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ส่วนที่ ส่วนที่  1 1  

ข้อมูลสรุปข้อมูลสรุป  ((EExxeeccuuttiivvee  SSuummmmaarryy))  

 

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนูิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นหนึ่งในผู้ นําด้านการให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนที่ในประเทศ

ไทยโดยได้เร่ิมให้บริการในระบบ Analog AMPS ย่านความถ่ี 800 เมกะเฮิรตซ์ในปี 2534 และเร่ิมให้บริการในระบบ Digital 

GSM ย่านความถ่ี 1800 เมกะเฮิรตซ์ในปี 2537 การให้บริการดงักลา่วอยูภ่ายใต้สญัญาร่วมการงานกบั กสท. เป็นระยะเวลา 27 

 ปีซึง่จะสิน้สดุในปี 2561  โดยเป็นสญัญาร่วมการงานในรูปแบบของสญัญา ”สร้าง-โอน-ดําเนินการ” (Build-Transfer-Operate) 

ซึง่บริษัทจะเป็นผู้ลงทนุสร้างโครงข่ายพร้อมกบัโอนกรรมสิทธิของอปุกรณ์โครงข่ายเหลา่นัน้ให้แก ่กสท. ทนัที โดย กสท. ให้สิทธิ

แก่บริษัทในการใช้อุปกรณ์โครงข่ายเหล่านัน้ตลอดอายุสัญญาร่วมการงานแต่เพียงผู้ เดียว และบริษัทมีสิทธิดําเนินกิจการ

ให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีแก่ประชาชนโดยต้องชําระส่วนแบ่งรายได้ให้กบั กสท. เพ่ือแลกกบัสิทธิในการใช้คลื่นความถ่ีท่ีได้รับ

การจัดสรร (โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในข้อ 13.1.1 – รายละเอียดสญัญาให้ดําเนินการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบ

เซลลลู่าร์และสญัญาแก้ไขเพ่ิมเติม) ในปี 2537 และปี 2544 ซึ่งเป็นช่วงเวลาก่อนการประกาศใช้ประกาศ กทช. ว่าด้วยการใช้

และเช่ือมตอ่โครงข่ายโทรคมนาคม บริษัทได้เข้าทําสญัญาเช่ือมโยงโครงข่าย พ.ศ. 2537 และสญัญาเช่ือมโยงโครงข่าย พ.ศ. 2544 

เพ่ือเช่ือมโยงโครงข่ายโทรคมนาคมของบริษัทเข้ากับโครงข่ายโทรคมนาคมของทีโอที ตามสัญญาดังกล่าวบริษัทต้องชําระ

คา่ตอบแทนให้แก่ทีโอทีในอตัราเดือนละ 200 บาทต่อเลขหมายสําหรับลกูค้าระบบรายเดือนและในอตัราร้อยละ 18 ของมลูค่าบตัร

เติมเงินท่ีจําหน่ายให้แก่ลกูค้าระบบเติมเงิน (โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในสว่นท่ี 2 ข้อ 13.1 – สรุปสญัญาท่ีมีสาระสําคญั) 

อย่างไรก็ดี ในปัจจุบนัการใช้และเช่ือมต่อโครงข่ายระหว่างผู้ประกอบการรวมทัง้บริษัทต้องดําเนินไปโดยสอดคล้องกับ พรบ. 

การประกอบกิจการโทรคมนาคม และประกาศ กทช. ว่าด้วยการใช้และเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ซึ่งกําหนดให้มีการ

กําหนดอตัราค่าตอบแทนหรือค่าบริการท่ีเป็นธรรม สะท้อนต้นทุน และไม่เลือกปฏิบติั บริษัทจึงได้แจ้งไปยงัทีโอทีเพ่ือยกเลิก

ข้อตกลงการเช่ือมโยงโครงขา่ยโทรคมนาคมเดิมทัง้สองฉบบัในเดือนพฤศจิกายน 2550 เม่ือวนัที่ 16 พฤศจิกายน 2550 ทีโอทีได้

ยื่นฟ้องต่อศาลแพ่งเรียกร้องให้บริษัท และ กสท. ร่วมกันชําระค่าเช่ือมโยงโครงข่าย (Access Charge) ช่วงระหว่างวนัท่ี 17 

พฤศจิกายน 2549 ถึงวนัท่ี 31 ตุลาคม 2550 พร้อมดอกเบีย้และภาษีมูลค่าเพ่ิม รวมเป็นเงินทัง้หมด 11,705 ล้านบาท และ

ขอให้ชําระคา่เช่ือมโยงโครงข่าย (Access Charge) นบัตัง้แตว่นัที่ 1 พฤศจิกายน 2550 เป็นต้นไปจนกวา่ข้อตกลงระหวา่งทีโอที 

กสท. และบริษัทจะสิน้สดุลง และให้ชําระดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ 1.25 ต่อเดือนนบัแต่วนัผิดนดัชําระของแต่ละงวดจนกว่าจะ

ชําระให้แก่ทีโอทีครบถ้วน และเม่ือวนัท่ี 3 พฤศจิกายน 2551 ศาลแพ่งและศาลปกครองมีความเห็นว่า คดีนีอ้ยู่ในเขตอํานาจ

พิจารณาของศาลปกครอง ศาลแพ่งจึงมีคําสัง่ให้จําหน่ายคดีออกจากสารบบความ คดีแพ่งจึงเป็นอนัยติุ อย่างไรก็ดี ทีโอทีมี

สิทธิท่ีจะนําคดีซึง่ศาลแพ่งมีคําสัง่ให้จําหน่ายคดีออกจากสารบบความไปยื่นฟ้องตอ่ศาลปกครองได้ ซึง่ขณะนี ้บริษัทยงัไม่ได้รับ

แจ้งจากศาลปกครองวา่ทีโอทีได้ยื่นฟ้องบริษัทตอ่ศาลปกครองในเร่ืองดงักลา่ว 

ตัง้แตปี่ 2544 เป็นต้นมา บริษัทใช้ช่ือทางการค้า “ดีแทค” (DTAC) โดยมีจํานวนสถานีฐาน GSM เพ่ิมเป็น 9,701 สถานี ณ สิน้ปี 

2551 จาก 8,166 สถานี ณ สิน้ปี 2550 ซึ่งครอบคลมุพืน้ที่ 76 จงัหวดัทัว่ประเทศหรือครอบคลมุมากกว่าร้อยละ 90 ของพืน้ที่ที่

มีประชากรอาศยัอยู่ และเป็นผู้ให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีรายใหญ่อนัดบัสองของประเทศ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2551 บริษัทมี

ลกูค้าประมาณ 18.7 ล้านเลขหมาย โดยเป็นลกูค้าระบบรายเดือน (Postpaid) จํานวน 2.5 ล้านเลขหมายและลกูค้าระบบเติม

เงิน (Prepaid) จํานวน 16.2 ล้านเลขหมาย หรือคิดเป็นส่วนแบ่งทางการตลาดประมาณร้อยละ 30.2 ของจํานวนผู้ ใช้บริการ

โทรศพัท์เคลื่อนท่ีทัง้หมดของประเทศ ซึง่เพ่ิมขึน้จาก 15.8 ล้านเลขหมายในปี 2550 โดยเป็นลกูค้าระบบรายเดือนจํานวน 2.1 

ล้านเลขหมายและลกูค้าระบบเติมเงินจํานวน 9.8 ล้านเลขหมาย คิดเป็นอตัราการเติบโตที่ร้อยละ 18.5 

บริษัทให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทัง้แบบเสียง (Voice) และแบบไม่มีเสียง (Non-Voice) ให้กับลูกค้าในระบบรายเดือนและ

ระบบเติมเงิน รวมถึงลกูค้ากลุ่มองค์กรธุรกิจในหลายรูปแบบด้วยกนั โดยบริการแบบไม่ใช่เสียงรวมถึงการให้บริการการสื่อสาร

ทางด้านข้อมลู การให้บริการ SMS การให้บริการ MMS โลโก้ (Logo) สกรีนเซฟเวอร์ (Screensaver) การดาวน์โหลดเสียงเรียก

เข้า (Ringtone) และการให้บริการอินเตอร์เน็ตทางโทรศัพท์เคลื่อนท่ี รวมทัง้บริการเสริมอื่น ๆ ซึ่งบริษัทดําเนินการให้บริการ
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ร่วมกบัพนัธมิตรทางธุรกิจผู้พฒันา Content (Content Provider) นอกจากนี ้บริษัทยงัให้บริการโทรศพัท์ข้ามแดนอตัโนมติัแก่

ลูกค้าที่นําโทรศัพท์เคลื่อนที่ไปใช้งานในต่างประเทศ และลูกค้าของผู้ ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในต่างประเทศท่ีเลือกใช้

โครงข่ายของบริษัทเม่ือใช้โทรศพัท์เคลื่อนที่ระหว่างพํานกัอยู่ในประเทศไทย และให้บริการโทรศพัท์ทางไกลระหว่างประเทศแก่

ลกูค้าท่ีโทรศพัท์ทางไกลไปยงัเลขหมายในต่างประเทศผ่านบริษัทย่อย ทัง้นี ้ภายใต้ข้อตกลงการให้บริการข้ามแดนอตัโนมติัท่ี

ทําไว้กบัผู้ให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีในตา่งประเทศ  

ธุรกิจโทรศพัท์เคลื่อนท่ีในประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมากในระยะเวลาไม่ก่ีปีท่ีผ่านมา โดยผู้ ให้บริการโทรศัพท์

หลายรายมีการขยายโครงข่ายและช่องทางการจัดจําหน่ายเพ่ือขยายพืน้ท่ีให้บริการและเพ่ือให้สินค้าและบริการเข้าถึง

ผู้ใช้บริการจํานวนมากขึน้ สง่ผลให้มีการใช้โทรศพัท์เคลื่อนท่ีในวงกว้างครอบคลมุประชากรท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจและสงัคมท่ี

หลากหลาย รวมทัง้ครอบคลมุประชากรในพืน้ท่ีต่าง ๆ ได้มากขึน้ นอกจากนี ้การท่ีค่าใช้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีมีอตัราท่ีถกูลง

และการเข้ามาเป็นลกูค้าระบบเติมเงินที่สามารถกระทําได้ง่ายขึน้นบัเป็นปัจจยัสําคญัประการหนึ่งท่ีทําให้ลกูค้าระบบเติมเงิน

เป็นลกูค้ากลุม่ใหญ่ของธุรกิจ 

ผลการดําเนินงานของบริษัทในช่วงระยะเวลา 3 ปีท่ีผ่านมา บริษัทมีรายได้รวมเพ่ิมขึน้อย่างต่อเน่ืองจาก 48,474 ล้านบาทในปี 

2549 เป็น 65,590 ล้านบาทในปี 2550 และ 67,695 ล้านบาทในปี 2551 มีกําไรสุทธิเพ่ิมขึน้จาก 4,938 ล้านบาทในปี 2549 

เป็น 5,841 ล้านบาทในปี 2550 และ 9,325 ล้านบาทในปี 2551 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากกําไรจากดีพีซี การลดลงของต้นทุน

ทางการเงิน และประโยชน์ชัว่คราวทางภาษีท่ีลดลงร้อยละ 5 จากการนําหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในปี 2550 อย่างไรก็ดี อตัรากําไรสทุธิลดลงจากร้อยละ 10.2 ในปี 2549 เป็นร้อยละ 8.9 ในปี 2550 แตเ่พ่ิมขึน้เป็นร้อยละ 13.8 

ในปี 2551 บริษัทมีอตัราส่วนตอบแทนผู้ ถือหุ้นเท่ากบัร้อยละ 12.7 ร้อยละ 12.5 และร้อยละ 16.8 ในปี 2549 2550 และ 2551 

ตามลําดบั และมีกําไรต่อหุ้นปรับลด (Fully Diluted Earning Per Share) เท่ากบั 10.54 บาท 2.50 บาท และ 3.94 บาท ในปี 

2549 ปี 2550 และปี 2551 ตามลําดับ (บริษัทได้ทําการลดมูลค่าท่ีตราไว้ต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทจากหุ้นละ 10 บาท 

เหลือหุ้นละ 2 บาทในเดือนพฤษภาคม 2550) 

สําหรับปี 2551 บริษัทมีรายได้รวมจากการขายสินค้าและบริการ 67,695 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 2,162 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 

3.3 จากปีก่อน เน่ืองมาจากจํานวนลูกค้าท่ีเพ่ิมขึน้อย่างต่อเน่ือง และมีกําไรสุทธิเท่ากับ 9,325 ล้านบาท โดยเพ่ิมขึน้คิดเป็น

อัตราร้อยละ 59.6 จากปีก่อน และคิดเป็นกําไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 3.94 บาท (เทียบกับ 2.5 บาทในปีก่อน) (โปรดพิจารณา

รายละเอยีดเพ่ิมเติมในสว่นที่ 2 ข้อ 12 – ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน)  

ผลการดําเนินงานดงักล่าวเป็นผลมาจากกลยุทธ์ของบริษัทท่ีได้ดําเนินการมาโดยตลอด ซึ่งได้แก่การนําเสนอนวตักรรมด้าน

บริการต่าง ๆ อย่างต่อเน่ืองเพ่ือสนองความต้องการใช้บริการของลกูค้า การให้บริการท่ีคุ้มค่า และบริการท่ีเป็นมิตรและใส่ใจ

ลกูค้า ตลอดจนกลยทุธ์ด้านอื่น ๆ เพ่ือสร้างความแข็งแกร่งและความสามารถในการแข่งขนัของบริษัท พร้อมทัง้ความสามารถ

ในการปรับตวัให้เหมาะสมกบัสภาวะการแข่งขนัในตลาดธุรกิจโทรศพัท์เคลื่อนท่ีในประเทศไทย 
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ส่วนที่ 2 

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์บริษัทที่ออกหลักทรัพย์  

  

ช่ือบริษัท : บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนูิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 

ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : ดําเนินธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีในย่านความถ่ี 800 เมกะเฮิรตซ์ และ 

1800 เมกะเฮิรตซ์  

ที่อยู่ทางทะเบียน : เลขที่ 333/3 หมู่ท่ี 14 อาคารชัย ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร 

กรุงเทพมหานคร 10900 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107538000037 (เลขทะเบียนเดิม บมจ. 526) 

โฮมเพจบริษัท : www.dtac.co.th 

โทรศพัท์ : 0-2202-8000 

โทรสาร : 0-2202-8929 

 

http://www.dtac.co.th/
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11  ปัจจัยความเส่ียงปัจจัยความเส่ียง  

การดําเนินธุรกิจของบริษัทต้องเผชิญกบัปัจจยัความเสี่ยงต่าง ๆ ซึง่อาจส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานและราคาหุ้นของบริษัท 

อนึ่ง ปัจจยัความเสี่ยงนีเ้ป็นเพียงปัจจยัความเสี่ยงสําคญับางประการท่ีอาจส่งผลกระทบดงักล่าวต่อบริษัท ทัง้นี ้อาจมีปัจจัย

ความเสี่ยงอื่น ๆ ท่ีบริษัทยงัไม่ทราบและอาจมีปัจจยัความเสี่ยงบางประการท่ีบริษัทเห็นว่าไม่เป็นสาระสําคญั ซึ่งปัจจยัความ

เสี่ยงเหลา่นีอ้าจสง่ผลกระทบตอ่การดําเนินธุรกิจของบริษัทในอนาคตได้  

1.1 ความเส่ียงในการประกอบธุรกจิ 

การปฏิรูปวงการโทรคมนาคมไทยทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการให้บริการโทรคมนาคมในประเทศไทยทัง้ทางด้านเทคโนโลยี 

และกฎระเบยีบท่ีเก่ียวข้อง ซึง่ปัจจยัเหลา่นีอ้าจทําให้บริษัทมีความเสี่ยงในการประกอบกิจการโทรคมนาคมดงัตอ่ไปนี ้

1.1.1 ความเส่ียงในการประกอบธุรกจิได้อย่างต่อเน่ืองในระยะยาว 

ธุรกิจหลกัของบริษัท คือ การประกอบกิจการและการให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนที่ตาม พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม ซึง่

มาตรา 80 แห่ง พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม กําหนดให้บริษัทยงัคงมีสิทธิให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนที่ตามท่ีกําหนดไว้

ในสญัญาร่วมการงานซึง่ทําขึน้ระหวา่งบริษัทและ กสท. ได้โดยไม่ต้องขอรับใบอนญุาตจาก กทช. อนึง่ ตามสญัญาร่วมการงาน 

กสท. อาจใช้สิทธิตามสญัญาซึ่งรวมถึงการบอกเลิกสญัญา หากบริษัทไม่ปฏิบติัตามข้อสญัญาข้อใดข้อหนึ่งซึ่งส่งผลให้ กสท. 

ได้รับความเสียหายและบริษัทไม่สามารถดําเนินการแก้ไขการไม่ปฏิบติัตามสญัญาดงักล่าวได้ภายในเวลาท่ีกําหนด หรือหาก

บริษัทตกเป็นผู้ขาดคณุสมบติัตาม พรบ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ดงันัน้ จึงเป็นไปได้ว่าหากบริษัทปฏิบติัผิดสญัญา 

กสท. อาจใช้สิทธิบอกเลิกสญัญาได้ ซึง่หากการบอกเลิกสญัญาดงักล่าวสามารถทําได้โดยชอบและถกูต้องตามกฎหมายก็อาจ

ส่งผลกระทบต่อการประกอบกิจการของบริษัท ทัง้นี ้เว้นแต่บริษัทจะได้รับใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมท่ีเก่ียวข้อง

จาก กทช. อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่อาจรับรองได้ว่าบริษัทจะได้รับใบอนุญาตดังกล่าวหรือไม่ และหากมีการออกใบอนุญาต 

ใบอนญุาตดงักล่าวจะมีข้อกําหนดหรือเง่ือนไขอย่างไร ดงันัน้ หากการบอกเลิกสญัญาดงักล่าวสามารถกระทําได้และได้กระทํา

ไปโดยชอบและถูกต้องตามกฎหมาย และหากบริษัทไม่สามารถขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมจาก กทช. ได้ 

เหตกุารณ์ดงักล่าวอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนยัสําคญัต่อธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจ

ของบริษัท 

1.1.2 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 ซึ่งสญัญาร่วมการงานดงักล่าวจะครบกําหนดในวนัที่ 15 กันยายน 2561 อนึ่ง สืบเน่ืองจากการมีผล

บังคับใช้ของ พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม ผู้ ท่ีประสงค์จะประกอบกิจการโทรคมนาคมจะต้องได้รับอนุญาตจาก 

กทช. และเน่ืองจาก กสท. ไม่สามารถอนุญาตให้บุคคลอื่นใดเข้าประกอบกิจการโทรคมนาคมได้อีกต่อไป ดงันัน้ หากบริษัท

ประสงค์ท่ีจะประกอบกิจการโทรคมนาคมต่อไปภายหลงัจากสญัญาร่วมการงานสิน้สดุลง บริษัทจะต้องยื่นขอรับใบอนุญาต

ประกอบกิจการโทรคมนาคมจาก กทช. 

ดงันัน้ หากระยะเวลาการดําเนินการตามสญัญาร่วมการงานสิน้สดุลง ยงัคงมีความไม่แน่นอนว่าบริษัทจะได้รับใบอนญุาตให้

ประกอบกิจการโทรคมนาคมจาก กทช. หรือไม่ หรือใบอนญุาตดงักลา่วจะมีข้อกําหนดและเง่ือนไขเป็นอย่างไร ความไม่แน่นอน

ดงักลา่วอาจสง่ผลกระทบในเชิงลบตอ่ธุรกิจ ฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานของบริษัท 
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1.1.3 ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงทางกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกิจการโทรคมนาคม 

(ก) กิจการโทรคมนาคมอยู่ในช่วงระยะเวลาการเปล่ียนแปลงและมีความไม่ชัดเจนในกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

ในปัจจบุนั การประกอบกิจการโทรคมนาคมอยู่ภายใต้กฎหมายหลกัสองฉบบั ได้แก่ พรบ. องค์กรจดัสรรคลื่นความถ่ี และ พรบ.

การประกอบกิจการโทรคมนาคม อย่างไรก็ดี กฎหมายดังกล่าวและกฎหมายสําคัญท่ีเก่ียวข้องอื่น ๆ ยังคงมีประเด็นข้อ

กฎหมายตา่ง ๆ ที่ไม่ชดัเจนเน่ืองจากยงัไม่มีการนําข้อพิพาทขึน้เป็นคดีสูก่ารพิจารณาของศาลมากเท่าใดนกั 

ในเดือนตลุาคม 2547 ได้มีการจดัตัง้ กทช. ซึ่งเป็นองค์กรอิสระขึน้ตามท่ีรัฐธรรมนญูฉบบั พ.ศ. 2540 กําหนดไว้ เพ่ือทําหน้าที่

กํากับดูแลกิจการสื่อสารโทรคมนาคมในประเทศไทย กทช. มีอํานาจตาม พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม และ พรบ. 

องค์กรจดัสรรคลื่นความถ่ี ในการกําหนดนโยบายและออกกฎระเบียบต่าง ๆ อนัอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคญัต่อกิจการ

โทรคมนาคม ซึ่งรวมถึงกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องกับ (1) การแข่งขันโดยเสรีและอย่างเป็นธรรมระหว่างผู้ ประกอบกิจการ

โทรคมนาคม (2) อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการในกิจการโทรคมนาคม (3) การจัดสรรคลื่นความถ่ีและทรัพยากร

โทรคมนาคมอื่น ๆ (4) การคุ้มครองผู้ ใช้บริการ (5) การส่งเสริมบริการด้านโทรคมนาคมอื่น ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา

เศรษฐกิจและสงัคม และ (6) การเตรียมพร้อมด้านโทรคมนาคมยามเกิดเหตฉุกุเฉิน 

ต่อมารัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2540 ได้ถูกยกเลิกและได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2550 โดยมาตรา 47 ของ

รัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวได้บัญญัติให้มีการจัดตัง้องค์กรของรัฐท่ีเป็นอิสระองค์กรหนึ่ง (ต่อไปนีข้อเรียกองค์กรดังกล่าวว่า 

“กสทช.”) ทําหน้าที่จดัสรรคลื่นความถ่ีและกํากบัการประกอบกิจการวิทยกุระจายเสียง วิทยโุทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม 

ทัง้นี ้ตามท่ีกฎหมายบญัญติั ซึง่หมายความวา่ กสทช. จะเป็นองค์กรท่ีกํากบัดแูลกิจการโทรคมนาคมแทนท่ี กทช. และในขณะนี ้

ได้มีการนําเสนอร่างพระราชบญัญัติองค์กรจดัสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการวิทยกุระจายเสียง วิทยโุทรทศัน์

และกิจการโทรคมนาคม ต่อสภาผู้แทนราษฎรเพ่ือให้มีการพิจารณาประกาศใช้ตามขัน้ตอนแทนท่ี พรบ. องค์กรจัดสรรคลื่น

ความถ่ีฉบบัปัจจบุนั อนัเป็นการอนวุติัการตามบทบญัญติัในมาตรา 47 ของรัฐธรรมนญูฉบบัปี พ.ศ. 2550 อย่างไรก็ดี เน่ืองจาก

ในปัจจบุนั ร่างพระราชบญัญติัดงักลา่วยงัอยู่ในกระบวนการนิติบญัญติั จงึยงัไม่มีความแน่ชดัวา่ กสทช. จะประกอบด้วยบคุคล

ใดบ้างและจะได้รับการแต่งตัง้โดยกระบวนการใด มีอํานาจหน้าท่ีในรายละเอียดอย่างไร และจะเร่ิมทําหน้าท่ีตามที่กฎหมาย

กําหนดเม่ือใด มีแนวทางหรือแนวนโยบายอย่างไร สิ่งเหล่านีทํ้าให้เกิดความไม่ชดัเจนในทิศทางของกฎเกณฑ์ในการประกอบ

กิจการโทรคมนาคม 

นอกจากนี ้บริษัทไม่สามารถคาดการณ์เก่ียวกับการใช้อํานาจในการกํากับดูแลของ กทช. หรือ กสทช. รวมทัง้ลกัษณะและ

ขอบเขตในการกําหนดนโยบายและกฎระเบียบในอนาคต และการกํากบัดแูลการดําเนินการตา่ง ๆ ตามนโยบายของ กทช. หรือ 

กสทช. รวมทัง้การบงัคบัใช้บทบญัญัติของกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ทัง้ท่ีมีอยู่ในปัจจุบนัและท่ีจะประกาศใช้ในอนาคต 

อย่างไรก็ดี บริษัทเช่ือว่าการใช้อํานาจในการกํากับดูแลดงักล่าวจะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ใน พรบ. การประกอบ

กิจการโทรคมนาคม พรบ. องค์กรจดัสรรคลื่นความถ่ีและรัฐธรรมนญู ทัง้นี ้บนพืน้ฐานของหลกัการการแข่งขนัโดยเสรีและเป็น

ธรรม 

ความไม่แน่นอนดงักล่าวข้างต้นทําให้ธุรกิจของบริษัทมีความเสี่ยง แม้บริษัทจะเช่ือวา่การจดัตัง้ กทช. และ กสทช. เป็นแนวโน้ม

ท่ีดีตอ่ผู้ประกอบการเอกชนรวมถึงบริษัทด้วย แตบ่ริษัทไม่สามารถรับรองได้วา่การดําเนินการของ กทช. และ กสทช. หรือองค์กร

กํากบัดแูลอื่น ๆ และการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงกฎหมายและการเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ จะไม่ส่งผลกระทบในทางลบต่อการประกอบ

ธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัท 

นอกจากนี ้ในส่วนท่ีเก่ียวกบัการออกกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของ กทช. ซึง่อาจมีผลกระทบกบับริษัทได้แก่ กฎเกณฑ์ในเร่ือง Number 

Portability นัน้ มาตรา 12 แห่ง พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม ได้บัญญัติให้อํานาจ กทช. กําหนดแนวทางและ

หลกัเกณฑ์ให้ผู้ใช้บริการมีสทิธิใช้เลขหมายโทรคมนาคมเดิมเม่ือผู้ใช้บริการต้องการเปลี่ยนผู้ให้บริการ สถานท่ี หรือประเภทของ

บริการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ ใช้บริการเพราะจะทําให้ผู้ ใช้บริการสามารถใช้เลขหมายโทรคมนาคมเดียวในทกุระบบ อนัเป็น

การส่งเสริมความคุ้มค่าของการใช้เลขหมายโทรคมนาคม ดังนัน้ เพ่ือให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายกําหนด ในปี 2551  กทช. ได้
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จดัตัง้คณะทํางานเพ่ือศึกษาและเตรียมการดําเนินการโครงการ Mobile Number Portability โดยคณะทํางานได้ทําการศึกษา 

เพ่ือกําหนดรูปแบบและแนวทางการบริหารการใช้เลขหมายเดียวทุกระบบ ตลอดจนรูปแบบการลงทุนเพ่ือให้การดําเนินงาน

ในทางปฏิบติัเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในปัจจบุนั กทช. อยู่ในระหวา่งการพิจารณาร่างประกาศหลกัเกณฑ์เก่ียวกบั Number 

Portability หากหลกัเกณฑ์ Number Portability ประกาศใช้บงัคบั จะเป็นการสนับสนุนให้เกิดการแข่งขนักันมากขึน้ระหว่าง

ผู้ประกอบการแต่ละราย เน่ืองจากระบบ Number Portability ดังกล่าวจะเปิดโอกาสให้ลูกค้าของผู้ประกอบการรายหนึ่ง

สามารถเปลี่ยนไปใช้บริการของผู้ประกอบการรายอื่นได้โดยง่าย ดังนัน้ จึงเป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการต่าง ๆ จําต้อง

ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการและแผนการตลาดหรือโปรโมชั่นเพ่ือรักษาลูกค้าไว้กับตนให้ได้มากท่ีสุด อย่างไรก็ดี 

ผู้ประกอบการไม่อาจคาดคะเนได้วา่พฤติกรรมของลกูค้าในการใช้บริการจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรภายหลงัจากการประกาศใช้

หลกัเกณฑ์ Number Portability ดงันัน้ การแข่งขนัในการให้บริการอาจทวีความรุนแรงขึน้ และความไม่แน่นอนของพฤติกรรม

ของผู้ ใช้บริการภายหลงัการประกาศใช้หลกัเกณฑ์ Number Portability จึงเป็นความเสี่ยงของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม

โทรคมนาคมโดยรวม อย่างไรก็ดี บริษัทมีความเช่ือมัน่ว่าเม่ือมีการประกาศใช้หลกัเกณฑ์ดงักล่าว บริษัทจะสามารถดําเนินการ

เพ่ือเตรียมความพร้อมในการแข่งขันได้ เน่ืองจากบริษัทมีคุณภาพการให้บริการท่ีดี โดยได้ขยายโครงข่ายโทรคมนาคมให้

ครอบคลมุพืน้ท่ีเพ่ิมขึน้อย่างต่อเน่ือง มีการทําแบรนด์ให้แข็งแกร่ง ทัง้ยงัเป็นผู้ประกอบการท่ีได้รับการยอมรับจากผู้ ใช้บริการ

จํานวนมากมายาวนาน ไม่ว่าจะในเร่ืองของคุณภาพของการให้บริการ หรือในด้านลูกค้าสมัพันธ์ นอกจากนี ้บริษัทยังมีการ

นําเสนอรูปแบบโปรโมชัน่ท่ีหลากหลายสามารถสนองตอบตอ่ความต้องการของลกูค้าท่ีเปลี่ยนไปได้  มีการบริหารจดัการลกูค้า

อย่างครอบคลมุทัว่ถึงทกุกลุม่ ทัง้นี ้เพ่ือให้ลกูค้าเกิดความพงึพอใจและเช่ือมัน่ในบริการของบริษัท   

(ข) รัฐบาลอยู่ในระหว่างการพจิารณาผลทางกฎหมายของสัญญาแก้ไขเพิ่มเตมิสัญญาร่วมการงาน 

ตามพระราชบญัญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 (“พรบ. การให้เอกชนเข้า

ร่วมงาน”) ซึ่งมีผลบงัคบัใช้เม่ือวนัที่ 8 เมษายน 2535 นัน้ ได้กําหนดให้หน่วยงานราชการท่ีประสงค์จะให้เอกชนเข้าร่วมงาน

หรือดําเนินการในโครงการของรัฐท่ีมีวงเงินลงทนุตัง้แต ่1,000 ล้านบาทขึน้ไปปฏิบติัตามขัน้ตอนตา่ง ๆ ซึง่แบง่ได้เป็น 3 ขัน้ตอน 

กล่าวคือ ขัน้ตอนแรกให้หน่วยงานเจ้าของโครงการเสนอผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการโดยละเอียดต่อกระทรวงการคลงั

เพ่ือขอความเห็นชอบต่อคณะรัฐมนตรี เม่ือได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้วจึงจะเร่ิมขัน้ตอนท่ีสองคือ ขัน้ตอนการ

ดําเนินการตามโครงการ ซึ่งเป็นขัน้ตอนการคัดเลือกเอกชนท่ีจะได้เข้าร่วมโครงการของรัฐ รวมทัง้การเจรจาทําสัญญาใน

ประเด็นต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตกลงเก่ียวกับเร่ืองผลประโยชน์ของรัฐ หลังจากนัน้จึงจะเป็นขัน้ตอนท่ีสาม ซึ่งเป็น

ขัน้ตอนของการกํากบัดแูลและติดตามผลการดําเนินงานตามสญัญาตามท่ีได้ลงนามโดยคณะกรรมการประสานงาน  

บริษัทได้เข้าร่วมดําเนินกิจการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่าร์กับ กสท. โดยเข้าทําสัญญาร่วมการงานในวันท่ี 14 

พฤศจิกายน 2533 ซึ่งเป็นวนัก่อนวนัท่ี พรบ. การให้เอกชนเข้าร่วมงาน มีผลใช้บงัคบั โดยในขณะนัน้วงเงินลงทนุในโครงการมี

มูลค่ามากกว่า 5,500 ล้านบาทและมีระยะเวลาดําเนินการตามสญัญา 15 ปี แม้สญัญาร่วมการงานจะทําขึน้ก่อนการมีผล

บังคับใช้ของ พรบ. การให้เอกชนเข้าร่วมงาน แต่สัญญาดังกล่าวก็มีผลบังคับใช้ได้ ทัง้นี ้เน่ืองจาก พรบ. การให้เอกชนเข้า

ร่วมงาน ได้กําหนดว่าโครงการใดท่ีได้มีการริเร่ิมดําเนินการไปแล้วในขัน้ตอนใดก่อนวนัท่ีพระราชบญัญัตินีใ้ช้บงัคบัให้เป็นอนั

ใช้ได้ แต่การดําเนินการในขัน้ตอนต่อไปต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี ้ดังนัน้ สัญญาร่วมการงานท่ีทําขึน้ในวันท่ี 14 

พฤศจิกายน 2533 จึงมีผลใช้บงัคบัได้โดยไม่ต้องดําเนินการตามขัน้ตอนท่ีหนึ่งและสอง เพียงแต่จะต้องมีการกํากับดูแลและ

ติดตามผลการดําเนินการตามสญัญาโดยคณะกรรมการประสานงานตามขัน้ตอนท่ีสามท่ีกําหนดไว้ใน พรบ. การให้เอกชนเข้า

ร่วมงาน เท่านัน้ 

อย่างไรก็ดี ภายหลงัจากท่ี พรบ. การให้เอกชนเข้าร่วมงาน มีผลใช้บงัคบัแล้ว บริษัทได้ดําเนินการเข้าทําสญัญาแก้ไขเพ่ิมเติม

สัญญาร่วมการงานกับ กสท. จํานวน 3 ครัง้ กล่าวคือ การแก้ไขเพ่ิมเติมสัญญาร่วมการงานครัง้ที่ 1/2536 เม่ือวันที่ 23 

กรกฎาคม 2536 ครัง้ท่ี 2/2539 เม่ือวนัที่ 26 มิถนุายน 2539 และครัง้ที่ 3/2539 เม่ือวนัท่ี 22 พฤศจิกายน 2539 โดยประเด็นข้อ

สญัญาท่ีมีการแก้ไขนัน้ รวมไปถึงประเด็นท่ีเก่ียวกบัระยะเวลาการดําเนินการตามสญัญา อตัราผลประโยชน์ตอบแทนท่ีบริษัท

จะพงึชําระให้แก่ กสท. และในประเด็นอื่น ๆ อีกบางประเด็น 
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ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติในวันท่ี 23 มกราคม 2550 ให้สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาทําการพิจารณาให้ความเห็น

ประเด็นปัญหาข้อกฎหมายว่าในการแก้ไขสญัญาร่วมการงานทัง้ 3 ครัง้ดังกล่าว กสท. ซึ่งเป็นหน่วยงานเจ้าของโครงการมี

หน้าท่ีและได้ปฏิบติัโดยถกูต้องตามขัน้ตอนของ พรบ. ให้เอกชนเข้าร่วมงาน หรือไม่ ซึ่งในประเด็นนี ้สํานกังานคณะกรรมการ

กฤษฎีกาได้ให้ความเห็น (เร่ืองเสร็จที่  292/2550) ว่าการแก้ไขสัญญาทัง้ 3 ครัง้ ไม่ได้มีการเสนอเร่ืองให้คณะกรรมการ

ประสานงานพิจารณาและมิได้มีการนําเสนอให้คณะรัฐมนตีให้ความเห็นชอบ จึงถือว่าเป็นการแก้ไขสญัญาร่วมการงานท่ีไม่ได้

ดําเนินการให้ถกูต้องตามขัน้ตอนท่ี พรบ. ให้เอกชนเข้าร่วมการงาน กําหนดไว้ อย่างไรก็ดี คณะกรรมการกฤษฎีกามีความเห็น

ว่าสัญญาแก้ไขสญัญาร่วมการงานทัง้ 3 ครัง้ยังคงมีผลใช้บังคับอยู่ แต่หากคณะรัฐมนตรีพิจารณาถึงผลกระทบและความ

เหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของรัฐและประโยชน์สาธารณะแล้วเห็นวา่ควรเพิกถอนสญัญาแก้ไขทัง้ 3 ครัง้ คณะรัฐมนตรี

ก็ชอบท่ีจะทําได้ แต่ถ้าคณะรัฐมนตรีเห็นว่ามีเหตุผลความจําเป็นพิเศษเพ่ือประโยชน์สาธารณะหรือประโยชน์ของรัฐและเพ่ือ

ความต่อเน่ืองของการให้บริการสาธารณะ คณะรัฐมนตรีก็อาจใช้ดลุยพินิจพิจารณาให้ความเห็นชอบให้มีการดําเนินการแก้ไข

สญัญาร่วมการงานได้ตามความเหมาะสม  

อย่างไรก็ดี ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาดงักล่าวข้างต้นเป็นการตีความและให้ความเห็นทางกฎหมายท่ีไม่มีผลผกูพนั

บริษัท และในปัจจุบนัศาลก็ยงัไม่ได้มีคําพิพากษาว่าการแก้ไขสญัญาร่วมการงานทัง้ 3 ครัง้จะต้องทําตามขัน้ตอนท่ีระบุไว้ใน

พรบ. การให้เอกชนเข้าร่วมงาน หรือไม่ อย่างไร  

บริษัทมีความเช่ือมัน่ว่าการแก้ไขสญัญาร่วมการงานทัง้ 3 ครัง้ไม่ต้องปฏิบติัตามขัน้ตอนของ พรบ. การให้เอกชนเข้าร่วมงาน 

ทัง้นี ้เน่ืองจากสญัญาร่วมการงานระหว่างบริษัทกบั กสท. นัน้ได้จดัทําขึน้ก่อนวนัที่ พรบ. การให้เอกชนเข้าร่วมงาน จะมีผลใช้

บงัคบัและ พรบ. การให้เอกชนเข้าร่วมงาน ก็ได้กําหนดไว้ว่า โครงการใดท่ีได้มีการเร่ิมดําเนินการไปแล้วในขัน้ตอนใดก่อนวนัท่ี

พระราชบัญญัตินีใ้ช้บังคับให้เป็นอันใช้ได้ เพียงแต่การดําเนินการในขัน้ตอนต่อไปต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี ้ดังนัน้ 

สญัญาร่วมการงานท่ีทําขึน้ในวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2533 จึงมีผลใช้บงัคบัได้โดยไม่ต้องดําเนินการตามขัน้ตอนท่ีหนึ่งและสอง 

เพียงแตจ่ะต้องมีการกํากบัดแูลและติดตามผลการดําเนินการตามสญัญาตามขัน้ตอนที่สามที่กําหนดไว้ในพระราชบญัญติันี ้

อย่างไรก็ดี หากปรากฏว่าการแก้ไขเพ่ิมเติมสญัญาร่วมการงานข้างต้นจะต้องทําตามขัน้ตอนตามท่ี พรบ. การให้เอกชนเข้า

ร่วมงาน กําหนด และหากปรากฏข้อเท็จจริงต่อไปว่าการแก้ไขดงักล่าวไม่ได้ปฏิบติัตามขัน้ตอนดงักล่าว บริษัทก็จะดําเนินการ

แก้ไขเพ่ือให้เป็นไปตามท่ีกําหนดไว้ใน พรบ. การให้เอกชนเข้าร่วมงาน อย่างไรก็ดี หากการแก้ไขดงักล่าวไม่อาจกระทําได้ การ

บงัคบัใช้ พรบ. การให้เอกชนเข้าร่วมงาน กบัการแก้ไขสญัญาร่วมการงานทัง้ 3 ครัง้ดงักล่าวก็อาจส่งผลกระทบในทางลบอย่าง

มีนัยสําคญัต่อธุรกิจของบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับระยะเวลาการดําเนินงานภายใต้สญัญาร่วมการงาน 

และอตัราผลประโยชน์ท่ีบริษัทพงึชําระให้แก่ กสท. 

(ค) ภาระต้นทุนของบริษัทในการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมกับผู้ประกอบการบางรายยังไม่ชัดเจน 

ตาม พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม ผู้ ขอเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมและผู้ ให้บริการเช่ือมต่อจะต้องทําสญัญา

เช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมต่อกัน ในปัจจุบันผู้ ประกอบการบางรายยังไม่ได้เข้าเจรจาตกลงทําสัญญากําหนดอัตรา

คา่ตอบแทนการเช่ือมต่อโครงข่ายกบับริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทีโอทีซึง่เป็นคู่สญัญากบับริษัทตามข้อตกลงเช่ือมโยงโครงข่าย

ซึ่งทําขึน้ในปี 2537 และ 2544 ภายใต้ข้อตกลงดังกล่าว ทีโอทีกําหนดให้บริษัทต้องชําระค่าเช่ือมโยงโครงข่าย (Access 

Charge) ในอตัราคงท่ีต่อเลขหมายสําหรับลกูค้าระบบรายเดือนและอตัราร้อยละของราคาหน้าบตัรสําหรับลกูค้าระบบเติมเงิน 

อย่างไรก็ดี ปัจจบุนัการใช้และเช่ือมต่อโครงข่ายระหว่างผู้ประกอบการรวมทัง้บริษัทต้องดําเนินไปโดยสอดคล้องกบั พรบ. การ

ประกอบกิจการโทรคมนาคม และประกาศ กทช. ว่าด้วยการใช้และเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ซึ่งกําหนดให้มีการกําหนด

อตัราคา่ตอบแทนหรือคา่บริการที่เป็นธรรม สะท้อนต้นทนุ และไม่เลือกปฏิบติั ดงันัน้ ในวนัที่ 17 พฤศจิกายน 2549 บริษัทจงึได้

มีหนังสือแจ้งให้ทีโอทีและ กสท. ทราบว่าบริษัทจะชําระค่าเช่ือมโยงโครงข่ายตามหลกัเกณฑ์และในอตัราท่ีกฎหมายกําหนด

แทนการชําระในอัตราท่ีกําหนดไว้ในข้อตกลงเช่ือมโยงโครงข่ายตามกฎหมายเดิม โดยบริษัทเห็นว่าค่าเช่ือมโยงโครงข่าย 

(Access Charge) ตามข้อตกลงเช่ือมโยงโครงข่ายไม่สอดคล้องกับหลกัเกณฑ์ตาม พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม 
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และประกาศ กทช. ว่าด้วยการใช้และเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ซึ่งกําหนดให้ทีโอทีมีหน้าท่ีต้องคิดค่าตอบแทนการ

เช่ือมตอ่โครงข่ายโทรคมนาคมในอตัราท่ีเป็นธรรม สมเหตสุมผล และสะท้อนถึงต้นทนุของทีโอที  

ถึงแม้ว่าทีโอทีได้โต้แย้งว่าบริษัทยงัคงมีหน้าท่ีต้องชําระค่าตอบแทนการเช่ือมโยงโครงข่าย (Access Charge) ในอตัราเดิมท่ี

กําหนดไว้ในข้อตกลงเร่ือง Access Charge และต่อมาปฏิเสธไม่รับชําระค่าเช่ือมต่อโครงข่ายสุทธิ (Net Interconnection 

Charge) ท่ีบริษัทคิดคํานวณตามหลกัเกณฑ์และในอตัราท่ีสอดคล้องกบัท่ีกฎหมายกําหนด และได้ใช้สิทธิโต้แย้งทางศาล โดย 

ณ วนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2550  ทีโอทีได้ยื่นฟ้องต่อศาลแพ่ง เรียกร้องให้ กสท. และบริษัทชําระค่าเช่ือมโยงโครงข่าย (Access 

Charge) ตัง้แต่เดือน พฤศจิกายน 2549 – 31 ตลุาคม 2550 พร้อมเบีย้ปรับเงินเพ่ิมเป็นจํานวนเงินทัง้หมด 11,705 ล้านบาท 

และให้ชําระคา่เช่ือมโยงโครงข่ายนบัตัง้แตว่นัที่ 1 พฤศจิกายน 2550 เป็นต้นไปจนกวา่ข้อตกลงเร่ือง Access Charge จะสิน้สดุ

ลงอีกด้วย ซึ่งต่อมาในวนัที่ 3 พฤศจิกายน 2551 ศาลแพ่งได้มีคําสัง่ให้จําหน่ายคดีออกจากสารบบความ เพราะเห็นว่าคดีนีอ้ยู่

ในเขตอํานาจของศาลปกครอง ซึง่จนถึงปัจจบุนับริษัทยงัไม่ได้รับแจ้งจากศาลปกครองว่าทีโอทีได้ฟ้องร้องต่อศาลปกครองเพ่ือ

เรียกให้บริษัทชําระคา่เช่ือมโยงโครงข่าย ดงันัน้ ในขณะนีป้ระเด็นดงักล่าวจงึยงัมิได้มีคําพิพากษาของศาลว่า การท่ีบริษัทชําระ

ค่าเช่ือมต่อโครงข่ายสุทธิ (Net Interconnection Charge) ในอตัราท่ีสอดคล้องกับข้อกําหนดของ พรบ. การประกอบกิจการ

โทรคมนาคม และประกาศ กทช. ว่าด้วยการใช้และเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมแทนการชําระในอตัราเดิมท่ีกําหนดไว้ใน

ข้อตกลงเร่ือง Access Charge เป็นการไม่ถูกต้องแต่อย่างใด อย่างไรก็ดี หากองค์กรท่ีเก่ียวข้องหรือศาลมีคําสั่งหรือคํา

พิพากษาให้บริษัทต้องชําระค่าเช่ือมโยงโครงข่ายตามสญัญาเช่ือมโยงโครงข่ายให้แก่ทีโอที คําสัง่หรือคําพิพากษาดงักล่าวอาจ

ส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินของบริษัท อย่างไรก็ดี จากความเห็นของท่ีปรึกษากฎหมายของบริษัท บริษัทมีความเช่ือมัน่ว่า

บริษัทไม่มีหน้าที่ท่ีจะต้องชําระค่าเช่ือมโยงโครงข่ายในอัตราค่าเช่ือมโยงเครือข่าย (Access Charge) ที่ระบุไว้ในข้อตกลง 

Access Charge เดิม เน่ืองจากข้อตกลงดงักล่าวไม่เป็นไปตามหลกักฎหมายในปัจจบุนั (โดยเฉพาะอย่างยิ่งประกาศ กทช. ว่า

ด้วยการใช้และเช่ือมตอ่โครงข่ายโทรคมนาคม) และบริษัทได้มีหนงัสอืบอกเลิกข้อตกลงเดิมแล้ว ดงันัน้ บริษัทเช่ือวา่ผลสรุปของ

ข้อพิพาทและกระบวนการยติุธรรมในอนาคตไม่น่าจะสง่ผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัตอ่ฐานะการเงินของบริษัท 

(ง) บริษัทอาจมีข้อจํากัดในการระดมทุนเน่ืองจากข้อกําหนดทางกฎหมายและนิติกรรมสัญญาเกี่ยวกับสัดส่วน
การถือหุ้นของนักลงทุนต่างด้าว 

ข้อจํากัดในเร่ืองสดัส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวแตกต่างกันไปตามบทบญัญัติของกฎหมายและในสญัญาแต่ละฉบบั การ

ละเมิดสดัส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวอาจทําให้มีการยกเลิกใบอนญุาต หรือบอกเลิกสญัญา และ/หรืออาจเป็นผลให้บริษัท

ไม่สามารถประกอบกิจการภายใต้มาตรา 80 แห่ง พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคมได้อีกตอ่ไป 

กฎหมายซึง่กําหนดข้อจํากดัเก่ียวกบัสดัสว่นการถือหุ้นของคนตา่งด้าวสรุปได้ดงันี ้

(1) ประมวลกฎหมายท่ีดิน มีบทบญัญัติห้ามมิให้คนต่างด้าวถือครองที่ดิน เว้นแต่จะได้รับอนญุาตตามกฎหมาย ดงันัน้ คน

ตา่งด้าวที่ถือครองที่ดินโดยไม่ได้รับอนญุาตจะต้องจําหน่ายที่ดินดงักลา่วภายในระยะเวลาที่กําหนดซึง่ไม่น้อยกวา่ 180 

วนัและไม่เกิน 1 ปี 

“คนตา่งด้าว” ตามประมวลกฎหมายท่ีดินหมายรวมถึงบริษัทมหาชนหรือบริษัทจํากดัท่ีมีบคุคลที่มิใช่สญัชาติไทยถือหุ้น

อยู่มากกว่าร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียนหรือมีจํานวนผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นบุคคลท่ีมิใช่สัญชาติไทยเกินกว่ากึ่งหนึ่งของ

จํานวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด 

(2) พรบ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว กําหนดห้ามมิให้ “คนต่างด้าว” (ตามคํานิยามที่กําหนดไว้ใน พรบ. การ

ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว) ประกอบธุรกิจบางประเภท ซึ่งการให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมเป็นธุรกิจบริการท่ีคน

ต่างด้าวไม่สามารถประกอบธุรกิจได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมพฒันาธุรกิจการค้าซึ่งเป็นหน่วยงานของ

กระทรวงพาณิชย์ก่อน 

(3) พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม กําหนดให้ผู้ขอรับใบอนญุาตแบบท่ีสองและแบบท่ีสามต้องมิใช่คนตา่งด้าวตาม 

พรบ. การประกอบธุรกิจของคนตา่งด้าว 
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นอกจากนี ้สญัญาร่วมการงานได้กําหนดให้บริษัทดํารงคณุสมบติัตาม พรบ. การประกอบธุรกิจของคนตา่งด้าวด้วย 

แม้ว่า พรบ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว จะมีการใช้บงัคบัมากว่า 10 ปี แต่การนํากรณีพิพาทท่ีเก่ียวกบับทบญัญัติของ 

พรบ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ขึน้สู่การพิจารณาของศาลยงัคงมีไม่มากนกั และยงัไม่มีองค์กรกํากบัดแูลใดกําหนด

แนวปฏิบติัที่ชดัเจนท่ีบริษัทสามารถนํามาใช้ในการประเมินหรือคาดการณ์ผลกระทบท่ีจะมีตอ่บริษัทจากข้อจํากดัดงักลา่วได้  

หากบริษัทไม่สามารถดํารงสถานะการเป็นบริษัทไทย หรือไม่สามารถดํารงคณุสมบติัตาม พรบ. การประกอบธุรกิจของคนต่าง

ด้าว หรือกระทําผิดบทบัญญัติตาม พรบ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว หรือ พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม 

(รวมทัง้ที่อาจมีการแก้ไขเพ่ิมเติม) อาจถือเป็นการกระทําผิดสญัญาและอาจเป็นเหตใุห้คูส่ญัญาหรือ กทช. บอกเลิกสญัญาร่วม

การงานหรือสญัญาทางการค้าบางฉบบัได้ รวมทัง้อาจถือได้วา่บริษัททําผิดเง่ือนไขของใบอนญุาตท่ีบริษัทมีได้ หากใบอนญุาต

นัน้ ๆ มีข้อกําหนดให้บริษัทต้องดํารงสดัส่วนการถือหุ้นของบคุคลสญัชาติไทย หรือปฏิบติัตาม พรบ. การประกอบธุรกิจของคน

ต่างด้าว ซึ่งเหตุดังกล่าวจะส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสําคัญต่อความสามารถของบริษัทในการให้บริการสื่อสาร

โทรคมนาคมและ/หรือความสามารถในการแข่งขนัของบริษัท 

(จ) การห้ามกระทาํการที่มีลักษณะเป็นการครอบงาํกิจการโดยคนต่างด้าว 

มาตรา 8 แห่ง พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม ได้บัญญัติให้ กทช. มีอํานาจกําหนดให้ผู้ขอรับใบอนุญาตสําหรับการ

ประกอบกิจการบางลกัษณะหรือบางประเภทท่ีเป็นนิติบุคคลจะต้องกําหนดข้อห้ามการกระทําท่ีมีลกัษณะเป็นการครอบงํา

กิจการโดยคนต่างด้าว ซึง่ในปัจจบุนั กทช. อยู่ในระหวา่งการพิจารณาจดัทําประกาศเก่ียวกบัเร่ืองนีเ้พ่ือกําหนดการกระทําหรือ

พฤติกรรมที่มีลกัษณะเป็นการครอบงํากิจการโดยคนต่างด้าว รวมถึงการกระทําหรือพฤติกรรมที่ส่อหรือมีแนวโน้มวา่จะเป็นการ

ครอบงํากิจการโดยคนต่างด้าว จึงยงัไม่เป็นท่ีแน่ชดัว่า เม่ือ กทช. ประกาศใช้หลกัเกณฑ์เก่ียวกบัเร่ืองนีแ้ล้ว ประกาศดงักล่าว

ของ กทช. จะสง่ผลกระทบอย่างไรกบัการดําเนินงานของบริษัท 

(ฉ) การตรวจสอบสัญญาหรือข้อตกลงระหว่างบริษัทกับรัฐบาลต่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศ หรือบุคคล
ที่อยู่ในต่างประเทศ 

มาตรา 54 แห่ง พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคมได้บญัญัติให้สญัญาหรือข้อตกลงใด ๆ เก่ียวกบัการประกอบกิจการและ

การให้บริการโทรคมนาคมตามท่ี กทช. ประกาศกําหนด ซึ่งผู้ ได้รับใบอนุญาตได้ทํากับรัฐบาลต่างประเทศ องค์การระหว่าง

ประเทศ หรือบุคคลหรือนิติบุคคลท่ีอยู่ในต่างประเทศ รวมทัง้การแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกสญัญาหรือข้อตกลงดงักล่าว 

จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก กทช. ก่อน ทัง้นี ้เว้นแต่เป็นการจดัซือ้จดัจ้างตามปกติ ในปัจจบุนั กทช. ได้ออกประกาศ กทช. 

เร่ืองการขอความเห็นชอบสญัญาอนัเก่ียวเน่ืองกบัการประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ทํากบัรัฐบาลตา่งประเทศ องค์การระหวา่ง

ประเทศ หรือบุคคลท่ีอยู่ในต่างประเทศ พ.ศ. 2549 เพ่ือใช้เป็นกฎเกณฑ์ในการกํากับดูแลสัญญาประเภทนีเ้รียบร้อยแล้ว 

(“ประกาศ กทช. ว่าด้วยสัญญาต่างประเทศ”) โดยประกาศดงักลา่วได้กําหนดให้ผู้ได้รับใบอนญุาตจะต้องสง่สําเนาสญัญาที่

จะทํากบัตา่งประเทศให้ กทช. เห็นชอบก่อนท่ีจะเข้าทําสญัญาดงักลา่ว ทัง้นี ้เว้นแตส่ญัญาท่ีเก่ียวกบัการจดัซือ้จดัจ้างตามปกติ

หรือสญัญาท่ี กทช. ประกาศยกเว้นไว้ นอกจากนี ้กทช. ยงัมีอํานาจสัง่ให้ผู้ ได้รับใบอนญุาตดําเนินการแก้ไขยกเลิกสญัญาใด ๆ 

ก็ตามท่ีได้ทํากบัต่างประเทศที่มีลกัษณะหรือเง่ือนไขขดัแย้งกบักฎหมาย หรืออาจก่อให้เกิดการผกูขาด หรือจํากดัการแข่งขนั

อย่างไม่เป็นธรรมตอ่ผู้ ใช้บริการ ดงันัน้ อํานาจการเข้าทําสญัญาของบริษัทอาจถกูจํากดัโดยกฎเกณฑ์ดงักล่าว อย่างไรก็ดี ตาม

ประกาศ กทช. ว่าด้วยสญัญาต่างประเทศ สญัญาท่ีบริษัทได้ทํากบัต่างประเทศก่อนการประกาศใช้ประกาศดงักล่าวยงัคงมีผล

บงัคบัใช้ได้ต่อไป ทัง้นี ้เว้นแต่สญัญาดงักล่าวจะขดัหรือแย้งกบักฎหมายหรือประกาศดงักล่าว หรือก่อให้เกิดการผกูขาด หรือ

จํากดัการแข่งขนัอย่างไม่เป็นธรรมตอ่ผู้ใช้บริการ  

(ช) การกาํหนดอตัราขัน้สูงของค่าบริการ 

กทช .มีอํานาจในการกําหนดอตัราขัน้สงูของค่าบริการท่ีบริษัทและผู้ ให้บริการโทรคมนาคมรายอื่นสามารถเรียกเก็บจากการ

ให้บริการโทรคมนาคมรูปแบบต่าง ๆ ในประเทศไทย ซึ่งรวมถึงการกํากับดแูลการให้ส่วนลดของผู้ ให้บริการโทรคมนาคมและ

บริการเหมาจ่าย (Bundled Services) ทัง้นี ้หาก กทช .กําหนดอัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการในรูปแบบใหม่ อัตรา
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คา่ธรรมเนียมและค่าบริการดงักล่าวอาจแตกตา่งไปจากอตัราคา่ธรรมเนียมและค่าบริการท่ีบริษัทเรียกเก็บอยู่ในขณะนี ้ซึง่อาจ

ส่งผลให้บริษัทต้องปรับเปลี่ยนอัตราค่าบริการท่ีเรียกเก็บจากลูกค้าหรืออาจเป็นการจํากัดความสามารถของบริษัทในการ

เปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม อย่างไรก็ดี หาก กทช. ประกาศกําหนดอัตรา

คา่ธรรมเนียมท่ีผู้ประกอบการอาจเรียกเก็บได้ดงักลา่ว อตัราดงักลา่วจะใช้บงัคบักบัผู้ประกอบการทกุราย  

(ซ) ภาระต้นทุนของบริษัทอาจเปล่ียนแปลงเน่ืองมาจากการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต 

ในปี 2546 กิจการโทรคมนาคมได้ถกูจดัเก็บภาษีสรรพสามิตตามพระราชกําหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบญัญัติภาษีสรรพสามิต 

พ.ศ. 2527 โดยมีการแก้ไขเพ่ิมเติมหลักการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต แต่เดิมจัดเก็บอยู่เพียงผู้ ประกอบอุตสาหกรรมและ 

ผู้ประกอบกิจการสถานบริการ ไม่รวมไปถึงกิจการโทรคมนาคม นอกจากนี ้ได้มีพระราชกําหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบญัญัติ

พิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ให้มีการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตท่ีเรียกเก็บจากกิจการโทรคมนาคมสําหรับบริการ

โทรศพัท์พืน้ฐานในอตัราร้อยละ 2 ของมลูค่า และบริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีหรือวิทยคุมนาคมระบบเซลลลู่าร์ในอตัราร้อยละ 10 

ของมลูคา่ 

สําหรับภาษีสรรพสามิตดังกล่าว คู่สญัญาภาคเอกชนซึ่งเป็นผู้ประกอบกิจการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีหรือวิทยุคมนาคม

ระบบเซลลูล่าร์ ซึ่งมีหน้าท่ีชําระภาษีสรรพสามิตนัน้ มีสิทธินําเงินค่าภาษีท่ีได้ชําระแล้วดังกล่าวตลอดทัง้ปี (ไม่รวมดอกเบีย้ 

ค่าปรับ หรือเงินเพ่ิมใด ๆ) มาหกัออกจากจํานวนเงินผลประโยชน์ตอบแทนท่ีคู่สญัญาภาคเอกชนจะต้องชําระให้แก่คู่สญัญา

ภาครัฐเม่ือสิน้ปีดําเนินการได้ 

พระราชกําหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบญัญัติภาษีสรรพสามิตทัง้สองฉบบันีไ้ด้รับการโต้แย้งอย่างกว้างขวางว่าอาจเป็นการทํา

ให้คู่สัญญาภาครัฐได้รับความเสียหายจากการท่ีคู่สัญญาภาครัฐจะได้รับเงินผลประโยชน์ตอบแทนลดลงเป็นจํานวนมาก 

นอกจากนี ้การจดัเก็บภาษีสรรพสามิตดงักล่าวอาจเป็นการขดัต่อหลกัการทางภาษีสรรพสามิตท่ีปกติจะมุ่งเก็บจากสินค้าหรือ

บริการท่ีรัฐมีนโยบายควบคุมปริมาณการบริโภค เช่น กรณีสินค้าฟุ่ มเฟือย แต่กิจการโทรคมนาคมถือเป็นสินค้าและบริการ

สาธารณะท่ีจําเป็นตอ่การดํารงชีพของประชาชน 

ดงันัน้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวนัที่ 23 มกราคม 2550 ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเร่ืองการให้สิทธิคูส่ญัญาภาคเอกชนนําคา่ภาษี

สรรพสามิตไปหกัออกจากส่วนแบ่งรายได้ท่ีต้องนําส่งให้คู่สญัญาภาครัฐ และมีมติให้กระทรวงการคลงัพิจารณากําหนดภาษี

สรรพสามิตท่ีจดัเก็บจากบริการโทรคมนาคมดงักลา่วในอตัราร้อยละ 0  อย่างไรก็ดี หากในอนาคตรัฐบาลได้มีการปรับเพ่ิมอตัรา

ภาษีสรรพสามิตดงักล่าวจะทําให้ผู้ประกอบการโทรคมนาคมรวมถึงบริษัทจะต้องรับภาระภาษีสรรพสามิตดงักล่าว และหาก

ผู้ประกอบการโทรคมนาคมไม่สามารถนําภาระภาษีสรรพสามิตดงักล่าวมาหกัออกจากเงินผลประโยชน์ตอบแทนได้ จะทําให้

ต้นทุนในการให้บริการโทรคมนาคมเพ่ิมสูงขึน้ตามไปด้วยและอาจส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของ

บริษัทได้ 

อย่างไรก็ดี เม่ือวันที่ 11 มกราคม 2551 กสท. ได้เสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการเรียกร้องให้บริษัทชําระค่า

ผลประโยชน์ตอบแทนในปีสมัปทานท่ี 12 ถึงปีสมัปทานที่ 16 เพ่ิมพร้อมเบีย้ปรับเงินเพ่ิมและภาษีมลูคา่เพ่ิม รวมเป็นเงินจํานวน

ประมาณ 23,164 ล้านบาท โดยอ้างว่าบริษัทได้ชําระค่าตอบแทนผลประโยชน์ของปีสมัปทานดงักล่าวไม่ครบถ้วน เน่ืองจาก

ในช่วงปีสมัปทานดงักล่าว บริษัทได้นําภาษีสรรพสามิตท่ีได้ชําระไปแล้วมาหกัออกจากผลประโยชน์ตอบแทนท่ีจะต้องนําส่ง

ให้แก่ กสท. ตามมติของคณะรัฐมนตรีฉบับลงวันท่ี 28 มกราคม 2546 และวนัท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2546 และตามหนังสือของ 

กสท. ฉบบัลงวนัท่ี 27 มีนาคม 2546 ซึ่งกําหนดให้บริษัทนําภาษีสรรพสามิตท่ีชําระให้แก่รัฐมาหกัออกจากผลประโยชน์ตอบ

แทนท่ีจะต้องนําส่งให้แก่  กสท. ตามสัญ ญ าร่วมการงานได้ ขณ ะนี ข้้อพิพาทดังกล่าวอยู่ภายใต้กระบวนการทาง

อนญุาโตตลุาการ ซึง่อาจใช้ระยะเวลาในการพิจารณาหลายปี  
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1.1.4 ความเส่ียงที่เกดิจากการแข่งขนัในการประกอบธุรกิจ 

(ก) กิจการโทรคมนาคมของไทยมีการแข่งขันสูงและมีความอ่อนไหวต่อการแข่งขันด้านราคา 

กิจการให้บริการโทรคมนาคมผ่านโทรศพัท์เคลื่อนที่ของประเทศไทยนบัเป็นธุรกิจท่ีมีการแข่งขนักนัอย่างสงู  หากผู้ประกอบการ

ต่างหนัมาใช้กลยทุธ์ด้านราคาโดยการลดอตัราค่าบริการในระบบเติมเงินและระบบรายเดือนและมีระยะเวลาการส่งเสริมการ

ขายท่ียาวนานยิ่งขึน้ และบริษัทไม่สามารถตอบสนองต่อการแข่งขนัดงักล่าวได้อย่างทนัท่วงทีและด้วยต้นทนุท่ีเหมาะสม การ

แข่งขนัดงักลา่วอาจสง่ผลกระทบในทางลบตอ่ธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัท 

(ข) บริษัทอาจเผชิญกับการแข่งขนัเพิ่มมากขึน้จากผู้ประกอบการรายใหม่ 

ปัจจบุนั กทช. มีอํานาจในการออกใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมให้แก่ผู้ประกอบการรายใหม่บนพืน้ฐานแห่งหลกัการ

การแข่งขนัโดยเสรีและอย่างเป็นธรรม บริษัทไม่สามารถประเมินได้ว่าจะมีผู้ประกอบการอีกก่ีรายท่ีจะได้รับใบอนญุาตเพ่ิมเติม

ของ กทช. และหาก กทช. ออกใบอนญุาตให้ผู้ประกอบการรายใหม่เพ่ิมเติมจากท่ีมีอยู่เดิมก็จะส่งผลให้การแข่งขนัในตลาดยิ่ง

ทวีความรุนแรงมากขึน้  

การปฏิรูปกฎหมายและการเปิดเสรีกิจการสื่อสารโทรคมนาคมอาจทําให้การแข่งขนัทวีความรุนแรงมากยิ่งขึน้ ซึ่งอาจส่งผล

กระทบต่อความสามารถด้านการแข่งขนัของผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมในปัจจบุนัและรวมถึงบริษัทด้วย โดยผู้ประกอบการ

รายใหม่เหล่านีอ้าจใช้วิธีการลดราคาลงอย่างรุนแรงหรืออาจใช้กลยุทธ์ช่วยอุดหนุน (Subsidy Approach) เพ่ือเพ่ิมส่วนแบ่ง

ทางการตลาดของตน  

(ค) บริษัทอาจได้รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี 

ในปัจจบุนับริษัทใช้เทคโนโลยรีะบบ GSM ในการให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ี รวมถึงการให้บริการส่งผ่านข้อมลูด้วยความเร็วสงู

โดยเทคโนโลยี GPRS และ EDGE ซึ่งมีการพฒันาขึน้เพ่ือนําไปประยกุต์ใช้กบัเครือข่าย GSM โดยครอบคลมุพืน้ท่ีทัว่ประเทศ

ไทย ด้วยเทคโนโลยี EDGE บริษัทสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มลกูค้าท่ีต้องการรับส่งข้อมลูผ่านระบบไร้สายด้วย

เทคโนโลยีความเร็วสงูได้  

อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจต้องเผชิญกบัการแข่งขนัในการให้บริการโทรคมนาคมด้วยเทคโนโลยีใหม่ ๆ หรือเทคโนโลยีซึง่มีอยู่แล้ว

ในปัจจุบนัแต่กําลงัได้รับการปรับปรุงพฒันาในตลาดของประเทศอื่น ซึ่งเป็นตลาดท่ีมีความก้าวหน้ากว่าตลาดในประเทศไทย 

เช่น บริษัทอาจต้องประสบกบัการแข่งขนัที่สงูขึน้หากมีการนําเทคโนโลยี 3G และเทคโนโลยีใหม่อื่น ๆ มาใช้ในประเทศไทย เช่น 

Wi-Fi ซึ่งเป็นระบบสื่อสารไร้สายระยะสัน้เพ่ือเช่ือมโยงเข้าสู่ระบบอินเตอร์เน็ตหรือสู่เคร่ืองอุปกรณ์อื่น ๆ และ WiMAX ซึ่งเป็น

เทคโนโลยีการเช่ือมต่อไร้สายท่ีรวดเร็วเพ่ือรองรับการส่งผ่านข้อมลูขนาดใหญ่ เทคโนโลยีเหล่านีล้้วนแล้วแต่เป็นเทคโนโลยีท่ีมี

การนําไปใช้ในตลาดของประเทศอื่น ๆ ท่ีมีความก้าวหน้าทางโทรคมนาคมมากกวา่ประเทศไทย  

การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีนัน้เกิดขึน้ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นทางด้าน Wire Line หรือ Wireless ก็ตาม เช่น Broadband 

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

และ Wi-Fi เป็นต้น) เทคโนโลยีเหลา่นีมี้การนํามาใช้ในบางประเทศ หรือแม้กระทัง่มีการนํามาใช้ให้บริการแล้วในประเทศไทย 

อย่างไรก็ตาม การใช้เทคโนโลยีลา่สดุหรืออีกนยัหนึ่งคือการลงทนุในเทคโนโลยีล่าสดุไม่ได้เป็นการรับประกนัในความสําเร็จของ

การดําเนินกิจการ ถึงกระนัน้ก็ตาม บริษัทมิได้ละเลยหรือไม่คํานึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึน้จากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 

ขณะนีบ้ริษัทอยู่ในขัน้ตอนการพิจารณาร่วมกับ กสท. ในการปรับปรุงโครงข่ายโทรศพัท์เคลื่อนท่ีโดยใช้เทคโนโลยี HSPA บน

คลื่นความถ่ีย่าน 850 เมกะเฮิรตซ์ ซึ่งเป็นการดําเนินงานภายใต้ข้อกําหนดและเง่ือนไขของสญัญาร่วมการงาน และขัน้ตอน

ดงักล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาของส่วนราชการท่ีเก่ียวข้อง นอกจากนี ้กทช .ยงัไม่ได้กําหนดรายละเอียดท่ีชัดเจนเก่ียวกับ

กฎเกณฑ์และเง่ือนไขในการขอใบอนญุาตให้บริการด้วยเทคโนโลยี 3G มาเพ่ือให้ผู้ประกอบการตา่ง ๆ รวมถึงบริษัทสามารถขอ

อนญุาตได้ บริษัทจงึเช่ือวา่จะไม่เป็นการง่ายสําหรับบริษัทอื่นในการนําเทคโนโลยี 3G มาเร่ิมต้นใช้ในตลาดในประเทศไทยอย่าง

ครอบคลมุทัว่ถึงในเวลานี ้
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นอกจากนี ้อตุสาหกรรมการให้บริการโทรคมนาคมเป็นอตุสาหกรรมท่ีมีการเปลีย่นแปลงไปตามเทคโนโลยีซึง่มีพฒันาการอย่าง

รวดเร็ว บริษัทอาจต้องเผชิญกับการแข่งขนัท่ีรุนแรงขึน้จากเทคโนโลยีใหม่อื่น ๆ ซึ่งบริษัทไม่สามารถรับรองได้ว่าจะสามารถ

ตอบสนองต่อการแข่งขนัจากการนําเทคโนโลยีใหม่ ๆ ท่ีนํามาใช้ในประเทศไทยได้อย่างทนัท่วงทีและด้วยต้นทนุท่ีเหมาะสมได้

หรือไม่ อนึ่ง การพฒันาและการเปลี่ยนแปลงผลิตภณัฑ์และบริการของบริษัทเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของตลาดอาจทํา

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 

1.1.5 ความเส่ียงเกี่ยวกับการดาํเนินงานของบริษัท 

(ก) ความเส่ียงปกตทิี่เกดิขึน้จากอุปกรณ์ ระบบการทาํงาน ระบบคอมพวิเตอร์ โครงข่าย และทรัพย์สินอื่นที่ใช้
ในการดาํเนินงานของบริษัท 

การประกอบธุรกิจของบริษัทต้องอาศยัความสามารถในการจดัการโครงข่ายและการบริหารจดัการระบบต่าง ๆ เช่น ระบบการ

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

Services) และระบบบริหารจดัการเครือข่าย (Network Management System) ซึง่ระบบดงักลา่วจะต้องทํางานได้ดีตลอดเวลา

เพ่ือตอบสนองความต้องการของลกูค้า 

ในการนีบ้ริษัทได้ตระหนกัถึงความเสี่ยงต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดขึน้ อาทิเช่น ระบบเครือข่ายมีปัญหาในการรับส่งสญัญาณ ข้อมลูสญู

หาย เป็นต้น บริษัทจึงได้มีการฝึกฝนพนักงานอย่างสม่ําเสมอเพ่ือให้พนักงานเข้าใจถึงหน้าท่ีความรับผิดชอบของตนเองและ

เข้าใจขัน้ตอนต่าง ๆ ที่จะต้องปฏิบติั โดยเฉพาะอย่างยิ่งเม่ือเกิดเหตกุารณ์ที่ทําให้การปฏิบติังานต่าง 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 ทัง้นี ้เพ่ือให้โครงข่ายทัง้หมดอยู่ในสภาพท่ีสามารถให้บริการ

แก่ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี ้บริษัทยังได้ทําสัญญาประกันภัยไว้เพ่ือคุ้มครองกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ท่ีทําให้

โครงข่ายของบริษัทได้รับความเสียหาย อย่างไรก็ดี สญัญาประกนัภยัดงักล่าวไม่ได้ครอบคลมุถึงความเสียหายอนัเน่ืองมาจาก

การหยดุชะงกัของธุรกิจ (Business Interruption Insurance) 

อย่างไรก็ดี บริษัทไม่สามารถรับรองได้ว่าวิธีการต่าง ๆ ท่ีบริษัทนํามาใช้จะเพียงพอต่อการป้องกันหรือลดความเสี่ยงดงักล่าว

ข้างต้น นอกจากนี ้ข้อบกพร่องและข้อผิดพลาดของระบบดงักล่าวอาจส่งผลกระทบต่อโครงข่ายโทรคมนาคมของบริษัทและ

ความสามารถของบริษัทในการให้บริการแก่ลกูค้าของบริษัทได้  
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(ข) บริษัทต้องพึ่งพาบุคคลภายนอกในการบาํรุงรักษาอุปกรณ์โทรคมนาคม 

ในการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีบริษัทจะต้องให้บริการผ่านอุปกรณ์โทรคมนาคมท่ีมีความสลบัซบัซ้อนซึ่งรวมถึงโครงข่าย

โทรศพัท์เคลื่อนท่ีและสถานีฐานจํานวน 9,701 แห่งทัว่ประเทศ (ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2551) ความสําเร็จของธุรกิจของ 

บริษัทขึน้อยู่กับการบํารุงรักษาและซ่อมแซมอุปกรณ์โทรคมนาคมอย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจุบันบริษัทได้ว่าจ้างบริษัท บีบี 

เทคโนโลยี จํากดั (ซึง่เป็นบริษัทท่ีเก่ียวข้องกบั บจ. เบญจจินดา โฮลดิง้) และ บจ. เบญจจินดา โฮลดิง้ เพ่ือให้บริการบํารุงรักษา

และซ่อมแซมอุปกรณ์โทรคมนาคมดังกล่าว รวมทัง้บํารุงรักษาและซ่อมแซมระบบเครือข่ายส่งสัญญาณ (Transmission 

Network) ทัง้หมดของบริษัท หาก บจ. บีบี เทคโนโลยี และ บจ. เบญจจินดา โฮลดิง้ ไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีตามสญัญาได้ไม่

ว่าด้วยเหตใุด หรือไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได้ทนัท่วงทีและด้วยต้นทนุท่ีเหมาะสม อาจทําให้บริษัทมีต้นทนุในการดําเนินงานที่

เพ่ิมสงูขึน้ นอกจากนี ้ยงัอาจส่งผลกระทบต่อความล่าช้าและคุณภาพของการให้บริการ ซึ่งอาจมีผลกระทบทําให้บริษัทต้อง

สญูเสียลกูค้าและรายได้ในจํานวนท่ีเป็นนยัสําคญั และอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาส

ทางธุรกิจของบริษัท 

(ค) ความเส่ียงจากการพึ่งพงิทางธุรกิจกับยูดี 

เน่ืองจากเดิมบริษัทไม่ได้มุ่งเน้นในการเป็นผู้ จําหน่ายชุดเลขหมายและบัตรเติมเงินให้แก่ผู้ ใช้บริการโดยตรง ซึ่งจะเพ่ิมภาระ

ให้กบับริษัทในการจดัการบริหารสินค้าคงคลงั รวมถึงระบบการจดัส่งสินค้า (Logistics) และการจดัเก็บเอกสารตา่ง ๆ บริษัทจงึ

ได้แต่งตัง้ให้ยูดีซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัท (โดยบริษัทและ บจ. เบญจจินดา โฮลดิง้ ถือหุ้นร้อยละ 25 และร้อยละ 75 ของ

จํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของยดีูตามลําดบั) เป็นผู้จดัจําหน่ายหลกัของบริษัทในการจําหน่ายชุดเลขหมายและบตัร

เติมเงินให้แก่ร้านค้าส่งและร้านค้าปลีกต่าง ๆ ในประเทศไทยท่ีมิได้อยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทโดยตรง สินค้าเหล่านีส้่วน

ใหญ่บริษัทจะจําหน่ายให้แก่ยดีูเพ่ือนําไปจําหน่ายต่อโดยผ่านทางตวัแทนจําหน่ายของบริษัทตอ่ไป บริษัทให้ระยะเวลาชําระหนี ้

(Credit Term) 45 วนัและให้การสนับสนุนทางการตลาดแก่ยดีูโดยพิจารณาเป็นรายโครงการตามท่ีเสนอมา ยอดจําหน่ายชุด

เลขหมายและบัตรเติมเงินผ่านยูดีสําหรับปี 2551 และปี 2550 เป็นจํานวนทัง้สิน้ 23,505 ล้านบาทและ 25,745 ล้านบาท

ตามลําดบั 

ปัจจบุนับริษัทมีการขยายช่องทางการจําหน่ายบริการเติมเงินให้แก่ผู้ ใช้บริการโดยตรง โดยบริษัทมีการจดัจําหน่ายการเติมเงิน

ออนไลน์ (Happy Online) ซึ่งเป็นการขายให้แก่ผู้ ใช้บริการโดยตรง ทําให้มีการลดสดัส่วนในการพึ่งพาระบบการจัดส่งสินค้า 

(Logistics) ของผู้ จําหน่าย นอกจากนี ้ยอดการจัดจําหน่ายการเติมเงินออนไลน์ให้แก่ผู้ ใช้บริการมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึน้อย่าง

ตอ่เน่ือง 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทมียอดลกูหนีก้ารค้าจากยดีูจํานวนทัง้สิน้ 4,470.8 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 61.5 ของยอด

ลกูหนีก้ารค้าทัง้หมดของบริษัท หากยดีูผิดนดัชําระหนีห้รือชําระหนีล้่าช้าไม่ว่าด้วยเหตใุด การผิดนดัชําระหนีห้รือการชําระหนี ้

ล่าช้าดังกล่าวอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัท 

อย่างไรก็ดี ในช่วงเวลาที่ผ่านมายดีูมีประวติัการชําระเงินที่ดีมาโดยตลอด 

1.2 ความเส่ียงทางการเงนิ 

1.2.1 ความเส่ียงจากความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนเงนิตราต่างประเทศ 

เน่ืองจากรายได้หลกัของบริษัทเป็นสกุลเงินบาทแต่บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการลงทุนหรือค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานในรูปของ

เงินตราต่างประเทศ (อันได้แก่ เจ้าหนีก้ารค้าจากการซือ้เคร่ืองมือและอุปกรณ์ หนีเ้งินกู้ ระยะยาวท่ีออกในสกุลเงินตรา

ตา่งประเทศ) เป็นจํานวนมาก บริษัทจงึมีความเสี่ยงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยน   

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2551 บริษัทมีหนีส้ินท่ีต้องชําระคืนเป็นเงินตราต่างประเทศจํานวน 12,072 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 43 

ของหนีส้ินรวมทัง้หมดในต้นปี อย่างไรก็ดี บริษัทได้ทําการป้องกนัความเสี่ยงท่ีอาจเกิดจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยน

เหล่านีไ้ว้ โดยการเข้าทําสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Exchange Contracts) และสัญญา

แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Cross Currency Swap Contracts) กบัสถาบนัการเงินท่ีได้รับการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ
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เทียบเท่ากบัอนัดบัความน่าเช่ือถือของประเทศหรือสงูกว่าเท่านัน้ ซึ่งครอบคลมุกําหนดระยะเวลาการชําระคืนหนีส้ินเหล่านีท้ัง้

จํานวน คิดเป็นจํานวนร้อยละ 100 ของหนีส้ินรวมของบริษัทท่ีต้องชําระคืนเป็นเงินตราตา่งประเทศ  

อย่างไรก็ดี ในการดําเนินกิจการโทรคมนาคมของบริษัท บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานในรูปของเงินตราต่างประเทศ ซึ่ง

ได้แก่ ค่าใช้จ่ายจากการซือ้เคร่ืองมือและอปุกรณ์และคา่ใช้จ่ายในการลงทนุในเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในขณะที่รายได้หลกัของบริษัท

เป็นสกุลเงินบาท ดงันัน้ ถึงแม้บริษัทจะยงัคงดําเนินนโยบายทางการเงินโดยการเข้าทําสญัญา Swap เพ่ือปิดความเสี่ยงจาก

ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนในส่วนของหนีส้ินท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศทัง้จํานวนหรือเกือบทัง้จํานวน บริษัทไม่

สามารถรับรองได้ว่าบริษัทจะได้รับข้อเสนอและเง่ือนไขท่ีดีท่ีสดุในการเข้าทําสญัญา Swap ในแต่ละครัง้ภายใต้สภาวะตลาด

แลกเปลี่ยนเงินตราตา่งประเทศในขณะนัน้ ๆ ในกรณีเช่นนีอ้าจสง่ผลกระทบทําให้ต้นทนุในการดําเนินงานของบริษัทเพ่ิมสงูขึน้ 

1.2.2 ความเส่ียงที่เกดิจากการเรียกเก็บค่าใช้บริการโทรศัพท์ 

ความเสี่ยงท่ีเกิดจากลกูหนีก้ารค้าโดยหลกัจะมาจากลกูค้าระบบรายเดือนท่ีใช้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีท่ีชําระเงินภายหลงัจาก

การใช้ (Postpaid Package) โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 สดัสว่นรายได้จากการให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีระบบรายเดือน

เฉพาะเสียง (Voice Services) คิดเป็นร้อยละ 14 ของรายได้รวม อย่างไรก็ตาม บริษัทเช่ือว่าความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึน้ไม่มี

นยัสําคญัต่อฐานะการเงินของบริษัทเน่ืองจากบริษัทมีฐานลกูค้าอยู่เป็นจํานวนมาก และบริษัทได้ทําการตัง้สํารองค่าเผ่ือหนี ้

สงสยัจะสญูสําหรับความเสี่ยงในการเรียกเก็บคา่บริการดงักลา่วตามท่ีปรากฏในงบดลุของบริษัท 

บริษัทยงัได้มีการบนัทึกสํารองค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูสําหรับรายได้จากการให้บริการโทรศพัท์ระบบรายเดือนตามช่วงของอายุ

หนีท้ี่ค้างชําระในอตัราก้าวหน้า โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 บริษัทมีหนีค้้างชําระเกินกวา่ 180 วนัเป็นจํานวน 364 ล้านบาท 

คิดเป็นร้อยละ 14.9 ของลกูหนีค้า่บริการโทรศพัท์รวม (Account Receivables from Telephone Services)  

1.2.3 ความเส่ียงจากความผันผวนของอัตราดอกเบีย้ 

การเปลี่ยนแปลงของอตัราดอกเบีย้ในตลาดย่อมส่งผลกระทบต่อมลูค่ายติุธรรมของสินทรัพย์และหนีส้ินทางการเงินของบริษัท

โดยเฉพาะสินทรัพย์และหนีส้ินทางการเงินท่ีมีอตัราดอกเบีย้คงท่ี นอกจากนัน้ยงัมีผลให้ดอกเบีย้รับและดอกเบีย้จ่ายของบริษัท

เปลี่ยนแปลงไปเน่ืองจากบริษัทมีสินทรัพย์และหนีส้ินทางการเงินบางสว่นท่ีมีอตัราดอกเบีย้ลอยตวั  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2551 บริษัทมีสินทรัพย์ทางการเงินท่ีมีอตัราดอกเบีย้ลอยตวัอยู่ทัง้สิน้จํานวน 3,835.0 ล้านบาท คิดเป็น

ร้อยละ 3.7 ของสินทรัพย์รวม ขณะท่ีมีหนีส้ินท่ีมีอัตราดอกเบีย้ลอยตัว (ภายหลังการเข้าทําสัญญาอนุพันธ์ทางการเงินที่

เก่ียวข้อง) อยู่ทัง้สิน้จํานวน 2,120.4 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8 ของหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้รวม 

บริษัทมีนโยบายในการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยการเข้าทําสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบีย้ (Interest Rate Swap 

Contracts) กบัสถาบนัการเงินท่ีได้รับการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือเทียบเท่ากบัอนัดบัความน่าเช่ือถือของประเทศหรือสงูกว่า

เท่านัน้ เพ่ือให้ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงมลูค่ายติุธรรมของหนีส้ินและความเสี่ยงท่ีเกิดจากความผนัผวนของอตัรา

ดอกเบีย้อยู่ในระดบัท่ีเหมาะสมกบัแตล่ะสถานการณ์  

อย่างไรก็ดี ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทมีสินทรัพย์ทางการเงินท่ีมีอตัราดอกเบีย้ลอยตวัอยู่เป็นจํานวนเงินไม่มากและสว่น

ใหญ่จดัอยู่ในประเภทระยะสัน้ บริษัทจงึไม่ได้ดําเนินนโยบายในการบริหารความเสี่ยงในสว่นของสินทรัพย์ทางการเงินดงักลา่ว  

สําหรับจํานวนหนีส้ินรวมท่ีมีอัตราดอกเบีย้ลอยตัว (ภายหลงัการเข้าทําสญัญาอนุพันธ์ทางการเงินท่ีเก่ียวข้อง) หากเกิดการ

เปลี่ยนแปลงของอตัราดอกเบีย้ในตลาดจะสง่ผลกระทบทําให้ต้นทนุในการดําเนินงานของบริษัทเพ่ิมสงูขึน้  

1.2.4 ความเส่ียงจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว 

แนวโน้มการชะลอตัวของเศรษฐกิจไทยอันเป็นผลมาจากภาวะถดถอยของเศรษฐกิจชัน้นําของโลก ตลอดจนปัจจัยลบใน

ประเทศ เช่น ภาคการผลิตชะลอตวั ตลอดจนปัญหาการวา่งงานซึง่ส่งผลกระทบตอ่รายได้และกําลงัซือ้ของผู้บริโภค และในช่วง

ปลายปี 2551 สถานการณ์ทางการเมืองท่ีนําไปสู่การปิดสนามบิน ประกอบกับวิกฤตการเงินโลก ส่งผลกระทบในทางลบต่อ
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รายได้จากอตุสาหกรรมการท่องเที่ยวเน่ืองจากจํานวนนกัท่องเที่ยวที่ลดลง จากเหตผุลดงักลา่ว อตัราการขยายตวัทางเศรษฐกิจ

ของประเทศจึงมีความเสี่ยงท่ีจะเข้าสู่ภาวะถดถอย และมีผลกระทบโดยตรงกับระดับความเช่ือมั่นของผู้ บริโภค รวมถึง

พฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้บริโภค 

สําหรับอุตสาหกรรมผู้ ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีอาจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวจากการใช้งานท่ีน้อยลง แต่

อย่างไรก็ตาม การใช้งานโทรศพัท์เคลื่อนท่ีในปัจจุบนัถือว่าเป็นสิ่งจําเป็นในชีวิตประจําวนั จึงอาจได้รับผลกระทบน้อยกว่าเม่ือ

เปรียบเทียบกบัอตุสากรรมอื่น อีกทัง้รัฐบาลก็ได้ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพ่ือให้ผู้บริโภคใช้จ่ายกนัมากขึน้ สว่นบริษัทเอง

ก็ได้พฒันารูปแบบการให้บริการตา่ง ๆ เพ่ือลดความเสี่ยงในการยกเลิกการใช้บริการ เพราะบริษัทตระหนกัดีถึงความเสี่ยงนีแ้ละ

พร้อมท่ีจะปรับกลยทุธ์ทางการตลาดเพ่ือให้สอดคล้องกบัสภาวะดงักลา่ว 

1.3 ความเส่ียงอื่น ๆ 

1.3.1 ความเส่ียงจากภัยธรรมชาต ิ

ความเสี่ยงจากภยัพิบติัอาจเกิดขึน้ได้และอาจส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท เช่น การระบาดของโรคทางเดิน

หายใจเฉียบพลนัรุนแรง (SARS) ในเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายนของปี 2546 และการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สตัว์ปีก 

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

ภยัจากคลื่นสนึามิในเดือนธันวาคม 2547 ทําให้เสารับส่งสญัญาณโทรศพัท์เคลื่อนท่ีของบริษัทได้รับความเสียหายในบางพืน้ท่ี 

ถึงแม้วา่ภยัพิบติัจากคลื่นสนึามิมีผลทําให้รายได้ของบริษัทในสว่นของการให้บริการโทรศพัท์ข้ามแดนอตัโนมติัลดลงไปบ้าง แต่

รายได้ของบริษัทที่เกิดจากการให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีระหว่างประเทศคิดเป็นสดัส่วนน้อยเม่ือเทียบกบัรายได้รวมของบริษัท

ทัง้หมด  

อย่างไรก็ดี เพ่ือให้บริษัทสามารถประกอบธุรกิจและให้บริการได้อย่างต่อเน่ือง บริษัทมีแผนรองรับสําหรับการแก้ไขข้อขดัข้อง

ต่าง ๆ ทางเทคนิค และเพ่ือบรรเทาปัญหาเก่ียวกับโครงข่ายโทรคมนาคมของบริษัท บริษัทได้จัดเตรียมรถสถานีเคลื่อนท่ีท่ี

สามารถใช้งานได้แทนสถานีรับส่งสญัญาณในพืน้ท่ีท่ีประสบปัญหา อีกทัง้บริษัทยงัได้เข้าทําสญัญาประกนัภยัไว้เพ่ือป้องกัน

ความเสียหายท่ีอาจเกิดขึน้กับอุปกรณ์โครงข่าย ซึ่งค่าสินไหมทดแทนท่ีได้รับนัน้จะนํามาใช้ซ่อมแซมและ/หรือจัดหาอุปกรณ์

ทดแทนสิ่งที่สญูหายหรือเสียหายตามเง่ือนไขที่กําหนดไว้ในสญัญาร่วมการงาน  

นอกจากนี ้บริษัทได้จัดเตรียมระบบสํารองสําหรับการเก็บเงินและจัดเก็บข้อมูลลูกค้าของบริษัทไว้ด้วย โดยบริษัทได้ทําการ

บนัทึกข้อมูลดังกล่าวเข้าสู่ระบบสํารองอย่างสม่ําเสมอ อย่างไรก็ดี ถึงแม้บริษัทจะได้จัดเตรียมมาตรการรองรับต่าง ๆ ไว้ แต่

บริษัทไม่สามารถรับรองได้วา่ธุรกิจของบริษัทจะไม่ได้รับผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัจากภยัพิบติัที่อาจเกิดขึน้ในอนาคต 
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22  ลักษณะการประกอบธุรกิจลักษณะการประกอบธุรกิจ  

2.1 ความเป็นมาและพัฒนาการที่สาํคัญ 

บริษัทจดทะเบียนจัดตัง้เป็นบริษัทจํากัดในเดือนสิงหาคม 2532 โดยกลุ่มเบญจรงคกุล เพ่ือประกอบธุรกิจให้บริการโทรศพัท์ 

เคลื่อนท่ี โดยได้เร่ิมให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีภายใต้สญัญาร่วมการงานกับ กสท. ในย่านความถ่ี 800 เมกะเฮิรตซ์ตัง้แต่ปี 

2534 และในย่านความถ่ี 1800 เมกะเฮิรตซ์ ตัง้แต่ปี 2537 ในปี 2538 บริษัทนําหุ้นของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศสิงคโปร์ โดยเป็นบริษัทไทยบริษัทแรกท่ีนําหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

ตา่งประเทศ จากนัน้ในปี 2543 เทเลนอร์ได้เข้าถือหุ้นในบริษัทคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 29.9 และในเดือนตลุาคม 2548 เทเลนอร์

และ บจ. ไทย เทลโค โฮลดิง้ส์ ได้ทําคําเสนอซือ้หุ้นของบริษัทเป็นการทัว่ไปซึง่เป็นผลมาจากการท่ี บจ. ไทย เทลโค โฮลดิง้ส์ ได้

เข้าซือ้หุ้นของยคูอม 

ตอ่มาในปี 2550 บริษัทได้ดําเนินการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทและนําหุ้นของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย สาระสําคัญของการปรับโครงสร้างการถือหุ้นประกอบด้วยการทําคําเสนอซือ้

หลกัทรัพย์ทัง้หมดของยูคอม โดยบริษัทได้ออกหุ้นสามญัใหม่ของบริษัทให้กับผู้ ถือหุ้นของยูคอมเพ่ือเป็นค่าตอบแทนหุ้นของ 

ยคูอมท่ีนํามาเสนอขาย และการลดทนุของบริษัทแบบเฉพาะเจาะจง (Selective Capital Reduction) โดยการลดหุ้นสามญัของ

บริษัทที่ยคูอมถืออยู่ทัง้หมด 

ภายหลังจากการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและนําบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยแล้ว บริษัทกลายเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของยคูอมในเดือนกนัยายน 2550 และได้ทําการเพิกถอนหุ้นของยคูอมออกจาก

การเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ปัจจุบนั กลุ่มเบญจรงคกุลไม่ได้เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ทัง้โดยทางตรงและโดยทางอ้อมในบริษัทแล้ว โดย ณ วันท่ี 5 มีนาคม 

2552 ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ได้แก่ เทเลนอร์ และ บจ. ไทย เทลโค โฮลดิงส์ (โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในสว่นที่ 2 

ข้อ 8.2 – โครงสร้างผู้ ถือหุ้น) อย่างไรก็ดี นายบญุชยั เบญจรงคกลุ ยงัคงดํารงตําแหน่งประธานกรรมการบริษัท 

อนึ่ง ในเดือนมีนาคม 2544 บริษัทเร่ิมใช้ช่ือทางการค้า “ดีแทค” (DTAC) และในเดือนตลุาคม 2550 บริษัทได้มีการปรับเปลี่ยน

ภาพลกัษณ์ของบริษัทโดยมุ่งเน้นให้ความสําคญัต่อผู้ ใช้บริการ ซึง่นบัเป็นการเปลี่ยนแปลงครัง้ใหญ่ของบริษัทในวิธีการดําเนิน

ธุรกิจการตลาด ทัง้นี ้ก่อนปี 2544 บริษัทใช้ช่ือทางการค้า “เวิลด์โฟน” 

ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงและพฒันาการที่สําคญั ดงันี ้

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

บริษัทได้รับรางวลัดงัตอ่ไปนี ้

(1) บริษัทยอดเยี่ยมด้านนกัลงทนุสมัพนัธ์ (อนัดบัที่ 4) 

(2) บริษัทยอดเยี่ยมด้านการจดัการ (อนัดบัที่ 6) 

เดือนธนัวาคม 2547 − บริษัทได้รับรางวลั Technology Fast 500 Asia Pacific 2004 Award จากการจดัอนัดบั

ของ Deloitte Touche Tohmatsu  

− Standard & Poor’s ประกาศคงอันดับความน่าเช่ือถือสําหรับองค์กรของบริษัทที่ BB 

และมีแนวโน้มคงที่ 

เดือนมิถนุายน 2548 บริษัทได้รับรางวัล Mobile Operator of the Year ของประเทศไทยจากนิตยสาร Asian 

MobileNews 
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เดือนกรกฎาคม 2548 บริษัทเร่ิมให้บริการ “PushMail” ซึ่งเป็นบริการรองรับการติดต่อสื่อสารทางอีเมล์จาก

โทรศพัท์เคลื่อนที่สําหรับลกูค้าองค์กรเป็นรายแรกของประเทศไทย 

เดือนตลุาคม 2548 เทเลนอร์และ บจ. ไทย เทลโค โฮลดิง้ส์ ได้ทําการเสนอซือ้หุ้นของบริษัทเป็นการทัว่ไปหลงัจาก

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

หุ้นในบริษัทร้อยละ 32.87 และร้อยละ 0.51 ตามลําดบั 

เดือนมกราคม 2549 Standard & Poor’s ได้เพ่ิมอนัดับความน่าเช่ือถือสําหรับองค์กรของบริษัทเป็น BB+ และมี

แนวโน้มคงที่ 

เดือนมีนาคม 2549 Moody’s Asia Pacific Limited ได้ปรับอนัดบัความน่าเช่ือถือสําหรับหนีเ้งินกู้และหุ้นกู้สกุล

เงินต่างประเทศประเภทไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลกัประกนัของบริษัทเป็น Ba1 โดยมีแนวโน้ม

เครดิตเป็นบวก 

เดือนเมษายน 2549 Fitch Ratings (Thailand) Limited ได้ปรับเพ่ิมอันดับเครดิตสากลของหนีเ้งินกู้ สกุลเงิน

ต่างประเทศระยะยาวขึน้มาท่ี BB+ ปรับเพ่ิมอนัดบัเครดิตภายในประเทศของหนีเ้งินกู้ ระยะ

ยาวมาท่ี A(tha) และปรับเพ่ิมอนัดบัเครดิตภายในประเทศของหนีเ้งินกู้ระยะสัน้มาที่ F1(tha) 

เดือนมิถนุายน 2549 บริษัทได้รับรางวลั Best Mobile Operator of the Year 2006 ของประเทศไทยในฐานะเป็นผู้

ให้บริการโทรศพัท์เคร่ืองที่ยอดเยี่ยมจากนิตยสาร Asian MobileNews ซึ่งนับเป็นการได้รับ

รางวลัตอ่เน่ืองเป็นปีที่ 2 

เดือนกรกฎาคม 2549 TRIS Rating ปรับเพ่ิมอันดับเครดิตภายในประเทศสําหรับหนีเ้งินกู้ สกุลเงินบาทระยะยาว 

(Local Currency) มาท่ี A โดยมีแนวโน้มเครดิตคงที่ 

เดือนสิงหาคม 2549 บริษัทเสร็จสิน้กระบวนการลดทนุจดทะเบียนและทนุชําระแล้วจํานวน 164 ล้านบาท โดยการ

ยกเลิกหุ้นของทีโอทีจํานวน 16.4 ล้านหุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 10 บาท ทัง้นี ้ตามท่ีระบุใน

บันทึกข้อตกลงเร่ืองการประนีประนอมยอมความเพ่ือระงบัข้อพิพาทกรณีการชําระคืนเงิน

สว่นลดคา่เช่ือมโยงโครงข่ายระหวา่งบริษัทกบัทีโอที 

เดือนกนัยายน 2549 Standard & Poor’s ได้ยืนยนัอนัดบัความน่าเช่ือถือสําหรับองค์กรของบริษัทอยู่ที่ BB+ และมี

แนวโน้มคงที ่

เดือนพฤศจิกายน 2549 − บริษัทได้แจ้งให้ทีโอทีและ กสท. ทราบว่าอัตราการเรียกเก็บตามสัญญาเช่ือมโยง

โครงข่ายเดิมไม่สอดคล้องกับหลกัเกณฑ์ตาม พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม 

และประกาศ กทช. วา่ด้วยการใช้และเช่ือมตอ่โครงข่ายโทรคมนาคม 

− บริษัทลงนามในสญัญาการเช่ือมตอ่โครงข่ายโทรคมนาคมระหวา่งบริษัทและทรูมฟู 

− บริษัทลงนามในสญัญาการเช่ือมตอ่โครงข่ายโทรคมนาคมระหวา่งบริษัทและเอไอเอส 

เดือนธนัวาคม 2549 บริษัทลงนามในสญัญาการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมระหว่างบริษัทและ บจ. ทริปเปิลที 

บรอดแบนด์  

เดือนกมุภาพนัธ์ 2550 เร่ิมการคิดค่าเช่ือมต่อโครงข่ายระหว่างผู้ ให้บริการโทรคมนาคมท่ีได้ลงนามในสญัญาการ

เช่ือมตอ่โครงข่าย 

เดือนมิถนุายน 2550 − บริษัทนําหุ้นเข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ

ไทย โดยเป็นบริษัทแรกของประเทศไทยที่มีหลกัทรัพย์จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลกัทรัพย์
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สองแห่ง 

− บ ริษั ท ได้ รับ รางวัล  Mobile Operator of the Year ขอ งป ระ เท ศไท ย จ าก  Asian 

MobileNews Awards 2007 โดยนิตยสาร Asian Mobile News 

เดือนกรกฎาคม 2550 บริษัทลงนามในสญัญาการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมระหว่างบริษัทและ บจ. ดิจิตอล
โฟน 

ดือนสิงหาคม 2550 บริษัทรับรางวลัพระราชทาน "Thailand Corporate Excellence" ประเภทความเป็นเลิศด้าน
การตลาด จัดโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทยและสถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจ
ศศินทร์แห่งจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

เดือนตลุาคม 2550  บริษัทปรับภาพลักษณ์แบรนด์ดีแทค โดยเน้นการสร้างความรู้สึกท่ีดีให้แก่ลูกค้า (Feel 
Goood) พร้อมใช้โลโก้ใหม่ 

เดือนมกราคม 2551 − บริษัทเข้าซือ้กิจการ บจ. เพย์สบาย และให้บริการระบบชําระเงินออนไลน์ 

− บริษัทร่วมมือ กสท. ทดลองให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนที่ระบบ 3G บนคลื่นความถ่ี 850 

เมกะเฮิรตซ์ ที่สถานีฐานจงัหวดัมหาสารคาม 

เดือนมีนาคม 2551 

 

บริษัทร่วมกบัธนาคารกสิกรไทยเปิดตวั “ATM SIM” บริการธนาคารบนโทรศพัท์เคลื่อนท่ีครัง้
แรกของประเทศไทย 

เดือนเมษายน 2551 

 

− Fitch Ratings (Thailand) Limited ยกเลิกเครดิตพินิจซึ่งมีแนวโน้มในเชิงลบท่ีเคยให้ไว้

เม่ือเดือนกมุภาพนัธ์ 2550 

− บริษัทเข้าซือ้กิจการคลื่นวิทยุ FAT Radio 104.5 เพ่ือเตรียมความพร้อมด้าน content 

สําหรับใช้ในการตอ่ยอดธุรกิจ 3G 

เดือนกรกฎาคม 2551 Standard & Poor’s ประกาศคงอนัดบัความน่าเช่ือถือบริษัทที ่BB+ และมีแนวโน้มคงที ่

เดือนกนัยายน 2551 

 

− FITCH Ratings (Thailand) Limited ปรับเพ่ิมอันดับเครดิตสากลของหนีเ้งินกู้ สกุลเงิน

ต่างประเทศระยะยาวขึน้มาท่ี BBB- และปรับเพ่ิมอันดบัเครดิตภายในประเทศของหนี ้

เงินกู้ระยะยาวมาที่ A+ 

− TRIS Rating ประกาศเพ่ิมเครดิตองค์กรและหุ้นของบริษัทเป็น A+ สะท้อนเครดิตจาก

ความแข็งแกร่งด้านการแข่งขนัและฐานะการเงินท่ีดีขึน้ตอ่เน่ือง 

เดือนพฤศจิกายน 2551 ATM SIM ได้รับรางวลั Best Mobile Service จาก Asia Mobile Award 2008 ซึ่งจัดขึน้โดย 
GSMA’s Mobile Congress 
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โครงสร้างการถือหุ้นของกลุม่บริษัท ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2552 เป็นดงันี ้

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
หมายเหตุ 
(1) สดัส่วนการถือหุ้นของเทเลนอร์รวมที่ถือโดยตรงและถือผ่าน CDP แล้ว ทัง้นี ้เทเลนอร์เป็นบริษัทย่อยของ Telenor ASA โดยการถือ

หุ้นทัง้หมดทางอ้อม 

(2) รายช่ือผู้ ถือหุ้นและสดัสว่นการถือหุ้นใน บจ. ไทย เทลโค โฮลดิง้ส์ ณ วนัที่ 30 เมษายน 2551 มีดงันี ้

 เทเลนอร์(1) ร้อยละ 49.00 

 บจ. โบเลโร(4) ร้อยละ 26.20 

 นายบญุชยั เบญจรงคกลุ  ร้อยละ 9.90 

 บมจ. ฟินนัซา่(5) ร้อยละ 9.90 

 บจ. แซนดาลวดู โฮลดิง้ส์(6) ร้อยละ 2.00 

 บจ. อมาโรน่ี(6) ร้อยละ 1.50 

 บจ. เพทรูส(6) ร้อยละ 1.50 

(3) สดัสว่นการถือหุ้นของ CDP ไม่รวมหุ้นที่ถือโดยเทเลนอร์ 

(4) รายช่ือผู้ ถือหุ้นและสดัสว่นการถือหุ้นใน บจ. โบเลโร ณ วนัที่ 1 กรกฎาคม 2551 มีดงันี ้

 เทเลนอร์(1)  ร้อยละ 49.00 

 บจ. กี เคาน์ตี ้(7) ร้อยละ 12.75 

 บจ. อาลิบี ้เคาน์ตี ้(7) ร้อยละ 12.75 

 บจ. เบย์วิว เคาน์ตี ้(7) ร้อยละ 12.75 

 บจ. ไกอา เคาน์ตี ้(7) ร้อยละ 12.75 

(5) รายช่ือผู้ ถือหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ. ฟินันซ่า ณ วันที่ 8 เมษายน 2551 (ข้อมูลจากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย) มีดงันี ้

 Morgan Stanley & Co. International Ltd ร้อยละ 21.34 

 นายวรสิทธ์ิ โภคาชยัพฒัน์ ร้อยละ 5.50 

 Deutsche Bank AG Singapore - PWM ร้อยละ 4.88 

 UBS AG Singapore, Branch - PB Securities Client Custody ร้อยละ 4.88 

30.5% 
บจ. ไทย เทลโค 

โฮลดิง้ส์(2) 

บริษัท 

 

34.0% 
เทเลนอร์(1) 

5.6% 
ทีโอที 

0.1% 
กสท. 

