก็ต และเขตเมืองหาดใหญ่ เป็นต้น ทําให้ลูกค้าสามารถใช้บริการ MMS และเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตผ่านทาง

โทรศพัท์เคลื่อนที่ผ่านโครงข่าย GPRS/EDGE ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึน้ นอกจากนี ้บริษัทยงัได้มุ่งมัน่ท่ีจะรักษาโครงข่ายให้

สามารถรองรับการใช้บริการของลกูค้าได้ตลอดเวลา 

• กิจกรรมการให้ความรู้และกิจกรรมด้านการตลาด 

ในกรณีท่ีลกูค้าไม่คุ้นเคยกบับริการเสริมตา่ง ๆ บริษัทได้จดักิจกรรมให้ความรู้แก่ลกูค้าเก่ียวกบับริการใหม่ ๆ และวิธีการใช้

บริการอย่างต่อเน่ือง อาทิ ภาษาไทยซึ่งเป็นอุปสรรคท่ีสําคญัประการหนึ่งสําหรับลกูค้าคนไทยในการสื่อสารผ่านบริการ 

SMS และบริการ MMS เน่ืองจากการใช้บริการ SMS เป็นภาษาไทยจะยากกวา่การใช้บริการดงักลา่วเป็นภาษาองักฤษ แต่

มีลกูค้าเพียงจํานวนน้อยท่ีถนดัการใช้ภาษาองักฤษ ดงันัน้ การใช้บริการ SMS ในประเทศไทยจงึไม่เป็นที่แพร่หลายเหมือน

ในประเทศอื่น ในปี 2548 บริษัทจึงเร่ิมให้บริการ “ป๊อปป๊อป” เพ่ือเป็นการลดอปุสรรคดงักลา่ว โดยลกูค้าสามารถใช้บริการ

ส่งข้อความด้วยเสียงของตนเองแทนการพิมพ์ผ่านโทรศัพท์ ซึ่งสามารถส่งไปยงัทุกเลขหมายทุกระบบ ไม่ว่าจะเป็นเลข

หมายโทรศพัท์เคลื่อนที่หรือเลขหมายโทรศพัท์พืน้ฐาน บริการนีน้บัเป็นการช่วยแก้ปัญหาผู้ใช้บริการ SMS ทางหนึง่ 

• คุณลักษณะของเคร่ืองโทรศัพท์เคล่ือนที่ในปัจจบุัน 

เน่ืองจากเคร่ืองโทรศพัท์เคลื่อนที่จอสีท่ีสามารถรองรับบริการ MMS และใช้งานโครงข่าย GRPS/EDGE ได้มีแนวโน้มราคา

ท่ีลดลงและมีการวางจําหน่ายเคร่ืองโทรศัพท์เคลื่อนท่ี ท่ีมีฟังก์ชั่นการทํางานท่ีหลากหลายยิ่งขึน้  อีกทัง้ตลาด

โทรศพัท์เคลื่อนท่ีมือสองก็มีขนาดใหญ่ ซึ่งสามารถรองรับความต้องการของลกูค้าได้ดีในราคาท่ีต่ํากว่าโทรศพัท์เคลื่อนท่ี

เคร่ืองใหม่ ดงันัน้ บริษัทเช่ือวา่บริการเสริมจะเป็นปัจจยัสําคญัปัจจยัหนึง่ที่ช่วยผลกัดนัการขยายตวัของรายได้ในอนาคต 

บริษัทยังคงพัฒนาและนําเสนอเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพ่ือปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการเสริมอย่างต่อเน่ือง รวมทัง้ลด

อุปสรรคในการใช้บริการเสริมด้านข้อมูลโดยกําหนดอัตราค่าบริการท่ีเหมาะสมและจูงใจ และร่วมงานอย่างใกล้ชิดกับ

พนัธมิตรผู้พฒันา Content และ Application ตา่ง ๆ และจดักิจกรรมให้ความรู้แก่ผู้ใช้บริการเสริมอย่างตอ่เน่ือง 

(ง) บริการระหว่างประเทศ 

บริการระหว่างประเทศ ได้แก่ บริการโทรศพัท์ระหว่างประเทศท่ีให้ลกูค้าของบริษัทสามารถโทรออกต่างประเทศโดยตรงผ่าน

ทางโทรศัพท์เคลื่อนท่ีและบริการข้ามแดนอัตโนมัติ (International Roaming) ซึ่งบริษัทให้บริการแก่ลูกค้าของบริษัทเม่ือ

เดินทางออกนอกประเทศ (Outbound) และแก่ผู้ เดินทางมายงัประเทศไทยและเช่ือมโยงโครงข่ายกบับริษัท (Inbound)  

ในปัจจบุนั ลกูค้าของบริษัทท่ีโทรออกไปยงัต่างประเทศจะโทรผ่านโครงข่ายของ กสท. หรือทีโอที โดยบริษัทได้รวมค่าใช้บริการ

ของ กสท. ไว้ในใบเรียกเก็บค่าบริการของลกูค้าระบบรายเดือนท่ีใช้บริการผ่านโครงข่ายของ กสท. เพ่ืออํานวยความสะดวก

ให้แก่ลูกค้าของบริษัทมากยิ่งขึน้ ส่วนลูกค้าระบบเติมเงินจะมีการตัดยอดค่าใช้บริการโดยอัตโนมัติจากบริษัท โดยบริษัทจะ

นําไปชําระหนีค้า่บริการกบั กสท. หรือทีโอทีในภายหลงั ตามที่ กสท. และทีโอทีเรียกเก็บ 
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เม่ือเดือนกุมภาพนัธ์ 2550 บจ. ดีแทค เนทเวอร์ค ซึง่เป็นบริษัทย่อยของบริษัทได้รับใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมใน

การให้บริการโทรศพัท์ทางไกลระหวา่งประเทศจาก กทช. ปัจจบุนัได้เปิดให้บริการดงักลา่วแล้ว 

สําหรับบริการข้ามแดนอตัโนมติั ลกูค้าของบริษัททัง้ในระบบรายเดือนและระบบเติมเงินเม่ือเดินทางไปต่างประเทศจะสามารถ

ใช้โทรศพัท์เคลื่อนท่ีของบริษัทผ่านเครือข่ายผู้ ร่วมให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีในต่างประเทศได้ทัว่โลก โดย ณ ปัจจบุนั บริการ

ดงักลา่วครอบคลมุพืน้ท่ีให้บริการ ดงันี ้

บริการข้ามแดนอตัโนมัต ิ
จาํนวน
ประเทศ 

จาํนวน         
ผู้ให้บริการ 

บริการโทรออกและรับสายเรียกเข้า (Voice Roaming) และบริการรับสง่ข้อความ
ตวัอกัษร (SMS Roaming) สําหรับผู้ใช้บริการระบบรายเดือน 140 350 

บริการโทรออกและรับสายเรียกเข้า (Voice Roaming) และบริการรับสง่ข้อความ
ตวัอกัษร (SMS Roaming) สําหรับผู้ใช้บริการระบบเติมเงิน 24 30 

บริการรับส่งข้อมูล (GPRS Roaming) และบริการรับส่งข้อความมัลติมีเดีย (MMS 
Roaming) 92 203 

บริการเสริมอืน่ ๆ (เช่น บริการแสดงหมายเลขเรียกเข้า บริการเตือนสายท่ีไม่ได้รับ  
บริการโอนสายอตัโนมติั บริการระงบัการโทรออกหรือเรียกเข้า) 140 350 

 

รายได้จากการให้บริการข้ามแดนอตัโนมติัสําหรับลกูค้าท่ีเดินทางออกนอกประเทศและผู้ เดินทางมายงัประเทศไทยนบัเป็นหนึ่ง

ในบริการท่ีบริษัทให้ความสําคญั ทัง้นี ้รายได้จากการให้บริการข้ามแดนอตัโนมติัขยายตวัอย่างต่อเน่ืองโดยมีสาเหตุหลกัมา

จากคุณภาพโครงข่ายท่ีพฒันาดีขึน้อย่างต่อเน่ืองของบริษัทและการขยายตวัของธุรกิจท่องเท่ียวและสภาพเศรษฐกิจโดยรวม

ของประเทศ 

ท่ีมา บริษัท 

 

ธุรกิจท่องเท่ียวในประเทศมีผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัต่อรายได้ของการให้บริการข้ามแดนอตัโนมติัที่ได้รับจากผู้ที่เดินทางเข้า

ประเทศ ซึ่งประกอบด้วยนักท่องเท่ียวและนักธุรกิจ ในสภาวะปกติช่วงไตรมาสท่ี  2 และไตรมาสท่ี 3 ถือเป็นช่วงนอกฤดูกาล

ท่องเท่ียวของประเทศไทย รายได้จากการให้บริการข้ามแดนอตัโนมติัในรอบระยะเวลาดงักล่าวจึงต่ํากว่าในช่วงไตรมาสอื่น ใน

เดือนธันวาคม 2547 ประเทศไทยได้ประสบภยัพิบติัจากคลื่นสึนามิ ซึ่งส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อธุรกิจท่องเท่ียว เหตกุารณ์

ดังกล่าวมีผลทําให้รายได้จากการให้บริการข้ามแดนอัตโนมัติของบริษัทในปี 2548 ลดลงเม่ือเทียบกับรายได้รวมจากการ

ให้บริการ ทัง้นี ้ตัง้แต่ปี 2549 ธุรกิจท่องเที่ยวได้ฟืน้ตวัดีขึน้จึงส่งผลให้รายได้ของการให้บริการข้ามแดนอตัโนมติัมีสดัส่วนเพ่ิม

สงูขึน้ สําหรับปี 2550 รายได้จากการให้บริการข้ามแดนอัตโนมัติเพ่ิมขึน้เพียงเล็กน้อยจากปีก่อน ส่วนหนึ่งมีสาเหตุมาจาก

สถานการณ์ทางการเมืองในประเทศ 

บริษัทคาดว่ารายได้จากการให้บริการโทรศัพท์ข้ามแดนอัตโนมัติ ซึ่งบริษัทจะดําเนินการผ่าน บจ. ดีแทค เนทเวอร์ค จะเพ่ิม

สงูขึน้ในอนาคต เน่ืองจากบริษัทสามารถให้บริการโทรศพัท์ทางไกลระหวา่งประเทศแก่ลกูค้าได้โดยตรงตามใบอนญุาตประกอบ

กิจการโทรคมนาคมในการให้บริการโทรศพัท์ทางไกลระหวา่งประเทศที่ บจ. ดีแทค เนทเวอร์ค ได้รับจาก กทช. 

 2548 2549 2550 

รายได้จากการให้บริการข้ามแดนอตัโนมติั คิดเป็นร้อยละ
ของรายได้รวมจากการให้บริการ (ร้อยละ) 4 5 4 

รายได้รวมจากการให้บริการ (ล้านบาท) 41,979 47,013 64,491 
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(จ) กลุ่มองค์กรธุรกิจ 

ลกูค้าในกลุม่องค์กรธุรกิจ ได้แก่ กลุม่ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และกลุม่ลกูค้าองค์กร 

(1) กลุม่ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 

กลุ่มลกูค้า SMEs นบัว่าเป็นตลาดท่ีมีศกัยภาพสงู บริษัทได้นําเสนอบริการและโซลชูัน่ท่ีเหมาะสมสําหรับกลุ่ม ลกูค้า SMEs ซึง่

มีความหลากหลายและเป็นประโยชน์โดยตรงต่อกลุ่ม SMEs ท่ีสามารถช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานและรวมถึงการลด

ต้นทุนในการประกอบธุรกิจได้เป็นอย่างดี โดยกลุ่มลกูค้า SMEs นีจ้ะต้องมีเลขหมายท่ีจดทะเบียนไว้อย่างน้อย 3 เลขหมาย 

พร้อมเอกสารสําคญัในการจดทะเบียนบริษัทของลกูค้า 

โซลชูัน่ท่ีหลากหลายและเหมาะสมตอ่กลุม่ SMEs ที่นําเสนอตอ่ลกูค้า SMEs ณ ปัจจบุนั ได้แก่ อตัราคา่โทรพิเศษเม่ือโทรหาเลข

หมายภายในบริษัทของลกูค้ารายเดียวกนั (หรือ In-group Calling) การทําการตลาด โฆษณาสินค้า สร้างการรับรู้ให้กบัลกูค้า

ปลายทางของกลุ่ม SMEs ด้วยการรับส่งข้อมูลผ่านมือถือ (หรือ Corporate SMS) หรือด้วยเทคโนโลยีไร้สายความเร็วสูง ที่

สามารถเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตผ่านเครือข่าย GPRS และ EDGE ซึ่งช่วยให้กลุ่ม SMEs มีความยืดหยุ่นและอิสระในการทํางาน 

สามารถทํางานได้ทกุท่ีทกุเวลา เป็นต้น 

บริการสําคญัต่างๆ ท่ีมีท่ีรองรับความต้องการของกลุ่ม SMEs ในปัจจุบนั เช่น ใบแจ้งหนีค้่าบริการเพียงใบเดียวสําหรับทกุเลข

หมายในกลุ่ม สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายของแต่ละเลขหมายท่ีจดทะเบียน อัตราค่าโทรศัพท์ราคาพิเศษ สามารถเช็คยอด

ค่าใช้จ่ายผ่านมือถือได้ตลอดเวลา ซึ่งบริการต่างๆ เหล่านีน้ัน้ทําให้กลุ่ม SMEs สามารถท่ีจะควบคุมและตรวจสอบค่าใช้จ่าย

ชองบริษัทได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึน้ นอกจากนีลู้กค้ากลุ่ม SMEs จะได้รับสิทธิพิเศษต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นลักษณะของส่วนลด

ร้านค้าหรือบริการต่างๆ ท่ีจําเป็นทางธุรกิจ การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ด้านต่างๆ ในการประกอบธุรกิจผ่าน

โปรแกรมหรือการจดัสมัมนาตา่งๆ รวมไปถึง กิจกรรมบนัเทิงหรือกิจกรรมเพ่ือสงัคมตา่งๆ 

(2) กลุม่ลกูค้าองค์กร 

กลุม่ลกูค้าองค์กร หรือ Corporate Enterprise เป็นตลาดที่มีศกัยภาพและเป็นกลุม่ที่เป็นรายได้หลกัของสว่นธุรกิจของบริษัท ณ 

ปัจจบุนั ทางบริษัทได้มุ่งเน้นกลุ่มลกูค้าองค์กรไปตามประเภทของอตุสาหกรรม ซึง่โดยหลกัๆ แล้วจะมี อตุสากรรมธนาคารและ

การเงิน (Banking & Finance) อตุสาหกรรมการผลิต (Manufacturing) อตุสาหกรรมค้าส่งและค้าปลีก (Wholesale & Retail) 

อตุสาหกรรมบริการ (Services) บริษัทได้พฒันาและนําเสนอบริการและโซลชูัน่แก่กลุ่มลกูค้าองค์กรอย่างต่อเน่ือง ด้วยความ

หลากหลายและเหมาะสมของบริการและโซลชูัน่ต่อแตล่ะประเภทของอตุสาหกรรมนี ้เป็นสิ่งท่ีช่วยทําให้ธุรกิจขององค์กรแตล่ะ

ภาคอตุสาหกรรมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ิมมากขึน้ได้ 

นอกจากรูปแบบของแพ็กเกจการโทรในรูปแบบปกติท่ีมีอยู่ตามท้องตลาด หรือแพ็คเกจการโทรที่จดัทําขึน้พิเศษให้เหมาะสมกบั

แต่ละองค์กรโดยเฉพาะ เช่น การจัดสรรค่าโทรพิเศษภายในกลุ่มองค์กรเดียวกัน บริษัทยงัมีโซลชูั่นอื่นๆ ที่สามารถตอบโจทย์

ความต้องการของแตล่ะองค์กรได้ ซึง่ได้แก่ 

• โซลูชั่น Corporate SMS สามารถช่วยลูกค้าในการส่งผ่านข้อมูลข่าวสารภายในองค์กร หรือทําการตลาดเพ่ือกระตุ้ น

ยอดขายขององค์กรนัน้ๆ ได้ 

• โซลชูัน่ PushMail สามารถช่วยให้ลกูค้าสามารถเช็ค E-mail ผ่านโทรศพัท์มือถือ หรือพีดีเอโฟนได้ ซึง่ทําให้มีความยืดหยุ่น

ในการทํางาน ได้ทกุที่ทกุเวลา 

• โซลชูัน่ Enhanced Voice Connect สามารถช่วยให้ลกูค้าควบคมุค่าใช้จ่ายค่าโทรศพัท์ภายในประเทศ โดยใช้เลขหมาย

ตอ่ภายในโทรไปยงัเลขหมายได้สงูสดุ 30 เลขหมายในคราวเดียวกนัในอตัราคา่โทรพิเศษทัว่ประเทศ 
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• โซลูชั่นที่ประยุกต์ผ่านเครือข่าย GPRS/EDGE ดังเช่น ระบบติดตามยานพาหนะ (Fleet Management) ระบบงานขาย

อจัฉริยะ (Sales Forced Automation) ระบบแจ้งเตือนอตัโนมติั (Automatic Alert Service) 

นอกจากโซลชูัน้หลกัต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้น บริษัทยงัมีบริการอื่นๆ ท่ีรองรับความต้องการขององค์กรในรูปแบบของการใช้งาน

โทรออกต่างประเทศ (IDD: International Direct Dialing) และการนําโทรศัพท์หรืออุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้องไปใช้งานต่างประเทศ 

(IR: International Roaming) 

ปัจจุบนั บริษัทมุ่งเน้นความสําคญัในเร่ืองการให้บริการต่อลกูค้าองค์กร โดยแต่ละองค์กรจะได้รับการบริการหลงัการขายจาก

ทีมงานที่จดัสรรมาดแูลโดยเฉพาะ สามารถยืดระยะเวลาการชําระค่าบริการ บริการใบแจ้งหนีค้า่บริการเพียงใบเดียวสําหรับทกุ

เลขหมายในกลุ่ม อีกทัง้ยงัสามารถแยกสดัส่วนของการเรียกเก็บเงินของค่าใช้จ่ายส่วนองค์กรและจากการใช้งานของพนกังาน 

หรือ บริการ Dual Bill นอกจากนีล้กูค้าองค์กรสามารถได้รับสิทธิพิเศษและกิจกรรมตา่งๆ ท่ีจดัขึน้ให้โดยเฉพาะ 

(ฉ) การให้บริการลูกค้า 

การให้บริการแก่ลกูค้าของบริษัทเป็นปัจจยัสําคญัประการหนึ่งท่ีทําให้บริษัทแตกต่างจากคู่แข่งขนั ดงันัน้ ปรัชญาองค์กรของ

บริษัทจึงเน้นในเร่ืองการให้บริการท่ีเป็นมิตร ดแูลใส่ใจ และให้บริการสอดคล้องกบัความต้องการของลกูค้า ซึง่เป็นการตอกยํา้

ถึงความตัง้ใจท่ีจะให้บริการอนัเป็นเลิศแก่ลกูค้า 

บริษัทมุ่งพฒันาการให้บริการแก่ลกูค้าผ่านช่องทางตา่ง ๆ อย่างตอ่เน่ือง ดงันี ้

(1) Call Center  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 บริษัทมี Call Center 5 แห่ง ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จังหวดัปทุมธานี จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัด

นครราชสีมา และจงัหวดัสรุาษฏร์ธานี โดยมีพนกังานให้บริการลกูค้าทางโทรศพัท์ประมาณ 2,300 คน ซึง่มีหน้าท่ีให้คําแนะนํา

การใช้บริการใหม่ ๆ บริการตอบข้อซกัถามแก้ไขปัญหาการใช้บริการ เปลี่ยนแปลงประเภทการใช้บริการ และให้ข้อมลูเก่ียวกบั

ค่าใช้บริการแก่ลูกค้า รับแจ้งปัญหาการใช้บริการโครงข่ายและปัญหาอื่น ๆ รวมทัง้รับแจ้งเหตุฉุกเฉินต่าง ๆ จากลูกค้า โดย

สามารถให้บริการทัง้ในภาษาไทย ภาษาองักฤษ ภาษายาวี ภาษาจีน และภาษาญ่ีปุ่ น และในอนาคตจะเปิดให้บริการในภาษา

พม่า และภาษาอื่น ๆ เพ่ิมเติมอีกด้วย 

ลกูค้าสามารถติดต่อ Call Center ท่ีหมายเลข 1678 ได้ทัง้จากโทรศพัท์เคลื่อนท่ีและจากโทรศพัท์พืน้ฐานตลอด 24 ชัว่โมง ทกุ

วนัไม่มีวนัหยดุ รวมทัง้สามารถติดต่อผ่านระบบ Video Phone บนเคร่ือง Self Service Kiosk ของบริษัทและเว็บไซต์ของบริษัท

หรือทางอีเมล์ได้เช่นกนั 

บริษัทตระหนกัถึงความสําคญัอย่างยิง่ตอ่เป้าหมายการให้บริการท่ีดีเยี่ยมแก่ลกูค้าจงึได้นํากลยทุธ์การให้บริการลกูค้าเป็นกลุ่ม

ย่อย โดยจดัแบ่งพนกังานให้บริการออกเป็นกลุ่มเพ่ือให้บริการและสร้างความสมัพนัธ์กบัลกูค้าในแต่ละกลุ่มและรองรับความ

ต้องการของลกูค้าได้ตรงจุดมากยิ่งขึน้ อาทิ ลกูค้าระบบรายเดือน ลกูค้าระบบเติมเงิน ลกูค้าวยัรุ่นท่ีสนใจบริการเสริมต่าง ๆ 

ลกูค้า SMEs และลกูค้าองค์กร นอกจากนี ้บริษัทยงัได้มีการจดัทีมงานเฉพาะเพ่ือดูแลลกูค้าในกลุ่มลกูค้าระบบรายเดือนท่ีใช้

บริการในแต่ละแพ็คเกจ อาทิ ลูกค้าแพ็คเกจ Maximize สามารถติดต่อหมายเลข 1899 เพ่ือเรียกใช้บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 

สําหรับลกูค้าท่ีต้องการความช่วยเหลือด้านรถยนต์ เช่น บริการลากรถ หรือต้องการความช่วยเหลือด้านท่ีอยู่อาศยั กรณีระบบ

สาธารณปูโภคขดัข้อง เช่น บริการซอ่มระบบประปา หรือ ระบบไฟฟ้าหรือบริการอื่น ๆ ได้โดยตรง 

สําหรับการสนับสนุนการให้บริการข้อมลูต่าง ๆ นัน้ บริษัทได้พฒันาระบบให้บริการ Terminal Management เพ่ือให้พนกังาน

ทราบว่าผู้ใช้บริการใช้โทรศพัท์มือถือรุ่นใดและสามารถช่วยเหลือผู้ ใช้บริการในการตัง้คา่โทรศพัท์เพ่ือใช้งานบริการ GPRS หรือ 

EDGE / MMS ได้อย่างรวดเร็ว และสะดวกมากขึน้    

นอกจากนัน้ บริษัทได้พัฒนาโทรศัพท์อัตโนมัติ (Interactive Voice Response System) ระบบใหม่ ซึ่งจะทําให้ผู้ ใช้บริการท่ี

ติดต่อมายงั Call Center สามารถทํารายการบางประเภทได้ด้วยตนเองจากระบบอตัโนมติัท่ีได้ตัง้ไว้โดยไม่ต้องผ่านพนกังาน 
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เช่น การตัง้ค่าโทรศัพท์เพ่ือใช้บริการ GPRS หรือ EDGE และการสมัครบริการเสริมต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง ไม่เพียงเท่านี ้ยังมี

บริการสํารวจความพึงพอใจของลูกค้า  (Post Call Satisfaction Survey) และการแจ้งข้อมูลระหว่างลูกค้ารอสายพนักงาน 

(Message on Hold) เพ่ือเพ่ิมความสะดวกให้กับลูกค้าในการใช้บริการ DTAC Call Center มากยิ่งขึน้ และบริษัทยังอยู่

ระหว่างการพฒันาบริการใหม่ ๆ เพ่ิมขึน้อีกอย่างต่อเน่ือง ซึ่งจะเน้นการให้บริการท่ีทําให้ลกูค้าใช้บริการได้อย่างสะดวก และมี

คณุภาพมากยิ่งขึน้ 

(2) สํานกังานบริการ 

บริษัทได้ยกระดบัมาตรฐานการให้บริการในสํานกังานบริการทัว่ประเทศ รวมทัง้เพ่ิมประเภทการให้บริการภายใต้แนวคิด Wow 

Service ซึ่งอํานวยความสะดวกแก่ลูกค้าด้วยบริการต่าง ๆ อย่างครบครัน ณ จุดเดียวท่ีรวดเร็ว เป็นกันเอง และทนัสมยั เพ่ือ

สร้างความประทบัใจให้แก่ลกูค้า รวมทัง้การแนะนําให้ลกูค้าหนัมาใช้บริการเสริมใหม่ ๆ ที่นําเสนอมากขึน้ 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2550 บริษัทมีสํานกังานบริการทัง้สิน้ 23 แห่ง โดยตัง้อยู่ในกรุงเทพมหานคร 11 แห่งและในจงัหวดัใหญ่ ๆ 

ทัว่ประเทศอีก 12 แห่ง ตามปกติสํานกังานบริการของบริษัทจะตัง้อยู่ในย่านชมุชน เช่น ศนูย์การค้า เป็นต้น 

บริการตา่ง ๆ ท่ีสํานกังานบริการจดัเตรียมไว้สําหรับลกูค้า อาทิ 

• บริการครบครัน ณ จดุเดียวหรือ One-Stop Service ซึง่ลกูค้าสามารถทํารายการตา่ง ๆ เช่น เปิดใช้บริการ ชําระคา่บริการ 

เปลี่ยนโปรโมชัน่ เปิดหรือระงบัการโทรทางไกลตา่งประเทศ เปลีย่นช่ือผู้จดทะเบียนใช้บริการ โอนเลขหมาย ขอมีซมิการ์ด

ใหม่ สมคัรบริการเสริม และกิจกรรมสร้างความสมัพนัธ์กบัลกูค้า เป็นต้น 

• มมุให้บริการเสริม เป็นจดุนําเสนอบริการเสริมใหม่ ๆ ให้ลกูค้าได้รับทราบและทดลองใช้ด้วยตนเอง รวมทัง้บริการตัง้คา่

โทรศพัท์เพ่ือใช้บริการ MMS และ GPRS หรือ EDGE บริการพิมพ์ภาพ ซึง่ลกูค้าสามารถพิมพ์ภาพจากเคร่ืองโทรศพัท์ได้

ด้วยตนเอง 

• มมุบริการตนเองหรือระบบ Self Service Kiosk ซึง่ลกูค้าสามารถดขู้อมลูหรือทํารายการตา่ง ๆ ทางอินเตอร์เน็ตหรือผา่น

คอมพิวเตอร์ออนไลน์ได้ด้วยตนเอง นอกจากนี ้ ยงัมีกล้องเว็บแคมเพ่ือให้บริการโทรศพัท์ติดตอ่เจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการผ่านวี

ดีทศัน์ 

• บริการ Queue Plus ซึง่บริษัทจดัทําขึน้เพ่ือสามารถจดัลําดบัการให้บริการ และให้บริการได้ตรงตามความประสงค์ของ

ลกูค้าแตล่ะกลุม่ 

(3) กลยทุธ์การบริหารงานลกูค้าสมัพนัธ์หรือ CRM 

ในสภาวะการแข่งขนัท่ีรุนแรงในตลาดและการนํากลยทุธ์ด้านราคามาใช้เพ่ือแสวงหาลกูค้า บริษัทตระหนกัดีถึงความสําคญัของ

การนํากลยุทธ์ CRM มาใช้เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีกับลูกค้าและเพ่ือรักษาฐานลูกค้า โดยบริษัทได้วิเคราะห์ข้อมูลความ

ต้องการของลกูค้าเพ่ือจดักิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเหมาะสมกบัลกูค้าและช่วยในการรักษาฐานลกูค้า อาทิ เช่นประกนัชีวิต Life Care 

สําหรับลกูค้าระบบรายเดือน  และกิจกรรมบญัชีแฮปปีส้ะสมสขุสําหรับลกูค้าระบบเติมเงิน ซึ่งลกูค้าจะได้รับการเติมเงิน 100 

บาท ทุก ๆ 3 เดือน เป็นต้น ทัง้นี ้บริษัทจะยังคงพัฒนานวตักรรมด้าน CRM เพ่ือรักษาและพัฒนาความสมัพันธ์ท่ีดีกับกลุ่ม

ลกูค้าอย่างตอ่เน่ือง 

(4) การปรับปรุงและพฒันาบคุลากร 

บริษัทมุ่งมั่นในการรักษามาตรฐานการให้บริการไว้โดยได้จัดทําระบบติดตามตรวจสอบและทบทวนเพ่ือดูแลมาตรฐานการ

ให้บริการของเจ้าหน้าท่ี Call Center อย่างตอ่เน่ือง รวมทัง้กําหนดดชันีและระดบัคา่มาตรฐานเพ่ือวดัประเมินประสิทธิภาพของ

เจ้าหน้าที่บริการ อาทิ ระยะเวลารอสายเม่ือลูกค้าโทรเข้ามายัง Call Center จํานวนครัง้ท่ีโทรมารับบริการ จํานวนสายท่ีรับ 
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ความถูกต้องของข้อมูลท่ีให้กับลูกค้า การวัดความพึงพอใจของผู้ ใช้บริการจากลูกค้า เป็นต้น นอกจากนี ้บริษัทยังได้จัด

โครงการฝึกอบรมพนกังานอย่างตอ่เน่ืองเพ่ือรักษาระดบัมาตรฐานการให้บริการไว้ 

3.1.2 การจาํหน่ายและช่องทางการจาํหน่าย  

(ก) กิจกรรมทางการตลาด 

บริษัทใช้ช่ือ “ดีแทค” (DTAC) เป็นช่ือทางการค้ามาตัง้แตปี่ 2544 ซึง่กลายเป็นช่ือที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในประเทศ

ไทย บริษัทเป็นผู้ ริเร่ิมในการนําเสนอนวัตกรรมต่าง ๆ ด้านการตลาด รวมถึงการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ การบริการ และรายการ

ส่งเสริมการขายใหม่ ๆ อย่างต่อเน่ือง กิจกรรมทางการตลาดนบัเป็นกลยทุธ์สําคญัท่ีจะสื่อสารให้ลกูค้ารับทราบและเข้าใจใน

บริการต่าง ๆ ท่ีบริษัทนําเสนอและตระหนักว่าบริษัทเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจและการดําเนินชีวิตของลูกค้า กิจกรรมทาง

การตลาดนอกเหนือจากการเปิดตวัผลิตภณัฑ์แล้วยงัประกอบด้วยกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างฐานะทางการตลาด ภาพลกัษณ์ของ

องค์กร และกิจกรรมเพ่ือสงัคม นอกจากนี ้บริษัทยงัทําการสํารวจตลาดอย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้เข้าใจความต้องการของลกูค้า ซึ่ง

ช่วยให้การจดัทํากิจกรรมทางการตลาดมีประสิทธิภาพและสร้างความพงึพอใจสงูสดุให้แก่ลกูค้า 

บริษัทยงัจดักิจกรรมทางการตลาดกบัร้านค้าตวัแทนจําหน่ายหรือดีลเลอร์เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์และบริการเพ่ือให้ดีลเลอร์เข้าใจถึง

นวตักรรมตา่ง ๆ ด้านการบริการ บริการเสริม และกลยทุธ์ราคา รวมทัง้การพฒันาโครงข่ายของบริษัท นอกจากนี ้ยงัมีกิจกรรมที่

ตวัแทนของบริษัทไปเยี่ยมร้านค้าเพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นและตรวจสอบการดําเนินงานและการให้บริการกบัลกูค้าของร้านค้าแต่ละ

รายเพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายและมาตรฐานการให้บริการของบริษัท 

(ข) การจัดจาํหน่าย 

การจดัจําหน่ายนบัเป็นเคร่ืองมือและช่องทางที่สําคญัในการสนบัสนนุการดําเนินธุรกิจของบริษัทและการขยายเครือข่ายการจดั

จําหน่ายเพ่ือให้ลกูค้าสามารถใช้ผลิตภณัฑ์และบริการของบริษัทได้อย่างแพร่หลายและสะดวกสบายยิ่งขึน้ ขณะเดียวกนัก็เป็น

การขยายฐานลกูค้ารายใหม่และรักษากลุ่มลกูค้าปัจจุบนัไว้ ทัง้นี ้การจดัจําหน่ายชุดเลขหมายและบตัรเติมเงินของบริษัทมี 2 

ช่องทางหลกัคือ การจําหน่ายผ่านร้านดีแทค และการจําหน่ายผ่านตวัแทนจําหน่ายอิสระ ทัง้นี ้การจําหน่ายในทัง้ 2 ช่องทาง

ดงักลา่วจะกระทําผ่านยดีู ซึง่บริษัทร่วมของบริษัท (โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 25 ของจํานวนหุ้นท่ีได้จําหน่ายแล้วทัง้หมดของยดีู)  

ยกเว้นการจัดจําหน่ายผ่านร้านดีแทคท่ีบริษัทเป็นเจ้าของร้านค้า (ณ ปัจจุบันมีจํานวน 7 แห่ง) โดยร้านดีแทคที่บริษัทเป็น

เจ้าของจะได้รับสินค้าจากบริษัทโดยตรงเพ่ือจําหน่ายให้แก่ลกูค้าและผู้ใช้บริการ นอกจากนี ้ตัง้แต่ปี 2549 เป็นต้นมา บริษัทได้

ให้บริการเติมเงินแบบอิเลก็ทรอนิกส์แก่ผู้ใช้บริการโทรศพัท์ในระบบเติมเงินอีกด้วย 

ในอดีตก่อนเดือนมิถนุายน 2545 บริษัทซือ้เคร่ืองโทรศพัท์เคลื่อนท่ีและอปุกรณ์เสริมโดยตรงจากผู้ผลิตและผู้ ค้าส่งเพ่ือนํามา

จําหน่ายให้แก่ตวัแทนจําหน่ายอิสระและร้านดีแทค ต่อมาในเดือนมิถนุายน 2545 บริษัทได้โอนสญัญาระหว่างบริษัทและผู้ ค้า 

รวมทัง้จําหน่ายเคร่ืองโทรศัพท์คงคลังเกือบทัง้หมดให้ยูดี ซึ่งยูดีตกลงเป็นผู้ จัดจําหน่ายเคร่ืองโทรศัพท์เคลื่อนที่  ชุด 

เลขหมาย และบตัรเติมเงินให้แก่ตวัแทนจําหน่ายอิสระและร้านดีแทค โดยบริษัทจําหน่ายชดุเลขหมายให้ยดีูในราคาท่ีมีส่วนลด

จากราคาขายปลีก โดยมีระยะเวลาการชําระหนีโ้ดยเฉลี่ย 45-50 วนั 

ทัง้นี ้การจดัจําหน่ายสินค้าและบริการของบริษัทดงักล่าวอยู่ภายใต้สญัญา Service Level Agreement ที่ยูดีเข้าทํากับบริษัท 

ซึง่สญัญาดงักล่าวได้กําหนดเง่ือนไขเก่ียวกบัการตัง้ราคาและผลการดําเนินงาน โดยยดีูมีหน้าท่ีให้บริการเก่ียวกบัช่องทางการ

จดัจําหน่ายชุดเลขหมายและบตัรเติมเงิน ซึ่งรวมถึงการจัดจําหน่าย การเก็บรักษา การเรียกคืนสินค้า และการประเมินความ

น่าเช่ือถือของตวัแทนจําหน่าย อย่างไรก็ตาม บริษัทยงัคงบริหารงานการจัดจําหน่ายในส่วนท่ีเก่ียวกับการติดต่อกับตัวแทน

จําหน่ายเพ่ือดแูลให้ตวัแทนจําหน่ายได้รับสินค้าอย่างเพียงพอและได้รับข้อมลูเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์และบริการใหม่ ๆ ของบริษัท

อยู่ตลอดเวลา 
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(1) ร้านดีแทค 

ร้านดีแทคเป็นช่องทางในการจัดจําหน่ายท่ีสําคัญและยังเป็นช่องทางในการให้บริการลูกค้าของบริษัทอีกด้วย ณ วันท่ี 17 

มีนาคม 2551 ร้านดีแทคมีจํานวนทัง้สิน้ 302 แห่ง ซึง่บริษัทเป็นผู้ ดําเนินการเองจํานวน 7 แห่ง และดําเนินการภายใต้สญัญาแฟ

รนไชส์กบับริษัทอีก 295 แห่ง  

จํานวนร้านดีแทค ณ วนัที่ 17 มีนาคม 2551 

หน่วย : ร้าน 

สถานที่ บริษัทดาํเนินการเอง ร้านแฟรนไชส์ รวม 

กรุงเทพมหานคร 7 116 123 

จงัหวดัอื่น ๆ - 179 179 

รวม 7 295 302 

 

ร้านดีแทคนบัเป็นหนึ่งในเครือข่ายร้านค้าปลีกโทรศพัท์เคลื่อนท่ีและอุปกรณ์ รวมถึงการให้บริการหลงัการขายในด้านอื่น ๆ ท่ี

ใหญ่ที่สุดรายหนึ่งในประเทศ ซึ่งลูกค้าสามารถเลือกซือ้เคร่ืองโทรศัพท์ ชุดเลขหมาย บัตรเติมเงิน และบริการเติมเงิน

อิเล็กทรอนิกส์ รวมทัง้อุปกรณ์สื่อสารอื่น ๆ และรับชําระค่าใช้บริการและให้บริการหลังการขายแก่ลูกค้า นอกจากนี ้ร้าน 

ดีแทคบางสาขายงัให้บริการซอ่มเคร่ืองโทรศพัท์เคลื่อนที่อีกด้วย 

ในปีท่ีผ่านมาร้านดีแทคได้มีการพฒันาให้เป็นสํานักงานบริการดีแทคสาขาย่อย (DTAC Center) โดยมีการให้บริการโดยเน้น

รูปแบบของ One-Stop Service ซึง่สามารถทําธุรกรรมได้เหมือนกบั Service Hall และมีการบริการเพ่ิมขึน้อีก 41 รายการจาก

การบริการท่ีร้านดีแทคสามารถทําได้ โดยในจํานวนร้านดีแทคทัง้ 302 ร้าน ณ วันที่  17 มีนาคม 2551 ร้านดีแทคใน

กรุงเทพมหานครจํานวน 48 ร้าน และร้านดีแทคในต่างจงัหวดัอีก 74 ร้านได้ถกูพฒันาให้เป็นสํานกังานบริการดีแทคสาขาย่อย

แล้ว 

ในปัจจบุนับริษัทได้นําเอาระบบตรวจเช็คและตรวจสอบถงึการให้บริการและการดําเนินธุรกิจอย่างเป็นมาตรฐาน โดยจดัตัง้

ทีมงานปฏิบติัการ กลา่วคือ ผู้ให้การปรึกษาทางธรุกิจ (Business Consultant) ของบริษัทเข้าไปให้คําปรึกษาถึงการทํางาน

อย่างเป็นระบบเพ่ือให้เกิดความพึงพอใจสงูสดุแก่ลกูค้าในทกุระดบั อีกทัง้ได้เน้นการฝึกอบรมให้แก่พนกังานของร้านแฟรนไชน์

ในทกุระดบัเพ่ือให้มีความรู้ความสามารถในการให้บริการกบัลกูค้าอย่างเป็นมืออาชีพ 

(2) ร้านค้าตวัแทนจําหน่ายย่อยที่เป็นร้านจําหน่ายโทรศพัท์ (Telecommunications Dealer) และร้านค้าทัว่ไป (Non-

Telecommunications Dealer) 

นอกจากร้านดีแทคแล้ว บริษัทยงัมีเครือข่ายการจดัจําหน่ายสินค้าทัว่ประเทศผ่านตวัแทนจําหน่าย ซึง่ส่วนใหญ่เป็นร้านค้าปลีก

หรือร้านค้าปลีกท่ีมีเครือข่าย (Chain Stores) ท่ีจําหน่ายสินค้าและบริการด้านโทรศพัท์เคลื่อนท่ีให้แก่ผู้บริโภคเป็นหลกัหรือใน

บางกรณีอาจจําหน่ายสินค้าต่อให้กับตัวแทนจําหน่ายรายอื่นโดยการจําหน่ายผ่านยูดีทัง้หมด ยกเว้นร้านดีแทคท่ีบริษัทเป็น

เจ้าของ  

ร้านค้าทัว่ไป ได้แก่ ร้านค้าปลีกซึง่จําหน่ายสินค้าต่าง ๆ เช่น ร้านสะดวกซือ้ ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านขายหนงัสือ และสถานีบริการ

นํา้มนั เป็นต้น ซึง่ไม่มีธุรกิจหลกัเก่ียวข้องกบัการจําหน่ายเคร่ืองโทรศพัท์หรืออปุกรณ์โทรคมนาคม รวมถึงตวัแทนให้บริการเติม

เงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ “แฮปปีอ้อนไลน์” ซึง่ปัจจบุนับริษัทได้ขยายช่องทางจําหน่ายผ่านร้านค้าทัว่ไป และตวัแทนจําหน่ายแฮป

ปีอ้อนไลน์มากกวา่ 180,000 รายทัว่ประเทศ 
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3.1.3 การพัฒนาด้านโครงข่าย 

ข้อมลูเก่ียวกบัสถานีโครงข่าย GSM มีดงันี ้

 2548 2549 2550 

จํานวนสถานีฐาน (แห่ง) 6,048 7,203 8,166 

 

บริษัทจะยังคงพัฒนาคุณภาพของโครงข่ายทัง้ในด้านการครอบคลุมพืน้ท่ีและความสามารถในการรองรับสัญญาณอย่าง

ตอ่เน่ือง โดยในปี 2547 บริษัทได้ริเร่ิมโครงการจดัหาอปุกรณ์สถานีรุ่นใหม่ทดแทนอปุกรณ์เดิมในพืน้ที่ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

เพ่ือสามารถให้บริการด้านข้อมลูและการรับสง่สญัญาณที่ดีขึน้กวา่เดิม 

ในปี 2550 บริษัทได้ติดตัง้สถานีฐานเพ่ิมขึน้จํานวน 963 สถานี ทําให้มีจํานวนสถานีฐานรวมเท่ากับ 8,166 สถานีทัว่ประเทศ 

และบริษัทได้ทําการพฒันาคณุภาพและขีดความสามารถของสถานีฐานเพ่ือรองรับการเพ่ิมขึน้อย่างรวดเร็วของปริมาณการใช้

งาน รวมทัง้การเพ่ิมขึน้ของฐานลูกค้าอย่างต่อเน่ือง กลยุทธ์หลักในการพัฒนาโครงข่ายของบริษัท คือ การพัฒนาพืน้ท่ีการ

ให้บริการให้ครอบคลมุและพฒันาคณุภาพของสญัญาณ คณุภาพของสญัญาณ หมายถึง เสียงสญัญาณท่ีชดัเจน สายไม่หลดุ 

หรือโทรออกไม่ได้ สามารถรองรับความต้องการใช้บริการด้านข้อมลูได้ และสามารถรองรับสญัญาณในช่วงเวลาท่ีมีการใช้งาน

สงูได้ บริษัทมุ่งมัน่ที่จะริเร่ิมนวตักรรมด้านโครงข่ายเพ่ือการบริการที่ดีและเหนือกวา่คูแ่ข่งเสมอ 

ปัจจุบันโครงข่ายของบริษัทสามารถครอบคลมุพืน้ท่ีท่ีมีประชากรอาศยัอยู่ โดยเน้นพืน้ท่ีชุมชนและสถานท่ีท่องเท่ียว เป็นต้น 

จากการท่ีผู้ ให้บริการใช้กลยุทธ์ด้านราคาในการแข่งขนัอย่างรุนแรงทําให้ปริมาณการใช้บริการเพ่ิมขึน้อย่างรวดเร็วและทําให้

ผู้ ให้บริการบางรายประสบปัญหาช่องสญัญาณเต็ม บริษัทได้ตระหนกัถึงปัญหานีแ้ละเร่งลงทนุเพ่ือขยายความสามารถในการ

รองรับสญัญาณของโครงข่ายของบริษัท  

นอกจากนี ้บริษัทยังได้พัฒนาเทคโนโลยีด้านโครงข่ายเพ่ือให้ลกูค้าสามารถใช้บริการเสริมต่าง ๆ ได้ บริษัทได้เปิดให้บริการ

โครงข่าย GPRS และบริการ MMS ทัว่ประเทศเป็นครัง้แรกเม่ือเดือนพฤศจิกายน 2544 และเดือนกมุภาพนัธ์ 2546 ตามลําดบั 

และบริษัทได้พฒันาโครงข่าย EDGE ซึ่งครอบคลมุพืน้ท่ีส่วนใหญ่ของกรุงเทพมหานครและพืน้ท่ีในเขตนิคมอตุสาหกรรมภาค

ตะวนัออกแล้ว ในระยะต่อไปบริษัทมีแผนจะขยายโครงข่าย EDGE ให้ครอบคลมุทัว่ประเทศภายในคร่ึงปีแรกของปี 2550 เพ่ือ

รองรับการใช้บริการด้านข้อมลูท่ีต้องการการสง่ข้อมลูความเร็วสงู โดยเฉพาะในลกูค้าองค์กรเน่ืองจากโครงข่าย EDGE สามารถ

รับส่งข้อมลูด้วยความเร็วสงูกว่า GPRS ในอตัรา 3-4 เท่า (ขึน้กบัตวัแปรต่าง ๆ) การพฒันาโครงข่าย EDGE ยงัสอดคล้องกับ

ตลาดเคร่ืองโทรศพัท์ซึง่สามารถรองรับฟังก์ชัน่ EDGE เพ่ิมมากขึน้ 
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3.2 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 

3.2.1 ตลาดการให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่ 

ในปัจจบุนัตลาดการให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีมีผู้ประกอบการหลกั 3 ราย ได้แก่ เอไอเอส (รวมดีพีซี ซึง่เป็นบริษัทย่อยของเอ

ไอเอส) ทรูมฟู และบริษัท โดยบริษัทให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีภายใต้ช่ือทางการค้า “ดีแทค” นบัตัง้แต่ปี 2544 ด้วยนโยบายท่ี

จะนําเสนอนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์และบริการท่ีตอบสนองความต้องการของผู้ ใช้บริการ โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 

บริษัทมีส่วนแบ่งทางการตลาดของจํานวนผู้ ใช้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีและส่วนแบ่งทางการตลาดด้านรายได้ประมาณร้อยละ 

29.7 และร้อยละ 31.2 ตามลําดบั  

การให้บริการทางด้านโทรคมนาคมในประเทศไทย ผู้ประกอบการเอกชนมีสว่นร่วมในการให้บริการด้านการสื่อสาร โดยเป็นการ

ให้บริการภายใต้สัญญาร่วมการงานจากรัฐวิสาหกิจสองแห่งซึ่งปัจจุบันได้แปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชนจํากัดแล้ว ได้แก่  

ทีโอที (เดิมคือ องค์การโทรศพัท์แห่งประเทศไทย) และ กสท. (เดิมคือ การสื่อสารแห่งประเทศไทย) ทัง้นี ้ได้มีการเข้าทําสญัญา

ร่วมการงานในช่วงทศวรรษหลังปี 2533 เพ่ือให้รัฐวิสาหกิจทัง้สองแห่งนัน้ตอบสนองต่อความต้องการท่ีเพ่ิมขึน้ในด้าน

โทรคมนาคมและการให้บริการด้านการสื่อสารไร้สายท่ีเพ่ิมขึน้ในประเทศ 

ในลักษณะการดําเนินการแบบ “สร้าง-โอน-ดําเนินการ” (Build-Transfer-Operate) นัน้ ผู้ ประกอบการเอกชนในฐานะผู้ รับ

สมัปทานจะเป็นผู้ลงทุนสร้างโครงข่ายพร้อมกับโอนกรรมสิทธ์ิในอุปกรณ์โครงข่ายเหล่านัน้ให้แก่หน่วยงานเจ้าของสมัปทาน 

โดยหน่วยงานเจ้าของสมัปทานให้สิทธิแก่ผู้ประกอบการเอกชนในการใช้อุปกรณ์โครงข่ายเหล่านัน้ตลอดอายสุญัญาร่วมการ

งานแต่เพียงผู้ เดียว และมีสิทธิดําเนินกิจการให้บริการการโทรศพัท์แก่ประชาชนโดยต้องแบง่สว่นรายได้ให้กบัหน่วยงานเจ้าของ

สมัปทานเพ่ือแลกเปลี่ยนกบัสิทธิในการใช้คลื่นความถ่ีท่ีได้รับการจดัสรร 

บริษัทให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีภายใต้ช่ือทางการค้า “ดีแทค” ซึ่งให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีในประเทศไทยในระบบความถ่ี 

800 เมกะเฮิรตซ์ และในระบบความถ่ี 1800 เมกะเฮิรตซ์ โดยบริษัทได้รับสมัปทานจาก กสท. ในการให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนที่

เป็นระยะเวลา 27 ปีภายใต้สญัญาร่วมการงานในรูปแบบของสญัญา “สร้าง-โอน-ดําเนินการ” (Build-Transfer-Operate) ซึ่ง

สญัญาร่วมการงานดงักล่าวจะสิน้สดุในปี 2561 และบริษัทต้องชําระสว่นแบง่รายได้ให้แก่ กสท. ตัง้แตปี่ 2534 (โปรดพิจารณา

รายละเอียดเพ่ิมเติมในส่วนท่ี 2 ข้อ 13.1.1 - รายละเอียดสญัญาร่วมการงานและสญัญาแก้ไขเพ่ิมเติม) นอกจากนี ้บริษัทได้ลง

นามรับทราบและตกลงท่ีจะปฏิบติัตามข้อตกลงการคิดค่าเช่ือมโยงโครงข่าย (Access Charge) ระหว่าง กสท. และทีโอทีเพ่ือ

สิทธิในการใช้โครงข่ายของทีโอที (โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในส่วนท่ี 2 ข้อ 13.1.2 - ข้อตกลงการเช่ือมโยงโครงข่าย 

พ.ศ. 2537 และบนัทึกข้อตกลงระหว่างบริษัทและ กสท. ลงวนัท่ี 22 กมุภาพนัธ์ 2537 และข้อ 13.1.3 - ข้อตกลงการเช่ือมโยง

โครงข่าย พ.ศ. 2544) 

บริษัทบรรลเุป้าหมายจํานวนผู้ใช้บริการเพ่ิมขึน้สทุธิ (Net Additional Subscribers) โดยในปี 2550 มีจํานวนผู้ใช้บริการเพ่ิมขึน้

สทุธิอยู่ท่ีประมาณ 3.9 ล้านเลขหมายเม่ือเทียบกบัสิน้ปี 2549 บริษัทมียอดผู้ ใช้บริการ ณ สิน้ปี 2550 ทัง้สิน้ 15,772,026 ราย 

และมีส่วนแบ่งทางการตลาดของจํานวนผู้ ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีร้อยละ 29.7 โดยประมาณ ซึ่งลดลงเล็กน้อยจากสิน้ปี 

2549 เล็กน้อยท่ีมีส่วนแบ่งทางการตลาดของจํานวนผู้ ใช้บริการร้อยละ 30.4 เน่ืองจากการบริษัทได้เปลี่ยนวิธีนับจํานวน

ผู้ใช้บริการระบบเติมเงินเพ่ือให้สอดคล้องกบัมาตรฐานสากล จากรวมทกุเลขหมายท่ียงัอยู่ในระยะเวลา 45 วนัหลงัจากสิน้สดุ 

Validity ตามอายท่ีุกําหนดไว้ของซิมการ์ด เป็นรวมทกุเลขหมายท่ียงั Active อยู่ โดยไม่รวมเลขหมายท่ีไม่ได้ใช้งานเกิน 90 วนั 

แม้วา่ยงัคงมี Validity ตามอายท่ีุกําหนดไว้ของซิมการ์ดก็ตาม 

ในส่วนของส่วนแบ่งทางการตลาดของรายได้ของบริษัทเติบโตอย่างต่อเน่ืองตัง้แต่ปี 2547 โดยมีส่วนแบ่งตลาดรายได้เท่ากับ

ร้อยละ 28.1 ณ สิน้ปี 2548 เพ่ิมเป็นร้อยละ 31.2 ณ สิน้ปี 2550 โดยแนวโน้มการเพ่ิมขึน้ของส่วนแบ่งตลาดรายได้ เป็นผลจาก

แนวโน้มการเพ่ิมขึน้ของสว่นแบ่งตลาดของจํานวนผู้ใช้บริการและความสําเร็จในการดําเนินนโยบายราคาท่ีมีประสิทธิภาพมาก

ขึน้ 
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ส่วนแบ่งทางการตลาดของจาํนวนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่และรายได้ของบริษัท 
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ส่วนแบง่ทางการตลาดของจํานวนผู้ใช้บริการ ส่วนแบง่ทางการตลาดรายได้
 

ท่ีมา แหลง่ข้อมลูของเอไอเอส ดีพีซี ทรูมฟู และฮทัชิสนั ได้มาจากข้อมลูท่ีเปิดเผยอยู่ในเว็บไซต์และข้อมลูจากการประมาณการของบริษัท 

หมายเหตุ ในเดือนเมษายน 2548 บริษัทได้เปล่ียนแปลงนโยบายการตดัเลขหมายออกจากระบบจงึทําให้จํานวนเลขหมายท่ีถกูตดัออกจากระบบ
สงูกว่าปกติและสง่ผลตอ่การคํานวณส่วนแบง่ทางการตลาดในปี 2548 ปี 2549 และปี 2550 

 ในไตรมาส 1/2550 บริษัทได้เปล่ียนวิธีนบัจํานวนผู้ใช้บริการระบบเติมเงินเพื่อให้สอดคล้องกบัมาตรฐานสากล จากรวมทกุเลขหมายท่ียงั
อยู่ในระยะเวลา 45 วนัหลงัจากสิน้สดุ Validity ตามอายท่ีุกําหนดไว้ของซิมการ์ด เป็นรวมทกุเลขหมายท่ียงั Active อยู่ โดยไม่รวมเลข
หมายท่ีไม่ได้ใช้งานเกิน 90 วนั แม้ว่ายงัคงมี Validity ตามอายท่ีุกําหนดไว้ของซิมการ์ดก็ตาม ซึง่สง่ผลตอ่การคํานวณสว่นแบง่ทาง
การตลาดในปี 2550 เป็นต้นไป 

 

บริษัทมีจํานวนผู้ ใช้บริการเพ่ิมขึน้สุทธิ (Net Additional Subscribers) ในปี 2550 ถึง 3.9 ล้านรายจาก ซึ่งเป็นจํานวน

ผู้ ใช้บริการเพ่ิมขึน้สุทธิสูงท่ีสุดนับแต่บริษัทได้เปิดให้บริการ โดยมีสาเหตุหลกัคือบริษัทมีรายการส่งเสริมการขายท่ีดึงดูดใจ

ลกูค้าหลายรายการ เช่น ซิมม่วนซื่น ซิมราคาประหยดั ซิมฝาแฝด และซิมม่วนอ๊กม่วนใจ๋ของระบบเติมเงิน โปรโมชัน่บฟุเฟ่ต์ของ

ทัง้ระบบรายเดือนและระบบเติมเงิน รวมทัง้โปรโมชัน่ ZAD Maximize Zero และ Feel Free ของระบบรายเดือน โดย ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2550 บริษัทมีฐานลกูค้าในระบบรายเดือนและระบบเติมเงินคิดเป็นร้อยละ 13.1 และร้อยละ 86.9 ของจํานวนฐาน

ลกูค้าทัง้หมดของบริษัทตามลําดบั บริษัทคาดวา่ฐานลกูค้าระบบเติมเงินยงัมีแนวโน้มเติบโตในอตัราสงูกวา่ฐานลกูค้าระบบราย

เดือนอยู่ต่อไป ซึ่งจะทําให้สดัส่วนฐานลกูค้าระบบเติมเงินเพ่ิมสงูขึน้เร่ือย ๆ บริษัทคาดว่าผู้ ใช้บริการรายใหม่ของตลาดจะมา

จากพืน้ที่ในตา่งจงัหวดัเป็นหลกั 
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สัดส่วนฐานลูกค้าระบบเตมิเงนิและระบบรายเดือน  
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หมายเหตุ  
คําจํากัดความของจํานวนผู้ ใช้บริการท่ีบริษัทใช้เป็นคําจํากัดความท่ีอ้างอิงกับหลักปฏิบัติท่ีใช้ในต่างประเทศ อนึ่ง ตัง้แต่ไตรมาสแรกของปี 2550 
บริษัทได้เปล่ียนคําจํากดัความของจํานวนผู้ใช้บริการของระบบเติมเงินใหม่เพื่อให้สะท้อนตวัเลขจํานวนผู้ใช้บริการท่ีมีการใช้งานจริง 

• จํานวนผู้ ใช้บริการตามคําจํากัดความเดิม คือ รวมทุกเลขหมายท่ียังอยู่ในระยะเวลา 45 วนัหลงัจากสิน้สดุ Validity ตามอายุท่ีกําหนดไว้ของซิม
การ์ด 

• จํานวนผู้ ใช้บริการตามคําจํากัดความใหม่ คือ รวมทุกเลขหมายท่ียัง Active อยู่ โดยไม่รวมเลขหมายท่ีไม่ได้ใช้งานเกิน 90 วัน แม้ว่ายังคงมี 
Validity ตามอายท่ีุกําหนดไว้ของซิมการ์ดก็ตาม 

 

ตลาดโทรศัพท์เคลื่อนท่ีของประเทศไทยนับว่ามีการเติบโตอย่างต่อเน่ืองเป็นอย่างมากในช่วง 3-4 ปีท่ีผ่านมา โดยมีอัตรา

ผู้ ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีต่อจํานวนประชากร (Penetration Rate) ขยายตัวขึน้จากประมาณร้อยละ 48 ในปี 2548 เป็น

ประมาณร้อยละ 82 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทเช่ือว่าตลาดโทรศพัท์เคลื่อนท่ีจะยงัคงขยายตวัต่อไปทัง้ในด้านรายได้

และจํานวนผู้ใช้บริการแตใ่นอตัราที่ลดลงจากอดีตท่ีผ่านมา 
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Penetration Rate ในประเทศไทย 
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ท่ีมา ประมาณการของบริษัท 

 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2550 บริษัทมียอดผู้ใช้บริการโทรศพัท์เคลื่อนที่ประมาณ 15.8 ล้านราย เพ่ิมขึน้จากจํานวน 12.2 ล้านราย

จากระยะเวลาเดียวกนัของปี 2549 หรือคิดเป็นอตัราเติบโตร้อยละ 29.0 โดยมียอดผู้ใช้บริการระบบเติมเงินประมาณ 13.7 ล้าน

ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 86.9 ของจํานวนผู้ใช้บริการของบริษัททัง้หมด  

บริษัทคาดว่า Penetration Rate จะเพ่ิมจนครอบคลมุเท่ากบัจํานวนประชากรได้ภายใน 2-3 ปีข้างหน้า เน่ืองจากมีการขยาย

เครือข่ายในพืน้ท่ีต่างจงัหวดัและซิมการ์ดมีราคาถกู ประกอบกบัราคาโทรศพัท์เคลื่อนที่ที่ลดต่ําลงอย่างต่อเน่ือง ผู้ ให้บริการทัง้

สามราย ได้แก่ เอไอเอส (รวมดีพีซี ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของเอไอเอส) ทรูมฟู และบริษัทมีส่วนแบ่งทางการตลาดรวมกนัอยู่ประมาณ

ร้อยละ 98 

ตัง้แตปี่ 2548 ธุรกิจการให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนที่มีการแข่งขนัด้านราคาเพ่ิมขึน้เพ่ือดงึดดูลกูค้าในรูปแบบของผลิตภณัฑ์ใหม่ที่

ออกสูต่ลาดและปริมาณของรายการสง่เสริมการขายท่ีผู้ให้บริการแตล่ะรายนําเสนอ สง่ผลให้บริษัทต้องปรับปรุงกลยทุธ์โดยเน้น

การจัดอัตราค่าบริการสําหรับลูกค้าทัง้ระบบเติมเงินและระบบรายเดือนให้เหมาะสมกับการใช้งานของลูกค้าในแต่ละกลุ่ม 

นอกจากนี ้ในเดือนกุมภาพันธ์ 2550 ได้มีการคิดค่าเช่ือมต่อโครงข่ายระหว่างผู้ ให้บริการโทรคมนาคมเป็นครัง้แรก ซึ่งส่งผล

กระทบต่อการแข่งขนัอย่างมีนัยสําคญั รายได้เฉลี่ยต่อเลขหมายต่อเดือนของลกูค้า (ARPU) ในระบบเติมเงินลดลงจาก 298 

บาทในปี 2548 เป็น 269 บาทในปี 2549 แต่จากการท่ีนําค่าเช่ือมต่อโครงข่ายเข้ามารวมในการคํานวณ ทําให้รายได้เฉลี่ยต่อ

เลขหมายต่อเดือนของลูกค้าในระบบเติมเงินเพ่ิมขึน้เป็น 297 บาทในปี 2550 สําหรับรายได้เฉลี่ยต่อเลขหมายต่อเดือนของ

ลกูค้าระบบรายเดือนได้ลดลงจาก 953 บาทในปี 2548 เป็น 098  บาทในปี 2549 จากการนําค่าเช่ือมต่อโครงข่ายเข้ามารวม

ด้วย จึงทําให้รายได้เฉลี่ยต่อเลขหมายต่อเดือนของลกูค้าระบบรายเดือนเพ่ิมขึน้เป็น 823 บาท ดงันัน้ รายได้เฉลี่ยต่อเลขหมาย

ต่อเดือนของทัง้สองระบบ (Blended ARPU) ในปี 2549 จึงได้ลดลงจาก 406 บาทในปี 2548 เป็น 356 บาทในปี 2549 และ

เพ่ิมขึน้เป็น 374 บาทในปี 2550 ซึง่เหตทุี่ ARPU ลดลงจากภาพรวมปี 2548 เน่ืองมาจากรายการส่งเสริมการขายรูปแบบใหม่

ในรูปแบบบุฟเฟ่ต์หรือแบบ Per Call โดยรายการส่งเสริมการขายในรูปแบบนีไ้ด้จํากดัค่าใช้จ่ายท่ีลกูค้าชําระต่อเดือนทําให้ไม่

เกิดความสมัพนัธ์ระหว่างปริมาณการใช้งานโทรศพัท์ของลกูค้าและรายได้ท่ีบริษัทได้รับจากลกูค้ารายนัน้ ๆ และเหตท่ีุ ARPU 

เพ่ิมขึน้ในปี 2550 เน่ืองมาจากการรวมค่าเช่ือมตอ่โครงข่ายเข้าไปในการคํานวณ ถ้าหากไม่รวมคา่เช่ือมตอ่โครงข่ายแล้ว ARPU 
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ยงัคงลดลงอย่างต่อเน่ือง โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการเพ่ิมขึน้ของจํานวนผู้ ใช้บริการท่ีใช้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีมากกว่าหนึ่ง

เลขหมาย และสภาวะเศรษฐกิจท่ีไม่เอือ้อํานวย 

ในภาวการณ์แข่งขนัดงักล่าวข้างต้น รวมถึงสภาวะเศรษฐกิจท่ีไม่เอือ้อํานวย บริษัทต้องเผชิญกบัความท้าทายเพ่ือดํารงความ

แข็งแกร่งในการรักษาส่วนแบ่งทางการตลาด โดยเน้นความคุ้มค่าในการใช้บริการด้านเสียง ด้านข้อมูล การพัฒนาคุณภาพ

โครงข่าย และการขยายช่องทางการจดัจําหน่าย  

บริษัทมีความมุ่งมัน่ท่ีจะเป็นผู้ นําทางนวตักรรม ซึง่รวมถึงความหลากหลายและคณุภาพของสินค้าและการบริการในด้านตา่ง ๆ 

และการพฒันาศกัยภาพของเครือข่ายให้มีคณุภาพและครอบคลมุทัว่ประเทศ 

3.2.2 กลยุทธ์หลักของบริษัท 

ตลอดระยะเวลา 3 ปีท่ีผ่านมา บริษัทสามารถรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดของจํานวนผู้ ใช้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ี (Market 

Share of Subscribers) ไว้ท่ีระดบัร้อยละ 29 ถึงร้อยละ 30 พร้อมทัง้สามารถเพ่ิมส่วนแบ่งทางการตลาดในด้านรายได้ (Market 

Share of Revenues) ได้อย่างต่อเน่ืองตลอดระยะเวลา 4 ปีท่ีผ่านมา โดยบริษัทให้ความสําคญักับการเติบโตของรายได้และ

สดัสว่นการขยายตวัของตลาด และบรรลผุลตามท่ีได้ตัง้เปา้หมายไว้ด้วยกลยทุธ์หลกัดงัตอ่ไปนี ้

• การนําเสนอนวัตกรรมด้านบริการ 

แนวคิดการนําเสนอนวตักรรมท่ีบริษัทนํามาใช้มิได้เก่ียวข้องกบัเร่ืองเทคโนโลยีเท่านัน้ แต่รวมถึงนวตักรรมด้านบริการรูปแบบ

ใหม่ ๆ ท่ีสามารถตอบสนองความต้องการและวิถีชีวิตของลูกค้าได้เป็นอย่างดี นวัตกรรมด้านการจัดจําหน่ายและนําเสนอ

บริการตอ่ลกูค้า รวมทัง้การพฒันานวตักรรมด้านช่องทางการจดัจําหน่ายเพ่ือให้บริการลกูค้าได้ดียิ่งขึน้  

บริษัทเป็นผู้ นําท่ีริเร่ิมรูปแบบใหม่ ๆ ในการประกอบธุรกิจด้านโทรคมนาคมของประเทศ โดยลกูค้าตา่งให้การยอมรับวา่ ”ดีแทค” 

คือ ผู้ให้บริการซึง่เป็นผู้ นําด้านนวตักรรมตา่ง ๆ (โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในสว่นที่ 2 ข้อ  3.1 - ลกัษณะการให้บริการ) 

• การเสริมสร้างฐานะทางการตลาดให้แข็งแกร่ง 

บริษัทได้สร้างฐานะทางการตลาดของบริษัทให้แข็งแกร่งโดยมุ่งเน้นกลยทุธ์ใน 3 ด้านเพ่ือสร้างความแตกตา่งจากคูแ่ข่ง ดงันี ้ 

(1) การวางตําแหน่งทางการตลาด 

บริษัทได้วางตําแหน่งทางการตลาดให้เป็นทางเลือกหนึ่งท่ีถกูใจลกูค้า ไม่ว่าจะเป็นด้านคณุภาพของการให้บริการ การคิดค้น

ผลติภณัฑ์และบริการใหม่ ๆ ให้เหมาะสมกบัความต้องการของลกูค้า 

(2) ช่องทางการจดัจําหน่าย 

บริษัทได้ขยายช่องทางการจดัจําหน่ายไปสู่ร้านค้าประเภทอื่นนอกเหนือจากร้านค้าโทรศพัท์มากขึน้ เพ่ือให้สามารถเข้าถึงและ

การกระจายการจดัจําหน่ายไปสู่ลกูค้าได้มากขึน้ รวมถึงการเพ่ิมจํานวนผู้ ให้บริการเติมเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะการ

ขยายช่องการการจดัจําหน่ายไปพร้อมกบัการขยายสญัญาณโทรศพัท์เคลื่อนท่ีไปยงัพืน้ท่ีห่างไกลในชนบท เพ่ือรองรับจํานวน

ลกูค้าที่เพ่ิมขึน้ในพืน้ท่ีเหลา่นัน้ 

(3) การบริการลกูค้า 

“ไม่มีอะไรเล็กเกินไปสําหรับเรา” บริษัทตระหนักดีถึงความสําคัญในคุณภาพการให้บริการลูกค้า โดยบริษัทใส่ใจในทุก

รายละเอียดและมุ่งมัน่ท่ีจะช่วยเหลือดแูลลกูค้าอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในทกุ ๆ ด้านท่ีมีการให้บริการลกูค้า นอกจากนี ้

บริษัทได้ทําการออกแคมเปญ “feel ood” เม่ือประมาณปลายปี 2550 เพ่ือท่ีจะสร้างประสบการณ์ในการใช้บริการท่ีดีให้กบั

ลกูค้า และยงัเป็นการเสริมสร้างแบรนด์ของบริษัทให้แข็งแกร่งยิ่งขึน้ 
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• โครงสร้างองค์กรที่มีประสิทธิภาพ 

บริษัทเช่ือมั่นและตระหนักถึงความสําคัญของการมีโครงสร้างองค์กรท่ีมีประสิทธิภาพ อันจะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการ

ดําเนินธุรกิจให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจท่ีบริษัทได้ตัง้ไว้ จุดเด่นประการหนึ่งขององค์กรของบริษัทคือความพร้อมท่ีจะ

เปลี่ยนแปลงและมีทศันคติในเชิงบวกเพ่ือให้สามารถรับมือกบัการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปอย่างรวดเร็วและการแข่งขนัที่รุนแรงใน

ตลาด ในปี  2550  บริษัทได้ทําการปรับโครงสร้างองค์กรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจดัการ การพฒันาปรับปรุง และการ

ประสานงานระหว่างหน่วยงานให้สอดคล้องกบัตลาดและสภาวะการแข่งขนัท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยแบ่งฝ่าย

งานหลกัออกเป็น 5 กลุม่รายงานตรงตอ่ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ดงันี ้

(1) กลุ่มพาณิชย์ รับผิดชอบการจําหน่ายและการจดัจําหน่าย รวมทัง้การแนะนําผลิตภณัฑ์ใหม่และรายการส่งเสริมการขาย 

บริการเสริมตา่ง ๆ  และกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัการให้บริการในระบบเติมเงนิ และระบบรายเดือน 

(2) กลุ่มลกูค้า รับผิดชอบการบริการหลงัการขาย ซึ่งประกอบด้วยการบริการลูกค้า ดีแทคช็อป และศูนย์บริการลกูค้า และ 

Call Center 

(3) กลุ่มเทคโนโลยี รับผิดชอบการพฒันาเทคโนโลยีทัง้หมดเพ่ือสนับสนุนธุรกิจและการประกอบการของบริษัท รวมถึงงาน

พฒันาโครงข่ายและระบบสารสนเทศ 

(4) กลุ่มการเงินและบญัชี รับผิดชอบการบริหารงานด้านการเงิน การบญัชี งบประมาณทัง้หมด รวมทัง้ตรวจสอบและควบคมุ

การใช้จ่ายของทกุหน่วยงานในบริษัท การลงทนุ และการระดมทนุ 

 (5) กลุม่ People รับผิดชอบการบริหารงานด้านบคุลากร การพฒันาองค์กร และกระบวนการทํางาน 

นอกจากนี ้ยงัมีสายงาน Legal สายงานส่งเสริมภาพลกัษณ์องค์กร สายงาน Regulatory สายงาน Media Relations สายงาน

ลกูค้าองค์กรและบริการข้ามแดนอตัโนมติั และสายงาน Next dtac ซึง่รายงานตรงตอ่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

3.2.3 แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรม 

บริษัทคาดว่าธุรกิจโทรคมนาคมนีจ้ะยังคงมีการเติบโตอย่างต่อเน่ืองและยังไม่ถึงจุดอิ่มตัวของตลาดและคาดว่าอัตราส่วน

จํานวนเลขหมายโทรศพัท์เคลื่อนท่ีต่อประชากร (Penetration Rate) จะเพ่ิมขึน้จนครอบคลมุเท่ากบัจํานวนประชากรได้ภายใน 

2-3 ปีข้างหน้า อย่างไรก็ดี การเติบโตดงักล่าวขึน้อยู่กบัปัจจยัหลายประการ อาทิเช่น การเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย การขยาย

พืน้ที่ให้บริการ และสภาพเศรษฐกิจ 

การขยายตัวของลูกค้าระบบเติมเงินจะเป็นตัวผลักดันตลาดโดยรวม ฐานผู้ ใช้บริการรายใหม่มีแนวโน้มท่ีจะขยายตัวสู่

ตา่งจงัหวดัมากขึน้แม้ว่าลกูค้าในระบบรายเดือนจะมีสดัส่วนอยู่ประมาณร้อยละ 13.1 ของฐานลกูค้าทัง้หมดและยงัคงเป็นฐาน

ลกูค้าที่สร้างรายได้ที่สําคญัก็ตาม อีกทัง้กลุม่ลกูค้าองค์กรก็เป็นกลุม่ลกูค้าที่มีศกัยภาพในการสร้างรายได้ในอนาคต 

ตลาดให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนที่เป็นตลาดที่เน้นกลยทุธ์ในด้านการสง่เสริมการขายเป็นหลกั บริษัทมีแผนที่จะนําเสนอกิจกรรม

ทางการตลาดรูปแบบใหม่ ๆ ในอนาคตซึ่งคาดว่าจะส่งผลให้จํานวนผู้ ใช้บริการเพ่ิมขึน้ นอกจากนี ้บริษัทจะเน้นการนําเสนอ

รูปแบบการคิดอตัราค่าบริการท่ีสร้างสรรค์เพ่ือกระตุ้นปริมาณการใช้บริการและป้องกนัความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึน้ อนึ่ง เน่ืองจาก

ผู้ใช้บริการโทรศพัท์เคลื่อนที่มีความต้องการท่ีซบัซ้อนมากขึน้จึงจําเป็นที่จะต้องมีการนําเสนอบริการรูปแบบใหม่ ๆ ท่ีสอดคล้อง

กบัความต้องการของลกูค้าแต่ละกลุ่ม การแบ่งกลุ่มประเภทของลกูค้า (Segmentation) รวมทัง้การให้บริการท่ีมีคณุภาพเป็น

กลยทุธ์ท่ีสําคญัในการรักษาฐานลกูค้าปัจจบุนัไว้ แม้ว่าบริการด้านเสียงจะยงัคงเป็นฐานรายได้หลกัของบริษัท แต่รายได้จาก

บริการเสริมโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริการทางข้อมลูจะเป็นตวักระตุ้นการเติบโตของรายได้ในอนาคตอนัใกล้ ซึง่การให้บริการเสริมท่ี

ดีต้องมีโครงข่ายท่ีมีคุณภาพรองรับ บริษัทจะยังคงเน้นในเร่ืองการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ การพัฒนาคุณภาพ

โครงข่ายและบริการ และการบริการลกูค้าอย่างตอ่เน่ืองตอ่ไป  
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3.2.4 การกาํกับดูแลการประกอบกจิการโทรคมนาคมในประเทศไทย 

ประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิกองค์การการค้าโลก (World Trade Organization : WTO) ได้บรรลขุ้อตกลงร่วมกบัประเทศ

สมาชิกองค์การการค้าโลก ซึง่หนึง่ในข้อตกลงนัน้ได้แก่ความตกลงทัว่ไปว่าด้วยการค้าบริการ (General Agreement on Trade 

in Service : GATS) โดยประเทศไทยมีพันธกรณีท่ีจะต้องเปิดเสรีกิจการสื่อสารโทรคมนาคมขัน้พืน้ฐานภายในประเทศในปี 

2542 และเปิดเสรีกิจการสื่อสารโทรคมนาคมกบัตา่งประเทศภายในปี 2549 และเพ่ือให้สอดคล้องกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 7 คณะรัฐมนตรีจึงได้เห็นชอบและอนุมัติแผนแม่บทการพัฒนากิจการโทรคมนาคมขึน้ในเดือน

พฤศจิกายน 2540 ซึง่มีสาระสําคญัรวมถึงแผนการดําเนินงานดงัตอ่ไปนี ้

• เปิดเสรีธุรกิจโทรคมนาคมโดยการยกเลิกการผกูขาดของรัฐ 

• สง่เสริมบทบาทของภาคเอกชนในกิจการโทรคมนาคม 

• กําหนดบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์กรด้านโทรคมนาคมให้ชดัเจน 

• แยกสว่นผู้ให้บริการโทรคมนาคมท่ีทําหน้าท่ีกํากบัดแูลการประกอบกิจการโทรคมนาคม 

• ปรับปรุงกฎหมายท่ีเก่ียวกบักิจการโทรคมนาคม  

• แปรรูปทีโอทีและ กสท.  

(ก) การกาํกับดูแลการประกอบกจิการโทรคมนาคมภายใต้กฎหมายเดมิ 

ก่อนการประกาศใช้ พรบ. องค์กรจดัสรรคลื่นความถ่ี และการจดัตัง้ กทช. การประกอบกิจการโทรคมนาคมในประเทศไทยอยู่

ภายใต้การกํากบัดแูลของหน่วยงานราชการหลายหน่วยงานและรัฐวิสาหกิจซึง่ประกอบกิจการโทรคมนาคมด้วย 

องค์กรกํากบัดแูลดงักล่าวประกอบด้วยกระทรวงคมนาคม กรมไปรษณีย์โทรเลข องค์การโทรศพัท์แห่งประเทศไทย (ซึง่ปัจจบุนั

คือ ทีโอที) และการสื่อสารแห่งประเทศไทย (ซึง่ปัจจบุนัคือ กสท.) ตอ่มาในเดือนตลุาคม 2545 ได้มีการปฏิรูประบบราชการไทย 

โดยรัฐบาลได้จัดตัง้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขึน้เพ่ือรับผิดชอบในการดูแลกิจการท่ีเก่ียวกับเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารแทนกระทรวงคมนาคม ดังนัน้ ในปัจจุบันกิจการโทรคมนาคมจึงอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของ

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ในช่วงระยะเวลาก่อนการประกาศใช้ พรบ. องค์กรจดัสรรคลื่นความถ่ี และการจดัตัง้ กทช. กสท. และทีโอทีมีสิทธิผกูขาดในการ

ให้บริการด้านโทรคมนาคม บคุคลอื่นท่ีประสงค์จะให้บริการด้านโทรคมนาคมจะต้องได้รับอนญุาตจาก กสท. หรือทีโอทีแล้วแต่

กรณี โดยทัว่ไป กสท. และ/หรือทีโอทีจะอนญุาตให้เอกชนให้บริการด้านโทรคมนาคมโดยวิธีการเข้าทําสญัญากบัเอกชนโดยมี

ข้อผกูพนัท่ีเรียกว่า การ “สร้าง-โอน-ดําเนินการ” (Build-Transfer-Operate) กล่าวคือ เอกชนผู้ รับดําเนินการภายใต้สญัญาจะ

เป็นผู้ลงทนุในการจัดหาเคร่ืองและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการประกอบกิจการโทรคมนาคมและจะต้องโอนเคร่ืองและอปุกรณ์เหล่านี ้

ให้แก่ทีโอทีหรือ กสท. (แล้วแต่หน่วยงานใดจะเป็นคู่สญัญากบับริษัทเอกชน) ทัง้นี ้ตามท่ีกําหนดไว้ในสญัญาเพ่ือแลกกบัสิทธิ

ในการให้บริการโทรคมนาคม โดยเอกชนยงัคงมีสิทธิในการใช้ประโยชน์เคร่ืองมือและอปุกรณ์ท่ีโอนให้แก ่กสท. และทีโอทีตลอด

อายขุองสญัญา  

บริษัทได้รับอนญุาตให้ประกอบกิจการโทรคมนาคมในประเทศไทยจาก กสท. โดยเข้าทําสญัญาร่วมการงานกบั กสท. ภายใต้

เง่ือนไขและภาระผกูพนัหลายประการ ซึง่รวมถึงเง่ือนไขการ ”สร้าง-โอน-ดําเนินการ” ดงักลา่วข้างต้น แตอ่ย่างไรก็ดี ตามสญัญา

ร่วมการงานดังกล่าว บริษัทมีสิทธิแต่เพียงผู้ เดียวในการครอบครองและดําเนินการต่าง ๆ เก่ียวกับโครงข่าย อุปกรณ์ และ

ทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบกิจการโทรคมนาคมตลอดระยะเวลาของสญัญา 
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(ข) การกาํกับดูแลการประกอบกจิการโทรคมนาคมภายใต้กฎหมายใหม่ 

(1) การแข่งขนัโดยเสรีและเป็นธรรม 

จุดเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญต่อการกํากับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคมในประเทศไทย ได้แก่ การตรากฎหมาย 2 ฉบับ 

กล่าวคือ พรบ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ี และ พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม ซึ่งเปลี่ยนแปลงสิทธิและหน้าท่ีของ

ผู้ประกอบการกิจการโทรคมนาคมในประเทศไทยโดยสิน้เชิง ทัง้นี ้เน่ืองจากโดยผลของกฎหมายทัง้ 2 ฉบบัดงักล่าว สิทธิและ

อํานาจผกูขาดของ กสท. และทีโอทีท่ีเคยมีอยู่ตามกฎหมายเดิม (กล่าวคือ พรบ. การสื่อสารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2519 และ 

พรบ. องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2497 ตามลําดับ) ได้ถูกยกเลิกและกฎหมายใหม่ทัง้ 2 ฉบับได้บัญญัติให้ผู้

ประกอบกิจการโทรคมนาคมทกุรายต้องแข่งขนักนัโดยเสรีและเป็นธรรม 

พรบ. องค์กรจดัสรรคลื่นความถ่ี ซึง่ตราขึน้โดยอาศยัอํานาจตามมาตรา 40 แห่งรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 

(ซึ่งปัจจุบันได้ถูกยกเลิกไปแล้ว) กําหนดให้คลื่นความถ่ีวิทยุเป็นทรัพยากรสื่อสารของชาติเพ่ือประโยชน์สาธารณะและ

กําหนดให้มีองค์กรอิสระของรัฐทําหน้าท่ีจดัสรรคลื่นความถ่ีและกํากบัดแูลการประกอบกิจการวิทยกุระจายเสียง วิทยโุทรทศัน์ 

และกิจการโทรคมนาคมตามท่ีกฎหมายบญัญติั โดยในการดําเนินการดงักลา่วให้คํานงึถึงประโยชน์สงูสดุของประชาชน รวมทัง้

การแข่งขนัโดยเสรีและเป็นธรรม นอกจากนี ้พรบ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ี ยังกําหนดให้มีการจัดตัง้หน่วยงานอิสระขึน้ 2 

หน่วยงานเพ่ือการกํากบัดแูลกิจการโทรคมนาคม กล่าวคือ กทช. และ กสช. โดย กทช. เป็นองค์กรท่ีทําหน้าท่ีในการกํากบัดแูล

การประกอบกิจการโทรคมนาคม ในขณะท่ี กสช. ทําหน้าท่ีในการกํากับดูแลการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ

โทรทศัน์ กทช. และ กสช. มีอํานาจหน้าที่ร่วมกนัในการบริหารและจดัสรรคลื่นความถ่ีด้วย นอกจากนี ้กทช. ยงัมีอํานาจกําหนด

กฎเกณฑ์และระเบียบเก่ียวกบัการประกอบกิจการโทรคมนาคม เช่น กําหนดลกัษณะและประเภทของกิจการโทรคมนาคม ออก

ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม กําหนดประเภทและอตัราขัน้สงูของค่าบริการโทรคมนาคม กําหนดหลกัเกณฑ์และ

วิธีการใช้และเช่ือมตอ่โครงข่ายโทรคมนาคม รวมถึงการเรียกเก็บคา่ตอบแทนการใช้หรือเช่ือมตอ่โครงข่ายโทรคมนาคม และการ

คุ้มครองผู้ใช้บริการ 

ส่วน พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม เป็นกฎหมายอีกฉบับหนึ่งท่ีกําหนดกรอบเง่ือนไขต่าง ๆ ในการประกอบกิจการ

โทรคมนาคม ซึ่งรวมถึงเง่ือนไขการประกอบกิจการโทรคมนาคมของผู้ประกอบการท่ีให้บริการอยู่ก่อนแล้วก่อนการประกาศใช้ 

พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม เง่ือนไขในการออกใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคม หลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการใช้

และเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม และการคุ้มครองผู้ ใช้บริการ โดย กทช. จะเป็นองค์กรท่ีมีอํานาจหน้าท่ีรับผิดชอบในการ

บังคับใช้ พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม รวมทัง้กําหนดกฎระเบียบท่ีออกภายใต้ พรบ. การประกอบกิจการ

โทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์สาธารณะ ปัจจุบัน กทช. ได้ออกประกาศและกฎระเบียบต่าง ๆ หลายฉบับ รวมถึงกฎระเบียบ

เก่ียวกบัการใช้และเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมและเง่ือนไขในการออกใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ทัง้นี ้กทช. ได้

ออกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมให้แก่ผู้ประกอบการแล้วหลายราย รวมถึง กสท. และทีโอทีซึ่งได้รับใบอนุญาต

ประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีหนึง่และแบบท่ีสามเม่ือวนัที่ 4 สิงหาคม 2549 

(2) รัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย 

เม่ือวนัท่ี 19 กนัยายน 2549 คณะปฏิรูปการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ (“คปค.”) 