22.9% 
ผู้ ถือหุ้นรายย่อย 

6.9% 
CDP(3) 

100% 100% 100% 
บจ. อีสเทิรน์ บิช บจ. วิภาวด ี 

ออฟฟิต บิลดิง้ บริษัท แทค  

ไฟแนนซ์ บี.วี. 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
บจ. ดีแทค  

เนทเวอร์ค 
บจ. ดีแทค 

อินเตอร์เนต 

เซอร์วิส 
บจ. พบับลิค 

เรดิโอ บจ. ดีแทค 

บรอดแบนด์ บจ. เวิลด์โฟน  

ช็อป บจ. เพย์

สบาย 
 

บจ. แทค 

พร็อพเพอร์ตี ้
99.8% 100% 

บจ. แทค 

เซอร์วิส ยคูอม บจ. แฟต 

 ดีกรี บจ. ครีเอ้ 
51% 51% 
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 บมจ. แนเชอรัล พาร์ค  ร้อยละ 4.30 

 ม.ล. สทุธิมาน โภคะชยัพฒัน์ ร้อยละ 3.60 

 บจ. วิริยะประกนัภยั ร้อยละ 3.50 

 บจ. ฟินนัซา่ประกนัชีวิต ร้อยละ 3.26 

 อื่น ๆ ร้อยละ 48.74 

(6) บจ. ตั ก้  วู โฮลดิ ง้ (ซึ่งมีบุคคลสัญ ชาติไทยถือหุ้ น ร้อยละ 51) ถือหุ้ นใน บจ. แซนดาลวูด  โฮลดิ ง้ส์  บจ. อมาโรน่ี  และ 
บจ. เพทรูส คิดเป็นร้อยละ 99.93  

(7) บจ.ตัก้ ว ูโฮลดิง้ (ซึ่งมีบคุคลสญัชาติไทยถือหุ้นร้อยละ 51) ถือหุ้นใน บจ. กี เคาน์ตี ้บจ. อาลิบี ้เคาน์ตี ้บจ. เบย์วิว เคาน์ตี ้และ บจ. 
ไกอา เคาน์ตี ้คิดเป็นร้อยละ 99.00 

 

2.2 ภาพรวมการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท 

บริษัทเป็นหนึ่งในผู้ นําในธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีในประเทศไทยท่ีให้บริการทางเสียง ข้อมูล และบริการเสริม 

อื่น ๆ ผ่านโครงข่ายหลกัในระบบ GSM  1800 ปัจจุบนัโครงข่ายของบริษัทมีพืน้ท่ีให้บริการครอบคลมุมากกว่าร้อยละ 90 ของ

พืน้ที่ท่ีมีประชากรอาศยัอยู่ และบริษัทเป็นผู้ให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนที่รายใหญ่อนัดบัสองของประเทศเม่ือพิจารณาจากจํานวน

ลกูค้าทัง้หมด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2551 ซึง่มีอยู่ประมาณ 18.7 ล้านเลขหมาย0

1 โดยเป็นลกูค้าในระบบเติมเงินประมาณ 16.2 

ล้านเลขหมาย และลกูค้าในระบบรายเดือนประมาณ 2.5 ล้านเลขหมาย หรือคิดเป็นร้อยละ 86.6 และร้อยละ 13.4 ของจํานวน

ลูกค้าทัง้หมดตามลําดับ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 บริษัทมีส่วนแบ่งทางการตลาดประมาณร้อยละ 30.2 ของจํานวน

ผู้ใช้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีทัง้หมดของประเทศ1

2  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 บริษัทมีบริษัทย่อยทัง้สิน้ 14 บริษัท  และบริษัทถือหุ้นในบริษัทร่วมจํานวน 2 บริษัท ได้แก่ บจ. 

ยไูนเต็ด ดิสทริบิวชัน่ บิซซิเนส (ยดีู) และ บจ. ฟรีเควนซี่ มีเดีย โดย บจ. ฟรีเควนซี่ มีเดีย อยู่ระหวา่งการชําระบญัชี ความเป็นมา

ในการจดัตัง้บริษัทยอ่ยสามารถสรุปได้ดงันี ้

บริษัทได้จดัตัง้บริษัทย่อยขึน้โดยมีวตัถปุระสงค์หลกัในการบริหารสินทรัพย์และ/หรือพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ อนัได้แก่ บจ. แทค 

พร็อพเพอร์ตี ้มีวตัถปุระสงค์หลกัในการจดัการอสงัหาริมทรัพย์ โดยถือครองท่ีดินในจงัหวดัต่าง ๆ ซึง่ส่วนใหญ่เป็นพืน้ท่ีในการ

ติดตัง้สถานีฐาน บจ. วิภาวดี ออฟฟิต บิลดิง้ มีวตัถปุระสงค์หลกัในการพฒันาที่ดินและเป็นเจ้าของและบริหารงานอาคารชยั ซึง่

บริษัทได้เช่าเหมาทัง้อาคารสําหรับเป็นสํานักงานใหญ่ของบริษัท บจ. อีสเทิรน์ บิช มีวัตถุประสงค์หลัก ในการพัฒนา

อสงัหาริมทรัพย์และเป็นเจ้าของท่ีดินท่ีตัง้อาคาร Call Center ถนนศรีนครินทร์ และ บจ. แทค เซอร์วิส ซึง่เดิมมีวตัถปุระสงค์ใน

การดําเนินการบริหาร Call Center ของบริษัท แตปั่จจบุนัได้หยดุดําเนินกิจการแล้วและมีการโอนการบริหาร Call Center มายงั

บริษัทเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพโดยรวมด้านการบริการลกูค้าอย่างตอ่เน่ือง 

นอกจากนี ้บริษัทได้จดัตัง้บริษัทย่อยท่ีมีการดําเนินธุรกิจท่ีเสริมประโยชน์กบัธุรกิจหลกัของบริษัท ได้แก่ บริษัท แทค ไฟแนนซ์ 

บี.วี. จดัตัง้ขึน้เพ่ือทําหน้าที่จดัหาเงินทนุในต่างประเทศ อาทิ การออกหุ้นกู้สกลุเงินตราต่างประเทศซึง่ปัจจบุนับริษัทได้ชําระคืน

หุ้นกู้ดงักล่าวทัง้จํานวนแล้ว ดงันัน้ คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติเม่ือวนัท่ี 8 กุมภาพนัธ์ 2550 ให้เลิกกิจการและปัจจุบนัอยู่

ระหว่างขัน้ตอนการดําเนินการเพ่ือการชําระบญัชี และ บจ. เวิลด์โฟน ช็อป ซึง่เดิมดแูลการบริหารกิจการร้านจําหน่ายอปุกรณ์

โทรศพัท์เคลื่อนที่และดแูลธุรกิจค้าปลีกในนาม “ร้านรักบ้านเกิด” แตปั่จจบุนัได้หยดุดําเนินกิจการแล้ว  

ในปี 2550 บริษัทได้ลงทนุในบริษัทย่อยอีกหนึง่แห่ง คือ บจ. เพย์สบาย ซึง่มีวตัถปุระสงค์หลกัในการให้บริการรับ/สง่เงิน โอนเงิน

หรือรับชําระเงินแบบออนไลน์ นอกจากนี ้ภายหลงัจากการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทในปีเดียวกัน บมจ. ยูไนเต็ด

คอมมนูิเกชัน่ อินดสัตรี (ยคูอม) ได้กลายเป็นบริษัทย่อยของบริษัทโดยมีวตัถปุระสงค์หลกัในการเป็นตวัแทนจําหน่ายบตัรเติม

 
1 บริษัทได้เปลี่ยนคําจํากดัความของผู้ใช้บริการระบบเติมเงินใหม่ในปี 2550 โดยนบัรวมทกุเลขหมายที่ยงั Active อยู่ แต่ไม่รวมเลขหมายที่ไม่ได้ใช้งานเกิน 90 วนั 

แม้ว่ายังคงมี Validity ตามอายุที่กําหนดไว้ของซิมการ์ดก็ตาม จากเดิมที่นับรวมทุกเลขหมายที่ยังอยู่ในระยะเวลา 45 วันหลังจากสิน้สุด Validity ตามอายุที่
กําหนดไว้ของซิมการ์ด ถ้านบัตามคําจํากดัความเดิม บริษัทมีจํานวนผู้ใช้บริการรวม ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2551 ประมาณ 20.9 ล้านเลขหมาย 

2 ถ้านบัจํานวนผู้ใช้บริการตามคําจํากดัความเดิม บริษัทมีสว่นแบง่ทางการตลาด ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2551 ประมาณร้อยละ 32.5 
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เงินและให้บริการเติมเงินโดยไม่ต้องใช้บัตรเติมเงิน (E-Refill) และในเดือนเมษายน 2551 บริษัทได้ลงทุนในหุ้นสามัญอีก 2 

บริษัท ได้แก่ บจ. แฟต ดีกรี เพ่ือรองรับแผนการดําเนินธุรกิจผลิตรายการวิทย ุสื่อโฆษณาและให้บริการด้านสื่อบนัเทิง รวมถึง

การจดัทํานิตยสารพร้อมโฆษณาในนิตยสาร และ บจ. ครีเอ้ เพ่ือรองรับการขยายธุรกิจด้านการพฒันาและให้บริการโปรแกรม

บนโทรศพัท์เคลื่อนที่ โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 51 ใน 2 บริษัทดงักล่าว ทัง้นี ้เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพในส่วนของบริการเสริมท่ีมีอยู่ใน

ปัจจบุนั 

บริษัทตระหนกัถึงความสําคญัของการมีโครงสร้างองค์กรท่ีมีประสิทธิภาพอนัจะช่วยสง่เสริมและสนบัสนนุการดําเนินธุรกิจของ

บริษัทให้บรรลเุป้าหมายทางธุรกิจท่ีตัง้ไว้ จุดเด่นประการหนึ่งของบริษัท คือ ความพร้อมท่ีจะเปลี่ยนแปลงและมีทศันคติในเชิง

บวกเพ่ือให้สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงท่ีเป็นไปอย่างรวดเร็วและการแข่งขันท่ีรุนแรงในตลาด จากการเติบโตอย่าง

รวดเร็วของอุตสาหกรรมการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ี การเปิดเสรีด้านกิจการสื่อสารโทรคมนาคม ประกอบกับการเตรียม

ความพร้อมทางธุรกิจในการขอรับใบอนญุาตให้บริการโทรคมนาคมด้วยเทคโนโลยี 3G ในอนาคต บริษัทมีนโยบายการลงทนุใน

กิจการท่ีเก่ียวข้องกันกับธุรกิจหลกัของบริษัทท่ีสามารถเสริมประโยชน์กับธุรกิจหลักของบริษัทได้ในระยะยาว โดยบริษัทได้

จดัตัง้บริษัทใหม่ขึน้ 4 บริษัทเม่ือวนัที่ 14 มีนาคม 2549 ได้แก่ บจ. ดีแทค เนทเวอร์ค เพ่ือดําเนินการให้บริการโทรศพัท์ทางไกล

ระหว่างประเทศ ปัจจุบัน บจ.ดีแทค เนทเวอร์คได้เปิดดําเนินกิจการแล้ว บจ. พับบลิค เรดิโอ เพ่ือดําเนินการให้บริการ

โทรศพัท์เคลื่อนที่ประเภทแท็กซี่เรดิโอ บจ. ดีแทค อินเตอร์เนต เซอร์วิส เพ่ือดําเนินการให้บริการอินเตอร์เน็ต และ บจ. ดีแทค 

บรอดแบนด์ (เดิมช่ือ บจ. ไวด์ บรอดแบนด์) เพ่ือรองรับการให้บริการเทคโนโลยี 3G ที่จะมีขึน้ในอนาคต ปัจจบุนัทัง้ 3 บริษัทยงั

ไม่ได้เร่ิมดําเนินกิจการ 

ข้อมลูสรุปสําหรับบริษัทย่อย ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2551 

บริษัท ประเภทธุรกิจ 
สัดส่วนการถือหุ้น  

(ร้อยละ) 

บจ. เวิลด์โฟน ช็อป  หยดุดําเนินกิจการในปี 2546 100 

บจ. แทค พร็อพเพอร์ตี ้ บริหารสนิทรัพย์ 100 

บจ. แทค เซอร์วิส  หยดุดําเนินกิจการในปี 2544 100 

บจ. ดีแทค เนทเวอร์ค  ให้บริการโทรศพัท์ทางไกลระหวา่งประเทศ 100 

บจ. ดีแทค บรอดแบนด์ (เดิมช่ือ บจ.
ไวด์ บรอดแบนด์) 

จดัตัง้ขึน้เพื่อรองรับการให้บริการเทคโนโลยี 3G (ปัจจุบนัยงั
ไม่ได้ดําเนินกิจการ) 

100 

บจ. ดีแทค อินเตอร์เนต เซอร์วิส  จัดตัง้ขึน้เพื่อดําเนินการให้บริการอินเตอร์เน็ต (ปัจจุบันยัง
ไม่ได้ดําเนินกิจการ) 

100 

บจ. พบับลิค เรดิโอ  จดัตัง้ขึน้เพื่อดําเนินการให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนที่ประเภท
แท็กซ่ีเรดิโอ (ปัจจบุนัยงัไม่ได้ดําเนินกิจการ) 

100 

บมจ. ยูไนเต็ดคอมมูนิเกชั่น อินดัส
ตรี (ยคูอม) 

ตวัแทนจําหน่ายบตัรเติมเงินและการให้บริการเติมเงินโดยไม่
ต้องใช้บตัรเติมเงิน (E-Refill) 

99.81 

บจ. เพย์สบาย ให้บริการชําระเงินออนไลน์ 100 

บจ. ครีเอ้ พฒันาและให้บริการโปรแกรมบนโทรศพัท์เคลื่อนที ่ 51 

บจ. แฟต ดีกรี ผลิตรายการวิทย ุสื่อโฆษณาและให้บริการด้านสื่อบนัเทิง  51 
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บริษัท ประเภทธุรกิจ 
สัดส่วนการถือหุ้น  

(ร้อยละ) 

บจ. วิภาวดี ออฟฟิต บิลดิง้  พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ (อาคารสํานกังาน) 100 
(ผ่าน บจ. แทค พร็อพเพอร์ตี)้ 

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

บริษัท แทค ไฟแนนซ์ บี.วี. ธุรกิจการเงิน (ปัจจุบนัอยู่ในระหว่างขัน้ตอนการดําเนินการ

เพื่อการชําระบญัชี) 
100 

(ผ่าน บจ. แทค พร็อพเพอร์ตี)้ 

 

ข้อมลูสรุปสําหรับบริษัทร่วม ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2551  

บริษัท ประเภทธุรกิจ 
สัดส่วนการถือหุ้น  

(ร้อยละ) 

บจ. ฟรีเควนซ่ี มีเดีย  ปัจจบุนัอยู่ระหวา่งการชําระบญัชี 40 

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

25* 

หมายเหต ุ
* ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 75 ถือหุ้ นโดย บจ. เบญจจินดา โฮลดิง้ แม้ว่าการท่ีบริษัทถือหุ้ นในยูดีเพียงร้อยละ 25 โดยมี บจ. เบญจจินดา  

โฮลดิง้ ซึง่เป็นบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งกบับริษัทถือหุ้นในยดีูร้อยละ 75 นัน้อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ตอ่บริษัท แต่อย่างไรก็
ตาม บริษัทเห็นว่าโครงสร้างการถือหุ้นดงักล่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์ท่ีดีท่ีสดุของบริษัท เน่ืองจากบริษัทไม่ได้มุ่งเน้นในการเป็นผู้ จําหน่ายชดุเลข
หมายและบตัรเติมเงินให้แก่ผู้ ใช้บริการโดยตรง ซึ่งจะเป็นการเพิ่มภาระให้กับบริษัทในการจัดการบริหารสินค้าคงคลงั รวมถึงระบบการจัดส่ง
สินค้า (Logistics) และการจัดเก็บเอกสารต่าง ๆ บริษัทมีมาตรการป้องกันการถ่ายเททางผลประโยชน์และขัน้ตอนในการควบคุมรายการ
ระหว่างกันอย่างรัดกุม เป็นไปตามกฎเกณฑ์เร่ืองการเข้าทํารายการระหว่างกันของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศสิงค์โปร์และตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนท่ี 2 ข้อ 11.3 - มาตรการขัน้ตอนการอนมุติัการทํารายการระหว่างกนั)  

 ทัง้นี ้ณ วนัท่ี 9 ตลุาคม 2551 บจ. เบญจจินดา โฮลดิง้ มีรายช่ือผู้ ถือหุ้นและสดัส่วนการถือหุ้นดงัต่อไปนี ้

 นายบญุชยั เบญจรงคกลุ ร้อยละ 45.8 

 นางวรรณา จิรกิติ ร้อยละ 9.8 

 นายวิชยั เบญจรงคกลุ ร้อยละ 43.0 

 นางสาวศภุรัตน์ เบญจรงคกลุ ร้อยละ 1.4 

 

2.3 โครงสร้างรายได้ 

โครงสร้างรายได้ของบริษัทและบริษัทย่อยตัง้แตปี่ 2549 ถึงปี 2551 มีดงันี ้

รายการ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2549 2550 2551 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้จากการขายและการให้บริการ       

รายได้จากการให้บริการโทรศพัท์ 47,013 97 64,434 98 66,600 98 

รายได้จากการขายเคร่ืองโทรศพัท์และชดุเลขหมาย 1,159 2 735 1 727 1 

รายได้จากการดําเนินงานอื่น(1) 301 1 364 1 368 1 

รวมรายได้จากการขายและการให้บริการ 48,474 100 65,590 100 67,695 100 
หมายเหต ุ

)1(  รายได้จากการดําเนินงานอ่ืนของบริษัทประกอบด้วยรายได้จากคา่เช่าโครงข่ายเป็นหลกั 

 

2.4 เป้าหมายการดาํเนินธุรกจิ 

นอกเหนือจากการรักษาตําแหน่งหนึง่ในผู้ นําของตลาดผู้ให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีในประเทศไทยแล้ว บริษัทมีเป้าหมายหลกั

ในการดําเนินธุรกิจของบริษัทดงัตอ่ไปนี ้
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(1) เพ่ิมมลูคา่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทโดยวิธีการเพ่ิมความสามารถในการทํากําไร 

(2) รักษาและเสริมสร้างความแข็งแกร่งในด้านการให้บริการ ช่องทางการจัดจําหน่าย การจัดกลยุทธ์ตามกลุ่มลูกค้า 

เครือข่ายช่องสญัญาณ และความรวดเร็วในการสง่ข้อมลู 

(3) นําเสนอนวตักรรมใหม่ในด้านบริการอย่างต่อเน่ืองด้วยความหลากหลายและคณุภาพเพ่ือตอบสนองความต้องการและ

วิถีชีวิตของผู้ใช้บริการแตล่ะกลุม่ 

(4) เสริมสร้างคณุภาพของการให้บริการแก่ลกูค้าและบริการหลงัการขาย 

(5) พฒันาบคุลากรและองค์กรเพ่ือประสิทธิภาพสงูสดุด้วยหลกัพงึปฏิบติัและจรรยาบรรณที่ดี 

เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายการดําเนินธุรกิจเหล่านี ้บริษัทได้มีการปรับใช้กลยุทธ์ต่าง ๆ ดังท่ีกล่าวมาข้างต้น และจะทําการ

ปรับเปลี่ยนเพ่ือความเหมาะสมโดยกระบวนการตรวจสอบและทบทวนอย่างสม่ําเสมอเพ่ือให้บริษัทสามารถปรับตวัเข้ากับ

สภาพแวดล้อมของการแข่งขนัท่ีมีการเปลี่ยนแปลงรวมถึงปัจจยัภายนอกด้านอื่น ๆ ได้ 
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3 การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์  

3.1 ลักษณะการให้บริการ 

บริษัทเป็นหนึ่งในผู้ นําในธุรกิจให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีในประเทศไทย โดยดําเนินธุรกิจให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีภายใต้สญัญา

ร่วมการงานกบั กสท. มีอายสุญัญาสิน้สดุในปี 2561 บริษัทให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีกบัลกูค้าในระบบรายเดือนและระบบเติมเงิน

ในหลายรูปแบบด้วยกันทัง้แบบเสียง (Voice) และแบบไม่มีเสียง (Non-Voice) โดยบริการแบบไม่มีเสียงรวมถึงการให้บริการทาง

ข้อมูล การให้บริการ SMS การให้บริการ MMS การดาวน์โหลดเสียงเรียกเข้า ภาพกราฟิก และบริการอินเตอร์เน็ตทาง

โทรศพัท์เคลื่อนท่ี รวมทัง้บริการเสริมอื่น ๆ ซึ่งบริษัทดําเนินการร่วมกบัผู้พฒันา Content (Content Provider) นอกจากนี ้บริษัทยงั

ให้บริการข้ามแดนอตัโนมติัแก่ลกูค้าท่ีนําโทรศพัท์เคลื่อนท่ีไปใช้งานในต่างประเทศและลกูค้าของผู้ ให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีใน

ต่างประเทศท่ีเลือกใช้โครงข่ายของบริษัทเม่ือใช้โทรศพัท์เคลื่อนท่ีระหว่างพํานักอยู่ในประเทศไทย และให้บริการโทรศพัท์ระหว่าง

ประเทศแก่ลกูค้าท่ีโทรศพัท์ทางไกลไปยงัเลขหมายในตา่งประเทศ ทัง้นี ้ภายใต้ข้อตกลงการให้บริการข้ามแดนอตัโนมติัที่บริษัททําไว้

กบัผู้ให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีในตา่งประเทศ 

ธุรกิจโทรศพัท์เคลื่อนท่ีในประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมากในระยะเวลาไม่ก่ีปีท่ีผ่านมา โดยผู้ให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ี

หลายรายมีการขยายโครงข่ายและช่องทางการจัดจําหน่ายเพ่ือขยายพืน้ท่ีให้บริการและเพ่ือให้สินค้าและบริการเข้าถึงผู้ ใช้บริการ

จํานวนมากขึน้ ส่งผลให้มีการใช้โทรศพัท์เคลื่อนท่ีในวงกว้างครอบคลมุประชากรท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจและสงัคมท่ีหลากหลาย 

รวมทัง้ครอบคลมุประชากรในพืน้ท่ีต่าง ๆ ได้มากขึน้ นอกจากนี ้การคิดค่าบริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีในอตัราท่ีเหมาะสม และการใช้

บริการระบบเติมเงินที่สามารถกระทําได้ง่ายขึน้เป็นปัจจัยสําคญัประการหนึ่งท่ีทําให้ลกูค้าระบบเติมเงินเป็นลกูค้ากลุ่มใหญ่ของ

ธุรกิจ 

ข้อมลูเก่ียวกบัฐานลกูค้าของบริษัทในระยะ 3 ปีที่ผ่านมาสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2549 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 

 สิน้สุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 

 2549 2550 2551 

จาํนวนผู้ใช้บริการ (หน่วย : ’000 เลขหมาย)    

ระบบรายเดือน 2,036.1 2,072.7 2,469.9 

อตัราการเติบโต (ร้อยละ) 39.0 1.8 19.2 

CAGR(1) 2549 – 2551 19.0 

ระบบเติมเงิน 10,189.4(2) 13,699.3(3) 16,212.2(3) 

อตัราการเติบโต (ร้อยละ) 41.3 34.5 18.3 

CAGR(1) 2549 - 2551 31.0 

รวม 12,225.5 15,772.0 18,682.1 

อัตราการเตบิโต (ร้อยละ) 40.9 29.0 18.5 

CAGR 2549 -25 51 29.1 

หมายเหตุ 
คําจํากัดความของจํานวนผู้ ใช้บริการท่ีบริษัทใช้เป็นคําจํากัดความท่ีอ้างอิงกับหลกัปฏิบติัท่ีใช้ในต่างประเทศ อนึ่ง ตัง้แต่ปี 2550 บริษัทได้เปล่ียนคําจํากัด
ความของจํานวนผู้ใช้บริการของระบบเติมเงินใหม่เพื่อให้สะท้อนตวัเลขจํานวนผู้ใช้บริการท่ีมีการใช้งานจริง 

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

(2) คํานวณจากจํานวนผู้ ใช้บริการตามคําจํากดัความเดิม คือ รวมทกุเลขหมายท่ียงัอยู่ในระยะเวลา 45 วนัหลงัจากสิน้สดุ Validity ตามอายุท่ีกําหนดไว้
ของซิมการ์ด 

(3) คํานวณจากจํานวนผู้ใช้บริการตามคําจํากดัความใหม่ คือ รวมทกุเลขหมายท่ียงั Active อยู่ โดยไม่รวมเลขหมายท่ีไม่ได้ใช้งานเกิน 90 วนั แม้ว่ายงัคง
มี Validity ตามอายท่ีุกําหนดไว้ของซิมการ์ดก็ตาม 
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ข้อมลูเก่ียวกบัรายได้เฉลี่ยตอ่เลขหมายตอ่เดือน (ARPU) โดยคํานวณจากรายได้สทุธิตอ่จํานวนผู้ใช้บริการเฉลี่ย  

 สิน้สุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 

 2549 2550 2551 

รายได้เฉลี่ยตอ่เลขหมายตอ่เดือน )หน่วย : บาท(    

ระบบรายเดือน 809 823(1) 711(1) 

ระบบเติมเงิน 269(2) 297(1,3) 255(1,3) 

รวม 356 374(1,3) 309(1,3) 

ท่ีมา บริษัท 
หมายเหตุ 
คําจํากัดความของรายได้เฉล่ียต่อเลขหมายต่อเดือนท่ีบริษัทใช้เป็นคําจํากัดความท่ีอ้างอิงกับหลักปฏิบัติท่ีใช้ในต่างประเทศ อนึ่ง ตัง้แต่ปี 2550  
ผู้ให้บริการโทรคมนาคมท่ีได้ลงนามในสญัญาเช่ือมต่อโครงข่ายระหว่างกนัได้เร่ิมคิดค่าเช่ือมต่อโครงข่ายซึง่กนัและกนั บริษัทจึงได้เปล่ียนคําจํากดัความของ
รายได้เฉล่ียตอ่เลขหมายตอ่เดือนใหม่เพื่อให้สะท้อนรายได้ท่ีเกิดจากการเช่ือมตอ่โครงข่าย 

(1) รวมค่าเช่ือมต่อโครงข่ายจากผู้ ให้บริการท่ีมีการลงนามในสญัญาเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมกับบริษัท ซึ่ง ณ สิน้ปี 2551 ได้แก่ เอไอเอส ทรูมฟู 
ทริปเปิลที บรอดแบนด์ และดิจิตอลโฟน 

(2) คํานวณจากจํานวนผู้ ใช้บริการตามคําจํากดัความเดิม คือ รวมทกุเลขหมายท่ียงัอยู่ในระยะเวลา 45 วนัหลงัจากสิน้สดุ Validity ตามอายุท่ีกําหนดไว้
ของซิมการ์ด 

(3) คํานวณจากจํานวนผู้ใช้บริการตามคําจํากดัความใหม่ คือ รวมทกุเลขหมายท่ียงั Active อยู่ โดยไม่รวมเลขหมายท่ีไม่ได้ใช้งานเกิน 90 วนั แม้ว่ายงัคง
มี Validity ตามอายท่ีุกําหนดไว้ของซิมการ์ดก็ตาม 

 

3.1.1 การให้บริการโครงข่ายโทรศัพท์เคล่ือนที่ 

(ก) บริการด้านเสียงสาํหรับลูกค้าในระบบรายเดือน 

“ใช้สบาย จ่ายรายเดือน” คือ ลกัษณะเด่นของบริการในระบบรายเดือนท่ีบริษัทให้บริการแก่ลกูค้า ซึ่งเป็นการให้เครดิตโดยลกูค้า

สามารถชําระค่าบริการภายหลงัการใช้ การให้บริการในระบบรายเดือนเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งต่อจดุยืนของบริษัทในการ

เป็นผู้ให้บริการท่ีเป็นมิตรและให้ความใสใ่จตอ่ลกูค้าและเข้าใจถึงสถานการณ์ตา่ง ๆ ของลกูค้า  

ลกูค้าท่ีต้องการใช้บริการในระบบรายเดือนจะต้องทําการจดทะเบียนโดยกรอกแบบสญัญาขอใช้บริการ โดยไม่เสียคา่ธรรมเนียมและ

แนบเอกสารหลกัฐานแสดงตนพร้อมแจ้งท่ีอยู่สําหรับจัดส่งใบแจ้งหนีค้่าบริการ สัญญาขอใช้บริการไม่กําหนดระยะเวลาการใช้

บริการขัน้ต่ํา ดงันัน้ ลกูค้าสามารถยกเลิกการใช้บริการได้โดยยื่นเอกสารตามท่ีกําหนด ณ สํานกังานบริการลกูค้าของบริษัททกุสาขา 

หรือโทรไปยกเลิกการใช้บริการได้ท่ีศนูย์บริการลกูค้าของบริษัท โดยไม่เสียคา่ธรรมเนียมในการยกเลกิการใช้บริการ 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2551 จํานวนผู้ใช้บริการในระบบรายเดือนคิดเป็นร้อยละ 13.2 ของจํานวนผู้ใช้บริการทัง้หมด 

 สิน้สุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 

2549 2550 2551 

ผู้ใช้บริการในระบบรายเดือน  ) เลขหมาย) 2,036,102 2,072,745 2, 469,866 

อตัราการเติบโต (ร้อยละ) 39.0 1.8 19.2 

สดัสว่นตอ่จํานวนผู้ใช้บริการทัง้หมด (ร้อยละ) 16.7 13.1 13.2 
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ข้อมลูเก่ียวกบัรายได้เฉลี่ยต่อเลขหมายต่อเดือน (ARPU) ของผู้ ใช้บริการในระบบรายเดือน โดยคํานวณจากรายได้สทุธิต่อจํานวน

ผู้ใช้บริการเฉลีย่ มีดงันี ้

 2549 2550 2551 

รายได้เฉลีย่ตอ่เลขหมายตอ่เดือน (หน่วย : บาท)    

ระบบรายเดือน 809 823(1) 711(1) 

อตัราการเติบโต (ร้อยละ) -15.1 1.7 -13.7 

ท่ีมา บริษัท 
หมายเหตุ 
คําจํากัดความของรายได้เฉล่ียต่อเลขหมายต่อเดือนท่ีบริษัทใช้เป็นคําจํากัดความท่ีอ้างอิงกับหลักปฏิบัติท่ีใช้ในต่างประเทศ อนึ่ง ตัง้แต่ปี 2550  
ผู้ให้บริการโทรคมนาคมท่ีได้ลงนามในสญัญาเช่ือมต่อโครงข่ายระหว่างกนัได้เร่ิมคิดค่าเช่ือมต่อโครงข่ายซึง่กนัและกนั บริษัทจึงได้เปล่ียนคําจํากดัความของ
รายได้เฉล่ียตอ่เลขหมายตอ่เดือนใหม่เพื่อให้สะท้อนรายได้ท่ีเกิดจากการเช่ือมตอ่โครงข่าย 

(1) รวมค่าเช่ือมต่อโครงข่ายจากผู้ ให้บริการท่ีมีการลงนามในสญัญาเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมกับบริษัท ซึ่ง ณ สิน้ปี 2551 ได้แก่ เอไอเอส ทรูมฟู 
ทริปเปิลที บรอดแบนด์ และดิจิตอลโฟน 

 

ระหวา่งปี 2549 ถึง 2551 รายได้เฉลี่ยต่อเลขหมายต่อเดือน (ARPU) สําหรับลกูค้าในระบบรายเดือนจะอยู่ในช่วงระหว่าง 711 บาท

ถึง 809 บาท ทัง้นี ้เหตุที่ ARPU ของบริษัทมีทิศทางท่ีลดลงเกิดจากการขยายตัวของฐานลูกค้าเข้าไปในกลุ่มท่ีมีปริมาณการใช้

บริการน้อย ซึง่เป็นไปตามลกัษณะปกติของภาวะตลาดโทรคมนาคม นอกจากนี ้การลดลงของ ARPU ยงัเกิดจากการนําเสนออตัรา

ค่าบริการท่ีลดลง อนึ่ง ARPU ของบริษัทสําหรับลกูค้าในระบบรายเดือนจะสงูกว่าลูกค้าในระบบเติมเงิน ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจาก

บริการในระบบรายเดือนสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าท่ีมีปริมาณการใช้บริการมาก ส่วนบริการในระบบเติมเงิน

สามารถตอบสนองความต้องการของลกูค้าในวงกว้างแตมี่ปริมาณการใช้งานโดยเฉลี่ยตอ่คนน้อยกวา่ 

บริษัทได้นําเสนอรูปแบบการให้บริการและรูปแบบการคิดคา่บริการท่ีหลากหลายเพ่ือตอบสนองกลุ่มผู้ใช้บริการแตล่ะกลุ่มซึง่มีความ

ต้องการในการใช้งานและวิถีชีวิตท่ีแตกต่างกนัออกไป ทัง้นี ้ในการให้บริการทกุรูปแบบบริษัทจะคิดค่าบริการอตัราเดียวทัว่ประเทศ 

และได้รวมบริการเสริมพืน้ฐาน เช่น บริการรับสายเรียกซ้อนและบริการโอนสายอตัโนมติัไว้ด้วย และลกูค้ายงัสามารถเปลี่ยนแปลง

รูปแบบการให้บริการได้โดยอาจต้องเสียค่าธรรมเนียมในบางกรณี นอกจากนี ้บริษัทได้นําเสนอบริการท่ีสามารถเปลี่ยนรูปแบบการ

ให้บริการระหวา่งบริการในระบบรายเดือนและบริการในระบบเติมเงินโดยลกูค้าไม่ต้องเปลี่ยนเลขหมายโทรศพัท์แตอ่ย่างใด 

บริษัทนําเสนอรูปแบบการคิดค่าบริการใหม่ ๆ อย่างต่อเน่ืองเพ่ือจงูใจกลุ่มลกูค้าและเป็นการสร้างความแปลกใหม่ต่อตลาด รวมทัง้

เป็นการเสนอบริการเพ่ือตอบสนองตอ่ความต้องการท่ีหลากหลายของลกูค้าและสภาวะการแข่งขนัในตลาด 

รูปแบบการให้บริการหลกัแก่ลกูค้าในระบบรายเดือนมีดงันี ้

รูปแบบการให้บริการ จุดเด่น กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

Maximize  • อตัราคา่บริการตอ่นาทีที่ดงึดดูใจ 

• มีส่วนลดค่าบริการสําหรับการโทรที่มีระยะ
เวลานาน 

• บริการเลขานกุารสว่นตวั 

• บริการลกูค้าด้วยสิทธิพิเศษ 

• ส่วนลดหรือรายการส่งเสริมการขายที่ร้านค้า 
ภตัตาคาร โรงแรม ฯลฯ ที่ร่วมรายการ 

กลุม่ลกูค้าโทรมาก 



สว่นที่ 2 บริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์  บริษัท โทเท่ิล แอค็เซ็ส คอมมนูิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 

ข้อ 3 การประกอบธุรกิจแต่ละสายผลิตภณัฑ์ 

 

 

สว่นที่ 2 หน้า 25 

รูปแบบการให้บริการ จุดเด่น กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

ZAD  • อตัราคา่บริการต่ําเมื่อใช้งานนาน 

• คา่บริการเหมาจ่ายต่ํา 

กลุ่มวัยรุ่น นักศึกษาที่ เคยใช้ระบบเติมเงิน
แล้วประสงค์จะเปลี่ยนมาเป็นลกูค้าระบบราย
เดื อ น แ ต่ ยั งค ง ต้ อ งก าร รูป แ บ บ ก ารคิ ด
ค่าบริการแบบเรียบง่ายและรูปแบบค่าใช้จ่าย
ที่มีความยืดหยุ่น 

WORK • อตัราคา่บริการในช่วงเวลาพิเศษ 

• คา่บริการเหมาจ่ายต่ํา 

กลุม่ลกูค้าโทรปานกลางถึงสงู 

โอ...มัก่ ๆ • อตัราคา่บริการรายเดือนต่ํา 

• อตัราคา่บริการต่ําสําหรับโทรในเครือข่าย 

กลุม่ลกูค้าโทรปานกลางถึงสงู 

D แพ็คเกจอื่น ๆ • รูปแบบการคิดค่าบริการและอัตราค่าบริการ
เหมาจ่ายขัน้ต่ําในแบบตา่ง ๆ ให้เลือก 

กลุ่มลูกค้าที่ ต้องการควบคุมค่าใช้จ่ายต่อ
เดือน 

Zero • ไม่มีคา่บริการรายเดือน 

• อตัราคา่บริการตอ่นาทีเท่ากนัทกุเครือข่าย 

กลุม่ลกูค้าที่โทรน้อย 

Feel Free • ค่าบริการเหมาจ่ายที่ระดบัราคาต่าง ๆ สําหรับ
สิทธิโทรฟรีในแตล่ะวนั 

กลุ่มลกูค้าที่โทรปานกลางถึงสงู และต้องการ
รูปแบบการคิดค่าบริการแบบเรียบง่าย ไม่
ซบัซ้อน 

WE • อตัราค่าบริการพิเศษระหว่างเบอร์คู่ในแพ็คเกจ
เดียวกนั 

กลุม่ลกูค้าที่โทรมาก 

LITE • คา่บริการรายเดือนต่ํา 

• อตัราคา่บริการตอ่นาทีเท่ากนัทกุเครือข่าย 

กลุ่มลูก ค้าที่ โท รน้อยถึ งปานกลาง และ
ต้องการรูปแบบการคิดค่าบริการแบบเรียบ
ง่าย ไม่ซบัซ้อน 

HALF PRICE • คิดค่าบริการเพียงคร่ึงเดียวของจํานวนการใช้
งานที่ระดบัราคาตา่ง ๆ 

กลุ่มลกูค้าที่โทรปานกลางถึงสงู และต้องการ
รูปแบบการคิดค่าบริการแบบเรียบง่าย ไม่
ซบัซ้อน 

Goood • คิดค่าบริการเหมาจ่ายในช่วงเวลาที่ กําหนด
สําหรับการโทรในเครือข่าย 

กลุม่ลกูค้าที่โทรมาก 

 

ในเดือนมีนาคม 2547 บริษัทได้นําเสนอ “แพ็คเกจ Maximize” ซึง่เป็นบริการรูปแบบใหม่สําหรับลกูค้าในระบบรายเดือนท่ีมีปริมาณ

การโทรมาก รูปแบบการให้บริการประเภทนีจ้ะช่วยขยายตลาดกลุ่มลูกค้าท่ีโทรมาก นอกจากนี ้ยังมีบริการเลขานุการส่วนตัว

ให้บริการความช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งเป็นบริการพิเศษเฉพาะลูกค้า Maximize เท่านัน้ รวมทัง้มอบ Maximize Card ที่ให้

สิทธิประโยชน์เป็นส่วนลดสําหรับร้านค้าและสถานบริการชัน้นํากว่า 750 แห่ง อาทิ ภตัตาคาร โรงแรม รีสอร์ท สปา และฟิตเนสทัว่

ประเทศ ปัจจบุนั “แพ็คเกจ Maximize” ได้เพ่ิมโปรโมชัน่ใหม่ที่คิดคา่บริการเป็นครัง้ในช่วงเวลาพิเศษ  

“แพ็คเกจ ZAD” เป็นรูปแบบการให้บริการท่ีบริษัทนําเสนอแก่ลกูค้าในเดือนกมุภาพนัธ์ 2548 กลุม่เป้าหมายคือลกูค้ากลุ่มวยัรุ่นท่ีใช้

บริการโทรศพัท์เคลื่อนที่ระบบเติมเงินอยู่แล้วและประสงค์จะเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการมาเป็นลกูค้าระบบรายเดือน โดยลกูค้า

สามารถใช้บริการท่ีคุ้มค่าด้วยโครงสร้างอตัราค่าบริการท่ีเรียบง่ายและยืดหยุ่นคล้ายกบับริการในระบบเติมเงิน กล่าวคือ ค่าบริการ

เหมาจ่ายต่อเดือนเร่ิมต้นในระดบัต่ํากว่าแพ็คเกจอื่น ๆ ในระบบรายเดือนและสามารถยกยอดค่าบริการเหมาจ่ายท่ีใช้ไม่หมดไปใน

รอบบิลถดัไปได้เหมือนกบัระบบเติมเงินโดยเกบ็ได้สงูสดุไม่เกิน 1,500 บาท รูปแบบการให้บริการนีก้ระตุ้นให้ลกูค้าใช้บริการโทรศพัท์

นานขึน้โดยคิดอตัราคา่บริการเป็นอตัราพิเศษเม่ือใช้งานนาน ๆ 
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“แพ็คเกจ WORK” ได้ถูกนําเสนอเม่ือเดือนพฤศจิกายน 2548 โดยคิดอัตราค่าบริการในรูปแบบใหม่ในช่วงเวลาพิเศษ แพ็คเกจ 

WORK จึงเป็นอีกหนึ่งแพ็คเกจท่ีบริษัทตัง้ใจพฒันาขึน้เพ่ือสร้างความคุ้มค่าแก่ผู้ ใช้บริการ ซึ่งแพ็คเกจ WORK ประสบความสําเร็จ

ด้วยดี ทําให้จํานวนผู้ใช้บริการในระบบรายเดือนในช่วง 2 เดือนสดุท้ายของปี 2548 ของบริษัทเพ่ิมขึน้อย่างมาก  

ต่อมาบริษัทได้เปิดตัว “แพ็คเกจ WORK MORE” เพ่ือตอบสนองการแข่งขันท่ีรุนแรงมากขึน้ โดยอัตราค่าบริการจะเหมือนกับ 

“แพ็คเกจ WORK” แตส่ามารถโทรได้ทัง้วนัโดยไม่แบง่ช่วงเวลา 

ในเดือนมกราคม 2549 บริษัทได้นําเสนอ “แพ็คเกจ ZAD Buffet” เป็นรูปแบบการให้บริการท่ีผู้ ใช้บริการสามารถโทรฟรีได้ตลอดใน

ช่วงเวลาพิเศษ ส่วนนอกช่วงเวลาพิเศษจะคิดค่าบริการในอตัราตามปกติ และจากนัน้ในช่วงคร่ึงปีแรกของปี 2549 บริษัทได้เพ่ิม

โปรโมชัน่ ZAD Super Buffet และ ZAD Hot Buffet ซึ่งมีรูปแบบการคิดค่าบริการในลกัษณะเดียวกัน กล่าวคือ มีช่วงเวลาพิเศษท่ี

ผู้ใช้บริการสามารถโทรฟรีได้ แตแ่ตกตา่งกนัเพียงอตัราคา่บริการตอ่นาที 

แพ็คเกจ ZAD ยงันําเสนอรูปแบบการให้บริการใหม่ ๆ อย่างต่อเน่ือง โดยเดือนมิถนุายน 2549 บริษัทได้เสนอรูปแบบการให้บริการ

โทรฟรี เพ่ือนซี ้5 เบอร์ตลอด 24 ชัว่โมง โดยคิดคา่บริการแบบเหมาจ่ายขัน้ต่ําและรับสิทธิโทรฟรีไปยงั  5 เลขหมายพิเศษในโครงข่าย

ของบริษัท 

ในเดือนกมุภาพนัธ์ 2550 บริษัทได้เปิดตวั “แพ็คเกจ โอ มัก่ ๆ” เพ่ือตอบรับการเร่ิมต้นของการคิดค่าตอบแทนการเช่ือมต่อโครงข่าย

โทรคมนาคม โดยคิดค่าบริการสําหรับการโทรหาเลขหมายภายในโครงข่ายของบริษัทต่ํากว่าการคิดค่าบริการสําหรับการโทรหาเลข

หมายต่างโครงข่าย บริษัทเช่ือว่าการเปิดตัวแพ็คเกจใหม่นีเ้ป็นการสร้างรูปแบบใหม่ให้กับผู้ ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีในการคิด

ค่าบริการในระบบรายเดือน โดยผู้ให้บริการจะเร่ิมมองหารูปแบบการส่งเสริมการขายและอตัราค่าบริการใหม่เพ่ือจูงใจให้มีการโทร

หาเลขหมายภายในโครงข่ายเดียวกนัเพ่ิมมากขึน้ 

ในเดือนตุลาคม 2550 บริษัทได้เปิดตวั “แพ็คเกจ Feel Free” และ “แพ็คเกจ Zero” เพ่ือรองรับการปรับเปลี่ยนตราสญัลกัษณ์ใหม่

ของบริษัท ในส่วนของ “แพ็คเกจ Feel Free” คิดค่าบริการแบบเหมาจ่ายรายเดือนและรับสิทธิโทรฟรีต่อวนัท่ีระดบัราคาต่าง ๆ ตาม

ความเหมาะสมของผู้ใช้บริการ โดยจะคิดค่าบริการตอ่นาทีเพ่ิมเติมในสว่นท่ีโทรเกินสิทธิที่ได้รับในแต่ละวนั สําหรับ “แพ็คเกจ Zero” 

ไม่มีคา่บริการรายเดือน และคิดคา่โทรเป็นนาทีตามการใช้งานจริงของผู้ใช้บริการ 

ในปี 2551 บริษัทได้เปิดตัวแพ็คเกจเพ่ิมขึน้อีกสําหรับผู้ ใช้บริการในกลุ่มต่าง ๆ เช่น “WE” “HALF-PRICE” และ “Goood” สําหรับ

กลุม่ลกูค้าท่ีมีปริมาณการใช้งานมาก และ “LITE” สําหรับกลุม่ลกูค้าที่มีปริมาณการใช้งานน้อยถึงปานกลาง 

นอกจากนี ้บริษัทยงัมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันารูปแบบการให้บริการใหม่ ๆ ที่หลากหลายเพ่ือให้สอดคล้องกบัความต้องการและวิถีชีวิตที่เป็น

เอกลกัษณ์เฉพาะของกลุ่มลูกค้าแต่ละกลุ่ม ทัง้นี ้เพ่ือสร้างความพึงพอใจสงูสุดให้แก่ลูกค้าผู้ ใช้บริการอย่างต่อเน่ือง บริษัทยงัได้

ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แก่ลูกค้ากลุ่มองค์กรธุรกิจ อันได้แก่ กลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (โปรดพิจารณา

รายละเอียดเพ่ิมเติมในสว่นท่ี 2 ข้อ 3.1.1(จ) - ลกูค้ากลุม่องค์กรธุรกิจ) 

(ข) บริการด้านเสียงสาํหรับลูกค้าในระบบเตมิเงนิ 

บริษัทให้บริการแก่ลกูค้าระบบเติมเงินซึง่มีจดุเดน่คือ “จ่ายง่าย ๆ ใช้ได้ทนัที” ลกูค้าระบบเติมเงินสามารถใช้บริการได้เม่ือซือ้ซิมการ์ด

ระบบเติมเงิน ซึง่ลกูค้าสามารถใช้บริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วกว่าระบบรายเดือน นอกจากนี ้ลกูค้าไม่ต้องกงัวลเก่ียวกบัการชําระ

ค่าบริการตามใบแจ้งหนีท้กุ ๆ เดือนหรือค่าบริการแบบเหมาจ่ายซึ่งลกูค้าอาจใช้ไม่ครบในบางเดือน แม้ว่าลกูค้าจะชําระค่าบริการ

ลว่งหน้าแตล่กูค้าระบบเติมเงินยงัสามารถควบคมุคา่ใช้จ่ายได้ตามท่ีต้องการและมีความคลอ่งตวัในการใช้บริการสงู บริการนีย้งัช่วย

ลดอปุสรรคสําหรับลกูค้าท่ีประสงค์จะใช้บริการเพราะสามารถเข้าถึงได้โดยง่ายและลกูค้าสามารถเติมเงินได้ตามความต้องการและ

ใช้บริการได้อย่างต่อเน่ืองตราบเท่าท่ียงัมีจํานวนเงินและระยะเวลาการใช้งานเหลืออยู่ โดยเม่ือจํานวนเงินท่ีมีอยู่หมดผู้ใช้บริการจะ



สว่นที่ 2 บริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์  บริษัท โทเท่ิล แอค็เซ็ส คอมมนูิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 

ข้อ 3 การประกอบธุรกิจแต่ละสายผลิตภณัฑ์ 
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ไม่สามารถโทรออกได้ แต่จะยังสามารถรับสายได้ไปอีกระยะเวลาหนึ่ง ทัง้นี ้บริษัทยังคงพัฒนารูปแบบการให้บริการใหม่ ๆ ของ

ระบบเติมเงินเพ่ือตอบสนองความพอใจของลกูค้าอย่างตอ่เน่ือง  

บริษัทเร่ิมให้บริการระบบเติมเงินภายใต้ช่ือ “Dprompt” ในปี 2542 และบริษัทได้เปลี่ยนตราสินค้าในการให้บริการและนําเสนอ

ภายใต้ช่ือบริการ “Happy” ในเดือนพฤษภาคม 2546 ซึ่งบริการดงักล่าวประสบความสําเร็จในด้านการตลาดเป็นอย่างมากทําให้

จํานวนลกูค้าระบบเติมเงินมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2551 บริษัทมีลกูค้าระบบเติมเงินประมาณร้อยละ 

86.8 ของจํานวนลูกค้าทัง้หมด ซึ่งส่งผลให้รายได้ของบริษัทเติบโตขึน้อย่างต่อเน่ือง อย่างไรก็ดี การแข่งขันในการช่วงชิงลูกค้าท่ี

รุนแรงขึน้ในช่วงระยะเวลา 2 – 3 ปีท่ีผ่านมา ทําให้ผู้ประกอบการในตลาดนําเสนออตัราค่าโทรท่ีมีราคาลดลงอย่างมีนยัสําคญัและ

สง่ผลให้เกิดแรงกดดนัตอ่รายได้เฉลี่ยตอ่เลขหมายตอ่เดือนของผู้ประกอบการทกุรายในตลาดโดยรวม 

 สิน้สุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 

 2549 2550 2551 

จํานวนผู้ใช้บริการในระบบเติมเงิน  ) เลขหมาย) )10,189,3961( 13,699,281)2( 16,212,210)2( 

อตัราการเติบโต (ร้อยละ) 41.3 34.5 18.3 

สดัสว่นตอ่จํานวนผู้ใช้บริการทัง้หมด (ร้อยละ) 83.3 86.9 86.8 

ท่ีมา บริษัท 
หมายเหตุ 
คําจํากัดความของจํานวนผู้ ใช้บริการท่ีบริษัทใช้เป็นคําจํากัดความท่ีอ้างอิงกับหลกัปฏิบติัท่ีใช้ในต่างประเทศ อนึ่ง ตัง้แต่ปี 2550 บริษัทได้เปล่ียนคําจํากัด
ความของจํานวนผู้ใช้บริการของระบบเติมเงินใหม่เพื่อให้สะท้อนตวัเลขจํานวนผู้ใช้บริการท่ีมีการใช้งานจริง 

(1) คํานวณจากจํานวนผู้ ใช้บริการตามคําจํากดัความเดิม คือ รวมทกุเลขหมายท่ียงัอยู่ในระยะเวลา 45 วนัหลงัจากสิน้สดุ Validity ตามอายุท่ีกําหนดไว้
ของซิมการ์ด 

(2) คํานวณจากจํานวนผู้ใช้บริการตามคําจํากดัความใหม่ คือ รวมทกุเลขหมายท่ียงั Active อยู่ โดยไม่รวมเลขหมายท่ีไม่ได้ใช้งานเกิน 90 วนั แม้ว่ายงัคง
มี Validity ตามอายท่ีุกําหนดไว้ของซิมการ์ดก็ตาม 

 

ข้อมูลเก่ียวกับรายได้เฉลี่ยต่อเลขหมายต่อเดือน (ARPU) ของผู้ ใช้บริการในระบบเติมเงิน โดยคํานวณจากรายได้สุทธิต่อจํานวน

ผู้ใช้บริการเฉลีย่มีดงันี ้

 2549 2550 2551 

รายได้เฉลี่ยตอ่เลขหมายตอ่เดือน (หน่วย : บาท)    

ระบบเติมเงิน 269(2) 297)1,3( 255)1,3( 

อตัราการเติบโต (ร้อยละ) -9.7 10.6 14.1 

ท่ีมา บริษัท 
หมายเหตุ 
คําจํากัดความของรายได้เฉล่ียต่อเลขหมายต่อเดือนท่ีบริษัทใช้เป็นคําจํากัดความท่ีอ้างอิงกับหลักปฏิบัติท่ีใช้ในต่างประเทศ อนึ่ง ตัง้แต่ปี 2550  
ผู้ให้บริการโทรคมนาคมท่ีได้ลงนามในสญัญาเช่ือมต่อโครงข่ายระหว่างกนัได้เร่ิมคิดค่าเช่ือมต่อโครงข่ายซึง่กนัและกนั บริษัทจึงได้เปล่ียนคําจํากดัความของ
รายได้เฉล่ียตอ่เลขหมายตอ่เดือนใหม่เพื่อให้สะท้อนรายได้ท่ีเกิดจากการเช่ือมตอ่โครงข่าย 

(1) รวมค่าเช่ือมต่อโครงข่ายจากผู้ให้บริการท่ีมีการลงนามในสญัญาเช่ือมตอ่โครงข่ายโทรคมนาคมกบับริษัท ซึง่ ณ สิน้ปี 255 ได้แก่ เอไอเอส ทรูมฟู ทริป
เปิลที บรอดแบนด์ และดิจิตอลโฟน 

(2) คํานวณจากจํานวนผู้ ใช้บริการตามคําจํากดัความเดิม คือ รวมทุกเลขหมายท่ียงัอยู่ในระยะเวลา 45 วนัหลงัจากสิน้สดุ Validity ตามอายุท่ีกําหนดไว้
ของซิมการ์ด 

(3) คํานวณจากจํานวนผู้ใช้บริการตามคําจํากดัความใหม่ คือ รวมทกุเลขหมายท่ียงั Active อยู่ โดยไม่รวมเลขหมายท่ีไม่ได้ใช้งานเกิน 90 วนั แม้ว่ายงัคง
มี Validity ตามอายท่ีุกําหนดไว้ของซิมการ์ดก็ตาม 

 

การให้บริการระบบเติมเงินสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มลกูค้าท่ีเห็นคณุค่าของลกัษณะเฉพาะของบริการประเภทนีไ้ด้

เป็นอย่างดี รวมถึงเป็นท่ีรู้จกัในกลุ่มลกูค้าวยัรุ่นและนกัศกึษา ปัจจบุนัการให้บริการระบบเติมเงินของบริษัทมีอยู่ 5 รูปแบบหลกั คือ 



สว่นที่ 2 บริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์  บริษัท โทเท่ิล แอค็เซ็ส คอมมนูิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 

ข้อ 3 การประกอบธุรกิจแต่ละสายผลิตภณัฑ์ 

 

 

สว่นที่ 2 หน้า 28 

ซิมแฮปปี ้ซิมเปิล้ ซิมม่วนซื่น ซิมประหยัด และซิมรับสายรับทรัพย์ ซึ่งมีรูปแบบการให้บริการท่ีเหมาะสําหรับการใช้งานในแต่ละ

ประเภทที่แตกตา่งกนัออกไป อนึ่ง เน่ืองจากบริษัทตระหนกัถึงประโยชน์ของการใช้กลยทุธ์เจาะจงเฉพาะกลุม่ (Segmentation) และ

การผสมผสานรูปแบบตา่ง ๆ เพ่ือให้ตอบสนองตอ่ความต้องการของลกูค้าแตล่ะกลุม่ท่ีแตกตา่งกนัและสามารถให้บริการแกล่กูค้าท่ีมี

ความต้องการหลากหลายและมีประสบการณ์ในการใช้มาแล้ว บริษัทจงึได้พฒันาและนําเสนอรูปแบบการให้บริการอย่างต่อเน่ือง ท่ี

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

จะเปิดให้บริการใหม่ ๆ เพ่ิมเติมอีกในอนาคต นอกจากบริษัทจะคิดค่าใช้บริการในอตัราเดียวทัว่ประเทศในอตัราจริงเป็นวินาทีแล้ว 

ลกูค้าระบบเติมเงินยงัจะได้รับบริการเสริมขัน้พืน้ฐานเหมือนกบัลกูค้าระบบรายเดือน 

รูปแบบการให้บริการหลกัแก่ลกูค้าระบบเติมเงินทัง้ 5 รูปแบบ มีดงันี ้

รูปแบบการให้บริการ จุดเด่น กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

ซิมแฮปปี ้ • สว่นลดอตัราคา่โทรตามเง่ือนไขที่กําหนด กลุม่ลกูค้าโทรปานกลางถึงโทรมาก  

ซิมเปิล้ • อตัราคา่โทรอตัราเดียว 

• เติมเงินเท่าไรก็สามารถใช้ได้ 1 ปี 

กลุม่ลกูค้าที่มีปริมาณการโทรน้อย 

ซิมม่วนซ่ืน • อตัราค่าบริการต่ําสําหรับโทรในเครือข่ายบริษัท
ของกลุม่เลขหมายในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

• เติมเงินเท่าไร ก็สามารถใช้ได้ 1  ปี 

กลุ่มลูกค้าที่มีปริมาณการโทรน้อยในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 

ซิมประหยดั • ราคาซิมถกูกวา่ประเภทอื่น 

• อัตราค่าโทรอัตราเดียวทุกเครือข่ายในแต่ละ
ช่วงเวลาที่กําหนด 

กลุ่มลูกค้าที่มีปริมาณการโทรน้อยถึงปาน
กลาง 

ซิมรับสายรับทรัพย์ • อตัราคา่บริการต่ําสําหรับโทรในเครือข่าย 

• ได้ค่าโทรเพิ่มจากการรับสายที่โทรมาจากนอก
เครือข่าย 

กลุ่มลูกค้าที่มีปริมาณการโทรปานกลาง เน้น
รับสายเป็นหลกั 

 

ในเดือนพฤษภาคม 2546 บริษัทได้แนะนําบริการ “Happy Dprompt” ให้แก่ลูกค้าระบบเติมเงิน ซึ่งเป็นบริการรูปแบบแรกใน

ประเทศไทยท่ีให้ลกูค้าสามารถเลือกช่วงเวลาหนึ่งในสี่ของวนั (นอกจากช่วงเวลาที่มีการใช้งานสงูของวนั) ที่จะคิดค่าบริการในอตัรา

ถกูเป็นพิเศษ ซึง่นบัว่าเป็นหนึ่งในบริการท่ีประสบความสําเร็จอย่างมากทําให้มียอดผู้ ใช้บริการรายใหม่ในแพ็คเกจนีส้งูถึง 900,000 

เลขหมายภายในระยะเวลาเพียงสามเดือนนับแต่เปิดตวั นับเป็นรูปแบบบริการเติมเงินรูปแบบแรกท่ีผู้ ใช้บริการมีสิทธิในการเลือก

และมีความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนช่วงเวลาและอตัราค่าบริการได้ตามความต้องการซึ่งช่วยให้มีการใช้งานเพ่ิมขึน้ ทําให้ฐาน

ลูกค้าของบริษัทประกอบไปด้วยกลุ่มผู้ ใช้บริการกลุ่มใหม่ท่ีมีการใช้งานโดยเฉลี่ยสูงกว่าลูกค้ากลุ่มเดิมทัง้ในแง่จํานวนครัง้และ

ระยะเวลาในการโทร เป็นผลทําให้รายได้จากการให้บริการระบบเติมเงินตอ่ลกูค้าเพ่ิมขึน้อย่างมีนยัสําคญั 

ในช่วงคร่ึงปีแรกของปี 2548 ธุรกิจการให้บริการระบบเติมเงินมีการแข่งขนักนัอย่างสงูและมีปริมาณการใช้งานผนัแปรตอ่ราคาสงูขึน้ 

อีกทัง้ราคายงัเป็นจดุดงึดดูให้ลกูค้าสนใจในบริการ ดงันัน้ เพ่ือคงความสามารถในการแข่งขนัและการให้บริการท่ีเน้นความคุ้มค่าแก่

ลกูค้า บริษัทจงึเร่ิมใช้นโยบายด้านราคาเช่นเดียวกบัผู้ประกอบการรายอื่น 

ในเดือนมิถุนายน 2548 บริษัทได้นําเสนอบริการ “ซิมเฮฮา” ซึ่งเป็นบริการเติมเงินรูปแบบล่าสุดเพ่ือกลุ่มผู้ ใช้บริการกลุ่มใหม่ของ

ระบบเติมเงิน คือ กลุ่มวยัรุ่นและคนรุ่นใหม่ โดยตอบสนองความต้องการใช้งานเฉพาะแบบภายในกลุ่ม จดุเด่นของบริการประเภทนี ้

คือการให้ลกูค้าสามารถโทรฟรีถ้าโทรไม่เกิน 5 วินาทีสําหรับการโทรไปยงัเลขหมายภายในโครงข่ายของบริษัท บริการชนิดนีย้งัช่วย

แก้ปัญหาช่องสญัญาณเต็มจากการโทรข้ามโครงข่าย โดยกระตุ้นให้ผู้ ใช้บริการโทรหาเพ่ือนในกลุ่มภายในโครงข่ายของบริษัทเอง 

บริษัทยงัได้เสนอค่าโทรในอตัราพิเศษและอตัราพิเศษสําหรับบริการพิมพ์ข้อความ บริการ SMS บริการ Chat และบริการกระจาย

เสียง (Voice Chat) 
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ในเดือนพฤศจิกายน 2548 บริษัทได้นําเสนอนวัตกรรมใหม่ล่าสุดท่ียังไม่เคยมีคู่แข่งรายใดทํามาก่อน คือ บริการ “ซิม 

กระปกุ” โดยจดุเด่นของบริการดงักล่าว คือ ผู้ ใช้บริการจะได้รับสิทธิโทรฟรีเม่ือรับสายจากเลขหมายในเครือข่ายบริษัท โดยจะได้รับ

มลูค่าโทรฟรีตามจํานวนนาทีท่ีรับสายในอตัรานาทีละ 1 บาท (สงูสดุไม่เกิน 10 บาทต่อการรับสายหนึ่งครัง้) บริการชนิดนีย้งัช่วย

แก้ปัญหาช่องสญัญาณเต็มจากการโทรข้ามโครงข่าย โดยกระตุ้นให้ผู้ใช้บริการโทรหาเพ่ือนในกลุม่ภายในโครงขา่ยของบริษัทเอง  

ในเดือนพฤษภาคม 2549 บริษัทได้เปิดให้บริการชดุ “ซิมของเรา” ผู้ ใช้บริการจะได้รับซิมการ์ด 2 เลขหมายท่ีมีเลขหมายเรียงติดกนั 

และหากผู้ใช้ 2 เลขหมายโทรหากนัจะไม่เสียค่าบริการตลอด 24 ชัว่โมง เม่ือเลขหมาย “ซิมของเรา” มีการเติมเงินในราคาตัง้แต่ 100 

บาทขึน้ไป เลขหมาย ”ซิมของเรา” อีก 1 เลขหมายจะได้รับโบนสัการเติมเงินฟรี 

ในเดือนมิถุนายน 2549 บริษัทได้นําเสนอบริการใหม่ภายใต้ช่ือ “ซิมเปิล้” ซึ่งมีจุดเด่นท่ีมีอัตราค่าบริการอัตราเดียวและมีช่วง

ระยะเวลาการใช้งานได้ถึง 1 ปี ไม่วา่จะเติมเงินเท่าไร 

ตอ่มาในเดือนตลุาคม 2549 บริษัทได้ขยายตลาดในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยการเปิดตวั “ซิมม่วนซื่น” ซึง่ได้รับการตอบรับจาก

กลุ่มลกูค้าในภมิูภาคตะวนัออกเฉียงเหนือเป็นอย่างดี การบริการดงักล่าวมีจดุเดน่คือคิดค่าบริการในอตัราต่ําสําหรับการโทรภายใน

เครือข่ายบริษัทของกลุม่เลขหมายในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและมีช่วงระยะเวลาการใช้งานได้ถึง 1 ปี ไม่วา่จะเติมเงินเท่าไรก็ตาม 

ในเดือนมกราคม 2550 บริษัทได้เปิดตวั “ซิมประหยดั” ซึง่มีราคาถกูกว่าซิมประเภทอื่นเพ่ือเป็นการลดคา่ใช้จ่ายในการเปิดใช้บริการ

โทรศพัท์ของบริษัทสําหรับผู้ใช้บริการรายใหม่ ทําให้ตลาดโทรศพัท์เคลื่อนท่ีมีการขยายตวัอย่างมาก อตัราคา่บริการจะคิดอตัราเดียว

ทกุเครือข่ายตลอด 24 ชัว่โมง 

ในเดือนตลุาคม 2550 บริษัทได้เปิดตวั “ซิมฝาแฝด” ซึง่ออกจําหน่ายเป็นแพ็กคู่ในจํานวนจํากดั โดยผู้ใช้บริการสามารถโทรหากนัฟรี

ตลอด 24 ชัว่โมง และเสียคา่บริการอตัราเดียวสําหรับการโทรไปยงัเลขหมายอื่นทกุเครือข่าย 

ต่อมาในเดือนธันวาคม 2550 บริษัทได้ขยายตลาดในภาคเหนือโดยการเปิดตวั “ซิมม่วนอ๊กม่วนใจ๋” ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี 

ซิมดงักล่าวออกจําหน่ายเป็นแพ็ก 4 เลขหมายในจํานวนจํากดั เฉพาะในเขตภาคเหนือเท่านัน้ โดยมีอตัราค่าบริการต่ําสําหรับการ

โทรไปยงัเลขหมายภายในแพ็กเดียวกนัและคา่บริการอตัราเดียวสําหรับการโทรไปยงัเลขหมายอื่นทกุเครือข่าย 

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2551 บริษัทได้เปิดตัว “ซิมสุริยัน-จันทรา” ซึ่งคิดค่าบริการพิเศษอัตราเดียวทุกเครือข่ายในช่วงเวลากลางวัน

สําหรับซิมสริุยนั และในช่วงเวลากลางคืนสําหรับซิมจนัทรา เพ่ือเป็นการบริหารปริมาณทราฟฟิกของบริษัทในช่วงเวลาตา่ง ๆ กนัของ

วนั จากนัน้ในเดือนมิถนุายน 2551 บริษัทได้เปิดตวั “ซิมแฮปปี ้75 สตางค์” ซึง่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี โดยเป็นการคิดคา่บริการ

อตัราเดียวทกุเครือข่ายตลอด 24 ชัว่โมง ต่อมาในเดือนสิงหาคม 2551 บริษัทได้เปิดตวั “ซิมรับสายรับทรัพย์” ซึง่คิดอตัราค่าบริการ

เป็นแบบในและนอกเครือข่าย และให้ผู้ ใช้บริการได้รับค่าโทรเพ่ิมจากการรับสายท่ีโทรมาจากนอกเครือข่าย นอกจากนี ้บริษัทยัง

ขยายระยะเวลาจําหน่ายซิมประหยดั ซิมม่วนซื่น ซิมบฟุเฟ่ต์ และยงัร่วมมือกบั KFC ในการออก “KFC Happy SIM” 

บริษัทได้พฒันาระบบตอบรับโทรศพัท์อตัโนมติั (Interactive Voice Response) เพ่ือนําเสนอแพ็คเกจต่าง ๆ ให้แก่ลกูค้าในปัจจุบนั 

ซึ่งลกูค้าสามารถโทรไปท่ีหมายเลข 1003 เพ่ือรับฟังและเลือกแพ็คเกจท่ีต้องการได้ ทําให้บริษัทมีความคล่องตวัสงูในการนําเสนอ

แพ็คเกจต่าง ๆ ให้กบัลกูค้า อีกทัง้ยงัเป็นการช่วยให้บริษัทสามารถสื่อสารข้อมลูของแพ็คเกจใหม่ ๆ ให้กบัลกูค้าได้อย่างรวดเร็วเพ่ือ

ตอบสนองภาวะการแข่งขนัที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจบุนั 

บริษัทมีกลยทุธ์สําหรับนวตักรรมด้านผลิตภณัฑ์และบริการอย่างชดัเจน และการที่บริษัทได้พฒันามาอย่างต่อเน่ืองสะท้อนให้เห็นถึง

วตัถปุระสงค์หลกัของบริษัทในการตอบสนองความต้องการของลกูค้าและสร้างความพงึพอใจสงูสดุของผู้ใช้บริการ 
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ช่องทางการเตมิเงนิ 

บริษัทตระหนกัถึงความสําคญัของช่องทางการเติมเงินในระบบเติมเงินจงึได้นําเสนอช่องทางใหม่ ๆ เพ่ิมเติมอย่างต่อเน่ืองเพ่ือความ

สะดวกของผู้ ใช้บริการและเพ่ิมทางเลือกในการเติมเงินนอกเหนือจากการซือ้บตัรเติมเงินเท่านัน้ ช่องทางการเติมเงินในปัจจุบนัท่ี

บริษัทให้บริการ ได้แก่ 

(1) ช่องทางบัตรเติมเงิน ซึ่งมีจําหน่ายท่ีร้านดีแทค สํานักงานบริการทุกสาขาทัว่ประเทศ และร้านของตวัแทนจําหน่ายสินค้า

อุปกรณ์โทรคมนาคม รวมทัง้ร้านค้าทั่วไปท่ีมิใช่ร้านค้าท่ีจําหน่ายสินค้าโทรคมนาคมโดยตรง อาทิ ร้านสะดวกซือ้ สถานี

บริการนํา้มนั ซุปเปอร์มาร์เก็ต เป็นต้น  

(2) ช่องทางแฮปปีอ้อนไลน์ บริการเติมเงินผ่านมือถือ ซึง่ลกูค้าสามารถเติมเงิน ณ จดุเติมเงินทัว่ประเทศประมาณ 200,000 จดุ 

(ณ สิน้ปี 2551) 

(3) การเติมเงินผ่านช่องทางอีเล็กโทรนิกส์ โดยลกูค้าสามารถเติมเงินผ่านคูค้่าของบริษัทที่ให้บริการเติมเงิน อาทิ ร้านสะดวกซือ้ 

ห้างสรรพสินค้า ศุนย์การค้าปลีก (Discount Store) ร้านหนังสือ ซุปเปอร์มาร์เก็ต ธนาคาร บริการเติมเงินผ่านตู้ เอทีเอ็ม 

บริการเติมเงินดว่น (Express Refill) ที่ร้านดีแทค  

ในปี 2551 บริษัทได้ขยายช่องทางการจําหน่ายซิมการ์ดและช่องทางการเติมเงิน ทัง้ร้านค้าปลีกและเครือข่ายผู้ให้บริการเติมเงินแบบ 

E-Refill อย่างต่อเน่ืองตามการขยายเครือข่ายโทรศพัท์เคลื่อนท่ีของบริษัทไปยงัพืน้ท่ีห่างไกลในชนบท เพ่ือรองรับการขยายตวัของ

ผู้ใช้บริการที่ยงัคงเติบโตอย่างตอ่เน่ืองในพืน้ที่ดงักลา่ว 

(ค) บริการเสริม (Value Added Services) 

บริการเสริม ได้แก่ บริการทางเสียงและบริการที่มิใช่บริการทางเสียง  

(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 

 2549 2550 2551 

รายได้จากบริการเสริม คิดเป็นร้อยละของ 
รายได้รวมจากการให้บริการ  

8 8 11 

รายได้รวมจากการให้บริการ (ล้านบาท) 47,013 64,491 66,600 

ท่ีมา บริษัท 

 

รายได้จากบริการเสริมต่าง ๆ มีการขยายตวัอย่างรวดเร็วเน่ืองจากมีการใช้บริการเพ่ิมมากขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายหลงัจากท่ี

บริษัทได้พัฒนาโครงข่ายระบบข้อมูลความเร็วสูง EDGE ให้ครอบคลุมพืน้ท่ีให้บริการทั่วประเทศ ในปี 2550 บริษัทมีรายได้จาก

บริการเสริมคิดเป็นร้อยละ 8 ของรายได้รวมจากการให้บริการและเพ่ิมขึน้เป็นร้อยละ 11 ในปี 2551 อนาคตสําหรับธุรกิจด้านบริการ

เสริมยังคงสามารถพัฒนาได้อีกมาก อย่างไรก็ดี การขยายตัวของธุรกิจดังกล่าวยังคงมีอุปสรรคจากความไม่คุ้ นเคยกับการใช้

เทคโนโลยีและโทรศพัท์เคลื่อนท่ีของผู้ใช้บริการท่ีไม่ได้รองรับเทคโนโลยีสําหรับบริการเสริมบางประเภท 

แม้ว่าในปัจจุบันรายได้จากการให้บริการเสริมท่ีมิใช่บริการทางเสียงโดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้บริการอินเตอร์เน็ตทาง

โทรศพัท์เคลื่อนที่จะยงัไม่สงูมากนกั แต่นบัเป็นแหล่งรายได้ท่ีมีอตัราการเติบโตสงูสดุในรอบปีท่ีผ่านมาและยงัมีศกัยภาพการเติบโต

ในอนาคต เน่ืองจากการใช้บริการมีแนวโน้มขยายตวัเพ่ิมมากขึน้อนัเน่ืองมาจากการลงทุนพฒันาโครงข่ายในการให้บริการด้านนี ้

อย่างต่อเน่ือง ครอบคลมุพืน้ที่ส่วนใหญ่ของประเทศ ทําให้สามารถรองรับการส่งข้อมลูจํานวนมากได้ด้วยความเร็วสงู รวมถึงบริการ

ท่ีหลากหลายขึน้ทัง้ในส่วนของ Content และ Applications ดังจะเห็นได้จากรายได้จากการให้บริการอินเตอร์เน็ตผ่าน

โทรศพัท์เคลื่อนที่ที่เติบโตอย่างก้าวกระโดดในปี 2550 ซึง่เป็นปีที่บริษัทได้พฒันาระบบข้อมลูความเร็วสงู EDGE เสร็จสมบรูณ์ 

บริษัทได้ดําเนินกลยทุธ์ต่าง ๆ เพ่ือกระตุ้นให้มีการใช้บริการเสริมมากขึน้ จากการดําเนินการพบว่าปัจจยัดงัตอ่ไปนีมี้ผลอย่างมากใน

การตดัสนิใจใช้บริการเสริมของผู้ใช้บริการ 

(1) ปัจจยัด้านราคา  

บริษัทมีรายการส่งเสริมการขายสําหรับบริการ SMS บริการ MMS และบริการดาวน์โหลดต่าง ๆ ผ่านโครงข่าย GPRS/EDGE โดย

นําเสนอแพ็คเกจหลากหลายท่ีคุ้มค่า ซึง่ลกูค้าสามารถเลือกใช้บริการในการส่ง SMS และ/หรือ MMS ในอตัราค่าบริการต่อครัง้ท่ีต่ํา

กว่าอตัราปกติโดยคิดค่าบริการเป็นรายเดือน หรือเลือกแพ็คเกจ GPRS/EDGE เพ่ือดาวน์โหลดผ่านโครงข่าย GPRS/EDGE โดย

ลกูค้าสามารถเลือกแพ็คเกจท่ีเหมาะสมกับลกัษณะการใช้งาน ได้แก่ แพ็คเกจค่าบริการเป็นรายเดือนคิดตามเวลาท่ีใช้งาน หรือ

แพ็คเกจค่าบริการรายเดือนคิดตามปริมาณข้อมูลท่ีดาวน์โหลด หรือแพ็คเกจค่าบริการเป็นรายวัน ซึ่งแพ็คเกจอัตราค่าบริการ

ดงักลา่วมีสว่นช่วยให้ปริมาณการใช้บริการเสริมเพ่ิมสงูขึน้เน่ืองจากลกูค้าได้รับความคุ้มคา่มากขึน้จากอตัราคา่บริการตอ่ครัง้ท่ีต่ําลง 

(2) การตัง้คา่โทรศพัท์ 

บริษัทได้พัฒนาระบบการให้บริการ Terminal Management เพ่ือให้พนักงานทราบว่าผู้ ใช้บริการใช้โทรศัพท์เคลื่อนท่ีรุ่นใดและ

สามารถช่วยเหลือผู้ ใช้บริการในการตัง้ค่าโทรศพัท์เพ่ือใช้บริการ MMS หรือ GPRS/EDGE ได้สะดวกและง่ายยิ่งขึน้ ทัง้นี ้ผู้ ใช้บริการ

สามารถติดต่อ Call Center ของบริษัทหรือเข้าไปยงัเว็บไซต์เพ่ือขอรับบริการตัง้ค่าโทรศพัท์อย่างรวดเร็วผ่านทางบริการ SMS ด้วย

ตนเอง 

(3) ผู้ให้บริการด้าน Content และโปรแกรมการใช้งานตา่ง ๆ  

การขยายตัวของการใช้บริการเสริมยังขึน้อยู่กับจํานวนผู้ ให้บริการด้าน Content และ Application ต่าง ๆ ท่ีมีความหลากหลาย 

ปัจจบุนับริษัทได้ร่วมกบัพนัธมิตรทางธุรกิจผู้พฒันา Content หลายรายเพ่ือนําเสนอสินค้าและบริการในด้านนีแ้ก่ผู้ ใช้บริการ รวมถึง



สว่นที่ 2 บริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์  บริษัท โทเท่ิล แอค็เซ็ส คอมมนูิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 

ข้อ 3 การประกอบธุรกิจแต่ละสายผลิตภณัฑ์ 

 

 

สว่นที่ 2 หน้า 32 

การสร้างโมเดลทางธุรกิจแบบใหม่เพ่ือตอบสนองความต้องการของตลาด เช่น การให้บริการ Happy Vampires ที่ร่วมมือกบับริษัท 

จีเอ็มเอม็ แกรมม่ี จํากดั (มหาชน) ให้บริการดาวน์โหลดเพลงแบบไม่จํากดัในราคาเพียง 20 บาทตอ่เดือน จากเดิมท่ีคิดค่าบริการต่อ

เพลงเพลงละ 35 บาท บริการนีม้อบทัง้ความคุ้มค่าให้กับลูกค้า กระตุ้นการใช้งานทางด้าน GPRS/EDGE และสร้างรายได้ให้กับ

บริษัทอย่างตอ่เน่ือง 

(4) คณุภาพของโครงข่าย 

บริษัทได้พฒันาโครงข่ายส่งข้อมลูความเร็วสงูด้วยเทคโนโลยี GPRS/EDGE ครอบคลมุทัว่ประเทศเสร็จสมบรูณ์ในปี 2550 หลงัจาก

ท่ีประสบความสําเร็จในการพฒันา EDGE ในกรุงเทพมหานครและพืน้ท่ีในเขตนิคมอตุสาหกรรมภาคตะวนัออก รวมทัง้จงัหวดัใหญ่ 

ๆ ท่ีมีการใช้งานสง่ผ่านข้อมลูในปริมาณสงูและจงัหวดัท่องเท่ียว เช่น จงัหวดัเชียงใหม่ จงัหวดัภเูก็ต และเขตเมืองหาดใหญ่ เป็นต้น 

ทําให้ลูกค้าสามารถใช้บริการ MMS และเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนท่ีผ่านโครงข่าย GPRS/EDGE ได้สะดวก

รวดเร็วยิ่งขึน้ นอกจากนี ้บริษัทยงัมุ่งมัน่ที่จะรักษาโครงข่ายให้สามารถรองรับการใช้บริการของลกูค้าได้ตลอดเวลา 

(5) กิจกรรมการให้ความรู้และกิจกรรมด้านการตลาด 

ในกรณีท่ีลกูค้าไม่คุ้นเคยกบับริการเสริมต่าง ๆ บริษัทได้จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ลกูค้าเก่ียวกบับริการใหม่ ๆ และวิธีการใช้บริการ

อย่างต่อเน่ือง อาทิ ภาษาไทยซึ่งเป็นอปุสรรคท่ีสําคญัประการหนึ่งสําหรับลกูค้าคนไทยในการสื่อสารผ่านบริการ SMS และบริการ 

MMS เน่ืองจากการใช้บริการ SMS เป็นภาษาไทยจะยากกว่าการใช้บริการดงักล่าวเป็นภาษาองักฤษ แต่มีลกูค้าเพียงจํานวนน้อยท่ี

ถนดัการใช้ภาษาองักฤษ ดงันัน้ การใช้บริการ SMS ในประเทศไทยจึงไม่เป็นท่ีแพร่หลายเหมือนในประเทศอื่น นอกจากนี ้ทางบริษัท

ยังมีทีมงานด้านบริการเสริม (VAS Genius) ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ลูกค้าประจําอยู่ทุกศูนย์บริการ รวมถึงแนะนําบริการท่ี

เหมาะสมกบัลกูค้าอีกด้วย 

(6) คณุลกัษณะของเคร่ืองโทรศพัท์เคลื่อนท่ีในปัจจบุนั 

เน่ืองจากเคร่ืองโทรศัพท์เคลื่อนที่จอสีที่สามารถรองรับบริการ MMS และใช้งานโครงข่าย GPRS/EDGE ได้มีแนวโน้มด้านราคาที่

ลดลงและมีการวางจําหน่ายเคร่ืองโทรศพัท์เคลื่อนที่ท่ีมีฟังก์ชัน่การทํางานที่หลากหลายยิ่งขึน้ อีกทัง้ตลาดโทรศพัท์เคลื่อนท่ีมือสองก็

มีขนาดใหญ่ ซึง่สามารถรองรับความต้องการของลกูค้าได้ดีในราคาท่ีต่ํากว่าโทรศพัท์เคลื่อนที่เคร่ืองใหม่ ดงันัน้ บริษัทเช่ือว่าบริการ

เสริมจะเป็นปัจจยัสําคญัปัจจยัหนึง่ที่ช่วยผลกัดนัการขยายตวัของรายได้ในอนาคต 

บริษัทยงัคงพฒันาและนําเสนอเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพ่ือปรับปรุงคณุภาพในการให้บริการเสริมอย่างต่อเน่ือง รวมทัง้ลดอปุสรรคในการ

ใช้บริการเสริมด้านข้อมลูโดยกําหนดอตัราค่าบริการท่ีเหมาะสมและจูงใจ และร่วมงานอย่างใกล้ชิดกบัพนัธมิตรผู้พฒันา Content 

และ Application ตา่ง ๆ รวมทัง้จดักิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ใช้บริการเสริมอย่างตอ่เน่ือง 

(ง) บริการระหว่างประเทศ 

บริการระหว่างประเทศ ได้แก่ บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศท่ีให้ลูกค้าของบริษัทสามารถโทรออกต่างประเทศโดยตรงผ่าน

โทรศัพท์เคลื่อนท่ีและบริการข้ามแดนอัตโนมัติ (International Roaming) ซึ่งบริษัทให้บริการแก่ลูกค้าของบริษัทเม่ือเดินทางออก

นอกประเทศ (Outbound) และแก่ผู้ เดินทางมายงัประเทศไทยและเช่ือมโยงโครงข่ายกบับริษัท (Inbound) 

ในปัจจุบนัลกูค้าของบริษัทท่ีโทรออกไปยงัต่างประเทศจะโทรผ่านโครงข่ายของ กสท. หรือทีโอที โดยบริษัทได้รวมค่าใช้บริการของ 

กสท. ไว้ในใบเรียกเก็บค่าบริการของลกูค้าระบบรายเดือนท่ีใช้บริการผ่านโครงข่ายของ กสท. เพ่ืออํานวยความสะดวกให้แก่ลกูค้า

ของบริษัทมากยิ่งขึน้ ส่วนลูกค้าระบบเติมเงินจะมีการตัดยอดค่าใช้บริการโดยอัตโนมัติจากบริษัท โดยบริษัทจะนําไปชําระหนี ้

คา่บริการกบั กสท. หรือทีโอทีในภายหลงัตามที่ กสท. และทีโอทีเรียกเกบ็ 
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ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2550 บจ. ดีแทค เนทเวอร์ค ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทได้รับใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมในการ

ให้บริการโทรศพัท์ทางไกลระหวา่งประเทศจาก กทช. ปัจจบุนั บจ. ดีแทค เนทเวอร์ค ได้เปิดให้บริการดงักลา่วแล้ว 

สําหรับบริการข้ามแดนอตัโนมติั ลกูค้าของบริษัททัง้ในระบบรายเดือนและระบบเติมเงินเม่ือเดินทางไปต่างประเทศจะสามารถใช้

โทรศพัท์เคลื่อนที่ผ่านเครือข่ายผู้ ร่วมให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนที่ในตา่งประเทศได้ทัว่โลก โดยปัจจบุนับริการดงักลา่วครอบคลมุพืน้ที่

ให้บริการ ดงันี ้

บริการข้ามแดนอัตโนมัต ิ จาํนวนประเทศ 
จาํนวน 

ผู้ให้บริการ 

บริการโทรออกและรับสายเรียกเข้า (Voice Roaming) และบริการรับสง่ข้อความตวัอกัษร 
(SMS Roaming) สําหรับผู้ใช้บริการระบบรายเดือน 

146 370 

บริการโทรออกและรับสายเรียกเข้า (Voice Roaming) และบริการรับสง่ข้อความตวัอกัษร 
(SMS Roaming) สําหรับผู้ใช้บริการระบบเติมเงิน 

26 36 

บริการรับสง่ข้อมลู (GPRS Roaming (และบริการรับสง่ข้อความมลัติมีเดีย (MMS Roaming) 96 225 

บริการเสริมอื่น ๆ (เช่น บริการแสดงหมายเลขเรียกเข้า บริการเตือนสายที่ไม่ได้รับ  
บริการโอนสายอตัโนมติั บริการระงบัการโทรออกหรือเรียกเข้า) 

140 350 

 

รายได้จากการให้บริการข้ามแดนอตัโนมติัสําหรับลกูค้าท่ีเดินทางออกนอกประเทศและผู้ เดินทางมายงัประเทศไทยนบัเป็นหนึ่งใน

บริการท่ีบริษัทให้ความสําคัญ ทัง้นี ้รายได้จากการให้บริการข้ามแดนอัตโนมัติขยายตัวอย่างต่อเน่ืองโดยมีสาเหตุหลักมาจาก

คณุภาพโครงข่ายที่พฒันาดีขึน้อย่างตอ่เน่ืองของบริษัทและการขยายตวัของธุรกิจท่องเที่ยวและสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ 

ท่ีมา บริษัท 

 

ธุรกิจท่องเท่ียวในประเทศมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อรายได้ของการให้บริการข้ามแดนอัตโนมัติที่ได้รับจากผู้ที่เดินทางเข้า

ประเทศ ซึง่ประกอบด้วยนกัท่องเท่ียวและนกัธรุกิจ ในสภาวะปกติช่วงไตรมาสท่ี  2 และไตรมาสที่ 3 ถือเป็นช่วงนอกฤดกูาลท่องเที่ยว

ของประเทศไทย รายได้จากการให้บริการข้ามแดนอตัโนมติัในรอบระยะเวลาดงักล่าวจึงต่ํากว่าในช่วงไตรมาสอื่น ในเดือนธันวาคม 

2547 ประเทศไทยประสบภยัพิบติัจากคลื่นสนึามิ ซึง่สง่ผลกระทบอย่างรุนแรงตอ่ธรุกิจท่องเท่ียว เหตกุารณ์ดงักลา่วมีผลทําให้รายได้

จากการให้บริการข้ามแดนอตัโนมติัของบริษัทในปี 2548 ลดลงเม่ือเทียบกบัรายได้รวมจากการให้บริการ ทัง้นี ้ตัง้แต่ปี 2549 ธุรกิจ

ท่องเที่ยวได้ฟื้นตัวดีขึน้จึงส่งผลให้รายได้จากการให้บริการข้ามแดนอัตโนมัติมีสดัส่วนเพ่ิมสงูขึน้ สําหรับปี 2550 รายได้จากการ

ให้บริการข้ามแดนอตัโนมติัเพ่ิมขึน้เพียงเล็กน้อยจากปีก่อน ส่วนหนึ่งมีสาเหตมุาจากสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศ และในปี 

2551 รายได้ในส่วนนีก้็เติบโตขึน้เพียงเล็กน้อยเน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวอันเป็นผลมาจากวิกฤติทางการเงินท่ีเกิดขึน้ใน

ประเทศสหรัฐอเมริกาและลกุลามไปทัว่โลก 

บริษัทคาดว่ารายได้จากการให้บริการโทรศพัท์ข้ามแดนอตัโนมัติ ซึ่งบริษัทดําเนินการผ่าน บจ. ดีแทค เนทเวอร์ค จะเพ่ิมสงูขึน้ใน

อนาคต เน่ืองจากบริษัทสามารถให้บริการโทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศแก่ลูกค้าได้โดยตรงตามใบอนุญาตประกอบกิจการ

โทรคมนาคมในการให้บริการโทรศพัท์ทางไกลระหวา่งประเทศท่ี บจ. ดีแทค เนทเวอร์ค ได้รับจาก กทช. 