ได้เข้ายึดอํานาจการปกครองประเทศ และในวนัเดียวกนัได้ออกประกาศ คปค. ฉบบัท่ี 3 ยกเลิกรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัร

ไทย พ.ศ. 2540 อย่างไรก็ดี การยกเลิกรัฐธรรมนญูดงักล่าวไม่มีผลตอ่ พรบ. องค์กรจดัสรรคลื่นความถ่ี และ พรบ. การประกอบ

กิจการโทรคมนาคม ซึ่งยงัคงมีผลใช้บังคับต่อไป กทช. จึงยังคงมีอํานาจในการกํากับดูแลและปฏิบัติตามอํานาจและหน้าท่ี

ภายใต้ พรบ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ี และ พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม ต่อไป ต่อมาในวนัท่ี 24 สิงหาคม พ.ศ.

2550 ได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนญูแห่งราช อาณาจกัรไทย พ.ศ.2550 ซึ่งมาตรา 47 ยงัได้ยํา้หลกัการเดิมคือให้คลื่นความถ่ี

วิทยเุป็นทรัพยากรสื่อสารของชาติเพ่ือประโยชน์สาธารณะ และได้กําหนดให้ตรากฎหมายใหม่ จดัตัง้องค์กรอิสระองค์กรหนึ่ง

เพ่ือทําหน้าท่ีจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับดูแลการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยโุทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม 

โดยกฎหมายดงักลา่วจะต้องตราขึน้ภายใน 180 วนันบัตัง้แตว่นัที่แถลงนโยบายต่อรัฐสภา ในปัจจบุนักฎหมายดงักล่าวยงัไม่ได้
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ตราขึน้และยงัคงอยู่ภายใต้การพิจารณาของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ดงันัน้ในปัจจุบนั กทช ยงัคงมีอํานาจตามกฎหมายในการ

กํากบัดแูลกิจการโทรคมนาคมตอ่ไป 

(ค) กทช. 

กทช. มีหน้าที่ควบคมุดแูลการประกอบกิจการโทรคมนาคม โดยมีหน้าที่ท่ีสําคญัดงัตอ่ไปนี ้

• กําหนดนโยบายและจดัทําแผนแม่บทกิจการโทรคมนาคมและแผนความถ่ีวิทย ุ

• พิจารณาอนญุาตและกํากบัดแูลการใช้คลื่นความถ่ีเพ่ือกิจการโทรคมนาคม 

• พิจารณาอนญุาตและกํากบัดแูลการประกอบกิจการโทรคมนาคม 

• กําหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกบัการขอรับใบอนญุาตการประกอบกิจการโทรคมนาคม เง่ือนไข และคา่ธรรมเนียม

ใบอนญุาต 

• กําหนดมาตรฐานและลกัษณะพงึประสงค์ด้านเทคนิคของกิจการโทรคมนาคม 

• กําหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการเช่ือมตอ่ระหวา่งโครงข่ายโทรคมนาคม 

• กําหนดโครงสร้างและอตัราขัน้สงูของคา่ธรรมเนียมและคา่บริการในกิจการโทรคมนาคม รวมถึงหลกัเกณฑ์และวิธีการ

เรียกเกบ็คา่ตอบแทนการใช้หรือเช่ือมตอ่โครงข่าย 

• จดัทําแผนเลขหมายโทรคมนาคมและจดัสรรเลขหมายให้แก่ผู้ให้บริการ 

• กําหนดมาตรการให้มีการแข่งขนัโดยเสรีอย่างเป็นธรรมในกิจการโทรคมนาคม  

• กําหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการในการคุ้มครองสิทธิของผู้ใช้บริการโทรคมนาคม 

(ง) ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 

(1) ผู้ประกอบการรายปัจจบุนั 

แม้ พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม จะกําหนดให้ผู้ประสงค์จะประกอบกิจการโทรคมนาคมต้องได้รับใบอนุญาตจาก 

กทช. แต่ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมตามมาตรา 80 แห่ง พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม สามารถประกอบกิจการ

โทรคมนาคมตอ่ไปได้โดยไม่ต้องขอรับใบอนญุาตจาก กทช. 

มาตรา 80 แห่ง พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม กําหนดให้บุคคลท่ีเป็นคู่สัญญากับ กสท. หรือทีโอทีซึ่งให้บริการ

โทรคมนาคมอยู่ก่อนวนัท่ี พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม มีผลใช้บงัคบั ยงัคงมีสิทธิประกอบกิจการโทรคมนาคมตาม

ขอบเขตและสิทธิท่ีมีอยู่เดิมตามสญัญาจนกว่าการอนญุาตหรือสญัญาดงักล่าวจะสิน้สดุลง ดงันัน้ บริษัทในฐานะคูส่ญัญาร่วม

การงานจึงมีสิทธิในการประกอบกิจการโทรคมนาคมตามสญัญาร่วมการงานได้โดยไม่ต้องได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ

โทรคมนาคมจาก กทช. ทัง้นี ้จนกว่าสญัญาร่วมการงานจะสิน้สุดลง นอกจากนี ้มาตรา 80 แห่ง พรบ. การประกอบกิจการ

โทรคมนาคม ยงักําหนดเพ่ิมเติมว่า ผู้ประกอบการอาจเข้าทําความตกลงกบั กสท. หรือทีโอทีเพ่ือแก้ไขหรือแปรสญัญาร่วมการ

งานดงักล่าวเพ่ือขอรับใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมจาก กทช. ตาม พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม และใน

กรณีท่ีมีการแปรสัญญาร่วมการงานและมีการขอใบอนุญาตดังกล่าว กทช. ก็จะต้องดําเนินการออกใบอนุญาตให้กับ

ผู้ประกอบการรายนัน้ ๆ โดยให้สิทธิในการประกอบกิจการโทรคมนาคมภายใต้ขอบเขตการให้บริการเดิมท่ีผู้ประกอบการและ 

กสท. หรือทีโอทีได้ตกลงกนัไว้ตามสญัญาร่วมการงาน ตลอดจนให้อายขุองใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมมีระยะเวลา

ตามอายขุองสญัญาร่วมการงานท่ีเหลืออยู่ ทัง้นีเ้ท่าท่ีไม่ขดัหรือแย้งกบับทบญัญติัแห่ง พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม 
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(2) ผู้ประกอบการรายใหม่ 

ภายใต้ พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม บคุคลใดท่ีประสงค์จะประกอบกิจการโทรคมนาคมนอกเหนือจากการให้บริการ

โทรคมนาคมท่ีมีอยู่ดงักลา่วแล้วตามมาตรา 80 แห่ง พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม จะต้องขอรับใบอนญุาตจาก กทช. 

พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม กําหนดให้มีใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 3 แบบด้วยกนั ดงันี ้

• ใบอนญุาตแบบทีห่นึง่ ได้แก่ ใบอนญุาตสําหรับผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ประสงค์จะประกอบกิจการโทรคมนาคม

ในประเทศไทยแตไ่ม่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง และเป็นกิจการท่ี กทช. เห็นวา่มีลกัษณะสมควรให้มีการบริการได้โดยเสรี 

โดย กทช. จะต้องออกใบอนญุาตให้ผู้ขอรับใบอนญุาตทกุรายท่ีมีคณุสมบติัครบถ้วนในการประกอบกิจการโทรคมนาคมท่ี

จดัอยู่ในประเภทนี ้

• ใบอนญุาตแบบทีส่อง ได้แก ่ ใบอนญุาตสําหรับผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ประสงค์จะให้บริการด้านโทรคมนาคม

จํากดัเฉพาะกลุม่บคุคล หรือเป็นการประกอบกิจการโทรคมนาคมท่ีไม่มีผลกระทบโดยนยัสําคญัตอ่การแข่งขนัโดยเสรี

อย่างเป็นธรรมหรือตอ่ประโยชน์สาธารณะและผู้บริโภค กทช. จะต้องออกใบอนญุาตให้กบัผู้ขอรับใบอนญุาตที่จดัอยู่ใน

ประเภทนีห้ากผู้ขอรับใบอนญุาตนัน้ได้ปฏิบติัถกูต้องครบถ้วนตามหลกัเกณฑ์มาตรฐานที่ กทช. กําหนด 

• ใบอนญุาตแบบทีส่าม ได้แก ่ ใบอนญุาตสําหรับผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมท่ีมีโครงข่ายเป็นของตนเองและเป็นกิจการ

โทรคมนาคมที่มีวตัถปุระสงค์ในการให้บริการแก่บคุคลทัว่ไปจํานวนมาก หรือเป็นการให้บริการท่ีอาจมีผลกระทบโดยนยั

สําคญัตอ่การแขง่ขนัโดยเสรีอย่างเป็นธรรม หรืออาจกระทบตอ่ประโยชน์สาธารณะ หรือมีเหตจํุาเป็นตอ่การคุ้มครอง

ผู้บริโภคเป็นพิเศษ กทช. มีดลุพินจิในการพิจารณาออกใบอนญุาตนีใ้ห้กบัผู้ขอรับใบอนญุาต 

เพ่ือความโปร่งใสในการออกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม มาตรา 8 แห่ง พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม 

กําหนดให้ กทช. ประกาศกําหนดหลกัเกณฑ์การอนุญาตโดยเปิดเผยเป็นการทัว่ไปไว้ล่วงหน้าเพ่ือให้ผู้ ท่ีประสงค์จะประกอบ

กิจการได้ทราบล่วงหน้าเก่ียวกบัคณุสมบติัของผู้ขอรับใบอนญุาต รวมทัง้ทราบถึงขอบเขตการประกอบกิจการโทรคมนาคมใน

แตล่ะประเภท และวิธีการขอรับและการพิจารณาในการออกใบอนญุาต 

(จ) การจัดสรรคล่ืนความถ่ี 

ก่อนท่ี พรบ. องค์กรจดัสรรคลื่นความถ่ีจะมีผลใช้บงัคบั กรมไปรษณีย์โทรเลขเป็นหน่วยงานของรัฐท่ีมีอํานาจในการจดัสรรและ

บริหารคลื่นความ ถ่ี  แต่ภายหลัง พรบ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ี  มีผลใช้บังคับแล้ว บรรดาอํานาจหน้าท่ีของ

กรมไปรษณีย์โทรเลขในการจัดสรรและบริหารคลื่นความถ่ีดงักล่าวเป็นอนัสิน้สดุลงโดยสําหรับกิจการโทรคมนาคมนัน้ พรบ. 

องค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ี ได้กําหนดให้กทช.และคณะกรรมการร่วม (ซึ่งประกอบด้วย กทช. และ กสช.) เป็นผู้ จัดสรรและ

บริหารคลื่นความถ่ีแทน สําหรับคณะกรรมการร่วมนัน้หน้าท่ีท่ีสําคัญประการหนึ่งก็คือ การกําหนดนโยบายและจัดทําแผน

แม่บทสําหรับการบริหารคลื่นความถ่ี การกําหนดการจัดสรรคลื่นความถ่ีระหว่างคลื่นความถ่ีท่ีใช้ในกิจการวิทยุโทรคมนาคม

และกิจการวิทยกุระจายเสียงและวิทยโุทรทศัน์ และการกําหนดหลกัเกณฑ์การใช้คลืน่ความถ่ีให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ

ปราศจากการรบกวนซึ่งกันและกันทัง้ในกิจการประเภทเดียวกันและต่างประเภท อย่างไรก็ดีการจัดตัง้คณะกรรมการร่วม

ระหว่าง กทช. และ กสช. นัน้ไม่กระทบต่อสิทธิของบริษัทในการประกอบกิจการโทรคมนาคมตามสญัญาร่วมการงานโดยตรง 

เน่ืองจากสิทธิของบริษัทในการประกอบกิจการโทรคมนาคมตามสญัญาร่วมการงานได้รับการคุ้มครองตามมาตรา 80 แห่ง 

พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม 

อย่างไรก็ดีปัจจุบัน แม้คณะกรรมการร่วมระหว่าง กทช. และ กสช.จะยังไม่ได้จัดตัง้ขึน้และ แม้ว่าจะยังไม่มีแผนแม่บทการ

บริหารคลื่นความถ่ี ตารางกําหนดคลื่นความถ่ีแห่งชาติ อีกทัง้กทชก็ยงัไม่ได้ประกาศใช้แผนแม่บทกิจการโทรคมนาคมฉบบัท่ี 2 

สําหรับปีพ.ศ.2551-2553 หรือแผนความถ่ีวิทยตุามท่ีกฎหมายกําหนด แต่ กทช.ก็ได้ประกาศใช้ประกาศกทช ว่าด้วยการโอน

ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ี และการให้ผู้ อื่นร่วมใช้คลื่นความถ่ีในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2550 แล้ว และในปัจจุบันก็มี

ผู้ ประกอบการบางรายได้ร้องขอให้ กทช.อนุญาตให้ตนเองเข้าใช้คลื่นความถ่ีแทนท่ีบริษัทในบางคลื่นความถ่ี และใน
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ขณะเดียวกัน บริษัทก็ได้สงวนสิทธิขอใช้คลื่นความถ่ีแทนท่ีผู้ประกอบการรายอื่นเช่นกัน ซึ่งขณะนีเ้ร่ืองการขอใช้คลื่นความถ่ี

แทนทีระหวา่งผู้ประกอบการดงักลา่วยงัอยู่ในระหวา่งการพิจารณาของ กทช. 

(ฉ) การกาํหนดอัตราค่าบริการและการควบคุมราคา 

ตาม พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม และ พรบ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ี กําหนดให้ กทช. รับผิดชอบการกําหนด

โครงสร้างอตัราค่าบริการสําหรับกิจการโทรคมนาคม รวมทัง้ให้มีอํานาจในการกําหนดมาตรการต่าง ๆ เพ่ือป้องกนัการผกูขาด

หรือการแข่งขนัท่ีไม่เป็นธรรมในการประกอบกิจการโทรคมนาคม นอกจากนี ้กทช. ยงัมีอํานาจในการกําหนดอตัราขัน้สงูของ

คา่บริการสําหรับกิจการโทรคมนาคมตามลกัษณะและประเภทของกิจการโทรคมนาคมท่ีได้รับอนญุาตให้ประกอบกิจการแตล่ะ

ประเภท ซึง่ผู้ รับใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมจะเรียกเก็บค่าบริการนอกเหนือหรือเกินกว่าอตัราขัน้สงูของคา่บริการท่ี 

กทช. กําหนดไม่ได้ และจะต้องไม่เป็นการกําหนดอตัราค่าบริการในลกัษณะท่ีเป็นการกีดกนัทางการค้าซึง่จะมีผลเป็นการจํากดั

การแข่งขันอย่างเป็นธรรม โดยต้องเรียกเก็บค่าบริการดังกล่าวจากผู้ ใช้บริการของตนในอัตราเดียวกันสําหรับบริการ

โทรคมนาคมลกัษณะหรือประเภทเดียวกนั 

เม่ือวนัท่ี 28 กนัยายน 2549 กทช. ได้ออกประกาศ กทช. เร่ือง อตัราขัน้สงูของค่าบริการและการเรียกเก็บเงินคา่บริการล่วงหน้า

ในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2549 แต่ในปัจจุบัน กทช. ยังไม่ได้มีการกําหนดอัตราขัน้สูงดังกล่าว ทัง้นี ้ประกาศดังกล่าว

กําหนดให้ค่าบริการท่ีผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมเรียกเก็บจริงจากผู้ ใช้บริการ ณ วนัท่ีประกาศดงักล่าวมีผลใช้บังคบัเป็น

อัตราขัน้สูงจนกว่า กทช. จะประกาศกําหนดอัตราขัน้สูงใหม่ต่อไป ทัง้นี ้อัตราขัน้สูงของค่าบริการท่ีบริษัทได้เรียกเก็บจาก

ผู้ใช้บริการ ณ ปัจจบุนัเป็นอตัราท่ีเป็นไปตามโครงสร้างท่ีทีโอทีเป็นผู้ กําหนด และ กสท. ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบให้บริษัท

ใช้อตัราดงักลา่วในการเรียกเก็บจากผู้ใช้บริการ ดงันี ้

(1) การเรียกภายในรหสัพืน้ท่ีบริการเดียวกนั คิดอตัราคา่ใช้บริการตามระยะเวลาท่ีใช้บริการในอตัรานาทีละ 3 บาท 

(2) การเรียกภายในรหสัพืน้ท่ีบริการติดกนั คิดอตัราคา่ใช้บริการตามระยะเวลาท่ีใช้บริการในอตัรานาทีละ 8 บาท 

(3) การเรียกภายในรหสัพืน้ท่ีบริการท่ีไม่ติดกนั คิดอตัราคา่ใช้บริการตามระยะเวลาท่ีใช้บริการในอตัรานาทีละ 12 บาท 

นอกจากอตัราค่าบริการจะต้องไม่สงูเกินกว่าอตัราขัน้สงูดงักล่าวแล้ว อตัราค่าบริการจะต้องไม่มีลกัษณะเป็นการกีดกันทาง

การค้าซึ่งมีผลเป็นการจํากัดการแข่งขัน และจะต้องเรียกเก็บจากผู้ ใช้บริการของผู้ ให้บริการในอัตราเดียวกันสําหรับการ

ให้บริการในลกัษณะหรือประเภทเดียวกนั 

ตามสญัญาร่วมการงาน บริษัทมีสิทธิในการกําหนดอตัราค่าบริการของบริษัท ทัง้นีจ้ะต้องได้รับความเห็นชอบจาก กสท. ซึง่ใน

อดีต กสท. ได้ให้ความเห็นชอบในเร่ืองดงักล่าวเสมอมา อย่างไรก็ดี ตามสญัญาร่วมการงานนีบ้ริษัทมีสิทธิหรือจะจัดรายการ

สง่เสริมการขายโดยการลดหรือยกเว้นการเรียกเก็บคา่ใช้บริการหรือคา่ธรรมเนียมได้ตามความเหมาะสมกบัสภาวะตลาด  

ภายใต้ พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม กสท. ไม่มีสิทธิผกูขาดในกิจการโทรคมนาคมอีกต่อไป ดงันัน้ การเปลี่ยนแปลง

โครงสร้างอตัราค่าธรรมเนียมท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคตของบริษัทจะต้องแจ้งให้ กทช. ทราบก่อนท่ีจะมีการเปลี่ยนแปลง (ในกรณี

การเปลี่ยนแปลงอตัราไม่เกินกว่าอตัราขัน้สงูท่ีกําหนดในประเทศ) หรือได้รับอนุมติัโดย กทช. ก่อน (ในกรณีการเปลี่ยนแปลง

เกินกวา่อตัราขัน้สงูที่ กทช. กําหนดไว้) 

(ช) ข้อกาํหนดเกี่ยวกับการใช้และเช่ือมต่อโครงข่าย (Interconnection) 

กทช. มีอํานาจในการกําหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกบัการใช้และเช่ือมตอ่โครงข่ายโทรคมนาคมในประเทศไทย 

การเช่ือมต่อโครงข่าย คือ การเช่ือมต่อระหว่างโครงข่ายอย่างน้อย 2 โครงข่าย อนัจะทําให้ผู้ ใช้บริการสามารถเช่ือมสญัญาณ

โทรคมนาคมจากโครงข่ายหนึ่งไปยงัอีกโครงข่ายหนึ่งได้ ส่วนการใช้โครงข่าย คือ การท่ีผู้ ให้บริการรายหนึ่งใช้โครงข่ายของผู้

ให้บริการอีกรายหนึง่สําหรับการให้บริการของตน  
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พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม กําหนดให้ผู้ประกอบการกําหนดอตัราค่าตอบแทนหรือค่าบริการในการใช้และเช่ือมต่อ

โครงข่ายอย่างสมเหตสุมผลและเป็นธรรมตอ่ผู้ขอเช่ือมตอ่โครงข่ายโทรคมนาคมทกุราย 

นอกจากนี ้พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม ยงัได้กําหนดให้ผู้ รับใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมท่ีมีโครงข่ายเป็น

ของตนเองต้องยินยอมให้ผู้ รับใบอนุญาตรายอื่น ๆ ใช้หรือเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมของตนตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ี 

กทช. กําหนด ซึ่งผู้ รับใบอนญุาตท่ีมีโครงข่ายเป็นของตนเองจะปฏิเสธไม่ให้ใช้โครงข่ายได้ก็ต่อเม่ือพิสจูน์ได้ว่า โครงข่ายท่ีตนมี

อยู่ไม่เพียงพอแก่การให้ผู้ รับใบอนญุาตรายอื่นใช้โครงข่ายได้ การให้ใช้โครงข่ายดงักล่าวอาจเป็นผลให้เกิดปัญหาด้านเทคนิคท่ี

ก่อให้เกิดการรบกวนหรือเป็นเหตขุดัขวางการโทรคมนาคมได้ หรือกรณีอื่นที่ กทช. ประกาศกําหนด 

เม่ือวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2549 ประกาศ กทช. ว่าด้วยการใช้และเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม มีผลใช้บงัคบั ประกาศดงักล่าว

ได้กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการใช้และเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม โดยกําหนดให้ (1) ผู้ ประกอบการกิจการ

โทรคมนาคมมีหน้าที่ต้องจดัทําข้อเสนอการใช้และเช่ือมตอ่โครงขา่ยโทรคมนาคม ซึง่ประกอบด้วยข้อกําหนดและเง่ือนไขหลกัใน

การให้ผู้ ประกอบการรายอื่นใช้หรือเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมของตน อาทิ อัตราค่าตอบแทนในการใช้หรือเช่ือมต่อ

โครงข่าย (2) ผู้ประกอบการกิจการโทรคมนาคมมีอิสระในการเจรจาต่อรองข้อกําหนดและเง่ือนไขในการใช้และเช่ือมต่อ

โครงข่ายโทรคมนาคม ทัง้นี ้โดยที่เง่ือนไขดงักลา่วต้องไม่ขดัหรือแย้งกบัหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการที่ กทช. ประกาศกําหนด 

และไม่เป็นการเลือกปฏิบัติ และ (3) ภายหลังจากท่ีผู้ประกอบการกิจการโทรคมนาคมเข้าทําสัญญาเช่ือมต่อโครงข่ายกับ

คูส่ญัญาเรียบร้อยแล้ว ผู้ประกอบการจะต้องนําส่งสําเนาสญัญาดงักลา่วให้แก่ กทช. ภายใน 10 วนันบัแตว่นัที่คูส่ญัญาทกุฝ่าย

ได้ลงนามในสัญญา พร้อมแจ้งรายละเอียดของเง่ือนไขในสัญญาท่ีแตกต่างจากข้อเสนอการใช้และเช่ือมต่อโครงข่าย

โทรคมนาคม ทัง้นี ้หาก กทช. เห็นว่าสญัญาเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมดงักล่าวไม่เป็นไปตาม พรบ. การประกอบกิจการ

โทรคมนาคม หรือขดัต่อกฎหมายอื่น กทช. อาจสัง่ให้ดําเนินการแก้ไขสญัญาเช่ือมตอ่โครงข่ายโทรคมนาคมภายในระยะเวลาที่

กําหนด หากผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของโครงข่ายโทรคมนาคมไม่ดําเนินการแก้ไขสญัญาภายในระยะเวลาท่ีกําหนด เลขาธิการ 

กทช. มีอํานาจในการสัง่และออกมาตรการบงัคบัทางปกครองเพ่ือให้มีการแก้ไขปรับปรุงหรือปฏิบติัให้ถกูต้องภายในระยะเวลา

ท่ีกําหนด และเม่ือมีการแก้ไขสญัญาแล้วจะต้องนําส่งสําเนาสญัญาท่ีแก้ไขให้แก่ กทช. ภายในระยะเวลาท่ี กทช. กําหนด แต่

หากผู้ประกอบการที่เป็นผู้ขอใช้หรือเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมไม่ยอมแก้ไขสญัญาให้เป็นไปตามกฎหมาย สญัญาดงักล่าว

จะตกเป็นโมฆะ  

เม่ือวนัที ่ 24 สิงหาคม 2549 กทช. ได้ให้ความเห็นชอบในหลกัการตอ่ข้อเสนอการเช่ือมตอ่โครงข่ายโทรคมนาคมของบริษัท ซึง่

กําหนดให้บริษัทสามารถนําข้อเสนอการเช่ือมตอ่โครงข่ายโทรคมนาคมไปใช้ในการเจรจาเข้าทําสญัญาเช่ือมตอ่โครงข่ายกบั

ผู้ประกอบการรายอื่นได้ อย่างไรก็ดี กทช. อาจกําหนดให้บริษัทแก้ไขปรับปรุงข้อเสนอการเช่ือมตอ่โครงข่ายโทรคมนาคมของ

บริษัทเป็นการเพ่ิมเติมได้ หาก กทช. เห็นวา่ข้อเสนอดงักลา่วขดัหรือแย้งกบัประกาศ กทช. วา่ด้วยการใช้และเช่ือมตอ่โครงข่าย

โทรคมนาคม ตอ่มาบริษัทได้ทําการปรับปรุงข้อเสนอการเช่ือมตอ่โครงข่ายตามคําสัง่ของ กทช.และในวนัที่ 14 กมุภาพนัธ์ พ.ศ.

2551 กทช. ก็ได้มีมติเห็นชอบตอ่ข้อเสนอการเช่ือมตอ่โครงข่ายของบริษัทท่ีได้มีการแก้ไขปรับปรุงดงักลา่วอีกครัง้หนึง่ 

บทบญัญติัแห่ง พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม เก่ียวกบัการใช้และการเช่ือมตอ่โครงข่ายโทรคมนาคมและประกาศ 

กทช. วา่ด้วยการใช้และเช่ือมตอ่โครงข่ายโทรคมนาคม มีวตัถปุระสงค์ในการเสริมสร้างความโปร่งใสและการแข่งขนัท่ีเสรีและ

เป็นธรรมในกิจการโทรคมนาคม ซึง่ตา่งจากการกํากบัดแูลภายใต้กฎหมายเดิมท่ีคูส่ญัญาสามารถเข้าทําสญัญาการเช่ือมตอ่

โครงข่ายโดยไม่ต้องอยู่ภายใต้บทบญัญติัและการกํากบัดแูลของกฎหมายและองค์กรอสิระใด ๆ 

ในการกํากบัดแูลภายใต้กฎหมายเดิม บริษัทและผู้ประกอบการรายอื่น (ได้แก่ ทรูมฟู ดีพีซี รวมทัง้ฮทัชิสนั) ต้องประกอบกิจการ

โทรคมนาคมภายใต้การกํากับดูแลของ กสท. และต้องชําระค่าเช่ือมโยงโครงข่ายโทรคมนาคมของทีโอที (Access Charge) 

ให้แก่ทีโอทีแต่เพียงฝ่ายเดียวโดยไม่มีสิทธิเรียกร้องเก็บค่าเช่ือมโยงโครงข่ายจากทีโอทีแต่อย่างใด ปัจจุบนัผู้ประกอบกิจการ

โทรคมนาคมทกุรายมีสิทธิเท่าเทียมกนัในการประกอบกิจการภายใต้หลกัการแห่งการแข่งขนัโดยเสรีและเป็นธรรม โดยการใช้

และเช่ือมต่อโครงข่ายระหว่างผู้ประกอบการต้องดําเนินไปโดยสอดคล้องกับ พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม และ

ประกาศ กทช. ว่าด้วยการใช้และเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ซึง่กําหนดให้ผู้ประกอบการที่มีโครงข่ายเป็นของตนเองจะต้อง



สว่นที่ 2 บริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์  บริษัท โทเท่ิล แอค็เซ็ส คอมมนูิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 

ข้อ 3 การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภณัฑ์ 
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อนญุาตให้ผู้ประกอบการรายอื่นเข้าเช่ือมต่อโครงข่ายของตนได้ โดยกําหนดอตัราค่าตอบแทนหรือค่าบริการท่ีอิงต้นทนุและไม่

เลือกปฏิบติั บริษัทเช่ือว่าการเปลี่ยนแปลงกฎหมายการประกอบกิจการโทรคมนาคมมีผลให้ทัง้ กสท. และทีโอทีมีหน้าท่ีต้อง

ปฏิบัติตามบทบัญญัติและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง ซึ่งรวมถึงมาตรา 25 แห่ง พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม และ

ประกาศ กทช. ว่าด้วยการใช้และเช่ือมตอ่โครงข่ายโทรคมนาคม และบริษัทยงัมีสิทธิในการเข้าทําสญัญาเช่ือมต่อโครงข่ายเพ่ือ

เรียกเก็บค่าบริการจากผู้ประกอบการรายอื่นท่ีเช่ือมต่อโครงข่ายกบัโครงข่ายของบริษัท บริษัทเช่ือวา่อตัราคา่เช่ือมโยงโครงข่าย

ของทีโอทีตามสญัญาเช่ือมโยงโครงข่ายที่จดัทําขึน้ในช่วงเวลาของกฎหมายเดิมนัน้ไม่สอดคล้องกบัหลกัการการแข่งขนัโดยเสรี

และเป็นธรรมตาม พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม และประกาศ กทช. วา่ด้วยการใช้และเช่ือมตอ่โครงข่ายโทรคมนาคม 

และไม่ควรใช้บังคับได้อีกต่อไป เว้นแต่คู่สัญญาจะได้ตกลงแก้ไขข้อกําหนดต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของ

กฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง  

ดงันัน้ ในวนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2549 บริษัทได้ทําหนังสือแจ้งให้ ทีโอที และ กสท. ทราบว่าอตัราและการจัดเก็บค่าเช่ือมโยง

ภายใต้สญัญาเช่ือมโยงโครงข่ายเป็นการกระทําท่ีขดัและแย้งต่อกฎหมายในปัจจุบัน ทัง้นี ้เน่ืองจากภายใต้สญัญาเช่ือมโยง

โครงข่ายดงักล่าว ทีโอทีเป็นผู้ มีอํานาจแต่เพียงฝ่ายเดียวในการเรียกเก็บค่าตอบแทนการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ทัง้ท่ี

ตาม พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมท่ีมีโครงข่ายทุกรายย่อมมีสิทธิในการเรียกเก็บค่า

เช่ือมตอ่โครงข่ายได้ นอกจากนี ้อตัราการเรียกเก็บคา่เช่ือมโยงโครงข่ายโทรคมนาคมของทีโอที ตามสญัญาเช่ือมโยงโครงข่ายก็

ไม่ได้สะท้อนถึงต้นทุนท่ีแท้จริง อีกทัง้ยังก่อให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันระหว่างผู้ ประกอบการ ยิ่งไปกว่านัน้ ในวันท่ี 17 

พฤศจิกายน 2549 บริษัทได้เข้าทําสัญญาเช่ือมต่อโครงข่ายกับทรูมูฟเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ดังนัน้ บริษัทจึงไม่อาจชําระค่า

เช่ือมโยงโครงข่ายให้แก่ทีโอทีในอตัราเดิมได้อีกต่อไปเพราะการกระทําดงักล่าวเท่ากับเป็นการเลือกปฏิบัติอันจะเป็นผลเสีย

ต่อทรูมฟู อย่างไรก็ดี บริษัทยินดีท่ีจะชําระค่าตอบแทนให้แก่ทีโอทีในอตัราใหม่ที่สอดคล้องกับหลกัเกณฑ์ที่กฎหมายกําหนด 

กล่าวคือ ในอตัราที่บริษัทและทีโอทีจะได้ตกลงร่วมกนัโดยสจุริตหรือในอตัราท่ี กทช. กําหนด นอกจากนี ้บริษัทยงัได้แจ้งให้ทีโอ

ทีดําเนินการเข้าทําสญัญากบับริษัทในเร่ืองนีโ้ดยเร็ว อย่างไรก็ดี ปัจจบุนัทีโอทียงัไม่ได้เข้าทําสญัญากบับริษัทในเร่ืองดงักล่าว 

อนึ่ง เม่ือวนัท่ี 31 มกราคม 2550 และวนัที่ 1 กมุภาพนัธ์ 2550 บริษัทได้นําส่งค่าเช่ือมตอ่โครงข่ายโทรคมนาคมงวดแรกให้แก่ที

โอที โดยอาศยัอตัราค่าเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมตามท่ีระบไุว้ในข้อเสนอการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมของทีโอทีและ

ข้อเสนอการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมของบริษัท ซึ่งได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก กทช. โดยบริษัทได้คํานวณ

ค่าตอบแทนการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมท่ีบริษัทจะต้องชําระให้แก่ ทีโอที และค่าตอบแทนการเช่ือมต่อโครงข่าย

โทรคมนาคมท่ีทีโอทีจะต้องชําระให้แก่บริษัทในรอบระยะเวลาการเช่ือมต่อโครงข่ายเดียวกันและนําส่งยอดค่าตอบแทนสทุธิ

ให้แก่ทีโอที แต่ทีโอทีได้โต้แย้งวา่บริษัทยงัคงมีหน้าที่ต้องชําระค่าตอบแทนการเช่ือมโยงโครงข่ายในอตัราเดิม และตอ่มาปฏิเสธ

ไม่รับชําระเงินดงักลา่วจากบริษัท 

เน่ืองจากว่าทีโอทีไม่เข้าทําสญัญาเช่ือมต่อโครงข่ายกบับริษัทให้แล้วเสร็จภายในเวลาท่ีประกาศ กทช. ท่ีเก่ียวข้องกําหนดจงึถือ

ว่าได้ว่ามีข้อพิพาทเกิดขึน้ บริษัทจึงได้ใช้สิทธินําเร่ืองดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการระงบัข้อพิพาทตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ี

กําหนดโดยประกาศ กทช. ซึง่ 

ต่อมาเม่ือวนัที่ 18 มิถุนายน 2550 กทช.ก็ได้มีคําชีข้าดข้อพิพาทดงักล่าว (คําชีข้าดท่ี 1/2550) โดย ชีข้าดให้ทีโอทีเข้าทําการ

เจรจาสญัญาเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมกบับริษัทภายใน 7 วนั และต้องทําสญัญาเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมให้แล้ว

เสร็จภายใน 30 วนั นบัตัง้แตว่นัท่ีเร่ิมเจรจา และเลขาธิการกทช ก็ได้มีคําสัง่ให้ทีโอทีปฏิบติัตามคําชีข้าดของกทช ดงักล่าว แต่ที

โอทีได้อทุธรร์คําสัง่ จนเม่ือวนัท่ี 9 ตลุาคม 2550 กทช.ก็ได้มีคําวินิจฉยัเป็นเอกฉนัท์ยืนตามคําสัง่ของเลขาธิการกทช.ดงักลา่ว 

เน่ืองจากทีโอทียังคงปฏิเสธไม่เข้าทําสัญญาเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมกับบริษัท ดังนัน้เม่ือวันที่ 8 พฤศจิกายน 2550 

บริษัทจึงได้ส่งจดหมายเร่ืองการเช่ือมตอ่โครงข่ายโทรคมนาคม ไปยงัทีโอทีเพ่ือแจ้งยกเลิกข้อเสนอของบริษัทในเร่ืองที่บริษัทได้

แสดงความประสงค์ท่ีจะชําระค่าเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมในอตัราท่ีสอดคล้องกบักฎหมายตามท่ีทัง้สองฝ่ายจะได้มีการ

เจรจาตกลงกนัโดยสจุริต และบริษัทได้เสนอที่จะนําส่งค่าตอบแทนการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมให้แก่ทีโอทีในอตัราที่ทีโอ
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ทีได้กําหนดในข้อเสนอการเช่ือมต่อโครงข่ายของทีโอทีท่ีได้รับความเห็นชอบจากกทช  (“RIO”) รวมถึงได้แจ้งยํา้การยกเลิก

ข้อตกลงการเช่ือมโยงโครงข่ายโทรคมนาคมเดิมทัง้สองฉบบั 

ในปัจจุบันทีโอทีก็ยังคงไม่เข้าทําสญัญาเช่ือมต่อโครงข่ายตามคําชีข้าดของกทชดังกล่าวข้างต้น ในขณะนี ้กทชและเลขาธิ

การกทช.อยู่ในระหว่างการพิจารณาบงัคบัให้ทีโอทีปฏิบติัตามกฎหมายต่อไป ซึ่งในเร่ืองนี ้ทีโอทีก็ได้ฟ้องร้องต่อศาลปกครอง

กลางเพ่ือขอให้ศาลเพิกถอนคําชีข้าดของกทชดงักลา่วและในขณะนีเ้ร่ืองก็ยงัอยู่ในการพิจารณาของศาล  

นอกจากนี ้เม่ือวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2550 ทีโอทีก็ยังได้ยื่นฟ้องต่อศาลแพ่ง เรียกร้องให้บริษัทและกสท.ร่วมกันชําระค่า

เช่ือมโยงโครงข่าย (Access Charge) ช่วงระหว่างวนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2549 ถึงวนัท่ี 31 ตุลาคม 2550 พร้อมดอกเบีย้และ

ภาษีมลูค่าเพ่ิม รวมเป็นเงินทัง้หมด 11,705 ล้านบาท และขอให้ชําระค่าเช่ือมโยงโครงข่าย (Access Charge) นบัตัง้แต่วนัท่ี 1 

พฤศจิกายน 2550 เป็นต้นไปต่อไป จนกว่าข้อตกลงระหว่าง ทีโอที  กสท. และ   บริษัทจะสิน้สดุลง  และให้ชําระดอกเบีย้ใน

อตัราร้อยละ 1.25 ตอ่เดือนนบัแต่วนัผิดนดัชําระของแตล่ะงวดจนกวา่จะชําระให้แก่ทีโอทีครบถ้วน ขณะนีค้ดีดงักลา่วก็ยงัอยู่ใน

ระหวา่งการพิจารณาของศาล โดยอยู่ในขัน้ตอนท่ีบริษัทและกสท.เตรียมยื่นคําให้การต่อสู้คดี อย่างไรก็ตาม คดีดงักล่าวอาจใช้

กระบวนการพิจารณาของศาลเป็นระยะเวลาหลายปี 

ฝ่ายบริหารของบริษัทยงัไม่สามารถประเมินผลเสียหายของบริษัทจากคดีดงักล่าวได้ อย่างไรก็ตาม จากความเห็นของที่ปรึกษา

กฎหมายของบริษัทผู้บริหารของบริษัทมีความเช่ือมัน่วา่บริษัทไม่มีภาระท่ีจะต้องชําระค่าเช่ือมโยงโครงข่าย (Access Charge)  

ตามสญัญาในจํานวนท่ีทีโอทีฟ้องร้อง เน่ืองจากสญัญาดงักล่าวไม่เป็นไปตามหลกักฎหมายในปัจจบุนั และผู้บริหารของบริษัท

เช่ือวา่คําตดัสินของศาลไม่น่าจะสง่ผลกระทบอย่างมีสาระสําคญัตอ่ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท  

(ซ) กฎเกณฑ์เกี่ยวกบัการใช้เลขหมายโทรคมนาคม 

เม่ือวนัที่ 29 สิงหาคม 2549 กทช. ได้ออกประกาศ กทช. เร่ือง หลกัเกณฑ์เพ่ิมเติมในการจดัสรรเลขหมายโทรคมนาคมชัว่คราว 

(ฉบบัท่ี 2) และการเปลี่ยนแปลงเลขหมายโทรคมนาคมสําหรับบริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีจาก 9 หลกัเป็น 10 หลกั โดยประกาศ

ดงักล่าวได้กําหนดให้เปลี่ยนแปลงเลขหมายโทรคมนาคมสําหรับโทรศพัท์เคลื่อนท่ีจากจํานวน 9 หลกัเป็น 10 หลกัในหมวดท่ี

ขึน้ต้นด้วย 08 ทัง้หมดตัง้แตว่นัที่ 1 กนัยายน 2549 เป็นต้นไป นอกจากนี ้ประกาศดงักลา่วยงัได้กําหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และ

เง่ือนไขเก่ียวกบัการจดัสรรเลขหมายโทรคมนาคมสําหรับบริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีทัง้กรณีของผู้ประกอบการรายใหม่และกรณี

ของผู้ ท่ีประสงค์จะขอรับการจดัสรรเลขหมายเพ่ิมเติมด้วย 

(ฌ) พันธะในการให้บริการโทรคมนาคมพืน้ฐานโดยทั่วถงึ (Universal Service Obligations) 

กทช. มีอํานาจในการกําหนดให้ผู้ รับใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมจดัให้มีบริการโทรคมนาคมพืน้ฐานดงัต่อไปนี ้คือ 

บริการโทรคมนาคมในพืน้ท่ีชนบทหรือพืน้ท่ีห่างไกลซึ่งมีการให้บริการโทรคมนาคมไม่ทั่วถึงหรือเพียงพอ รวมถึง บริการ

โทรคมนาคมสาธารณะสําหรับกลุ่มผู้ มีรายได้น้อย ตลอดจนบริการโทรคมนาคมสําหรับคนชรา คนพิการ เด็ก หรือผู้ ด้อยโอกาส

ในสังคม การกําหนดให้ผู้ รับใบอนุญาตจัดให้มีบริการโทรคมนาคมดังกล่าวจะต้องไม่ทําให้เกิดภาระแก่การลงทุนของผู้ รับ

ใบอนญุาตเกินสมควรและต้องให้มีการปฏิบติัโดยเท่าเทียมกนัระหวา่งผู้ รับใบอนญุาตที่ประกอบกิจการโทรคมนาคมในลกัษณะ

และประเภทเดียวกัน โดยในกรณีท่ีผู้ รับใบอนุญาตรายใดไม่สามารถจัดให้มีบริการโทรคมนาคมตามที่ กทช. กําหนดข้างต้น 

กทช. มีอํานาจท่ีจะกําหนดให้ผู้ รับใบอนญุาตรายดงักลา่วต้องจดัสรรรายได้ของตนให้แก่กองทนุพฒันากิจการโทรคมนาคมเพ่ือ

ประโยชน์สาธารณะท่ีจัดตัง้ขึน้ตาม พรบ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ี (“กองทุนพัฒนากิจการโทรคมนาคม”) โดยเงินของ

กองทนุดงักล่าวจะนําไปดําเนินการจดัให้มีการบริการโทรคมนาคมพืน้ฐานโดยทัว่ถึงหรือนําไปใช้สนบัสนนุผู้ รับใบอนญุาตราย

อื่นซึ่งได้จัดให้มีการบริการโทรคมนาคมพืน้ฐานโดยทั่วถึง ทัง้นี ้ตามแนวทางการจัดสรรเงินกองทุนให้แก่ผู้ ขอรับการจัดสรร

เงินกองทุนตามท่ีกําหนดไว้ในระเบียบ กทช. ว่าด้วยการบริหารและการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนากิจการโทรคมนาคมเพ่ือ

ประโยชน์สาธารณะ พ.ศ. 2549 อย่างไรก็ดี ตามประกาศ กทช. เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการจัดให้มีบริการ

โทรคมนาคมพืน้ฐานโดยทัว่ถึงและบริการเพ่ือสงัคม ลงวนัท่ี 2 สิงหาคม 2548 ผู้ขอรับใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคม

แบบท่ีสองและแบบท่ีสามท่ี กทช. มอบหมายให้ดําเนินการจดัให้มีบริการโทรคมนาคมพืน้ฐานโดยทัว่ถึงและบริการเพ่ือสงัคม
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ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีบริการดังกล่าวด้วยเงินลงทุนของผู้ รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมเอง ไม่

สามารถขอรับเงินสนบัสนนุจากกองทนุพฒันากิจการโทรคมนาคม โดยหากผู้ รับใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ี

สองหรือแบบท่ีสามรายใดไม่สามารถจัดให้มีบริการดังกล่าวได้ ผู้ รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมรายนัน้จะต้อง

จดัสรรเงินรายได้ก่อนหกัค่าใช้จ่ายจากการประกอบกิจการโทรคมนาคมให้แก่กองทุนพฒันากิจการโทรคมนาคมตามอตัราท่ี 

กทช. กําหนดในประกาศ กทช. เร่ือง หลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพืน้ฐานโดยทัว่ถึงและ

บริการเพ่ือสงัคม ซึง่ในปัจจบุนั คือ อตัราร้อยละ 4 ตอ่ปี 

ทัง้นี ้กฎเกณฑ์ดงักล่าวของ กทช ก็ใช้บงัคบักบั บจ. ดีแทค เนทเวอร์ค ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทโดยการถือหุ้นในอตัราส่วน

ร้อยละ 99.99 ของทนุจดทะเบียนท่ีเรียกชําระแล้วทัง้หมดเช่นกนัเพราะ บจ. ดีแทค เนทเวอร์ค ได้รับใบอนญุาตในการประกอบ

ธุรกิจให้บริการโทรศพัท์ทางไกลระหวา่งประเทศจาก กทช. เม่ือเดือนกมุภาพนัธ์ 2550 และได้เร่ิมประกอบการแล้วตัง้แต่วนัที่ 4 

ธนัวาคม 2550 ที่ผ่านมานี ้

(ญ) ข้อจาํกัดการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นต่างด้าวในบริษัทผู้ขอรับใบอนุญาต  

ข้อจํากัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวท่ีกําหนดโดยบทบัญญัติแห่งกฎหมายและสญัญาแต่ละฉบับจะแตกต่างกัน การละเมิด

ข้อจํากัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามท่ีกําหนดโดยกฎหมายหรือสญัญาดงักล่าวอาจทําให้มีการยกเลิกใบอนุญาตท่ีบริษัท

ได้รับหรือบอกเลิกสญัญาท่ีบริษัทเป็นคูส่ญัญาอยู่และ/หรืออาจเป็นผลให้บริษัทไม่สามารถประกอบกิจการได้อีกตอ่ไป 

ข้อจํากดัเก่ียวกบัการถือหุ้นของคนตา่งด้าวที่กําหนดโดยกฎหมายซึง่เก่ียวข้องกบับริษัท สรุปได้ดงันี ้

(1) ประมวลกฎหมายท่ีดิน ได้มีบทบญัญัติห้ามมิให้คนต่างด้าวถือครองท่ีดิน เว้นแต่จะได้รับอนญุาตตามกฎหมายเป็นการ

เฉพาะ ดงันัน้ คนต่างด้าวท่ีถือครองท่ีดินโดยไม่ได้รับอนญุาตจะต้องจําหน่ายท่ีดินดงักล่าวภายในระยะเวลาท่ีอธิบดีกรม

ที่ดินกําหนดซึง่ไม่น้อยกวา่ 180 วนัแตไ่ม่เกิน 1 ปี 

“คนต่างด้าว” ตามประมวลกฎหมายท่ีดิน หมายรวมถึงบริษัทมหาชนจํากดัหรือบริษัทจํากดัท่ีมีบุคคลท่ีไม่มีสญัชาติไทย

ถือหุ้นอยู่มากกว่าร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียนหรือมีจํานวนผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นบุคคลท่ีไม่มีสญัชาติไทยเกินกว่ากึ่งหนึ่งของ

จํานวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด 

(2) พรบ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ได้กําหนดห้ามมิให้ “คนต่างด้าว” (ตามคํานิยามท่ีกําหนดไว้ใน พรบ. การ

ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว) ประกอบธุรกิจบางประเภท รวมถึงการให้บริการโทรคมนาคมซึ่งถือเป็นธุรกิจบริการท่ีคน

ต่างด้าวไม่สามารถประกอบธุรกิจได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ก่อน 

เท่าท่ีบริษัททราบยงัไม่เคยมีผู้ใดได้รับใบอนญุาตดงักลา่วเพ่ือการประกอบธุรกิจให้บริการโทรคมนาคมแตอ่ย่างใด 

เม่ือวนัท่ี 10 เมษายน 2550 คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมติัร่าง พรบ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวโดยมีวตัถปุระสงค์

หลกั ๆ ในการแก้ไขคํานิยามของ “คนต่างด้าว” ให้ครอบคลมุถึงบริษัทท่ีมีผู้ ถือหุ้นต่างด้าวท่ีมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

รวมกนัตัง้แต่กึ่งหนึ่งของจํานวนคะแนนเสียงที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทนัน้ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม อย่างไรก็ดี 

หลงัจากท่ีมีการเลือกตัง้ทัว่ไปและมีการปรับเปลี่ยนรัฐบาล ยงัไม่เป็นท่ีแน่ชดัว่า พรบ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

จะมีการแก้ไขตามรายละเอียดเช่นเดียวกนักบัร่าง พรบ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวดงักล่าวหรือไม่ และหากมีการ

แก้ไข พรบ. การประกอบธุรกิจของคนตา่งด้าว ฉบบัแก้ไขจะประกาศใช้บงัคบัเม่ือใด  

บทบญัญัติท่ีเก่ียวกบัการถือหุ้นแทนหรือการถือหุ้นแบบ “nominee” เป็นไปตามมาตรา 36 แห่ง พรบ. การประกอบธุรกิจ

ของคนตา่งด้าว ซึง่มีข้อกําหนดห้ามมิให้ผู้ลงทนุชาวไทยถือหุ้นแทนหรือกระทําการแทนผู้ ถือหุ้นตา่งด้าว โดยมีวตัถปุระสงค์

ในการเลี่ยงข้อจํากดัการถือหุ้นของคนต่างด้าวตาม พรบ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว นอกจากนี ้การฝ่าฝืนมาตรา 

36 แห่ง พรบ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว เป็นการกระทําความผิดทางอาญา ซึ่งองค์กรท่ีจะเป็นผู้ตดัสินชีข้าดว่า

บุคคลใดกระทําความผิดตามมาตรา 36 ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกบับริษัท หรือโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทเข้าข่ายเป็นการ

ถือหุ้นแบบ “nominee” อนัเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 36 ดงักล่าวหรือไม่นัน้ คือศาลเท่านัน้ ซึ่งตามปกติขัน้ตอนทางกฎหมาย
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ในการท่ีศาลจะมีคําวินิจฉยัชีข้าดเป็นที่สดุวา่บคุคลใดกระทําความผิดตามมาตรา 36 แห่ง พรบ. การประกอบธุรกิจของคน

ตา่งด้าว หรือไม่นัน้ อาจใช้เวลาถึง 3-5 ปีหลงัจากมีการร้องเรียนตอ่กระทรวงพาณิชย์เก่ียวกบัการกระทําความผิดดงักลา่ว 

นอกจากนี ้ถึงแม้ว่า พรบ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว จะมีการใช้บังคบัมามากกว่า 7 ปี แต่การนํากรณีพิพาทท่ี

เก่ียวกบับทบญัญัติของ พรบ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ขึน้สู่การพิจารณาของศาลยงัคงมีไม่มากนกั (รวมทัง้ข้อ

พิพาทเก่ียวกบัการพิจารณาลกัษณะของการถือหุ้นท่ีจะถือว่าเป็น “การถือหุ้นแทน” หรือ “nominee” ตามมาตรา 36 ของ 

พรบ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ด้วย) และยงัไม่มีหน่วยงานซึง่มีอํานาจทางด้านตลุาการใด ๆ กําหนดแนวปฏิบติั

ที่ชดัเจนที่บริษัทสามารถนํามาใช้ในการประเมินหรือคาดการณ์ผลกระทบที่จะมีตอ่บริษัทจากข้อจํากดัดงักลา่วได้ 

(3) พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม ได้กําหนดให้ผู้ขอรับใบอนญุาตแบบท่ีสองและแบบท่ีสามต้องมิใช่เป็นคนต่างด้าว

ตาม พรบ. การประกอบธุรกิจของคนตา่งด้าว 

อนึ่ง ในเดือนกุมภาพันธ์ 2550 บจ. ดีแทค เนทเวอร์ค ได้รับใบอนุญาตจาก กทช. ตาม พรบ. การประกอบกิจการ

โทรคมนาคม ให้ประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสาม ซึ่งได้แก่ การให้บริการโทรศพัท์ทางไกลระหว่างประเทศ ซึง่เป็น

ธุรกิจใหม่ของบริษัทและจะเป็นแหลง่รายได้ที่สําคญัของบริษัทในอนาคต 

นอกจากข้อกําหนดเก่ียวกับการถือหุ้นหรือลงทุนโดยคนต่างด้าวข้างต้นแล้ว มาตรา 8 ของ พรบ. การประกอบกิจการ

โทรคมนาคม ยงัได้บญัญติัให้ กทช. มีอํานาจในการกําหนดให้ผู้ขอรับใบอนญุาตสําหรับการประกอบกิจการบางประเภทท่ี

เป็นนิติบคุคลจะต้องกําหนดข้อห้ามการกระทําที่มีลกัษณะเป็นการครอบงํากิจการโดยคนตา่งด้าว อย่างไรก็ตาม ในขณะนี ้

กทช. ยงัมิได้กําหนดความหมายของคําว่า “การกระทําท่ีมีลกัษณะเป็นการครอบงํากิจการโดยคนต่างด้าว” หรือแนวทาง

การตีความคําดงักล่าวแต่อย่างใด และ กทช. ยงัอยู่ในระหว่างการจัดทําร่างประกาศซึ่งกําหนดการกระทําท่ีถือเป็นการ

ครอบงํากิจการโดยคนตา่งด้าว 

ข้อจํากดัการถือหุ้นของคนตา่งด้าวดงักลา่วข้างต้นนี ้ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างมีนยัสําคญับางประการตอ่บริษัท 

อนึง่ เพ่ือเป็นการปอ้งกนัหรือลดความเสี่ยงดงักลา่ว บจ. ไทย เทลโค โฮลดิง้ส์ ได้ให้คํารับรอง (Undertaking) ตอ่บริษัทในสว่นที่

เก่ียวกบัการถือหุ้นของบริษัทโดย บจ. ไทย เทลโค โฮลดิง้ส์ ตามหนงัสือฉบบัลงวนัที่ 12 เมษายน 2550 วา่ หาก บจ. ไทย เทลโค 

โฮลดิง้ส์ ถูกศาลไทยพิจารณาว่ามีสถานะเป็นบริษัทต่างด้าวตาม พรบ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ที่ใช้บังคับอยู่ใน

ปัจจุบนั หรือหากมีการแก้ไข พรบ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว และ บจ. ไทย เทลโค โฮลดิง้ส์ ถกูพิจารณาว่ามีสถานะ

เป็นบริษัทต่างด้าวตาม พรบ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ซึง่มีการแก้ไขดงักลา่ว และในกรณีแต่ละกรณีดงักล่าวนีส้ง่ผล

กระทบในทางลบอย่างมีนยัสําคญัต่อความสามารถของบริษัทในการประกอบกิจการโทรคมนาคมซึง่เป็นธุรกิจหลกัของบริษัท

ในปัจจบุนั บจ. ไทย เทลโค โฮลดิง้ส์ จะโอนหุ้นของบริษัทท่ี บจ. ไทย เทลโค โฮลดิง้ส์ ถืออยู่หรือจะดําเนินการปรับโครงสร้างใน

การถือหุ้นดงักล่าว ทัง้นีเ้พ่ือช่วยให้บริษัทมีสถานภาพและคุณสมบติัในการประกอบธุรกิจโทรคมนาคมซึ่งเป็นธุรกิจหลกัของ

บริษัทในปัจจบุนัได้ตอ่ไป 

(ฎ) การให้ความเหน็ชอบสัญญาหรือความตกลงระหว่างบริษัทกับนิตบิุคคลต่างประเทศ หรือรัฐบาลต่างประเทศ 
หรือองค์การระหว่างประเทศ 

มาตรา 54 แห่ง พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม ได้บญัญัติให้สญัญาหรือความตกลงใด ๆ เก่ียวกบัการประกอบกิจการ

และการให้บริการโทรคมนาคมตามท่ี กทช. ประกาศกําหนดระหว่างผู้ รับใบอนุญาตและรัฐบาลต่างประเทศ องค์กรระหว่าง

ประเทศ และบคุคลหรือนิติบคุคลท่ีอยู่ในต่างประเทศ รวมทัง้การแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือยกเลกิสญัญาหรือความตกลงดงักล่าว

จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก กทช. ก่อน ทัง้นีเ้ว้นแตเ่ป็นการจดัซือ้จดัจ้างตามปกติ  

ในปัจจุบัน กทช. ได้ออกประกาศ กทช. ว่าด้วยสญัญาต่างประเทศ เพ่ือใช้เป็นกฎเกณฑ์ในการกํากับดูแลสญัญาประเภทนี ้

เรียบร้อยแล้ว โดยประกาศดังกล่าวได้กําหนดให้ผู้ รับใบอนุญาตจะต้องส่งสําเนาสัญญาท่ีจะทํากับต่างประเทศให้ กทช. 

เห็นชอบก่อนท่ีจะเข้าทําสญัญาดงักล่าว ทัง้นีเ้ว้นแต่สญัญาท่ีเก่ียวกบัการจดัซือ้จดัจ้างตามปกติหรือสญัญาท่ี กทช. ประกาศ
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ยกเว้นไว้ นอกจากนี ้กทช. ยังมีอํานาจสั่งให้ผู้ รับใบอนุญาตดําเนินการแก้ไขยกเลิกสัญญาใด ๆ ก็ตามท่ีได้เข้าทํากับ

ตา่งประเทศที่มีลกัษณะและเง่ือนไขขดัแย้งกบักฎหมายหรืออาจก่อให้เกิดการผกูขาดหรือจํากดัการแข่งขนัอย่างไม่เป็นธรรมต่อ

ผู้ ใช้บริการ ดงันัน้ อํานาจการทําสญัญาของบริษัทอาจถกูจํากดัโดยกฎเกณฑ์ดงักล่าว อย่างไรก็ดี ตามประกาศ กทช. ว่าด้วย

สญัญาต่างประเทศ สญัญาที่บริษัทได้เข้าทํากบัตา่งประเทศก่อนการประกาศใช้ประกาศดงักลา่วจะยงัคงมีผลบงัคบัใช้ได้ตอ่ไป 

โดยจะต้องส่งสําเนาสญัญาท่ีเข้าทํากบัต่างประเทศทุกฉบบัท่ียงัมีผลใช้บงัคบัอยู่ให้แก่สํานักงาน กทช. ภายใน 60 วนันับแต่

วนัที่ประกาศ กทช. วา่ด้วยสญัญาตา่งประเทศ มีผลใช้บงัคบั คือ ในวนัท่ี 3 พฤศจิกายน 2549 ทัง้นีเ้ว้นแตส่ญัญาดงักลา่วจะขดั

หรือแย้งต่อกฎหมายหรือประกาศดงักล่าว หรือก่อให้เกิดการผกูขาด หรือจํากดัการแข่งขนัอย่างไม่เป็นธรรมต่อผู้ ใช้บริการ ซึ่ง 

กทช. มีอํานาจในการสัง่ให้ผู้ ได้รับใบอนญุาตดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งเพ่ือแก้ไขหรือยกเลกิสญัญาดงักลา่วตามหลกัเกณฑ์

และระยะเวลาท่ี กทช. กําหนด 

(ฏ) การคุ้มครองผู้บริโภค 

ตาม พรบ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ี กทช. มีอํานาจในการกําหนดหลักเกณฑ์ ตลอดจนมาตรการและวิธีการเก่ียวกับการ

คุ้มครองผู้บริโภค กระบวนการรับคําร้องเรียนจากผู้บริโภคและการคุ้มครองสิทธิในความเป็นส่วนตวัและเสรีภาพของบุคคลใน

การสื่อสารถึงกนัโดยทางโทรคมนาคม โดย กทช. ได้มีการประกาศกําหนดกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวกบัการคุ้มครองผู้บริโภคไว้ดงันี ้

(1) มาตรฐานของสญัญาให้บริการโทรคมนาคม 

สญัญาให้บริการโทรคมนาคม ซึง่ผู้ ให้บริการจะนําไปใช้กบัผู้ ใช้บริการ จะต้องเป็นสญัญาท่ีได้รับความเห็นชอบจาก กทช .ก่อน 

โดยอย่างน้อยจะต้องมีข้อกําหนดเก่ียวกบัหน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ ค่าใช้จ่ายในการให้บริการ 

มาตรฐานในการให้บริการ โดยข้อสญัญาจะต้องอยู่บนพืน้ฐานท่ีเป็นธรรมและมีความชัดเจน ซึ่งจะต้องเป็นไปตามประกาศ 

กทช. เร่ือง มาตรฐานของสญัญาให้บริการโทรคมนาคม ซึง่มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 25 กนัยายน 2549  

(2) การร้องเรียน 

ผู้ ใช้บริการหรือผู้ ท่ีได้รับความเดือดร้อนเสียหาย (ผู้ ร้องเรียน) จากการให้บริการโทรคมนาคมของผู้ ให้บริการ ซึ่งเป็นผู้ รับ

ใบอนญุาตตาม พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม มีสิทธิยื่นข้อร้องเรียนต่อผู้ ให้บริการได้ โดยผู้ ให้บริการมีหน้าท่ีแจ้งการ

รับเร่ืองร้องเรียนให้แก่ผู้ ร้องเรียนภายใน 7 วันนับแต่วันถัดจากวันท่ีได้รับเร่ืองร้องเรียน โดยผู้ ให้บริการจะต้องแก้ปัญหาข้อ

ร้องเรียนให้แล้วเสร็จภายใน 30 วนันบัแต่วนัท่ีได้รับเร่ืองร้องเรียน และหากผลการเจรจาระหว่างผู้ ให้บริการและผู้ ร้องเรียนไม่ได้

ข้อยติุ ผู้ ให้บริการจะต้องเสนอรายงานให้แก่สํานกังาน กทช. เพ่ือการพิจารณาและหาข้อยติุในลําดบัต่อไป โดยกระบวนการรับ

เร่ืองร้องเรียนและการพิจารณาเร่ืองร้องเรียนเป็นไปตามประกาศ กทช. เร่ือง กระบวนการรับเร่ืองร้องเรียนและพิจารณาเร่ือง

ร้องเรียนของผู้ใช้บริการ ซึง่ประกาศไว้เม่ือวนัที่ 27 กรกฎาคม 2549  

(3) ข้อมลูสว่นบคุคล 

ผู้ ให้บริการซึ่งเป็นผู้ รับใบอนุญาตตาม พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม มีหน้าท่ีต้องจัดให้มีมาตรการการป้องกันและ

รักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบท่ีเหมาะสม ตลอดจนจัดทําหลักเกณฑ์การคุ้ มครองสิทธิของ

ผู้ ใช้บริการเก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในความเป็นส่วนตัว และเสรีภาพในการสื่อสารของผู้ ใช้บริการ ให้สอดคล้องกับ

กฎเกณฑ์ท่ี กทช. ประกาศกําหนด โดยต้องสง่หลกัเกณฑ์ดงักล่าวให้ กทช. เห็นชอบและจดัให้ผู้ ใช้บริการรับทราบ รวมถึงจดัให้

มีการเผยแพร่เป็นการทัว่ไป ทัง้นี ้การดําเนินการท่ีเก่ียวกบัข้อมลูส่วนบุคคลนีจ้ะต้องเป็นไปตามประกาศ กทช. เร่ือง มาตรการ

คุ้มครองสิทธิของผู้ ใช้บริการโทรคมนาคมเก่ียวกบัข้อมลูส่วนบคุคล สิทธิในการความเป็นส่วนตวั และเสรีภาพในการสื่อสารถึง

กนัโดยทางโทรคมนาคม ซึง่ประกาศไว้เม่ือวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2549 
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(ฐ) สัญญาร่วมการงาน 

ดังท่ีกล่าวมาข้างต้น พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม กําหนดให้บุคคลใดท่ีประสงค์จะประกอบกิจการโทรคมนาคม

จะต้องขอรับใบอนุญาตจาก กทช. เว้นแต่เป็นการให้บริการโทรคมนาคมท่ีมีอยู่แล้วตามมาตรา 80 แห่ง พรบ. การประกอบ

กิจการโทรคมนาคม 

มาตรา 80 แห่ง พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม กําหนดว่า บุคคลท่ีเป็นคู่สญัญากบั กสท. หรือทีโอทีในการให้บริการ

โทรคมนาคมอยู่ก่อนวันท่ี พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม จะมีผลใช้บังคับ ให้ผู้ นัน้ยังคงมีสิทธิประกอบกิจการ

โทรคมนาคมตามข้อกําหนดท่ีมีอยู่เดิมตามสญัญาจนกวา่สญัญาดงักลา่วจะสิน้สดุลง  

ดงันัน้ ตามมาตรา 80 แห่ง พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม บริษัทในฐานะคูส่ญัญาร่วมการงานจงึมีสิทธิในการประกอบ

กิจการโทรคมนาคมจนกว่าสญัญาร่วมการงานจะสิน้สดุลงโดยเท่าเทียมและเสมอภาคกบัผู้ประกอบการรายอื่นตามหลกัการ

แห่งการแข่งขนัโดยเสรีและยติุธรรม 

นอกจากนี ้มาตรา 80 วรรคสาม แห่ง พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม ยงักําหนดวา่การทําความตกลงเปลี่ยนแปลงใด ๆ 

ในสญัญาร่วมการงานโดยมิใช่เป็นการลดหรือจํากัดสิทธิในการประกอบการกิจการโทรคมนาคมของบริษัทตามระยะเวลาท่ี

เหลืออยู่ของสญัญาร่วมการงาน มิให้ถือวา่เป็นการกระทําท่ีมีผลกระทบกระเทือนตอ่ความสมบรูณ์ของสญัญาร่วมการงาน  

มาตรา 80 วรรคสี่ แห่ง พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม ได้กําหนดว่า ในกรณีท่ี กสท. และ/หรือทีโอทีได้ทําสญัญากับ

บริษัทใดอยู่ก่อนการประกาศใช้ พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม เพ่ืออนญุาตให้บริษัทนัน้ประกอบกิจการโทรคมนาคม

และได้ทําความตกลงกับคู่สัญญาเพ่ือเปลี่ยนสัญญาดังกล่าวให้เป็นการได้รับใบอนุญาตตาม พรบ. การประกอบกิจการ

โทรคมนาคม ให้ กทช. ดําเนินการออกใบอนุญาตให้กับบริษัทรายนัน้ โดยให้ได้รับสิทธิประกอบกิจการโทรคมนาคมตาม

ขอบเขตการให้บริการเดิมท่ีได้ตกลงกนัตามสญัญานัน้  

ดงันัน้ บริษัทจึงมีสิทธิท่ีจะคงสญัญาร่วมการงานไว้ตามเดิมและ/หรือเข้าทําความตกลงกบั กสท. เพ่ือแก้ไขสญัญาร่วมการงาน

และ/หรือเปลี่ยนสญัญาร่วมการงานให้เป็นใบอนญุาตประกอบกิจการ 

หากบริษัทเลือกท่ีจะคงสญัญาร่วมการงานไว้ตามเดิม บริษัทมีสิทธิในการประกอบกิจการโทรคมนาคมตามขอบเขตและสิทธิท่ี

มีอยู่ตามสญัญาร่วมการงาน หาก กสท. ต้องการแก้ไขสญัญาร่วมการงานหรือเปลี่ยนสญัญาเป็นใบอนญุาตประกอบกิจการ

โทรคมนาคมจะต้องเข้าทําความตกลงกบับริษัทก่อน แต่ทัง้นีไ้ม่ว่าจะเป็นกรณีใด การประกอบกิจการโทรคมนาคมของบริษัท

ต้องไม่ขดัหรือแย้งกบับทบญัญติัแห่ง พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม 

(ฑ) การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตจากบริการโทรคมนาคม 

ในวนัท่ี 28 มกราคม 2546 ได้มีการประกาศใช้พระราชกําหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบญัญัติพิกดัอตัราภาษีสรรพสามิต พ.ศ.

2527 (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ.2546 ได้กําหนดให้ผู้ ให้บริการกิจการโทรคมนาคมท่ีได้รับอนญุาตหรือสมัปทานจากรัฐซึ่งรวมถึงบริษัท

ด้วย มีหน้าท่ีต้องชําระภาษีสรรพสามิตจากรายรับท่ีได้จากการให้บริการโทรคมนาคมในอตัราร้อยละ 50 สําหรับการให้บริการ

โทรศัพท์เคลื่อนท่ีและโทรศัพท์พืน้ฐาน ต่อมาได้มีการประกาศใช้ประกาศกระทรวงการคลัง เร่ือง ลดอัตราและยกเว้นภาษี

สรรพสามิต (ฉบบัท่ี 68) ลงวนัที่ 28 มกราคม 2546 ซึง่กําหนดให้การจดัเก็บภาษีสรรพสามิตจากกิจการโทรศพัท์พืน้ฐานลดลง

จากอตัราร้อยละ 50 เหลืออตัราร้อยละ 2 และจากกิจการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีหรือวิทยคุมนาคมระบบเซลลลูา่ลดลงจากอตัราร้อย

ละ 50 เหลืออตัราร้อยละ 10 ของรายรับจากการให้บริการโทรศพัท์ภายในประเทศและรายรับจากการให้บริการโทรศพัท์ระหวา่ง

ประเทศเฉพาะส่วนท่ีเป็นรายรับในประเทศ ส่วนรายรับอื่น ๆ จากการประกอบกิจการโทรคมนาคมให้ได้รับการยกเว้นภาษี

สรรพสามิต อนึ่ง บริษัทต้องชําระภาษีสรรพสามิตดงักล่าวเป็นรายเดือนในทกุวนัที่ 15 ของเดือนถดัไป โดยบริษัทได้ชําระภาษี

สรรพสามิตครัง้แรกเม่ือวนัท่ี 18 กุมภาพนัธ์ 2546 สําหรับรายรับจากการท่ีบริษัทได้ให้บริการตัง้แต่วนัท่ี 28 มกราคม 2546 ถึง

วนัที่ 31 มกราคม 2546 
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เม่ือวนัที่ 11 กมุภาพนัธ์ 2546 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้ผู้ ให้บริการนําค่าภาษีสรรพสามิตท่ีผู้ ให้บริการได้ชําระ (ไม่รวม

ดอกเบีย้ ค่าปรับ หรือเงินเพ่ิมใด ๆ) มาหกัออกจากส่วนแบ่งรายได้ท่ีผู้ ให้บริการต้องนําส่งแก่ กสท. หรือทีโอทีตามสญัญาร่วม

การงาน ซึง่ตอ่มาบริษัทได้รับหนงัสือจาก กสท. ลงวนัที่ 27 มีนาคม 2546 แจ้งให้บริษัทดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีวนัท่ี 28 

มกราคม 2546 ได้ ดงันัน้ บริษัทจึงมีนโยบายท่ีจะดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีและหนงัสือจาก กสท. ดงักล่าว โดยจะชําระ

ภาษีสรรพสามิตให้แก่กรมสรรพสามิตตามอตัราท่ีกําหนด และจะดําเนินการหกัค่าภาษีสรรพสามิตท่ีได้ชําระไปออกจากส่วน

แบง่รายได้ที่ต้องนําสง่แก ่กสท. เพ่ิมเติมในทกุวนัที่ 15 กนัยายนของทกุปี 

อย่างไรก็ตาม เม่ือวนัท่ี 23 มกราคม  2550 คณะรัฐมนตรีได้มีมติยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีวนัท่ี 28 มกราคม 2546 และวนัท่ี 11 

กมุภาพนัธ์ 2546 บางส่วน โดยมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 23 มกราคม 2550 ได้ยกเลิกสิทธิของผู้ให้บริการโทรคมนาคมในการ

นําคา่ภาษีสรรพสามิตที่จะต้องชําระให้แก่รัฐบาลไปหกัออกจากสว่นแบง่รายได้ที่ผู้ให้บริการโทรคมนาคมจะต้องนําสง่ให้แก่ทีโอ

ทีและ กสท. ตามสญัญา อย่างไรก็ดี คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้กระทรวงการคลงักําหนดอตัราภาษีสรรพสามิตท่ีจะจัดเก็บจาก

การให้บริการโทรคมนาคมเสียใหม่จากอตัราร้อยละ 10 เป็นอตัราร้อยละ 0 ทัง้นีเ้พ่ือไม่ให้ผู้ ให้บริการโทรคมนาคมมีภาระทาง

การเงินเกินสมควร อนึง่ เม่ือวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2550 กระทรวงการคลงัได้ออกประกาศลดอตัราภาษีสรรพสามิตจากอตัราร้อย

ละ 10 เป็นอตัราร้อยละ 0 ตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด โดยมีผลใช้บงัคบัในวนัถดัจากวนัประกาศเป็นต้นไป 

นอกจากนี ้ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมมีหน้าท่ีต้องเสียภาษีสรรพสามิตตาม พรบ. การจดัสรรภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 

ในอัตราเพ่ิมร้อยละ 10 ของภาษีสรรพสามิตตาม พรบ. พิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ด้วย อย่างไรก็ดี เน่ืองจาก

ปัจจบุนักระทรวงการคลงัได้ประกาศลดอตัราภาษีสรรพสามิตเหลือร้อยละ 0 ดงันัน้ ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมจงึไม่มีหน้าท่ี

ต้องเสียภาษีตาม พรบ. การจดัสรรภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 แตป่ระการใด 

เม่ือวนัท่ี 11 มกราคม 2551 กสท ได้เสนอข้อพิพาท ต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ เรียกร้องให้บริษัท ชําระค่าส่วนแบ่งรายได้

สําหรับปีสมัปทานท่ี 12 ถึงปีสมัปทานที่ 16 (ระหวา่ง 16 ก.ย.45 – 15 ก.ย.50) เพ่ิมเติม พร้อมกบัชําระเบีย้ปรับเงินเพ่ิม รวมเป็น

เงินจํานวนทัง้หมด 21,981,871,851.04 บาท  โดยอ้างว่าทางบริษัทได้ชําระค่าส่วนแบ่งรายได้ให้แก่กสท.ไม่ครบถ้วน ใน 

ปัจจบุนัข้อพิพาทระหวา่ง กสท.และบริษัทในเร่ืองนีย้งัคงอยู่ระหวา่งการพิจารณาของคณะอนญุาโตตลุาการ  

 

3.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

3.3.1 การจัดหาอุปกรณ์โครงข่าย  

Supplier ลักษณะของบริการที่ให้ 

บจ. โนเกีย ซีเมนส์ เน็ตเวิร์ก (ประเทศไทย) ผู้ขายอปุกรณ์โครงข่าย 

บจ. เทลแลบ็ส์ (ประเทศไทย)  ผู้ขายอปุกรณ์โครงข่าย 

Lucent Technologies Inc. ผู้ขายอปุกรณ์โครงข่าย 

ยเูทล ผู้ให้บริการติดตัง้โครงข่าย 

บจ. เบญจจินดา โฮลดิง้  ผู้ให้บริการติดตัง้โครงข่าย 
หมายเหตุ 
บริษัทได้ชําระคา่ใช้จ่ายข้างต้นนีเ้ป็นเงินสกลุบาท สกลุดอลลาร์สหรัฐฯ และสกลุยโูร 

โนเกียเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์ (Supplier) โครงข่ายหลักของบริษัทและโครงสร้างพืน้ฐานของสถานีฐานท่ีจําเป็นสําหรับการเพิ่มขีดความสามารถของ

โครงข่าย  

ภายใต้สัญญา Framework Agreement ที่บริษัทเข้าทํากับโนเกีย บริษัทมีสิทธิทยอยสั่งซือ้และติดตัง้โครงสร้างพืน้ฐานของ

โครงข่ายตามแผนการขยายงานของบริษัท บริษัทเช่ือว่าสญัญาท่ีทํากับโนเกียจะช่วยให้บริษัทมีความคล่องตวัในการพฒันา

โครงข่ายของบริษัทเพ่ือรองรับกับพฒันาการต่าง ๆ ในตลาดและแผนการดําเนินการเก่ียวกบัพืน้ท่ีให้บริการของโครงข่ายของ

บริษัท  
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จากการที่โครงข่ายของบริษัทใช้อปุกรณ์โนเกียในสดัสว่นท่ีสงูคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 61 และร้อยละ 45 และร้อยละ 42 ของยอด

การสัง่ซือ้ทัง้หมดในปี 2548 ปี 2549 และปี 2550 ตามลําดบัประกอบกบัความสมัพนัธ์ระหวา่งเทเลนอร์กบัโนเกียใน

ตา่งประเทศ บริษัทจงึมีความสมัพนัธ์อนัดีกบัโนเกีย โดยโนเกียได้จดัให้มีทีมงานเฉพาะสําหรับการให้บริการแกบ่ริษัท 

3.3.2 ผู้ให้บริการ Content  

ในปัจจบุนับริษัทมีผู้ให้บริการ Content รวมทัง้สิน้ประมาณ 139 ราย อาทิเช่น บจ. สามารถ มลัติมีเดีย บจ. ไอ.เอ็น.เอ็น. เรดิโอ 

บมจ. จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี โดยข้อมลูท่ีได้รับจากผู้ ให้บริการส่วนใหญ่ (มากกว่าร้อยละ 50) จะนํามาเพ่ือสนบัสนนุการให้บริการ

ดาวน์โหลดเสียงเพลงรอสาย เสียงเรียกเข้า ข่าวด่วนรายวนั ดวงชะตาพยากรณ์ และผลกีฬา โดยบริษัทจะเป็นผู้ เก็บรายได้จาก

ผู้ใช้และนํามาแบง่ให้กบัผู้ให้บริการ Content ตามท่ีได้ตกลงกนัไว้ 

3.3.3 ผู้รับเหมา 

บจ. เบญจจินดา โฮลดิง้ โดยบริษัทได้จ้าง บจ. เบญจจินดา โฮลดิง้ ในการออกแบบติดตัง้และการบํารุงรักษาโครงข่าย  

ยเูทล โดยบริษัทจ้างยเูทลในการก่อสร้างสถานีฐาน รวมถึงการติดตัง้อปุกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม 

ยไูอเอช โดยบริษัทได้เช่าวงจรความเร็วสงูจากยไูอเอชเพ่ือใช้ในการสื่อสารข้อมลูของร้านดีแทค 

3.3.4 การจัดหาเลขหมายโทรคมนาคม 

ในการจดัหาเลขหมายโทรคมนาคม บริษัทจะต้องยื่นคําขอรับการจดัสรรเลขหมายโทรคมนาคมต่อ กทช. ตามประกาศ กทช. 

เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการจดัสรรเลขหมายโทรคมนาคมชัว่คราว ลงวนัท่ี 2 สิงหาคม 2548 ซึง่มีหลกัเกณฑ์ในการพิจารณาจดัสรร

เลขหมายโทรคมนาคมสําหรับบริการโทรศพัท์เคลื่อนที่ ดงันี ้

(1) จํานวนเลขหมายโทรคมนาคมสําหรับบริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีท่ีมีการใช้งานจริงและอยู่ในตลาดรวมกันต้องไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80 ของจํานวนเลขหมายที่ได้รับการจดัสรร 

(2) การพิจารณาจดัสรรเลขหมายโทรคมนาคมจะพิจารณาจดัสรรให้ตามความจําเป็นโดยมีจํานวนเลขหมายโทรคมนาคมท่ี

จดัสรรเป็นจํานวนเท่าของกลุม่เลขหมาย ทัง้นีกํ้าหนดให้ขนาดของกลุม่เลขหมายสาํหรับโทรศพัท์เคลื่อนที่เป็น 10,000 เลข

หมาย 

(3) กลุม่เลขหมายโทรคมนาคมท่ีจดัสรรจะเป็นเลขหมายโทรคมนาคมภายในกลุม่เดียวกนั หรือเลขหมายโทรคมนาคมในกลุ่ม

ใด ๆ และมีความเป็นไปได้ทางเทคนิค ผู้ขอรับการจดัสรรไม่สามารถเลือกเลขหมายโทรคมนาคมหรือกลุม่เลขหมายได้ 

ภายหลงัจากท่ีได้รับการจดัสรรเลขหมายโทรคมนาคมจาก กทช. ผู้ รับใบอนญุาตทกุรายท่ีมีเลขหมายโทรคมนาคมต้องแจ้งให้

ผู้ รับใบอนญุาตรายอื่นทราบถึงเลขหมายโทรคมนาคมท่ีได้รับการจดัสรรจาก กทช. เพ่ือให้ผู้ รับใบอนญุาตรายอื่นดําเนินการให้ 

เลขหมายโทรคมนาคมสามารถติดต่อกันได้ในทุกโครงข่าย ในทํานองเดียวกันผู้ รับใบอนุญาตทุกรายต้องดําเนินการให้เลข

หมายโทรคมนาคมของผู้ รับใบอนญุาตรายอื่นสามารถติดตอ่กนัได้ในทกุโครงข่าย 

นอกจากนี ้ผู้ ได้รับการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมมีหน้าท่ีต้องชําระค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคมเป็นรายเดือนใน

อตัรา 1 บาทต่อเลขหมาย สําหรับเลขหมายเดิม และในอตัรา 2 บาทต่อเลขหมาย สําหรับเลขหมายท่ีขอเพ่ิมเติม โดย กทช. มี

สิทธิเรียกคืนเลขหมายโทรคมนาคมในกรณีท่ีไม่มีการนําเลขหมายโทรคมนาคมไปใช้ประโยชน์หรือไม่ได้ชําระค่าธรรมเนียมเลข

หมายโทรคมนาคมภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

3.3.5 การจัดหาซิมการ์ด 

การจดัซือ้ซิมการ์ดมิได้เป็นต้นทนุหลกัของบริษัท ในปัจจุบนับริษัทได้จดัซือ้ซิมการ์ดจากผู้จดัจําหน่ายทัง้สิน้จํานวน 3 ราย ซึ่ง

เพียงพอและเหมาะสมกบัการปฏิบติังานของบริษัท 
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3.3.6 การจัดหาบัตรเตมิเงนิ 

การจัดซือ้บตัรเติมเงินมิได้เป็นต้นทุนหลกัของบริษัท ในปัจจุบันบริษัทได้จัดซือ้บัตรเติมเงินจากผู้จัดจําหน่ายทัง้สิน้จํานวน 3 

ราย ซึง่เพียงพอและเหมาะสมกบัการปฏิบติังานของบริษัท 

3.3.7 การจัดหาโทรศัพท์เคล่ือนที่ 

การจดัจําหน่ายโทรศพัท์เคลื่อนท่ีไม่ได้เป็นรายได้หลกัของบริษัท โดยส่วนใหญ่การจดัจําหน่ายโทรศพัท์เคลื่อนท่ีเป็นเพียงเพ่ือ

การอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ ใช้บริการรายใหม่ท่ีซือ้เลขหมายพร้อมโทรศัพท์เคลื่อนท่ี (Starter Kits) ณ ร้านดีแทคท่ีบริษัท

เป็นเจ้าของ ทัง้นี ้บริษัททําการจดัหาโทรศพัท์เคลื่อนที่ที่นํามาจําหน่ายในร้านดีแทคที่บริษัทเป็นเจ้าของจากยดีูแตเ่พียงผู้ เดียว 

3.3.8 ความสามารถของโครงข่ายในการให้บริการลูกค้า 

บริษัทให้ความสําคัญกับคุณภาพของการบริการโดยเฉพาะความสามารถในการรองรับจํานวนลูกค้าของระบบโครงข่าย

โทรศพัท์เคลื่อนที่ ซึ่งขึน้อยู่กบัความสามารถและความชํานาญในการบริหารระบบโครงข่ายให้สามารถให้บริการได้อย่างเต็ม

ประสิทธิภาพ โดยบริษัทมีหน่วยงานที่จะดําเนินการวางแผน จดัหา และติดตัง้อปุกรณ์โครงข่ายโทรศพัท์เคลื่อนที่ของบริษัทเพ่ือ

ขยายความสามารถในการรองรับจํานวนผู้ใช้บริการและขยายพืน้ท่ีการให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนที่ให้มากขึน้  

3.4 งานที่ยังไม่ส่งมอบ 

- ไม่มี - 

3.5 ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

- ไม่มี - 
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4 การวิจัยและพฒันาการวิจัยและพฒันา  

บริษัทยึดมัน่ในหลกัการการให้บริการท่ีมีประโยชน์สงูสดุต่อลกูค้า เพ่ือให้บรรลวุตัถปุระสงค์ดงักล่าว บริษัทจงึจดัตัง้หน่วยงาน

เพ่ือทําการค้นคว้าวิจยัเทคโนโลยี เพ่ือพฒันาสินค้าและบริการใหม่ๆ ท่ีสร้างประโยชน์และใช้งานได้จริง และเพ่ือตอบสนองต่อ

ความต้องการและรูปแบบการใช้ชีวิตของลกูค้า 

บริษัทได้ทําการศกึษาความต้องการและลกัษณะของการใช้งานของลกูค้าองค์กรและบคุคลทัง้ระบบรายเดือนและระบบเติมเงิน

เพ่ือเป็นข้อมลูในการนํานวตักรรมทางเทคโนโลยีมารวมกบัสินค้าและบริการให้มีความสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึน้ และเพ่ิมมลูค่า

ให้กบักลุม่ลกูค้าที่แตกตา่งกนั   

หน่วยงานวิจยัและพฒันามุ่งเน้นผสานความต้องการของลกูค้าโดยนําเทคโนโลยีที่สอดคล้องมาใช้เพ่ือให้เกิดการบริการที่ลกูค้า

พงึพอใจสงูสดุบนพืน้ฐานความถกูต้องและความจริงใจในด้านการคิดคา่ใช้จ่ายของบริการที่นําเสนอ 

ขัน้ตอนการพฒันาสินค้าและบริการเร่ิมจากการสํารวจความต้องการของลกูค้าและทดสอบความพร้อมของเทคโนโลยี รวมทัง้

อปุกรณ์และเคร่ืองลกูข่ายต่างๆ เพ่ือให้ลกูค้าสามารถใช้บริการได้โดยไม่มีปัญหา เช่น บริษัทจะทําการทดสอบการใช้งานของ

โทรศพัท์เคลื่อนที่ที่จะใช้ในโครงข่ายของบริษัทก่อนออกสูต่ลาดเพ่ือให้มัน่ใจวา่ลกูค้าสามารถซือ้เคร่ืองแล้วใช้งานได้อย่างดี โดย

มี Call Center ของบริษัทคอยให้คําแนะนําและประสานงานในการแก้ไขปัญหาเพ่ืออํานวยความสะดวกกับลูกค้าในการใช้

โทรศพัท์เคลื่อนที่ในโครงข่ายของบริษัท 

นอกจากนี ้บริษัทยงัมีโครงสร้างพืน้ฐานของการให้บริการท่ีทนัสมยั สามารถลดขัน้ตอนการใช้บริการของลกูค้า และเพ่ิมความ

พึงพอใจให้ลกูค้า โดยระบบดังกล่าวจะช่วยให้ลูกค้าสามารถใช้บริการได้ในรูปแบบท่ีเหมาะสมกับเคร่ืองลูกข่ายนัน้ๆ และมี 

Access Channel หลากหลายตามความถนดัของลกูค้า บริษัทยงัมีส่วนงานท่ีตัง้ขึน้เพ่ือทําการพฒันาโปรแกรมไว้สําหรับใช้ทัง้

ภายในบริษัทเองและสําหรับใช้กบัพนัธมิตรทางธุรกิจของบริษัท ทัง้นีโ้ดยมีวตัถปุระสงค์ที่จะพฒันาการให้บริการที่ง่ายตอ่การใช้

งานภายใต้มาตรฐานการให้บริการท่ีดี และพฒันาระบบการให้บริการท่ีสามารถปรับข้อมลูท่ีส่งให้สอดคล้องกบัคณุสมบติัของ

เคร่ืองผู้ รับได้โดยอตัโนมติั  

บริการของบริษัทยงัรวมถงึการให้บริการแก่ลกูค้าองค์กรท่ีต้องใสใ่จในรายละเอียดของระบบและรูปแบบการใช้บริการท่ีแตกตา่ง

กนัในแต่ละองค์กร โดยคํานึงถึงกาสร้างมลูค่าเพ่ิมให้กบัองค์กรนัน้ๆ (Value Proposition) เป็นหลกั เช่น บริการ PushMail ซึ่ง

จําเป็นต้องเข้าใจรายละเอียดของความต้องการและระบบท่ีแตกตา่งบนพืน้ฐานของเทคโนโลยีเดียวกนั  

จากความมุ่งมัน่ท่ีผ่านมาและแนวทางท่ีชดัเจนในการดําเนินธุรกิจในอนาคต หน่วยงานวิจัยและพฒันามีการค้นคว้า ทดสอบ 

ประเมินผล การพฒันา และศกึษาดชันีการวดัคณุภาพของสินค้าและบริการนัน้ๆ อย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้บรรลถุึงประโยชน์สงูสดุ

ของผู้ ถือหุ้นและลกูค้าบนพืน้ฐานความต้องการที่หลากหลาย และบริษัทได้ใช้เทคโนโลยีท่ีใช้งานได้จริงและมีต้นทนุที่เหมาะสม

มาช่วยในการสง่เสริมคณุภาพของสินค้าและบริการของบริษัทเพ่ิมขึน้อีกด้วย 

เทคโนโลยีเก่ียวกบัอปุกรณ์โครงขา่ยและเคร่ืองลกูข่ายเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีคิดค้นและพฒันาโดยผู้ผลิตจากตา่งประเทศ บริษัทเป็นผู้

เลือกซือ้เทคโนโลยเีหล่านีเ้พ่ือใช้ในการให้บริการ โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพของเทคโนโลยีดงักลา่วและต้นทนุการให้บริการของ

บริษัท ถึงแม้บริษัทจะเป็นผู้ เลือกซือ้อุปกรณ์เอง แต่ก็ให้ความสําคัญในการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ (Business Partner) กับ

ทางผู้ผลิต โดยร่วมมือกันทดสอบโครงข่ายการให้บริการ เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขนัและสร้างความแตกต่างในการ

ให้บริการ  
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ข้อ 4 การวิจยัและพฒันา 
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อย่างไรก็ดี ในการให้บริการท่ีดีและสร้างความพึงพอใจสงูสดุให้แก่ลกูค้าท่ีใช้บริการ บริษัทได้ทําการวิจัยการตลาดรวมทัง้ได้

พัฒนาซอฟท์แวร์และพัฒนาระบบการให้บริการต่างๆ เช่น ระบบจัดการฐานข้อมูลลูกค้า และระบบการเรียกเก็บค่าบริการ 

(Billing System) เป็นต้น โดยคา่ใช้จ่ายในการวิจยัและพฒันาดงักลา่วในรอบ 3 ปีที่ผ่านมาเป็นดงันี ้

หน่วย : ล้านบาท 

 2548 2549 2550 

คา่ใช้จ่ายในการวิจยัและพฒันา 11.3 23.4 15.9 
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ข้อ 5 ทรัพย์สินทีใ่ชใ้นการประกอบธุรกิจ 
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5 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ  

5.1 ทรัพย์สินประเภทที่ดนิ อาคาร และสิทธิการเช่า 

รายละเอียดสินทรัพย์ถาวรหลกัของบริษัทและบริษัทย่อย 

รายละเอียดสินทรัพย์ 
อายุการใช้

งาน 
(ปี) 

ขนาด 
(ไร่) 

ที่ตัง้ 
ลักษณะ

กรรมสิทธิ์ 

มูลค่าสุทธิ ณ วนัที่  
31 ธันวาคม 2550  

(ล้านบาท) 

ที่ดิน - 367 กรุงเทพ  
และ

ปริมณฑล 

เป็นเจ้าของ 1,042.3 

อาคารและสว่นปรับปรุงอาคาร 5-40  กรุงเทพ  
และ

ปริมณฑล 

เป็นเจ้าของ 917.0 

สว่นปรับปรุงอาคารสํานกังานเช่า 5-20   เป็นเจ้าของ 51.4 

สิทธิการเช่า อายกุารเช่า   เช่า 106.9 

สิทธิการใช้อปุกรณ์ในการดําเนินงาน
สนบัสนนุการให้บริการวิทยคุมนาคม
ระบบเซลลลูา่ร์ 

อายสุมัปทาน 
5-20 

  เป็นเจ้าของ 1,382.3 

สว่นปรับปรุงอาคารสถานีรับสง่
สญัญาณ 

20   เป็นเจ้าของ 119.9 

สินทรัพย์ถาวรอื่น 3-5   เป็นเจ้าของ 1,238.5 

รวม     4,858.4 

หมายเหตุ  
สินทรัพย์ตามรายละเอียดข้างต้นไม่มีภาระผกูพนัใด 

 

ทรัพย์สินของบริษัท 

ปัจจุบันบริษัทมีท่ีดินในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และจังหวัดต่างๆ ในภาคกลางประมาณ 68 ไร่ และในภาคอื่นๆ 

ประมาณ 299 ไร่ อาคารพาณิชย์ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจํานวน 57 คหูา และในต่างจงัหวดัจํานวน 28 คหูา คิดเป็น

มูลค่ารวมประมาณ 1,959.3 ล้านบาท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 โดยส่วนใหญ่ใช้เป็นพืน้ท่ีสําหรับการติดตัง้สถานีฐาน 

อย่างไรก็ตาม สญัญาร่วมการงานระหว่างบริษัทกบั กสท. ได้มีการอนญุาตให้บริษัทใช้พืน้ท่ีของ กสท. ในการติดตัง้สถานีฐาน 

โดยมีค่าตอบแทนในบางกรณีตามท่ีกําหนดไว้ในสญัญาร่วมการงาน ทัง้นี ้พืน้ท่ีบางส่วนท่ีบริษัทใช้ในการติดตัง้สถานีฐานได้มี

การโอนไปยงั บจ. ไปรษณีย์ไทย เน่ืองจากการแปลงสภาพของการสื่อสารแห่งประเทศไทย 



สว่นที่ 2 บริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์  บริษัท โทเท่ิล แอค็เซ็ส คอมมนูิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 

ข้อ 5 ทรัพย์สินทีใ่ชใ้นการประกอบธุรกิจ 
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ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2550 บริษัทมีการเช่าอาคารที่สําคญัสรุปรายละเอียดได้ดงันี ้

ลักษณะ/สถานที่ตัง้ ผู้ให้เช่า 
พืน้ที่ 

(โดยประมาณ) 
อตัราค่าเช่า 
(บาท/ตร.ม.) 

ระยะเวลาการเช่า 

อาคารสํานกังาน 
อาคารชยั  
333/3 ถ.วิภาวดีรังสิต 

บจ. วิภาวดี ออฟฟิต บิลดิง้  
(บริษัทย่อยทีถื่อหุ้นร้อยละ 
99.99 โดย บจ. แทค พร็อพเพอร์
ตี)้ 

10,383 ตรม. 100 ปี 2550 ถึงปี 2552 

อาคารสํานกังาน  
Call Center บางสว่น 
ถ. ศรีนครินทร์ 

บจ. อสีเทิรน์ บิช 
(บริษัทย่อยทีถื่อหุ้นร้อยละ 
99.99 โดย บจ. แทค พร็อพเพอร์
ตี)้ 

2,670 ตรม . 3.75 ปี 2541 ถึงปี 2571 

อาคารสํานกังาน  
Call Center บางสว่น 
ถ. ศรีนครินทร์ 

บจ. แทค เซอร์วิส  
(บริษัทย่อยทีถื่อหุ้นร้อยละ 
99.99 โดยบริษัท) 

2,740 ตรม . 150 ปี 2549 ถึงปี 2551 

อาคาร LPN 
ถ. วิภาวดีรังสิต 

บจ. ธนาพฒัน์ พร็อพเพอร์ตี ้
ดิเวลลอ็ปเมนท์  
(บริษัทท่ีไม่เก่ียวข้อง) 

6,325 ตรม. 316.66 ปี 2550 ถึงปี 2553 
(ยกเว้นชัน้ AA ของ
อาคารท่ีสญัญาจะ

สิน้สดุในวนัที่ 15 พ.ค. 
2551) 

อาคารวงัเด็ก 3 
ถ. วิภาวดีรังสิต 

บจ. วงัเด็กอินเตอร์เทรด 
(บริษัทท่ีไม่เก่ียวข้อง)  

615 ตรม . 257.56 ปี 2549 ถึงปี 2550 

อาคารเบญจจินดา 
ถ. วิภาวดีรังสิต ชัน้ 6B    
(ยกเลิก 6B เป็น 8B) 

 

บจ. ไพรเวท พร็อพเพอร์ตี ้
(มีกรรมการร่วม ได้แก่  
นายบญุชยั เบญจรงคกลุ) 

520 ตรม. 

 

100 ปี 2550  
ยกเลิกสญัญาชัน้ 8B 
เคลียร์เงินประกนัแล้ว 

 

อาคารเบญจจินดา 
(ชมุสาย) 
ถ. วิภาวดีรังสิต 
ชัน้ 21B 

บจ. ไพรเวท พร็อพเพอร์ตี ้
(มีกรรมการร่วมได้แก่  
นายบญุชยั เบญจรงคกลุ) 

520 ตรม . 

 

335 ปี 2548 ถึงปี 2551 

 

 

อาคารเบญจจินดา 
(ชมุสาย) 
ถ. วิภาวดีรังสิต 
ชัน้ 22B 

บจ. ไพรเวท พร็อพเพอร์ตี ้
(มีกรรมการร่วมได้แก่  
นายบญุชยั เบญจรงคกลุ) 

385.93 ตรม . 

 

500 ปี 2549 ถึงปี 2552 

 

อาคารเบญจจินดา 
(ชมุสาย) 
ถ. วิภาวดีรังสิต 
ชัน้ 8B 

บจ. ไพรเวท พร็อพเพอร์ตี ้
(มีกรรมการร่วมได้แก่  
นายบญุชยั เบญจรงคกลุ) 

519.95 ตรม . 

 

350 ปี 2549 ถึงปี 2550 

(ปัจจบุนัยกเลกิแล้วและ
ได้รับเงนิประกนัคืนแล้ว) 

อาคารเลขท่ี 1668/75  
ถ. เจริญกรุง  
ซอยเจริญกรุง 54  
(ชมุสายยานนาวา)  

บจ. ห้องเย็นและการเกษตร
สากล 
(มีกรรมการร่วมได้แก่  
นายบญุชยั เบญจรงคกลุ) 

9,000 ตรม . 100 ปี 2548 ถึงปี 2551 
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ข้อ 5 ทรัพย์สินทีใ่ชใ้นการประกอบธุรกิจ 

 

 

 

สว่นที่ 2 หน้า 65 
 

ลักษณะ/สถานที่ตัง้ ผู้ให้เช่า 
พืน้ที่ 

(โดยประมาณ) 
อตัราค่าเช่า 
(บาท/ตร.ม.) 

ระยะเวลาการเช่า 

อาคารกหุลาบ  
(ชมุสายกหุลาบ) 
ถ. บางนา-ตราด  
อ. บางพล ีจ. 
สมทุรปราการ 

บจ. พีดบับลิวอาร์ เอนเตอร์ไพรส์ 
(บริษัทท่ีไม่เก่ียวข้อง) 

760 ตรม . 287.30 1 ก.ย. 2548 ถึง  
31 ส.ค. 2551 

 

อนึ่ง สญัญาเช่าอาคารบางฉบบั ผู้ ให้เช่าได้ให้คํามัน่ท่ีจะต่ออายสุญัญาให้แก่บริษัทเม่ือสญัญาเช่านัน้สิน้สดุลง ดงันัน้บริษัทจึง

มีสิทธิที่จะตอ่อายสุญัญาเช่าอาคารดงักลา่วได้ตามแตบ่ริษัทจะเห็นสมควร 

นอกจากการเช่าอาคารข้างต้น บริษัทยงัมีการเช่าอื่นๆ ที่สําคญั ได้แก่ 

1. การเช่าพืน้ท่ีในอาคารศนูย์การค้าเพ่ือดําเนินการร้านดีแทคและสํานกังานบริการของบริษัทรวมทัง้สิน้ 21 สาขา รวมพืน้ท่ี

เช่าประมาณ 3,539 ตารางเมตร มีระยะเวลาการเช่าเฉลี่ยประมาณ 3  ปี ซึง่มีอตัราการเช่าแตกตา่งกนัไปขึน้อยู่กบัตําแหน่ง

ที่ตัง้ของแตล่ะศนูย์การค้า 

2. การรับโอนสิทธิการเช่าท่ีดินในจังหวดัสุราษฏร์ธานี จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดขอนแก่น  เพ่ือเป็นท่ีตัง้สํานักงานของ

บริษัท Service Hall ท่ีสยามพารากอน และเซน็ทรัลเวิลด์ รวมถึง DTAC Shop ที่สนามบินสวุรรณภมิู ซึง่บริษัทบนัทกึบญัชี

ในลกัษณะสิทธิการเช่าและตดัจําหน่ายตามอายสุญัญาเช่า โดย ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2550 สิทธิการเช่ามีมลูคา่ตามบญัชี

สทุธิเท่ากบั 51.44 ล้านบาท  

3. การเช่าท่ีดินและพืน้ท่ีในอาคารเพ่ือใช้ในการทําสถานีฐานและชุมสาย มีระยะเวลาการเช่าเฉลี่ย 1 ปีถึง 3 ปี โดยทั่วไป

บริษัทจะทําสัญญาเช่าท่ีดินเพ่ือใช้ในการติดตัง้สถานีฐานและต่ออายุสัญญาเม่ือระยะเวลาการเช่าสิน้สุด ถึงแม้ว่า

ภาวะการแข่งขนัในทางธุรกิจจะเพ่ิมขึน้แตบ่ริษัทยงัไม่เคยประสบปัญหาในการจดัหาท่ีดินและการตอ่อายสุญัญา 

5.2  ทรัพย์สินประเภทสิทธิการใช้อุปกรณ์ 

เน่ืองจากบริษัทมีสิทธิประกอบกิจการโทรคมนาคมตามสญัญาให้ดําเนินการให้บริการวิทยคุมนาคมระบบเซลลลู่าร์(“สญัญา

ร่วมการงาน”) และตามความในมาตรา 80 แห่ง พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม (โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมใน

สว่นที่ 2 ข้อ 3.2.4 – การกํากบัดแูลการประกอบกิจการโทรคมนาคมในประเทศไทย และข้อ 13.1 - สรุปสญัญาที่มีสาระสําคญั) 

ตามสญัญาร่วมการงาน บริษัทจะต้องจดัหาเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทัง้หมดในการดําเนินการและโอนกรรมสิทธ์ิเคร่ืองมือและ

อปุกรณ์นัน้ให้แก่ กสท. และบริษัทมีสิทธิในการใช้อปุกรณ์ดงักลา่วในการให้บริการตลอดอายสุญัญา โดย ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 

2550 สิทธิการใช้อปุกรณ์รอตดับญัชี (สทุธิ) ตามงบการเงินรวมของบริษัทมีมลูคา่ประมาณ 73,813 ล้านบาท 

5.2.1 สัญญาร่วมการงาน 

บริษัทประกอบธุรกิจโทรศพัท์เคลื่อนที่ตามสญัญาร่วมการงานที่ได้รับอนญุาตจาก กสท. โดยเข้าทําสญัญาครัง้แรกเม่ือวนัที่ 14 

พฤศจิกายน 2533 มีอายุสญัญา 15 ปีนับตัง้แต่วนัเร่ิมเปิดให้บริการ คือ วนัท่ี 16 กันยายน 2534 และมีการขยายระยะเวลา

ออกไปอีก 2  ครัง้ รวมระยะเวลาทัง้สิน้ 27  ปี โดยจะสิน้สดุในวนัที่ 15 กนัยายน 2561 สญัญาร่วมการงานดงักลา่วเป็นสญัญาซึง่

บริษัทเข้าทําในช่วงการกํากบัดแูลกิจการโทรคมนาคมภายใต้กฎหมายเดิม และบริษัทได้รับอนญุาตให้การขยายและให้บริการ

วิทยคุมนาคมระบบเซลลลูา่ร์ในระบบย่านความถ่ี 800  เมกะเฮิรตซ์ และย่านความถ่ี 1800 เมกะเฮิรตซ์ 



สว่นที่ 2 บริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์  บริษัท โทเท่ิล แอค็เซ็ส คอมมนูิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 

ข้อ 5 ทรัพย์สินทีใ่ชใ้นการประกอบธุรกิจ 
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สญัญาร่วมการงานอยู่ในลักษณะ “สร้าง-โอน-ดําเนินการ“ (Build-Transfer-Operate) คือ บริษัทต้องจัดหาเคร่ืองมือและ

อปุกรณ์ทัง้หมดในการดําเนินการและโอนกรรมสิทธ์ิในเคร่ืองมือและอปุกรณ์นัน้ให้แก่ กสท. ตามสญัญาร่วมการงาน บริษัทมี

สิทธิแตเ่พียงผู้ เดียวในการนําเคร่ืองมือและอปุกรณ์ไปให้บริการวิทยคุมนาคมระบบเซลลลูา่ร์ตลอดอายสุญัญา  

สญัญาร่วมการงานได้กําหนดให้บริษัทดําเนินธุรกิจภายใต้หลกัเกณฑ์การสร้าง-โอน-ดําเนินกิจการ และได้ระบใุห้บริษัทยงัต้อง

ชําระคา่ตอบแทนแก่ กสท. ตามสดัสว่นของรายได้จากการให้บริการตามสญัญา (โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในสว่นท่ี 2 

ข้อ 5.2.2 - ส่วนแบ่งรายได้) ภาระผกูพนัทัง้สองสะท้อนถึงสิทธิผกูขาดในการประกอบกิจการโทรคมนาคมของ กสท. ในขณะท่ี

เข้าทําสญัญาร่วมการงาน (กลา่วคือในช่วงการกํากบัดแูลกิจการโทรคมนาคมภายใต้กฎหมายเดิม) 

อย่างไรก็ตาม ภายใต้กรอบแห่งกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องในปัจจุบัน กสท. ไม่ได้รับสิทธิผูกขาดอีกต่อไป และ 

ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมทุกรายมีสิทธิเท่าเทียมกันในการประกอบกิจการภายใต้หลกัการแข่งขนัโดยเสรีและเป็นธรรม 

บริษัทเช่ือว่าการเปลี่ยนแปลงกฎหมายการประกอบกิจการโทรคมนาคมมีผลให้ทัง้ กสท. และทีโอทีมีภาระผกูพนัต้องปฏิบัติ

ตามบทบัญญัติและกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง อันย่อมส่งผลให้ข้อกําหนดต่างๆ ภายใต้สัญญาร่วมการงานซึ่งขัดหรือแย้งต่อ

หลักการการแข่งขันโดยเสรีและเป็นธรรมไม่อาจใช้บังคับได้อีกต่อไป เว้นแต่คู่สัญญาจะได้ตกลงแก้ไขข้อกําหนดต่างๆ ให้

สอดคล้องกบัการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 

ตวัอย่างของข้อสญัญาที่สําคญัที่มีการระบไุว้ในสญัญาร่วมการงาน 

• บริษัทต้องจดัหาเคร่ืองมือและอปุกรณ์ทัง้หมดและตกลงให้บรรดาเคร่ืองมือและอปุกรณ์ข้างต้นซึง่เป็นกรรมสิทธ์ิของ กสท. 

โดย กสท. ไม่ต้องชําระคา่ตอบแทนใดๆ ทัง้สิน้ และบริษัทต้องดแูลบํารุงรักษาเคร่ืองมือและอปุกรณ์ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งาน

ได้ดี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2550 บริษัทมีสิทธิการใช้อปุกรณ์รอตดับญัชี (สทุธิ) ซึง่เป็นกรรมสิทธ์ิในทรัพย์สินดงักลา่วตก

เป็นของ กสท. แล้วจํานวน 68,596 ล้านบาท  

• บริษัทมีหน้าที่เรียกเก็บคา่บริการและจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ กสท. ตลอดอายสุญัญาตามที่กําหนดในสญัญาร่วม

การงาน 

• บริษัทต้องเสนอแผนการดําเนินงานในการจดัหาเคร่ืองมือและอปุกรณ์เพ่ือจดัตัง้และขยายโครงข่ายการให้บริการเพ่ือให้ 

กสท. พิจารณาให้ความเห็นชอบ  

• เง่ือนไขการเลิกสญัญาร่วมการงาน รวมถึงเม่ือ กสท. บอกเลิกสญัญาเน่ืองจากบริษัทไม่ปฎิบติัตามสญัญา หรือปฎิบติัผิด

สญัญาข้อหนึง่ข้อใดของสญัญาร่วมการงานและทําให้ กสท. ได้รับความเสียหายและบริษัทมิได้ดําเนินการแก้ไขให้แล้ว

เสร็จภายใน 90 วนันบัแตว่นัที่ได้รับแจ้งเป็นหนงัสือจาก กสท. หรือ กสท. บอกเลิกสญัญาในกรณีทีบ่ริษัทตกเป็นผู้ขาด

คณุสมบติัตาม พรบ. การประกอบธุรกิจของคนตา่งด้าว (โปรดพิจารณารายละเอยีดเพ่ิมเติมในสว่นที่ 2 ข้อ 13.1 - สรุป

สญัญาที่มีสาระสาํคญั) 

แม้วา่ทีโอทีและ กสท. ได้แปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชนจํากดัและ กทช. ได้ออกใบอนญุาตในการประกอบกิจการโทรคมนาคม

ในธุรกิจต่างๆ ของทัง้ 2 องค์กรตามท่ีผ่านมาแล้วนัน้ สิทธิของบริษัทในการดําเนินกิจการและประกอบธุรกิจตามขอบเขตและ

สิทธิท่ีบริษัทมีอยู่ตามสญัญาร่วมการงานจะไม่ได้รับผลกระทบแตป่ระการใด  

ทัง้นี ้บริษัทอาจคงสญัญาร่วมการงานไว้ตามเดิมหรืออาจเจรจาตกลงกบั กสท. เพ่ือแก้ไขสญัญาหรือแปรสญัญาร่วมการงาน

เพ่ือขอรับใบอนุญาตในการประกอบกิจการจาก กทช. ก็ได้ หากบริษัทคงไว้ซึ่งสัญญาร่วมการงานต่อไปบริษัทก็จะมีสิทธิ

ประกอบกิจการต่อไปจนกว่าสญัญาร่วมการงานจะสิน้สดุลง อนึ่ง หากบริษัทต้องการแปรสญัญาร่วมการงานก็สามารถกระทํา

ได้ภายใต้ข้อกําหนดและเง่ือนไขซึง่อยู่ภายใต้ดลุพินิจของบริษัท (โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในสว่นท่ี 2 ข้อ 3.2.4 - การ

กํากบัดแูลการประกอบกิจการโทรคมนาคมในประเทศไทย) 

 



สว่นที่ 2 บริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์  บริษัท โทเท่ิล แอค็เซ็ส คอมมนูิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 
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ตารางสรุปสว่นแบง่รายได้ คา่เช่ือมโยงโครงข่าย และภาษีสรรพสามิต 

หน่วยงานที่เก่ียวข้อง ทโีอที(1) กสท.(1) กรมสรรพสามิต 
กระทรวงการคลัง 

ลักษณะผลประโยชน์ 
ตอบแทน 

ค่าเชื่อมโยงโครงข่าย(2) 
(Access Charge) 

ค่าเชื่อมต่อ
โครงข่าย 

(Interconnection 
Charge) 

ส่วนแบ่งรายได้ 
ตามสัญญาร่วมการงาน 

ภาษีสรรพสามิต 

1. ระบบรายเดือน
(Postpaid) 

คิ ด ต าม เล ข ห ม า ย ที่ มี 
ผู้ เช่า (เฉพาะกลุ่มที่มีการ
ออกใบแจ้งหนี)้ ในอัตรา
เลขหมายละ 200 บาท(3) 

ตอ่เดือน 

คิดตามอตัราตาม
ข้อเสนอการเช่ือมต่อ
โครงข่าย 
โทรคมนาคมของทีโอ
ทีและบริษัท 

สว่นแบง่รายได้คิดเป็นร้อยละ 
โดยหกัคา่เช่ือมโยงโครงข่าย
ของทีโอทีและคา่ใช้จ่ายตา่งๆ 
ที่ได้ตกลง ก่อนการคํานวน
ผลตอบแทนให้ กสท. 

คิดร้อยละ 0(4) ของ
รายได้จากการให้บริการ
โทรคมนาคม  

2. ระบบเติมเงิน 
(Prepaid) 

คํ า น ว ณ จ า ก อั ต ร า 
ร้อยละ 18 ของราคาหน้า
บั ต ร เ ติ ม เ งิ น  (ร ว ม
ภาษีมลูคา่เพิ่ม)  

คิดตามอตัราตาม
ข้อเสนอการเช่ือมต่อ
โครงข่ายโทรคมนาคม
ของทีโอทีและบริษัท 

สว่นแบง่รายได้คํานวณจาก
รายได้ของราคาหน้าบตัรเติม
เงิน (รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม) หลงั
หกัคา่เช่ือมโยงโครงข่ายและ
คา่ใช้จ่ายตา่งๆ ที่ได้ตกลง 

คิดร้อยละ 0(4) ของ
รายได้จากการ
ให้บริการโทรคมนาคม  

หมายเหตุ  
(1) โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในสว่นที่ 2 ข้อ 13.1 - สรุปสญัญาที่มีสาระสําคญั 

(2) บริษัทได้แจ้งให้ทีโอทีทราบว่า บริษัทจะชําระค่าตอบแทนการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมของบริษัทกับโครงข่าย
โทรคมนาคมของทีโอที โดยใช้อตัราตามข้อเสนอการเช่ือมตอ่โครงข่ายโทรคมนาคมของทีโอทีทีได้เสนอตอ่ กทช. และของบริษัท
ที่ได้เสนอตอ่ กทช. ดงันี ้

อตัราตามข้อเสนอการเช่ือมตอ่โครงข่ายโทรคมนาคมของทีโอทีทีได้เสนอตอ่ กทช. 

 (ก) Origination Call ในอตัรา 3 บาทตอ่นาที 

 (ข) Termination Call ในอตัรา 1.25 บาทตอ่นาที 

 (ค) Transit Call ในอตัรา 0.50 บาทตอ่นาที 

อตัราตามข้อเสนอการเช่ือมตอ่โครงข่ายโทรคมนาคมของบริษัททีได้เสนอตอ่ กทช. 

 (ก) Origination Call ในอตัรา  3 บาทตอ่นาที 

 (ข) Termination Call ในอตัรา 1 บาทตอ่นาที 

 (ค) Transit Call ในอตัรา 0.50 บาทตอ่นาที 

เม่ือวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2550 บริษัท ได้สง่จดหมายเร่ืองการเช่ือมตอ่โครงข่ายโทรคมนาคมไปยงัทีโอทีเพ่ือยกเลิกข้องตกลงการ
เช่ือมโยงโครงข่ายโทรคมนาคมทัง้สองฉบับข้างต้น ดังนัน้บริษัท จึงบันทึกค่าเช่ือมโยงโครงข่ายโทรคมนาคม (ในอัตราค่า
เช่ือมตอ่โครงข่าย) ในระหว่างวนัที่ 18 พฤศจิกายน 2549 ถึงวนัที่ 7 พฤศจิกายน 2550 ไว้ในงบการเงินจํานวน 1,973 ล้านบาท 
และตัง้แต่วนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2550 บริษัท ได้หยดุบนัทึกค่าเช่ือมโยงโครงข่ายในงบการเงิน เพราะเห็นว่าภาระท่ีจะต้องชําระ
คา่เช่ือมโยงโครงข่าย (Access Charge) ตามสญัญาดงักลา่วได้สิน้สดุลง 

(3) คา่เช่ือมโยงโครงข่ายสําหรับระบบรายเดือนอยูใ่นอตัราเลขหมายละ 200 บาทตอ่เดือน แตท่ีโอทีตกลงให้สว่นลดคา่เช่ือมโยง
โครงข่ายเลขหมายละ 22 บาทตอ่เดือน 

(4) ไม่รวมถึงภาษีเทศบาลในอตัราร้อยละ 10 ของภาษีสรรพสามิต ปัจจบุนักระทรวงการคลงัได้แก้ไขอตัราภาษีสรรพสามิตเป็น
อตัราร้อยละ 0 ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 23 มกราคม 2550 (โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในส่วนท่ี 2 ข้อ 3.2.4    
(ฑ) – การจดัเก็บภาษีสรรพสามิตจากบริการโทรคมนาคม) 
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5.2.2 ส่วนแบ่งรายได้ 

สญัญาร่วมการงานได้กําหนดให้บริษัทชําระผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ กสท. ตลอดอายสุญัญาร่วมการงานเป็นรายปี โดยคิด

เป็นอตัราร้อยละของรายได้จากการให้บริการตามสญัญาดงักล่าวก่อนหกัค่าใช้จ่าย ค่าภาษี และค่าธรรมเนียมต่างๆ จากการ

ให้บริการ โดยหกัค่าเช่ือมโยงโครงข่ายโทรศพัท์เคลื่อนท่ีท่ีชําระให้แก่ทีโอทีก่อนการคํานวณผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ กสท. 

และเพ่ือเป็นการประกนัรายได้ให้กบั กสท. บริษัทยนิยอมชําระผลประโยชน์ตอบแทนขัน้ต่ําให้แก่ กสท. เป็นเวลา 27 ปี รวมเป็น

เงินไม่ต่ํากวา่ 517,0 2 ล้านบาท โดยแบง่ชําระเป็นรายไตรมาส ซึง่แสดงอยู่ในตารางด้านลา่ง ดงันี ้

ตารางแสดงอตัราร้อยละของรายได้และคา่ธรรมเนียมขัน้ต่ําจากการให้บริการในแตล่ะปี 

สาํหรับปี 
(เร่ิมวันที่ 16 กนัยายน  

และสิน้สุดวันที่ 15 กันยายน) 

อัตราร้อยละของรายได้  
(ต่อปี) 

ผลประโยชน์ตอบแทนขัน้ตํ่าต่อปี 
(ล้านบาท) 

2534-2538 12 22.16 - 154.06 

2538-2539 25 352.48 

2539-2549 20 382.09 - 603.39 

2549-2554 25 747.75 - 769.60 

2554-2561 30 751.88 - 1,200.00 

 

นอกจากนี ้สญัญาร่วมการงานยงัได้กําหนดวา่ในกรณีท่ีบริษัทต้องชําระผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ กสท. ในสว่นที่เพ่ิมขึน้จาก

ผลประโยชน์ตอบแทนขัน้ต่ําของการดําเนินงานในแตล่ะปี บริษัทยินยอมสง่มอบผลประโยชน์ส่วนที่จะต้องชําระเพ่ิมขึน้ดงักลา่ว

ให้ กสท. ทัง้จํานวน (โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในสว่นที่ 2 ข้อ 13 - ข้อมลูอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง) 

5.2.3 ค่าเช่ือมโยงโครงข่าย (Access Charge) 

เม่ือวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2537 บริษัทเข้าผูกพันและปฏิบัติตามสัญญาเช่ือมโยงโครงข่าย โดยตกลงท่ีจะชําระค่าเช่ือมโยง

โครงข่าย (Access Charge) ให้แก่ทีโอทีสําหรับการเช่ือมโยงสญัญาณของบริษัทเข้ากบัโครงข่ายของทีโอที 

ในการชําระค่าเช่ือมโยงโครงข่ายส่วนหนึ่ง บริษัทจะชําระโดยตรงให้แก่ทีโอทีและอีกส่วนหนึ่ง กสท. จะชําระให้แก่ทีโอที โดย

ชําระเป็นจํานวนคร่ึงหนึ่งของส่วนแบ่งรายได้ท่ี กสท. ได้รับจากบริษัทภายใต้สญัญาร่วมการงาน (ยกเว้นรายได้ท่ีได้รับจากการ

ให้บริการด้านโทรคมนาคมภายในโครงข่ายของ กสท. กบับริษัท) 

ในขณะเดียวกัน บริษัทได้เข้าทําบันทึกกับ กสท. โดยตกลงว่า หากบริษัทผิดนัดไม่ปฏิบัติตามภาระผูกพันในการชําระค่า

เช่ือมโยงโครงข่ายให้แก่ทีโอทีและหาก กสท. ต้องรับผิดในการชําระเงินจํานวนนัน้ บริษัทจะต้องรับผิดต่อ กสท. และชําระเงิน

ให้แก่ กสท. เป็นจํานวนสองเท่าของจํานวนเงินท่ี กสท. ชําระให้แก่ทีโอทีภายใต้สญัญาเช่ือมโยงโครงข่าย โดยค่าเช่ือมโยง

โครงข่ายในเวลาดงักลา่วถกูกําหนดในอตัราเลขหมายละ 200 บาทตอ่เดือน 

ในวันที่ 2 เมษายน 2544 บริษัทเข้าทําข้อตกลงกับทีโอทีและ กสท. เพ่ือตกลงอัตราค่าเช่ือมโยงโครงข่ายสําหรับบริการ

โทรศพัท์เคลื่อนที่ในระบบเติมเงิน โดยตามข้อตกลงดงักล่าวบริษัทจะชําระค่าเช่ือมโยงโครงข่ายให้แก่ทีโอทีในอตัราร้อยละ 18  

ของราคาหน้าบตัร (รวมภาษีมลูค่าเพ่ิม) ท่ีจําหน่ายได้ โดยให้บริษัทตดัข้อมลูการจําหน่ายบตัรทกุวนัสิน้เดือนและต้องชําระเงิน

คา่เช่ือมโยงโครงข่ายภายใน 2  เดือนถดัไปนบัจากเดือนที่ตดัข้อมลูการจําหน่ายบตัร 

หากบริษัทไม่ชําระหนีค้่าเช่ือมโยงโครงข่ายให้ทีโอที หรือชําระไม่ครบถ้วน หรือชําระเกินกําหนดเวลาข้างต้น บริษัทต้องชําระ

คา่เสียหาย (ถ้ามี) พร้อมทัง้ดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ 1.25  ตอ่เดือนของเงินค้างชําระ โดยเศษของเดือนให้นบัเป็น 1 เดือน 
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นอกจากนี ้ข้อตกลงยงัได้ระบวุา่หากบริษัทปฏิบติัผิดข้อตกลงหรือไม่ปฏิบติัตามข้อตกลงจนเป็นเหตใุห้ทีโอทีเรียกให้ กสท. ชําระ

เงินคา่เช่ือมโยงโครงข่ายหรือเงนิอื่นใด รวมทัง้คา่เสียหายและดอกเบีย้แทนบริษัท บริษัทจะต้องชําระเงินให้ กสท. เป็นเงิน 2 เท่า

ของจํานวนเงินที่ กสท. ได้ชําระแทนบริษัท 

สัญญาเก่ียวกับการเช่ือมโยงโครงข่ายทัง้สองฉบับดังกล่าวได้จัดทําขึน้ก่อนมีการประกาศใช้ พรบ. การประกอบกิจการ

โทรคมนาคม และประกาศ กทช. ว่าด้วยการใช้และเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมแห่งชาติ และปัจจบุนับริษัทเห็นว่าการเรียก

เก็บคา่เช่ือมโยงโครงข่ายตามสญัญาดงักลา่วไม่สอดคล้องกบั พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม และประกาศของ กทช. ท่ี

เก่ียวข้อง ดงันัน้ ในวนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2549 บริษัทจึงได้แจ้งให้ทีโอทีและ กสท. ทราบว่า บริษัทไม่มีหน้าท่ีชําระค่าเช่ือมโยง

โครงข่ายในอตัราเดิมให้แก่ทีโอทีอีกตอ่ไป อย่างไรก็ดี บริษัทยินดีที่จะชําระค่าตอบแทนในอตัราใหม่ที่สอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์ที่

กฎหมายกําหนดในอตัราท่ีบริษัทและทีโอทีจะได้ตกลงร่วมกนัโดยสจุริตหรือในอตัราท่ี กทช. ประกาศกําหนดและบริษัทได้แจ้ง

ให้ทีโอทีเร่งเข้าดําเนินการเข้าทําสญัญากบับริษัทในเร่ืองนีโ้ดยเร็ว  

ถึงแม้ว่าทีโอทีได้โต้แย้งว่าบริษัทยงัคงมีหน้าท่ีต้องชําระค่าตอบแทนการเช่ือมโยงโครงข่าย (Access Charge) ในอตัราเดิมท่ี

กําหนดไว้ในข้อตกลงเร่ือง Access Charge และต่อมาปฏิเสธไม่รับชําระค่าเช่ือมต่อโครงข่ายสทุธิ (Interconnection Charge) 

ท่ีบริษัทคิดคํานวณตามหลกัเกณฑ์และในอตัราท่ีสอดคล้องกับท่ีกฎหมายกําหนด และได้ใช้สิทธิโต้แย้งทางศาล โดย ณ วนัท่ี 

16 พฤศจิกายน 2550  ทาง ทีโอที ได้ยื่นฟ้องต่อศาลแพ่ง เรียกร้องให้ กสท และบริษัท ชําระค่าเช่ือมโยงโครงข่าย (Access 

Charge) ตั ง้แต่ เดือน  พ ฤศจิกายน  2549 – 31  ตุล าคม  2550 พ ร้อม เบี ย้ป รับ เงิน เพ่ิ ม  เป็ น จําน วน เงิน ทั ง้ห ม ด   

11,705,066,637.11 บาท และให้ชําระค่าเช่ือมโยงนับตัง้วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2550 เป็นต้นไปจนกว่าข้อตกลงระหว่างทีโอที 

กสท และบริษัท จะสิน้สดุลงอีกด้วย  ขณะนีค้ดีอยู่ภายใต้กระบวนพิจารณาของศาล ซึ่งอย่างไรก็ตามคดีนีศ้าลก็ยงัมิได้มีคํา

พิพากษาถึงท่ีสดุว่า การที่บริษัทชําระค่าเช่ือมต่อโครงข่ายสทุธิ (Interconnection Charge) ในอตัราท่ีสอดคล้องกบัข้อกําหนด

ของ พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม และประกาศ กทช. วา่ด้วยการใช้และเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมกฎหมายแทน

การชําระในอตัราเดิมที่กําหนดไว้ในข้อตกลงเร่ือง Access Charge ว่าเป็นการไม่ถกูต้องแตอ่ย่างใด (โปรดพิจารณาเพ่ิมเติมใน

สว่นที่ 2 ข้อ 3.2.4 - การกํากบัดแูลการประกอบกิจการโทรคมนาคมในประเทศไทย) 

5.2.4 ค่าเช่ือมต่อโครงข่าย (Interconnection Charge) 

กทช. ได้ออกประกาศวา่ด้วยการใช้และเช่ือมตอ่โครงข่ายโทรคมนาคมแห่งชาติ เม่ือวนัที่ 17 พฤษภาคม 2549 กําหนดให้ 

ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมเจรจาตอ่รองข้อกําหนดและเง่ือนไขในการใช้และเช่ือมตอ่โครงข่ายโทรคมนาคม ทัง้นี ้ ผู้ประกอบ

กิจการโทรคมนาคมมีหน้าที่ต้องจดัทําข้อเสนอการใช้และเช่ือมตอ่โครงข่ายโทรคมนาคมเสนอตอ่ กทช. และเม่ือ กทช. เหน็ชอบ

ด้วยข้อเสนอดงักลา่วผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมจงึสามารถเข้าเจรจาตอ่รองและทําสญัญาเพ่ือการใช้และเช่ือมตอ่โครงข่าย

กบัผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมรายอื่นได้  

เม่ือวนัที่ 29 สิงหาคม 2549 กทช. ได้ให้ความเห็นชอบในข้อเสนอการใช้และเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมท่ีบริษัทจดัทําและ

บริษัทได้เข้าทําสญัญาเช่ือมตอ่โครงข่ายกบัผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมรายอื่นดงัตอ่ไปนี ้

(1) ทรูมฟู โดยเข้าทําสญัญาเม่ือวนัที่ 17 พฤศจิกายน 2549 

(2) เอไอเอส โดยเข้าทําสญัญาเม่ือวนัที่ 30 พฤศจกิายน 2549 

(3) บจ. ทริปเปิลที บรอดแบนด์ โดยเข้าทําสญัญาเม่ือวนัที่ 22 ธนัวาคม 2549 

(4) บจ. ดีแทค เนทเวอร์ค จํากดั โดยเข้าทําสญัญาเม่ือวนัที่ 9 กรกฎาคม 2550     

(5) บจ. ดิจิตอลโฟน จํากดั โดยเข้าทําสญัญาเม่ือวนัท่ี 16 กรกฎาคม 2550     

สญัญาข้างต้นได้กําหนดหน้าท่ีของผู้ ให้เช่ือมต่อโครงข่ายในการจดัหาสถานท่ีหรือพืน้ท่ีตามท่ีผู้ขอเช่ือมต่อโครงข่ายร้องขอใช้

โครงสร้างพืน้ฐานดงักล่าว ณ จดุเช่ือมต่อ โดยจะเรียกเก็บคา่ตอบแทนหรือค่าบริการจากผู้ขอเช่ือมต่อโครงข่ายในลกัษณะท่ีอิง
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กบัต้นทนุ (Cost-Base Basis) บริษัทได้เร่ิมดําเนินการคิดคา่เช่ือมโยงโครงข่ายตามอตัราที่กําหนดไว้ในสญัญาแตล่ะฉบบัตัง้แต่

เดือนกมุภาพนัธ์ 2550 เป็นต้นไป 

คู่สญัญาแต่ละฝ่ายมีหน้าท่ีรับผิดชอบค่าสาธารณูปโภคท่ีตนเองใช้ และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการซ่อมบํารุงอปุกรณ์ในส่วนท่ี

เป็นกรรมสิทธ์ิหรืออยู่ในความครอบครองของตวัเอง  

5.2.5 ภาษีสรรพสามิต 

เม่ือวันท่ี 23 มกราคม 2550 คณะรัฐมนตรีได้มีมติยกเลิกสิทธิของบริษัทท่ีจะนําค่าภาษีสรรพสามิตไปหักออกจากส่วนแบ่ง

รายได้ท่ีบริษัทจะต้องนําส่งให้แก่ กสท. ในวนัท่ี 15 กนัยายนของทกุปี และเพ่ือไม่ให้บริษัทมีภาระทางการเงินเกินสมควรจาก

การยกเลิกสิทธิดงักล่าว คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้กระทรวงการคลงัออกกฎระเบียบลดอตัราภาษีสรรพสามิตท่ีจะจัดเก็บจากผู้

ให้บริการโทรคมนาคมโดยลดจากอตัราร้อยละ 10 ในปัจจบุนัเป็นอตัราร้อยละ 0 ซึง่หากมีการลดอตัราภาษีสรรพสามิตลงเหลือ

ร้อยละ 0 การยกเลิกสิทธิของบริษัทในการหกัค่าภาษีสรรพสามิตออกจากส่วนแบ่งรายได้ท่ีบริษัทจะต้องนําส่งให้แก่ กสท. ก็จะ

ไม่ส่งผลให้ต้นทนุในการให้บริการโทรคมนาคมของบริษัทเพ่ิมขึน้แต่อย่างใด (โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในส่วนท่ี 2 ข้อ 

3.2.4 (ฑ) – การจดัเก็บภาษีสรรพสามิตจากบริการโทรคมนาคม) 

อนึ่ง เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2550 กระทรวงการคลงัได้ออกประกาศลดอตัราภาษีสรรพสามิตจากอตัราร้อยละ 10 เป็นอตัรา

ร้อยละ 0 ตามท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด โดยมีผลใช้บงัคบัในวนัถดัจากวนัที่ประกาศเป็นต้นไป 

5.3  นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

ในปัจจบุนับริษัทมุ่งเน้นท่ีธุรกิจการให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีเป็นหลกัเท่านัน้ บริษัทลงทนุโดยตรงและโดยอ้อมในบริษัทย่อย

ต่างๆ ประมาณร้อยละ 100 และมีอํานาจการควบคมุบริษัท โดยเหตผุลหลกัในการลงทนุและก่อตัง้บริษัทย่อยเหล่านี ้คือ เพ่ือ

สนบัสนนุกิจการของบริษัทในแง่ของการบริหารสินทรัพย์และอสงัหาริมทรัพย์หรือจดัตัง้ขึน้เพ่ือทําธุรกรรมบริหารเงิน 

อย่างไรก็ตาม บริษัทมีธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับการจําหน่ายบตัรเติมเงินโดยผ่านการถือหุ้นในบริษัทร่วม คือ ยดีู เพ่ือสนับสนุนให้

บริษัทสามารถขยายการกระจายสินค้าและบริการได้อย่างทัว่ถึง อีกทัง้ยงัเป็นการเอือ้อํานวยให้บริษัทสามารถควบคุมต้นทุน

และคา่ใช้จ่ายในการจดัจําหน่ายสินค้าด้วย 

ในการดูแลบริหารกิจการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม บริษัทได้แต่งตัง้กรรมการท่ีมีประสบการณ์ท่ีเหมาะสมกับกิจการ 

นัน้ๆ เพ่ือเป็นตวัแทนที่ได้รับมอบอํานาจจากบริษัท เพ่ือ 

• ปฏิบติัหน้าที่และความรับผิดชอบให้เกิดผลการดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

• ดแูลและทบทวนผลการดําเนินงานของบริษัทเหลา่นัน้ทกุไตรมาสเป็นอย่างน้อย 

• ลงมติออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการบริษัทและท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นประจําปีตามท่ีได้รับการอนุมัติจาก

คณะกรรมการบริษัท 
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6 โครงการในอนาคตโครงการในอนาคต  

บริษัทกําหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจและการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ รวมถึงการให้บริการด้านการสื่อสาร

โทรคมนาคมเพ่ือสร้างความพอใจสงูสดุให้แก่ลกูค้าของบริษัทด้วยการบริการท่ีมีคุณภาพและสร้างความสะดวกสบายในวิถี

ชีวิตของผู้ใช้บริการ บริษัทมุ่งมัน่ที่จะพฒันาการบริการอย่างตอ่เน่ืองด้วยแผนงานหลกัดงัตอ่ไปนี ้

6.1 บริษัทมุ่งม่ันในการลงทุนขยายโครงข่ายการให้บริการทัง้ในด้านพืน้ที่การให้บริการ (Coverage) ด้านการรองรับ
ปริมาณการใช้งานของลูกค้า (Capacity) และการส่งข้อมูลผ่านเครือข่าย EDGE อีกทัง้การพัฒนาคุณภาพของ
โครงข่ายอย่างต่อเน่ือง 

ด้วยการขยายตวัของจํานวนลกูค้าและการเติบโตของปริมาณการใช้งาน บริษัทจงึตดัสินใจขยายการลงทนุพฒันาโครงข่ายด้าน

ความสามารถในการรองรับลูกค้าเพ่ิมขึน้เน่ืองจากเป็นปัจจัยสําคญัในการขยายฐานรายได้ของบริษัทในอนาคต หากบริษัท

สามารถพฒันาโครงข่ายด้านความสามารถในการรองรับลกูค้าได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกบัแนวโน้มของปริมาณความ

ต้องการในการใช้บริการ 

บริษัททําการติดตัง้สถานีฐานแห่งใหม่เพ่ิมเติมเพ่ือพฒันาคณุภาพสญัญาณสําหรับพืน้ท่ีการให้บริการในปัจจบุนัอย่างต่อเน่ือง 

รวมทัง้ขยายพืน้ท่ีการให้บริการให้ครอบคลมุพืน้ท่ีเพ่ิมเติมโดยเฉพาะภายในอาคาร 

ในปี 2550 บริษัทได้ขยายสถานีฐานจํานวน 963 แห่ง ทําให้ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2550 บริษัทมีจํานวนสถานีฐานรวมทัง้สิน้

จํานวน 8,166 สถานีฐาน 

6.2 บริษัทมีนโยบายที่จะพัฒนาสินค้าและบริการให้ทันกับเทคโนโลยีซึ่งมีการพัฒนาและเปล่ียนแปลงอยู่เสมอ 
รวมทัง้จะมีการเสนอบริการเสริมต่างๆ ให้แก่ผู้ใช้บริการทัง้ในระบบเตมิเงนิและรายเดือน 

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาการให้บริการแก่ลูกค้า ในปี 2550 บริษัทยังคงพัฒนาระบบ Call Center สํานักงานบริการ 

และการบริหารงานลกูค้าสมัพนัธ์ CRM ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ โดยเดินหน้าพฒันาบริการใหม่ๆ และแนะนําเทคโนโลยีท่ี

ทนัสมยั เน้นการใช้งานได้จริงในชีวิตประจําวนั รวมถึงจดุให้บริการลกูค้า 

6.3 บริษัทมุ่งม่ันในการปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศในการให้บริการลูกค้าอย่างต่อเน่ือง 

ระบบสารสนเทศถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสําคัญในการสนับสนุนการดําเนินธุรกิจของบริษัท ทัง้นีบ้ริษัทจะทําการปรับปรุงและ

พัฒนาระบบสารสนเทศในการให้บริการลูกค้าอย่างต่อเน่ือง อาทิ การให้บริการระบบโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติหรือ IVR 

(Interactive Voice Response) ซึ่งลูกค้าสามารถเลือกใช้บริการด้วยตนเองได้ตลอดเวลา นอกจากนี ้บริษัทยังนําเทคโนโลยี

สารสนเทศมาปรับใช้เพ่ือความปลอดภยัของระบบป้องกนัการทจุริตและการร่ัวไหลของรายได้ รวมทัง้ช่วยพฒันาคณุภาพการ

ให้บริการลกูค้าให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ด้วย  

6.4 บริษัทมีนโยบายในการจัดตัง้บริษัทย่อยเพื่อดาํเนินธุรกิจเกี่ยวกับการประกอบกิจการโทรคมนาคม 

เม่ือวนัที่ 14 มีนาคม 2549 บริษัทได้ดําเนินการจดทะเบียนจดัตัง้บริษัทย่อยขึน้ใหม่จํานวน 4 บริษัทเพ่ือรองรับการดําเนินการใน

อนาคต โดยบริษัทถือหุ้นในบริษัทย่อยเหลา่นีใ้นสดัส่วนร้อยละ 99.99 ของทนุจดทะเบียนในแตล่ะบริษัทย่อย นอกจากนี ้ทนุจด

ทะเบียนของบริษัทย่อยในระยะเร่ิมแรกจะมีจํานวน 1 ล้านบาท โดยบริษัทย่อยทัง้ 4 แห่งจะดําเนินการดงัตอ่ไปนี ้

6.4.1 บจ. พับบลิค เรดโิอ ดาํเนินการให้บริการวิทยุคมนาคม 

สืบเน่ืองจากบริษัทได้ทําสัญญาอนุญาตให้ดําเนินการให้บริการวิทยุคมนาคมสําหรับรถยนต์รับจ้าง (รถแท็กซี่) กับ

กรมไปรษณีย์โทรเลข เม่ือวนัที่ 8 มกราคม 2540 เพ่ือประกอบธุรกิจดําเนินการให้บริการวิทยคุมนาคมสําหรับรถยนต์รับจ้าง (รถ

แท็กซี่) ดงันัน้เพ่ือให้เกิดความชดัเจนในการประกอบธุรกิจของบริษัทโดยการแยกการประกอบธุรกิจประเภทอื่นๆ ท่ีไม่มีความ
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เก่ียวข้องกบัการประกอบธุรกิจหลกัของบริษัท บริษัทจึงได้จดัตัง้ บจ. พบับลิค เรดิโอ ขึน้ โดยมีทุนจดทะเบียนจํานวน 1 ล้าน

บาท เพ่ือรับโอนสิทธิและหน้าท่ีตามสญัญาดงักลา่ว ปัจจบุนั บจ. พบับลิค เรดิโอ ยงัไม่มีการดําเนินธุรกิจ 

6.4.2 บริษัทย่อยเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม   

นอกจากนี ้บริษัทได้จดทะเบียนจดัตัง้บริษัทย่อยอีก 3 บริษัท โดยมีวตัถปุระสงค์ท่ีจะดําเนินการยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบ

กิจการโทรคมนาคมแบบท่ีหนึง่ แบบท่ีสอง และแบบท่ีสาม เพ่ือรองรับการประกอบกิจการโทรคมนาคมประเภทอื่นๆ ของบริษัท

นอกเหนือจากการประกอบธุรกิจหลกัของบริษัทภายใต้สญัญาร่วมการงานในปัจจุบัน บริษัทย่อยทัง้ 3 บริษัทมีรายละเอียด

เบือ้งต้นดงันี ้

(ก) บจ. ดีแทค อินเตอร์เนต เซอร์วิส มีทนุจดทะเบียนจํานวน 1 ล้านบาท มีวตัถปุระสงค์เพ่ือประกอบธุรกิจการให้บริการ

อินเตอร์เน็ตและธรุกิจอื่นท่ีเก่ียวเน่ืองกนั ปัจจบุนั บจ. ดีแทค อินเตอร์เนต เซอร์วิส ยงัไม่มีการดําเนินธุรกิจ 

(ข) บจ. ดีแทค เนทเวอร์ค ปัจจบุนัมีทนุจดทะเบียนจํานวน 60 ล้านบาท โดยได้รับใบอนญุาตในการประกอบกิจการ

โทรคมนาคมแบบที่สามจาก กทช. เมือเดือนกมุภาพนัธ์ 2550 เพ่ือประกอบธุรกิจให้บริการโทรศพัท์ทางไกลระหวา่ง

ประเทศ ทัง้นีบ้ริษัทใช้แหลง่เงินทนุจากกระแสเงินสดจากการดําเนินงานในการพฒันาการให้บริการดงักลา่ว และคาดวา่

การลงทนุในธุรกิจดงักลา่วเป็นการเพ่ิมช่องทางการหารายได้และลดภาระต้นทนุเม่ือเทียบกบัการให้บริการแบบไม่มี

โครงข่ายเป็นของตนเอง โดยปัจจบุนัได้เปิดดําเนินการแล้ว 

(ค) บจ. ดีแทค ไวร์เลส มีทนุจดทะเบยีนจํานวน 1 ล้านบาท เพ่ือประกอบธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมในระบบ 3G ปัจจบุนัได้

เปลี่ยนช่ือเป็น บจ. ไวด์ บรอดแบรนด์ จํากดั แล้ว ปัจจบุนัยงัไม่มีการดําเนินธุรกิจ 

ในเดือนตลุาคม 2550 บริษัทได้ลงทนุในหุ้นสามญัของบริษัท เพย์สบาย จํากดั จํานวน 112,510 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 100 

บาท เป็นจํานวนเงิน 38.8 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 75.01 ของทนุที่ออกและเรียกชําระแล้วของบริษัทดงักลา่ว เพ่ือรองรับ

ธุรกิจการชําระเงนิออนไลน์ ตอ่มาในเดือนพฤศจิกายน 2550 บริษัทดงักลา่วได้เพ่ิมทนุจดทะเบียนจาก 15 ล้านบาท เป็น 200 

ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทนุจํานวน 1,850,000 หุ้น มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 100 บาท และได้เรียกชําระคา่หุ้นร้อย

ละ 25 จากผู้ ถือหุ้น บริษัทได้ใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุดงักลา่วทัง้จํานวนทําให้สดัสว่นเงินลงทนุในบริษัทดงักลา่วเพ่ิมขึน้เป็น

ร้อยละ 98.13 โดยบริษัทได้จ่ายชําระคา่หุ้นดงักลา่วเป็นเงิน 46.3 ล้านบาท ในเดือนพฤศจิกายน 2550 
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77    ข้อพพิาททางกฎหมายข้อพพิาททางกฎหมาย  

ณ วันที่  31 ธันวาคม 2550 บริษัทและบริษัทย่อยของบริษัทเป็นคู่ความหรือคู่กรณีในคดีหรือข้อพิพาทท่ียังไม่สิน้สุดมี

รายละเอียดดงันี ้

7.1 คดีหรือข้อพพิาทที่ยังไม่สิน้สุดโดยเป็นคดีที่มีทนุทรัพย์เกนิกว่าร้อยละ 5 ของส่วนผู้ถือหุ้นของบริษัท 
1. ข้อพพิาทระหว่างบริษัทและ ทโีอท ีเกี่ยวกับการชาํระค่าเช่ือมโยงโครงข่ายโทรศัพท์เคล่ือนที่ (Access Charge) 

ตามท่ี ทีโอที กสท และบริษัท ได้ร่วมกันทําสญัญาข้อตกลงเร่ืองการเช่ือมโยงโครงข่ายโทรศพัท์เคลื่อนท่ีแบบจดทะเบียนราย

เดือน (Postpaid) เม่ือวนัท่ี 22 กมุภาพนัธ์ 2537 และโทรศพัท์เคลื่อนท่ีแบบใช้บตัรเติมเงินล่วงหน้า ( Prepaid Card) เม่ือวนัที่ 

2 เมษายน 2544 โดยสาระสําคัญของสญัญาข้อตกลงมีอยู่ว่า ทีโอที จะเช่ือมโยงโครงข่ายโทรเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนท่ีท่ี

บริษัทให้บริการ ให้สามารถใช้งานได้อย่างสมบรูณ์ โดยทีโอที จะคิดคา่เช่ือมโยงโครงข่าย (Access Charge) ในอตัราหมายเลข

ละ 200 บาทต่อเดือน สําหรับการให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีแบบจดทะเบียนรายเดือน และในอตัราร้อยละ 18 ของราคาหน้า

บตัร (รวมภาษีมลูคา่เพ่ิมไว้แล้ว) สําหรับการให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนที่แบบจ่ายเงินลว่งหน้า ( Prepaid Card)  

ภายหลงัจากท่ีมีการทําสญัญาข้อตกลงกนัแล้ว ทางบริษัท ได้ปฏิบติัตามสญัญา ชําระค่าเช่ือมโยงโครงข่ายให้แก่ ทีโอที ด้วยดี

เสมอมา จนกระทัง่ต่อมาวนัท่ี 17 พฤษภาคม  2549 ได้มีประกาศของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติวา่ด้วยการใช้

และเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ.2549 (Interconnection Charge) ใช้บังคับแก่ผู้ รับใบอนุญาตท่ีมีโครงข่าย

โทรคมนาคม จะต้องมีการเช่ือมต่อโครงข่ายให้กบัผู้ รับใบอนญุาตท่ีมีโครงข่ายโทรคมนาคมรายอื่น ในกรณีท่ีมีการร้องขอให้มี

การเช่ือมต่อโครงข่ายเลขหมายโทรคมนาคมท่ีได้รับจัดสรรจากคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เพ่ือให้เลขหมาย

โทรคมนาคมดงักลา่วสามารถใช้งานได้อย่างสมบรูณ์ และให้ผู้ให้เช่ือมตอ่โครงข่ายมีสิทธิที่จะเรียกเก็บคา่ตอบแทนการเช่ือมต่อ

โครงข่าย (Interconnection Charge) แทนการเรียกคา่ตอบแทนการเช่ือมโยงโครงข่าย (Access Charge) ได้ 

ตอ่มาหลงัจากมีประกาศของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติว่าด้วยการใช้และเช่ือมตอ่โครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ.

2549 (Interconnection Charge) ใช้บงัคบัแล้ว เม่ือวนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2549 ทางบริษัทได้มีการระงบัการชําระค่าเช่ือมโยง

โครงข่าย (Access Charge) การให้บริการโทรคมนาคมทัง้สองแบบ พร้อมกบัทําหนงัสือแจ้งให้ ทีโอที รับทราบ โดยจะขอชําระ

เป็นคา่เช่ือมตอ่โครงข่ายแทน แตท่าง ทีโอที ได้ปฏิเสธที่จะรับเงินคา่ตอบแทนการเช่ือมตอ่โครงข่าย (Interconnection Charge) 

คงยงัยืนยนัว่าทางบริษัทและกสท. จะต้องชําระค่าเช่ือมโยงโครงข่าย (Access Charge) ตามสญัญาที่ทํากนัไว้เช่นเดิม และ ที

โอที ได้มีหนังสือทวงถามให้บริษัทและกสท.ชําระค่าเช่ือมโยงโครงข่ายเร่ือยมา ซึ่งทางบริษัทได้ตอบปฏิเสธท่ีจะชําระค่า

เช่ือมโยงโครงข่าย (Access Charge) ทีโอทีจึงได้มีการยื่นฟ้องต่อศาลแพ่งเม่ือวนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2550 เรียกร้องให้บริษัท

และกสท.ร่วมกันชําระค่าเช่ือมโยงโครงข่าย (Access Charge) ช่วงระหว่างวนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2549 ถึงวนัท่ี 31 ตุลาคม 

2550 พร้อมเบีย้ปรับเงินเพ่ิม รวมเป็นเงินทัง้หมด 11,705,066,637.11 บาท และขอให้ชําระค่าเช่ือมโยงโครงข่าย (Access 

Charge) นบัตัง้แตว่นัที 1 พฤศจิกายน 2550 เป็นต้นไป จนกวา่ข้อตกลงระหวา่ง ทีโอที, กสท.และบริษัทจะสิน้สดุลง  

ขณะนีค้ดีอยู่ในขัน้ตอนท่ีบริษัทและกสท.เตรียมยื่นคําให้การต่อสู้คดี ซึ่งบริษัทเช่ือว่าคําตดัสินของศาลไม่น่าจะส่งผลกระทบ

อย่างมีนยัสําคญัตอ่ฐานะทางการเงินของบริษัทแตอ่ย่างใด 

2. ข้อพพิาทระหว่างบริษัทและกสท.เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตจากการให้บริการโทรคมนาคม 

ตามท่ีบริษัทและกสท.ได้เข้าร่วมทําสญัญาให้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่า เม่ือวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2533 และแก้ไข

เพ่ิมเติม ฉบับลงวันท่ี 23 กรกฎาคม 2536 ฉบับลงวันท่ี 20 มิถุนายน 2539 และฉบับลงวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2539  โดย

สาระสําคัญของสัญญามีอยู่ว่า ทางกสท.อนุญาตให้บริษัทดําเนินการจัดให้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่า และขยาย

เครือข่ายให้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่าในพืน้ท่ีต่าง ๆ ได้ทั่วประเทศโดยบริษัทเป็นผู้ จัดหาเคร่ืองมือ อุปกรณ์ และ

สมัภาระตา่ง ๆ ในการให้บริการด้วยค่าใช้จ่ายของตนเอง และบริษัทจะต้องชําระค่าผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่กสท.ตลอดอายุ
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สญัญาเป็นรายปี คิดอตัราร้อยละของรายได้จากการให้บริการตามสญัญา ก่อนหกัค่าใช้จ่าย ค่าภาษี และค่าธรรมเนียม จาก

การให้บริการ 

ภายหลงัจากท่ีมีการทําสญัญาและบนัทึกแก้ไขข้อกําหนดในสญัญาดงักล่าวแล้ว ทางบริษัทได้ให้บริการวิทยุคมนาคมระบบ

เซลลลู่า (โทรศพัท์เคลื่อนท่ี) ตลอดมา  และได้ชําระค่าผลประโยชน์ตอบแทนให้กบักสท.เร่ือยมา โดยมิได้มีการนําเงินค่าภาษี

ตา่ง ๆ ซึง่รวมทัง้ภาษีสรรพสามิตที่จะต้องเสียให้แก่รัฐมาหกัออกจากผลประโยชน์ตอบแทนตามสญัญาแต่อย่างใด 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 28 มกราคม 2546 ได้มีการประกาศใช้พระราชกําหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบญัญัติพิกดัอตัราภาษีสรรพสามิต 

พ.ศ.2527 (ฉบบัท่ี4)  พ.ศ.2546 ได้กําหนดให้ผู้ ให้บริการโทรคมนาคมท่ีได้รับอนญุาตหรือสมัปทานจากรัฐซึง่รวมถึงบริษัทด้วย 

มีหน้าท่ีต้องชําระภาษีสรรพสามิตจากรายรับท่ีได้จากการให้บริการโทรคมนาคมในอัตราร้อยละ 50 สําหรับการให้บริการ

โทรศพัท์เคลื่อนท่ีและโทรศพัท์พืน้ฐาน และเม่ือวนัท่ี 28 มกราคม 2546 ก็ได้มีประกาศของกระทรวงการคลงั เร่ืองลดอตัราและ

ยกเว้นภาษีสรรพสามิตจากกิจการโทรคมนาคมพืน้ฐานลดลงจากอัตราร้อยละ 50 เหลืออัตราร้อยละ 2 และจากกิจการ

โทรศพัท์เคลื่อนท่ีลดลงจากอตัราร้อยละ 50 เหลืออตัราร้อยละ 10 และต่อมาเม่ือวนัท่ี 11 กมุภาพนัธ์ 2546 คณะรัฐมนตรีได้มี

มติให้ผู้ ให้บริการโทรคมนาคมซึง่รวมถึงบริษัทสามารถนําค่าภาษีสรรพสามิตท่ีได้ชําระให้แก่รัฐ (ไม่รวมดอกเบีย้, ค่าปรับ หรือ

เงินเพ่ิมใด ๆ) มาหกัออกส่วนแบง่รายได้ที่บริษัท หรือผู้ ให้บริการต้องนําส่งให้แก่กสท. หรือทีโอที ตามสญัญาร่วมการงานได้ ซึง่

ตอ่มาเม่ือวนัท่ี 27 มีนาคม 2546 ทาง กสท. ได้มีหนงัสือแจ้งให้บริษัทดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี วนัท่ี 28 มกราคม 2546 

และวนัที่ 11 กมุภาพนัธ์ 2546 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2550 กระทรวงการคลงัก็ได้มีประกาศลดอตัราภาษีสรรพสามิตจากอตัราร้อยละ 10 เป็นอตัรา

ร้อยละ 0 ตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด  

เม่ือวนัท่ี 11 มกราคม 2551 ทางกสท.ได้เสนอข้อพิพาทตอ่สถาบนัอนญุาโตตลุาการเรียกร้องให้บริษัทชําระคา่ผลประโยชน์ตอบ

แทนในปีสมัปทานที่ 12 ถึงปีสมัปทานที่ 16 เพ่ิม พร้อมเบีย้ปรับเงินเพ่ิม รวมเป็นเงนิจํานวนทัง้หมด 21,981,871.04 บาท 

ขณะนีค้ดีอยู่ในขัน้ตอนท่ีบริษัท เตรียมยื่นคําให้การคดัค้านตอ่สู้คดี ซึง่บริษัทเช่ือว่าคําวินิจฉยัชีข้าดของคณะอนญุาโตตลุาการ

ไม่น่าจะกระทบอย่างมีนยัสําคญัตอ่ฐานะทางการเงินของบริษัทแตอ่ย่างใด 

7.2 คดีหรือข้อพิพาทที่ ยังไม่สิน้สุด โดยเป็นคดีที่ มีทุนทรัพย์ไม่เกินกว่าร้อยละ 5 ของส่วนผู้ถือหุ้นของบริษัท แต่
บริษัทเหน็ควรแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบ  

1. ข้อพิพาทระหว่างบริษัทและดีพีซีเกี่ยวกับการผิดนัดชําระค่าตอบแทนการโอนสิทธิและหน้าที่ในการประกอบ
กิจการโทรศัพท์เคล่ือนที่ระบบ GSM 1800 

ตามท่ีดีพีซี บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น และบริษัท ได้ร่วมกันเข้าทําสัญญาว่าด้วยการโอนสิทธิและหน้าท่ีการให้บริการ

โทรศพัท์เคลื่อนที่ระบบ GSM ความถ่ี 1800 เมกะเฮิรตซ์บางส่วนของบริษัทให้กบัดีพีซี (Agreement to Unwind the Service 

Provider Agreement) เม่ือวนัที่ 7 มกราคม 2540 และบนัทึกแก้ไขเพ่ิมเติมข้อกําหนดในสญัญาดังกล่าวจํานวน 2 ครัง้ เม่ือ

วนัที่ 18 พฤษภาคม 2540 และวนัที่ 9 ตลุาคม 2541 ตามลําดบั โดยมีสาระสําคญัของสญัญาว่า ดีพีซีตกลงจะชําระเงินให้แก่

บริษัทเพ่ือเป็นการตอบแทนกรณีท่ีบริษัทได้โอนสิทธิและหน้าท่ีบางส่วนตามสัญญาร่วมการงานในการประกอบกิจการ

โทรศพัท์เคลื่อนที่ระบบ GSM ความถ่ี 1800 เมกะเฮิรตซ์ให้กับดีพีซี รวมถึงการให้ดีพีซีใช้สิ่งอํานวยความสะดวกและอปุกรณ์

บางรายการ และตกลงให้ดีพีซีร่วมใช้โครงข่ายโทรคมนาคมของบริษัท โดยการชําระเงินทัง้หมดจะแบ่งชําระให้กับบริษัทเป็น

งวดๆ รวมทัง้หมด 8 งวด โดยเร่ิมชําระงวดแรกในวนัท่ี 9 ตุลาคม 2541 และชําระงวดต่อไปทุกๆ วนัที่ 30 กันยายนของทุกปี

จนกวา่จะชําระเสร็จสิน้ (งวดสดุท้ายถึงกําหนดชําระในวนัที่ 30 กนัยายน 2548) 

ภายหลงัการทําสญัญาและบนัทึกแก้ไขเพ่ิมเติมข้อกําหนดในสญัญาดงักล่าว ทางดีพีซีได้มีการชําระเงินค่าตอบแทนให้บริษัท

เร่ือยมาจนกระทั่งงวดท่ี 5 งวดที่ 6 งวดที่ 7 และงวดท่ี 8 ทางดีพีซีได้ปฏิบัติผิดสัญญาและข้อตกลง โดยดีพีซีได้ผิดนัดชําระ



สว่นที่ 2 บริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์  บริษัท โทเท่ิล แอค็เซ็ส คอมมนูิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 

ข้อ 7 ขอ้พิพาททางกฎหมาย 

 

 

 

สว่นที่ 2 หน้า 75 
 

ค่าตอบแทนค้างรับและดอกเบีย้ค้างรับท่ีถึงกําหนดชําระระหว่างวันท่ี 30 กันยายน 2545 ถึงวนัที่ 30 กันยายน 2548 ให้แก่

บริษัท  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2550 มียอดคงค้างของบญัชีลกูหนีค้่าตอบแทนการโอนสิทธิ - สทุธิ เป็นจํานวน 580 ล้านบาท (2549: 580 

ล้านบาท) จํานวนนีเ้ป็นค่าตอบแทนการโอนสิทธิค้างรับจากการท่ีบริษัทอนญุาตให้ DPC ใช้เครือข่ายการสื่อสารของบริษัท และ

โอนสิทธิและหน้าท่ีบางส่วนตามสัญญาให้ดําเนินการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่าร์ให้ (ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินข้อ 1.2.4) รวมถึงดอกเบีย้ค้างรับท่ีเก่ียวข้อง โดยแสดงสุทธิกับบัญชีเงินรับล่วงหน้าอื่น (ซึ่งเป็นการบันทึก

ค่าตอบแทนจาก DPC รอการรับรู้เป็นรายได้) และสํารองขาดทุน ค่าตอบแทนการโอนสิทธินีคํ้า้ประกันโดยสิทธิและหน้าท่ี

บางสว่นตามสญัญาให้ดําเนินการให้บริการวิทยคุมนาคมระบบเซลลลู่าร์ของ DPC (การโอนสิทธิและหน้าท่ีบางสว่นตามสญัญา

ดงักลา่วกลบัคืนให้แก่บริษัท ในกรณีที่ DPC ผิดเง่ือนไขในสญัญาจะต้องได้รับการอนมุติัจาก กสท.) 