 2549 2550 2551 

รายได้จากการให้บริการข้ามแดนอตัโนมติั คิดเป็นร้อยละของ
รายได้รวมจากการให้บริการ  

5 4 4 

รายได้รวมจากการให้บริการ (ล้านบาท) 47,013 64,491 66,600 
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(จ) ลูกค้ากลุ่มองค์กรธุรกิจ 

ลกูค้าในกลุม่องค์กรธุรกิจประกอบด้วยลกูค้าองค์กรที่เป็นนิติบคุคลทัง้กลุม่ธุรกิจขนาดใหญ่และกลุม่ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

(SMEs) ซึ่งครอบคลุมธุรกิจในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น การธนาคารและการเงิน (Banking and Finance) ธุรกิจการผลิต 

(Manufacturing) ธุ ร กิ จ ค้ าส่ งแล ะ ค้ าป ลี ก  (Wholesale and Retail) ก ารค้ าแล ะบ ริก าร (Services) ธุ ร กิ จ ก่ อ ส ร้างแล ะ

อสงัหาริมทรัพย์ (Construction and Property) ธุรกิจเทคโนโลยีและโซลชูั่นพาร์ทเนอร์ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานราชการ (State 

Enterprise and Government)  

บริษัทมุ่งเน้นให้มีการพัฒนาและนําเสนอบริการและโซลชูั่นแก่ลูกค้ากลุ่มองค์กรธุรกิจอย่างต่อเน่ือง ด้วยความหลากหลายและ

เหมาะสมของบริการและโซลชูัน่สําหรับแต่ละประเภทของอตุสาหกรรม เพ่ือช่วยเพ่ิมศกัยภาพในการแข่งขนัทางธุรกิจขององค์กรใน

แต่ละภาคอุตสาหกรรม เพ่ือให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ิมมากขึน้ โดยในปี 2551 บริษัทได้นําเสนอบริการและโซลูชั่น

เพ่ิมเติมเพ่ือรองรับความต้องการของลกูค้าที่หลากหลายมากขึน้ดงันี ้

• Corporate Prepaid บริการที่ช่วยลกูค้ากลุ่มองค์กรธุรกิจบริหารงบประมาณค่าโทรศพัท์ได้เต็มประสิทธิภาพสําหรับค่าโทร

ของพนักงานในแต่ละเดือน โดยลกูค้าสามารถจัดสรรค่าโทรให้พนักงานได้อย่างเหมาะสม โดยพนักงานสามารถเลือกใช้

โปรโมชัน่ต่าง ๆ จากบริษัท หรือแฮปปี ้ท่ีลงตวักบัการใช้งานของแต่ละคนและสามารถเปลี่ยนแปลงได้ เม่ือพนักงานใช้ค่า

โทรท่ีลกูค้าจดัสรรให้หมดแล้วก็สามารถเติมเงินได้เองด้วยบตัรเติมเงินหรือผ่านช่องทางอื่น ๆ ที่บริษัทจดัให้ รวมถึงปรับเพ่ิม

หรือลดคา่โทรให้กบัพนกังานได้ทกุเวลาตามความต้องการ    

• Vehicle Monitoring System บริการท่ีช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานระบบขนส่งอย่างเต็มประสิทธิภาพตาม

กําหนดการและแผนท่ีวางไว้ เพียงใช้ Data SIM ของบริษัทลูกค้าสามารถติดตามสถานะการปฏิบัติงานท่ีแท้จริงของทัง้

ยานพาหนะและพนกังานผู้ขบัข่ีได้แบบ Real Time ด้วยเครือข่ายสง่ข้อมลูความเร็วสงู EDGE/GPRS ของบริษัทที่ครอบคลมุ

พืน้ที่ให้บริการทัว่ประเทศ 

• Withholding Tax Calculation Service บริการท่ีช่วยจดัการการคํานวณภาษีหกั ณ ที่จ่ายโดยอตัโนมติั พร้อมแสดงยอดใน

ใบแจ้งคา่ใช้บริการทกุรอบชําระเงินอย่างแม่นยํา โดยไม่ต้องสมคัรหรือเสียคา่ใช้จ่ายใด ๆ เพ่ิมเติม    

นอกจากนี ้บริษัทยงัมุ่งเน้นให้ความสําคญัในเร่ืองการให้บริการต่อลกูค้ากลุ่มองค์กรธุรกิจอย่างต่อเน่ือง โดยแต่ละองค์กรจะได้รับ

การบริการหลงัการขายจากทีมงานท่ีจัดสรรมาดูแลโดยเฉพาะ รวมถึงได้รับสิทธิพิเศษและกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีจัดขึน้ให้โดยเฉพาะ

สําหรับลกูค้ากลุม่องค์กรธุรกิจ 

(ฉ) การให้บริการลูกค้า 

การให้บริการแก่ลกูค้าของบริษัทเป็นปัจจยัสําคญัประการหนึ่งท่ีทําให้บริษัทแตกต่างจากคู่แข่งขนั ดงันัน้ ปรัชญาองค์กรของบริษัท

จึงเน้นในเร่ืองการให้บริการท่ีเป็นมิตร ดูแลใส่ใจ และให้บริการสอดคล้องกบัความต้องการของลกูค้า ซึ่งเป็นการตอกยํา้ถึงความ

ตัง้ใจของบริษัทที่จะให้บริการอนัเป็นเลิศแก่ลกูค้า โดยบริษัทมุ่งพฒันาการให้บริการแก่ลกูค้าผ่านช่องทางตา่ง ๆ อย่างตอ่เน่ือง ดงันี ้

(1) Call Center  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 บริษัทมี Call Center 4 แห่ง ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จังหวัดปทุมธานี จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัด

สรุาษฏร์ธานี โดยมีพนกังานให้บริการลกูค้าทางโทรศพัท์ประมาณ 2,300 คน ซึ่งทําหน้าท่ีให้คําแนะนําการใช้บริการใหม่ ๆ ตอบข้อ

ซกัถามและแก้ไขปัญหาการใช้บริการ เปลี่ยนแปลงประเภทการใช้บริการ ให้ข้อมลูเก่ียวกบัค่าใช้บริการ รับแจ้งปัญหาการใช้บริการ

โครงข่ายและปัญหาอื่น ๆ รวมทัง้รับแจ้งเหตฉุกุเฉินตา่ง ๆ จากลกูค้า โดยสามารถให้บริการทัง้ในภาษาไทย ภาษาองักฤษ ภาษายาวี 

ภาษาจีน ภาษาพม่า และภาษาญ่ีปุ่ น และในอนาคตจะเปิดให้บริการภาษาอื่น ๆ เพ่ิมเติมอีก 
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ลกูค้าสามารถติดตอ่ Call Center ท่ีหมายเลข 1678 ได้ทัง้จากโทรศพัท์เคลื่อนที่และจากโทรศพัท์พืน้ฐานตลอด 24 ชัว่โมง ทกุวนัไม่

มีวนัหยดุ รวมทัง้สามารถติดตอ่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทหรือทางอีเมล์ได้เช่นกนั 

บริษัทตระหนกัถึงความสําคญัอย่างยิ่งต่อเปา้หมายการให้บริการท่ีดีเยี่ยมแก่ลกูค้าจงึได้นํากลยทุธ์การให้บริการลกูค้าเป็นกลุม่ย่อย 

โดยจดัแบ่งพนกังานให้บริการออกเป็นกลุ่มเพ่ือให้บริการและสร้างความสมัพนัธ์กบัลกูค้าในแตล่ะกลุ่มและรองรับความต้องการของ

ลกูค้าได้ตรงจุดมากยิ่งขึน้ อาทิ ลกูค้าระบบรายเดือน ลกูค้าระบบเติมเงิน ลกูค้าวยัรุ่นท่ีสนใจบริการเสริมต่าง ๆ ลกูค้า SMEs และ

ลกูค้ากลุม่องค์กรธุรกิจอื่น ๆ นอกจากนี ้บริษัทยงัได้จดัทีมงานเฉพาะเพ่ือดแูลกลุ่มลกูค้าที่ใช้บริการรับสง่ข้อมลูบนคอมพิวเตอร์ผ่าน

ระบบ GPRS และ EDGE เพ่ือให้คําแนะนําหรือแก้ไขปัญหาให้แก่ลกูค้า รวมทัง้ทีมงานรับแจ้งเหตฉุกุเฉินเพ่ือให้บริการแจ้งเลขหมาย

โทรศพัท์ของหน่วยงานราชการ โรงพยาบาลตา่ง ๆ หรือช่วยเหลือในการประสานงานให้แก่ลกูค้า 

สําหรับการสนบัสนนุการให้บริการข้อมลูต่าง ๆ นัน้ บริษัทได้พฒันาระบบให้บริการ Terminal Management เพ่ือให้พนกังานทราบ

ว่าผู้ ใช้บริการใช้โทรศพัท์เคลื่อนที่รุ่นใดและสามารถช่วยเหลือผู้ ใช้บริการในการตัง้ค่าโทรศพัท์เพ่ือใช้งานบริการ MMS GPRS หรือ 

EDGE ได้อย่างรวดเร็วและสะดวกมากขึน้ 

นอกจากนี ้บริษัทยงัได้พฒันาระบบโทรศพัท์อตัโนมติั (Interactive Voice Response System) ซึง่จะทําให้ผู้ ใช้บริการที่ติดต่อมายงั 

Call Center สามารถทํารายการบางประเภทได้ด้วยตนเองจากระบบอัตโนมัติท่ีได้ตัง้ไว้โดยไม่ต้องผ่านพนักงาน เช่น การตัง้ค่า

โทรศพัท์เพ่ือใช้บริการ GPRS หรือ EDGE และการสมคัรบริการเสริมตา่ง ๆ ได้ด้วยตนเอง นอกจากนี ้บริษัทยงัมีบริการสํารวจความ

พึงพอใจของลูกค้า (Post Call Satisfaction Survey) และการแจ้งข้อมูลระหว่างลูกค้ารอสายพนักงาน (Message on Hold) เพ่ือ

เพ่ิมความสะดวกให้กบัลกูค้าในการใช้บริการ Call Center มากยิ่งขึน้ ทัง้นี ้บริษัทยงัอยู่ระหว่างการพฒันาบริการใหม่ ๆ เพ่ิมขึน้อีก

อย่างตอ่เน่ือง ซึง่จะเน้นการให้บริการท่ีทําให้ลกูค้าใช้บริการได้อย่างสะดวกและมีคณุภาพมากยิ่งขึน้ 

(2) สํานกังานบริการ 

บริษัทได้ยกระดบัมาตรฐานการให้บริการในสํานกังานบริการทัว่ประเทศและเพ่ิมประเภทการให้บริการภายใต้แนวคิด World Class 

Service Quality ซึ่งจะอํานวยความสะดวกแก่ลูกค้าด้วยบริการต่าง ๆ อย่างครบครัน ณ จุดบริการเดียวอย่างรวดเร็ว เป็นกันเอง 

และทนัสมยั เพ่ือสร้างความประทบัใจให้แก่ลกูค้า รวมทัง้การแนะนําให้ลกูค้าหนัมาใช้บริการเสริมใหม่ ๆ ท่ีบริษัทนําเสนอมากขึน้ ณ 

วนัท่ี 31 ธันวาคม 2551 บริษัทมีสํานักงานบริการทัง้สิน้ 31 แห่ง โดยตัง้อยู่ในกรุงเทพมหานคร 18 แห่งและในจังหวดัใหญ่ ๆ ทัว่

ประเทศอีก 13 แห่ง ซึง่สํานกังานบริการของบริษัทจะตัง้อยู่ในย่านชมุชนหรือศนูย์การค้า 

บริการตา่ง ๆ ท่ีสํานกังานบริการจดัเตรียมไว้สําหรับลกูค้า อาทิ 

• บริการครบครัน ณ จุดเดียวหรือ One-Stop Service ซึ่งลกูค้าสามารถทํารายการต่าง ๆ เช่น เปิดใช้บริการ ชําระค่าบริการ 

เปลี่ยนโปรโมชัน่ เปิดหรือระงบัการโทรศพัท์ทางไกลระหวา่งประเทศ เปลี่ยนช่ือผู้จดทะเบียนใช้บริการ โอนเลขหมาย ขอซิม

การ์ดใหม่ สมคัรบริการเสริม และกิจกรรมสร้างความสมัพนัธ์กบัลกูค้า เป็นต้น 

• มุมให้บริการเสริม เป็นจุดนําเสนอบริการเสริมใหม่ ๆ ให้ลูกค้าได้รับทราบและทดลองใช้ด้วยตนเอง รวมทัง้บริการตัง้ค่า

โทรศัพท์เพ่ือใช้บริการ MMS GPRS หรือ EDGE บริการพิมพ์ภาพ ซึ่งลูกค้าสามารถพิมพ์ภาพจากเคร่ืองโทรศัพท์ได้ด้วย

ตนเอง 

• มุมบริการตนเอง ซึ่งลูกค้าสามารถดูข้อมูลหรือทํารายการต่าง ๆ ทางอินเตอร์เน็ตหรือผ่านคอมพิวเตอร์ออนไลน์ได้ด้วย

ตนเอง นอกจากนี ้ยงัมีกล้องเว็บแคมเพ่ือให้บริการโทรศพัท์ติดตอ่กบัเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการผ่านวีดีทศัน์ 
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• บริการ Queue Plus ซึง่บริษัทจดัทําขึน้เพ่ือจดัลําดบัการให้บริการและเพ่ือให้บริการได้ตรงตามความประสงค์ของลกูค้าแต่

ละกลุม่ 

(3) กลยทุธ์การบริหารงานลกูค้าสมัพนัธ์หรือ CRM 

ในสภาวะที่ตลาดมีการแข่งขนักนัอย่างรุนแรงและการนํากลยทุธ์ด้านราคามาใช้เพ่ือแสวงหาลกูค้า บริษัทตระหนกัดีถึงความสําคญั

ของการนํากลยุทธ์ CRM มาใช้เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีกับลูกค้าและเพ่ือรักษาฐานลูกค้า โดยบริษัทได้วิเคราะห์ข้อมูลความ

ต้องการของลกูค้าเพ่ือจดัทํากิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเหมาะสมกบัลกูค้าและช่วยในการรักษาฐานลกูค้า อาทิเช่น ประกันชีวิต Life Care, 

goood! reward สําหรับลกูค้าระบบรายเดือน และกิจกรรมบญัชีแฮปปีแ้บงค์สําหรับลกูค้าระบบเติมเงิน ซึ่งลกูค้าจะได้รับการเติม

เงินเพ่ิมเป็นโบนสัเม่ือมีการใช้บริการในจํานวนเงินท่ีกําหนดภายในระยะเวลา 3 เดือน เป็นต้น ทัง้นี ้บริษัทจะยงัคงพฒันานวตักรรม

ด้าน CRM เพ่ือรักษาและพฒันาความสมัพนัธ์ที่ดีกบักลุม่ลกูค้าอย่างตอ่เน่ือง 

(4) การปรับปรุงและพฒันาบคุลากร 

บริษัทมุ่งมัน่ในการรักษามาตรฐานการให้บริการ โดยได้จดัทําระบบติดตามตรวจสอบและทบทวนเพ่ือดแูลมาตรฐานการให้บริการ

ของเจ้าหน้าที่  Call Center และสํานักงานบริการอย่างต่อเน่ือง รวมทัง้กําหนดดัชนีและระดับค่ามาตรฐานเพ่ือวัดประเมิน

ประสิทธิภาพของเจ้าหน้าท่ีบริการ อาทิ ระยะเวลารอรับบริการเม่ือลูกค้าโทรเข้ามายัง Call Center หรือลูกค้าติดต่อสํานักงาน

บริการ จํานวนครัง้ท่ีโทรมารับบริการ จํานวนสายท่ีรับ ความถูกต้องของข้อมลูท่ีให้กับลกูค้า การวดัความพึงพอใจของผู้ ใช้บริการ 

เป็นต้น นอกจากนี ้บริษัทยงัได้จดัโครงการฝึกอบรมพนกังานอย่างตอ่เน่ืองเพ่ือรักษาระดบัมาตรฐานการให้บริการไว้ 

3.1.2 การจาํหน่ายและช่องทางการจาํหน่าย 

(ก) กิจกรรมทางการตลาด 

บริษัทใช้ช่ือ “ดีแทค” (DTAC) เป็นช่ือทางการค้ามาตัง้แต่ปี 2544 ซึง่กลายเป็นช่ือท่ีได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในประเทศไทย 

บริษัทเป็นผู้ ริเร่ิมนําเสนอนวตักรรมต่าง ๆ ด้านการตลาด รวมถึงการเปิดตวัผลิตภณัฑ์ บริการ และรายการส่งเสริมการขายใหม่ ๆ 

อย่างต่อเน่ือง กิจกรรมทางการตลาดนบัเป็นกลยทุธ์สําคญัท่ีจะสื่อสารให้ลกูค้ารับทราบและเข้าใจในบริการต่าง ๆ ท่ีบริษัทนําเสนอ

และตระหนักว่าบริษัทเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจและการดําเนินชีวิตของลูกค้า กิจกรรมทางการตลาดนอกเหนือจากการเปิดตัว

ผลิตภณัฑ์แล้วยงัประกอบด้วยกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างฐานะทางการตลาด ภาพลกัษณ์ขององค์กร และกิจกรรมเพ่ือสงัคม นอกจากนี ้

บริษัทยังทําการสํารวจตลาดอย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้เข้าใจความต้องการของลูกค้า ซึ่งจะช่วยให้การจัดทํากิจกรรมทางการตลาดมี

ประสิทธิภาพและสร้างความพงึพอใจสงูสดุให้แก่ลกูค้าได้มากยิ่งขึน้ 

บริษัทยงัจดักิจกรรมทางการตลาดกบัร้านค้าตวัแทนจําหน่ายและตวัแทนจําหน่ายประจําเขต (Distributor) เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์และ

บริการเพ่ือให้ร้านค้าและตวัแทนจําหน่ายประจําเขตเข้าใจถึงนวตักรรมต่าง ๆ ด้านการบริการ บริการเสริม และกลยทุธ์ด้านราคา 

รวมทัง้การพฒันาโครงข่ายของบริษัท นอกจากนี ้ยงัมีกิจกรรมที่ตวัแทนของบริษัทไปเยี่ยมร้านค้าเพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นและตรวจสอบ

การดําเนินงานและการให้บริการกบัลกูค้าของร้านค้าแตล่ะรายเพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายและมาตรฐานการให้บริการของบริษัท 

(ข) การจัดจาํหน่าย 

การจัดจําหน่ายนับเป็นเคร่ืองมือและช่องทางท่ีสําคัญในการสนับสนุนการดําเนินธุรกิจของบริษัทและการขยายเครือข่ายการจัด

จําหน่ายเพ่ือให้ลกูค้าสามารถใช้ผลิตภณัฑ์และบริการของบริษัทได้อย่างแพร่หลายและสะดวกสบายยิ่งขึน้ ขณะเดียวกนัก็เป็นการ

ขยายฐานลกูค้ารายใหม่และรักษากลุ่มลกูค้าปัจจุบนัไว้ ทัง้นี ้การจดัจําหน่ายชุดเลขหมายและบตัรเติมเงินของบริษัทมี 3 ช่องทาง

หลกัคือ  

(1) การจําหน่ายผ่านร้านดีแทค 



สว่นที่ 2 บริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์  บริษัท โทเท่ิล แอค็เซ็ส คอมมนูิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 

ข้อ 3 การประกอบธุรกิจแต่ละสายผลิตภณัฑ์ 

 

 

สว่นที่ 2 หน้า 37 

(2) การจําหน่ายผ่านตวัแทนจําหน่ายประจําเขต ซึง่จะเป็นผู้ช่วยกระจายสินค้าให้ร้านค้าตวัแทนจําหน่าย 

(3) การจําหน่ายผ่านร้านค้าปลีกท่ีมีเครือข่าย (Chain Store)  

(4) การจําหน่ายโดยบริษัทไปยงัลกูค้าโดยตรง  

ทัง้นี ้การจําหน่ายในช่องทางท่ี 1 - 3 จะกระทําผ่านยดีู ซึง่เป็นบริษัทร่วมของบริษัท (โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 25 ของจํานวนหุ้นท่ีได้

จําหน่ายแล้วทัง้หมดของยดีู) สว่นช่องทางที่ 4 บริษัทจะทําการจําหน่ายโดยตรงให้กบัลกูค้า  

ทัง้นี ้การจัดจําหน่ายสินค้าและบริการของบริษัทดังกล่าวอยู่ภายใต้สญัญา Service Level Agreement ที่ยูดีเข้าทํากับบริษัท ซึ่ง

สญัญาดังกล่าวได้กําหนดเง่ือนไขเก่ียวกับการตัง้ราคาและผลการดําเนินงาน โดยยูดีมีหน้าท่ีให้บริการเก่ียวกับช่องทางการจัด

จําหน่ายชุดเลขหมายและบตัรเติมเงิน ซึง่รวมถึงการจดัจําหน่าย การเก็บรักษา การเรียกคืนสินค้า และการประเมินความน่าเช่ือถือ

ของตวัแทนจําหน่ายประจําเขต อย่างไรก็ตาม บริษัทยงัคงบริหารงานการจดัจําหน่ายในสว่นท่ีเก่ียวกบัการติดตอ่กบัตวัแทนจําหน่าย

ประจําเขตและร้านค้า เพ่ือดูแลให้ตัวแทนจําหน่ายประจําเขตและร้านค้าได้รับสินค้าอย่างเพียงพอและได้รับข้อมูลเก่ียวกับ

ผลติภณัฑ์และบริการใหม่ ๆ ของบริษัทอยู่ตลอดเวลา 

ร้านดีแทค 

ร้านดีแทคเป็นช่องทางในการจดัจําหน่ายท่ีสําคญัและยงัเป็นช่องทางในการให้บริการลกูค้าของบริษัทอีกด้วย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 

2551 ร้านดีแทคมีจํานวนทัง้สิน้ 321 แห่ง ซึง่บริษัทเป็นผู้ ดําเนินการเองจํานวน 31 แห่ง และดําเนินการภายใต้สญัญาแฟรนไชส์กบั

บริษัทอีก 290 แห่ง  

จํานวนร้านดีแทค ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2551 

หน่วย : ร้าน 

สถานที่ บริษัทดาํเนินการเอง ร้านแฟรนไชส์ รวม 

กรุงเทพมหานคร 18 116 134 

จงัหวดัอื่น ๆ 13 174 187 

รวม 31 290 321 

 

ร้านดีแทคนับเป็นหนึ่งในเครือข่ายร้านค้าปลีกโทรศพัท์เคลื่อนท่ีและอุปกรณ์ รวมถึงการให้บริการหลงัการขายในด้านอื่น ๆ ท่ีใหญ่

ท่ีสุดรายหนึ่งในประเทศ ซึ่งลูกค้าสามารถเลือกซือ้เคร่ืองโทรศัพท์ ชุดเลขหมาย บัตรเติมเงิน และบริการเติมเงินอิเล็กทรอนิกส์ 

รวมทัง้อปุกรณ์สื่อสารอื่น ๆ และรับชําระคา่ใช้บริการและให้บริการหลงัการขายแกล่กูค้า นอกจากนี ้ร้านดีแทคบางสาขายงัให้บริการ

ซอ่มเคร่ืองโทรศพัท์เคลื่อนที่อีกด้วย 

ในปีท่ีผ่านมาร้านดีแทคได้มีการพฒันาให้เป็นสํานกังานบริการลกูค้าสาขาย่อย (DTAC Center) โดยมีการให้บริการที่เน้นรูปแบบ

ของ One-Stop Service ซึ่งสามารถทําธุรกรรมได้เหมือนกับ Service Hall และมีการให้บริการเพ่ิมขึน้โดยสามารถรับดําเนินการท่ี

หน้าร้านได้เอง 29 รายการ และรับเร่ืองส่งต่อให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องอีก 30 รายการ จากรายการการให้บริการท่ีร้านดีแทคสามารถ

ทําได้ โดยในจํานวนร้านดีแทคทัง้หมด 321 ร้าน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2551 ร้านดีแทคในกรุงเทพมหานครจํานวน 116 ร้าน และร้าน

ดีแทคในตา่งจงัหวดัอีก 174 ร้านได้ถกูพฒันาให้เป็นสํานกังานบริการลกูค้าสาขาย่อยแล้ว 

ในปัจจบุนับริษัทมีระบบตรวจเช็คและตรวจสอบการให้บริการและการดําเนินธุรกิจอย่างเป็นมาตรฐาน โดยจดัตัง้ทีมงานปฏิบติัการ 

กล่าวคือ ผู้ ให้การปรึกษาทางธุรกิจ (Business Consultant) ของบริษัทเข้าไปให้คําปรึกษาถึงการทํางานอย่างเป็นระบบเพ่ือให้เกิด
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ความพึงพอใจสงูสุดแก่ลูกค้าในทุกระดับ อีกทัง้ได้เน้นการฝึกอบรมให้แก่พนักงานของร้านแฟรนไชน์ในทุกระดับเพ่ือให้มีความรู้

ความสามารถในการให้บริการกบัลกูค้าอย่างเป็นมืออาชีพ 

ร้านค้าตัวแทนจาํหน่ายย่อยที่เป็นร้านจาํหน่ายโทรศัพท์ (Telecommunications Dealer) และร้านค้าทั่วไป (Non-
Telecommunications Dealer) 

นอกจากร้านดีแทคแล้ว บริษัทยงัมีเครือข่ายการจดัจําหน่ายสินค้าทัว่ประเทศผ่านตวัแทนจําหน่าย ซึง่ส่วนใหญ่เป็นร้านค้าปลีกหรือ

ร้านค้าปลีกท่ีมีเครือข่าย (Chain Stores) ท่ีจําหน่ายสินค้าและบริการด้านโทรศพัท์เคลื่อนท่ีให้แก่ผู้บริโภคเป็นหลกัหรือในบางกรณี

อาจจําหน่ายสินค้าตอ่ให้กบัตวัแทนจําหน่ายรายอื่นโดยการจําหน่ายผ่านยดีูทัง้หมด ยกเว้นร้านดีแทคท่ีบริษัทเป็นเจ้าของ  

ร้านค้าทัว่ไป ได้แก่ ร้านค้าปลีกซึง่จําหน่ายสินค้าตา่ง ๆ เช่น ร้านสะดวกซือ้ ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านขายหนงัสือ และสถานีบริการนํา้มนั 

เป็นต้น ซึ่งไม่มีธุรกิจหลกัเก่ียวข้องกับการจําหน่ายเคร่ืองโทรศพัท์หรืออุปกรณ์โทรคมนาคม รวมถึงตวัแทนให้บริการเติมเงินแบบ

อิเล็กทรอนิกส์ “แฮปปีอ้อนไลน์” ซึ่งปัจจุบนับริษัทได้ขยายช่องทางจําหน่ายผ่านร้านค้าทัว่ไปและตวัแทนจําหน่ายแฮปปีอ้อนไลน์

มากกวา่ 180,000 รายทัว่ประเทศ 

3.1.3 การพัฒนาด้านโครงข่าย 

ข้อมลูเก่ียวกบัสถานีโครงข่าย GSM มีดงันี ้

 2549 2550 2551 

จํานวนสถานีฐาน (แห่ง) 7,203 8,166 9,701 

 

บริษัทจะยงัคงพฒันาคณุภาพของโครงข่ายทัง้ในด้านการครอบคลมุพืน้ท่ีและความสามารถในการรองรับสญัญาณอย่างต่อเน่ือง 

โดยในปี 2547 บริษัทได้ริเร่ิมโครงการจัดหาอุปกรณ์สถานีรุ่นใหม่ทดแทนอุปกรณ์เดิมในพืน้ท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพ่ือให้

สามารถให้บริการด้านข้อมลูและรับสง่สญัญาณได้ดีขึน้กวา่เดิม 

ในปี 2551 บริษัทได้ติดตัง้สถานีฐานเพ่ิมขึน้จํานวน 1,535 สถานี ทําให้มีจํานวนสถานีฐานรวมเท่ากบั 9,701 สถานีทัว่ประเทศ และ

บริษัทได้ทําการพัฒนาคุณภาพและขีดความสามารถของสถานีฐานเพ่ือรองรับการเพ่ิมขึน้อย่างรวดเร็วของปริมาณการใช้งาน 

รวมทัง้การเพ่ิมขึน้ของฐานลกูค้าอย่างต่อเน่ือง กลยทุธ์หลกัในการพฒันาโครงข่ายของบริษัท คือ การพฒันาพืน้ท่ีการให้บริการให้

ครอบคลมุและพฒันาคณุภาพของสญัญาณ คณุภาพของสญัญาณ หมายถึง เสียงสญัญาณที่ชดัเจน สายไม่หลดุ หรือโทรออกไม่ได้ 

สามารถรองรับความต้องการใช้บริการด้านข้อมลูได้ และสามารถรองรับสญัญาณในช่วงเวลาท่ีมีการใช้งานสงูได้ บริษัทมุ่งมัน่ท่ีจะ

ริเร่ิมนวตักรรมด้านโครงข่ายเพ่ือการบริการที่ดีและเหนือกวา่คูแ่ข่งเสมอ 

ปัจจุบนัโครงข่ายของบริษัทครอบคลมุพืน้ที่ที่มีประชากรอาศยัอยู่ โดยเน้นพืน้ที่ชุมชนและสถานที่ท่องเท่ียว เป็นต้น จากการท่ีผู้ ให้

บริการใช้กลยทุธ์ด้านราคาในการแข่งขนัอย่างรุนแรงทําให้ปริมาณการใช้บริการเพ่ิมขึน้อย่างรวดเร็วและทําให้ผู้ ให้บริการบางราย

ประสบปัญหาช่องสญัญาณเต็ม บริษัทได้ตระหนักถึงปัญหานีแ้ละเร่งลงทุนเพ่ือขยายความสามารถในการรองรับสญัญาณของ

โครงข่ายของบริษัท  

นอกจากนี ้บริษัทยังได้พัฒนาเทคโนโลยีด้านโครงข่ายเพ่ือให้ลูกค้าสามารถใช้บริการเสริมต่าง ๆ ได้ โดยบริษัทได้เปิดให้บริการ

โครงข่าย GPRS และบริการ MMS ทัว่ประเทศเป็นครัง้แรกในเดือนพฤศจิกายน 2544 และเดือนกุมภาพนัธ์ 2546 ตามลําดบั และ

บริษัทได้พฒันาโครงข่าย EDGE ให้ครอบคลมุพืน้ที่ทัว่ประเทศเสร็จสมบรูณ์ในปี 2550 เพ่ือรองรับการใช้บริการด้านข้อมลูที่ต้องการ

การส่งข้อมลูด้วยความเร็วสงู โดยเฉพาะในกลุ่มลกูค้าองค์กรธุรกิจเน่ืองจากโครงข่าย EDGE สามารถรับส่งข้อมลูด้วยความเร็วสงู

กว่าโครงข่าย GPRS ในอัตรา 3-4 เท่า (ขึน้อยู่กับตัวแปรต่าง ๆ) การพัฒนาโครงข่าย EDGE ยังสอดคล้องกับตลาดเคร่ือง

โทรศพัท์เคลื่อนที่ซึง่สามารถรองรับฟังก์ชัน่ EDGE ได้เพ่ิมมากขึน้ 
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3.2 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 

3.2.1 ตลาดการให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่ 

ในปัจจุบันตลาดการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีมีผู้ ประกอบการหลัก 3 ราย ได้แก่ เอไอเอส (รวมดีพีซี ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ 

เอไอเอส) ทรูมูฟ และบริษัท โดยบริษัทให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีภายใต้ช่ือทางการค้า “ดีแทค” (DTAC) ตัง้แต่ปี 2544 ด้วย

นโยบายการนําเสนอนวตักรรมด้านผลิตภณัฑ์และบริการท่ีตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 

บริษัทมีส่วนแบง่ทางการตลาดของจํานวนผู้ใช้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีและสว่นแบ่งทางการตลาดด้านรายได้ประมาณร้อยละ 30.2 

และร้อยละ 31.8 ตามลําดบั  

ในการให้บริการด้านโทรคมนาคมในประเทศไทยนัน้ ผู้ประกอบการเอกชนมีส่วนร่วมในการให้บริการด้านการสื่อสาร โดยเป็นการ

ให้บริการภายใต้สัญญาร่วมการงานกับรัฐวิสาหกิจสองแห่ง ซึ่งปัจจุบันได้แปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชนจํากัดแล้ว ได้แก่  

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

การงานในช่วงหลงัปี 2533 เพ่ือให้รัฐวิสาหกิจทัง้สองแห่งนัน้สามารถตอบสนองต่อความต้องการด้านโทรคมนาคมและการให้บริการ

ด้านการสื่อสารไร้สายที่เพ่ิมขึน้ในประเทศได้ 

ในลกัษณะการดําเนินการแบบ “สร้าง-โอน-ดําเนินการ” (Build-Transfer-Operate) นัน้ ผู้ประกอบการเอกชนในฐานะผู้ รับสมัปทาน

จะเป็นผู้ลงทนุสร้างโครงข่ายพร้อมกับโอนกรรมสิทธิในอุปกรณ์โครงข่ายเหล่านัน้ให้แก่หน่วยงานเจ้าของสมัปทาน โดยหน่วยงาน

เจ้าของสมัปทานให้สิทธิแก่ผู้ประกอบการเอกชนในการใช้อปุกรณ์โครงข่ายเหล่านัน้ตลอดอายสุญัญาร่วมการงานแต่เพียงผู้ เดียว 

และมีสิทธิดําเนินกิจการให้บริการโทรศพัท์เคลือนท่ีแก่ประชาชนโดยต้องชําระส่วนแบ่งรายได้ให้กบัหน่วยงานเจ้าของสมัปทานเพ่ือ

แลกเปลี่ยนกบัสิทธิในการใช้คลื่นความถ่ีท่ีได้รับการจดัสรร 

บริษัทให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีภายใต้ช่ือทางการค้า “ดีแทค” (DTAC) ซึง่ให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนที่ในประเทศไทยในย่านความถ่ี 

800 เมกะเฮิรตซ์ และในย่านความถ่ี 1800 เมกะเฮิรตซ์ โดยบริษัทได้รับสมัปทานจาก กสท. ในการให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนที่เป็น

ระยะเวลา 27 ปี ภายใต้สญัญาร่วมการงานในรูปแบบของสญัญา “สร้าง-โอน-ดําเนินการ” (Build-Transfer-Operate) ซึ่งสญัญา

ร่วมการงานดงักล่าวจะสิน้สดุในปี 2561 และบริษัทต้องชําระสว่นแบ่งรายได้ให้แก่ กสท. ตัง้แต่ปี 2534 (โปรดพิจารณารายละเอียด

เพ่ิมเติมในสว่นท่ี 2 ข้อ 13.1.1 - รายละเอียดสญัญาร่วมการงานและสญัญาแก้ไขเพ่ิมเติม) นอกจากนี ้บริษัทได้ลงนามรับทราบและ

ตกลงท่ีจะปฏิบติัตามข้อตกลงการคิดค่าเช่ือมโยงโครงข่าย (Access Charge) ระหว่าง กสท. และทีโอทีเพ่ือสิทธิในการใช้โครงข่าย

ของทีโอที (โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในส่วนท่ี 2 ข้อ 13.1.2 - ข้อตกลงการเช่ือมโยงโครงข่าย พ.ศ. 2537 และบันทึก

ข้อตกลงระหวา่งบริษัทและ กสท. ลงวนัท่ี 22 กมุภาพนัธ์ 2537 และข้อ 13.1.3 - ข้อตกลงการเช่ือมโยงโครงข่าย พ.ศ. 2544) 

อนึ่ง บริษัทได้บรรลเุป้าหมายจํานวนผู้ใช้บริการเพ่ิมขึน้สทุธิ (Net Additional Subscribers) โดย ณ สิน้ปี 2551 มีจํานวนผู้ใช้บริการ

เพ่ิมขึน้สทุธิอยู่ท่ีประมาณ 2.9 ล้านเลขหมายเม่ือเทียบกบัสิน้ปี 2550 บริษัทมียอดผู้ใช้บริการ ณ สิน้ปี 2551 ทัง้สิน้ 18,682,076 ราย 

และมีส่วนแบ่งทางการตลาดของจํานวนผู้ใช้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีประมาณร้อยละ 30.2 ซึง่เพ่ิมขึน้จากสิน้ปี 2550 เล็กน้อย ซึง่มี

สว่นแบง่ทางการตลาดของจํานวนผู้ใช้บริการประมาณร้อยละ 29.7 

ในส่วนของสว่นแบง่ทางการตลาดของรายได้ของบริษัทนัน้มีการเติบโตอย่างตอ่เน่ืองตัง้แตปี่ 2547 โดยมีสว่นแบ่งทางการตลาดของ

รายได้เท่ากับร้อยละ 31.2 ณ สิน้ปี 2550 เพ่ิมเป็นร้อยละ 31.8 ณ สิน้ปี 2551 โดยแนวโน้มการเพ่ิมขึน้ของส่วนแบ่งทางการตลาด

ของรายได้เป็นผลมาจากแนวโน้มการเพ่ิมขึน้ของส่วนแบ่งทางการตลาดของจํานวนผู้ ใช้บริการและความสําเร็จในการดําเนิน

นโยบายด้านราคาท่ีมีประสิทธิภาพมากขึน้ 
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ส่วนแบ่งทางการตลาดของจาํนวนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่และรายได้ของบริษัท 
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28.1%

26.3%
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จํานวนผู้ใช้บริการ รายได้

 
ท่ีมา แหลง่ข้อมลูของเอไอเอส ดีพีซี ทรูมฟู และฮทัชิสนั ได้มาจากข้อมลูท่ีเปิดเผยอยู่ในเว็บไซต์ของบริษัทดงักล่าวและข้อมลูจากการประมาณการของ

บริษัท 
หมายเหตุ 
(1) ในเดือนเมษายน 2548 บริษัทได้เปล่ียนนโยบายการตัดเลขหมายออกจากระบบจึงทําให้จํานวนเลขหมายท่ีถูกตัดออกจากระบบสงูกว่าปกติและ

สง่ผลตอ่การคํานวณส่วนแบง่ทางการตลาดในปี 2548 – 2551 

(2) ในปี 2550 บริษัทได้เปล่ียนวิธีนบัจํานวนผู้ใช้บริการระบบเติมเงินเพื่อให้สอดคล้องกบัหลกัปฏิบติัท่ีใช้ในต่างประเทศ จากรวมทกุเลขหมายท่ียงัอยู่ใน
ระยะเวลา 45 วนัหลงัจากสิน้สดุ Validity ตามอายุท่ีกําหนดไว้ของซิมการ์ด เป็นรวมทุกเลขหมายท่ียงั Active อยู่ โดยไม่รวมเลขหมายท่ีไม่ได้ใช้งาน
เกิน 90 วนั แม้ว่ายงัคงมี Validity ตามอายท่ีุกําหนดไว้ของซิมการ์ดก็ตาม ซึง่สง่ผลตอ่การคํานวณส่วนแบง่ทางการตลาดในปี 2550 เป็นต้นไป 

 

บริษัทมีจํานวนผู้ใช้บริการเพ่ิมขึน้สทุธิ (Net Additional Subscribers) ในปี 2551 ถึง 2.9 ล้านราย โดยเป็นผลมาจากการท่ีบริษัทมี

รายการส่งเสริมการขายท่ีดงึดดูใจลกูค้าหลายรายการ เช่น ซิมแฮปปี ้ซิมเปิล้ ซิมม่วนซื่น ซิมราคาประหยดั และซิมรับสายรับทรัพย์ 

โปรโมชั่นบุฟเฟ่ต์ทัง้ของระบบรายเดือนและระบบเติมเงิน รวมทัง้โปรโมชั่น WE Half-Price และ Lite ของระบบรายเดือน เป็นต้น 

โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2551 บริษัทมีฐานลกูค้าในระบบรายเดือนและระบบเติมเงินคิดเป็นร้อยละ 13.2 และร้อยละ 86.8 ของ

จํานวนฐานลกูค้าทัง้หมดของบริษัทตามลําดบั บริษัทคาดว่าฐานลกูค้าระบบเติมเงินยงัมีแนวโน้มที่จะเติบโตในอตัราที่สงูกว่าฐาน

ลกูค้าระบบรายเดือนอยู่ต่อไป ซึง่จะทําให้สดัส่วนฐานลกูค้าระบบเติมเงินเพ่ิมสงูขึน้เร่ือย ๆ โดยบริษัทคาดว่าผู้ ใช้บริการรายใหม่ใน

ตลาดจะมาจากพืน้ที่ในตา่งจงัหวดัเป็นหลกั 
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สัดส่วนฐานลูกค้าระบบเตมิเงนิและระบบรายเดือน  

6,327 7,212
10,189

13,699
16,212

1,277
1,465

2,036

2,073

2,470

7,604
8,677

12,225

15,772

18,682

2547 2548 2549 2550 2551

ระบบเติมเงิน ระบบรายเดือน
 

หมายเหตุ  
คําจํากัดความของจํานวนผู้ ใช้บริการท่ีบริษัทใช้เป็นคําจํากัดความท่ีอ้างอิงกับหลกัปฏิบติัท่ีใช้ในต่างประเทศ อนึ่ง ตัง้แต่ปี 2550 บริษัทได้เปล่ียนคําจํากัด
ความของจํานวนผู้ใช้บริการของระบบเติมเงินใหม่เพื่อให้สะท้อนตวัเลขจํานวนผู้ใช้บริการท่ีมีการใช้งานจริง 

• จํานวนผู้ใช้บริการตามคําจํากดัความเดิม คือ รวมทกุเลขหมายท่ียงัอยู่ในระยะเวลา 45 วนัหลงัจากสิน้สดุ Validity ตามอายท่ีุกําหนดไว้ของซิมการ์ด 

• จํานวนผู้ ใช้บริการตามคําจํากัดความใหม่ คือ รวมทุกเลขหมายท่ียงั Active อยู่ โดยไม่รวมเลขหมายท่ีไม่ได้ใช้งานเกิน 90 วนั แม้ว่ายงัคงมี Validity 
ตามอายท่ีุกําหนดไว้ของซิมการ์ดก็ตาม 

 

ตลาดโทรศพัท์เคลื่อนท่ีของประเทศไทยนบัว่ามีการเติบโตอย่างต่อเน่ืองเป็นอย่างมากในช่วง 3-4 ปีท่ีผ่านมา โดยมีอตัราผู้ใช้บริการ

โทรศพัท์เคลื่อนท่ีตอ่จํานวนประชากร (Penetration Rate) ขยายตวัเพ่ิมขึน้จากประมาณร้อยละ 63 ในปี 2549 เป็นประมาณร้อยละ 

94 ในปี 2551 บริษัทเช่ือว่าตลาดโทรศพัท์เคลื่อนที่จะยงัคงขยายตวัต่อไปทัง้ในด้านรายได้และจํานวนผู้ใช้บริการแต่ในอตัราท่ีลดลง

จากในอดีตที่ผ่านมา 

Penetration Rate ในประเทศไทย 

27.1 30.4
40.2

53.2
62.3

43%
48%

63%

82%
94%

2547 2548 2549 2550 2551

จํานวนผู้ใช้บริการรวม (ล้านเลขหมาย) จํานวนผู้ใช้บริการต่อประชากรรวม

 
ท่ีมา ประมาณการของบริษัท 
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ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทมียอดผู้ ใช้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีประมาณ 18.7 ล้านราย เพ่ิมขึน้จากจํานวน 15.8 ล้านราย ณ 

ช่วงเวลาเดียวกนัของปี 2550 หรือคิดเป็นอตัราการเติบโตร้อยละ 18.5 โดยมียอดผู้ ใช้บริการระบบเติมเงินประมาณ 16.2 ล้านราย 

หรือคิดเป็นร้อยละ 86.8 ของจํานวนผู้ใช้บริการทัง้หมดของบริษัท  

บริษัทคาดว่า Penetration Rate จะเพ่ิมขึน้จนครอบคลมุเท่ากบัจํานวนประชากรของประเทศได้ภายใน 2-3 ปีข้างหน้า เน่ืองจากมี

การขยายเครือข่ายไปในพืน้ที่ต่างจังหวัดมากขึน้และซิมการ์ดมีราคาถูกลง ประกอบกับราคาโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ลดต่ําลงอย่าง

ตอ่เน่ือง ผู้ให้บริการทัง้สามราย ได้แก่ เอไอเอส (รวมดีพีซี ซึง่เป็นบริษัทย่อยของเอไอเอส) ทรูมฟู และบริษัทมีสว่นแบ่งทางการตลาด

รวมกนัอยู่ประมาณร้อยละ 98 

ตัง้แต่ปี 2548 ธุรกิจการให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีมีการแข่งขนัด้านราคาเพ่ิมขึน้เพ่ือดึงดดูลกูค้าในรูปแบบของผลิตภณัฑ์ใหม่ท่ีนํา

ออกสู่ตลาดและปริมาณของรายการส่งเสริมการขายท่ีผู้ ให้บริการแต่ละรายนําเสนอ ส่งผลให้บริษัทต้องปรับกลยทุธ์ทางการตลาด

โดยเน้นการจดัอตัราค่าบริการสําหรับลกูค้าทัง้ระบบเติมเงินและระบบรายเดือนให้เหมาะสมกบัการใช้งานของลกูค้าในแต่ละกลุ่ม 

นอกจากนี ้ในเดือนกมุภาพนัธ์ 2550 ได้มีการคิดค่าเช่ือมต่อโครงข่ายระหว่างผู้ ให้บริการโทรคมนาคมเป็นครัง้แรก ซึ่งส่งผลกระทบ

ต่อการแข่งขนัระหว่างผู้ ให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีอย่างมีนยัสําคญั อนึ่ง รายได้เฉลี่ยต่อเลขหมายต่อเดือนของลกูค้า (ARPU) ใน

ระบบเติมเงินลดลงจาก 298 บาทในปี 2548 เป็น 269 บาทในปี 2549 แต่จากการนําค่าเช่ือมต่อโครงข่ายเข้ามารวมในการคํานวณ 

ทําให้รายได้เฉลี่ยต่อเลขหมายต่อเดือนของลกูค้าในระบบเติมเงินเพ่ิมขึน้เป็น 297 บาทในปี 2550 และลดลงเหลือ 255 บาทในปี 

2551 สําหรับรายได้เฉลี่ยต่อเลขหมายต่อเดือนของลกูค้าระบบรายเดือนลดลงจาก 953 บาทในปี 2548 เป็น 809 บาทในปี 2549 

แต่จากการนําค่าเช่ือมต่อโครงข่ายเข้ามารวมในการคํานวณ ทําให้รายได้เฉลี่ยต่อเลขหมายต่อเดือนของลูกค้าระบบรายเดือน

เพ่ิมขึน้เป็น 823 บาทในปี 2550 และลดลงเป็น 711 ในปี 2551 ดงันัน้ รายได้เฉลี่ยตอ่เลขหมายตอ่เดือนของทัง้สองระบบ (Blended 

ARPU) จึงลดลงจาก 406 บาทในปี 2548 เป็น 356 บาทในปี 2549 ก่อนจะเพ่ิมขึน้เป็น 374 บาทในปี 2550 และลดลงเป็น 309 

บาทในปี 2551 ซึ่งสาเหตทุี่ ARPU ลดลงจากภาพรวมในปี 2548 เน่ืองมาจากการนําเสนอรายการส่งเสริมการขายรูปแบบใหม่ใน

รูปแบบบุฟเฟ่ต์หรือแบบ Per Call โดยรายการส่งเสริมการขายรูปแบบนีไ้ด้จํากัดค่าใช้จ่ายท่ีลกูค้าต้องชําระต่อเดือนทําให้ไม่เกิด

ความสมัพนัธ์ระหวา่งปริมาณการใช้งานโทรศพัท์ของลกูค้าและรายได้ท่ีบริษัทได้รับจากลกูค้ารายนัน้ ๆ และสาเหตท่ีุ ARPU เพ่ิมขึน้

ในปี 2550 เน่ืองมาจากการรวมคา่เช่ือมตอ่โครงข่ายเข้าไปในการคํานวณ ซึง่ถ้าหากไม่รวมคา่เช่ือมตอ่โครงข่ายแล้ว ARPU จะลดลง

อย่างต่อเน่ืองจนถึงปี 2551 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการเพ่ิมขึน้ของจํานวนผู้ใช้บริการที่ใช้บริการโทรศพัท์เคลื่อนที่มากกว่าหนึ่งเลข

หมายและสภาวะเศรษฐกิจท่ีไม่เอือ้อํานวย 

ในภาวะการแข่งขนัดงักล่าวข้างต้น รวมถึงสภาวะเศรษฐกิจท่ีไม่เอือ้อํานวย บริษัทต้องเผชิญกบัความท้าทายในการรักษาส่วนแบ่ง

ทางการตลาด โดยเน้นความคุ้มค่าในการใช้บริการด้านเสียง ด้านข้อมลู การพฒันาคณุภาพโครงข่าย และการขยายช่องทางการจดั

จําหน่าย  

บริษัทมีความมุ่งมัน่ท่ีจะเป็นผู้ นําทางนวตักรรม ซึ่งรวมถึงความหลากหลาย คุณภาพของสินค้า การบริการในด้านต่าง ๆ และการ

พฒันาศกัยภาพของเครือข่ายให้มีคณุภาพและครอบคลมุทัว่ประเทศ 

3.2.2 กลยุทธ์หลักของบริษัท 

ตลอดระยะเวลา 4 ปีท่ีผ่านมา บริษัทสามารถรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดของจํานวนผู้ ใช้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ี (Market Share 

of Subscribers) ไว้ท่ีระดบัร้อยละ 29 ถึงร้อยละ 30 พร้อมทัง้สามารถเพ่ิมส่วนแบ่งทางการตลาดในด้านรายได้ (Market Share of 

Revenues) ได้อย่างต่อเน่ืองตลอดระยะเวลา 5 ปีท่ีผ่านมา โดยบริษัทให้ความสําคัญกับการเติบโตของรายได้และสัดส่วนการ

ขยายตวัของตลาด และบรรลผุลตามท่ีได้ตัง้เปา้หมายไว้ด้วยกลยทุธ์หลกัดงัตอ่ไปนี ้
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• การนําเสนอนวัตกรรมด้านบริการ 

แนวคิดการนําเสนอนวตักรรมท่ีบริษัทนํามาใช้มิได้เก่ียวข้องกบัเร่ืองเทคโนโลยีเท่านัน้ แต่รวมถึงนวตักรรมด้านบริการรูปแบบใหม่ ๆ 

ที่สามารถตอบสนองความต้องการและวิถีชีวิตของลกูค้าได้เป็นอย่างดี นวตักรรมด้านการจดัจําหน่ายและนําเสนอบริการต่อลกูค้า 

รวมทัง้การพฒันานวตักรรมด้านช่องทางการจดัจําหน่าย เพ่ือให้บริการลกูค้าได้ดียิ่งขึน้  

บริษัทเป็นผู้ นําท่ีริเร่ิมรูปแบบใหม่ ๆ ในการประกอบธุรกิจด้านโทรคมนาคมของประเทศ โดยลกูค้าต่างให้การยอมรับว่า ”ดีแทค”  

(DTAC) คือ ผู้ ให้บริการซึ่งเป็นผู้ นําด้านนวัตกรรมต่าง ๆ (โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในส่วนท่ี 2 ข้อ  3.1 - ลักษณะการ

ให้บริการ) 

• การเสริมสร้างฐานะทางการตลาดให้แข็งแกร่ง 

บริษัทได้สร้างฐานะทางการตลาดของบริษัทให้แข็งแกร่งโดยมุ่งเน้นกลยทุธ์ใน 3 ด้านเพ่ือสร้างความแตกตา่งจากคูแ่ข่ง ดงันี ้ 

(1) การวางตําแหน่งทางการตลาด 

บริษัทได้วางตําแหน่งทางการตลาดให้เป็นทางเลือกหนึ่งท่ีถูกใจลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นด้านคุณภาพของการให้บริการ การคิดค้น

ผลติภณัฑ์และบริการใหม่ ๆ ให้เหมาะสมกบัความต้องการของลกูค้า 

(2) ช่องทางการจดัจําหน่าย 

บริษัทได้ขยายช่องทางการจัดจําหน่ายไปสู่ร้านค้าประเภทอื่นนอกเหนือจากร้านค้าโทรศัพท์มากขึน้ เพ่ือให้สามารถเข้าถึงและ

กระจายการจดัจําหน่ายไปสู่ลกูค้าได้มากขึน้ รวมถึงการเพ่ิมจํานวนผู้ให้บริการเติมเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะการขยายช่อง

ทางการจดัจําหน่ายไปพร้อมกบัการขยายสญัญาณโทรศพัท์เคลื่อนท่ีไปยงัพืน้ที่ห่างไกลในชนบท เพ่ือรองรับจํานวนลกูค้าที่เพ่ิมขึน้

ในพืน้ท่ีเหลา่นัน้ 

(3) การบริการลกูค้า 

บริษัทตระหนกัดีถึงความสาํคญัในคณุภาพการให้บริการลกูค้า โดยบริษัทใส่ใจในทกุรายละเอียดและมุง่มัน่ที่จะช่วยเหลือดแูลลกูค้า

อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในทุก ๆ ด้านท่ีมีการให้บริการ นอกจากนี ้บริษัทได้ออกแคมเปญ “feel goood” เม่ือประมาณ

ปลายปี 2550 เพ่ือสร้างประสบการณ์ในการใช้บริการท่ีดีให้กบัลกูค้า และยงัเป็นการเสริมสร้างแบรนด์ของบริษัทให้แข็งแกร่งยิ่งขึน้ 

• โครงสร้างองค์กรที่มีประสิทธิภาพ 

บริษัทเช่ือมัน่และตระหนกัถึงความสําคญัของการมีโครงสร้างองค์กรท่ีมีประสิทธิภาพ อนัจะช่วยส่งเสริมและสนับสนนุการดําเนิน

ธุรกิจของบริษัทให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจท่ีบริษัทได้ตัง้ไว้ จุดเด่นประการหนึ่งขององค์กรของบริษัทคือความพร้อมที่จะ

เปลี่ยนแปลงและมีทัศนคติในเชิงบวกเพ่ือให้สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงท่ีเป็นไปอย่างรวดเร็วและการแข่งขันท่ีรุนแรงใน

ตลาด ในปี 2551 บริษัทได้ปรับโครงสร้างองค์กรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ การพัฒนาปรับปรุง และการ

ประสานงานระหว่างหน่วยงานให้สอดคล้องกับตลาดและสภาวะการแข่งขนัท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยแบ่งฝ่ายงาน

หลกัออกเป็น 5 กลุม่ รายงานตรงตอ่ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ดงันี ้

(1) กลุ่มพาณิชย์ รับผิดชอบการจําหน่ายและการจัดจําหน่าย รวมทัง้การแนะนําผลิตภัณฑ์ใหม่และรายการส่งเสริมการขาย 

บริการเสริมตา่ง ๆ และกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัการให้บริการในระบบเติมเงินและระบบรายเดือน 

(2) กลุ่มลูกค้า รับผิดชอบการบริการหลงัการขาย ซึ่งประกอบด้วยการบริการลูกค้า ดีแทคช็อป ศูนย์บริการลกูค้า และ Call 

Center 
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(3) กลุ่มเทคโนโลยี รับผิดชอบการพัฒนาเทคโนโลยีทัง้หมดเพ่ือสนับสนุนธุรกิจและการประกอบการของบริษัท รวมถึงงาน

พฒันาโครงข่ายและระบบสารสนเทศ 

(4) กลุ่มการเงินและบญัชี รับผิดชอบการบริหารงานด้านการเงิน การบญัชี งบประมาณทัง้หมด รวมทัง้ตรวจสอบและควบคมุ

การใช้จ่ายของทกุหน่วยงานในบริษัท การลงทนุ และการระดมทนุ 

(5) กลุม่ People รับผิดชอบการบริหารงานด้านบคุลากร การพฒันาองค์กร และกระบวนการทํางาน 

นอกจากนี ้ยงัมีสายงาน Legal สายงาน Regulatory และสายงาน Media Relations ซึง่รายงานตรงตอ่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

3.2.3 แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรม 

บริษัทคาดวา่ธุรกิจโทรคมนาคมจะยงัคงมีการเติบโตอย่างตอ่เน่ืองและยงัไม่ถึงจดุอิ่มตวัของตลาด และคาดวา่อตัราส่วนจํานวนเลข

หมายโทรศพัท์เคลื่อนที่ต่อประชากร (Penetration Rate) จะเพ่ิมขึน้จนครอบคลมุเท่ากบัจํานวนประชากรได้ภายใน 2-3 ปีข้างหน้า 

อย่างไรก็ดี การเติบโตดงักล่าวขึน้อยู่กบัปัจจยัหลายประการ อาทิเช่น การเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย การขยายพืน้ท่ีให้บริการ และ

สภาพเศรษฐกิจ 

การขยายตัวของลูกค้าระบบเติมเงินจะเป็นตัวผลักดันตลาดโดยรวม โดยฐานผู้ ใช้บริการรายใหม่มีแนวโน้มท่ีจะขยายตัวสู่

ตา่งจงัหวดัมากขึน้อนึ่ง ลกูค้าในระบบรายเดือนมีสดัสว่นอยู่ประมาณร้อยละ 13.2  ของฐานลกูค้าทัง้หมดและยงัคงเป็นฐานลกูค้าที่

สร้างรายได้ที่สําคญันอกจากนี ้ลกูค้ากลุม่องค์กรธุรกิจก็เป็นกลุม่ลกูค้าท่ีมีศกัยภาพในการสร้างรายได้ในอนาคต 

ตลาดให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีเป็นตลาดท่ีเน้นกลยุทธ์ในด้านการส่งเสริมการขายเป็นหลกั บริษัทมีแผนท่ีจะนําเสนอกิจกรรม

ทางการตลาดรูปแบบใหม่ ๆ ในอนาคตซึ่งคาดว่าจะส่งผลให้มีจํานวนผู้ ใช้บริการเพ่ิมมากขึน้ นอกจากนี ้บริษัทจะเน้นการนําเสนอ

รูปแบบการคิดอัตราค่าบริการท่ีสร้างสรรค์เพ่ือกระตุ้นปริมาณการใช้บริการและป้องกันความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึน้ อนึ่ง เน่ืองจาก

ผู้ใช้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีมีความต้องการท่ีซบัซ้อนมากขึน้จึงจําเป็นท่ีจะต้องมีการนําเสนอบริการรูปแบบใหม่ ๆ ท่ีสอดคล้องกบั

ความต้องการของลกูค้าแต่ละกลุ่ม การแบง่กลุ่มประเภทของลกูค้า (Segmentation) รวมทัง้การให้บริการท่ีมีคณุภาพเป็นกลยทุธ์ท่ี

สําคญัในการรักษาฐานลกูค้าปัจจุบันไว้ แม้ว่าบริการด้านเสียงจะยังคงเป็นฐานรายได้หลกัของบริษัท แต่รายได้จากบริการเสริม

โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริการทางข้อมลูจะเป็นตวักระตุ้นการเติบโตของรายได้ในอนาคตอนัใกล้ ซึง่การให้บริการเสริมท่ีดีต้องมีโครงข่าย

ท่ีมีคุณภาพรองรับ บริษัทจะยงัคงเน้นการสร้างสรรค์นวตักรรมด้านผลิตภัณฑ์ การพัฒนาคุณภาพโครงข่ายและบริการ และการ

บริการลกูค้าอย่างตอ่เน่ืองตอ่ไป  

3.2.4 การกาํกบัดูแลการประกอบกจิการโทรคมนาคมในประเทศไทย 

ในปัจจบุนั การประกอบกิจการโทรคมนาคมอยู่ภายใต้กฎหมายหลกัสองฉบบั ได้แก่ พรบ. องค์กรจดัสรรคลื่นความถ่ี และ พรบ.การ

ประกอบกิจการโทรคมนาคม 

(ก) การกาํกับดูแลการประกอบกจิการโทรคมนาคมภายใต้กฎหมายเดมิ 

ก่อนการประกาศใช้ พรบ. องค์กรจดัสรรคลื่นความถ่ี และการจดัตัง้ กทช. การประกอบกิจการโทรคมนาคมในประเทศไทยอยู่ภายใต้

การกํากับดูแลของหน่วยงานราชการหลายหน่วยงานและรัฐวิสาหกิจซึ่งประกอบกิจการโทรคมนาคม ซึ่งประกอบด้วยกระทรวง

คมนาคม กรมไปรษณีย์โทรเลข องค์การโทรศพัท์แห่งประเทศไทย (ปัจจบุนั คือ ทีโอที) และการสื่อสารแห่งประเทศไทย (ปัจจบุนั คือ 

กสท.) ต่อมาในเดือนตุลาคม 2545 ได้มีการปฏิรูประบบราชการไทย โดยรัฐบาลได้จัดตัง้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารขึน้เพ่ือรับผิดชอบในการดแูลกิจการท่ีเก่ียวกบัเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแทนกระทรวงคมนาคม ดงันัน้ ในปัจจบุนั

กิจการโทรคมนาคมจงึอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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ในช่วงระยะเวลาก่อนการประกาศใช้ พรบ. องค์กรจดัสรรคลื่นความถ่ี พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม และการจดัตัง้ กทช. 

กสท. และทีโอทีมีสิทธิผูกขาดในการให้บริการด้านโทรคมนาคม บุคคลอื่นท่ีประสงค์จะให้บริการด้านโทรคมนาคมจะต้องได้รับ

อนุญาตจาก กสท. หรือทีโอที (แล้วแต่กรณี) โดยทัว่ไป กสท. และ/หรือทีโอทีจะอนุญาตให้เอกชนให้บริการด้านโทรคมนาคมโดย

วิธีการเข้าทําสญัญากับเอกชน โดยมีข้อผูกพันท่ีเรียกว่าการ “สร้าง-โอน-ดําเนินการ” (Build-Transfer-Operate) กล่าวคือ เอกชน

ผู้ รับดําเนินการภายใต้สญัญาจะเป็นผู้ลงทนุในการจดัหาเคร่ืองและอปุกรณ์ท่ีใช้ในการประกอบกิจการโทรคมนาคมและจะต้องโอน

กรรมสิทธิเคร่ืองและอปุกรณ์เหลา่นีใ้ห้แก ่กสท. หรือทีโอที (แล้วแตห่น่วยงานใดจะเป็นคูส่ญัญากบับริษัทเอกชน) ทัง้นี ้ตามที่กําหนด

ไว้ในสญัญา โดยเอกชนมีสิทธิใช้ประโยชน์จากเคร่ืองและอปุกรณ์ท่ีโอนให้แก่ กสท. หรือทีโอทีตลอดอายขุองสญัญา  

อนึ่ง บริษัทได้รับอนญุาตให้ประกอบกิจการโทรคมนาคมในประเทศไทยจาก กสท. โดยเข้าทําสญัญาร่วมการงานกบั กสท. ภายใต้

เง่ือนไขและภาระผกูพนัหลายประการ ซึง่รวมถึงเง่ือนไขการ “สร้าง-โอน-ดําเนินการ” ดงักล่าวข้างต้น แต่อย่างไรก็ดี ตามสญัญาร่วม

การงานดงักลา่ว บริษัทมีสิทธิแตเ่พียงผู้ เดียวในการครอบครองและดําเนินการตา่ง ๆ เก่ียวกบัโครงข่าย อปุกรณ์ และทรัพย์สินที่ใช้ใน

การประกอบกิจการโทรคมนาคมตลอดระยะเวลาของสญัญา 

(ข) การกาํกับดูแลการประกอบกจิการโทรคมนาคมภายใต้กฎหมายใหม่ 

(1) การแข่งขนัโดยเสรีและเป็นธรรม 

จดุเปลี่ยนแปลงท่ีสําคญัต่อการกํากบัดแูลการประกอบกิจการโทรคมนาคมในประเทศไทย ได้แก่ การตรากฎหมาย 2 ฉบบั กล่าวคือ 

พรบ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ี และ พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม ซึ่งเปลี่ยนแปลงสิทธิและหน้าท่ีของผู้ประกอบการ

กิจการโทรคมนาคมในประเทศไทยโดยสิน้เชิง ทัง้นี ้เน่ืองจากโดยผลของกฎหมายทัง้ 2 ฉบบัดงักล่าว สิทธิและอํานาจผูกขาดของ 

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

แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2497 ตามลําดบั) ได้ถูกยกเลิกและกฎหมายใหม่ทัง้ 2 ฉบบัได้บญัญัติให้ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมทุก

รายต้องแข่งขนักนัโดยเสรีและเป็นธรรม 

พรบ. องค์กรจดัสรรคลื่นความถ่ี กําหนดให้คลื่นความถ่ีวิทยเุป็นทรัพยากรสื่อสารของชาติเพ่ือประโยชน์สาธารณะและกําหนดให้มี

องค์กรอิสระของรัฐทําหน้าท่ีจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับดูแลการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ

โทรคมนาคมตามท่ีกฎหมายบญัญัติ โดยในการดําเนินการดงักล่าวให้คํานึงถึงประโยชน์สงูสดุของประชาชน รวมทัง้การแข่งขนัโดย

เสรีและเป็นธรรม นอกจากนี ้พรบ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ี ยงักําหนดให้มีการจัดตัง้หน่วยงานอิสระขึน้ 2 หน่วยงานเพ่ือกํากับ

ดูแลกิจการโทรคมนาคม กล่าวคือ กทช. และ กสช. โดย กทช. เป็นองค์กรท่ีทําหน้าท่ีในการกํากับดูแลการประกอบกิจการ

โทรคมนาคม ในขณะท่ี กสช. ทําหน้าท่ีในการกํากบัดแูลการประกอบกิจการวิทยกุระจายเสียงและวิทยโุทรทศัน์ กทช. และ กสช. มี

อํานาจหน้าท่ีร่วมกนัในการบริหารและจดัสรรคลื่นความถ่ี นอกจากนี ้กทช. ยงัมีอํานาจกําหนดกฎเกณฑ์และระเบียบเก่ียวกบัการ

ประกอบกิจการโทรคมนาคม เช่น ลกัษณะและประเภทของกิจการโทรคมนาคม ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ประเภท

และอัตราขัน้สูงของค่าบริการโทรคมนาคม หลักเกณฑ์และวิธีการใช้และเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม รวมถึงการเรียกเก็บ

คา่ตอบแทนการใช้หรือเช่ือมตอ่โครงข่ายโทรคมนาคม และการคุ้มครองผู้ใช้บริการ 

ส่วน พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม เป็นกฎหมายอีกฉบับหนึ่งท่ีกําหนดกรอบเง่ือนไขต่าง ๆ ในการประกอบกิจการ

โทรคมนาคม ซึง่รวมถึงเง่ือนไขการประกอบกิจการโทรคมนาคมของผู้ประกอบการท่ีให้บริการอยู่ก่อนแล้วก่อนการประกาศใช้ พรบ. 

การประกอบกิจการโทรคมนาคม เง่ือนไขในการออกใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคม หลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการใช้และเช่ือมต่อ

โครงข่ายโทรคมนาคม และการคุ้มครองผู้ ใช้บริการ โดย กทช. จะเป็นองค์กรท่ีมีอํานาจหน้าท่ีรับผิดชอบในการบงัคบัใช้ พรบ. การ

ประกอบกิจการโทรคมนาคม รวมทัง้กําหนดกฎระเบียบท่ีออกภายใต้ พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์

สาธารณะ ปัจจบุนั กทช. ได้ออกประกาศและกฎระเบียบต่าง ๆ หลายฉบบั รวมถึงกฎระเบียบเก่ียวกบัการใช้และเช่ือมต่อโครงข่าย

โทรคมนาคมและเง่ือนไขในการออกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ทัง้นี ้กทช. ได้ออกใบอนุญาตประกอบกิจการ
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โทรคมนาคมให้แก่ผู้ประกอบการแล้วหลายราย รวมถึง กสท. และทีโอทีซึง่ได้รับใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีหนึ่ง

และแบบท่ีสามเม่ือวนัที่ 4 สิงหาคม 2549 

(2) รัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย 

เม่ือวนัที่ 19 กนัยายน 2549 คณะปฏิรูปการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ (“คปค.”) ได้เข้า

ยึดอํานาจการปกครองประเทศ และในวนัเดียวกนัได้ออกประกาศ คปค. ฉบบัท่ี 3 ยกเลิกรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 

2540 อย่างไรก็ดี การยกเลิกรัฐธรรมนญูดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่อ พรบ. องค์กรจดัสรรคลื่นความถ่ี และ พรบ. การประกอบกิจการ

โทรคมนาคม ซึ่งยงัคงมีผลใช้บงัคบัต่อไป กทช. จึงยงัคงมีอํานาจในการกํากับดูแลและปฏิบติัตามอํานาจและหน้าท่ีภายใต้ พรบ. 

องค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ี และ พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม ต่อมาในวันท่ี 24 สิงหาคม 2550 ได้มีการประกาศใช้

รัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 ซึ่งมาตรา 47 แห่งรัฐธรรมนญูฉบบัดงักล่าวได้ยํา้หลกัการเดิมเก่ียวกบัคลื่นความถ่ี

วิทยโุดยกําหนดให้คลื่นความถ่ีวิทยุเป็นทรัพยากรสื่อสารของชาติเพ่ือประโยชน์สาธารณะ และกําหนดให้มีการจดัตัง้องค์กรอิสระ

องค์กรหนึ่งเพ่ือทําหน้าท่ีจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับดูแลการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ

โทรคมนาคม ปัจจุบันยังมิได้มีการจัดตัง้องค์กรอิสระดังกล่าวขึน้ ดังนัน้ กทช. จึงยังคงมีอํานาจตามกฎหมายในการกํากับดูแล

กิจการโทรคมนาคมต่อไป (โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในส่วนท่ี 2 ข้อ 1.1.3 (ก) – กิจการโทรคมนาคมอยู่ในช่วงระยะเวลา

การเปลี่ยนแปลงและมีความไม่ชดัเจนในกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 

(ค) กทช. 

กทช. มีหน้าที่ควบคมุดแูลการประกอบกิจการโทรคมนาคม โดยมีหน้าที่ท่ีสําคญัดงัตอ่ไปนี ้

• กําหนดนโยบายและจดัทําแผนแม่บทกิจการโทรคมนาคมและแผนความถ่ีวิทย ุ

• พิจารณาอนญุาตและกํากบัดแูลการใช้คลื่นความถ่ีเพ่ือกิจการโทรคมนาคม 

• พิจารณาอนญุาตและกํากบัดแูลการประกอบกิจการโทรคมนาคม 

• กําหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการขอรับใบอนุญาตการประกอบกิจการโทรคมนาคม เง่ือนไข และค่าธรรมเนียม

ใบอนญุาต 

• กําหนดมาตรฐานและลกัษณะพงึประสงค์ด้านเทคนิคของกิจการโทรคมนาคม 

• กําหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการเช่ือมตอ่ระหวา่งโครงข่ายโทรคมนาคม 

• กําหนดโครงสร้างและอตัราขัน้สงูของค่าธรรมเนียมและค่าบริการในกิจการโทรคมนาคม รวมถึงหลกัเกณฑ์และวิธีการเรียก

เก็บคา่ตอบแทนการใช้หรือเช่ือมตอ่โครงข่าย 

• จดัทําแผนเลขหมายโทรคมนาคมและจดัสรรเลขหมายโทรคมนาคมให้แก่ผู้ให้บริการ 

• กําหนดมาตรการให้มีการแข่งขนัโดยเสรีอย่างเป็นธรรมในกิจการโทรคมนาคม  

• กําหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการในการคุ้มครองสิทธิของผู้ใช้บริการโทรคมนาคม 
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(ง) ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 

(1) ผู้ประกอบการรายปัจจบุนั 

แม้ พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม จะกําหนดให้ผู้ประสงค์จะประกอบกิจการโทรคมนาคมต้องได้รับใบอนญุาตจาก กทช. 

แต่ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมตามมาตรา 80 แห่ง พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม สามารถประกอบกิจการโทรคมนาคม

ตอ่ไปได้โดยไม่ต้องขอรับใบอนญุาตจาก กทช. 

มาตรา 80 แห่ง พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม กําหนดให้บุคคลท่ีเป็นคู่สัญญากับ กสท. หรือทีโอที ซึ่งให้บริการ

โทรคมนาคมอยู่ก่อนวันท่ี พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม มีผลใช้บังคับ ยังคงมีสิทธิประกอบกิจการโทรคมนาคมตาม

ขอบเขตและสิทธิท่ีมีอยู่เดิมตามสญัญาจนกว่าการอนญุาตหรือสญัญาดงักล่าวจะสิน้สดุลง ดงันัน้ บริษัทในฐานะคู่สญัญาร่วมการ

งานจึงมีสิทธิในการประกอบกิจการโทรคมนาคมตามสญัญาร่วมการงานได้โดยไม่ต้องได้รับใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคม

จาก กทช. ทัง้นี ้จนกว่าสัญญาร่วมการงานจะสิน้สุดลง นอกจากนี ้มาตรา 80 แห่ง พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม ยัง

กําหนดเพ่ิมเติมวา่ ผู้ประกอบการอาจเข้าทําความตกลงกบั กสท. หรือทีโอทีเพ่ือแก้ไขหรือแปรสญัญาร่วมการงานดงักลา่วเพ่ือขอรับ

ใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมจาก กทช. ตาม พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม และในกรณีท่ีมีการแปรสญัญาร่วม

การงานและมีการขอใบอนญุาตดงักล่าว กทช. จะต้องดําเนินการออกใบอนุญาตให้กบัผู้ประกอบการรายนัน้ ๆ โดยให้สิทธิในการ

ประกอบกิจการโทรคมนาคมภายใต้ขอบเขตการให้บริการเดิมท่ีผู้ประกอบการและ กสท. หรือทีโอทีได้ตกลงกนัไว้ในสญัญาร่วมการ

งาน ตลอดจนให้อายขุองใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมมีระยะเวลาตามอายขุองสญัญาร่วมการงานท่ีเหลืออยู่ ทัง้นี ้เท่าท่ี

ไม่ขดัหรือแย้งกบับทบญัญติัแห่ง พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม 

(2) ผู้ประกอบการรายใหม่ 

ภายใต้ พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม บุคคลใดท่ีประสงค์จะประกอบกิจการโทรคมนาคมนอกเหนือจากการให้บริการ

โทรคมนาคมท่ีมีอยู่ดงักลา่วแล้วตามมาตรา 80 แห่ง พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม จะต้องขอรับใบอนญุาตจาก กทช. 

พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม กําหนดให้มีใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 3 แบบด้วยกนั ดงันี ้

• ใบอนญุาตแบบท่ีหนึ่ง ได้แก่ ใบอนญุาตสําหรับผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมท่ีประสงค์จะประกอบกิจการโทรคมนาคมใน

ประเทศไทยแต่ไม่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง และเป็นกิจการท่ี กทช. เห็นว่ามีลกัษณะสมควรให้มีการบริการได้โดยเสรี โดย 

กทช. จะต้องออกใบอนญุาตให้ผู้ขอรับใบอนญุาตทกุรายท่ีมีคณุสมบติัครบถ้วนในการประกอบกิจการโทรคมนาคมท่ีจดัอยู่

ในประเภทนี ้

• ใบอนญุาตแบบท่ีสอง ได้แก่ ใบอนญุาตสําหรับผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ประสงค์จะให้บริการด้านโทรคมนาคมจํากดั

เฉพาะกลุ่มบุคคล หรือเป็นการประกอบกิจการโทรคมนาคมท่ีไม่มีผลกระทบโดยนยัสําคญัต่อการแข่งขนัโดยเสรีอย่างเป็น

ธรรมหรือตอ่ประโยชน์สาธารณะและผู้บริโภค กทช. จะต้องออกใบอนญุาตให้กบัผู้ขอรับใบอนญุาตท่ีจดัอยู่ในประเภทนีห้าก

ผู้ขอรับใบอนญุาตนัน้ได้ปฏิบติัถกูต้องครบถ้วนตามหลกัเกณฑ์มาตรฐานที่ กทช. กําหนด 

• ใบอนุญาตแบบท่ีสาม ได้แก่ ใบอนุญาตสําหรับผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมท่ีมีโครงข่ายเป็นของตนเองและเป็นกิจการ

โทรคมนาคมท่ีมีวตัถุประสงค์ในการให้บริการแก่บุคคลทัว่ไปจํานวนมาก หรือเป็นการให้บริการท่ีอาจมีผลกระทบโดยนัย

สําคัญต่อการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม หรืออาจกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ หรือมีเหตุจําเป็นต่อการคุ้มครอง

ผู้บริโภคเป็นพิเศษ กทช. มีดลุพินิจในการพิจารณาออกใบอนญุาตนีใ้ห้กบัผู้ขอรับใบอนญุาต 

เพ่ือความโปร่งใสในการออกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม มาตรา 8 แห่ง พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม 

กําหนดให้ กทช. ประกาศกําหนดหลกัเกณฑ์การอนญุาตโดยเปิดเผยเป็นการทัว่ไปไว้ล่วงหน้าเพ่ือให้ผู้ ท่ีประสงค์จะประกอบกิจการ
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ได้ทราบล่วงหน้าเก่ียวกับคุณสมบัติของผู้ ขอรับใบอนุญาต รวมทัง้ทราบถึงขอบเขตการประกอบกิจการโทรคมนาคมในแต่ละ

ประเภท และวิธีการขอรับและการพิจารณาในการออกใบอนุญาต ซึ่งในปัจจุบัน กทช. ได้ประกาศกําหนดหลักเกณฑ์การออก

ใบอนญุาตการประกอบกิจการโทรคมนาคมทัง้สามประเภทแล้ว  

(จ) การจัดสรรคล่ืนความถ่ี 

ก่อนท่ี พรบ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ี จะมีผลใช้บังคับ กรมไปรษณีย์โทรเลขเป็นหน่วยงานของรัฐท่ีมีอํานาจในการจัดสรรและ

บริหารคลื่นความถ่ี แต่ภายหลงัจากที่ พรบ. องค์กรจดัสรรคลื่นความถ่ี มีผลใช้บงัคบัแล้ว อํานาจหน้าท่ีของกรมไปรษณีย์โทรเลขใน

การจัดสรรและบริหารคลื่นความถ่ีดังกล่าวเป็นอันสิน้สุดลง โดย พรบ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ี ได้กําหนดให้ กทช. และ

คณะกรรมการร่วม (ซึ่งประกอบด้วย กทช. และ กสช.) เป็นผู้จดัสรรและบริหารคลื่นความถ่ีแทน โดยคณะกรรมการร่วมมีหน้าที่ใน 

การกําหนดนโยบายและจดัทําแผนแม่บทสําหรับการบริหารคลื่นความถ่ี การกําหนดการจดัสรรคลื่นความถ่ีระหว่างคลื่นความถ่ีท่ีใช้

ในกิจการวิทยโุทรคมนาคม กิจการวิทยกุระจายเสียง และวิทยโุทรทศัน์ และการกําหนดหลกัเกณฑ์การใช้คลื่นความถ่ีให้เป็นไปอย่าง

มีประสิทธิภาพและปราศจากการรบกวนซึง่กนัและกนัทัง้ในกิจการประเภทเดียวกนัและต่างประเภท ทัง้นี ้การจดัตัง้คณะกรรมการ

ร่วมระหว่าง กทช. และ กสช. นัน้ไม่กระทบต่อสิทธิของบริษัทในการประกอบกิจการโทรคมนาคมตามสญัญาร่วมการงานโดยตรง 

เน่ืองจากสิทธิของบริษัทในการประกอบกิจการโทรคมนาคมตามสญัญาร่วมการงานได้รับการคุ้มครองตามมาตรา 80 แห่ง พรบ. 

การประกอบกิจการโทรคมนาคม และมาตรา 335 (2) แห่งรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 (ในปัจจบุนัคือมาตรา 305 

(1) แห่งรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550) 

ในปัจจุบัน แม้คณะกรรมการร่วมระหว่าง กทช. และ กสช.จะยงัไม่ได้จัดตัง้ขึน้และยงัมิได้มีการจัดทําแผนแม่บทการบริหารคลื่น

ความถ่ีและตารางกําหนดคลื่นความถ่ีแห่งชาติ แต่คณะกรรมการกฤษฎีกาได้ให้ความเห็นว่า กทช. สามารถท่ีจะจดัทําแผนแม่บท

กิจการโทรคมนาคมและแผนความถ่ีวิทยุได้ และสามารถนํามาเป็นหลักในการอนุญาตให้บุคคลใดใช้คลื่นความถ่ีสําหรับการ

ประกอบกิจการโทรคมนาคมได้ต่อไป ซึง่ต่อมา กทช. ได้ประกาศใช้ประกาศ กทช. ว่าด้วยการโอนใบอนญุาตให้ใช้คลื่นความถ่ีและ

การให้ผู้อื่นร่วมใช้คลื่นความถ่ีในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2550 ทําให้ในปัจจบุนัมีผู้ประกอบการบางรายได้ร้องขอให้ กทช. อนญุาต

ให้ตนสามารถโอนและรับโอนคลื่นความถ่ีระหว่างกนัได้ นอกจากนี ้ผู้ประกอบการบางรายได้ร้องขอให้ กทช. อนุญาตให้ตนเข้าใช้

คลื่นความถ่ีแทนท่ีบริษัทในบางคลื่นความถ่ี และในขณะเดียวกนับริษัทก็ได้สงวนสิทธิขอใช้คลื่นความถ่ีแทนท่ีผู้ประกอบการรายอื่น

เช่นกนั ซึง่ขณะนีเ้ร่ืองการขอใช้คลื่นความถ่ีแทนทีระหวา่งผู้ประกอบการดงักลา่วยงัอยู่ในระหวา่งการพิจารณาของ กทช. 

(ฉ) การกาํหนดอัตราค่าบริการและการควบคุมราคา 

พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม และ พรบ. องค์กรจดัสรรคลื่นความถ่ี กําหนดให้ กทช. รับผิดชอบการกําหนดโครงสร้างอตัรา

ค่าบริการสําหรับกิจการโทรคมนาคม รวมทัง้ให้มีอํานาจในการกําหนดมาตรการต่าง ๆ เพ่ือป้องกนัการผกูขาดหรือการแข่งขนัท่ีไม่

เป็นธรรมในการประกอบกิจการโทรคมนาคม นอกจากนี ้กทช. ยงัมีอํานาจในการกําหนดอตัราขัน้สงูของค่าบริการสําหรับกิจการ

โทรคมนาคม ทัง้นี ้ตามลกัษณะและประเภทของกิจการโทรคมนาคมท่ีได้รับอนญุาตให้ประกอบกิจการ ซึง่ผู้ รับใบอนญุาตประกอบ

กิจการโทรคมนาคมจะเรียกเก็บค่าบริการนอกเหนือหรือเกินกว่าอตัราขัน้สงูของค่าบริการท่ี กทช. กําหนดไม่ได้ และจะต้องไม่เป็น

การกําหนดอตัราค่าบริการในลกัษณะท่ีเป็นการกีดกนัทางการค้าซึ่งจะมีผลเป็นการจํากดัการแข่งขนัอย่างเป็นธรรม โดยต้องเรียก

เก็บคา่บริการดงักลา่วจากผู้ใช้บริการของตนในอตัราเดียวกนัสําหรับบริการโทรคมนาคมลกัษณะหรือประเภทเดียวกนั 

เม่ือวนัท่ี 28 กนัยายน 2549 กทช. ได้ออกประกาศ กทช. เร่ือง อตัราขัน้สงูของค่าบริการและการเรียกเก็บเงินค่าบริการล่วงหน้าใน

กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2549 โดยประกาศดังกล่าวกําหนดให้ค่าบริการท่ีผู้ ประกอบกิจการโทรคมนาคมเรียกเก็บจริงจาก

ผู้ใช้บริการ ณ วนัที่ประกาศดงักลา่วมีผลใช้บงัคบัเป็นอตัราขัน้สงูจนกวา่ กทช. จะประกาศกําหนดอตัราขัน้สงูใหม่เป็นอย่างอื่นตอ่ไป 

(ในปัจจุบนั กทช. ยงัไม่ได้กําหนดอตัราขัน้สงูใหม่เป็นอย่างอื่น) อนึ่ง อตัราขัน้สงูของค่าบริการท่ีบริษัทเรียกเก็บจากผู้ ใช้บริการใน
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ปัจจุบนัเป็นอตัราท่ีเป็นไปตามโครงสร้างท่ีทีโอทีเป็นผู้ กําหนด และ กสท. ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบให้บริษัทใช้อตัราดงักล่าวใน

การเรียกเกบ็จากผู้ใช้บริการ ดงันี ้

(1) การเรียกภายในรหสัพืน้ท่ีบริการเดียวกนั คิดอตัราคา่ใช้บริการตามระยะเวลาท่ีใช้บริการในอตัรานาทีละ 3 บาท 

(2) การเรียกภายในรหสัพืน้ท่ีบริการติดกนั คิดอตัราคา่ใช้บริการตามระยะเวลาท่ีใช้บริการในอตัรานาทีละ 8 บาท 

(3) การเรียกภายในรหสัพืน้ท่ีบริการท่ีไม่ติดกนั คิดอตัราคา่ใช้บริการตามระยะเวลาท่ีใช้บริการในอตัรานาทีละ 12 บาท 

นอกจากอตัราค่าบริการจะต้องไม่สงูเกินกว่าอตัราขัน้สงูดงักล่าวแล้ว อตัราค่าบริการจะต้องไม่มีลกัษณะเป็นการกีดกนัทางการค้า

ซึง่มีผลเป็นการจํากดัการแข่งขนั และจะต้องเรียกเก็บจากผู้ใช้บริการของผู้ให้บริการในอตัราเดียวกนัสําหรับการให้บริการในลกัษณะ

หรือประเภทเดียวกนั 

ตามสญัญาร่วมการงาน บริษัทมีสิทธิในการกําหนดอตัราค่าบริการของบริษัท โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก กสท. ซึง่ในอดีต 

กสท. ได้ให้ความเห็นชอบในเร่ืองดงักล่าวเสมอมา อย่างไรก็ดี ตามสญัญาร่วมการงานนี ้บริษัทมีสิทธิที่จะจัดรายการส่งเสริมการ

ขายโดยการลดหรือยกเว้นการเรียกเก็บคา่ใช้บริการหรือคา่ธรรมเนียมได้ตามความเหมาะสมของสภาวะตลาด  

ภายใต้ พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม กสท. ไม่มีสิทธิผูกขาดหรือกํากับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคมอีกต่อไป 

ดังนัน้ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอัตราค่าธรรมเนียมท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคต บริษัทจะต้องแจ้งให้ กทช. ทราบก่อนท่ีจะมีการ

เปลี่ยนแปลงในกรณีที่เป็นการเปลี่ยนแปลงอตัราไม่เกินกว่าอตัราขัน้สงูท่ีกําหนด หรือได้รับอนมุติัจาก กทช. ก่อนในกรณีที่เป็นการ

เปลี่ยนแปลงอตัราเกินกวา่อตัราขัน้สงูที่ กทช. กําหนด 

(ช) ข้อกาํหนดเกี่ยวกับการใช้และเช่ือมต่อโครงข่าย (Access and Interconnection) 

กทช. มีอํานาจในการกําหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกบัการใช้และเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมในประเทศไทย การเช่ือมต่อ

โครงข่าย หมายถึง การเช่ือมต่อระหว่างโครงข่ายอย่างน้อย 2 โครงข่าย อนัจะทําให้ผู้ ใช้บริการสามารถเช่ือมสญัญาณโทรคมนาคม

จากโครงข่ายหนึ่งไปยงัอีกโครงข่ายหนึ่งได้ ส่วนการใช้โครงข่าย คือ การท่ีผู้ ให้บริการรายหนึ่งใช้โครงข่ายของผู้ให้บริการอีกรายหนึ่ง

สําหรับการให้บริการของตน  

พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม กําหนดให้ผู้ประกอบการกําหนดอัตราค่าตอบแทนหรือค่าบริการในการใช้และเช่ือมต่อ

โครงข่ายอย่างสมเหตสุมผลและเป็นธรรมตอ่ผู้ขอใช้หรือขอเช่ือมตอ่โครงข่ายโทรคมนาคมทกุราย 

นอกจากนี ้พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม ยงัได้กําหนดให้ผู้ รับใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมท่ีมีโครงข่ายเป็นของ

ตนเองต้องยินยอมให้ผู้ รับใบอนุญาตรายอื่น ๆ ใช้หรือเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมของตนตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ี กทช. 

กําหนด ซึ่งผู้ รับใบอนุญาตท่ีมีโครงข่ายเป็นของตนเองจะปฏิเสธไม่ให้ใช้โครงข่ายได้ก็ต่อเม่ือพิสูจน์ได้ว่าโครงข่ายท่ีตนมีอยู่ไม่

เพียงพอแก่การให้ผู้ รับใบอนญุาตรายอื่นใช้โครงข่ายได้ การให้ใช้โครงข่ายดงักล่าวอาจเป็นผลให้เกิดปัญหาด้านเทคนิคท่ีก่อให้เกิด

การรบกวนหรือเป็นเหตขุดัขวางการโทรคมนาคมได้ หรือกรณีอื่นที่ กทช. ประกาศกําหนด 

อนึ่ง เม่ือวนัที่ 17 พฤษภาคม 2549 กทช. ได้ออกประกาศ กทช. วา่ด้วยการใช้และเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม โดยมีสาระสําคญั

ดงันี ้

(1) ผู้ประกอบการกิจการโทรคมนาคมมีหน้าท่ีต้องจัดทําข้อเสนอการใช้และเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ซึ่งประกอบด้วย

ข้อกําหนดและเง่ือนไขหลักในการให้ผู้ ประกอบการรายอื่นใช้หรือเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมของตน อาทิ อัตรา

คา่ตอบแทนในการใช้หรือเช่ือมตอ่โครงข่าย 
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(2) ผู้ ประกอบการกิจการโทรคมนาคมมีอิสระในการเจรจาต่อรองข้อกําหนดและเง่ือนไขในการใช้และเช่ือมต่อโครงข่าย

โทรคมนาคม โดยเง่ือนไขดงักล่าวต้องไม่ขดัหรือแย้งกบัหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการท่ี กทช. ประกาศกําหนด และไม่เป็น

การเลือกปฏิบติั 

(3) ภายหลงัจากท่ีผู้ประกอบการกิจการโทรคมนาคมเข้าทําสญัญาเช่ือมต่อโครงข่ายกบัคู่สญัญาเรียบร้อยแล้ว ผู้ประกอบการ

จะต้องนําส่งสําเนาสญัญาดงักล่าวให้แก่ กทช. ภายใน 10 วนันับแต่วนัท่ีคู่สญัญาทุกฝ่ายได้ลงนามในสญัญา พร้อมแจ้ง

รายละเอียดของเง่ือนไขในสญัญาท่ีแตกต่างจากข้อเสนอการใช้และเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ทัง้นี ้หาก กทช. เห็นว่า

สญัญาเช่ือมตอ่โครงข่ายโทรคมนาคมดงักลา่วไม่เป็นไปตาม พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม หรือขดัต่อกฎหมายอื่น 

กทช. อาจสัง่ให้ดําเนินการแก้ไขสญัญาเช่ือมตอ่โครงข่ายโทรคมนาคมภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

เม่ือวนัท่ี 24 สิงหาคม 2549 กทช. ได้ให้ความเห็นชอบในหลกัการต่อข้อเสนอการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมของบริษัท ต่อมา

บริษัทได้ทําการปรับปรุงข้อเสนอการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมดงักลา่วตามคําสัง่ของ กทช. และเม่ือวนัท่ี 14 กมุภาพนัธ์ 2551 

กทช. ได้มีมติเห็นชอบตอ่ข้อเสนอการเช่ือมตอ่โครงข่ายโทรคมนาคมของบริษัทที่ได้มีการแก้ไขปรับปรุงดงักลา่วอีกครัง้หนึง่ 

บทบญัญติัแห่ง พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม เก่ียวกบัการใช้และการเช่ือมตอ่โครงข่ายโทรคมนาคมและประกาศ กทช. ว่า

ด้วยการใช้และเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม มีวตัถุประสงค์ในการเสริมสร้างความโปร่งใสและการแข่งขนัโดยเสรีและอย่างเป็น

ธรรมในกิจการโทรคมนาคม ซึง่ต่างจากการกํากบัดแูลภายใต้กฎหมายเดิมท่ีคูส่ญัญาสามารถเข้าทําสญัญาการเช่ือมต่อโครงข่ายได้

โดยไม่ต้องอยู่ภายใต้บทบญัญัติและการกํากบัดแูลของกฎหมายและองค์กรอิสระใด ๆ ทัง้นี ้ในการกํากบัดแูลภายใต้กฎหมายเดิม 

บริษัทและผู้ประกอบการรายอื่น (ได้แก่ ทรูมฟู ดีพีซี รวมทัง้ฮัทชิสนั) ต้องประกอบกิจการโทรคมนาคมภายใต้การกํากับดูแลของ 

กสท. และต้องชําระค่าเช่ือมโยงโครงข่ายโทรคมนาคมของทีโอที (Access Charge) ให้แก่ทีโอทีแต่เพียงฝ่ายเดียวโดยไม่มีสิทธิ

เรียกร้องเก็บคา่เช่ือมโยงโครงข่ายจากทีโอทีแตอ่ย่างใด แตใ่นปัจจบุนัผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมทกุรายมีสิทธิเท่าเทียมกนัในการ

ประกอบกิจการภายใต้หลกัการแห่งการแข่งขนัโดยเสรีและอย่างเป็นธรรม โดยการใช้และเช่ือมต่อโครงข่ายระหว่างผู้ประกอบการ

ต้องดําเนินไปโดยสอดคล้องกับ พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม และประกาศ กทช. ว่าด้วยการใช้และเช่ือมต่อโครงข่าย

โทรคมนาคม ซึง่กําหนดให้ผู้ประกอบการท่ีมีโครงข่ายเป็นของตนเองต้องอนญุาตให้ผู้ประกอบการรายอื่นเข้าเช่ือมต่อโครงข่ายกบั

โครงข่ายของตนได้ โดยกําหนดอัตราค่าตอบแทนหรือค่าบริการท่ีอิงต้นทุนและไม่เลือกปฏิบัติ บริษัทเช่ือว่าการเปลี่ยนแปลง

กฎหมายการประกอบกิจการโทรคมนาคมมีผลให้ทัง้ กสท. และทีโอทีมีหน้าท่ีต้องปฏิบติัตามบทบญัญัติและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 

ดังกล่าวข้างต้น และบริษัทยังมีสิทธิในการเข้าทําสัญญาเช่ือมต่อโครงข่ายเพ่ือเรียกเก็บค่าบริการจากผู้ประกอบการรายอื่นท่ี

เช่ือมต่อโครงข่ายกับโครงข่ายของบริษัท บริษัทเช่ือว่าอัตราค่าเช่ือมโยงโครงข่ายของทีโอที (Access Charge) ตามข้อตกลง

เช่ือมโยงโครงข่ายท่ีจดัทําขึน้ภายใต้กฎหมายเดิมนัน้ไม่สอดคล้องกบัหลกัการการแข่งขนัโดยเสรีและอย่างเป็นธรรมตาม พรบ. การ

ประกอบกิจการโทรคมนาคม และประกาศ กทช. ว่าด้วยการใช้และเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม และไม่ควรใช้บงัคบัได้อีกต่อไป 

เว้นแตคู่ส่ญัญาจะได้ตกลงแก้ไขข้อกําหนดตา่ง ๆ ให้สอดคล้องกบัการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง  

ดงันัน้ ในวนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2549 บริษัทได้แจ้งให้ ทีโอที และ กสท. ทราบว่าอตัราและการจัดเก็บค่าเช่ือมโยงภายใต้สญัญา

เช่ือมโยงโครงข่ายเป็นการกระทําที่ขดัและแย้งตอ่กฎหมายในปัจจบุนั ทัง้นี ้เน่ืองจากภายใต้สญัญาเช่ือมโยงโครงข่ายดงักลา่ว ทีโอที

เป็นผู้ มีอํานาจแต่เพียงฝ่ายเดียวในการเรียกเก็บค่าตอบแทนการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ทัง้ท่ีตาม พรบ. การประกอบกิจการ

โทรคมนาคม ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมท่ีมีโครงข่ายทกุรายย่อมมีสิทธิในการเรียกเก็บค่าเช่ือมต่อโครงข่ายได้ นอกจากนี ้อตัรา

การเรียกเก็บค่าเช่ือมโยงโครงข่ายโทรคมนาคมของทีโอทีตามข้อตกลงเช่ือมโยงโครงข่ายก็ไม่ได้สะท้อนถึงต้นทนุท่ีแท้จริง อีกทัง้ยงั

ก่อให้เกิดความไม่เท่าเทียมกนัระหว่างผู้ประกอบการ และในวนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2549 บริษัทได้เข้าทําสญัญาเช่ือมต่อโครงข่าย

โทรคมนาคมกับทรูมูฟเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ดังนัน้ บริษัทจึงไม่อาจชําระค่าเช่ือมโยงโครงข่ายให้แก่ทีโอทีในอัตราเดิมได้อีกต่อไป

เพราะการกระทําดงักล่าวเท่ากบัเป็นการเลือกปฏิบติัอนัจะเป็นผลเสียตอ่ทรูมฟู อย่างไรก็ดี บริษัทยินดีท่ีจะชําระค่าตอบแทนให้แก่ที
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โอทีในอตัราใหม่ท่ีสอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์ท่ีกฎหมายกําหนด กล่าวคือ ในอตัราท่ีบริษัทและทีโอทีจะได้ตกลงร่วมกนัโดยสจุริตหรือ

ในอตัราที่ กทช. กําหนด ปัจจบุนัทีโอทียงัไม่ได้เข้าทําสญัญาเช่ือมตอ่โครงข่ายโทรคมนาคมกบับริษัทและได้ปฏิเสธไม่รับชําระเงินค่า

เช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมท่ีบริษัทนําส่ง (คํานวณจากอัตราค่าเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมตามท่ีระบุไว้ในข้อเสนอการ

เช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมของทีโอที และข้อเสนอการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมของบริษัท ซึ่งได้รับความเห็นชอบใน

หลกัการจาก กทช.) 

 อนึ่ง เน่ืองจากทีโอทีไม่เข้าทําสญัญาเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมกบับริษัทให้แล้วเสร็จภายในเวลาท่ีประกาศ กทช. ท่ีเก่ียวข้อง

กําหนดจึงถือได้ว่ามีข้อพิพาทเกิดขึน้ บริษัทจึงได้ใช้สิทธินําเร่ืองดงักล่าวเข้าสูก่ระบวนการระงบัข้อพิพาทตามหลกัเกณฑ์และวิธีการ

ที่ประกาศ กทช. กําหนด ซึง่ตอ่มาเม่ือวนัท่ี 18 มิถนุายน 2550 กทช. ได้มีคําชีข้าดข้อพิพาทดงักลา่ว (คําชีข้าดข้อพิพาทที่ 1/2550) ชี ้

ขาดให้ทีโอทีเข้าเจรจาทําสญัญาเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมกับบริษัท แต่เน่ืองจากทีโอทียังคงปฏิเสธไม่เข้าเจรจาทําสญัญา

เช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมกบับริษัท ดงันัน้ เม่ือวนัที่ 8 พฤศจิกายน 2550 บริษัทจึงได้แจ้งต่อทีโอทีว่าบริษัทจะชําระค่าเช่ือมต่อ

โครงข่ายโทรคมนาคมให้แก่ทีโอทีนบัแต่วนัที่ทีโอทีเข้าทําสญัญาเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมกับบริษัทและตกลงเร่ืองอตัราและ

การชําระแล้วเสร็จเท่านัน้ รวมถึงได้แจ้งยกเลิกข้อตกลงการเช่ือมโยงโครงข่ายโทรคมนาคมเดิมทัง้สองฉบบัอีกครัง้หนึง่ด้วย 

อย่างไรก็ดี เน่ืองจาก กทช. ได้มีคําชีข้าดให้ทีโอทีเข้าเจรจาทําสญัญาเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมกบับริษัท และเลขาธิการ กทช. 

ได้กําหนดค่าปรับในกรณีท่ีทีโอทีฝ่าฝืนคําชีข้าดดงักล่าว ทีโอทีจึงเข้าเจรจาทําสญัญาเช่ือมต่อโครงข่ายกับบริษัท แต่ในการเจรจา 

ทีโอทีและบริษัทไม่สามารถตกลงกนัเร่ืองเลขหมายโทรคมนาคมท่ีจะเช่ือมต่อ กทช. จึงได้มีคําชีข้าดข้อพิพาทที่ 4/2551 ชีข้าดวา่การ

ทําสญัญาเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมจะต้องครอบคลมุเลขหมายโทรคมนาคมทัง้หมดท่ีบริษัทมีสิทธินําออกให้บริการโดยชอบ

ด้วยกฎหมาย ในกรณีท่ีคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบติัตามคําชีข้าดข้อพิพาทนีใ้ห้ถือว่าการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมระหว่าง

บริษัทและทีโอทีเป็นไปตามเง่ือนไขและข้อตกลงท่ีคู่กรณีทัง้สองฝ่ายสามารถเจรจาตกลงร่วมกันได้แล้ว ทัง้นี ้ตามท่ี กทช. ชีข้าด

จนกวา่จะได้มีการทําสญัญาเสร็จเรียบร้อย อนึง่ ในขณะนี ้บริษัทอยู่ในระหวา่งดําเนินการให้ทีโอทีเข้าร่วมลงนามทําสญัญาเช่ือมต่อ

โครงข่ายโทรคมนาคมกบับริษัทตามคําชีข้าดของ กทช.  

ในส่วนของค่าเช่ือมโยงโครงข่ายโทรคมนาคม (Access Charge) นัน้ ในวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2550 ทีโอทีได้ยื่นฟ้องบริษัทและ 

กสท.ต่อศาลแพ่ง เรียกร้องให้บริษัทและ กสท. ร่วมกันชําระค่าเช่ือมโยงโครงข่าย (Access Charge (ช่วงระหว่างวันที่  17 

พฤศจิกายน 2549 ถึงวนัที่ 31 ตลุาคม 2550 พร้อมดอกเบีย้และภาษีมลูค่าเพ่ิม รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 11,705 ล้านบาท และขอให้ชําระ

ค่าเช่ือมโยงโครงข่าย (Access Charge (นับตัง้แต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2550 เป็นต้นไป จนกว่าข้อตกลงระหว่างทีโอที กสท. และ

บริษัทจะสิน้สดุลง และให้ชําระดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ 1.25 ต่อเดือนนับแต่วนัผิดนัดของแต่ละงวดจนกว่าจะชําระเสร็จสิน้ อนึ่ง 

เม่ือวนัที่ 3 พฤศจิกายน 2551 ศาลแพ่งได้มีคําสัง่ให้จําหน่ายคดีออกจากสารบบความ เน่ืองจากเห็นวา่คดีนีอ้ยู่ในเขตอํานาจของศาล

ปกครอง คดีนีจ้งึเป็นอนัยติุ 

อย่างไรก็ดี ทีโอทีมีสิทธิท่ีจะนําคดีซึง่ศาลแพ่งได้มีคําสัง่ให้จําหน่ายออกจากสารบบความไปฟ้องตอ่ศาลปกครองได้ ในขณะนี ้บริษัท

ยงัไม่ได้รับแจ้งจากศาลปกครองว่าทีโอทีได้ยื่นฟ้องบริษัทในกรณีดงักล่าว (โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในส่วนท่ี 2 ข้อ 1.1.3 

(ค) – ภาระต้นทนุของบริษัทในการเช่ือมตอ่โครงข่ายโทรคมนาคมกบัผู้ประกอบการบางรายยงัไม่ชดัเจน 

(ซ) กฎเกณฑ์เกี่ยวกบัการใช้เลขหมายโทรคมนาคม 

ในปัจจุบนั กทช. ได้ประกาศใช้บงัคบัประกาศ กทช. เร่ือง หลกัเกณฑ์การจดัสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. 2551 ซึง่มี

ผลเป็นการยกเลิกประกาศ กทช. เร่ือง หลักเกณฑ์ในการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมชั่วคราว โดยประกาศใหม่ได้บัญญัติให้

ผู้ประกอบการสามารถใช้เลขหมายเดิมท่ีได้รับการจัดสรรได้ต่อไป ทัง้นี ้ตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ในประกาศใหม่ นอกจากนี ้

ประกาศใหม่ยงักําหนดหลกัเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคมทัง้เลขหมายโทรคมนาคมพืน้ฐานและเลขหมาย
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โทรคมนาคมพิเศษ พร้อมทัง้ได้จดัตัง้คณะกรรมการเลขหมายโทรคมนาคมขึน้เป็นองค์กรที่ปรึกษาของ กทช. ในการจดัสรรเลขหมาย

โทรคมนาคมให้แก่ผู้ประกอบการ (โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในสว่นที่ 2 ข้อ 3.3.4 – การจดัหาเลขหมายโทรคมนาคม) 

(ฌ) พันธะในการให้บริการโทรคมนาคมพืน้ฐานโดยทั่วถงึ (Universal Service Obligations) 

กทช. มีอํานาจในการกําหนดให้ผู้ รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพืน้ฐานดังต่อไปนี ้คือ 

บริการโทรคมนาคมในพืน้ท่ีชนบทหรือพืน้ท่ีห่างไกลซึง่มีการให้บริการโทรคมนาคมไม่ทัว่ถึงหรือเพียงพอ รวมถึงบริการโทรคมนาคม

สาธารณะสําหรับกลุ่มผู้ มีรายได้น้อย ตลอดจนบริการโทรคมนาคมสําหรับคนชรา คนพิการ เด็ก หรือผู้ ด้อยโอกาสในสงัคม การ

กําหนดให้ผู้ รับใบอนญุาตจดัให้มีบริการโทรคมนาคมดงักล่าวจะต้องไม่ทําให้เกิดภาระแก่การลงทนุของผู้ รับใบอนญุาตเกินสมควร

และต้องให้มีการปฏิบติัโดยเท่าเทียมกนัระหวา่งผู้ รับใบอนญุาตท่ีประกอบกิจการโทรคมนาคมในลกัษณะและประเภทเดียวกนั โดย

ในกรณีที่ผู้ รับใบอนญุาตรายใดไม่สามารถจดัให้มีบริการโทรคมนาคมตามที่ กทช. กําหนดข้างต้น กทช. มีอํานาจท่ีจะกําหนดให้ผู้ รับ

ใบอนุญาตรายดงักล่าวต้องจัดสรรรายได้ของตนให้แก่กองทุนพฒันากิจการโทรคมนาคมเพ่ือประโยชน์สาธารณะท่ีจัดตัง้ขึน้ตาม 

พรบ. องค์กรจดัสรรคลื่นความถ่ี (“กองทุนพัฒนากิจการโทรคมนาคม”) โดยเงินของกองทนุดงักล่าวจะนําไปดําเนินการจดัให้มี

การบริการโทรคมนาคมพืน้ฐานโดยทัว่ถึงหรือนําไปใช้สนบัสนนุผู้ รับใบอนญุาตรายอื่นซึง่ได้จดัให้มีการบริการโทรคมนาคมพืน้ฐาน

โดยทัว่ถึง ทัง้นี ้ตามแนวทางการจดัสรรเงินกองทนุให้แก่ผู้ขอรับการจดัสรรท่ีกําหนดไว้ในระเบียบ กทช. ว่าด้วยการบริหารและการ

จดัสรรเงินกองทนุพฒันากิจการโทรคมนาคมเพ่ือประโยชน์สาธารณะ พ.ศ. 2549 อย่างไรก็ดี ตามประกาศ กทช. เร่ือง หลกัเกณฑ์ 

วิธีการ และเง่ือนไขในการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพืน้ฐานโดยทั่วถึงและบริการเพ่ือสังคม ลงวันท่ี 2 สิงหาคม 2548 ผู้ ขอรับ

ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสองและแบบท่ีสามท่ี กทช. มอบหมายให้ดําเนินการจัดให้มีบริการโทรคมนาคม

พืน้ฐานโดยทั่วถึงและบริการเพ่ือสงัคมต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีบริการดังกล่าวด้วยเงินลงทุนของผู้ รับใบอนุญาต

ประกอบกิจการโทรคมนาคมเอง ไม่สามารถขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนากิจการโทรคมนาคม โดยหากผู้ รับใบอนุญาต

ประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสองหรือแบบท่ีสามรายใดไม่สามารถจดัให้มีบริการดงักล่าวได้ ผู้ รับใบอนญุาตประกอบกิจการ

โทรคมนาคมรายนัน้จะต้องจัดสรรเงินรายได้ก่อนหักค่าใช้จ่ายจากการประกอบกิจการโทรคมนาคมให้แก่กองทุนพัฒนากิจการ

โทรคมนาคมตามอตัราท่ี กทช. กําหนด ซึง่ในปัจจบุนั คือ อตัราร้อยละ 4 ตอ่ปี 

ทัง้นี ้กฎเกณฑ์ดงักล่าวของ กทช. ใช้บงัคบักบั บจ. ดีแทค เนทเวอร์ค ซึง่เป็นบริษัทย่อยของบริษัทโดยการถือหุ้นในอตัราส่วนร้อยละ 

99.99 ของทนุจดทะเบียนท่ีเรียกชําระแล้วทัง้หมดเน่ืองจาก บจ. ดีแทค เนทเวอร์ค ได้รับใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจให้บริการ

โทรศพัท์ทางไกลระหวา่งประเทศจาก กทช. เม่ือเดือนกมุภาพนัธ์ 2550 และได้เร่ิมประกอบการแล้วตัง้แตว่นัท่ี 4 ธนัวาคม 2550  

(ญ) ข้อจาํกัดการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นต่างด้าวในบริษัทผู้ขอรับใบอนุญาต  

ข้อจํากดัการถือหุ้นของคนต่างด้าวท่ีกําหนดโดยบทบญัญัติแห่งกฎหมายและสญัญาแต่ละฉบบัจะแตกต่างกนั การละเมิดข้อจํากดั

การถือหุ้นของคนต่างด้าวตามท่ีกําหนดโดยกฎหมายหรือสญัญาดงักล่าวอาจทําให้มีการยกเลิกใบอนญุาตท่ีบริษัทได้รับ หรือบอก

เลิกสญัญาท่ีบริษัทเป็นคูส่ญัญา และ/หรืออาจเป็นผลให้บริษัทไม่สามารถประกอบกิจการได้อีกตอ่ไป 

ข้อจํากดัเก่ียวกบัการถือหุ้นของคนตา่งด้าวที่กําหนดโดยกฎหมายซึง่เก่ียวข้องกบับริษัท สรุปได้ดงันี ้

(1) ประมวลกฎหมายท่ีดิน ได้มีบทบัญญัติห้ามมิให้คนต่างด้าวถือครองท่ีดิน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตตามกฎหมายเป็นการ

เฉพาะ ดงันัน้ คนต่างด้าวท่ีถือครองท่ีดินโดยไม่ได้รับอนุญาตจะต้องจําหน่ายท่ีดินดงักล่าวภายในระยะเวลาท่ีอธิบดีกรม

ที่ดินกําหนดซึง่ไม่น้อยกวา่ 180 วนัแตไ่ม่เกิน 1 ปี 

“คนต่างด้าว” ตามประมวลกฎหมายท่ีดิน หมายรวมถึงบริษัทมหาชนจํากดัหรือบริษัทจํากดัท่ีมีบคุคลท่ีไม่มีสญัชาติไทยถือ

หุ้นอยู่มากกว่าร้อยละ 49 ของทนุจดทะเบียนหรือมีจํานวนผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นบคุคลที่ไม่มีสญัชาติไทยเกินกวา่กึ่งหนึง่ของจํานวน

ผู้ ถือหุ้นทัง้หมด 
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(2) พรบ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ได้กําหนดห้ามมิให้ “คนต่างด้าว” (ตามคํานิยามท่ีกําหนดไว้ใน พรบ. การประกอบ

ธุรกิจของคนต่างด้าว) ประกอบธุรกิจบางประเภท รวมถึงการให้บริการโทรคมนาคมซึ่งถือเป็นธุรกิจบริการท่ีคนต่างด้าวไม่

สามารถประกอบธุรกิจได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ก่อน เท่าท่ีบริษัท

ทราบยงัไม่เคยมีผู้ใดได้รับใบอนญุาตดงักลา่วเพ่ือการประกอบธุรกิจให้บริการโทรคมนาคม 

นอกจากนี ้มาตรา 36 แห่ง พรบ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว มีข้อกําหนดห้ามมิให้ผู้ลงทุนชาวไทยถือหุ้นแทนหรือ

กระทําการแทนผู้ ถือหุ้นต่างด้าว โดยมีวตัถปุระสงค์ในการเลี่ยงข้อจํากดัการถือหุ้นของคนต่างด้าวตาม พรบ. การประกอบ

ธุรกิจของคนต่างด้าว อนึ่ง ถึงแม้ว่า พรบ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว จะมีการใช้บงัคบัมามากกว่า 7 ปี แต่การนํา

กรณีพิพาทท่ีเก่ียวกบับทบญัญัติของ พรบ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ขึน้สู่การพิจารณาของศาลยงัคงมีไม่มากนกั 

(รวมทัง้ข้อพิพาทเก่ียวกบัการพิจารณาลกัษณะของการถือหุ้นท่ีจะถือวา่เป็น “การถือหุ้นแทน” หรือ “nominee” ตามมาตรา 

36 ของ พรบ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ด้วย) และยงัไม่มีหน่วยงานซึง่มีอํานาจทางด้านตลุาการใด ๆ กําหนดแนว

ปฏิบติัที่ชดัเจนท่ีบริษัทสามารถนํามาใช้ในการประเมินหรือคาดการณ์ผลกระทบที่จะมีตอ่บริษัทจากข้อจํากดัดงักลา่วได้ 

(3) พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม ได้กําหนดให้ผู้ขอรับใบอนุญาตแบบท่ีสองและแบบท่ีสามต้องมิใช่เป็นคนต่างด้าว

ตาม พรบ. การประกอบธุรกิจของคนตา่งด้าว 

ในเดือนกมุภาพนัธ์ 2550 บจ. ดีแทค เนทเวอร์ค ได้รับใบอนญุาตจาก กทช. ตาม พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม ให้

ประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสาม ซึง่ได้แก่ การให้บริการโทรศพัท์ทางไกลระหวา่งประเทศ  

นอกจากข้อกําหนดเก่ียวกับการถือหุ้นหรือลงทุนโดยคนต่างด้าวข้างต้นแล้ว มาตรา 8 ของ พรบ. การประกอบกิจการ

โทรคมนาคม ยงัได้บญัญัติให้ กทช. มีอํานาจในการกําหนดให้ผู้ขอรับใบอนญุาตสําหรับการประกอบกิจการบางประเภทท่ี

เป็นนิติบุคคลจะต้องกําหนดข้อห้ามการกระทําท่ีมีลกัษณะเป็นการครอบงํากิจการโดยคนต่างด้าว อย่างไรก็ตาม ในขณะนี ้

กทช. ยงัมิได้กําหนดความหมายของคําวา่ “การกระทําท่ีมีลกัษณะเป็นการครอบงํากิจการโดยคนตา่งด้าว” หรือแนวทางการ

ตีความคําดงักล่าวแต่อย่างใด และ กทช. ยงัอยู่ในระหวา่งการจดัทําร่างประกาศซึง่กําหนดการกระทําท่ีถือเป็นการครอบงํา

กิจการโดยคนตา่งด้าว 

ข้อจํากัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวดังกล่าวข้างต้นนี ้ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างมีนัยสําคญับางประการต่อบริษัท โปรดพิจารณา

รายละเอียดเพ่ิมเติมในส่วนท่ี 2 ข้อ 1.1.3 (ง) – บริษัทอาจมีข้อจํากดัในการระดมทนุเน่ืองจากข้อกําหนดทางกฎหมายและนิติกรรม

สญัญาเก่ียวกบัสดัสว่นการถือหุ้นของนกัลงทนุตา่งด้าว 

(ฎ) การให้ความเห็นชอบสัญญาหรือข้อตกลงระหว่างบริษัทกับรัฐบาลต่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศ หรือ
บุคคลที่อยู่ในต่างประเทศ  

มาตรา 54 แห่ง พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม ได้บญัญัติให้สญัญาหรือความตกลงใด ๆ เก่ียวกบัการประกอบกิจการและ

การให้บริการโทรคมนาคมตามท่ี กทช. ประกาศกําหนดระหว่างผู้ รับใบอนญุาตและรัฐบาลต่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศ 

หรือบุคคลหรือนิติบุคคลท่ีอยู่ในต่างประเทศ รวมทัง้การแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกสญัญาหรือความตกลงดังกล่าวต้องได้รับ

ความเห็นชอบจาก กทช. ก่อน ทัง้นี ้เว้นแตเ่ป็นการจดัซือ้จดัจ้างตามปกติ  

ในปัจจบุนั กทช. ได้ออกประกาศ กทช. ว่าด้วยสญัญาต่างประเทศ เพ่ือใช้เป็นกฎเกณฑ์ในการกํากบัดแูลสญัญาประเภทนีเ้รียบร้อย

แล้ว โดยประกาศดงักลา่วได้กําหนดให้ผู้ รับใบอนญุาตจะต้องส่งสําเนาสญัญาที่จะทํากบัตา่งประเทศให้ กทช. เห็นชอบก่อนท่ีจะเข้า

ทําสญัญาดงักล่าว ทัง้นี ้เว้นแต่สญัญาที่เก่ียวกบัการจดัซือ้จดัจ้างตามปกติหรือสญัญาท่ี กทช. ประกาศยกเว้นไว้ นอกจากนี ้กทช. 

ยงัมีอํานาจสัง่ให้ผู้ รับใบอนญุาตดําเนินการแก้ไขยกเลิกสญัญาใด ๆ ก็ตามที่ได้เข้าทํากบัตา่งประเทศท่ีมีลกัษณะและเง่ือนไขขดัแย้ง

กบักฎหมายหรืออาจก่อให้เกิดการผูกขาดหรือจํากัดการแข่งขนัอย่างไม่เป็นธรรมต่อผู้ ใช้บริการ ดงันัน้ อํานาจการทําสญัญาของ
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บริษัทอาจถูกจํากัดโดยกฎเกณฑ์ดงักล่าว อย่างไรก็ดี ตามประกาศ กทช. ว่าด้วยสญัญาต่างประเทศ สญัญาท่ีบริษัทได้เข้าทํากับ

ตา่งประเทศก่อนการประกาศใช้ประกาศดงักล่าวจะยงัคงมีผลบงัคบัใช้ได้ตอ่ไป โดยจะต้องส่งสําเนาสญัญาที่เข้าทํากบัตา่งประเทศ

ทุกฉบับท่ียังมีผลใช้บังคับอยู่ให้แก่สํานักงาน กทช. ภายใน 60 วันนับแต่วันท่ีประกาศ กทช. ว่าด้วยสญัญาต่างประเทศ มีผลใช้

บังคับ คือ ภายในวันท่ี 3 พฤศจิกายน 2549 ทัง้นี ้เว้นแต่สัญญาดังกล่าวจะขัดหรือแย้งต่อกฎหมายหรือประกาศดังกล่าว หรือ

ก่อให้เกิดการผูกขาด หรือจํากัดการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรมต่อผู้ ใช้บริการ ซึ่ง กทช. มีอํานาจในการสั่งให้ผู้ ได้รับใบอนุญาต

ดําเนินการอย่างใดอย่างหนึง่เพ่ือแก้ไขหรือยกเลิกสญัญาดงักลา่วตามหลกัเกณฑ์และระยะเวลาท่ี กทช. กําหนด 

(ฏ) การคุ้มครองผู้บริโภค 

ตาม พรบ. องค์กรจดัสรรคลื่นความถ่ี กทช. มีอํานาจในการกําหนดหลกัเกณฑ์ ตลอดจนมาตรการและวิธีการเก่ียวกบัการคุ้มครอง

ผู้บริโภค กระบวนการรับคําร้องเรียนจากผู้บริโภคและการคุ้มครองสิทธิในความเป็นส่วนตวัและเสรีภาพของบคุคลในการสื่อสารถึง

กนัโดยทางโทรคมนาคม โดย กทช. ได้มีการประกาศกําหนดกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวกบัการคุ้มครองผู้บริโภคไว้ดงันี ้

(1) มาตรฐานของสญัญาให้บริการโทรคมนาคม 

สญัญาให้บริการโทรคมนาคมซึง่ผู้ ให้บริการจะนําไปใช้กบัผู้ ใช้บริการ จะต้องเป็นสญัญาท่ีได้รับความเห็นชอบจาก กทช .ก่อน โดย

อย่างน้อยจะต้องมีข้อกําหนดเก่ียวกับหน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้ ให้บริการและผู้ ใช้บริการ ค่าใช้จ่ายในการให้บริการ 

มาตรฐานในการให้บริการ โดยข้อสญัญาจะต้องอยู่บนพืน้ฐานท่ีเป็นธรรมและมีความชดัเจน ซึ่งจะต้องเป็นไปตามประกาศ กทช. 

เร่ือง มาตรฐานของสญัญาให้บริการโทรคมนาคม ซึง่มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัท่ี 25 กนัยายน 2549  

(2) การร้องเรียน 

ผู้ ใช้บริการหรือผู้ ท่ีได้รับความเดือดร้อนเสียหาย (ผู้ ร้องเรียน) จากการให้บริการโทรคมนาคมของผู้ ให้บริการ ซึ่งเป็นผู้ รับใบอนญุาต

ตาม พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม มีสิทธิยื่นข้อร้องเรียนต่อผู้ ให้บริการได้ โดยผู้ให้บริการมีหน้าท่ีแจ้งการรับเร่ืองร้องเรียน

ให้แก่ผู้ ร้องเรียนภายใน 7 วันนับแต่วันถัดจากวันท่ีได้รับเร่ืองร้องเรียน โดยผู้ ให้บริการจะต้องแก้ปัญหาข้อร้องเรียนให้แล้วเสร็จ

ภายใน 30 วนันบัแต่วนัท่ีได้รับเร่ืองร้องเรียน และหากผลการเจรจาระหว่างผู้ ให้บริการและผู้ ร้องเรียนไม่ได้ข้อยติุ ผู้ ให้บริการจะต้อง

เสนอรายงานให้แก่สํานักงาน กทช. เพ่ือการพิจารณาและหาข้อยุติในลําดับต่อไป โดยกระบวนการรับเร่ืองร้องเรียนและการ

พิจารณาเร่ืองร้องเรียนเป็นไปตามประกาศ กทช. เร่ือง กระบวนการรับเร่ืองร้องเรียนและพิจารณาเร่ืองร้องเรียนของผู้ ใช้บริการ ซึ่ง

ประกาศไว้เม่ือวนัที่ 27 กรกฎาคม 2549  

(3) ข้อมลูสว่นบคุคล 

ผู้ ให้บริการซึ่งเป็นผู้ รับใบอนญุาตตาม พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม มีหน้าท่ีต้องจดัให้มีมาตรการการป้องกันและรักษา

ความมัน่คงปลอดภยัของข้อมลูสว่นบคุคลในรูปแบบท่ีเหมาะสม ตลอดจนจดัทําหลกัเกณฑ์การคุ้มครองสิทธิของผู้ใช้บริการเก่ียวกบั

ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในความเป็นส่วนตัว และเสรีภาพในการสื่อสารของผู้ ใช้บริการ ให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ท่ี กทช. ประกาศ

กําหนด โดยต้องส่งหลกัเกณฑ์ดงักล่าวให้ กทช. เห็นชอบและจัดให้ผู้ ใช้บริการรับทราบ รวมถึงจัดให้มีการเผยแพร่เป็นการทัว่ไป 

ทัง้นี ้การดําเนินการท่ีเก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคลนีจ้ะต้องเป็นไปตามประกาศ กทช. เร่ือง มาตรการคุ้มครองสิทธิของผู้ ใช้บริการ

โทรคมนาคมเก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการความเป็นส่วนตัว และเสรีภาพในการสื่อสารถึงกันโดยทางโทรคมนาคม ซึ่ง

ประกาศไว้เม่ือวนัที่ 18 พฤษภาคม 2549 
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(ฐ) สัญญาร่วมการงาน 

ดงัท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้น พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม กําหนดให้บุคคลใดท่ีประสงค์จะประกอบกิจการโทรคมนาคมต้อง

ขอรับใบอนุญาตจาก กทช. เว้นแต่เป็นการให้บริการโทรคมนาคมท่ีมีอยู่แล้วตามมาตรา 80 แห่ง พรบ. การประกอบกิจการ

โทรคมนาคม 

มาตรา 80 แห่ง พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม กําหนดว่าบุคคลท่ีเป็นคู่สัญญากับ กสท. หรือทีโอทีในการให้บริการ

โทรคมนาคมอยู่ก่อนวนัท่ี พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม จะมีผลใช้บงัคบั ให้ผู้นัน้ยงัคงมีสิทธิประกอบกิจการโทรคมนาคม

ตามข้อกําหนดที่มีอยู่เดิมตามสญัญาจนกวา่สญัญาดงักลา่วจะสิน้สดุลง  

ดงันัน้ ตามมาตรา 80 แห่ง พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม บริษัทในฐานะคู่สญัญาร่วมการงานจึงมีสิทธิในการประกอบ

กิจการโทรคมนาคมจนกว่าสญัญาร่วมการงานจะสิน้สดุลงโดยเท่าเทียมและเสมอภาคกบัผู้ประกอบการรายอื่นตามหลกัการแห่ง

การแข่งขนัโดยเสรีและอย่างเป็นธรรม 

มาตรา 80 วรรคสาม แห่ง พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม กําหนดวา่การทําความตกลงเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในสญัญาร่วมการ

งานโดยมิใช่เป็นการลดหรือจํากัดสิทธิในการประกอบการกิจการโทรคมนาคมของบริษัทตามระยะเวลาท่ีเหลืออยู่ของสญัญาร่วม

การงาน มิให้ถือวา่เป็นการกระทําท่ีมีผลกระทบกระเทือนตอ่ความสมบรูณ์ของสญัญาร่วมการงาน  

นอกจากนี ้มาตรา 80 วรรคสี่ แห่ง พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม ได้กําหนดว่าในกรณีที่ กสท. และ/หรือทีโอทีได้ทําสญัญา

กบับริษัทใดอยู่ก่อนการประกาศใช้ พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม เพ่ืออนญุาตให้บริษัทนัน้ประกอบกิจการโทรคมนาคม

และได้ทําความตกลงกบัคูส่ญัญาเพ่ือเปลี่ยนสญัญาดงักลา่วให้เป็นการได้รับใบอนญุาตตาม พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม 

ให้ กทช. ดําเนินการออกใบอนญุาตให้กบับริษัทนัน้ โดยให้ได้รับสิทธิประกอบกิจการโทรคมนาคมตามขอบเขตการให้บริการเดิมท่ีได้

ตกลงกนัตามสญัญานัน้ 

ดงันัน้ บริษัทจึงมีสิทธิท่ีจะคงสญัญาร่วมการงานไว้ตามเดิม และ/หรือเข้าทําความตกลงกับ กสท. เพ่ือแก้ไขสญัญาร่วมการงาน 

และ/หรือเปลี่ยนสญัญาร่วมการงานให้เป็นใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม หากบริษัทเลือกท่ีจะคงสญัญาร่วมการงานไว้

ตามเดิม บริษัทมีสิทธิในการประกอบกิจการโทรคมนาคมตามขอบเขตและสิทธิท่ีมีอยู่ตามสญัญาร่วมการงาน หาก กสท. ต้องการ

แก้ไขสญัญาร่วมการงานหรือเปลี่ยนสญัญาเป็นใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมจะต้องเข้าทําความตกลงกบับริษัทก่อน แต่

ทัง้นีไ้ม่วา่จะเป็นกรณีใด การประกอบกิจการโทรคมนาคมของบริษัทต้องไม่ขดัหรือแย้งกบับทบญัญัติแห่ง พรบ. การประกอบกิจการ

โทรคมนาคม 

(ฑ) การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตจากบริการโทรคมนาคม 

เม่ือวนัท่ี 28 มกราคม 2546 ได้มีการประกาศใช้พระราชกําหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบญัญัติพิกดัอตัราภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 

(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ.2546 ซึง่กําหนดให้ผู้ ให้บริการกิจการโทรคมนาคมท่ีได้รับอนญุาตหรือสมัปทานจากรัฐซึง่รวมถึงบริษัทด้วย มีหน้าท่ี

ต้องชําระภาษีสรรพสามิตจากรายรับท่ีได้จากการให้บริการโทรคมนาคมในอตัราร้อยละ 50 สําหรับการให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ี

และโทรศพัท์พืน้ฐาน และประกาศกระทรวงการคลงั เร่ือง ลดอตัราและยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบบัท่ี 68) ซึง่กําหนดให้การจดัเก็บ

ภาษีสรรพสามิตจากกิจการโทรศพัท์พืน้ฐานลดลงจากอตัราร้อยละ 50 เหลืออตัราร้อยละ 2 และจากกิจการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีหรือ

วิทยคุมนาคมระบบเซลลลู่าร์ลดลงจากอตัราร้อยละ 50 เหลืออตัราร้อยละ 10 ของรายรับจากการให้บริการโทรศพัท์ภายในประเทศ

และรายรับจากการให้บริการโทรศพัท์ระหว่างประเทศเฉพาะส่วนท่ีเป็นรายรับในประเทศ ส่วนรายรับอื่น ๆ จากการประกอบกิจการ

โทรคมนาคมให้ได้รับการยกเว้นภาษีสรรพสามิต อนึ่ง บริษัทต้องชําระภาษีสรรพสามิตดงักล่าวเป็นรายเดือนในทุกวนัท่ี 15 ของ

เดือนถัดไป โดยบริษัทได้ชําระภาษีสรรพสามิตครัง้แรกเม่ือวนัท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2546 สําหรับรายรับจากการท่ีบริษัทได้ให้บริการ

ตัง้แตว่นัที่ 28 มกราคม 2546 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2546 



สว่นที่ 2 บริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์  บริษัท โทเท่ิล แอค็เซ็ส คอมมนูิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 

ข้อ 3 การประกอบธุรกิจแต่ละสายผลิตภณัฑ์ 

 

 

สว่นที่ 2 หน้า 56 

เม่ือวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2546 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้ผู้ ให้บริการนําค่าภาษีสรรพสามิตท่ีผู้ ให้บริการได้ชําระ (ไม่รวม

ดอกเบีย้ ค่าปรับ หรือเงินเพ่ิมใด ๆ) มาหกัออกจากส่วนแบ่งรายได้ท่ีผู้ ให้บริการต้องนําส่งแก่ กสท. หรือทีโอทีตามสญัญาร่วมการ

งาน ซึง่ตอ่มาบริษัทได้รับหนงัสือจาก กสท. ลงวนัที่ 27 มีนาคม 2546 แจ้งให้บริษัทดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีดงักลา่ว  

อย่างไรก็ดี เม่ือวนัท่ี 23 มกราคม  2550 คณะรัฐมนตรีได้มีมติยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีดงักล่าวบางส่วน โดยมติคณะรัฐมนตรีเม่ือ

วนัท่ี 23 มกราคม 2550 ได้ยกเลิกสิทธิของผู้ ให้บริการโทรคมนาคมในการนําค่าภาษีสรรพสามิตท่ีจะต้องชําระให้แก่รัฐไปหกัออก

จากส่วนแบ่งรายได้ท่ีผู้ ให้บริการโทรคมนาคมจะต้องนําส่งให้แก่ทีโอทีและ กสท. ตามสญัญา และมีมติให้กระทรวงการคลงักําหนด

อตัราภาษีสรรพสามิตท่ีจะจัดเก็บจากการให้บริการโทรคมนาคมเสียใหม่จากอตัราร้อยละ 10 เป็นอตัราร้อยละ 0 ทัง้นี ้เพ่ือไม่ให้ผู้

ให้บริการโทรคมนาคมมีภาระทางการเงินเกินสมควร อนึ่ง กระทรวงการคลงัได้ออกประกาศลดอตัราภาษีสรรพสามิตจากอตัราร้อย

ละ 10 เป็นอตัราร้อยละ 0 เม่ือวนัที่ 26 กมุภาพนัธ์ 2550  

นอกจากนี ้ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมมีหน้าท่ีต้องเสียภาษีสรรพสามิตตาม พรบ. การจัดสรรภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ใน

อัตราเพ่ิมร้อยละ 10 ของภาษีสรรพสามิตตาม พรบ. พิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ด้วย อย่างไรก็ดี เน่ืองจากปัจจุบัน

กระทรวงการคลงัได้ประกาศลดอตัราภาษีสรรพสามิตเหลือร้อยละ 0 ดงันัน้ ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมจึงไม่มีหน้าท่ีต้องเสีย

ภาษีตาม พรบ. การจดัสรรภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 แตป่ระการใด 

เม่ือวนัท่ี 11 มกราคม 2551 กสท. ได้เสนอข้อพิพาทต่อสถาบนัอนญุาโตตลุาการเรียกร้องให้บริษัทชําระค่าส่วนแบ่งรายได้สําหรับปี

สมัปทานที่ 12 ถึงปีสมัปทานท่ี 16 เพ่ิมเติม พร้อมกบัชําระเบีย้ปรับเงินเพ่ิม รวมเป็นเงินจํานวนทัง้หมด 23,164 ล้านบาท โดยอ้างว่า

บริษัทได้ชําระค่าส่วนแบ่งรายได้ให้แก่ กสท. ไม่ครบถ้วน ปัจจุบนัข้อพิพาทระหว่าง กสท. และบริษัทในเร่ืองดงักล่าวยงัอยู่ระหว่าง

การพิจารณาของคณะอนญุาโตตลุาการ 

(ฒ) สิทธิในการตัง้เสา เดนิท่อหรือสาย หรือตดิตัง้เคร่ืองอุปกรณ์โทรคมนาคม 

กทช. ได้ประกาศหลกัเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกบัการใช้สิทธิในการปักหรือตัง้เสาหรือเดินสาย วางท่อหรือติดตัง้อปุกรณ์ประกอบใดใน

การให้บริการโทรคมนาคม พ.ศ. 2552 โดยมีผลบังคับใช้ในวันท่ี 18 มีนาคม 2552 ประกาศฉบับดังกล่าวได้ให้สิทธิแก่ผู้ รับ

ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมและผู้ ประกอบกิจการโทรคมนาคมตามมาตรา 80 แห่ง พรบ. การประกอบกิจการ

โทรคมนาคม ให้มีสิทธิขออนญุาตต่อ กทช. เพ่ือปักเสา เดินสายหรือท่อ หรือติดตัง้อปุกรณ์ประกอบต่างๆ บนท่ีดินหรือสิ่งก่อสร้างท่ี

ไม่ใช่ของตนได้ ทัง้นี ้โดยปฏิบติัตามเง่ือนไขและวิธีการท่ีประกาศกําหนดไว้ เช่น ต้องแจ้งเจ้าของท่ีดินก่อนและชําระค่าใช้ประโยชน์

ตามท่ีตกลงกนั เป็นต้น หากตกลงกนัไม่ได้ กทช. มีอํานาจกําหนดค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ให้ในอตัราท่ีสะท้อนต้นทนุส่วนเพ่ิม

ระยะยาว 

(ณ) มาตรการป้องกนัการกระทาํอนัเป็นการผูกขาดหรือจาํกดัการแข่งขัน  

กทช. ได้ประกาศใช้ประกาศ กทช. เร่ือง มาตรการเพ่ือป้องกนัมิให้มีการกระทําอนัเป็นการผกูขาดหรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมใน

การแข่งขันในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2549 โดยมีสาระสําคัญห้ามผู้ รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมและผู้ ท่ี

ประกอบการตามมาตรา 80 แห่ง พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม ไม่ให้กระทําการบางอย่างท่ีถือว่าเป็นการจํากดัการแข่งขนั 

รวมทัง้ห้ามมิให้ผู้ ท่ีมีส่วนแบ่งการตลาดเกินกว่าร้อยละ 25 ของแต่ละประเภทการบริการหรือผู้ ท่ี กทช. ประกาศว่าเป็นผู้ มีอํานาจ

เหนือตลาดกระทําการบางอย่างท่ีถือว่าเป็นการจํากัดการแข่งขัน เช่น การเลือกปฏิบัติในด้านอัตราค่าบริการอย่างไม่เป็นธรรม 

ปฏิเสธการให้บริการ หรือสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีจําเป็น เป็นต้น ซึ่งหากผู้ประกอบการรายใดกระทําการอันเป็นการจํากัดการ

แข่งขนั กทช. อาจมีคําสัง่กําหนดมาตรการเฉพาะให้ผู้ประกอบการรายดงักล่าวปฏิบติัได้ เช่น การสัง่ให้หยดุการกระทําอนัเป็นการ

จํากดัการแข่งขนั หรือการบงัคบัให้แยกขายบริการ เป็นต้น นอกจากนี ้กทช. ยงัได้ประกาศใช้ประกาศ กทช. เร่ือง นิยามของตลาด

และขอบเขตตลาดโทรคมนาคมท่ีเก่ียวข้อง พ.ศ. 2551 เพ่ือเป็นหลกัเกณฑ์ในการกําหนดขอบเขตตลาด ซึง่ กทช. จะทําการกําหนด
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ขอบเขตตลาดพร้อมทัง้กําหนดมาตรการการกํากบัดแูลไว้ล่วงหน้าเพ่ือป้องกนัมิให้ผู้ ทีมีอํานาจเหนือตลาดทําการใด ๆ ท่ีอาจจะเป็น

การจํากดัการแข่งขนัในกิจการโทรคมนาคม 

3.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ 

3.3.1 การจัดหาอุปกรณ์โครงข่าย  

Supplier ลักษณะของบริการที่ให้ 

บจ. โนเกีย ซีเมนส์ เน็ตเวิร์ก (ประเทศไทย) ผู้ขายอปุกรณ์โครงข่าย 

ยเูทล ผู้ให้บริการติดตัง้โครงข่าย 

บจ. เบญจจินดา โฮลดิง้  ผู้ให้บริการติดตัง้โครงข่าย 

บจ. แอล เอส เคเบิล้ ผู้ขายอปุกรณ์โครงข่าย 

บจ. เอลเทค วาเลียร์ (ประเทศไทย) ผู้ขายอปุกรณ์โครงข่าย 

หมายเหตุ 
(1) บริษัทได้ชําระคา่ใช้จ่ายข้างต้นนีเ้ป็นเงินสกลุบาท สกลุดอลลาร์สหรัฐ และสกลุยโูร 

(2) โนเกียเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์ (Supplier) โครงข่ายหลกัของบริษัทและโครงสร้างพืน้ฐานของสถานีฐานท่ีจําเป็นสําหรับการเพิ่มขีดความสามารถของ
โครงข่าย  

 

ภายใต้สญัญา Framework Agreement ที่บริษัทเข้าทํากบัโนเกีย บริษัทมีสิทธิทยอยสัง่ซือ้และติดตัง้โครงสร้างพืน้ฐานของโครงข่าย

ตามแผนการขยายงานของบริษัท บริษัทเช่ือว่าสญัญาท่ีทํากับโนเกียจะช่วยให้บริษัทมีความคล่องตวัในการพัฒนาโครงข่ายของ

บริษัทเพ่ือรองรับพฒันาการตา่ง ๆ ในตลาดและแผนการดําเนินการเก่ียวกบัพืน้ท่ีให้บริการของโครงข่ายของบริษัท  

จากการที่โครงข่ายของบริษัทใช้อปุกรณ์โนเกียในสดัสว่นที่สงูคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 45 ร้อยละ 42 และร้อยละ 22 ของยอดการสัง่ซือ้

ทัง้หมดในปี 2549 ปี 2550 และปี 2551 ตามลําดบั ประกอบกบัความสมัพนัธ์ระหว่างเทเลนอร์กบัโนเกียในต่างประเทศ บริษัทจึงมี

ความสมัพนัธ์อนัดีกบัโนเกีย โดยโนเกียได้จดัให้มีทีมงานเฉพาะสําหรับการให้บริการแกบ่ริษัท 

3.3.2 ผู้พัฒนา Content  

ในปัจจบุนับริษัทมีผู้พฒันา Content รวมทัง้สิน้ประมาณ 173 ราย อาทิเช่น บจ. สามารถ มลัติมีเดีย บจ. ไอ.เอ็น.เอ็น. เรดิโอ บมจ. 

จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี โดยข้อมูลท่ีได้รับจากผู้พัฒนาส่วนใหญ่ (มากกว่าร้อยละ 50) จะนํามาเพ่ือสนับสนุนการให้บริการดาวน์โหลด

เสียงเพลงรอสาย เสียงเรียกเข้า ข่าวด่วนรายวนั ดวงชะตาพยากรณ์ และผลกีฬา โดยบริษัทจะเป็นผู้ เก็บรายได้จากผู้ ใช้และนํามา

แบง่ให้กบัผู้พฒันา Content ตามที่ได้ตกลงกนั 

3.3.3 ผู้รับเหมา 

บจ. เบญจจินดา โฮลดิง้ โดยบริษัทได้จ้าง บจ. เบญจจินดา โฮลดิง้ ในการออกแบบติดตัง้และการบํารุงรักษาโครงข่าย  

ยเูทล โดยบริษัทได้จ้างยเูทลในการก่อสร้างสถานีฐาน รวมถงึการติดตัง้อปุกรณ์สือ่สารโทรคมนาคม 

ยไูอเอช โดยบริษัทได้เช่าวงจรความเร็วสงูจากยไูอเอชเพ่ือใช้ในการสื่อสารข้อมลูของร้านดีแทค 

3.3.4 การจัดหาเลขหมายโทรคมนาคม 

ในการจดัหาเลขหมายโทรคมนาคม บริษัทจะต้องยื่นคําขอรับการจดัสรรเลขหมายโทรคมนาคมต่อ กทช. ตามประกาศ กทช. เร่ือง 

หลกัเกณฑ์การจดัสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. 2551  ซึง่มีหลกัเกณฑ์ในการพิจารณาจดัสรรเลขหมายโทรคมนาคม

สําหรับบริการโทรศพัท์เคลื่อนที่ ดงันี ้
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(1) การเพ่ิมจํานวนเลขหมายโทรคมนาคมจะเป็นประโยชน์สาธารณะ 

(2) การเพ่ิมจํานวนเลขหมายโทรคมนาคมไม่มีลกัษณะเป็นการจํากัดการแข่งขนัการประกอบกิจการโทรคมนาคมอย่างเป็น

ธรรม 

(3) การขอรับการจดัสรรจะต้องมีจํานวนเลขหมายโทรคมนาคมสําหรับโทรศพัท์เคลื่อนท่ีท่ีคงเหลือพร้อมให้บริการเป็นจํานวน

น้อยกวา่จํานวนเลขหมายท่ีให้บริการในระยะ 6 เดือนที่ผ่านมา 

(4) การพิจารณาจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมจะพิจารณาจัดสรรให้ตามความเหมาะสมและจําเป็น โดยพิจารณาจาก

ความสามารถของผู้ขอรับการจดัสรรท่ีจะมีลกูค้าท่ีใช้งานจริงไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80 ของจํานวนเลขหมายท่ีขอรับการจดัสรร

ในเวลา 12 เดือนจากท่ีได้รับการจดัสรรเลขหมายใหม่ และรายงานข้อมลูแสดงจํานวนลกูค้าท่ีใช้งานจริงในรอบ 12 เดือนที่

ผ่านมา 

(5) เลขหมายโทรคมนาคมท่ีจดัสรรจะเป็นจํานวนเท่าของกลุ่มเลขหมาย โดยกําหนดให้ขนาดของกลุ่มเลขหมายโทรคมนาคม

สําหรับโทรศพัท์เคลื่อนท่ีเป็น 10,000 เลขหมาย ทัง้นี ้กลุ่มเลขหมายโทรคมนาคมหมายถึงเลขหมายโทรคมนาคมภายใน

กลุ่มใด ๆ และมีความเป็นไปได้ทางเทคนิคตามแผนเลขหมายโทรคมนาคม ผู้ขอรับการจดัสรรไม่สามารถขอเลือกเลขหมาย

หรือกลุม่เลขหมายโทรคมนาคมได้ 

ภายหลงัจากท่ีได้รับการจดัสรรเลขหมายโทรคมนาคมจาก กทช. ผู้ ได้รับการจดัสรรมีหน้าท่ีต้องแจ้งให้ผู้ รับใบอนญุาตรายอื่น ทราบ

ถึงเลขหมายโทรคมนาคมท่ีได้รับการจดัสรรจาก กทช. เพ่ือให้ผู้ รับใบอนุญาตรายอื่นดําเนินการให้เลขหมายโทรคมนาคมสามารถ

ติดต่อกนัได้ในทุกโครงข่าย ในทํานองเดียวกันผู้ รับใบอนุญาตทกุรายต้องดําเนินการให้เลขหมายโทรคมนาคมของผู้ รับใบอนุญาต

รายอื่นสามารถติดตอ่กนัได้ในทกุโครงข่าย 

นอกจากนี ้ผู้ ได้รับการจดัสรรเลขหมายโทรคมนาคมมีหน้าท่ีต้องชําระค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคมเป็นรายเดือนในอตัรา 1 

บาทตอ่เลขหมาย สําหรับเลขหมายเดิม  2 บาทตอ่เลขหมาย สําหรับเลขหมายท่ีขอเพ่ิมเติม และ 10 บาทตอ่เลขหมาย หรือ 20 บาท

ต่อเลขหมาย สําหรับเลขหมายท่ีมิได้นําออกใช้งาน โดย กทช. มีสิทธิเรียกคืนเลขหมายโทรคมนาคมในกรณีท่ีผู้ ได้รับการจดัสรรไม่มี

การนําเลขหมายโทรคมนาคมไปใช้ประโยชน์หรือไม่ได้ชําระคา่ธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคมภายในระยะเวลาท่ีกําหนด เป็นต้น 

3.3.5 การจัดหาซิมการ์ด 

การจัดซือ้ซิมการ์ดมิได้เป็นต้นทุนหลักของบริษัท ในปัจจุบันบริษัทได้จัดซือ้ซิมการ์ดจากผู้ จัดจําหน่ายทัง้สิน้จํานวน 3 ราย ซึ่ง

เพียงพอและเหมาะสมกบัการปฏิบติังานของบริษัท 

3.3.6 การจัดหาบัตรเตมิเงนิ 

การจดัซือ้บตัรเติมเงินมิได้เป็นต้นทนุหลกัของบริษัท ในปัจจบุนับริษัทได้จดัซือ้บตัรเติมเงินจากผู้จดัจําหน่ายทัง้สิน้จํานวน 3 ราย ซึง่

เพียงพอและเหมาะสมกบัการปฏิบติังานของบริษัท 

3.3.7 การจัดหาโทรศัพท์เคล่ือนที่ 

การจดัจําหน่ายโทรศพัท์เคลื่อนท่ีไม่ได้เป็นรายได้หลกัของบริษัท โดยส่วนใหญ่การจดัจําหน่ายโทรศพัท์เคลื่อนที่เป็นเพียงการอํานวย

ความสะดวกให้แก่ผู้ ใช้บริการรายใหม่ท่ีซือ้เลขหมายพร้อมโทรศพัท์เคลื่อนที่ (Starter Kits) ณ ร้านดีแทคท่ีบริษัทเป็นเจ้าของ ทัง้นี ้

บริษัททําการจดัหาโทรศพัท์เคลื่อนที่ท่ีนํามาจําหน่ายในร้านดีแทคท่ีบริษัทเป็นเจ้าของจากยดีูแตเ่พียงผู้ เดียว 



สว่นที่ 2 บริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์  บริษัท โทเท่ิล แอค็เซ็ส คอมมนูิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 

ข้อ 3 การประกอบธุรกิจแต่ละสายผลิตภณัฑ์ 

 

 

สว่นที่ 2 หน้า 59 

3.3.8 ความสามารถของโครงข่ายในการให้บริการลูกค้า 

บริษัทให้ความสําคัญกับคุณภาพของการบริการโดยเฉพาะความสามารถในการรองรับจํานวนลูกค้าของระบบโครงข่าย

โทรศัพท์เคลื่อนท่ี ซึ่งขึน้อยู่กับความสามารถและความชํานาญในการบริหารระบบโครงข่ายให้สามารถให้บริการได้อย่างเต็ม

ประสิทธิภาพ โดยบริษัทมีหน่วยงานท่ีดําเนินการวางแผน จดัหา และติดตัง้อปุกรณ์โครงข่ายโทรศพัท์เคลื่อนที่ของบริษัทเพ่ือขยาย

ความสามารถในการรองรับจํานวนผู้ใช้บริการและขยายพืน้ท่ีการให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีให้มากขึน้  

3.4 งานที่ยังไม่ส่งมอบ 

- ไม่มี - 

3.5 ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

- ไม่มี - 
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44  การวิจัยและพัฒนาการวิจัยและพัฒนา  

บริษัทยึดมัน่ในหลกัการการให้บริการท่ีมีประโยชน์สงูสดุต่อลกูค้า เพ่ือให้บรรลวุตัถปุระสงค์ดงักล่าว บริษัทได้จดัตัง้หน่วยงาน

วิจยัและพฒันาเพ่ือทําการค้นคว้าวิจยัเทคโนโลยี เพ่ือพฒันาสินค้าและบริการใหม่ ๆ ท่ีสร้างประโยชน์และใช้งานได้จริง และ

เพ่ือตอบสนองตอ่ความต้องการและรูปแบบการใช้ชีวิตของลกูค้า 

บริษัทได้ทําการศกึษาความต้องการและลกัษณะการใช้งานของลกูค้าองค์กรและบคุคลทัง้ระบบรายเดือนและระบบเติมเงินเพ่ือ

เป็นข้อมลูในการนํานวตักรรมทางเทคโนโลยีมารวมกบัสินค้าและบริการให้มีความสมบรูณ์แบบมากยิ่งขึน้ และเพ่ิมมลูค่าให้กบั

กลุม่ลกูค้าท่ีแตกตา่งกนั 

หน่วยงานวิจยัและพฒันามุ่งเน้นผสานความต้องการของลกูค้าโดยนําเทคโนโลยีที่สอดคล้องมาใช้เพ่ือให้เกิดการบริการที่ลกูค้า

พงึพอใจสงูสดุบนพืน้ฐานความถกูต้องและความจริงใจในด้านการคิดคา่ใช้จ่ายของบริการที่นําเสนอ 

ขัน้ตอนการพฒันาสินค้าและบริการเร่ิมจากการสํารวจความต้องการของลกูค้าและทดสอบความพร้อมของเทคโนโลยี รวมทัง้

อปุกรณ์และเคร่ืองลกูข่ายต่าง ๆ เพ่ือให้ลกูค้าสามารถใช้บริการได้โดยไม่มีปัญหา เช่น บริษัทจะทําการทดสอบการใช้งานของ

โทรศพัท์เคลื่อนท่ีท่ีจะใช้ในโครงข่ายของบริษัทก่อนนําออกสู่ตลาดเพ่ือให้มั่นใจว่าเม่ือลูกค้าซือ้เคร่ืองแล้วสามารถใช้งานได้

อย่างดี โดยมี Call Center ของบริษัทคอยให้คําแนะนําและประสานงานในการแก้ไขปัญหาเพ่ืออํานวยความสะดวกให้กับ

ลกูค้าในการใช้โทรศพัท์เคลื่อนที่ในโครงข่ายของบริษัท 

นอกจากนี ้บริษัทยงัมีโครงสร้างพืน้ฐานของการให้บริการท่ีทนัสมยั สามารถลดขัน้ตอนการใช้บริการของลกูค้า และเพ่ิมความ

พึงพอใจให้ลกูค้า โดยระบบดังกล่าวจะช่วยให้ลกูค้าสามารถใช้บริการได้ในรูปแบบท่ีเหมาะสมกับเคร่ืองลกูข่ายนัน้ ๆ และมี 

Access Channel หลากหลายตามความถนดัของลกูค้า บริษัทยงัมีส่วนงานท่ีตัง้ขึน้เพ่ือทําการพฒันาโปรแกรมไว้สําหรับใช้ทัง้

ภายในบริษัทเองและสําหรับใช้กบัพนัธมิตรทางธุรกิจของบริษัท ทัง้นี ้โดยมีวตัถปุระสงค์ท่ีจะพฒันาการให้บริการท่ีง่ายต่อการ

ใช้งานภายใต้มาตรฐานการให้บริการท่ีดี และพฒันาระบบการให้บริการท่ีสามารถปรับข้อมลูท่ีส่งให้สอดคล้องกับคุณสมบติั

ของเคร่ืองผู้ รับได้โดยอตัโนมติั  

บริการของบริษัทยงัรวมถงึการให้บริการแก่ลกูค้าองค์กรท่ีต้องใสใ่จในรายละเอียดของระบบและรูปแบบการใช้บริการท่ีแตกตา่ง

กนัในแตล่ะองค์กร โดยคํานึงถึงการสร้างมลูค่าเพ่ิมให้กบัองค์กรนัน้ ๆ (Value Proposition) เป็นหลกั เช่น บริการ PushMail ซึง่

จําเป็นต้องเข้าใจรายละเอียดของความต้องการและระบบท่ีแตกตา่งบนพืน้ฐานของเทคโนโลยีเดียวกนั  

จากความมุ่งมัน่ท่ีผ่านมาและแนวทางท่ีชดัเจนในการดําเนินธุรกิจในอนาคต หน่วยงานวิจัยและพฒันามีการค้นคว้า ทดสอบ 

ประเมินผล พฒันา และศึกษาดชันีการวดัคณุภาพของสินค้าและบริการอย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้บรรลถุึงประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือ

หุ้นและลกูค้าบนพืน้ฐานความต้องการท่ีหลากหลาย และบริษัทได้ใช้เทคโนโลยีท่ีใช้งานได้จริงและมีต้นทนุท่ีเหมาะสมมาช่วย

ในการสง่เสริมคณุภาพของสินค้าและบริการของบริษัทเพ่ิมขึน้อีกด้วย 

เทคโนโลยีเก่ียวกบัอปุกรณ์โครงข่ายและเคร่ืองลกูข่ายเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีคิดค้นและพฒันาโดยผู้ผลิตจากตา่งประเทศ บริษัทเป็นผู้

เลือกซือ้เทคโนโลยเีหล่านีเ้พ่ือใช้ในการให้บริการ โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพของเทคโนโลยีดงักลา่วและต้นทนุการให้บริการของ

บริษัท ถึงแม้บริษัทจะเป็นผู้ เลือกซือ้อุปกรณ์เอง แต่ก็ให้ความสําคัญในการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ (Business Partner) กับ

ทางผู้ผลิต โดยร่วมมือกันทดสอบโครงข่ายการให้บริการ เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขนัและสร้างความแตกต่างในการ

ให้บริการ  



สว่นที่ 2 บริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์  บริษัท โทเท่ิล แอค็เซ็ส คอมมนิูเคชัน่ จํากดั (มหาชน)      

ข้อ 4 การวิจยัและพฒันา 
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นอกจากนี ้ในการให้บริการท่ีดีและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าท่ีใช้บริการ บริษัทได้ทําการวิจัยการตลาดรวมทัง้ได้

พัฒนาซอฟท์แวร์และพัฒนาระบบการให้บริการต่าง ๆ เช่น ระบบจัดการฐานข้อมูลลูกค้าและระบบการเรียกเก็บค่าบริการ 

(Billing System) เป็นต้น โดยคา่ใช้จ่ายในการวิจยัและพฒันาดงักล่าวในรอบ 3 ปีที่ผ่าน เป็นดงันี ้

หน่วย : ล้านบาท 

 2549 2550 2551 

คา่ใช้จ่ายในการวิจยัและพฒันา 23.4 15.9 9.9 

 



สว่นที่ 2 บริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์  บริษัท โทเท่ิล แอค็เซ็ส คอมมนูิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 

ข้อ 5 ทรัพย์สินทีใ่ชใ้นการประกอบธุรกิจ 
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55  ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกจิทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ  

5.1 ทรัพย์สินประเภทที่ดนิ อาคาร และสิทธิการเช่า 

รายละเอียดสินทรัพย์ถาวรหลกัของบริษัทและบริษัทย่อย 

รายละเอียดสินทรัพย์ 
อายุการ 
ใช้งาน 

ขนาด  ที่ตัง้ 
ลักษณะ

กรรมสิทธิ์ 

มูลค่าสุทธิ ณ วนัที่  
31 ธันวาคม 2551  

(ล้านบาท) 

ที่ดิน - 367 ไร่ กรุงเทพ  
และปริมณฑล 

เป็นเจ้าของ 1,042.3 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 5-40 ปี - กรุงเทพ  
และปริมณฑล 

เป็นเจ้าของ 1,215.0 

สว่นปรับปรุงอาคารสํานกังานเช่า 5-20 ปี - - เป็นเจ้าของ 152.7 

สิทธิการเช่า อายกุารเช่า - - เช่า 47.2 

สิทธิการใช้อปุกรณ์ในการดําเนินงาน
สนบัสนนุการให้บริการวิทยคุมนาคม
ระบบเซลลลู่าร์ 

อายทุี่เหลือของ
สมัปทานและ 10 ปี 

- - เป็นเจ้าของ 1,315.6 

สว่นปรับปรุงอาคารสถานีรับสง่
สญัญาณ 

20 ปี - - เป็นเจ้าของ 115.6 

สินทรัพย์ถาวรอื่น 3 และ 5 ปี - - เป็นเจ้าของ 1883.8 

รวม     5,772.2 

หมายเหต ุ สินทรัพย์ตามรายละเอียดข้างต้นไม่มีภาระผกูพนัใด ๆ 

 

ทรัพย์สินของบริษัท 

ปัจจุบันบริษัทมีท่ีดินในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และจังหวัดต่าง ๆ ในภาคกลางประมาณ 68 ไร่ และในภาคอื่น ๆ 

ประมาณ 299 ไร่ อาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจํานวน 57 คหูา และในต่างจงัหวดัจํานวน 28 คหูา คิด

เป็นมลูค่ารวมประมาณ 2,257.3 ล้านบาท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2551 โดยส่วนใหญ่ใช้เป็นพืน้ท่ีสําหรับการติดตัง้สถานีฐาน 

นอกจากนี ้สญัญาร่วมการงานระหว่างบริษัทกับ กสท. ได้อนุญาตให้บริษัทใช้พืน้ท่ีของ กสท. ในการติดตัง้สถานีฐาน โดยมี

ค่าตอบแทนในบางกรณีตามท่ีกําหนดไว้ในสญัญาร่วมการงาน ทัง้นี ้พืน้ท่ีบางส่วนท่ีบริษัทใช้ในการติดตัง้สถานีฐานได้มีการ

โอนไปยงั บจ. ไปรษณีย์ไทย เน่ืองจากการแปลงสภาพของ กสท. เป็นบริษัทมหาชนจํากดั 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2551 บริษัทมีการเช่าอาคารที่สําคญัสรุปรายละเอียดได้ดงันี ้

ลักษณะ/สถานที่ตัง้ ผู้ให้เช่า 
พืน้ที่ 

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

ระยะเวลาการเช่า 

อาคารสํานกังาน 
อาคารชยั  
333/3 ถ.วิภาวดีรังสิต 

บจ. วิภาวดี ออฟฟิต บิลดิง้  
(บริษัทย่อยที่ถือหุ้นร้อยละ 99.99  
โดย บจ. แทค พร็อพเพอร์ตี)้ 

10,383 ตรม. 100 ปี 2550 ถึงปี 2552 

อาคารสํานกังาน  
Call Center บางสว่น 
ถ. ศรีนครินทร์ 

บจ. อีสเทิรน์ บิช 
(บริษัทย่อยที่ถือหุ้นร้อยละ 99.99  
โดย บจ. แทค พร็อพเพอร์ตี)้ 

2,670 ตรม. 3.75 ปี 2541 ถึงปี 2571 

อาคารสํานกังาน  
Call Center บางสว่น 
ถ. ศรีนครินทร์ 

บจ. แทค เซอร์วิส  
(บริษัทย่อยที่ถือหุ้นร้อยละ 99.99  
โดยบริษัท) 

2,740 ตรม. 150 ปี 2549 ถึงปี 2551 



สว่นที่ 2 บริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์  บริษัท โทเท่ิล แอค็เซ็ส คอมมนูิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 

ข้อ 5 ทรัพย์สินทีใ่ชใ้นการประกอบธุรกิจ 
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ลักษณะ/สถานที่ตัง้ ผู้ให้เช่า 
พืน้ที่ 

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

ระยะเวลาการเช่า 

อาคาร LPN 
ถ. วิภาวดีรังสิต 

บมจ. ธนาพฒัน์ พร็อพเพอร์ตี ้ 
ดิเวลลอ็ปเมนท์  
(บริษัทที่ไม่เก่ียวข้อง) 

6,325 ตรม. 352.45  
(รวมคา่บริการ
ตามสญัญเช่า) 

ปี 2550 ถึงปี 2553 
(ยกเว้นชัน้ AA ของ

อาคารที่สญัญาสิน้สดุ
ในวนัที ่15 ม.ค. 2552) 

อาคารวงัเด็ก 3 
ถ. วิภาวดีรังสิต 

บจ. วงัอินเตอร์เทรด 
(บริษัทที่ไม่เก่ียวข้อง)  

1,200 ตรม. 225.5 1 ก.พ. 2551 ถึง 

31 พ.ค. 2551 

คา่เช่าสํานกังานอาคารอีสท์  
วอเตอร์ 
ชัน้ 12, 14 

บริษัท จดัการและพฒันาทรัพยากรนํา้
ภาคตะวนัออก จํากดั (มหาชน) 

1,624 ตรม. 450 

(รวมคา่บริการ
ตามสญัญาเช่า) 

1 ก.พ. 2551 ถึง 

31 ม.ค. 2554 

อาคารเบญจจินดา 
ถ. วิภาวดีรังสิต 
ชัน้ G 

บจ. ไพรเวท พร็อพเพอร์ตี ้
(มีกรรมการร่วม ได้แก่  
นายบญุชยั เบญจรงคกลุ) 

15 ตรม. 

 

250 1 มี.ค. 2549 ถึง 

28 ก.พ. 2552 

 

อาคารเบญจจินดา (ชมุสาย) 
ถ. วิภาวดีรังสิต 
ชัน้ 21B 

บจ. ไพรเวท พร็อพเพอร์ตี ้
(มีกรรมการร่วมได้แก่  
นายบญุชยั เบญจรงคกลุ) 

519.95 ตรม. 

 

500 12 ก.ค. 2551 ถึง 

11 ก.ค. 2554 

 

อาคารเบญจจินดา (ชมุสาย) 
ถ. วิภาวดีรังสิต 
ชัน้ 22B 

บจ. ไพรเวท พร็อพเพอร์ตี ้
(มีกรรมการร่วมได้แก่  
นายบญุชยั เบญจรงคกลุ) 

385.93 ตรม. 

 

500 15 ก.ย. 2549 ถึง 

14 ก.ย. 2552 

 

อาคารเบญจจินดา (ชมุสาย) 
ถ. วิภาวดีรังสิต 
ชัน้ดาดฟ้า 

บจ. ไพรเวท พร็อพเพอร์ตี ้
(มีกรรมการร่วมได้แก่  
นายบญุชยั เบญจรงคกลุ) 

319 ตรม. 

 

200 1 ม.ค. 2550 ถึง 

31 ธ.ค. 2552 

 

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

บจ. ห้องเย็นและการเกษตรสากล 
(มีกรรมการร่วมได้แก่  
นายบญุชยั เบญจรงคกลุ) 

9,000 ตรม. 110 1 ต.ค. 2551 ถึง 

30 ก.ย. 2554 

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

บจ. พีดบับลิวอาร์ เอนเตอร์ไพรส 
(บริษัทที่ไม่เก่ียวข้อง) 

760 ตรม. 287.30 1 ก.ย. 2551 ถึง  
31 ส.ค. 2552 

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

บจ. พีดบับลิวอาร์ เอนเตอร์ไพรส 
(บริษัทที่ไม่เก่ียวข้อง) 

60 ตรม. 927.67 1 พ.ย. 2551 ถึง  
31 ต.ค. 2552 

อาคารคลงัสินค้านวนคร บริษัท สิทธิรักษ์ จํากดั 

(บริษัทที่ไม่เก่ียวข้องกนั) 

15,477.6 ตรม. 92.25 ปี 2550 ถึง ปี 2552 

ที่ดินจงัหวดัชลบรีุ บริษัท บางแสนทาวน์เฮ้าส์ จํากดั 

(บริษัทที่เก่ียวข้องกนั) 

241 ตารางวา 1118.26 1 พ.ย. 2551 ถึง 

31 ต.ค. 2554 

WMD อาคารเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ 

ห้องเลขที่ C416 

บริษัท เซ็นทรัล เวิลด์ จํากดั 

(บริษัทที่ไม่เก่ียวข้องกนั) 

383.66 ตรม. 183.51 

(รวมคา่บริการ
ตามสญัญเช่า) 

23 มิ.ย. 2549 ถึง 

30 มิ.ย. 2560 

WMD อาคารเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ กองทนุรวมธุรกิจไทย 4 

(บริษัทที่ไม่เก่ียวข้องกนั) 

383.66 ตรม. 27.02 

(รวมคา่บริการ
ตามสญัญเช่า) 

23 มิ.ย. 2549 ถึง 

30 มิ.ย. 2560 
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ข้อ 5 ทรัพย์สินทีใ่ชใ้นการประกอบธุรกิจ 
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ลักษณะ/สถานที่ตัง้ ผู้ให้เช่า 
พืน้ที่ 

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

ระยะเวลาการเช่า 

ศนูย์การค้าซีคอนสแควร์ 

ห้องเลขที่ 1114-1115 

บริษัท ซีคอน ดีเวลลอปเมนท์ จํากดั 

(บริษัทที่ไม่เก่ียวข้องกนั) 

248.48 ตรม. 885.0 

(รวมคา่บริการ
ตามสญัญเช่า) 

1 เม.ย. 2551 ถึง 

31 มี.ค. 2554 

Service Hall สาขาเซ็นทรัล 
ป่ินเกล้า 

ห้องเลขที่ 330/1 

บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากดั (มหาชน)  

(บริษัทที่ไม่เก่ียวข้องกนั) 

185.26 ตรม. 1,233.3  

 

5 ธ.ค. 2548 ถึง  

4 ธ.ค. 2551 

Service Hall สาขาเซ็นทรัล 
ป่ินเกล้า 

ห้องเลขที่ 330/1 

บริษัท เซ็นทรัลเรียลริตีเ้ซอร์วิส จํากดั  

(บริษัทที่ไม่เก่ียวข้องกนั) 

185.26 ตรม. 1,032.2  

(รวมคา่บริการ
ตามสญัญาเช่า) 

5 ธ.ค. 2548 ถึง  

4 ธ.ค. 2551 

Service Hall สาขาเซ็นทรัล 
ป่ินเกล้า 

ห้องเลขที่ 330/2-3 

บริษัท ซี เอส ไดนามิค จํากดั 

(บริษัทที่ไม่เก่ียวข้องกนั) 

165.92 2,397.9 

(รวมคา่บริการ
ตามสญัญาเช่า) 

8 ส.ค. 2550 ถึง 

7 ส.ค. 2553 

Service Hall สาขาเดอะมอลล์ 
บางแค 

ห้องเลขที่ 2S-C10 

บริษัท มิโดริ จํากดั 

(บริษัทที่ไม่เก่ียวข้องกนั) 

203 ตรม. 1,320.6 1 มิ.ย. 2548 ถึง 

31 พ.ค. 2551 

Service Hall สาขาอาคาร 
ไทยพาณิชย์ปาร์ค 

ห้องเลชที่ 3147-3148 

บริษัท มหิศร จํากดั 

(บริษัทที่ไม่เก่ียวข้องกนั) 

294.978 ตรม. 750.0 1 ต.ค. 2548 ถึง 

30 พ.ย. 2551 

Service Hall ศนูย์การค้าแฟชัน่
ไอส์แลนด์ 

ห้องเลขที่ 2075 

บริษัท สยาม รีเทล ดีเวลลอ็ปเม้นท์ 
จํากดั  

(บริษัทที่ไม่เก่ียวข้องกนั) 

201.21 ตรม. 1,210 1 ส.ค. 2548 ถึง 

31 ก.ค. 2551 

Service Hall อาคารฟิวเจอร์
พาร์ครังสิต 

ห้องเลขที ่ 23 ชัน้ 2F 

บริษัท รังสิตพลาซ่า จํากดั 

(บริษัทที่ไม่เก่ียวข้องกนั) 

207.7 ตรม. 198  

(รวมคา่บริการ
ตามสญัญาเช่า) 

13 มี.ค. 2548 ถึง 

28 ก.พ. 2552 

WMD สาขาเซ็นทรัลรามอินทรา 

ห้องเลขที่ 304/1 

บริษัท เซ็นทรัลเรียลริตีเ้ซอร์วิส จํากดั  

(บริษัทที่ไม่เก่ียวข้องกนั) 

 

51.14 ตรม. 