ยอดคงค้างของลกูหนีค้่าตอบแทนตามสญัญาการโอนสิทธิ  มีกําหนดชําระคืนในระหว่างวนัท่ี 30 กันยายน 2545 และวนัท่ี 30 

กนัยายน 2548 โดยมีอตัราแลกเปลีย่นเท่ากบั 38.57 บาท ต่อ 1 เหรียญสหรัฐอเมริกา หรืออตัราแลกเปลี่ยนถวัเฉลี่ยของธนาคาร

แห่งประเทศไทยของวันท่ีระบุในสัญญาแล้วแต่อัตราใดจะต่ํากว่า และคิดดอกเบีย้ในอัตราร้อยละ 9.50 ต่อปี ณ วันท่ี 31 

ธนัวาคม 2550 บริษัทยงัมิได้รับชําระค่าตอบแทนค้างรับและดอกเบีย้ค้างรับที่ถึงกําหนดชําระในระหวา่งวนัที่ 30 กนัยายน 2545 

ถึง วนัที่ 30 กนัยายน 2548 จาก DPC ตามสญัญาการโอนสิทธิเป็นจํานวนรวม 122.9 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา  

ปัจจบุนับริษัทได้ทําคําเสนอข้อพิพาทเก่ียวกบัการผิดนดัชําระค่าตอบแทนของ DPC ที่ถึงกําหนดชําระทัง้หมดเป็นจํานวนเงินรวม 

134.5 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา (รวมดอกเบีย้นับตัง้แต่วนัท่ีผิดนัดชําระตามสญัญาจนถึงวนัท่ีบริษัทได้ยื่นคําเสนอข้อพิพาท

จํานวน 11.6 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา) ให้แก่สถาบันอนุญาโตตุลาการเพ่ือระงับข้อพิพาท และเรียกร้องให้ DPC จ่ายชําระ

คา่ตอบแทนค้างรับและดอกเบีย้ค้างรับท่ีถึงกําหนดชําระให้แก่บริษัท  

ขณะนีข้้อพิพาททัง้หมดอยู่ระหว่างการดําเนินการภายใต้กระบวนการทางอนุญ าโตตุลาการและบริษัทเช่ือว่าคํา 

ชีข้าดของอนญุาโตตลุาการไม่น่าจะสง่ผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัตอ่ฐานะทางการเงินของบริษัท 
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88  โครงสร้างเงนิทุนโครงสร้างเงนิทุน  

8.1 หลักทรัพย์ของบริษัท 

(ก) ณ วันที่  31 ธันวาคม 2550 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจํานวน 4,744,161,260 บาท และมีทุนชําระแล้วจํานวน 
4,735,622,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจาํนวน 2,367,811,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2 บาท 

เม่ือวนัที่ 30 เมษายน 2550 ที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2550ได้มีมติ 

(1) อนุมัติให้ลดมูลค่าท่ีตราไว้ต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทจากหุ้นละ 10 บาท เหลือหุ้นละ 2 บาท ซึ่งทําให้บริษัทมีหุ้น

สามญัที่ออกจําหน่ายแล้วทัง้สิน้ (ก่อนการเสนอขายหุ้นตอ่ประชาชนเป็นการทัว่ไปเม่ือเดือนมิถนุายน 2550) เปลีย่นแปลง

จาก 458,016,126 หุ้น เป็น 2,290,080,630 หุ้น โดยบริษัทได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมลูค่าที่ตราไว้ต่อหุ้นของบริษัทจาก

หุ้นละ 10 บาท เหลือหุ้นละ 2 บาทกบักระทรวงพาณิชย์เม่ือวนัที่ 17 พฤษภาคม 2550 

(2) อนมุติัให้ลดทนุจดทะเบียนจาก 5,114 ล้านบาท ลงเหลือ 4,580 ล้านบาท โดยบริษัทได้จดทะเบียนการลดทนุเป็นทนุจด

ทะเบียน 4,580 ล้านบาทกบักระทรวงพาณิชย์เม่ือวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2550 

(3) อนมุติัให้เพ่ิมทนุจดทะเบียนจาก 4,580 ล้านบาท เป็น 6,439 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามญัใหม่จํานวน 82 ล้านหุ้น มลู

ค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 2 บาท เพ่ือการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นการทั่วไป และการออกหุ้นสามัญใหม่ในจํานวนไม่เกิน 

847,692,965 หุ้น ให้กับผู้ ถือหุ้นของบริษัท ยูไนเต็ดคอมมูนิเกชั่น อินดัสตรี จํากัด (มหาชน) (UCOM) โดยบริษัทได้จด

ทะเบียนการเพ่ิมทนุเป็นทนุ      จดทะเบียน 6,439 ล้านบาทกบักระทรวงพาณิชย์เม่ือวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2550 

(4) อนุมัติให้เสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นการทั่วไป (ซึ่งรวมถึงพนักงานของบริษัท ผู้ มีอุปการคุณ ผู้ลงทุนรายย่อย 

และผู้ลงทนุสถาบนัทัง้ในและต่างประเทศ) จํานวน 222 ล้านหุ้น ซึ่งประกอบด้วยหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ของบริษัท จํานวน 

82 ล้านหุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2 บาท และหุ้นสามญัของบริษัทที่ถือโดย UCOM จํานวน 140 ล้านหุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้น

ละ 2 บาท ในราคา  หุ้นละ 40 บาท 

(5) บริษัทได้รับเงินจากการขายหุ้นต่อประชาชนเป็นการทั่วไปจํานวน  3,280 ล้านบาท โดยมีส่วนเกินมูลค่าหุ้น (สุทธิจาก

ค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกบัการขายหุ้น) จํานวน 2,749 ล้านบาท บริษัทได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแล้วเป็น 4,744 

ล้านบาท กบักระทรวงพาณิชย์แล้วเม่ือวนัที่  19 มิถนุายน 2550 

(6) ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รับหุ้นสามญัของบริษัทเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนตัง้แตว่นัท่ี 22 มิถนุายน 2550 

(7) อนมุติัการลดทนุของบริษัทแบบเฉพาะเจาะจงโดยการยกเลิกหุ้นสามญัของบริษัทที่ถือโดย UCOM จํานวน 847,692,965 

หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 2 บาท โดยบริษัทได้จดทะเบียนการลดทนุจดทะเบียนจาก 6,439 ล้านบาท เป็น 4,744 ล้านบาท 

และทนุชําระแล้วจาก 4,744 ล้านบาท เป็น 3,049 ล้านบาทกบักระทรวงพาณิชย์เม่ือวนัที่ 30 สิงหาคม 2550 

(8) อนมุติัการออกและจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัทจํานวนไม่เกิน 847,692,965 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2 บาท ให้แก่

ผู้ ถือหุ้นของ UCOM ซึง่ตอบรับคําเสนอซือ้หุ้น UCOM ของบริษัท โดยบริษัทจะจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุดงักลา่วให้แก่ผู้ ถือ

หุ้นของ UCOM ในสดัส่วน 1.95 หุ้นของบริษัท มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 2 บาทต่อ 1 หุ้นของ UCOM มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 10 

บาท 

(9) บริษัทได้ทําคําเสนอซือ้หุ้นทัง้หมดของ UCOM ในระหวา่งวนัท่ี 25 กรกฎาคม 2550 ถึงวนัที่ 30 สิงหาคม 2550 โดยมีผู้ ถือ

หุ้น UCOM ตอบรับคําเสนอซือ้เป็นจํานวนทัง้สิน้ 432,524,792 หุ้น   บริษัทได้ออกหุ้นสามญัเพ่ิมทนุให้เพ่ือเป็นการตอบ

แทนคิดเป็นจํานวน 843,423,335 หุ้น บริษัทได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทนุชําระแล้วของบริษัทจาก 3,049 ล้านบาท เป็น 
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4,736 ล้านบาทกบักระทรวงพาณิชย์เม่ือวนัที่ 3 กนัยายน 2550 (และบนัทึกค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องในการปรับโครงสร้างการ

ถือหุ้นดังกล่าวเพ่ิมเติมกับบัญชีส่วนเกินมลูค่าหุ้น) และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รับหุ้นเพ่ิมทุนดังกล่าวเป็น

หลกัทรัพย์จดทะเบียนเพ่ิมเติมเม่ือวนัที่ 14 กนัยายน 2550 

(ข) ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นกู้และหุ้นกู้แปลงสภาพ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 มีดังนี ้ 

(1) หุ้นกู้บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชัน่ จํากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 1/2545 (จําหน่ายในประเทศ) 

ประเภทของหุ้นกู้  ชนิดระบช่ืุอผู้ ถือ ประเภทไม่ด้อยสทิธิและไม่มีประกนั และมี
ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้   

วนัที่ออกหุ้นกู้  30 ตลุาคม 2545 

จํานวน 4,000,000 หน่วย 

มลูคา่ที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท 

มลูคา่รวม 4,000 ล้านบาท 

อายหุุ้นกู้  7 ปี 

อตัราดอกเบีย้ ร้อยละ 5.80 ตอ่ปี 

กําหนดเวลาชําระดอกเบีย้ ชําระดอกเบีย้ทกุๆ 3 เดือน โดยชําระทกุวนัท่ี 30 มกราคม  
วนัที่ 30 เมษายน วนัท่ี 30 กรกฎาคม และวนัที ่30 ตลุาคม 

การชําระคืนเงินต้น ชําระคืนครัง้เดียวเม่ือสิน้อายหุุ้นกู้  

วนัครบกําหนดอายหุุ้นกู้  30 ตลุาคม 2552 

การจดัอนัดบัเครดิต A (และมีแนวโน้มคงที่) โดย TRIS (ข้อมลูการจดัอนัดบัเครดิต
เม่ือเดือนตลุาคม 2550) 

 

(2) หุ้นกู้บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชัน่ จํากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 2/2545 (จําหน่ายในประเทศ) 

ประเภทของหุ้นกู้  ชนิดระบช่ืุอผู้ ถือ ประเภทไม่ด้อยสทิธิและไม่มีประกนั และมี
ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้   

วนัที่ออกหุ้นกู้  30 ตลุาคม 2545 

จํานวน 1,000,000 หน่วย 

มลูคา่ที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท 

มลูคา่รวม 1,000 ล้านบาท 

อายหุุ้นกู้  7 ปี 

อตัราดอกเบีย้ สําหรับปีท่ี 1 - 3 อตัราดอกเบีย้เท่ากบัร้อยละ 8.30 ตอ่ปี ลบด้วย
อตัรา ‘6-month THBFIX’ และสําหรับปีที่ 4 - 7 อตัราดอกเบีย้
ร้อยละ 5.80 ตอ่ปี 

กําหนดเวลาชําระดอกเบีย้ ชําระดอกเบีย้ทกุๆ 6 เดือน โดยชําระทกุวนัท่ี 30 เมษายน และ
วนัที่ 30 ตลุาคม 

การชําระคืนเงินต้น ชําระคืนครัง้เดียวเม่ือสิน้อายหุุ้นกู้  

วนัครบกําหนดอายหุุ้นกู้  30 ตลุาคม 2552 

การจดัอนัดบัเครดิต A (และมีแนวโน้มคงที่) โดย TRIS (ข้อมลูการจดัอนัดบัเครดิต
เม่ือเดือนตลุาคม 2550) 

  



สว่นที่ 2 บริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์  บริษัท โทเท่ิล แอค็เซ็ส คอมมนูิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 

ข้อ 8 โครงสร้างเงินทนุ 
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(3) หุ้นกู้บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชัน่ จํากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 1/2546 ชดุที่ 2 (จําหน่ายในประเทศ) 

ประเภทของหุ้นกู้  ชนิดระบช่ืุอผู้ ถือ ประเภทไม่ด้อยสทิธิและไม่มีประกนั และมี
ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  

วนัที่ออกหุ้นกู้  25 กนัยายน 2546 

จํานวน 3,000,000 หน่วย 

มลูคา่ที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท 

มลูคา่รวม 3,000 ล้านบาท 

อายหุุ้นกู้  5 ปี 

อตัราดอกเบีย้ อตัรา ‘6-month THBFIX’ บวกด้วยร้อยละ 0.95 ตอ่ปี 

กําหนดเวลาชําระดอกเบีย้ ชําระดอกเบีย้ทกุๆ 6 เดือน โดยชําระทกุวนัท่ี 25 มีนาคม และ
วนัที่ 25 กนัยายน 

การชําระคืนเงินต้น ชําระคืนครัง้เดียวเม่ือสิน้อายหุุ้นกู้  

วนัครบกําหนดอายหุุ้นกู้  25 กนัยายน 2551 

การจดัอนัดบัเครดิต A (และมีแนวโน้มคงที่) โดย TRIS (ข้อมลูการจดัอนัดบัเครดิต
เม่ือเดือนตลุาคม 2550) 

 

(4) หุ้นกู้บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชัน่ จํากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 1/2546 ชดุที่ 3 (จําหน่ายในประเทศ) 

ประเภทของหุ้นกู้  ชนิดระบช่ืุอผู้ ถือ ประเภทไม่ด้อยสทิธิและไม่มีประกนั และมี
ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  

วนัที่ออกหุ้นกู้  25 กนัยายน 2546 

จํานวน 2,500,000 หน่วย 

มลูคา่ที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท 

มลูคา่รวม 2,500 ล้านบาท 

อายหุุ้นกู้  5 ปี 

อตัราดอกเบีย้ อตัราดอกเบีย้คงท่ีร้อยละ 3.30 ตอ่ปี 

กําหนดเวลาชําระดอกเบีย้ ชําระดอกเบีย้ทกุๆ 6 เดือน โดยชําระทกุวนัท่ี 25 มีนาคม และ
วนัที่ 25 กนัยายน 

การชําระคืนเงินต้น ชําระคืนครัง้เดียวเม่ือสิน้อายหุุ้นกู้  

วนัครบกําหนดอายหุุ้นกู้  25 กนัยายน 2551 

การจดัอนัดบัเครดิต A (และมีแนวโน้มคงที่)โดย TRIS (ข้อมลูการจดัอนัดบัเครดิตเม่ือ
เดือนตลุาคม 2550) 

 

 

 

 

 

 



สว่นที่ 2 บริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์  บริษัท โทเท่ิล แอค็เซ็ส คอมมนูิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 

ข้อ 8 โครงสร้างเงินทนุ 
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(5) หุ้นกู้บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชัน่ จํากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 1/2546 ชดุที่ 4 (จําหน่ายในประเทศ) 

ประเภทของหุ้นกู้  ชนิดระบช่ืุอผู้ ถือ ประเภทไม่ด้อยสทิธิและไม่มีประกนั และมี
ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  

วนัที่ออกหุ้นกู้  25 กนัยายน 2546 

จํานวน 3,500,000 หน่วย 

มลูคา่ที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท 

มลูคา่รวม 3,500 ล้านบาท 

อายหุุ้นกู้  7 ปี 

อตัราดอกเบีย้ อตัราดอกเบีย้คงท่ีร้อยละ 3.90 ตอ่ปี 

กําหนดเวลาชําระดอกเบีย้ ชําระดอกเบีย้ทกุๆ 6 เดือน โดยชําระทกุวนัท่ี 25 มีนาคม และ
วนัที่ 25 กนัยายน 

การชําระคืนเงินต้น ชําระคืนครัง้เดียวเม่ือสิน้อายหุุ้นกู้  

วนัครบกําหนดอายหุุ้นกู้  25 กนัยายน 2553 

การจดัอนัดบัเครดิต A (และมีแนวโน้มคงที่) โดย TRIS (ข้อมลูการจดัอนัดบัเครดิต
เม่ือเดือนตลุาคม 2550) 

 

(6) หุ้นกู้บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชัน่ จํากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 1/2549 ชดุที่ 1 (จําหน่ายในประเทศ) 

ประเภทของหุ้นกู้  ชนิดระบช่ืุอผู้ ถือ ประเภทไม่ด้อยสทิธิและไม่มีประกนั และมี
ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  

วนัที่ออกหุ้นกู้  24 สิงหาคม 2549 

จํานวน 3,000,000 หน่วย 

มลูคา่ที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท 

มลูคา่รวม 3,000 ล้านบาท 

อายหุุ้นกู้  3 ปี 

อตัราดอกเบีย้ อตัราดอกเบีย้คงท่ีร้อยละ 6.06 ตอ่ปี 

กําหนดเวลาชําระดอกเบีย้ ชําระดอกเบีย้ทกุๆ 6 เดือน โดยชําระทกุวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ และ
วนัที่ 24 สงิหาคม 

การชําระคืนเงินต้น ชําระคืนครัง้เดียวเม่ือสิน้อายหุุ้นกู้  

วนัครบกําหนดอายหุุ้นกู้  24 สิงหาคม 2552 

การจดัอนัดบัเครดิต A (และมีแนวโน้มคงที่) โดย TRIS (ข้อมลูการจดัอนัดบัเครดิต
เม่ือเดือนกรกฎาคม 2549) 

A (และมีแนวโน้มคงที่) โดย Fitch (ข้อมลูการจดัอนัดบัเครดิต
เม่ือเดือนตลุาคม 2550) 

 

 

 

 

 



สว่นที่ 2 บริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์  บริษัท โทเท่ิล แอค็เซ็ส คอมมนูิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 

ข้อ 8 โครงสร้างเงินทนุ 
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(7) หุ้นกู้บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชัน่ จํากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 1/2549 ชดุที่ 2 (จําหน่ายในประเทศ) 

ประเภทของหุ้นกู้  ชนิดระบช่ืุอผู้ ถือ ประเภทไม่ด้อยสทิธิและไม่มีประกนั และมี
ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  

วนัที่ออกหุ้นกู้  24 สิงหาคม 2549 

จํานวน 3,000,000 หน่วย 

มลูคา่ที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท 

มลูคา่รวม 3,000 ล้านบาท 

อายหุุ้นกู้  5 ปี 

อตัราดอกเบีย้ อตัราดอกเบีย้คงท่ีร้อยละ 6.35 ตอ่ปี 

กําหนดเวลาชําระดอกเบีย้ ชําระดอกเบีย้ทกุๆ 6 เดือน โดยชําระทกุวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ และ
วนัที่ 24 สงิหาคม  

การชําระคืนเงินต้น ชําระคืนครัง้เดียวเม่ือสิน้อายหุุ้นกู้  

วนัครบกําหนดอายหุุ้นกู้  24 สิงหาคม 2554 

การจดัอนัดบัเครดิต A (และมีแนวโน้มคงที่) โดย TRIS (ข้อมลูการจดัอนัดบัเครดิต
เม่ือเดือนกรกฎาคม 2549) 

A (และมีแนวโน้มคงที่) โดย Fitch (ข้อมลูการจดัอนัดบัเครดิต
เม่ือเดือนตลุาคม 2550) 

 



สว่นที่ 2 บริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์  บริษัท โทเท่ิล แอค็เซ็ส คอมมนูิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 

ข้อ 8 โครงสร้างเงินทนุ 
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8.2 โครงสร้างผู้ถือหุ้น 

ข้อมลูเก่ียวกบัทนุเรือนหุ้นและผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ณ วนัที่ 7 มีนาคม 2551 

ทุนเรือนหุ้น 

ทนุจดทะเบียน 4,744,161,260 บาท   

ทนุที่ออกจําหน่ายและเรียกชําระแล้ว 4,735,622,000 บาท 

ประเภทของหุ้น หุ้นสามญั มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 2 บาท 

สิทธิการลงคะแนนเสียง 1 เสียง ตอ่ 1 หุ้น 

 

ลักษณะการกระจายการถือครองหุ้น 

ขนาดการถือครองหุ้น จาํนวนผู้ถือหุ้น ร้อยละ จาํนวนหุ้น ร้อยละ 

1 - 999 21,922 83.51           1,028,043 0.04 

1,000 - 10,000 3,499 13.33         10,682,571  0.45 

10,001 - 1,000,000 792 0.03         70,058,881  2.96 

1,000,001 และ มากกวา่ 37(1) 0.00    2,286,041,505  96.55 

รวมทัง้สิน้ 26,250 100   2,367,811,000 100.00 

1. รวมสว่นของผู้ ถือหุ้นโดย CDP (ดรูายละเอียดข้อมลูเก่ียวกบั ผู้ ถือหุ้นภายใต้ช่ือ CDP ในประเทศสิงคโปร์ หน้าถดัไป) 

 

  

รายช่ือผู้ถือหุ้นใหญ่ (ถือหุ้น 5% และมากกว่า) 

 ถือหุ้นทางตรง ถือหุ้นทางอ้อม 1 

 จาํนวนหุ้น ร้อยละ จาํนวนหุ้น ร้อยละ 

บริษัท เทเลนอร์ เอเชีย พีทีอี แอลทีดี  774,555,113 32.71 1,548,600,297 65.40 

บริษัท ไทย เทลโค โฮลดิง้ จํากดั 774,045,184 32.69 - - 

บริษัท ทีโอที จํากดั (มหาชน) 132,145,250 5.58 - - 

DBS Nominees Pte Ltd 126,834,565 5.36 - - 

1. บริษัทไม่ได้เก็บบนัทึกการถือครองหุ้นโดยผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือกรรมการบริษัท ซึง่ตา่งจากบริษัทอ่ืนๆ ท่ีจดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์  บริษัท

มิได้อยู่ภายใต้การบงัคบัของกฎหมายบริษัทของสิงคโปร์  ดงันัน้ผู้ ถือหุ้นของบริษัทจงึไม่ต้องแจ้งจํานวนหุ้นท่ีถือครองหรือการเปล่ียนแปลงท่ีเป็น

สาระสําคญัตอ่บริษัท ในทางเดียวกนักรรมการบริษัทไม่ต้องแจ้งบริษัทเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงการถือครองหุ้นโดยทางอ้อม  ดงันัน้การแสดง

ข้อมลูเก่ียวกบัการถือครองหุ้นโดยทางอ้อมของผู้ ถือหุ้นรายใหญ่และกรรมการบริษัท จึงได้มีการแสดงเท่าท่ีบริษัทรับรู้ (ยกเว้นในกรณีท่ีการถือ

หุ้นทางอ้อมนัน้เป็นการถือหุ้นผ่านบญัชีหลกัทรัพย์ซึง่ผู้ ถือหุ้นดงักล่าวหรือกรรมการได้มีการเปิดบญัชีกบั CDP ซึง่หากเป็นกรณีนี ้ข้อมลูการถือ

หลกัทรัพย์จะถือตามจํานวนหุ้นท่ีมีอยู่ในบญัชีหลกัทรัพย์ท่ีมีอยู่กบั CDP นัน้) 

2. เทเลนอร์ เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัท ไทย เทลโค โฮลดิง้ จํากดั ดงันัน้จึงถือว่า เทเลนอร์มีสดัสว่นการถือหุ้นทางอ้อม โดยผ่านการถือหุ้น

จํานวน 774,045,184 หุ้น ซึง่ถือครองโดย บริษัท ไทย เทลโค โฮลดิง้ จํากดั  
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รายช่ือผู้ถือหุ้นรายใหญ่  

ชื่อ จาํนวนหุ้น ร้อยละ 

1. บริษัท เทเลนอร์ เอเชีย พีทีอี แอลทีดี  774,555,113 32.71 

2. บริษัท ไทย เทลโค โฮลดิง้ จํากดั 774,045,184 32.69 

3. The Central Depository (PTE) Limited 263,014,233 11.11 

4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากดั 185,985,472 7.86 

5. บริษัท ทีโอที จํากดั (มหาชน) 132,145,250 5.58 

6. RBC Dexia Investor Services Trust 82,720,400 3.49 

7. Nortrust Nominees Limited 7,718,00 0.33 

8. Chase Nominees Limited 1 6,562,700 0.28 

9. กองทนุ บําเหน็จบํานาญข้าราชการ 5,791,800 0.25 

 

ข้อมูลเกี่ยวกบัผู้ถือหุ้นในตลาดหุ้นสิงคโปร์ (ภายใต้ Central Depository (Pte) Limited in Singapore)  

ณ วันที่ 7 มีนาคม 2551 

 

ลักษณะการกระจายการถือครองหุ้น 

ขนาดการถือครองหุ้น จาํนวนผู้ถือหุ้น ร้อยละ จาํนวนหุ้น ร้อยละ 

1 - 999 18 3.51 4,917 0.00 

1,000 - 10,000 359 69.98 1,444,903 0.55 

10,001 - 1,000,000 126 24.56 6,890,534 2.62 

1,000,001 และ มากกวา่ 9 1.95 254,448,879 96.83 

รวมทัง้สิน้ 512 100.00 262,789,233(1) 100.00 

1. ผลต่างจํานวน 225,000 หุ้น เกิดจากเวลาปิดสมดุทะเบียนท่ีตา่งกนัระหว่าง CDP และ TSD โดยทาง CDP   ปิดสมดุทะเบียนเวลา 17.00 น. 

วนัท่ี 7 มีนาคม 2551 และ TSD ปิดสมดุทะเบียนเวลา 12.00 น. ในวนัเดียวกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สว่นที่ 2 บริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์  บริษัท โทเท่ิล แอค็เซ็ส คอมมนูิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 

ข้อ 8 โครงสร้างเงินทนุ 

 

 

 

สว่นที่ 2 หน้า 83 
 

รายช่ือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 20 รายแรก 

ลาํดับ ชื่อ จาํนวนหุ้น ร้อยละ 

1 DBS Nominees Pte Ltd 126,834,565 48.26 

2 HSBC (Singapore) Nominees Pte Ltd 54,395,470 20.70 

3 DBSN Services Pte Ltd 44,607,714 16.97 

4 Citibank Nominees Singapore Pte Ltd 9,148,808 3.48 

5 United Overseas Bank Nominees Pte Ltd 7,315,821 2.78 

6 Raffles Nominees Pte Ltd 7,080,101 2.69 

7 Citigroup GM Singapore Securities Pte Ltd 2,168,200 0.83 

8 Telenor Asia Pte Ltd 1,638,200 0.62 

9 UOB Kay Hian Pte Ltd 1,260,000 0.48 

10 Nomura Singapore Limited 566,000 0.22 

11 Ong Soo Yong 395,000 0.15 

12 Merrill Lynch (S'pore) Pte Ltd 380,400 0.14 

13 Lam Hup Sum 360,000 0.14 

14 OCBC Securities Private Ltd 251,600 0.10 

15 Phillip Securities Pte Ltd 242,334 0.09 

16 DB Nominees (S) Pte Ltd 155,400 0.06 

17 Choy Yew Kuan 150,000 0.06 

18 ING Nominees (S'pore)  Pte Ltd 143,900 0.05 

19 Choo Seng Kwee 140,000 0.05 

20 Lim Hup Yee 135,000 0.05 
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8.3 นโยบายจ่ายเงนิปันผล 

บริษัทมีความมุ่งมัน่ท่ีจะจ่ายเงินปันผลไม่ต่ํากว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิของผลประกอบการในปี 2550 เป็นต้นไปให้แก่ผู้ ถือ

หุ้น บริษัทมีเป้าหมายที่จะดําเนินธุรกิจด้วยโครงสร้างเงินทนุที่เอือ้ประโยชน์ตอ่กิจการของบริษัทมากท่ีสดุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน

ปัจจบุนับริษัทมีนโยบายในการลดภาระหนีส้ินของบริษัทอย่างต่อเน่ืองซึ่งจะช่วยให้โครงสร้างเงินทนุของบริษัทพฒันาดีขึน้เป็น

ลําดบั ด้วยเหตนีุบ้ริษัทจึงมีแผนการท่ีจะนํากระแสเงินสดส่วนเกินท่ีเหลือจากการลงทนุขยายโครงข่ายไปชําระภาระหนีส้ินของ

บริษัทเพ่ือลดภาระหนีส้ินดงักลา่ว  

คณะกรรมการบริษัทสามารถนําเสนอการประกาศการจ่ายเงินปันผลประจําปีแต่ต้องได้รับการเห็นชอบจากท่ีประชุม 

ผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปี 

สําหรับการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล คณะกรรมการบริษัทอาจเห็นสมควรให้มีการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลหากเห็นวา่บริษัท

สามารถดํารงเงินลงทุนหมุนเวียนท่ีใช้ในการดําเนินการได้อย่างเพียงพอภายหลังการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลนัน้ ซึ่ง

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าท่ีแจ้งให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบในการประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ถดัไป 

ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามญันัน้ คณะกรรมการบริษัทจะคํานงึถึงปัจจยัหลายประการ ดงันี ้

• ผลการดําเนินงานของบริษัท สภาพคลอ่ง กระแสเงินสดหมนุเวียน และสถานะการเงินของบริษัท 

• ข้อบงัคบัหรือเง่ือนไขท่ีเก่ียวกบัการจ่ายเงินปันผลท่ีกําหนดโดยสญัญาเงินกู้ยืม หุ้นกู้  สญัญาซึ่งก่อให้เกิดภาระหนีส้ินของ

บริษัท หรือข้อตกลงหรือสญัญาอืน่ๆ ที่บริษัทต้องปฏิบติัตาม ซึง่ปัจจบุนักําหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลได้ไม่เกินร้อยละ 50 

ของกําไรสทุธิประจําปี 

• แผนการดําเนินงานในอนาคตและความต้องการในการใช้เงินลงทนุ 

• ปัจจยัอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร 

นอกจากนี ้บริษัทยังอยู่ภายใต้ พรบ. บริษัทมหาชนจํากัด ท่ีกําหนดให้บริษัทไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้หากบริษัทยังมีผล

ขาดทนุสะสมอยู่แม้ว่าบริษัทจะมีกําไรสทุธิสําหรับปีนัน้ๆ ก็ตาม และ พรบ. บริษัทมหาชนจํากดั ยงักําหนดให้บริษัทสํารองเงิน

ตามกฎหมายในจํานวนร้อยละ 5 ของกําไรสทุธิในแต่ละปี หกัด้วยยอดขาดทนุสะสม (ถ้ามี) จนกว่าเงินสํารองตามกฎหมายมี

จํานวนไม่น้อยกวา่ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน 

เม่ือวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2551 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดําเนินงานปี 2550 

ให้แก่ผู้ ถือหุ้ นในอัตราหุ้ นละ 0.73 บาท โดยจะเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นเพ่ืออนุมัติและกําหนดจ่ายเงินปันผลในวันท่ี 14 

พฤษภาคม 2551  
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99  การจัดการและการกาํกับดูแลกจิการที่ดีการจัดการและการกาํกับดูแลกจิการที่ดี  

9.1 โครงสร้างการจดัการ ณ วนัที่ 1 มีนาคม 2551 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการบริษัท 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

กลุม่เทคโนโลย ี

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

กลุม่เทคโนโลย ี

กลุม่การเงินและบญัชี 

รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

กลุม่การเงินและบญัชี 

กลุม่งานพาณิชย์ 

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

กลุม่งานพาณิชย์ 

กลุม่ลกูค้า 

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

กลุม่ลกูค้า 

กลุม่งาน People  

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กลุม่งาน People 

สายงาน Legal  

ผู้อํานวยการสายงาน Legal  

 

 

Office of CEO 

สายงาน Strategic Project Management 
ผู้อํานวยการสายงาน Strategic Project Management 

สายงาน Regulatory  

ผู้อํานวยการสายงาน Regulatory 

 

 สายงาน Media Relations 

ผู้อํานวยการสายงาน Media Relations 

สายงานตรวจสอบภายใน 
ผู้ อํานวยการสายงานตรวจสอบภายใน 

 

 

สายงาน Business 

ผู้อํานวยการสายงาน Business 

 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
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โครงสร้างการจดัการบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และ

คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน นอกจากนีย้งัมีการจดัตัง้คณะกรรมการอื่น ๆ ขึน้อกีหลายชดุเพ่ือทําหน้าท่ีควบคมุดแูล

นโยบายภายในองค์กรเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสงูสดุในการดําเนินงาน ซึง่รวมถึงคณะกรรมการพิจารณาการลงทนุ 

คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ คณะกรรมการทรัพย์สินบริษัท คณะกรรมการสรรหาผู้ จําหน่ายอปุกรณ์โครงข่ายและด้าน

สารสนเทศ คณะกรรมการสอบสวนมลูหนี ้คณะกรรมการพิจารณาตดัจําหน่ายสินค้าคงคลงั และคณะกรรมการสอบสวน 

9.1.1 คณะกรรมการบริษัท 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2550 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการบริษัททัง้หมด 10 ท่าน โดยรวมถึงกรรมการอิสระ 3 

ท่าน และกรรมการท่ีได้รับเสนอช่ือจาก กสท. 1 ท่าน ดงันี ้

ช่ือ-นามสกุล ตาํแหน่ง 
วันที่แต่งตัง้

ครัง้แรก 
วันที่แต่งตัง้
ครัง้สุดท้าย 

จาํนวนหุ้นที่ถือ 
(หุ้น) (1) 

1 นายบญุชยั เบญจรงคกลุ ประธานกรรมการ 29 ต.ค. 33 30 เม.ย. 50 10 

2 Mr Arve Johansen รองประธานกรรมการ 29 ก.ย. 43 30 เม.ย. 50 - 

3 Mr Sigve Brekke กรรมการและ 
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

8 ก.พ. 49 30 เม.ย. 50 900,000 

4 Mr Knut Borgen กรรมการ 8 ก.พ. 49 30 เม.ย. 50 - 

5 Mr Ragnar H. Korsaeth กรรมการ 25 ก.พ. 48 8 ก.พ. 49 - 

6 นายจลุจิตต์ บณุยเกต ุ กรรมการอิสระและ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

6 มี.ค. 43 25 ก.พ. 48 - 

7 Mr Stephen Woodruff 
Fordham 

กรรมการอิสระและ 
กรรมการตรวจสอบ 

17 พ.ย. 49 17 พ.ย. 49 - 

8 นายสนุทร โภคาชยัพฒัน์ กรรมการอิสระและ 
กรรมการตรวจสอบ 

6 มี.ค.43 25 ก.พ. 48 - 

9 นายสมพล จนัทร์ประเสริฐ กรรมการ 29 มิ.ย. 49 29 มิ.ย. 49 3,900 

10 Mr Roar Wiik Andreassen กรรมการ 12 ธ.ค. 50 12 ธ.ค. 50 - 

   หมายเหตุ  
    (1) จํานวนหุ้น ณ วนัท่ี 7 มีนาคม 2551 

 

บริษัทได้แตง่ตัง้นายสมพล จนัทร์ประเสริฐ ซึง่ได้รับการเสนอช่ือจาก กสท. เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัทเม่ือวนัที่ 29 

มิถนุายน 2549 Mr Stephen Woodruff Fordham เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบของบริษัทเม่ือวนัท่ี 

17 พฤศจิกายน 2549 และ Mr Roar Wiik Andreassen เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท เม่ือวนัที่ 12 ธนัวาคม 2550 ปัจจบุนั

คณะทํางานสรรหาอยู่ในระหวา่งการสรรหากรรมการอีก 1 ท่านท่ีมีคณุสมบติัครบถ้วนตาม พรบ. บริษัทมหาชนจํากดั พรบ. 

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ กฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง ข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรัพย์สิงคโปร์ ข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย และข้อบงัคบัของบริษัทเพ่ือดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท ซึง่จะทาํให้กรรมการของบริษัทมีจํานวนทัง้สิน้ 11 

ท่าน  

กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามผกูพนับริษัทได้แก่ (1) นายบญุชยั เบญจรงคกลุ (2) Mr Arve Johansen (3) Mr Sigve Brekke และ 

(4) Mr Knut Borgen โดยกรรมการสองในสี่ท่านนีร่้วมกนัลงลายมือช่ือและประทบัตราสําคญัของบริษัท 

อํานาจ หน้าที ่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทกําหนดไว้โดยอ้างอิงกบั พรบ. บริษัทมหาชนจํากดั พรบ.

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรัพย์สิงคโปร์ ข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และ

ข้อบงัคบัของบริษัท  
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ขอบเขตอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบหลกัของคณะกรรมการบริษัท มีดงันี ้

(1) มีอํานาจในการดําเนินการและมอบหมายความรับผิดชอบในการดําเนินธุรกิจของบริษัทภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย 

วตัถปุระสงค์ และข้อบงัคบัของบริษัท และมติของทีป่ระชมุผู้ ถือหุ้น 

(2) มีอํานาจในการสรรหาผู้ มีความรู้ความสามารถเพ่ือดํารงตําแหน่งผู้บริหารท่ีมีคณุสมบติัและความสามารถเหมาะสม 

รวมทัง้มอบหมายอํานาจให้ผู้บริหารสามารถดําเนินงานให้เป็นไปตามเปา้หมาย 

(3) มีอํานาจในการจา่ยเงินปันผลระหวา่งกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นเป็นครัง้คราว เม่ือเห็นวา่บริษัทมีผลกําไรสมควรพอที่จะจ่ายเงนิ

ปันผล 

(4) เป็นโจทก์ร้องทกุข์ ดําเนินการตามกระบวนการพิจารณาใดๆ ในนามของบริษัท 

(5) กําหนดวิสยัทศัน์ เปา้หมาย นโยบาย รวมทัง้งบประมาณในการดําเนินงานของบริษัท และกําหนดมาตรการเพ่ือให้

ผู้บริหารดําเนินการให้เป็นไปตามเปา้หมายและแผนงานที่กําหนด 

(6) จดัให้มีระบบบริหารความเสี่ยงท่ีเหมาะสม 

(7) ดําเนินการให้บริษัทมีระบบการควบคมุภายในท่ีเพียงพอเหมาะสม รวมถึงการจดัให้มีฝ่ายตรวจสอบภายในและ

คณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือทําหน้าท่ีตรวจสอบการทํารายการระหวา่งกนัและต้องรายงานผลการตรวจสอบแก่ผู้ ถือหุ้น

และหน่วยงานกํากบัดแูลตา่งๆ 

(8) ดแูลให้มีการจดัทําบญัชีท่ีถกูต้องครบถ้วนและมีระบบการจดัเก็บเอกสารท่ีทําให้สามารถตรวจสอบความถกูต้องของ

ข้อมลูได้ในภายหลงั เพ่ือให้สามารถติดตามการดําเนินงานของฝ่ายจดัการได้และผู้ ถือหุ้นสามารถติดตามการ

ดําเนินงานของฝ่ายจดัการได้อีกทอดหนึง่ด้วย 

(9) อนมุติัรายการตา่งๆ หรือเสนอความเห็นตอ่ผู้ ถือหุ้นให้อนมุติัการทํารายการด้วยความระมดัระวงั ซื่อสตัย์สจุริต โดย

คํานงึถึงผลประโยชน์ที่ดีท่ีสดุของบริษัทเป็นสําคญั 

(10) ประเมินผลการดําเนินงานและกําหนดคา่ตอบแทนให้ผู้บริหาร 

(11) รายงานข้อมลูทางการเงนิและข้อมลูทัว่ไปตอ่ผู้ ถือหุ้นและนกัลงทนุทัว่ไปอย่างถกูต้องและเพียงพอ 

คณะกรรมการบริษัทได้มอบอํานาจให้ผู้บริหารในระดบัตา่งๆ มีอํานาจอนมุติัการทําธุรกรรมในระดบัที่แตกตา่งกนั โดยได้จดัทํา

เป็นคูมื่อการกําหนดวงเงินและอํานาจอนมุติั (Corporate Authority Index) ซึง่ผ่านการพิจารณาของที่ประชมุคณะกรรมการ

บริษัทเม่ือวนัที ่17 พฤศจิกายน 2549 อํานาจอนมุติัดงักลา่วนี ้แบง่ออกเป็น 2 ระดบั คือ ระดบัคณะกรรมการบริษัท และระดบั

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ซึง่แบง่ออกเป็น 3 สว่นหลกั คือ 

(ก) การกําหนดวงเงินและอํานาจอนมุติัแบง่ออกเป็น 15 เร่ือง ดงันี ้

(1) คา่ใช้จ่ายและเงินลงทนุในทรัพย์สินตา่งๆ ของบริษัท 

(2) คา่ใช้จ่ายทัว่ไป 

(3) รายการเก่ียวกบัทรัพยากรบคุคล 

(4) การจดัซือ้จดัหา 

(5) การจดัทําสญัญาและหนงัสือมอบอํานาจ 

(6) การจําหน่ายสินค้าและบริการ 

(7) รายการทางการเงิน 
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(8) รายการทางบญัชี 

(9) ภาษีอากร 

(10) การตดัจําหน่ายทรัพย์สิน หนีส้ิน และสินค้าคงคลงั 

(11) การเปิดเผยข้อมลู 

(12) การให้บริการลกูค้า 

(13) การอนมุติัระบบงานคอมพิวเตอร์ 

(14) รายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

(15) การบริหารความเสี่ยง 

(ข) การกําหนดวงเงินและอํานาจอนมุติัในกรณีเกินงบประมาณหรือไม่มีการตัง้งบประมาณไว้ลว่งหน้า 

(ค) การกําหนดอํานาจในการลงนามแบง่ออกเป็น 3 กรณี คือ 

(1) อํานาจการลงนามในใบสัง่ซือ้ 

(2) อํานาจการลงนามในเช็ค ตราสาร หนงัสือทีเ่ก่ียวกบัธุรกรรมทางการเงิน 

(3) อํานาจการลงนามในแบบฟอร์มนําสง่ภาษีประเภทตา่ง ๆ แกก่รมสรรพากรและกรมสรรพสามิต 

ข้อบงัคบัของบริษัทยงักําหนดกฎเกณฑ์เก่ียวกบัรายการตา่งๆ ที่ต้องได้รับการอนมุติัโดยคณะกรรมการบริษัท ซึง่เป็นรายการท่ี

นอกเหนือไปจากการดําเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทหรือที่ระบอุยู่ในคูมื่อการกําหนดวงเงินและอํานาจอนมุติั 

การประชมุคณะกรรมการบริษัทจะจดัขึน้อย่างน้อยทกุไตรมาส โดยในรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2550 บริษัทได้

จดัประชมุคณะกรรมการบริษัทรวม 5 ครัง้ โดยมีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชมุดงันี ้

รายช่ือคณะกรรมการ จาํนวนครัง้ที่ประชุม 

1 นายบญุชยั เบญจรงคกลุ 5 

2 Mr Arve Johansen 5 

3 Mr Sigve Brekke 5 

4 Mr Knut Borgen 5 

5 Mr Christian Storm(1) 4 

6 Mr Ragnar H. Korsaeth 3 

7 นายจลุจิตต์ บณุยเกต ุ 4 

8 Mr Stephen Woodruff Fordham(2) 4 

9 นายสนุทร โภคาชยัพฒัน์ 5 

10 นายสมพล จนัทร์ประเสริฐ(3) 5 

11 Mr. Roar Wiik Andreassen(4) - 

 จาํนวนครัง้ที่ประชุมทัง้สิน้ 5 

หมายเหตุ  
(1) Mr.Christian Storm เข้าดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการกําหนดค่าตอบแทน ตามมติคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 1/2550 เม่ือ

วนัที่ 8 กมุภาพนัธ์ 2550 และได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทตามมติคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 5/2550 เม่ือวนัท่ี 
12 ธนัวาคม 2550 
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(2) Mr Stephen Woodruff Fordham เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบของบริษัท ตามมติ
คณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 6/2549 เม่ือวนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2549 

(3) นายสมพล จันทร์ประเสริฐ เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทตามมติคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 2/2549 เม่ือวนัท่ี 29 
มิถนุายน 2549  

(4) Mr. Roar Wiik Andreassen เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการกําหนดค่าตอบแทนตามมติคณะกรรมการ
บริษัทครัง้ที่ 5/2550 เม่ือวนัที่ 12 ธนัวาคม 2550  

 

ในรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2549 บริษัทได้จดัประชมุคณะกรรมการบริษัทรวม 6 ครัง้ โดยมีกรรมการบริษัทเข้า

ร่วมประชมุดงันี ้

รายช่ือคณะกรรมการ จาํนวนครัง้ที่ประชุม 

1 นายบญุชยั เบญจรงคกลุ 6 

2 นายไชย ณ ศิลวนัต์ (1) 1 

3 Mr Arve Johansen 3 

4 นายวิชยั เบญจรงคกลุ(2) 1 

5 Mr Sigve Brekke 5 

6 Mr Knut Borgen 5 

7 Mr Christian Storm(3) 2 

8 Mr Ragnar H. Korsaeth 3 

9 นายภคัพร เสถียรปกิรณกร(4) 1 

10 หม่อมราชวงศ์ทองน้อย ทองใหญ่(5) 5 

11 นายจลุจิตต์ บณุยเกต ุ 6 

12 Mr Stephen Woodruff Fordham(6) - 

13 นายสนุทร โภคาชยัพฒัน์ 6 

14 นายสมพล จนัทร์ประเสริฐ(7) 1 

 จาํนวนครัง้ที่ประชุมทัง้สิน้ 6 

หมายเหตุ  
(1) นายไชย ณ ศิลวนัต์ ได้ลาออกจากการเป็นรองประธานกรรมการบริษัทตามมติคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2549 เม่ือ

วนัที่ 8 กมุภาพนัธ์ 2549  

(2) นายวิชัย เบญจรงคกุล ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริหารตามมติคณะกรรมการบริหารครัง้ท่ี 1/2548 เม่ือวนัท่ี 24 
กุมภาพันธ์ 2548 และได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทตามมติคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 1/2549 เม่ือวันท่ี 8 
กมุภาพนัธ์ 2549 

(3) Mr.Christian Storm ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทตามมติคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 5/2550 เม่ือวันท่ี 12 
ธนัวาคม 2550 

(4) นายภคัพร เสถียรปกิรณกร ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทเม่ือวนัที่ 27 เมษายน 2549 

(5) หม่อมราชวงศ์ทองน้อย ทองใหญ่ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทและประธานคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท
เม่ือวนัท่ี 18 ตุลาคม 2549 โดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้มีมติคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ท่ี 6/2549 เม่ือ
วนัที่ 17 พฤศจิกายน 2549 แต่งตัง้นายจุลจิตต์ บุณยเกต ุเข้าดํารงตําแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท
แทน 

(6) Mr Stephen Woodruff Fordham เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบของบริษัท ตามมติ
คณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 6/2549 เม่ือวนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2549 

(7 ) นายสมพล จันทร์ประเสริฐ เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทตามมติคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 2/2549 เม่ือวันที่ 29 
มิถนุายน 2549 
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ในการแตง่ตัง้กรรมการบริษัท บริษัทจะจดัเตรียมข้อมลูทีส่ําคญัตา่ง ๆ เก่ียวกบัการดําเนินธุรกิจของบริษัทหรือจดัเตรียม

ปฐมนิเทศให้แกก่รรมการบริษัทตามความต้องการของกรรมการบริษัทท่านนัน้ ๆ เพ่ือให้กรรมการบริษัทที่ได้รับการแตง่ตัง้ใหม่มี

ความคุ้นเคยกบัธุรกิจและการกํากบัดแูลกิจการของบริษัท นอกจากนี ้กรรมการบริษัทจะได้รับแจ้งให้ทราบเก่ียวกบัหลกัสตูรการ

ฝึกอบรมตา่งๆ เพ่ือช่วยให้สามารถปฏิบติัหน้าท่ีในฐานะกรรมการบริษัทได้ดีขึน้ 

หน้าท่ีของเลขานกุารบริษัทตามหลกัเกณฑ์ที่เก่ียวข้องท่ีใช้บงัคบักบับริษัทในประเทศสิงคโปร์อยู่ในความรับผิดชอบของฝ่าย

กฎหมายของบริษัท ซึง่มีเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์และความสามารถในการปฏิบติัหน้าท่ีได้อย่างเหมาะสม ณ ปัจจบุนั 

เลขานกุารคณะกรรมการบริษัท คือ ผู้อํานวยการสายงาน Legal 

9.1.2 คณะกรรมการอิสระ 

ปัจจบุนัคณะกรรมการอิสระประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ซึง่ดําเนินงานตามภาระหน้าท่ีโดยมีความเป็นอสิระจาก

กรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารของบริษัท กรรมการอิสระมีคณุสมบติัครบถ้วนตามหลกัเกณฑ์ท่ีตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ

ไทยกําหนด คือ 

(ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 5 ของทนุชําระแล้วของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม และบริษัทที่เก่ียวข้อง 

(ข) เป็นกรรมการท่ีไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัท ไม่เป็นลกูจ้าง พนกังาน หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจําจาก

บริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เก่ียวข้อง หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

(ค) เป็นกรรมการท่ีไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่วา่ทางตรงหรือทางอ้อมทัง้ในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัท 

บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

(ง) เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้ที่เก่ียวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

(จ) เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแตง่ตัง้ขึน้เป็นตวัแทนเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้น

ซึง่เป็นผู้ที่เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

(ฉ) ต้องไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการจ้างจากบริษัทหรือกลุม่บริษัทในช่วงระยะเวลา 3 รอบปีบญัชีที่ผ่านมา 

(ช) ต้องไม่เป็นกรรมการท่ีมีสมาชิกในครอบครัวได้รับการจ้างหรือเคยได้รับการจ้างจากบริษัทหรือกลุ่มบริษัทให้ดํารงตําแหน่ง

เจ้าหน้าท่ีบริหารอาวุโสในช่วงระยะเวลา 3 รอบปีบัญชีท่ีผ่านมาและได้รับค่าตอบแทนซึ่งกําหนดโดยคณะกรรมการ

พิจารณาคา่ตอบแทน 

(ซ) ต้องไม่เป็นกรรมการที่ได้รับเงินค่าตอบแทนใดๆ นอกจากค่าตอบแทนสําหรับการปฏิบติัหน้าท่ีกรรมการจากบริษัทหรือ

บริษัทท่ีเก่ียวข้องใดๆ ของบริษัทในรอบปีบญัชีลา่สดุท่ีผ่านมา 

(ฌ) ต้องไม่เป็นเจ้าหน้าท่ีบริหารในองค์กรธุรกิจท่ีมุ่งผลกําไรใดๆ ซึง่บริษัทได้ชําระเงินหรือได้รับชําระเงินในจํานวนที่มีนยัสําคญั

ในรอบปีบญัชีปัจจบุนัหรือรอบปีบญัชีลา่สดุที่ผ่านมา 

นอกจากนี ้ กรรมการอิสระต้องสามารถปฏิบติัหน้าที่ และแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบติังานตามหน้าที่ท่ีได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทได้โดยอิสระ โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคมุของบคุคลหรือกลุม่บคุคลใด รวมถึงไม่มี

สถานการณ์ใดที่จะมีผลตอ่การปฏิบติัหน้าที่ของกรรมการอิสระ ทัง้นี ้ คณุสมบติัข้างต้นเป็นคณุสมบติัของกรรมการตรวจสอบ

ด้วย 
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คณะกรรมการอิสระของบริษัทประกอบด้วย  

(1) นายจลุจิตต์ บณุยเกต ุ

(2) Mr Stephen Woodruff Fordham 

(3) นายสนุทร โภคาชยัพฒัน์ 

9.1.3 คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอสิระทัง้ 3 ท่าน โดยกรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน อนัได้แก่ นาย 

จลุจิตต์ บณุยเกต ุ เป็นผู้ มีความรู้ความเข้าใจและมีประสบการณ์ด้านการเงิน การบญัชี และการบริหารการเงิน โดยเคยดํารง

ตําแหน่งกรรมการผู้จดัการ บจ. ไทยออยล์ ระหวา่งปี 2541 ถึงปี 2546 ปัจจบุนัดํารงตําแหน่งรองประธานกรรมการบริหาร บจ. 

คิงพาวเวอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล กรุ๊ป และประธาน บมจ. เอกรัฐ เอนจิเนียร่ิง  

หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบมีดงันี ้ 

(ก) รายงานทางการเงิน 

(1) เสนอช่ือนกับญัชีอิสระ 

(2) สอบทานงบการเงินและบญัชีของบริษัท 

(3) ดแูลการตรวจสอบของผู้สอบบญัชี 

(4) สอบทานเร่ืองการรายงานและการบญัชีท่ีเป็นสาระสําคญั ซึง่รวมถึงรายการท่ีมีความซบัซ้อนหรือไม่ปกติและเร่ืองท่ี

ต้องใช้วิจารณญาณขัน้สงูและประกาศทางวิชาชีพและการกํากับดูแลฉบับล่าสดุ ตลอดจนเข้าใจผลกระทบต่องบ

การเงิน 

(5) จดัทํารายงาน ณ วนัสิน้รอบปีบญัชี โดยอธิบายถึงกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการตรวจสอบ ความรับผิดชอบ และ

ความเห็นต่อการรายงานทางการเงิน ซึ่งเป็นการรายงานแยกต่างหากจากรายงานของคณะกรรมการบริษัท และให้

รวมเข้าไว้ในรายงานประจําปีด้วยพิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตัง้ และเสนอค่าตอบแทนผู้ สอบบัญชีของบริษัท 

ตลอดจนประสานงานกบัผู้สอบบญัชี 

(ข) การควบคมุภายใน 

(1) พิจารณาประสิทธิผลของระบบการควบคมุภายในของบริษัท ซึง่รวมถึงการควบคมุและความปลอดภยัของเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

(2) เข้าใจขอบเขตของผู้ตรวจสอบภายในและภายนอกในการพิจารณาระบบการควบคมุภายในเก่ียวกบัการรายงานทาง

การเงิน และจดัให้มีรายงานผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะที่สําคญั พร้อมกบัคําชีแ้จงของฝ่ายบริหาร 

(ค) การตรวจสอบภายใน 

(1) สอบทานร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้อํานวยการสายงานตรวจสอบภายในเก่ียวกับข้อบังคับ แผนงาน กิจกรรม การ

พนกังาน และโครงสร้างองค์กรเก่ียวกบัหน้าท่ีการตรวจสอบภายใน 

(2) ดูแลไม่ให้มีข้อจํากัดหรือขีดจํากัดอนัไม่สมควร และตรวจสอบและให้ความเห็นเก่ียวกบัการแต่งตัง้ การเปลี่ยนตัว 

หรือการถอดถอนผู้อํานวยการสายงานตรวจสอบภายใน 

(3) สอบทานประสิทธิผลของหน้าท่ีการตรวจสอบภายใน รวมถึงการปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพการ

ตรวจสอบภายในของสถาบนัผู้ตรวจสอบภายใน 
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(4) ประชุมร่วมกับผู้ อํานวยการสายงานตรวจสอบภายในโดยลําพังเป็นประจําเพ่ือปรึกษาหารือเร่ืองต่างๆ ซึ่ง

คณะกรรมการตรวจสอบหรือการตรวจสอบภายในเห็นวา่ควรมีการปรึกษาหารือกนัเองโดยลําพงั 

(ง) การตรวจสอบบญัชี 

(1) สอบทานขอบเขตและวิธีปฏิบติัในการตรวจสอบตามท่ีเสนอโดยผู้สอบบญัชี รวมถึงประสานงานการตรวจสอบกับ

สํานกัตรวจสอบภายใน 

(2) สอบทานการปฏิบติังานของผู้สอบบญัชี และอนมุติัขัน้สดุท้ายในการแตง่ตัง้หรือถอดถอนผู้สอบบญัชี 

(3) สอบทานและยืนยันความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี โดยกําหนดให้ผู้ สอบบัญชีจัดทําหนังสือชีแ้จงความสัมพันธ์

ระหว่างผู้สอบบญัชีกบับริษัท รวมทัง้บริการท่ีไม่เก่ียวข้องกบัการตรวจสอบและปรึกษาหารือเก่ียวกับความสมัพนัธ์

กบัผู้สอบบญัชี  

(4) ประชุมร่วมกบัผู้สอบบญัชีโดยลําพงัเป็นประจํา เพ่ือปรึกษาหารือเร่ืองต่างๆ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบ

บญัชีเห็นวา่ควรมีการปรึกษาหารือกนัเองโดยลําพงั 

(จ) การกํากบัดแูลกิจการ 

(1) สอบทานประสิทธิผลของระบบเพ่ือกํากบัดแูลให้มีการปฏิบติัตามกฎหมายและระเบยีบตา่ง ๆ และผลการสอบสวน

และติดตามผลของฝ่ายบริหาร (รวมถึงการลงโทษทางวินยั) ในกรณีท่ีมีการฝ่าฝืน 

(2) สอบทานผลการพิจารณาของหน่วยงานกํากบัดแูลตา่ง ๆ และข้อสงัเกตของผู้ตรวจสอบ 

(3) สอบทานกระบวนการสื่อสารองค์กรเก่ียวกบัหลกัปฏิบติัในการทํางานให้บคุลากรภายในบริษัท ทราบ รวมถึงการ

กํากบัดแูลให้มีการปฏิบติัตามหลกัปฏิบติัในการทํางานดงักลา่ว 

(4) ติดตามการปรับปรุงข้อมลูเป็นประจําเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายตา่งๆ จากฝ่ายบริหารและท่ีปรึกษากฎหมาย

ของบริษัท 

(5) สอบทานคดีความหรือการดําเนินกระบวนพิจารณาในปัจจบุนัและ/หรือที่อยู่ระหวา่งการพิจารณาเก่ียวกบัการกํากบั

ดแูลกิจการที่บริษัทเป็นคูก่รณี 

(6) สอบทานเร่ืองสําคญัตา่งๆ เก่ียวกบัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ การประพฤติมิชอบ หรือการทจุริตของผู้บริหารและ

ลกูจ้าง 

(7) ให้ผู้อํานวยการสายงานตรวจสอบภายในจดัทํารายงานเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นประจําทกุปีเก่ียวกบัขอบเขตการ

ตรวจสอบการกํากบัดแูลกิจการและผลการพิจารณาตา่งๆ ท่ีมีนยัสําคญั 

(8) สอบทานรายการระหวา่งกนั (Interested Person Transactions) ก่อนนําเสนอให้ผู้ ถือหุ้นอนมุติัตามข้อบงัคบัของ

ตลาดหลกัทรัพย์สิงคโปร์ 

คณะกรรมการตรวจสอบจะทบทวนและประเมินผลการปฏิบติังาน รวมถึงความเป็นอสิระของผู้สอบบญัชีทกุปีเพ่ือเสนอแนะตอ่

คณะกรรมการบริษัทในการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี นอกจากนี ้ ในการตรวจสอบเพ่ือให้มัน่ใจวา่ระบบควบคมุภายในเหมาะสมนัน้ 

คณะกรรมการตรวจสอบจะนดัพบกบัผู้สอบบญัชีปีละครัง้โดยไม่มีผู้บริหารของบริษัทเข้าร่วมด้วย ทัง้นี ้ คณะกรรมการ

ตรวจสอบสามารถขอความร่วมมือจากฝ่ายบริหารในประเด็นตา่ง ๆ ท่ีอาจเกิดขึน้ 

ในรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2550 บริษัทไม่มีคา่ใช้จ่ายท่ีชําระให้แก่ผู้สอบบญัชี ซึง่ไม่เก่ียวข้องกบังานตรวจสอบ

บญัชี  
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การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบจดัให้มีขึน้เป็นรายเดือน โดยในรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2550 บริษัทได้จดั

ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบรวม 12 ครัง้ โดยมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชมุ ดงันี ้

รายช่ือกรรมการ ตาํแหน่ง จาํนวนครัง้ที่เข้าประชุม 

1 นายจลุจิตต์ บณุยเกต ุ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 12 

2 นายสนุทร โภคาชยัพฒัน์ กรรมการตรวจสอบ 12 

3 Mr Stephen Woodruff Fordham กรรมการตรวจสอบ 12 

 

ในรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2549 บริษัทได้จดัประชมุคณะกรรมการตรวจสอบรวม 12 ครัง้ โดยมีกรรมการ

ตรวจสอบเข้าร่วมประชมุ ดงันี ้

รายช่ือกรรมการ ตาํแหน่ง จาํนวนครัง้ที่เข้าประชุม 

1 หม่อมราชวงศ์ทองน้อย ทองใหญ่* ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 10 

2 นายจลุจิตต์ บณุยเกต ุ กรรมการตรวจสอบ 9 

3 นายสนุทร โภคาชยัพฒัน์ กรรมการตรวจสอบ 12 

4. Mr Stephen Woodruff Fordham กรรมการตรวจสอบ 1 

หมายเหตุ 
* หม่อมราชวงศ์ทองน้อย ทองใหญ่ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทและประธานคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท

เม่ือวนัที ่18 ตลุาคม 2549 โดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้มีมติคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ท่ี 6/2549 เม่ือวนัที ่
17 พฤศจิกายน 2549 แตง่ตัง้นายจลุจิตต์ บณุยเกต ุเข้าดํารงตําแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทแทน 

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบตามที่แสดงไว้ในสว่นที่ 2 ข้อ 10 - การควบคมุภายใน ได้ชีแ้จงความรับผดิชอบและการ

ดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทไว้แล้ว 

9.1.4 คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน  

บริษัทได้จดัให้มีคณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 4 ท่าน ซึง่มีความรู้และประสบการณ์ในเร่ือง

คา่ตอบแทนของผู้บริหาร ดงันี ้ 

ในรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2550 บริษัทได้จดัประชมุคณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนรวม 4 ครัง้ ดงันี ้

รายช่ือกรรมการ ตาํแหน่ง จาํนวนครัง้ที่เข้าประชุม 

1 นายจลุจิตต์ บณุยเกต ุ ประธานคณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 4 

2 นายสนุทร โภคาชยัพฒัน์ กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 4 

3 Mr Stephen Woodruff Fordham กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 3 

4 Mr. Christian Strom  กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 3 

5    Mr. Roar Wiik Andreassen* กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 1 

 
หมายเหตุ 
* Mr. Roar Wiik Andreassen เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนตามมติคณะกรรมการ

บริษัทครัง้ที่ 5/2550 เม่ือวนัที ่12 ธนัวาคม 2550 แทน Mr. Christian Strom  
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ในรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2549 บริษัทได้จดัประชมุคณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนรวม 4 ครัง้ ดงันี ้

รายช่ือกรรมการ ตาํแหน่ง จาํนวนครัง้ที่เข้าประชุม 

1 นายจลุจิตต์ บณุยเกต ุ ประธานคณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 4 

2 หม่อมราชวงศ์ทองน้อย ทองใหญ่* กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 3 

3 นายสนุทร โภคาชยัพฒัน์ กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 4 

หมายเหตุ 
* หม่อมราชวงศ์ทองน้อย ทองใหญ่ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทและประธานคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท

เม่ือวนัที่ 18 ตลุาคม 2549  

 

คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนมีหน้าท่ีให้คําแนะนําตอ่คณะกรรมการบริษัทในการกําหนดโครงสร้างคา่ตอบแทนของ

กรรมการบริหารและดแูลเร่ืองการให้คา่ตอบแทนในรูปหุ้นแกก่รรมการบริษัทและผู้บริหาร คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนยงั

ทบทวนคา่ตอบแทนเพ่ือให้อยู่ในระดบัท่ีเหมาะสมและพอเพียงกบัการรักษาและสร้างแรงจงูใจให้กบักรรมการบริษัทและ

ผู้บริหารเพ่ือให้สามารถปฏิบติัหน้าที่อย่างมีประสทิธิภาพ 

9.1.5 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

ปัจจบุนัประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท ได้แก ่ Mr Sigve Brekke ซึง่ได้รับการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบริษัทเม่ือวนัที่ 8 

กมุภาพนัธ์ 2549 โดยมีหน้าท่ีและความรับผดิชอบหลกัดงัตอ่ไปนี ้

(ก) พฒันา ดําเนินการ และปรับใช้กลยทุธ์และนโยบายของบริษัท ซึง่รวมถงึ 

(1) การบริหารจดัการทัว่ไป (Daily Management) ซึง่รวมถึงกํากบัดแูลให้การดําเนินงานของบริษัทเป็นไปตามข้อบงัคบั

ของบริษัท มติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น และมติคณะกรรมการบริษัท นโยบายของบริษัท และกฎหมายที่เก่ียวข้อง กํากบัดแูล

การปรับปรุงระบบการควบคมุภายในอย่างเหมาะสมในเร่ืองการรายงานด้านงบการเงินและให้มีการเปิดเผยข้อมลูงบ

การเงิน กํากบัดแูลให้มีการประเมินความเสีย่ง ดแูลให้มีการบริหารและใช้ทรัพย์สินของบริษัทอย่างเหมาะสมเก่ียวกบั

การได้มา นําไปใช้ หรือจําหน่ายไปโดยไม่ได้รับการมอบหมาย ประเมินผลและรายงานผลการควบคมุภายในเก่ียวกบั

งบการเงินและการเปิดเผยข้อมลูดงักลา่ว ปรับใช้นโยบายภายในองค์กรและหลกัปฏิบติัของบริษัท ดําเนินงานเพ่ือให้

เป็นไปตามนโยบายและกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง จัดการองค์กรและบุคลากรของบริษัทให้สอดคล้องกับทิศทางการ

บริหารงานที่คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ กําหนด เป็นต้น 

(2) การมอบอํานาจของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารอาจมอบอํานาจหน้าท่ีท่ีได้รับจากกรรมการ

บริษัทให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทในเร่ืองท่ีไม่อยู่ในความดแูลของคณะกรรมการบริษัทหรือท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือทําการ

ใดๆ ตามท่ีประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารมอบหมาย อย่างไรก็ดี ในเร่ืองท่ีมีความสําคญัหรือมิได้เป็นไปตามทางการค้า

ปกติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะต้องนําเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาก่อน  

(3) การจดัทําและยื่นข้อเสนอเพ่ือขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารจะต้องจดัเตรียม

และเสนองบกําไรขาดทุน งบใช้จ่ายประจําปี รวมถึงการใช้กําไรหรือวิธีการแก้ไขขาดทุน รายงานประจําปี และงบ

การเงินรวมให้แก่คณะกรรมการบริษัท 

(4) การรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารจะต้องแจ้งต่อคณะกรรมการบริษัทโดยทนัทีเก่ียวกบั

สถานะทางการเงินและการดําเนินงานของบริษัท ซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสําคญัเก่ียวกบัการควบคุม

ภายใน จุดด้อยท่ีมีนัยสําคัญของระบบควบคุมภายในเก่ียวกับการรายงานทางการเงิน กฎหมาย และมาตรการ

บริหารความเสี่ยง 

(ข) กํากบัดแูลและควบคมุกิจกรรมตา่งๆ ของบริษัท 
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(ค) จัดทําและดูแลให้เป็นไปตามรายละเอียดหน้าท่ีรับผิดชอบต่างๆ ท่ีต้องรายงานต่อประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร กําหนด

ขอบเขตความรับผิดชอบในแตล่ะหน้าที่ และประสานงานกนัระหวา่งหน้าท่ีตา่งๆ เหลา่นี ้

(ง) ดแูลการดําเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้นโยบายและกฎระเบียบของบริษัท  

(จ) ดแูลให้หน่วยงานตา่งๆ สามารถทําหน้าที่ตามที่กําหนดไว้  

9.1.6 คณะผู้บริหาร 

ณ วนัที่ 1 มีนาคม 2551 คณะผู้บริหารของบริษัท ประกอบด้วยผู้บริหารทัง้หมด 12 ทา่น ดงันี ้

ช่ือ-นามสกุล ตาํแหน่ง 

1 Mr. Sigve Brekke ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

2 Mr. Rolf Marthinusen รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุม่เทคโนโลย ี

3 Mr. Terje Borge รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร กลุม่การเงินและบญัชี 

4 นายปรีย์มน ป่ินสกลุ ผู้ช่วยรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุม่การเงินและบญัชี 

5 นายธนา เธียรอจัฉริยะ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุม่พาณิชย์ 

6 นางพตัราภรณ์  สิโรดม รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุม่ People 

7 Mr.Andrew McBean ผู้อํานวยการอาวโุส สายงานธุรกิจ 

8 นายปกรณ์ พรรณเชษฐ์ ผู้อํานวยการอาวโุส สายงานบริการเสริม 

9 นายวชัรพงษ์ ศิริพากย์ ผู้อํานวยการอาวโุส สายงานดีแทคคอมมนูิเคชัน่ 

10 นายชยัยศ จิรบวรกลุ ผู้อํานวยการอาวโุส สายงานธุรกิจโพสต์เพด 

11 นายวรวฒัน์ ปรีดาภทัรากลุ ผู้อํานวยการอาวโุส สายงานธุรกิจโพสต์เพด 

12 ดร.เกษชญง สกาวรัตนานนท์ ผู้อํานวยการอาวโุส สายงานธุรกิจพรีเพด 

หมายเหตุ 

* ผู้บริหาร หมายความถึง กรรมการ ผู้จดัการ หรือผู้ ดํารงตําแหน่งระดบับริหารสี่รายแรกนบัตอ่จากผู้จดัการลงมา ผู้ซึง่ดํารง
ตําแหน่งเทียบเท่ากบัผู้ ดํารงตําแหน่งระดบับริหารรายท่ีสี่ทกุราย และให้หมายความรวมถึงผู้ ดํารงตําแหน่งระดบับริหารใน
สายงานบญัชีหรือการเงินที่เป็นระดบัผู้จดัการฝ่ายขึน้ไปหรือเทียบเท่า 

9.1.7 คณะกรรมการกาํกับดูแลกิจการ 

คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ ประกอบด้วยประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุม่การเงินและบญัชี 

รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุม่งาน People ผู้ช่วยรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่การเงินและบญัชี และผู้อํานวยการสาย

งานตา่งๆ ที่ได้รับการแตง่ตัง้ให้จดัทําและสนบัสนนุหลกัการการกํากบัดแูลกิจการที่ดี ทําหน้าท่ีพฒันาและสง่เสริมให้เกิด

นโยบายการกํากบัดแูลกิจการที่เหมาะสม ดําเนินการให้มีการปฏิบติัตามนโยบาย  และกําหนดทิศทางและแนวทางที่เก่ียวข้อง

ภายในองค์กร  จดัให้ข้อพงึปฏิบติัที่ดีสําหรับการกํากบัดแูลกิจการของบริษัทอย่างถกูต้องและอย่างเป็นทางการ และควบคมุให้

เกิดการปฏิบติัท่ีสอดคล้องกบันโยบายการกํากบัดแูลกิจการและข้อกําหนดอื่นๆ ตามที่ตลาดหลกัทรัพย์สิงคโปร์และตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด  เปิดเผยข้อมลูสารสนเทศเก่ียวกบัการกํากบัดแูลกิจการในรายงานประจําปีของบริษัทอย่าง

เหมาะสม  และดําเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจและความมุ่งมัน่ในการปฏิบติัตามนโยบายการกํากบัดแูลกิจการของผู้บริหาร

และพนกังานทกุระดบั 

9.1.8 คณะกรรมการพจิารณาการลงทนุ  

คณะกรรมการพิจารณาการลงทนุ ประกอบด้วยประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุม่เทคโนโลยี รอง

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุม่การเงินและบญัชี รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุม่งานพาณิชย์ รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร
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กลุม่ลกูค้า และผู้ช่วยรองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุม่การเงินและบญัชี ทําหน้าที่พิจารณาและอนมุติัในกรณีท่ีเห็นสมควรใน

การลงทนุเก่ียวกบัสินทรัพย์ของบริษัทที่มีมลูคา่ตัง้แต ่2 ล้านบาทขึน้ไป  

9.1.9 คณะกรรมการทรัพย์สินบริษัท 

คณะกรรมการทรัพย์สินบริษัท ประกอบด้วยรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่งาน People ผู้ช่วยรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กลุม่การเงินและบญัชี และผู้อํานวยการสายงาน Legal ทําหน้าท่ีพิจารณาในเบือ้งต้นเก่ียวกบัความสําคญัของการจําหน่าย 

การทําลาย และการตดัจําหน่ายทรัพย์สินของบริษัทที่มีมลูคา่ทางบญัชีเกิน 300,000 บาท อนมุติัการจําหน่าย การทําลาย และ

การตดัจําหน่ายทรัพย์สินของบริษัทท่ีมีมลูคา่ทางบญัชีไม่เกิน 300,000 บาท และอนมุติัการจดัซือ้และ/หรือการเช่าท่ีดินที่มี

มลูคา่น้อยกวา่ 2 ล้านบาท  

9.1.10 คณะกรรมการสรรหาผู้จําหน่าย (โครงข่าย/โทรศัพท์เคล่ือนที่ /โครงสร้างพืน้ฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ/
 โปรแกรม) 

คณะกรรมการสรรหาผู้ จําหน่าย ประกอบด้วยรองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุม่เทคโนโลย ี รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุม่

การเงินและบญัชี ผู้ช่วยรองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุม่การเงินและบญัชี หวัหน้าฝ่ายจดัซือ้ และผู้ขอ ทําหน้าที่เสนอแนะและ

อนมุติัการจดัซือ้ทัง้หมดท่ีมีมลูคา่เกิน 2 ล้านบาทในกรณีที่ราคาเป็นปัจจยัในการจดัซือ้และขัน้ตอนการประมลูไม่ซบัซ้อน 

เสนอแนะและอนมุติัการคดัเลือกผู้ จําหน่ายเพ่ือจดัซือ้โครงข่าย/โครงสร้างพืน้ฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ/โปรแกรมซึง่มีมลูคา่เกิน 

10 ล้านบาท 

9.1.11 คณะกรรมการคัดเลือกผู้จําหน่าย (ไม่รวมโครงข่าย/โทรศัพท์เคล่ือนที่ /โครงสร้างพืน้ฐานเทคโนโลยี
 สารสนเทศ/โปรแกรม) 

คณะกรรมการคดัเลือกผู้ จําหน่าย ประกอบด้วยผู้ช่วยรองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุม่การเงินและบญัชี หวัหน้าฝ่ายจดัซือ้ 

ผู้อํานวยการสายงาน Legal และผู้ขอ ทําหน้าท่ีเสนอแนะและอนมุติัการจดัซือ้ทัง้หมดที่มีมลูคา่เกิน 2 ล้านบาทในกรณีที่ราคา

เป็นปัจจยัในการจดัซือ้และขัน้ตอนการประมลูไม่ซบัซ้อน เสนอแนะและอนมุติัการคดัเลือกผู้ จําหน่ายในการประมลูเพ่ือ

จําหน่ายทรัพย์สนิของบริษัท (ยกเว้นรถยนต์ของบริษัทที่ต้องนําออกประมลูในทกุกรณี) ซึง่มีมลูคา่เกิน 500,000 บาท เสนอแนะ

และอนมุติัการคดัเลือกผู้ จําหน่ายเพ่ือจดัซือ้รายการที่ไม่ใช่โครงข่าย/โครงสร้างพืน้ฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ/โปรแกรมซึง่มี

มลูคา่เกิน 5 ล้านบาท 

9.1.12 คณะกรรมการตัดจาํหน่ายสินค้าคงคลัง (อุปกรณ์โครงข่ายและอะไหล่) 

คณะกรรมการตดัจําหน่ายสินค้าคงคลงั (อปุกรณ์โครงข่ายและอะไหล)่ ประกอบด้วยผู้ช่วยรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่

การเงินและบญัชี หวัหน้าฝ่ายปฏิบติัการและซอ่มบํารุงโครงข่าย หวัหน้าฝ่ายจดัซือ้ ผู้ชว่ยผู้อํานวยการสายงาน Legal และผู้ขอ 

ทําหน้าท่ีอนมุติัการจําหน่าย การทําลาย และการตดัจําหน่ายสินค้าคงคลงั (อปุกรณ์โครงข่ายและอะไหล)่ ที่มีมลูคา่ไม่เกิน 

300,000 บาท พิจารณาและเสนอแนะอปุกรณ์โครงข่ายและอะไหลท่ี่ผู้ขอเสนอให้ทําลายหรือตดัจําหน่ายสินค้าคงคลงัก่อน

นําเสนอตอ่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพ่ือขออนมุติัตอ่ไป  

9.1.13 คณะกรรมการตัดจาํหน่ายสินค้าคงคลัง (อุปกรณ์ปลายทางและอุปกรณ์เสริม) 

คณะกรรมการตดัจําหน่ายสินค้าคงคลงั (อปุกรณ์ปลายทางและอปุกรณ์เสริม) ประกอบด้วยรองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุม่

ลกูค้า ผู้ช่วยรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่การเงินและบญัชี หวัหน้าฝ่ายจดัซือ้ ผู้ช่วยผู้อํานวยการสายงาน Legal และผู้ขอ 

ทําหน้าท่ีอนมุติัการจําหน่าย การทําลาย และการตดัจําหน่ายสินค้าคงคลงั (อปุกรณ์ปลายทางและอปุกรณ์เสริม) ทีมี่มลูคา่ไม่

เกิน 300,000 บาท พิจารณาและเสนอแนะ (อปุกรณ์ปลายทางและอปุกรณ์เสริม) ทีผู่้ขอเสนอให้ทําลายหรือตดัจําหน่ายสินค้า

คงคลงัก่อนนําเสนอตอ่ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารเพ่ือขออนมุติัตอ่ไป  

9.1.14 คณะกรรมการลดหนี ้
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คณะกรรมการสอบสวนมลูหนี ้ ประกอบด้วยผู้ช่วยรองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุม่การเงินและบญัชี หวัหน้าฝ่ายบริการลกูค้า 

ผู้อํานวยการสายงาน Legal ผู้อํานวยการฝ่ายจดัการสินเช่ือ และผู้ขอ ทําหน้าท่ีเสนอแนะและอนมุติัการลดหนีท้ัง้หมดที่มีมลูคา่

เกิน 20,000 บาทตอ่กรณี  

9.1.15 ณะกรรมการสอบสวน 

คณะกรรมการสอบสวน ประกอบด้วยรองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุม่งาน People ผู้อํานวยการสายงาน Legal หวัหน้าฝ่าย

ตรวจสอบภายใน ทําหน้าที่ดําเนินการสอบสวนเร่ืองเก่ียวกบัพนกังานและบคุลากรในบริษัทและให้ข้อเสนอแนะตอ่ประธาน

เจ้าหน้าที่บริหารเพ่ือขออนมุติัตอ่ไป 

9.1.16 ข้อมูลเพิ่มเตมิที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัท  

ประวติัการกระทําความผิดตามกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีท่ีผ่านมาเก่ียวกบัการถกูพิพากษาวา่กระทําผิดทางอาญาหรืออยู่

ระหวา่งถกูฟ้องร้องคดีอาญา ยกเว้นที่เป็นความผิดอนัเกิดจากการฝ่าฝืนกฎจราจร ความผิดลหโุทษ และความผิดอื่นในทํานอง

เดียวกนั 

- ไม่มี - 

การถกูพิพากษาให้เป็นบคุคลล้มละลาย หรือถกูพิทกัษ์ทรัพย์ 

- ไม่มี - 

การเป็นผู้บริหาร หรือผู้ มีอํานาจควบคมุในบริษัทหรือห้างหุ้นสว่นที่ถกูพิพากษาให้ล้มละลาย หรือถกูพิทกัษ์ทรัพย์ 

- ไม่มี - 

9.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร 

การแตง่ตัง้และถอดถอน หรือการพ้นจากตําแหน่งของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัท ดงันี ้

(ก) คณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการ

ทัง้หมดต้องมีถ่ินที่อยู่ในราชอาณาจกัรไทย 

(ข) ให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

(1) ผู้ ถือหุ้นหนึง่คนมีคะแนนเสียงเท่ากบัจํานวนหุ้นที่ตนถืออยู ่ 

(2) ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนจะใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทัง้หมดเลือกตัง้บคุคลเพียงคนเดียวหรือ หลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่

จะแบง่คะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดเพียงใดไม่ได้  

(3) ผู้ ท่ีได้รับคะแนนเสียงสงูสดุเรียงตามลําดบัจะได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการ ในกรณีท่ีได้รับคะแนนเสียงเท่ากนัเกิน

กวา่จํานวนกรรมการที่พงึเลือกในครัง้นัน้ ให้ประธานที่ประชมุเป็นผู้ ชีข้าด 

(ค) ในกรณีที่กรรมการคนใดประสงค์จะลาออกจากตําแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท โดยการลาออกจะมีผลนับแต่วนัท่ี

บริษัทได้รับใบลาออก 

(ง) ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการออกจากตําแหน่งก่อนวาระได้ โดยต้องมีคะแนนเสียงสนบัสนนุไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 

ของจํานวนผู้ ถือหุ้นที่เข้าประชมุและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นรวมกนัไม่น้อยกวา่กึ่งหนึ่งของจํานวนหุ้นทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น

ท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

ในการประชมุสามญัประจําปีผู้ ถือหุ้นทกุครัง้ ให้กรรมการจํานวนหนึง่ในสามของคณะกรรมการบริษัททัง้หมดพ้นจากตําแหน่ง 

โดยให้กรรมการที่อยู่ในตําแหน่งนานที่สดุเป็นผู้ออกจากตําแหน่งกอ่น อย่างไรก็ดี กรรมการที่พ้นจากตําแหน่งไปแล้วอาจได้รับ

เลือกเข้าดํารงตําแหน่งอกีได้   
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ปัจจบุนับริษัทยงัมิได้มีการจดัตัง้คณะกรรมการสรรหา (Nominating Committee) เพ่ือทําหน้าท่ีในการเสนอช่ือกรรมการใหม่

และประเมินผลการดําเนินงานของคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี ้ ตามสญัญาร่วมการงานนัน้บริษัทได้ตกลงให้ตวัแทนของ 

กสท. เข้าดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการอย่างน้อย 1  คน ทัง้นีก้ารแตง่ตัง้และถอดถอนคณะกรรมการบริษัทยงัคงอยู่ภายใต้บงัคบั

ของกฎเกณฑ์ดงักลา่วข้างต้น 

9.3 ค่าตอบแทนผู้บริหาร  

ตามข้อบงัคบัของบริษัท คา่ตอบแทนของกรรมการบริษัทจะถกูกําหนดโดยท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ในรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 

ธนัวาคม 2550 บริษัทไม่มีคา่ตอบแทนในรูปหุ้นให้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัท 

คา่ตอบแทนรวมของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทมีรายละเอยีดดงันี ้

ค่าตอบแทน 
จาํนวนเงนิ (บาท) 

2549 2550 

1 คา่ตอบแทนรวมของกรรมการ 6,480,000 5,572,500(1) 

2 คา่ตอบแทนรวมของผู้บริหาร 105,117,208 145,722,179(2) 

หมายเหตุ 
(1) ค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระรวม 11 ท่าน กรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน และกรรมการกําหนด

คา่ตอบแทน 4 ท่าน ประกอบด้วยเบีย้ประชมุและโบนสั 

(2) คา่ตอบแทนรวมของผู้บริหาร 12 ท่าน ประกอบด้วยเงินเดือน โบนสั และคา่พาหนะ  

 

ในรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2550 คา่ตอบแทนของกรรมการบริษัทจํานวน 11 ท่าน กรรมการตรวจสอบจํานวน 3 

ท่าน และกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนจํานวน 4 ท่าน ประกอบด้วยเบีย้ประชมุและโบนสั โดยมีรายละเอียดดงันี ้

กรรมการ 

ค่าตอบแทน (บาท) 

กรรมการ 
กรรมการ
ตรวจสอบ 

กรรมการ
กาํหนด

ค่าตอบแทน 
รวม 

1 นายบญุชยั เบญจรงคกลุ 2,400,000 - - 2,400,000 

2 Mr Arve Johansen - - - - 

3 Mr Sigve Brekke - - - - 

4 Mr Knut Borgen - -  - 

5 Mr Christian Storm(1) - - 10,000 10,000 

6 Mr Ragnar H. Korsaeth  - - - - 

7 นายจลุจิตต์ บณุยเกต ุ 752,500 270,000 40,000 1,062,500 

8 Mr Stephen Woodruff Fordham(2) 722,500 240,000 32,500 995,000 

9 นายสนุทร โภคาชยัพฒัน์ 750,000 240,000 40,000 1,030,000 

10 นายสมพล จนัทร์ประเสริฐ(3) 75,000 - - 75,000 

11 Mr Roar Wiik Andreassen(4) - - - - 

 รวม 4,700,000 750,000 122,500 5,572,500 

หมายเหตุ 
(1) Mr.Christian Storm ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทตามมติคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 5/2550 เม่ือวันท่ี 12 

ธนัวาคม 2550 



สว่นที่ 2 บริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์  บริษัท โทเท่ิล แอค็เซ็ส คอมมนูิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 

ข้อ 9 การจดัการและการกํากบัดูแลกิจการทีดี่ 
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(2) Mr Stephen Woodruff Fordham เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบของบริษัท ตามมติ
คณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 6/2549 เม่ือวนัที่ 17 พฤศจิกายน 2549 

(3) นายสมพล จันทร์ประเสริฐ เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทตามมติคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 2/2549 เม่ือวันท่ี 29 
มิถนุายน 2549 

(4) Mr. Roar Wiik Andreassen เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทตามมติคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 5/2550 เม่ือวนัท่ี 12 
ธนัวาคม 2550 

 

ในรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2549 คา่ตอบแทนของกรรมการบริษัทจํานวน 14 ท่าน กรรมการตรวจสอบจํานวน 4 

ท่าน และกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนจํานวน 3 ท่าน ประกอบด้วยเบีย้ประชมุและโบนสั โดยมีรายละเอียดดงันี ้

กรรมการ 
ค่าตอบแทน (บาท) 

กรรมการ 
กรรมการ
ตรวจสอบ 

กรรมการกาํหนด
ค่าตอบแทน 

รวม 

1 นายบญุชยั เบญจรงคกลุ 3,200,000 - - 3,200,000 

2 Mr Arve Johansen 500,000 - - 500,000 

3 Mr Sigve Brekke - - - - 

4 Mr Ragnar H. Korsaeth  100,000 - - 100,000 

5 Mr Christian Storm(1) 115,000 - - 115,000 

6 Mr Knut Borgen - -  - 

7 นายภคัพร เสถียรปกิรณกร(2) 115,000 - - 115,000 

8 หม่อมราชวงศ์ทองน้อย ทองใหญ่(3) 400,000 200,000 30,000 630,000 

9 นายจลุจิตต์ บณุยเกต ุ 430,000 180,000 40,000 650,000 

10 นายสนุทร โภคาชยัพฒัน์ 430,000 240,000 40,000 710,000 

11 นายไชย ณ ศิลวนัต์(4) 165,000 - - 165,000 

12 นายวิชยั เบญจรงคกลุ(5) 215,000 - - 215,000 

13 นายสมพล จนัทร์ประเสริฐ 60,000 - - 60,000 

14 Mr Stephen Woodruff Fordham(6) - 20,000 - 20,000 

 รวม 5,730,000 640,000 110,000 6,480,000 

หมายเหตุ 
(1) Mr.Christian Storm ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทตามมติคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 5/2550 เม่ือวันท่ี 12 

ธนัวาคม 2550 

(2) นายภคัพร เสถียรปกิรณกร ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทเม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2549 

(3) หม่อมราชวงศ์ทองน้อย ทองใหญ่ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทและประธานคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท
เม่ือวนัท่ี 18 ตุลาคม 2549 โดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้มีมติคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ท่ี 6/2549 เม่ือ
วนัที่ 17 พฤศจิกายน 2549 แต่งตัง้นายจุลจิตต์ บุณยเกต ุเข้าดํารงตําแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท
แทน 

(4) นายไชย ณ ศิลวันต์ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทตามมติคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 1/2549 เม่ือวันท่ี 8 
กมุภาพนัธ์ 2549 

(5) นายวิชัย เบญจรงคกุล ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทตามมติคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 1/2549 เม่ือวันที่ 8 
กมุภาพนัธ์ 2549 

(6) Mr Stephen Woodruff Fordham เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบของบริษัท ตามมติ
คณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 6/2549 เม่ือวนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2549 



สว่นที่ 2 บริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์  บริษัท โทเท่ิล แอค็เซ็ส คอมมนูิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 

ข้อ 9 การจดัการและการกํากบัดูแลกิจการทีดี่ 
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ตารางดงัตอ่ไปนีแ้สดงข้อมลูคา่ตอบแทนของกรรมการบริษัทและผู้บริหารสําหรับปี 2549 และปี 2550 ตามข้อบงัคบัและแนว

ทางการกํากบัดแูลกิจการที่ดีของตลาดหลกัทรัพย์สิงคโปร์ 

คา่ตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2550 

ค่าตอบแทน(1) เบีย้ประชุม เงนิเดือน โบนัส 
ค่าตอบแทน

ในรูปหุ้น 

สูงกว่า 500,000 สิงคโปร์ดอลลาร์     

นายบญุชยั เบญจรงคกลุ 40% 60% - - 

สูงกว่า 250,000 – 500,000 สิงคโปร์ดอลลาร์     

-ไม่มี- - - - - 

ตํ่ากว่า 250,000 สิงคโปร์ดอลลาร์     

Mr Arve Johansen - - - - 

Mr Christian Storm(2) 100% - - - 

Mr Ragnar H. Korsaeth  - - - - 

นายจลุจิตต์ บณุยเกต ุ 100% - - - 

นายสนุทร โภคาชยัพฒัน์ 100% - - - 

Mr Sigve Brekke - - - - 

Mr Knut Borgen - - - - 

นายสมพล จนัทร์ประเสริฐ(3) 100% - - - 

Mr Stephen Woodruff Fordham(4) 100% - - - 

Mr Roar Wiik Andreassen(5) - - - - 

หมายเหตุ  
(1) คา่ตอบแทนของกรรมการบริษัทรวม 11 ท่าน ประกอบด้วยเบีย้ประชมุและโบนสั 

(2)  Mr.Christian Storm ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทตามมติคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 5/2550 เม่ือวันท่ี 12 
ธนัวาคม 2550 

(3) นายสมพล จนัทร์ประเสริฐ เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัทตามมติคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 2/2549 เม่ือวนัท่ี 29 
มิถนุายน 2549 

(4) Mr Stephen Woodruff Fordham เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบของบริษัทเม่ือวันท่ี17 
พฤศจิกายน 2549 

(5) Mr. Roar Wiik Andreassen เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทตามมติคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 5/2550 เม่ือวนัท่ี 12 
ธนัวาคม 2550 
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คา่ตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2549(1) 

ค่าตอบแทน(1) เบีย้ประชุม เงนิเดือน โบนัส 
ค่าตอบแทน

ในรูปหุ้น 

สูงกว่า 500,000 สิงคโปร์ดอลลาร์     

-ไม่มี- - - - - 

สูงกว่า 250,000 – 500,000 สิงคโปร์ดอลลาร์     

-ไม่มี- - - - - 

ตํ่ากว่า 250,000 สิงคโปร์ดอลลาร์     

นายบญุชยั เบญจรงคกลุ 25% - 75% - 

นายไชย ณ ศิลวนัต์(2) 9% - 91% - 

Mr Arve Johansen - - 100% - 

นายวิชยั เบญจรงคกลุ(3) 7% - 93% - 

Mr Christian Storm 13% - 87% - 

Mr Ragnar H. Korsaeth  - - 100% - 

นายภคัพร เสถียรปกิรณกร(4) 13% - 87% - 

หม่อมราชวงศ์ทองน้อย ทองใหญ่(5) 37% - 63% - 

นายจลุจิตต์ บณุยเกต ุ 42% - 58% - 

นายสนุทร โภคาชยัพฒัน์ 42% - 58% - 

Mr Sigve Brekke - - - - 

Mr Knut Borgen - - - - 

นายสมพล จนัทร์ประเสริฐ(6) 100% - - - 

Mr Stephen Woodruff Fordham(7) - - - - 

หมายเหตุ 
(1) คา่ตอบแทนของกรรมการบริษัทรวม 14 ท่าน ประกอบด้วยเบีย้ประชมุและโบนสั 

(2) นายไชย ณ ศิลวันต์ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทตามมติคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 1/2549 เม่ือวันท่ี 8 
กมุภาพนัธ์ 2549 

(3) นายวิชัย เบญจรงคกุล ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทตามมติคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 1/2549 เม่ือวันที่ 8 
กมุภาพนัธ์ 2549 

(4) นายภคัพร เสถียรปกิรณกร ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทเม่ือวนัที่ 27 เมษายน 2549 

(5) หม่อมราชวงศ์ทองน้อย ทองใหญ่ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทและประธานคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท
เม่ือวนัท่ี 18 ตลุาคม 2549 โดยคณะกรรมการบริษัทได้มีมติคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 6/2549 เม่ือวนัท่ี 17 พฤศจิกายน 
2549 แตง่ตัง้นายจลุจิตต์ บณุยเกต ุเข้าดํารงตําแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทแทน 

(6) นายสมพล จนัทร์ประเสริฐ เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัทตามมติคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 2/2549 เม่ือวนัท่ี 29 
มิถนุายน 2549 

(7) Mr Stephen Woodruff Fordham เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบของบริษัทเม่ือวันท่ี17 
พฤศจิกายน 2549 
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คา่ตอบแทนของผู้บริหาร (ที่มิได้ดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท) ในรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2550 

ค่าตอบแทน1 เงนิเดือน โบนัส 
ค่าตอบแทน    

ในรูปหุ้น 

สูงกว่า 750,000 สิงคโปร์ดอลล่าร์ 

Mr. Sigve Brekke 

 

82% 

 

18% 

 