699.2  

(รวมคา่บริการ
ตามสญัญาเช่า) 

1 ต.ค. 2549 ถึง  

30 ก.ย. 2552 

WMD สาขาเซ็นทรัลรามอินทรา 

ห้องเลขที่ 304/1 

บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากดั (มหาชน)  

(บริษัทที่ไม่เก่ียวข้องกนั) 

51.14 ตรม. 793.8  

 

1 ต.ค. 2549 ถึง  

30 ก.ย. 2552 

WMD สาขาโรบินสนับางรัก บริษัท สรรพสินค้าโรบินสนั จํากดั 
(มหาชน) สาขาบางรัก 
(บริษัทที่ไม่เก่ียวข้องกนั) 

20 ตรม. 6,355  

(รวมคา่บริการ
ตามสญัญาเช่า) 

8 ธ.ค. 2550 ถึง 

7 ธ.ค. 2553 

Service Hall สาขาอยธุยา 

 

บริษัท คลองสวนพล ูจํากดั 

(บริษัทที่ไม่เก่ียวข้องกนั) 

187.21 ตรม. 1,029.5 

(รวมคา่บริการ
ตามสญัญาเช่า) 

1 พ.ย. 2548 ถึง 

31 ต.ค. 2551 

Service Hall สาขาเซ็นทรัล 
พระราม 2 

 

กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ CPN  
รีเทลโกรท 

(บริษัทที่ไม่เก่ียวข้องกนั) 

198.54 ตรม. 1,098.5 

(รวมคา่บริการ
ตามสญัญาเช่า) 

5 ธ.ค. 2549 ถึง 

4 ธ.ค. 2551 

Service Hall สาขาเซ็นทรัล 
พระราม 2 

 

บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากดั (มหาชน)  

(บริษัทที่ไม่เก่ียวข้องกนั) 

198.54 ตรม. 210 

(รวมคา่บริการ
ตามสญัญาเช่า) 

5 ธ.ค. 2549 ถึง 

4 ธ.ค. 2551 

Service Hall สาขาสยามพารา
กอน 

ห้องเลขที่ 3-16 

บริษัท สยามพารากอน  
ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั 

(บริษัทที่ไม่เก่ียวข้องกนั) 

164 ตรม. 325.6 

รวมคา่บริการ 
ตามสญัญาเช่า) 

6 ธ.ค. 2548 ถึง 

30 พ.ย. 2553 
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อนึง่ ในสญัญาเช่าอาคารบางฉบบั ผู้ให้เช่าได้ให้คํามัน่ที่จะตอ่อายสุญัญาให้แก่บริษัทเม่ือสญัญาเช่านัน้สิน้สดุลง ดงันัน้ บริษัท

จงึมีสิทธิที่จะตอ่อายสุญัญาเช่าอาคารดงักลา่วได้ตามแตบ่ริษัทจะเห็นสมควร 

นอกจากการเช่าอาคารข้างต้น บริษัทยงัมีการเช่าอื่น ๆ ที่สําคญั ได้แก่ 

(1) การเช่าพืน้ท่ีในอาคารศูนย์การค้าเพ่ือดําเนินการร้านดีแทคและสํานักงานบริการของบริษัทรวมทัง้สิน้ 21 สาขา รวม

พืน้ที่เช่าประมาณ 2,511.10 ตารางเมตร มีระยะเวลาการเช่าระหวา่ง 2-5 ปี และ 11 ปี ซึง่มีอตัราการเช่าแตกตา่งกนัไป

ขึน้อยู่กบัตําแหน่งท่ีตัง้ของแตล่ะศนูย์การค้า 

(2) การรับโอนสิทธิการเช่าท่ีดินในจงัหวดัสรุาษฏร์ธานี จงัหวดัเชียงใหม่ และจงัหวดัขอนแก่น เพ่ือเป็นท่ีตัง้สํานกังานของ

บริษัท Service Hall ท่ีสยามพารากอน และเซ็นทรัลเวิลด์ รวมถึง DTAC Shop ที่สนามบินสวุรรณภูมิ ซึ่งบริษัทบนัทึก

บญัชีในลกัษณะสิทธิการเช่าและตดัจําหน่ายตามอายสุญัญาเช่า โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2551 สิทธิการเช่ามีมลูค่า

ตามบญัชีสทุธิเท่ากบั 47.2 ล้านบาท  

(3) การเช่าท่ีดินและพืน้ท่ีในอาคารเพ่ือใช้ในการทําสถานีฐานและชมุสาย มีระยะเวลาการเช่าเฉลี่ย 1 ปีถึง 3 ปี โดยทัว่ไป

บริษัทจะทําสญัญาเช่าท่ีดินเพ่ือใช้ในการติดตัง้สถานีฐานและต่ออายุสญัญาเม่ือระยะเวลาการเช่าสิน้สุดลง ถึงแม้

ภาวะการแข่งขนัในทางธุรกิจจะเพ่ิมขึน้แตบ่ริษัทยงัไม่เคยประสบปัญหาในการจดัหาท่ีดินและการตอ่อายสุญัญา 

5.2 ทรัพย์สินประเภทสิทธิการใช้อุปกรณ์ 

บริษัทมีสิทธิประกอบกิจการโทรคมนาคมตามสญัญาร่วมการงานและตามความในมาตรา 80 แห่ง พรบ. การประกอบกิจการ

โทรคมนาคม (โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในส่วนท่ี 2 ข้อ 3.2.4 – การกํากับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคมใน

ประเทศไทย และข้อ 13.1 - สรุปสญัญาที่มีสาระสําคญั) 

ตามสญัญาร่วมการงาน บริษัทจะต้องจดัหาเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทัง้หมดในการดําเนินการและโอนกรรมสิทธิเคร่ืองมือและ

อปุกรณ์นัน้ให้แก่ กสท. และบริษัทมีสิทธิในการใช้อปุกรณ์ดงักลา่วในการให้บริการตลอดอายสุญัญา โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2551 สิทธิการใช้อปุกรณ์รอตดับญัชี (สทุธิ) ตามงบการเงินรวมของบริษัทมีมลูคา่ประมาณ 75,614 ล้านบาท 

5.3 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

ในปัจจุบนับริษัทมุ่งเน้นธุรกิจการให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีเป็นหลกัเท่านัน้ โดยเหตุผลหลกัในการลงทุนในบริษัทย่อยและ

บริษัทร่วม คือ เพ่ือสนบัสนนุกิจการหลกัของบริษัทในแง่ของการบริหารสินทรัพย์และอสงัหาริมทรัพย์ และเพ่ือประกอบธุรกิจอื่น

ที่เก่ียวเน่ืองหรือเป็นประโยชน์กบัธุรกิจโทรคมนาคม 

ในการดแูลบริหารกิจการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม บริษัทได้แต่งตัง้กรรมการท่ีมีประสบการณ์ท่ีเหมาะสมกบักิจการนัน้ ๆ 

เพ่ือเป็นตวัแทนท่ีได้รับมอบอํานาจจากบริษัทในดําเนินการดงันี ้

(1) ปฏิบติัหน้าที่และรับผิดชอบให้เกิดผลการดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

(2) ดแูลและทบทวนผลการดําเนินงานของบริษัทเหลา่นัน้ทกุไตรมาสเป็นอย่างน้อย 

(3) ลงมติออกเสียงในการประชมุคณะกรรมการบริษัทและที่ประชมุผู้ ถือหุ้นประจําปี 
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66  โครงการในอนาคตโครงการในอนาคต  

บริษัทมุ่งมั่นท่ีจะพัฒนาการให้บริการอย่างต่อเน่ืองด้วยการลงทุนในโครงการต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการให้บริการและ

พฒันารูปแบบการให้บริการแบบใหม่ให้สอดคล้องกบัเทคโนโลยีท่ีพฒันาไปอย่างรวดเร็ว  

6.1 โครงการขยายโครงข่ายการให้บริการทัง้ในด้านพืน้ที่การให้บริการ (Coverage) ด้านการรองรับปริมาณการ
ใช้งานของลูกค้า (Capacity) และการส่งข้อมูลผ่านเครือข่าย EDGE อีกทัง้การพัฒนาคุณภาพของโครงข่าย 

จากการขยายตวัของจํานวนลกูค้าและการเติบโตของปริมาณการใช้งาน การพฒันาโครงข่ายด้านความสามารถในการรองรับ

ลกูค้าได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกบัแนวโน้มของปริมาณความต้องการในการใช้บริการจึงเป็นปัจจยัสําคญัในการขยาย

ฐานรายได้ของบริษัทในอนาคต บริษัทจงึตดัสินใจขยายการลงทนุพฒันาโครงข่ายด้านความสามารถในการรองรับลกูค้าเพ่ิมขึน้

ทัง้นี ้ในปี 2551 บริษัทได้ขยายสถานีฐานจํานวน 1,535 สถานี ทําให้ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทมีจํานวนสถานีฐานรวม

ทัง้สิน้จํานวน 9,701 สถานี 

บริษัทจะทําการติดตัง้สถานีฐานแห่งใหม่เพ่ิมเติมเพ่ือพัฒนาคุณภาพสัญญาณสําหรับพืน้ท่ีการให้บริการในปัจจุบันอย่าง

ตอ่เน่ือง รวมทัง้ขยายพืน้ที่การให้บริการให้ครอบคลมุพืน้ที่เพ่ิมเติมโดยเฉพาะภายในอาคาร 

6.2 โครงการพัฒนารูปแบบการบริการเสริม (VAS) ผ่านทางบริษัทย่อย 

บริษัทได้ลงทนุในบริษัท เพย์สบาย จํากดั บริษัท ครีเอ้ จํากดั และบริษัท แฟต ดีกรี จํากดั เพ่ือรองรับการให้บริการเสริมตา่ง ๆ ท่ี

มีการขยายตวัอย่างรวดเร็วเน่ืองจากมีการใช้บริการเพ่ิมมากขึน้ สําหรับในอนาคตหลงัจากการลงทนุในบริษัทย่อยเหล่านีแ้ล้ว 

บริษัทจะพัฒนา content ต่าง ๆ ให้มีความหลากหลายมากขึน้ รวมถึงอาจพิจารณาลงทุนในบริษัทอื่น ๆ ท่ีมีจุดแข็งด้านการ

พฒันา content ท่ีได้รับความนิยมจากผู้ใช้บริการ  

6.3 โครงการให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่ระบบ 3G 

เพ่ือเป็นการสร้างความเช่ือมัน่ให้กบัแบรนด์สินค้าและยงัเป็นการสร้างรายได้เพ่ิมเพ่ือชดเชย ARPU ท่ีลดต่ําลง เน่ืองจากการ

อิ่มตัวของบริการสื่อสารแบบเสียง (Voice Service) ผู้ประกอบการธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่จึงได้คิดรูปแบบการให้บริการการ

สื่อสารไร้สายรูปแบบใหม่ขึน้ โดยการพฒันาเครือข่ายโทรศพัท์เคลื่อนท่ีเป็นระบบ 3G เพ่ือรองรับบริการการสื่อสารข้อมลูแบบ

ไม่ใช้เสียง (Non-Voice Communication) พร้อมกับการวางแผนธุรกิจ แผนปฏิบัติการทางวิศวกรรม การตลาด และแผนการ

ลงทนุเพ่ือสร้างกระแสความต้องการให้กบัฐานลกูค้าผู้ ใช้บริการท่ีมีอยู่เดิม พร้อมกบัผลกัดนัให้เกิดบริการรูปแบบใหม่ ไม่ว่าจะ

เป็นการรับส่งข้อมูลแบบ MMS (Multimedia Messaging Service) รวมถึงบริการท่องโลกอินเตอร์เน็ตไร้สายผ่านอุปกรณ์

สื่อสารรุ่นใหม่ ซึ่งมีทัง้ท่ีเป็นโทรศัพท์เคลื่อนท่ีทั่ว ๆ ไป อุปกรณ์ไร้สายประเภท PDA (Personal Digital Assistant) และ

โทรศพัท์เคลื่อนที่อจัฉริยะ (Smart Phone) 

บริษัทได้ร่วมมือกบั กสท และบริษัท อีริคสนั (ประเทศไทย) จํากดั ในการทดสอบระบบโมบายล์ อินเตอร์เน็ต บรอดแบนด์ผ่าน

โครงข่ายโทรศพัท์เคลื่อนท่ีคลื่นความถ่ี 850 เมกะเฮิรตซ์ ด้วยเทคโนโลยีเอชเอสดีพีเอในพืน้ที่เขตจ◌ังหวดัมหาสารคาม ซึ่งผล

การทดสอบระบบเป็นท่ีน่าพอใจ โดยอัตราความเร็วในการดาวน์โหลดข้อมูลสูงสุด (Peak Speed) อยู่ที่ 5 เมกะบิตต่อวินาที 

สําหรับความเร็วการอพัโหลดข้อมลูอยู่ที่ระดบัความเร็วสงูสดุ (Peak Speed) 1-1.4 เมกะบิตตอ่วินาที ซึง่ปัจจบุนับริษัทรอความ

ชัดเจนในประเด็นด้านกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีระบบ 3G ภายใต้สัญญาร่วมการงาน โดย

งบประมาณการลงทุนนัน้ขึน้อยู่กับเง่ือนไข ค่าธรรมเนียมและกฎระเบียบข้อบังคับในการขอรับใบอนุญาตการให้บริการ

โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 3G บนคลื่นความถ่ีย่าน 2.1 กิกะเฮิรตซ์ ของ กทช. ด้วย ทัง้นี ้เพ่ือหลีกเลี่ยงปัญหาเร่ืองการลงทุนที่

ซบัซ้อน 

ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2552 กทช. มีมติอนุมติัใช้วิธีการประมลู (อ๊อกชัน่) เพ่ือจดัสรรใบอนญุาตคลื่นความถ่ีใหม่ 2.1 กิกะเฮิรตซ์ 

และใบอนญุาตให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีใหม่ระบบ 3G ซึง่ขณะนี ้กทช. กําลงัดําเนินการจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือศกึษาวิธีการประมลู 

กระบวนการ และระยะเวลาในการประมูล ซึ่งครอบคลุมประเด็นหลัก เช่น จํานวนใบอนุญาต ระยะเวลาในการอนุญาต 

http://www.bangkokbiznews.com/home/search/?cx=009233870810540600983%3Ahkyg0dlysoo&cof=FORID%3A9&ie=windows-874&q=3%E0%B8%88%E0%B8%B5
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แผนการลงทนุของผู้ขอรับใบอนญุาต วิธีการชําระเงินการประมลู และต้นทนุการกํากับดแูล เช่น ค่าธรรมเนียมใบอนญุาต ค่า

เลขหมาย และค่ายเูอสโอ เพ่ือให้ผู้ เข้าร่วมประมลูใช้ประกอบการตดัสินใจ ขณะนีบ้ริษัทยงัไม่สามารถคาดการณ์ช่วงเวลาการ

เปิดให้ผู้สนใจเข้าร่วมประมูล แต่บริษัทมีความสนใจท่ีจะพิจารณาขอรับใบอนุญาตดงักล่าวโดยจะต้องศึกษารายละเอียดท่ี

เก่ียวข้องทัง้หมดก่อนเพ่ือประกอบการตดัสินใจ 
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77  ข้อพพิาททางกฎหมายข้อพพิาททางกฎหมาย  

ณ วันที่  31 ธันวาคม 2551 บริษัทและบริษัทย่อยของบริษัทเป็นคู่ความหรือคู่กรณีในคดีหรือข้อพิพาทท่ียังไม่สิน้สุดมี

รายละเอียดดงันี ้

7.1 คดีหรือข้อพพิาทที่ยังไม่สิน้สุดโดยเป็นคดีที่มีทุนทรัพย์เกินกว่าร้อยละ 5 ของส่วนผู้ถือหุ้นของบริษัท 

7.1.1 ข้อพพิาทระหว่างบริษัทและทโีอทเีกี่ยวกับการชาํระค่าเช่ือมโยงโครงข่ายโทรศัพท์เคล่ือนที่ (Access Charge) 

ตามที่ ทีโอที กสท. และบริษัท ได้ร่วมกันทําข้อตกลงเร่ืองการเช่ือมโยงโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนท่ีแบบจดทะเบียนรายเดือน 

(Postpaid) เม่ือวันท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2537 และโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบใช้บัตรเติมเงินล่วงหน้า (Prepaid Card) เม่ือวันท่ี 2 

เมษายน 2544 โดยสาระสําคญัของข้อตกลงมีอยู่ว่าทีโอทีจะเช่ือมโยงโครงข่ายเลขหมายโทรศพัท์เคลื่อนท่ีท่ีบริษัทให้บริการให้

สามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ โดยทีโอทีจะคิดค่าเช่ือมโยงโครงข่าย (Access Charge) ในอัตราเลขหมายละ 200 บาทต่อ

เดือน สําหรับการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีแบบจดทะเบียนรายเดือน และในอัตราร้อยละ 18 ของราคาหน้าบัตร (รวม

ภาษีมลูคา่เพ่ิมแล้ว) สําหรับการให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนที่แบบใช้บตัรเติมเงินลว่งหน้า (Prepaid Card)  

ภายหลังจากที่มีการทําข้อตกลงกันแล้ว บริษัทได้ปฏิบัติตามข้อตกลงโดยชําระค่าเช่ือมโยงโครงข่ายให้แก่ทีโอทีตลอดมา 

จนกระทั่งเม่ือวันท่ี 17 พฤษภาคม 2549 กทช. ได้ออกประกาศ กทช. ว่าด้วยการใช้และเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม 

(Interconnection Charge) ซึ่งกําหนดให้ผู้ รับใบอนญุาตที่มีโครงข่ายโทรคมนาคมทกุราย ต้องให้ผู้ รับใบอนญุาตท่ีมีโครงข่าย

โทรคมนาคมรายอื่นเช่ือมตอ่โครงข่ายโทรคมนาคมกบัโครงข่ายของตนตามท่ีมีการร้องขอ และให้ผู้ ให้เช่ือมต่อโครงข่ายมีสิทธิที่

จะเรียกเก็บคา่ตอบแทนการเช่ือมตอ่โครงข่าย (Interconnection Charge) ในอตัราที่สะท้อนต้นทนุได้  

ภายหลงัจากที่ประกาศดงักลา่วใช้บงัคบั เม่ือวนัที่ 17 พฤศจิกายน 2549 บริษัทได้ระงบัการชําระคา่เช่ือมโยงโครงข่าย (Access 

Charge) การให้บริการโทรคมนาคมโทรศัพท์เคลื่อนที่ทัง้แบบจดทะเบียนรายเดือน (Postpaid) และแบบใช้บัตรเติมเงิน

ล่วงหน้า (Prepaid Card) พร้อมกับทําหนังสือแจ้งให้ทีโอทีทราบว่าบริษัทจะชําระเป็นค่าเช่ือมต่อโครงข่าย (Interconnection 

Charge) แทน แต่ทีโอทีปฏิเสธที่จะรับชําระเงินคา่เช่ือมตอ่โครงข่าย (Interconnection Charge) และได้ยื่นฟ้องตอ่ศาลแพ่งเม่ือ

วนัที่ 16 พฤศจิกายน 2550 เรียกร้องให้บริษัทและ กสท.ร่วมกนัชําระค่าเช่ือมโยงโครงข่าย (Access Charge) ช่วงระหว่างวนัที่ 

17 พฤศจิกายน 2549 ถึงวันท่ี 31 ตุลาคม 2550 พร้อมดอกเบีย้และเบีย้ปรับรวมเป็นเงินทัง้สิน้ประมาณ 11,705 ล้านบาท 

อย่างไรก็ดี เม่ือวนัท่ี 3 พฤศจิกายน 2551 ศาลแพ่งมีคําสัง่ให้จําหน่ายคดีออกจากสารบบความเน่ืองจากเห็นว่าคดีนีอ้ยู่ในเขต

อํานาจของศาลปกครอง  

อย่างไรก็ดี ทีโอทีมีสิทธิที่จะนําคดีซึง่ศาลแพ่งมีคําสัง่ให้จําหน่ายคดีออกจากสารบบความดงักลา่วไปฟ้องตอ่ศาลปกครองได้ ซึง่ 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2551 บริษัทยงัไม่ได้รับแจ้งจากศาลปกครองวา่ทีโอทีได้ยื่นฟ้องบริษัทตอ่ศาลปกครองในเร่ืองดงักลา่ว  

7.1.2 ข้อพพิาทระหว่างบริษัทและ กสท. เกี่ยวกับการจัดเกบ็ภาษีสรรพสามิตจากการให้บริการโทรคมนาคม 

ตามที่บริษัทและ กสท. ได้เข้าทําสญัญาให้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลลู่าร์ (โทรศพัท์เคลื่อนที่) เม่ือวนัที่ 14 พฤศจิกายน 

2533 และแก้ไขเพ่ิมเติมเม่ือวนัท่ี 23 กรกฎาคม 2536 วนัท่ี 20 มิถนุายน 2539 และวนัท่ี 22 พฤศจิกายน 2539 (“สัญญาร่วม

การงาน”) โดยมีสาระสําคญัสรุปได้ว่า กสท. อนญุาตให้บริษัทดําเนินการจดัให้บริการวิทยคุมนาคมระบบเซลลลู่าร์ และขยาย

เครือข่ายให้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่าร์ในพืน้ท่ีต่าง ๆ ได้ทั่วประเทศโดยบริษัทเป็นผู้ จัดหาเคร่ืองมือ อุปกรณ์ และ

สมัภาระต่าง ๆ ในการให้บริการด้วยค่าใช้จ่ายของตนเอง และบริษัทจะต้องชําระค่าผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ กสท. ตลอด

อายสุญัญาเป็นรายปีเป็นอตัราร้อยละของรายได้จากการให้บริการตามสญัญา ก่อนหกัค่าใช้จ่าย ค่าภาษี และค่าธรรมเนียม

จากการให้บริการ 

ภายหลงัจากท่ีได้เข้าทําสญัญาร่วมการงานแล้ว บริษัทได้ให้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลลู่าร์และได้ชําระค่าผลประโยชน์

ตอบแทนให้กับ กสท. ตลอดมา โดยมิได้มีการนําเงินค่าภาษีต่าง ๆ ซึ่งรวมทัง้ภาษีสรรพสามิตท่ีจะต้องเสียให้แก่รัฐมาหกัออก

จากผลประโยชน์ตอบแทนตามสญัญาแตอ่ย่างใด 
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อนึ่ง เม่ือวันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2546 คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ผู้ ให้บริการโทรคมนาคมซึ่งรวมถึงบริษัทสามารถนําค่าภาษี

สรรพสามิตท่ีได้ชําระให้แก่รัฐ (ไม่รวมดอกเบีย้ คา่ปรับ หรือเงินเพ่ิมใด ๆ) มาหกัออกจากสว่นแบง่รายได้ท่ีบริษัทต้องนําส่งให้แก่ 

กสท. ตามสัญญาร่วมการงานได้ และเม่ือวันท่ี 27 มีนาคม 2546 กสท. ได้มีหนังสือแจ้งให้บริษัทดําเนินการตามมติ

คณะรัฐมนตรีดงักลา่ว ซึง่ตอ่มามติคณะรัฐมนตรีดงักลา่วถกูยกเลิกเม่ือวนัที่ 23 มกราคม 2550 

ภายหลังจากท่ีมีการยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว เม่ือวันท่ี 11 มกราคม 2551 กสท. ได้เสนอข้อพิพาทต่อสถาบัน

อนุญาโตตุลาการเรียกร้องให้บริษัทชําระค่าผลประโยชน์ตอบแทนในปีสมัปทานท่ี 12 ถึงปีสมัปทานท่ี 16 เพ่ิมเติมพร้อมเบีย้

ปรับและภาษีมลูค่าเพ่ิม รวมเป็นเงินทัง้สิน้ประมาณ 23,164 ล้านบาท เสมือนหนึ่งว่า กสท. ไม่เคยอนญุาตให้บริษัทนําค่าภาษี

สรรพสามิตท่ีได้ชําระให้แก่รัฐ (ไม่รวมดอกเบีย้ คา่ปรับ หรือเงินเพ่ิมใด ๆ) มาหกัออกจากสว่นแบง่รายได้ที่บริษัทต้องนําส่งให้แก่ 

กสท. ตามสญัญาร่วมการงานแตอ่ย่างใด 

ขณะนี ้ข้อพิพาทดงักลา่วอยู่ภายใต้กระบวนการทางอนญุาโตตลุาการซึง่อาจใช้ระยะเวลาในการพิจารณาเป็นเวลาหลายปี  

7.2 คดีหรือข้อพิพาทที่ยังไม่สิน้สุด โดยเป็นคดีที่มีทุนทรัพย์ไม่เกินกว่าร้อยละ 5 ของส่วนผู้ถือหุ้นของบริษัท แต่
บริษัทเหน็ควรแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบ  

7.2.1 ข้อพพิาทระหว่างบริษัทและดีพีซเีกี่ยวกับการผิดนัดชาํระค่าตอบแทนการโอนสิทธิและหน้าที่ในการประกอบ
กิจการโทรศัพท์เคล่ือนที่ระบบเซลลูล่าร์ PCN 1800 

ปัจจุบันนี ้ข้อพิพาทดังกล่าวได้ยุติแล้ว โดยเม่ือวนัที่ 25 มีนาคม 2551 คณะอนุญาโตตุลาการได้มีคําชีข้าดให้ดีพีซีชําระเงิน

ให้แก่บริษัท และเม่ือวนัท่ี 30 พฤษภาคม 2551 บริษัทและดีพีซีได้เข้าทําสญัญาประนีประนอมยอมความกนัเพ่ือยติุข้อพิพาท

ทัง้หมด โดยดีพีซีได้ชําระเงินเป็นจํานวนทัง้สิน้ 3,210 ล้านบาท (รวมภาษีมลูค่าเพ่ิม) ให้แก่บริษัทแล้ว และทัง้สองฝ่ายตกลง

ยกเลิกสญัญาท่ีมีอยู่ต่อกนั ดงันัน้ บริษัทจึงไม่มีหน้าท่ีต้องให้ดีพีซีใช้เครือข่ายโทรคมนาคมของบริษัทอีกต่อไป และดีพีซีก็ไม่มี

หน้าท่ีต้องชําระคา่ตอบแทนให้แก่บริษัทอีกเช่นกนั  
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88  โครงสร้างเงนิทุนโครงสร้างเงนิทุน  

8.1 หลักทรัพย์ของบริษัท 

(ก) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจาํนวน 4,744,161,260 บาท และมีทนุชาํระแล้วจาํนวน 
4,735,622,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจาํนวน 2,367,811,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2 บาท 

(ข) ข้อมูลเกี่ยวกบัหุ้นกู้ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2551 มีดังนี ้ 

(1) หุ้นกู้บริษัท โทเท่ิล 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 ชําระดอกเบีย้ทกุ ๆ 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
เม่ือเดือนกนัยายน 2551) 

 

(2) หุ้นกู้บริษัท โทเท่ิล 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 ชําระดอกเบีย้ทกุ ๆ 6 เดือน โดยชําระทกุวนัที่ 30 เมษายน และ
วนัที่ 30 ตลุาคม 

การชําระคืนเงินต้น ชําระคืนครัง้เดียวเม่ือสิน้อายหุุ้นกู้  

วนัครบกําหนดอายหุุ้นกู้  30 ตลุาคม 2552 

การจดัอนัดบัเครดิต A+ (และมีแนวโน้มคงที่) โดย TRIS (ข้อมลูการจดัอนัดบัเครดิต
เม่ือเดือนกนัยายน 2551) 
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(3) หุ้นกู้บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชัน่ จํากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 1/2546 ชดุท่ี 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 ชําระดอกเบีย้ทกุ ๆ 6 เดือน โดยชําระทกุวนัท่ี 25 มีนาคม และ
วนัที่ 25 กนัยายน 

การชําระคืนเงินต้น ชําระคืนครัง้เดียวเม่ือสิน้อายหุุ้นกู้  

วนัครบกําหนดอายหุุ้นกู้  25 กนัยายน 2553 

การจดัอนัดบัเครดิต A+ (และมีแนวโน้มคงที่) โดย TRIS (ข้อมลูการจดัอนัดบัเครดิต
เม่ือเดือนกนัยายน 2551) 

 

(4) หุ้นกู้บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชัน่ จํากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 1/2549 ชดุท่ี 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 ชําระดอกเบีย้ทกุ ๆ 6 เดือน โดยชําระทกุวนัที่ 24 กมุภาพนัธ์ 
และวนัที ่24 สงิหาคม 

การชําระคืนเงินต้น ชําระคืนครัง้เดียวเม่ือสิน้อายหุุ้นกู้  

วนัครบกําหนดอายหุุ้นกู้  24 สิงหาคม 2552 

การจดัอนัดบัเครดิต A+ (และมีแนวโน้มคงที่) โดย TRIS (ข้อมลูการจดัอนัดบัเครดิต
เม่ือเดือนกนัยายน 2551) 

A+ (และมีแนวโน้มคงที่) โดย Fitch (ข้อมลูการจดัอนัดบัเครดิต
เม่ือเดือนกนัยายน 2551) 

 



สว่นที่ 2 บริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์  บริษัท โทเท่ิล แอค็เซ็ส คอมมนูิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 

ข้อ 8 โครงสร้างเงินทนุ 
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(5) หุ้นกู้บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชัน่ จํากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 1/2549 ชดุท่ี 2 (จําหน่ายในประเทศ) 

ประเภทของหุ้นกู้  ชนิดระบช่ืุอผู้ ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกนั และมีผู้แทนผู้
ถือหุ้นกู้  

วนัที่ออกหุ้นกู้  24 สิงหาคม 2549 

จํานวน 3,000,000 หน่วย 

มลูคา่ที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท 

มลูคา่รวม 3,000 ล้านบาท 

อายหุุ้นกู้  5 ปี 

อตัราดอกเบีย้ อตัราดอกเบีย้คงที่ร้อยละ 6.35 ตอ่ปี 

กําหนดเวลาชําระดอกเบีย้ ชําระดอกเบีย้ทกุ ๆ 6 เดือน โดยชําระทกุวนัที่ 24 กมุภาพนัธ์ และวนัที ่
24 สิงหาคม  

การชําระคืนเงินต้น ชําระคืนครัง้เดียวเมื่อสิน้อายหุุ้นกู้  

วนัครบกําหนดอายหุุ้นกู้  24 สิงหาคม 2554 

การจดัอนัดบัเครดิต A+ (และมีแนวโน้มคงที่) โดย TRIS (ข้อมลูการจดัอนัดบัเครดิตเมื่อ
เดือนกนัยายน 2551) 

A+ (และมีแนวโน้มคงที่) โดย Fitch (ข้อมลูการจดัอนัดบัเครดิตเมื่อ
เดือนกนัยายน 2551) 

 

(ค) ใบสาํคัญแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกดิจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR: Non-Voting Depository Receipt)  

ณ วันท่ี 5 มีนาคม 2552 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด ถือหุ้นสามัญของบริษัทจํานวน 127,455,654 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 

5.38 ของจํานวนหุ้นท่ีออกและจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัท (หุ้นที่ออกและจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทมีจํานวน 

2,367,811,000 หุ้น) โดยผู้ลงทนุที่ถือเอ็นวีดีอาร์จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางการเงนิ (Financial Benefit) เสมือนลงทนุในหุ้นของ

บริษัททกุประการไม่ว่าจะเป็นเงินปันผล สิทธิในการจองซือ้หุ้นเพ่ิมทนุ หรือใบสําคญัแสดงสิทธิในการซือ้หุ้นสามญั (Warrant) 

แต่จะไม่มีสิทธิในการออกเสียงในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ทัง้นี ้บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากดั จะไม่ใช้สิทธิออกเสียงในการประชมุผู้ ถือ

หุ้น เว้นแต่จะเป็นการออกเสียงเพ่ือพิจารณาเก่ียวกับการเพิกถอนหลกัทรัพย์ออกจากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

8.2 โครงสร้างผู้ถือหุ้น 

ข้อมลูเก่ียวกบัทนุเรือนหุ้นและผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ณ วนัที่ 5 มีนาคม 2552 

ทุนเรือนหุ้น 

ทนุจดทะเบียน 4,744,161,260 บาท   

หุ้นที่ออกจําหน่ายและเรียกชําระแล้ว 4,735,622,000 บาท 

ประเภทของหุ้น หุ้นสามญั มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 2 บาท 

สิทธิการลงคะแนนเสียง 1 เสียง ตอ่ 1 หุ้น 
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ลักษณะการกระจายการถือครองหุ้น 

ขนาดการถือครองหุ้น จาํนวนผู้ถือหุ้น ร้อยละ จาํนวนหุ้น ร้อยละ 

1 - 999 22,129 82.21           1,057,372 0.04 

1,000 - 10,000 3,797 14.11         11,830,731  0.50 

10,001 - 1,000,000 921 3.42         90,223,250  3.81 

1,000,001 และ มากกวา่ 72(1) 0.27    2,264,699,647  95.65 

รวมทัง้สิน้ 26,250 100.00   2,367,811,000 100.00 
หมายเหตุ 
(1) รวมสว่นของผู้ ถือหุ้นโดย CDP (ดรูายละเอียดข้อมลูเก่ียวกบัผู้ ถือหุ้นภายใต้ช่ือ CDP ในประเทศสิงคโปร์ หน้าถดัไป) 

 

รายช่ือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก 

ชื่อ จาํนวนหุ้น ร้อยละ 

1. บริษัท เทเลนอร์ เอเชีย พีทีอี แอลทีดี  804,207,144 33.96 

2. บริษัท ไทย เทลโค โฮลดิง้ จํากดั 722,075,384 30.50 

3. The Central Depository (Pte) Limited 162,348,498 6.86 

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

5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากดั 127,455,654 5.38 

6. Nortrust Nominees Limited 82,370,400 3.48 

7. บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 22,980,269 0.97 

8. HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 16,009,420 0.68 

9. STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 14,760,236 0.62 

10. สํานกังานประกนัสงัคม 12,074,400 0.51 

 

ข้อมูลเกี่ ยวกับผู้ถือหุ้ นในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (ภายใต้ The Central Depository (Pte) Limited) ณ วันที่  5 
มีนาคม 2552 

ลักษณะการกระจายการถือครองหุ้น 

ขนาดการถือครองหุ้น จาํนวนผู้ถือหุ้น ร้อยละ จาํนวนหุ้น ร้อยละ 

1 - 999 24 4.87 7,681 0.01 

1,000 - 10,000 338 68.56 1,349,555 0.83 

10,001 - 1,000,000 123 24.95 5,841,363 3.60 

1,000,001 และ มากกวา่ 8 1.62 155,149,899 95.57 

รวมทัง้สิน้ 493 100.00 162,348,498 100.00 

 

รายช่ือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 20 รายแรก 

ลาํดับ ชื่อ จาํนวนหุ้น ร้อยละ 

1 DBS NOMINEES PTE LTD                       74,413,341  45.84% 

2 HSBC (SINGAPORE) NOMS PTE LTD              30,374,600  18.71% 

3 DBSN SERVICES PTE LTD                      25,452,975  15.68% 

4 TELENOR ASIA PTE LTD                       12,927,600  7.96% 

5 RAFFLES NOMINEES PTE LTD                     5,037,152  3.10% 

6 CITIBANK NOMS S'PORE PTE LTD                 4,683,631  2.88% 
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ลาํดับ ชื่อ จาํนวนหุ้น ร้อยละ 

7 UOB KAY HIAN PTE LTD                         1,135,000  0.70% 

8 OVERSEA-CHINESE BANK NOMS PTE                1,125,600  0.69% 

9 NOMURA SINGAPORE LIMITED                        766,000  0.47% 

10 UNITED OVERSEAS BANK NOMINEES                   474,221  0.29% 

11 LAM HUP SUM                                     340,000  0.21% 

12 PHILLIP SECURITIES PTE LTD                      182,634  0.11% 

13 CHIN KEE CHOY                                   130,000  0.08% 

14 CHOO SENG KWEE                                  130,000  0.08% 

15 CHUA HUA THEAN                                  125,000  0.08% 

16 DB NOMINEES (S) PTE LTD                         109,200  0.07% 

17 CITIBANK CONSUMER NOMS PTE LTD                  105,000  0.06% 

18 DBS VICKERS SECS (S) PTE LTD                    101,000  0.06% 

19 CHOY YEW KUAN                                   100,000  0.06% 

20 TAN BUCK LIANG                                  100,000  0.06% 

 

8.3 นโยบายจ่ายเงนิปันผล 

บริษัทมีความมุ่งมัน่ที่จะจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิให้แก่ผู้ ถือหุ้น บริษัทมีเป้าหมายท่ีจะดําเนินธุรกิจ

ด้วยโครงสร้างเงินทนุที่เอือ้ประโยชน์ตอ่กิจการของบริษัทมากท่ีสดุ  

คณะกรรมการบริษัทสามารถนําเสนอการประกาศจ่ายเงินปันผลประจําปีแต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม 

ผู้ ถือหุ้นสามัญประจําปี สําหรับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล คณะกรรมการบริษัทอาจเห็นสมควรให้มีการจ่ายเงินปันผล

ระหว่างกาลหากเห็นว่าบริษัทสามารถดํารงเงินลงทนุหมนุเวียนท่ีใช้ในการดําเนินการได้อย่างเพียงพอภายหลงัการจ่ายเงินปัน

ผลระหวา่งกาลนัน้ ซึง่คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่แจ้งให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบในการประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ถดัไป 

ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามญันัน้ คณะกรรมการบริษัทจะคํานงึถึงปัจจยัหลายประการ ดงันี ้

• ผลการดําเนินงานของบริษัท สภาพคลอ่ง กระแสเงินสดหมนุเวียน และสถานะการเงินของบริษัท 

• ข้อบงัคบัหรือเง่ือนไขท่ีเก่ียวกบัการจ่ายเงินปันผลท่ีกําหนดโดยสญัญาเงินกู้ยืม หุ้นกู้  สญัญาซึ่งก่อให้เกิดภาระหนีส้ิน

ของบริษัท หรือข้อตกลงหรือสญัญาอื่น ๆ ท่ีบริษัทต้องปฏิบติัตาม ซึง่ปัจจุบนักําหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลได้ไม่เกิน

ร้อยละ 50 ของกําไรสทุธิประจําปี 

• แผนการดําเนินงานในอนาคตและความต้องการในการใช้เงินลงทนุ 

• ปัจจยัอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร 

นอกจากนี ้บริษัทยังอยู่ภายใต้ พรบ. บริษัทมหาชนจํากัด ท่ีกําหนดให้บริษัทไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้หากบริษัทยังมีผล

ขาดทนุสะสมอยู่แม้ว่าบริษัทจะมีกําไรสทุธิสําหรับปีนัน้ ๆ ก็ตาม และ พรบ. บริษัทมหาชนจํากดั ยงักําหนดให้บริษัทสํารองเงิน

ตามกฎหมายในจํานวนร้อยละ 5 ของกําไรสทุธิในแต่ละปี หกัด้วยยอดขาดทนุสะสม (ถ้ามี) จนกว่าเงินสํารองตามกฎหมายมี

จํานวนไม่น้อยกวา่ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน 
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เม่ือวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2552 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดําเนินงานปี 2551 

ให้แก่ผู้ ถือหุ้ นในอัตราหุ้ นละ 1.50 บาท โดยจะเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นเพ่ืออนุมัติและกําหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 

พฤษภาคม 2552  



สว่นที่ 2 บริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์    บริษัท โทเท่ิล แอค็เซ็ส คอมมนูิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 

ข้อ 9 การจดัการและการกํากบัดูแลกิจการทีดี่ 

 

 

สว่นที่ 2 หน้า 76 

99  การจัดการการจัดการ  

9.1 โครงสร้างการจดัการ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2551 

 

 

คณะกรรมการบริษัท 

กลุม่เทคโนโลย ี กลุม่การเงินและบญัชี กลุม่ People  กลุม่พาณิชย์ กลุม่ลกูค้า 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

สายงานกฎหมาย สายงาน 

Regulatory  

 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

Office of CEO สายงาน 

พฒันาธุรกิจ 

สายงาน  

Media Relations  

สายงาน 

Strategic Project 

Management 

สายงาน Change 

 

สายงานตรวจสอบภายใน 
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โครงสร้างการจดัการบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 

นอกจากนี ้ยังมีการจัดตัง้คณะกรรมการอื่น ๆ ขึน้อีกหลายชุดเพ่ือทําหน้าท่ีควบคุมดูแลนโยบายภายในองค์กรเพ่ือให้เกิด

ประสิทธิภาพสูงสุดในการดําเนินงาน ซึ่งรวมถึงคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ 

คณะกรรมการทรัพย์สินบริษัท คณะกรรมการสรรหาผู้ จําหน่ายอปุกรณ์โครงข่ายและด้านสารสนเทศ คณะกรรมการสอบสวน

มลูหนี ้คณะกรรมการพิจารณาตดัจําหน่ายสินค้าคงคลงั และคณะกรรมการสอบสวน 

9.1.1 คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการทัง้หมด 10 ท่าน โดยรวมกรรมการอิสระ 3 ท่าน และกรรมการท่ีได้รับเสนอช่ือจาก 

กสท. 1 ท่าน ดงันี ้

ชื่อ-นามสกุล ตาํแหน่ง อายุ 
วันที่แต่งตัง้ 

ครัง้แรก 
วันที่แต่งตัง้ 
ครัง้สุดท้าย 

จาํนวนหุ้นที่ถือ 
(ณ วนัที่ 5 มี.ค. 52) 

1. นายบญุชยั เบญจรงคกลุ   ประธานกรรมการ 54 29 ต.ค. 33 30 เม.ย. 50 10 

2. Mr. Sigve Brekke(1) รองประธานกรรมการ 49 8 ก.พ. 49 30 เม.ย. 50 900,000 

3. Mr. Tore Johnsen(2) กรรมการและ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

60 19 ส.ค. 51 19 ส.ค. 51 - 

4. Mr. Knut Borgen กรรมการ 48 8 ก.พ. 49 30 เม.ย. 50 - 

5. Mr. Ragnar H. Korsaeth กรรมการ 42 25 ก.พ. 48 30 เม.ย. 51 - 

6. นายสมพล จนัทร์ประเสริฐ กรรมการ 56 6 มิ.ย. 49 30 เม.ย. 51 3,900 

7. นายจลุจิตต์ บณุยเกต ุ กรรมการอิสระและ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

65 6 มี.ค. 43 30 เม.ย. 51 - 

8. นายสนุทร โภคาชยัพฒัน์ กรรมการอิสระและ 
กรรมการตรวจสอบ 

71 6 มี.ค. 43 30 เม.ย. 50 - 

9. Mr. Stephen Woodruff 
Fordham 

กรรมการอิสระและ 
กรรมการตรวจสอบ 

57 17 พ.ย. 49 30 เม.ย. 51 - 

10. Mr. Knut Snorre Bach 
Corneliussen(3) 

กรรมการ 41 12 ธ.ค. 50 12 ธ.ค. 50 - 

หมายเหตุ 

(1) Mr. Sigve Brekke เข้าดํารงตําแหน่งรองประธานกรรมการตามมติคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 6/2551 เม่ือวันท่ี 19 สิงหาคม 2551 แทน Mr. 
Arve Johansen ซึง่ลาออกจากการเป็นรองประธานกรรมการเม่ือวนัท่ี 19 สิงหาคม 2551 

(2) Mr. Tore Johnsen เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการตามมติคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 6/2551 เม่ือวนัท่ี 19 สิงหาคม 2551 และเข้าดํารงตําแหน่ง
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารตามมติคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 5/2551 เม่ือวนัท่ี 3 กรกฎาคม 2551 

(3) Mr. Knut Snorre Bach Corneliussen เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการตามมติคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 1/2552 เม่ือวนัท่ี 13 มกราคม 2552 แทน 
Mr. Roar Wiik Andreassen ซึง่ลาออกจากการเป็นกรรมการเม่ือวนัท่ี 13 มกราคม 2552  

 

กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามผกูพนับริษัทได้แก่ (1) นายบญุชยั เบญจรงคกลุ (2) Mr. Tore Johnsen (3) Mr. Sigve Brekke และ 

(4) Mr. Knut Borgen โดยกรรมการสองในสี่ท่านนีร่้วมกนัลงลายมือช่ือและประทบัตราสําคญัของบริษัท 

อํานาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทกําหนดไว้โดยอ้างอิงกับ พรบ. บริษัทมหาชนจํากัด พรบ.

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อบังคบัของตลาดหลกัทรัพย์สิงคโปร์ ข้อบังคบัของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และ

ข้อบงัคบัของบริษัท  

ขอบเขตอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบหลกัของคณะกรรมการบริษัทมีดงันี ้

(1) มีอํานาจในการดําเนินการและมอบหมายความรับผิดชอบในการดําเนินธุรกิจของบริษัทภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย 

วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัท และมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 
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(2) มีอํานาจในการสรรหาผู้ มีความรู้ความสามารถเพ่ือดํารงตําแหน่งผู้บริหารท่ีมีคุณสมบติัและความสามารถเหมาะสม 

รวมทัง้มอบหมายอํานาจให้ผู้บริหารสามารถดําเนินงานให้เป็นไปตามเปา้หมาย 

(3) มีอํานาจในการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นเป็นครัง้คราว เม่ือเห็นว่าบริษัทมีผลกําไรสมควรพอที่จะจ่ายเงิน

ปันผล 

(4) เป็นโจทก์ร้องทกุข์ ดําเนินการตามกระบวนการพิจารณาใด ๆ ในนามของบริษัท 

(5) กําหนดวิสยัทัศน์ เป้าหมาย นโยบาย รวมทัง้งบประมาณในการดําเนินงานของบริษัท และกําหนดมาตรการเพ่ือให้

ผู้บริหารดําเนินการให้เป็นไปตามเปา้หมายและแผนงานที่กําหนด 

(6) จดัให้มีระบบบริหารความเสี่ยงท่ีเหมาะสม 

(7) ดําเนินการให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอเหมาะสม รวมถึงจัดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายในและ

คณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือทําหน้าท่ีตรวจสอบการทํารายการระหวา่งกนัและต้องรายงานผลการตรวจสอบแก่ผู้ ถือหุ้น

และหน่วยงานกํากบัดแูลตา่ง ๆ 

(8) ดแูลให้มีการจดัทําบญัชีท่ีถูกต้องครบถ้วนและมีระบบการจัดเก็บเอกสารท่ีทําให้สามารถตรวจสอบความถกูต้องของ

ข้อมูลได้ในภายหลัง เพ่ือให้สามารถติดตามการดําเนินงานของฝ่ายจัดการได้และผู้ ถือหุ้ นสามารถติดตามการ

ดําเนินงานของฝ่ายจดัการได้อีกทอดหนึง่ด้วย 

(9) อนุมัติรายการต่าง ๆ หรือเสนอความเห็นต่อผู้ ถือหุ้นให้อนุมติัการทํารายการด้วยความระมัดระวงั ซื่อสตัย์สจุริต โดย

คํานงึถึงผลประโยชน์ท่ีดีที่สดุของบริษัทเป็นสําคญั 

(10) ประเมินผลการดําเนินงานและกําหนดคา่ตอบแทนให้ผู้บริหาร 

(11) รายงานข้อมลูทางการเงินและข้อมลูทัว่ไปตอ่ผู้ ถือหุ้นและนกัลงทนุทัว่ไปอย่างถกูต้องและเพียงพอ 

คณะกรรมการบริษัทได้มอบอํานาจให้ผู้บริหารในระดบัตา่ง ๆ มีอํานาจอนมุติัการทําธุรกรรมในระดบัท่ีแตกตา่งกนั โดยได้จดัทํา

เป็นคู่ มือการกําหนดวงเงินและอํานาจอนุมัติ  (Corporate Authority Index: CAI) ซึ่งผ่านการพิจารณ าของที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัทเม่ือวนัที่ 12 ธนัวาคม 2550 อํานาจอนมุติัดงักลา่วนีแ้บง่ออกเป็น 2 ระดบั คือ  

(1) คูมื่อการกําหนดวงเงินและอํานาจอนมุติัระดบัคณะกรรมการบริษัท (CAI-BOD Level) 

เป็นระดับท่ีกําหนดวงเงินและอํานาจหน้าท่ีในการอนุมัติเร่ืองต่าง ๆ สําหรับผู้ ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัท ประธาน

เจ้าหน้าท่ีบริหาร รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารในด้านต่าง ๆ และ คณะกรรมการอื่น ๆ เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน คณะกรรมการพิจารณาการลงทนุ เป็นต้น  

นอกจากนี ้ข้อบังคับของบริษัทยังกําหนดกฎเกณฑ์การอนุมัติรายการต่าง ๆ ที่นอกเหนือไปจากการดําเนินธุรกิจ

ตามปกติของบริษัทหรือท่ีได้ระบุอยู่ในคู่มือการกําหนดวงเงินและอํานาจอนุมติัในระดบัคณะกรรมการบริษัทดงักล่าว 

โดยจะต้องได้รับการอนุมัติจากประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารภายในวงเงินท่ีกําหนด หากเกินกว่านัน้จะต้องได้รับการ

พิจารณาอนมุติัจากคณะกรรมการบริษัทเท่านัน้ 

(2) คู่มือการกําหนดวงเงินและอํานาจอนุมติัระดบัประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (CAI-CEO Level) ซึ่งแบ่งออกเป็น 13 เร่ือง

ดงันี ้

• คา่ใช้จ่ายและเงินลงทนุในทรัพย์สินตา่ง ๆ ของบริษัท (Capital Expenditure) 

• คา่ใช้จ่ายทัว่ไป (Expenditure)  

• รายการเก่ียวกบัทรัพยากรบคุคล (Personnel) 
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• การจดัซือ้จดัหา (Procurement)  

• การจดัทําสญัญาและหนงัสือมอบอํานาจ (Contract Out and Power of Attorney)  

• การจําหน่ายสินค้าและบริการ (Selling Policy) 

• รายการทางการเงิน (Finance)  

• รายการทางบญัชี (Accounting) 

• การตดัจําหน่ายทรัพย์สิน หนีส้ิน และสินค้าคงคลงั (Disposal and Write off Policy) 

• การเปิดเผยข้อมลู (Public Disclosure Policy) 

• การให้บริการลกูค้า (Customer Service Policy)  

• การอนมุติัระบบงานคอมพิวเตอร์ (Computer System Authorization) 

• การกําหนดวงเงินและอํานาจอนุมัติในกรณีเกินงบประมาณหรือไม่มีการตัง้งบประมาณไว้ล่วงหน้า (Over 

Budget Line or Out Budget) 

นอกจากนี ้ได้มีการกําหนดอํานาจในการลงนามโดยแบ่งออกเป็น 4 กรณี ดงันี ้(1) อํานาจการลงนามในสญัญาและการมอบ

อํานาจเป็นการเฉพาะเร่ือง (2) อํานาจการลงนามในใบสัง่ซือ้ (3) อํานาจการลงนามในเช็ค ตราสาร หนงัสือท่ีเก่ียวกบัธุรกรรม

ทางการเงิน และ (4) อํานาจการลงนามในแบบฟอร์มนําสง่ภาษีประเภทตา่ง ๆ แก่กรมสรรพากรและกรมสรรพสามิต 

ข้อบงัคบัของบริษัทยงักําหนดกฎเกณฑ์เก่ียวกบัรายการตา่ง ๆ ที่ต้องได้รับการอนมุติัโดยคณะกรรมการบริษัท ซึง่เป็นรายการที่

นอกเหนือไปจากการดําเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทหรือท่ีระบอุยู่ในคูมื่อการกําหนดวงเงินและอํานาจอนมุติั 

การประชมุคณะกรรมการบริษัทจะจดัขึน้อย่างน้อยทกุไตรมาส โดยในรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2551 บริษัทได้

จดัประชมุคณะกรรมการบริษัทรวม 6 ครัง้ โดยมีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชมุดงันี ้

รายชื่อคณะกรรมการ จาํนวนครัง้ที่ประชุม 

นายบญุชยั เบญจรงคกลุ   6 

Mr. Sigve Brekke 5 

Mr. Arve Johansen(1) 5 

Mr. Knut Borgen  4 

Mr. Ragnar H. Korsaeth  2 

นายจลุจิตต์ บณุยเกต ุ 6 

Mr. Stephen Woodruff Fordham 3 

นายสนุทร โภคาชยัพฒัน์   6 

นายสมพล จนัทร์ประเสริฐ 6 

Mr. Roar Wiik Andreassen(2) 5 

Mr. Tore Johnsen(3) - 

หมายเหต ุ

(1) Mr. Arve Johansen ลาออกจากการเป็นรองประธานกรรมการเม่ือวนัท่ี 19 สิงหาคม 2551 

(2) Mr. Roar Wiik Andreassen ลาออกจากการเป็นกรรมการกําหนดค่าตอบแทนเม่ือวนัท่ี 13 มกราคม 2552 

(3) Mr. Tore Johnsen เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการตามมติคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 6/2551 เม่ือวนัท่ี 19 สิงหาคม 2551 
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สําหรับกรรมการเข้าใหม่ของบริษัท บริษัทจะจดัเตรียมข้อมลูท่ีสําคญัต่าง ๆ เก่ียวกบัการดําเนินธุรกิจของบริษัทให้แก่กรรมการ

ตามความต้องการของกรรมการท่านนัน้ ๆ เพ่ือให้กรรมการท่ีได้รับการแต่งตัง้ใหม่มีความคุ้นเคยกับธุรกิจและการกํากับดูแล

กิจการของบริษัท นอกจากนี ้กรรมการจะได้รับแจ้งให้ทราบเก่ียวกับหลกัสตูรการฝึกอบรมต่าง ๆ เพ่ือช่วยให้สามารถปฏิบัติ

หน้าท่ีในฐานะกรรมการได้ดียิ่งขึน้ 

ปัจจุบนับริษัทได้แต่งตัง้ นางวีระนชุ กมลยะบุตร ดํารงตําแหน่งเลขานกุารบริษัท เพ่ือทําหน้าท่ีให้คําแนะนําด้านกฎหมายและ

กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ให้แก่คณะกรรมการบริษัท ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท และประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติ

คณะกรรมการบริษัท  

กรรมการอิสระ 

ปัจจบุนับริษัทมีกรรมการอิสระจํานวน 3 ท่าน ได้แก่ (1) นายจลุจิตต์ บณุยเกต ุ(2) Mr. Stephen Woodruff Fordham และ (3) 

นายสนุทร โภคาชยัพฒัน์ 

กรรมการอิสระดําเนินงานตามภาระหน้าท่ีโดยมีความเป็นอิสระจากคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารของบริษัท กรรมการ

อิสระมีคณุสมบติัครบถ้วนตามหลกัเกณฑ์ท่ีสํานกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด คือ 

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัท

ท่ีอาจมีความขดัแย้ง 

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีได้เงินเดือนประจํา หรือผู้ มี

อํานาจควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่อาจมีความขดัแย้ง 

(3) ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสมัพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็นบิดามารดา คู่

สมรส พ่ีน้อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มีอํานาจควบคมุ หรือบคุคลท่ีจะได้รับ

การเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท หรือบริษัทย่อย 

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง 

ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

กรรมการซึง่ไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท

ร่วม หรือบริษัทท่ีอาจมีความขดัแย้ง 

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่อาจมีความขดัแย้ง และไม่เป็น

ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จดัการของสํานักงานสอบบญัชี ซึ่งมีผู้สอบ

บญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่อาจมีความขดัแย้งสงักดัอยู่ 

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึง่รวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน 

ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทท่ีอาจมีความ

ขดัแย้ง 

(7) ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ ท่ี

เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท  

(8) ไม่มีลกัษณะอื่นใดที่ทําให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการดําเนินงานของบริษัท 

นอกจากนี ้กรรมการอิสระต้องสามารถปฏิบัติหน้าท่ีและแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าท่ีท่ีได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทได้โดยอิสระ โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด รวมถึงไม่มี

สถานการณ์ใดท่ีจะมีผลต่อการปฏิบติัหน้าท่ีของกรรมการอิสระ ทัง้นี ้คณุสมบติัข้างต้นเป็นคณุสมบติัของกรรมการตรวจสอบ

ด้วย 
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9.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ดงันี ้

รายชื่อกรรมการ ตาํแหน่ง 

นายจลุจิตต์ บณุยเกต ุ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

นายสนุทร โภคาชยัพฒัน์   กรรมการตรวจสอบ 

Mr. Stephen Woodruff Fordham กรรมการตรวจสอบ 

 

กรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน ได้แก่ นายจลุจิตต์ บุณยเกต ุเป็นบคุคลผู้ มีความรู้ความเข้าใจและมีประสบการณ์ด้านการเงิน การ

บญัชี และการบริหารการเงิน โดยเคยดํารงตําแหน่งกรรมการผู้จดัการบริษัท ไทยออยล์ จํากดั ระหว่างปี 2541 - 2546 ปัจจบุนั

ดํารงตําแหน่งรองประธานกรรมการบริหารบริษัท คิงพาวเวอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล กรุ๊ป จํากดั และประธานบริษัท เอกรัฐ เอนจิ

เนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบได้แก ่

(1) สอบทานกระบวนการรายงานทางการเงินของบริษัท เพ่ือให้มีการรายงานทางการเงินอย่างถกูต้องและเพียงพอ  

(2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล ซึ่ง

ครอบคลมุถึงการควบคมุภายในทางด้านการบญัชีการเงิน การดําเนินงานและการปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบ

ที่เก่ียวข้อง รวมถึงนโยบายการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคมุต่าง ๆ ท่ีกําหนดขึน้โดยผู้บริหารของบริษัท โดย

มีการสอบทานอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยผู้ตรวจสอบภายในและบางกรณีร่วมกบัผู้สอบบญัชีอิสระ  

(3) สอบทานความมีประสิทธิผลของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาถึงความเพียงพอของหน่วยงานตรวจสอบ

อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยให้มีทรัพยากรด้านตา่ง ๆ อย่างเพียงพอและหน่วยงานอยู่ในตําแหน่งที่เหมาะสมในองค์กร 

(4) พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย 

และเลิกจ้างหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

(5) สอบทานให้บริษัทปฏิบติัตาม พรบ. หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ประเทศไทยและ

สิงคโปร์ รวมถึงกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

(6) พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตัง้บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพ่ือทําหน้าท่ีเป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัท และเสนอ

คา่ตอบแทนและเง่ือนไขการทํางานของบคุคลดงักลา่ว รวมทัง้เข้าร่วมประชมุกบัผู้สอบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเข้าร่วม

ประชมุอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

(7) สอบทานความเป็นอิสระของผู้สอบบญัชีของบริษัทเป็นรายปี 

(8) สอบทานขอบเขต ผลงาน ความคุ้มคา่ ความเป็นอิสระและความเท่ียงธรรมของผู้สอบบญัชีของบริษัท 

(9) สอบทานการจดัการให้มีช่องทางสําหรับพนกังานท่ีสามารถแจ้งเบาะแสเก่ียวกบัความผิดปรกติในเร่ืองรายงานทางการ

เงินหรือเร่ืองอื่น ๆ โดยการแจ้งดงักล่าวจะถกูเก็บเป็นความลบั รวมถึงการจดัให้มีการสืบสวนและติดตามผลในเร่ืองท่ี

รับแจ้งอย่างเหมาะสม 

(10) สอบทานรายการที่เก่ียวโยงกนั ธุรกรรมของผู้ มีสว่นได้เสีย หรือรายการที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไป

ตามกฎหมายและข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทยและสิงคโปร์ ทัง้นี  ้เพ่ือให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าว

สมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัท 
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(11) จดัทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัท ซึง่รายงานดงักล่าวต้องลงนาม

โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และอย่างน้อยต้องประกอบด้วยข้อมลูดงัตอ่ไปนี ้

• ความเห็นเก่ียวกบัความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นที่เช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท 

• ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในของบริษัท 

• ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตาม พรบ. หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยและสิงคโปร์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

• ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 

• ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

• จํานวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชมุของกรรมการตรวจสอบแตล่ะท่าน 

• ความเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบติัหน้าท่ีตามกฎบตัร 

• รายการอื่นท่ีเห็นว่าผู้ ถือหุ้ นและผู้ ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

(12) ปฏิบติัการอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบจะทบทวนและประเมินผลการปฏิบติังาน รวมถึงความเป็นอิสระของผู้สอบบญัชีทกุ ๆ ปี เพ่ือรายงาน

ต่อคณะกรรมการบริษัทในการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี นอกจากนี ้ในการตรวจสอบความเหมาะสมและเพียงพอของระบบควบคมุ

ภายในนัน้ คณะกรรมการตรวจสอบจะนัดพบกับผู้สอบบัญชีอิสระตามลําพังโดยไม่มีผู้บริหารของบริษัทเข้าร่วมปีละ 1 ครัง้ 

ทัง้นี ้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถขอความร่วมมือจากฝ่ายบริหารในประเด็นตา่ง ๆ ด้วย 

บริษัทเช่ือว่าประสบการณ์ ความรู้ และความสามารถของคณะกรรมการตรวจสอบจะช่วยสนบัสนนุการดําเนินงานตามหน้าที่ที่

ระบุข้างต้นได้เป็นอย่างดี นอกจากนี ้ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเห็นว่าจําเป็นและสมควร คณะกรรมการ

ตรวจสอบอาจขอคําชีแ้จงและความเห็นจากหน่วยงานตรวจสอบภายใน (Office of Internal Audit) รวมทัง้ผู้ สอบบัญชีของ

บริษัท เก่ียวกบัรายละเอียดด้านการเงินและบญัชีเพ่ือให้การทําหน้าท่ีเป็นไปอย่างสมบรูณ์ยิ่งขึน้ 

อนึ่ง นางสาวสมุาลี รีวราบณัฑิต ผู้สอบบญัชีจากบริษัท สํานกังาน เอินส์ท แอนด์ ยงั จํากดั ได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นผู้สอบบญัชี

ของบริษัทในการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปี ครัง้ท่ี 1/2551 เม่ือวนัที่ 30 เมษายน 2551 โดยการแต่งตัง้นางสาวสมุาลี รีวรา

บณัฑิตเป็นไปตามข้อบงัคบัที่ 713 (1) ของข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรัพย์สิงคโปร์ และในงบการเงินสําหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ 

วนัที่ 31 ธนัวาคม 2551 บริษัทไม่มีคา่ใช้จ่ายท่ีได้จ่ายให้กบัผู้สอบบญัชี ซึง่ไม่เก่ียวข้องกบังานตรวจสอบบญัชี  

ในรอบปีบัญชีสิน้สุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 บริษัทได้จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวม 12 ครัง้ โดยมีกรรมการ

ตรวจสอบเข้าร่วมประชมุ ดงันี ้

รายชื่อกรรมการ จาํนวนครัง้ที่ประชุม 

นายจลุจิตต์ บณุยเกต ุ 12 

นายสนุทร โภคาชยัพฒัน์   10 

Mr. Stephen Woodruff Fordham 9 

 

โปรดพิจารณารายละเอียดเก่ียวกบัความรับผิดชอบและการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบในส่วนท่ี 2 ข้อ 10 - การ
ควบคมุภายใน 
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9.1.3 คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน  

บริษัทได้จัดตัง้ให้มีคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน ซึ่งมีความรู้และประสบการณ์ในเร่ือง

คา่ตอบแทน ดงันี ้ 

รายชื่อกรรมการ ตาํแหน่ง 

นายจลุจิตต์ บณุยเกต ุ ประธานคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน 

นายสนุทร โภคาชยัพฒัน์   กรรมการกําหนดค่าตอบแทน 

Mr. Stephen Woodruff Fordham กรรมการกําหนดค่าตอบแทน 

Mr. Knut Snorre Bach Corneliussen(1) กรรมการกําหนดค่าตอบแทน 

หมายเหตุ 

(1) Mr. Knut Snorre Bach Corneliussen เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการกําหนดค่าตอบแทนตามมติคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 1/2551 เม่ือวนัท่ี 13 
มกราคม 2552 แทน Mr. Roar Wiik Andreassen ซึง่ลาออกจากการเป็นกรรมการกําหนดค่าตอบแทนเม่ือวนัท่ี 13 มกราคม 2552 

 

คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนมีหน้าท่ีดงัตอ่ไปนี ้

(1) พิจารณาให้คําแนะนําเก่ียวกบัคา่ตอบแทนสําหรับประธานกรรมการและกรรมการอื่น 

(2) พิจารณาอนมุติัคา่ตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

(3) พิจารณาความถกูต้องและเหมาะสมของนโยบายคา่ตอบแทน 

(4) ดแูลให้มีการปฏิบติัตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องในการเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัคา่ตอบแทน 

(5) รายงานตอ่คณะกรรมการบริษัทเก่ียวกบัคา่ตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึง่รวมถึงเงินเดือน การจ่ายเงินจงูใจ 

ค่าตอบแทนในรูปหุ้น สิทธิเก่ียวกับการเกษียณหรือการชดเชย ว่าเป็นไปตามนโยบายค่าตอบแทนและเป็นไปตาม

องค์ประกอบคา่ตอบแทน หรือต้องให้ผู้ ถือหุ้นอนมุติัหรือไม่ 

(6) พิจารณาสิทธิตามสัญญาของประธานเจ้าหน้าบริหารในส่วนท่ีเก่ียวกับการสิน้สุดของสัญญาว่ามีความเหมาะสม

หรือไม่ (หากมี) 

(7) นําเสนอมติของท่ีประชุมคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน และรายงานการปฏิบัติงานพร้อมคําแนะนําของ

คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนตอ่คณะกรรมการบริษัท 

(8) จดัทํารายงานเก่ียวกบัองค์ประกอบและหน้าท่ีของคณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนเพ่ือเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปี

ของบริษัท  

(9) พิจารณาปรับปรุงกฎบตัรคณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนเป็นประจําทกุปีเพ่ือนําเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนมุติั 

(10) ปฏิบติัการอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย  

ในรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 บริษัทได้จดัประชมุคณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนรวม 4 ครัง้ ดงันี ้

รายชื่อกรรมการ จาํนวนครัง้ที่เข้าประชุม 

นายจลุจิตต์ บณุยเกต ุ 4 

นายสนุทร โภคาชยัพฒัน์   4 

Mr. Stephen Woodruff Fordham 4 

Mr. Roar Wiik Andreassen(1) 3 

หมายเหตุ 

(1) Mr. Roar Wiik Andreassen ลาออกจากการเป็นกรรมการกําหนดค่าตอบแทนเม่ือวนัท่ี 13 มกราคม 2552 
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9.1.4 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

ปัจจบุนัประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท ได้แก ่Mr. Tore Johnsen ซึง่ได้รับการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบริษัทเม่ือวนัท่ี 19 

สิงหาคม 2551 โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบหลกัดงัตอ่ไปนี ้

(1) พฒันา ดําเนินการ และปรับใช้กลยทุธ์และนโยบายของบริษัท ดงันี ้

• การบริหารจัดการทั่วไป (Daily Management) ซึ่งรวมถึงกํากับดูแลให้การดําเนินงานของบริษัทเป็นไปตาม

ข้อบังคับของบริษัท มติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น และมติคณะกรรมการบริษัท นโยบายของบริษัท และกฎหมายท่ี

เก่ียวข้อง กํากบัดกูารปรับปรุงระบบการควบคมุภายในในเร่ืองการรายงานงบการเงินและการเปิดเผยข้อมลูงบ

การเงินอย่างเหมาะสม ประเมินผลและรายงานผลการควบคมุภายในเก่ียวกบังบการเงินและการเปิดเผยข้อมลู

ดงักล่าว กํากบัดแูลให้มีการประเมินความเสี่ยง ดแูลให้มีการบริหารและใช้ทรัพย์สินของบริษัทอย่างเหมาะสม 

รวมถึงการได้มา นําไปใช้ หรือจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทโดยไม่ได้รับการมอบหมาย ปรับใช้นโยบาย

ภายในองค์กรและหลกัปฏิบัติของบริษัท จัดการองค์กรและบุคลากรของบริษัทให้สอดคล้องกับทิศทางการ

บริหารงานที่คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ กําหนด เป็นต้น 

• การมอบอํานาจของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารอาจมอบอํานาจหน้าท่ีท่ีได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้แก่เจ้าหน้าท่ีของบริษัทในเร่ืองท่ีไม่อยู่ในความดแูลของคณะกรรมการ

บริษัทหรือที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพ่ือทําการใด ๆ ตามท่ีประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารมอบหมาย อย่างไรก็ดี ในเร่ืองท่ีมี

ความสําคญัหรือมิได้เป็นไปตามทางการค้าปกติ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารจะต้องนําเสนอต่อคณะกรรมการ

บริษัทเพ่ือพิจารณาก่อน  

• การจัดทําและยื่นข้อเสนอเพ่ือขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารจะต้อง

จัดเตรียมและเสนองบกําไรขาดทุน งบใช้จ่ายประจําปี รวมถึงการใช้กําไรหรือวิธีการแก้ไขขาดทุน รายงาน

ประจําปี และงบการเงินรวมให้แก่คณะกรรมการบริษัท 

• การรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารจะต้องแจ้งต่อคณะกรรมการบริษัทโดยทันที

เก่ียวกบัสถานะทางการเงินและการดําเนินงานของบริษัท ซึง่รวมถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยัสําคญัเก่ียวกบั

การควบคุมภายใน จุดด้อยท่ีมีนัยสําคญัของระบบควบคมุภายในเก่ียวกบัการรายงานทางการเงิน กฎหมาย 

และมาตรการบริหารความเสี่ยง 

(2) กํากบัดแูลและควบคมุกิจกรรมตา่ง ๆ ของบริษัท 

(3) จดัทําและดแูลให้เป็นไปตามรายละเอียดหน้าท่ีรับผดิชอบตา่ง ๆ ทีต้่องรายงานตอ่ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร กําหนด

ขอบเขตความรับผิดชอบในแตล่ะหน้าที่ และประสานงานกนัระหวา่งหน้าที่ตา่ง ๆ เหลา่นี ้

(4) ดแูลการดําเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง รวมทัง้นโยบายและกฎระเบียบของบริษัท  

(5) ดแูลให้หน่วยงานตา่ง ๆ สามารถทําหน้าท่ีตามที่กําหนดไว้  

9.1.5 คณะผู้บริหาร 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2551 คณะผู้บริหารของบริษัทประกอบด้วยผู้บริหารทัง้หมด 13 ทา่น ดงันี ้

ชื่อ-นามสกุล ตาํแหน่ง 

1. Mr. Tore Johnsen(2) กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

2. Mr. Rolf Marthinusen รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุม่เทคโนโลย ี

3. Mr. Terje Borge รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุม่การเงินและบญัชี 

4. นายธนา เธียรอจัฉริยะ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุม่พาณิชย์ 
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ชื่อ-นามสกุล ตาํแหน่ง 

5. นางพตัราภรณ์ สิโรดม รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุม่ People 

6. นางสาวทิพยรัตน์ แก้วศรีงาม รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุม่ลกูค้า 

7. Mr. Gunnar John Bertelsen  ผู้อํานวยการสายงาน Regulatory 

8. นายปรีย์มน ป่ินสกลุ ผู้ ช่วยรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุม่การเงินและบญัชี 

9. นายชยัยศ จิรบวรกลุ ผู้อํานวยการสายงาน Postpaid Business 

10. ดร.เกษชญง สกาวรัตนานนท์ ผู้อํานวยการสายงาน Prepaid Business 

หมายเหตุ 

(1) ผู้บริหารตามคํานิยามของสํานกังาน ก.ล.ต. หมายถึง กรรมการ ผู้จดัการ หรือผู้ ดํารงตําแหน่งระดบับริหารส่ีรายแรกนบัต่อจากผู้จดัการลงมา ผู้
ซึง่ดํารงตําแหน่งเทียบเท่ากบัผู้ ดํารงตําแหน่งระดบับริหารรายท่ีส่ีทกุราย และให้หมายความรวมถึงผู้ ดํารงตําแหน่งระดบับริหารในสายงานบญัชี
หรือการเงินท่ีเป็นระดบัผู้จดัการฝ่ายขึน้ไปหรือเทียบเท่า 

(2) Mr. Tore Johnsen เข้าดํารงตําแหน่งประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารตามมติคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 5/2008 เม่ือวนัท่ี 3 กรกฎาคม 2551 แทน Mr. 
Sigve Brekke ซึง่ลาออกจากการเป็นประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารเม่ือวนัท่ี [ ] 

 

9.1.6 คณะกรรมการกาํกับดูแลกิจการ 

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ ประกอบด้วยประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่มการเงินและบญัชี 

รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุม่งาน People ผู้ช่วยรองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่มการเงินและบญัชี ผู้อํานวยการสายงาน 

Financial Operations และผู้อํานวยการสายงานกฎหมาย ท่ีได้รับการแต่งตัง้ให้จัดทําและสนับสนุนหลกัการการกํากับดูแล

กิจการท่ีดี ทําหน้าท่ีพฒันาและส่งเสริมให้มีนโยบายการกํากบัดแูลกิจการท่ีเหมาะสม ดําเนินการให้มีการปฏิบติัตามนโยบาย 

และกําหนดทิศทางและแนวทางท่ีเก่ียวข้องภายในองค์กร จดัให้มีข้อพึงปฏิบติัท่ีดีสําหรับการกํากบัดแูลกิจการของบริษัทอย่าง

ถกูต้องและเป็นทางการ และควบคมุให้เกิดการปฏิบติัท่ีสอดคล้องกบันโยบายการกํากบัดแูลกิจการและข้อกําหนดอื่น ๆ ตามที่

ตลาดหลกัทรัพย์สิงคโปร์และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด เปิดเผยข้อมลูสารสนเทศเก่ียวกบัการกํากบัดแูลกิจการ

ในรายงานประจําปีของบริษัท และดําเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจและความมุ่งมัน่ในการปฏิบติัตามนโยบายการกํากบัดแูล

กิจการของผู้บริหารและพนกังานทกุระดบั 

9.1.7 คณะกรรมการพจิารณาการลงทนุ  

คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน ประกอบด้วยประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่มเทคโนโลยี รอง

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่มการเงินและบัญชี และผู้ ช่วยรองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่มการเงินและบัญชี ทําหน้าที่

พิจารณาและอนมุติัในกรณีที่เห็นสมควรในการลงทนุเก่ียวกบัสินทรัพย์ของบริษัทที่มีมลูคา่ตัง้แต ่2 ล้านบาทขึน้ไป  

9.1.8 คณะกรรมการทรัพย์สินบริษัท 

คณะกรรมการทรัพย์สินบริษัท ประกอบด้วยรองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่มงาน People ผู้ช่วยรองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร

กลุ่มการเงินและบญัชี และผู้อํานวยการสายงานกฎหมาย ทําหน้าท่ีพิจารณาในเบือ้งต้นเก่ียวกบัความสําคญัของการจําหน่าย 

การทําลาย และการตดัจําหน่ายทรัพย์สินของบริษัทท่ีมีมลูค่าทางบญัชีเกิน 300,000 บาทก่อนนําเสนอต่อประธานเจ้าหน้าท่ี

บริหารเพ่ือขออนมุติัต่อไป อนุมติัการจําหน่าย การทําลาย และการตดัจําหน่ายทรัพย์สินของบริษัทท่ีมีมลูค่าทางบญัชีไม่เกิน 

300,000 บาท อนมุติัการจดัซือ้ที่ดินท่ีมีมลูค่าน้อยกวา่ 2 ล้านบาท และอนมุติัการเช่าท่ีดินในกรณีที่มีเง่ือนไขการเช่าตา่งไปจาก

มาตรฐานท่ีบริษัทกําหนดไว้ 

9.1.9 คณะกรรมการคัดเลือกผู้จําหน่าย (โครงข่าย/โทรศัพท์เคล่ือนที่ /โครงสร้างพืน้ฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ/
โปรแกรม) 

คณะกรรมการสรรหาผู้ จําหน่าย (โครงข่าย/โทรศพัท์เคลื่อนที่/โครงสร้างพืน้ฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ/โปรแกรม) ประกอบด้วย

รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่มเทคโนโลยี รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่มการเงินและบญัชี ผู้ช่วยรองประธานเจ้าหน้าท่ี
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บริหารกลุ่มการเงินและบญัชี ผู้อํานวยการฝ่ายจดัซือ้ และผู้ขอ ทําหน้าท่ีเสนอแนะและอนมุติัการคดัเลือกผู้ จําหน่ายเพ่ือจดัซือ้

โครงข่าย โครงสร้างพืน้ฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือโปรแกรมซึง่มีมลูคา่เกิน 20 ล้านบาท 

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

คณะกรรมการคัดเลือกผู้ จําหน่าย (ไม่รวมโครงข่าย/โทรศัพท์เคลื่อนที่/โครงสร้างพืน้ฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ/โปรแกรม) 

ประกอบด้วยผู้ช่วยรองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่มการเงินและบญัชี ผู้อํานวยการฝ่ายจดัซือ้ ผู้อํานวยการสายงานกฎหมาย 

และผู้ขอ ทําหน้าท่ีเสนอแนะและอนมุติัการคดัเลือกผู้ จําหน่ายเพ่ือจดัซือ้รายการท่ีไม่ใช่โครงข่าย/โครงสร้างพืน้ฐานเทคโนโลยี

สารสนเทศ/โปรแกรมซึง่มีมลูคา่เกิน 20 ล้านบาท 

9.1.11 คณะกรรมการตัดจาํหน่ายสินค้าคงคลัง (อุปกรณ์โครงข่ายและอะไหล่) 

คณะกรรมการตดัจําหน่ายสินค้าคงคลงั (อปุกรณ์โครงข่ายและอะไหล่) ประกอบด้วยผู้ช่วยรองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่ม

การเงินและบญัชี ผู้อํานวยการสายงาน Service Operation ผู้อํานวยการฝ่ายจัดซือ้ ผู้อํานวยการฝ่ายกฎหมาย และผู้ขอ ทํา

หน้าที่อนมุติัการจําหน่าย การทําลาย และการตดัจําหน่ายสินค้าคงคลงั (อปุกรณ์โครงข่ายและอะไหล)่ ที่มีมลูค่าทางบญัชีไม่

เกิน 300,000 บาท พิจารณาและเสนอแนะอุปกรณ์โครงข่ายและอะไหล่ท่ีผู้ขอเสนอให้ทําลายหรือตดัจําหน่ายที่มีมูลค่าทาง

บญัชีมากกวา่ 300,000 บาท ก่อนนําเสนอตอ่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพ่ือขออนมุติัตอ่ไป  

9.1.12 คณะกรรมการตัดจาํหน่ายสินค้าคงคลัง (อุปกรณ์ปลายทางและอุปกรณ์เสริม) 

คณะกรรมการตดัจําหน่ายสินค้าคงคลงั (อปุกรณ์ปลายทางและอปุกรณ์เสริม) ประกอบด้วยรองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่ม

ลกูค้า ผู้ช่วยรองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่มการเงินและบญัชี ผู้อํานวยการฝ่ายจดัซือ้ ผู้อํานวยการฝ่ายกฎหมาย และผู้ขอ 

ทําหน้าท่ีอนมุติัการจําหน่าย การทําลาย และการตดัจําหน่ายสินค้าคงคลงั (อปุกรณ์ปลายทางและอปุกรณ์เสริม) ที่มีมลูค่าทาง

บญัชีไม่เกิน 300,000 บาท พิจารณาและเสนอแนะอปุกรณ์ปลายทางและอปุกรณ์เสริมท่ีผู้ขอเสนอให้ทําลายหรือตดัจําหน่าย

สินค้าคงคลงัที่มีมลูคา่ทางบญัชีมากกวา่ 300,000 บาท ก่อนนําเสนอตอ่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพ่ือขออนมุติัตอ่ไป  

9.1.13 คณะกรรมการตรวจสอบมูลหนี ้

คณะกรรมการตรวจสอบมลูหนี ้ประกอบด้วยผู้ช่วยรองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่มการเงินและบญัชี ผู้อํานวยการสายงาน 

Customer Service ผู้อํานวยการสายงานกฎหมาย ผู้อํานวยการฝ่าย Credit Management และผู้ขอ ทําหน้าท่ีอนุมติัการลด

หนีท้ี่มีมลูคา่เกิน 20,000 บาทตอ่เลขหมาย  

9.1.14 คณะกรรมการสอบสวน 

คณะกรรมการสอบสวน ประกอบด้วยรองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่มงาน People ผู้ อํานวยการสายงานกฎหมาย 

ผู้อํานวยการสายงานตรวจสอบภายใน ทําหน้าท่ีดําเนินการสอบสวนเร่ืองเก่ียวกับพนักงานและบุคลากรในบริษัทและให้

ข้อเสนอแนะตอ่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพ่ือขออนมุติัตอ่ไป 

9.1.15 คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนพเิศษ 

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนพิเศษ ประกอบด้วยประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่มงาน 

People และผู้ช่วยรองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่มการเงินและบญัชี ทําหน้าที่พิจารณาและอนมุติัการปรับค่าตอบแทน การ

แตง่ตัง้หรือคา่ตอบแทนอื่น ๆ ที่เป็นสว่นพิเศษสําหรับการปรับคา่ตอบแทนประจําปีซึง่ได้รับอนมุติัจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

9.1.16 คณะกรรมการบริหารจดัการความเส่ียง 

คณะกรรมการบริหารจดัการความเสี่ยง ประกอบด้วยรองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุม่การเงินและบญัชี รองประธานเจ้าหน้าท่ี

บริหารกลุ่มเทคโนโลยี และรองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่มงาน People ทําหน้าท่ีเสนอแนะระดับความเสี่ยงทางธุรกิจที่
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เหมาะสมก่อนนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนมุติั พิจารณาและอนมุติันโยบายการบริหารความเสี่ยง วิธีการ

และระบบปฏิบติังานท่ีเพียงพอและเหมาะสมกบับริษัท พร้อมทัง้ประเมินประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยง 

9.1.17 คณะกรรมการควบรวมกจิการ 

คณะกรรมการควบรวมกิจการ ประกอบด้วยประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่มการเงินและบญัชี รอง

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่มพาณิชย์และผู้ช่วยรองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่มการเงินและบญัชี ทําหน้าท่ีพิจารณาและ

อนุมัติรายการซือ้กิจการท่ีผู้บริหารบริษัทเสนอ และรายการซือ้กิจการท่ีมีมูลค่าเกิน 5 ล้านบาท อนุมัติรายการซือ้กิจการที่มี

มูลค่าไม่เกิน 175 ล้านบาท สําหรับรายการซือ้กิจการท่ีมีมูลค่ามากกว่า 175 ล้านบาท คณะกรรมการควบรวมกิจการจะ

นําเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทเพ่ือขออนมุติัหากมีมติเห็นควรให้ซือ้กิจการ 

9.1.18 ข้อมูลเพิ่มเตมิที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัท 

ประวติัการกระทําความผิดตามกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีท่ีผ่านมาเก่ียวกบัการถกูพิพากษาว่ากระทําผิดทางอาญาหรืออยู่

ระหวา่งถกูฟ้องร้องคดีอาญา ยกเว้นท่ีเป็นความผิดอนัเกิดจากการฝ่าฝืนกฎจราจร ความผิดลหโุทษ และความผิดอื่นในทํานอง

เดียวกนั 

- ไม่มี - 

การถกูพิพากษาให้เป็นบคุคลล้มละลายหรือถกูพิทกัษ์ทรัพย์ 

- ไม่มี - 

การเป็นผู้บริหาร หรือผู้ มีอํานาจควบคมุในบริษัทหรือห้างหุ้นสว่นที่ถกูพิพากษาให้ล้มละลายหรือถกูพิทกัษ์ทรัพย์ 

- ไม่มี - 

9.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร 

การแตง่ตัง้และถอดถอน หรือการพ้นจากตําแหน่งของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัท ดงันี ้

(1) คณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกวา่กึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการ

ทัง้หมดต้องมีถ่ินที่อยู่ในราชอาณาจกัรไทย 

(2) ให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) ผู้ ถือหุ้นหนึง่คนมีคะแนนเสียงเท่ากบัจํานวนหุ้นที่ตนถืออยู่  

(ข) ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทัง้หมดเลือกตัง้บุคคลเพียงคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ 

แตจ่ะแบง่คะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดเพียงใดไม่ได้  

(ค) ผู้ ท่ีได้รับคะแนนเสียงสงูสดุเรียงตามลําดบัจะได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการ ในกรณีท่ีได้รับคะแนนเสียงเท่ากนั

เกินกวา่จํานวนกรรมการท่ีพงึเลือกในครัง้นัน้ ให้ประธานท่ีประชมุเป็นผู้ ชีข้าด 

(3) ในกรณีท่ีกรรมการคนใดประสงค์จะลาออกจากตําแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท โดยการลาออกจะมีผลนบัแต่วนัท่ี

บริษัทได้รับใบลาออก 

(4) ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการออกจากตําแหน่งก่อนวาระได้ โดยต้องมีคะแนนเสียงสนบัสนนุไม่น้อยกวา่ 3 ใน 

4 ของจํานวนผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นรวมกนัไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนหุ้นทัง้หมดของผู้

ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง 
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ในการประชุมสามญัประจําปีผู้ ถือหุ้นทกุครัง้ ให้กรรมการจํานวนหนึ่งในสามของกรรมการทัง้หมดของบริษัทพ้นจากตําแหน่ง 

โดยให้กรรมการท่ีอยู่ในตําแหน่งนานท่ีสดุเป็นผู้ออกจากตําแหน่งก่อน อย่างไรก็ดี กรรมการท่ีพ้นจากตําแหน่งไปแล้วอาจได้รับ

เลือกให้เข้าดํารงตําแหน่งอีกได้ 

ปัจจุบนับริษัทยงัมิได้จัดให้มีคณะกรรมการสรรหา (Nominating Committee) เพ่ือทําหน้าท่ีในการเสนอช่ือกรรมการใหม่และ

ประเมินผลการดําเนินงานของคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี ้ตามสญัญาร่วมการงานนัน้บริษัทได้ตกลงให้ตวัแทนของ กสท. 

เข้าดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการอย่างน้อย 1 คน ทัง้นี ้การแต่งตัง้และถอดถอนคณะกรรมการบริษัทยงัคงอยู่ภายใต้บงัคบัของ

กฎเกณฑ์ดงักลา่วข้างต้น 

9.3 ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

ตามข้อบงัคบัของบริษัท ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทจะถกูกําหนดโดยท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น และในรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัที่ 

31 ธนัวาคม 2551 บริษัทไม่มีคา่ตอบแทนในรูปหุ้นให้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัท 

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทสาํหรับปี 2551(1) 

ค่าตอบแทน เบีย้ประชุม(2) เงนิเดือน โบนัส ค่าตอบแทน 
ในรูปหุ้น 

สูงกว่า 750,000 สิงคโปร์ดอลล่าร์ 

-ไม่ม-ี 
    

สูงกว่า 500,000 – 750,000 สิงคโปร์ดอลล่าร์ 

-ไม่ม-ี 
    

สูงกว่า 250,000 - 500,000 สิงคโปร์ดอลล่าร์ 

-ไม่ม-ี 
    

ตํ่ากว่า 250,000 สิงคโปร์ดอลล่าร์     

นายบญุชยั เบญจรงคกลุ 40% 60%   

Mr. Arve Johansen(3) - - - - 

Mr. Ragnar H. Korsaeth - - - - 

นายจลุจิตต์ บณุยเกต ุ 100% - - - 

นายสนุทร โภคาชยัพฒัน์ 100% - - - 

Mr. Sigve Brekke - - - - 

Mr. Knut Borgen - - - - 

Mr. Stephen Woodruff Fordham 100% - - - 

นายสมพล จนัทร์ประเสริฐ - - - - 

Mr. Roar Wiik Andreassen - - - - 

Mr. Tore Johnsen(4) - - - - 

หมายเหตุ 

(1) จํานวนรวมทัง้สิน้ท่ีได้รับในปี 2551 

(2) จํานวนคา่ตอบแทนในรูปเบีย้ประชมุเป็นของกรรมการ 4 ท่าน 

(3) Mr. Arve Johansen ลาออกจากการเป็นรองประธานกรรมการเม่ือวนัท่ี 19 สิงหาคม 2551 

(4) Mr. Tore Johnsen เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการตามมติคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 6/2551 เม่ือวนัท่ี 19 สิงหาคม 2551 

(5) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2551 ไม่มีพนกังานอ่ืนใดท่ีเป็นญาติของกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารของบริษัท ได้รับค่าตอบแทนรายปี
จากบริษัทสงูกว่า 150,000 สิงคโปร์ดอลลา่ร์ 

 



สว่นที่ 2 บริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์  บริษัท โทเท่ิล แอค็เซ็ส คอมมนูิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 

ข้อ 9 การจดัการและการกํากบัดูแลกิจการทีดี่ 

 

 

สว่นที่ 2 หน้า 89 

ค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง (ที่ไม่ได้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษัท) สาํหรับปี 2551 

ค่าตอบแทน เงนิเดือน โบนัส ค่าตอบแทนในรูปหุ้น 

สูงกว่า 750,000 สิงคโปร์ดอลล่าร์ 

-ไม่ม-ี 
   

สูงกว่า 500,000 -750,000 สิงคโปร์ดอลล่าร์    

Mr. Sigve Brekke 85% 15% - 

Mr. Terje Borge 89% 11% - 

Mr. Rolf Mathinusen 89% 11% - 

นายธนา เธียรอจัฉริยะ 82% 18% - 

สูงกว่า 250,000 - 500,000 สงิคโปร์ดอลล่าร์    

Mr. Gunnar John Bertelsen 86% 14% - 

นายปรีย์มน ป่ินสกลุ 83% 17% - 

นางพตัราภรณ์ สิโรดม 83% 17% - 

นายชยัยศ จิรบวรกลุ 83% 17% - 

ดร. เกษชญง สกาวรัตนานนท์ 83% 17% - 

ตํ่ากว่า 250,000 สิงคโปร์ดอลล่าร์    

Tore Johnsen 100% - - 

นางสาวทีพยรัตน์ แก้วศรีงาม 85% 15% - 

หมายเหตุ ในรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2551 คา่ตอบแทนผู้บริหารประกอบด้วย เงินเดือน โบนสั และคา่พาหนะ 

 

ตามหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ บริษัทได้จ่ายเงินเดือน โบนสั คา่เบีย้ประชมุและเงินบําเหน็จให้แกก่รรมการและผู้บริหารของ

บริษัทเป็นเงินจํานวน125 ล้านบาท ในปี 2551 เทียบกบั 88 ล้านบาท ในปี 2550  

9.4 การกาํกับดูแลกจิการ 

กรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัทมีความมุ่งมัน่ท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีตามหลกัการกํากับดูแลกิจการที่ดี ทัง้นี ้ตามหลกัการ

กํากบัดแูลกิจการท่ีดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2549 ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และหลกัการกํากบัดแูลกิจการที่ดี

สําหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2548 ของตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ เพ่ือรักษามูลค่าของผู้ ถือหุ้นในระยะยาว โดยเน้นเร่ืองการ

ดําเนินงานของบริษัท ตลอดจนหน้าท่ีความรับผิดชอบต่อการดําเนินงาน ในขณะเดียวกนัก็พิจารณาถึงผลกระทบต่อผู้ มีสว่นได้

เสียทัง้หมดด้วย บริษัทได้จัดตัง้คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ (Corporate Governance Committee) ซึ่งประกอบด้วย

ผู้บริหารระดบัสงู เพ่ือทําหน้าที่สง่เสริมให้มีการนําหลกัปฏิบติัการกํากบัดแูลกิจกรรมท่ีดีไปใช้และให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

และเป็นที่ยอมรับของผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ ฝ่ายกํากบัดแูลกฎเกณฑ์และผู้ มีสว่นได้เสียอื่น ๆ ด้วย 

หลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทมีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้โดยอ้างอิงตามแนวทางของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ซึง่แบง่ออกเป็น 5 หมวด คือ 

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการบริษัทตระหนกัดีวา่ข้อมลูของบริษัททัง้ท่ีเก่ียวกบัการเงินและที่มิใช่การเงินล้วนมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจของ

ผู้ ถือหุ้นและผู้ที่เก่ียวข้อง ดงันัน้ เพ่ือให้การเปิดเผยข้อมลูที่สําคญัเป็นไปอย่างถกูต้อง รวดเร็ว และโปร่งใส บริษัทจงึจดัให้มีฝ่าย

นกัลงทุนสมัพนัธ์เพ่ือทําหน้าท่ีในการติดต่อกบัผู้ ถือหุ้นเป็นประจําอย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทได้พิจารณาปรับปรุงวิธีการ

จดัทํารายงานและการบริการด้านข้อมลูแก่ผู้ ถือหุ้นอย่างสม่ําเสมอ ทัง้นี ้เพ่ือพฒันาความรู้และความเข้าใจในบริษัท และเพ่ือ

ความโปร่งใสในการสื่อสารให้ผู้ ถือหุ้นได้รับทราบกลยทุธ์ในการดําเนินธุรกิจ เปา้หมาย และผลการดําเนินงานของบริษัท 

ปัจจุบนับริษัทยังได้จัดประชุมแถลงข้อมูลผลการดําเนินงานในแต่ละไตรมาสให้แก่ผู้ ถือหุ้นและนักวิเคราะห์ โดยมีผู้บริหาร

ระดับสูงของบริษัทร่วมประชุมชีแ้จงและเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ ผู้จัดการกองทุน ตลอดจนผู้ที่สนใจได้



สว่นที่ 2 บริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์  บริษัท โทเท่ิล แอค็เซ็ส คอมมนูิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 

ข้อ 9 การจดัการและการกํากบัดูแลกิจการทีดี่ 

 

 

สว่นที่ 2 หน้า 90 

ซกัถามข้อมลูตา่ง ๆ   

ทัง้นี ้ท่ีผ่านมาการเปิดเผยข้อมลูท่ีสําคญัแกผู่้ ถือหุ้นอย่างทนัเวลานัน้เป็นไปตามนโยบายการเปิดเผยข้อมลูของตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทยและตลาดหลกัทรัพย์สิงคโปร์ โดยบริษัทแจ้งข้อมลูต่าง ๆ ท่ีมีสาระสําคญั ได้แก่ พฒันาการของบริษัท ข้อมลู

การประกอบการ และผลการดําเนินงานรายไตรมาสของบริษัทผ่านตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดหลกัทรัพย์สิงคโปร์ 

โฮมเพจของบริษัท และช่องทางการสื่อสารอื่น ๆ เพ่ือให้การเปิดเผยข้อมลูทําได้อย่างโปร่งใสและเท่าเทียมกนั  

บริษัทจดัให้มีการประชุมใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นเป็นประจําทกุปีโดยจะจดัภายใน 4 เดือนนับจากวนัสิน้สดุรอบปีบญัชี ในการจดั

ประชุมดงักล่าวบริษัทจะจัดทําหนงัสือนัดประชุมโดยแจ้งสถานท่ี วนั เวลา วาระการประชุม และเร่ืองอื่น ๆ ท่ีจะนําเสนอในท่ี

ประชมุ พร้อมรายละเอียดท่ีเก่ียวข้อง จดัส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัรายงานประจําปีเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนการประชุม  

นอกจากนี ้ยงัมีการลงประกาศคําบอกกล่าวนดัประชมุในหนงัสือพิมพ์เป็นเวลา 3 วนัติดต่อกนัก่อนวนัประชมุไม่น้อยกว่า 3 วนั

ด้วย 

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองใด ๆ ใน

การประชมุใหญ่ผู้ ถือหุ้น 

ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ประธานท่ีประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถซกัถาม หรือแสดงความเห็นต่อท่ีประชุมในประเด็น

ตา่ง ๆ อย่างเท่าเทียมกนั   

บริษัทสนบัสนนุให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น โดยประธานคณะกรรมการ กรรมการอิสระ ประธาน

เจ้าหน้าท่ีบริหาร รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่มการเงินและบัญชี รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่มพาณิชย์ ผู้ช่วยรอง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่การเงินและบญัชี ได้เข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นประจําปี 2551 

หมวดที่ 2 การปฏิบัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกัน 

คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดให้มีนโยบายให้ผู้ ถือหุ้นเสนอวาระการประชมุและเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ

บริษัทเป็นการลว่งหน้า 

คณะกรรมการบริษัทได้จดัให้มีหนงัสือมอบฉนัทะรูปแบบท่ีผู้ ถือหุ้นสามารถกําหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ และเสนอช่ือ

กรรมการอิสระเป็นทางเลือกในการมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้น 

ในการประชมุผู้ ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทจดัให้มีการใช้บตัรลงคะแนนสําหรับการลงคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้น 

บริษัทได้ดําเนินการให้มีการตรวจสอบมิให้มีการนําข้อมูลภายในไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตนอย่างใกล้ชิดเสมอมา ทัง้นี ้เพ่ือ

ควบคมุให้มีการปฏิบติัตามนโยบายท่ีบริษัทกําหนดไว้อย่างเคร่งครัด และได้จดัให้มีแนวทางปฏิบติัในเร่ืองเก่ียวกบัการซือ้ขาย

หลกัทรัพย์ขึน้ในช่วงต้นปี 2547 ที่ผ่านมา โดยบริษัทได้กําหนดนโยบายและระเบียบปฏิบติัขึน้อย่างเป็นทางการในเร่ืองเก่ียวกบั

การซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทดงันี ้

• การส่งจดหมายเวียนอย่างสม่ําเสมอแก่คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารในเร่ืองเก่ียวกับการห้ามซือ้ขายหลกัทรัพย์

ของบริษัท ในขณะท่ีครอบครองข้อมลูท่ีมีความสําคญั หรือมีผลต่อราคาหลกัทรัพย์ และยงัไม่ได้มีการเปิดเผยหรือซือ้

ขายหลกัทรัพย์เพ่ือการเก็งกําไรในระยะสัน้ 

• นโยบายห้ามมิให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทในช่วงเวลา 1 เดือนก่อนวนัประกาศผลการ

ดําเนินงานของบริษัทในแตล่ะไตรมาสจนถึงวนัถดัจากวนัประกาศผลการดําเนินงานของบริษัทตอ่สาธารณชน  

• คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารจะต้องแจ้งฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์ของบริษัท เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงการถือหลกัทรัพย์

ของบริษัทภายใน 24 ชัว่โมงนบัจากเวลาที่การเปลี่ยนแปลงดงักลา่วเกิดขึน้  

• ในกรณีท่ีกรรมการของบริษัทมีการถือหลกัทรัพย์ของบริษัท ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์จะแจ้งตลาดหลกัทรัพย์สิงคโปร์ผ่าน
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ข้อ 9 การจดัการและการกํากบัดูแลกิจการทีดี่ 

 

 

สว่นที่ 2 หน้า 91 

ทาง SGXNET และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หากมีการเปลี่ยนแปลงของการถือหลกัทรัพย์ดงักลา่ว 

นอกจากนี ้กรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัทมีหน้าท่ีต้องจดัทําและส่งรายงานถือหลกัทรัพย์และรายงานการเปลี่ยนแปลง

การถือหลกัทรัพย์ของบริษัท รวมทัง้ของคู่สมรส และบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ ให้แก่คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ตามแบบ และภายในระยะเวลาท่ีกําหนดในข้อบังคับว่าด้วยการรายงานการถือหลกัทรัพย์ และจะต้องส่งสําเนา

รายงานดงักล่าวให้แก่บริษัทในวนัเดียวกบัวนัท่ีรายงานต่อสํานกังาน ก.ล.ต. ด้วย นอกจากนี ้กรรมการบริษัทและผู้บริหารของ

บริษัทมีหน้าท่ีในการรายงานการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งหลกัทรัพย์อนัเป็นผลให้ตน (รวมทัง้บุคคลท่ีเก่ียวข้อง) ถือหลกัทรัพย์

ของบริษัทเพ่ิมขึน้หรือลดลงรวมกนัแล้วมีจํานวนทกุร้อยละ 5 ของจํานวนหลกัทรัพย์ท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทภายใน

วนัเดียวกนัหรือวนัทําการถดัจากวนัที่ได้มาหรือจําหน่ายไปซึง่หลกัทรัพย์นัน้อีกด้วย 

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษัทตระหนักถึงสิทธิของผู้ มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทัง้ภายในและภายนอกบริษัท และดแูลเพ่ือให้มัน่ใจได้ว่าสิทธิดงักล่าวได้รับ

การคุ้มครองและปฏิบติัด้วยดี ทัง้นี ้เพ่ือสร้างความเข้าใจอนัดีและการร่วมมือกันระหว่างบริษัทและผู้ มีส่วนได้เสีย อนัจะเป็น

ประโยชน์ต่อการดําเนินงานและสร้างความเช่ือมั่น ความมั่งคั่ง ความมั่นคง รวมทัง้เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของ

บริษัทในระยะยาว 

(1) สิทธิของผู้ ถือหุ้น 

บริษัทคํานึงถึงความสําคญัในการให้ผลตอบแทนท่ีดีต่อผู้ ถือหุ้นในระยะยาว โดยบริษัทจะดําเนินการเพ่ือให้มัน่ใจวา่ผู้ ถือหุ้นแต่

ละรายได้รับผลตอบแทนท่ีครบถ้วน รวมทัง้ผู้ ถือหุ้นทกุรายได้รับการเปิดเผยข้อมลูท่ีถกูต้องและโปร่งใสจากบริษัท  

(2) สิทธิของพนกังาน 

บริษัทตระหนกัเสมอว่าบคุลากรเป็นส่วนสําคญัยิ่งสําหรับบริษัท  ดงันัน้ บริษัทจึงมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาศกัยภาพของพนกังาน โดย

พฒันาทกัษะ ความรู้ และความสามารถของพนกังาน รวมทัง้สร้างบรรยากาศในการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ มอบโอกาสใน

การสร้างความก้าวหน้าในการทํางานให้แก่พนกังานทกุคนโดยเท่าเทียมกนั และให้ผลตอบแทนแก่พนกังานในอตัราท่ีเหมาะสม  

นอกจากนี ้บริษัทยงัสนบัสนนุวฒันธรรมองค์กรท่ีให้ความสําคญัต่อประสิทธิภาพในการทํางาน ตลอดจนมีการสื่อสารภายใน

กบัพนกังานเพ่ือให้พนกังานทราบถึงทิศทางและเป้าหมายทางธุรกิจของบริษัท นอกจากนี ้การแบ่งแยกหน้าท่ีความรับผิดชอบ

อย่างชดัเจนยงัช่วยให้บริษัทมีการทํางานที่มีเปา้หมายในทิศทางและความมุ่งหมายเดียวกนั 

(3) สิทธิของชมุชนและสงัคม 

การสนบัสนนุกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างสงัคมนบัเป็นหนึ่งในนโยบายหลกัของการดําเนินธุรกิจของบริษัท โดยบริษัทมุ่งมัน่ที่จะเป็น

ผู้ให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมชัน้นําของประเทศที่มีความซื่อสตัย์และจริงใจต่อลกูค้า ในขณะเดียวกนับริษัทก็มุ่งเน้นในการทํา

กิจกรรมตอบแทนสงัคมในหลากหลายรูปแบบ ซึ่งปัจจุบันการทํากิจกรรมดังกล่าวมีฝ่าย Corporate Social Responsibility 

Department ทําหน้าท่ีในการคิดโครงการและสร้างกิจกรรมเพ่ือให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างยัง่ยืน  

(4) สิทธิของลกูค้า 

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการ รวมทัง้นําเสนอสินค้าและบริการในรูปแบบใหม่อยู่เสมอเพ่ือ

สนองตอบต่อความต้องการของลกูค้าอย่างดีท่ีสดุ ตลอดจนดําเนินการต่าง ๆ เพ่ือให้ลกูค้ามีความมัน่ใจในบริษัทและพึงพอใจ

ในบริการของบริษัท ลูกค้าทุกรายจะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมและยุติธรรม ข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าจะถูกรักษาเป็น

ความลบั พนักงานของบริษัทพร้อมท่ีจะรับฟังปัญหา คําติเตียนในสินค้าและบริการ และดําเนินการแก้ไขได้ในระยะเวลาอัน

สมควร  

(5) สิทธิของคูค้่า 

ในการจดัซือ้สินค้าและบริการจากคู่ค้าของบริษัท บริษัทจะเข้าทําสญัญากบัคู่ค้าดงักล่าวภายใต้เง่ือนไขการค้าทัว่ไป (Arm’s 
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Length Basis) และปฏิบติัตามเง่ือนไขตา่ง ๆ ที่มีตอ่คูค้่าอย่างเคร่งครัด 

(6) สิทธิของคูแ่ข่ง 

บริษัทสนบัสนนุและสง่เสริมการแข่งขนัท่ีอยู่บนพืน้ฐานของความเสมอภาคและเท่าเทียมกนั และบริษัทจะไม่กระทําการใด ๆ ที่

ขดัตอ่กฎหมายหรือที่อาจทําให้เกิดความเสื่อมเสียตอ่ช่ือเสียงของคูแ่ข่ง 

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

บริษัทได้ปฏิบติัตามข้อกําหนดของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพย์สงิคโปร์และ

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ที่มีสาระสําคัญ ได้แก่ ข้อมูลทางการเงิน พัฒนาการของ

บริษัท ข้อมลูการประกอบการ และผลการดําเนินงานของบริษัทผ่านตลาดหลกัทรัพย์สิงคโปร์และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ

ไทย เพ่ือให้มีการเปิดเผยข้อมลูอย่างโปร่งใสและเท่าเทียมกนั นอกจากนี ้บริษัทจดัให้มีการเปิดเผยข้อมลูทางการเงิน แบบแสดง

รายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) รายงานประจําปี นโยบายและกิจกรรมเพ่ือสงัคม ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษที่เว็บไซต์

ของบริษัท www.dtac.co.th และบริษัทได้ดําเนินการปรับปรุงข้อมลูดงักลา่วให้เป็นปัจจบุนัอย่างสม่ําเสมอ 

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสําคัญในการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับการประเมินผลการดําเนินงาน สถานะและ

แนวโน้มในการเติบโตของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทและข้อมลูทางการเงินท่ี

ปรากฏในรายงานประจําปี ซึ่งงบการเงินดงักล่าวจดัทําขึน้ตามมาตรฐานการบญัชีที่รับรองทัว่ไปในประเทศไทย โดยบริษัทจะ

เลือกใช้นโยบายทางบญัชีท่ีเหมาะสมและใช้นโยบายทางบญัชีเดียวกนัในแตล่ะรอบปีบญัชี ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทได้แตง่ตัง้

คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจํานวน 3 ท่าน เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเก่ียวกับคุณภาพของรายงาน

ทางการเงินและระบบควบคมุภายในของบริษัท รวมทัง้ให้มีการเปิดเผยข้อมลูท่ีสําคญัอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบ

การเงิน เพ่ือให้มั่นใจว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วนและเพ่ือประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป 

นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทยังได้จัดทํารายงานคณะกรรมการบริษัทเพ่ือนําเสนอในรายงานประจําปีต่อผู้ ถือหุ้นเพ่ือให้

ทราบถึงผลการดําเนินงานและประเด็นสําคญัตา่ง ๆ ที่เกิดขึน้ในรอบปีด้วย 

คณะกรรมการบริษัทตระหนกัดีวา่ข้อมลูของบริษัททัง้ท่ีเก่ียวกบัการเงินและที่มิใช่การเงินล้วนมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจของ

ผู้ลงทุนและผู้ ท่ีเก่ียวข้อง ดังนัน้ เพ่ือให้การเปิดเผยข้อมูลท่ีสําคัญเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และโปร่งใส บริษัทจึงจัดให้มี

หน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์เพ่ือทําหน้าที่ในการติดตอ่กบัผู้ ถือหุ้นเป็นประจําอย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทได้พิจารณาปรับปรุง

วิธีการจดัทํารายงานและการบริการด้านข้อมลูแก่นกัลงทนุอย่างสม่ําเสมอ ทัง้นี ้เพ่ือพฒันาความรู้และความเข้าใจในบริษัทและ

เพ่ือความโปร่งใสในการสื่อสารให้นกัลงทนุได้รับทราบกลยทุธ์ในการดําเนินธุรกิจ เปา้หมาย และผลการดําเนินงานของบริษัท 

ทัง้นี ้ผู้สนใจสามารถติดต่อขอข้อมลูต่าง ๆ จากหน่วยงานนกัลงทุนสมัพนัธ์ได้ที่หมายเลขโทรศพัท์ 02-202-8000 หรือทาง E-

mail: IR@dtac.co.th  

นอกจากนี ้บริษัทยงัได้จดัประชมุแถลงข้อมลูผลการดําเนินงานในแต่ละไตรมาสให้แก่ผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ นกัวิเคราะห์ ผู้จดัการ

กองทนุ และผู้ ท่ีสนใจ โดยมีผู้บริหารของบริษัทร่วมประชมุชีแ้จงและเปิดโอกาสให้นกัลงทนุ นกัวิเคราะห์ ได้ซกัถามข้อมลูตา่ง ๆ   

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของกรรมการ 

หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทได้ถูกกําหนดไว้ในข้อบังคบัของบริษัท พรบ. บริษัทมหาชนจํากัด พรบ. 