สูงกว่า 500,000 -750,000 สิงคโปร์ดอลล่าร์ 

นายธนา เธียรอจัฉริยะ 

 

63% 

 

37% 

 

 

สูงกว่า 250,000 - 500,000 สิงคโปร์ดอลล่าร์ 

Mr. Petter-Borre Furberg 

Mr Gunnar John Bertelsen 

นายสมลกัษณ์ สจัจาภินนัท์ 

นายสนัติ เมธาวิกลุ 

นายปรีย์มน ป่ินสกลุ 

นางพตัราภรณ์ สิโรดม 

Mc Andrew McBean 

นายชยัยศ จิรบวรกลุ 

ดร. เกษชญง สกาวรัตนานนท์  

 

66% 

85% 

86% 

73% 

80% 

70% 

82% 

64% 

63% 

 

34% 

15% 

14% 

27% 

20% 

30% 

18% 

36% 

37% 

 

 

ตํ่ากว่า 250,000 สิงคโปร์ดอลล่าร์ 

Mr. Terje Borge 

Mr. Rolf Mathinusen 

นางเนติมา เอือ้ธรรมาภิมขุ 

นางสาวภณิดา ตัง้วิญ� ู

นายปกรณ์ พรรณเชษฐ์ 

นายวชัรพงษ์ ศิริพากย์ 

นายวรวฒัน์ ปรีดาภทัรกลุ 

นางสาวทิพยรัตน์ แก้วศรีงาม 

 

91% 

94% 

82% 

78% 

80% 

59% 

76% 

91% 

 

 

9% 

6% 

18% 

22% 

20% 

41% 

24% 

9% 

 

- 

หมายเหตุ 
(1) คา่ตอบแทนของผู้บริหารประกอบด้วยเงินเดือน โบนสั และคา่พาหนะ 
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คา่ตอบแทนของผู้บริหาร (ที่มิได้ดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท) ในรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2549 

ค่าตอบแทน(1) 
เงนิเดือน โบนัส ค่าตอบแทน     

ในรูปหุ้น 

สูงกว่า 750,000 สิงคโปร์ดอลลาร์    

Mr Sigve Brekke  77% 23% - 

สูงกว่า 500,000 - 750,000 สิงคโปร์ดอลลาร์    

Mr Petter-Borre Furberg 92% 8% - 

สูงกว่า 250,000 - 500,000 สิงคโปร์ดอลลาร์    

Mr Gunnar John Bertelsen 78% 22% - 

นายสมลกัษณ์ สจัจาภินนัท์ 69% 31% - 

นายสนัติ เมธาวิกลุ 68% 32% - 

นายธนา เธียรอจัฉริยะ 68% 32% - 

นายปรีย์มน ป่ินสกลุ 70% 30% - 

นางพตัราภรณ์ สิโรดม 73% 27% - 

ตํ่ากว่า 250,000 สิงคโปร์ดอลลาร์    

นางธิติมา บราวเนล 80% 20% - 

นางเนติมา เอือ้ธรรมาภิมขุ 73% 27% - 

นางสาวภณิดา ตัง้วิญ� ู 73% 27% - 

นางมชัฌิมา จนัทร์สวา่งภวูนะ 81% 19% - 

หมายเหตุ 
(1) คา่ตอบแทนของผู้บริหารประกอบด้วยเงินเดือน โบนสั และคา่พาหนะ 

(2)  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2549 ไม่มีพนกังานอื่นใดท่ีเป็นญาติโดยตรงกับกรรมการของบริษัทหรือประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร
ของบริษัท และได้รับค่าตอบแทนรายปีสูงกว่า 150,000 สิงคโปร์ดอลลาร์ ตามท่ีกําหนดไว้ในข้อบังคับของตลาด
หลกัทรัพย์สิงคโปร์ 

 

9.4 การกาํกับดูแลกจิการ 

คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัทมีความมุ่งมัน่ที่จะปฏิบติัหน้าท่ีตามหลกัการของการกํากบัดแูลกิจการที่ดี โดยจะ

สง่เสริมเร่ืองการดําเนินงานและความรับผิดชอบตอ่การดําเนินงานของบริษัท และพิจารณาถึงผลกระทบตอ่ผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย

ทัง้หมด ทัง้นีเ้พ่ือรักษามลูคา่ของผู้ ถือหุ้นในระยะยาว บริษัทได้จดัตัง้คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการซึง่ประกอบด้วยผู้บริหาร

ของบริษัท เพ่ือทําหน้าท่ีสง่เสริมให้มีการนําหลกัการของการกํากบัดแูลกิจกรรมที่ดีไปใช้เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและ

เป็นที่ยอมรับของผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ หน่วยงานกํากบัดแูล และผู้ มีสว่นได้สว่นเสียอื่นๆ 

หลกัการปฏิบติัและวิธีการกํากบัดแูลกิจการของบริษัทมีรายละเอยีดตอ่ไปนี ้ โดยกําหนดตามหลกัการของการกํากบัดแูลกิจการ

ที่ดีของตลาดหลกัทรัพย์สิงคโปร์และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

9.4.1 นโยบายเกี่ยวกับการดูแลกิจการ 

คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการมีบทบาทสําคญัในการสร้างมาตรฐานและกํากบัดแูลให้บริษัทปฏิบติัตามหลกัการของการ

กํากบัดแูลกิจการของบริษัท ซึง่ผ่านการอนมุติัของคณะกรรมการบริษัทและเป็นไปตามกฎข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศสงิคโปร์และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีเนือ้หาครอบคลมุในหลกัการตอ่ไปนี ้ 

(1) สิทธิและความเท่าเทียมกนัของผู้ ถือหุ้นและผู้ มีสว่นได้เสีย 

(2) คณะกรรมการตา่งๆ มีโครงสร้าง บทบาท หน้าท่ี ความรับผิดชอบ และคณุสมบติัของกรรมการอย่างเหมาะสม  
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(3) การเปิดเผยข้อมลูท่ีถกูต้อง ครบถ้วน เช่ือถือได้ และทนัเวลาตอ่กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้ ถือหุ้น 

(4) การควบคมุและบริหารความเสี่ยง 

(5) จริยธรรมธุรกิจ  

ทัง้นี ้บริษัทได้เปิดเผยนโยบายเก่ียวกบัการกํากบัดแูลกิจการในรายงานประจําปีของบริษัทด้วย  

9.4.2 สิทธิและความเท่าเทยีมกันของผู้ถือหุ้น 

ผู้ ถือหุ้นจะได้รับสทิธิพืน้ฐานและการปฏิบติัอย่างเท่าเทียมกนั อนัได้แก ่ สิทธิได้รับใบหุ้น สิทธิในการโอนหุ้น และสิทธิในการ

ได้รับข้อมลูท่ีเพียงพอ สม่ําเสมอ ถกูต้อง ทนัเวลา โปร่งใส และเท่าเทียมกนั 

ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิอยา่งเท่าเทียมกนัในการเข้าร่วมประชมุและลงคะแนนเสียงในที่ประชมุผู้ ถือหุ้นโดยผู้ ถือหุ้นทกุรายจะได้รับหนงัสือ

เชิญประชมุพร้อมวาระการประชมุลว่งหน้าและข้อมลูประกอบการประชมุภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม  

บริษัทจดัให้มีการประชมุสามญัประจําปีผู้ ถือหุ้นภายใน 4 เดือนนบัจากวนัสิน้สดุรอบปีบญัชี โดยจะจดัสง่หนงัสือนดัประชมุ ซึง่

กําหนดสถานที่ วนั เวลา วาระการประชมุ และเร่ืองอืน่ๆ ที่จะนําเสนอในที่ประชมุผู้ ถือหุ้น พร้อมรายละเอยีดที่เก่ียวข้องและ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัรายงานประจําปีภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม 

ในการเสนอแตง่ตัง้กรรมการบริษัท ผู้ ถือหุ้นสามารถศกึษาและพิจารณาคณุสมบติัประสบการณ์การทํางาน และประวติั

การศกึษาของผู้ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการบริษัทได้ในรายงานประจําปี หรือประกาศที่บริษัทจดัสง่ให้แก่ตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทยหรือช่องทางการสื่อสารอื่นๆ  

นอกจากนี ้ การพิจารณาคา่ตอบแทนของกรรมการบริษัทและการพิจารณาคดัเลือกผู้สอบบญัชีของบริษัทจะถกูกําหนดเป็น

วาระการประชมุเพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาด้วย 

ผู้ ถือหุ้นของบริษัทอาจมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองใด ๆ ในการประชมุผู้ ถือหุ้น

ตามท่ีกําหนดไว้ในข้อบงัคบัของบริษัท  

ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะสามารถเข้าร่วมตดัสินใจในเร่ืองสําคญัโดยการออกเสียงลงคะแนน ตลอดจนยื่นข้อซกัถามตอ่

คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารหรือแสดงความคิดเห็นในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นได้อย่างเสมอภาค โดยบริษัทมีการจดัทํารายงาน

การประชมุเพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ อนึง่ ผู้ ถือหุ้นสามารถสอบถามข้อมลูหรือประเด็นตา่งๆ เก่ียวกบับริษัทได้

โดยตรงจากคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารท่ีเข้าร่วมการประชมุ นอกจากนี ้ บริษัทยงัให้ข้อมลูทีส่ําคญัแก่ผู้ ถือหุ้นในช่อง

ทางการสื่อสารอืน่ๆ ด้วยซึง่จะกลา่วในข้อตอ่ๆ ไป 

9.4.3 สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ 

บริษัทตระหนกัถึงสทิธิของผู้ มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ทัง้ภายในและภายนอกบริษัท และจะดแูลเพ่ือให้มัน่ใจได้สิทธิดงักลา่วได้รับ

การคุ้มครองและปฏิบติัด้วยดี ทัง้นี ้ เพ่ือสร้างความเข้าใจอนัดีและการร่วมมือกนัระหวา่งบริษัทและผู้มีสว่นได้เสีย อนัจะเป็น

ประโยชน์ตอ่การดําเนินงานและสร้างความเช่ือมัน่ความมัง่คัง่ความมัน่คง รวมทัง้เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัของบริษัท

ในระยะยาว 

(ก) สิทธิของผู้ ถือหุ้น 

บริษัทคํานงึถึงความสําคญัในการให้ผลตอบแทนที่ดีตอ่ผู้ ถือหุ้นในระยะยาว โดยบริษัทจะดําเนินการเพ่ือให้มัน่ใจวา่ผู้ ถือหุ้นแต่

ละรายได้รับผลตอบแทนท่ีครบถ้วนและเป็นธรรม รวมทัง้ผู้ ถือหุ้นทกุรายได้รับการเปิดเผยข้อมลูท่ีถกูต้องและโปร่งใสจากบริษัท  
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(ข) สิทธิของพนกังาน 

บริษัทตระหนกัเสมอวา่บคุลากรเป็นสว่นสําคญัยิ่งสาํหรับบริษัท ดงันัน้ บริษัทจงึมุ่งมัน่ที่จะพฒันาศกัยภาพของพนกังาน โดย

พฒันาทกัษะ ความรู้ และความสามารถของพนกังาน รวมทัง้สร้างบรรยากาศในการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ มอบโอกาสใน

การสร้างความก้าวหน้าในการทํางานให้แก่พนกังานทกุคนโดยเท่าเทียมกนั และให้ผลตอบแทนแกพ่นกังานในอตัราท่ีเหมาะสม 

นอกจากนีบ้ริษัทยงัสนบัสนนุวฒันธรรมองค์กรที่ให้ความสําคญัตอ่ประสิทธิภาพในการทํางาน ตลอดจนมีการสื่อสารภายในกบั

พนกังานเพ่ือให้พนกังานทราบถึงทิศทางและเปา้หมายทางธุรกิจของบริษัท นอกจากนีก้ารแบง่แยกหน้าที่ความรับผิดชอบอย่าง

ชดัเจนยงัช่วยให้บริษัทมีการทํางานท่ีมีเปา้หมายในทิศทางและความมุ่งหมายเดียวกนั 

(ค) สิทธิของชมุชน 

บริษัทมีความมุ่งมัน่ที่จะทําประโยชน์ตอ่ธรรมชาติ สงัคม และชมุชนเสมอมา โดยบริษัทได้ให้ความช่วยเหลอืและการสนบัสนนุ

อย่างเต็มที่ตอ่หนว่ยงานและองค์กรตา่ง ๆ เพ่ือทําประโยชน์ตอ่สงัคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจโดยรวม และบริษัทยงัได้ริเร่ิม

โครงการเพ่ือสงัคมหลายโครงการ อาทิเช่น 

• โครงการสํานกึรักบ้านเกิด เป็นโครงการเสริมสร้างสงัคมแบบยัง่ยืน นอกเหนือจากการให้ทนุการศกึษาแล้ว ยงัดําเนิน

กิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างศกัยภาพ และทกัษะตา่งๆ ให้กบัเยาวชนในโครงการอย่างตอ่เน่ือง สร้างให้เยาวชนในโครงการมี

คณุธรรม มีจิตใจท่ีดีงาม และมีสํานกึรักบ้านเกิด พร้อมท่ีจะนําความรู้กลบัไปพฒันาท้องถ่ินของตน 

• โครงการ “แบตเตอร่ีมีพิษ คิดสกันดิก่อนทิง้” (Battery for Life) รณรงค์และเชิญชวนผู้ใช้บริการโทรศพัท์ไม่วา่ระบบใดก็

ตามร่วมกนักําจดัแบตเตอร่ีโทรศพัท์ที่เสื่อมสภาพแล้วอย่างถกูวิธีเพ่ือเป็นการรักษาสิง่แวดล้อม โดยนําไปทิง้ที่สํานกังาน

บริการลกูค้าของบริษัททัว่ประเทศเพ่ือกําจดัซากแบตเตอร่ีอย่างถกูวิธีตอ่ไป โดยโครงการดงักลา่วได้เร่ิมดําเนินการตัง้แตปี่ 

2545 เป็นต้นมา 

• โครงการช่วยเหลอืผู้ประสบภยั บริษัทได้มีสว่นร่วมในการให้ความช่วยเหลอืสงัคมเม่ือเกิดภยัพิบติัคลื่นสนึามิถลม่จงัหวดั

ภาคใต้ โดยการจดัตัง้เครือข่ายร่วมกบัองค์กรภาครัฐและเอกชนในการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภยัในพืน้ท่ีตา่ง ๆ 

นอกจากนีย้งัได้ร่วมกบัมลูนิธิเพ่ือพึง่ (ภา) ยามยาก สภากาชาดไทย สถานีวิทยชุมุชนร่วมด้วยช่วยกนั และเบญจจินดา โฮ

ลดิง้ในการจดัตัง้โรงทาน และการเปิดรับบริจาคสิง่ของเพ่ือช่วยเหลอืผู้ประสบภยัในด้านตา่งๆ  

• ในปี 2549 บริษัทได้เข้าร่วมโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภยันํา้ท่วมในพืน้ที่จงัหวดัอตุรดิตถ์ จงัหวดัสโุขทยั จงัหวดัแพร่ 

จงัหวดัอ่างทอง และจงัหวดัสิงห์บรีุ และยงัได้ร่วมบริจาคเงินจํานวน 1 ล้านบาทให้แก่มลูนิธิเพ่ือนพึง่ (ภา) ยามยากเพ่ือ

ช่วยเหลอืผู้ประสบภยัในพืน้ที่ตา่ง ๆ 

(ง) สิทธิของลกูค้า 

บริษัทมีความมุ่งมัน่ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการรวมทัง้นําเสนอสินค้าและบริการในรูปแบบใหม่อยูเ่สมอเพ่ือ

สนองตอบตอ่ความต้องการของลกูค้าอย่างดีที่สดุ ตลอดจนดําเนินการตา่งๆ เพ่ือให้ลกูค้ามีความมัน่ใจในบริษัทและพงึพอใจใน

บริการของบริษัท ลกูค้าทกุรายจะได้รับการปฏิบติัอย่างเท่าเทียมและยติุธรรม ข้อมลูสว่นตวัของลกูค้าจะถกูรักษาเป็นความลบั 

พนกังานของบริษัทพร้อมที่จะรับฟังปัญหา คําติเตียนในสินค้าและบริการ และดําเนินการแก้ไขได้ในระยะเวลาอนัสมควร  

(จ) สิทธิของคูค้่า 

ในการจดัซือ้สินค้าและบริการจากคูค้่าของบริษัท บริษัทจะเข้าทําสญัญากบัคูค้่าดงักลา่วภายใต้เง่ือนไขทางการค้าทัว่ไป 

(Arm’s Length Basis)  
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(ฉ) สิทธิของคูแ่ข่งขนั 

บริษัทสนบัสนนุและสง่เสริมการแขง่ขนัท่ีอยูบ่นพืน้ฐานของความเสมอภาคและเท่าเทียมกนั และบริษัทจะไม่กระทําการใด ๆ ที่

ขดัตอ่กฎหมายหรือที่อาจทําให้เกิดความเสื่อมเสียตอ่ช่ือเสียงของคูแ่ข่งขนั 

9.4.4 การประชุมผู้ถือหุ้น 

บริษัทจดัให้มีการประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นเป็นประจําทกุปีโดยจะจดัภายใน 4 เดือนนบัจากวนัสิน้สดุรอบปีบญัชี ในการจดั

ประชมุดงักลา่วบริษัทจะจดัทําหนงัสือนดัประชมุโดยแจ้งสถานท่ี วนั เวลา วาระการประชมุ และเร่ืองอืน่ๆ ทีจ่ะนําเสนอในที่

ประชมุ พร้อมรายละเอียดท่ีเก่ียวข้อง จดัสง่ให้แกผู่้ ถือหุ้นพร้อมกบัรายงานประจําปีเป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 7 วนัก่อนการประชมุ 

นอกจากนี ้ยงัมีการลงประกาศคําบอกกลา่วนดัประชมุในหนงัสือพิมพ์เป็นเวลา 3 วนัติดตอ่กนัก่อนวนัประชมุไม่น้อยกวา่ 3 วนั

ด้วย 

ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ประธานท่ีประชมุจะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถซกัถามหรือแสดงความเห็นตอ่ท่ีประชมุในประเด็น

ตา่งๆ อย่างเท่าเทยีมกนั 

9.4.5 ภาวะผู้นําและวิสัยทศัน์ 

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการผู้ มีความเป็นผู้ นํา วิสยัทศัน์ และอสิระในการตดัสินใจ โดยคณะกรรมการเป็นผู้

กําหนดทิศทางในการดําเนินธุรกิจ กลยทุธ์ เปา้หมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท ตลอดจนกํากบัดแูลให้ฝ่ายจดัการ

ดําเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจภายใต้งบประมาณที่กําหนดไว้เพ่ือสร้างประโยชน์สงูสดุในระยะยาวของบริษัท ผู้ มีสว่นได้

เสีย และผู้ ถือหุ้นของบริษัท  

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ พิจารณากําหนดและแบง่แยกบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบระหวา่งคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริหาร ผู้บริหาร และพนกังานไว้อยา่งชดัเจน รวมทัง้ดําเนินการให้มีการแจ้งบทบาทหน้าที่และความรับผดิชอบ

ดงักลา่วให้คณะกรรมการบริหาร คณะผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทรับทราบอย่างชดัเจนและสม่ําเสมอ  

นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริษัทยงัได้จดัให้มีระบบควบคมุภายใน การตรวจสอบภายในอย่างพอเพียงและมีมาตรการบริหาร

ความเสี่ยงท่ีมีประสิทธิผล รวมทัง้มีการติดตามการดําเนินการในเร่ืองดงักลา่วอยา่งสม่ําเสมอในการประชมุคณะกรรมการ

บริษัท 

ฝ่ายบริหารตระหนกัถึงหน้าที่ในการจดัเตรียมข้อมลูให้แก่คณะกรรมการบริษัทอย่างสมบรูณ์เพียงพอในเวลาท่ีเหมาะสม 

นอกจากนีค้ณะกรรมการยงัสามารถติดตอ่กบัผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทได้โดยตรงหากต้องการข้อมลูเพ่ิมเติม 

ก่อนมีการจดัประชมุคณะกรรมการของบริษัท เอกสารและข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุจะถกูจดัสง่ให้แก่คณะกรรมการ

บริษัทลว่งหน้าก่อนการประชมุอย่างน้อย 7 วนั เพ่ือให้คณะกรรมการมีเวลาในการทําความเข้าใจในเร่ืองท่ีจะต้องพิจารณา ทัง้นี ้

คณะกรรมการบริษัทยงัสามารถติดตอ่กบัฝ่ายจดัการของบริษัทได้ในกรณีท่ีต้องการข้อมลูหรือมีคําถามเพ่ิมเติม 

นอกจากนี ้ ฝ่ายบริหารได้จดัทําข้อมลูเก่ียวกบัการดําเนินงาน สถานะและแนวโน้มการเติบโตของบริษัทเป็นรายเดือนเพ่ือสง่

ให้แก่คณะกรรมการบริหารซึง่ได้รับการมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ทําหน้าท่ีรับผิดชอบในการทบทวนประเด็นสําคญั

ตา่งๆ ของการดําเนินงานของบริษัท 

9.4.6 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

เพ่ือปอ้งกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดนโยบายและแนวทางปฏิบติัในการปอ้งกนัมิให้

กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทแสวงหาผลประโยชน์สว่นตน โดยกําหนดห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน

ของบริษัทเข้าทํารายการที่เก่ียวโยงกนัที่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัท เว้นแตจ่ะเป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัทในกรณีท่ีมีความจําเป็นต้องทํารายการดงักลา่วนัน้  
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ในการเข้าทําธุรกรรมใดๆ ของบริษัท บริษัทจะต้องปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศสิงคโปร์และตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยธุรกรรมดงักลา่วจะต้องกําหนดราคาและเง่ือนไขภายใต้เง่ือนไขทางการค้าทัว่ไป (Arm’s 

Length Basis) โดยที่คณะกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนกังานท่ีมีสว่นได้เสียในการทําธุรกรรมดงักลา่วจะต้องไม่มีสว่นในการ

พิจารณาอนมุติัการเข้าทําธุรกรรมดงักลา่ว ทัง้นีเ้พ่ือให้เกิดความโปร่งใสและปอ้งกนัการแสวงหาผลประโยชน์สว่นตน นอกจากนี ้

บริษัทยงัมีนโยบายในการห้ามมิให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนกังาน ใช้ข้อมลูภายในของบริษัทเพ่ือประโยชน์ของตนเอง

และผู้อื่นอีกด้วย   

บริษัทได้จดัทําคู่มือหลกัเกณฑ์และวิธีปฏิบติัในการเข้าทํารายการที่เก่ียวโยงกนั นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริษัทจะขออนมุติั

จากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือให้มีมติให้บริษัทเข้าทําธุรกรรมกบับคุคลที่อาจมีความขดัแย้งได้ (เฉพาะในกรณีท่ีเป็นธุรกรรมชนิดที่

เกิดขึน้เป็นปกติจากการดําเนินธุรกิจของบริษัท เชน่ ในกรณีที่เป็นการซือ้ขายวสัดแุละอปุกรณ์ที่บริษัทต้องกระทํากบับคุคลที่

อาจมีความขดัแย้ง ซึง่ไม่ใช่ธุรกรรมเก่ียวกบัการซือ้หรือการขายทรัพย์สินหรือการเข้าทําสญัญาของบริษัท) รวมทัง้จะเปิดเผย

ข้อมลูตา่งๆ เก่ียวกบัรายการระหวา่งกนัในรายงานประจําปีด้วย (โปรดพิจารณารายละเอยีดเพ่ิมเติมในสว่นท่ี 2 ข้อ 11 - 

รายการระหวา่งกนั) 

9.4.7 จริยธรรมธุรกิจ 

บริษัทยดึมัน่ในแนวทางในการดําเนินธุรกิจของบริษัทด้วยความถกูต้องและซือ่สตัย์ ทัง้นีเ้พ่ือให้บริษัทมีการดําเนินกิจการอย่างมี

แบบแผนและมีแนวปฏิบติัที่เป็นมาตรฐาน บริษัทได้จดัทําข้อพงึปฏิบติัเก่ียวกบัการกํากบัดแูลกิจการ (Code of Corporate 

Governance) เพ่ือให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทปฏิบติัหน้าท่ีของตนด้วยความซื่อสตัย์ภายใต้กรอบของ

กฎหมายเพ่ือให้เกิดผลประโยชน์สงูสดุควบคูไ่ปกบัการสง่เสริมให้มีการดําเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม 

9.4.8 การถ่วงดุลของกรรมการที่มิได้ดาํรงตาํแหน่งเป็นผู้บริหาร 

คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดให้มีจํานวนกรรมการท่ีเพียงพอและเหมาะสมตอ่ขนาดและการดําเนินงานของบริษัท โดยใน

ปัจจบุนัมีจํานวนกรรมการทัง้สิน้ 11 ท่าน (บริษัทอยู่ระหวา่งการสรรหากรรมการเพ่ิมอีก 1 ท่าน) ประกอบด้วยกรรมการท่ีดํารง

ตําแหน่งเป็นผู้บริหาร 1 ท่าน กรรมการท่ีมิได้ดํารงตําแหน่งเป็นผู้บริหาร 6 ท่าน และกรรมการอิสระ 3 ท่าน โดยกรรมการอิสระ 

3 ท่านทําหน้าที่เป็นกรรมการตรวจสอบด้วย 

9.4.9 การรวมและแยกตาํแหน่ง 

ในปัจจบุนับริษัทมีองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทในจํานวนที่เหมาะสมซึง่เป็นปัจจยัสําคญัที่สง่เสริมให้คณะกรรมการ

ทําหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีการแบง่หน้าที่และความรับผิดชอบอย่างชดัเจน โดยมีประธานกรรมการบริษัทที่ไม่เป็น

บคุคลเดียวกนักบัประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทัง้นีเ้พ่ือให้เกิดการถ่วงดลุซึง่กนัและกนัและแบง่แยกหน้าที่ในการกําหนดเป็น

นโยบายการกํากบัดแูลและการบริหารงานประจําออกจากกนั   

บริษัทมีกรรมการอิสระ 3 ท่านและจะสรรหากรรมการเพ่ิมอีกจํานวน 1 ท่านเพ่ือแทนกรรมการอิสระท่ีลาออกไป ซึง่จะทําให้

จํานวนของกรรมการอิสระมีมากกวา่ 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทัง้หมดของบริษัท และกรรมการอิสระยงัทําหน้าท่ีเป็น

กรรมการตรวจสอบด้วย (โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในสว่นท่ี 2 ข้อ 9.1.1 - คณะกรรมการบริษัท)   

9.4.10 ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร 

บริษัทมีการกําหนดหลกัเกณฑ์และวิธีในการกําหนดคา่ตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารที่เหมาะสมตอ่หน้าที่และขอบเขต

ความรับผิดชอบ โดยจะพิจารณาจากผลงานของกรรมการและผู้บริหารและจะกําหนดอตัราคา่ตอบแทนให้อยู่ในระดบัท่ี

ใกล้เคียงกบับริษัทที่อยู่ในอตุสาหกรรมเดียวกนัซึง่เป็นอตัราที่สามารถดงึดดูผู้ ท่ีมีความรู้ความสามารถให้มาทํางานกบับริษัท 

ทัง้นีเ้พ่ือเป็นแรงจงูใจให้มีการพฒันาการทํางานให้มีประสิทธิภาพสงูขึน้ (โปรดพิจารณารายละเอยีดเพ่ิมเติมในสว่นที่ 2 ข้อ 9.3 

- คา่ตอบแทนผู้บริหาร) 
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ทัง้นี ้ บริษัทยงัมีคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนเพ่ือทําหน้าท่ีกําหนดหลกัเกณฑ์และนโยบายในเร่ืองคา่ตอบแทนได้อย่าง

เหมาะสมและเพ่ือประโยชน์สงูสดุของบริษัท  

คา่ตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น และมีการเปิดเผยถงึนโยบายและจํานวน

คา่ตอบแทนในรายงานประจําปีของบริษัทอีกด้วย 

9.4.11 การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

บริษัทได้กําหนดให้มีการประชมุคณะกรรมการบริษัทไตรมาสละ 1 ครัง้และสามารถมีการประชมุพิเศษเพ่ิมเติมได้ตามความ

จําเป็น ในการประชมุแตล่ะครัง้บริษัทได้มีการกําหนดวาระในการประชมุอย่างชดัเจนและมีการสง่หนงัสือเชิญประชมุพร้อม

รายละเอยีดไปยงักรรมการไม่น้อยกวา่ 7 วนักอ่นวนัประชมุเพ่ือให้คณะกรรมการได้มีเวลาศกึษามาก่อนลว่งหน้า เว้นแตใ่นกรณี

จําเป็นรีบดว่นเพ่ือรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท  

ประธานคณะกรรมการบริษัทมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการกําหนดวนัประชมุคณะกรรมการบริษัทและเตรียมวาระการประชมุ 

รวมทัง้ดแูลเร่ืองการสื่อสารข้อมลูระหวา่งผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอในเวลาท่ี

เหมาะสม อีกทัง้ควบคมุให้มีการปฏิบติัตามแนวทางการกํากบัดแูลกิจการของบริษัท นอกจากนี ้ ประธานคณะกรรมการยงัทํา

หน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชมุ และในกรณีที่ผลการลงคะแนนมีคะแนนเสยีงเท่ากนั ประธานในท่ีประชมุจะมีเสียงเพ่ิมขึน้อกี

เสียงหนึง่เป็นเสียงชีข้าด โดยกรรมการแตล่ะคนจะมีเสียงคนละหนึง่เสยีง มติของท่ีประชมุเป็นไปตามคะแนนเสยีงข้างมาก ซึง่

กรรมการท่ีมีสว่นได้สว่นเสียไม่มีสิทธิออกเสยีงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ๆ 

ในการประชมุ ประธานกรรมการได้จดัสรรเวลาให้อย่างพอเพียงสําหรับฝ่ายบริหารท่ีจะนําเสนอเอกสารและข้อมลูเพ่ือการ

อภิปรายปัญหาสาํคญัและสําหรับคณะกรรมการที่จะอภิปราย ซกัถาม หรือชีแ้นะในประเด็นที่สําคญั โดยในการประชมุแตล่ะ

ครัง้ได้มีการบรรจวุาระในการรายงานผลประกอบการของบริษัทอย่างสม่ําเสมอเพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทสามารถติดตามและ

ทบทวนการดําเนินงานของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ 

คณะกรรมการมีหน้าท่ีต้องเข้าประชมุคณะกรรมการทกุครัง้เว้นแตมี่เหตจํุาเป็น ตารางจํานวนการเข้าร่วมประชมุของ

คณะกรรมการบริษัทแสดงอยู่ในตารางข้างต้นในหวัข้อของโครงสร้างการจดัการ นอกจากนีบ้ริษัทยงัได้จดัทํารายงานการเข้า

ร่วมประชมุแสดงอยู่ในรายงานประจําปีอกีด้วย 

การประชมุแตล่ะครัง้จะมีการบนัทกึรายงานการประชมุเป็นลายลกัษณ์อกัษร รวมทัง้มีการจดัเกบ็เอกสารท่ีรับรองความถกูต้อง

แล้วและสามารถตรวจสอบได้โดยผู้ ท่ีทําหน้าท่ีเป็นเลขานกุารคณะกรรมการบริษัท ได้แก ่ ผู้อํานวยการสายงาน Legal ซึง่มี

หน้าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบักิจกรรมตา่งๆ และการประชมุของคณะกรรมการ ตลอดจนให้คําแนะนําด้านกฎหมายตอ่

คณะกรรมการบริษัทด้วย 

บริษัทได้จดัให้มีการประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัท โดยให้คณะกรรมการบริษัทแตล่ะท่านประเมินผลงานของตน 

(Self Evaluation) ตามแบบประเมินผลงานที่คณะกรรมการตรวจสอบได้จดัทําขึน้โดยมีการประเมินผลงานเป็นรายปี   

9.4.12 คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ของบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทได้จดัให้มีคณะกรรมการชดุตา่ง ๆ ขึน้เพ่ือเป็นหน่วยงานในการควบคมุภายในบริษัทและช่วยเหลอื

คณะกรรมการในการศกึษารายละเอียดของเร่ืองตา่งๆ ซึง่คณะกรรมการต้องพิจารณา รวมทัง้ช่วยกลัน่กรองเร่ืองที่จะเข้าสูก่าร

พิจารณาของคณะกรรมการด้วย ปัจจบุนับริษัทมีคณะกรรมการหลายชดุ ซึง่รวมถึง คณะกรรมการตรวจสอบ และ

คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 

นอกจากนีย้งัมีคณะกรรมการชดุอืน่ๆ เพ่ือปฏิบติัหน้าที่รับผิดชอบในด้านตา่งๆ ที่เป็นการควบคมุภายในบริษัท ซึง่รวมถึง

คณะกรรมการพิจารณาการลงทนุ คณะกรรมการการกํากบัดแูลกิจการ และคณะกรรมการด้านอื่นๆ  
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โดยคณะกรรมการแตล่ะชดุจะมีขอบเขตอํานาจหน้าท่ีอย่างชดัเจนตามรายละเอยีดแสดงอยู่ในสว่นท่ี 2 ข้อ 9.1 - โครงสร้างการ

จดัการ ในรายละเอียดดงักลา่วจะเห็นวา่คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนประกอบด้วยกรรมการ

และประธานคณะกรรมการท่ีเป็นกรรมการอิสระทัง้สิน้ โปรดพิจารณารายละเอยีดเพ่ิมเติมในสว่นท่ี 2 ข้อ 9.1.3 – 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

9.4.13 ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 

บริษัทได้จดัทําระบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผลทัง้ด้านการควบคมุทางการเงิน 

การดําเนินงาน การปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนการจดัการความเสี่ยงและรายการผิดปกติ โดย

บริษัทได้จดัตัง้ฝ่ายตรวจสอบภายในเพ่ือทําหน้าที่ตามที่กลา่วในข้างต้น โดยฝ่ายตรวจสอบภายในจะรายงานผลการตรวจสอบ

โดยตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ  

ทัง้นี ้ บริษัทเช่ือวา่ประสบการณ์ ความรู้ และความสามารถของคณะกรรมการตรวจสอบจะช่วยสนบัสนนุการดําเนินงานตาม

หน้าท่ีที่ระบขุ้างต้นได้เป็นอย่างดี นอกจากนี ้ ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาวา่จําเป็นและเห็นสมควร 

คณะกรรมการตรวจสอบอาจขอคําชีแ้จงและความเห็นจากหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมทัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัทเก่ียวกบั

รายละเอยีดด้านการเงินและบญัชีเพ่ือให้การทําหน้าท่ีเป็นไปอย่างสมบรูณ์ยิ่งขึน้ 

นางสาวสมุาลี รีวราบณัฑิต ผู้สอบบญัชีจาก บจ. สํานกังาน เอินส์ท แอนด์ ยงั ได้รับการแตง่ตัง้มอบหมายให้เป็นผู้ตรวจสอบ

บญัชีของทางบริษัทในการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปี ครัง้ที ่ 1/2550 เม่ือวนัที่ 30 เมษายน 2550 โดยการแตง่ตัง้นางสาว

สมุาลี รีวราบณัฑิต นัน้เป็นไปตามข้อบงัคบัที่ 713 (1) ของข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรัพย์สิงคโปร์ 

9.4.14 รายงานของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนกัถึงความสําคญัในการเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัการประเมินผลการดําเนินงานสถานะและแนวโน้ม

ในการเติบโตของบริษัท ดงันัน้ บริษัทจงึเปิดเผยงบการเงินของบริษัทในทกุไตรมาส อีกทัง้คณะกรรมการบริษัทยงัเป็น

ผู้ รับผิดชอบตอ่งบการเงินของบริษัทและข้อมลูทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจําปี โดยงบการเงินดงักลา่วจดัทําขึน้ตาม

มาตรฐานบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย โดยจะเลือกใช้นโยบายบญัชีที่เหมาะสมและใช้นโยบายทางบญัชีเดียวกนัในแตล่ะ

รอบปีบญัชี ทัง้นี ้ คณะกรรมการบริษัทได้แตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบซึง่ประกอบด้วยกรรมการอิสระจํานวน 3 ท่าน เป็น

ผู้ดแูลรับผิดชอบเก่ียวกบัคณุภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคมุภายในของบริษัท รวมทัง้ให้มีการเปิดเผยข้อมลูท่ี

สําคญัอย่างเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงินอีกด้วย เพ่ือให้มัน่ใจวา่การบนัทกึข้อมลูทางบญัชีมีความถกูต้อง ครบถ้วน

และเพ่ือประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุทัว่ไป 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวา่งบการเงินประจําปี 2550 ของบริษัทท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานแล้วเป็นไปตาม

มาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป มีการเปิดเผยข้อมลูท่ีเพียงพอ และไม่มีข้อบกพร่องอย่างเป็นสาระสําคญั 

นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริษัทยงัได้จดัทํารายงานคณะกรรมการบริษัทเพ่ือนําเสนอในรายงานประจําปีตอ่ผู้ ถือหุ้นเพ่ือให้

ทราบถึงผลการดําเนินงานและประเด็นสําคญัตา่งๆ ที่เกิดขึน้ในรอบปีด้วย 

9.4.15 ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน 

คณะกรรมการบริษัทตระหนกัดีวา่ข้อมลูของบริษัททัง้ที่เก่ียวกบัการเงินและที่มิใชก่ารเงินล้วนมีผลตอ่กระบวนการตดัสินใจของ

ผู้ลงทนุและผู้ ท่ีเก่ียวข้อง ดงันัน้ เพ่ือให้การเปิดเผยข้อมลูท่ีสําคญัเป็นไปอย่างถกูต้อง รวดเร็ว และโปร่งใส บริษัทจงึจดัให้มีฝ่าย

นกัลงทนุสมัพนัธ์เพ่ือทําหน้าที่ในการติดตอ่กบัผู้ ถือหุ้นเป็นประจําอย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทได้พิจารณาปรับปรุงวิธีการ

จดัทํารายงานและการบริการด้านข้อมลูแก่นกัลงทนุอย่างสม่ําเสมอ ทัง้นี ้ เพ่ือพฒันาความรู้และความเข้าใจในบริษัทและเพ่ือ

ความโปร่งใสในการสื่อสารให้นกัลงทนุได้รับทราบกลยทุธ์ในการดําเนินธุรกิจ เปา้หมาย และผลการดําเนินงานของบริษัท 

ปัจจบุนับริษัทยงัได้จดัประชมุแถลงข้อมลูผลการดําเนินงานในแตล่ะไตรมาส  ให้แกน่กัลงทนุและนกัวิเคราะห์ โดยมีผู้บริหาร

ของบริษัทร่วมประชมุชีแ้จงและเปิดโอกาสให้นกัลงทนุ นกัวิเคราะห์ ผู้จดัการกองทนุ ตลอดจนผู้ ท่ีสนใจได้ซกัถามข้อมลูตา่งๆ   
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ทัง้นี ้ ท่ีผ่านมาการเปิดเผยข้อมลูท่ีสําคญัแก่นกัลงทนุอย่างทนัเวลานัน้เป็นไปตามนโยบายการเปิดเผยข้อมลูของตลาด

หลกัทรัพย์สิงคโปร์ โดยบริษัทแจ้งข้อมลูตา่งๆ ท่ีมีสาระสําคญั ได้แก่ พฒันาการของบริษัท ข้อมลูการประกอบการ และผลการ

ดําเนินงานรายไตรมาสของบริษัทผา่นตลาดหลกัทรัพย์สิงคโปร์ โฮมเพจของบริษัท และชอ่งทางการสื่อสารอื่นๆ เพ่ือให้การ

เปิดเผยข้อมลูทําได้อย่างโปร่งใสและเท่าเทียมกนั โดยภายหลงัจากท่ีบริษัทเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยแล้ว บริษัทจะดําเนินการเปิดเผยข้อมลูท่ีสําคญัแก่นกัลงทนุอย่างทนัเวลานัน้เป็นไปตามนโยบายการเปิดเผยข้อมลู

ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยเช่นกนั 

ทัง้นี ้ ผู้สนใจสามารถติดตอ่ขอข้อมลูตา่งๆ จากหน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ได้ท่ีหมายเลขโทรศพัท์ 02-202-8000 หรือทาง E-

mail: IR@dtac.co.th หรือ ผ่านทางโฮมเพจของบริษัท www.dtac.co.th 

9.5 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษัทได้ดําเนินการให้มีการตรวจสอบมิให้มีการใช้ข้อมลูภายในไปใช้เพ่ือประโยชน์สว่นตนอย่างใกล้ชิดเสมอมา ทัง้นีเ้พ่ือ

ควบคมุให้มีการปฏิบติัตามนโยบายที่บริษัทกําหนดไว้อย่างเคร่งครัดและได้จดัให้มีแนวทางปฏิบติัในเร่ืองเก่ียวกบัการซือ้ขาย

หลกัทรัพย์ขึน้ในชว่งต้นปี 2547 ทีผ่่านมา โดยบริษัทได้กําหนดนโยบายและระเบียบปฏิบติัขึน้อย่างเป็นทางการในเร่ืองเก่ียวกบั

การซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทซึง่เป็นไปตามแนวทางปฏิบติัท่ีเสนอแนะโดยตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศสิงคโปร์อนัรวมถึง 

• การสง่จดหมายเวียนอย่างสม่ําเสมอแก่พนกังานในเร่ืองเก่ียวกบัการห้ามซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทในขณะท่ีครอบครอง

ข้อมลูที่มีความสาํคญัหรือมีผลตอ่ราคาหลกัทรัพย์และยงัไม่ได้มีการเปิดเผยหรือซือ้ขายหลกัทรัพย์เพ่ือการเก็งกําไรใน

ระยะสัน้ 

• นโยบายห้ามมิให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทในช่วงเวลานบัจาก 10 วนักอ่นสิน้สดุงวดบญัชี

ในแตล่ะไตรมาสจนถึงวนัประกาศผลการดําเนินงานของบริษัทตอ่สาธารณชน  

• คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารจะต้องแจ้งฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์ของบริษัทเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงการถือหลกัทรัพย์ของ

บริษัทภายใน 24 ชัว่โมงนบัจากเวลาท่ีการเปลี่ยนแปลงดงักลา่วเกิดขึน้  

• ในกรณีที่กรรมการของบริษัทมีการถือหลกัทรัพย์ของบริษัท ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์จะแจ้งตลาดหลกัทรัพย์สิงคโปร์และ

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หากมีการเปลี่ยนแปลงของการถือหลกัทรัพย์ดงักลา่ว 

นอกจากนี ้ กรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัทมีหน้าท่ีต้องจดัทําและสง่รายงานถือหลกัทรัพย์และรายงานการเปลีย่นแปลง

การถือหลกัทรัพย์ของบริษัทตน คูส่มรส และบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ ให้แกส่ํานกังาน ก.ล.ต. ตามแบบและภายในระยะเวลา

ที่กําหนดในข้อบงัคบัวา่ด้วยการรายงานการถือหลกัทรัพย์และจะต้องสง่สําเนารายงานดงักลา่วให้แก่บริษัทในวนัเดียวกบัวนัที่

รายงานตอ่สํานกังาน ก.ล.ต. ด้วย อนึง่ กรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัทมีหน้าท่ีในการรายงานการได้มาหรือจําหน่ายไป

ซึง่หลกัทรัพย์อนัเป็นผลให้ตนถือหลกัทรัพย์ของบริษัทนัน้เพ่ิมขึน้หรือลดลงรวมกนัแล้วมีจํานวนทกุร้อยละ 5 ของจํานวน

หลกัทรัพย์ที่จําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทภายในวนัเดียวกนัหรือวนัทําการถดัจากวนัที่ได้มาหรือจําหน่ายไปซึง่หลกัทรัพย์

นัน้อีกด้วย 

9.6 บุคลากร  

จํานวนพนกังานของบริษัท (รวมผู้บริหารตามรายละเอียดในสว่นท่ี 2 ข้อ 9.1.6 – คณะผู้บริหาร) ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2550 มี

ดงันี ้ 

สายงาน 
จาํนวนพนักงาน  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 
(คน) 

Office of CEO 13 

สายงาน Regulatory  23 

สายงาน Legal  22 

mailto:IR@dtac.co.th
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สายงาน 
จาํนวนพนักงาน  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 
(คน) 

สายงานตรวจสอบฝ่ายใน 14 

สายงาน Business 116 

สายงาน Media Relations 7 

สายงาน Strategic Project Managment 2 

กลุม่เทคโนโลยี 1,067 

กลุม่งานพาณิชย์ 839 

กลุม่ลกูค้า 3,147 

กลุม่การเงินและบญัชี 217 

กลุม่งาน People  106 

 รวม 5,573 

 

บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงจํานวนบคุลากรตลอดช่วงปี 2548 ถึงปี 2550 โดย ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2548 2549 และ 2550 บริษัท
มีจํานวนบคุลากรทัง้สิน้ 3,817 คน 4,463 คน และ 5,573 คน ตามลําดบั 

 

คา่ตอบแทนรวมของพนกังานตามตารางข้างต้นมีจํานวนประมาณ 2,540 ล้านบาท โดยประกอบด้วยเงินเดือน โบนสั และเงิน

สมทบกองทนุสํารองเลีย้งชีพ  

บริษัทมีนโยบายที่จะพฒันาศกัยภาพ ความรู้ความสามารถ และคณุสมบติัของพนกังานอย่างตอ่เน่ืองเพ่ือให้พนกังาน

ปฏิบติังานให้บรรลเุปา้หมายท่ีบริษัทกําหนดไว้ 
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10 การควบคุมภายใน 

บริษัทได้จดัให้มีระบบการควบคมุภายใน รวมทัง้มีการแตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือแสดงความเห็นเก่ียวกบัความ

เพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคมุภายในของบริษัทและบริษัทย่อย โดยท่ีระบบการควบคมุภายในของบริษัท

ครอบคลมุถึงระดบับริหาร ทัง้นีเ้พ่ือปอ้งกนัความเสียหายจากการนําทรัพย์สินของบริษัทไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอํานาจ

เพียงพอ โดยมีการกําหนดขอบข่ายอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารแตล่ะรายไว้อย่างชดัเจน 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้กํากบัดแูลและสอบทานความมีประสิทธิภาพ ความเพียงพอ และความเหมาะสมของ

ระบบการควบคมุภายในของบริษัทในด้านตา่ง ๆ และหากมีการตรวจพบข้อบกพร่องหรือเหตกุารณ์ผดิปกติท่ีเป็นสาระสําคญั

แล้วจะทําการรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัทเพ่ือปรับปรุงและแก้ไขโดยเร็ว 

ในการประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 1/2550 เม่ือวนัที่ 8 กมุภาพนัธ์ 2550 โดยมีกรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบทกุ

ท่านเข้าร่วมประชมุด้วย คณะกรรมการได้พิจารณาและร่วมกนัจดัทําแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน

ของบริษัทแล้วสรุปได้วา่ จากการประเมินระบบการควบคมุภายในของบริษัทในด้านตา่ง ๆ 5 สว่น คือ องค์กรและ

สภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคมุการปฏิบติังานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศ และการสื่อสารข้อมลูและ

ระบบการติดตาม คณะกรรมการบริษัทรับทราบความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบท่ีเห็นด้วยกบัผู้สอบบญัชีวา่ระบบการ

ควบคมุภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสมตอ่การดําเนินธุรกิจของบริษัทและสามารถปอ้งกนัทรัพย์สินของบริษัท

อนัเกิดจากการที่ผู้บริหารนําไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอํานาจเพียงพอ และที่ผ่านมาบริษัทและผู้สอบบญัชีไม่พบข้อบกพร่อง

ที่สําคญัของระบบการควบคมุภายในที่จะมีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัตอ่ฐานะการเงินของบริษัทและการแสดงความเห็น

ของผู้สอบบญัชีในงบการเงิน นอกจากนี ้ คณะกรรมการได้เน้นให้มีการพฒันาระบบการกํากบัดแูลกิจการเพ่ือให้ระบบการ

ควบคมุภายในมีการปรับปรุงอย่างตอ่เน่ือง 

รายละเอยีดของระบบการควบคมุภายในของบริษัทใน 5 สว่นดงักลา่ว มีดงัตอ่ไปนี ้

(1) องค์กรและสภาพแวดล้อม (Organizational Control and Environment Measure) 

บริษัทมีการจัดโครงสร้างองค์กรท่ีเอือ้อํานวยต่อการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพของฝ่ายบริหารและการปฏิบัติงานของ

พนักงาน โดยมีการกําหนดเป้าหมายการดําเนินธุรกิจท่ีชดัเจนและสามารถประเมินผลได้ มีการตัง้เป้าหมายการปฏิบติังานท่ี

เหมาะสมและคํานึงถึงความเป็นไปได้ของเป้าหมายท่ีวางไว้ ข้อกําหนดเก่ียวกบัจริยธรรมธุรกิจและระเบียบปฏิบติัสําหรับฝ่าย

บริหารและพนักงานในเร่ืองของความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกิจการ นโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานในธุรกรรมด้าน

การเงิน การจัดซือ้และการบริหารทั่วไปที่รัดกุมและเหมาะสม นอกจากนีย้ังมีการกําหนดนโยบายและแผนการปฏิบัติงานท่ี

คํานงึถึงความเป็นธรรมตอ่ลกูค้าเพ่ือประโยชน์ของบริษัทในระยะยาวอีกด้วย  

(2) การบริหารความเสี่ยง (Risk Management Measure) 

บริษัทได้มีการประเมินปัจจยัความเสี่ยงทัง้ภายในและภายนอกท่ีอาจมีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจ โดยมีการวิเคราะห์โอกาส

และผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้ มีการติดตามสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างต่อเน่ืองและสม่ําเสมอ เพ่ือท่ีจะสามารถกําหนดมาตรการ

และกลยทุธ์ตา่ง ๆ เพ่ือให้ผู้บริหารและพนกังานทกุคนรับทราบและปฏิบติัตาม เพ่ือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดบัท่ีเหมาะสม  

(3) การควบคมุการปฏิบติังานของฝ่ายบริหาร (Management Control Activities) 

บริษัทมีการกําหนดอํานาจหน้าที่และวงเงินอนมุติัของฝ่ายบริหารแตล่ะระดบัไว้ชดัเจนและเหมาะสม มีการแบง่แยกหน้าท่ีความ

รับผิดชอบในเร่ืองการอนมุติั การบนัทึกรายการบญัชีและข้อมลูสารสนเทศ การดแูลจดัเก็บทรัพย์สิน รวมทัง้มีมาตรการท่ีรัดกมุ

ในการทําธุรกรรมต่าง ๆ กบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เก่ียวข้องกบับุคคลดงักล่าวเพ่ือป้องกนัการเกิดความ

ขดัแย้งทางผลประโยชน์ โดยคํานงึถึงผลประโยชน์สงูสดุของกิจการเป็นสําคญั   
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(4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมลู (Information and Communication Measure) 

บริษัทให้ความสําคัญต่อระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูลเพ่ือให้ข้อมูลท่ีจะสื่อสารออกไปเป็นข้อมูลท่ีมีคุณภาพและ

เพียงพอต่อการตดัสินใจให้กบัคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้น และผู้ ท่ีเก่ียวข้องในการพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ นอกจากนี ้บริษัท

ได้ใช้นโยบายบญัชีตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปและเหมาะสมกบัธุรกิจ มีการจดัเก็บเอกสารประกอบการบนัทึกบญัชีและ

บัญชีต่าง ๆ อย่างเหมาะสม และสามารถตรวจสอบได้ในกรณีท่ีต้องการ มีการจัดทําหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสาร

ประกอบการประชมุ รวมทัง้รายงานการประชมุคณะกรรมการ รายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและผู้

ถือหุ้น (แล้วแตก่รณี) ให้พิจารณาก่อนการประชมุภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสมและตามท่ีกฎหมายกําหนด 

(5) ระบบการติดตาม (Monitoring) 

คณะกรรมการมีการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของฝ่ายบริหารว่าเป็นไปตามเป้าหมายการดําเนินธุรกิจท่ีกําหนดไว้และมี

การปรับปรุงแก้ไขหากผลการดําเนินงานท่ีเกิดขึน้แตกต่างจากเปา้หมายดงักล่าว โดยจดัให้มีการตรวจสอบการปฏิบติังานตาม

ระบบการควบคุมภายในท่ีวางไว้อย่างสม่ําเสมอโดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งจะรายงานผลการตรวจสอบต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือพิจารณาสัง่การแก้ไขข้อบกพร่องท่ีเกิดขึน้และรายงานผลการแก้ไขภายในระยะเวลาอนัควร และ

ฝ่ายบริหารจะต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยทนัทีท่ีเกิดเหตกุารณ์ทจุริต การปฏิบติัท่ีฝ่าฝืนกฎหมาย และการกระทํา

ผิดท่ีอาจมีผลกระทบตอ่ช่ือเสียงและฐานะการเงินของบริษัท  

บริษัทมีสายงานตรวจสอบภายในของบริษัทซึง่ต้องรายงานตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท โดยสายงานตรวจสอบ

ภายในเป็นกลไกที่สําคญัที่จะช่วยเพ่ิมความมัน่ใจในความมีประสิทธิภาพอย่างตอ่เน่ืองของระบบการควบคมุภายในของบริษัท 

และทําให้เช่ือได้วา่การดําเนินงานของระบบการปฏิบติัการตา่ง ๆ มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะบรรลเุปา้หมายตามนโยบายของ

บริษัทได้ ในรอบปี 2550 และ ในช่วงต้นปี 2551 สายงานตรวจสอบภายในได้ทําการตรวจสอบตามแผนงานท่ีได้รับการอนมุติั

จากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ทัง้นี ้ ในทางปฏิบติัสายงานตรวจสอบภายในได้รายงานข้อบกพร่องที่ตรวจพบให้

ผู้บริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ  และจากผลการตรวจสอบท่ีผ่านมาไม่พบข้อบกพร่องเป็นสาระสําคญัของระบบการ

ควบคมุภายในท่ีจะเพ่ิมความเสี่ยงในการปฏิบติัการของบริษัท แม้วา่จะมีข้อสงัเกตเก่ียวกบัการปฏิบติัตามระบบควบคมุไม่

ครบถ้วนในบางสว่นงาน ผู้บริหารที่เป็นผู้ รับผิดชอบสว่นงานนัน้ได้ติดตามแก้ไขข้อบกพร่องตามท่ีสายงานตรวจสอบภายใน

ตรวจพบโดยไม่ชกัช้า นอกจากนี ้ สายงานตรวจสอบได้มีการติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องและรายงานให้ผู้บริหารและ

คณะกรรมการตรวจสอบทราบเป็นรายไตรมาส ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นวา่ข้อบกพร่องดงักลา่วไม่ได้มี

ความเสี่ยงในการขยายผลที่อาจทําให้มีผลเสียหายตอ่บริษัทอย่างมีนยัสําคญั 

นอกจากนี ้ ในสว่นของการควบคมุภายในด้านบญัชีของบริษัทและบริษัทยอ่ยนัน้ ผู้ตรวจสอบบญัชีของบริษัทได้ศกึษาและ

ประเมินประสิทธิภาพแล้ว ไม่พบข้อบกพร่องท่ีเป็นสาระสําคญัของระบบการควบคมุภายในท่ีจะมีผลกระทบอย่างเป็น

สาระสําคญัตอ่การแสดงความเห็นตอ่งบการเงิน ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2550 

The Sarbanes-Oxley Section 404  

นอกเหนือจากระบบควบคมุภายในดงัที่กลา่วมาข้างต้นซึง่บริษัทได้มีและใช้บงัคบัมาในระยะหนึง่แล้ว บริษัทยงัได้ดําเนิน

โครงการ Sarbanes-Oxley Act ในอนัจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้แก่ระบบควบคมุภายในของบริษัทและเป็นการรับประกนั

การเป็นบรรษัทภิบาลที่ดี Sarbanes-Oxley Act เป็นกฎหมายท่ีออกโดยสภานิติบญัญติัแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาเม่ือเดือน

มกราคม 2545 โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือเสริมสร้างการเป็นบรรษัทภิบาลท่ีดีและเพ่ือเป็นการพืน้ฟคูวามเช่ือมัน่ของนกัลงทนุตอ่

ตลาดหลกัทรัพย์ภายหลงัจากการเกิดกรณีอือ้ฉาวของบริษัท Enron และบริษัท Worldcom โดย Sarbanes-Oxley Act จะ

มุ่งเน้นภาระหน้าที่ของตวับคุคล ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่การเงินและบญัชีในการ

รับรองวา่ข้อมลูด้านการเงินที่นําเสนอตอ่ตลาดรวมถึงนกัลงทนุเป็นข้อมลูที่มีความน่าเช่ือถือ  
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11 รายการระหว่างกัน 

11.1 รายการระหว่างกันของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องกนัในปี 2549 และปี 2550  

บริษัทท่ีเกี่ยวข้อง/ 

ความสัมพันธ์กับบริษัท 
ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการระหว่างกัน 

สําหรับรอบปีบัญชีสิน้สุด 

 ณ 31 ธันวาคม 2549 

(ล้านบาท) 

มูลค่ารายการระหว่างกัน 

สําหรับปีบัญชีสิน้สุด 

ณ 31 ธันวาคม 2550 

(ล้านบาท) 
เหตุผลและความจําเป็นของการทาํรายการ 

งบการเงินรวม งบการเงินรวม 

1 ยูคอม 

อ ดี ต : ป ร ะ ก อ บ ธุ ร กิ จ
ให้ บ ริก ารด้ าน เค รือ ข่ าย
โทรคมนาคมและวิศวกรรม
ก า ร ส่ื อ ส า ร  ร ว ม ทั ้ง จั ด
จํ า ห น่ า ย อุ ป ก ร ณ์ แ ล ะ
ให้บริการวิทย ุ

ปัจจบุนั: เป็นบริษัทย่อยของ
บริษัท โดยบริษัทถือหุ้ นอยู่
ร้อยละ 99.51 ตัง้แต่วนัท่ี 31 
สิงหาคม 2550 

  1 มกราคม 2550 – 30 สิงหาคม 2550 

− เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

− ยูคอมเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทโดยถือหุ้น 
ร้อยละ 43.13 และมีกรรมการร่วมกับ
บริษัท ได้แก่ 

1 Mr Arve Johansen 

2 Mr Sigve Brekke 

3 Mr Christian Storm 

4 Mr Knut Borgen 

− ซึ่ ง  Mr Sigve Brekke Mr Christian 
Storm แ ล ะ  Mr Knut Borgen เ ป็ น
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามของบริษัท 

− บริษั ทและยูคอมมีผู้ ถือหุ้ น ร่วม  คือ  
ไทย เทลโค โฮลดิง้ส์ และเทเลนอร์ โดย 
ไทย เทลโค โฮลดิ ง้ส์  ถือหุ้ น ร้อยละ 
42.13  ในยูคอม  และถือหุ้ น ร้อยละ 
18.40 ในบริษัท และเทเลนอร์ถือหุ้ น
ร้อยละ 47.27 ในยูคอม และถือหุ้นร้อย
ละ 16.20 ในบริษัท  

− คา่บริการจ่าย – การบริหารจดัการ
โครงข่ายระบบสญัญาณส่ือสาร 
(Transmission Network) 

93.6 - − ในปี 2549 การดําเนินการและการจัดการโครงข่าย

โทรคมนาคมเป็นธุรกิจหลักหนึ่งของยูคอม ซึ่งได้

ดําเนินการบํารุงรักษาระบบโครงข่ายให้กับบริษัท

อย่างมีประสิทธิภาพมาเป็นเวลาหลายปี และบริษัท

ยังได้เช่าพื น้ ท่ีจากยูคอมเพื่อใช้เป็นสํานักงานตัง้

ชมุสายโทรศพัท์เคล่ือนท่ี รวมทัง้ท่ีพืน้ท่ีจอดรถสําหรับ

หน่วยงานซ่อมบํารุงของบริษัท โดยทําสัญญาเช่ามี

ระยะเวลา 3 ปีและอตัราค่าเช่าอยู่ในอตัราเทียบเคียง

ได้กับราคาตลาด ต่อมาในปี  2550 ยูคอมไม่ได้

ดําเนินการธุรกิจดังกล่าวแล้ว บริษัทจึงให้บริษัท 

เบญ จจินดา โฮลดิง้ จํากัด เป็นผู้ ดําเนินการการ

จัดการโครงข่ายโทรคมนาคมแทน และได้เช่าพืน้ท่ี

ดงักล่าวจากบริษัท ไพรเวท พร็อพเพอร์ตี ้จํากัด และ 

ณ  31 สิงหาคม 2550 ยูคอมได้เปล่ียนมาเป็นบริษัท

ย่อยของบริษัท 

 

   

 

 

 

 

 

 

    



สว่นที่ 2 บริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์     บริษัท โทเท่ิล แอค็เซ็ส คอมมนูิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 

ข้อ 11 รายการระหว่างกนั 

 

 

 

สว่นที่ 2 หน้า 115  

 

บริษัทท่ีเกี่ยวข้อง/ 

ความสัมพันธ์กับบริษัท 
ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการระหว่างกัน 

สําหรับรอบปีบัญชีสิน้สุด 

 ณ 31 ธันวาคม 2549 

(ล้านบาท) 

มูลค่ารายการระหว่างกัน 

สําหรับปีบัญชีสิน้สุด 

ณ 31 ธันวาคม 2550 

(ล้านบาท) 
เหตุผลและความจําเป็นของการทาํรายการ 

งบการเงินรวม งบการเงินรวม 

1 ยูคอม (ต่อ) 

อ ดี ต : ป ร ะ ก อ บ ธุ ร กิ จ
ให้ บ ริก ารด้ าน เค รือ ข่ าย
โทรคมนาคมและวิศวกรรม
ก า ร ส่ื อ ส า ร  ร ว ม ทั ้ง จั ด
จํ า ห น่ า ย อุ ป ก ร ณ์ แ ล ะ
ให้บริการวิทย ุ

ปัจจบุนั: เป็นบริษัทย่อยของ
บริษัท โดยบริษัทถือหุ้ นอยู่
ร้อยละ 99.51 ตัง้แต่วนัท่ี 31 
สิงหาคม 2550 

ณ  31 สิงหาคม 2550 หลงัจากท่ีบริษัทเข้า

ทําการแลกหุ้นกบัผู้ ถือหุ้นยคูอมแล้ว ยคูอม

ได้เปล่ียนมาเป็นบริษัทย่อย โดยบริษัทถือ

หุ้นในยคูอมรวมร้อยละ 99.51 

 

− ค่าใช้จ่าย - เช่าพื น้ ท่ีภายในอาคาร
เบญจจินดา 

2.6 - − ในเดือนพ.ค. 2549 บริษัท ได้ให้สิทธิยคูอมในการ

ให้บริการเติมเงิน E-refill แก่ลกูค้า ตอ่มา เดือน ก.พ. 

2550 ได้ให้สิทธิในการจําหน่ายบตัรเติมเงินเฉพาะ

เขตท่ียคูอมต้องดแูล โดยได้ผลตอบแทนเป็นคา่

นายหน้า ซึง่ ณ  31 สิงหาคม 2550 หลงัจากยคูอมได้

เปล่ียนมาเป็นบริษัทย่อยแล้ว ทําให้รายการระหว่าง

กนัเป็นยอดระหว่าง 1 ม.ค. 2550 – 31 สิงหาคม 

2550 และรายการหลงัจากนัน้ได้ถกูตดัออกจากงบ

การเงินแล้ว  และไม่ถือเป็นรายการระหว่างกนัอีก

ตอ่ไป 

− ในการตรวจสอบราคา คณะกรรมการตรวจสอบจะ

พิจารณาเร่ืองตอ่ไปนี ้ คือ ช่ือเสียงของผู้ให้บริการ 

ความสม่ําเสมอในการให้บริการโครงข่ายท่ีมี

คณุภาพสงู ต้นทนุในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงผู้ให้

บริการก็อาจจะนํามาพิจารณาด้วย รวมถึง

วตัถปุระสงค์ทางกลยทุธ์ในการทําธุรกรรม และอ่ืนๆ 

 

   

− รายได้จากการขายสิทธิการให้บริการ
เติมเงิน E-Refill 

 
− รายได้จากการขายบตัรเติมเงิน 

 
 

75.7 

 

- 

181.7 

 

242.7 

− คา่นายหน้าจ่าย 2.9 5.2 

− ลกูหนีก้ารค้า 

− เงินทดรองจ่าย 

4.7 

2.7 

- 

2.7 
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สว่นที่ 2 หน้า 116  

 

บริษัทท่ีเกี่ยวข้อง/ 

ความสัมพันธ์กับบริษัท 
ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการระหว่างกัน 

สําหรับรอบปีบัญชีสิน้สุด 

 ณ 31 ธันวาคม 2549 

(ล้านบาท) 

มูลค่ารายการระหว่างกัน 

สําหรับปีบัญชีสิน้สุด 

ณ 31 ธันวาคม 2550 

(ล้านบาท) 
เหตุผลและความจําเป็นของการทาํรายการ 

งบการเงินรวม งบการเงินรวม 

2 ยูดี 

ประกอบธุรกิจการจดั

จําหน่ายบตัรเติมเงิน 

เคร่ืองโทรศพัท์ เคล่ือนท่ี 

และอปุกรณ์เสริม 

− เป็นบริษัทร่วม 

− บริษัทถือหุ้นในยดีูร้อยละ 25  

− ปัจจุบนั เบญจจินดา โฮลดิง้ถือหุ้นในยู

ดีร้อยละ 75  

− กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามของบริษัท 

ได้แก่ นายบุญชัย เบญจรงคกุล เป็น

กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามและผู้ ถือหุ้น

รายใหญ๋ในเบญจจินดา โฮลดิง้ 

− กลุ่มเบญจรงคกุลถือหุ้นร้อยละ 100.0 

ในเบญจจินดา โฮลดิง้ 

− ขายบัตรเติมเงิน (Refill Voucher) ซิม
การ์ด ชุดซิมการ์ด ชุดเลขหมาย และ
สินค้าท่ีระลกึ 

27,915.9 25,819.2 − บริษัทมีเป้าหมายท่ีจะเป็นผู้ นําในด้านบริการจึงแต่งตัง้
ยดีูเป็นตวัแทนจําหน่ายสินค้าของบริษัทแต่เพียงผู้ เดียว 
โดยบริษัทคิดราคาจากราคาขายสดุท้าย (Retail Price) 
หักส่วนลดเป็นร้อยละของยอดขาย (Sale Margin) ใน
การพิจารณาความเหมาะสมของการต่อสัญญาแต่ละ
ครัง้ บริษัทจะพิจารณาถึง Sale Margin ท่ีเหมาะสมกับ
ภาวะตลาดและการแข่งขัน โดยบริษัทจะต่อรองให้
แน่ใจว่าเป็นอัตราท่ีสมเหตุสมผลเปรียบเทียบกับ
ผลตอบแทนจากการขายผลิตภัณฑ์ท่ีใกล้เคียงกัน 
ขณ ะเดียวกันเป็นอัตราท่ีสามารถจูงใจให้ตัวแทน
จําหน่ายมีแรงจงูใจในการเพิ่มยอดขายของบริษัท 

− บริษัทให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการทําการตลาด
ร่วมกบัยดีูเพื่อกระตุ้นยอดขายของบริษัท 

− ลกูหนีก้ารค้า 5,109.7 4,868.8 

− คา่บริการจ่าย (เงินสนบัสนนุทาง
การตลาด) 

156.3 34.5 

− เงินทดรองจากบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั 
(เงินสนบัสนนุทางการตลาดค้างจ่าย) 

5.1 4.4 

− ค่าใช้จ่ายการจัดเก็บและบริหารสินค้า
คงคลงั 

14.4 13.1 − บริษัทจ้างให้ยูดีเป็นผู้ บริหารการจัดเก็บและบริหาร
สินค้าคงคลงั โดยทําสญัญาจ้างเป็นรายปี ซึ่งเป็นอตัรา
ท่ีทําให้บริษัทประหยดัได้กว่าการดําเนินการเอง 

  − ซือ้เคร่ืองโทรศพัท์เคล่ือนท่ี 

 

158.2 

 

125 

 

− บริษัทซือ้โทรศพัท์เคล่ือนท่ีจากยูดีเพื่อนํามาจําหน่ายท่ี
ร้านดีแทคท่ีบริษัทเป็นเจ้าของ เป็นรายการท่ีตกลงตาม
เง่ือนไขและข้อตกลงทางการค้าตามธุรกิจปกติ และไม่
ทําให้บริษัทเสียเปรียบเม่ือเปรียบเทียบกับเง่ือนไขและ
คณุภาพของบริการท่ีบริษัทได้รับจากผู้ขายรายอ่ืน 

  

  − เงินปันผลรับ 

 

20 

 

30 
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บริษัทท่ีเกี่ยวข้อง/ 

ความสัมพันธ์กับบริษัท 
ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการระหว่างกัน 

สําหรับรอบปีบัญชีสิน้สุด 

 ณ 31 ธันวาคม 2549 

(ล้านบาท) 

มูลค่ารายการระหว่างกัน 

สําหรับปีบัญชีสิน้สุด 

ณ 31 ธันวาคม 2550 

(ล้านบาท) 
เหตุผลและความจําเป็นของการทาํรายการ 

งบการเงินรวม งบการเงินรวม 

3 ยูเทล 

ประกอบธุรกิจจําหน่ายและ

บริการติดตัง้ระบบส่ือสาร 

โทรคมนาคม บริการ

บํารุงรักษาเคร่ืองมือ 

อปุกรณ์ระบบส่ือสาร

โทรคมนาคม  

− เป็นบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั 

− ปัจจุบนั เบญจจินดา โฮลดิง้ถือหุ้นในยู

เทลร้อยละ 99.99  

− กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามของบริษัท 

ได้แก่ นายบุญชัย เบญจรงคกุล เป็น

กรรมการผู้ มีอํานาจและผู้ ถือหุ้ นราย

ใหญ่ในเบญจจินดา โฮลดิง้  

− กลุ่มเบญจรงคกุลถือหุ้นร้อยละ 100.0 

ในเบญจจินดา โฮลดิง้ 

--  ค่าบริการจ่าย การซอ่มบํารุง และ        
ติดตัง้อปุกรณ์โทรคมนาคม 

1,614.4 1.783 − บริษัทจ้างยูเทลเพื่ อให้บ ริการบํารุงรักษาอุปกรณ์
โท ร ค ม น า ค ม  (Telecommunication Equipment) 
ทัง้หมดของบริษัท รวมทัง้ติดตัง้อุปกรณ์เพิ่มเติมตาม
ส ถ า นี ฐ า น  (Cell Sites) ท่ี เพิ่ ม ขึ น้  โด ย คิ ด อั ต รา
ค่าบริการจากค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้บวกค่าแรงโดยเป็น
อตัราการค้าปกติ 

− เป็นลักษณะงานท่ีต้องใช้ความชํานาญเฉพาะด้าน 
รวมถึงต้องคํานงึถึงการรักษาความลบัทางธุรกิจด้วย 

− เจ้าหนีก้ารค้า 

− เงินทดรองแก่บริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั (ค่า
ไฟฟ้าค้างรับท่ีบริษัทเรียกเก็บจากยู
เทล) 

− ขายทรัพย์สิน 

− เงินทดรองจากบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั 

286.7 

- 

 

 

0.4 

0.8 

304.9 

- 

 

 

- 

9 

4 ยูไอเอช 

ประกอบธุรกิจการให้เช่า

วงจรส่ือสญัญาณความเร็ว

สงู  

โดยผ่านโครงข่ายใยแก้ว 

นําแสงทัว่ประเทศ 

− เป็นบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั 

− ปัจจุบนัเบญจจินดา โฮลดิง้ ถือหุ้นในยู

ไอเอชร้อยละ 75    

− กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามของบริษัท 

ได้แก่ นายบุญชัย เบญจรงคกุล เป็น

กรรมการผู้ มีอํานาจและผู้ ถือหุ้ นราย

ใหญ่ในเบญจจินดา โฮลดิง้  

− กลุ่มเบญจรงคกุลถือหุ้นร้อยละ 100.0 

ในเบญจจินดา โฮลดิง้ 

− รายได้จากการให้เช่าช่วงสถานีฐาน
และคา่ไฟฟ้า 

− คา่เช่าจ่ายวงจรความเร็วสงู (High-
Speed Leased Circuit) 

2.2 

 

14.8 

3.6 

 

15.1 

− บริษัทให้เช่าช่วงสถานีฐานและเรียกเก็บค่าไฟฟ้าตาม
สดัสว่นการใช้ท่ีเกิดขึน้จริง 

− บริษัทเช่าวงจรส่ือสัญ ญ าณ ความเร็วสูงโดยผ่าน
โครงข่ายใยแก้วนําแสงเพื่อให้บริษัทสามารถให้บริการ
การชําระเงิน Pay-Point ได้ 

− อัตราค่าเช่าเป็นรายการท่ีตกลงตามเง่ือนไขและ
ข้อตกลงทางการค้าตามธุรกิจปกติและเป็นอตัราค่าเช่า
ท่ีไม่ทําให้บริษัทเสียเปรียบเม่ือเทียบกับการเช่าจาก
เจ้าของโครงข่ายรายอ่ืน 

 

− เงินทดรองจากบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั 
(คา่เช่าค้างจ่าย) 

− ขายทรัพย์สิน 

6.7 

 

0.8 

12.2 

 

- 
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บริษัทท่ีเกี่ยวข้อง/ 

ความสัมพันธ์กับบริษัท 
ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการระหว่างกัน 

สําหรับรอบปีบัญชีสิน้สุด 

 ณ 31 ธันวาคม 2549 

(ล้านบาท) 

มูลค่ารายการระหว่างกัน 

สําหรับปีบัญชีสิน้สุด 

ณ 31 ธันวาคม 2550 

(ล้านบาท) 
เหตุผลและความจําเป็นของการทาํรายการ 

งบการเงินรวม งบการเงินรวม 

5 เทเลนอร์, 

 Telenor Consult, 

 Telenor Mobile, 

 Telenor ASA 

 (เรียกรวมกันว่า  

“กลุ่มเทเลนอร์”) 

เทเลนอร์, Telenor Consult, 

Telenor Mobile เป็นบริษัท

ย่อยของบริษัท Telenor 

ASA  

 

บริษัท Telenor ASA 

ประกอบธุรกิจโทรคมนาคม

ในประเทศนอร์เวย์ 

− เทเลนอร์เป็นผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ ของ

บริษัท 

− ปั จ จุบั น  ณ  วัน ท่ี  7 มี น าค ม  2551       

เทเลนอร์เป็นผู้ ถือหุ้ นในบริษัทร้อยละ 

32.71 

− Telenor ASA เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของ 

เท เล น อ ร์ ,  Telenor Consult, แ ล ะ 

Telenor Mobile 

− คา่ธรรมเนียมการจดัการ 
(Management Fee) 

133.3 151.5 − บริษัททําสัญญาจ้างกลุ่มเทเลนอร์ให้คําปรึกษาด้าน
การจัดการ โดยกลุ่มเทเลนอร์จะส่งผู้ มีประสบการณ์
และความสามารถมาร่วมบริหารงานในบริษัท อัตรา
ค่าธรรมเนียมท่ีบริษัทให้แก่กลุ่มเทเลนอร์ขึน้อยู่กับ
ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ของผู้บริหารท่ี
เข้ามาร่วมทํางานกบับริษัท 

− ในปี 2549 กลุม่เทเลนอร์ได้จดัการอบรมสมัมนาสําหรับ
ผู้ บริหารของบริษัท ซึ่งบริษัทได้ส่งผู้ บ ริหารเข้าร่วม
โครงการดังกล่าวเน่ืองจากเป็นการเพิ่มศักยภาพของ
ผู้บริหารของบริษัท บริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ี
เกิดขึน้ 

− เงินทดรองจากบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั 
(คา่ธรรมเนียมการจดัการค้างจ่าย) 

14.8 56 

   

 − เงินรับเพื่อสนบัสนนุทางการตลาด 7.5 - − บริษัทและกลุ่มเทเลนอร์ร่วมกันทําการตลาดเป็นครัง้
คราว ในแต่ละโครงการ บริษัทและกลุ่มเทเลนอร์จะตก
ลงร่วมกนัในเร่ืองการรับผิดชอบตอ่ค่าใช้จ่าย  − เงินทดรองแก่บริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั (เงิน

สนบัสนนุทางการตลาดค้างรับ) 
3.6 - 

6 บจ. ห้องเย็นและ

การเกษตรสากล  

ประกอบธุรกิจให้เช่า

อสงัหาริมทรัพย์ 

− เป็นบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั 

− นายบญุชยั เบญจรงคกลุ เป็นกรรมการ

ผู้ มีอํานาจลงนามของบริษัท และเป็น

กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามและ ผู้ ถือ

หุ้ นร้อยละ 33.3 ใน บจ. ห้องเย็นและ

การเกษตรสากล  

− กลุ่มเบญจรงคกุลถือหุ้นร้อยละ 100.0 

ในบจ. ห้องเย็นและการเกษตรสากล 

− คา่เช่าท่ีดิน 10.8 10.8 − บ ริ ษั ท เช่ า พื ้น ท่ี อ า ค า ร เพื่ อ ใ ห้ เป็ น ส ถ า น ท่ี ตั ้ง
ชุมสายโทรศัพท์ อัตราค่าเช่าอยู่ในอัตราเทียบเคียงได้
กับราคาตลาด โดยอัตราค่าเช่ารายเดือนในปัจจุบัน
เท่ากบั 100 บาทตอ่ตารางเมตร 
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บริษัทท่ีเกี่ยวข้อง/ 

ความสัมพันธ์กับบริษัท 
ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการระหว่างกัน 

สําหรับรอบปีบัญชีสิน้สุด 

 ณ 31 ธันวาคม 2549 

(ล้านบาท) 

มูลค่ารายการระหว่างกัน 

สําหรับปีบัญชีสิน้สุด 

ณ 31 ธันวาคม 2550 

(ล้านบาท) 
เหตุผลและความจําเป็นของการทาํรายการ 

งบการเงินรวม งบการเงินรวม 

7 บจ. คอนเนค วัน  

ประกอบธุรกิจให้บริการด้าน

ข้อมลู และแอพพลิเคชัน่

ตา่ง ๆ บนโทรศพัท์เคล่ือนท่ี 

− เป็นบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั 

− ปัจจุบันเบญจจินดา โฮลดิง้ ถือหุ้ นใน 

บจ. คอนเนค วนั ร้อยละ 49  

− กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามของบริษัท 

ได้แก่ นายบุญชัย เบญจรงคกุล เป็น

กรรมการผู้ มีอํานาจและผู้ ถือหุ้ นราย

ใหญ่ในเบญจจินดา โฮลดิง้  

− กลุ่มเบญจรงคกุลถือหุ้นร้อยละ 100.0 

ในเบญจจินดา โฮลดิง้ 

− คา่จ้าง Content Provider  828.3 1,105.7 − บริษัททําสัญญาว่าจ้าง บจ. คอนเนค วัน เพื่อเป็น 
Content Provider ให้กบับริษัท โดยมุ่งเน้นท่ีการพฒันา
บริการดาวน์โหลด Personal Ring Back Tone บริษัท
ตอบแทน บจ. คอนเนค วัน ในรูปแบบของส่วนแบ่ง
รายได้ (Revenue Sharing) 

− สดัส่วนการแบ่งรายได้ใกล้เคียงกับ Content Provider 
อ่ืน  

− นอกจากการพิจารณาเง่ือนไขส่วนแบ่งรายได้ บริษัทยงั
พิจารณาถึงความน่าเช่ือถือของผู้ให้บริการอีกด้วย 

− เจ้าหนีก้ารค้า 149.5 292.6 

− รายได้อ่ืน - เงินรับเพื่อสนบัสนนุคา่
โฆษณา 

− ลกูหนีก้ารค้า 

1.6 

 

- 

3.6 

 

0 

− เงินทดรองแก่บริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั (เงิน
สนบัสนนุคา่โฆษณาค้างรับ) 

0.3 1.1 

8. เทเลนอร์ โกลบอล์ 

เซอร์วิส 

     ประกอบธุรกิจให้บริการด้าน

การเช่ือมโยงเครือข่าย 

 

     เป็นบริษัทย่อยของบริษัท 

Telenor ASA ประกอบ

ธุรกิจโทรคมนาคมใน

ประเทศนอร์เวย์ 

− เป็นบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั 

− Telenor ASA เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของ 

เทเลนอร์ โกลบอล์ เซอร์วิส 

--  รายได้ค่าเช่ือมโยงโครงข่ายระบบ
โทรคมนาคม 

− ลกูหนีก้ารค้า 

− ต้นทนุคา่เช่ือมโยงเครือข่าย 

− เจ้าหนีก้ารค้า 

 

  

  

  

- 

 

- 

- 

- 

0.9 

 

0.9 

46.9 

23 

− บริษัท ดีแทค เนทเวอร์ จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้ทํา
สญัญาให้บริการเช่ือมโยงโครงข่ายระบบโทรคมนาคม
กบัเทเลนอร์ โกลบอล์ เซอร์วิส  
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บริษัทท่ีเกี่ยวข้อง/ 

ความสัมพันธ์กับบริษัท 
ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการระหว่างกัน 

สําหรับรอบปีบัญชีสิน้สุด 

 ณ 31 ธันวาคม 2549 

(ล้านบาท) 

มูลค่ารายการระหว่างกัน 

สําหรับปีบัญชีสิน้สุด 

ณ 31 ธันวาคม 2550 

(ล้านบาท) 
เหตุผลและความจําเป็นของการทาํรายการ 

งบการเงินรวม งบการเงินรวม 

9. บริษัทท่ีเก่ียวข้องกบัการ
ให้บริการโทรศพัท์ใน
ตา่งประเทศ 

บริษัท Digi Telcom 

(ประเทศมาเลเซีย) 

บริษัท Telenor Mobile AS 

(ประเทศนอร์เวย์) 

บริษัท JSC Kyivstar GSM 

(ประเทศยเูครน) 

บริษัท Grameen Phone 

(ประเทศปากีสถาน) 

บริษัท Pannon GSM  

(ประเทศฮงัการี) 

บริษัท Promate GSM 

(ประเทศมอนเตเนโก) 

บริษัท Sonofon A/S 

(ประเทศเดนมาร์ก) 

บริษัท Telenor Pakistan  

(ประเทศปากีสถาน) 

บริษัท Telenor d.o.o 

(ประเทศเซอร์เบีย) 

บริษัท Telenor Sverige AB 

(ประเทศสวีเดิน) 

− เป็นบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั 

− เทเลนอร์เป็นผู้ ถือหุ้ นในบริษัทร้อยละ 

32.71 แ ล ะ เป็ น ผู้ ถื อ หุ้ น ใน บ ริษั ท ท่ี

เก่ียวข้องตา่ง ๆ ได้แก่ 

บริษัท Digi Com ร้อยละ 61 

บริษัท Telenor Mobile AS  ร้อยละ 100 

บริษัท JSC Kyivstar GSM ร้อยละ 56.5 

บริษัท Grameen Phone ร้อยละ 62 

บริษัท Pannon GSM ร้อยละ 100  

บริษัท Promote GSM ร้อยละ 100 

บริษัท Sonofon A/S ร้อยละ 100 

บริษัท Telenor Pakistan ร้อยละ 100  

บริษัท Telenor d.o.o  ร้อยละ 100 

บริษัท Telenor Sverige AB ร้อยละ 100 

− รายได้จากการให้บริการโทรศพัท์ใน
ตา่งประเทศ 

213.6 278 − บริษัทเช่ือมโยงเครือข่ายกบัผู้ประกอบการท่ีเป็นบริษัทท่ี
เก่ียวข้องกันในต่างประเทศเป็นปกติของธุรกิจเพื่อให้
สามารถให้บริการข้ามแดนอตัโนมติั ซึง่รายการดงักล่าว
เป็นรายการท่ีตกลงตามเง่ือนไขและข้อตกลงทางการค้า
ตามธุรกิจปกติ โดยรายได้หรือค่าใช้จ่ายจากค่าบริการ
ข้ามแดนอัตโนมัติเป็นอัตรามาตรฐานซึ่งไม่แตกต่าง
จากอตัราตลาด 

− -ลกูหนีก้ารค้า 55.1 76.9 

− ต้นทนุการให้บริการโทรศพัท์ใน
ตา่งประเทศ 

6.5 7.4 
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ข้อ 11 รายการระหว่างกนั 
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บริษัทท่ีเกี่ยวข้อง/ 

ความสัมพันธ์กับบริษัท 
ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการระหว่างกัน 

สําหรับรอบปีบัญชีสิน้สุด 

 ณ 31 ธันวาคม 2549 

(ล้านบาท) 

มูลค่ารายการระหว่างกัน 

สําหรับปีบัญชีสิน้สุด 

ณ 31 ธันวาคม 2550 

(ล้านบาท) 
เหตุผลและความจําเป็นของการทาํรายการ 

งบการเงินรวม งบการเงินรวม 

10 บจ. ไอ. เอ็น. เอ็น. เรดโิอ 

(เปล่ียนช่ือจาก  

บจ. ไอ. เอ็น. เอ็น.  