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรัพย์สิงคโปร์ ซึ่ง

บริษัทได้กลา่วไว้แล้วข้างต้นในสว่นที่ 2 ข้อ 9.1 – โครงสร้างการจดัการ 

9.5 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษัทได้ดําเนินการให้มีการตรวจสอบมิให้มีการนําข้อมูลภายในไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตนอย่างใกล้ชิดเสมอมา ทัง้นี ้เพ่ือ

ควบคมุให้มีการปฏิบติัตามนโยบายท่ีบริษัทกําหนดไว้อย่างเคร่งครัดและได้จดัให้มีแนวทางปฏิบติัในเร่ืองเก่ียวกบัการซือ้ขาย

หลกัทรัพย์ขึน้ในช่วงต้นปี 2547 ที่ผ่านมา โดยบริษัทได้กําหนดนโยบายและระเบียบปฏิบติัขึน้อย่างเป็นทางการในเร่ืองเก่ียวกบั

mailto:IR@dtac.co.th
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การซือ้ขายหลักทรัพย์ของบริษัทซึ่งเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติท่ีเสนอแนะโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศสิงคโปร์ดงัที่กลา่วไว้แล้วข้างต้นในสว่นที่ 2 ข้อ 9.4 – การกํากบัดแูลกิจการ 

9.6 บุคลากร  

จํานวนพนกังานของบริษัท (รวมผู้บริหารตามรายละเอียดในสว่นท่ี 2 ข้อ 9.1.5 – คณะผู้บริหาร) ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2551 มีดงันี ้ 

สายงาน จาํนวนพนักงาน (คน) 

Office of CEO 14 

สายงาน Regulatory  25 

สายงาน Legal  27 

สายงานตรวจสอบฝ่ายใน 11 

สายงาน Business 0 

สายงาน Media Relations 7 

สายงาน Strategic Project Managment - 

สายงาน Change 9 

กลุม่เทคโนโลย ี 1,243 

กลุม่งานพาณิชย์ 1,637 

กลุม่ลกูค้า 2,752 

กลุม่การเงินและบญัชี 249 

กลุม่งาน People  100 

รวม 6,074 

 

บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงจํานวนบคุลากรตลอดช่วงปี 2549 ถึง 2551 โดย ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2549 2550 และ 2551 บริษัทมี

จํานวนบคุลากรทัง้สิน้ 4,463 คน 5,573 คน และ 6,074 คน ตามลําดบั  

ค่าตอบแทนรวมของพนกังานตามหมายเหตปุระกอบงบการเงินมีจํานวนประมาณ 3,025 ล้านบาท โดยประกอบด้วยเงินเดือน 

โบนสั เงินสมทบกองทนุสํารองเลีย้งชีพ และผลประโยชน์อื่น ๆ ของพนกังาน 

บริษัทมีนโยบายท่ีจะพัฒนาศักยภาพ ความรู้ความสามารถ และคุณสมบัติของพนักงานอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้พนักงาน

ปฏิบติังานให้บรรลเุปา้หมายท่ีบริษัทกําหนดไว้ 
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10 การควบคุมภายใน 

บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน รวมทัง้มีการแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือแสดงความเห็นเก่ียวกับความ

เพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อย โดยระบบการควบคุมภายในของบริษัท

ครอบคลมุถึงระดบัผู้บริหาร ทัง้นี ้เพ่ือป้องกนัความเสียหายจากการนําทรัพย์สินของบริษัทไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอํานาจ

เพียงพอ โดยมีการกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้บริหารแตล่ะรายไว้อย่างชดัเจน 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้กํากับดูแลและสอบทานความมีประสิทธิภาพ ความเพียงพอ และความเหมาะสมของ

ระบบการควบคมุภายในของบริษัทในด้านต่าง ๆ และหากมีการตรวจพบข้อบกพร่องหรือเหตกุารณ์ผิดปกติท่ีเป็นสาระสําคญั

แล้วจะทําการรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัทเพ่ือปรับปรุงและแก้ไขโดยเร็ว 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 3/2552 เม่ือวนัที่ 10 มีนาคม 2552 โดยมีกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบทุก

ท่านเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและร่วมกันจดัทําแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุม

ภายในของบริษัทแล้วสรุปได้ว่า จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่าง ๆ 5 ส่วน คือ องค์กรและ

สภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคมุการปฏิบติังานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศ และการสื่อสารข้อมลูและ

ระบบการติดตาม คณะกรรมการบริษัทรับทราบความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบท่ีเห็นด้วยกบัผู้สอบบญัชีว่าระบบการ

ควบคมุภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสมต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัทและสามารถป้องกนัทรัพย์สินของบริษัท

จากการท่ีผู้บริหารนําไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอํานาจเพียงพอ และท่ีผ่านมาบริษัทและผู้สอบบัญชีไม่พบข้อบกพร่องที่

สําคญัของระบบการควบคมุภายในท่ีจะมีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่อฐานะการเงินของบริษัทและการแสดงความเห็น

ของผู้สอบบญัชีในงบการเงิน นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทได้เน้นให้มีการพฒันาระบบการกํากับดแูลกิจการเพ่ือให้ระบบ

การควบคมุภายในมีการปรับปรุงอยา่งตอ่เน่ือง 

รายละเอียดของระบบการควบคมุภายในของบริษัทใน 5 สว่นดงักลา่ว มีดงัตอ่ไปนี ้

(1) องค์กรและสภาพแวดล้อม (Organizational Control and Environment Measure) 

บริษัทมีการจัดโครงสร้างองค์กรท่ีเอือ้อํานวยต่อการบริหารงานของฝ่ายบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานอย่างมี

ประสิทธิภาพ โดยมีการกําหนดเป้าหมายการดําเนินธุรกิจท่ีชดัเจนและสามารถประเมินผลได้ มีการตัง้เป้าหมายการปฏิบติังาน

ที่เหมาะสมและคํานงึถึงความเป็นไปได้ของเป้าหมายท่ีวางไว้ ข้อกําหนดเก่ียวกบัจริยธรรมธุรกิจและระเบียบปฏิบติัสําหรับฝ่าย

บริหารและพนักงานในเร่ืองของความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกิจการ นโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานในด้านธุรกรรม

การเงิน การจัดซือ้และการบริหารทัว่ไปท่ีรัดกุมและเหมาะสม นอกจากนี ้ยงัมีการกําหนดนโยบายและแผนการปฏิบัติงานท่ี

คํานงึถึงความเป็นธรรมตอ่ลกูค้าเพ่ือประโยชน์ของบริษัทในระยะยาวอีกด้วย  

(2) การบริหารความเสี่ยง (Risk Management Measure) 

บริษัทได้มีการประเมินปัจจยัความเสี่ยงทัง้ภายในและภายนอกที่อาจมีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจ โดยมีการวิเคราะห์โอกาส

และผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้ มีการติดตามสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างต่อเน่ืองและสม่ําเสมอ เพ่ือท่ีจะสามารถกําหนดมาตรการ

และกลยทุธ์ตา่ง ๆ เพ่ือให้ผู้บริหารและพนกังานทกุคนรับทราบและปฏิบติัตาม เพ่ือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดบัที่เหมาะสม  

(3) การควบคมุการปฏิบติังานของฝ่ายบริหาร (Management Control Activities) 

บริษัทมีการกําหนดอํานาจหน้าท่ีและวงเงินอนมุติัของฝ่ายบริหารแต่ละระดบัไว้อย่างชดัเจนและเหมาะสม มีการแบง่แยกหน้าท่ี

ความรับผิดชอบในเร่ืองการอนมุติั การบนัทึกรายการบญัชีและข้อมลูสารสนเทศ การดแูลจดัเก็บทรัพย์สิน รวมทัง้มีมาตรการท่ี

รัดกมุในการทําธุรกรรมต่าง ๆ กบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับุคคลดงักล่าวเพ่ือป้องกนัมิให้เกิด

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

บริษัทให้ความสําคญัต่อระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมลูเพ่ือให้ข้อมลูท่ีสื่อสารออกไปเป็นข้อมลูที่มีคณุภาพและเพียงพอ

ต่อการตัดสินใจของคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้ น และผู้ ท่ีเก่ียวข้องในการพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ นอกจากนี ้บริษัทได้ใช้

นโยบายบญัชีตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปและเหมาะสมกบัธุรกิจ มีการจดัเก็บเอกสารประกอบการบนัทึกบญัชีและ

บัญชีต่าง ๆ อย่างเหมาะสม และสามารถตรวจสอบได้ในกรณีท่ีต้องการ มีการจัดทําหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสาร

ประกอบการประชมุ รวมทัง้รายงานการประชมุคณะกรรมการ รายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและผู้

ถือหุ้น (แล้วแตก่รณี) ให้พิจารณาก่อนการประชมุภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสมและตามท่ีกฎหมายกําหนด 

(5) ระบบการติดตาม (Monitoring) 

คณะกรรมการมีการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของฝ่ายบริหารว่าเป็นไปตามเป้าหมายการดําเนินธุรกิจที่กําหนดไว้และมี

การปรับปรุงแก้ไขหากผลการดําเนินงานท่ีเกิดขึน้แตกต่างจากเปา้หมายดงักล่าว โดยจดัให้มีการตรวจสอบการปฏิบติังานตาม

ระบบการควบคุมภายในท่ีวางไว้อย่างสม่ําเสมอโดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งจะรายงานผลการตรวจสอบต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือพิจารณาสัง่การแก้ไขข้อบกพร่องท่ีเกิดขึน้และรายงานผลการแก้ไขภายในระยะเวลาอนัควร และ

ฝ่ายบริหารจะต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยทนัทีท่ีเกิดเหตกุารณ์ทจุริต การปฏิบติัท่ีฝ่าฝืนกฎหมาย และการกระทํา

ผิดท่ีอาจมีผลกระทบตอ่ช่ือเสียงและฐานะการเงินของบริษัท  

บริษัทมีสายงานตรวจสอบภายในของบริษัทซึ่งรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท โดยสายงานตรวจสอบ

ภายในเป็นกลไกที่สําคญัที่จะช่วยเพ่ิมความมัน่ใจในความมีประสิทธิภาพอย่างต่อเน่ืองของระบบการควบคมุภายในของบริษัท 

และทําให้เช่ือได้วา่การดําเนินงานของระบบการปฏิบติัการต่าง ๆ มีประสิทธิภาพเพียงพอท่ีจะบรรลเุป้าหมายตามนโยบายของ

บริษัทได้ ในรอบปี 2551 และในช่วงต้นปี 2552 สายงานตรวจสอบภายในได้ทําการตรวจสอบตามแผนงานท่ีได้รับการอนุมติั

จากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ทัง้นี ้ในทางปฏิบัติสายงานตรวจสอบภายในจะรายงานข้อบกพร่องท่ีตรวจพบต่อ

ผู้บริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ และจากผลการตรวจสอบท่ีผ่านมาไม่พบข้อบกพร่องท่ีเป็นสาระสําคญัของระบบการ

ควบคมุภายในที่จะเพ่ิมความเสี่ยงในการปฏิบติัการของบริษัท แม้วา่จะมีข้อสงัเกตเก่ียวกบัการปฏิบติัตามระบบควบคมุภายใน

ไม่ครบถ้วนในบางส่วนงาน ผู้บริหารท่ีเป็นผู้ รับผิดชอบส่วนงานนัน้ได้ติดตามแก้ไขข้อบกพร่องตามท่ีสายงานตรวจสอบภายใน

ตรวจพบโดยไม่ชักช้า นอกจากนี ้สายงานตรวจสอบภายในได้มีการติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องและรายงานให้ผู้บริหารและ

คณะกรรมการตรวจสอบทราบเป็นรายไตรมาส ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่าข้อบกพร่องดงักล่าวไม่ได้มี

ความเสี่ยงในการขยายผลท่ีอาจทําให้มีผลเสียหายตอ่บริษัทอย่างมีนยัสําคญั 

นอกจากนี ้ในส่วนของการควบคมุภายในด้านบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อยนัน้ ผู้สอบบญัชีของบริษัทได้ศกึษาและ

ประเมินประสิทธิภาพแล้ว ไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสําคญัของระบบการควบคุมภายในที่จะมีผลกระทบอย่างมี

นยัสําคญัตอ่การแสดงความเห็นตอ่งบการเงินสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2551 
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11 รายการระหว่างกัน 

11.1 รายการระหว่างกันของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องกนัในปี 2550 และปี 2551  

บริษัทท่ีเกี่ยวข้อง/ 

ความสัมพันธ์กับบริษัท 
ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการระหว่างกัน 

สําหรับรอบปีบัญชีสิน้สุด 

 ณ 31 ธันวาคม 2550 

(ล้านบาท) 

มูลค่ารายการระหว่างกัน 

สําหรับปีบัญชีสิน้สุด 

ณ 31 ธันวาคม 2551 

(ล้านบาท) 
เหตุผลและความจําเป็นของการทาํรายการ 

งบการเงินรวม งบการเงินรวม 

(1) ยูคอม 

อดีต: ประกอบธุรกิจให้บริการ
ด้านเครือข่ายโทรคมนาคมและ
วิศวกรรมการส่ือสาร รวมทัง้จดั
จําหน่ายอปุกรณ์และให้บริการ
วิทย ุ

ปัจจุบัน : เป็นบริษัทย่อยของ
บริษัท โดยบริษัทถือหุ้นอยู่ร้อย
ล ะ  99.51 ตั ้ ง แ ต่ วั น ท่ี  31 
สิงหาคม 2550 

  1 มกราคม 2550 – 30 สิงหาคม 2550 

− เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

− ณ  31 สิงหาคม 2550 หลังจากท่ี
บริษัทเข้าทําการแลกหุ้นกับผู้ ถือหุ้นยู
คอมแล้ว ยูคอมได้เปล่ียนมาเป็น
บริษัทย่อย โดยบริษัทถือหุ้นในยคูอม
รวมร้อยละ 99.51 

− รายได้จากการขายสิทธิการให้บริการ
เติมเงิน E-Refill 

 

181.7 

 

- 

 

− ในเดือนพ.ค. 2549 บริษัท ได้ให้สิทธิยูคอมในการ
ให้บริการเติมเงิน E-refill แก่ลกูค้า ต่อมา เดือน ก.พ. 
2550 ได้ให้สิทธิในการจําหน่ายบัตรเติมเงินเฉพาะ
เขตท่ียูคอมต้องดูแล โดยได้ผลตอบแทนเป็นค่า
นายหน้า ซึ่ง ณ  31 สิงหาคม 2550 หลังจากยูคอม
ได้เป ล่ียนมาเป็นบริษัทย่อยแล้ว ทําให้รายการ
ระหว่างกันเป็นยอดระหว่าง 1 ม.ค. 2550 – 31 
สิงหาคม 2550 และรายการหลงัจากนัน้ได้ถกูตดัออก
จากงบการเงินแล้ว  และไม่ถือเป็นรายการระหว่าง
กนัอีกตอ่ไป 

− รายได้จากการขายบตัรเติมเงิน 
 
 

242.7 - 

− คา่นายหน้าจ่าย 

 

5.2 - 

− เจ้าหนีอ่ื้น 2.7 2.7 
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บริษัทท่ีเกี่ยวข้อง/ 

ความสัมพันธ์กับบริษัท 
ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการระหว่างกัน 

สําหรับรอบปีบัญชีสิน้สุด 

 ณ 31 ธันวาคม 2550 

(ล้านบาท) 

มูลค่ารายการระหว่างกัน 

สําหรับปีบัญชีสิน้สุด 

ณ 31 ธันวาคม 2551 

(ล้านบาท) 
เหตุผลและความจําเป็นของการทาํรายการ 

งบการเงินรวม งบการเงินรวม 

(2) ยูด ี

ประกอบธุรกิจการจัดจําหน่าย
บัตรเติมเงิน เค ร่ืองโทรศัพ ท์ 
เคล่ือนท่ี และอปุกรณ์เสริม 

− เป็นบริษัทร่วม 

− บริษัทถือหุ้นในยดีูร้อยละ 25  

− ปัจจุบนั เบญจจินดา โฮลดิง้ถือหุ้นในยู

ดีร้อยละ 75  

− กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามของบริษัท 

ได้แก่ นายบุญชัย เบญจรงคกุล เป็น

กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามและผู้ ถือหุ้น

รายใหญ๋ในเบญจจินดา โฮลดิง้ 

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

25,819.2 23,535.7 − 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 

− เงินทดรองรับ 

4,904.5 

0.04 

4,468.1 

0.04 

− คา่บริการจ่าย (เงินสนบัสนนุทาง
การตลาด) 

34.5 3 

− เจ้าหนีอ่ื้น (เงินสนบัสนนุทางการตลาด
ค้างจ่าย) 

4.5 1.9 

− ค่าใช้จ่ายการจัดเก็บและบริหารสินค้า
คงคลงั 

14 10 − บริษัทจ้างให้ยูดีเป็นผู้ บริหารการจัดเก็บและบริหาร
สินค้าคงคลงั โดยทําสญัญาจ้างเป็นรายปี ซึ่งเป็นอตัรา
ท่ีทําให้บริษัทประหยดัได้กว่าการดําเนินการเอง 

  − ซือ้เคร่ืองโทรศพัท์เคล่ือนท่ี 

− เจ้าหนีก้ารค้า 

 

125 

35.7 

 

62.7 

11.7 

 

− บริษัทซือ้โทรศพัท์เคล่ือนท่ีจากยูดีเพื่อนํามาจําหน่ายท่ี
ร้านดีแทคท่ีบริษัทเป็นเจ้าของ เป็นรายการท่ีตกลงตาม
เง่ือนไขและข้อตกลงทางการค้าตามธุรกิจปกติ และไม่
ทําให้บริษัทเสียเปรียบเม่ือเปรียบเทียบกับเง่ือนไขและ
คณุภาพของบริการท่ีบริษัทได้รับจากผู้ขายรายอ่ืน 

  

  

  − เงินปันผลรับ 30 30  
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บริษัทท่ีเกี่ยวข้อง/ 

ความสัมพันธ์กับบริษัท 
ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการระหว่างกัน 

สําหรับรอบปีบัญชีสิน้สุด 

 ณ 31 ธันวาคม 2550 

(ล้านบาท) 

มูลค่ารายการระหว่างกัน 

สําหรับปีบัญชีสิน้สุด 

ณ 31 ธันวาคม 2551 

(ล้านบาท) 
เหตุผลและความจําเป็นของการทาํรายการ 

งบการเงินรวม งบการเงินรวม 

(3) ยูเทล 

ประกอบธุรกิจจําหน่ายและ
บ ริก ารติ ด ตั ง้ ระ บ บ ส่ื อ ส าร 
โทรคมนาคม บริการบํารุงรักษา
เคร่ืองมือ อุปกรณ์ระบบส่ือสาร
โทรคมนาคม  

− เป็นบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั 

− ปัจจุบนั เบญจจินดา โฮลดิง้ถือหุ้นในยู

เทลร้อยละ 99.99  

− กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามของบริษัท 

ได้แก่ นายบุญชัย เบญจรงคกุล เป็น

กรรมการผู้ มีอํานาจและผู้ ถือหุ้ นราย

ใหญ่ในเบญจจินดา โฮลดิง้  

-- คา่บริการจ่าย การซ่อมบํารุง และ 
ติดตัง้อปุกรณ์โทรคมนาคม 

1.783 3,296.5 − 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 

− เจ้าหนีอ่ื้น (คา่ไฟฟ้าค้างจ่าย) 

304.9 

9 

1,684.1 

10.8 

(4) ยูไอเอช 

ประกอบธุรกิจการให้เช่าวงจร
ส่ือสัญญาณความเร็วสูงโดย
ผ่ า น โ ค ร ง ข่ า ย ใ ย แ ก้ ว 
นําแสงทัว่ประเทศ 

− เป็นบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั 

− ปัจจุบนัเบญจจินดา โฮลดิง้ ถือหุ้นในยู

ไอเอชร้อยละ 49 

− กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามของบริษัท 

ได้แก่ นายบุญชัย เบญจรงคกุล เป็น

กรรมการผู้ มีอํานาจและผู้ ถือหุ้ นราย

ใหญ่ในเบญจจินดา โฮลดิง้  

− รายได้จากการให้เช่าช่วงสถานีฐาน
และคา่ไฟฟ้า 

− เงินทดรองรับ 

− คา่เช่าจ่ายวงจรความเร็วสงู (High-
Speed Leased Circuit) 

3.6 

 

1.1 

15.1 

1.5 

 

0.3 

21.4 

− บริษัทให้เช่าช่วงสถานีฐานและเรียกเก็บค่าไฟฟ้าตาม
สดัสว่นการใช้ท่ีเกิดขึน้จริง 

− บริษัทเช่าวงจรส่ือสัญ ญ าณ ความเร็วสูงโดยผ่าน
โครงข่ายใยแก้วนําแสงเพื่อให้บริษัทสามารถให้บริการ
การชําระเงิน Pay-Point ได้ 

− อัตราค่าเช่าเป็นรายการท่ีตกลงตามเง่ือนไขและ
ข้อตกลงทางการค้าตามธุรกิจปกติและเป็นอตัราค่าเช่า
ท่ีไม่ทําให้บริษัทเสียเปรียบเม่ือเทียบกับการเช่าจาก
เจ้าของโครงข่ายรายอ่ืน 

− เจ้าหนีอ่ื้น (คา่เช่าค้างจ่าย) 

− เจ้าหนีก้ารค้า 

 

13.3 

- 

 

17.7 

0.7 
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สว่นที่ 2 หน้า 99  

บริษัทท่ีเกี่ยวข้อง/ 

ความสัมพันธ์กับบริษัท 
ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการระหว่างกัน 

สําหรับรอบปีบัญชีสิน้สุด 

 ณ 31 ธันวาคม 2550 

(ล้านบาท) 

มูลค่ารายการระหว่างกัน 

สําหรับปีบัญชีสิน้สุด 

ณ 31 ธันวาคม 2551 

(ล้านบาท) 
เหตุผลและความจําเป็นของการทาํรายการ 

งบการเงินรวม งบการเงินรวม 

(5) เทเลนอร์ 

กลุม่เทเลนอร์ประกอบด้วย 

Telenor Consult 

Telenor Mobile 

Telenor ASA 

Telenor Asia (ROH) 

PANNON GSM 

เทเลนอร์, Telenor Consult, 

Telenor Mobile, Telenor 

Asia (ROH) และ PANNON 

GSM เป็นบริษัทย่อยของ

บริษัท Telenor ASA  

Telenor ASA ประกอบธุรกิจ

โท ร ค ม น า ค ม ใ น ป ร ะ เท ศ

นอร์เวย์ 

− เทเลนอร์เป็นผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ ของ

บริษัท 

− ปั จ จุบั น  ณ  วัน ท่ี  5 มี น าค ม  2552       

เทเลนอร์เป็นผู้ ถือหุ้ นในบริษัทร้อยละ 

34.0 

− Telenor ASA เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของ 

เทเลนอร์, Telenor Consult, Telenor 

Mobile, Telenor Asia (ROH) แ ล ะ 

PANNON GSM 

− คา่ธรรมเนียมการจดัการ 
(Management Fee) 

151.5 281.1 − บริษัททําสัญญาจ้างกลุ่มเทเลนอร์ให้คําปรึกษาด้าน
การจัดการ โดยกลุ่มเทเลนอร์จะส่งผู้ มีประสบการณ์
และความสามารถมาร่วมบริหารงานในบริษัท อัตรา
ค่าธรรมเนียมท่ีบริษัทให้แก่กลุ่มเทเลนอร์ขึน้อยู่กับ
ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ของผู้บริหารท่ี
เข้ามาร่วมทํางานกบับริษัท 

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

− เจ้าหนีอ่ื้น (คา่ธรรมเนียมการจดัการ
ค้างจ่าย) 

56 93.8 

   

 − เงินทดรองแก่บริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั 
(คา่ใช้จ่ายท่ีจ่ายแทน) 

- 0.8 − บริษัทและกลุ่มเทเลนอร์ร่วมกันทําการตลาดเป็นครัง้
คราว ในแต่ละโครงการ บริษัทและกลุ่มเทเลนอร์จะตก
ลงร่วมกนัในเร่ืองการรับผิดชอบตอ่ค่าใช้จ่าย 

    

(6) บจ. ห้องเย็นและ
การเกษตรสากล  

ป ร ะ ก อ บ ธุ ร กิ จ ใ ห้ เ ช่ า
อสงัหาริมทรัพย์ 

− เป็นบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั 

− นายบญุชยั เบญจรงคกลุ เป็นกรรมการ

ผู้ มีอํานาจลงนามของบริษัท และเป็น

กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามใน บจ. ห้อง

เย็นและการเกษตรสากล  

− คา่เช่าท่ีดิน 10.8 11.1 − 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 2550 

(ล้านบาท) 

มูลค่ารายการระหว่างกัน 

สําหรับปีบัญชีสิน้สุด 

ณ 31 ธันวาคม 2551 

(ล้านบาท) 
เหตุผลและความจําเป็นของการทาํรายการ 

งบการเงินรวม งบการเงินรวม 

(7) บจ. คอนเนค วัน  

ประกอบธุรกิจให้บริการด้าน
ข้อมูล และแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ 
บนโทรศพัท์เคล่ือนท่ี 

− เป็นบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั 

− เป็นบริษัทร่วมของยดีู 

− กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามของบริษัท 

ได้แก่ นายบุญชัย เบญจรงคกุล เป็น

กรรมการของคอนเนค วนั 

− คา่จ้าง Content Provider  1,105.7 306.9 − 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 

− ปัจจบุนับริษัทได้ยกเลิกสญัญากบัทางคอนเนควนัแล้ว 

− เจ้าหนีก้ารค้า 292.6 0.3 

− รายได้อ่ืน - เงินรับเพื่อสนบัสนนุคา่
โฆษณา 

3.6 

 

 

15.5 

 

 

− เงินทดรองแก่บริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั (เงิน
สนบัสนนุคา่โฆษณาค้างรับ) 

− คา่ยกเลิกสญัญา 

1.1 

 

- 

- 

 

200 

(8) เทเลนอร์ โกลบอล์ 
เซอร์วิส 

ประกอบธุรกิจให้บริการด้าน
การเช่ือมโยงเครือข่าย 

เป็ น บ ริ ษั ท ย่ อ ย ข อ งบ ริ ษั ท 
Telenor ASA ป ระกอบ ธุ รกิจ
โทรคมนาคมในประเทศนอร์เวย์ 

− เป็นบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั 

− Telenor ASA เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของ 

เทเลนอร์ โกลบอล์ เซอร์วิส 

--  รายได้ค่าเช่ือมโยงโครงข่ายระบบ
โทรคมนาคม 

− ลกูหนีก้ารค้า 

− ต้นทนุคา่เช่ือมโยงเครือข่าย 

− เจ้าหนีก้ารค้า 

− คา่สญัญาณโทรศพัท์ทางไกลระหว่าง
ประเทศ 

− ลกูหนีก้ารค้า 

− ต้นทนุคา่เช่ือมโยงเครือข่าย 

− -- เจ้าหนีก้ารค้า 

0.9 

 

0.9 

46.9 

23 

- 

5.7 

 

4.3 

162.9 

32.1 

10.5 

− บริษัท ดีแทค เนทเวอร์ จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้ทํา
สญัญาให้บริการเช่ือมโยงโครงข่ายระบบโทรคมนาคม
กับเทเลนอร์ โกลบอล์ เซอร์วิส พร้อมทัง้สัญญาณ
โทรศพัท์ทางไกลระหว่างประเทศ 
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บริษัทท่ีเกี่ยวข้อง/ 

ความสัมพันธ์กับบริษัท 
ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการระหว่างกัน 

สําหรับรอบปีบัญชีสิน้สุด 

 ณ 31 ธันวาคม 2550 

(ล้านบาท) 

มูลค่ารายการระหว่างกัน 

สําหรับปีบัญชีสิน้สุด 

ณ 31 ธันวาคม 2551 

(ล้านบาท) 
เหตุผลและความจําเป็นของการทาํรายการ 

งบการเงินรวม งบการเงินรวม 

(9) บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกับ
การให้บริการโทรศัพท์
ในต่างประเทศ 

บริษัท Digi Tele-
communication Sdn Bhd 

(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 

278 319.8 − บริษัทเช่ือมโยงเครือข่ายกบัผู้ประกอบการท่ีเป็นบริษัทท่ี
เก่ียวข้องกันในต่างประเทศเป็นปกติของธุรกิจเพื่อให้
สามารถให้บริการข้ามแดนอตัโนมติั ซึง่รายการดงักล่าว
เป็นรายการท่ีตกลงตามเง่ือนไขและข้อตกลงทางการค้า
ตามธุรกิจปกติ โดยรายได้หรือค่าใช้จ่ายจากค่าบริการ
ข้ามแดนอัตโนมัติเป็นอัตรามาตรฐานซึ่งไม่แตกต่าง
จากอตัราตลาด 

− บริษัท ดีแทค เนทเวอร์ จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้ทํา
สญัญาให้บริการเช่ือมโยงโครงข่ายระบบโทรคมนาคม
กั บ บ ริ ษั ท  Digi Telecommunication Sdn Bhd 
(ประเทศมาเลเซีย) พร้อมทัง้สญัญาณโทรศพัท์ทางไกล
ระหว่างประเทศ 

− ลกูหนีก้ารค้า 77.2 79.2 

− ต้นทนุการให้บริการโทรศพัท์ใน
ตา่งประเทศ 

− เจ้าหนีก้ารค้า 

− ต้นทนุคา่เช่ือมโยงเครือข่าย 

7.4 

 

0.2 

- 

10 

 

1.9 

5.8 

    



สว่นที่ 2 บริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์  บริษัท โทเท่ิล แอค็เซ็ส คอมมนูิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 

ข้อ 11 รายการระหว่างกนั 

 

 

สว่นที่ 2 หน้า 102  

บริษัทท่ีเกี่ยวข้อง/ 

ความสัมพันธ์กับบริษัท 
ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการระหว่างกัน 

สําหรับรอบปีบัญชีสิน้สุด 

 ณ 31 ธันวาคม 2550 

(ล้านบาท) 

มูลค่ารายการระหว่างกัน 

สําหรับปีบัญชีสิน้สุด 

ณ 31 ธันวาคม 2551 

(ล้านบาท) 
เหตุผลและความจําเป็นของการทาํรายการ 

งบการเงินรวม งบการเงินรวม 

(10) บจ. ไอ. เอ็น. เอ็น.  
เรดโิอ และ บริษัท 
สํานักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น 
(ประเทศไทย) จาํกัด  

ประกอบธุรกิจการบริหารงาน

สถานีวิทยุและให้บริการด้าน

ข้อมลูบนโทรศพัท์เคล่ือนท่ี 

− เป็นบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั 

− นายบญุชยั เบญจรงคกลุ เป็นกรรมการ

ผู้ มีอํานาจลงนามของบริษัท และเป็น

กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามในบจ. ไอ. 

เอ็น. เอ็น. เรดิโอ  

− คา่บริการด้านข้อมลู 

− เจ้าหนีก้ารค้า 

 

 

− คา่ใช้จ่ายกิจกรรมทางการตลาด 

39.2 

5.8 

 
 

36.4 

38.8 

5.9 

 
 

53.5 

− บริษัท สํานกัข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น จํากดั เป็นคอนเทนท์ โพร
วาย เด อ ร์  ใ ห้ บ ริก ารด้ าน ข้ อ มู ล ข่ าวส ารแ ก่ ผู้ ใ ช้
โทรศัพท์เคล่ือนท่ี และให้บริการแจ้งเตือนการชําระ
คา่บริการท่ีเกินกําหนดเวลาโดยทางโทรศพัท์แก่ลกูค้า 

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

− บริษัทได้แบ่งพืน้ท่ีอาคารสํานักงานสาขาพิษณุโลกให้
ไอ.เอ็น.เอ็น.ใช้พื น้ ท่ี  21 ตารางวา เพื่ อใช่สถานท่ี
ประกอบธุรกิจ 

--  เจ้าหนีอ่ื้น 

--  เงินสนบัสนนุทางการตลาด 

--  รายได้ค่าเข่า 

11.3 

- 

0.08 

11.9 

0.05 

0.08 

(11) บจ. เศรษฐกิจร่วมด้วย
ช่วยกัน 

(เปล่ียนช่ือจาก บจ. ร่วมด้วย

ช่วยกัน เม่ือวันท่ี 5 มกราคม 

2549) 

ประกอบธุรกิจการบริหารงาน

สถานีวิทย ุ

− เป็นบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั 

− นายบญุชยั เบญจรงคกลุ เป็นกรรมการ

ผู้ มีอํานาจลงนามของบริษัท และเป็น

กรรมการผู้ อํานาจลงนาม ใน บจ. 

เศรษฐกิจร่วมด้วยช่วยกนั  

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

   

(12) บจ. ไพรเวท พร็อพ
เพอร์ตี ้ 

ประกอบธุรกิจซือ้ จดัหา รับ เช่า 

ให้ เช่ า เช่ าซื อ้  ถือกรรมสิท ธ์ิ 

อสงัหาริมทรัพย์ 

− เป็นบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั 

− นายบญุชยั เบญจรงคกลุ เป็นกรรมการ

ผู้ มีอํานาจลงนามของบริษัท และ เป็น

กรรมการผู้ อํานาจลงนามและผู้ ถือหุ้น

ร้อยละ 33.3 ใน บจ. ไพรเวท พร็อพ

เพอร์ตี ้ 

− รายได้คา่บริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ี 

 

− คา่เช่าพืน้ท่ีภายในอาคารเบญจจินดา  
โฮลดิง้ 

0.2 

 

8.3 

0.1 

 

6.3 

− บริษัทเรียกเก็บค่าใช้บริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ีสําหรับ
ผู้บริหาร (เบอร์ VIP) 

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

− ลกูหนีก้ารค้า 0.03 0.01 



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 2550 

(ล้านบาท) 

มูลค่ารายการระหว่างกัน 

สําหรับปีบัญชีสิน้สุด 

ณ 31 ธันวาคม 2551 

(ล้านบาท) 
เหตุผลและความจําเป็นของการทาํรายการ 

งบการเงินรวม งบการเงินรวม 

(13) เบญจจนิดา โฮลดิง้  

ประกอบธุรกิจให้เช่าทรัพย์สิน  

โด ย เ ป็ น ก า ร รั บ โอ น สิ ท ธิ

เรียกร้องจากยคูอมตามสัญญา

ซือ้ขายทรัพย์สินและหนีสิ้นลง

วนัท่ี 26 มกราคม 2549 

− เป็นบริษัทที่เก่ียวข้องกนั 

− น ายบุญ ชัย  เบ ญ จรงคกุล  เป็ น

กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามของ

บริษัท และเป็นกรรมการผู้มีอํานาจ

ลงนามและถือหุ้ นร้อยละ 45.8 ใน

เบญจจินดา โฮลดิง้ 

− ค่าบริการบริหารจดัการโครงข่าย ระบบ
สญัญาณสือ่สาร (Transmission 
Network) 

746.1 917.2 − บริษัทจ้างเบญจจินดา โฮลดิง้ เพื่อให้บริการ บริหาร 
แ ล ะ บํ า รุ ง รั ก ษ า ร ะ บ บ เค รื อ ข่ า ย ส่ ง สั ญ ญ า ณ 
(Transmission Network) ทัง้หมดของบริษัท รวมทัง้
ติดตัง้ระบบเพิ่มเติม โดยคิดอัตราค่าบริการบํารุงรักษา
เป็นอัตราเหมาจ่ายรายปีตามจํานวนสถานีฐาน (Cell 
Sites) ทั ง้หมด สําหรับค่าบริการการติดตัง้คิดตาม
ปริมาณท่ีเกิดขึน้จริงในปี  

− ในการพิจารณาความเหมาะสมของการต่อสัญญาแต่
ละครัง้ บริษัทจะพิจารณาถึงราคาค่าบริการท่ีเบญจ
จินดา โฮลดิง้เสนอ รวมทัง้ปัจจยัอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง เพื่อให้
แน่ใจว่าอัตราค่าบริการสมเหตุสมผล ไม่ทําให้บริษัท
เสียเปรียบ 

− เป็นรายการท่ี สําคัญ และต้องคํานึ งถึงการรักษ า
ความลับทางธุรกิจและความน่าเช่ือถือของผู้บริการท่ี
จะต้องสามารถรับรองความต่อเน่ืองของการทํางานของ
ระบบเครือข่ายส่งสญัญาณเพื่อรักษาระดบัคณุภาพใน
การให้บริการแก่ลูกค้าของบริษัท รวมถึงค่าใช้จ่ายท่ี
อาจเกิดขึน้หากต้องเปล่ียนตวัผู้ให้บริการอีกด้วย 

− เจ้าหนีก้ารค้า 

− ขายเงินลงทนุในบริษัทย่อย 

− เงินทดรองรับ 

− ซือ้เงินลงทยุในบริษัทย่อย 

− เจ้าหนีอ่ื้น 

129.1 

0.5 

0.2 

- 

- 

136.2 

- 

- 

0.5 

0.01 

(14) บริษัท บางแสนทาวน์
เฮ้าส์ จํากัด 

ป ร ะ ก อ บ ธุ ร กิ จ ใ ห้ เ ช่ า

อสงัหาริมทรัพย์ 

− เป็นบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั 

− นายบญุชยั เบญจรงคกลุ เป็นกรรมการ

ผู้ มีอํานาจลงนามของบริษัท และเป็น

กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามและผู้ ถือหุ้น

ร้อยละ 33.3 ในบริษัทแสนทาวน์เฮ้าส์  

 

− คา่เช่าท่ีดิน 1.2 0.4 − บริษัทเช่าท่ีดินของบริษัท บางแสนทาวน์เฮ้าส์ จํากัด 
เพื่อใช้เป็นสถานท่ีปลูกสร้างอาคารชุมสายโทรศัพท์ 
อัตราค่าเช่าในปัจจุบันอยู่ท่ี 478.69 บาทต่อตารางวา
ต่อปี ซึ่งเป็นอัตราท่ีเทียบเคียงได้กับอัตราตลาด และ
เช่าเพื่ อใช้ เประโยชน์ในการจัดเก็บทรัพย์สินและ
ประกอบธุรกิจชองผู้ เช่า อัตราค่าเช่าในปัจจุบันอยู่ ท่ี 
1 ,118.26 บ าท ต่ อ ต ารางวาต่ อ ปี  ซึ่ ง เป็ น อัต รา ท่ี
เทียบเคียงได้กบัอตัราตลาด 
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บริษัทท่ีเกี่ยวข้อง/ 

ความสัมพันธ์กับบริษัท 
ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการระหว่างกัน 

สําหรับรอบปีบัญชีสิน้สุด 

 ณ 31 ธันวาคม 2550 

(ล้านบาท) 

มูลค่ารายการระหว่างกัน 

สําหรับปีบัญชีสิน้สุด 

ณ 31 ธันวาคม 2551 

(ล้านบาท) 
เหตุผลและความจําเป็นของการทาํรายการ 

งบการเงินรวม งบการเงินรวม 

(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 2.1 − บริษัทเช่าท่ีพกัของคณุซิเว่ย์ เบรกเก้  

(16) บริษัท คิง เพาเวอร์ 
สุวรรณภูมิ จาํกัด 

ประกอบธุรกิจการประมูลเพื่อ

บริหารจัดการสังหาริมทรัพย์ 

และอสงัหาริมทรัพย์ 

− เป็นบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั 

− นายจุลจิตต์ บุณยเกตุ เป็นกรรมการ

บริษัท คิง เพาเวอร์ สวุรรณภมิู จํากดั 

− คา่เช่าและค่าบริการศนูย์บริการ 

− เจ้าหนีอ่ื้น 

2 

- 

2.2 

0.02 

− บริษัทได้เช่าพืน้ท่ีศูนย์บริการในสนามบินสุวรรณภูมิ 
โดยทําสญัญาเช่าเป็นรายปี  

(17) บริษัท สํานักพิมพ์ร่วม
ด้วยช่วยกัน จํากัด 

− เป็นบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั 

− โดยบริษัท ไอ.เอ็น.เอ็น. เรดิโอ จํากัด 

ถือหุ้ นร้อยละ 51 และบริษัท เบญ จ

จินดา จํากดัถือหุ้น ร้อยละ 10 

− คา่วารสารและส่ิงพิมพ์ - 0.4 − บ ริษั ทสั่งซื อ้หนังสือและนิตยสารต่างๆ ท่ี มีอยู่ ใน
ท้องตลาด เพื่อแจกลกูค้าหรือนําไปบริจาค 
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บริษัทท่ีเกี่ยวข้อง/ 

ความสัมพันธ์กับบริษัท 
ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการระหว่างกัน 

สําหรับรอบปีบัญชีสิน้สุด 

 ณ 31 ธันวาคม 2550 

(ล้านบาท) 

มูลค่ารายการระหว่างกัน 

สําหรับปีบัญชีสิน้สุด 

ณ 31 ธันวาคม 2551 

(ล้านบาท) 
เหตุผลและความจําเป็นของการทาํรายการ 

งบการเงินรวม งบการเงินรวม 

(18) บริษัท บีบี เทคโนโลยี 
จาํกัด 

− เป็นบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั 

− บริษัท เบญจจินดา จํากัด ถือหุ้ นร้อย

ละ 100 ในบริษัท บี บี  เทคโนโลยี 

จาํกัด 

 

− ค่าบ ริการจ่าย การซ่อมบํารุง และ 

ติดตัง้อปุกรณ์โทรคมนาคม 

− เจ้าหนีก้ารค้า 

 

 

- 

 

- 

12.2 

 

12.2 

− บริษัทได้มีการเปล่ียนคู่สญัญาจาก เบญจจินดา และ ยู
เทล มาเป็นบ ริษัท บีบี  เทคโนโลยี จํากัด  โดยเร่ิม
ให้บริการตัง้แต่ไตรมาสท่ี 4 ของปี 2551 เพื่อให้บริการ 
บริหารและบํารุงรักษาระบบเครือข่ายส่งสัญญาณ
ทัง้หมดของบริษัท รวมทัง้ติดตัง้ระบบเพิ่มเติม โดยคิด
อัตราค่าบริการบํารุงรักษาเป็นอัตราเหมาจ่ายรายปี
ตามจํานวนสถานีฐานทัง้หมด สําหรับค่าบริการติดตัง้ 
คิดตามปริมาณท่ีเกิดขึน้จริงในปี ในการพิจารณาความ
เหมาะสมของการต่อสัญ ญ าแต่ละครัง้ บ ริษัทจะ
พิจารณาถึงค่าบริการท่ี บริษัท เบญจจินดา โฮลดิง้ 
จํากัด เสนอแล้ว โดยเปรียบเทียบกับอัตราค่าบริการท่ี
บริษัทสามารถจดัจ้างมาเพื่อให้บริการเฉพาะจดุ เพื่อให้
แน่ใจว่าอตัราคา่บริการอยู่ในระดบัท่ีสมเหตสุมผล 
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หมายเหตุ 

(1) เม่ือวนัท่ี 26 มกราคม 2549 ยคูอมเข้าทําสญัญาซือ้ขายทรัพย์สินและหนีสิ้นของยูคอมกับเบญจจินดา โฮลดิง้ และบจ. ไพรเวท พร็อพเพอร์ตี ้ตามมติท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2549 ลงวนัท่ี 25 มกราคม 2549 ยูคอมได้โอน

ทรัพย์สินและหนีสิ้นตามสญัญาดงักลา่วและได้รับชําระเงินตามสญัญาจํานวน 1,525 ล้านบาทจากผู้ซือ้เม่ือวนัท่ี 16 กมุภาพนัธ์ 2549 มีผลทําให้บริษัทดงัตอ่ไปนีสิ้น้สภาพจากการเป็นบริษัทย่อยของยคูอม 

• ยดีู 

• ยเูทล 

• บมจ. เวิลด์ เคเบิล้ เนทเวอร์ค 

• บจ. เลิร์น ทเูกเธอร์  

• บจ. มลัติมีเดีย แอนด์ เซอร์วิสเซส  

• บจ. เรียลไทม์  

• บจ. ยคูอม เอ็นเตอร์เทนเมนท์ บรอดคาสติง้  

• บจ. ยคูอม อินเตอร์เนชัน่แนล  

• บจ. ยไูนเต็ดคอมมนิูเคชัน่ ซบัสไครเบอร์  

• ยไูอเอช 

• บจ. ยไูนเต็ดบรอดแบนด์ เทคโนโลยี  

(2) คณะกรรมการตรวจสอบได้ตรวจสอบเง่ือนไขของอํานาจการทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีมีส่วนได้เสีย และเห็นว่าขัน้ตอนการตรวจสอบอนุมัติรายการระหว่างกันและการตรวจสอบพิจารณาโดยคณะกรรมการตรวจสอบตามกําหนด

ระยะเวลามีความเหมาะสมเพียงพอท่ีจะทําให้การทํารายการระหว่างกนัระหว่างกลุ่มบริษัทท่ีรับความเส่ียงกบับคุคลท่ีมีส่วนได้เสียแตล่ะกลุม่กระทําโดยมีเง่ือนไขการค้าปกติและไม่กระทบต่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ ถือหุ้นราย

ย่อย 

(3) ท่ีมาของลกัษณะความสมัพนัธ์ระหว่างบริษัทกบับริษัทท่ีเก่ียวข้องท่ีเป็นนิติบคุคลสญัชาติไทย ได้จากกระทรวงพาณิชย์ 
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11.2 ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

รายการระหวา่งกนัระหว่างบริษัท 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 - รายการระหวา่งกนัของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เก่ียวข้องกนัในปี 2550 และปี 2551 ภายใต้กรอบท่ี

ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุติัให้เข้าทํารายการระหวา่งกนั (IPT Mandate)  

สําหรับรายการอื่นท่ีไม่ได้อยู่ในขอบข่ายของ IPT Mandate คณะกรรมการได้รับรายงานสรุปการทํารายการเป็นรายไตรมาส 

และเห็นว่าการเข้าทํารายการระหว่างกันท่ีเกิดขึน้ในปี 2550 และปี 2551 มีเง่ือนไขทางการค้าและไม่ทําให้บริษัทและผู้ ถือ

หุ้นส่วนน้อยเสียผลประโยชน์ รายการระหว่างกนัท่ีผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบในระหว่างปี ปี 2550 ถึงปี 

2551 สามารถสรุปได้ดงันี ้

รายการที่อยู่ภายใต้ IPT Mandate 

หน่วย : ล้านบาท 

 รายการ ปี 2550 ปี 2551 
ยดีู ขายซิมการ์ด โทรศพัท์ ชดุเลขหมาย และบตัรเติมเงิน 25,819 23,536 
ยดีู ซือ้ เครืองโทรศพัท์ และอปุกรณ์เสริม 125 63 
ยคูอม คา่บริการจ่าย – การบํารุงรักษา Transmission Network - - 
ยเูทล คา่บริการจ่าย – การบํารุงรักษาอปุกรณ์โทรคมนาคม 1,783 3,296 
คอนเนค วนั คา่บริการจ่าย – Content Provider Application 1,109 322 
ยไูอเอช คา่เช่าจ่าย – วงจรความเร็วสงู   15 22 
ยไูอเอช คา่เช่ารับ – สถานีฐานและคา่ไฟฟ้า   4 1 
เบญจจินดา โฮลดิง้ คา่บริการจ่าย – การบํารุงรักษา Transmission Network 746 917 
ไพรเวท พร๊อพเพอร์ตี ้ คา่เช่าอาคาร 9 6 
ไอเอ็นเอ็น คา่โฆษณาประชาสมัพนัธ์จ่ายและคา่บริการจ่าย Content 

Provider Application 
72 92 

เทเลนอร์ คา่ธรรมเนียมการจดัการ 151 279 
บริษัทย่อยเทเลนอร์ คา่ธรรมเนียมการจดัการ - 2 
บริษัทย่อยเทเลนอร์ รายได้จากการให้บริการเครือข่าย - 6 
บริษัทย่อยเทเลนอร์ ต้นทนุจากการให้บริการเครือข่ายและคา่สญัญาณโทรศพัท์

ทางไกลระหวา่งประเทศ 
- 179 

บริษัทย่อยและบริษัทร่วมของ 
เทเลนอร์ 

คา่ใช้จ่ายการให้บริการข้ามแดนอตัโนมติั 7 10 

บริษัทย่อยและบริษัทร่วมของ 
เทเลนอร์ 

รายได้จากการให้บริการข้ามแดนอตัโนมติั 278 320 

ห้องเย็นและการเกษตรสากล คา่เช่าอาคาร 11 11 
ยดีู คา่บริการจ่าย – การบริหารสินค้าคงคลงั 14 10 
ยดีู ให้การสนบัสนนุคา่ใช้จ่ายทางการตลาด 34 3 
ยคูอม รายได้จากการขายสิทธิการให้บริการเติมเงิน E-Refill  182 - 
ยคูอม รายได้จากการขายบตัรเติมเงิน 243 - 
ยคูอม คา่นายหน้าจ่าย 5 - 
เศรษฐกิจ ร่วมด้วยช่วยกนั คา่โฆษณาประชาสมัพนัธ์จ่าย 9 - 
บีบี เทคโนยี คา่บริการจ่าย – การบํารุงรักษาอปุกรณ์โทรคมนาคม - 12 
เอกราย คา่เช่าจ่าย - 2 
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รายการที่ไม่อยู่ภายใต้ IPT Mandate 

หน่วย : ล้านบาท 

 รายการ ปี 2550  ปี 2551 
ไอเอ็นเอ็น คา่โฆษณาประชาสมัพนัธ์จ่าย 4 - 
ยดีู เงินปันผลรับ 30 30 
บริษัทย่อยและบริษัทร่วมของ 

เทเลนอร์ 
รายได้จากการให้บริการเครือข่าย 47 - 

บริษัทย่อยและบริษัทร่วมของ 
เทเลนอร์ 

ต้นทนุจากการให้บริการเครือข่าย 1 - 

เศรษฐกิจ ร่วมด้วยช่วยกนั คา่โฆษณาประชาสมัพนัธ์จ่าย - - 
คอนเนควนั  คา่ยกเลิกสญัญา - 200 
เอกราย คา่เช่าจ่าย 3 - 

 

11.3 มาตรการขัน้ตอนการอนุมัตกิารทาํรายการระหว่างกัน 

บริษัทได้กําหนดนโยบายและขัน้ตอนการทํารายการระหวา่งกนัเพ่ือให้รายการระหวา่งบคุคลหรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง

เป็นไปอย่างโปร่งใส และเพ่ือเป็นการรักษาผลประโยชน์ของบริษัท โดยสามารถสรุปนโยบายและขัน้ตอนดงักลา่วได้ดงันี ้

บริษัทมีนโยบายที่จะยดึมัน่ตอ่ข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศสิงคโปร์ในการดําเนินการเก่ียวกบัการทํารายการ

ระหวา่งกนัอย่างเคร่งครัด โดยข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศสิงคโปร์กําหนดให้บริษัทขอมติจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

(IPT Mandate หรือ General Mandate) เป็นการลว่งหน้าสําหรับรายการระหวา่งกนัท่ีเกิดขึน้เป็นประจําทกุปีและเป็นรายการท่ี

จําเป็นต้องทําเพ่ือสนบัสนนุการดําเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท ได้แก ่

(1) การซือ้และจําหน่ายผลิตภณัฑ์ตา่ง ๆ รวมถึง 

การซือ้และจําหน่ายผลิตภณัฑ์ด้านโทรคมนาคม (รวมถึง ชดุโทรศพัท์พร้อมซิมการ์ด (Phone Kits) บตัรเติมเงิน ซิมการ์ด ชดุเลข

หมายระบบรายเดือน (SIM Card Packages) และชุดเลขหมายระบบเติมเงิน (Starter Kits)) และการขายผลิตภัณฑ์เติมเงิน

ด้วยระบบอิเลก็ทรอนิกส์ (e-Refill) 

(2) การจดัหาบริการตา่ง ๆ รวมถึง 

• การจดัหาบริการซอ่มบํารุง (รวมถึงบริการติดตัง้) สถานีฐาน และอปุกรณ์สถานีรับสง่สญัญาณ (Cell Site) 

• การจดัหาบริการข้อมลูท่ีเป็นเนือ้หา (Content Provider Access) 

• การจดัหาบริการข้ามแดนอตัโนมติั (International Roaming) 

• การจดัหาบริการด้านการจดัการค่าใช้จ่ายและการบริการธุรกิจ 

• การจดัหาจดุเช่ือมตอ่โครงข่าย และการแบง่สว่นคา่ใช้จ่ายของบริการโทรคมนาคมระหวา่งประเทศ และ 

• การจดัหาบริการการจดัเก็บคา่ใช้บริการ (Outsource Bill-Collection Service) 

(3) การเช่าทรัพย์สินและการเช่าวงจรสื่อสารตา่ง ๆ รวมถึง 

• การเช่าวงจรสื่อสารข้อมลูความเร็วสงู (High Speed Leased Circuit) และ 

• การเช่าท่ีดิน พืน้ที่สํานกังานและคลงัสินค้า 
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(4) การจ่ายค่านายหน้าแก่บุคคลท่ีมีส่วนได้เสียในการให้บริการด้านจดัจําหน่ายหรือบริการอื่น ๆ (เช่น การจดัจําหน่าย

ผลิตภณัฑ์เติมเงินด้วยระบบอิเลก็ทรอนิกส์ของบริษัท) 

(5) การจดัหาและบํารุงรักษาบริการด้านโทรคมนาคม รวมถึงการจดัหาจดุเช่ือมต่อโครงข่าย และการแบ่งส่วนค่าใช้จ่าย

ของบริการโทรคมนาคมระหวา่งประเทศ และ 

(6) การจดัหาหรือรับผลิตภณัฑ์และ/หรือบริการอื่น ๆ ซึ่งเก่ียวข้องกบัการจดัหาหรือรับผลิตภณัฑ์และ/หรือบริการตามท่ี

ระบไุว้ในข้อ (1) ถึง (5) ข้างต้น 

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) ในกรณีท่ีมูลค่ารายการเท่ากับหรือมากกว่า 10 ล้านบาท ผู้ บริหารระดับสูงจะเป็นผู้ สอบทานและอนุมัติรายการ 

นอกจากนัน้ หน่วยงานตรวจสอบภายในจะทําหน้าท่ีตรวจสอบ การกําหนดราคารวมถึงเง่ือนไขอื่น ๆ สําหรับรายการ

ระหว่างกนันัน้ว่าเป็นไปตามเง่ือนไขการค้าปกติและก่อความเสียหายให้กบับริษัทและผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยหรือไม่ ในกรณี

ที่หน่วยงานตรวจสอบภายในเห็นวา่รายการระหวา่งกนัไม่ได้เป็นไปตามเง่ือนไขการค้าปกติ ก็จะจดัทํารายงานการสอบ

ทานรายการระหวา่งกนั (IPT Review Report) และสง่ให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นรายไตรมาส 

(3) ในกรณีท่ีมลูค่ารายการเท่ากบัหรือมากกว่า 100 ล้านบาท คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องสอบทานและอนมุติัรายการ

ก่อนที่บริษัทจะสามารถดําเนินการทําสญัญาหรือตกลงเข้าทํารายการได้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาการ

กําหนดราคาและเง่ือนไขของรายการโดยเปรียบเทียบกบัวิธีปฏิบติัทัว่ไปในอตุสาหกรรม 

นอกจากขัน้ตอนการอนมุติัท่ีกล่าวมาข้างต้นแล้ว บริษัทยงัมีระบบภายในท่ีตรวจทาน 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

กําหนดในประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบติัการของบริษัทจด

ทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกัน พ.ศ. 2546 และจัดให้มีการดําเนินการให้เป็นไปตามประกาศดังกล่าว รวมถึงให้มีอนุมัติ

รายการโดย ฝ่ายจดัการ คณะกรรมการบริษัท และท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น แล้วแตก่รณี นอกจากนี ้บริษัทได้กําหนดให้สายงาน Legal 

เป็นผู้ดูแลให้มั่นใจในการดําเนินการให้ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ท่ีกําหนดโดยตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและสํานักงาน 

ก.ล.ต. รวมถึงติดตามรายงานให้บริษัทรับทราบถึงกฏระเบียบและข้อบงัคบัท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอ   

11.4 นโยบายและแนวโน้มการทาํรายการระหว่างกนัในอนาคต 

ในอนาคตบริษัทอาจมีการเข้าทํารายการระหว่างกันตามความจําเป็นในการประกอบธุรกิจ โดยหมายความรวมถึงการ

ปฏิบติัการตา่งๆ ที่บริษัทได้ตดัสินใจที่จะไม่ดําเนินการเอง (เช่น การบริหาร ซอ่มบํารุงและติดตัง้โครงข่ายระบบสญัญาณสื่อสาร

และอุปกรณ์โทรคมนาคม การจดัจําหน่ายซิมการ์ดและบตัรเติมเงิน การรับคําปรึกษาด้านการจดัการ และการเช่าและให้เช่า
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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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12 ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินการ 

12.1 งบการเงนิ 

12.1.1 ช่ือผู้สอบบัญชีสาํหรับงบการเงนิของบริษัทและงบการเงนิรวม 

สําหรับงบการเงินปี 2549 

สมุาลี รีวราบณัฑิต 

ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบยีน 3970 

บจ. สํานกังาน เอนิส์ท แอนด์ ยงั 

สําหรับงบการเงินปี 2550 

สมุาลี รีวราบณัฑิต 

ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบยีน 3970 

บจ. สํานกังาน เอนิส์ท แอนด์ ยงั   

สําหรับงบการเงินปี 2551 

สมุาลี รีวราบณัฑิต 

ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบยีน 3970 

บจ. สํานกังาน เอนิส์ท แอนด์ ยงั   

12.1.2 สรุปรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา ซึ่งผู้สอบผู้สอบบัญชีได้ให้ความเห็นอย่าง
ไม่มีเง่ือนไข 

ผู้สอบบญัชีได้ให้ความเห็นสําหรับงบการเงินปี 2549 ดงันี ้

งบการเงินแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2549 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปีสิน้สดุวนั

เดียวกนัของบริษัทและบริษัทย่อย โดยถกูต้องตามท่ีควรในสาระสําคญัตามหลกัการบญัชีที่รับรองทัว่ไป  โดยงบ

การเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอ่ย และงบการเงนิเฉพาะของบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2548 และสําหรับปีสิน้สดุ

วนัเดียวกนัที่แสดงเปรียบเทียบไว้ ณ ท่ีนี ้ตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีทา่นอื่นในสํานกังานเดียวกนั ซึง่ได้แสดงความเห็น

ไว้อย่างไม่มีเง่ือนไข แตไ่ด้ให้ข้อสงัเกตเก่ียวกบัความไม่แน่นอนของผลของคดีฟ้องร้องและข้อพิพาททางการค้าบาง

ประการตามรายงานการสอบบญัชีลงวนัท่ี 8 กมุภาพนัธ์ 2549 ทัง้นี ้ได้ขอให้สงัเกตในเร่ืองคดีฟ้องร้องและข้อพิพาท

ทางการค้าตามหมายเหตปุระกอบงบการเงิน และการเปิดเผยหมายเหตปุระกอบงบการเงินท่ีอธิบายความแตกตา่ง

ระหวา่งหลกัการบญัชีที่รับรองทัว่ไปในประเทศไทยและและการปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีระหวา่งประเทศ (IFRS) 

ผู้สอบบญัชีได้ให้ความเห็นสําหรับงบการเงินปี 2550 ดงันี ้

งบการเงินแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2550 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปีสิน้สดุวนั

เดียวกนัของบริษัทและบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท โดยถกูต้องตามท่ีควรในสาระสําคญัตามหลกัการบญัชีรับรอง

ทัว่ไป โดยได้ขอให้สงัเกตในเร่ืองการเปลี่ยนนโยบายการบญัชีเก่ียวกบัการบนัทกึเงินลงทนุในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

และคดีฟ้องร้องและข้อพิพาททางการค้าตามหมายเหตปุระกอบงบการเงิน และการเปิดเผยหมายเหตปุระกอบงบ

การเงินที่อธิบายความแตกตา่งระหวา่งหลกัการบญัชีที่รับรองทัว่ไปในประเทศไทยและมาตรฐานการบญัชีสากล นัน้

ไม่ใช่ข้อมลูที่ต้องเปิดเผยในงบการเงินพืน้ฐานตามหลกัการบญัชีที่รับรองทัว่ไปในประเทศไทย แตมี่วตัถปุระสงค์เพียง

เพ่ือเป็นการให้ข้อมลูเบือ้งต้นเท่านัน้ ซึง่ผู้สอบบญัชีไม่ได้ตรวจสอบข้อมลูเหลา่นัน้ จงึไม่สามารถเสนอรายงานการสอบ

บญัชีตอ่ข้อมลูเหลา่นัน้ได้ 
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ผู้สอบบญัชีได้ให้ความเห็นสําหรับงบการเงินปี 2551 ดงันี ้

งบการเงินแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2551 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปีสิน้สดุวนั

เดียวกนัของบริษัทและบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท โดยถกูต้องตามท่ีควรในสาระสําคญัตามหลกัการบญัชีรับรอง

ทัว่ไป โดยได้ขอให้สงัเกตในเร่ืองคดีฟ้องร้องและข้อพิพาททางการค้าตามหมายเหตปุระกอบงบการเงิน และการ

เปิดเผยหมายเหตปุระกอบงบการเงินท่ีอธิบายความแตกตา่งระหวา่งหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทยและ

มาตรฐานการบญัชีสากล นัน้ไม่ใช่ข้อมลูที่ต้องเปิดเผยในงบการเงินพืน้ฐานตามหลกัการบญัชีที่รับรองทัว่ไปในประเทศ

ไทย แตมี่วตัถปุระสงค์เพียงเพ่ือเป็นการให้ข้อมลูเบือ้งต้นเท่านัน้ ซึง่ผู้สอบบญัชีไม่ได้ตรวจสอบข้อมลูเหลา่นัน้ จงึไม่

สามารถเสนอรายงานการสอบบญัชีตอ่ข้อมลูเหลา่นัน้ได้ 

12.1.3 ตารางสรุปงบการเงนิรวม 

งบดุล 

 2549 2550 2551 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

สินทรัพย์       

สินทรัพย์หมุนเวยีน       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,816.01 2 3,276.66 3 7,081.73 7 

ลกูหนีก้ารค้า-สทุธิ 2,710.31 3 3,010.13 3 2,709.39 3 

ลกูหนีก้ารค้าของกิจการที่เก่ียวข้องกนั 5,169.43 5 4,984.30 5 4,552.68 4 

เงินทดรองแก่กิจการที่เก่ียวข้องกนั 4.05 0 1.49 0 7.35 0 

สินค้าคงเหลือ-สทุธิ 80.23 0 121.53 0 110.98 0 

สินทรัพย์หมนุเวียนอื่น 1,833.52 2 2,238.47 2 2,140.49 2 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 11,613.55 12 13,595.08 13 16,602.62 16 

       

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน       

เงินฝากสถาบนัการเงิน 1.04 0 0.77 0 - 0 

เงินลงทนุในบริษัทร่วมซึง่บนัทกึโดยวิธีสว่นได้สว่นเสีย 231.06 0 239.73 0 251.95 0 

เงินลงทนุระยะยาวอื่น 199.69 0 199.60 0 199.5 0 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เก่ียวข้องกนั 0.22 0 0.45 0 0.45 0 

ลกูหนีค้า่ตอบแทนการโอนสิทธิ - สทุธิ 579.74 1 579.74 1 - 0 

ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ - สทุธิ ,407.214  5 4,858.35 5 5,725.11 5 

สิทธิการใช้อปุกรณ์รอตดับญัชี-สทุธิ 72,763.03 76 73,812.56 73 75,613.81 72 

เคร่ืองมือและอปุกรณ์สมัปทานระหวา่งติดตัง้ 1,766.24 2 2,896.73 3 1,633.10 2 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 977.37 1 1,191.54 1 346.37 0 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอื่น 2,546.95 3 3,500.58 3 4,061.85 4 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 83,472.55 88 87,280.05 87 87,832.14 84 

สินทรัพย์รวม 95,086.10 100 100,875.14 100 104,434.76 100 
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 2549 2550 2551 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

หนีส้ิน       

หนีส้ินหมุนเวียน        

เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 001,000.  1 - 0 - 0 

เจ้าหนีท้รัสต์รีซีท 1,667.88 2 50.93 0 - 0 

เจ้าหนีก้ารค้า 6,083.88 6 8,668.44 9 6,809.11 7 

เจ้าหนีก้ารค้ากิจการที่เก่ียวข้องกนั 499.32 1 755.37 1 1,885.01 2 

เงินทดรองจากบริษัทที่เก่ียวข้องกนั 43.85 0 95.80 0 139.57 0 

สว่นของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึง่ปี 5,657.60 6 1,657.60 2 3,097.20 3 

สว่นของหุ้นกู้ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึง่ปี - 0 5,500.00 5 8,000 8 

สว่นของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึง่ปี - 0 - 0 - 0 

หนีส้ินหมนุเวียนอืน่ 7,475.98 8 8,142.33 8 7,650.20 7 

รวมหนีส้นิหมุนเวียน 22,428.51 24 24,870.48 25 27,581.09 26 

       

หนีส้ินไม่หมุนเวยีน       

เงินกู้ยืมระยะยาว - สทุธิจากสว่นที่ถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึง่ปี 

10,910.91 11 9,253.30 9 10,474.90 10 

หุ้นกู้-สทุธิจากสว่นที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึง่ปี 20,000.00 21 14,500.00 14 6,500 6 

หุ้นกู้แปลงสภาพ - สทุธิจากสว่นที่ถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึง่ปี 

- 0 - 0 - 0 

สํารองผลประโยชน์พนกังาน - เงินชดเชยเมื่อออกจาก
งาน 

71.29 0 79.67 0 71.92 0 

หนีส้ินไม่หมนุเวียนอื่น 218.89 0 305.65 0 316.01 0 

รวมหนีส้นิไม่หมุนเวียน 31,201.09 33 24,138.62 24 17,362.83 17 

รวมหนีส้นิ 53,629.60 56 49,009.10 49 44,943.92 43 

       

ส่วนของผู้ถือหุ้น       

ทนุจดทะเบียน 5,114.16  4,744.16  4,744.16  

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

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

หุ้นรอการลดทนุจากการระงบัข้อพิพาท - 0 - 0 - 0 

สว่นเกินทนุที่เป็นสว่นของบริษัทย่อยซึง่เกิดจากทีบ่ริษัท
ซือ้บริษัทย่อยต่ํากวา่มลูคา่ตามบญัชี 

- 0 1,647.14 2 1,647.14 
 

2 

กําไรสะสม       

จดัสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย 535.00 1 560.06 1 560.06 1 

ยงัไม่ได้จดัสรร 15,546.60 16 21,362.96 21 28,963.66 28 

สว่นของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยของบริษัทยอ่ย 0 - 16.80 0 40.93 0 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 41 ,456.50  44 51,866.03 51 59,490.86 57 

รวมหนีส้นิและส่วนของผู้ถือหุ้น 95,086.10 100 100,875.14 100 104,434.76 100 
หมายเหตุ 
* รายการบญัชีบางรายการได้มีการจดัใหม่เพื่อให้สอดคล้องกบัการจดัประเภทรายการบญัชีของงวดปัจจบุนั 
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หมายเหตุ  
* รายการบญัชีบางรายการได้มีการจดัใหม่เพื่อให้สอดคล้องกบัการจดัประเภทรายการบญัชีของงวดปัจจบุนั 

 

 

งบกาํไรขาดทนุ 

 2549 2550 2551 

 ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

รายได้จากการขายและการให้บริการ       

รายได้จากการให้บริการโทรศพัท์  47,013.38 97 64,491.29 98    66,599.78  98 

รายได้จากการขายเคร่ืองโทรศพัท์และชดุเลขหมาย 1,159.33 2 735.21 1         727.22  1 

รายได้จากการดําเนินงานอื่น 301.17 1 363.98 1         367.52  1 

รวมรายได้จากการขายและการให้บริการ 48,473.88 100 65,590.49 100    67,694.52  100 

       

ต้นทนุขายและการให้บริการ       

ต้นทนุการให้บริการโทรศพัท์ )29,455.85(  -60 (44,341.69) -68  (44,238.71) -65 

ต้นทนุขายเคร่ืองโทรศพัท์และชดุเลขหมาย )327.05(  -1 (365.88) -1       (404.78) -1 

คา่ใช้จ่ายในการขายและการบริหาร )8,366.53(  -17 (10,269.46) -16  (11,570.85) -17 

รวมค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงาน )38,149.43(  -78 (54,977.03) -84  (56,214.34) -83 

       

กาํไรจากการดาํเนินงาน 10,324.45 22 10,613.46 16    11,480.18  1 

ดอกเบีย้รับ 133.39 0 197.90 0         426.69  1 

กําไรจากการขายเงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผื่อขาย 55.38 0 - 0                   -  0 

รายได้อื่น 142.46 0 182.25 0         120.78  0 

กําใรจากการประนีประนอมยอมความ - 0 - 0 2,420.26 4 

กําไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปลี่ยน 8.87 0 (17.40) 0         (48.84) 0 

กาํไรจากการดาํเนินงาน - สุทธ ิ 10,664.55 22 10,976.21 17    14,399.05  21 

       

ขาดทนุจากการลดทนุในบริษัทย่อย - 0 - 0         (41.98) 0 

สว่นแบง่กําไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วมตามวิธีสว่นได้

เสีย 
111.34 0 38.68 0           42.22  0 

กาํไรก่อนต้นทนุการกู้ยืมและภาษีเงนิได้ 10,775.89 22 11,014.88 17    14,399.29  21 

ต้นทนุการกู้ยืม )3,377.82(  -7 (2,327.86) -4    (1,947.82) -3 

ภาษีเงินได้นิติบคุคล )2,460.52(  -5 (2,845.76) -4    (3,126.27) -5 

ขาดทนุสทุธิสว่นที่เป็นของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยของ     

บริษัทย่อย 
- 0 0.17 0             3.90  0 

กําไรสทุธิสําหรับปี 4,937.55 10 5,841.43 9      9,329.10  14 

กาํไรสุทธต่ิอหุ้นขัน้พืน้ฐาน (บาท) 10.54  2.50            3.94   

กาํไรสุทธต่ิอหุ้นปรับลด (บาท)   10.54  2.50            3.94   
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งบกระแสเงนิสด 

 2549 2550 2551 

กระแสเงนิสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน    

กําไรสทุธิ 4,937.55 5,841.43 9,325.20 

ปรับกระทบกําไรสทุธิเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดําเนินงาน    

สว่นแบง่กําไรจากเงินลงทนุในบริษัทยอ่ยตามวิธีสว่นได้ส่วนเสีย )111.34(  (38.68) (42.22) 

กําไรจากการขายเงินลงทนุในบริษัทยอ่ย - (0.02) - 

คา่เผื่อผลขาดทนุจากสินค้าล้าสมยัเพิ่มขึน้ (ลดลง) 18.97 1.36 6.88 

คา่เผื่อหนีส้งสยัจะสญูของลกูหนีก้ารค้าเพิ่มขึน้ (ลดลง) )7.65(  174.68 (262.13) 

ตดัจําหน่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย  - - - 

คา่เผื่อหนีส้งสยัจะสญู-ลกูหนีส้ว่นลดคา่ธรรมเนียม - ทีโอที - - - 

สํารองเผื่อการด้อยคา่ของสินทรัพย์ถาวรลดลง - - - 

โอนกลบัคา่เผื่อการลดมลูคา่ของเงินลงทนุระยะยาวอื่น - - - 

ประมาณการทรัพย์สิน/หนีส้ินในอนาคต 5.24 (147.10) (24.64) 

คา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจําหน่าย 7,286.72 8,121.16 9,254.75 

คา่ตดัจําหน่ายคา่ความนิยม - - - 

โอนกลบัคา่เผื่อหนีส้งสยัจะสญู )7.00(  - (33.92) 

ตดัจําหน่ายสินทรัพย์ถาวร 5.94 3.58 0.05 

กําไรจากการขายที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ )8.86(  (11.66) 1.46 

สินทรัพย์/หนีส้ินภาษีเงินได้รอตดับญัชีเพิ่มขึน้/ลดลง )160.96(  (214.17) 841.04 

สํารองผลประโยชน์พนกังาน-เงนิชดเชยเมื่อออกจากงานเพิ่มขึน้ – ลดลง 7.67 8.38 7.76 

กําไรจากการขายเงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผื่อขาย )55.38(  - - 

กําไรสทุธิสว่นที่เป็นของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยของบริษัทย่อย  0.17 3.90 

สินทรัพย์ดําเนินงานลดลง (เพิ่มขึน้)    

ลกูหนีก้ารค้า  )480.76(  (474.51) 512.84 

ลกูหนีก้ารค้าบริษัทร่วม 58.91 240.92 436.41 

ลกูหนีก้ารค้าบริษัทที่เก่ียวข้องกนั )25.42(  (122.02) (6.32) 

เงินทดรองแก่บริษัทร่วม 0.56 - - 

เงินทดรองแก่บริษัทที่เก่ียวข้องกนั )1.75(  2.75 (4.70) 

สินค้าคงเหลือ 18.72 (42.66) 3.67 

สินทรัพย์หมนุเวียนอื่น 272.06 (302.29) (126.60) 

หนีส้ินดําเนินงานเพิ่มขึน้ (ลดลง)    

เจ้าหนีก้ารค้า 482.51 3,844.34 (994.81) 

เจ้าหนีก้ารค้าบริษัทร่วมและบริษัทที่เก่ียวข้องกนั 125.25 106.57 1.44 

เงินทดรองจากบริษัทร่วมและบริษัทที่เก่ียวข้องกนั )8.74(  30.28  

หนีส้ินหมนุเวียนอืน่ 1,775.34 680.73 452.58 

หนีส้ินไม่หมนุเวียนอื่น )17.24(  155.41 12.53 

เงนิสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงาน 14.110.34 17,942.39 19,326.35 
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 2549 2550 2551 

กระแสเงนิสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทนุ    

เงินฝากธนาคารซึง่ถึงกําหนดจ่ายคืนเกินกวา่ 3 เดือนหรือติดภาระผกูพนั

ลดลง  

- 0.27 0.21 

เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม 20.00 30.00 30.0 

เงินลงทนุระยะยาวอื่นลดลง (เพิ่มขึน้) 179.41 0.09 0.10 

ลกูหนีบ้ริษัทที่เก่ียวข้องกนัลดลง (เพิ่มขึน้) 8.65 (0.23) 33.92 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัทย่อยที่ได้จากการแลกหุ้น - 1,654.20 - 

ซือ้ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ )684.78(  (1,212.68) (1,881.89) 

เงินรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ 21.39 12.03 7.34 

เงินสดจ่ายจากการซือ้เงินลงทนุในบริษัทย่อย - (32.40) - 

เงินสดรับจากการขายเงินลงทนุในบริษัทย่อย - 0.49 - 

เงินรับจากการขายหุ้นของบริษัทที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - 

เงินสดรับ (จ่าย)จากการลดทนุในบริษัทย่อย - - (6.1) 

ซือ้สิทธิการใช้อปุกรณ์รอตดับญัชีและเคร่ืองมือและอปุกรณ์สมัปทาน

ระหวา่งติดตัง้  

)11,216.72(  (9,989.98) (7,767.66) 

เงินมดัจําและเงินจ่ายลว่งหน้าเพื่อการจดัซือ้และติดตัง้อปุกรณ์สมัปทาน

ลดลง (เพิ่มขึน้) 

441.05 (309.93) 372.08 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอื่นเพิ่มขึน้ )1,574.83(  (1,271.77) (1,639.13) 

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน )12,805.83(  (11,119.91) (10,903.13) 

    

กระแสเงนิสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงนิ    

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

เจ้าหนีท้รัสต์รีซีทเพิ่มขึน้ (ลดลง)  )422.69(  (1,616.94) (50.93) 

เงินรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว 11,812.82 - 5,758.40 

เงินรับจากการออกหุ้นกู้สกลุเงินบาท 6,000.00 - - 

ชําระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว )158.81(  (5,657.60) (3,097.20) 

ต้นทนุในการออกหุ้นเพิ่มทนุ - - - 

ชําระคืนหุ้นกู้แปลงสภาพ )37.94(  - - 

เงินรับจากการขายหุ้นเพิ่มทนุสทุธิ - 2,912.70 - 

ชําระคืนหุ้นกู้  )15,448.70(  - (5,500.00) 

เงนิสดสุทธิจาก )ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงนิ )655.32(  (5,361.84) (4,618.14) 

    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สทุธิ 649.19 1,460.64 3,805.07 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด 1,166.83 1,816.01 3,276.66 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิน้งวด 1,816.02 3,276.66 7,081.73 

เงินสดจ่ายระหวา่งงวดสําหรับ    

ดอกเบีย้จ่าย 3,454.28 1,954.09 1,862.29 

ภาษีเงินได้นิติบคุคล 1,280.82 3,549.66 3,009.60 
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สรุปอัตราส่วนทางการเงนิ 

 2549 2550 2551 

อัตราส่วนสภาพคล่อง    

อตัราสว่นสภาพคล่อง 0.52 0.55 0.60 

อตัราสว่นสภาพคล่องหมนุเร็ว 0.43 0.45 0.52 

อตัราสว่นสภาพคล่องกระแสเงินสด 0.52 0.76 1.29 

อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า – รวม(1) 5.44 5.80 5.45 

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย (วนั) - รวม 66.22 62.06 66.00 

อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า – ยดีู(2) 5.43 5.17 5.45 

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย (วนั) – ยดีู 66.27 69.63 66.06 

อตัราสว่นหมนุเวียนสินค้าคงเหลือ 3.30 3.63 3.48 

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วนั) 109.06 99.26 103.40 

อตัราสว่นหมนุเวียนเจ้าหนี ้(3) 4.72 4.57 6.17 

ระยะเวลาชําระหนี ้(วนั)  66.34 78.77 58.39 

Cash Cycle 108.94 82.55 111.01 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร    

อตัราสว่นกําไรขัน้ต้น 38.56% 31.83% 34.05% 

อตัราสว่นกําไรสทุธิ 10.16% 8.91% 13.78% 

อตัราสว่นผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น 12.66% 12.52% 20.00% 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน    

อตัราสว่นผลตอบแทนจากสินทรัพย์ 5.42% 5.96% 9.09% 

อตัราสว่นผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร 16.40% 18.03% 23.24% 

อตัราการหมนุของสินทรัพย์ 0.53 0.67 0.71 

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงนิ 

อตัราสว่นหนีส้ินต่อสว่นของผู้ ถือหุ้น(4) 

   

0.86 0.53 0.35 

อตัราสว่นความสามารถในการชําระดอกเบีย้(5) 5.67 8.66 12.72 

อตัราสว่นความสามารถชําระภาระผกูพนั (Cash Basis)  1.12 1.08 1.11 

อตัราสว่นการจ่ายเงินปันผล 0 30% 38% 

มลูคา่ที่ตราไว้ (บาท) 10.00 2.00 2.00 

มลูคา่ตามบญัชี (บาท) 90.51 21.90 25.12 

กําไรขัน้ต้นตอ่หุ้น (บาท) 10.54 2.50 3.94 

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 

แม้ว่าภาวะการแข่งขนัในตลาดมีความรุนแรงมากขึน้ บริษัทยงัคงเน้นจดุยืนด้านการให้บริการด้วยความเป็นมิตรต่อลกูค้า การ

พฒันานวตักรรมด้านการบริการต่างๆ โดยมุ่งเน้นการนําเสนอท่ีตรงกับความต้องการและการดําเนินชีวิตของลกูค้า และการ

ให้บริการท่ีมีความคุ้มค่าอย่างต่อเน่ือง พร้อมกบัการนําเสนอบริการท่ีเจาะกลุม่เฉพาะของลกูค้าท่ีมีความต้องการแตกต่างจาก

กลุ่มอื่นๆ อีกทัง้พฒันาคณุภาพของโครงข่ายให้ครอบคลมุพืน้ท่ีมากขึน้และเพียงพอต่อปริมาณการใช้งานของลกูค้า ตลอดจน

การขยายช่องทางการจดัจําหน่ายเพ่ือกระจายสินค้าและบริการของบริษัทไปยงัลกูค้าได้อย่างทัว่ถึง โดยมีวตัถปุระสงค์หลกัเพ่ือ

รักษาและเพ่ิมส่วนแบง่ทางการตลาดทัง้ในด้านจํานวนผู้ใช้บริการและด้านรายได้จากการให้บริการ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพให้กบั

องค์กร ที่ผ่านมาบริษัทสามารถบริหารและจดัการให้เกิดการเติบโตของรายได้อย่างต่อเน่ือง และการบริหารจดัการด้านต้นทนุท่ี

มีประสิทธิภาพมากขึน้ สง่ผลให้บริษัทมีกําไรสทุธิเพ่ิมขึน้อย่างมีนยัสําคญั อีกทัง้ฐานะทางการเงินของบริษัทก็มีความแข็งแกร่ง

เพ่ิมขึน้พร้อมกบัมีสดัสว่นของหนีส้ินสทุธิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นที่ดีขึน้ด้วย 

ในต้นปี 2550 การเร่ิมคิดค่าเช่ือมต่อโครงข่าย (“IC”) ส่งผลให้อุตสาหกรรมโทรคมนาคมของไทยเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ผู้

ให้บริการทกุรายจงึต้องทําการปรับตวัให้เข้ากบัสภาพแวดล้อมใหม่ และมีความระมดัระวงัเพ่ิมขึน้ในการนําเสนออตัราค่าโทรที่

ถกูมากเหมือนในช่วงสองสามปีที่ผ่านมา ซึง่ส่งผลให้ภาวการณ์แข่งขนัโดยรวมปรับตวัดีขึน้อย่างต่อเน่ืองตลอดทัง้ปี นอกจากนี ้

การคิดอตัราค่าโทรยังถูกแบ่งออกเป็นการโทรในเครือข่ายท่ีมีค่าโทรถูกกว่าและการโทรออกนอกเครือข่าย นอกจากจะทําให้

ปริมาณการโทรในเครือข่าย และจํานวนผู้ ใช้บริการท่ีใช้สองเลขหมายเพ่ิมขึน้อย่างมาก ซึง่ส่งผลกระทบทางลบกบัรายได้เฉลี่ย

ต่อเลขหมายต่อเดือนในปีท่ีผ่านมาแล้ว ยังทําให้ให้จํานวนผู้ ใช้บริการเพ่ิมขึน้อย่างมาก และทําให้ภาระต้นทุนการเช่ือมต่อ

โครงข่ายสทุธิลดลงตลอดทัง้ปี 

ในปี 2551 แม้ว่าการเติบโตของจํานวนผู้ ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีในประเทศไทยจะชะลอตัวลง แต่อัตราส่วนผู้ ใช้บริการ

ดงักลา่วตอ่ประชากรรวมยงัคงผ่านร้อยละ 95  ไปได้ ดีแทคมีจํานวนผู้ใช้บริการเพ่ิมขึน้สทุธิทัง้ปีประมาณ 2.9  ล้านรายซึง่เป็นไป

ตามเป้าหมายท่ีตัง้ไว้ แม้ว่าอตัราการขยายตวัจะลดลงในช่วงปลายปีก็ตาม การเพ่ิมขึน้ของจํานวนผู้ใช้บริการมีสาเหตหุลกัมา

จากทัง้การขยายเครือข่ายในพืน้ที่ต่างจงัหวดั และการแข่งขนัที่เพ่ิมสงูขึน้ในสว่นของการโทรในเครือข่าย ซึง่ส่งผลให้รายได้จาก

การให้บริการชะลอตวัลงเม่ือเทียบกบัตวัเลขในอดีต 

สถานการณ์ทางการเมืองในประเทศท่ีไม่แน่นอน และวิกฤตการณ์ทางการเงินโลกส่งผลโดยตรงกบัภาวะเศรษฐกิจในประเทศ

ไทย โดยเฉพาะในภาคธุรกิจการท่องเท่ียวและการส่งออก ซึง่มีส่วนสําคญัในการขบัเคลื่อนเศรษฐกิจไทยได้รับผลกระทบอย่าง

หนัก จึงมีผลทําให้ความเช่ือมั่นของผู้ บริโภคและภาคธุรกิจอยู่ในระดับต่ําตลอดทัง้ปี อย่างไรก็ตาม ภาวะการแข่งขันใน

อตุสาหกรรมก็ยงัคงไม่รุนแรงเท่ากบัในอดีตเน่ืองจากการเร่ิมใช้การเช่ือมตอ่โครงข่ายในต้นปี 2550 

เม่ือวนัที่ 30  พฤษภาคม  2551 ดีแทคได้บรรลขุ้อตกลงอย่างฉนัท์มิตร เพ่ือเข้าทําสญัญาประนีประนอมยอมความ จํานวน 3.0 

พนัล้านบาท กบั บริษัท ดิจิตอล โฟน จํากดั (“ดีพีซี”) สง่ผลให้ดีแทคบนัทกึกําไรก่อนภาษีจากธุรกรรมนีจํ้านวน 2.4 พนัล้านบาท 

ในปี 2551  ดีแทคมีจํานวนผู้ ใช้บริการเพ่ิมขึน้สทุธิจํานวน 2.9  ล้านราย ส่งผลให้จํานวนผู้ ใช้บริการรวมทัง้หมด ณ สิน้ปี เป็น 

18.7 ล้านราย สําหรับรายได้ค่าบริการท่ีไม่รวมค่าเช่ือมต่อโครงข่ายเพ่ิมขึน้ร้อยละ 3.3 จากปีก่อน เน่ืองจากจํานวนผู้ ใช้บริการ

และรายได้จากบริการเสริมท่ีเพ่ิมขึน้ ส่วนรายได้รวมเพ่ิมขึน้ร้อยละ 3. 3 จากรายได้ค่าเช่ือมต่อโครงข่ายที่มากขึน้ 1 เดือนในปีนี ้

สําหรับ EBITDA เพ่ิมขึน้ร้อยละ 22.8  จากปีก่อน ส่วนใหญ่จากการบนัทึกกําไรจากดีพีซี และร้อยละ 10.0  หากไม่รวมกําไรจาก

ดีพีซี เน่ืองจากรายได้การให้บริการเพ่ิมขึน้ และค่าเช่ือมต่อโครงข่ายสทุธิท่ีปรับตวัดีขึน้ ส่งผลให้ EBITDA margin เพ่ิมขึน้เป็น

ร้อยละ 34.0  และร้อยละ 30.4  หากไม่รวมกําไรจากดีพีซี   

ในส่วนประเด็นด้านกฎหมาย ในเดือนมกราคม 2552 กทช .มีคําชีข้าดสัง่ให้ทีโอทีและดีแทคดําเนินการทําสัญญาเช่ือมต่อ

โครงข่ายระหว่างกันโดยให้มีผลในทันที ส่วนการเช่ือมต่อโครงข่ายกับฮัทช์ ยังอยู่ภายใต้กระบวนการการพิจารณาของ

คณะกรรมการวินิจฉยัข้อพิพาท (ภายใต้ กทช.) 
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12.2.2 สรุปภาพรวมผลการดาํเนินงานของปี 2551 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2551 บริษัทมีจํานวนลกูค้ารวมทัง้สิน้ 18,682,076 ราย โดยร้อยละ 87 เป็นลกูค้าในระบบเติมเงิน โดย

ลกูค้าเพ่ิมขึน้สทุธิจากสิน้ปี 2550 คิดเป็นจํานวน 2,910,050 ราย ซึง่คิดเป็นอตัราการเติบโตร้อยละ 18 เม่ือเปรียบเทียบกบัสิน้ปี 

2550 ที่ผ่านมา บริษัทมีสว่นแบง่ทางการตลาดคิดเป็นร้อยละ 30 

12.2.3 การวิเคราะห์ผลการดาํเนินงานสาํหรับปี  2549 ถงึปี 2551 

รายการ 2549 2550 2551 

 ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้จากการขายและการให้บริการ       

รายได้จากการให้บริการโทรศพัท์ 47,013 97 64,491 98 66,600 98 

รายได้จากการขายเคร่ืองโทรศพัท์และชดุเลขหมาย  1,159 2 735 1 727 1 

รายได้จากการดําเนินงานอื่น 301 1 364 1 368 1 

รวมรายได้จากการขายและการให้บริการ 48,473 100 65,590 100 67,695 100 

ต้นทนุการขายและการให้บริการ       

ต้นทนุจากการให้บริการโทรศพัท์ ),45529(  )60(  (44,342) (68) (44,239) (65) 

ต้นทนุจากการขายเคร่ืองโทรศพัท์และชดุเลขหมาย  )327(  )1(  (366) (1) (405) (1) 

รวมต้นทนุการขายและการให้บริการ )29,782(  )61(  (44,708) (68) (44,644) (66) 

คา่ใช้จ่ายในการขายและการบริหาร )8,367(  )17(  (10,269) (16) (11,571) (17) 

กําไรจากการดําเนินงาน  10,324 22 10,613 16 11,480 1 

ดอกเบีย้รับ 133 0 197 3 427 1 

กําไรจากการขายเงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผื่อขาย 56 0 -  - 0 

รายได้อื่น 142 0 182 0 121 0 

กําไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปลี่ยน 9 0 (17) 0 (49) 0 

สว่นแบง่กําไร (ขาดทนุ) จากบริษัทร่วมตามวิธีสว่นได้เสีย 111 0 39 0 42 0 

ต้นทนุการกู้ยืม )3,378(  )7(  (2,328) (4) (1,948) (3) 

ภาษีเงินได้นิติบคุคล )2,460(  )5(  (2,846) (4) (3,126) (5) 

ขาดทนุสทุธิสว่นที่เป็นของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยของบริษัทย่อย - - 0.17 0 3.90 0 

กาํไรสุทธิ 4,937 10 5,841 9 9,329 14 

 

การวิเคราะห์ผลการดาํเนินงานเปรียบเทยีบระหว่างปี 2549 และปี 2550 

ด้านรายได้ 

ปี 2550 เป็นปีที่เร่ิมมีการใช้ระบบเช่ือมต่อโครงข่าย ส่งผลให้การแข่งขันด้านราคามีไม่มากนัก เน่ืองจากผู้ ให้บริการมีภาระ

ต้นทนุระบบเช่ือมต่อโครงข่ายสําหรับการโทรออกนอกเครือข่าย จึงทําให้ไม่สามารถคิดอตัราค่าโทรต่ํากว่าต้นทนุท่ีได้รับความ

เห็นชอบจาก กทช. และด้วยความแข็งแกร่งของบริษัทท่ียังคงเน้นจุดยืนในด้านการให้บริการด้วยความเป็นธรรมและการ

ให้บริการท่ีมีความคุ้มค่าต่อลกูค้าอย่างต่อเน่ือง อีกทัง้พฒันาคณุภาพของโครงข่ายให้ครอบคลมุพืน้ท่ีมากขึน้และเพียงพอต่อ

ปริมาณการใช้งานของลกูค้า ตลอดจนการขยายช่องทางการจดัจําหน่ายเพ่ือกระจายสินค้าและบริการของบริษัทไปยงัลกูค้าได้

อย่างทัว่ถึง ทําให้บริษัทมีผลการดําเนินงานท่ีน่าพึงพอใจ ฐานลกูค้าเติบโตอย่างต่อเน่ือง ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2550  บริษัทมี

จํานวนลกูค้ารวมทัง้สิน้ 15,772,026 ราย โดยร้อยละ 87 เป็นลกูค้าในระบบเติมเงิน โดยลกูค้าเพ่ิมขึน้สทุธิจากสิน้ปี 2549 คิด

เป็นจํานวน 3,496,528 ราย ซึ่งคิดเป็นอตัราการเติบโตร้อยละ 29 เม่ือเปรียบเทียบกับสิน้ปี 2549 ท่ีผ่านมา บริษัทมีส่วนแบ่ง

ทางการตลาดคิดเป็นร้อยละ 29.7 
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สําหรับรายได้จากการให้บริการโทรศพัท์ในปี 2550 เท่ากบั 64,491 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 98 ของรายได้รวม เพ่ิมขึน้ร้อย

ละ 37 จากปีก่อนซึง่เท่ากบั 47,013 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดงันี ้