เม่ือวนัท่ี 4 เมษายน 2549) 

และบริษัท สํานกัข่าว ไอ.

เอ็น.เอ็น (ประเทศไทย) 

จํากดั 

ประกอบธุรกิจการ

บริหารงานสถานีวิทยแุละ

ให้บริการด้านข้อมลูบน

โทรศพัท์เคล่ือนท่ี 

− เป็นบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั 

− นายบญุชยั เบญจรงคกลุ เป็นกรรมการ

ผู้ มีอํานาจลงนามของบริษัท และเป็น

กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามในบจ. ไอ. 

เอ็น. เอ็น. เรดิโอ  

− คา่บริการด้านข้อมลู 

− เจ้าหนีก้ารค้า 

 

 

− คา่ใช้จ่ายกิจกรรมทางการตลาด 

- 

- 

 
 

16.9 

39.2 

5.8 

 
 

36.4 

− บริษัท สํานกัข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น (ประเทศไทย) จํากดั เป็น
คอนเทนท์ โพรวายเดอร์ ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร
แก่ผู้ ใช้โทรศัพท์เคล่ือนท่ี และให้บริการแจ้งเตือนการ
ชําระค่าบริการท่ีเกินกําหนดเวลาโดยทางโทรศัพท์แก่
ลกูค้า 

− บริษัทซือ้เวลาจาก บจ. ไอ.เอ็น.เอ็น. เรดิโอ เพื่อโฆษณา
สินค้าและบริการของบริษัทผ่านทางรายการวิทย ุอตัรา
คา่บริการเป็นอตัราธุรกิจการค้าทัว่ไป 

--  เงินทดลองจากบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั - 11.3 

11 บจ. เศรษฐกิจร่วมด้วย

ช่วยกัน 

(เปล่ียนช่ือจาก บจ. ร่วม

ด้วยช่วยกนั เม่ือวนัท่ี 5 

มกราคม 2549) 

ประกอบธุรกิจการ

บริหารงานสถานีวิทย ุ

− เป็นบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั 

− นายบญุชยั เบญจรงคกลุ เป็นกรรมการ

ผู้ มีอํานาจลงนามของบริษัท และเป็น

กรรมการผู้ อํานาจลงนามและผู้ ถือหุ้น

ร้อยละ 100.0 ใน บจ. เศรษฐกิจร่วม

ด้วยช่วยกนั  

− คา่ใช้จ่ายกิจกรรมทางการตลาด 6.2 9 − บริษัทซือ้เวลาจาก บจ. เศรษฐกิจร่วมด้วยช่วยกัน เพื่อ
โฆษณาสินค้าและบริการของบริษัทผ่านทางรายการ
วิทย ุอตัราคา่บริการเป็นอตัราธุรกิจการค้าทัว่ไป 

− เงินทดรองจากบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั 
(คา่โฆษณาค้างจ่าย) 

6.4 - 
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บริษัทท่ีเกี่ยวข้อง/ 

ความสัมพันธ์กับบริษัท 
ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการระหว่างกัน 

สําหรับรอบปีบัญชีสิน้สุด 

 ณ 31 ธันวาคม 2549 

(ล้านบาท) 

มูลค่ารายการระหว่างกัน 

สําหรับปีบัญชีสิน้สุด 

ณ 31 ธันวาคม 2550 

(ล้านบาท) 
เหตุผลและความจําเป็นของการทาํรายการ 

งบการเงินรวม งบการเงินรวม 

12 บจ. ไพรเวท พร็อพเพอร์

ตี ้ 

ประกอบธุรกิจซือ้ จดัหา รับ 

เช่า ให้เช่า เช่าซือ้ ถือ

กรรมสิทธ์ิ อสงัหาริมทรัพย์ 

− เป็นบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั 

− นายบญุชยั เบญจรงคกลุ เป็นกรรมการ

ผู้ มีอํานาจลงนามของบริษัท และ เป็น

กรรมการผู้ อํานาจลงนามและผู้ ถือหุ้น

ร้อยละ 33.3 ใน บจ. ไพรเวท พร็อพ

เพอร์ตี ้ 

− กลุ่มเบญจรงคกุลถือหุ้นร้อยละ 100.0 

ในบจ. ไพรเวท พร็อพเพอร์ตี ้

− รายได้คา่บริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ี 

 

− คา่เช่าพืน้ท่ีภายในอาคารเบญจจินดา  
โฮลดิง้ 

- 

 

5 

0.2 

 

8.3 

− บริษัทเรียกเก็บค่าใช้บริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ีสําหรับ
ผู้บริหาร (เบอร์ VIP) 

− บริษัทเช่าพืน้ท่ีในอาคารเบญจจินดาเพื่อใช้เป็นสถานี
ท่ีตัง้ชุมสายโทรศัพท์จาก บจ. ไพรเวท พร็อพเพอร์ตี ้
โดยคิดอัตราค่าเช่าเป็นรายเดือน ซึ่งอัตราค่าเช่าใน
ปัจจุบันอยู่ท่ี 500 บาทต่อตารางเมตร ซึ่งเป็นอัตราท่ี
เทียบเคียงได้กบัอตัราตลาด 

− เงินทดรองจากบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั 
(คา่เช่าค้างจ่าย) 

1.9 - 

13 เบญจจนิดา โฮลดิง้  

ประกอบธุรกิจให้เช่า

ทรัพย์สิน  โดยเป็นการรับ

โอนสิทธิเรียกร้องจากยู

คอมตามสญัญาซือ้ขาย

ทรัพย์สินและหนีส้นิ 

ลงวนัที่ 26 มกราคม 

2549 

− เป็นบริษัทที่เก่ียวข้องกนั 

− น ายบุญ ชัย  เบ ญ จรงคกุล  เป็ น

กรรมการ 

− ผู้ มีอํานาจลงนามของบริษัท และ

เป็นกรรมการผู้มีอํานาจลงนามและ

ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ในเบญจจินดา โฮ

ลดิง้ 

− กลุ่ม เบญ จรงคกุลถือหุ้ น ร้อยละ 

100.0 ในเบญจจินดา โฮลดิง้ 

− ค่าบริการบริหารจดัการโครงข่าย ระบบ
สญัญาณสือ่สาร (Transmission 
Network) 

750.4 746.1 − บริษัทจ้างเบญจจินดา โฮลดิง้ เพ่ือให้บริการ บริหาร และ
บํารุงรักษาระบบเครือข่ายส่งสัญ ญ าณ  (Transmission 
Network) ทัง้หมดของบริษัท รวมทัง้ตดิตัง้ระบบเพ่ิมเติม โดย
คิดอตัราค่าบริการบํารุงรักษาเป็นอัตราเหมาจ่ายรายปีตาม
จํานวนสถานีฐาน (Cell Sites) ทัง้หมด สําหรับค่าบริการการ
ติดตัง้คิดตามปริมาณที่เกิดขึน้จริงในปี  

− ในการพิจารณาความเหมาะสมของการต่อสญัญาแต่ละครัง้ 
บริษัทจะพิจารณาถึงราคาค่าบริการที่เบญจจินดา โฮลดิง้
เสนอ รวมทัง้ปัจจัยอื่นๆที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้แน่ใจว่าอัตรา
ค่าบริการสมเหตสุมผล ไม่ทําให้บริษัทเสียเปรียบ 

− เป็นรายการที่สําคญัและต้องคํานึงถึงการรักษาความลบัทาง
ธุรกิจและความน่าเช่ือถือของผู้ บริการที่จะต้องสามารถ
รับรองความต่อเน่ืองของการทํางานของระบบเครือข่ายส่ง
สญัญาณเพ่ือรักษาระดับคุณภาพในการให้บริการแก่ลกูค้า
ของบริษัท รวมถึงค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึน้หากต้องเปลี่ยนตัว
ผู้ให้บริการอีกด้วย 

 

− เจ้าหนีก้ารค้า 

− ขายทรัพย์สิน 

− ขายเงินลงทนุในบริษัทย่อย 

− เงินทดรองรับ 

212.6 

2.5 

- 

- 

129.1 

- 

0.5 

0.2 



สว่นที่ 2 บริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์     บริษัท โทเท่ิล แอค็เซ็ส คอมมนูิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 

ข้อ 11 รายการระหว่างกนั 
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บริษัทท่ีเกี่ยวข้อง/ 

ความสัมพันธ์กับบริษัท 
ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการระหว่างกัน 

สําหรับรอบปีบัญชีสิน้สุด 

 ณ 31 ธันวาคม 2549 

(ล้านบาท) 

มูลค่ารายการระหว่างกัน 

สําหรับปีบัญชีสิน้สุด 

ณ 31 ธันวาคม 2550 

(ล้านบาท) 
เหตุผลและความจําเป็นของการทาํรายการ 

งบการเงินรวม งบการเงินรวม 

14. บริษัท บางแสนทาวน์

เฮ้าส์ จํากัด 

ประกอบธุรกิจให้เช่า

อสงัหาริมทรัพย์ 

− เป็นบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั 

− นายบญุชยั เบญจรงคกลุ เป็นกรรมการ

ผู้ มีอํานาจลงนามของบริษัท และเป็น

กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามและผู้ ถือหุ้น

ร้อยละ 33.3 ในบริษัทแสนทาวน์เฮ้าส์  

− กลุ่มเบญจรงคกุลถือหุ้นร้อยละ 100.0 

ในบริษัทแสนทาวน์เฮ้าส์ 

− คา่เช่าท่ีดิน 0.2 1.2 − บริษัทเช่าท่ีดินของบริษัท บางแสนทาวน์เฮ้าส์ จํากัด 
เพื่อใช้เป็นสถานท่ีปลูกสร้างอาคารชุมสายโทรศัพท์ 
อัตราค่าเช่าในปัจจุบันอยู่ท่ี 444.05 บาทต่อตารางวา
ตอ่ปี ซึง่เป็นอตัราท่ีเทียบเคียงได้กบัอตัราตลาด 

15. บริษัท เอกราย จาํกดั 

ประกอบธุรกิจให้เช่า 

− เป็นบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั 

− น า ง โท ร กุ น  เอ ส  เร เก ส ต้ า ร์  เ ป็ น

ก รรม ก ารบ ริษั ท  (ภ รรย าป ระธาน

เจ้าหน้าท่ีบริหาร) 

− คา่เช่าท่ีพกั - 2.9 − บริษัทเช่าท่ีพกัของคณุซิเว่ย์ เบรกเก้  

16. บริษัท คิง เพาเวอร์ 

สุวรรณภูมิ จาํกัด 

     ประกอบธุรกิจการประมลู

เพื่อบริหารจดัการ

สงัหาริมทรัพย์ และ

อสงัหาริมทรัพย์ 

− เป็นบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั 

− นายจุลจิตต์ บุณยเกตุ เป็นกรรมการ

บริษัท 

− คา่เช่าและค่าบริการศนูย์บริการ - 2 − บริษัทได้เช่าพืน้ท่ีศูนย์บริการในสนามบินสุวรรณภูมิ 
โดยทําสญัญาเช่าเป็นรายปี  



สว่นที่ 2 บริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์     บริษัท โทเท่ิล แอค็เซ็ส คอมมนูิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 

ข้อ 11 รายการระหว่างกนั 
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บริษัทท่ีเกี่ยวข้อง/ 

ความสัมพันธ์กับบริษัท 
ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการระหว่างกัน 

สําหรับรอบปีบัญชีสิน้สุด 

 ณ 31 ธันวาคม 2549 

(ล้านบาท) 

มูลค่ารายการระหว่างกัน 

สําหรับปีบัญชีสิน้สุด 

ณ 31 ธันวาคม 2550 

(ล้านบาท) 
เหตุผลและความจําเป็นของการทาํรายการ 

งบการเงินรวม งบการเงินรวม 

17. บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกันอื่น 

ๆ 

-  บจ. เอเอ็ม พีเอ็ม (ไทย

แลนด์) 

 

 

 

 

 

-  สหกรณ์ออมทรัพย์ เบญจ

มิตร จํากดั 

 

 

-  บจ. เวิลด์เพจ 

-  บจ. โฟนพ้อยต์ (ประเทศ

ไทย) 

-  บจ. เพย์พอยต์ 

-  บจ´ยนิูเวอร์แซล คอมมู

นิเคชัน่ เซอร์วิส  

 

-  บจ. มลัติมีเดีย แอนด์ 

เซอร์วิสเซส 

 

 

 

-  ระหว่างช่วงท่ีมีรายการระหว่างกนั บจ. 

เอเอ็ม พีเอ็ม (ไทยแลนด์) มีสถานะเป็น

บริษัทร่วมของบริษัทโดยการถือหุ้น

ทางอ้อม ปัจจบุนัไม่ได้เป็บบริษัทร่วม

ของบริษัทแล้ว 

 

 

-   พนกังานของบริษัทและยคูอมเป็นผู้ ถือ

หุ้นในสหกรณ์ออมทรัพย์ เบญจมิตร 

จํากดั 

 

  

เก่ียวข้องโดยการมีกรรมการหรือ

ผู้บริหารของบริษัทเป็นกรรมการใน

บริษัทท่ีเก่ียวข้องอ่ืน 

 

 

 

-   เบญจจินดาโฮลดิง้ถือหุ้นร้อยละ 100.0 

  

− เงินทดรองแก่บริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั 

− คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู 

 

− ลกูหนีก้ารค้า 

− คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู 

 

− เจ้าหนีก้ารค้าและเงินทดรองจาก

บริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั 

 

 

 

 

6.1 

(5.9) 

 

159.5 

(159.2) 

 

5.3 

 

 

6.1 

(5.9) 

 

159.6 

(159.2) 

 

0.2 

− ในอดีตบริษัทและบริษัทย่อยเคยมีรายการระหว่างกัน
กับบริษัทท่ีเก่ียวข้องกันอ่ืนๆ ซึ่งรายการดังกล่าวส่วน
ใหญ่ เป็น  รายการซื อ้ขายสิน ค้า รายการซื อ้ขาย
ทรัพย์สิน และรายการเงินกู้ ยืม บริษัทคู่สญัญาเหล่านี ้
หลายบริษัทประสบปัญหาทางการเงิน จึงทําให้บริษัท
หยดุทํารายการกับบริษัทเหล่านัน้แล้ว (เช่น บจ. เอเอ็ม
พี เอ็ม(ไทยแลนด์) เป็นลูกหนีบ้ ริษัทอยู่  ณ วันท่ี 31 
มี นาค ม  2550 จํ าน วน  139.7 ล้ านบ าท  และไม่ มี
ราย ก ารกั บ บ ริ ษั ท แ ล้ วตั ง้แ ต่ ปี  2542)  บ ริ ษั ท ได้
ดําเนินการเพื่อให้บริษัทท่ีเก่ียวข้องเหล่านีชํ้าระหนีท่ี้คง
ค้างกับบริษัท แต่ยังไม่ได้รับชําระ อย่างไรก็ตามบริษัท
ได้ตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูสําหรับยอดคงค้างท่ีคาดว่า
จะไม่ได้รับชําระแล้วเต็มจํานวน 

− ยอดเงินทดรองจ่ายจํานวน 5.1 ล้านบาท ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม 2549 เป็นเงินท่ีบริษัทหักจากพนักงานเพื่อ
นําส่ง สหกรณ์ออมทรัพย์ เบญจมิตร จํากดั (มีพนกังาน
ของบริษัท และพนกังานของยคูอม เป็นผู้ ถือหุ้น) ในไตร
มาสท่ี 1 ปี 2550  
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หมายเหต ุ

(1) เมื่อวนัที่ 26 มกราคม 2549 ยคูอมเข้าทําสญัญาซือ้ขายทรัพย์สินและหนีสิ้นของยคูอมกบัเบญจจินดา โฮลดิง้ และบจ. ไพรเวท พร็อพเพอร์ตี ้ตามมติที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2549 ลงวนัที่ 25 มกราคม 

2549 ยูคอมได้โอนทรัพย์สินและหนีส้ินตามสญัญาดงักล่าวและได้รับชําระเงินตามสญัญาจํานวน 1,525 ล้านบาทจากผู้ ซือ้เมื่อวนัที่ 16 กุมภาพนัธ์ 2549 มีผลทําให้บริษัทดงัต่อไปนีส้ิน้สภาพจากการเป็น

บริษัทย่อยของยคูอม 

 1 ยดีู 

 2 ยเูทล 

 3 บมจ. เวิลด์ เคเบิล้ เนทเวอร์ค 

 4 บจ. เลิร์น ทเูกเธอร์  

 5 บจ. มลัติมีเดีย แอนด์ เซอร์วิสเซส  

 6 บจ. เรียลไทม์  

 7 บจ. ยคูอม เอ็นเตอร์เทนเมนท์ บรอดคาสติง้  

 8 บจ. ยคูอม อินเตอร์เนชัน่แนล  

 9 บจ. ยไูนเต็ดคอมมนูิเคชัน่ ซบัสไครเบอร์  

 10 ยไูอเอช 

 11 บจ. ยไูนเต็ดบรอดแบนด์ เทคโนโลยี  

 

ทัง้นี ้บริษัทตามข้อ 1, 2, 10 และ 11 เป็นบริษัทที่มีการทํารายการระหว่างกันกบับริษัทเพื่อสนบัสนุนการดําเนินงานของบริษัท อาทิเช่น ทําหน้าที่เป็นตวัแทนจําหน่ายสินค้าของบริษัท ติดตัง้และบํารุงรักษา

อปุกรณ์สถานีฐานและอปุกรณ์ส่งสญัญาณ ให้บริการเช่าวงจรสื่อสญัญาณความเร็วสูงโดยผ่านโครงข่ายใยแก้วนําแสง ให้บริการเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เป็นต้น ตามรายละเอียดในตารางข้อมูล

ข้างต้น บริษัทตามข้อ 3 - 9 ไม่มีการทํารายการระหวา่งกนักบับริษัท 

(2) คณะกรรมการตรวจสอบได้ตรวจสอบเง่ือนไขของอํานาจการทําธุรกรรมกับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย และเห็นว่าขัน้ตอนการตรวจสอบอนุมติัรายการระหว่างกันและการตรวจสอบพิจารณาโดยคณะกรรมการ

ตรวจสอบตามกําหนดระยะเวลามีความเหมาะสมเพียงพอที่จะทําให้การทํารายการระหว่างกันระหว่างกลุ่มบริษัทที่รับความเสี่ยงกบับุคคลที่มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มกระทําโดยมีเง่ือนไขการค้าปกติและไม่

กระทบตอ่ผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ ถือหุ้นรายย่อย 

(3) ที่มาของลกัษณะความสมัพนัธ์ระหวา่งบริษัทกบับริษัททีเ่ก่ียวข้องที่เป็นนิติบคุคลสญัชาติไทย ได้จากกระทรวงพาณิชย์ 
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11.2 ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

รายการระหว่างกนัระหว่างบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนัท่ีสําคญั ได้แก่ การขายซิมการ์ดและบตัรเติม

เงินผ่านยดีู ซึง่บริษัทแต่งตัง้ให้เป็นตวัแทนจดัจําหน่าย การจดัจ้างยคูอมในการให้บริการซ่อมบํารุงระบบเครือข่ายส่งสญัญาณ 

(Transmission Network) (ซึง่หลงัจากวนัท่ี 26 มกราคม 2549 ได้เปลี่ยนบริษัทคู่สญัญาเป็นเบญจจินดา โฮลดิง้) การจดัจ้างยู

เทลในการบํารุงรักษาอปุกรณ์โทรคมนาคม (Telecommunications Equipment) ทัง้หมดของบริษัท และการจดัจ้าง บจ. คอน

เนค วนั เป็น Content Provider ให้กบับริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการระหวา่งกนัดงักลา่วตามตารางใน

ข้อ 11.1 - รายการระหว่างกนัของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนัในปี 2549 และปี 2550  ภายใต้กรอบ

ที่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุติัให้เข้าทํารายการระหวา่งกนั (IPT Mandate)  

สําหรับรายการอื่นท่ีไม่ได้อยู่ในขอบข่ายของ IPT Mandate คณะกรรมการได้รับรายงานสรุปการทํารายการเป็นรายไตรมาส 

และเห็นว่าการเข้าทํารายการระหว่างกันท่ีเกิดขึน้ในปี 2549 และปี 2550 มีเง่ือนไขทางการค้าและไม่ทําให้บริษัทและผู้ ถือ

หุ้นส่วนน้อยเสียผลประโยชน์ รายการระหว่างกนัท่ีผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบในระหว่างปี ปี 2549 ถึงปี 

2550 สามารถสรุปได้ดงันี ้

รายการทีอ่ยู่ภายใต ้IPT Mandate 

หน่วย : ล้านบาท 

 รายการ ปี 2549 ปี 2550 
ยดีู ขายซิมการ์ด โทรศพัท์ ชดุเลขหมาย และบตัรเติมเงิน 27,916 25,819 
ยดีู ซือ้ เครืองโทรศพัท์ และอปุกรณ์เสริม 158 125 
ยคูอม คา่บริการจ่าย – การบํารุงรักษา Transmission Network 96 - 
ยเูทล คา่บริการจ่าย – การบํารุงรักษาอปุกรณ์โทรคมนาคม 1,614 1,783 
คอนเนค วนั คา่บริการจ่าย – Content Provider Application 828 1,109 
ยไูอเอช คา่เช่าจ่าย – วงจรความเร็วสงู   15 15 
ยไูอเอช คา่เช่ารับ – สถานีฐานและคา่ไฟฟ้า   - 4 
เบญจจินดา โฮลดิง้ คา่บริการจ่าย – การบํารุงรักษา Transmission Network - 746 
ไพรเวท พร๊อพเพอร์ตี ้ คา่เช่าอาคาร - 9 
ไอเอ็นเอ็น คา่โฆษณาประชาสมัพนัธ์จ่าย - 72 
เทเลนอร์ คา่ธรรมเนียมการจดัการ - 151 
บริษัทย่อยและบริษัทร่วมของ 

เทเลนอร์ 
คา่ใช้จ่ายการให้บริการข้ามแดนอตัโนมติั - 7 

บริษัทย่อยและบริษัทร่วมของ 
เทเลนอร์ 

รายได้จากการให้บริการข้ามแดนอตัโนมติั - 278 

ห้องเย็นและการเกษตรสากล คา่เช่าอาคาร - 11 
ยดีู คา่บริการจ่าย – การบริหารสินค้าคงคลงั - 14 
ยดีู ให้การสนบัสนนุคา่ใช้จ่ายทางการตลาด - 34 
ยคูอม รายได้จากการขายสิทธิการให้บริการเติมเงิน E-Refill  - 182 
ยคูอม รายได้จากการขายบตัรเติมเงิน - 243 
ยคูอม คา่นายหน้าจ่าย - 5 
เศรษฐกิจ ร่วมด้วยช่วยกนั คา่โฆษณาประชาสมัพนัธ์จ่าย - 9 
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รายการทีไ่ม่อยู่ภายใต ้IPT Mandate 
หน่วย : ล้านบาท 

 รายการ ปี 2549  ปี 2550 
เบญจจินดา โฮลดิง้ คา่บริการจ่าย – การบํารุงรักษา Transmission 

Network 
750 - 

ไพรเวท พร๊อพเพอร์ตี ้ คา่เช่าอาคาร 5 - 
ไอเอ็นเอ็น คา่โฆษณาประชาสมัพนัธ์จ่าย 19 4 
เทเลนอร์ คา่ธรรมเนียมการจดัการ 133 - 
เทเลนอร์ เงินรับเพื่อสนบัสนนุทางการตลาด 7 - 
บริษัทย่อยและบริษัทร่วมของ 

เทเลนอร์ 
คา่ใช้จ่ายการให้บริการข้ามแดนอตัโนมติั 6 - 

บริษัทย่อยและบริษัทร่วมของ 
เทเลนอร์ 

รายได้จากการให้บริการข้ามแดนอตัโนมติั 214 - 

ห้องเย็นและการเกษตรสากล คา่เช่าอาคาร 11 - 
ยดีู คา่บริการจ่าย – การบริหารสินค้าคงคลงั 14 - 
ยดีู ให้การสนบัสนนุคา่ใช้จ่ายทางการตลาด 156 - 
ยดีู เงินปันผลรับ 20 30 
ยคูอม  รายได้จากการขายสิทธิการให้บริการเติมเงิน E-Refill  76 - 
ยคูอม รายได้จากการขายบตัรเติมเงิน - - 
ยคูอม คา่นายหน้าจ่าย 3 - 
บริษัทย่อยและบริษัทร่วมของ 

เทเลนอร์ 
รายได้จากการให้บริการเครือข่าย - 47 

บริษัทย่อยและบริษัทร่วมของ 
เทเลนอร์ 

ต้นทนุจากการให้บริการเครือข่าย -        1 

เศรษฐกิจ ร่วมด้วยช่วยกนั คา่โฆษณาประชาสมัพนัธ์จ่าย 6 - 
เอกราย คา่เช่าจ่าย - 3 
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11.3 มาตรการขัน้ตอนการอนุมัตกิารทาํรายการระหว่างกัน 

บริษัทได้กําหนดนโยบายและขัน้ตอนการทํารายการระหวา่งกนัเพ่ือให้รายการระหวา่งบคุคลหรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง

เป็นไปอย่างโปร่งใส และเพ่ือเป็นการรักษาผลประโยชน์ของบริษัท โดยสามารถสรุปนโยบายและขัน้ตอนดงักลา่วได้ดงันี ้

บริษัทมีนโยบายที่จะยดึมัน่ตอ่ข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศสิงคโปร์ในการดําเนินการเก่ียวกบัการทํารายการ

ระหวา่งกนัอย่างเคร่งครัด โดยข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศสิงคโปร์กําหนดให้บริษัทขอมติจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

(IPT Mandate หรือ General Mandate) เป็นการลว่งหน้าสําหรับรายการระหวา่งกนัท่ีเกิดขึน้เป็นประจําทกุปีและเป็นรายการท่ี

จําเป็นต้องทําเพ่ือสนบัสนนุการดําเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท ได้แก ่

(1) รายการซือ้ขายสินค้ากบับคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง รวมถึงซิมการ์ดและบตัรเติมเงิน 

(2) การรับหรือให้บริการ รวมถึงการจ้างบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้งเพ่ือให้บริการซอ่มบํารุงระบบส่งสญัญาณและ

อปุกรณ์โทรคมนาคมอื่น ๆ  

(3) การเช่าทรัพย์สินและวงจรกบับคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั 

(4) การจ่ายคา่นายหน้าแก่บคุคลที่เก่ียวโยงกนั 

ในการขอมติดังกล่าว บริษัทจะต้องจัดให้มีท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ (Independent Financial Advisor : IFA) เพ่ือให้

ความเห็นในเร่ืองความสมเหตสุมผลของราคา หรือมลูคา่ตอบแทนในการทํารายการระหวา่งกนั เพ่ือให้แน่ใจวา่รายการระหวา่ง

กนันัน้มีเง่ือนไขธุรกิจการค้าทัว่ไปและไม่ทําให้บริษัทและผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยเสียประโยชน์  

นอกเหนือจากการขอมติจากผู้ ถือหุ้นตาม IPT Mandate แล้ว บริษัทยงัได้กําหนดขัน้ตอนการอนมุติัรายการระหวา่งกนัที่เกิดขึน้

จริงในระหวา่งปี ตามกรอบที่ได้รับอนมุติัจากผู้ ถือหุ้น ดงันี ้

(1) ในกรณีที่มลูคา่ของรายการตัง้แต ่500,000 บาทขึน้ไป ผู้บริหารระดบัสงูจะเป็นผู้สอบทานและอนมุติัรายการ 

(2) ในกรณีที่มลูคา่รายการเท่ากบัหรือมากกวา่ 10 ล้านบาท ผู้บริหารระดบัสงูจะเป็นผู้สอบทานและอนมุติัรายการ 

นอกจากนัน้ หน่วยงานตรวจสอบภายในจะทําหน้าท่ีตรวจสอบ การกําหนดราคารวมถึงเง่ือนไขอื่น ๆ สําหรับ

รายการระหว่างกนันัน้วา่เป็นไปตามเง่ือนไขการค้าปกติและก่อความเสียหายให้กบับริษัทและผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย

หรือไม่ ในกรณีท่ีหน่วยงานตรวจสอบภายในเห็นว่ารายการระหว่างกันไม่ได้เป็นไปตามเง่ือนไขการค้าปกติ ก็

จะจัดทํารายงานการสอบทานรายการระหว่างกัน (IPT Review Report) และส่งให้คณะกรรมการตรวจสอบ

เป็นรายไตรมาส 

(3) ในกรณีท่ีมลูคา่รายการเท่ากบัหรือมากกวา่ 100 ล้านบาท คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องสอบทานและอนมุติั

รายการก่อนที่บริษัทจะสามารถดําเนินการทําสญัญาหรือตกลงเข้าทํารายการได้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบ

จะพิจารณาการกําหนดราคาและเง่ือนไขของรายการโดยเปรียบเทียบกบัวิธีปฏิบติัทัว่ไปในอตุสาหกรรม 

นอกจากขัน้ตอนการอนมุติัที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว บริษัทยงัมีระบบภายในที่ตรวจทาน ให้ความเห็นชอบ ให้มีการเปิดเผยการทํา

ธุรกรรมระหว่างผู้ ท่ีอาจมีความขัดแย้ง และจัดให้มีการขออนุมัติจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น (สําหรับรายการระหว่างกันท่ีมีมูลค่า

รายการมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 5 ของสินทรัพย์ท่ีมีตัวตนสุทธิของบริษัทในระหว่างปี โดยหมายความรวมถึง ทรัพย์สิน

ประเภทสิทธิการใช้อปุกรณ์ตามสญัญาร่วมการงานด้วย – โปรดพิจารณารายละเอียดสินทรัพย์ใน ส่วนท่ี 2 ข้อ 5 ทรัพย์สินใน

การประกอบธุรกิจ) แล้วแตก่รณี เพ่ือให้สอดคล้องกบัข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศสิงคโปร์ 

ภายหลงับริษัทนําหุ้นของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทมีนโยบาย

ท่ีจะปฏิบัติตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ/หรือประกาศของสํานักงาน ก.ล.ต. อย่างเคร่งครัด

เช่นเดียวกัน โดยบริษัทจะพิจารณาแบ่งประเภทรายการและวัดค่าขนาดรายการระหว่างกันตามเกณฑ์พิจารณารายการท่ี
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กําหนดในประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบติัการของบริษัทจด

ทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกัน พ.ศ. 2546 และจัดให้มีการดําเนินการให้เป็นไปตามประกาศดังกล่าว รวมถึงให้มีอนุมัติ

รายการโดย ฝ่ายจดัการ คณะกรรมการบริษัท และท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น แล้วแตก่รณี นอกจากนี ้บริษัทได้กําหนดให้สายงาน Legal 

เป็นผู้ดูแลให้มั่นใจในการดําเนินการให้ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ท่ีกําหนดโดยตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและสํานักงาน 

ก.ล.ต. รวมถึงติดตามรายงานให้บริษัทรับทราบถึงกฏระเบยีบและข้อบงัคบัท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอ   

11.4 นโยบายและแนวโน้มการทาํรายการระหว่างกันในอนาคต 

ในอนาคตบริษัทอาจมีการเข้าทํารายการระหว่างกันตามความจําเป็นในการประกอบธุรกิจ โดยหมายความรวมถึงการ

ปฏิบติัการตา่งๆ ที่บริษัทได้ตดัสินใจที่จะไม่ดําเนินการเอง (เช่น การบริหาร ซอ่มบํารุงและติดตัง้โครงข่ายระบบสญัญาณสื่อสาร

และอุปกรณ์โทรคมนาคม การจดัจําหน่ายซิมการ์ดและบตัรเติมเงิน การรับคําปรึกษาด้านการจดัการ และการเช่าและให้เช่า

ทรัพย์สิน) ซึ่งอาจเป็นรายการท่ีต้องอาศัยผู้ เช่ียวชาญเฉพาะด้าน โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะดําเนินการให้บริษัทจ้างท่ี

ปรึกษาเพ่ือให้ความเห็นในรายการดังกล่าว โดยการเข้าทํารายการจะตัง้อยู่บนเง่ือนไขทางการค้าโดยสามารถอ้างอิงได้กับ

เง่ือนไขของธุรกิจประเภทเดียวกันท่ีบริษัทกระทํากับบุคคลภายนอก บริษัทจะต้องปฏิบัติตาม พรบ. หลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ ข้อบังคบั ประกาศ คําสัง่ หรือข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ

สิงคโปร์ รวมถึงการปฏิบติัตามข้อกําหนดและปฏิบติัเก่ียวกบัการเปิดเผยข้อมลูการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนั และการได้มาหรือ

จําหน่ายไปซึง่สินทรัพย์ท่ีสําคญัของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทย่อย นอกจากนี ้บริษัทจะทําการเปิดเผยรายการระหว่างกนัไว้

ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินท่ีได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีของบริษัท แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) 

และรายงานประจําปี (แบบ 56-2) รวมถึงการเปิดเผยข้อมลูผ่านระบบ ELCID ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย  

บริษัทพิจารณานโยบายและขัน้ตอนในการปรับปรุงการกํากับดูแลกิจการท่ีดีซึ่งรวมถึงการเข้าทํารายการระหว่างกันอย่าง

ตอ่เน่ือง เพ่ือให้เกิดความมัน่ใจวา่ได้ปฏิบติัตามข้อกําหนดตา่ง ๆ ตามท่ีกลา่วข้างต้น สําหรับแนวโน้มการทํารายการระหว่างกนั

ในอนาคตนัน้อาจยงัคงมีอยู่ในส่วนท่ีเป็นการดําเนินการทางธุรกิจตามปกติของบริษัท ซึง่บริษัทจะดําเนินการด้วยความโปร่งใส

และปฏิบติัตามคูมื่อซึง่สอดคล้องกบัข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์และหน่วยงานอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด 
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1122  ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินการฐานะการเงนิและผลการดาํเนินการ  

12.1 งบการเงนิ 

12.1.1 ช่ือผู้สอบบัญชีสาํหรับงบการเงนิของบริษัทและงบการเงนิรวม 

สําหรับงบการเงินปี 2548  

รุทร เชาวนะกวี 

ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบยีน 3247 

บจ. สํานกังาน เอนิส์ท แอนด์ ยงั  

สําหรับงบการเงินปี 2549 

สมุาลี รีวราบณัฑิต 

ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบยีน 3970 

บจ. สํานกังาน เอนิส์ท แอนด์ ยงั 

สําหรับงบการเงินปี 2550 

สมุาลี รีวราบณัฑิต 

ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบยีน 3970 

บจ. สํานกังาน เอนิส์ท แอนด์ ยงั   

12.1.2 สรุปรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา ซึ่งผู้สอบผู้สอบบญัชีได้ให้ความเหน็อย่าง
 ไม่มีเง่ือนไข 

ผู้สอบบญัชีได้ให้ความเห็นสําหรับงบการเงินปี 2548 ดงันี ้

งบการเงินแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2548 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปีสิน้สุดวัน

เดียวกันของบริษัทและบริษัทย่อย โดยถูกต้องตามท่ีควรในสาระสําคัญตามหลกัการบัญชีที่รับรองทัว่ไป  

โดยงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะของบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2547 

และสําหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนัที่แสดงเปรียบเทียบไว้ ณ ท่ีนี ้ตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีท่านอื่นในสํานกังาน

เดียวกนั ซึง่ได้แสดงความเห็นไว้อย่างไม่มีเง่ือนไข แต่ได้ให้ข้อสงัเกตเก่ียวกบัความไม่แน่นอนของผลของคดี

ฟ้องร้องและข้อพิพาททางการค้าบางประการตามรายงานการสอบบญัชีลงวนัที่ 4 กมุภาพนัธ์ 2548 ทัง้นีไ้ด้

ขอให้สงัเกตในเร่ืองคดีฟ้องร้องและข้อพิพาททางการค้าตามหมายเหตปุระกอบงบการเงิน และการเปิดเผย

หมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีอธิบายความแตกต่างระหว่างหลกัการบัญชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย

และและการปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีระหวา่งประเทศ (IFRS) 

ผู้สอบบญัชีได้ให้ความเห็นสําหรับงบการเงินปี 2549 ดงันี ้

งบการเงินแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปีสิน้สุดวัน

เดียวกันของบริษัทและบริษัทย่อย โดยถูกต้องตามท่ีควรในสาระสําคัญตามหลกัการบัญชีท่ีรับรองทัว่ไป  

โดยงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะของบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2548 

และสําหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนัที่แสดงเปรียบเทียบไว้ ณ ที่นี ้ตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีท่านอื่นในสํานกังาน

เดียวกนั ซึง่ได้แสดงความเห็นไว้อย่างไม่มีเง่ือนไข แต่ได้ให้ข้อสงัเกตเก่ียวกบัความไม่แน่นอนของผลของคดี

ฟ้องร้องและข้อพิพาททางการค้าบางประการตามรายงานการสอบบญัชีลงวนัท่ี 8 กุมภาพนัธ์ 2549 ทัง้นี ้

ได้ขอให้สังเกตในเร่ืองคดีฟ้องร้องและข้อพิพาททางการค้าตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน และการ
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เปิดเผยหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีอธิบายความแตกต่างระหว่างหลักการบัญชีท่ีรับรองทั่วไปใน

ประเทศไทยและและการปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีระหวา่งประเทศ (IFRS) 

ผู้สอบบญัชีได้ให้ความเห็นสําหรับงบการเงินปี 2550 ดงันี ้

งบการเงินแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปีสิน้สุดวัน

เดียวกนัของบริษัทและบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท โดยถกูต้องตามท่ีควรในสาระสําคญัตามหลกัการ

บญัชีรับรองทัว่ไป โดยได้ขอให้สงัเกตในเร่ืองการเปลี่ยนนโยบายการบญัชีเก่ียวกับการบนัทึกเงินลงทนุใน

บริษัทย่อยและบริษัทร่วม และคดีฟ้องร้องและข้อพิพาททางการค้าตามหมายเหตปุระกอบงบการเงิน และ

การเปิดเผยหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีอธิบายความแตกต่างระหว่างหลกัการบัญชีท่ีรับรองทั่วไปใน

ประเทศไทยและมาตรฐานการบญัชีสากล นัน้ไม่ใช่ข้อมลูท่ีต้องเปิดเผยในงบการเงินพืน้ฐานตามหลกัการ

บญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย แต่มีวตัถุประสงค์เพียงเพ่ือเป็นการให้ข้อมูลเบือ้งต้นเท่านัน้ ซึ่งผู้สอบ

บญัชีไม่ได้ตรวจสอบข้อมลูเหลา่นัน้ จงึไม่สามารถเสนอรายงานการสอบบญัชีตอ่ข้อมลูเหลา่นัน้ได้ 

12.1.3 ตารางสรุปงบการเงนิรวม 

งบดุล 

 2548 2549 2550 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

สินทรัพย์       

สินทรัพย์หมุนเวยีน       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,166.83 1 1,816.01 2 3,276.66 3 

ลกูหนีก้ารค้า-สทุธิ 2,221.90 3 2,710.31 3 3,010.13 3 

ลกูหนีก้ารค้าของกิจการที่เก่ียวข้องกนั 5,202.91 6 5,169.43 5 4,984.30 5 

เงินทดรองแก่กิจการที่เก่ียวข้องกนั 2.87 0 4.05 0 1.49 0 

สินค้าคงเหลือ-สทุธิ 117.92 0 80.23 0 121.53 0 

สินทรัพย์หมนุเวียนอื่น 2,105.57 2 1,833.52 2 2,238.47 2 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 10,818.00 12 11,613.55 12 13,595.08 13 

       

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน       

เงินฝากสถาบนัการเงิน 1.04 0 1.04 0 0.77 0 

เงินลงทนุในบริษัทร่วมซึง่บนัทกึโดยวิธีสว่นได้สว่นเสีย 139.71 0 231.06 0 239.73 0 

เงินลงทนุระยะยาวอื่น 323.72 0 199.69 0 199.60 0 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เก่ียวข้องกนั 1.87 0 0.22 0 0.45 0 

ลกูหนีค้า่ตอบแทนการโอนสิทธิ - สทุธิ 579.74 1 579.74 1 579.74 1 

ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ - สทุธิ 4,524.60 5 4,407.21 5 4,858.35 5 

สิทธิการใช้อปุกรณ์รอตดับญัชี-สทุธิ 67,358.35 77 72,763.03 76 73,812.56 73 

เคร่ืองมือและอปุกรณ์สมัปทานระหวา่งติดตัง้ 383.10 0 1,766.24 2 2,896.73 3 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 816.41 1 977.37 1 1,191.54 1 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอื่น 2,102.67 3 2,546.95 3 3,500.58 3 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 76,231.23 88 83,472.55 88 87,280.05 87 

สินทรัพย์รวม 87,049.22 100 95,086.10 100 100,875.14 100 



สว่นที่ 2 บริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์  บริษัท โทเท่ิล แอค็เซ็ส คอมมนูิเคชัน่ จํากดั (มหาชน)      

ข้อ 12 ฐานะการเงินและผลการดําเนินการ 

สว่นที่ 2 หน้า 132 

 

 2548 2549 2550 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

หนีส้ิน       

หนีส้ินหมุนเวียน        

เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 3,400.00 4 1,000.00 1 - 0 

เจ้าหนีท้รัสต์รีซีท 2,090.57 2 1,667.88 2 50.93 0 

เจ้าหนีก้ารค้า 4,310.45 5 6,083.88 6 8,668.44 9 

เจ้าหนีก้ารค้ากิจการที่เก่ียวข้องกนั 374.08 0 499.32 1 755.37 1 

เงินทดรองจากบริษัทที่เก่ียวข้องกนั 52.58 0 43.85 0 95.80 0 

สว่นของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึง่
ปี 

158.81 0 5,657.60 6 1,657.60 2 

สว่นของหุ้นกู้ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึง่ปี 15,448.70 18 - 0 5,500.00 5 

สว่นของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึง่
ปี 

37.94 0 - 0 - 0 

หนีส้ินหมนุเวียนอืน่ 5,700.63 7 7,475.98 8 8,142.33 8 

รวมหนีส้นิหมุนเวียน 31,573.76 36 22,428.51 24 24,870.48 25 

       

หนีส้ินไม่หมุนเวยีน       

เงินกู้ยืมระยะยาว - สทุธิจากสว่นที่ถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึง่ปี 

4,755.69 5 10,910.91 11 9,253.30 9 

หุ้นกู้-สทุธิจากสว่นที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึง่ปี 14,000.00 16 20,000.00 21 14,500.00 14 

หุ้นกู้แปลงสภาพ - สทุธิจากสว่นที่ถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึง่ปี    

- 0 - 0 - 0 

สํารองผลประโยชน์พนกังาน - เงินชดเชยเมื่อออกจาก
งาน 

63.62 0 71.29 0 79.67 0 

หนีส้ินไม่หมนุเวียนอื่น 137.19 0 218.89 0 305.65 0 

รวมหนีส้นิไม่หมุนเวียน 18,956.50 22 31,201.09 33 24,138.62 24 

รวมหนีส้นิ 50,530.26 58 53,629.60 56 49,009.10 49 

       

ส่วนของผู้ถือหุ้น        

ทนุจดทะเบียน 5,278.16  5,114.16  4,744.16  

ทนุออกจําหน่ายและชําระเต็มมลูค่าแล้ว 4,744.16 5 4,580.16 5 4,735.62 5 

สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั 20,794.74 24 20,794.74 22 23,543.45 23 

หุ้นรอการลดทนุจากการระงบัข้อพิพาท (1,797.35) 0 - 0   

สว่นเกินทนุที่เป็นสว่นของบริษัทย่อยซึง่เกิดจากที่บริษัท
ซือ้บริษัทย่อยต่ํากวา่มลูคา่ตามบญัชี 

- 0 - 0 1,647.14 2 

 

กําไรสะสม       

จดัสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย 535.00 1 535.00 1 560.06 1 

ยงัไม่ได้จดัสรร 12,242.40 14 15,546.60 16 21,362.96 21 

สว่นของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยของบริษัทยอ่ย 0 - 0 - 16.80 0 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 36,518.95 42 41,456.50 44 51,866.03 51 

รวมหนีส้นิและส่วนของผู้ถือหุ้น 87,049.22 100 95,086.10 100 100,875.14 100 

หมายเหตุ  
* รายการบญัชีบางรายการได้มีการจดัใหม่เพื่อให้สอดคล้องกบัการจดัประเภทรายการบญัชีของงวดปัจจบุนั 
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งบกาํไรขาดทนุ 

หมายเหตุ  
* รายการบญัชีบางรายการได้มีการจดัใหม่เพื่อให้สอดคล้องกบัการจดัประเภทรายการบญัชีของงวดปัจจบุนั 

 

 2548 2549 2550 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

รายได้จากการขายและการให้บริการ       

รายได้จากการให้บริการโทรศพัท์  41,978.88 97 47,013.38 97 64,491.29 98 

รายได้จากการขายเคร่ืองโทรศพัท์และชดุเลขหมาย 833.56 2 1,159.33 2 735.21 1 

รายได้จากการดําเนินงานอื่น 316.21 1 301.17 1 363.98 1 

รวมรายได้จากการขายและการให้บริการ 43,128.65 100 48,473.88 100 65,590.49 100 

       

ต้นทนุขายและการให้บริการ       

ต้นทนุการให้บริการโทรศพัท์ (26,161.34) -61 (29,455.85) -60 (44,341.69) -68 

ต้นทนุขายเคร่ืองโทรศพัท์และชดุเลขหมาย (313.82) -1 (327.05) -1 (365.88) -1 

คา่ใช้จ่ายในการขายและการบริหาร (7,043.48) -16 (8,366.53) -17 (10,269.46) -16 

รวมค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงาน (33,518.64) -78 (38,149.43) -78 (54,977.03) -84 

       

กาํไรจากการดาํเนินงาน 9,610.01 22 10,324.45 22 10,613.46 16 

ดอกเบีย้รับ 15.99 0 133.39 0 197.90 0 

กําไรจากการขายเงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผื่อขาย - 0 55.38 0 -  

รายได้อื่น 237.64 1 142.46 0 182.25 0 

กําไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปลี่ยน (79.52) 0 8.87 0 (17.40) 0 

กาํไรจากการดาํเนินงาน - สุทธ ิ 9,784.12 23 10,664.55 22 10,976.21 17 

       

สว่นแบง่กําไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วมตามวิธีสว่นได้

เสีย 

38.59 0 111.34 0 38.68 
0 

กาํไรก่อนต้นทนุการกู้ยืมและภาษีเงนิได้ 9,822.71 23 10,775.89 22 11,014.88 17 

ต้นทนุการกู้ยืม (3,573.20) -8 (3,377.82) -7 (2,327.86) -4 

ภาษีเงินได้นิติบคุคล (1,638.54) -4 (2,460.52) -5 (2,845.76) -4 

ขาดทนุสทุธิสว่นที่เป็นของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย        ของ

บริษัทย่อย 

- 0 - 0 0.17 
0 

กําไรสทุธิสําหรับปี 4,610.97 11 4,937.55 10 5,841.43 9 

กาํไรสุทธต่ิอหุ้นขัน้พืน้ฐาน (บาท) 9.72  10.54  2.50  

กาํไรสุทธต่ิอหุ้นปรับลด (บาท)   9.72  10.54  2.50  
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งบกระแสเงนิสด 

 2548 2549 2550 

กระแสเงนิสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน    

กําไรสทุธิ 4,610.97 4,937.55 5,841.43 

ปรับกระทบกําไรสทุธิเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดําเนินงาน    

สว่นแบง่กําไรจากเงินลงทนุในบริษัทยอ่ยตามวิธีสว่นได้ส่วนเสีย (38.59) (111.34) (38.68) 

กําไรจากการขายเงินลงทนุในบริษัทยอ่ย - - (0.02) 

คา่เผื่อผลขาดทนุจากสินค้าล้าสมยัเพิ่มขึน้ (ลดลง) (37.54) 18.97 1.36 

คา่เผื่อหนีส้งสยัจะสญูของลกูหนีก้ารค้าเพิ่มขึน้ (ลดลง) 26.52 (7.65) 174.68 

ตดัจําหน่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย  486.54 - - 

คา่เผื่อหนีส้งสยัจะสญู-ลกูหนีส้ว่นลดคา่ธรรมเนียม - ทีโอที - - - 

สํารองเผื่อการด้อยคา่ของสินทรัพย์ถาวรลดลง - - - 

โอนกลบัคา่เผื่อการลดมลูคา่ของเงินลงทนุระยะยาวอื่น (94.23) - - 

ประมาณการทรัพย์สิน/หนีส้ินในอนาคต - 5.24 (147.10) 

คา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจําหน่าย 6,742.06 7,286.72 8,121.16 

คา่ตดัจําหน่ายคา่ความนิยม - - - 

โอนกลบัคา่เผื่อหนีส้งสยัจะสญู - (7.00) - 

ตดัจําหน่ายสินทรัพย์ถาวร 7.73 5.94 3.58 

กําไรจากการขายที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ (5.02) (8.86) (11.66) 

สินทรัพย์/หนีส้ินภาษีเงินได้รอตดับญัชีเพิ่มขึน้/ลดลง (337.29) (160.96) (214.17) 

สํารองผลประโยชน์พนกังาน-เงนิชดเชยเมื่อออกจากงานเพิ่มขึน้ – ลดลง (63.63) 7.67 8.38 

กําไรจากการขายเงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผื่อขาย - (55.38) - 

กําไรสทุธิสว่นที่เป็นของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยของบริษัทย่อย   0.17 

สินทรัพย์ดําเนินงานลดลง (เพิ่มขึน้)    

ลกูหนีก้ารค้า  99.13 (480.76) (474.51) 

ลกูหนีก้ารค้าบริษัทร่วม (1,913.78) 58.91 240.92 

ลกูหนีก้ารค้าบริษัทที่เก่ียวข้องกนั (34.28) (25.42) (122.02) 

เงินทดรองแก่บริษัทร่วม 1.94 0.56 - 

เงินทดรองแก่บริษัทที่เก่ียวข้องกนั (0.33) (1.75) 2.75 

สินค้าคงเหลือ 38.46 18.72 (42.66) 

สินทรัพย์หมนุเวียนอื่น (711.59) 272.06 (302.29) 

หนีส้ินดําเนินงานเพิ่มขึน้ (ลดลง)    

เจ้าหนีก้ารค้า 565.28 482.51 3,844.34 

เจ้าหนีก้ารค้าบริษัทร่วมและบริษัทที่เก่ียวข้องกนั 89.99 125.25 106.57 

เงินทดรองจากบริษัทร่วมและบริษัทที่เก่ียวข้องกนั (68.13) (8.74) 30.28 

หนีส้ินหมนุเวียนอืน่ (199.89) 1,775.34 680.73 

หนีส้ินไม่หมนุเวียนอื่น (56.17) (17.24) 155.41 

เงนิสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงาน 9,188.15 14.110.34 17,942.39 
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 2548 2549 2550 

กระแสเงนิสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทนุ    

เงินฝากธนาคารซึง่ถึงกําหนดจ่ายคืนเกินกวา่ 3 เดือนหรือติดภาระผกูพนั

ลดลง  

3.29 - 0.27 

เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม - 20.00 30.00 

เงินลงทนุระยะยาวอื่นลดลง (เพิ่มขึน้) 0.07 179.41 0.09 

ลกูหนีบ้ริษัทที่เก่ียวข้องกนัลดลง (เพิ่มขึน้) (0.62) 8.65 (0.23) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัทย่อยที่ได้จากการแลกหุ้น   1,654.20 

ซือ้ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ (529.90) (684.78) (1,212.68) 

เงินรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ 19.55 21.39 12.03 

เงินสดจ่ายจากการซือ้เงินลงทนุในบริษัทย่อย - - (32.40) 

เงินสดรับจากการขายเงินลงทนุในบริษัทย่อย - - 0.49 

เงินรับจากการขายหุ้นของบริษัทที่ถือโดยบริษัทย่อย 21.68 - - 

ซือ้สิทธิการใช้อปุกรณ์รอตดับญัชีและเคร่ืองมือและอปุกรณ์สมัปทาน

ระหวา่งติดตัง้  

(8,731.86) (11,216.72) (9,989.98) 

เงินมดัจําและเงินจ่ายลว่งหน้าเพื่อการจดัซือ้และติดตัง้อปุกรณ์สมัปทาน

ลดลง (เพิ่มขึน้) 

(201.14) 441.05 (309.93) 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอื่นเพิ่มขึน้ (688.35) (1,574.83) (1,271.77) 

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (10,107.29) (12,805.83) (11,119.91) 

    

กระแสเงนิสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงนิ    

เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินเพิ่มขึน้ (ลดลง) 2,200.00 (2,400.00) (1,000.00) 

เจ้าหนีท้รัสต์รีซีทเพิ่มขึน้ (ลดลง)  2,090.57 (422.69) (1,616.94) 

เงินรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว 3,644.00 11,812.82 - 

เงินรับจากการออกหุ้นกู้สกลุเงินบาท - 6,000.00 - 

ชําระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว (1,590.00) (158.81) (5,657.60) 

ต้นทนุในการออกหุ้นเพิ่มทนุ (13.40) - - 

ชําระคืนหุ้นกู้แปลงสภาพ - (37.94) - 

เงินรับจากการขายหุ้นเพิ่มทนุสทุธิ - - 2,912.70 

ชําระคืนหุ้นกู้  (6,000.00) (15,448.70) - 

เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงนิ 331.17 (655.32) (5,361.84) 

    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สทุธิ (587.97) 649.19 1,460.64 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด 1,754.80 1,166.83 1,816.01 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิน้งวด 1,166.83 1,816.02 3,276.66 

เงินสดจ่ายระหวา่งงวดสําหรับ    

ดอกเบีย้จ่าย 3,411.71 3,454.28 1,954.09 

ภาษีเงินได้นิติบคุคล 3,069.97 1,280.82 3,549.66 
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สรุปอัตราส่วนทางการเงนิ 

 2548 2549 2550 

อัตราส่วนสภาพคล่อง    

อตัราสว่นสภาพคล่อง 0.34 0.52 0.55 

อตัราสว่นสภาพคล่องหมนุเร็ว 0.27 0.43 0.45 

อตัราสว่นสภาพคล่องกระแสเงินสด 0.36 0.52 0.76 

อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า – รวม(1) 5.95 5.44 5.80 

ระยะเวลาเกบ็หนีเ้ฉลี่ย (วนั) - รวม 60.47 66.22 62.06 

อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า – ยดีู(2) 5.77 5.43 5.17 

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย (วนั) – ยดีู 62.42 66.27 69.63 

อตัราสว่นหมนุเวียนสินค้าคงเหลือ 2.65 3.30 3.63 

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วนั) 135.80 109.06 99.26 

อตัราสว่นหมนุเวียนเจ้าหนี ้(3) 5.30 4.72 4.57 

ระยะเวลาชําระหนี ้(วนั)  67.89 66.34 78.77 

Cash Cycle 128.38 108.94 82.55 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร    

อตัราสว่นกําไรขัน้ต้น 38.55% 38.56% 31.83% 

อตัราสว่นกําไรสทุธิ 10.62% 10.16% 8.91% 

อตัราสว่นผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น 13.12% 12.66% 12.52% 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน    

อตัราสว่นผลตอบแทนจากสินทรัพย์ 5.40% 5.42% 5.96% 

อตัราสว่นผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร 16.17% 16.40% 18.03% 

อตัราการหมนุของสินทรัพย์ 0.51 0.53 0.67 

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงนิ 

อตัราสว่นหนีส้ินต่อสว่นของผู้ ถือหุ้น(4) 

   

1.06 0.86 0.53 

อตัราสว่นความสามารถในการชําระดอกเบีย้(5) 4.79 5.67 8.66 

อตัราสว่นความสามารถชําระภาระผกูพนั (Cash Basis)  1.03 1.12 1.08 

อตัราสว่นการจ่ายเงินปันผล 0 0 30% 

มลูคา่ที่ตราไว้ (บาท) 10.00 10.00 2.00 

มลูคา่ตามบญัชี (บาท) 76.98 90.51 21.90 

กําไรขัน้ต้นตอ่หุ้น (บาท) 9.72 10.54 2.50 

หมายเหตุ  
(1) คํานวณจาก รายได้จากการให้บริการระบบรายเดือน (Billing Postpaid) / ลกูหนีก้ารค้าค่าบริการโทรศพัท์เฉลี่ย 

(2) คํานวณจาก ยอดขายผ่านยดีู / ลกูหนีก้ารค้ายดีูเฉลีย่ 

(3) คํานวณจาก ยอดซือ้อปุกรณ์เคร่ืองมือสมัปทาน (จากงบกระแสเงินสด) / เจ้าหนีอ้ปุกรณ์สมัปทานเฉลี่ย 

(4) คํานวณจาก (หนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้ – เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด) / ส่วนของผู้ ถือหุ้น 

(5) คํานวณจาก กําไรก่อนหกัคา่ใช้จ่าย ดอกเบีย้ คา่เสื่อมราคา และคา่ตดัจําหน่าย / (ดอกเบีย้จ่าย – ดอกเบีย้รับ) 

(6) คํานวณโดยใช้จํานวนหุ้นสามญัถวัเฉลี่ยถ่วงนํา้หนกั (Weighted Average Ordinary Shares) 
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12.2 คาํอธิบายและการวิเคราะห์ผลการดาํเนินงานและฐานะทางการเงนิ 

12.2.1 สรุปภาพรวมของผลการดาํเนินงานที่ผ่านมา 

แม้วา่ภาวการณ์แข่งขนัในตลาดมีความรุนแรงมากขึน้ บริษัทยงัคงเน้นจดุยืนด้านการให้บริการด้วยความเป็นมิตรตอ่ลกูค้า การ

พฒันานวตักรรมด้านการบริการต่างๆ โดยมุ่งเน้นการนําเสนอท่ีตรงกบัความต้องการและการดําเนินชีวิตของลกูค้า และการ

ให้บริการท่ีมีความคุ้มคา่อย่างตอ่เน่ือง พร้อมกบัการนําเสนอบริการท่ีเจาะกลุม่เฉพาะของลกูค้าท่ีมีความต้องการแตกตา่งจาก

กลุม่อื่นๆ อีกทัง้พฒันาคณุภาพของโครงข่ายให้ครอบคลมุพืน้ที่มากขึน้และเพียงพอตอ่ปริมาณการใช้งานของลกูค้า ตลอดจน

การขยายชอ่งทางการจดัจําหน่ายเพ่ือกระจายสินค้าและบริการของบริษัทไปยงัลกูค้าได้อย่างทัว่ถึง โดยมีวตัถปุระสงค์หลกัเพ่ือ

รักษาและเพ่ิมสว่นแบง่ทางการตลาดทัง้ในด้านจํานวนผู้ใช้บริการและด้านรายได้จากการให้บริการ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพให้กบั

องค์กร ท่ีผ่านมาบริษัทสามารถบริหารและจดัการให้เกิดการเติบโตของรายได้อย่างตอ่เน่ือง และการบริหารจดัการด้านต้นทนุท่ี

มีประสิทธิภาพมากขึน้ สง่ผลให้บริษัทมีกําไรสทุธิเพ่ิมขึน้อย่างมีนยัสําคญั อีกทัง้ฐานะทางการเงินของบริษัทก็มีความแข็งแกร่ง

เพ่ิมขึน้พร้อมกบัมีสดัสว่นของหนีส้ินสทุธิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีดีขึน้ด้วย 

ในต้นปี 2550 การเร่ิมคิดค่าเช่ือมต่อโครงข่าย (“IC”) ส่งผลให้อตุสาหกรรมโทรคมนาคมของไทยเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ผู้

ให้บริการทกุรายจงึต้องทําการปรับตวัให้เข้ากบัสภาพแวดล้อมใหม่ และมีความระมดัระวงัเพ่ิมขึน้ในการนําเสนออตัราคา่โทรท่ี

ถกูมากเหมือนในช่วงสองสามปีท่ีผ่านมา ซึง่ส่งผลให้ภาวการณ์แข่งขนัโดยรวมปรับตวัดีขึน้อย่างต่อเน่ืองตลอดทัง้ปี นอกจากนี ้

การคิดอตัราค่าโทรยงัถูกแบ่งออกเป็นการโทรในเครือข่ายท่ีมีค่าโทรถูกกว่าและการโทรออกนอกเครือข่าย นอกจากจะทําให้

ปริมาณการโทรในเครือข่าย และจํานวนผู้ใช้บริการท่ีใช้สองเลขหมายเพ่ิมขึน้อย่างมาก ซึ่งส่งผลกระทบทางลบกบัรายได้เฉลี่ย

ต่อเลขหมายต่อเดือนในปีท่ีผ่านมาแล้ว ยังทําให้ให้จํานวนผู้ ใช้บริการเพ่ิมขึน้อย่างมาก และทําให้ภาระต้นทุนการเช่ือมต่อ

โครงข่ายสทุธิลดลงตลอดทัง้ปี 

ในปีท่ีผ่านมา ประเด็นด้านระเบียบกฎเกณฑ์มีความคืบหน้าไปในทางท่ีดี โดยเฉพาะเร่ืองการเช่ือมต่อโครงข่าย คณะกรรมการ

วินิจฉยัข้อพิพาท (ภายใต้ กทช.) มีคําสัง่ให้ทีโอทีเจรจาเร่ืองค่าเช่ือมต่อโครงข่ายกบัดีแทค แต่ทีโอทีไม่ปฏิบติัตาม พร้อมร้องต่อ

ศาลปกครองเพ่ือขอการคุ้ มครองชั่วคราว และศาลปกครองได้มีคําสั่งไม่ให้การคุ้ มครองชั่วคราวแก่ทีโอที ดีแทคจึงได้ยื่น

จดหมายแก่ทีโอทีเพ่ือบอกยกเลิกสญัญาการเช่ือมโยงเครือข่าย (AC) และหยดุการคิด IC กบัทีโอที ตอ่มาภายหลงัทีโอทีได้ฟ้อง 

กสท. และ ดีแทค ตอ่ศาลแพ่งเพ่ือเรียกร้องคา่เช่ือมโยงเครือข่ายท่ีค้างชําระ 

อนึ่ง กสท. แสดงความสนใจในการเปลี่ยนสญัญาสมัปทานท่ีทําไว้กับดีแทคให้เป็นสญัญาการเช่าเครือข่ายแทน นอกจากนี ้

กสท. และ ดีแทค ยงัได้ร่วมมือกนัคิดหาทางเลือกใหม่สําหรับการให้บริการ  3จี บนคลื่นความถ่ี 850     เมกกะเฮิรตซ์ ที่ปัจจบุนั

ดีแทคใช้งานอยู่ 

ปี 2550 เป็นปีท่ีจํานวนผู้ใช้บริการของทัง้ตลาดเพ่ิมขึน้สงูสดุตัง้แต่เร่ิมมีการให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีในประเทศ โดยมีสาเหตุ

หลกัมาจากจํานวนผู้ใช้บริการ ที่ใช้สองเลขหมายที่เพ่ิมขึน้อย่างมากดงัที่กลา่วมาแล้วข้างต้น และผู้ใช้บริการใหม่จากการขยาย

เครือข่ายครอบคลมุพืน้ท่ีท่ียงัมีจํานวนผู้ ใช้บริการน้อยอยู่ ณ สิน้ปี 2550 ดีแทคประมาณว่าอตัราส่วนผู้ ใช้โทรศพัท์เคลื่อนท่ีต่อ

ประชากรรวมอาจมากกว่าร้อยละ 80 เล็กน้อย เพ่ิมขึน้ถึง 20 pp ภายในปีเดียว ดีแทคมีจํานวนลกูค้าเพ่ิมขึน้ 3.9 ล้านราย ซึ่ง

เป็นจํานวนสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ทําให้จํานวนลูกค้ารวมทัง้สิน้ ณ สิน้ปี 2007 อยู่ที่ 15.8 ล้านราย อันเป็นผลมาจากการ

พฒันาความแข็งแกร่งของตราสินค้า รวมถึงการขยายเครือข่ายและช่องทางการจดัจําหน่ายอย่างตอ่เน่ือง 

ในขณะท่ีจํานวนผู้ ใช้บริการเติบโตอย่างรวดเร็ว รายได้จากการให้บริการเพ่ิมขึน้ในอัตราท่ีต่ํากว่า ส่วนหนึ่งเป็นผลจาก

ผู้ใช้บริการท่ีใช้สองเลขหมาย ราคานํา้มนัท่ีสงูอย่างต่อเน่ืองตลอดทัง้ปี รวมทัง้สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและความเช่ือมัน่ของ

ผู้บริโภคท่ียงัไม่ดีขึน้ รายได้จากการให้บริการไม่รวม IC ในปี 2550 เพ่ิมขึน้ร้อยละ 7 จากจํานวนผู้ ใช้บริการท่ีเพ่ิมขึน้ และหาก
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รวมรายได้ IC จะเพ่ิมขึน้ร้อยละ 37  สําหรับ EBITDA เพ่ิมขึน้ร้อยละ 6 และ EBITDA Margin อยู่ที่ร้อยละ 29  ลดลงจากปีก่อน

จากฐานรายได้ที่เพ่ิมขึน้จาก IC 

12.2.2 สรุปภาพรวมผลการดาํเนินงานของปี 2550 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2550  บริษัทมีจํานวนลกูค้ารวมทัง้สิน้ 15,772,026 ราย โดยร้อยละ 87 เป็นลกูค้าในระบบเติมเงิน โดย

ลกูค้าเพ่ิมขึน้สทุธิจากสิน้ปี 2549 คิดเป็นจํานวน 3,496,528 ราย ซึง่คิดเป็นอตัราการเติบโตร้อยละ 29 เม่ือเปรียบเทียบกบัสิน้ปี 

2549 ที่ผ่านมา บริษัทมีสว่นแบง่ทางการตลาดคิดเป็นร้อยละ 31 

12.2.3 การวิเคราะห์ผลการดาํเนินงานสาํหรับปี 2548 ถงึปี 2550 

รายการ 2548 2549 2550 

 ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้จากการขายและการให้บริการ       

รายได้จากการให้บริการโทรศพัท์ 41,979 97 47,013 97 64,491 98 

รายได้จากการขายเคร่ืองโทรศพัท์และชดุเลขหมาย  834 2 1,159 2 735 1 

รายได้จากการดําเนินงานอื่น 316 1 301 1 364 1 

รวมรายได้จากการขายและการให้บริการ 43,129 100 48,473 100 65,590 100 

ต้นทนุการขายและการให้บริการ       

ต้นทนุจากการให้บริการโทรศพัท์ (26,161) (61) (29,455) (60) (44,342) (68) 

ต้นทนุจากการขายเคร่ืองโทรศพัท์และชดุเลขหมาย  (314) (1) (327) (1) (366) (1) 

รวมต้นทนุการขายและการให้บริการ (26,475) (61) (29,782) (61) (44,708) (68) 

คา่ใช้จ่ายในการขายและการบริหาร (7,043) (16) (8,367) (17) (10,269) (16) 

กําไรจากการดําเนินงาน  9,610 22 10,324 22 10,613 16 

ดอกเบีย้รับ 16 0 133 0 1978 3 

กําไรจากการขายเงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผื่อขาย - - 56 0 -  

รายได้อื่น 238 1 142 0 182 0 

กําไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปลี่ยน (80) 0 9 0 (17) 0 

สว่นแบง่กําไร (ขาดทนุ) จากบริษัทร่วมตามวิธีสว่นได้เสีย 39 0 111 0 39 0 

ต้นทนุการกู้ยืม (3,573) (8) (3,378) (7) (2,328) (4) 

ภาษีเงินได้นิติบคุคล (1,638) (4) (2,460) (5) (2,846) (4) 

ขาดทนุสทุธิสว่นที่เป็นของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยของบริษัทย่อย - - - - 0.17 0 

กาํไรสุทธิ 4,611 11 4,937 10 5,841 9 

 

การวิเคราะห์ผลการดาํเนินงานเปรียบเทยีบระหว่างปี 2548 และปี 2549 

ด้านรายได้ 

รายได้รวมในปี 2549 เท่ากบั 48,474 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 5,345 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 12 จากปี 2548 โดยมีรายได้จาก

การให้บริการโทรศพัท์ คิดเป็นร้อยละ 97 ของรายได้รวม 

รายได้จากการให้บริการโทรศพัท์ในปี 2549 เท่ากบั 47,013 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ประมาณร้อยละ 12 จากปี 2548 อตัราการเติบโต

รายได้จากการให้บริการโทรศพัท์ท่ีเพ่ิมขึน้เป็นผลมาจากการเพ่ิมขึน้ของปริมาณการใช้งานของลกูค้า การขยายของฐานลกูค้า

อย่างต่อเน่ือง รวมถึงรายได้จากการให้บริการเสริมและรายได้จากการให้บริการข้ามแดนอตัโนมติัท่ีเพ่ิมขึน้ โดยมีรายละเอียด

ดงัตอ่ไปนี ้
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(1) จํานวนลกูค้าเพ่ิมขึน้สทุธิจํานวน 3,548,558 ราย คิดเป็นการเพ่ิมขึน้ร้อยละ 41 จากสิน้ปี 2548 อตัราการเติบโต

ของฐานลกูค้าท่ีเพ่ิมขึน้เป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัการเติบโตของตลาดรวม 

จาํนวนผู้ใช้บริการ (เลขหมาย) 2548 2549 +/- 

ลกูค้าระบบรายเดือน 1,465,083 2,036,102 +40% 

ลกูค้าระบบเติมเงนิ 7,211,857 10,189,396 +41% 

รวม 8,676,940 12,225,498 +41% 

 

(2) รายได้จากการให้บริการด้านเสียง (Voice Revenues) ในปี 2549 เติบโตร้อยละ 9 จากปี 2548 สาเหตหุลกัเป็น

เพราะการขยายฐานลูกค้าท่ีเพ่ิมขึน้และปริมาณการใช้งานท่ีเพ่ิมขึน้ของลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าใหม่ ตลอดจนรูปแบบการ

ให้บริการและแพ็คเกจที่นําเสนอได้ตรงใจและความต้องการของลกูค้าที่กระตุ้นให้ลกูค้าใช้งานเพ่ิมขึน้ 

รายได้เฉลีย่ตอ่เลขหมายโดยเฉลี่ย (Blended ARPU) ในปี 2549 ลดลงประมาณร้อยละ 12 เป็น 356 บาท จาก 

406 บาทในปี 2548  

• ARPU ของลกูค้าระบบรายเดือน (Postpaid ARPU) อยู่ท่ี 809 บาท ลดลงจาก 953 บาทในปี 2548 หรือ

คิดเป็นประมาณร้อยละ 15 จากปี 2548 เน่ืองจากรูปแบบแพ็คเกจท่ีนําเสนอให้ลูกค้าทัง้ท่ีผ่านมาและในปัจจุบนัยงัคงอยู่ใน

ระดบัราคาต่ํา 

• ARPU ของลูกค้าระบบเติมเงิน (Prepaid ARPU) อยู่ที่  269 บาท ลดลงจาก 298 บาท หรือคิดเป็น

ประมาณร้อยละ 10 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน เน่ืองจากรายการส่งเสริมการขายในปีท่ีผ่านส่วนใหญ่คิดค่าบริการแบบเหมา

จ่ายและตอ่ครัง้ทําให้การเพ่ิมขึน้ของการใช้งานของลกูค้าระบบเติมเงินไม่สามารถเพ่ิมรายได้ในสดัสว่นที่เท่ากนัได้  

(3) รายได้จากค่าบริการเสริม (Value Added Services) เพ่ิมขึน้ถึงร้อยละ 43 จากปี 2548 โดยคิดเป็นสดัส่วนร้อย

ละ 8 ของรายได้จากการให้บริการ เพ่ิมขึน้จากร้อยละ 7 ของรายได้จากการให้บริการโทรศพัท์ในปี 2548 การเพ่ิมขึน้ของรายได้

จากคา่บริการเสริมนัน้ โดยสว่นใหญ่มาจากการใช้บริการ Content Provider Applications (CPA) และ SMS 

รายได้จากการให้บริการด้านเสียงและรายได้จากคา่บริการเสริมดงักลา่วตาม (2) และ (3) รวมอยู่ในรายได้คา่เฉลี่ย

ตอ่เลขหมายตอ่รายตอ่เดือน (ARPU) ที่แสดงอยู่ในตารางดงัตอ่ไปนี ้

รายได้ค่าเฉล่ียต่อเลขหมายต่อรายต่อเดือน (บาท) 2548 2549 +/- 

ลกูค้าระบบรายเดือน 953 809 -15% 

ลกูค้าระบบเติมเงนิ 298 269 -10% 

รวม 406 356 -12% 

 

(4) รายได้จากการให้บริการข้ามแดนอัตโนมติั เพ่ิมขึน้ร้อยละ 18 จากปี 2548 และคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 5 ของ

รายได้จากการให้บริการ ซึ่งเพ่ิมขึน้เล็กน้อยจากร้อยละ 4 เม่ือเทียบกับปี 2548 ซึ่งเป็นผลจากการฟื้นตัวของอุตสาหกรรม

ท่องเที่ยวของประเทศไทยหลงัจากเหตกุารณ์สนึามิ 

(5) รายได้จากการขายเคร่ืองโทรศพัท์และชุดเลขหมาย อยู่ท่ี 1,159 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2 ของรายได้จากการ

ขายและการให้บริการ เพ่ิมขึน้ประมาณร้อยละ 39 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เน่ืองจากมีการซือ้เคร่ืองโทรศัพท์และชุดเลข

หมายที่มากขึน้ซึง่เป็นไปในทิศทางเดียวกบัการเพ่ิมขึน้ของจํานวนลกูค้ารวมของบริษัท 
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(6) รายได้จากการดําเนินงานอื่น ประกอบด้วยรายได้จากการให้เช่าวงจร Transmission ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 

Franchise รายได้ค่าบริการการซ่อม และอื่นๆ โดยรายได้จากการดําเนินงานอื่น ลดลงร้อยละ 5 จากปี 2548 โดยมีสาเหตหุลกั

มาจากคา่ให้บริการเช่าวงจร (Transmission Rental) ลดลง 

ด้านต้นทุน 

ในปี 2549 บริษัทมีต้นทุนจากการขายและการให้บริการรวมเท่ากับ 29,782 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ประมาณร้อยละ 13 

จากปี 2548 ซึง่สงูกวา่อตัราเติบโตของรายได้รวมเพียงเลก็น้อย เม่ือเปรียบเทียบอตัราสว่นของต้นทนุรวมตอ่รายได้รวมอยู่ท่ีร้อย

ละ 61 สําหรับปี 2549 ซึ่งเพ่ิมขึน้จากปี 2548 เพียงเล็กน้อย แสดงให้เห็นว่าบริษัทยงัคงสามารถรักษาอตัรากําไรขัน้ต้นได้ใน

ระดบัใกล้เคียงอตัราเดิม แม้ว่าจะอยู่ภายใต้การแข่งขนัด้านราคาท่ีสงู ตลอดจนยงัมีภาระค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกับสญัญาร่วม

การงานที่ปรับตวัสงูขึน้เป็นลําดบั 

ต้นทนุการให้บริการโทรศพัท์ 

ในปี 2549 ต้นทนุรวมส่วนใหญ่เป็นต้นทนุจากการให้บริการโทรศพัท์จํานวน 29,455 ล้านบาท คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 

63 ของรายได้จากการให้บริการโทรศพัท์ ซึง่เพ่ิมขึน้ประมาณร้อยละ 13 จากปี 2548 โดยมีปัจจยัหลกัดงัตอ่ไปนี ้

(1) คา่ใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกบัสญัญาร่วมการงานเพ่ิมขึน้ประมาณร้อยละ 17 จากงวดเดียวกนัในปี 2548 และคิดเป็น

สดัส่วนร้อยละ 36 ของรายได้จากการให้บริการโทรศพัท์ เปรียบเทียบกบัรัอยละ 34 ในปี 2548 โดยมีสาเหตุหลกัจากการเพ่ิม

อตัราส่วนแบ่งรายได้ท่ีชําระให้แก่ กสท. ตามสญัญาร่วมการงานจากร้อยละ 20 ของรายได้จากการให้บริการโทรศัพท์หกัค่า

เช่ือมโยงโครงขา่ย เป็นร้อยละ 25 ตัง้แตเ่ดือนกนัยายน 2549 รวมถึงแนวโน้มการลดลงของรายได้เฉลี่ยตอ่ลกูค้าระบบรายเดือน

ด้วย 

ในปี 2549 บริษัทได้ชําระคา่ใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกบัสญัญาร่วมการงาน ซึง่ประกอบด้วยสว่นแบง่รายได้ท่ีชําระ

ให้แก่ กสท. ตามสญัญาร่วมการงาน ภาษีสรรพสามิตท่ีชําระให้แก่กระทรวงการคลงั และคา่เช่ือมโยงโครงข่ายโทรคมนาคมท่ี

ชําระให้แก่ทีโอท ี

ตัง้แตว่นัที่ 18 พฤศจิกายน 2549 บริษัทได้เปลี่ยนวิธีการคํานวณคา่เช่ือมโยงโครงข่ายโทรคมนาคมที่ชําระให้แก่

ทีโอทีเพ่ือให้สอดคล้องกบัแนวทางที่ กทช. กําหนดไว้ในประกาศวา่ด้วยการใช้และเช่ือมตอ่โครงข่ายโทรคมนาคมแห่งชาติ  

(2) ค่าการตดัจําหน่ายสิทธิการใช้อปุกรณ์เพ่ิมขึน้ประมาณร้อยละ 14 จากปี 2548 โดยมีสาเหตหุลกั คือ การขยาย

โครงข่ายท่ีเพ่ิมขึน้อย่างต่อเน่ือง ขณะท่ีเวลาท่ีใช้ในการตดัจําหน่ายสินทรัพย์สัน้ลงซึง่เป็นไปตามอายท่ีุเหลืออยู่ของสญัญาร่วม

การงาน โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2549 บริษัทมีสถานีฐานจํานวน 7,203 สถานี เพ่ิมขึน้ 1,155 สถานีในปี 2549 

 2548 2549 

จํานวนสถานีฐาน 6,048 7,203 

 

(3) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานอื่น คิดเป็นร้อยละ 22 ของต้นทุนจากการให้บริการรวม ได้แก่ ต้นทุนจากการผลิต

บตัรเติมเงินและค่าธรรมเนียมในการจําหน่ายบัตรเติมเงินให้กับยูดี ค่าใช้จ่ายท่ีต้องชําระให้แก่ผู้ ให้บริการในต่างประเทศท่ี

เก่ียวข้องกบัการให้บริการข้ามแดนอตัโนมติั ค่าเช่าสถานี ค่าสาธารณูปโภค และค่าซ่อมบํารุง โดยค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน

อื่น คิดเป็นร้อยละ 13.6 ของรายได้รวม ลดลงจากร้อยละ 15.1 ในปี 2548 โดยเป็นมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของ

คา่ธรรมเนียมในการจําหน่ายบตัรเติมเงินให้กบัยดีูในปี 2549 
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ต้นทนุจากการขายเคร่ืองโทรศพัท์และชดุเลขหมาย 

ต้นทุนจากการขายเคร่ืองโทรศพัท์และชุดเลขหมายจํานวน 327 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ร้อยละ 4 จากปี 2548 เพ่ิมขึน้ใน

อตัราท่ีต่ํากว่าการเติบโตของรายได้จากการขายเคร่ืองโทรศพัท์และชุดเลขหมาย ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงกําไรขัน้ต้นของการขาย

เคร่ืองโทรศพัท์และชดุเลขหมายที่สงูขึน้ 

กําไรข้ันต้น 

บริษัทมีกําไรขัน้ต้นเพ่ิมขึน้จาก 16,653 ล้านบาทในปี 2548 เป็น 18,691 ล้านบาทในปี 2549 หรือคิดเป็นอตัรากําไร

ขัน้ต้นร้อยละ 38.56 ซึง่เป็นระดบัที่ใกล้เคียงกบัอตัรากําไรขัน้ต้นในปี 2548 

ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร 

ในปี 2549 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารทัง้สิน้ 8,367 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ประมาณร้อยละ  19 จากปี 

2548 โดยมีสาเหตหุลกัดงัตอ่ไปนี ้

(1) ค่าใช้จ่ายทางการขายและการตลาดเพ่ิมขึน้ประมาณร้อยละ 42 จากปี 2548 เน่ืองมาจากมีการทํากิจกรรม

ทางการตลาดเพ่ือเสนอแพ็คเกจและรายการส่งเสริมการขายใหม่ๆ เพ่ิมมากขึน้ หากพิจารณาโดยคิดเป็นร้อยละของรายได้จาก

การขายและการให้บริการจะเท่ากบัร้อยละ 7 ซึง่เพ่ิมขึน้จากร้อยละ 5 ในปี 2548 

(2) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานทัว่ไป เพ่ิมขึน้ร้อยละ 25 เน่ืองจากสาเหตหุลกั คือ จํานวนพนักงานท่ีเพ่ิมขึน้ตัง้แต่

ในช่วงไตรมาสสดุท้ายของปี 2548 ค่าใช้จ่ายจากการบริหารงานทั่วไปรวมคิดเป็นร้อยละ 8 ของรายได้รวม ซึ่งใกล้เคียงกับปี 

2548 

(3) หนีส้งสยัจะสญู ลดลงร้อยละ 37 จากปีก่อน เกิดจากการปรับปรุงนโยบายการตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูใหม่ใน

ปี 2549 ที่ผ่านมา บริษัทไม่มีการโอนกลบัหนีส้งสยัจะสญูแม้วา่คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูจะสงูเกินกว่าคณุภาพของลกูหนี ้ณ สิน้ปี 

อย่างไรก็ตาม ในปี 2549 บริษัทได้เปลี่ยนนโยบายเป็นการตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูให้เหมาะสมกบัคณุภาพของลกูหนีต้ามท่ี

เป็นจริง ดงันัน้จึงมีการโอนกลบัค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูท่ีตัง้ไว้สงูเกินไปในอดีต และเม่ือพิจารณาสดัส่วนของคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะ

สญูต่อรายได้จากการให้บริการระบบรายเดือนของปี 2549 คิดเป็นร้อยละ 2.5 ซึง่ลดลงเม่ือเทียบกบัปี 2548 ซึง่อยู่ท่ีร้อยละ 3.7 

ซึง่เกิดจากการโอนกลบัคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูที่กลา่วมาข้างต้น 

กําไรก่อนหกัดอกเบี้ย ภาษี ค่าเส่ือมราคา และค่าใช้จ่ายตัดจาํหน่าย (EBITDA) 

บริษัทมีกําไรก่อนหกัดอกเบีย้ ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าใช้จ่ายตดัจําหน่าย (EBITDA) สําหรับปี 2549 อยู่ท่ี 17,817 

ล้านบาท หรือเพ่ิมขึน้ประมาณร้อยละ 8 จากปีก่อน ซึง่เติบโตขึน้ตามรายได้จากการให้บริการโทรศพัท์ท่ีเพ่ิมขึน้ อย่างไรก็ตาม 

อัตรากําไรก่อนหักดอกเบีย้ ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าใช้จ่ายตัดจําหน่าย (EBITDA Margin) ลดลงจากร้อยละ 38.1 ในปี 

2548 เป็นร้อยละ 36.5 ในปี 2549 โดยมีสาเหตุหลักจากค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกับสัญญาร่วมการงานและค่าใช้จ่ายในการ

ดําเนินงานอื่น โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายทางการขายและการตลาดและค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัพนกังานท่ีเพ่ิมขึน้ในอตัราท่ีมากกว่าการ

เพ่ิมขึน้ของรายได้ 

ต้นทุนการกู้ยืม 

บริษัทมีต้นทุนการกู้ยืมทัง้สิน้ 3,378 ล้านบาท ลดลงประมาณร้อยละ 6 จากปี 2548 เน่ืองจากต้นทุนการกู้ยืมเฉลี่ย

ลดลง ซึง่ต้นทนุเฉลี่ยดงักลา่วรวมถึงดอกเบีย้จ่ายและต้นทนุการใช้ตราสารอนพุนัธ์ 

ภาษีเงนิได้ 

บริษัทมีภาระภาษีเงินได้สําหรับปี 2549 ทัง้สิน้ 2,460 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 822 ล้านบาทจากปี 2548 ทัง้นีเ้ป็นผลจาก

การเพ่ิมขึน้ของกําไรจากการประกอบกิจการของบริษัทตามขนาดของธุรกิจที่เติบโตขึน้ 



สว่นที ่2 บริษัทที่ออกหลกัทรัพย์ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนูเิคชัน่ จํากดั (มหาชน) 

ข้อ 12  ฐานะการเงินและผลการดําเนินการ 

 

 
 

สว่นที่ 2 หน้า 142 

 

กําไรสุทธ ิ

บริษัทมีกําไรสทุธิสําหรับปี 2549 เป็นจํานวนทัง้สิน้ 4,937 ล้านบาท โดยเพ่ิมขึน้ร้อยละ 7 จากปี 2548 และคิดเป็น

กําไรสทุธิตอ่หุ้น เท่ากบั 10.54 บาท (9.72 บาทในปี 2548) โดยอตัรากําไรสทุธิสําหรับปี 2549 เท่ากบัร้อยละ 10..2 ซึง่ใกล้เคียง

กบัอตัรากําไรสทุธิของปี 2548 

อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น 

ในปี 2549 บริษัทมีอตัราผลตอบแทนต่อผู้ ถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 12.66 ลดลงจากอตัราผลตอบแทนตอ่ผู้ ถือหุ้นสําหรับ

ปี 2548 ซึง่มีอตัราร้อยละ 13.12 เน่ืองจากบริษัทมีสดัสว่นของหนีส้ินตอ่ทนุที่ต่ําลงแม้วา่จะมีกําไรเพ่ิมขึน้ 

 

การวิเคราะห์ผลการดาํเนินงานเปรียบเทยีบระหว่างปี 2549 และปี 2550 

ด้านรายได้ 

ปี 2550 เป็นปีท่ีเร่ิมมีการใช้ระบบเช่ือมตอ่โครงข่าย (IC) สง่ผลให้การแข่งขนัด้านราคามีไม่มากนกั เน่ืองจากผู้

ให้บริการมีภาระต้นทนุระบบเช่ือมตอ่โครงข่ายสําหรับการโทรออกนอกเครือข่าย จงึทําให้ไม่สามารถคิดอตัราคา่โทรต่ํากวา่

ต้นทนุท่ีได้รับความเห็นชอบจาก กทช. และด้วยความแข็งแกร่งของบริษัทที่ยงัคงเน้นจดุยืนในด้านการให้บริการด้วยความเป็น

ธรรมและการให้บริการท่ีมีความคุ้มคา่ตอ่ลกูค้าอย่างตอ่เน่ือง อกีทัง้พฒันาคณุภาพของโครงข่ายให้ครอบคลมุพืน้ท่ีมากขึน้และ

เพียงพอตอ่ปริมาณการใช้งานของลกูค้า ตลอดจนการขยายชอ่งทางการจดัจําหน่ายเพ่ือกระจายสินค้าและบริการของบริษัทไป

ยงัลกูค้าได้อย่างทัว่ถงึ ทําให้บริษัทมีผลการดําเนินงานที่น่าพงึพอใจ ฐานลกูค้าเติบโตอย่างตอ่เน่ือง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2550  

บริษัทมีจํานวนลกูค้ารวมทัง้สิน้ 15,772,026 ราย โดยร้อยละ 87 เป็นลกูค้าในระบบเติมเงิน โดยลกูค้าเพ่ิมขึน้สทุธิจากสิน้ปี 

2549 คิดเป็นจํานวน 3,496,528 ราย ซึง่คิดเป็นอตัราการเติบโตร้อยละ 29 เม่ือเปรียบเทียบกบัสิน้ปี 2549 ที่ผ่านมา บริษัทมี

สว่นแบง่ทางการตลาดคิดเป็นร้อยละ 29.7 

สําหรับรายได้จากการให้บริการโทรศพัท์ในปี 2550  เท่ากบั 64,491 ล้านบาท ซึง่คิดเป็นร้อยละ 98 ของรายได้รวม 

เพ่ิมขึน้ร้อยละ 37 จากปีก่อนซึง่เท่ากบั 47,013 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดงันี ้

(1) จํานวนลูกค้าเพ่ิมขึน้สุทธิ ณ สิน้ปี 2550 มีจํานวน 3,496,528 ราย หรือมีอัตราการเติบโตร้อยละ 29 จากปี 

2549 ส่วนใหญ่เป็นลกูค้าระบบเติมเงิน โดย ณ สิน้ปี 2550 บริษัทมีจํานวนลกูค้าระบบรายเดือนและระบบเติมเงินเท่ากบั 2.1 

ล้านรายและ 13.7 ล้านรายตามลําดบั 

จาํนวนผู้ใช้บริการ (เลขหมาย) 2549 2550 +/- 

ระบบรายเดือน 2,036,102 2,072,745 + 2% 

ระบบเติมเงิน 10,189,396 13,699,281 + 34% 

รวม 12,225,498 15,772,026 + 29% 

 

(2) รายได้จากการให้บริการด้านเสียง (Voice Revenues) เติบโตร้อยละ 5 มีสาเหตหุลกัมาจากการขยายฐานลกูค้า

อย่างต่อเน่ือง ทัง้นีร้ายได้เฉลี่ยต่อลกูค้าในระบบเติมเงินและระบบรายเดือนลดลงจากปีก่อน สาเหตหุลกัมาจากการขยายฐาน

ลกูค้าในยงัพืน้ที่ตา่งจงัหวดัซึง่มีอตัราการใช้ที่ต่ํากวา่ 

(3) รายได้จากค่าบริการเสริม เพ่ิมขึน้ร้อยละ 33 เน่ืองจากปริมาณการใช้บริการด้านข้อมูล เช่น SMS MMS และ 

CPA เพ่ิมขึน้อย่างมีนยัสําคญั โดยรายได้จากคา่บริการเสริมคิดเป็นร้อยละ 8 ของรายได้จากการให้บริการโทรศพัท์ 

รายได้จากการให้บริการด้านเสียงและรายได้จากคา่บริการเสริมดงักลา่วตาม (2) และ (3) ได้รวมอยู่ในรายได้เฉลี่ย

ตอ่เลขหมายตอ่เดือน (ARPU) ในตารางดงัตอ่ไปนี ้
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รายได้เฉล่ียต่อเลขหมายต่อรายต่อเดือน (บาท) 2549 2550 +/- 

ระบบรายเดือน 809 688 -15% 

ระบบเติมเงิน 269 219 -19% 

รวม 356 287 -19% 

 

(4) รายได้จากบริการข้ามแดนอตัโนมติั เพ่ิมขึน้ร้อยละ 4 จากปี 2549 และ รายได้จากบริการข้ามแดนอตัโนมติัคิด

เป็นร้อยละ 4 ของรายได้จากการให้บริการโทรศพัท์  

(5) รายได้จากการเช่ือมต่อโครงข่าย คือรายได้ท่ีได้จากผู้ ให้บริการรายอื่นในการโทรเข้ามายังเครือข่ายบริษัท ซึ่ง

รายได้จากการให้บริการเปรียบเทียบระหวา่งการรวม IC และไม่รวม IC แสดงในตารางดงัตอ่ไปนี ้

รายได้เฉล่ียต่อเลขหมายต่อรายต่อเดือน (บาท) ไม่รวม IC รวม ส่วนเพิ่มร้อยละ 

ระบบรายเดือน 688 823 20% 

ระบบเติมเงิน 219 297 36% 

รวม 287 374 30% 

 

(6) รายได้จากการขายเคร่ืองโทรศพัท์และชดุเลขหมายในปี 2550 ลดลงร้อยละ 37 จากราคาชดุเลขหมายในระบบ

เติมเงินที่ลดลงจากปีก่อน 

(7) รายได้จากการดําเนินงานอื่น ประกอบด้วยรายได้จากการให้เช่าวงจร Transmission ที่เพ่ิมขึน้ ค่าธรรมเนียม

แรกเข้า Franchise รายได้จากการให้บริการการซ่อม และอื่นๆ โดยรายได้จากการดําเนินงานอื่นเพ่ิมขึน้ร้อยละ 21 จากการ

ให้บริการโทรศพัท์ทางไกลระหวา่งประเทศ 

ด้านต้นทุน 

ต้นทนุจากการให้บริการโทรศพัท์ปี 2550 จํานวน 44,342 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ประมาณร้อยละ 51 จากปีกอ่น โดยมี

ปัจจยัหลกัดงันี ้ 

(1) ค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกบัสญัญาร่วมการงานลดลงร้อยละ 27 เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงอตัราการคํานวณ

ค่าเช่ือมโยงโครงข่ายโทรคมนาคม (AC) ตามข้อตกลงเดิมที่ทํากับทีโอที ไปเป็นอัตราค่าเช่ือมต่อเครือข่าย (IC) ที่ได้รับการ

อนมุติัจาก กทช. แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทก็ต้องจ่ายคา่สว่นแบ่งรายได้ให้กบั กสท. เพ่ิมขึน้เน่ืองจากรายได้สทุธิหลงัหกัค่าใช้จ่าย

สทุธิจากการเช่ือมต่อเครือข่ายเพ่ิมขึน้จากการเปลี่ยนอตัราการคิดดงักล่าว (ค่าเช่ือมต่อเครือข่าย (IC) กบั TOT อยู่ในหมวด 3 

“คา่เช่ือมตอ่โครงข่าย” ) 

(2)  ค่าการตดัจําหน่ายของสิทธิการใช้อปุกรณ์ท่ีใช้ในการดําเนินงานสนบัสนนุการให้บริการวิทยคุมนาคม เพ่ิมขึน้

ร้อยละ14 จากปี 2549 อนัเป็นผลมาจากการขยายเครือข่ายระบบเซลลลู่าร์และเพ่ิมความสามารถในการรองรับของชุมสาย 

ตลอดจนมีการตดัจําหน่ายด้วยระยะเวลาท่ีเหลือในอายสุญัญาร่วมการงานท่ีสัน้ลง โดย ณ สิน้ปี 2550 บริษัทมีจํานวนสถานี

ฐาน 8,166 สถานี เพ่ิมขึน้ 963  สถานีภายในปี 2550  

 2549 2550 

จํานวนสถานีฐาน 7,203 8,166 
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(3)     ค่าเช่ือมต่อโครงข่าย (“IC”) ประกอบด้วย ค่า IC ระหว่างดีแทค กับ ทีโอที (IC-TOT) และค่า IC ระหว่าง

ดีแทค กบั AIS และ True Move (IC-AIS & True Move). 

1) IC-TOT คือ ค่าปริมาณการโทรผ่านเครือข่ายทีโอทีไปยงัผู้ ให้บริการปลายทางอื่น หักยอดสุทธิของ

ปริมาณการโทรเข้าออกระหว่างดีแทคกับทีโอที โดย IC-TOT  ลดลงอย่างต่อเน่ืองในปี 2550  

เน่ืองจาก ดีแทคหยุดการคิดค่าเชือมต่อโครงข่ายกับทีโอทีตัง้แต่วนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2550 หลงัจาก

บริษัทบอกยกเลิกสญัญาการเช่ือมโยงโครงข่ายกบัทีโอที  ทัง้นี ้IC-TOT คิดเป็นร้อยละ 4 ของต้นทนุ

การให้บริการโทรศพัท์ 

2) IC-AIS & True Move  คิดเป็นร้อยละ 38  ของต้นทนุการให้บริการโทรศพัท์  

(4) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานอื่น คิดเป็นร้อยละ 15 ของต้นทุนการให้บริการรวม ได้แก่ ต้นทุนการผลิตบตัรเติม

เงินและคา่ธรรมเนียมจากการขายบตัรเติมเงินที่ให้กบัยดีู คา่ใช้จ่ายที่ต้องชําระให้แก่ผู้ให้บริการในตา่งประเทศท่ีเก่ียวข้องในการ

ให้บริการข้ามแดนอตัโนมติั คา่เช่าสถานี คา่สาธารณปูโภค และคา่ซอ่มบํารุง คา่ใช้จ่ายในการดําเนินงานอื่นรวมสําหรับปี 2550 

เพ่ิมขึน้ร้อยละ 4 จากปี 2549 สว่นใหญ่มาจากการเพ่ิมขึน้ของต้นทนุด้านค่าเช่าสถานี ค่าสาธารณปูโภค และคา่ซอ่มบํารุง จาก

จํานวนสถานีฐานที่เพ่ิมขึน้ 

ต้นทนุจากการขายเคร่ืองโทรศพัท์และชดุหมายเลข 

ต้นทนุของเคร่ืองโทรศพัท์และชดุเลขหมายเพ่ิมขึน้ร้อยละ 12 จากปี 2549 เป็น 366 ล้านบาทในปี 2550 จากจํานวน

ผู้ใช้บริการที่เพ่ิมขึน้จากปีก่อน 

กําไรข้ันต้น 

บริษัทมีกําไรขัน้ต้นเพ่ิมขึน้จาก 18,691 ล้านบาทในปี 2549 เป็น 20,883 ล้านบาทในปี 2550 คิดเป็นการเพ่ิมขึน้ 

ร้อยละ 12 โดยเพ่ิมขึน้จากฐานรายได้ท่ีมากขึน้ตามการขยายตวัของธุรกิจ หากพิจารณาอตัรากําไรขัน้ต้นของการให้บริการ

โทรศพัท์จะเห็นได้วา่อตัรากําไรขัน้ต้นลดลงจากร้อยละ 37  ในปี 2549 เป็นร้อยละ 31 ในปี 2550 โดยสาเหตหุลกัเกิดจากฐาน

รายได้ท่ีเพ่ิมขึน้จากการรวมรายได้จากคา่เช่ือมตอ่โครงข่าย  

ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร 

คา่ใช้จ่ายในการขายและการบริหารเท่ากบั 10,269 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ร้อยละ 23 จากปีกอ่น เป็นผลมาจากสาเหตุ

ตอ่ไปนี ้

(1) ค่าใช้จ่ายจากการบริหารงานทัว่ไปเพ่ิมขึน้ร้อยละ 31 จากปี 2549 ส่วนใหญ่เกิดจากการว่าจ้างพนักงานใหม่

เพ่ิมขึน้ คา่ใช้จ่ายจากการบริหารงานทัว่ไปรวมคิดเป็นร้อยละ 8 ของรายได้รวม  

(2) ค่าใช้จ่ายทางการขายและการตลาดเพ่ิมขึน้ร้อยละ 9 จากปี 2549 เน่ืองจากในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2550 

บริษัทมีกิจกรรมทางการตลาดสําหรับปรับเปลี่ยนภาพลกัษณ์ของบริษัท โดยคิดเป็นร้อยละ 5 ของรายได้รวม  

(3) ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสูญ เพ่ิมขึน้เป็นร้อยละ 5 ในปี 2550 จากร้อยละ 2 ในปีก่อน เน่ืองจากบริษัทพยายามตัด

ลกูค้าด้อยคณุภาพจากระบบรายเดือน 

รายได้อื่น  

รายได้อื่นในปี 2550 เพ่ิมขึน้เป็น182 ล้านบาท หรือร้อยละ 28 จากปีก่อน 
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ต้นทุนการกู้ยืม  

ต้นทนุการกู้ยืมในปี 2550 ลดลงร้อยละ 31 เน่ืองมาจากการลดลงของจํานวนหนีแ้ละการจ่ายคืน Yankee Bond ที่มี

ดอกเบีย้สงู 

กําไรก่อนหกัดอกเบี้ย ภาษี ค่าเส่ือมราคา และค่าใช้จ่ายตัดจาํหน่าย (EBITDA)  

ในปี 2550 บริษัทมี EBITDA เท่ากบั 18,893 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ร้อยละ 6 จากปีก่อน อย่างไรก็ตาม อตัรากําไรก่อนหกั

ดอกเบีย้ ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าใช้จ่ายตดัจําหน่าย (EBITDA Margin) ลดลงเป็นร้อยละ 29 สว่นใหญ่เกิดจากฐานรายได้ที่

เพ่ิมขึน้จากการรวมรายได้คา่เช่ือมตอ่โครงข่าย 

กําไรสุทธิ  

บริษัทมีกําไรสุทธิสําหรับปี 2550 เท่ากับ 5,841 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ร้อยละ18 จากปีก่อน กําไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 2.5 

บาท ในขณะท่ีอัตรากําไรสุทธิลดลงจาก ร้อยละ 10 เป็นร้อยละ 9 ซึ่งเป็นผลจากฐานรายได้ท่ีเพ่ิมขึน้จากการรวมรายได้ค่า

เช่ือมตอ่โครงข่าย 

อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น 

ในปี 2550 บริษัทมีอตัราผลตอบแทนตอ่ผู้ ถือหุ้นร้อยละ 12.52  
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12.3 การวิเคราะห์ฐานะทางการเงนิ 

12.3.1 สินทรัพย์ 

ส่วนประกอบหลักของสินทรัพย์และคุณภาพของสินทรัพย์ 

สินทรัพย์ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2548 2549 2550 

จาํนวน 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ

ของ 

สินทรัพย์

รวม 

จาํนวน 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ

ของ 

สินทรัพย์

รวม 

จาํนวน 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ

ของ 

สินทรัพย์

รวม 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  1,167 1 1,816 2 3,277 3 

 ลกูหนีก้ารค้าคา่บริการโทรศพัท์ 2,230 3 2,678 3 3,047 3 

 ลกูหนีก้ารค้าผู้ให้บริการโทรศพัท์ใน

ตา่งประเทศ 

461 1 460 0.5 452 0 

 ลกูหนีก้ารค้าจากการขาย

เคร่ืองโทรศพัท์และชดุเลขหมาย 

111 0.1 114 0.1 232 0 

ลกูหนีก้ารค้าอื่น 64 0.1 108 0.1 104 0 

หกั: คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (643) (1) (650) (1) (825) (1) 

ลกูหนีก้ารค้า - สทุธิ 2,222 3 2,710 3 3,010 3 

ลกูหนีก้ารค้าบริษัทร่วม 5,205 6 5,174 6 4,986 5 

สินค้าคงเหลือ - สทุธิ 118 0.1 80 0.1 122 0 

สินทรัพย์หมนุเวียนอื่น 2,106 2 1,834 2 2,238 2 

สินทรัพย์หมนุเวียนรวม 10,818 12 11,614 12 13,595 13 

ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ 4,525 5 4,407 5 4,858 5 

สิทธิการใช้อปุกรณ์รอตดับญัชี 67,358 77 72,763 76 73,813 73 

รวมสินทรัพย์ 87,049 100 95,086 100 100,875 100 

 

รายการสินทรัพย์ท่ีสําคญัของบริษัท ได้แก่ สิทธิการใช้อปุกรณ์รอตดับญัชีซึง่คิดเป็นร้อยละ 73 ถึงร้อยละ 77 ของสินทรัพย์รวม

ในระหว่างปี 2548 ถึงปี 2550 และสินทรัพย์หมนุเวียนซึ่งคิดเป็นร้อยละ 12 ถึงร้อยละ 13 ของสินทรัพย์รวมในระหว่างปี 2548 

ถึงปี 2550 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2550 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 100,875 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 5,789 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราเพ่ิมขึน้ร้อยละ 6 

จากสิน้ปี 2549 มีสาเหต ุดงันี ้

(1) สินทรัพย์หมุนเวียนเพ่ิมขึน้ 1,981 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึน้ร้อยละ 17 จากการเพ่ิมขึน้ของเงินสดท่ีได้จากการ

ดําเนินงาน 

(2) สิทธิการใช้อปุกรณ์รอตดับญัชี (สทุธิ) เพ่ิมขึน้ 1,050 ล้านบาทหรือเพ่ิมขึน้ร้อยละ 1 โดยมีสาเหตหุลกัจากบริษัท

มีการลงทนุในโครงข่ายเซลลลู่าร์อย่างต่อเน่ืองเพ่ือรองรับจํานวนผู้ ใช้บริการและปริมาณการใช้ท่ีเพ่ิมสงูขึน้ ตลอดจนการขยาย

พืน้ที่หรือการพฒันาคณุภาพของโครงข่ายในการให้บริการเพ่ิมขึน้ 
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การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์มีรายการที่สําคญัดงัตอ่ไปนี ้ 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายความรวมถึงเงินสดและเงินฝากกับสถาบันการเงินซึ่งถึงกําหนดจ่ายคืน

ภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนบัตัง้แตว่นัที่ฝากและปราศจากภาระผกูพนั โดยบริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 

วนัท่ี 31 ธันวาคม 2550 ทัง้สิน้ 3,277 ล้านบาท ซึง่เพ่ิมขึน้อย่างมากเม่ือเทียบกบัยอดคงเหลือ ณ สิน้ปี 2549 ที่มีจํานวนทัง้สิน้ 

1,816 ล้านบาท และบริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิน้ปี 2549 เม่ือเทียบกบัสิน้ปี 2548 เพ่ิมขึน้ 649 ล้านบาท 

หรือเพ่ิมขึน้คิดเป็นอตัราร้อยละ 55 จากสิน้ปี 2548 ซึง่มียอดคงเหลือ 1,167 ล้านบาท โดยช่วงปีท่ีผ่านมาบริษัทมีกระแสเงินสด

จากการดําเนินงานท่ีเพ่ิมขึน้จากฐานธุรกิจท่ีใหญ่ขึน้ ประกอบกบัการลงทนุเข้าสูส่ภาวะสมดลุ 

ลูกหนีก้ารค้า - สุทธิ 

ตารางแสดงลกูหนีก้ารค้า - สทุธิ  

หน่วย: ล้านบาท 

ลูกหนีก้ารค้า 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2548 2549 2550 

ลกูหนีก้ารค้าคา่บริการโทรศพัท์ 2,230 2,678 3,047 

ลกูหนีก้ารค้าผู้ให้บริการโทรศพัท์ในตา่งประเทศ 461 460 452 

ลกูหนีก้ารค้าจากการขายเคร่ืองโทรศพัท์และชดุเลขหมาย 111 114 232 

ลกูหนีก้ารค้าอื่น 64 108 104 

รวม 2,865 3,360 3,835 

หกั: คา่เผื่อหนีส้งสยัจะสญู (643) (650) (825)  

ลูกหนีก้ารค้า – สุทธิ 2,222 2,710 3,010 

 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทมีลกูหนีก้ารค้าสทุธิจํานวน 3,010 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากยอด ณ สิน้ปี 2549 ร้อยละ 

11 การเพ่ิมขึน้ของลกูหนีค้งเหลอืมีสาเหตหุลกัมาจากการชําระหนีข้องลกูหนีโ้ดยเฉลี่ยช้าลงจากปีก่อน 

ณ สิน้ปี 2549 บริษัทมีลกูหนีก้ารค้าสทุธิจํานวน 2,710 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากยอด ณ สิน้ปี 2548 ร้อยละ 22 โดยมี

สาเหตหุลกัมาจากการชําระหนีข้องลกูหนีโ้ดยเฉลี่ยช้าลงจากปีก่อน  

บริษัทบันทึกค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูสําหรับลกูหนีก้ารค้าค่าบริการโทรศพัท์ซึ่งเป็นลกูหนีก้ารค้าส่วนใหญ่ของบริษัท 

โดยพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บหนีใ้นอดีต โดยบนัทึกค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูของลกูหนีก้ารค้าค่าบริการโทรศพัท์เป็น

อตัราร้อยละของรายได้ค่าบริการโทรศพัท์ และ ณ วนัสิน้งวดจะพิจารณาให้เพียงพอกบัยอดลกูหนีก้ารค้าค่าบริการโทรศพัท์คง

ค้างในแต่ละช่วงของอายหุนีท่ี้ค้างชําระตามอตัราก้าวหน้า ซึง่ก่อนปี 2549 บริษัทไม่มีการโอนกลบัหนีส้งสยัจะสญูแม้ว่าค่าเผ่ือ

หนีส้งสยัจะสญูจะสงูเกินกวา่คณุภาพลกูหนี ้ณ สิน้ปี อย่างไรก็ตามตัง้แตปี่ 2549 บริษัทได้เปลี่ยนนโยบายเป็นการตัง้คา่เผ่ือหนี ้

สงสยัจะสญูให้เหมาะสมกบัคณุภาพของลกูหนีต้ามท่ีเป็นจริง ดงันัน้จงึมีการโอนกลบัค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูท่ีตัง้ไว้สงูเกินไปใน

อดีต  
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ตารางแสดงลกูหนีก้ารค้าคา่บริการโทรศพัท์จําแนกตามอายหุนีท่ี้ค้างชําระ 

หน่วย: ล้านบาท 

อายุหนี ้ 2548 2549 2550 

ยงัไม่ถึงกําหนดชําระ 1,392 1,529 1,449 

น้อยกวา่ 1 เดือน 326 430 467 

1 เดือน ถึง 3 เดือน 107 205 210 

3 เดือน ถึง 6 เดือน 135 214 257 

มากกวา่ 6 เดือน 269 299 664 

รวม 2,230 2,678 3,047 

หกั: คา่เผื่อหนีส้งสยัจะสญู (584) (538) (721) 

ลูกหนีก้ารค้าค่าบริการโทรศัพท์ – สุทธิ 1,646 2,140 2,326 

 

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ยเท่ากบั 63 วนัในปี 2550 ลดลงจาก 67 วนัในปี 2549 และ 63 วนัในปี 2548 แสดงให้ถึงระบบ

การจดัเก็บค่าบริการท่ีมีประสิทธิภาพท่ีดีขึน้ อย่างไรก็ตาม บริษัทยงัคงให้ความสําคญักบัการบริหารจดัการลกูหนีค้งเหลือ โดย

รักษาระดับของหนีส้งสยัจะสูญไม่ให้สูงจนเกินไป นอกจากนีบ้ริษัทยังมีนโยบายท่ีจะตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสูญให้เหมาะสม

เพียงพอเพ่ือให้แน่ใจวา่ยอดลกูหนีค้งเหลือสทุธิแสดงให้เห็นถึงจํานวนเงินที่คาดวา่จะเก็บได้ในอนาคตอย่างถกูต้อง 

ลูกหนีก้ารค้าบริษัทร่วม 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2550 บริษัทมีลกูหนีก้ารค้าบริษัทร่วมทัง้สิน้ 4,869 ล้านบาท ลดลง 241 ล้านบาท หรือในอตัรา

ร้อยละ  5 จากยอดคงเหลือ ณ สิน้ปี 2549 การลดลงของลกูหนีก้ารค้าบริษัทร่วมมีสาเหตจุากการขยายช่องทางการจดัจําหน่าย

มากขึน้ ซึ่งเม่ือพิจารณาเป็นระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ยอยู่ท่ีประมาณ 70  วนัสําหรับปี 2550 และประมาณ 67วนัสําหรับปี 2549 

และ 63 วนัสําหรับปี 2547 ซึง่เป็นผลจากการที่บริษัทมีนโยบายในการเก็บหนีโ้ดยกําหนดจํานวนวนัชําระหนีต้ามข้อตกลงไว้กบั

บริษัทร่วม และอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมและความจําเป็นเพ่ือให้สอดคล้องกบัภาวะและสถานการณ์ของตลาด

และพิจารณาถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ด้วย 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2549 บริษัทมีลูกหนีก้ารค้าบริษัทร่วม คือ ยูดี จํานวน 5,109 ล้านบาท ซึ่งใกล้เคียงกับยอด

คงเหลือสิน้ปี 2548 สอดคล้องกบัยอดรายได้คา่บริการโทรศพัท์ระบบเติมเงิน (Prepaid) ในไตรมาสท่ี 4 ของทัง้สองปีท่ีใกล้เคียง

กนั  

สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 

สินค้าคงเหลือของบริษัทในปัจจบุนัคือ ชดุซิมการ์ด ชดุเลขหมาย และบตัรเติมเงิน 

สินค้าคงเหลือ ณ สิน้ปี 2550 บริษัทมียอดสินค้าคงเหลือสทุธิจํานวน 122 ล้านบาท ซึง่เพ่ิมขึน้ร้อยละ 34 เม่ือเทียบกบั 

ณ สิน้ปี 2549 ที่อยู่ที่ 80 ล้านบาท การเพ่ิมขึน้ดงักล่างเพ่ือเป็นการรองรับยอดขายในช่วงไตรมาสท่ี 1/2551 ซึง่โดยปกติจะเป็น

ไตรมาสท่ีมียอดขายสงู (Seasonality) 

ณ สิน้ปี 2549 บริษัทมียอดสินค้าคงเหลือสทุธิจํานวน 80 ล้านบาท ซึง่ลดลงร้อยละ 32 เม่ือเทียบกบั ณ สิน้ปี 2548 ที่

อยู่ท่ี 118 ล้านบาท เน่ืองจากมีการตดัสํารองสินค้าล้าสมยัเพ่ิมขึน้ และนโยบายของบริษัทท่ีจะเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร

สินค้าคงเหลือ โดยจดัเก็บสินค้าคงเหลือให้น้อยลง 
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ตารางแสดงยอดสนิค้าคงเหลือ - สทุธิ  

หน่วย : ล้านบาท 

รายการ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2548 2549 2550 

สินค้าคงเหลือ 

หกั: คา่เผ่ือสินค้าล้าสมยั 

134 

(16) 

106 

(26) 

144 

(22) 

สินค้าคงเหลือ – สุทธิ 118 80 122 

 
สิทธิการใช้อุปกรณ์รอตัดบัญชี 

สิทธิการใช้อุปกรณ์รอตัดบัญชี เป็นสิทธิการใช้อุปกรณ์ตามสัญญาให้ดําเนินการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบ

เซลลลู่าร์ซึ่งทําขึน้ระหว่างบริษัทและ กสท. โดยเป็นรูปแบบ Build-Transfer-Operate บริษัทต้องโอนสินทรัพย์ให้แก่ กสท.เม่ือ

ติดตัง้แล้วเสร็จ ซึง่บริษัทจะได้รับสิทธิในการให้บริการตลอดระยะเวลาตามสญัญาร่วมการงาน ทัง้นี ้บริษัทมีสิทธิการใช้อปุกรณ์

รอตดับญัชีสทุธิ ณ สิน้ปี 2550 จํานวน 73,813 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 73 ของสินทรัพย์รวม เพ่ิมขึน้ 1,050 ล้านบาท 

หรือร้อยละ 1 จาก 72,763 ล้านบาท ณ สิน้ปี 2548 

สิทธิการใช้อุปกรณ์รอตดับัญชี ณ สิน้ปี 2549 เพ่ิมขึน้จากปี 2548 ร้อยละ 8 สิทธิการใช้อุปกรณ์รอตดับญัชีเพ่ิมขึน้ 

เน่ืองจากบริษัทยงัคงมีการขยายโครงข่ายโทรศพัท์เคลื่อนท่ีอย่างต่อเน่ืองเพ่ือรองรับจํานวนลกูค้าผู้ใช้บริการและปริมาณการใช้

ที่เพ่ิมขึน้ พร้อมกบัเพ่ิมพืน้ที่และคณุภาพในการให้บริการ  

สภาพคลอ่ง 

(ก) อตัราสว่นสภาพคลอ่งและหนีส้ินระยะสัน้ 

ณ สิน้ปี 2550 บริษัทมีอตัราสว่นสินทรัพย์หมนุเวียนตอ่หนีส้ินหมนุเวียน 0.55 เท่า เพ่ิมขึน้จาก 0.52 เท่า ณ สิน้

ปี 2549 เน่ืองจากการเพ่ิมขึน้ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจากจํานวน 1,816 ล้านบาท เป็น 3,277 ล้านบาทในปี 

2550 สว่นหนีส้ินที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึง่ปีและการใช้หนีส้ินระยะสัน้ อนัได้แก ่ เงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน และ

เจ้าหนีท้รัสต์รีซีทลดลงอย่างมากในปี 2550 ในขณะที่บริษัทมีหนีส้ินหมนุเวียนหลกั ได้แก่ เจ้าหนีท้รัสต์รีซีท 51 ล้านบาท เจ้าหนี ้

การค้าทัง้สิน้ 8,668 ล้านบาท สว่นของเงินกู้ยืมที่ถงึกําหนดชําระภายในหนึง่ปีจํานวน 1,658 ล้านบาท และสว่นของหุ้นกู้ที่ถึง

กําหนดชําระภายในหนึง่ปีทัง้สิน้ 5,500 ล้านบาท 

ณ สิน้ปี 2549 บริษัทมีอตัราสว่นสินทรัพย์หมนุเวียนตอ่หนีส้ินหมนุเวียน 0.52 เท่า เพ่ิมขึน้จาก 0.34 เท่า ณ สิน้

ปี 2548 เน่ืองจากการเพ่ิมขึน้ของสินทรัพย์หมนุเวียนและการลดลงของหนีส้ินหมนุเวียน ในขณะที่บริษัทมีหนีส้ินหมนุเวียนหลกั 

ได้แก่ เงินกู้ระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 1,000 ล้านบาท เจ้าหนีท้รัสต์รีซีท 1,668 ล้านบาท เจ้าหนีก้ารค้าทัง้สิน้ 6,084 ล้านบาท 

และสว่นของเงินกู้ยืมที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึง่ปีทัง้สิน้ 5,658 ล้านบาท โดยที่บริษัทจะนํากระแสเงินสดท่ีได้จากการ

ดําเนินงานมาชําระคืนเงินกู้ยืมเพ่ือพฒันาให้โครงสร้างฐานเงินทนุของบริษัทมีความแข็งแกร่งมากขึน้ 

ณ สิน้ปี 2548 บริษัทมีอตัราสว่นสินทรัพย์หมนุเวียนตอ่หนีส้ินหมนุเวียน 0.34 เท่า ลดลงจาก 0.50 เท่า ณ สิน้ปี 

2547 เน่ืองจากการเพ่ิมขึน้ของหนีส้ินที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึง่ปีและการใช้หนีส้นิระยะสัน้ อนัได้แก่ เงินกู้ยืมจากสถาบนั

การเงิน และเจ้าหนีท้รัสต์รีซีทเพ่ิมขึน้อย่างมากในปี 2548 ในขณะที่บริษัทมีหนีส้ินหมนุเวียนหลกั ได้แก่ เงนิกู้ระยะสัน้จาก

สถาบนัการเงิน 3,400 ล้านบาท เจ้าหนีท้รัสต์รีซีท 2,091 ล้านบาท เจ้าหนีก้ารค้าทัง้สิน้ 4,310 ล้านบาท และ สว่นของหุ้นกู้ ท่ีถึง

กําหนดชําระภายในหนึง่ปีทัง้สิน้ 15,449 ล้านบาท 

นอกจากนี ้อตัราสว่นความสามารถในการชําระดอกเบีย้ของบริษัทเท่ากบั 4.79 เท่าสําหรับปี 2548 เป็นผลจาก

ต้นทนุการกู้ยืมในตลาดโดยรวมสงูขึน้ และบริษัทมีภาระดอกเบีย้จ่ายท่ีอิงกบัอตัราดอกเบีย้ลอยตวั และคา่ตดัจําหน่ายการปรับ
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โครงสร้างอตัราดอกเบีย้ในไตรมาสท่ี 1 ของปี 2548 ท่ีผ่านมา สําหรับปี 2549 อตัราสว่นความสามารถในการชําระดอกเบีย้ของ

บริษัทเพ่ิมขึน้เป็น 5.67 เท่า เป็นผลจากบริษัทมีกําไรก่อนหกัดอกเบีย้ ภาษี คา่เสือ่มราคา และคา่ใช้จ่ายตดัจําหน่ายเพ่ิมขึน้และ

มีต้นทนุการกู้ยืมที่ลดลง และในปี 2550 อตัราสว่นความสามารถในการชําระดอกเบีย้ของบริษัทเพ่ิมขึน้เป็น 8.66 จากดอกเบีย้

ที่ลดลงและกระแสเงินสดจากการดําเนินงานที่สงูขึน้   

สําหรับปี 2548 บริษัทมีอตัราสว่นความสามารถในการชําระภาระผกูพนัเท่ากบั 1.03 เท่า เน่ืองมาจากบริษัทมี

รายจ่ายในการลงทนุในการขยายโครงข่ายโทรศพัท์เคลื่อนที่เพ่ิมขึน้เพ่ือรองรับการใช้บริการท่ีเพ่ิมมากขึน้ในปี 2548 และสาํหรับ

ปี 2549 อตัราสว่นความสามารถในการชําระภาระผกูพนัเท่ากบั 1.12 เท่า ซึง่เพ่ิมขึน้จากปี 2548 เน่ืองมาจากบริษัทมีกระแส

เงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานเพ่ิมขึน้อย่างมากประกอบกบัมีการกู้ยมืและออกหุ้นกู้ ใหม่มาจ่ายคืนหุ้นกู้ที่ครบกําหนด ในปี 

2550 อตัราสว่นความสามารถในการชําระภาระผกูพนัเท่ากบั 1.08 ลดลงจากการจ่ายคืนเงินกู้ ท่ีครบกําหนดจํานวนรวมทัง้สิน้ 

5,658 ล้านบาท   

(ข) สภาพคลอ่ง 

ในระยะเวลา 3 ปีท่ีผ่านมา กระแสเงินสดของบริษัทสว่นใหญ่จะถกูใช้ไปในรูปของการขยายโครงข่ายของบริษัท

และชําระคืนเงินกู้  โดยมีแหลง่ทีม่าของเงินทนุจากเงินสดสทุธิจากกิจกรรมการดําเนินงาน และเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน 

สําหรับปี 2550 บริษัทมีกระแสเงนิสดสทุธิเพ่ิมขึน้ 1,461 ล้านบาท และในปี 2549 บริษัทมีกระแสเงนิสดสทุธิเพ่ิมขึน้ 649 ล้าน

บาท สว่นในปี 2548 บริษัทมีกระแสเงินสดสทุธิลดลง 588 ล้านบาท  

(1) เงินสดสทุธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมการดําเนินงาน 

ในปี 2550 เงินสดสทุธิจากกิจกรรมดําเนินงานมีจํานวนเท่ากบั 17,942 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ร้อยละ 27 จากปี 

2549 ประกอบด้วย 

• เงินสดสทุธิจากกิจกรรมดําเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนีส้ินดําเนินงานจํานวน 

13,823 ล้านบาท ส่วนใหญ่ประกอบด้วยกําไรสทุธิจํานวน 5,841 ล้านบาท และค่าเสื่อมราคาและคา่ตดัจําหน่ายจํานวน 8,205 

ล้านบาท 

สําหรับปี 2549 เงินสดสทุธิจากกิจกรรมดําเนินงานมีจํานวนเท่ากบั 14,110 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จาก 9,188 

ล้านบาทสําหรับปี 2548 ประกอบด้วย 

• เงินสดสทุธิจากกิจกรรมดําเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนีส้ินดําเนินงานจํานวน 

11,911 ล้านบาท ส่วนใหญ่ประกอบด้วยกําไรสทุธิจํานวน 4,938 ล้านบาท และค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจําหน่ายจํานวน 7,287 

ล้านบาท 

ในปี 2548 เงินสดสทุธิจากกิจกรรมดําเนินงานมีจํานวนเท่ากับ 9,188 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 17 จากปี 

2547 ประกอบด้วย 

• เงินสดสทุธิจากกิจกรรมดําเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนีส้ินดําเนินงานจํานวน 

11,298 ล้านบาท สว่นใหญ่ประกอบด้วยกําไรสทุธิจํานวน 4,611 ล้านบาท คา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจําหน่ายจํานวน 6,742 ล้าน

บาท โดยเงินสดสทุธิจากกิจกรรมดําเนินงานลดลงโดยมีสาเหตหุลกัจากการลดลงของภาษีเงินได้นิติบคุคลค้างจ่าย 

(2) เงินสดสทุธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทนุ 

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนในปี 2550 ปี 2549 และ ปี 2548 มีจํานวน 11,120  ล้านบาท 12,806 

ล้านบาท และ 10,107 ล้านบาท ตามลําดับ โดยส่วนใหญ่ใช้สําหรับการลงทุนในการติดตัง้อุปกรณ์โทรคมนาคมและขยาย

โครงข่ายโทรศพัท์เคลื่อนที่ของบริษัท 
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(3) เงินสดสทุธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน 

ในปี 2550 เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงินมีจํานวนทัง้สิน้ 5,362 ล้านบาท ซึง่เป็นผลมาจาก 

• ได้รับเงินจากการออกหุ้นเพ่ิมทนุในประเทศไทยจํานวน 2,913 ล้านบาท 

• ชําระเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินจํานวนเงินรวม 1,000 ล้านบาท  

• ชําระเงินกู้ระยะยาวคืน 5,658 ล้านบาท 

ในปี 2549 เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงินมีจํานวนทัง้สิน้ 655 ล้านบาท ซึง่เป็นผลมาจาก 

• การจดัหาเงินกู้ยืมระยะยาวจํานวน 11,813 ล้านบาท และการออกหุ้นกู้ จํานวน 6,000 ล้านบาท 

• ชําระเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบันการเงินจํานวนเงินรวม 2,400 ล้านบาท และชําระคืนหุ้ นกู้

จํานวน 15,448 ล้านบาท 

• การมีเจ้าหนีท้รัสต์รีซีทลดลงจํานวน 423 ล้านบาท 

ปี 2548 เงินสดสทุธิจากกิจกรรมจดัหาเงินมีจํานวนทัง้สิน้ 331 ล้านบาท ซึง่เป็นผลมาจาก 

• การจัดหาเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบันการเงินจํานวน 2,200 ล้านบาท การจัดหาเงินกู้ ยืมระยะ

ยาวจํานวน 3,644 ล้านบาท 

• การชําระเงินกู้ยืมระยะยาวเป็นจํานวน 1,590 ล้านบาท และชําระคืนหุ้นกู้ จํานวน 6,000 ล้านบาท 

• การมีเจ้าหนีท้รัสต์รีซีทเพ่ิมขึน้จํานวน 2,091 ล้านบาท 

12.3.2 แหล่งที่มาของเงนิทุน 

(ก) โครงสร้างเงินทนุ 

ตามงบดลุรวมของบริษัท ณ สิน้ปี 2550 อตัราสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทอยู่ในระดบั 0.53 เท่า 

ลดลงจาก 1.12 เท่า ณ สิน้ปี 2549 และลดลงจาก 1.03 เท่า ณ สิน้ปี 2548 

(ข) หนีส้ิน 

ตารางสรุปภาระหนีส้ิน 

 หน่วย : ล้านบาท 

 

2548 2549 2550 

จาํนวน 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ

ของ 

สินทรัพย์

รวม 

จาํนวน 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ

ของ 

สินทรัพย์

รวม 

จาํนวน 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ

ของ 

สินทรัพย์

รวม 

สินทรัพย์รวม 87,049 100 95,086 100 100,875 100 

เจ้าหนีก้ารค้า 4,310 5 6,084 6 8,668 9 

เงินกู้ ยืมระยะสัน้และเจ้าหนีท้รัสต์รีซีท 5,491 6 2,668 3 51 0 

เงินกู้ยืมระยะยาว - ชําระภายในหนึง่ปี 159 0 5,658 6 1,658 2 

หุ้นกู้  - ชําระภายในหนึง่ปี 15,449 18 - 0 5,500 5 

หุ้นกู้แปลงสภาพ-ชําระภายในหนึง่ปี 38 0 - 0 - 0 
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2548 2549 2550 

จาํนวน 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ

ของ 

สินทรัพย์

รวม 

จาํนวน 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ

ของ 

สินทรัพย์

รวม 

จาํนวน 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ

ของ 

สินทรัพย์

รวม 

รวมเงินกู้ ยืมระยะสัน้ 21,136 24 8,326 9 7,209 7 

รวมหนีสิ้นหมนุเวียน 31,574 36 22,429 24 24,870 25 

เงินกู้ยืมระยะยาว-สุทธิจากส่วนที่ชําระภายใน

หนึง่ปี 

4,756 5 10,911 11 9,253 
9 

หุ้นกู้-สทุธิจากสว่นที่ชําระภายในหนึง่ปี 14,000 16 20,000 21 14,500 14 

หุ้นกู้ แปลงสภาพ - สุทธิจากส่วนที่ชําระภายใน

หนึง่ปี 

- 0 - 0 - 0 

รวมเงินกู้ยืมระยะยาว - สทุธิ 18,756 22 30,911 33 23,753 24 

รวมเงินกู้ยืม 39,892 46 39,237 41 38,253 38 

รวมหนีส้ิน 50,530 58 53,630 56 49,009 49 

 

ณ สิน้ปี 2550 บริษัทมีหนีส้ินรวมทัง้สิน้ 49,009 ล้านบาท ลดลง 4,621 ล้านบาทจาก ณ สิน้ปี 2549 ทีมี่จํานวน

ทัง้สิน้ 53,630 ล้าน โดยเจ้าหนีก้ารค้าเพ่ิมขึน้ 2,734 ล้านบาทซึง่เพ่ิมขึน้จากการที่ บมจ. ทีโอที และ บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ 

เซอร์วิส ปฎิเสธการรับคา่เช่ือมตอ่โครงข่าย สง่ผลให้บริษัทต้องค้างไว้ในบญัชีเจ้าหนีก้ารค้า  ในปี 2550 บริษัทมีการชําระคืนเงิน

กู้ยืมจํานวน 5,658 ล้านบาท โดยมีหนีส้ินหลกัประกอบไปด้วย เจ้าหนีก้ารค้าทัง้สิน้ 8,668 ล้านบาท เงินกู้ยืมและหุ้นกู้ทัง้สิน้ 

30,910 ล้านบาท ซึง่แบง่เป็นเงินกู้ยืมระยะสัน้และหนีส้ินระยะยาวท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึง่ปี รวมทัง้สิน้ 7,158 ล้านบาท 

เงินกู้ระยะยาวและหุ้นกู้สทุธิจากสว่นที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึง่ปีจํานวน 23,753 ล้านบาท 

ณ สิน้ปี 2549 บริษัทมีหนีส้ินรวมทัง้สิน้ 53,630 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 3,100 ล้านบาทจาก ณ สิน้ปี 2548 ที่มี

จํานวนทัง้สิน้ 50,530 ล้าน โดยเจ้าหนีก้ารค้าเพ่ิมขึน้ 1,774 ล้านบาทซึง่เพ่ิมขึน้ตามการเติบโตของธุรกิจ สําหรับเงนิกู้ยืม

สถาบนัทางการเงนิทัง้ระยะสัน้และระยะยาว รวมถึงหุ้นกู้ซึง่เป็นหนีส้ินหลกัของบริษัทนัน้ บริษัทมีการชําระคืนเงินกู้ยืมและหุ้นกู้

ตามท่ีถึงกําหนดชําระ และได้จดัหาเงินกู้ยืมและออกหุ้นกู้ชดุใหม่มาทดแทนในระหวา่งปี 2549 ซึง่สง่ผลกระทบเพียงเลก็น้อยตอ่

โครงสร้างทางการเงินของบริษัท โดยมีหนีส้ินหลกัประกอบไปด้วย เจ้าหนีก้ารค้าทัง้สิน้ 6,084 ล้านบาท เงินกู้ยืมและหุ้นกู้ทัง้สิน้ 

39,237 ล้านบาท ซึง่แบง่เป็นเงินกู้ยืมระยะสัน้และหนีส้ินระยะยาวทีถ่ึงกําหนดชําระภายในหนึง่ปี รวมทัง้สิน้ 8,326 ล้านบาท 

เงินกู้ระยะยาวและหุ้นกู้สทุธิจากสว่นที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึง่ปีจํานวน 30,911 ล้านบาท 

ณ สิน้ปี 2548 บริษัทมีหนีส้ินรวมทัง้สิน้ 50,530 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 510 ล้านบาทจากสิน้ปี 2547 โดยมีหนีส้ิน

หลกัประกอบไปด้วย เจ้าหนีก้ารค้าทัง้สิน้ 4,310 ล้านบาท เงินกู้ยืมและหุ้นกู้ทัง้สิน้ 39,892 ล้านบาท ซึง่แบง่เป็นเงินกู้ยืมระยะ

สัน้และหนีส้ินระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึง่ปีรวมทัง้สิน้ 21,136 ล้านบาท เงนิกู้ระยะยาวและหุ้นกู้สทุธิจํานวน 18,756 

ล้านบาท  

เจ้าหนีก้ารค้าของบริษัทสว่นใหญ่เป็นเจ้าหนีผู้้ขายอปุกรณ์โครงข่ายโทรศพัท์เคลื่อนท่ี รวมทัง้คา่ใช้จ่ายเก่ียวกบั

สญัญาร่วมการงานค้างชําระ กสท. และทโีอท ีซึง่ในปี 2550 บริษัทมีระยะเวลาชําระหนีเ้ฉลี่ย (สว่นของการซือ้อปุกรณ์เคร่ืองมือ

สมัปทาน) 79 วนั เพ่ิมขึน้จากระยะเวลาชําระหนีเ้ฉลีย่ 67 วนั ในปี 2549  

บริษัทมีนโยบายที่จะจดัการหนีส้ิน จงึให้มีการบริหารต้นทนุท่ีเหมาะสมโดยคํานงึถึงระยะเวลาครบกําหนดชําระ

คืนเงินกู้  ตลอดจนระดบัความเสี่ยงที่มาจากโครงสร้างหนีข้องบริษัท โดย ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2550 บริษัทและบริษัทย่อยมี

ภาระหนีใ้นสกลุเงินตราตา่งประเทศคิดเป็นสกลุเงินบาทเท่ากบั 10,911 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 35 บริษัทได้ทํา



สว่นที ่2 บริษัทที่ออกหลกัทรัพย์ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนูเิคชัน่ จํากดั (มหาชน) 

ข้อ 12  ฐานะการเงินและผลการดําเนินการ 

 

 
 

สว่นที่ 2 หน้า 153 

 

การปิดความเสี่ยงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตราตา่งประเทศสําหรับเงินกู้ยืมระยะยาวสกลุเงินตา่งประเทศใน

สว่นของเงินต้นและดอกเบีย้แล้ว  

จากนโยบายในการจดัการบริหารหนีส้ินของบริษัทดงักลา่ว บริษัทได้มีการระดมเงินทนุในการก่อหนีต้ามลําดบั

เวลา ดงันี ้

ปี 2545 

(1) เงินกู้ ระยะยาวสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ วงเงิน 30 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ จาก Nordic Investment Bank 

(NIB) ระยะเวลา 8 ปี ทยอยคืนเงินต้น ครบกําหนดปี 2553 ปัจจบุนัมียอดเบิกเงินกู้ เต็มจํานวน 

(2) ออกหุ้นกู้สกุลเงินบาท (TAC09OA) จํานวน 4,000 ล้านบาท เสนอขายต่อนักลงทุน อายุหุ้นกู้  7 ปี ครบ

กําหนดไถ่ถอนปี 2552 

(3) ออกหุ้นกู้ สกุลเงินบาท (TAC09OB) จํานวน 1,000 ล้านบาท เสนอขายต่อนักลงทุน อายุหุ้นกู้  7 ปี ครบ

กําหนดไถ่ถอนปี 2552 

ปี 2546 

(1) ออกหุ้นกู้ สกุลเงินบาท (TAC089A) จํานวน 3,000 ล้านบาท เสนอขายต่อนักลงทุน อายุหุ้นกู้  5 ปี ครบ

กําหนดไถ่ถอนปี 2551 

(2) ออกหุ้นกู้ สกุลเงินบาท (TAC089B) จํานวน 2,500 ล้านบาท เสนอขายต่อนักลงทุน อายุหุ้นกู้  5 ปี ครบ

กําหนดไถ่ถอนปี 2551 

(3) ออกหุ้นกู้ สกุลเงินบาท (TAC109A) จํานวน 3,500 ล้านบาท เสนอขายต่อนักลงทุน อายุหุ้นกู้  7 ปี ครบ

กําหนดไถ่ถอนปี 2553 

ปี 2548 

(1) เงินกู้ ระยะยาวสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ วงเงิน 40 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ จาก Nordic Investment Bank 

(NIB) ระยะเวลา 10 ปี ทยอยคืนเงินต้น ครบกําหนดปี 2558 ปัจจบุนัมียอดเบิกเงินกู้ เต็มจํานวน 

(2) เงินกู้ ระยะยาวสกลุดอลลาร์สหรัฐฯ จํานวน 170 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ECA Tranch A & B) โดยได้รับการ

อนุมติัจากหน่วยงานท่ีให้สินเช่ือเพ่ือสนับสนุนการส่งออกจากต่างประเทศของประเทศฟินแลนด์ หรือ Finnish Export Credit 

Ltd. (FEC) ระยะเวลา 8 ปี ทยอยคืนเงินต้น ครบกําหนดปี 2556 บริษัทได้เบิกเงินกู้ทัง้จํานวนในปี 2549 

(3) เงินกู้ ระยะยาวสกุลเงินบาท วงเงิน 4,000 ล้านบาท และเงินกู้ ระยะยาวสกุลเงินเยนญ่ีปุ่ น วงเงิน 9,515 

ล้านเยน กบักลุ่มเจ้าหนีส้ถาบนัการเงินไทยและตา่งประเทศ (Syndicated Loan) ระยะเวลา 2 ปี และ 7 ปี ครบกําหนดปี 2550 

และปี 2555 ตามลําดบั วงเงินกู้สกุลเงินบาทชําระคืนเงินต้นครัง้เดียวเม่ือครบกําหนด และวงเงินกู้สกุลเงินเยนญ่ีปุ่ นทยอยคืน

เงินต้น โดยปัจจบุนัได้ทําการเบิกเงินกู้ เต็มวงเงินทัง้สองวงเงินแล้วในปี 2549  

ปี 2549 

(1) ออกหุ้นกู้สกุลบาท (TAC 098A) จํานวน 3,000 ล้านบาท เสนอขายต่อนักลงทุนในเดือนสิงหาคม 2549 

อายหุุ้นกู้  3 ปี ครบกําหนดไถ่ถอนปี 2552 

(2) ออกหุ้นกู้สกุลบาท (TAC 118A) จํานวน 3,000 ล้านบาท เสนอขายต่อนักลงทุนในเดือนสิงหาคม 2549 

อายหุุ้นกู้  5 ปี ครบกําหนดไถ่ถอนปี 2554  
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(3)  เงินกู้ ระยะยาวสกุลเงินบาท วงเงิน 2,000 ล้านบาท และเงินกู้ ระยะยาวสกุลเงินเยนญ่ีปุ่ น วงเงิน 12,000 

ล้านเยน กบักลุม่เจ้าหนีส้ถาบนัการเงินชัน้นํา ระยะเวลา 5 ปี ครบกําหนดปี 2554 วงเงินกู้สกลุเงินบาท และวงเงินกู้สกลุเงินเยน

ญ่ีปุ่ นทยอยคืนเงินต้น 

ตารางแสดงวงเงินสินเช่ือและภาระหนี ้ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2550 และกําหนดชําระคืน  

หนีส้ิน วงเงนิ 
ยอดหนีค้งค้าง 

% การปิด
ความเสี่ยง 

รวม 
(ล้านบาท) 

ครบกาํหนด ล้าน 
เหรียญ 

ล้าน 
บาท 

ล้าน 
เยน 

สกุลเงนิดอลลาร์สหรัฐฯ        

1 ECA Tranche A & B 170.0 ล้านเหรียญ 170.00 - - 100 5,636.61 2550-2556 (A) 

2 NIB # 1  30.0 ล้านเหรียญ 30.00 - - 100 794.06 2549-2553 (A) 

3 NIB # 2 40.0 ล้านเหรียญ 40.00 - - 100 1,644.00 2553-2558 (A) 

รวมภาระหนีส้กุลเงนิดอลลาร์สหรัฐฯ 240.00 - - 100 8,074.67  

สกุลเงนิเยนญ่ีปุ่น        

1 2-year Syndicated Loan 9,515 ล้านเยน - - 9,515 100 2,836.23 2550-2555 (A) 

รวมภาระหนีส้กุลเยนญ่ีปุ่น - - 9,515 100 2,836.23  

สกุลเงนิบาท        

1 TAC09OA - - 4,000.00 - - 4,000.00 30 ต.ค. 2552 (B) 

2 TAC09OB - - 1,000.00 - - 1,000.00 30 ต.ค. 2552 (B) 

3 TAC089A - - 3,000.00 - - 3,000.00 25 ก.ย. 2551 (B) 

4 TAC089B - - 2,500.00 - - 2,500.00 25 ก.ย. 2551 (B) 

5 TAC109A - - 3,500.00 - - 3,500.00 25 ก.ย. 2553 (B) 

6 TAC 098A - - 3,000.00 - - 3,000.00 24 ส.ค. 2552 (B) 

7 TAC 118A - - 3,000.00 - - 3,000.00 24 ส.ค. 2554 (B) 

รวมภาระหนีส้กุลเงนิบาท - 24,000.00 - - 20,000.00  

ภาระหนีท้ัง้สิน้ 30,911.00  

หมายเหตุ 
(A) =  ทยอยชําระ 

(B) =  ชําระครัง้เดียวเม่ือครบกําหนด 

 

สําหรับเงินกู้ระยะยาวของบริษัท บริษัทมีหน้าที่จะต้องดํารงฐานะทางการเงิน โดยสรุปคือจะต้องดํารงสดัสว่น

หนีส้ินตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นในอตัราสว่นไม่เกิน 2 : 1 และไม่จ่ายเงินปันผลเกินกวา่ร้อยละ 50 

(ค) ภาระผกูพนั 

โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมของภาระผกูพนัที่มีตอ่ทรัพย์สินของบริษัทในหมายเหตปุระกอบงบการเงินปี 

2550 

(ง) สว่นของผู้ ถือหุ้น  

ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2550 บริษัทมีทนุจดทะเบียนทัง้สิน้ 4,744 ล้านบาท โดยมีทนุท่ีออกและชําระแล้วทัง้สิน้ 

4,736 ล้านบาท มีสว่นเกินมลูคา่หุ้นทัง้สิน้ 23,543 ล้านบาท และมีกําไรสะสมที่ยงัไม่ได้จดัสรรทัง้สิน้ 21,363 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 

5,816 ล้านบาทจากกําไรสะสมท่ียงัไม่ได้จดัสรร ณ สิน้ปี 2549 ทัง้สิน้ 15,547 ล้านบาท 
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ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2549 บริษัทมีทนุจดทะเบียนทัง้สิน้ 5,114 ล้านบาท โดยมีทนุที่ออกและชําระแล้วทัง้สิน้ 

4,580 ล้านบาท มีสว่นเกินมลูคา่หุ้นทัง้สิน้ 20,795 ล้านบาท และมีกําไรสะสมที่ยงัไม่ได้จดัสรรทัง้สิน้ 15,547 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 

3,305 ล้านบาทจากกําไรสะสมท่ียงัไม่ได้จดัสรร ณ สิน้ปี 2548 ทัง้สิน้ 12,242 ล้านบาท 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2548 บริษัทมีทนุจดทะเบียนทัง้สิน้ 5,278 ล้านบาท โดยมีทนุที่ออกและชําระแล้วทัง้สิน้ 

4,744 ล้านบาท มีสว่นเกินมลูคา่หุ้นทัง้สิน้ 20,795 ล้านบาท มีหุ้นรับคืนจากการระงบัข้อพิพาทติดลบ 1,797 ล้านบาท และมี

กําไรสะสมที่ยงัไม่ได้จดัสรรทัง้สิน้ 12,242 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 4,543 ล้านบาทจากกําไรสะสมท่ียงัไม่ได้จดัสรร ณ สิน้ปี 2547 

ทัง้สิน้ 7,699 ล้านบาท 

เม่ือวนัที่ 30 เมษายน 2550 ที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2550 ได้มีมติ 

(1) อนุมัติให้ลดมูลค่าท่ีตราไว้ต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทจากหุ้นละ 10 บาท เหลือหุ้นละ 2 บาท ซึ่งทําให้บริษัทมีหุ้ น

สามญัที่ออกจําหน่ายแล้วทัง้สิน้ (ก่อนการเสนอขายหุ้นตอ่ประชาชนเป็นการทัว่ไปเม่ือเดือนมิถนุายน 2550) เปลี่ยนแปลง

จาก 458,016,126 หุ้น เป็น 2,290,080,630 หุ้น โดยบริษัทได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมลูค่าท่ีตราไว้ต่อหุ้นของบริษัทจาก

หุ้นละ 10 บาท เหลือหุ้นละ 2 บาทกบักระทรวงพาณิชย์เม่ือวนัที่ 17 พฤษภาคม 2550 

(2) อนมุติัให้ลดทนุจดทะเบียนจาก 5,114 ล้านบาท ลงเหลือ 4,580 ล้านบาท โดยบริษัทได้จดทะเบียนการลดทนุเป็นทนุจด

ทะเบยีน 4,580 ล้านบาทกบักระทรวงพาณิชย์เม่ือวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2550 

(3) อนมุติัให้เพ่ิมทนุจดทะเบียนจาก 4,580 ล้านบาท เป็น 6,439 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามญัใหม่จํานวน 82 ล้านหุ้น มลู

ค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 2 บาท เพ่ือการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นการทั่วไป และการออกหุ้นสามัญใหม่ในจํานวนไม่เกิน 

847,692,965 หุ้น ให้กับผู้ ถือหุ้นของบริษัท ยูไนเต็ดคอมมูนิเกชั่น อินดัสตรี จํากัด (มหาชน) (UCOM) โดยบริษัทได้จด

ทะเบียนการเพ่ิมทนุเป็นทนุ      จดทะเบียน 6,439 ล้านบาทกบักระทรวงพาณิชย์เม่ือวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2550 

(4) อนุมัติให้เสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นการทัว่ไป (ซึ่งรวมถึงพนักงานของบริษัท ผู้ มีอุปการคุณ ผู้ลงทุนรายย่อย 

และผู้ลงทุนสถาบนัทัง้ในและต่างประเทศ) จํานวน 222 ล้านหุ้น ซึ่งประกอบด้วยหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ของบริษัท จํานวน 

82 ล้านหุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 2 บาท และหุ้นสามญัของบริษัทที่ถือโดย UCOM จํานวน 140 ล้านหุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้น

ละ 2 บาท ในราคา  หุ้นละ 40 บาท 

(5) บริษัทได้รับเงินจากการขายหุ้นต่อประชาชนเป็นการทั่วไปจํานวน  3,280 ล้านบาท โดยมีส่วนเกินมูลค่าหุ้น (สุทธิจาก

ค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกับการขายหุ้น) จํานวน 2,749 ล้านบาท บริษัทได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแล้วเป็น 4,744 

ล้านบาท กบักระทรวงพาณิชย์แล้วเม่ือวนัที่ 19 มิถนุายน 2550 

(6) ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รับหุ้นสามญัของบริษัทเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนตัง้แตว่นัท่ี 22 มิถนุายน 2550 

(7) อนมุติัการลดทนุของบริษัทแบบเฉพาะเจาะจงโดยการยกเลิกหุ้นสามญัของบริษัทที่ถือโดย UCOM จํานวน 847,692,965 

หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2 บาท โดยบริษัทได้จดทะเบียนการลดทนุจดทะเบียนจาก 6,439 ล้านบาท เป็น 4,744 ล้านบาท 

และทนุชําระแล้วจาก 4,744 ล้านบาท เป็น 3,049 ล้านบาทกบักระทรวงพาณิชย์เม่ือวนัท่ี 30 สิงหาคม 2550 

(8) อนมุติัการออกและจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัทจํานวนไม่เกิน 847,692,965 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2 บาท ให้แก่

ผู้ ถือหุ้นของ UCOM ซึง่ตอบรับคําเสนอซือ้หุ้น UCOM ของบริษัท โดยบริษัทจะจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุดงักลา่วให้แก่ผู้ ถือ

หุ้นของ UCOM ในสดัส่วน 1.95 หุ้นของบริษัท มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 2 บาทต่อ 1 หุ้นของ UCOM มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 10 

บาท 
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(9) บริษัทได้ทําคําเสนอซือ้หุ้นทัง้หมดของ UCOM ในระหวา่งวนัท่ี 25 กรกฎาคม 2550 ถึงวนัที่ 30 สิงหาคม 2550 โดยมีผู้ ถือ

หุ้น UCOM ตอบรับคําเสนอซือ้เป็นจํานวนทัง้สิน้ 432,524,792 หุ้น   บริษัทได้ออกหุ้นสามญัเพ่ิมทนุให้เพ่ือเป็นการตอบ

แทนคิดเป็นจํานวน 843,423,335 หุ้น บริษัทได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทนุชําระแล้วของบริษัทจาก 3,049 ล้านบาท เป็น 

4,736 ล้านบาทกบักระทรวงพาณิชย์เม่ือวนัท่ี 3 กนัยายน 2550 (และบนัทกึคา่ใช้จ่ายที่เก่ียวข้องในการปรับโครงสร้างการ

ถือหุ้นดังกล่าวเพ่ิมเติมกับบัญชีส่วนเกินมูลค่าหุ้น) และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รับหุ้นเพ่ิมทุนดังกล่าวเป็น

หลกัทรัพย์จดทะเบียนเพ่ิมเติมเม่ือวนัที่ 14 กนัยายน 2550 

 

12.4 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

ในปี 2550 บริษัทและบริษัทย่อยชําระคา่ตอบแทนในการสอบบญัชีให้แก ่

• ผู้สอบบญัชีของบริษัท สํานกังานสอบบญัชีท่ีผู้สอบบญัชีสงักดั และกิจการท่ีเก่ียวข้องกบัสํานกังานสอบบญัชีท่ี

ผู้สอบบญัชีสงักดัจํานวนรวมทัง้สิน้ 5,578,167 บาท 

 

12.5 ปัจจัยหลักและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลต่อการดาํเนินงานหรือฐานะการเงนิในอนาคต 

12.5.1 การลดลงของจาํนวนนาททีี่ใช้งานของลูกค้าเฉล่ียต่อคนเม่ืออัตราค่าโทรเพิ่มขึน้ 

เน่ืองจากรายได้สว่นใหญ่จากการให้บริการโทรศพัท์มาจากการให้บริการด้านเสียง ฉะนัน้จํานวนนาทีท่ีใช้งานของลกูค้าจงึเป็น

ปัจจยัหลกัประการหนึง่ของการของรายได้จากการให้บริการ ในปี 2550 จํานวนนาทีการใช้บริการด้านเสียงเฉลี่ยของลกูค้า

ระบบรายเดือน(ไม่รวม IC) อยู่ที ่526 นาทีตอ่คนตอ่เดือน  ซึง่ลดลงร้อยละ 8 จาก 573 เม่ือปี 2549 ในขณะที่จํานวนนาทีการใช้

บริการด้านเสียงเฉลี่ยของลกูค้าระบบเติมเงิน(ไม่รวม IC) อยูท่ี่ 264 นาทีตอ่คนตอ่เดือน  ซึง่ลดลงร้อยละ 11 จาก 296 เม่ือปี 

2549 อย่างไรก็ตาม การลดลงของจํานวนนาทีการใช้บริการมีผลบางสว่นมาจากการท่ีบริษัทขึน้อตัราคา่โทรออกนอกเครือข่าย  

ดงันัน้เมือบริษัทมีการเพ่ิมอตัราคา่โทร ก็จะมีผลตอ่จํานวนการใช้ของลกูค้าซึง่อาจทําให้รายได้โดยรวมไม่ได้เพ่ิมขึน้ในอตัรา

เดียวกบัคา่โทรที่เพ่ิมขึน้ 

12.5.2 อัตราการเพิ่มของจาํนวนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่และการขยายตัวของฐานลูกค้า 

ในปี 2550 อตัราการเจริญเติบโตของอตุสาหกรรมอยู่ในระดบัท่ีสงูสดุเป็นประวติัการณ์ แตอ่ย่างไรก็ดีเม่ือพิจารณา จํานวนเลข

หมายตอ่ประชากรรวมในปัจจบุนัท่ีอยู่ที่ประมาณร้อยละ 80 แล้ว บริษัทยงัเช่ือวา่ตลาดในประเทศไทยยงัมีโอกาสในการ

ขยายตวัเพ่ิมขึน้อย่างตอ่เน่ือง นอกจากนี ้ จํานวนเลขหมายตอ่ประชากรรวมมีแนวโน้มท่ีจะเพ่ิมสงูขึน้ได้อีกมาก เน่ืองจากลกูค้า 

1 รายอาจเป็นเจ้าของเลขหมายมากกวา่ 1 เลขหมายและการพฒันาโครงข่ายอยา่งตอ่เน่ืองเพ่ือให้ครอบคลมุพืน้ท่ีให้บริการ

มากขึน้จะสง่ผลให้บริษัทสามารถรับลกูค้าเข้ามาใช้บริการได้มากขึน้เช่นกนั ทัง้นีอ้ตัราการเจริญเติบโตอาจไม่สงูเหมือนในปีที่

ผ่านมาเม่ือตลาดผู้ใช้บริการใกล้ถึงจดุอิ่มตวัท่ีจํานวนเลขหมายตอ่ประชากรรวมใกล้ร้อยละ 100  

12.5.3 การเตบิโตของรายได้จากการให้บริการเสริม 

ในปัจจบุนัรายได้จากการให้บริการเสริมยงัต่ํากวา่รายได้จากการให้บริการด้านเสยีงอยูม่าก แตก่็มีอตัราการเติบโตอย่างมี

นยัสําคญั โดยในปี 2550 รายได้จากการให้บริการเสริมคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 8 ของรายได้จากการให้บริการโทรศพัท์ และ

เพ่ิมขึน้ร้อยละ 33 จากปี 2549 ซึง่เป็นปัจจยัสําคญัหนึง่ในการสนบัสนนุการเติบโตของรายได้จากการให้บริการ ซึง่สว่นใหญ่เป็น

ผลจากการเพ่ิมขึน้ของบริการรับสง่ข้อความตวัอกัษรและข้อความมลัติมีเดีย ตลอดจนบริการด้าน Content ที่ผ่านมาบริษัทได้

ใช้รายการสง่เสริมการขายตา่งๆ เช่น แพ็คเกจท่ีเสนออตัราคา่บริการพิเศษในการใช้บริการเสริมเพ่ือกระตุ้นปริมาณการใช้งาน

ของลกูค้า นอกจากนีบ้ริษัทได้พฒันาระบบเพ่ืออํานวยความสะดวกในการตัง้คา่เคร่ืองโทรศพัท์และการนําเสนอบริการเสริม

ใหม่ ๆ ท่ีตรงกบัความต้องการของลกูค้าอย่างตอ่เน่ือง รวมทัง้ร่วมมือกบัพนัธมิตรทางธุรกิจในการพฒันา Content เพ่ือนําเสนอ
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ตอ่ลกูค้าด้วย อกีทัง้ปริมาณเคร่ืองโทรศพัท์เคลื่อนท่ีที่มีฟังก์ชัน่ท่ีสามารถใช้บริการด้านข้อมลูและมลัติมีเดียตา่งๆ มีเพ่ิมขึน้ จึง

สามารถรองรับความต้องการของลกูค้าท่ีเพ่ิมขึน้ ทําให้แนวโน้มการใช้งานของบริการเสริมสงูขึน้ในอนาคต 

12.5.4 การพัฒนาของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศไทย 

นอกจากบริการท่ีบริษัทมีให้แก่ลกูค้าในประเทศแล้ว บริษัทยงัให้บริการข้ามแดนอตัโนมติัแก่นกัทอ่งเทีย่วและนกัธุรกิจทีเ่ดินทาง

มาพํานกัในประเทศไทยอีกด้วย โดยสถานการณ์การท่องเที่ยวในประเทศไทยเป็นปัจจยัหลกัปัจจยัหนึง่ตอ่การพฒันาของรายได้

จากการให้บริการข้ามแดนอตัโนมติั เน่ืองจากถ้าสถานการณ์การท่องเท่ียวดีขึน้ จํานวนนกัท่องเที่ยวจะเพ่ิมขึน้ด้วย และมี

แนวโน้มท่ีจะสง่ผลดีตอ่การเติบโตของรายได้จากการให้บริการข้ามแดนอตัโนมติั 

12.5.5 ผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียน 

บริษัทและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยนในสว่นที่เก่ียวกบัเจ้าหนีก้ารค้าจากการซือ้เคร่ืองมือ

และอปุกรณ์ และหนีเ้งินกู้ระยะยาวที่ระบเุป็นเงินตราตา่งประเทศ ดงันัน้ หากอตัราแลกเปลี่ยนมีความผนัผวนอย่างมากอาจ

สง่ผลกระทบตอ่ผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทได้ ดงันัน้เพ่ือเป็นการลดผลกระทบจากความผนัผวนของอตัรา

แลกเปลี่ยน บริษัทมีนโยบายในการเข้าทําสญัญาแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศลว่งหน้า (Forward Exchange Contracts) 

และใช้ธุรกรรมอนพุนัธ์ทางการเงินในการจดัการหนีส้ินของบริษัทตามท่ีบริษัทเห็นสมควร โดยใช้เคร่ืองมือทางการเงินเหลา่นี ้

เปลี่ยนเงินตราตา่งประเทศให้เป็นเงินสกลุบาทเพ่ือปอ้งกนัความเสี่ยง และ ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2550 บริษัทได้ทําการปอ้งกนั

ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้จากความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นเหลา่นีไ้ว้หมดแล้ว 

12.5.6 ผลกระทบจากความผันผวนของอัตราดอกเบีย้ 

การเปลี่ยนแปลงอตัราดอกเบีย้ในตลาดย่อมสง่ผลกระทบตอ่มลูคา่ยติุธรรมของสินทรัพย์ หนีส้ิน รวมถงึดอกเบีย้รับและดอกเบีย้

จ่ายของบริษัท ทัง้นี ้ การระดมทนุและการบริหารเงินของบริษัทเป็นปัจจยัที่ทําให้บริษัทต้องเผชญิกบัความเสี่ยงจากความผนั

ผวนของอตัราดอกเบีย้ดงักลา่ว บริษัทใช้ตราสารอนพุนัธ์เพ่ือลดความเสี่ยงด้านดอกเบีย้จ่าย และอาจจะเข้าทําสญัญา

แลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้ในกรณีท่ีต้องการปอ้งกนัความเสี่ยงเป็นการเพ่ิมเติม 

12.5.7 การเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม (Interconnection) 

เม่ือวนัที ่ 17 พฤษภาคม 2549 ประกาศ กทช. วา่ด้วยการใช้และเช่ือมตอ่โครงขา่ยโทรคมนาคมแห่งชาติ ได้มีผลใช้บงัคบั 

ประกาศดงักลา่วได้กําหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการในการใช้และเช่ือมตอ่โครงข่ายโทรคมนาคม โดยกําหนดให้ผู้ประกอบการ

กิจการโทรคมนาคมมีอิสระในการเจรจาตอ่รองข้อกําหนดและเง่ือนไขในการใช้และเช่ือมตอ่โครงข่ายโทรคมนาคม ทัง้นีโ้ดยที่

เง่ือนไขดงักลา่วต้องไม่ขดัหรือแย้งกบักฎหมายและประกาศ กทช. และไม่เป็นการเลอืกปฏิบติั อย่างไรก็ตามก่อนทําการเจรจา

กําหนดเง่ือนไขดงักลา่ว ผู้ประกอบการกิจการโทรคมนาคมมีหน้าท่ีต้องจดัทําข้อเสนอการใช้และเช่ือมตอ่โครงข่ายโทรคมนาคม

ซึง่ประกอบด้วยข้อกําหนดและเง่ือนไขหลกัในการให้ผู้ประกอบการรายอื่นใช้หรือเช่ือมตอ่โครงข่ายโทรคมนาคมของตน อาท ิ

อตัราคา่ตอบแทนในการใช้หรือเช่ือมตอ่โครงข่าย เม่ือ กทช. เห็นชอบกบัข้อเสนอดงักลา่วแล้ว ผู้ประกอบการสามารถเข้าเจรจา

ตอ่รองและเข้าทําสญัญาเพ่ือการใช้และเช่ือมตอ่โครงขา่ยโทรคมนาคมกบัผู้ประกอบการรายอื่นได้ 

เม่ือวนัที่ 25 สิงหาคม 2549 กทช. ได้ให้ความเห็นชอบในหลกัการตอ่ข้อเสนอทีบ่ริษัทจดัทําและยื่นเสนอให้ กทช. พิจารณา 

เจตนารมณ์ของการประกาศใช้ประกาศ กทช. วา่ด้วยการใช้และเช่ือมตอ่โครงข่ายโทรคมนาคมแห่งชาติและการใช้อํานาจกํากบั

ดแูลของ กทช. ในเร่ืองนีก้็คือการเสริมสร้างความโปร่งใสและการแขง่ขนัท่ีเสรีและเป็นธรรมในกิจการโทรคมนาคม ซึง่ตา่งจาก

การกํากบัดแูลภายใต้กฎหมายเดิมท่ีคูส่ญัญามีอิสระในการเข้าทําสญัญาการเช่ือมตอ่โครงข่ายโดยไม่อยูภ่ายใต้หลกัเกณฑ์ตาม

กฎหมายและการควบคมุดแูลโดยองค์กรอิสระใดๆ 

ในการกํากบัดแูลภายใต้กฎหมายเดิม บริษัทและผู้ประกอบการรายอื่น (เชน่ ทรูมฟู ดีพีซี รวมทัง้ฮทัชสินั) ต้องประกอบกิจการ

โทรคมนาคมภายใต้การกํากบัของ กสท. และต้องชําระคา่เช่ือมโยงโครงข่ายโทรคมนาคมของทีโอที (Access Charge) ให้แก่ที

โอที แตเ่พียงฝ่ายเดียวโดยไม่มีสิทธิเรียกร้องเกบ็คา่เช่ือมโยงโครงข่ายจากทีโอทีแตอ่ย่างใด ปัจจบุนัการใช้และเช่ือมตอ่โครงข่าย
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ระหวา่งผู้ประกอบการต้องดําเนินไปโดยสอดคล้องกบั พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม และประกาศ กทช. วา่ด้วยการใช้

และเช่ือมตอ่โครงข่ายโทรคมนาคมแห่งชาติ ซึง่กําหนดให้มีการกําหนดอตัราคา่ตอบแทนหรือคา่บริการที่อิงต้นทนุและไม่เลือก

ปฏิบติั และบริษัทยงัมีสิทธิในการเข้าทําสญัญาเช่ือมตอ่โครงข่ายเพ่ือเรียกเก็บคา่บริการจากผู้ประกอบการรายอืน่ท่ีเช่ือมตอ่

โครงข่ายกบัโครงข่ายของบริษัท บริษัทเช่ือวา่อตัราคา่เช่ือมโยงโครงข่ายของทีโอทีตามสญัญาเช่ือมโยงโครงข่ายที่จดัทําขึน้ใน

ช่วงเวลาของกฎหมายเดิมนัน้ไม่สอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์ตาม พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม และประกาศ กทช. วา่

ด้วยการใช้และเช่ือมตอ่โครงข่ายโทรคมนาคมแห่งชาติ ดงันัน้ ในวนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2549 บริษัทจงึได้แจ้งให้ทีโอทีและ กสท. 

ทราบวา่อตัราและการจดัเก็บตามสญัญาเช่ือมโยงโครงข่ายเดิมนัน้ไม่อาจทําได้อีกตอ่ไป อย่างไรก็ดี บริษัทยินดีที่จะชําระ

คา่ตอบแทนให้แก่ทีโอทีในอตัราใหม่ที่สอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์ที่กฎหมายกําหนด กลา่วคือในอตัราท่ีบริษัทและทีโอทีจะได้ตก

ลงร่วมกนัโดยสจุริตหรือในอตัราท่ี กทช. กําหนด นอกจากนี ้บริษัทยงัได้แจ้งให้ทีโอทีดําเนินการเข้าทําสญัญากบับริษัทในเร่ืองนี ้

โดยเร็ว 

ถึงแม้วา่ทีโอทีได้โต้แย้งวา่บริษัทยงัคงมีหน้าที่ต้องชําระคา่ตอบแทนการเช่ือมโยงโครงข่าย (Access Charge) ในอตัราเดิมท่ี

กําหนดไว้ในข้อตกลงเร่ือง Access Charge และตอ่มาปฏิเสธไม่รับชําระคา่เช่ือมตอ่โครงข่ายสทุธิ (Interconnection Charge) 

ที่บริษัทคิดคํานวณตามหลกัเกณฑ์และในอตัราที่สอดคล้องกบัที่กฎหมายกําหนด และได้ใช้สิทธิโต้แย้งทางศาล โดย ณ วนัที่ 

16 พฤศจิกายน 2550  ทาง ทีโอที ได้ยื่นฟ้องตอ่ศาลแพ่ง เรียกร้องให้ กสท และบริษัท ชําระคา่เช่ือมโยงโครงข่าย (Access 

Charge) ตัง้แตเ่ดือน พฤศจกิายน 2549 – 31 ตลุาคม 2550 พร้อมเบีย้ปรับเงินเพ่ิม เป็นจํานวนเงนิทัง้หมด   

11,705,066,637.11 บาท และให้ชําระคา่เช่ือมโยงนบัตัง้วนัที่ 1 พฤศจิกายน 2550 เป็นต้นไปจนกวา่ข้อตกลงระหวา่งทีโอที 

กสท และบริษัท จะสิน้สดุลงอกีด้วย  ขณะนีค้ดีอยู่ภายใต้กระบวนพิจารณาของศาล ซึง่อย่างไรก็ตามคดีนีศ้าลก็ยงัมิได้มีคํา

พิพากษาถึงท่ีสดุวา่ การที่บริษัทชําระคา่เช่ือมตอ่โครงข่ายสทุธิ (Interconnection Charge) ในอตัราที่สอดคล้องกบัข้อกําหนด

ของ พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม และประกาศ กทช. วา่ด้วยการใช้และเช่ือมตอ่โครงข่ายโทรคมนาคมกฎหมายแทน

การชําระในอตัราเดิมท่ีกําหนดไว้ในข้อตกลงเร่ือง Access Charge วา่เป็นการไม่ถกูต้องแตอ่ย่างใด อย่างไรก็ดี หากองค์กรที่

เก่ียวข้องหรือศาลมีคําสัง่หรือคําพิพากษาให้บริษัทต้องชําระคา่เช่ือมโยงโครงข่ายตามสญัญาเช่ือมโยงโครงข่ายให้แก่ทโีอที 

คําสัง่หรือคําพิพากษาดงักลา่วอาจสง่ผลกระทบตอ่ฐานะการเงินของบริษัท 

12.5.8 ความหลากหลายของรายการส่งเสริมการขาย 

ท่ีผ่านมาการพฒันาการของตลาดโทรศพัท์เคลื่อนท่ีในประเทศไทยและการเติบโตของจํานวนลกูค้าในตลาดโดยรวมมีแนวโน้ม

ผันแปรตามภาวการณ์แข่งขันในตลาดซึ่งผู้ ประกอบการรายต่างๆ นําเสนอรายการส่งเสริมการขายต่างๆ แก่ลูกค้า ฉะนัน้ 

รายการส่งเสริมการขายท่ีหลากหลายจะช่วยกระตุ้นยอดขายลกูค้าใหม่และปริมาณการใช้งานของลกูค้า ซึง่จะส่งผลต่อรายได้

จากการให้บริการในท่ีสดุ นอกจากนีร้ายการส่งเสริมการขายท่ีหลากหลายยงัสามารถดงึดดูลกูค้าปัจจบุนัและลกูค้าใหม่ท่ีมีวิถี

ชีวิตและความต้องการการใช้งานท่ีแตกตา่งกนัไปมาใช้บริการหรือเพ่ิมปริมาณการใช้งานในกรณีที่เป็นลกูค้าอยู่แล้ว 

12.5.9 การขยายตัวของอัตราส่วนกาํไรจากรายได้ที่เตบิโตขึน้ 

เน่ืองจากต้นทุนส่วนหนึ่งของการให้บริการโทรศพัท์มีลกัษณะเป็นต้นทุนคงท่ีมาจากส่วนประกอบหลกัคือค่าตดัจําหน่ายของ

สิทธิการใช้อปุกรณ์ภายใต้สญัญาร่วมการงาน เม่ือบริษัทสามารถพฒันารายได้จากการให้บริการให้เพ่ิมขึน้อย่างตอ่เน่ือง อตัรา

การขยายตวัของกําไรจะมีแนวโน้มสงูขึน้ และสง่ผลถึงการเพ่ิมขึน้ของกําไรด้วย 

12.5.10 การขยายธุรกิจใหม่ผ่านบริษัทย่อยของบริษัท 

บริษัทมีแผนในการขยายธุรกิจใหม่ผ่านบริษัทย่อยของบริษัทเพ่ือรองรับโอกาสและเตรียมความพร้อมในการทําธุรกิจใหม่ๆ ที่

เกิดขึน้จากการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบข้อบงัคบัต่างๆ ของหน่วยงานท่ีทําหน้าท่ีกํากบัดแูลกิจการโทรคมนาคม เม่ือบริษัทย่อย

เหล่านัน้เร่ิมดําเนินการแล้วจะสง่ผลให้รายได้ของบริษัทโดยรวมเพ่ิมขึน้ แตท่ัง้นีบ้ริษัทไม่สามารถประเมินหรือกําหนดระยะเวลา

การเร่ิมดําเนินการของบริษัทเหลา่นีไ้ด้เน่ืองจากกฎระเบียบข้อบงัคบัดงักลา่วยงัมีความไม่แน่นอนบางประการ 
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  1133          ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

13.1 สรุปสัญญาที่มีสาระสาํคัญ 

เนือ้หาในส่วนนีเ้ป็นการสรุปหรือตดัตอนเอาเนือ้หาของข้อสญัญาบางข้อในสญัญาบางฉบบัท่ีมีสาระสําคญัซึ่งบริษัทได้เข้าทํากับ

คู่สญัญา ทัง้นี ้สญัญาบางฉบับได้เข้าทําก่อนท่ีจะมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายและ/หรือกฎระเบียบต่างๆ ท่ีใช้กํากับดูแลกิจการ

โทรคมนาคม ดงันัน้ ข้อสญัญาบางข้อในสญัญาบางฉบบัจึงอาจไม่มีผลใช้บงัคบัเน่ืองจากขดัหรือแย้งกบักฎหมายหรือกฎระเบียบท่ี

ใช้กํากบัดแูลกิจการโทรคมนาคมซึง่ได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง 

โดยเหตท่ีุกฎหมายและ/หรือกฎระเบียบต่างๆ ท่ีใช้กํากบัดแูลกิจการโทรคมนาคมได้เปลี่ยนแปลงไปดงักล่าว ข้อมลูท่ีระบุต่อไปนีจ้ึง

เป็นการนําเสนอข้อสญัญาที่สําคญัๆ เพ่ือการอ้างอิงเท่านัน้ 

13.1.1 รายละเอียดสัญญาให้ดาํเนินการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่าร์และสัญญาแก้ไขเพิ่มเตมิ   

 (“สัญญา ร่วมการงาน”) 

สัญญาร่วมการงานเป็นสัญญาท่ีบริษัทได้ทําขึน้ในขณะท่ี กสท. ยังมีอํานาจผูกขาดในการประกอบกิจการโทรคมนาคม ดังนัน้

สญัญาร่วมการงานจงึมีบทบญัญติัในหลายสว่นที่สะท้อนอํานาจผกูขาดของ กสท. 