(1) จํานวนลกูค้าเพ่ิมขึน้สทุธิ ณ สิน้ปี 2550 มีจํานวน 3,496,528 ราย หรือมีอตัราการเติบโตร้อยละ 29 จากปี 2549 ส่วน

ใหญ่เป็นลูกค้าระบบเติมเงิน โดย ณ สิน้ปี 2550 บริษัทมีจํานวนลูกค้าระบบรายเดือนและระบบเติมเงินเท่ากับ 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 มีสาเหตหุลกัมาจากการขยายฐานลกูค้าอย่าง

ต่อเน่ือง ทัง้นีร้ายได้เฉลี่ยต่อลกูค้าในระบบเติมเงินและระบบรายเดือนลดลงจากปีก่อน สาเหตุหลกัมาจากการขยาย

ฐานลกูค้าในยงัพืน้ท่ีตา่งจงัหวดัซึง่มีอตัราการใช้ท่ีต่ํากวา่ 

(3) รายได้จากค่าบริการเสริม เพ่ิมขึน้ร้อยละ 33 เน่ืองจากปริมาณการใช้บริการด้านข้อมูล เช่น SMS MMS และ CPA 

เพ่ิมขึน้อย่างมีนยัสําคญั โดยรายได้จากคา่บริการเสริมคิดเป็นร้อยละ 8 ของรายได้จากการให้บริการโทรศพัท์ 

รายได้จากการให้บริการด้านเสียงและรายได้จากคา่บริการเสริมดงักลา่วตาม (2) และ (3) ได้รวมอยู่ในรายได้เฉลี่ยตอ่เลขหมาย

ตอ่เดือน (ARPU) ในตารางดงัตอ่ไปนี ้

รายได้เฉลี่ยต่อเลขหมายต่อรายต่อเดือน (บาท) 2549 2550 +/- 

ระบบรายเดือน 809 688 -15% 

ระบบเติมเงิน 269 219 -19% 

รวม 356 287 -19% 

 

(4) รายได้จากบริการข้ามแดนอตัโนมติั เพ่ิมขึน้ร้อยละ 4 จากปี 2549 และ รายได้จากบริการข้ามแดนอตัโนมติัคิดเป็นร้อย

ละ 4 ของรายได้จากการให้บริการโทรศพัท์  

(5) รายได้จากการเช่ือมต่อโครงข่าย คือรายได้ท่ีได้จากผู้ให้บริการรายอื่นในการโทรเข้ามายงัเครือข่ายบริษัท ซึง่รายได้จาก

การให้บริการเปรียบเทียบระหวา่งการรวม IC และไม่รวม IC แสดงในตารางดงัตอ่ไปนี ้

รายได้เฉลี่ยต่อเลขหมายต่อรายต่อเดือน (บาท) ไม่รวม IC รวม ส่วนเพิ่มร้อยละ 

ระบบรายเดือน ไม่รวม IC รวม ส่วนเพิ่มร้อยละ 

ระบบเติมเงิน 688 823 20% 

รวม 219 297 36% 

 

(6) รายได้จากการขายเคร่ืองโทรศพัท์และชดุเลขหมายในปี 2550 ลดลงร้อยละ 37 จากราคาชดุเลขหมายในระบบเติมเงิน

ที่ลดลงจากปีก่อน 

(7) รายได้จากการดําเนินงานอื่น ประกอบด้วยรายได้จากการให้เช่าวงจร Transmission ท่ีเพ่ิมขึน้ ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 

Franchise รายได้จากการให้บริการการซ่อม และอื่นๆ โดยรายได้จากการดําเนินงานอื่นเพ่ิมขึน้ร้อยละ 21 จากการ

ให้บริการโทรศพัท์ทางไกลระหวา่งประเทศ 
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ด้านต้นทุน 

ต้นทนุจากการให้บริการโทรศพัท์ปี 2550 จํานวน 44,342 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ประมาณร้อยละ 51 จากปีก่อน โดยมีปัจจยัหลกั

ดงันี ้ 

(1) ค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกับสัญญาร่วมการงานลดลงร้อยละ 27 เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงอัตราการคํานวณค่า

เช่ือมโยงโครงข่ายโทรคมนาคม (AC) ตามข้อตกลงเดิมที่ทํากบัทีโอที ไปเป็นอตัราค่าเช่ือมตอ่เครือข่าย (IC) ที่ได้รับการ

อนมุติัจาก กทช. แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทก็ต้องจ่ายค่าส่วนแบ่งรายได้ให้กบั กสท. เพ่ิมขึน้เน่ืองจากรายได้สทุธิหลงัหกั

ค่าใช้จ่ายสทุธิจากการเช่ือมต่อเครือข่ายเพ่ิมขึน้จากการเปลี่ยนอัตราการคิดดงักล่าว (ค่าเช่ือมต่อเครือข่าย (IC) กับ 

TOT อยู่ในหมวด 3 (“ค่าเช่ือมต่อโครงข่าย” ) 

(2) คา่การตดัจําหน่ายของสิทธิการใช้อปุกรณ์ที่ใช้ในการดําเนินงานสนบัสนนุการให้บริการวิทยคุมนาคม เพ่ิมขึน้ร้อยละ14 

จากปี 2549 อันเป็นผลมาจากการขยายเครือข่ายระบบเซลลูล่าร์และเพ่ิมความสามารถในการรองรับของชุมสาย 

ตลอดจนมีการตดัจําหน่ายด้วยระยะเวลาที่เหลือในอายสุญัญาร่วมการงานที่สัน้ลง โดย ณ สิน้ปี 2550 บริษัทมีจํานวน

สถานีฐาน 8,166 สถานี เพ่ิมขึน้ 963  สถานีภายในปี 2550  

 2549 2550 

จํานวนสถานีฐาน 7,203 8,166 

 

(1) คา่เช่ือมต่อโครงข่าย (“IC”) ประกอบด้วย ค่า IC ระหวา่งดีแทค กบั ทีโอที (IC-TOT) และค่า IC ระหว่างดีแทค กบั AIS 

และ True Move (IC-AIS & True Move) 

IC-TOT คือ ค่าปริมาณการโทรผ่านเครือข่ายทีโอทีไปยงัผู้ ให้บริการปลายทางอื่น หกัยอดสทุธิของปริมาณการโทรเข้า

ออกระหว่างดีแทคกับทีโอที โดย IC-TOT ลดลงอย่างต่อเน่ืองในปี 2550 เน่ืองจาก ดีแทคหยุดการคิดค่าเชือมต่อ

โครงข่ายกับทีโอทีตัง้แต่วนัที่ 8 พฤศจิกายน 2550 หลงัจากบริษัทบอกยกเลิกสญัญาการเช่ือมโยงโครงข่ายกับทีโอที 

ทัง้นี ้IC-TOT คิดเป็นร้อยละ 4 ของต้นทนุการให้บริการโทรศพัท์ 

IC-AIS & True Move คิดเป็นร้อยละ 38 ของต้นทนุการให้บริการโทรศพัท์  

(2) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานอื่น คิดเป็นร้อยละ 15 ของต้นทุนการให้บริการรวม ได้แก่ ต้นทนุการผลิตบตัรเติมเงินและ

ค่าธรรมเนียมจากการขายบตัรเติมเงินท่ีให้กับยูดี ค่าใช้จ่ายท่ีต้องชําระให้แก่ผู้ ให้บริการในต่างประเทศท่ีเก่ียวข้องใน

การให้บริการข้ามแดนอตัโนมติั ค่าเช่าสถานี ค่าสาธารณูปโภค และค่าซ่อมบํารุง ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานอื่นรวม

สําหรับปี  2550 เพ่ิมขึน้ ร้อยละ 4 จากปี 2549 ส่วนใหญ่ มาจากการเพ่ิมขึน้ของต้นทุนด้านค่าเช่าสถานี ค่า

สาธารณปูโภค และคา่ซอ่มบํารุง จากจํานวนสถานีฐานที่เพ่ิมขึน้ 

ต้นทนุจากการขายเคร่ืองโทรศพัท์และชดุหมายเลข 

ต้นทนุของเคร่ืองโทรศพัท์และชดุเลขหมายเพ่ิมขึน้ร้อยละ 12 จากปี 2549 เป็น 366 ล้านบาทในปี 2550 จากจํานวนผู้ใช้บริการ

ที่เพ่ิมขึน้จากปีก่อน 

กําไรข้ันต้น 

บริษัทมีกําไรขัน้ต้นเพ่ิมขึน้จาก 18,691 ล้านบาทในปี 2549 เป็น 20,883 ล้านบาทในปี 2550 คิดเป็นการเพ่ิมขึน้ร้อยละ 12 โดย

เพ่ิมขึน้จากฐานรายได้ท่ีมากขึน้ตามการขยายตวัของธุรกิจ หากพิจารณาอตัรากําไรขัน้ต้นของการให้บริการโทรศพัท์จะเห็นได้

วา่อตัรากําไรขัน้ต้นลดลงจากร้อยละ 37 ในปี 2549 เป็นร้อยละ 31 ในปี 2550 โดยสาเหตหุลกัเกิดจากฐานรายได้ท่ีเพ่ิมขึน้จาก

การรวมรายได้จากคา่เช่ือมตอ่โครงข่าย  
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ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร 

คา่ใช้จ่ายในการขายและการบริหารเท่ากบั 10,269 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ร้อยละ 23 จากปีก่อน เป็นผลมาจากสาเหตตุอ่ไปนี ้

(1) ค่าใช้จ่ายจากการบริหารงานทั่วไปเพ่ิมขึน้ร้อยละ 31 จากปี 2549 ส่วนใหญ่เกิดจากการว่าจ้างพนักงานใหม่เพ่ิมขึน้ 

คา่ใช้จ่ายจากการบริหารงานทัว่ไปรวมคิดเป็นร้อยละ 8 ของรายได้รวม  

(2) ค่าใช้จ่ายทางการขายและการตลาดเพ่ิมขึน้ร้อยละ 9 จากปี 2549 เน่ืองจากในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2550 บริษัทมี

กิจกรรมทางการตลาดสําหรับปรับเปลี่ยนภาพลกัษณ์ของบริษัท โดยคิดเป็นร้อยละ 5 ของรายได้รวม  

(3) คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู เพ่ิมขึน้เป็นร้อยละ 5 ในปี 2550 จากร้อยละ 2 ในปีก่อน เน่ืองจากบริษัทพยายามตดัลกูค้าด้อย

คณุภาพจากระบบรายเดือน 

รายได้อื่น  

รายได้อื่นในปี 2550 เพ่ิมขึน้เป็น182 ล้านบาท หรือร้อยละ 28 จากปีก่อน 

ต้นทุนการกู้ยืม  

ต้นทนุการกู้ยืมในปี 2550 ลดลงร้อยละ 31 เน่ืองมาจากการลดลงของจํานวนหนีแ้ละการจ่ายคืน Yankee Bond ที่มีดอกเบีย้สงู 

กําไรก่อนหกัดอกเบี้ย ภาษี ค่าเส่ือมราคา และค่าใช้จ่ายตัดจาํหน่าย (EBITDA)  

ในปี 2550 บริษัทมี EBITDA เท่ากับ 18,893 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ร้อยละ 6 จากปีก่อน อย่างไรก็ตาม อตัรากําไรก่อนหกัดอกเบีย้ 

ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าใช้จ่ายตดัจําหน่าย (EBITDA Margin) ลดลงเป็นร้อยละ 29 ส่วนใหญ่เกิดจากฐานรายได้ท่ีเพ่ิมขึน้

จากการรวมรายได้คา่เช่ือมตอ่โครงข่าย 

กําไรสุทธิ  

บริษัทมีกําไรสทุธิสําหรับปี 2550 เท่ากบั 5,841 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ร้อยละ18 จากปีก่อน กําไรสทุธิตอ่หุ้นเท่ากบั 2.5 บาท ในขณะ

ที่อตัรากําไรสทุธิลดลงจาก ร้อยละ 10 เป็นร้อยละ 9 ซึง่เป็นผลจากฐานรายได้ท่ีเพ่ิมขึน้จากการรวมรายได้คา่เช่ือมตอ่โครงข่าย 

อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น 

ในปี 2550 บริษัทมีอตัราผลตอบแทนตอ่ผู้ ถือหุ้นร้อยละ 12.52  

การวิเคราะห์ผลการดาํเนินงานเปรียบเทยีบระหว่างปี 2550 และปี 2551 

ด้านรายได้ 

ในปี 2551 แม้ว่าการเติบโตของจํานวนผู้ ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีในประเทศไทยจะชะลอตัวลง แต่อัตราส่วนผู้ ใช้บริการ

ดังกล่าวต่อประชากรรวมยังคงผ่านร้อยละ 95 ไปได้ แม้ว่าอัตราการขยายตัวจะลดลงในช่วงปลายปีก็ตาม การเพ่ิมขึน้ของ

จํานวนผู้ใช้บริการมีสาเหตหุลกัมาจากทัง้การขยายเครือข่ายในพืน้ท่ีต่างจงัหวดั และการแข่งขนัท่ีเพ่ิมสงูขึน้ในสว่นของการโทร

ในเครือข่าย ซึง่ส่งผลให้รายได้จากการให้บริการชะลอตวัลงเม่ือเทียบกบัตวัเลขในอดีต สถานการณ์ทางการเมืองในประเทศท่ี

ไม่แน่นอน และวิกฤตการณ์ทางการเงินโลกส่งผลโดยตรงกับภาวะเศรษฐกิจในประเทศไทย โดยเฉพาะในภาคธุรกิจการ

ท่องเท่ียวและการส่งออก ซึง่มีส่วนสําคญัในการขบัเคลื่อนเศรษฐกิจไทยได้รับผลกระทบอย่างหนกั จึงมีผลทําให้ความเช่ือมัน่

ของผู้บริโภคและภาคธุรกิจอยู่ในระดบัต่ําตลอดทัง้ปี อย่างไรก็ตาม ภาวะการแข่งขนัในอตุสาหกรรมก็ยงัคงไม่รุนแรงเท่ากบัใน

อดีตเน่ืองจากการเร่ิมใช้การเช่ือมตอ่โครงข่าย (IC) ในต้นปี 2550 

ฐานลกูค้าเติบโตอย่างต่อเน่ือง ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2551 บริษัทมีจํานวนลกูค้ารวมทัง้สิน้ 18,682,076 ราย โดยร้อยละ 87 

เป็นลกูค้าในระบบเติมเงิน โดยลกูค้าเพ่ิมขึน้สทุธิจากสิน้ปี 2550 คิดเป็นจํานวน 2,910,050 ราย ซึง่คิดเป็นอตัราการเติบโตร้อย

ละ 18 เม่ือเปรียบเทียบกับสิน้ปี 2550 ท่ีผ่านมา บริษัทมีส่วนแบ่งทางการตลาดคิดเป็นร้อยละ 30สําหรับรายได้จากการ
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ให้บริการโทรศัพท์ในปี 25 51 เท่ากับ 66,660 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 98 ของรายได้รวม เพ่ิมขึน้ร้อยละ 3 จากปีก่อนซึ่ง

เท่ากบั 64,491 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดงันี ้

(1) จํานวนลกูค้าเพ่ิมขึน้สทุธิ ณ สิน้ปี 2551 มีจํานวน 2,910,050 ราย หรือมีอตัราการเติบโตร้อยละ 18 จากปี 2550 ส่วน

ใหญ่เป็นลูกค้าระบบเติมเงิน โดย ณ สิน้ปี 2551 บริษัทมีจํานวนลูกค้าระบบรายเดือนและระบบเติมเงินเท่ากับ 2.5 

ล้านรายและ 16.2 ล้านรายตามลําดบั 

จาํนวนผู้ใช้บริการ (เลขหมาย) 2550 2551 +/- 

ระบบรายเดือน 2,072,745 2,469,866 -19% 

ระบบเติมเงิน 13,699,281 16,212,210 +18% 

รวม 15,772,026 18,682,076 +18% 

 

(2) รายได้จากการบริการเสียง ในปี 2551 ลดลงร้อยละ 2.1 จากการใช้งานท่ีน้อยลงเน่ืองจากเศรษฐกิจท่ีชะลอตวั และคิด

เป็นร้อยละ 58.7 ของรายได้จากการให้บริการ  

(3) รายได้จากบริการเสริม (“VAS”) ในปี 2551 เพ่ิมขึน้ถึงร้อยละ 39.0 จากปีก่อน จากการใช้งานด้านข้อมลูท่ีเพ่ิมสงูขึน้ 

และคิดเป็นร้อยละ 10.8 ของรายได้จากการให้บริการ  

รายได้จากการให้บริการด้านเสียงและรายได้จากคา่บริการเสริมดงักล่าวตาม (2) และ (3) ได้รวมอยู่ในรายได้เฉลีย่ตอ่เลขหมาย

ตอ่เดือน (ARPU) ในตารางดงัตอ่ไปนี ้

รายได้เฉลี่ยต่อเลขหมายต่อรายต่อเดือน (บาท) 2550 2551 +/- 

ระบบรายเดือน 688 580 -16% 

ระบบเติมเงิน 219 191 -13% 

รวม 287 237 -17% 

 

(4) รายได้จากบริการเครือข่ายระหว่างประเทศ (“IR”) เพ่ิมขึน้ร้อยละ 5.6 จากปีก่อนและคิดเป็นร้อยละ 3.5 ของรายได้จาก

การให้บริการ ซึง่อยู่ในระดบัเดียวกบัปี 2550 

(5) รายได้จากคา่เช่ือมตอ่โครงข่าย (“IC” ) เพ่ิมขึน้ร้อยละ 3.5 จากรายได้ค่าเช่ือมตอ่โครงข่ายที่มากขึน้ 1 เดือนในปีนี ้และ

คิดเป็นร้อยละ 22.3 ของรายได้จากการให้บริการ ซึง่อยู่ในระดบัเดียวกบัปี 2550  

รายได้เฉล่ียต่อเลขหมายต่อรายต่อเดือน (บาท) ไม่รวม IC รวม ส่วนเพิ่มร้อยละ 

ระบบรายเดือน 580 711 23% 

ระบบเติมเงิน 191 255 34% 

รวม 237 309 30% 
 

(6) รายได้จากการขายเคร่ืองโทรศพัท์และชดุเลขหมายในปี 2551 ลดลงร้อยละ 1  

(7) รายได้จากการดําเนินงานอื่น ประกอบด้วยรายได้จากการให้เช่าวงจร Transmission ท่ีเพ่ิมขึน้ ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 

Franchise รายได้จากการให้บริการการซอ่ม และอื่นๆ โดยรายได้จากการดําเนินงานอื่นคอ่นข้างคงที่จากปีก่อน 

ด้านต้นทุน 

ต้นทนุจากการให้บริการโทรศพัท์ปี 2551 จํานวน 44,239 ล้านบาท ลดลงเลก็น้อยจากปีก่อน โดยมีปัจจยัหลกัดงันี ้ 

(1) ต้นทุนสมัปทาน ประกอบด้วย ค่าส่วนแบ่งรายได้ซึ่งจ่ายให้แก่ กสท. ภาษีสรรพสามิต ค่าเช่ือมโยงโครงข่ายท่ีจ่ายให้ 

ทศท. และคา่เลขหมายโทรศพัท์ โดยในปี 2551 ต้นทนุสมัปทานเพ่ิมขึน้ร้อยละ 15.4 จากรายได้การให้บริการที่สงูขึน้  
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(2) ค่าตัดจําหน่ายสิทธิการใช้อุปกรณ์รอตัดบัญชี  เพ่ิมขึน้ร้อยละ 10.6 เน่ืองมาจากการขยายตัวอย่างต่อเน่ืองของ

เครือข่ายโทรคมนาคม และระยะเวลาการตดัจําหน่ายที่สัน้ลงซึง่เป็นไปตามอายท่ีุเหลือของสมัปทาน   

 2550 2551 

จํานวนสถานีฐาน 8,166 9,701 

 

(3) ค่าเช่ือมต่อโครงข่าย (“IC”) ลดลงร้อยละ 19.0 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เน่ืองมาจากการหมดอายุของโปรโมชั่น 

บฟุเฟ่ต์  

(4) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานอื่น คิดเป็นร้อยละ 17 ของต้นทุนการให้บริการรวม ได้แก่ ต้นทนุการผลิตบตัรเติมเงินและ

ค่าธรรมเนียมจากการขายบตัรเติมเงินท่ีให้กับยูดี ค่าใช้จ่ายท่ีต้องชําระให้แก่ผู้ ให้บริการในต่างประเทศท่ีเก่ียวข้องใน

การให้บริการข้ามแดนอตัโนมติั ค่าเช่าสถานี ค่าสาธารณูปโภค และค่าซ่อมบํารุง ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานอื่นรวม

สําหรับปี 2551 เพ่ิมขึน้ร้อยละ 12.4 จากปี 2550 ส่วนใหญ่มาจากการเพ่ิมขึน้ของต้นทุนด้านค่าเช่าสถานี ค่า

สาธารณปูโภค และคา่ซอ่มบํารุง จากจํานวนสถานีฐานที่เพ่ิมขึน้ 

ต้นทนุจากการขายเคร่ืองโทรศพัท์และชดุหมายเลข 

ต้นทนุของเคร่ืองโทรศพัท์และชดุเลขหมายเพ่ิมขึน้ร้อยละ 11 จากปี 2550 เป็น 405 ล้านบาทในปี 2551 จากจํานวนผู้ใช้บริการ

ที่เพ่ิมขึน้จากปีก่อน 

กําไรข้ันต้น 

บริษัทมีกําไรขัน้ต้นเพ่ิมขึน้จาก 20,883 ล้านบาทในปี 2550 เป็น 23,051 ล้านบาทในปี 2551 คิดเป็นการเพ่ิมขึน้ร้อยละ 11 โดย

เพ่ิมขึน้จากฐานรายได้ท่ีมากขึน้ตามการขยายตวัของธุรกิจ หากพิจารณาอตัรากําไรขัน้ต้นของการให้บริการโทรศพัท์จะเห็นได้

ว่าอตัรากําไรขัน้ต้นเพ่ิมขึน้จากร้อยละ 32 ในปี 2550 เป็นร้อยละ 34 ในปี 2551 โดยสาเหตหุลกัเกิดจากค่าเช่ือมต่อโครงข่าย

สทุธิท่ีปรับตวัดีขึน้  

ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร 

คา่ใช้จ่ายในการขายและการบริหารเท่ากบั 11,571 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ร้อยละ 13 จากปีก่อน เป็นผลมาจากสาเหตตุอ่ไปนี 

(1) คา่ใช้จ่ายในการขายและการตลาด เพ่ิมขึน้ร้อยละ 4.9 จากคา่ใช้จ่ายในการขายที่เพ่ิมขึน้จากการพยายามกระตุ้นตลาด

ในภาวะเศรษฐกิจอ่อนตวั 

(2) ค่าใช้จ่ายในการบริหาร เพ่ิมขึน้ร้อยละ 15.1 จากค่าใช้จ่ายด้านบุคคลากรและค่าบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ท่ี

เพ่ิมขึน้  

(3)  คา่สํารองหนีส้งสยัจะสญู คิดเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 4.8 ของรายได้ในระบบรายเดือน ลดลงจากร้อยละ 5.1 ในปี 

2550 

(4) คา่เสื่อมราคาและค่าตดัจําหน่าย เพ่ิมขึน้ร้อยละ 61.2 จากการลงทนุในระบบและโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือพฒันาการ

ให้บริการลกูค้า  

รายได้อื่น  

รายได้อื่นในปี 2551 ลดลงเป็น  121 ล้านบาท หรือร้อยละ 34 จากปีก่อน 

ต้นทุนการกู้ยืม  

ต้นทนุการกู้ยืมในปี 2551 ลดลงร้อยละ 16 เน่ืองมาจากการการจ่ายคืนภาระหนีท้ี่ครบกําหนดระหวา่งปี  
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กําไรก่อนหกัดอกเบี้ย ภาษี ค่าเส่ือมราคา และค่าใช้จ่ายตัดจาํหน่าย (EBITDA)  

ในปี 2551 กําไรก่อนหกัดอกเบีย้ ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าใช้จ่ายตดัจําหน่าย (EBITDA) เท่ากับ 23,193 ล้านบาท เพ่ิมขึน้

ร้อยละ 22.8 จากปีก่อน โดยสาเหตหุลกัมาจากการบนัทึกกําไรจาก ดีพีซี หากไม่รวมกําไรในส่วนนี ้EBITDA เพ่ิมขึ่นร้อยละ 10 

จากปีก่อน และ อตัราสว่นตา่งของกําไรก่อนหกัดอกเบีย้ ภาษี คา่เสื่อมราคา และคา่ใช้จ่ายตดัจําหน่าย (EBITDA margin) อยู่ที่

ร้อยละ 30.4  

กําไรสุทธิ  

ในปี 2551 กําไรสทุธิเท่ากบั 9,325 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ร้อยละ 59.6 จากปีก่อน สาเหตหุลกัมาจากกําไรจากดีพีซี การลดลงของ

ต้นทุนทางการเงิน และประโยชน์ชั่วคราวทางภาษีท่ีลดลงร้อยละ 5 จากการนําหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยในปี 2550  

อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น 

ในปี 2551 บริษัทมีอตัราผลตอบแทนตอ่ผู้ ถือหุ้นร้อยละ 20 

12.3 การวิเคราะห์ฐานะทางการเงนิ 

12.3.1 สินทรัพย์ 

ส่วนประกอบหลักของสินทรัพย์และคุณภาพของสินทรัพย์ 

สินทรัพย์ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2549 2550 2551 

จาํนวน 

(ล้านบาท) 

ร้อยละของ

สินทรัพย์

รวม 

จาํนวน 

(ล้านบาท) 

ร้อยละของ

สินทรัพย์

รวม 

จาํนวน 

(ล้านบาท) 

ร้อยละของ

สินทรัพย์ 

รวม 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  1,816 2 3,277 3 7,082 7 

 ลกูหนีก้ารค้าค่าบริการโทรศพัท์ 2,678 3 3,047 3 2,437 2 

 ลกูหนีก้ารค้าผู้ให้บริการโทรศพัท์ใน

ตา่งประเทศ 

460 0.5 452 0 300 0 

 ลกูหนีก้ารค้าจากการขายเคร่ืองโทรศพัท์

และชดุเลขหมาย 

114 0.1 232 0 438 0 

ลกูหนีก้ารค้าอื่น 108 0.1 104 0 97 0 

หกั: คา่เผื่อหนีส้งสยัจะสญู )506(  )1(  (825) (1) (562) (1) 

ลกูหนีก้ารค้า - สทุธิ 2,710 3 3,010 3 2,709 3 

ลกูหนีก้ารค้าบริษัทร่วม 5,174 6 4,986 5 4,468 4 

สินค้าคงเหลือ - สทุธิ 80 0.1 122 0 111 0 

สินทรัพย์หมนุเวียนอื่น 1,834 2 2,238 2 1,732 2 

สินทรัพย์หมนุเวียนรวม 11,614 12 13,595 13 16,603 16 

ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ 4,407 5 4,858 5 5,725 5 

สิทธิการใช้อปุกรณ์รอตดับญัชี 72,763 76 73,813 73 75,614 72 

รวมสินทรัพย์ 95,086 100 100,875 100 104,435 100 
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รายการสินทรัพย์ท่ีสําคญัของบริษัท ได้แก่ สิทธิการใช้อปุกรณ์รอตดับญัชีซึง่คิดเป็นร้อยละ 72 ถึงร้อยละ 76 ของสินทรัพย์รวม

ในระหว่างปี 2549 ถึงปี 2551 และสินทรัพย์หมนุเวียนซึง่คิดเป็นร้อยละ 12 ถึงร้อยละ 16 ของสินทรัพย์รวมในระหว่างปี 2549 

ถึงปี 2551 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2551 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 104,435 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 3,560 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราเพ่ิมขึน้ร้อยละ 

3.5 จากสิน้ปี 2550 มีสาเหต ุดงันี ้

(1) สินทรัพย์หมนุเวียนเพ่ิมขึน้ 3,008 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึน้ร้อยละ 22  จากการเพ่ิมขึน้ของเงินสดที่ได้จากการดําเนินงาน 

(2) สิทธิการใช้อปุกรณ์รอตดับญัชี (สทุธิ) เพ่ิมขึน้ 1,801 ล้านบาทหรือเพ่ิมขึน้ร้อยละ 2 โดยมีสาเหตหุลกัจากบริษัทมีการ

ลงทุนในโครงข่ายเซลลูล่าร์อย่างต่อเน่ืองเพ่ือรองรับจํานวนผู้ ใช้บริการและปริมาณการใช้ท่ีเพ่ิมสูงขึน้ ตลอดจนการ

ขยายพืน้ท่ีหรือการพฒันาคณุภาพของโครงข่ายในการให้บริการเพ่ิมขึน้ 

การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์มีรายการที่สําคญัดงัตอ่ไปนี ้ 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายความรวมถึงเงินสดและเงินฝากกับสถาบันการเงินซึ่งถึงกําหนดจ่ายคืนภายใน

ระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนบัตัง้แต่วนัท่ีฝากและปราศจากภาระผกูพนั โดยบริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2551 ทัง้สิน้ 7,082 ล้านบาท ซึง่เพ่ิมขึน้อย่างมากเม่ือเทียบกบัยอดคงเหลือ ณ สิน้ปี 2550 ที่มีจํานวนทัง้สิน้ 3,277 

ล้านบาท และบริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิน้ปี 2550 เม่ือเทียบกบัสิน้ปี 2549 เพ่ิมขึน้ 1,461 ล้านบาท หรือ

เพ่ิมขึน้คิดเป็นอตัราร้อยละ 80 จากสิน้ปี 2549 ซึง่มียอดคงเหลือ 1,816 ล้านบาท โดยช่วงปีท่ีผ่านมาบริษัทมีกระแสเงินสดจาก

การดําเนินงานที่เพ่ิมขึน้จากฐานธุรกิจที่ใหญ่ขึน้ ประกอบกบัการลงทนุเข้าสูส่ภาวะสมดลุ 

ลูกหนีก้ารค้า - สุทธิ 

ตารางแสดงลกูหนีก้ารค้า - สทุธิ  

หน่วย: ล้านบาท 

ลูกหนีก้ารค้า 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2549 2550 2551 

ลกูหนีก้ารค้าคา่บริการโทรศพัท์ 2,678 3,047 2,437 

ลกูหนีก้ารค้าผู้ให้บริการโทรศพัท์ในตา่งประเทศ 460 452 300 

ลกูหนีก้ารค้าจากการขายเคร่ืองโทรศพัท์และชดุเลขหมาย 114 232 438 

ลกูหนีก้ารค้าอื่น 108 104 97 

รวม 3,360 3,835 3,272 

หกั: คา่เผื่อหนีส้งสยัจะสญู (650) (825) (562) 

ลูกหนีก้ารค้า – สุทธิ 2,710 3,010 2,709 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2551 บริษัทมีลกูหนีก้ารค้าสทุธิจํานวน 2,709 ล้านบาท ลดลงจากยอด ณ สิน้ปี 2550 ร้อยละ 22 โดยมี

สาเหตหุลกัมาจากการชําระหนีข้องลกูหนีโ้ดยเฉลี่ยช้าลงจากปีก่อน  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2550 บริษัทมีลกูหนีก้ารค้าสทุธิจํานวน 3,010 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากยอด ณ สิน้ปี 2549 ร้อยละ 10 การ

ลดลงของลกูหนีค้งเหลือมีสาเหตหุลกัมาจากการชําระหนีข้องลกูหนีโ้ดยเฉลี่ยเร็วขึน้จากปีก่อน 

บริษัทบันทึกค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญสําหรับลูกหนีก้ารค้าค่าบริการโทรศัพท์ซึ่งเป็นลูกหนีก้ารค้าส่วนใหญ่ของบริษัท โดย

พิจารณาจากประสบการณ์การเก็บหนีใ้นอดีต โดยบนัทึกค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูของลกูหนีก้ารค้าค่าบริการโทรศพัท์เป็นอตัรา

ร้อยละของรายได้คา่บริการโทรศพัท์ และ ณ วนัสิน้งวดจะพิจารณาให้เพียงพอกบัยอดลกูหนีก้ารค้าคา่บริการโทรศพัท์คงค้างใน
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แต่ละช่วงของอายุหนีท่ี้ค้างชําระตามอตัราก้าวหน้า ซึ่งก่อนปี 2549 บริษัทไม่มีการโอนกลบัหนีส้งสยัจะสูญแม้ว่าค่าเผ่ือหนี ้

สงสยัจะสญูจะสงูเกินกว่าคณุภาพลกูหนี ้ณ สิน้ปี อย่างไรก็ตามตัง้แต่ปี 2549 บริษัทได้เปลี่ยนนโยบายเป็นการตัง้ค่าเผ่ือหนี ้

สงสยัจะสญูให้เหมาะสมกบัคณุภาพของลกูหนีต้ามท่ีเป็นจริง ดงันัน้จึงมีการโอนกลบัค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูท่ีตัง้ไว้สงูเกินไปใน

อดีต  

ตารางแสดงลกูหนีก้ารค้าคา่บริการโทรศพัท์จําแนกตามอายหุนีท่ี้ค้างชําระ 

หน่วย: ล้านบาท 

อายุหนี ้ 2549 2550 2551 

ยงัไม่ถึงกําหนดชําระ 1,529 1,449 1,323 

น้อยกวา่ 1 เดือน 430 467 388 

1 เดือน ถึง 3 เดือน 205 210 192 

3 เดือน ถึง 6 เดือน 214 257 170 

มากกวา่ 6 เดือน 299 664 364 

รวม 2,678 3,047 2,437 

หกั: คา่เผื่อหนีส้งสยัจะสญู (538) (721) (452) 

ลูกหนีก้ารค้าค่าบริการโทรศัพท์ – สุทธิ 2,140 2,326 1,985 

 

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ยเท่ากับ 66 วันในปี 2551 และ 63 วันในปี 2550 ที่ลดลงจาก 67 วันในปี 2549 ซึ่งบริษัทยังคงให้

ความสําคญักับการบริหารจดัการลกูหนีค้งเหลือ โดยรักษาระดบัของหนีส้งสยัจะสญูไม่ให้สงูจนเกินไป นอกจากนีบ้ริษัทยงัมี

นโยบายท่ีจะตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูให้เหมาะสมเพียงพอเพ่ือให้แน่ใจว่ายอดลกูหนีค้งเหลือสทุธิแสดงให้เห็นถึงจํานวนเงินท่ี

คาดวา่จะเก็บได้ในอนาคตอย่างถกูต้อง 

ลูกหนีก้ารค้าบริษัทร่วม 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2551 บริษัทมีลกูหนีก้ารค้าบริษัทร่วมทัง้สิน้ 4,468 ล้านบาท ลดลง 518 ล้านบาท หรือในอตัราร้อยละ 10 

จากยอดคงเหลือ ณ สิน้ปี 2550 การลดลงของลกูหนีก้ารค้าบริษัทร่วมมีสาเหตจุากการขยายช่องทางการจดัจําหน่ายมากขึน้ 

ซึ่งเม่ือพิจารณาเป็นระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ยอยู่ท่ีประมาณ 66 วนัในปี 2551 และ 70 วนัสําหรับปี 2550 และประมาณ 67 วนั

สําหรับปี 2549 ซึง่เป็นผลจากการท่ีบริษัทมีนโยบายในการเก็บหนีโ้ดยกําหนดจํานวนวนัชําระหนีต้ามข้อตกลงไว้กบับริษัทร่วม 

และอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมและความจําเป็นเพ่ือให้สอดคล้องกับภาวะและสถานการณ์ของตลาดและ

พิจารณาถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ด้วย 

บริษัทมีลกูหนีก้ารค้าบริษัทร่วม คือ ยดีู จํานวน 4,468 ล้านบาท ซึ่งลดลงเม่ือเทียบกบัยอดคงเหลือสิน้ปี 2550 ท่ีระดบั 4,904 

ล้านบาท   

สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 

สินค้าคงเหลือของบริษัทในปัจจบุนัคือ ชดุซิมการ์ด ชดุเลขหมาย และบตัรเติมเงิน 

สินค้าคงเหลือ ณ สิน้ปี 2551 บริษัทมียอดสินค้าคงเหลือสทุธิจํานวน 111 ล้านบาท ซึ่งลดลงร้อยละ 9 เม่ือเทียบกับ ณ สิน้ปี 

2550 ที่อยู่ที่ 122 ล้านบาท การลดลงดงักลา่วเน่ืองจากในภาวการณ์ชะลอตวัของการจําหน่ายในช่วงปลายปี 2551 

สินค้าคงเหลือ ณ สิน้ปี 2550 บริษัทมียอดสินค้าคงเหลือสทุธิจํานวน 122 ล้านบาท ซึง่เพ่ิมขึน้ร้อยละ 34 เม่ือเทียบกบั ณ สิน้ปี 

2549 ที่อยู่ที่ 80 ล้านบาท การเพ่ิมขึน้ดงักลา่งเพ่ือเป็นการรองรับยอดขายในช่วงไตรมาสที่ 1/2551 ซึง่โดยปกติจะเป็นไตรมาสที่

มียอดขายสงู (Seasonality) 
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ตารางแสดงยอดสินค้าคงเหลือ - สทุธิ  

หน่วย : ล้านบาท 

รายการ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2549 2550 2551 

สินค้าคงเหลือ 

หกั: คา่เผื่อสินค้าล้าสมยั 

106 

)26(  

144 

(22) 

133 

(22) 

สินค้าคงเหลือ – สุทธิ 80 122 111 

 

สิทธิการใช้อุปกรณ์รอตัดบัญชี 

สิทธิการใช้อปุกรณ์รอตดับญัชี เป็นสิทธิการใช้อปุกรณ์ตามสญัญาให้ดําเนินการให้บริการวิทยคุมนาคมระบบเซลลลูา่ร์ซึง่ทําขึน้

ระหว่างบริษัทและ กสท. โดยเป็นรูปแบบ Build-Transfer-Operate บริษัทต้องโอนสินทรัพย์ให้แก่ กสท.เม่ือติดตัง้แล้วเสร็จ ซึ่ง

บริษัทจะได้รับสิทธิในการให้บริการตลอดระยะเวลาตามสญัญาร่วมการงาน ทัง้นี ้บริษัทมีสิทธิการใช้อปุกรณ์รอตดับญัชีสทุธิ 

ณ สิน้ปี 2551 จํานวน 75,614 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 72 ของสินทรัพย์รวม เพ่ิมขึน้ 1,801 ล้านบาท หรือร้อยละ 2 จาก 

73,813 ล้านบาท ณ สิน้ปี 2550 

บริษัทมีสิทธิการใช้อปุกรณ์รอตดับญัชีสทุธิ ณ สิน้ปี 2550 จํานวน 73,813 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 73 ของสินทรัพย์รวม 

เพ่ิมขึน้ 1,050 ล้านบาท หรือร้อยละ 1 จาก 72,763 ล้านบาท ณ สิน้ปี 2549 เน่ืองจากบริษัทยังคงมีการขยายโครงข่าย

โทรศพัท์เคลื่อนท่ีอย่างต่อเน่ืองเพ่ือรองรับจํานวนลกูค้าผู้ ใช้บริการและปริมาณการใช้ท่ีเพ่ิมขึน้ พร้อมกบัเพ่ิมพืน้ท่ีและคณุภาพ

ในการให้บริการ  

12.3.2 สภาพคล่อง 

(ก) อัตราส่วนสภาพคล่องและหนีสิ้นระยะสัน้ 

ณ สิน้ปี 2551 บริษัทมีอัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนีส้ินหมุนเวียน 0.60 เท่า เพ่ิมขึน้จาก 0.55 เท่า ณ สิน้ปี 2550 

เน่ืองจากการเพ่ิมขึน้ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจากจํานวน 3,277 ล้านบาท เป็น 7,082 ล้านบาทในปี 2551 ส่วน

หนีส้ินที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึง่ปีและการใช้หนีส้ินระยะสัน้ อนัได้แก่ เงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน และเจ้าหนีท้รัสต์รีซีทลดล

งอย่างมากในปี 2551 ในขณะท่ีบริษัทมีหนีส้ินหมนุเวียนหลกั ได้แก่ เจ้าหนีก้ารค้าทัง้สิน้ 6,809 ล้านบาท ส่วนของเงินกู้ยืมท่ีถึง

กําหนดชําระภายในหนึง่ปีจํานวน 3,097 ล้านบาท และสว่นของหุ้นกู้ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึง่ปีทัง้สิน้ 8,000 ล้านบาท 

ณ สิน้ปี 2550 บริษัทมีอัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนีส้ินหมุนเวียน 0.55 เท่า เพ่ิมขึน้จาก 0.52 เท่า ณ สิน้ปี 2549 

เน่ืองจากการเพ่ิมขึน้ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจากจํานวน 1,816 ล้านบาท เป็น 3,277 ล้านบาทในปี 2550 ส่วน

หนีส้ินที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึง่ปีและการใช้หนีส้ินระยะสัน้ อนัได้แก่ เงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน และเจ้าหนีท้รัสต์รีซีทลดล

งอย่างมากในปี 2550 ในขณะท่ีบริษัทมีหนีส้ินหมนุเวียนหลกั ได้แก่ เจ้าหนีท้รัสต์รีซีท 51 ล้านบาท เจ้าหนีก้ารค้าทัง้สิน้ 8,668 

ล้านบาท ส่วนของเงินกู้ยืมท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปีจํานวน 1,658 ล้านบาท และส่วนของหุ้นกู้ ท่ีถึงกําหนดชําระภายใน

หนึง่ปีทัง้สิน้ 5,500 ล้านบาท 

ณ สิน้ปี 2549 บริษัทมีอัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนีส้ินหมุนเวียน 0.52 เท่า เพ่ิมขึน้จาก 0.34 เท่า ณ สิน้ปี 2548 

เน่ืองจากการเพ่ิมขึน้ของสินทรัพย์หมนุเวียนและการลดลงของหนีส้ินหมนุเวียน ในขณะท่ีบริษัทมีหนีส้ินหมนุเวียนหลกั ได้แก่ 

เงินกู้ ระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 1,000 ล้านบาท เจ้าหนีท้รัสต์รีซีท 1,668 ล้านบาท เจ้าหนีก้ารค้าทัง้สิน้ 6,084 ล้านบาท และ

ส่วนของเงินกู้ยืมท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปีทัง้สิน้ 5,658 ล้านบาท โดยท่ีบริษัทจะนํากระแสเงินสดท่ีได้จากการดําเนินงาน

มาชําระคืนเงินกู้ยืมเพ่ือพฒันาให้โครงสร้างฐานเงินทนุของบริษัทมีความแข็งแกร่งมากขึน้ 

สําหรับปี 2549 อตัราส่วนความสามารถในการชําระดอกเบีย้ของบริษัทเพ่ิมขึน้เป็น 5.67 เท่า เป็นผลจากบริษัทมีกําไรก่อนหกั

ดอกเบีย้ ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าใช้จ่ายตัดจําหน่ายเพ่ิมขึน้และมีต้นทุนการกู้ ยืมท่ีลดลง และในปี 2550 และปี 2551 
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อตัราส่วนความสามารถในการชําระดอกเบีย้ของบริษัทเพ่ิมขึน้เป็น 8.66 เท่า และ 12.72 เท่า ตามลําดบั  จากดอกเบีย้ท่ีลดลง

และกระแสเงินสดจากการดําเนินงานที่สงูขึน้   

สําหรับปี 2549 อตัราส่วนความสามารถในการชําระภาระผกูพนัเท่ากบั 1.12 เท่า ซึง่เพ่ิมขึน้จากปี 2548 เน่ืองมาจากบริษัทมี

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานเพ่ิมขึน้อยา่งมากประกอบกบัมีการกู้ยืมและออกหุ้นกู้ ใหม่มาจ่ายคืนหุ้นกู้ที่ครบกําหนด ใน

ปี 2550 อัตราส่วนความสามารถในการชําระภาระผูกพันเท่ากับ 1.08 ลดลงจากการจ่ายคืนเงินกู้ ท่ีครบกําหนดจํานวนรวม

ทัง้สิน้ 5,658 ล้านบาท แตเ่พ่ิมขึน้เป็น 1.11 ในปี 2551 จากกระแสเงินสดจากการดําเนินงานที่สงูขึน้   

(ข) สภาพคล่อง 

ในระยะเวลา 3 ปีท่ีผ่านมา กระแสเงินสดของบริษัทส่วนใหญ่จะถูกใช้ไปในรูปของการขยายโครงข่ายของบริษัทและชําระคืน

เงินกู้  โดยมีแหล่งท่ีมาของเงินทนุจากเงินสดสทุธิจากกิจกรรมการดําเนินงาน และเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน สําหรับปี 2551 

และ 2550 บริษัทมีกระแสเงินสดสทุธิเพ่ิมขึน้ 3,805 ล้านบาท และ 1,461 ล้านบาท และในปี 2549 บริษัทมีกระแสเงินสดสทุธิ

เพ่ิมขึน้ 649 ล้านบาท  

(1) เงินสดสทุธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมการดําเนินงาน 

ในปี 2551 เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงานมีจํานวนเท่ากับ 19,326 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ร้อยละ 7 จากปี 2550 

ประกอบด้วย 

• เงินสดสทุธิจากกิจกรรมดําเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนีส้ินดําเนินงานจํานวน 18,417 

ล้านบาท ส่วนใหญ่ประกอบด้วยกําไรสุทธิจํานวน 9,329 ล้านบาท และค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย

จํานวน 9,255 ล้านบาท 

ในปี 2550 เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงานมีจํานวนเท่ากับ 17,942 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ร้อยละ 27 จากปี 

2549 ประกอบด้วย 

• เงินสดสทุธิจากกิจกรรมดําเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนีส้ินดําเนินงานจํานวน 13,823 

ล้านบาท ส่วนใหญ่ประกอบด้วยกําไรสุทธิจํานวน 5,841 ล้านบาท และค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย

จํานวน 8,205 ล้านบาท 

สําหรับปี 2549 เงินสดสทุธิจากกิจกรรมดําเนินงานมีจํานวนเท่ากบั 14,110 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จาก 9,188 ล้าน

บาทสําหรับปี 2548 ประกอบด้วย 

• เงินสดสทุธิจากกิจกรรมดําเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนีส้ินดําเนินงานจํานวน 11,91 1 

ล้านบาท ส่วนใหญ่ประกอบด้วยกําไรสุทธิจํานวน 4,938 ล้านบาท และค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย

จํานวน 7,287 ล้านบาท 

(2) เงินสดสทุธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทนุ 

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุในปี 2551 ปี 2550 และ ปี 2549 มีจํานวน 10,903 ล้านบาท 11,120  ล้านบาท และ 

12,806 ล้านบาท ตามลําดบั โดยส่วนใหญ่ใช้สําหรับการลงทุนในการติดตัง้อปุกรณ์โทรคมนาคมและขยายโครงข่าย

โทรศพัท์เคลื่อนที่ของบริษัท 

(3) เงินสดสทุธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน 

ในปี 2551 เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงินมีจํานวนทัง้สิน้ 4,618 ล้านบาท ซึง่เป็นผลมาจาก 

• ได้รับเงินจากการกู้ยืมระยะยาวจํานวน 5,758 ล้านบาท 
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• ชําระเงินกู้ระยะยาวคืน 3,097 ล้านบาท 

• ชําระหุ้นกู้ คืน 5,500 ล้านบาท 

• จ่ายเงินปันผลจํานวน 1,728 ล้านบาท 

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 

• ชําระเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบันการเงินจํานวนเงินรวม 2,400 ล้านบาท และชําระคืนหุ้นกู้ จํานวน 15,448 

ล้านบาท 

• การมีเจ้าหนีท้รัสต์รีซีทลดลงจํานวน 423 ล้านบาท 

12.3.2 แหล่งที่มาของเงนิทุน 

(ก) โครงสร้างเงนิทุน 

ตามงบดลุรวมของบริษัท ณ สิน้ปี 2551 อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทอยู่ในระดบั 0.35 เท่า ลดลงจาก 0.53 

เท่า ณ สิน้ปี 2550 และลดลงจาก 0.86 เท่า ณ สิน้ปี 2549 

(ข) หนีสิ้น 

ตารางสรุปภาระหนีส้ิน 

 หน่วย : ล้านบาท 

 

2549 2550 2551 

จาํนวน 

(ล้านบาท) 

ร้อยละของ

สินทรัพย์

รวม 

จาํนวน 

(ล้านบาท) 

ร้อยละของ

สินทรัพย์

รวม 

จาํนวน 

(ล้านบาท) 

ร้อยละของ

สินทรัพย์

รวม 

สินทรัพย์รวม 95,086 100 100,875 100 104,435 100 

เจ้าหนีก้ารค้า 6,084 6 8,668 9 6,809 7 

เงินกู้ ยืมระยะสัน้และเจ้าหนีท้รัสต์รีซีท 2,668 3 51 0 - 0 

เงินกู้ยืมระยะยาว - ชําระภายในหนึง่ปี 5,658 6 1,658 2 3,097 3 

หุ้นกู้  - ชําระภายในหนึง่ปี - 0 5,500 5 8,000 8 

หุ้นกู้แปลงสภาพ-ชําระภายในหนึง่ปี - 0 - 0 - 0 

รวมเงินกู้ ยืมระยะสัน้ 8,326 9 7,209 7 11,097 11 

รวมหนีสิ้นหมนุเวียน 22,429 24 24,870 25 27,581 26 

เงินกู้ยืมระยะยาว-สุทธิจากส่วนที่ชําระภายใน

หนึง่ปี 

10,911 11 9,253 
9 

10,475 
10 

หุ้นกู้-สทุธิจากสว่นที่ชําระภายในหนึง่ปี 20,000 21 14,500 14 6,500 6 
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2549 2550 2551 

จาํนวน 

(ล้านบาท) 

ร้อยละของ

สินทรัพย์

รวม 

จาํนวน 

(ล้านบาท) 

ร้อยละของ

สินทรัพย์

รวม 

จาํนวน 

(ล้านบาท) 

ร้อยละของ

สินทรัพย์

รวม 

หุ้นกู้ แปลงสภาพ - สุทธิจากส่วนที่ชําระภายใน

หนึง่ปี 

- 0 - 0 - 0 

รวมเงินกู้ยืมระยะยาว - สทุธิ 30,911 33 23,753 24 16,975 16 

รวมเงินกู้ยืม 39,237 41 38,253 38 28,072 27 

รวมหนีส้ิน 53,630 56 49,009 49 44,944 43 

 

ณ สิน้ปี 2551 บริษัทมีหนีส้ินรวมทัง้สิน้ 44,944 ล้านบาท ลดลง 4,065 ล้านบาทจาก ณ สิน้ปี 2550 ท่ีมีจํานวนทัง้สิน้ 49,009 

ล้านบาท โดยเจ้าหนีก้ารค้าลดลง 1,859 ล้านบาท ในปี 2551 บริษัทมีการชําระคืนเงินกู้ ยืมจํานวน 85,917 ล้านบาท โดยมี

หนีส้ินหลกัประกอบไปด้วย เจ้าหนีก้ารค้าทัง้สิน้ 6,809 ล้านบาท เงินกู้ยืมและหุ้นกู้ทัง้สิน้ 28,072 ล้านบาท ซึง่แบ่งเป็นเงินกู้ยืม

ระยะสัน้และหนีส้ินระยะยาวท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึง่ปี รวมทัง้สิน้ 11,097 ล้านบาท เงินกู้ ระยะยาวและหุ้นกู้สทุธิจากส่วน

ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึง่ปีจํานวน 16,975 ล้านบาท 

ณ สิน้ปี 2550 บริษัทมีหนีส้ินรวมทัง้สิน้ 49,009 ล้านบาท ลดลง 4,621 ล้านบาทจาก ณ สิน้ปี 2549 ท่ีมีจํานวนทัง้สิน้ 53,630 

ล้าน โดยเจ้าหนีก้ารค้าเพ่ิมขึน้ 2,734 ล้านบาทซึ่งเพ่ิมขึน้จากการท่ี บมจ. ทีโอที และ บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส ปฎิเส

ธการรับค่าเช่ือมต่อโครงข่าย ส่งผลให้บริษัทต้องค้างไว้ในบญัชีเจ้าหนีก้ารค้า  ในปี 2550 บริษัทมีการชําระคืนเงินกู้ยืมจํานวน 

5,658 ล้านบาท โดยมีหนีส้ินหลกัประกอบไปด้วย เจ้าหนีก้ารค้าทัง้สิน้ 8,668 ล้านบาท เงินกู้ยืมและหุ้นกู้ทัง้สิน้ 30,910 ล้าน

บาท ซึง่แบง่เป็นเงินกู้ยืมระยะสัน้และหนีส้ินระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี รวมทัง้สิน้ 7,158 ล้านบาท เงินกู้ระยะยาว

และหุ้นกู้สทุธิจากสว่นที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึง่ปีจํานวน 23,753 ล้านบาท 

ณ สิน้ปี 2549 บริษัทมีหนีส้ินรวมทัง้สิน้ 53,630 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 3,100 ล้านบาทจาก ณ สิน้ปี 2548 ที่มีจํานวนทัง้สิน้ 50,530 

ล้าน โดยเจ้าหนีก้ารค้าเพ่ิมขึน้ 1,774 ล้านบาทซึ่งเพ่ิมขึน้ตามการเติบโตของธุรกิจ สําหรับเงินกู้ยืมสถาบนัทางการเงินทัง้ระยะ

สัน้และระยะยาว รวมถึงหุ้นกู้ซึง่เป็นหนีส้ินหลกัของบริษัทนัน้ บริษัทมีการชําระคืนเงินกู้ยืมและหุ้นกู้ตามท่ีถึงกําหนดชําระ และ

ได้จดัหาเงินกู้ยืมและออกหุ้นกู้ชดุใหม่มาทดแทนในระหว่างปี 2549 ซึง่ส่งผลกระทบเพียงเลก็น้อยตอ่โครงสร้างทางการเงินของ

บริษัท โดยมีหนีส้ินหลกัประกอบไปด้วย เจ้าหนีก้ารค้าทัง้สิน้ 6,084 ล้านบาท เงินกู้ ยืมและหุ้นกู้ทัง้สิน้ 39,237 ล้านบาท ซึ่ง

แบ่งเป็นเงินกู้ยืมระยะสัน้และหนีส้ินระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึง่ปี รวมทัง้สิน้ 8,326 ล้านบาท เงินกู้ระยะยาวและหุ้น

กู้สทุธิจากสว่นที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึง่ปีจํานวน 30,911 ล้านบาท 

เจ้าหนีก้ารค้าของบริษัทสว่นใหญ่เป็นเจ้าหนีผู้้ขายอปุกรณ์โครงข่ายโทรศพัท์เคลื่อนท่ี รวมทัง้ค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัสญัญาร่วมการ

งานค้างชําระ กสท. และทีโอที ซึ่งในปี 2551 บริษัทมีระยะเวลาชําระหนีเ้ฉลี่ย (ส่วนของการซือ้อปุกรณ์เคร่ืองมือสมัปทาน) 59 

วนั ลดลงจากระยะเวลาชําระหนีเ้ฉลี่ย 79 วนั ในปี 2550  

บริษัทมีนโยบายท่ีจะจัดการหนีส้ิน จึงให้มีการบริหารต้นทุนท่ีเหมาะสมโดยคํานึงถึงระยะเวลาครบกําหนดชําระคืนเงินกู้  

ตลอดจนระดบัความเสี่ยงท่ีมาจากโครงสร้างหนีข้องบริษัท โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2551 บริษัทและบริษัทย่อยมีภาระหนีใ้น

สกลุเงินตราตา่งประเทศคิดเป็นสกลุเงินบาทเท่ากบั 12,072 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 43 บริษัทได้ทําการปิดความ

เสี่ยงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศสําหรับเงินกู้ยืมระยะยาวสกุลเงินต่างประเทศในส่วนของเงิน

ต้นและดอกเบีย้แล้ว  
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จากนโยบายในการจดัการบริหารหนีส้ินของบริษัทดงักลา่ว บริษัทได้มีการระดมเงินทนุในการก่อหนีต้ามลําดบัเวลา ดงันี ้

ปี 2545 

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

ระยะเวลา 8 ปี ทยอยคืนเงินต้น ครบกําหนดปี 2553 ปัจจบุนัมียอดเบิกเงินกู้ เต็มจํานวน 

(2) ออกหุ้นกู้สกลุเงินบาท (TAC09OA) จํานวน 4,000 ล้านบาท เสนอขายตอ่นกัลงทนุ อายหุุ้นกู้  7 ปี ครบกําหนดไถ่ถอนปี 

2552 

(3) ออกหุ้นกู้สกลุเงินบาท (TAC09OB) จํานวน 1,000 ล้านบาท เสนอขายตอ่นกัลงทนุ อายหุุ้นกู้  7 ปี ครบกําหนดไถ่ถอนปี 

2552 

ปี 2546 

(1) ออกหุ้นกู้สกลุเงินบาท (TAC089A) จํานวน 3,000 ล้านบาท เสนอขายตอ่นกัลงทนุ อายหุุ้นกู้  5 ปี ครบกําหนดไถ่ถอนปี 

2551 

(2) ออกหุ้นกู้สกลุเงินบาท (TAC089B) จํานวน 2,500 ล้านบาท เสนอขายตอ่นกัลงทนุ อายหุุ้นกู้  5 ปี ครบกําหนดไถ่ถอนปี 

2551 

(3) ออกหุ้นกู้สกลุเงินบาท (TAC109A) จํานวน 3,500 ล้านบาท เสนอขายตอ่นกัลงทนุ อายหุุ้นกู้  7 ปี ครบกําหนดไถ่ถอนปี 

2553 

ปี 2548 

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

ระยะเวลา 10 ปี ทยอยคืนเงินต้น ครบกําหนดปี 2558 ปัจจบุนัมียอดเบิกเงินกู้ เต็มจํานวน 

(2) เงินกู้ ระยะยาวสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ จํานวน 170 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ECA Tranch A & B) โดยได้รับการอนมุติัจาก

หน่วยงานท่ีให้สินเช่ือเพ่ือสนบัสนนุการสง่ออกจากต่างประเทศของประเทศฟินแลนด์ 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 กับ

กลุ่มเจ้าหนีส้ถาบันการเงินไทยและต่างประเทศ (Syndicated Loan) ระยะเวลา 2 ปี และ 7 ปี ครบกําหนดปี 2550 

และปี 2555 ตามลําดบั วงเงินกู้สกุลเงินบาทชําระคืนเงินต้นครัง้เดียวเม่ือครบกําหนด และวงเงินกู้สกุลเงินเยนญ่ีปุ่ น

ทยอยคืนเงินต้น โดยปัจจบุนัได้ทําการเบิกเงินกู้ เต็มวงเงินทัง้สองวงเงินแล้วในปี 2549  

ปี 2549 

(1) ออกหุ้นกู้สกลุบาท (TAC 098A) จํานวน 3,000 ล้านบาท เสนอขายต่อนกัลงทนุในเดือนสิงหาคม 2549 อายหุุ้นกู้  3 ปี 

ครบกําหนดไถ่ถอนปี 2552 

(2) ออกหุ้นกู้สกลุบาท (TAC 118A) จํานวน 3,000 ล้านบาท เสนอขายต่อนกัลงทนุในเดือนสิงหาคม 2549 อายหุุ้นกู้  5 ปี 

ครบกําหนดไถ่ถอนปี 2554  

(3) เงินกู้ ระยะยาวสกุลเงินบาท วงเงิน 2,000 ล้านบาท และเงินกู้ ระยะยาวสกุลเงินเยนญ่ีปุ่ น วงเงิน 12,000 ล้านเยน กับ

กลุ่มเจ้าหนีส้ถาบันการเงินชัน้นํา ระยะเวลา 5 ปี ครบกําหนดปี 2554 วงเงินกู้สกุลเงินบาท และวงเงินกู้สกุลเงินเยน

ญ่ีปุ่ นทยอยคืนเงินต้น 
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ตารางแสดงวงเงินสินเช่ือและภาระหนี ้ณ วนัที่  31 ธนัวาคม 2551 และกําหนดชําระคืน  

หนีส้ิน วงเงนิ 
ยอดหนีค้งค้าง 

% การปิด
ความเสี่ยง 

รวม 
(ล้านบาท) 

ครบกาํหนด ล้าน 
เหรียญ 

ล้าน 
บาท 

ล้าน 
เยน 

สกุลเงนิดอลลาร์สหรัฐฯ        

1 ECA Tranche A & B 170.0 ล้านเหรียญ 117.6 - - 100 4,611.70 2550-2556 (A) 

2 NIB # 1  30.0 ล้านเหรียญ 11.25 - - 100 476.44 2549-2553 (A) 

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

รวมภาระหนีส้กุลเงนิดอลลาร์สหรัฐฯ 168.85 - - 100 6,732.14  

สกุลเงนิเยนญ่ีปุ่น        

1 2-year Syndicated Loan 9,515 ล้านเยน - - 7,612.00 100 2,521.09 2550-2555 (A) 

 2  5-year Syndicated Loan  12,000ล้านเยน - - 9,000.00 100 2,818,80 26 ก.ย. 2554 (A) 

รวมภาระหนีส้กุลเยนญ่ีปุ่น - - 9,515.00 100 5,339.90  

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

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

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

6 THB Syndicate Loans 2,000 ล้านบาท - 1,500.00 - - 1,500.00 26 ก.ย. 2554 (A) 

รวมภาระหนีส้กุลเงนิบาท -  - - 16,000.00  

ภาระหนีท้ัง้สิน้ 28,072.03  

หมายเหตุ 
(A) = ทยอยชําระ 

(B) = ชําระครัง้เดียวเม่ือครบกําหนด 

 

สําหรับเงินกู้ระยะยาวของบริษัท บริษัทมีหน้าที่จะต้องดํารงฐานะทางการเงิน โดยสรุปคือจะต้องดํารงสดัส่วนหนีส้ินต่อสว่นของ

ผู้ ถือหุ้นในอตัราสว่นไม่เกิน 2 : 1 และไม่จ่ายเงินปันผลเกินกวา่ร้อยละ 50 

(ค) ภาระผูกพัน 

โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมของภาระผกูพนัที่มีตอ่ทรัพย์สินของบริษัทในหมายเหตปุระกอบงบการเงินปี 2551 

(ง) ส่วนของผู้ถือหุ้น  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2551 บริษัทมีทนุจดทะเบียนทัง้สิน้ 4,744 ล้านบาท โดยมีทนุท่ีออกและชําระแล้วทัง้สิน้ 4,736 ล้านบาท 

มีส่วนเกินมลูคา่หุ้นทัง้สิน้ 23,543 ล้านบาท และมีกําไรสะสมท่ียงัไม่ได้จดัสรรทัง้สิน้ 28,964 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 7,602 ล้านบาท

จากกําไรสะสมที่ยงัไม่ได้จดัสรร ณ สิน้ปี 2550 ทัง้สิน้ 21,363 ล้านบาท 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2550 บริษัทมีทนุจดทะเบียนทัง้สิน้ 4,744 ล้านบาท โดยมีทนุท่ีออกและชําระแล้วทัง้สิน้ 4,736 ล้านบาท 

มีส่วนเกินมลูค่าหุ้นทัง้สิน้ 23,543 ล้านบาท และมีกําไรสะสมท่ียงัไม่ได้จดัสรรทัง้สิน้ 21,363 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 5,816 ล้านบาท

จากกําไรสะสมท่ียงัไม่ได้จดัสรร ณ สิน้ปี 2549 ทัง้สิน้ 15,547 ล้านบาท 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2549 บริษัทมีทนุจดทะเบียนทัง้สิน้ 5,114 ล้านบาท โดยมีทนุท่ีออกและชําระแล้วทัง้สิน้ 4,580 ล้านบาท 

มีส่วนเกินมลูค่าหุ้นทัง้สิน้ 20,795 ล้านบาท และมีกําไรสะสมท่ียงัไม่ได้จดัสรรทัง้สิน้ 15,547 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 3,305 ล้านบาท

จากกําไรสะสมท่ียงัไม่ได้จดัสรร ณ สิน้ปี 2548 ทัง้สิน้ 12,242 ล้านบาท 
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12.4 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

ในปี 2551 บริษัทและบริษัทย่อยชําระค่าตอบแทนในการสอบบญัชีให้แก่ผู้สอบบญัชีของบริษัท สํานักงานสอบบญัชีท่ีผู้สอบ

บญัชีสงักดั และกิจการที่เก่ียวข้องกบัสํานกังานสอบบญัชีท่ีผู้สอบบญัชีสงักดัจํานวนรวมทัง้สิน้ 7,441,000 บาท 

12.5 ปัจจัยหลักและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลต่อการดาํเนินงานหรือฐานะการเงนิในอนาคต 

12.5.1 ปริมาณการโทรที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว 

แนวโน้มการชะลอตัวของเศรษฐกิจไทย อันเป็นผลมาจากภาวะถดถอยของเศรษฐกิจชัน้นําของโลก ตลอดจนปัจจัยลบใน

ประเทศ เช่น ภาคการผลิตชะลอตวั ตลอดจนปัญหาการว่างงานซึง่สง่ผลกระทบตอ่รายได้และกําลงัซือ้ของผู้บริโภค และในช่วง

ปลายปี 2550 สถานการณ์ทางการเมืองท่ีนําไปสู่การปิดสนามบิน ประกอบกบัวิกฤตการณ์การเงินโลก ส่งผลลบต่อรายได้จาก

อตุสาหกรรมการท่องเที่ยวจากจํานวนนกัท่องเที่ยวท่ีลดลง จากเหตผุลดงักลา่ว อตัราการขยายตวัทางเศรษฐกิจของประเทศจึง

มีความเสี่ยงท่ีจะเข้าสู่ภาวะถดถอย และมีผลกระทบโดยตรงกับระดบัความเช่ือมัน่ของผู้บริโภค รวมถึงพฤติกรรมการใช้จ่าย

ของผู้บริโภค 

สําหรับอุตสาหกรรมผู้ ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ี อาจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวจากการใช้งานท่ีน้อยลง แต่

อย่างไรก็ตามการใช้งานโทรศพัท์เคลื่อนท่ีในปัจจุบนัถือวา่เป็นสิ่งจําเป็นในชีวิตประจําวนั จึงอาจได้รับผลกระทบน้อยกว่าเม่ือ

เปรียบเทียบกบัอตุสากรรมอื่น อีกทัง้รัฐบาลก็ได้ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพ่ือให้ผู้บริโภคใช้จ่ายกนัมากขึน้ สว่นบริษัทเอง

ก็ได้พฒันารูปแบบการให้บริการตา่ง ๆ เพ่ือลดความเสี่ยงในการยกเลิกการใช้บริการและกระตุ้นการใช้งานให้เพ่ิมมากขึน้  

12.5.2 อัตราการเพิ่มของจาํนวนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่และการขยายตัวของฐานลูกค้า 

ในปี 2551 จํานวนเลขหมายต่อประชากรรวมในปัจจบุนัที่อยู่ท่ีประมาณร้อยละ 94 แล้ว บริษัทยงัเช่ือวา่ตลาดในประเทศไทยยงั

มีโอกาสในการขยายตวัเพ่ิมขึน้อย่างต่อเน่ือง นอกจากนี ้จํานวนเลขหมายต่อประชากรรวมมีแนวโน้มท่ีจะเพ่ิมสงูขึน้ได้อีกมาก 

เน่ืองจากลกูค้า 1 รายอาจเป็นเจ้าของเลขหมายมากกว่า 1 เลขหมายและการพฒันาโครงข่ายอย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้ครอบคลมุ

พืน้ท่ีให้บริการมากขึน้จะส่งผลให้บริษัทสามารถรับลกูค้าเข้ามาใช้บริการได้มากขึน้เช่นกนั ทัง้นีอ้ตัราการเจริญเติบโตอาจไม่สงู

เหมือนในปีที่ผ่านมาเม่ือตลาดผู้ใช้บริการใกล้ถึงจดุอิ่มตวัที่จํานวนเลขหมายตอ่ประชากรรวมใกล้ร้อยละ 100  

12.5.3 การเตบิโตของรายได้จากการให้บริการเสริม 

ในปัจจุบันรายได้จากการให้บริการเสริมยังต่ํากว่ารายได้จากการให้บริการด้านเสียงอยู่มาก แต่ก็มีอัตราการเติบโตอย่างมี

นยัสําคญั โดยในปี 2551 รายได้จากการให้บริการเสริมคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 10.8 ของรายได้จากการให้บริการโทรศพัท์ และ

เพ่ิมขึน้ร้อยละ 39 จากปี 2550 ซึ่งเป็นปัจจัยสําคญัหนึ่งในการสนับสนุนการเติบโตของรายได้จากการให้บริการ ซึ่งส่วนใหญ่

เป็นผลจากการเพ่ิมขึน้ของบริการรับสง่ข้อความตวัอกัษรและข้อความมลัติมีเดีย ตลอดจนบริการด้าน Content ที่ผ่านมาบริษัท

ได้ใช้รายการส่งเสริมการขายต่างๆ เช่น แพ็คเกจท่ีเสนออตัราค่าบริการพิเศษในการใช้บริการเสริมเพ่ือกระตุ้นปริมาณการใช้

งานของลกูค้า นอกจากนีบ้ริษัทได้พฒันาระบบเพ่ืออํานวยความสะดวกในการตัง้คา่เคร่ืองโทรศพัท์และการนําเสนอบริการเสริม

ใหม่ ๆ ท่ีตรงกบัความต้องการของลกูค้าอย่างตอ่เน่ือง รวมทัง้ร่วมมือกบัพนัธมิตรทางธุรกิจในการพฒันา Content เพ่ือนําเสนอ

ตอ่ลกูค้าด้วย อีกทัง้ปริมาณเคร่ืองโทรศพัท์เคลื่อนท่ีท่ีมีฟังก์ชัน่ท่ีสามารถใช้บริการด้านข้อมลูและมลัติมีเดียต่างๆ มีเพ่ิมขึน้ จึง

สามารถรองรับความต้องการของลกูค้าท่ีเพ่ิมขึน้ ทําให้แนวโน้มการใช้งานของบริการเสริมสงูขึน้ในอนาคต 

12.5.4 การพัฒนาของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศไทย 

นอกจากบริการท่ีบริษัทมีให้แก่ลกูค้าในประเทศแล้ว บริษัทยงัให้บริการข้ามแดนอตัโนมติัแก่นกัท่องเที่ยวและนกัธุรกิจที่เดินทาง

มาพํานกัในประเทศไทยอีกด้วย โดยสถานการณ์การท่องเท่ียวในประเทศไทยเป็นปัจจยัหลกัปัจจยัหนึง่ตอ่การพฒันาของรายได้

จากการให้บริการข้ามแดนอัตโนมัติ เน่ืองจากถ้าสถานการณ์การท่องเท่ียวดีขึน้ จํานวนนักท่องเท่ียวจะเพ่ิมขึน้ด้วย และมี

แนวโน้มท่ีจะสง่ผลดีตอ่การเติบโตของรายได้จากการให้บริการข้ามแดนอตัโนมติั 
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12.5.5 ผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียน 

บริษัทและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยนในส่วนท่ีเก่ียวกบัเจ้าหนีก้ารค้าจากการซือ้เคร่ืองมือ

และอปุกรณ์ และหนีเ้งินกู้ ระยะยาวท่ีระบุเป็นเงินตราต่างประเทศ ดงันัน้ หากอตัราแลกเปลี่ยนมีความผนัผวนอย่างมากอาจ

ส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทได้ ดงันัน้เพ่ือเป็นการลดผลกระทบจากความผนัผวนของอตัรา

แลกเปลี่ยน บริษัทมีนโยบายในการเข้าทําสญัญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Exchange Contracts) 

และใช้ธุรกรรมอนุพนัธ์ทางการเงินในการจดัการหนีส้ินของบริษัทตามท่ีบริษัทเห็นสมควร โดยใช้เคร่ืองมือทางการเงินเหล่านี ้

เปลี่ยนเงินตราต่างประเทศให้เป็นเงินสกุลบาทเพ่ือป้องกนัความเสี่ยง และ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 บริษัทได้ทําการป้องกนั

ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้จากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยนเหลา่นีไ้ว้หมดแล้ว 

12.5.6 ผลกระทบจากความผันผวนของอัตราดอกเบีย้ 

การเปลี่ยนแปลงอตัราดอกเบีย้ในตลาดย่อมสง่ผลกระทบตอ่มลูคา่ยติุธรรมของสินทรัพย์ หนีส้ิน รวมถึงดอกเบีย้รับและดอกเบีย้

จ่ายของบริษัท ทัง้นี ้การระดมทุนและการบริหารเงินของบริษัทเป็นปัจจยัท่ีทําให้บริษัทต้องเผชิญกับความเสี่ยงจากความผนั

ผวนของอัตราดอกเบีย้ดังกล่าว บริษัทใช้ตราสารอนุพันธ์เพ่ือลดความเสี่ยงด้านดอกเบีย้จ่าย และอาจจะเข้าทําสัญญา

แลกเปลี่ยนอตัราดอกเบีย้ในกรณีท่ีต้องการปอ้งกนัความเสี่ยงเป็นการเพ่ิมเติม 

12.5.7 การเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม (Interconnection) 

เม่ือวันท่ี 17 พฤษภาคม 2549 ประกาศ กทช. ว่าด้วยการใช้และเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมแห่งชาติ ได้มีผลใช้บังคับ 

ประกาศดงักล่าวได้กําหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการในการใช้และเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม โดยกําหนดให้ผู้ประกอบการ

กิจการโทรคมนาคมมีอิสระในการเจรจาต่อรองข้อกําหนดและเง่ือนไขในการใช้และเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ทัง้นีโ้ดยที่

เง่ือนไขดงักลา่วต้องไม่ขดัหรือแย้งกบักฎหมายและประกาศ กทช. และไม่เป็นการเลือกปฏิบติั อย่างไรก็ตามก่อนทําการเจรจา

กําหนดเง่ือนไขดงักล่าว ผู้ประกอบการกิจการโทรคมนาคมมีหน้าท่ีต้องจดัทําข้อเสนอการใช้และเช่ือมตอ่โครงข่ายโทรคมนาคม

ซึ่งประกอบด้วยข้อกําหนดและเง่ือนไขหลกัในการให้ผู้ประกอบการรายอื่นใช้หรือเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมของตน อาทิ 

อตัราคา่ตอบแทนในการใช้หรือเช่ือมตอ่โครงข่าย เม่ือ กทช. เห็นชอบกบัข้อเสนอดงักลา่วแล้ว ผู้ประกอบการสามารถเข้าเจรจา

ตอ่รองและเข้าทําสญัญาเพ่ือการใช้และเช่ือมตอ่โครงข่ายโทรคมนาคมกบัผู้ประกอบการรายอื่นได้ 

เม่ือวนัที่ 25 สิงหาคม 2549 กทช. ได้ให้ความเห็นชอบในหลกัการตอ่ข้อเสนอที่บริษัทจดัทําและยื่นเสนอให้ กทช. พิจารณา 

เจตนารมณ์ของการประกาศใช้ประกาศ กทช. ว่าด้วยการใช้และเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมแห่งชาติและการใช้อํานาจ

กํากบัดแูลของ กทช. ในเร่ืองนีก้็คือการเสริมสร้างความโปร่งใสและการแข่งขนัท่ีเสรีและเป็นธรรมในกิจการโทรคมนาคม ซึง่ตา่ง

จากการกํากบัดแูลภายใต้กฎหมายเดิมท่ีคูส่ญัญามีอิสระในการเข้าทําสญัญาการเช่ือมตอ่โครงข่ายโดยไม่อยู่ภายใต้หลกัเกณฑ์

ตามกฎหมายและการควบคมุดแูลโดยองค์กรอิสระใดๆ 

ในการกํากบัดแูลภายใต้กฎหมายเดิม บริษัทและผู้ประกอบการรายอื่น (เช่น ทรูมฟู ดีพีซี รวมทัง้ฮทัชิสนั) ต้องประกอบกิจการ

โทรคมนาคมภายใต้การกํากบัของ กสท. และต้องชําระค่าเช่ือมโยงโครงข่ายโทรคมนาคมของทีโอที (Access Charge) ให้แก่ที

โอที แตเ่พียงฝ่ายเดียวโดยไม่มีสิทธิเรียกร้องเก็บคา่เช่ือมโยงโครงข่ายจากทีโอทีแตอ่ย่างใด ปัจจบุนัการใช้และเช่ือมตอ่โครงข่าย

ระหวา่งผู้ประกอบการต้องดําเนินไปโดยสอดคล้องกบั พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม และประกาศ กทช. วา่ด้วยการใช้

และเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมแห่งชาติ ซึง่กําหนดให้มีการกําหนดอตัราค่าตอบแทนหรือค่าบริการท่ีอิงต้นทนุและไม่เลือก

ปฏิบติั และบริษัทยงัมีสิทธิในการเข้าทําสญัญาเช่ือมต่อโครงข่ายเพ่ือเรียกเก็บค่าบริการจากผู้ประกอบการรายอื่นท่ีเช่ือมต่อ

โครงข่ายกบัโครงข่ายของบริษัท บริษัทเช่ือว่าอตัราค่าเช่ือมโยงโครงข่ายของทีโอทีตามสญัญาเช่ือมโยงโครงข่ายท่ีจดัทําขึน้ใน

ช่วงเวลาของกฎหมายเดิมนัน้ไม่สอดคล้องกับหลกัเกณฑ์ตาม พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม และประกาศ กทช. ว่า

ด้วยการใช้และเช่ือมตอ่โครงข่ายโทรคมนาคมแห่งชาติ ดงันัน้ ในวนัที่ 17 พฤศจิกายน 2549 บริษัทจึงได้แจ้งให้ทีโอทีและ กสท. 

ทราบว่าอัตราและการจัดเก็บตามสัญญาเช่ือมโยงโครงข่ายเดิมนัน้ไม่อาจทําได้อีกต่อไป อย่างไรก็ดี บริษัทยินดีท่ีจะชําระ

ค่าตอบแทนให้แก่ทีโอทีในอตัราใหม่ท่ีสอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์ท่ีกฎหมายกําหนด กล่าวคือในอตัราท่ีบริษัทและทีโอทีจะได้ตก
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ลงร่วมกนัโดยสจุริตหรือในอตัราที่ กทช. กําหนด นอกจากนี ้บริษัทยงัได้แจ้งให้ทีโอทีดําเนินการเข้าทําสญัญากบับริษัทในเร่ืองนี ้

โดยเร็ว 

ถึงแม้ว่าทีโอทีได้โต้แย้งว่าบริษัทยงัคงมีหน้าท่ีต้องชําระค่าตอบแทนการเช่ือมโยงโครงข่าย (Access Charge) ในอตัราเดิมที่

กําหนดไว้ในข้อตกลงเร่ือง Access Charge และตอ่มาปฏิเสธไม่รับชําระคา่เช่ือมต่อโครงข่ายสทุธิ (Interconnection Charge) 

ท่ีบริษัทคิดคํานวณตามหลกัเกณฑ์และในอตัราท่ีสอดคล้องกบัท่ีกฎหมายกําหนด และได้ใช้สิทธิโต้แย้งทางศาล โดย ณ วนัท่ี 

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

Charge) ตัง้แตเ่ดือน พฤศจิกายน 2549 – 31 ตลุาคม 2550 พร้อมเบีย้ปรับเงินเพ่ิม เป็นจํานวนเงินทัง้หมด 11,705,066,637.11 

บาท และให้ชําระค่าเช่ือมโยงนับตัง้วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2550 เป็นต้นไปจนกว่าข้อตกลงระหว่างทีโอที กสท และบริษัท จะ

สิน้สดุลงอีกด้วย  ซึ่งต่อมาในวนัที่ 3 พฤศจิกายน 2551 ศาลแพ่งได้จําหน่ายคดี เพราะเห็นว่าคดีนีอ้ยู่ในเขตอํานาจของศาล

ปกครอง ซึ่งจนถึงปัจจุบนั บริษัทก็ยงัไม่ได้รับแจ้งจากศาลปกครองว่าทีโอทีได้ฟ้องร้องต่อศาลปกครองเพ่ือเรียกให้บริษัทชําระ

ค่าเช่ือมโยงโครงข่าย ดังนัน้ ในขณะนี ้ประเด็นดังกล่าวจึงยังมิได้มีคําพิพากษาของศาลว่า การท่ีบริษัทชําระค่าเช่ือมต่อ

โครงข่ายสทุธิ (Net Interconnection Charge) ในอตัราท่ีสอดคล้องกบัข้อกําหนดของ พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม 

และประกาศ กทช. ว่าด้วยการใช้และเช่ือมตอ่โครงข่ายโทรคมนาคมกฎหมายแทนการชําระในอตัราเดิมท่ีกําหนดไว้ในข้อตกลง

เร่ือง Access Charge เป็นการไม่ถูกต้องแต่อย่างใด อย่างไรก็ดี หากองค์กรท่ีเก่ียวข้องหรือศาลมีคําสั่งหรือคําพิพากษาให้

บริษัทต้องชําระค่าเช่ือมโยงโครงข่ายตามสญัญาเช่ือมโยงโครงข่ายให้แก่ทีโอที คําสัง่หรือคําพิพากษาดงักลา่วอาจสง่ผลกระทบ

ตอ่ฐานะการเงินของบริษัท อย่างไรก็ดี จากความเห็นของท่ีปรึกษากฎหมายของบริษัท บริษัทมีความเช่ือมัน่ว่าบริษัทไม่มีภาระ

ที่จะต้องชําระคา่เช่ือมโยงโครงข่ายในอตัราคา่เช่ือมโยงเครือข่าย )Access Charge (ที่ระบไุว้ในข้อตกลง Access Charge เดิม 

เน่ืองจากข้อตกลงดังกล่าวไม่เป็นไปตามหลักกฎหมายในปัจจุบัน )โดยเฉพาะอย่างยิ่งประกาศคณะกรรมการกิจการ

โทรคมนาคมแห่งชาติว่าด้วยการใช้และเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ  .2549 ( และบริษัทได้มีหนงัสอืบอกเลิกข้อตกลงเดิม

แล้ว ดงันัน้ บริษัทเช่ือว่าผลสรุปของข้อพิพาทและกระบวนการยติุธรรมในอนาคตไม่น่าจะส่งผลกระทบอย่างมีสาระสําคญัต่อ

ฐานะการเงินของบริษัท 

12.5.8 ความหลากหลายของรายการส่งเสริมการขาย 

ท่ีผ่านมาการพฒันาการของตลาดโทรศพัท์เคลื่อนท่ีในประเทศไทยและการเติบโตของจํานวนลกูค้าในตลาดโดยรวมมีแนวโน้ม

ผันแปรตามภาวการณ์แข่งขันในตลาดซึ่งผู้ประกอบการรายต่างๆ นําเสนอรายการส่งเสริมการขายต่างๆ แก่ลูกค้า ฉะนัน้ 

รายการส่งเสริมการขายท่ีหลากหลายจะช่วยกระตุ้นยอดขายลกูค้าใหม่และปริมาณการใช้งานของลกูค้า ซึง่จะส่งผลต่อรายได้

จากการให้บริการในท่ีสดุ นอกจากนีร้ายการส่งเสริมการขายท่ีหลากหลายยงัสามารถดงึดดูลกูค้าปัจจบุนัและลกูค้าใหม่ท่ีมีวิถี

ชีวิตและความต้องการการใช้งานท่ีแตกตา่งกนัไปมาใช้บริการหรือเพ่ิมปริมาณการใช้งานในกรณีท่ีเป็นลกูค้าอยู่แล้ว 

12.5.9 การขยายตัวของอัตราส่วนกาํไรจากรายได้ที่เตบิโตขึน้ 

เน่ืองจากต้นทนุส่วนหนึ่งของการให้บริการโทรศพัท์มีลกัษณะเป็นต้นทุนคงท่ีมาจากส่วนประกอบหลกัคือค่าตดัจําหน่ายของ

สิทธิการใช้อปุกรณ์ภายใต้สญัญาร่วมการงาน เม่ือบริษัทสามารถพฒันารายได้จากการให้บริการให้เพ่ิมขึน้อย่างต่อเน่ือง อตัรา

การขยายตวัของกําไรจะมีแนวโน้มสงูขึน้ และสง่ผลถึงการเพ่ิมขึน้ของกําไรด้วย 

12.5.10 การขยายธุรกิจใหม่ผ่านบริษัทย่อยของบริษัท 

บริษัทมีแผนในการขยายธุรกิจใหม่ผ่านบริษัทย่อยของบริษัทเพ่ือรองรับโอกาสและเตรียมความพร้อมในการทําธุรกิจใหม่ๆ ท่ี

เกิดขึน้จากการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบข้อบงัคบัต่างๆ ของหน่วยงานท่ีทําหน้าท่ีกํากบัดแูลกิจการโทรคมนาคม เม่ือบริษัทย่อย

เหลา่นัน้เร่ิมดําเนินการแล้วจะส่งผลให้รายได้ของบริษัทโดยรวมเพ่ิมขึน้ แตท่ัง้นีบ้ริษัทไม่สามารถประเมินหรือกําหนดระยะเวลา

การเร่ิมดําเนินการของบริษัทเหลา่นีไ้ด้เน่ืองจากกฎระเบียบข้อบงัคบัดงักลา่วยงัมีความไม่แน่นอนบางประการ 
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1133  ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

13.1 สรุปสัญญาที่มีสาระสาํคัญ 

เนือ้หาในส่วนนีเ้ป็นการสรุปหรือตดัตอนเฉพาะเนือ้หาของข้อสญัญาบางข้อในสญัญาบางฉบบัที่มีสาระสําคญัซึง่บริษัทได้เข้าทํากบั

คู่สัญญา ทัง้นี ้สญัญาบางฉบับได้ทําขึน้ก่อนท่ีจะมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายและ/หรือกฎระเบียบต่างๆ ท่ีใช้กํากับดูแลกิจการ

โทรคมนาคม ดงันัน้ ข้อสญัญาบางข้อในสญัญาบางฉบบัจึงอาจไม่มีผลใช้บงัคบัเน่ืองจากขดัหรือแย้งกบักฎหมายหรือกฎระเบียบท่ี

ใช้กํากับดแูลกิจการโทรคมนาคมซึ่งได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ข้อมลูที่ระบุต่อไปนีจ้ึงเป็นการนําเสนอข้อสญัญาท่ีสําคญัเพ่ือการ

อ้างอิงเท่านัน้ 

13.1.1 รายละเอียดสัญญาให้ดําเนินการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่าร์และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (“สัญญาร่วม
การงาน”) 

สญัญาร่วมการงานเป็นสัญญาท่ีบริษัทได้ทําขึน้ในขณะท่ี กสท. ยังมีอํานาจผูกขาดในการประกอบกิจการโทรคมนาคม ดังนัน้

สญัญาร่วมการงานจึงมีบทบัญญัติในหลายส่วนท่ีสะท้อนอํานาจผูกขาดของ กสท. ปัจจุบนัอํานาจผูกขาดในการประกอบกิจการ

โทรคมนาคมของ กสท. ได้ถูกยกเลิกไปแล้ว และบริษัทมีสิทธิในการประกอบกิจการโทรคมนาคมได้บนพืน้ฐานของหลกัการการ

แข่งขนัโดยเสรีและอย่างเป็นธรรมตามมาตรา 80 แห่ง พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม 

โดยเหตุท่ีมีการเปลี่ยนแปลงด้านกฎหมายและกฎระเบียบดังกล่าว รวมถึงการยกเลิกอํานาจผูกขาดในการประกอบกิจการ

โทรคมนาคมของ กสท. รายละเอียดข้อสญัญาร่วมการงานที่สรุปไว้ตอ่ไปนีจ้งึเป็นการให้ข้อมลูเพ่ือการอ้างอิงเท่านัน้ 

วันที่ทาํสัญญา วนัที่ 14 พฤศจิกายน 2533 และ 

สญัญาแก้ไขเพ่ิมเติมครัง้ที่ 1/2536 เม่ือวนัที่ 23 กรกฎาคม 2536  

สญัญาแก้ไขเพ่ิมเติมครัง้ที่ 2/2539 เม่ือวนัที่ 20 มิถนุายน 2539 และ 

สญัญาแก้ไขเพ่ิมเติมครัง้ที่ 3/2539 เม่ือวนัที่ 22 พฤศจิกายน 2539 

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

ลักษณะสัญญา กสท. อนญุาตให้บริษัทจดัให้มีการขยายและดําเนินการให้บริการวิทยคุมนาคมระบบ
เซลลูล่าร์เพ่ือเป็นบริการสาธารณะแก่ประชาชนตลอดอายุสญัญาภายใต้การกํากับ
ดแูลของ กสท.  

ค่าตอบแทน ในแง่ของสิ่งตอบแทนท่ีบริษัทต้องชําระให้แก่ กสท. นัน้ ท่ีสําคญัมีอยู่ 2 ประการ คือ 
(1) การโอนกรรมสิทธิในเคร่ืองและอปุกรณ์ทัง้หมดท่ีบริษัทจดัหามาตลอดระยะเวลา
การให้บริการแก่ประชาชนตามอายุสัญญาให้แก่ กสท. และ (2) การชําระส่วนแบ่ง
รายได้ตลอดระยะเวลาการให้บริการซึ่งกําหนดชําระเป็นรายปี (โดยบริษัทมีการ
ประกันรายได้ขัน้ ต่ําให้แก่  กสท. ในรูปของส่วนแบ่งรายได้ขัน้ ต่ําด้วย) ทั ง้นี ้
ค่าตอบแทนดงักล่าว (รวมถึงส่วนแบ่งรายได้ขัน้ต่ํา) เป็นการให้คา่ตอบแทนเน่ืองจาก
บริษัทจะได้รับผลประโยชน์จากการดําเนินกิจการในแต่ละปี ดังนัน้ หากเกิดเหตุ
สดุวิสยัขึน้ในปีใดเป็นเหตใุห้บริษัทไม่อาจดําเนินการให้บริการได้ บริษัทและ กสท. มี
หน้าท่ีตามสญัญาร่วมการงานท่ีจะต้องเจรจาปรับส่วนแบ่งรายได้ขัน้ต่ํารายปีด้วยเหตุ
และผล 
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 บริษัทตกลงจะชําระผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ กสท. เป็นรายปี คิดเป็นอตัราร้อยละ
ของรายได้จากการให้บริการตามสัญ ญ านี  ้ก่อนหักค่าใช้จ่าย ค่าภาษี  และ
คา่ธรรมเนียมต่าง ๆ จากการให้บริการ ผลประโยชน์ตอบแทนแตล่ะปีท่ี กสท. จะได้รับ
มีดงันี ้

 ปีที่ 1 - 4 ร้อยละ 12 

ปีที่ 5 ร้อยละ 25 

ปีที่ 6 - 15 ร้อยละ 20 

ปีที่ 16 - 20 ร้อยละ 25 

ปีที่ 21 - 27 ร้อยละ 30 

 ทัง้นี ้เพ่ือเป็นการประกนัรายได้ให้กบั กสท. บริษัทยินยอมชําระผลประโยชน์ตอบแทน
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 
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 ถ้าสญัญาร่วมการงานเกิดสิน้สดุลงก่อนถึงกําหนด บริษัทย่อมไม่มีภาระท่ีจะต้องจ่าย
ผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ตามระยะเวลาของสญัญาร่วมการงานท่ีเหลือ แต่ กสท. 
อาจมีสิทธิเรียกค่าเสียหายจากบริษัทได้ถ้าหากบริษัททําผิดสัญญา ซึ่งก็ เป็น
ข้อกําหนดของสญัญาทัว่ไป 

ลักษณะการชาํระผลตอบแทน บริษัทต้องชําระเงินค่าผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ กสท. เป็นรายงวด ๆ ละ 3 เดือน 
เป็นจํานวนเงินงวดละเท่า ๆ กนัของแต่ละปีของการดําเนินการตามสญัญา โดยบริษัท
จะต้องชําระภายใน 30 วันนับแต่วันสิน้งวดนัน้ ๆ และยินยอมส่งมอบผลประโยชน์
ส่วนท่ีจะต้องชําระเพ่ิมขึน้จากผลประโยชน์ตอบแทนขัน้ต่ําให้ กสท. ทัง้จํานวนภายใน 
90 วนัหลงัจากวนัครบ 12 เดือนของการดําเนินงานในแต่ละปี โดยบริษัทจะต้องจดัส่ง
งบดุลและงบกําไรขาดทุนให้ กสท. ตรวจสอบภายใน 90 วนันับจากวนัปิดงวดบัญชี
ประจําปีของบริษัท 

การเลิกสัญญา สญัญาจะสิน้สดุลงหรือระงบัสิน้ไปด้วยกรณีตอ่ไปนี ้

เม่ือสญัญาครบกําหนด 

(1) เม่ือ กสท.บอกเลิกสญัญาเน่ืองจากบริษัทไม่ปฎิบัติตามสญัญา หรือปฎิบัติผิด
สัญญาข้อหนึ่งข้อใดและทําให้ กสท.ได้รับความเสียหายและบริษัทมิได้
ดําเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน 90 วนันบัแต่วนัท่ีได้รับแจ้งเป็นหนงัสือจาก 
กสท. 

(2) เม่ือคูส่ญัญาทัง้สองฝ่ายตกลงกนัเลิกสญัญา 

(3) เม่ือบริษัทล้มละลาย 

(4) เม่ือ กสท. บอกเลิกสัญญาในกรณีท่ีบริษัทตกเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตาม พรบ. 
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว และ กสท. ได้แจ้งให้บริษัททราบเป็นหนงัสือ
ลว่งหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 90 วนั 

 ในกรณีที่มีการเลิกสญัญา (ทําให้บริษัทไม่อาจให้บริการตามสญัญาร่วมการงานได้อีก
ตอ่ไป) สญัญาร่วมการงานได้ระบใุห้ กสท. และบริษัทมีสทิธิและหน้าท่ีโดยสรุปดงันี ้

(1) บริษัทต้องส่งมอบอาคารสถานท่ีบางแห่งซึ่งใช้เป็นสถานที่ติดตัง้เคร่ืองและ
อปุกรณ์ตามที่ระบุในสญัญาร่วมการงาน และ/หรือ เคร่ืองและอปุกรณ์ท่ีตกเป็น
กรรมสิทธิของ กสท. คืนให้แก่ กสท.  