ปัจจุบนัอํานาจผกูขาดในการประกอบกิจการโทรคมนาคมของ กสท. ได้ถกูยกเลิกไปแล้ว และบริษัทมีสิทธิในการประกอบกิจการ

โทรคมนาคมได้โดยเสรีบนพืน้ฐานความเป็นธรรมตามมาตรา 80 แห่ง พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม 

โดยเหตุท่ีมีการเปลี่ยนแปลงด้านกฎหมายและกฎระเบียบดังกล่าว รวมถึงการยกเลิกอํานาจผูกขาดในการประกอบกิจการ

โทรคมนาคมของ กสท. รายละเอียดข้อสญัญาร่วมการงานท่ีสรุปไว้ตอ่ไปนีจ้งึเป็นการให้ข้อมลูเพ่ือการอ้างอิงเท่านัน้ 

วันที่ทาํสัญญา วนัที่ 14 พฤศจิกายน 2533 และ 

สญัญาแก้ไขเพ่ิมเติมครัง้ที่ 1/2536 เม่ือวนัท่ี 23 กรกฎาคม 2536  

สญัญาแก้ไขเพ่ิมเติมครัง้ที่ 2/2539 เม่ือวนัท่ี 20 มิถนุายน 2539 และ 

สญัญาแก้ไขเพ่ิมเติมครัง้ที่ 3/2539 เม่ือวนัที่ 22 พฤศจิกายน 2539 

อายุสัญญา 27 ปี (นบัตัง้แตว่นัเร่ิมเปิดให้บริการ คือ วนัท่ี 16 กนัยายน 2534 ถึงวนัที่ 15 กนัยายน 
2561) 

ลักษณะสัญญา กสท. อนญุาตให้บริษัทจดัให้มีการขยายและดําเนินการให้บริการวิทยคุมนาคมระบบ
เซลลลู่าร์เพ่ือเป็นบริการสาธารณะแก่ประชาชนตลอดอายสุญัญาภายใต้การอนญุาต
และการกํากบัดแูลของ กสท.  

ค่าตอบแทน บริษัทจะชําระผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ กสท. เป็นรายปี คิดเป็นอตัราร้อยละของ
รายได้จากการให้บริการตามสญัญานี ้ก่อนหกัค่าใช้จ่าย ค่าภาษี และค่าธรรมเนียม
ตา่งๆ จากการให้บริการ ผลประโยชน์ตอบแทนแตล่ะปีท่ี 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 



สว่นที่ 2 บริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์  บริษัท โทเท่ิล แอค็เซ็ส คอมมนิูเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 

ข้อ 13 ขอ้มูลอืน่ ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง 

 

 

 

สว่นท่ี 2 หน้า 160  

 

 ทัง้นี ้เพ่ือเป็นการประกนัรายได้ให้กบั กสท. บริษัทยนิยอมชําระผลประโยชน์ตอบแทน
ขัน้ต่ําให้แก่ กสท. เป็นเวลา 27 ปี รวมเป็นเงินไม่ต่ํากวา่ 17,051.84 ล้านบาท โดยแบง่
ชําระเป็นรายปีตามจํานวนดงัตอ่ไปนี ้

 ปีที่ 1 เป็นเงิน 22.16 ล้านบาท 

ปีที่ 2 เป็นเงิน 32.53 ล้านบาท 

ปีที่ 3 เป็นเงิน 126.60 ล้านบาท 

ปีที่ 4 เป็นเงิน 154.06 ล้านบาท 

ปีที่ 5 เป็นเงิน 352.48 ล้านบาท 

ปีที่ 6 เป็นเงิน 382.09 ล้านบาท 

ปีที่ 7 เป็นเงิน 411.69 ล้านบาท 

ปีที่ 8 เป็นเงิน 441.30 ล้านบาท 

ปีที่ 9 เป็นเงิน 470.90 ล้านบาท 

ปีที่ 10 เป็นเงิน 500.51 ล้านบาท 

ปีที่ 11 เป็นเงิน 524.45 ล้านบาท 

ปีที่ 12 เป็นเงิน 544.19 ล้านบาท 

ปีที่ 13 เป็นเงิน 563.92 ล้านบาท 

ปีที่ 14 เป็นเงิน 583.65 ล้านบาท 

ปีที่ 15 เป็นเงิน 603.39 ล้านบาท 

ปีที่ 16 เป็นเงิน 747.75 ล้านบาท 

ปีที่ 17 เป็นเงิน 764.65 ล้านบาท 

ปีที่ 18 เป็นเงิน 776.49 ล้านบาท 

ปีที่ 19 เป็นเงิน 781.54 ล้านบาท 

ปีที่ 20 เป็นเงิน 769.60 ล้านบาท 

ปีที่ 21 เป็นเงิน 751.88 ล้านบาท 

ปีที่ 22 เป็นเงิน 746.01 ล้านบาท 

ปีที่ 23 เป็นเงิน 1,200.00 ล้านบาท 

ปีที่ 24 เป็นเงิน 1,200.00 ล้านบาท 

ปีที่ 25 เป็นเงิน 1,200.00 ล้านบาท 

ปีที่ 26 เป็นเงิน 1,200.00 ล้านบาท 

ปีที่ 27 เป็นเงิน 1,200.00 ล้านบาท 

ลักษณะการชาํระผลตอบแทน บริษัทต้องชําระเงินค่าผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ กสท. เป็นรายงวดๆ ละ 3 เดือน 
เป็นจํานวนเงินงวดละเท่าๆ กนัของแต่ละปีของการดําเนินการตามสญัญา โดยบริษัท
จะต้องชําระภายใน 30 วนันบัแต่วนัสิน้งวดนัน้ๆ และยินยอมสง่มอบผลประโยชน์สว่น
ท่ีจะต้องชําระเพ่ิมขึน้จากผลประโยชน์ตอบแทนขัน้ต่ําให้ กสท. ทัง้จํานวนภายใน 90 
วนัหลงัจากวนัครบ 12 เดือนของการดําเนินงานในแต่ละปี โดยบริษัทจะต้องจดัส่งงบ
ดุลและงบกําไรขาดทุนให้ กสท. ตรวจสอบภายใน 90 วันนับจากวันปิดงวดบัญชี
ประจําปีของบริษัท 

การเลิกสัญญา สญัญาจะสิน้สดุลงหรือระงบัสิน้ไปด้วยกรณีตอ่ไปนี ้



สว่นที่ 2 บริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์  บริษัท โทเท่ิล แอค็เซ็ส คอมมนิูเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 

ข้อ 13 ขอ้มูลอืน่ ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง 

 

 

 

สว่นท่ี 2 หน้า 161  

 

1 เมือสญัญาครบกําหนด 

2 เม่ือ กสท.บอกเลิกสญัญาเน่ืองจากบริษัทไม่ปฎิบติัตามสญัญา หรือปฎิบติั
ผิดสญัญาข้อหนึ่งข้อใดและทําให้ กสท.ได้รับความเสียหายและบริษัทมิได้
ดําเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน 90 วนันบัแต่วนัท่ีได้รับแจ้งเป็นหนังสือ
จาก กสท. 

3 เม่ือคูส่ญัญาทัง้สองฝ่ายตกลงกนัเลิกสญัญา 

4 เม่ือ กสท. บอกเลิกสญัญาในกรณีที่บริษัทตกเป็นผู้ขาดคณุสมบติัตาม พรบ. 
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว และ กสท. ได้แจ้งให้บริษัททราบเป็น
หนงัสือลว่งหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 90 วนั 

เง่ือนไขอื่น ๆ 1.1.2 บริษัทเป็นผู้จัดหาเคร่ือง รวมทัง้อะไหล่และอุปกรณ์ในส่วนท่ีเป็นโครงข่าย
การให้บริการ โดยบริษัทจะโอนเคร่ืองและอปุกรณ์ดงักล่าวให้เป็นกรรมสิทธิ
ของ กสท. และ กสท. ให้สิทธิบริษัทในการใช้ทรัพย์สินนีเ้พ่ือนําไปให้บริการ
แตเ่พียงผู้ เดียวตลอดอายสุญัญา 

2.1.2 กสท. อนุญาตให้บริษัทใช้สถานท่ีของ กสท. เพ่ือติดตัง้เคร่ืองและอุปกรณ์
ตลอดจนอาคารสําหรับติดตัง้เคร่ืองและอปุกรณ์ โดยบริษัทไม่ต้องชําระค่า
เช่าหรือค่าตอบแทนอื่นใดให้แก่ กสท. เว้นแต่ในแต่ละปีของการดําเนินการ
ตามสัญ ญ านี  ้หากบริษัทมีกําไรจากการดําเนินงาน บริษัทจะชําระ
ผลตอบแทนให้แก่ กสท. เท่ากบัคร่ึงหนึ่งของค่าเช่าเลขหมายรายเดือนและ
ค่าใช้บริการเฉพาะส่วนท่ีเกินจากค่าเช่าเลขหมายรายเดือน และค่าใช้
บริการดังกล่าว และในกรณีท่ีบริษัทต้องการใช้อาคารอื่นนอกเหนือจากนี ้
เพ่ือเป็นสถานท่ีติดตัง้เคร่ืองมือและอปุกรณ์ บริษัทจะต้องแจ้งขออนมุติัจาก 
กสท. ก่อน ซึง่หากสถานท่ีดงักลา่วบริษัทไม่ได้มีกรรมสิทธิ บริษัทต้องทําการ
เช่าในนามของบริษัท โดยบริษัทเป็นผู้ ออกค่าเช่าและค่าใช้จ่ายใดๆ เอง
ทัง้สิน้ 

3.1.2 บริษัทยินยอมให้ กสท. เข้าถือหุ้นสามญัของบริษัทได้ในมลูค่าท่ีตราไว้ของ
หุ้ นของบริษัทภายในวงเงิน 5 ล้านบาทก่อนท่ีหุ้ นของบริษัทจะเข้าจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 

4.1.2 ในกรณีที่  กสท. จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวกับการอนุญาตให้
ผู้ประกอบการเอกชนให้บริการโทรคมนาคมและแข่งขนักนัโดยเสรีท่ีไม่มีอยู่
ในปัจจุบันแต่มีการบังคับใช้ในอนาคต กสท. ไม่ต้องรับผิดชอบชดใช้
คา่เสียหาย  ใดๆ ที่เกิดขึน้ตามสญัญานีใ้ห้แกบ่ริษัท 

 5.1.2 ในการดําเนินงานตามสัญญาไม่ว่าการบริหาร การหาผู้ ใช้บริการ การ
โฆษณา หรือการทํานิติกรรมใดๆ กบับุคคลภายนอกหรือผู้ ใช้บริการ บริษัท
จะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบและดําเนินการเองในนามบริษัท โดย กสท. จะไม่
รับผิดชอบในภาระผกูพนัทัง้หลายที่บริษัทมีตอ่บคุคลภายนอก 

6.1.2 ตลอดอายุสัญญา บริษัทจะไม่ขออนุญาตตัง้สถานีวิทยุคมนาคมและใช้
เคร่ืองวิทยุโทรคมนาคมตาม พรบ. วิทยุโทรคมนาคม พ.ศ. 2498 เพ่ือการ
ให้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่าร์ไม่ว่าระบบใดแก่สาธารณชนจาก
กรมไปรษณีย์โทรเลขสถานีวิทยุคมนาคมทัง้หมดท่ีใช้ในการให้บริการตาม
สญัญาจะต้องเป็นสถานีวิทยคุมนาคมของ กสท. 
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7.1.2 บริษัทต้องไม่รับจัดให้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่าร์หรือรับขยาย
โครงข่ายการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่าร์จากหน่วยงานหรือ
บุคคลอื่นอนัมีลกัษณะเป็นการแข่งขนัหรือน่าจะเกิดความเสียหายต่อการ
ให้บริการตามสญัญานี ้

8.1.2 บริษัทเป็นผู้ ชําระภาษีและหรือค่าธรรมเนียมใดๆ ตามกฎหมายท่ีเกิดจาก
การให้บริการนี ้

9.1.2 บริษัทยินยอมให้ตัวแทนของ กสท. เข้าเป็นกรรมการบริหารของบริษัทใน
สว่นท่ีเก่ียวกบัการดําเนินงานบริการวิทยคุมนาคมระบบเซลลลู่าร์ด้วยอย่าง
น้อย 1 คน  

10.1.2 ในการเรียกเก็บเงินค่าใช้บริการหรือค่าธรรมเนียมจากผู้ ใช้บริการ บริษัท
สามารถลดหรือยกเว้นการเรียกเก็บได้ในกรณีที่บริษัทจัดรายการส่งเสริม
การขายของบริษัทตามความเหมาะสมกบัภาวะตลาด 

11.1.2 บริษัทจะแต่งตัง้บุคคลอื่นเป็นตวัแทนเพ่ือจัดให้บริการ (Service Provider) 
ของบริษัทไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจาก กสท. ก่อน 
โดยการแตง่ตัง้ตวัแทนเพ่ือจดัให้บริการดงักลา่วไม่ทําให้บริษัทหลดุพ้นความ
รับผิดตามสญัญานี ้การกระทําใดๆ ของตัวแทนถือเสมือนเป็นการกระทํา
ของบริษัทและผกูพนับริษัททกุประการ 

12.1.2 ในกรณีท่ี กสท. ทําสัญญาให้ผู้ ประกอบการเอกชนรายอื่นดําเนินการ
ให้บริการวิทยคุมนาคมระบบเซลลลู่าร์ในลกัษณะเดียวกนั โดยมีข้อกําหนด 
เง่ือนไข อตัราค่าบริการ และ/หรืออตัราส่วนแบง่เงินผลประโยชน์ตอบแทนท่ี
แตกต่างไปท่ีทําให้บริษัทเสียเปรียบในประการท่ีสําคัญหรือมีผลกระทบ
ในทางลบต่อบริษัท บริษัทและ กสท. จะพิจารณาร่วมกันเพ่ือให้เกิดความ
เป็นธรรมแก่บริษัท 

 

13.1.2 ข้อตกลงระหว่างองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยกับการส่ือสารแห่งประเทศไทย เร่ือง การเช่ือมโยงโครงข่าย
โทรศัพท์เคล่ือนที่ (“สัญญาเช่ือมโยงโครงข่าย พ.ศ. 2537”) 

บริษัทเข้าทําสญัญาเช่ือมโยงโครงข่าย พ.ศ. 2537 ก่อนมีการประกาศใช้ พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม และประกาศ กทช. 

ว่าด้วยการใช้และเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมแห่งชาติ ซึ่งกํากับดูแลระบบการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมระหว่าง

ผู้ประกอบการต่าง ๆ ปัจจุบันการเช่ือมต่อโครงข่ายจึงต้องเป็นไปตามข้อกําหนดตาม พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคมและ

ประกาศ กทช. ว่าด้วยการใช้และเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมแห่งชาติดงักล่าว ดงันัน้ บริษัทจึงมีสิทธิและหน้าท่ีในการเช่ือมต่อ

สญัญาณกบัโครงข่ายของผู้ประกอบการรายอื่นตาม พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคมและประกาศ กทช. ดงักลา่ว 

ข้อมลูเก่ียวกบัสญัญาเช่ือมโยงโครงข่าย พ.ศ. 2537 ที่บริษัทได้เข้าทําสญัญาดงัตอ่ไปนีจ้งึเป็นการสรุปข้อมลูเพ่ือการอ้างอิงเท่านัน้ 

วันที่ทาํสัญญา วนัที่ 22 กมุภาพนัธ์ 2537  

ลักษณะสัญญา ทีโอทีได้เปลีย่นแปลงคา่เช่ือมโยงสญัญาณของผู้ใช้โทรศพัท์ของบริษัทเข้ากบัโครงข่าย
ของทีโอทีท่ีเรียกเก็บจากบริษัท โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือบริษัทสามารถประกอบกิจการ
ให้บริการด้านโทรคมนาคมบนพืน้ฐานที่เท่าเทียมกบัผู้ประกอบการรายอื่น กลา่วคือ 
เอไอเอส มากขึน้ ทัง้นี ้ในขณะนัน้เอไอเอสดําเนินการให้บริการวิทยคุมนาคมระบบ
เซลลลูา่ร์ภายใต้สญัญาที่ทํากบัทโีอท ี
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ค่าตอบแทน ทีโอทีจะคิดคา่เช่ือมโยงโครงข่ายตามหลกัเกณฑ์ ดงันี ้

1 ตามจํานวนเลขหมายท่ีมีผู้ เช่า ในอตัราหมายเลขละ 200 บาทตอ่เดือน  

 หมายเหตุ ทีโอทีตกลงลดคา่เช่ือมโยงโครงข่ายลงหมายเลขละ 22 บาทตอ่เดือน 

2 คร่ึงหนึ่งของส่วนแบ่งรายได้ท่ี กสท. ได้รับจากบริษัทตามสญัญาระหว่าง กสท. 
และบริษัท ยกเว้นส่วนแบ่งรายได้จากการใช้บริการระหว่างโทรศัพท์เคลื่อนท่ี
ภายในเครือข่ายของ กสท. และบริษัท 

ในกรณีท่ีบริษัทปฏิบติัผิดข้อตกลงฉบบันี ้เป็นเหตุให้ทีโอทีเรียกให้ กสท. ชําระเงินค่า
เช่ือมโยงโครงข่ายหรือเงินอื่นใด รวมทัง้คา่เสียหายแทนบริษัทแล้ว บริษัทยินยอมชําระ
เงินให้ กสท. เป็น 2 เท่าของจํานวนเงินท่ี กสท. ชําระแทนบริษัทไป นอกจากนี ้หาก 
กสท. ร้องขอ บริษัทยินยอมวางหลกัประกนัให้ กสท. เป็นจํานวนเงินเท่าท่ีบริษัทต้อง
ชําระให้ทีโอท ี

วิธีการชาํระค่าตอบแทน บริษัทยินยอมชําระค่าเช่ือมโยงโครงข่าย ค่าเช่าวงจรเช่ือมโยง หรือเงินที่ต้องชําระอื่น
ใดที่ต้องชําระให้แก่ ทศท. ตามกําหนดเวลา 

หมายเหตุ 
 บริษัทได้แจ้งให้ทีโอทีและ กสท. ทราบแล้วว่าอตัราและการเก็บค่าเช่ือมโยงโครงข่ายดงักล่าวเป็นการกระทําท่ีขดัและแย้งต่อ

กฎหมายท่ีใช้บงัคบัใช้ในปัจจบุนั (โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในข้อ 3.2.4 (ช) – ข้อกําหนดเก่ียวกบัการใช้และเช่ือมต่อ
โครงข่าย (Interconnection))  

 ณ วันท่ี 16 พฤศจิกายน 2550  ทาง ทีโอที ได้ยื่นฟ้องต่อศาลแพ่ง เรียกร้องให้ กสท และบริษัท ชําระค่าเช่ือมโยงโครงข่าย 
(Access Charge) ตัง้แต่เดือน พฤศจิกายน 2549 – 31 ตุลาคม 2550 พร้อมเบีย้ปรับเงินเพ่ิม เป็นจํานวนเงินทัง้หมด   
11,705,066,637.11 บาท และให้ชําระค่าเช่ือมโยงนับตัง้วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2550 เป็นต้นไปจนกว่าข้อตกลงระหว่างทีโอที 
กสท และบริษัท จะสิน้สดุลงอีกด้วย  ขณะนีค้ดีอยู่ภายใต้กระบวนพิจารณาของศาล 

 

13.1.3 ข้อตกลงระหว่างองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยกับการส่ือสารแห่งประเทศไทย เร่ือง การคิดค่าเช่ือมโยง  
โครงข่ายโทรศัพท์เคล่ือนที่แบบใช้บัตรจ่ายเงินล่วงหน้า (Prepaid Card) ของบริษัท (“สัญญาเช่ือมโยงโครงข่าย 
พ.ศ. 2544”) 

บริษัทเข้าทําสญัญาเช่ือมโยงโครงข่าย พ.ศ. 2544 ก่อนมีการประกาศใช้ พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม และประกาศ กทช. 

ว่าด้วยการใช้และเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมแห่งชาติ ซึ่งกําหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการในการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม

ระหว่างผู้ประกอบการ ปัจจุบันการเช่ือมต่อโครงข่ายต้องเป็นไปตามข้อกําหนดตาม พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม และ

ประกาศ กทช. ว่าด้วยการใช้และเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมแห่งชาติ ดงันัน้ บริษัทจึงมีสิทธิและหน้าท่ีในการเช่ือมตอ่สญัญาณ

กบัโครงข่ายของผู้ประกอบการรายอื่นตาม พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม และประกาศ กทช. ดงักลา่ว 

ข้อมลูเก่ียวกบัสญัญาเช่ือมโยงโครงข่าย พ.ศ. 2544 ซึง่กําหนดค่าเช่ือมโยงสําหรับบริการระบบเติมเงินตามรายละเอียดข้างล่างนีจ้ึง

เป็นการสรุปข้อมลูเพ่ือการอ้างอิงเท่านัน้ 

วันที่ทาํสัญญา วนัที่ 2 เมษายน 2544 

ลักษณะสัญญา 1 บริษัทตกลงชําระค่าเช่ือมโยงโครงข่ายสําหรับเลขหมายโทรศพัท์เคลื่อนที่แบบใช้
บัตรเติมเงินล่วงหน้าให้แก่ทีโอทีในอัตราร้อยละ 18 ของราคาหน้าบัตร (รวม
ภาษีมลูคา่เพ่ิม)  

2 กสท. ตกลงชําระค่าเช่ือมโยงโครงข่ายสําหรับเลขหมายโทรศพัท์เคลื่อนท่ีแบบใช้
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บตัรเติมเงินล่วงหน้าให้แก่ทีโอทีเป็นจํานวนครึงหนึงของส่วนแบ่งรายได้ที กสท. 
ได้ รับ จ า ก บ ริ ษั ท  ย ก เว้ น ส่ ว น แ บ่ ง รา ย ได้ จ าก ก ารใช้ บ ริก ารระ ห ว่ า ง
โทรศพัท์เคลื่อนที่ภายในเครือข่ายของ กสท. และบริษัท 

หมายเหตุ 

• บริษัทได้แจ้งให้ทีโอทีและ กสท. ทราบแล้วว่าอตัราและการเก็บค่าเช่ือมโยงโครงข่ายดงักล่าวเป็นการกระทําท่ี
ขัดและแย้งต่อกฎหมายท่ีใช้บังคับใช้ในปัจจุบัน (โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในข้อ 3.2.4 (ช) – 
ข้อกําหนดเก่ียวกบัการใช้และเช่ือมตอ่โครงข่าย (Interconnection)) 

• ณ วันท่ี 16 พฤศจิกายน 2550  ทาง ทีโอที ได้ยื่นฟ้องต่อศาลแพ่ง เรียกร้องให้ กสท และบริษัท ชําระค่า
เช่ือมโยงโครงข่าย (Access Charge) ตัง้แต่เดือน พฤศจิกายน 2549 – 31 ตุลาคม 2550 พร้อมเบีย้ปรับเงิน
เพ่ิม เป็นจํานวนเงินทัง้หมด   11,705,066,637.11 บาท และให้ชําระค่าเช่ือมโยงนับตัง้วันท่ี 1 พฤศจิกายน 
2550 เป็นต้นไปจนกว่าข้อตกลงระหว่างทีโอที กสท และบริษัท จะสิน้สุดลงอีกด้วย  ขณะนีค้ดีอยู่ภายใต้
กระบวนพิจารณาของศาล 

 

13.1.4 สัญญาการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมระหว่าง (1) บริษัทและทรูมูฟ (2) บริษัทและเอไอเอส (3) บริษัท
 และบจ. ทริปเปิลที บรอดแบนด์ (4) บริษัทและบจ. ดีแทค เนทเวอร์ค จํากัด และ (5) บริษัทและบจ. ดิจิตอล
 โฟน จาํกัด   

สญัญาการเช่ือมตอ่โครงข่ายโทรคมนาคมได้จดัทําขึน้ระหวา่งคูส่ญัญา โดยจดัทําเป็นสญัญากรณีท่ีบริษัทเป็นผู้ให้เช่ือมต่อโครงข่าย

ฉบับหนึ่งและในกรณีท่ีบริษัทเป็นผู้ ขอเช่ือมต่อโครงข่ายอีกฉบับหนึ่ง ปัจจุบันบริษัทได้เข้าทําสัญญาการเช่ือมต่อโครงข่าย

โทรคมนาคมดังกล่าวกับคู่สัญญา 3 ราย ประกอบด้วย (1) ทรูมูฟ เม่ือวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2549 (2) เอไอเอส เม่ือวันที่ 30 

พฤศจิกายน 2549  (3) บจ. ทริปเปิลที บรอดแบนด์ เม่ือวนัที่ 22 ธนัวาคม 2549 (4) บริษัทและบจ. ดีแทค เนทเวอร์ค จาํกัด เม่ือ

วนัที่ 9 กรกฎาคม 2550 และ (5) บริษัทและบจ. ดจิติอลโฟน จาํกัด เม่ือวนัที่ 16 กรกฎาคม 2550   

 สญัญาการเช่ือมตอ่โครงข่ายโทรคมนาคมข้างต้นมีสาระสําคญัที่คล้ายกนั ดงันี ้

อายุสัญญา มีผลใช้บงัคบัตลอดไปจนกระทัง่ถกูบอกเลิกตามข้อกําหนดของสญัญา 

หน้าที่ของผู้ให้เช่ือมต่อโครงข่าย 1 จัดให้ผู้ ขอเช่ือมต่อโครงข่ายเช่ือมต่อเข้ากับโครงข่ายโทรคมนาคมของผู้ ให้
เช่ือมตอ่โครงข่ายได้ท่ีจดุเช่ือมตอ่ใด ๆ ท่ีมีความเป็นไปได้ทางเทคนิค 

2 จัดหาสถานที่หรือพืน้ที่ตามท่ีผู้ ขอเช่ือมต่อโครงข่ายร้องขอใช้โครงสร้างพืน้ฐาน
ดังกล่าว ณ จุดเช่ือมต่อ ในอัตราอ้างอิงต้นทุน (Cost-Base Basis) รวมถึงการ
จดัเตรียมสิ่งอํานวยความสะดวก โครงสร้างพืน้ฐาน และสาธารณปูโภคตา่ง ๆ  

3 จดัระเบียบการเข้าสถานท่ีและการทํางานร่วมกนั และจดัทําคู่มือการปฏิบติังาน
และบํารุงรักษา 

4 ยินยอมให้ผู้ ขอเช่ือมต่อโครงข่ายเข้าไปซ่อมแซมหรือบํารุงรักษาอุปกรณ์ใน
สถานท่ีหรือพืน้ท่ีรวมได้ตามความเหมาะสมตลอดเวลา 

หน้าที่ของผู้ขอเช่ือมต่อโครงข่าย 1 รับผิดชอบคา่ใช้จ่าย และการดแูลอปุกรณ์และทรัพย์สินนบัจากจดุเช่ือมตอ่ไปทาง
โครงข่ายของผู้ขอเช่ือมต่อโครงข่าย ซึ่งขอใช้อาคารสถานท่ี สาธารณูปโภค และ
สิ่งอํานวยความสะดวกอื่น ๆ เป็นต้น  

2 ยินยอมและให้ความร่วมมือกบัผู้ ให้เช่ือมต่อโครงข่ายในขัน้ตอนการตรวจตราใน
อาคารสถานท่ีเม่ือมีเหตอุนัสมควร  



สว่นที่ 2 บริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์  บริษัท โทเท่ิล แอค็เซ็ส คอมมนิูเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 

ข้อ 13 ขอ้มูลอืน่ ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง 

 

 

 

สว่นท่ี 2 หน้า 165  

 

3 ห้ามโอนสิทธิการใช้อาคารสถานทีไม่ว่ากรณีใดๆ ไปให้บุคคลอืนใช้หรือยอมให้
บุคคลอื่นเข้าครอบครอง เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจาก
เจ้าของอาคารสถานท่ีและ/หรือผู้ให้ใช้อาคารสถานท่ี 

หน้าที่ของคู่สัญญาทัง้สองฝ่าย 1 รายงานเหตเุสียหายตามหลกัเกณฑ์การใช้งานและการบํารุงรักษาท่ีคู่สญัญาจะ
ได้ร่วมกนักําหนดขึน้ภายหลงัวนัทําสญัญานีโ้ดยเร็วท่ีสดุเท่าท่ีจะเป็นไปได้ 

2 ร่วมประชุมกําหนดรายละเอียดการทํางาน เช่น การประมาณการทราฟฟิค 
(Traffic) 

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้เพื่อประโยชน์ของ
ตนเอง 

คู่สญัญาแต่ละฝ่ายมีหน้าท่ีรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการซ่อมบํารุงอปุกรณ์ในส่วนท่ีเป็น
กรรมสิทธ์ิหรืออยู่ในความครอบครองของตนเอง และค่านํา้ ค่าไฟฟ้า และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ในสว่นที่ใช้เพ่ือประโยชน์ของตนเอง 

การชาํระเงนิ 1 ผู้ขอเช่ือมต่อโครงข่ายจะต้องชําระเงินให้แก่ผู้ ให้เช่ือมต่อโครงข่ายภายใน 30 วนั
นบัถดัจากวนัท่ีได้รับใบเรียกเก็บเงิน 

2 ผู้ ขอเช่ือมต่อโครงข่ายจะต้องเป็นผู้ รับภาระหนีสู้ญ ในกรณีท่ีผู้ ขอเช่ือมต่อ
โครงข่ายไม่สามารถเรียกเก็บคา่บริการจากผู้ใช้บริการต้นทางได้ 

ดอกเบีย้ผิดนัด ร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคํานวณตัง้แต่วนัผิดนดัจนถึงวนัท่ีคู่สญัญาชําระเงินตามใบเรียก
เก็บเงินเต็มจํานวน 

การเลิกสัญญา 1 การยกเลิกและระงบัสญัญาต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขของ กทช. 

2 การยกเลิกหรือการระงับการเช่ือมต่อโครงข่ายเน่ืองจากการผิดนัดชําระเงิน
จะต้องได้รับความยินยอมจาก กทช. ก่อน 

การเปล่ียนแปลง การแก้ไข และการ
ทบทวนสัญญา 

คูส่ญัญาจะต้องพิจารณาทบทวนสญัญาอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

คูส่ญัญาทัง้สองฝ่ายอาจตกลงเปลี่ยนแปลงแก้ไขสญัญาโดยความเห็นชอบจาก กทช. 
เม่ือมีเหตกุารณ์ดงัตอ่ไปนีเ้กิดขึน้  

1 มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขกฎระเบียบด้านการกํากบัดแูลท่ีเก่ียวข้อง 

2 มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขที่กําหนดไว้ในใบอนญุาตของแตล่ะฝ่าย 

3 ข้อสัญญาส่วนใดส่วนหนึ่งพ้นสภาพบังคับหรืออยู่ในสภาพท่ีไม่เหมาะสมจะ
นํามาใช้บงัคบัอีกตอ่ไป 

 

 

 



ส่วนที่ 3ส่วนที่ 3  

การรับรองความถูกต้องของข้อมูลการรับรองความถูกต้องของข้อมูล  

 ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปีฉบับนีแ้ล้ว และด้วยความระมัดระวังในฐานะ

กรรมการบริหารของบริษัทหรือผู้ ดํารงตําแหน่งบริหารสงูสดุในสายงานบญัชี ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมลูดงักลา่วถกูต้องครบถ้วน 

ไม่เป็นเท็จ ไม่ทําให้ผู้อื่นสําคญัผิดหรือไม่ขาดข้อมลูท่ีควรต้องแจ้งในสาระสําคญั นอกจากนี ้ข้าพเจ้าขอรับรองวา่  

(1)   งบการเงินและข้อมูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปีได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง

ครบถ้วนในสาระสําคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว 

(2)   ข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบการเปิดเผยข้อมูลท่ีดี เพ่ือให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผย

ข้อมลูในส่วนท่ีเป็นสาระสําคญัทัง้ของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถกูต้องครบถ้วนแล้ว รวมทัง้ควบคมุดูแลให้มีการปฏิบติัตาม

ระบบดงักลา่ว 

(3) ข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผิดชอบตอ่การจดัให้บริษัทมีระบบการควบคมุภายในท่ีดี และควบคมุดแูลให้มีการปฏิบติัตาม

ระบบดงักล่าว และข้าพเจ้าได้แจ้งข้อมลูการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัท่ี 8 กุมภาพนัธ์ 2550 ต่อผู้สอบบญัชีและ

กรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญของระบบการควบคุมภายใน 

รวมทัง้การกระทําท่ีมิชอบที่อาจมีผลกระทบตอ่การจดัทํารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย 

ในการนี ้เพ่ือเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารท่ีข้าพเจ้าได้รับรองความถกูต้องท่ีเป็นชดุเดียวกนั ข้าพเจ้าได้

มอบหมายให้ นายปรีย์มน ป่ินสกุล เป็นผู้ ลงลายมือช่ือกํากับเอกสารนีไ้ว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ        

นายปรีย์มน ป่ินสกลุ กํากบัไว้ ข้าพเจ้าจะถือวา่ไม่ใช่ข้อมลูท่ีข้าพเจ้าได้รับรองความถกูต้องของข้อมลูไว้ 

 ช่ือ-นามสกุล ตาํแหน่ง  ลายมือช่ือ 

Mr. Sigve Brekke กรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร .................................................... 

                           

Mr. Terje Borge ประธานเจ้าหน้าท่ีการเงินและบญัชี .................................................... 

 

ผู้รับมอบอาํนาจ 

นายปรีย์มน ป่ินสกลุ  ผู้ช่วยรองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร กลุม่การเงินและบญัชี ....................................................        

        

  

 



ส่วนที่ 3 

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมลูในแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปีฉบบันีแ้ล้ว และด้วยความระมดัระวงัในฐานะกรรมการ

บริษัท  ข้าพเจ้าไม่มีเหตอุนัควรสงสยัว่าข้อมลูดงักลา่วไม่ถกูต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ทําให้ผู้อื่นสําคญัผิด หรือขาดข้อมลูที่ควรต้อง

แจ้งในสาระสําคญั 

ในการนี ้เพ่ือเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารท่ีข้าพเจ้าได้รับรองความถกูต้องที่เป็นชดุเดียวกนั ข้าพเจ้าได้

มอบหมายให้นายปรีย์มน ป่ินสกุลเป็นผู้ ลงลายมือช่ือกํากับเอกสารนีไ้ว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ          

นายปรีย์มน ป่ินสกลุ กํากบัไว้  ข้าพเจ้าจะถือวา่ไม่ใช่ข้อมลูท่ีข้าพเจ้าได้รับรองความถกูต้องของข้อมลูไว้ 

ช่ือ-นามสกุล ตาํแหน่ง ลายมือช่ือ 

1.   นายบญุชยั เบญจรงคกลุ ประธานกรรมการ .................................................... 

2.  Mr. Arve Johansen รองประธานกรรมการ ................................................... 

3.  นายจลุจิตต์ บณุยเกต ุ กรรมการ ................................................... 

4.  นายสนุทร โภคาชยัพฒัน์ กรรมการ ................................................... 

5.  Mr. Ragnar H. Korsaeth กรรมการ ................................................... 

6.  Mr. Sigve Brekke กรรมการ ................................................... 

7. Mr. Knut Borgen กรรมการ ................................................... 

8. นายสมพล จนัทร์ประเสริฐ กรรมการ ................................................... 

9.  Mr. Stephen Woodruff Fordham กรรมการ ................................................... 

10.  Mr. Roar Wiik Andreassen  กรรมการ ................................................... 

 

ผู้รับมอบอาํนาจ 

นายปรีย์มน ป่ินสกลุ ผู้ช่วยรองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร กลุม่การเงินและบญัชี ...................................................       
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  เอกสารแนบ 1 หน้า 2 
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เศรษฐศาสตร์ ดษุฎีบณัฑิต

กิตติมศกัดิ์     มหาวิทยาลยั

รามคําแหง  

B.Sc.  in Management, 

Northern Illinois University, 

USA 

2533-ปัจจบุนั 

 

2533-ปัจจบุนั 

 

2532-ปัจจบุนั 

 

2541-ปัจจบุนั 

2544-ปัจจบุนั 

2544-ปัจจบุนั 

2545-ปัจจบุนั 

2545-2548 

 

2544-2545 

 

2543-2544 

 

2527-2542 

 

 

 

ประธานกรรมการ  

บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนูิเคชัน่ 

ประธานกรรมการ  

บจก. เบญจจนิดา โฮลดิง้ จํากดั 

ประธานกรรมการ  

บจก. ไพรเวท พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั 

ประธานมลูนิธิสํานึกรักบ้านเกิด 

ประธานสหกรณ์ร่วมด้วยช่วยกนั จํากดั 

ประธานมลูนิธิอนรัุกษ์นกเงือก 

กรรมการ บจก. ยไูนเตด็ ดิสทริบิวชัน่ บิซซเินส จํากดั 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

บมจ. ยไูนเต็ด คอมมนูเิกชัน่ อินดสัตรี 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  

บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนูิเคชัน่ 

กรรมการผู้จดัการ  

บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนูิเคชัน่ 

ประธานกรรมการบริหาร 

บมจ. ยไูนเต็ด คอมมนูเิกชัน่ อินดสัตรี (UCOM) 

 

 

 

- ให้บริการโทรศพัท์เคลือ่นที ่

 

 

 

- ให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ (ห้องชดุ) 

 

 

- จําหน่ายโทรศพัท์เคลื่อนที ่

 

 

 

 

 

 

 



  

  เอกสารแนบ 1 หน้า 3 

 

ช่ือ-นามสกลุ 

 

ตําแหน่ง 

 

วนัเดือนปีเกิด 

ความสมัพนัธ์ 

กบั 

ผู้บริหารอื่น 

จํานวน 

หุ้นที่ถือ 

 

คณุวฒุทิางการศกึษา 

 

ประวตัิการทํางาน 5 ปี ย้อนหลงั 

ประเภทธุรกิจของบริษัทที่กรรมการและ

ผู้บริหารเป็นกรรมการอยู่ในปัจจบุนั 

Mr. Arve Johansen รองประธาน

กรรมการ

บริษัท 

(กรรมการผู้ มี

อํานาจลงนาม) 

27 มิ.ย. 

2492 

ไม่มี - ปริญญาโท 

 

M.Sc.EE 

(Telecommunications), 

Norwegian Institute of 

Technology (Trondhiem, 

Norway) 

2545-ปัจจบุนั 

 

2549-ปัจจบุนั 

2543-2545 

 

2542-2549 

 

2538-2541 

รองประธานกรรมการบริษัท 

บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนูิเคชัน่ 

Deputy CEO Telenor Group/Head of Region Asia 

กรรมการ  

บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนูิเคชัน่ 

Senior Executive Vice President, Telenor Group 

and Chief Executive Officer, Telenor Mobile 

Managing Director and CEO, Telenor 

International AS 

 

 

- ให้บริการโทรศพัท์เคลือ่นที ่

- ธุรกิจโทรคมนาคม 

 

 

 

 

- ธุรกิจโทรคมนาคม 

Mr. Stephen Woodruff 

Fordham 

กรรมการ 3 ก.พ. 2494 ไม่มี - ปริญญาโท 

  

MA Jurisprudence, Oxford 

University (Open Exhibition) 

 

2549-ปัจจบุนั 

 

2546-ปัจจบุนั 

2541-2546 

2539-2541 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  

บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนูิเคชัน่ 

Partner, Wikborg Rein 

Consultant, Watson, Farley & Williams 

Partner, Sinclair Roche & Temperley 

 

 

- ให้บริการโทรศพัท์เคลือ่นที ่

 

 

 

นายจลุจติต์ บณุยเกต ุ กรรมการ 27 ก.ย. 

2486 

 

ไม่มี - ปริญญาโท 

 

ปริญญาตรี 

รัฐศาสตร์มหาบณัฑิต 

Kent State University, USA 

นิตศิาสตร์บณัฑิต  

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

2547-ปัจจบุนั 

 

2547-ปัจจบุนั 

 

2543- ปัจจบุนั 

 

2541-2546 

 

2541-2546 

 

2537-2541 

ประธาน  

บมจ. เอกรัฐ เอนจเินียร่ิง 

รองประธานกรรมการบริหาร 

บจก. คิงพาวเวอร์ อินเตอร์เนชัน่แนลกรุ๊ป 

กรรมการ  

บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนูิเคชัน่ 

กรรมการอํานวยการ  

บจก. ไทยออยล์ เพาเวอร์  

กรรมการอํานวยการ  

บจก. ไทยออยล์  

รองกรรมการอํานวยการ  

บจก. ไทยออยล์  

 

 

-  ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า 

 

- จําหน่ายสินค้าปลอดภาษี 

 

- ให้บริการโทรศพัท์เคลือ่นที ่

 

 

 

- ธุรกิจนํา้มนั 

 



  

  เอกสารแนบ 1 หน้า 4 

 

ช่ือ-นามสกลุ 

 

ตําแหน่ง 

 

วนัเดือนปีเกิด 

ความสมัพนัธ์ 

กบั 

ผู้บริหารอื่น 

จํานวน 

หุ้นที่ถือ 

 

คณุวฒุทิางการศกึษา 

 

ประวตัิการทํางาน 5 ปี ย้อนหลงั 

ประเภทธุรกิจของบริษัทที่กรรมการและ

ผู้บริหารเป็นกรรมการอยู่ในปัจจบุนั 

นายสนุทร โภคาชยัพฒัน์ กรรมการ 1 ต.ค. 2480 

 

ไม่มี - ปริญญาตรี นิตศิาสตร์ 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

2543-ปัจจบุนั 

 

2517- ปัจจบุนั 

กรรมการ  

บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนูิเคชัน่ 

หวัหน้าทนายความสาํนกังานชยัพฒัน์ 

 

 

- ให้บริการโทรศพัท์เคลือ่นที ่

- สํานกังานทนายความ 

Mr. Ragnar H. Korsaeth กรรมการ 2 ส.ค. 2509 ไม่มี - ปริญญาโท 

 

 

ปริญญาโท 

Master of Science, the 

Norwegian School of 

Economics and Business 

Administration, Norway 

Certified Financial Analyst 

ก.พ.48-ปัจจบุนั 

 

2549-ปัจจบุนั 

2547-ปัจจบุนั 

2543-2547 

 

กรรมการ  

บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนูิเคชัน่ 

EVP, Head of Global Coordination Telenor ASA 

COO, Telenor International Mobile 

CFO, Telenor International and Telenor Mobile 

 

 

- ให้บริการโทรศพัท์เคลือ่นที ่

- ธุรกิจโทรคมนาคม 

- ให้บริการโทรศพัท์เคลือ่นที ่

Mr.Roar Wiik Andreassen กรรมการ 14 ก.ย.2510 ไม่มี - ปริญญาโท 

 

ปริญญาตรี 

MBA (Accounting and Tax 

Law), the Norwegian School of 

Management, BI Sandvika, 

Norway 

Business Economics (part 

time courses), Harstad 

University College, Norway 

2550-ปัจจบุนั 

 

 

 

2547-2550 

 

2547 

 

 

 

กรรมการ 

บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนูิเคชัน่ 

Senior Vice President, Corporate Development, 

Telenor Asia (ROH) Ltd 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Telenor Real Estate, 

Norway 

รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร กลุม่การเงิน Avinor 

Group, Norwegian Air Traffic and Air 

Management, Norway 

- ให้บริการโทรศพัท์เคลือ่นที ่

 

 

  



  

  เอกสารแนบ 1 หน้า 5 

 

ช่ือ-นามสกลุ 

 

ตําแหน่ง 

 

วนัเดือนปีเกิด 

ความสมัพนัธ์ 

กบั 

ผู้บริหารอื่น 

จํานวน 

หุ้นที่ถือ 

 

คณุวฒุทิางการศกึษา 

 

ประวตัิการทํางาน 5 ปี ย้อนหลงั 

ประเภทธุรกิจของบริษัทที่กรรมการและ

ผู้บริหารเป็นกรรมการอยู่ในปัจจบุนั 

Mr.Knut Borgen กรรมการ 

(กรรมการผู้ มี

อํานาจลงนาม) 

8 ต.ค. 2503 

 

ไม่มี - ปริญญาโท 

 

 

ปริญญาตรี 

Master of Business 

Administration 

University of Michigan 

B.A. Economics  

San Jose State University  

 

ก.พ. 49–

ปัจจบุนั 

2548-ปัจจบุนั 

 

2548-ปัจจบุนั 

 

2549-ปัจจบุนั 

2544–2549 

2541-2544 

 

กรรมการ  

บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนูิเคชัน่ 

กรรมการ  

บจก. ไทย เทลโค โฮลดิง้ส์ 

กรรมการ 

บมจ. ยไูนเต็ด คอมมนูเิกชัน่ อินดสัตรี  

Finance Director, Telenor Asia Pte Ltd 

M&A Director - Telenor Asia (ROH) Ltd. 

Finance Manager, Telenor Mobile 

Communications AS  

 

 

- ให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนที ่

 

- ธุรกิจโทรคมนาคม 



  

  เอกสารแนบ 1 หน้า 6 

 

ช่ือ-นามสกลุ 

 

ตําแหน่ง 

 

วนัเดือนปีเกิด 

ความสมัพนัธ์ 

กบั 

ผู้บริหารอื่น 

จํานวน 

หุ้นที่ถือ 

 

คณุวฒุทิางการศกึษา 

 

ประวตัิการทํางาน 5 ปี ย้อนหลงั 

ประเภทธุรกิจของบริษัทที่กรรมการและ

ผู้บริหารเป็นกรรมการอยู่ในปัจจบุนั 

นายสมพล  จนัทร์ประเสริฐ กรรมการ 17 มิ.ย. 

2495 

 

ไม่มี - ปริญญาบตัร 

ปริญญาโท 

 

ปริญญาโท 

 

ปริญญาตรี 

 

 

วิทยาลยัปอ้งกนัราชอาณาจกัร 

บริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

วิศวกรรมไฟฟ้า 

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

วิศวกรรมไฟฟ้า 

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 

6 ก.ค. 49 - 

ปัจจบุนั 

1 ก.ค. 49 - 

ปัจจบุนั 

พ.ค. 48–ธ.ค.48 

 

เม.ย. 48–มิ.ย.48 

 

มี.ค.47–เม.ย.48 

 

2539-2547 

 

2537-2539 

 

2536-2537 

 

2533-2537 

 

2520-2533 

 

2517-2520 

กรรมการ 

บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนูิเคชัน่ 

รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ (สายงานเทคโนโลยี

สารสนเทศ) /บมจ. กสท โทรคมนาคม 

รักษาการ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ (สายงานตลาด

และการขาย) / บมจ. กสท โทรคมนาคม 

รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ (สายงานร่วมกิจการ) 

บมจ. กสท โทรคมนาคม 

รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ (สายงานกลยทุธ์องค์กร) 

บมจ. กสท โทรคมนาคม 

ผู้อํานวยการฝ่ายบริการโทรคมนาคมทางข้อมลู 

การสื่อสารแห่งประเทศไทย 

ผู้อํานวยการ กองสื่อสารข้อมลู 

การสื่อสารแห่งประเทศไทย 

ผู้อํานวยการ กองนโยบายและแผน 

การสื่อสารแห่งประเทศไทย 

ผู้ช่วยผู้อํานวยการ กองสื่อสารข้อมลู 

การสื่อสารแห่งประเทศไทย 

วิศวกร กองโทรเลข 

การสื่อสารแห่งประเทศไทย 

นายชา่งตรี กองโทรคมนาคมในประเทศ 

กรมไปรษณีย์โทรเลข 

 

 

- ให้บริการโทรศพัท์เคลือ่นที ่

 

- กิจการสื่อสาร ไปรษณีย์ และ

โทรคมนาคม 

 



  

  เอกสารแนบ 1 หน้า 7 

 

ช่ือ-นามสกลุ 

 

ตําแหน่ง 

 

วนัเดือนปีเกิด 

ความสมัพนัธ์ 

กบั 

ผู้บริหารอื่น 

จํานวน 

หุ้นที่ถือ 

 

คณุวฒุทิางการศกึษา 

 

ประวตัิการทํางาน 5 ปี ย้อนหลงั 

ประเภทธุรกิจของบริษัทที่กรรมการและ

ผู้บริหารเป็นกรรมการอยู่ในปัจจบุนั 

Mr.Sigve Brekke กรรมการ และ

ประธาน

เจ้าหน้าที่

บริหาร 

(กรรมการผู้ มี

อํานาจลงนาม) 

15 ธ.ค. 2502 

 

ไม่มี 110,000 ปริญญาโท 

 

 

 

ปริญญาตรี 

 

 

 

ปริญญาตรี 

 

 

Master Degree in Public 

Administration  

Harvard University, John F. 

Kennedy School of 

Government 

Bachelor Degree  Program in 

Management, Norwegian 

School of Management, 

Buskerud, Norway 

Degree in Business and 

Administration  

Telemark College, Norway 

ก.พ. 49–

ปัจจบุนั 

 

 

ต.ค. 48–ก.พ.49 

 

 

 

ก.พ.-ต.ค. 48 

 

2545–ม.ค. 48 

 

2543–ม.ค. 48 

2543-2545 

2542-2543 

 

2539-2540 

 

 

 

2539 

 

2536-2539 

 

 

- กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนูิเคชัน่ 

- กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  

บมจ. ยไูนเต็ด คอมมนูเิกชัน่ อินดสัตรี 

- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  

บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนูิเคชัน่ 

- กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  

บมจ. ยไูนเต็ด คอมมนูเิกชัน่ อินดสัตรี 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม  

บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนูิเคชัน่ 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม  

บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนูิเคชัน่ 

กรรมการ บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนูิเคชัน่

Managing Director, Telenor Asia Pte. Ltd. 

Manager, Business Development, 

Telenor Asia Pte. Ltd. 

Associate Research Fellow at Harvard 

University, Center for Science and International 

Affairs, J.F. Kennedy School of Government, 

USA 

Advisor, Norwegian Defense Research 

Establishment, Norway 

Deputy Minister (State Secretary) of Defence,  

Ministry of Defence, Norway 

 

 

- ให้บริการโทรศพัท์เคลือ่นที ่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  เอกสารแนบ 1 หน้า 8 

 

ช่ือ-นามสกลุ 

 

ตําแหน่ง 

 

วนัเดือนปีเกิด 

ความสมัพนัธ์ 

กบั 

ผู้บริหารอื่น 

จํานวน 

หุ้นที่ถือ 

 

คณุวฒุทิางการศกึษา 

 

ประวตัิการทํางาน 5 ปี ย้อนหลงั 

ประเภทธุรกิจของบริษัทที่กรรมการและ

ผู้บริหารเป็นกรรมการอยู่ในปัจจบุนั 

Mr.Rolf Marthinusen รองประธาน

เจ้าหน้าที่

บริหาร กลุม่

เทคโนโลย ี

08 พ.ย.2498 ไม่มี - ปริญญาโท 

 

 

ปริญญาตรี 

Electronic and Computer 

Engineering, Ostfold College 

of Engineer 

Electronics, the Norwegian 

University of Science and 

Technology, Norway 

 

 

ก.ย.50 – 

ปัจจบุนั 

ส.ค.47 – 2550 

 

มิ.ย.45 – 2547 

 

ม.ค.43 – พ.ค.

45   

รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารกลุม่เทคโนโลยี บมจ.     

โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนูิเคชัน่ 

รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร กลุม่เทคโนโลย ีMaxis, 

Malaysia  

ผู้ช่วยรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่เทคโนโลยี 

บมจ.โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนูิเคชัน่ 

Senior Vice President for Network & Technology, 

Telenor Mobile 

 

- ให้บริการโทรศพัท์เคลือ่นที ่

 

 

Mr. Terje Borge รองประธาน

เจ้าหน้าที่

บริหาร กลุม่

การเงินและ

บญัชี 

23 ก.ค.2508 ไม่มี - ปริญญาโท Master of Science in Business 

Administration, the Norwegian 

School of Economics and 

Business Administration, 

Norway 

2550-ปัจจบุนั 

 

2548-2550 

2544-2548 

รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารกลุม่การเงินและบญัชี 

บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนูิเคชัน่ 

 Director Business Development, Telenor Asia 

Senior Vice President, Telenor International 

Mobile 

 

- ให้บริการโทรศพัท์เคลือ่นที ่

 

 

 

 

 

  

 

Mr. Andrew McBean ผู้อํานวยการ

อาวโุส 

02 ส.ค.2508 ไม่มี - เกียรติบตัร

ชัน้สงู 

Higher Diploma in Computer, 

Scotland 

เม.ย.50 -

ปัจจบุนั  

พ.ค.46 – เม.ย.

50 

มี.ค.44 – เม.ย. 

46 

ผู้อํานวยการอาวโุส สายงานธุรกิจ บมจ. โทเทิล่ แอ็ค

เซ็ส คอมมนูิเคชัน่ 

กรรมการผู้จดัการ บจ.ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย 

 

President Diretor, ไมโครซอฟท์ อินโดนิเซีย  

 

- ให้บริการโทรศพัท์เคลือ่นที ่
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นายธนา เธียรอจัฉริยะ รองประธาน

เจ้าหน้าที่

บริหาร กลุม่

งานพาณิชย์ 

16 ก.พ.2512 ไม่มี - ปริญญาโท 

 

ปริญญาตรี 

MBA, Washington State 

University, USA 

เศรษฐศาสตร์บณัฑิต 

(เกียรตนิิยมอนัดบั 2) 

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

2548-ปัจจบุนั 

 

2547-2548 

 

2546 

 

2545 

 

2544 

 

2543 

 

2539-2543 

 

2534-2539 

 

รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร กลุม่พาณิชย์ 

บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนูิเคชัน่ 

ผู้อํานวยการกลุม่ Business Unit II 

บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนูิเคชัน่ 

ผู้อํานวยการกลุม่งาน Prepaid Business Unit 

บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนูิเคชัน่ 

ผู้อํานวยการกลุม่งาน Product & Service 

บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนูิเคชัน่ 

ผู้อํานวยการฝ่าย Consumer Product Management 

บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนูิเคชัน่ 

ผู้อํานวยการกลุม่ Convergence 

บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนูิเคชัน่ 

ผู้อํานวยการฝ่าย Corporate Finance   

บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนูิเคชัน่ 

ผู้ช่วยผู้อํานวยการ Investment Banking Group  

บริษัทหลกัทรัพย์เอกธํารง จํากดั 

 

 

- ให้บริการโทรศพัท์เคลือ่นที ่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ธุรกิจหลกัทรัพย์ 

 

นางพตัราภรณ์ สโิรดม รองประธาน

เจ้าหน้าที่

บริหาร กลุม่ 

People 

28 ม.ค.2515 

 

ไม่มี - ปริญญาโท 

 

 

 

ปริญญาตรี 

 

 

 

 

Master in Business 

Administration, The George 

Washington University, 

Washington, DC, USA 

เศรษฐศาสตร์บณัฑิต 

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ก.พ.49-ปัจจบุนั 

 

พ.ย.45–ม.ค. 49 

 

2543–พ.ย.45 

 

2539-2542 

 

 

รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร กลุม่ People  

บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนูิเคชัน่ 

Head of Investor Relations 

บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนูิเคชัน่ 

Investor Relations and Business Analyst 

Electricity Generating Public Company Limited 

Economic Officer, Office of Economic and 

Financial Affairs, Royal Thai Embassy in 

Washington, DC 

 

 

- ให้บริการโทรศพัท์เคลือ่นที ่
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ประธาน

เจ้าหน้าที่

บริหาร กลุม่

การเงินและ

บญัชี 

18 พ.ย.2499 

 

ไม่มี - ปริญญาโท 

 

ปริญญาโท 

 

ปริญญาตรี 

 

สาขาบริหารธุรกิจ 

University of Detroit, USA 

Master of Arts (Economics) 

University of Detroit, USA. 

พาณิชยศาสตร์และการบญัชี 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

2548-ปัจจบุนั 

 

 

2546-2548 

 

2544-2546 

 

2543-2544 

 

2542-2543 

 

2539-2542 

 

2537-2539 

 

2535-2537 

 

ผู้ช่วยรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุม่การเงินและ

บญัชี 

บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนูิเคชัน่ 

รองประธานเจ้าหน้าทีก่ารเงินและบญัชี & Controller 

บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนูิเคชัน่ 

รองประธานเจ้าหน้าทีก่ารเงินและบญัชี สายงานบญัชี 

บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนูิเคชัน่ 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการและผู้อํานวยการฝ่ายบญัชี 

บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนูิเคชัน่ 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการและผู้อํานวยการฝ่าย CSU 

บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนูิเคชัน่ 

ผู้อํานวยการฝ่าย CSU 

บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนูิเคชัน่ 

ผู้อํานวยการฝ่ายบญัชี  

บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนูิเคชัน่ 

ผู้อํานวยการฝ่ายการเงินและบญัชี บจก. โฟนพ้อยต์ 

(ประเทศไทย)  

 

 

 

- ให้บริการโทรศพัท์เคลือ่นที ่

 

 

นายปกรณ์ พรรณเชษฐ์ ผู้อํานวยการ

อาวโุส 

16 มี.ค.2512 ไม่มี - ปริญญาโท 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปริญญาตรี 

Master of Science in 

Telecommunication, Southern 

Methodist University, Dallas, 

Taxas, USA 

Master of Business 

Administration in Finance, 

Drexel University, 

Philadelphia, Pennsylvania, 

USA 

Bachelor of Science in 

Computer Science 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสต์ 

2549-ปัจจบุนั 

 

2548-2549 

 

2547-2548 

 

2546-2547 

 

ผู้อํานวยการอาวโุส สายงานบริการเสริม บมจ. โทเทิล่ 

แอ็คเซ็ส คอมมนูิเคชัน่ 

ผู้อํานวยการผ่ายพฒันาผลติภณัฑ์ บมจ. โทเทิ่ล แอค็

เซ็ส คอมมนูิเคชัน่ 

ผู้อํานวยการกลุม่พฒันาธุรกิจ บมจ. โทเทิล่ แอ็คเซ็ส 

คอมมนูิเคชัน่ 

ผู้อํานวยการกลุม่ Consumer Segment บมจ. โทเทิ่ล 

แอ็คเซ็ส คอมมนูิเคชัน่ 

  

 

- ให้บริการ

โทรศพัท์เคลื่อนที ่
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นายวชัรพงษ์ ศิริพากย์ ผู้อํานวยการ

อาวโุส 

02 มิ.ย.2512 ไม่มี - ปริญญาโท 

 

 

ปริญญาตรี 

Master Degree in Business 

Administration, Saint Louis 

University, Saint Louis, USA 

บริหารธุรกิจ เอกการตลาด 

มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

 

ต.ค.43 – 

ปัจจบุนั 

ผู้อํานวยการอาวโุส สายงานดแีทคคอมมนูิเคชัน่ บมจ. 

โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนูิเคชัน่ 

  

− ให้บริการโทรศพัท์เคลือ่นที ่

 

นายวรวฒัน์ ปรีดาภทัรากลุ ผู้อํานวยการ

อาวโุส  

30 พ.ย.2510 ไม่มี - ปริญญาโท 

 

 

 

 

ปริญญาตรี 

 

Master Degree in Business 

Administration, 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  

Master Degree in Computer, 

City University of NY, USA  

Bachelor Degree in Computer 

Engineering  

 

ปัจจบุนั 

 

2548 

 

2546 

 

ผู้อํานวยการอาวโุส – Change Division บมจ. โทเทิ่ล 

แอ็คเซ็ส คอมมนูิเคชัน่ 

Unit Head of Information Systems, บมจ. โทเทิล่ 

แอ็คเซ็ส คอมมนูิเคชัน่ 

  ผู้อํานวยการกลุม่ศนูย์ระบบข้อมลู บมจ. โทเทิ่ล แอ็ค

เซ็ส คอมมนูิเคชัน่ 

 

− ให้บริการโทรศพัท์เคลือ่นที ่

 

นายชยัยศ จริบวรกลุ ผู้อํานวยการ

อาวโุส 

31 ต.ค.2510 ไม่มี - ปริญญาโท 

 

 

 

 

 

ปริญญาตรี 

 

Master Degree in Engineering 

Management, University of 

Missouri-Rolla, Missouri, USA 

Master Degree in Electrical 

Engineering, Louisiana State 

University, Louisiana, USA 

วิศวกรรมศาสตร์บณัฑิต (ไฟฟ้า

สื่อสาร) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 

 

 

ส.ค.50-ปัจจบุนั 

 

พ.ค.48-ส.ค.50 

 

ธ.ค.47-พ.ค.48 

 

มิ.ย.45-ธ.ค.47 

 

 

ธ.ค.42-มิ.ย.45 

ผู้อํานวยการอาวโุส สายงานธุรกิจโพสต์เพด บมจ. โท

เทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนูิเคชัน่ 

ผู้อํานวยการอาวโุส สายงานพฒันาพาณิชย์ บมจ. โท

เทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนูิเคชัน่ 

ผู้อํานวยการกลุม่งานการตลาด บมจ. โทเทิล่ แอ็คเซ็ส 

คอมมนูิเคชัน่ 

รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารอาวโุส สว่นกลยทุธ์ทาง

การตลาดและการวางแผน บริษัท ฮทัชินสนั ไวร์เลส 

มลัติมีเดยี จํากดั 

ผู้จดัการฝ่ายกลยทุธ์และพฒันาการตลาดค้าปลีก 

บริษัท เชลล์ ออยล์ โปรดกัส์ ภมิูภาคเอเชีย แปซิฟิก 

 

 

ดร. เกษชญง สกาวรัตนา

นนท์ 

ผู้อํานวยการ

อาวโุส 

08 มี.ค.2514 ไม่มี - ปริญญาเอก Electrical Engineering, 

Imperial College, University of 

London, UK 

2549-ปัจจบุนั 

 

2543-2549 

ผู้อํานวยการอาวโุส สายงานธุรกิจพรีเพด บมจ. โทเทิ่ล 

แอ็คเซ็ส คอมมนูิเคชัน่ 

ผู้อํานวยการกลุม่ธุรกิจพรีเพด   
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Mr Gunnar Bertelsen ผู้อํานวยการ 

Regulatory 

Unit 

21 มิ.ย.2499 

 

ไม่มี - ปริญญาโท 

 

 

 

 

 

Master Degree in Business 

Administration (Hons) 

University College Dublin, 

Ireland  

 

 

พ.ย. 48-

ปัจจบุนั 

2543- พ.ย.48 

2542- 2543 

2540-  2542 

2528-2540 

ผู้อํานวยการ Regulatory Unit  

บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนูิเคชัน่ 

Project Director, Telenor Asia Pte Ltd, Singapore 

Managing Director, Telenor Ireland Ltd. Ireland 

Director, Business Development Telenor Ireland  

Senior Management, Oil & Gas Construction 

 

 

- ให้บริการโทรศพัท์เคลือ่นที ่

นางธิติมา บราวเนล ผู้อํานวยการ 

Social 

Responsibilit

y Unit 

28 มี.ค.2501 - - ปริญญาโท 

 

 

ปริญญาตรี 

Master of Art in Economics, 

Western Michigan University, 

USA 

นิเทศศาสตร์บณัฑิต  

(เกียรตนิิยมอนัดบั 1) 

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

2549-ปัจจบุนั 

 

2546-2549 

2544 

 

 

2543-2544 

 

2543 

2541- 2543 

 

ผู้อํานวยการ  Social Responsibility Unit 

บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนูิเคชัน่ 

ผู้อํานวยการ Corporate Communications Group 

ผู้ช่วยผู้อํานวยการสํานกัCorporate 

Communications  

บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนูิเคชัน่ 

ผู้จดัการ External Affairs  

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดนครธน 

ผู้จดัการ Public Affairs ธนาคารซิตีแ้บงก์ 

ผู้ช่วย Managing Director  

บจก. คอนเวนชัน่ ออร์กาไนเซอร์ส 

 

 

- ให้บริการโทรศพัท์เคลือ่นที ่

 

 

 

 

 

- ธุรกิจธนาคาร 

 

- ธุรกิจธนาคาร 

- ธุรกิจจดัประชมุนานาชาต ิ

นางสาวภณิดา ตัง้วิญ� ู ผู้อํานวยการ 

Corporate 

Brand 

Marketing 

Support Unit 

30 มิ.ย.2517 - - ปริญญาโท 

 

ปริญญาตรี 

 

บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

วิศวกรรมศาสตร์บณัฑิต 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

2548-ปัจจบุนั 

 

 

2545-2548 

 

 

2537-2545 

 

 

ผู้อํานวยการ Corporate Brand Marketing Support 

Unit  

บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนูิเคชัน่ 

Senior Manager – Marketing Strategy and 

Planning Department 

บจก. ฮทัชิสนั ซีเอที ไวร์เลส มลัติมีเดีย 

Advisory Sales – IBM Software  

บจก. ไอบีเอ็ม ประเทศไทย 

 

 

- ให้บริการโทรศพัท์เคลือ่นที ่

 

 

 

- ให้บริการโทรศพัท์เคลือ่นที ่

 

- ธุรกิจคอมพิวเตอร์ 
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ช่ือ-นามสกลุ 

 

ตําแหน่ง 

 

วนัเดือนปีเกิด 

ความสมัพนัธ์ 

กบั 

ผู้บริหารอื่น 

จํานวน 

หุ้นที่ถือ 

 

คณุวฒุทิางการศกึษา 

 

ประวตัิการทํางาน 5 ปี ย้อนหลงั 

ประเภทธุรกิจของบริษัทที่กรรมการและ

ผู้บริหารเป็นกรรมการอยู่ในปัจจบุนั 

นางสาวมชัฌิมา 

จนัทร์สว่างภวูนะ 

ผู้อํานวยการ 

Media 

Relations Unit  

15 ธ.ค. 2513 ไม่มี - ปริญญาโท 

 

 

ปริญญาตรี 

 

 

Master Degree in Gender and 

International Development, 

University of Warwick, UK. 

Bachelor Degree  in Mass 

Communications, Kasetsart 

University, Thailand 

ก.พ. 49–

ปัจจบุนั 

2548-2549 

 

 

2548 

 

2546- 2548  

 

2545 

2540-2543 

 

ผู้อํานวยการ Medial Relations Unit 

บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนูิเคชัน่ 

Business and Communication Advisor, Office of 

CEO 

บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนูิเคชัน่ 

External Relations Officer, Asian Development 

Bank, Thailand Resident Mission 

Media Relations Specialist 

บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนูิเคชัน่ 

Internal Communications Advisor, TA Orange  

Regional Communications Coordinator, HelpAge 

International’s Asia-Pacific Regional Center, 

Thailand 

 

 

- ให้บริการโทรศพัท์เคลือ่นที ่

 

 

 

 

 

 

 

- ให้บริการโทรศพัท์เคลือ่นที ่

 

หมายเหต:ุ  จํานวนหุ้นทีถื่อได้นบัรวมหุ้นของคู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะไว้แล้ว 



เอกสารแนบ 2 : รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการของบริษทัย่อย (ณ ส้ินปี 2550)



เอกสารแนบ 2 - รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการของบริษทัย่อย

รายช่ือบริษทั/ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

รายช่ือกรรมการ

Mr. Petter-Borre Furberg /

นายปรยีม์น ป่ินสกุล / / / / / / / / /

Mr. Gunnar Bortelsen / / / /

นายเวชยุทธ แสงประสทิธิ ์ /
Mr. D.Haarsma ตวัแทนจาก
 ING Management (Nederland) B.V.  /

/ = กรรมการ

หมายเหตุ

1 = บรษิทั เวลิดโ์ฟน ชอ็ป จ ากดั 7 = บรษิทั วภิาวด ีออฟฟิต บลิดิง้ จ ากดั

2 = บรษิทั แทค พรอ็พเพอรต์ี้ จ ากดั 8 = บรษิทั พบับลคิ เรดโิอ จ ากดั 

3 = บรษิทั แทค อนิเวสเมนท ์จ ากดั 9 = บรษิทั ดแีทค อนิเตอรเ์นต เซอรว์สิ จ ากดั 

4 = บรษิทั อสีเทริน์ บชิ จ ากดั    10 = บรษิทั ดแีทค เนทเวอรค์ จ ากดั 

5 = บรษิทั แทค เซอรว์สิ จ ากดั 11 = บรษิทั ดแีทค ไวรเ์ลส จ ากดั 

6 = บรษิทั แทค ไฟแนนซ์ จ ากดั



เอกสารแนบ 3 : ข้อมูลการด ารงต าแหน่งของผูบ้ริหาร และผูมี้อ านาจควบคมุในบริษทั บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัท่ีเก่ียวข้อง
ณ ส้ินปี 2550
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เอกสารแนบ 3 - ข้อมูลการด ารงต าแหน่งของผูบ้ริหาร และผูมี้อ านาจควบคมุในบริษทั บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัท่ีเก่ียวข้อง

บรษิทั

รายชือ่ 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 เคย ไมเ่คย
นายบุญชยั  เบญจรงคกุล X  /  /  /  /  /  /
Mr. Arve Johansen / X  /
Mr. Sigve Brekke //  /
Mr. Ragnar H. Korsaeth /  /
Mr. Christian Storm /  /
Mr. Knut Borgen /  /
Mr. Stephen Woodruff Fordham /  /
นายจุลจติต์  บุญเกตุ /  /
นายสุนทร  โภคาชยัพฒัน์ /  /
นายสมพล จนัทรป์ระเสรฐิ /  /
นายสมลกัษณ์  สจัจาภนินัท์ ///  /
Mr. Petter-Borre Furberg /// /  /
นายสนัต ิ เมธาวกุิล ///  /
นายธนา  เธยีรอจัฉรยิะ ///  /
นางพตัราภรณ์ สโิรดม ///  /
นายปรยี์มน  ป่ินสกุล /// / / / / / / / / /  /
Mr. Gunnar Bortelsen /// / / / /  /
นางธติมิา  บราวเนล ///  /
นางสาวภณดิา ตัง้วญิญู ///  /นางสาวมชัฌมิา จนัทรส์วา่งภวู
นะ ///  /

หมายเหตุ X = ประธานกรรมการ / = กรรมการ // = กรรมการบรหิาร /// = ผูบ้รหิาร

1 = บรษิทั เวลิดโ์ฟน ชอ็ป จ ากดั 8 = บรษิทั พบับลคิ เรดโิอ จ ากดั 13 = บรษิทั ไวรเ์ลส เวลิด ์จ ากดั 17 = บรษิทั ยไูนเตด็เทเลคอม เซลส ์แอนด ์เซอรว์สิเซส จ ากดั 22 = บรษิทั บางแสนทาวน์เฮา้ส ์จ ากดั

2 = บรษิทั แทค พรอ็พเพอรต์ี ้จ ากดั 9 = บรษิทั ดแีทค อนิเตอรเ์นต เซอรว์สิ จ ากดั (เลกิด าเนนิกจิการแลว้และเสรจ็สิน้การช าระบญัชี) 18 = บรษิทั คอนเนควนั จ ากดั 23 = บรษิทั หอ้งเยน็และการเกษตรสากล จ ากดั

3 = บรษิทั แทค อนิเวสเมนท ์จ ากดั** 10 = บรษิทั ดแีทค เนทเวอรค์ จ ากดั 14 = บรษิทั ยไูนเตด็ ดสิทรบิวิชัน่ บซิซเินส จ ากดั 19 = บรษิทั เบญจจนิดา โฮลดิง้ จ ากดั 24 = บรษิทั มารเ์กตติง้ แอนด ์อมิเมจ แอดเวอรไ์ทซิง่ จ ากดั

4 = บรษิทั อสีเทริน์ บชิ จ ากดั    11 = บรษิทั ดแีทค ไวรเ์ลส จ ากดั 15 = บรษิทั ยไูนเตด็คอมมนูเิคชัน่ อนิดสัตร ีจ ากดั (มหาชน) 20 = บรษิทั ยไูนเตด็ อนิฟอรเ์มชัน่ ไฮเวย ์จ ากดั 25 = บรษิทั ไพรเวท พรอ็พเพอรต์ี ้จ ากดั

5 = บรษิทั แทค เซอรว์สิ จ ากดั 12 = บรษิทั ฟรเีควนซี ่มเีดยี จ ากดั 16 = บรษิทั ดจิคิอม จ ากดั 21 = บรษิทั ยไูนเตด็ บรอดแบรนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 26 = บรษิทั เทเลนอร ์เอเชยี พทีอี ีจ ากดั**

6 = บรษิทั แทค ไฟแนนซ ์จ ากดั** (เลกิด าเนนิกจิการแลว้และอยูร่ะหวา่งข ัน้ตอนการช าระบญัชี)            (รา้ง)      (เลกิด าเนนิกจิการแลว้และเสรจ็สิน้การช าระบญัชี) 27 = บรษิทั ไอ.เอน็.เอน็ เรดโิอ

7 = บรษิทั วภิาวด ีออฟฟิต บลิดิง้ จ ากดั     (ชือ่เดมิ บรษิทั ไอ.เอน็.เอน็)

28 = บรษิทั ยนูเิวอรแ์ซล คอมมนูเิคชัน่ เซอรว์สิ จ ากดั

* ขอ้มลู ณ วนัที ่18 กนัยายน 2549

** บรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในต่างประเทศ

ประวตักิารท าผดิกฎหมายบรษิทัย่อย บรษิทัรว่ม บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง
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	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ประกอบด้วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการเงินและบัญชี รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มงาน People ผู้ช่วยรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการเงินและบัญชี และผู้อำนวยการสายงานต่างๆ ที่ได้รับการแต่งตั้งให...
	คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน ประกอบด้วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มเทคโนโลยี รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการเงินและบัญชี รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มงานพาณิชย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มลูกค้า และผู้ช่วยรองประธานเจ้า...
	คณะกรรมการทรัพย์สินบริษัท ประกอบด้วยรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มงาน People ผู้ช่วยรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการเงินและบัญชี และผู้อำนวยการสายงาน Legal ทำหน้าที่พิจารณาในเบื้องต้นเกี่ยวกับความสำคัญของการจำหน่าย การทำลาย และการตัดจำหน่ายทรัพย์สิ...
	คณะกรรมการสรรหาผู้จำหน่าย ประกอบด้วยรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มเทคโนโลยี รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการเงินและบัญชี ผู้ช่วยรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการเงินและบัญชี หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ และผู้ขอ ทำหน้าที่เสนอแนะและอนุมัติการจัดซื้อทั้งหมดที...
	คณะกรรมการคัดเลือกผู้จำหน่าย ประกอบด้วยผู้ช่วยรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการเงินและบัญชี หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ ผู้อำนวยการสายงาน Legal และผู้ขอ ทำหน้าที่เสนอแนะและอนุมัติการจัดซื้อทั้งหมดที่มีมูลค่าเกิน 2 ล้านบาทในกรณีที่ราคาเป็นปัจจัยในการจัดซื้อและ...
	คณะกรรมการตัดจำหน่ายสินค้าคงคลัง (อุปกรณ์โครงข่ายและอะไหล่) ประกอบด้วยผู้ช่วยรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการเงินและบัญชี หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุงโครงข่าย หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงาน Legal และผู้ขอ ทำหน้าที่อนุมัติการจำหน่าย...
	คณะกรรมการตัดจำหน่ายสินค้าคงคลัง (อุปกรณ์ปลายทางและอุปกรณ์เสริม) ประกอบด้วยรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มลูกค้า ผู้ช่วยรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการเงินและบัญชี หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงาน Legal และผู้ขอ ทำหน้าที่อนุมัติการจำหน่า...
	คณะกรรมการสอบสวนมูลหนี้ ประกอบด้วยผู้ช่วยรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการเงินและบัญชี หัวหน้าฝ่ายบริการลูกค้า ผู้อำนวยการสายงาน Legal ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการสินเชื่อ และผู้ขอ ทำหน้าที่เสนอแนะและอนุมัติการลดหนี้ทั้งหมดที่มีมูลค่าเกิน 20,000 บาทต่อกรณี
	คณะกรรมการสอบสวน ประกอบด้วยรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มงาน People ผู้อำนวยการสายงาน Legal หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ดำเนินการสอบสวนเรื่องเกี่ยวกับพนักงานและบุคลากรในบริษัทและให้ข้อเสนอแนะต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อขออนุมัติต่อไป
	ประวัติการกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมาเกี่ยวกับการถูกพิพากษาว่ากระทำผิดทางอาญาหรืออยู่ระหว่างถูกฟ้องร้องคดีอาญา ยกเว้นที่เป็นความผิดอันเกิดจากการฝ่าฝืนกฎจราจร ความผิดลหุโทษ และความผิดอื่นในทำนองเดียวกัน
	- ไม่มี -
	การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์
	- ไม่มี -
	การเป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้ล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์
	- ไม่มี -
	การแต่งตั้งและถอดถอน หรือการพ้นจากตำแหน่งของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ดังนี้
	ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการบริษัททั้งหมดพ้นจากตำแหน่ง โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งก่อน อย่างไรก็ดี กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งไปแล้วอาจได้รับเลือกเข้าดำรงตำแหน่งอีกได้
	ปัจจุบันบริษัทยังมิได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการสรรหา (Nominating Committee) เพื่อทำหน้าที่ในการเสนอชื่อกรรมการใหม่และประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้ ตามสัญญาร่วมการงานนั้นบริษัทได้ตกลงให้ตัวแทนของ กสท. เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอย่างน้...
	ตามข้อบังคับของบริษัท ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทจะถูกกำหนดโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทไม่มีค่าตอบแทนในรูปหุ้นให้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัท
	ค่าตอบแทนรวมของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทมีรายละเอียดดังนี้
	ในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทจำนวน 11 ท่าน กรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่าน และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนจำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วยเบี้ยประชุมและโบนัส โดยมีรายละเอียดดังนี้
	ในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทจำนวน 14 ท่าน กรรมการตรวจสอบจำนวน 4 ท่าน และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วยเบี้ยประชุมและโบนัส โดยมีรายละเอียดดังนี้
	ตารางดังต่อไปนี้แสดงข้อมูลค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและผู้บริหารสำหรับปี 2549 และปี 2550 ตามข้อบังคับและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์
	ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550
	ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549(1)
	ค่าตอบแทนของผู้บริหาร (ที่มิได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท) ในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550
	ค่าตอบแทนของผู้บริหาร (ที่มิได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท) ในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549
	คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยจะส่งเสริมเรื่องการดำเนินงานและความรับผิดชอบต่อการดำเนินงานของบริษัท และพิจารณาถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด ทั้งนี้เพื่อรักษามูลค...
	หลักการปฏิบัติและวิธีการกำกับดูแลกิจการของบริษัทมีรายละเอียดต่อไปนี้ โดยกำหนดตามหลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการมีบทบาทสำคัญในการสร้างมาตรฐานและกำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามหลักการของการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ซึ่งผ่านการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทและเป็นไปตามกฎข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศสิงคโปร์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โด...
	ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผยนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการในรายงานประจำปีของบริษัทด้วย
	ผู้ถือหุ้นจะได้รับสิทธิพื้นฐานและการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน อันได้แก่ สิทธิได้รับใบหุ้น สิทธิในการโอนหุ้น และสิทธิในการได้รับข้อมูลที่เพียงพอ สม่ำเสมอ ถูกต้อง ทันเวลา โปร่งใส และเท่าเทียมกัน
	ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นทุกรายจะได้รับหนังสือเชิญประชุมพร้อมวาระการประชุมล่วงหน้าและข้อมูลประกอบการประชุมภายในระยะเวลาที่เหมาะสม
	บริษัทจัดให้มีการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นภายใน 4 เดือนนับจากวันสิ้นสุดรอบปีบัญชี โดยจะจัดส่งหนังสือนัดประชุม ซึ่งกำหนดสถานที่ วัน เวลา วาระการประชุม และเรื่องอื่นๆ ที่จะนำเสนอในที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมรายละเอียดที่เกี่ยวข้องและความเห็นของคณะกรรมก...
	ในการเสนอแต่งตั้งกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาและพิจารณาคุณสมบัติประสบการณ์การทำงาน และประวัติการศึกษาของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทได้ในรายงานประจำปี หรือประกาศที่บริษัทจัดส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือช่องทางการสื่อสารอื่นๆ
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