(2) บริษัทและ กสท. จะต้องตรวจสอบและชําระหนีท่ี้ค้างชําระให้เสร็จสิน้ภายใน 
120 วนั 

(3) บริษัทต้องโอนหลกัประกันการใช้บริการทัง้หมดท่ีบริษัทได้รับจากผู้ ใช้บริการ 
และสัญญาใช้บริการให้แก่ กสท. ภายใน 90 วัน และ กสท. จะคืนหนังสือคํา้
ประกนัของธนาคารที่บริษัทมอบไว้ให้ กสท. คืนให้แก่บริษัทตอ่ไป 

(4) บริษัทจะต้องแจ้งให้ กสท. ทราบถึงการปรับปรุงใด ๆ เก่ียวกบัการให้บริการ  

(5) บริษัทต้องจดัการฝึกอบรมแก่เจ้าหน้าท่ี กสท.  

(6) ในกรณีที่บริษัททําผิดสญัญา กสท. มีสิทธิปรับบริษัทและริบหลกัประกนัท่ีบริษัท
ได้ให้ไว้กับ กสท. (หนังสือคํา้ประกันธนาคาร) ทัง้นี ้การเรียกเบีย้ปรับจะไม่ตัด
สิทธิ กสท. ในการเรียกร้องคา่เสียหายจากบริษัทในการไม่ปฏิบติัตามสญัญา 
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เง่ือนไขอื่น ๆ (1) บริษัทเป็นผู้จัดหาเคร่ือง รวมทัง้อะไหล่และอุปกรณ์ในส่วนท่ีเป็นโครงข่ายการ
ให้บริการ โดยบริษัทจะโอนเคร่ืองและอุปกรณ์ดังกล่าวให้เป็นกรรมสิทธิของ 
กสท. และ กสท. ให้สิทธิบริษัทในการใช้ทรัพย์สินนีเ้พ่ือนําไปให้บริการแต่เพียงผู้
เดียวตลอดอายสุญัญา 

(2) กสท. อนุญาตให้บริษัทใช้สถานท่ีของ กสท. เพ่ือติดตัง้เคร่ืองและอุปกรณ์
ตลอดจนอาคารสําหรับติดตัง้เคร่ืองและอุปกรณ์ โดยบริษัทไม่ต้องชําระค่าเช่า
หรือค่าตอบแทนอื่นใดให้แก่ กสท. และในกรณีท่ีบริษัทต้องการใช้อาคารอื่น
นอกเหนือจากนีเ้พ่ือเป็นสถานท่ีติดตัง้เคร่ืองมือและอุปกรณ์ บริษัทจะต้องแจ้ง
ขออนมุติัจาก กสท. ก่อน ซึ่งหากสถานท่ีดงักล่าวบริษัทไม่ได้มีกรรมสิทธิ บริษัท
ต้องทําการเช่าในนามของบริษัท โดยบริษัทเป็นผู้ออกค่าเช่าและค่าใช้จ่ายใด ๆ 
เองทัง้สิน้ 

(3) ในกรณี ที่  กสท. จะต้องปฏิบั ติตามกฎหมายท่ี เก่ียวกับการอนุญ าตให้
ผู้ประกอบการเอกชนให้บริการโทรคมนาคมและแข่งขนักันโดยเสรีท่ีไม่มีอยู่ใน
ปัจจบุนัแต่มีการบงัคบัใช้ในอนาคต กสท. ไม่ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายใด 
ๆ ที่เกิดขึน้ตามสญัญานีใ้ห้แก่บริษัท 

(4) ในการดําเนินงานตามสญัญาไม่ว่าการบริหาร การหาผู้ ใช้บริการ การโฆษณา 
หรือการทํานิติกรรมใด ๆ กับบุคคลภายนอกหรือผู้ ใช้บริการ บริษัทจะต้องเป็น
ผู้ รับผิดชอบและดําเนินการเองในนามบริษัท โดย กสท. จะไม่รับผดิชอบในภาระ
ผกูพนัทัง้หลายที่บริษัทมีตอ่บคุคลภายนอก 

(5) ตลอดอายุสญัญา บริษัทจะไม่ขออนุญาตตัง้สถานีวิทยุคมนาคมและใช้เคร่ือง
วิทยุโทรคมนาคมตาม พรบ. วิทยุโทรคมนาคม พ.ศ. 2498 เพ่ือการให้บริการ
วิ ท ยุ ค ม น า ค ม ระ บ บ เซ ล ลู ล่ า ร์ ไ ม่ ว่ า ระ บ บ ใด แ ก่ ส า ธ า รณ ช น จ า ก
กรมไปรษณีย์โทรเลข สถานีวิทยุคมนาคมทัง้หมดท่ีใช้ในการให้บริการตาม
สญัญาจะต้องเป็นสถานีวิทยคุมนาคมของ กสท. 

(6) บริษัทต้องไม่รับจดัให้บริการวิทยคุมนาคมระบบเซลลลูา่ร์หรือรับขยายโครงข่าย
การให้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่าร์จากหน่วยงานหรือบุคคลอื่นอันมี
ลักษณะเป็นการแข่งขันหรือน่าจะเกิดความเสียหายต่อการให้บริการตาม
สญัญานี ้

(7) บริษัทเป็นผู้ ชําระภาษีและหรือค่าธรรมเนียมใดๆ ตามกฎหมายท่ีเกิดจากการ
ให้บริการนี ้

(8) บริษัทยินยอมให้ตวัแทนของ กสท. เข้าเป็นกรรมการบริหารของบริษัทในส่วนท่ี
เก่ียวกบัการดําเนินงานบริการวิทยคุมนาคมระบบเซลลลูา่ร์ด้วยอย่างน้อย 1 คน  

(9) ในการเรียกเก็บเงินคา่ใช้บริการหรือคา่ธรรมเนียมจากผู้ใช้บริการ บริษัทสามารถ
ลดหรือยกเว้นการเรียกเก็บได้ในกรณีที่บริษัทจัดรายการส่งเสริมการขายของ
บริษัทตามความเหมาะสมกบัภาวะตลาด 

(10) บริษัทจะแต่งตัง้บุคคลอื่นเป็นตวัแทนเพ่ือจดัให้บริการ (Service Provider) ของ
บริษัทไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจาก กสท. ก่อน โดยการ
แต่งตัง้ตวัแทนเพ่ือจดัให้บริการดงักล่าวไม่ทําให้บริษัทหลดุพ้นความรับผิดตาม
สญัญานี ้การกระทําใด ๆ ของตวัแทนถือเสมือนเป็นการกระทําของบริษัทและ
ผกูพนับริษัททกุประการ 

(11) ในกรณีท่ี กสท. ทําสญัญาให้ผู้ประกอบการเอกชนรายอื่นดําเนินการให้บริการ
วิทยคุมนาคมระบบเซลลลู่าร์ในลกัษณะเดียวกนั โดยมีข้อกําหนด เง่ือนไข อตัรา

 



สว่นที่ 2 บริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์  บริษัท โทเท่ิล แอค็เซ็ส คอมมนูิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 

ข้อ 13 ขอ้มูลอืน่ ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง 
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คา่บริการ และ/หรืออตัราสว่นแบง่เงินผลประโยชน์ตอบแทนทีแตกตา่งไปทีทําให้
บริษัทเสียเปรียบในประการท่ีสําคญัหรือมีผลกระทบในทางลบต่อบริษัท บริษัท
และ กสท. จะพิจารณาร่วมกนัเพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมแก่บริษัท 

 

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

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

วา่ด้วยการใช้และเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ซึง่กํากบัดแูลระบบการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมระหวา่งผู้ประกอบการต่าง ๆ 

ปัจจุบนัการเช่ือมต่อโครงข่ายจึงต้องเป็นไปตามข้อกําหนดของ พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคมและประกาศ กทช. ว่าด้วย

การใช้และเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมดังกล่าว ดังนัน้ บริษัทจึงมีสิทธิและหน้าท่ีในการเช่ือมต่อสัญญาณกับโครงข่ายของ

ผู้ประกอบการรายอื่นตาม พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม และประกาศ กทช. ดงักลา่ว 

ข้อมลูเก่ียวกบัสญัญาเช่ือมโยงโครงข่าย พ.ศ. 2537 ดงัตอ่ไปนีจ้งึเป็นการสรุปข้อมลูเพ่ือการอ้างอิงเท่านัน้ 

วันที่ทาํสัญญา วนัที่ 22 กมุภาพนัธ์ 2537  

ลักษณะสัญญา ทีโอทีได้เปลีย่นแปลงคา่เช่ือมโยงสญัญาณของผู้ใช้โทรศพัท์ของบริษัทเข้ากบัโครงข่าย
ของทีโอทีที่เรียกเก็บจากบริษัท โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือบริษัทสามารถประกอบกิจการ
ให้บริการด้านโทรคมนาคมบนพืน้ฐานที่เท่าเทียมกบัผู้ประกอบการรายอื่น กลา่วคือ 
เอไอเอส มากขึน้ ทัง้นี ้ในขณะนัน้เอไอเอสดําเนินการให้บริการวิทยคุมนาคมระบบ
เซลลลูา่ร์ภายใต้สญัญาที่ทํากบัทโีอท ี

ค่าตอบแทน ทีโอทีจะคิดคา่เช่ือมโยงโครงข่ายตามหลกัเกณฑ์ ดงันี ้

(1) ตามจํานวนเลขหมายที่มีผู้ เช่าในอตัราเลขหมายละ 200 บาทตอ่เดือน  

หมายเหตุ ทีโอทีตกลงลดคา่เช่ือมโยงโครงข่ายลงเลขหมายละ 22 บาทตอ่เดือน 

(2) คร่ึงหนึ่งของส่วนแบ่งรายได้ที่ กสท. ได้รับจากบริษัทตามสญัญาระหว่าง กสท. 
และบริษัท ยกเว้นส่วนแบ่งรายได้จากการใช้บริการระหว่างโทรศัพท์เคลื่อนท่ี
ภายในเครือข่ายของ กสท. และบริษัท 

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

วิธีการชาํระค่าตอบแทน บริษัทยินยอมชําระค่าเช่ือมโยงโครงข่าย ค่าเช่าวงจรเช่ือมโยง หรือเงินที่ต้องชําระอื่น
ใดที่ต้องชําระให้แก่ทีโอทตีามกําหนดเวลา 

หมายเหตุ 
เม่ือวนัที่ 17 พฤศจิกายน 2549 บริษัทได้แจ้งให้ทีโอทีและ กสท. ทราบแล้ววา่อตัราและการเก็บคา่เช่ือมโยงโครงข่ายดงักลา่วเป็นการ
กระทําท่ีขดัและแย้งต่อกฎหมายท่ีบงัคบัใช้ในปัจจบุนั และเม่ือวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2550 บริษัทได้แจ้งยกเลิกข้อตกลงดงักล่าวกบัที
โอทีแล้ว (โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในส่วนที่  2 ข้อ 3.2.4 (ช) – ข้อกําหนดเก่ียวกับการใช้และเช่ือมต่อโครงข่าย 
(Interconnection) และข้อ 1. (ค) – ภาระต้นทุนของบริษัทในการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมกับผู้ประกอบการบางรายยงัไม่
ชดัเจน) 
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ข้อ 13 ขอ้มูลอืน่ ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง 
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13.1.3 ข้อตกลงระหว่างองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยกับการส่ือสารแห่งประเทศไทย เร่ือง การคิดค่าเช่ือมโยง  
โครงข่ายโทรศัพท์เคล่ือนที่แบบใช้บัตรจ่ายเงินล่วงหน้า (Prepaid Card) ของบริษัท (“สัญญาเช่ือมโยงโครงข่าย 
พ.ศ. 2544”) 

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

ว่าด้วยการใช้และเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ซึ่งกําหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการในการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมระหว่าง

ผู้ประกอบการ ปัจจุบนัการเช่ือมต่อโครงข่ายต้องเป็นไปตามข้อกําหนดของ พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม และประกาศ 

กทช. ว่าด้วยการใช้และเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ดงันัน้ บริษัทจึงมีสิทธิและหน้าท่ีในการเช่ือมต่อสญัญาณกบัโครงข่ายของ

ผู้ประกอบการรายอื่นตาม พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม และประกาศ กทช. ดงักลา่ว 

ข้อมลูเก่ียวกบัสญัญาเช่ือมโยงโครงข่าย พ.ศ. 2544 ตามรายละเอียดข้างลา่งนีจ้งึเป็นการสรุปข้อมลูเพ่ือการอ้างอิงเท่านัน้ 

วันที่ทาํสัญญา วนัที่ 2 เมษายน 2544 

ลักษณะสัญญา (1) บริษัทตกลงชําระคา่เช่ือมโยงโครงข่ายสําหรับเลขหมายโทรศพัท์เคลื่อนท่ีแบบใช้
บัตรเติมเงินล่วงหน้าให้แก่ทีโอทีในอัตราร้อยละ 18 ของราคาหน้าบัตร (รวม
ภาษีมลูคา่เพ่ิม)  

(2) กสท. ตกลงชําระค่าเช่ือมโยงโครงข่ายสําหรับเลขหมายโทรศพัท์เคลื่อนท่ีแบบใช้
บตัรเติมเงินล่วงหน้าให้แก่ทีโอทีเป็นจํานวนคร่ึงหนึ่งของส่วนแบ่งรายได้ท่ี กสท. 
ได้ รับ จ าก บ ริษั ท  ย ก เว้น ส่ วน แ บ่ งราย ได้ จ าก ก ารใช้ บ ริก ารระ ห ว่ าง
โทรศพัท์เคลื่อนที่ภายในเครือข่ายของ กสท. และบริษัท 

หมายเหตุ 
เม่ือวนัที่ 17 พฤศจิกายน 2549 บริษัทได้แจ้งให้ทีโอทีและ กสท. ทราบแล้ววา่อตัราและการเก็บคา่เช่ือมโยงโครงข่ายดงักลา่วเป็นการ
กระทําท่ีขดัและแย้งต่อกฎหมายท่ีบังคบัใช้ในปัจจุบัน (โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในส่วนที่ 2 ข้อ 3.2.4 (ช) – ข้อกําหนด
เก่ียวกับการใช้และเช่ือมต่อโครงข่าย (Interconnection) และข้อ 1. (ค) – ภาระต้นทุนของบริษัทในการเช่ือมต่อโครงข่าย
โทรคมนาคมกบัผู้ประกอบการบางรายยงัไม่ชดัเจน) 

 

13.1.4 สัญญาการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมระหว่าง (1) บริษัทและทรูมูฟ (2) บริษัทและเอไอเอส (3) บริษัท
และบจ. ทริปเปิลท ีบรอดแบนด์ (4) บริษัทและบจ. ดีแทค เนทเวอร์ค และ (5) บริษัทและบจ. ดจิติอล โฟน 

สญัญาการเช่ือมตอ่โครงข่ายโทรคมนาคมได้จดัทําขึน้ระหว่างคู่สญัญา โดยจดัทําเป็นสญัญากรณีที่บริษัทเป็นผู้ให้เช่ือมตอ่โครงข่าย

ฉบบัหนึง่และกรณีท่ีบริษัทเป็นผู้ขอเช่ือมต่อโครงข่ายอกีฉบบัหนึ่ง ปัจจบุนับริษัทได้เข้าทําสญัญาการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม

ดงักล่าวกับคู่สญัญา 5 ราย ประกอบด้วย (1) ทรูมฟู เม่ือวนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2549 (2) เอไอเอส เม่ือวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2549  

(3) บจ. ทริปเปิลที บรอดแบนด์ เม่ือวนัท่ี 22 ธันวาคม 2549 (4) บจ. ดีแทค เนทเวอร์ค เม่ือวนัท่ี 9 กรกฎาคม 2550 และ (5) บจ. 

ดิจิตอลโฟน เม่ือวนัที่ 16 กรกฎาคม 2550 

สญัญาการเช่ือมตอ่โครงข่ายโทรคมนาคมข้างต้นมีสาระสําคญัที่คล้ายกนั ดงันี ้

อายุสัญญา มีผลใช้บงัคบัตลอดไปจนกระทัง่ถกูบอกเลิกตามข้อกําหนดของสญัญา 

หน้าที่ของผู้ให้เช่ือมต่อโครงข่าย (1) จดัให้ผู้ขอเช่ือมต่อโครงข่ายเช่ือมต่อโครงข่ายเข้ากบัโครงข่ายโทรคมนาคมของ
ผู้ให้เช่ือมตอ่โครงข่ายได้ที่จดุเช่ือมตอ่ใด ๆ ที่มีความเป็นไปได้ทางเทคนิค 

(2) จดัหาสถานที่หรือพืน้ที่ตามที่ผู้ขอเช่ือมต่อโครงข่ายร้องขอใช้โครงสร้างพืน้ฐาน
ดงักล่าว ณ จุดเช่ือมต่อในอตัราอ้างอิงต้นทนุ (Cost-based Basis) รวมถึงการ
จดัเตรียมสิ่งอํานวยความสะดวก โครงสร้างพืน้ฐาน และสาธารณปูโภคตา่ง ๆ  



สว่นที่ 2 บริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์  บริษัท โทเท่ิล แอค็เซ็ส คอมมนูิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 

ข้อ 13 ขอ้มูลอืน่ ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง 
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(3) จดัระเบียบการเข้าสถานทีและการทํางานร่วมกนั และจดัทําคู่มือการปฏิบติังาน
และบํารุงรักษา 

(4) ยินยอมให้ผู้ ขอเช่ือมต่อโครงข่ายเข้าไปซ่อมแซมหรือบํารุงรักษาอุปกรณ์ใน
สถานท่ีหรือพืน้ท่ีรวมได้ตามความเหมาะสมตลอดเวลา 

หน้าที่ของผู้ขอเช่ือมต่อโครงข่าย (1) รับผิดชอบค่าใช้จ่ายและดูแลอุปกรณ์และทรัพย์สินนับจากจุดเช่ือมต่อไปทาง
โครงข่ายของผู้ขอเช่ือมต่อโครงข่าย ซึ่งขอใช้อาคารสถานท่ี สาธารณูปโภค และ
สิ่งอํานวยความสะดวกอื่น ๆ เป็นต้น  

(2) ยินยอมและให้ความร่วมมือกบัผู้ ให้เช่ือมต่อโครงข่ายในขัน้ตอนการตรวจตราใน
อาคารสถานที่เม่ือมีเหตอุนัสมควร  

(3) ห้ามโอนสิทธิการใช้อาคารสถานท่ีไม่ว่ากรณีใด ๆ ไปให้บคุคลอื่นใช้หรือยอมให้
บคุคลอื่นเข้าครอบครอง เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจาก
เจ้าของอาคารสถานท่ีและ/หรือผู้ให้ใช้อาคารสถานท่ี 

หน้าที่ของคู่สัญญาทัง้สองฝ่าย (1) รายงานเหตเุสียหายตามหลกัเกณฑ์การใช้งานและการบํารุงรักษาท่ีคูส่ญัญาจะ
ได้ร่วมกนักําหนดขึน้ภายหลงัวนัทําสญัญานีโ้ดยเร็วท่ีสดุเท่าท่ีจะเป็นไปได้ 

(2) ร่วมประชุมกําหนดรายละเอียดการทํางาน เช่น การประมาณการทราฟฟิค 
(Traffic) 

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้เพื่อประโยชน์ของ
ตนเอง 

คู่สญัญาแต่ละฝ่ายมีหน้าท่ีรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการซ่อมบํารุงอปุกรณ์ในส่วนท่ีเป็น
กรรมสิทธิหรืออยู่ในความครอบครองของตนเอง ค่านํา้ ค่าไฟฟ้า และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
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 6 กุมภาพนัธ์ 2552 ต่อผู้สอบบญัชีและ

กรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญของระบบการควบคุมภายใน 

รวมทัง้การกระทําท่ีมิชอบที่อาจมีผลกระทบตอ่การจดัทํารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย 

ในการนี ้เพ่ือเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารท่ีข้าพเจ้าได้รับรองความถกูต้องท่ีเป็นชดุเดียวกนั ข้าพเจ้าได้

มอบหมายให้ นายปรีย์มน ป่ินสกุล เป็นผู้ ลงลายมือช่ือกํากับเอกสารนีไ้ว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ        

นายปรีย์มน ป่ินสกลุ กํากบัไว้ ข้าพเจ้าจะถือวา่ไม่ใช่ข้อมลูท่ีข้าพเจ้าได้รับรองความถกูต้องของข้อมลูไว้ 

 ช่ือ-นามสกุล ตาํแหน่ง  ลายมือช่ือ 

Mr. Tore Johnsen 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. Sigve Brekke รองประธานกรรมการ ................................................... 

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

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

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

6.  Mr. Tore Johnsen กรรมการ ................................................... 

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

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

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

10.  Mr. Knut Snorre Bach Corneliussen กรรมการ ................................................... 

 

ผู้รับมอบอาํนาจ 

นายปรีย์มน ป่ินสกลุ ผู้ช่วยรองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร กลุม่การเงินและบญัชี ...................................................       
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จํานวน 
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ประวตัิการทํางาน 5 ปี ย้อนหลงั 

ประเภทธุรกิจของบริษัทที่กรรมการและ

ผู้บริหารเป็นกรรมการอยู่ในปัจจบุนั 

นายบญุชยั เบญจรงคกลุ 
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2527-2542 

 

ประธานกรรมการ  

บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนูิเคชัน่ 

ประธานกรรมการ  

บจก. เบญจจนิดา โฮลดิง้  

ประธานกรรมการ  

บจก. ไพรเวท พร็อพเพอร์ตี ้ 

ประธานมลูนิธิสํานึกรักบ้านเกิด 

ประธานสหกรณ์ร่วมด้วยช่วยกนั จํากดั 

กรรมการ บจก. ยไูนเตด็ ดิสทริบิวชัน่ บิซซเินส  

ประธานมลูนิธิอนรัุกษ์นกเงือก 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

บมจ. ยไูนเต็ด คอมมนูเิกชัน่ อินดสัตรี 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  

บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนูิเคชัน่ 

กรรมการผู้จดัการ  

บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนูิเคชัน่ 

ประธานกรรมการบริหาร 

บมจ. ยไูนเต็ด คอมมนูเิกชัน่ อินดสัตรี  

 

- ให้บริการโทรศพัท์เคลือ่นที ่

 

 

 

- ให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ (ห้องชดุ) 

 

 

- จําหน่ายโทรศพัท์เคลื่อนที ่
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Mr.Sigve Brekke 

(กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม) 

รองประธาน

กรรมการ 

15 ธ.ค. 2502 

 

ไม่มี 900,000 ปริญญาโท 

 

 

 

 

ปริญญาตรี 

 

 

 

ปริญญาตรี 

 

 

Master Degree in Public 

Administration, John F. 

Kennedy School of 

Government 

Harvard University, USA 

 Bachelor Degree  Program in 

Management, Norwegian 

School of Management, 

Buskerud, Norway 

Degree in Business and 

Administration  

Telemark College, Norway 

ก.ย.51-ปัจจบุนั 

 

 

ส.ค.51-ปัจจบุนั 

 

ก.พ. 49–ส.ค.51 

 

ก.พ.49-ธ.ค.50 

 

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 

กรรมการ และ Executive Vice President Telenor 

Group, Head of Region Asia, Telenor Asia Pte. 

Ltd. 

  รองประธานกรรมการ  

  บมจ. โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนูิเคชัน่ 

 กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

 บมจ. โทเทิ่ล แอค็เซ็ส คอมมนูิเคชัน่ 

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  

 บมจ. ยไูนเต็ด คอมมนูิเกชัน่ อนิดสัตรี 

- 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 ่
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ผู้บริหารเป็นกรรมการอยู่ในปัจจบุนั 

Mr. Stephen Woodruff 

Fordham 

กรรมการ 3 ก.พ. 2494 ไม่มี - ปริญญาโท 

  

MA Jurisprudence, Oxford 

University, UK  

 

2550-ปัจจบุนั 

 

 

 

 

2546-ปัจจบุนั 

2538-ปัจจบุนั 

2541-2546 

2541-2543 

2529-2541 

-  ประธานกรรมการกําหนดค่าตอบแทน กรรมการ  

อิสระและกรรมการตรวจสอบ  

บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนูิเคชัน่ 

-  กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหา  

บมจ. โทรีเซนไทย เอเยนต์ซส์ี 

Partner, Wikborg Rein 

Chairman, Masterbulk Pte Ltd 

Consultant, Watson, Farley & Williams 

Managing Director, Argonaut Shipping Pte Ltd 

Partner, Sinclair Roche & Temperley 

 

- ให้บริการโทรศพัท์เคลือ่นที ่

 

 

 

นายจลุจติต์ บณุยเกต ุ กรรมการ 27 ก.ย. 2486 

 

ไม่มี - ปริญญาโท 

 

ปริญญาตรี 

รัฐศาสตร์มหาบณัฑิต 

Kent State University, USA 

นิตศิาสตร์บณัฑิต  

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

2549-ปัจจบุนั 

 

 

2547-ปัจจบุนั 

 

2547-ปัจจบุนั 

 

2543- ปัจจบุนั 

 

2541-2546 

 

2541-2546 

 

2537-2541 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการ

กําหนดค่าตอบแทน 

บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนูิเคชัน่ 

ประธาน  

บมจ. เอกรัฐ เอนจเินียร่ิง 

รองประธานกรรมการบริหาร 

บจก. คิงพาวเวอร์ อินเตอร์เนชัน่แนลกรุ๊ป 

กรรมการอิสระ  

บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนูิเคชัน่ 

กรรมการอํานวยการ  

บจก. ไทยออยล์ เพาเวอร์  

กรรมการอํานวยการ  

บจก. ไทยออยล์  

รองกรรมการอํานวยการ  

บจก. ไทยออยล์  

 

 

 

 

-  ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า 

 

- จําหน่ายสินค้าปลอดภาษี 

 

- ให้บริการโทรศพัท์เคลือ่นที ่

 

 

 

- ธุรกิจนํา้มนั 
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นายสนุทร โภคาชยัพฒัน์ กรรมการ 1 ต.ค. 2480 

 

ไม่มี - ปริญญาตรี นิตศิาสตร์บณัฑิต 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

2548-ปัจจบุนั 

 

2547-ปัจจบุนั 

2544--2545 

2543-ปัจจบุนั 

 

 

2537-2538 

2537-2538 

2517-ปัจจบุนั  

 

2517-ปัจจบุนั 

รองประธานกรรมการ 

บมจ. ซีวีดี เอ็นเตอร์เทนเมนท์ 

ที่ปรึกษา บริษัท ไฟว์สตาร์ โปรดกัชัน่ จํากดั  

ประธานกรรมการบริหาร บมจ. การบินไทย 

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการ

กําหนดค่าตอบแทน  

บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนูิเคชัน่ 

กรรมการ องค์การโทรศพัท์แห่งประเทศไทย 

ประธานกรรมการ การรถไฟแห่งประเทศไทย 

ที่ปรึกษา บริษัท บางกอกเอน็เตอร์เทนเมนท์  จํากดั 

(ช่อง 3) 

กรรมการ หวัหน้าสํานกังานทนายความ  

บริษัท สํานกังานชยัพฒัน์ จํากดั 

 

 

 

 

 

 

- ให้บริการโทรศพัท์เคลือ่นที ่

 

 

 

 

 

-   สํานกังานทนายความ 

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

 

 

 

Certified 

Financial 

Analyst 

Master of Science, the 

Norwegian School of 

Economics and Business 

Administration, Norway 

The Norwegian School of 

Business Administration in 

Berge 

2549-ปัจจบุนั 

 

 

ก.พ.48-ปัจจบุนั 

 

2548-ปัจจบุนั 

2547-ปัจจบุนั 

2547-ม.ค.49 

2543-2547 

- Executive Vice President, and Head of Global 

Coordination, Telenor ASA 

-  Director, Telenor Doo, Serbia 

กรรมการ  

บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนูิเคชัน่ 

Director, Telenor Mobile, Norway 

Director, Digi, Malaysia  

COO, Telenor International Mobile 

CFO, Telenor International and Telenor Mobile 

 

 

 

 

- ให้บริการโทรศพัท์เคลือ่นที ่

- ธุรกิจโทรคมนาคม 

- ให้บริการโทรศพัท์เคลือ่นที ่
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Mr.Knut Borgen 

(กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม) 

กรรมการ  8 ต.ค. 2503 

 

ไม่มี - ปริญญาโท 

 

 

ปริญญาตรี 

Master of Business 

Administration, 

University of Michigan, USA 

B.A. Economics,  

San Jose State University, 

USA  

 

2551-ปัจจบุนั 

ก.พ.49–ปัจจบุนั 

 

2549-ปัจจบุนั 

 

 

 

2548-ปัจจบุนั 

 

2548-2550 

 

2544-2549 

2541-2544 

 

กรรมการ Telenor Asia Pte Ltd. 

กรรมการ  

บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนูิเคชัน่ 

-  Senior Vice President, Business Development, 

Telenor Asia Pte Ltd. 

-  Vice President, Business Development, 

Telenor Asia (ROH) Ltd. 

กรรมการ  

บจก. ไทย เทลโค โฮลดิง้ส์ 

กรรมการ 

บมจ. ยไูนเต็ด คอมมนูเิกชัน่ อินดสัตรี  

Finance Director, Telenor Asia Pte Ltd. 

Finance Manager, Telenor Mobile 

Communications AS  

 

 

- ให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนที ่

 

 

 

 

 

- ธุรกิจโทรคมนาคม 
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ผู้บริหารเป็นกรรมการอยู่ในปัจจบุนั 

Mr. Knut Snorre Bach 

Corneliussen 

 

กรรมการ 1 มี.ค.2515 ไม่มี - Ex-MBA 

 

 

 

 

ปริญญาโท 

 

 

 

ปริญญาโท 

 

 

 

 

ปริญญาตรี 

Executive Master of Business 

Administration in Strategic 

Management, Norwegian 

School of Economics and 

Business Adm. (NHH) 

Master of Science in Telecom 

and Electronics, the 

Norwegian Institute of 

Technology (NTH)  

Studies towards a Master 

Degree in Social Economy 

(MA) Passed Bachelor Art 

level (B.Art), Oslo University 

(UiO) 

College Engineer in Computer 

Engineering (B.Sc), Oslo 

College of Engineering (OIH) 

ม.ค.51-ปัจจบุนั 

 

2551–ปัจจบุนั 

 

2548-2551 

 

2546-2548 

  2545-2546 

2544-2545 

 

2539-2544 

กรรมการ และกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 

บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนูิเคชัน่ 

Senior Advisor in Business development, Telenor, 

ASA  

Senior Advisor in the mobile operations division, 

Telenor, ASA 

Operational Manager, Telenor, Nordic 

Chief Technology Officer, Paradial, Norway 

Project Office Manager for a design unit in 

Stockholm, Ericsson, Sweden 

Global Product Manager for IP Multimedia 

servers, Ericsson, Norway 
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ผู้บริหารเป็นกรรมการอยู่ในปัจจบุนั 

นายสมพล  จนัทร์ประเสริฐ กรรมการ 17 มิ.ย. 

2495 

 

ไม่มี 3,900 ปริญญาโท 

 

ปริญญาโท 

 

ปริญญาตรี 

 

ปริญญาบตัร 

 

 

 

บริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

วิศวกรรมไฟฟ้า 

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

วิศวกรรมไฟฟ้า 

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

วิทยาลยัปอ้งกนัราชอาณาจกัร 

 

ก.ค.49-ปัจจบุนั 

 

ก.พ.52-ปัจจบุนั 

 

มิ.ย.51-ปัจจบุนั 

 

มี.ค. 50-มิ.ย.51 

ก.ค.49– มี.ค.50 

 

พ.ค.48–ธ.ค.48 

 

เม.ย.48–มิ.ย.49 

 

มี.ค.47–เม.ย.48 

 

2539-2547 

 

2537-2539 

 

2536-2537 

 

2533-2537 

 

2520-2533 

 

2517-2520 

กรรมการ 

บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนูิเคชัน่ 

รักษาการ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ (สายงานธุรกิจ

การตลาด) บมจ. กสท โทรคมนาคม 

รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ (สายงานธุรกิจบรอด

แบนด์) บมจ. กสท โทรคมนาคม 

ที่ปรึกษาอาวโุส  ระดบั 13 บมจ. กสท โทรคมนาคม 

รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ (สายงานเทคโนโลยี

สารสนเทศ) บมจ. กสท โทรคมนาคม 

รักษาการ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ (สายงานตลาด

และการขาย)  บมจ. กสท โทรคมนาคม 

รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ (สายงานร่วมกิจการ) 

บมจ. กสท โทรคมนาคม 

รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ (สายงานกลยทุธ์องค์กร) 

บมจ. กสท โทรคมนาคม 

ผู้อํานวยการ ฝ่ายบริการโทรคมนาคมทางข้อมลู 

การสื่อสารแห่งประเทศไทย 

ผู้อํานวยการ กองสื่อสารข้อมลู 

การสื่อสารแห่งประเทศไทย 

ผู้อํานวยการ กองนโยบายและแผน 

การสื่อสารแห่งประเทศไทย 

ผู้ช่วยผู้อํานวยการ กองสื่อสารข้อมลู 

การสื่อสารแห่งประเทศไทย 

วิศวกร กองโทรเลข 

การสื่อสารแห่งประเทศไทย 

นายชา่งตรี กองโทรคมนาคมในประเทศ 

กรมไปรษณีย์โทรเลข 

 

- ให้บริการโทรศพัท์เคลือ่นที ่

 

- กิจการสื่อสาร ไปรษณีย์ และ

โทรคมนาคม 
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วนัเดือนปีเกิด 

ความสมัพนัธ์ 

กบั 

ผู้บริหารอื่น 

จํานวน 

หุ้นที่ถือ 

 

คณุวฒุทิางการศกึษา 

 

ประวตัิการทํางาน 5 ปี ย้อนหลงั 

ประเภทธุรกิจของบริษัทที่กรรมการและ

ผู้บริหารเป็นกรรมการอยู่ในปัจจบุนั 

Mr.Tore Johnsen  

(กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม) 

กรรมการและ

ประธาน

เจ้าหน้าที่

บริหาร 

3 ก.พ. 2491 ไม่มี - ปริญญาโท 

 

International 

Business 

Management  

Master of Science, University 

of Trondheim 

Norwegian School of 

Economics and Business 

Administration  

  ก.ย.51-ปัจจบุนั 

 

ส.ค.47–ส.ค.51 

 

ก.พ.44–ส.ค.47 

 

ม.ค.43–ก.พ.44 

 

ก.ย.42-ธ.ค.42 

 

  2537 - 2542 

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, บมจ.โทเทิ่ล 

แอ็คเซ็ส คอมมนูิเคชัน่ 

Chief Executive Officer, Telenor Pakistan Pvt  

Ltd, Pakistan 

Chief  Executive Officer, DiGi Telecomunications 

Sdn Bhd, Malaysia 

General Manager Corporate Strategy, Digi 

Telecomunications Sdn Bhd, Malaysia 

Support to Telenor Acquisition activities in Asia, 

Telenor Asia Pte Ltd, Singapore 

Project Director, Telenor International, Mobility 

 

นางพตัราภรณ์ สโิรดม รองประธาน

เจ้าหน้าที่

บริหาร กลุม่ 

People 

28 ม.ค.2515 

 

ไม่มี - ปริญญาโท 

 

 

 

ปริญญาตรี 

 

 

 

 

Master of  Business 

Administration, The George 

Washington University, 

Washington DC, USA 

เศรษฐศาสตร์บณัฑิต 

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ก.พ.49-ปัจจบุนั 

 

2545–2549 

 

2543–2545 

 

2539-2542 

 

 

รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร กลุม่ People  

บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนูิเคชัน่ 

Head of Investor Relations 

บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนูิเคชัน่ 

Investor Relations and Business Analyst 

บมจ. ผลิตไฟฟ้า 

Economic Officer, Office of Economic and 

Financial Affairs, Royal Thai Embassy in 

Washington DC 

 

- 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 

 

2543-2544 

 

2540-2542 

 

2537-2540 

รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร กลุม่การเงินและบญัชี 

บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนูิเคชัน่ 

 Director Business Development, Telenor Asia 

Senior Vice President, Telenor International 

Mobile 

Senior Vice President  Corporate Development, 

Dyno Nobel 

Senior Vice President Finance & Strategy, Dyno 

Industrier 

Corporate Controller, Dyno Industrier 

 

- ให้บริการโทรศพัท์เคลือ่นที ่
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ประเภทธุรกิจของบริษัทที่กรรมการและ

ผู้บริหารเป็นกรรมการอยู่ในปัจจบุนั 

นายชยัยศ จิรบวรกลุ ผู้อํานวยการ

อาวโุส 

31 ต.ค.2510 ไม่มี - ปริญญาโท 

 

 

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 

 

พ.ย.40- พ.ย.42 

 

พ.ย.39-พ.ย.40 

ผู้อํานวยการอาวโุส สายงานธุรกิจโพสต์เพด บมจ. โท

เทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนูิเคชัน่ 

ผู้อํานวยการอาวโุส สายงานพฒันาพาณิชย์ บมจ. โท

เทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนูิเคชัน่ 

ผู้อํานวยการกลุม่งานการตลาด บมจ. โทเทิล่ แอ็คเซ็ส 

คอมมนูิเคชัน่ 

รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารอาวโุส สว่นกลยทุธ์ทาง

การตลาดและการวางแผน บริษัท ฮทัชินสนั ซีเอที ไวร์

เลส มลัติมีเดยี จํากดั 

ผู้จดัการฝ่ายกลยทุธ์และพฒันาการค้าปลีก บริษัท 

เชลล์ ออยล์ โปรดกัส์ ภมิูภาคเอเชีย แปซิฟิก 

ผู้จดัการบริษัทค้าปลกี บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย 

จํากดั  

ผู้จดัการฝ่ายพฒันาผลติภณัฑ์ (Fleet Card) บริษัท 

เชลล์แห่งประเทศไทย จํากดั 
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ประเภทธุรกิจของบริษัทที่กรรมการและ

ผู้บริหารเป็นกรรมการอยู่ในปัจจบุนั 

นายธนา เธียรอจัฉริยะ รองประธาน

เจ้าหน้าที่

บริหาร กลุม่

พาณิชย์ 

16 ก.พ.2512 ไม่มี - ปริญญาโท 

 

 

ปริญญาตรี 

Master of Business 

Administration, 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 คอมมนูเิคชัน่ 

ผู้ช่วยผู้อํานวยการ Investment Banking Group  

บริษัทหลกัทรัพย์เอกธํารง จํากดั 

 

- ให้บริการโทรศพัท์เคลือ่นที ่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ธุรกิจหลกัทรัพย์ 

Mr.Rolf Marthinusen รองประธาน

เจ้าหน้าที่

บริหาร กลุม่

เทคโนโลย ี

08 พ.ย.2498 ไม่มี - ปริญญาโท 

 

 

ปริญญาตรี 

Electronic and Computer 

Engineering, Ostfold College 

of Engineering 

Electronics, the Norwegian 

University of Science and 

Technology, Norway 

 

 

ก.ย.50– 

ปัจจบุนั 

ส.ค.47–2550 

 

มิ.ย.45–2547 

 

ม.ค.44-พ.ค.45 

 

 

ส.ค.43-พ.ค.45 

เม.ษ 39-2543 

 

2536-2539 

รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารกลุม่เทคโนโลยี บมจ.     

โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนูิเคชัน่ 

รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารกลุม่เทคโนโลยี Maxis, 

Malaysia  

ผู้ช่วยรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่เทคโนโลยี 

บมจ.โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนูิเคชัน่ 

Senior Vice President  for Network & Technology 

for Telenor’s mobile operations in Europe and 

Asia 

กรรมการ Stavtelesot, Russia 

GSM Project Manager, Norconsult telematics, 

Saudi Telecom, Saudi Arabia 

Head of the Network Planning department, 

Telenor Mobile 

 

- ให้บริการโทรศพัท์เคลือ่นที ่
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Mr. Roar Wiik Andreassen รองประธาน

เจ้าหน้าที่บริหาร 

ฝ่ายกลยทุธ์ และ 

พฒันาธุรกิจ 

14 ก.ย. 2510 ไม่มี - ปริญญาโท 

 

 

 

 

ปริญญาตรี 

Master of Business and 

Administration in Accounting 

and Tax Law, the Norwegian 

School of Management, BI 

Sandvika, Norway 

Business Economics (part time 

courses), Harstad University 

College, Norway 

  ม.ค.52-ปัจจบุนั 

 

  2550-2551 

 

 

2547-2550 

 

  2547 

 

 

 2543-2547 

 2539-2543 

 2537 

 

 2535-2537 

รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร ฝ่ายกลยทุธ์ และ พฒันา

ธุรกิจ บมจ. โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนูิเคชัน่ 

- กรรมการ, บมจ. โทเทิ่ล แอค็เซ็ส คอมมนูิเคชัน่ 

- Senior Vice President, Corporate Development , 

Telenor Asia (ROH) Ltd., 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Telenor Real Estate, 

Norway 

รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารกลุม่การเงิน 

Avinor Group, Norwegian Air Traffic and Air 

Management, Norway 

กรรมการ, Telenor Group Finance, Norway 

Manager, KPMG Consulting AS, Norway 

Research Assistant, the Norwegian School of 

Management, Norway 

IT Coordinator, ABS & SGP Pumper, Norway 

 

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  บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส 

คอมมนูิเคชัน่ 

 

 

น.ส. ทิพยรัตน์ แก้วศรีงาม  รองประธาน

เจ้าหน้าที่บริหาร 

กลุม่ลกูค้า 

12 พ.ค. 2512 ไม่มี - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ,  Saint Louis 

University, Missouri, USA  

ก.พ.51-ปัจจบุนั 

 

ก.พ.50-ม.ค.51 

 

2550 

 

มี.ค.46-ธ.ค.49 

รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร กลุม่ลกูค้า บมจ. โทเทิ่ล 

แอ็คเซ็ส คอมมนูิเคชัน่ 

หวัหน้าสายงาน การจดัการโครงการทางด้านกลยทุธ์ 

บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนูิเคชัน่ 

ผู้ช่วยผู้อํานวยการ ฝ่ายผลติภณัฑ์และช่องทางการ

บริการ ธนาคาร กรุงเทพ (จํากดั) มหาชน 

Marketing Specialist, Asia-Pacific Marketing 

Practice, McKinsey and Company (Thailand) 

 

หมายเหตุ จํานวนหุ้นทีถื่อได้นบัรวมหุ้นของคู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะไว้แล้ว 



เอกสารแนบ 2 : รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการของบริษทัย่อย (ณ ส้ินปี 2551)



เอกสารแนบ 2 - รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการของบริษทัย่อย

รายช่ือบริษทั/ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

รายช่ือกรรมการ

นายปรยีม์น ป่ินสกุล / / / / / / / / /

Mr. Gunnar Bertelsen / / /

นายธนา เธยีรอจัฉรยิะ /

นายปกรณ์ พรรณเชษฐ์ /

นายอมฤต ศุขะวณชิ / / /

นางสาวอนงค ์พานชิเจรญินาน / / / / / / /

Orangefield Trust (Nederland) B.V.  /

นายชเยนทร ์ค านวณ /

นายวาสนพงศ ์วชิยัยะ /

นายณฐัชยั อึ๊งศรวีงศ์ /

นายพฤหสั ไชยราช /

นายเวชยุทธ แสงประสทิธิ ์ /

นายธรรมนูญ อิม่ทัว่ /

นางสาวจรยิา อศัวเพชรกลู /

นางสาวกาญจนา เทีย่งสตัย์ /

นายสุพมติร กองเพช็ร /

/ = กรรมการ

หมายเหตุ

1 = บรษิทั เวลิดโ์ฟน ชอ็ป จ ากดั 6 = บรษิทั วภิาวด ีออฟฟิต บลิดิง้ จ ากดั 11 = บรษิทั ยไูนเตด็คอมมนูเิกชัน่ อนิดสัตร ีจ ากดั (มหาชน)

2 = บรษิทั แทค พรอ็พเพอรต์ี ้จ ากดั 7 = บรษิทั พบับลคิ เรดโิอ จ ากดั 12 = บรษิทั เพยส์บาย จ ากดั

3 = บรษิทั อสีเทริน์ บชิ จ ากดั    8 = บรษิทั ดแีทค อนิเตอรเ์นต เซอรว์สิ จ ากดั 13 = บรษิทั แฟต ดกีร ีจ ากดั

4 = บรษิทั แทค เซอรว์สิ จ ากดั 9 = บรษิทั ดแีทค เนทเวอรค์ จ ากดั 14 = บรษิทั ครเีอ ้จ ากดั

5 = บรษิทั แทค ไฟแนนซ ์จ ากดั 10 = บรษิทั ดแีทค บรอดแบนด ์จ ากดั



เอกสารแนบ 3 : รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการของบริษทัย่อย (ณ ส้ินปี 2551)

 



 ข้อมูลการด ารงต าแหน่งของผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคุมในบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เก่ียวข้อง
บริษัท

รายช่ือ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
นายบญุชยั  เบญจรงคกลุ X / / X / / / X /
Mr. Tore Johnsen //
Mr. Sigve Brekke / /
Mr. Knut Borgen /
Mr. Ragnar H. Korsaeth /
Mr. Roar Wiik Andreassen /
Mr. Stephen Woodruff Fordham /
นายจลุจิตต์  บญุยเกตุ / //
นายสมพล จนัทร์ประเสริฐ /
นายสนุทร  โภคาชยัพฒัน์ /
Mr. Rolf Marthinusen ///
Mr. Terje Borge ///
นายปรีย์มน  ป่ินสกลุ /// / / / / / / / / /
นายธนา  เธียรอจัฉริยะ /// /
นางพตัราภรณ์ สิโรดม ///
นางสาวทิพยรัตน์ แก้วศรีงาม ///
Mr. Andrew McBean ///
นายวรวฒัน์ ปรีดาภทัรากลุ ///
นายปกรณ์ พรรณเชษฐ์ /// /
นายวชัรพงษ์ ศิริพากย์ ///
นายชยัยศ จิรบวรกลุ ///
นายเกษชญง สกาวรัตนานนท์ ///

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

1 = บริษัท เวลิด์โฟน ช็อป จ ากดั 8 = บริษัท ดีแทค อินเตอร์เนต เซอร์วสิ จ ากดั 15 = บริษัท ฟรีเควนซ่ี มีเดีย จ ากดั 21 = บริษัท เทเลนอร์ โกลบอล เซอร์วสิ เอเอส** 28 = บริษัท ส านกัขา่ว ไอ.เอ็น.เอ็น จ ากดั

2 = บริษัท แทค พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั 9 = บริษัท ดีแทค เนทเวอร์ค จ ากดั (เลกิด าเนินกิจการแล้วและอยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการช าระบญัชี ) 22 = บริษัท เทเลนอร์ เอเอสเอ**     (ช่ือเดิม บริษัท ส านกัขา่ว ไอ.เอ็น.เอ็น (ประเทศไทย) จ ากดั)

3 = บริษัท อีสเทิร์น บชิ จ ากดั    10 = บริษัท ดีแทค บรอดแบรนด์ จ ากดั 16 = บริษัท ยไูนเต็ด ดิสทริบวิชัน่ บซิซิเนส จ ากดั 23 = บริษัท เทเลนอร์ คอนซลัท์ เอเอส** 29 = บริษัท เศรษฐกิจร่วมด้วยชว่ยกนั จ ำกดั 

4 = บริษัท แทค เซอร์วสิ จ ากดั 11 = บริษัท ยไูนเต็ดคอมมนิูเกชัน่ อินดสัตรี จ ากดั (มหาชน) 17 = บริษัท ยไูนเต็ดเทเลคอม เซลส์ แอนด์ เซอร์วสิเซส จ ากดั 24 = บริษัท เทเลนอร์ เอเชีย พีทีอี แอลทีดี** 30 = บริษัท เอกรำย จ ำกดั

5 = บริษัท แทค ไฟแนนซ์ บี.ว.ี** 12 = บริษัท เพย์สบาย จ ากดั 18 = บริษัท ยไูนเต็ด อินฟอร์เมชัน่ ไฮเวย์ จ ากดั 25 = บริษัท เบญจจินดา โฮลดิง้ จ ากดั 31 = บริษัท คิง เพำเวอร์ สวุรรณภมิู จ ำกดั 

6 = บริษัท วภิาวดี ออฟฟิต บลิดิง้ จ ากดั 13 = บริษัท แฟต ดีกรี จ ากดั 19 = บริษัท ห้องเย็นและการเกษตรสากล จ ากดั 26 = บริษัท บางแสนทาวน์เฮ้าส์ จ ากดั 32 = บริษัท บบี ีแอสเซ็ทส์ แมเนจเม้นท์ จ ากดั
7 = บริษัท พบับลคิ เรดิโอ จ ากดั 14 = บริษัท ครีเอ้ จ ากดั 20 = บริษัท คอนเนควนั จ ากดั 27 = บริษัท ไพรเวท พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั

* ข้อมลู ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2551

** บริษัทที่จดทะเบยีนในตา่งประเทศ

บริษัทยอ่ย บริษัทที่เก่ียวข้องบริษัทร่วม
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ส่วนที่ ส่วนที่  1 1  

ข้อมูลสรุปข้อมูลสรุป  ((EExxeeccuuttiivvee  SSuummmmaarryy))  

 

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนูิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นหนึ่งในผู้ นําด้านการให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนที่ในประเทศ

ไทยโดยได้เร่ิมให้บริการในระบบ Analog AMPS ย่านความถ่ี 800 เมกะเฮิรตซ์ในปี 2534 และเร่ิมให้บริการในระบบ Digital 

GSM ย่านความถ่ี 1800 เมกะเฮิรตซ์ในปี 2537 การให้บริการดงักลา่วอยูภ่ายใต้สญัญาร่วมการงานกบั กสท. เป็นระยะเวลา 27 

 ปีซึง่จะสิน้สดุในปี 2561  โดยเป็นสญัญาร่วมการงานในรูปแบบของสญัญา ”สร้าง-โอน-ดําเนินการ” (Build-Transfer-Operate) 

ซึง่บริษัทจะเป็นผู้ลงทนุสร้างโครงข่ายพร้อมกบัโอนกรรมสิทธิของอปุกรณ์โครงข่ายเหลา่นัน้ให้แก ่กสท. ทนัที โดย กสท. ให้สิทธิ

แก่บริษัทในการใช้อุปกรณ์โครงข่ายเหล่านัน้ตลอดอายุสัญญาร่วมการงานแต่เพียงผู้ เดียว และบริษัทมีสิทธิดําเนินกิจการ

ให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีแก่ประชาชนโดยต้องชําระส่วนแบ่งรายได้ให้กบั กสท. เพ่ือแลกกบัสิทธิในการใช้คลื่นความถ่ีท่ีได้รับ

การจัดสรร (โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในข้อ 13.1.1 – รายละเอียดสญัญาให้ดําเนินการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบ

เซลลลู่าร์และสญัญาแก้ไขเพ่ิมเติม) ในปี 2537 และปี 2544 ซึ่งเป็นช่วงเวลาก่อนการประกาศใช้ประกาศ กทช. ว่าด้วยการใช้

และเช่ือมตอ่โครงข่ายโทรคมนาคม บริษัทได้เข้าทําสญัญาเช่ือมโยงโครงข่าย พ.ศ. 2537 และสญัญาเช่ือมโยงโครงข่าย พ.ศ. 2544 

เพ่ือเช่ือมโยงโครงข่ายโทรคมนาคมของบริษัทเข้ากับโครงข่ายโทรคมนาคมของทีโอที ตามสัญญาดังกล่าวบริษัทต้องชําระ

คา่ตอบแทนให้แก่ทีโอทีในอตัราเดือนละ 200 บาทต่อเลขหมายสําหรับลกูค้าระบบรายเดือนและในอตัราร้อยละ 18 ของมลูค่าบตัร

เติมเงินท่ีจําหน่ายให้แก่ลกูค้าระบบเติมเงิน (โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในสว่นท่ี 2 ข้อ 13.1 – สรุปสญัญาท่ีมีสาระสําคญั) 

อย่างไรก็ดี ในปัจจุบนัการใช้และเช่ือมต่อโครงข่ายระหว่างผู้ประกอบการรวมทัง้บริษัทต้องดําเนินไปโดยสอดคล้องกับ พรบ. 

การประกอบกิจการโทรคมนาคม และประกาศ กทช. ว่าด้วยการใช้และเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ซึ่งกําหนดให้มีการ

กําหนดอตัราค่าตอบแทนหรือค่าบริการท่ีเป็นธรรม สะท้อนต้นทุน และไม่เลือกปฏิบติั บริษัทจึงได้แจ้งไปยงัทีโอทีเพ่ือยกเลิก

ข้อตกลงการเช่ือมโยงโครงขา่ยโทรคมนาคมเดิมทัง้สองฉบบัในเดือนพฤศจิกายน 2550 เม่ือวนัที่ 16 พฤศจิกายน 2550 ทีโอทีได้

ยื่นฟ้องต่อศาลแพ่งเรียกร้องให้บริษัท และ กสท. ร่วมกันชําระค่าเช่ือมโยงโครงข่าย (Access Charge) ช่วงระหว่างวนัท่ี 17 

พฤศจิกายน 2549 ถึงวนัท่ี 31 ตุลาคม 2550 พร้อมดอกเบีย้และภาษีมูลค่าเพ่ิม รวมเป็นเงินทัง้หมด 11,705 ล้านบาท และ

ขอให้ชําระคา่เช่ือมโยงโครงข่าย (Access Charge) นบัตัง้แตว่นัที่ 1 พฤศจิกายน 2550 เป็นต้นไปจนกวา่ข้อตกลงระหวา่งทีโอที 

กสท. และบริษัทจะสิน้สดุลง และให้ชําระดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ 1.25 ต่อเดือนนบัแต่วนัผิดนดัชําระของแต่ละงวดจนกว่าจะ

ชําระให้แก่ทีโอทีครบถ้วน และเม่ือวนัท่ี 3 พฤศจิกายน 2551 ศาลแพ่งและศาลปกครองมีความเห็นว่า คดีนีอ้ยู่ในเขตอํานาจ

พิจารณาของศาลปกครอง ศาลแพ่งจึงมีคําสัง่ให้จําหน่ายคดีออกจากสารบบความ คดีแพ่งจึงเป็นอนัยติุ อย่างไรก็ดี ทีโอทีมี

สิทธิท่ีจะนําคดีซึง่ศาลแพ่งมีคําสัง่ให้จําหน่ายคดีออกจากสารบบความไปยื่นฟ้องตอ่ศาลปกครองได้ ซึง่ขณะนี ้บริษัทยงัไม่ได้รับ

แจ้งจากศาลปกครองวา่ทีโอทีได้ยื่นฟ้องบริษัทตอ่ศาลปกครองในเร่ืองดงักลา่ว 

ตัง้แตปี่ 2544 เป็นต้นมา บริษัทใช้ช่ือทางการค้า “ดีแทค” (DTAC) โดยมีจํานวนสถานีฐาน GSM เพ่ิมเป็น 9,701 สถานี ณ สิน้ปี 

2551 จาก 8,166 สถานี ณ สิน้ปี 2550 ซึ่งครอบคลมุพืน้ที่ 76 จงัหวดัทัว่ประเทศหรือครอบคลมุมากกว่าร้อยละ 90 ของพืน้ที่ที่

มีประชากรอาศยัอยู่ และเป็นผู้ให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีรายใหญ่อนัดบัสองของประเทศ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2551 บริษัทมี

ลกูค้าประมาณ 18.7 ล้านเลขหมาย โดยเป็นลกูค้าระบบรายเดือน (Postpaid) จํานวน 2.5 ล้านเลขหมายและลกูค้าระบบเติม

เงิน (Prepaid) จํานวน 16.2 ล้านเลขหมาย หรือคิดเป็นส่วนแบ่งทางการตลาดประมาณร้อยละ 30.2 ของจํานวนผู้ ใช้บริการ

โทรศพัท์เคลื่อนท่ีทัง้หมดของประเทศ ซึง่เพ่ิมขึน้จาก 15.8 ล้านเลขหมายในปี 2550 โดยเป็นลกูค้าระบบรายเดือนจํานวน 2.1 

ล้านเลขหมายและลกูค้าระบบเติมเงินจํานวน 9.8 ล้านเลขหมาย คิดเป็นอตัราการเติบโตที่ร้อยละ 18.5 

บริษัทให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทัง้แบบเสียง (Voice) และแบบไม่มีเสียง (Non-Voice) ให้กับลูกค้าในระบบรายเดือนและ

ระบบเติมเงิน รวมถึงลกูค้ากลุ่มองค์กรธุรกิจในหลายรูปแบบด้วยกนั โดยบริการแบบไม่ใช่เสียงรวมถึงการให้บริการการสื่อสาร

ทางด้านข้อมลู การให้บริการ SMS การให้บริการ MMS โลโก้ (Logo) สกรีนเซฟเวอร์ (Screensaver) การดาวน์โหลดเสียงเรียก

เข้า (Ringtone) และการให้บริการอินเตอร์เน็ตทางโทรศัพท์เคลื่อนท่ี รวมทัง้บริการเสริมอื่น ๆ ซึ่งบริษัทดําเนินการให้บริการ
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สว่นที่ 1 หน้า 2  

 

ร่วมกบัพนัธมิตรทางธุรกิจผู้พฒันา Content (Content Provider) นอกจากนี ้บริษัทยงัให้บริการโทรศพัท์ข้ามแดนอตัโนมติัแก่

ลูกค้าที่นําโทรศัพท์เคลื่อนที่ไปใช้งานในต่างประเทศ และลูกค้าของผู้ ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในต่างประเทศท่ีเลือกใช้

โครงข่ายของบริษัทเม่ือใช้โทรศพัท์เคลื่อนที่ระหว่างพํานกัอยู่ในประเทศไทย และให้บริการโทรศพัท์ทางไกลระหว่างประเทศแก่

ลกูค้าท่ีโทรศพัท์ทางไกลไปยงัเลขหมายในต่างประเทศผ่านบริษัทย่อย ทัง้นี ้ภายใต้ข้อตกลงการให้บริการข้ามแดนอตัโนมติัท่ี

ทําไว้กบัผู้ให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีในตา่งประเทศ  

ธุรกิจโทรศพัท์เคลื่อนท่ีในประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมากในระยะเวลาไม่ก่ีปีท่ีผ่านมา โดยผู้ ให้บริการโทรศัพท์

หลายรายมีการขยายโครงข่ายและช่องทางการจัดจําหน่ายเพ่ือขยายพืน้ท่ีให้บริการและเพ่ือให้สินค้าและบริการเข้าถึง

ผู้ใช้บริการจํานวนมากขึน้ สง่ผลให้มีการใช้โทรศพัท์เคลื่อนท่ีในวงกว้างครอบคลมุประชากรท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจและสงัคมท่ี

หลากหลาย รวมทัง้ครอบคลมุประชากรในพืน้ท่ีต่าง ๆ ได้มากขึน้ นอกจากนี ้การท่ีค่าใช้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีมีอตัราท่ีถกูลง

และการเข้ามาเป็นลกูค้าระบบเติมเงินที่สามารถกระทําได้ง่ายขึน้นบัเป็นปัจจยัสําคญัประการหนึ่งท่ีทําให้ลกูค้าระบบเติมเงิน

เป็นลกูค้ากลุม่ใหญ่ของธุรกิจ 

ผลการดําเนินงานของบริษัทในช่วงระยะเวลา 3 ปีท่ีผ่านมา บริษัทมีรายได้รวมเพ่ิมขึน้อย่างต่อเน่ืองจาก 48,474 ล้านบาทในปี 

2549 เป็น 65,590 ล้านบาทในปี 2550 และ 67,695 ล้านบาทในปี 2551 มีกําไรสุทธิเพ่ิมขึน้จาก 4,938 ล้านบาทในปี 2549 

เป็น 5,841 ล้านบาทในปี 2550 และ 9,325 ล้านบาทในปี 2551 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากกําไรจากดีพีซี การลดลงของต้นทุน

ทางการเงิน และประโยชน์ชัว่คราวทางภาษีท่ีลดลงร้อยละ 5 จากการนําหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในปี 2550 อย่างไรก็ดี อตัรากําไรสทุธิลดลงจากร้อยละ 10.2 ในปี 2549 เป็นร้อยละ 8.9 ในปี 2550 แตเ่พ่ิมขึน้เป็นร้อยละ 13.8 

ในปี 2551 บริษัทมีอตัราส่วนตอบแทนผู้ ถือหุ้นเท่ากบัร้อยละ 12.7 ร้อยละ 12.5 และร้อยละ 16.8 ในปี 2549 2550 และ 2551 

ตามลําดบั และมีกําไรต่อหุ้นปรับลด (Fully Diluted Earning Per Share) เท่ากบั 10.54 บาท 2.50 บาท และ 3.94 บาท ในปี 

2549 ปี 2550 และปี 2551 ตามลําดับ (บริษัทได้ทําการลดมูลค่าท่ีตราไว้ต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทจากหุ้นละ 10 บาท 

เหลือหุ้นละ 2 บาทในเดือนพฤษภาคม 2550) 

สําหรับปี 2551 บริษัทมีรายได้รวมจากการขายสินค้าและบริการ 67,695 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 2,162 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 

3.3 จากปีก่อน เน่ืองมาจากจํานวนลูกค้าท่ีเพ่ิมขึน้อย่างต่อเน่ือง และมีกําไรสุทธิเท่ากับ 9,325 ล้านบาท โดยเพ่ิมขึน้คิดเป็น

อัตราร้อยละ 59.6 จากปีก่อน และคิดเป็นกําไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 3.94 บาท (เทียบกับ 2.5 บาทในปีก่อน) (โปรดพิจารณา

รายละเอยีดเพ่ิมเติมในสว่นที่ 2 ข้อ 12 – ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน)  

ผลการดําเนินงานดงักล่าวเป็นผลมาจากกลยุทธ์ของบริษัทท่ีได้ดําเนินการมาโดยตลอด ซึ่งได้แก่การนําเสนอนวตักรรมด้าน

บริการต่าง ๆ อย่างต่อเน่ืองเพ่ือสนองความต้องการใช้บริการของลกูค้า การให้บริการท่ีคุ้มค่า และบริการท่ีเป็นมิตรและใส่ใจ

ลกูค้า ตลอดจนกลยทุธ์ด้านอื่น ๆ เพ่ือสร้างความแข็งแกร่งและความสามารถในการแข่งขนัของบริษัท พร้อมทัง้ความสามารถ

ในการปรับตวัให้เหมาะสมกบัสภาวะการแข่งขนัในตลาดธุรกิจโทรศพัท์เคลื่อนท่ีในประเทศไทย 
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ส่วนที่ 2 

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์บริษัทที่ออกหลักทรัพย์  

  

ช่ือบริษัท : บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนูิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 

ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : ดําเนินธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีในย่านความถ่ี 800 เมกะเฮิรตซ์ และ 

1800 เมกะเฮิรตซ์  

ที่อยู่ทางทะเบียน : เลขที่ 333/3 หมู่ท่ี 14 อาคารชัย ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร 

กรุงเทพมหานคร 10900 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107538000037 (เลขทะเบียนเดิม บมจ. 526) 

โฮมเพจบริษัท : www.dtac.co.th 

โทรศพัท์ : 0-2202-8000 

โทรสาร : 0-2202-8929 

 

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


สว่นที่ 2 บริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์  บริษัท โทเท่ิล แอค็เซ็ส คอมมนูิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 

ข้อ 1 ปัจจยัความเสีย่ง 

 

 

สว่นที่ 2 หน้า 2 

11  ปัจจัยความเส่ียงปัจจัยความเส่ียง  

การดําเนินธุรกิจของบริษัทต้องเผชิญกบัปัจจยัความเสี่ยงต่าง ๆ ซึง่อาจส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานและราคาหุ้นของบริษัท 

อนึ่ง ปัจจยัความเสี่ยงนีเ้ป็นเพียงปัจจยัความเสี่ยงสําคญับางประการท่ีอาจส่งผลกระทบดงักล่าวต่อบริษัท ทัง้นี ้อาจมีปัจจัย

ความเสี่ยงอื่น ๆ ท่ีบริษัทยงัไม่ทราบและอาจมีปัจจยัความเสี่ยงบางประการท่ีบริษัทเห็นว่าไม่เป็นสาระสําคญั ซึ่งปัจจยัความ

เสี่ยงเหลา่นีอ้าจสง่ผลกระทบตอ่การดําเนินธุรกิจของบริษัทในอนาคตได้  

1.1 ความเส่ียงในการประกอบธุรกจิ 

การปฏิรูปวงการโทรคมนาคมไทยทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการให้บริการโทรคมนาคมในประเทศไทยทัง้ทางด้านเทคโนโลยี 

และกฎระเบยีบท่ีเก่ียวข้อง ซึง่ปัจจยัเหลา่นีอ้าจทําให้บริษัทมีความเสี่ยงในการประกอบกิจการโทรคมนาคมดงัตอ่ไปนี ้

1.1.1 ความเส่ียงในการประกอบธุรกจิได้อย่างต่อเน่ืองในระยะยาว 

ธุรกิจหลกัของบริษัท คือ การประกอบกิจการและการให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนที่ตาม พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม ซึง่

มาตรา 80 แห่ง พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม กําหนดให้บริษัทยงัคงมีสิทธิให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนที่ตามท่ีกําหนดไว้

ในสญัญาร่วมการงานซึง่ทําขึน้ระหวา่งบริษัทและ กสท. ได้โดยไม่ต้องขอรับใบอนญุาตจาก กทช. อนึง่ ตามสญัญาร่วมการงาน 

กสท. อาจใช้สิทธิตามสญัญาซึ่งรวมถึงการบอกเลิกสญัญา หากบริษัทไม่ปฏิบติัตามข้อสญัญาข้อใดข้อหนึ่งซึ่งส่งผลให้ กสท. 

ได้รับความเสียหายและบริษัทไม่สามารถดําเนินการแก้ไขการไม่ปฏิบติัตามสญัญาดงักล่าวได้ภายในเวลาท่ีกําหนด หรือหาก

บริษัทตกเป็นผู้ขาดคณุสมบติัตาม พรบ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ดงันัน้ จึงเป็นไปได้ว่าหากบริษัทปฏิบติัผิดสญัญา 

กสท. อาจใช้สิทธิบอกเลิกสญัญาได้ ซึง่หากการบอกเลิกสญัญาดงักล่าวสามารถทําได้โดยชอบและถกูต้องตามกฎหมายก็อาจ

ส่งผลกระทบต่อการประกอบกิจการของบริษัท ทัง้นี ้เว้นแต่บริษัทจะได้รับใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมท่ีเก่ียวข้อง

จาก กทช. อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่อาจรับรองได้ว่าบริษัทจะได้รับใบอนุญาตดังกล่าวหรือไม่ และหากมีการออกใบอนุญาต 

ใบอนญุาตดงักล่าวจะมีข้อกําหนดหรือเง่ือนไขอย่างไร ดงันัน้ หากการบอกเลิกสญัญาดงักล่าวสามารถกระทําได้และได้กระทํา

ไปโดยชอบและถูกต้องตามกฎหมาย และหากบริษัทไม่สามารถขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมจาก กทช. ได้ 

เหตกุารณ์ดงักล่าวอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนยัสําคญัต่อธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจ

ของบริษัท 

1.1.2 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 ซึ่งสญัญาร่วมการงานดงักล่าวจะครบกําหนดในวนัที่ 15 กันยายน 2561 อนึ่ง สืบเน่ืองจากการมีผล

บังคับใช้ของ พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม ผู้ ท่ีประสงค์จะประกอบกิจการโทรคมนาคมจะต้องได้รับอนุญาตจาก 

กทช. และเน่ืองจาก กสท. ไม่สามารถอนุญาตให้บุคคลอื่นใดเข้าประกอบกิจการโทรคมนาคมได้อีกต่อไป ดงันัน้ หากบริษัท

ประสงค์ท่ีจะประกอบกิจการโทรคมนาคมต่อไปภายหลงัจากสญัญาร่วมการงานสิน้สดุลง บริษัทจะต้องยื่นขอรับใบอนุญาต

ประกอบกิจการโทรคมนาคมจาก กทช. 

ดงันัน้ หากระยะเวลาการดําเนินการตามสญัญาร่วมการงานสิน้สดุลง ยงัคงมีความไม่แน่นอนว่าบริษัทจะได้รับใบอนญุาตให้

ประกอบกิจการโทรคมนาคมจาก กทช. หรือไม่ หรือใบอนญุาตดงักลา่วจะมีข้อกําหนดและเง่ือนไขเป็นอย่างไร ความไม่แน่นอน

ดงักลา่วอาจสง่ผลกระทบในเชิงลบตอ่ธุรกิจ ฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานของบริษัท 



สว่นที่ 2 บริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์  บริษัท โทเท่ิล แอค็เซ็ส คอมมนูิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 

ข้อ 1 ปัจจยัความเสีย่ง 

 

 

สว่นที่ 2 หน้า 3 

1.1.3 ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงทางกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกิจการโทรคมนาคม 

(ก) กิจการโทรคมนาคมอยู่ในช่วงระยะเวลาการเปล่ียนแปลงและมีความไม่ชัดเจนในกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

ในปัจจบุนั การประกอบกิจการโทรคมนาคมอยู่ภายใต้กฎหมายหลกัสองฉบบั ได้แก่ พรบ. องค์กรจดัสรรคลื่นความถ่ี และ พรบ.

การประกอบกิจการโทรคมนาคม อย่างไรก็ดี กฎหมายดังกล่าวและกฎหมายสําคัญท่ีเก่ียวข้องอื่น ๆ ยังคงมีประเด็นข้อ

กฎหมายตา่ง ๆ ที่ไม่ชดัเจนเน่ืองจากยงัไม่มีการนําข้อพิพาทขึน้เป็นคดีสูก่ารพิจารณาของศาลมากเท่าใดนกั 

ในเดือนตลุาคม 2547 ได้มีการจดัตัง้ กทช. ซึ่งเป็นองค์กรอิสระขึน้ตามท่ีรัฐธรรมนญูฉบบั พ.ศ. 2540 กําหนดไว้ เพ่ือทําหน้าที่

กํากับดูแลกิจการสื่อสารโทรคมนาคมในประเทศไทย กทช. มีอํานาจตาม พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม และ พรบ. 

องค์กรจดัสรรคลื่นความถ่ี ในการกําหนดนโยบายและออกกฎระเบียบต่าง ๆ อนัอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคญัต่อกิจการ

โทรคมนาคม ซึ่งรวมถึงกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องกับ (1) การแข่งขันโดยเสรีและอย่างเป็นธรรมระหว่างผู้ ประกอบกิจการ

โทรคมนาคม (2) อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการในกิจการโทรคมนาคม (3) การจัดสรรคลื่นความถ่ีและทรัพยากร

โทรคมนาคมอื่น ๆ (4) การคุ้มครองผู้ ใช้บริการ (5) การส่งเสริมบริการด้านโทรคมนาคมอื่น ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา

เศรษฐกิจและสงัคม และ (6) การเตรียมพร้อมด้านโทรคมนาคมยามเกิดเหตฉุกุเฉิน 

ต่อมารัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2540 ได้ถูกยกเลิกและได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2550 โดยมาตรา 47 ของ

รัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวได้บัญญัติให้มีการจัดตัง้องค์กรของรัฐท่ีเป็นอิสระองค์กรหนึ่ง (ต่อไปนีข้อเรียกองค์กรดังกล่าวว่า 

“กสทช.”) ทําหน้าที่จดัสรรคลื่นความถ่ีและกํากบัการประกอบกิจการวิทยกุระจายเสียง วิทยโุทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม 

ทัง้นี ้ตามท่ีกฎหมายบญัญติั ซึง่หมายความวา่ กสทช. จะเป็นองค์กรท่ีกํากบัดแูลกิจการโทรคมนาคมแทนท่ี กทช. และในขณะนี ้

ได้มีการนําเสนอร่างพระราชบญัญัติองค์กรจดัสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการวิทยกุระจายเสียง วิทยโุทรทศัน์

และกิจการโทรคมนาคม ต่อสภาผู้แทนราษฎรเพ่ือให้มีการพิจารณาประกาศใช้ตามขัน้ตอนแทนท่ี พรบ. องค์กรจัดสรรคลื่น

ความถ่ีฉบบัปัจจบุนั อนัเป็นการอนวุติัการตามบทบญัญติัในมาตรา 47 ของรัฐธรรมนญูฉบบัปี พ.ศ. 2550 อย่างไรก็ดี เน่ืองจาก

ในปัจจบุนั ร่างพระราชบญัญติัดงักลา่วยงัอยู่ในกระบวนการนิติบญัญติั จงึยงัไม่มีความแน่ชดัวา่ กสทช. จะประกอบด้วยบคุคล

ใดบ้างและจะได้รับการแต่งตัง้โดยกระบวนการใด มีอํานาจหน้าท่ีในรายละเอียดอย่างไร และจะเร่ิมทําหน้าท่ีตามที่กฎหมาย

กําหนดเม่ือใด มีแนวทางหรือแนวนโยบายอย่างไร สิ่งเหล่านีทํ้าให้เกิดความไม่ชดัเจนในทิศทางของกฎเกณฑ์ในการประกอบ

กิจการโทรคมนาคม 

นอกจากนี ้บริษัทไม่สามารถคาดการณ์เก่ียวกับการใช้อํานาจในการกํากับดูแลของ กทช. หรือ กสทช. รวมทัง้ลกัษณะและ

ขอบเขตในการกําหนดนโยบายและกฎระเบียบในอนาคต และการกํากบัดแูลการดําเนินการตา่ง ๆ ตามนโยบายของ กทช. หรือ 

กสทช. รวมทัง้การบงัคบัใช้บทบญัญัติของกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ทัง้ท่ีมีอยู่ในปัจจุบนัและท่ีจะประกาศใช้ในอนาคต 

อย่างไรก็ดี บริษัทเช่ือว่าการใช้อํานาจในการกํากับดูแลดงักล่าวจะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ใน พรบ. การประกอบ

กิจการโทรคมนาคม พรบ. องค์กรจดัสรรคลื่นความถ่ีและรัฐธรรมนญู ทัง้นี ้บนพืน้ฐานของหลกัการการแข่งขนัโดยเสรีและเป็น

ธรรม 

ความไม่แน่นอนดงักล่าวข้างต้นทําให้ธุรกิจของบริษัทมีความเสี่ยง แม้บริษัทจะเช่ือวา่การจดัตัง้ กทช. และ กสทช. เป็นแนวโน้ม

ท่ีดีตอ่ผู้ประกอบการเอกชนรวมถึงบริษัทด้วย แตบ่ริษัทไม่สามารถรับรองได้วา่การดําเนินการของ กทช. และ กสทช. หรือองค์กร

กํากบัดแูลอื่น ๆ และการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงกฎหมายและการเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ จะไม่ส่งผลกระทบในทางลบต่อการประกอบ

ธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัท 

นอกจากนี ้ในส่วนท่ีเก่ียวกบัการออกกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของ กทช. ซึง่อาจมีผลกระทบกบับริษัทได้แก่ กฎเกณฑ์ในเร่ือง Number 

Portability นัน้ มาตรา 12 แห่ง พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม ได้บัญญัติให้อํานาจ กทช. กําหนดแนวทางและ

หลกัเกณฑ์ให้ผู้ใช้บริการมีสทิธิใช้เลขหมายโทรคมนาคมเดิมเม่ือผู้ใช้บริการต้องการเปลี่ยนผู้ให้บริการ สถานท่ี หรือประเภทของ

บริการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ ใช้บริการเพราะจะทําให้ผู้ ใช้บริการสามารถใช้เลขหมายโทรคมนาคมเดียวในทกุระบบ อนัเป็น

การส่งเสริมความคุ้มค่าของการใช้เลขหมายโทรคมนาคม ดังนัน้ เพ่ือให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายกําหนด ในปี 2551  กทช. ได้



สว่นที่ 2 บริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์  บริษัท โทเท่ิล แอค็เซ็ส คอมมนูิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 

ข้อ 1 ปัจจยัความเสีย่ง 

 

 

สว่นที่ 2 หน้า 4 

จดัตัง้คณะทํางานเพ่ือศึกษาและเตรียมการดําเนินการโครงการ Mobile Number Portability โดยคณะทํางานได้ทําการศึกษา 

เพ่ือกําหนดรูปแบบและแนวทางการบริหารการใช้เลขหมายเดียวทุกระบบ ตลอดจนรูปแบบการลงทุนเพ่ือให้การดําเนินงาน

ในทางปฏิบติัเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในปัจจบุนั กทช. อยู่ในระหวา่งการพิจารณาร่างประกาศหลกัเกณฑ์เก่ียวกบั Number 

Portability หากหลกัเกณฑ์ Number Portability ประกาศใช้บงัคบั จะเป็นการสนับสนุนให้เกิดการแข่งขนักันมากขึน้ระหว่าง

ผู้ประกอบการแต่ละราย เน่ืองจากระบบ Number Portability ดังกล่าวจะเปิดโอกาสให้ลูกค้าของผู้ประกอบการรายหนึ่ง

สามารถเปลี่ยนไปใช้บริการของผู้ประกอบการรายอื่นได้โดยง่าย ดังนัน้ จึงเป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการต่าง ๆ จําต้อง

ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการและแผนการตลาดหรือโปรโมชั่นเพ่ือรักษาลูกค้าไว้กับตนให้ได้มากท่ีสุด อย่างไรก็ดี 

ผู้ประกอบการไม่อาจคาดคะเนได้วา่พฤติกรรมของลกูค้าในการใช้บริการจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรภายหลงัจากการประกาศใช้

หลกัเกณฑ์ Number Portability ดงันัน้ การแข่งขนัในการให้บริการอาจทวีความรุนแรงขึน้ และความไม่แน่นอนของพฤติกรรม

ของผู้ ใช้บริการภายหลงัการประกาศใช้หลกัเกณฑ์ Number Portability จึงเป็นความเสี่ยงของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม

โทรคมนาคมโดยรวม อย่างไรก็ดี บริษัทมีความเช่ือมัน่ว่าเม่ือมีการประกาศใช้หลกัเกณฑ์ดงักล่าว บริษัทจะสามารถดําเนินการ

เพ่ือเตรียมความพร้อมในการแข่งขันได้ เน่ืองจากบริษัทมีคุณภาพการให้บริการท่ีดี โดยได้ขยายโครงข่ายโทรคมนาคมให้

ครอบคลมุพืน้ท่ีเพ่ิมขึน้อย่างต่อเน่ือง มีการทําแบรนด์ให้แข็งแกร่ง ทัง้ยงัเป็นผู้ประกอบการท่ีได้รับการยอมรับจากผู้ ใช้บริการ

จํานวนมากมายาวนาน ไม่ว่าจะในเร่ืองของคุณภาพของการให้บริการ หรือในด้านลูกค้าสมัพันธ์ นอกจากนี ้บริษัทยังมีการ

นําเสนอรูปแบบโปรโมชัน่ท่ีหลากหลายสามารถสนองตอบตอ่ความต้องการของลกูค้าท่ีเปลี่ยนไปได้  มีการบริหารจดัการลกูค้า

อย่างครอบคลมุทัว่ถึงทกุกลุม่ ทัง้นี ้เพ่ือให้ลกูค้าเกิดความพงึพอใจและเช่ือมัน่ในบริการของบริษัท   

(ข) รัฐบาลอยู่ในระหว่างการพจิารณาผลทางกฎหมายของสัญญาแก้ไขเพิ่มเตมิสัญญาร่วมการงาน 

ตามพระราชบญัญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 (“พรบ. การให้เอกชนเข้า

ร่วมงาน”) ซึ่งมีผลบงัคบัใช้เม่ือวนัที่ 8 เมษายน 2535 นัน้ ได้กําหนดให้หน่วยงานราชการท่ีประสงค์จะให้เอกชนเข้าร่วมงาน

หรือดําเนินการในโครงการของรัฐท่ีมีวงเงินลงทนุตัง้แต ่1,000 ล้านบาทขึน้ไปปฏิบติัตามขัน้ตอนตา่ง ๆ ซึง่แบง่ได้เป็น 3 ขัน้ตอน 

กล่าวคือ ขัน้ตอนแรกให้หน่วยงานเจ้าของโครงการเสนอผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการโดยละเอียดต่อกระทรวงการคลงั

เพ่ือขอความเห็นชอบต่อคณะรัฐมนตรี เม่ือได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้วจึงจะเร่ิมขัน้ตอนท่ีสองคือ ขัน้ตอนการ

ดําเนินการตามโครงการ ซึ่งเป็นขัน้ตอนการคัดเลือกเอกชนท่ีจะได้เข้าร่วมโครงการของรัฐ รวมทัง้การเจรจาทําสัญญาใน

ประเด็นต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตกลงเก่ียวกับเร่ืองผลประโยชน์ของรัฐ หลังจากนัน้จึงจะเป็นขัน้ตอนท่ีสาม ซึ่งเป็น

ขัน้ตอนของการกํากบัดแูลและติดตามผลการดําเนินงานตามสญัญาตามท่ีได้ลงนามโดยคณะกรรมการประสานงาน  

บริษัทได้เข้าร่วมดําเนินกิจการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่าร์กับ กสท. โดยเข้าทําสัญญาร่วมการงานในวันท่ี 14 

พฤศจิกายน 2533 ซึ่งเป็นวนัก่อนวนัท่ี พรบ. การให้เอกชนเข้าร่วมงาน มีผลใช้บงัคบั โดยในขณะนัน้วงเงินลงทนุในโครงการมี

มูลค่ามากกว่า 5,500 ล้านบาทและมีระยะเวลาดําเนินการตามสญัญา 15 ปี แม้สญัญาร่วมการงานจะทําขึน้ก่อนการมีผล

บังคับใช้ของ พรบ. การให้เอกชนเข้าร่วมงาน แต่สัญญาดังกล่าวก็มีผลบังคับใช้ได้ ทัง้นี ้เน่ืองจาก พรบ. การให้เอกชนเข้า

ร่วมงาน ได้กําหนดว่าโครงการใดท่ีได้มีการริเร่ิมดําเนินการไปแล้วในขัน้ตอนใดก่อนวนัท่ีพระราชบญัญัตินีใ้ช้บงัคบัให้เป็นอนั

ใช้ได้ แต่การดําเนินการในขัน้ตอนต่อไปต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี ้ดังนัน้ สัญญาร่วมการงานท่ีทําขึน้ในวันท่ี 14 

พฤศจิกายน 2533 จึงมีผลใช้บงัคบัได้โดยไม่ต้องดําเนินการตามขัน้ตอนท่ีหนึ่งและสอง เพียงแต่จะต้องมีการกํากับดูแลและ

ติดตามผลการดําเนินการตามสญัญาโดยคณะกรรมการประสานงานตามขัน้ตอนท่ีสามท่ีกําหนดไว้ใน พรบ. การให้เอกชนเข้า

ร่วมงาน เท่านัน้ 

อย่างไรก็ดี ภายหลงัจากท่ี พรบ. การให้เอกชนเข้าร่วมงาน มีผลใช้บงัคบัแล้ว บริษัทได้ดําเนินการเข้าทําสญัญาแก้ไขเพ่ิมเติม

สัญญาร่วมการงานกับ กสท. จํานวน 3 ครัง้ กล่าวคือ การแก้ไขเพ่ิมเติมสัญญาร่วมการงานครัง้ที่ 1/2536 เม่ือวันที่ 23 

กรกฎาคม 2536 ครัง้ท่ี 2/2539 เม่ือวนัที่ 26 มิถนุายน 2539 และครัง้ที่ 3/2539 เม่ือวนัท่ี 22 พฤศจิกายน 2539 โดยประเด็นข้อ

สญัญาท่ีมีการแก้ไขนัน้ รวมไปถึงประเด็นท่ีเก่ียวกบัระยะเวลาการดําเนินการตามสญัญา อตัราผลประโยชน์ตอบแทนท่ีบริษัท

จะพงึชําระให้แก่ กสท. และในประเด็นอื่น ๆ อีกบางประเด็น 
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ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติในวันท่ี 23 มกราคม 2550 ให้สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาทําการพิจารณาให้ความเห็น

ประเด็นปัญหาข้อกฎหมายว่าในการแก้ไขสญัญาร่วมการงานทัง้ 3 ครัง้ดังกล่าว กสท. ซึ่งเป็นหน่วยงานเจ้าของโครงการมี

หน้าท่ีและได้ปฏิบติัโดยถกูต้องตามขัน้ตอนของ พรบ. ให้เอกชนเข้าร่วมงาน หรือไม่ ซึ่งในประเด็นนี ้สํานกังานคณะกรรมการ

กฤษฎีกาได้ให้ความเห็น (เร่ืองเสร็จที่  292/2550) ว่าการแก้ไขสัญญาทัง้ 3 ครัง้ ไม่ได้มีการเสนอเร่ืองให้คณะกรรมการ

ประสานงานพิจารณาและมิได้มีการนําเสนอให้คณะรัฐมนตีให้ความเห็นชอบ จึงถือว่าเป็นการแก้ไขสญัญาร่วมการงานท่ีไม่ได้

ดําเนินการให้ถกูต้องตามขัน้ตอนท่ี พรบ. ให้เอกชนเข้าร่วมการงาน กําหนดไว้ อย่างไรก็ดี คณะกรรมการกฤษฎีกามีความเห็น

ว่าสัญญาแก้ไขสญัญาร่วมการงานทัง้ 3 ครัง้ยังคงมีผลใช้บังคับอยู่ แต่หากคณะรัฐมนตรีพิจารณาถึงผลกระทบและความ

เหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของรัฐและประโยชน์สาธารณะแล้วเห็นวา่ควรเพิกถอนสญัญาแก้ไขทัง้ 3 ครัง้ คณะรัฐมนตรี

ก็ชอบท่ีจะทําได้ แต่ถ้าคณะรัฐมนตรีเห็นว่ามีเหตุผลความจําเป็นพิเศษเพ่ือประโยชน์สาธารณะหรือประโยชน์ของรัฐและเพ่ือ

ความต่อเน่ืองของการให้บริการสาธารณะ คณะรัฐมนตรีก็อาจใช้ดลุยพินิจพิจารณาให้ความเห็นชอบให้มีการดําเนินการแก้ไข

สญัญาร่วมการงานได้ตามความเหมาะสม  

อย่างไรก็ดี ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาดงักล่าวข้างต้นเป็นการตีความและให้ความเห็นทางกฎหมายท่ีไม่มีผลผกูพนั

บริษัท และในปัจจุบนัศาลก็ยงัไม่ได้มีคําพิพากษาว่าการแก้ไขสญัญาร่วมการงานทัง้ 3 ครัง้จะต้องทําตามขัน้ตอนท่ีระบุไว้ใน

พรบ. การให้เอกชนเข้าร่วมงาน หรือไม่ อย่างไร  

บริษัทมีความเช่ือมัน่ว่าการแก้ไขสญัญาร่วมการงานทัง้ 3 ครัง้ไม่ต้องปฏิบติัตามขัน้ตอนของ พรบ. การให้เอกชนเข้าร่วมงาน 

ทัง้นี ้เน่ืองจากสญัญาร่วมการงานระหว่างบริษัทกบั กสท. นัน้ได้จดัทําขึน้ก่อนวนัที่ พรบ. การให้เอกชนเข้าร่วมงาน จะมีผลใช้

บงัคบัและ พรบ. การให้เอกชนเข้าร่วมงาน ก็ได้กําหนดไว้ว่า โครงการใดท่ีได้มีการเร่ิมดําเนินการไปแล้วในขัน้ตอนใดก่อนวนัท่ี

พระราชบัญญัตินีใ้ช้บังคับให้เป็นอันใช้ได้ เพียงแต่การดําเนินการในขัน้ตอนต่อไปต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี ้ดังนัน้ 

สญัญาร่วมการงานท่ีทําขึน้ในวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2533 จึงมีผลใช้บงัคบัได้โดยไม่ต้องดําเนินการตามขัน้ตอนท่ีหนึ่งและสอง 

เพียงแตจ่ะต้องมีการกํากบัดแูลและติดตามผลการดําเนินการตามสญัญาตามขัน้ตอนที่สามที่กําหนดไว้ในพระราชบญัญติันี ้

อย่างไรก็ดี หากปรากฏว่าการแก้ไขเพ่ิมเติมสญัญาร่วมการงานข้างต้นจะต้องทําตามขัน้ตอนตามท่ี พรบ. การให้เอกชนเข้า

ร่วมงาน กําหนด และหากปรากฏข้อเท็จจริงต่อไปว่าการแก้ไขดงักล่าวไม่ได้ปฏิบติัตามขัน้ตอนดงักล่าว บริษัทก็จะดําเนินการ

แก้ไขเพ่ือให้เป็นไปตามท่ีกําหนดไว้ใน พรบ. การให้เอกชนเข้าร่วมงาน อย่างไรก็ดี หากการแก้ไขดงักล่าวไม่อาจกระทําได้ การ

บงัคบัใช้ พรบ. การให้เอกชนเข้าร่วมงาน กบัการแก้ไขสญัญาร่วมการงานทัง้ 3 ครัง้ดงักล่าวก็อาจส่งผลกระทบในทางลบอย่าง

มีนัยสําคญัต่อธุรกิจของบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับระยะเวลาการดําเนินงานภายใต้สญัญาร่วมการงาน 

และอตัราผลประโยชน์ท่ีบริษัทพงึชําระให้แก่ กสท. 

(ค) ภาระต้นทุนของบริษัทในการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมกับผู้ประกอบการบางรายยังไม่ชัดเจน 

ตาม พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม ผู้ ขอเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมและผู้ ให้บริการเช่ือมต่อจะต้องทําสญัญา

เช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมต่อกัน ในปัจจุบันผู้ ประกอบการบางรายยังไม่ได้เข้าเจรจาตกลงทําสัญญากําหนดอัตรา

คา่ตอบแทนการเช่ือมต่อโครงข่ายกบับริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทีโอทีซึง่เป็นคู่สญัญากบับริษัทตามข้อตกลงเช่ือมโยงโครงข่าย

ซึ่งทําขึน้ในปี 2537 และ 2544 ภายใต้ข้อตกลงดังกล่าว ทีโอทีกําหนดให้บริษัทต้องชําระค่าเช่ือมโยงโครงข่าย (Access 

Charge) ในอตัราคงท่ีต่อเลขหมายสําหรับลกูค้าระบบรายเดือนและอตัราร้อยละของราคาหน้าบตัรสําหรับลกูค้าระบบเติมเงิน 

อย่างไรก็ดี ปัจจบุนัการใช้และเช่ือมต่อโครงข่ายระหว่างผู้ประกอบการรวมทัง้บริษัทต้องดําเนินไปโดยสอดคล้องกบั พรบ. การ

ประกอบกิจการโทรคมนาคม และประกาศ กทช. ว่าด้วยการใช้และเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ซึ่งกําหนดให้มีการกําหนด

อตัราคา่ตอบแทนหรือคา่บริการที่เป็นธรรม สะท้อนต้นทนุ และไม่เลือกปฏิบติั ดงันัน้ ในวนัที่ 17 พฤศจิกายน 2549 บริษัทจงึได้

มีหนังสือแจ้งให้ทีโอทีและ กสท. ทราบว่าบริษัทจะชําระค่าเช่ือมโยงโครงข่ายตามหลกัเกณฑ์และในอตัราท่ีกฎหมายกําหนด

แทนการชําระในอัตราท่ีกําหนดไว้ในข้อตกลงเช่ือมโยงโครงข่ายตามกฎหมายเดิม โดยบริษัทเห็นว่าค่าเช่ือมโยงโครงข่าย 

(Access Charge) ตามข้อตกลงเช่ือมโยงโครงข่ายไม่สอดคล้องกับหลกัเกณฑ์ตาม พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม 
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และประกาศ กทช. ว่าด้วยการใช้และเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ซึ่งกําหนดให้ทีโอทีมีหน้าท่ีต้องคิดค่าตอบแทนการ

เช่ือมตอ่โครงข่ายโทรคมนาคมในอตัราท่ีเป็นธรรม สมเหตสุมผล และสะท้อนถึงต้นทนุของทีโอที  

ถึงแม้ว่าทีโอทีได้โต้แย้งว่าบริษัทยงัคงมีหน้าท่ีต้องชําระค่าตอบแทนการเช่ือมโยงโครงข่าย (Access Charge) ในอตัราเดิมท่ี

กําหนดไว้ในข้อตกลงเร่ือง Access Charge และต่อมาปฏิเสธไม่รับชําระค่าเช่ือมต่อโครงข่ายสุทธิ (Net Interconnection 

Charge) ท่ีบริษัทคิดคํานวณตามหลกัเกณฑ์และในอตัราท่ีสอดคล้องกบัท่ีกฎหมายกําหนด และได้ใช้สิทธิโต้แย้งทางศาล โดย 

ณ วนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2550  ทีโอทีได้ยื่นฟ้องต่อศาลแพ่ง เรียกร้องให้ กสท. และบริษัทชําระค่าเช่ือมโยงโครงข่าย (Access 

Charge) ตัง้แต่เดือน พฤศจิกายน 2549 – 31 ตลุาคม 2550 พร้อมเบีย้ปรับเงินเพ่ิมเป็นจํานวนเงินทัง้หมด 11,705 ล้านบาท 

และให้ชําระคา่เช่ือมโยงโครงข่ายนบัตัง้แตว่นัที่ 1 พฤศจิกายน 2550 เป็นต้นไปจนกวา่ข้อตกลงเร่ือง Access Charge จะสิน้สดุ

ลงอีกด้วย ซึ่งต่อมาในวนัที่ 3 พฤศจิกายน 2551 ศาลแพ่งได้มีคําสัง่ให้จําหน่ายคดีออกจากสารบบความ เพราะเห็นว่าคดีนีอ้ยู่

ในเขตอํานาจของศาลปกครอง ซึง่จนถึงปัจจบุนับริษัทยงัไม่ได้รับแจ้งจากศาลปกครองว่าทีโอทีได้ฟ้องร้องต่อศาลปกครองเพ่ือ

เรียกให้บริษัทชําระคา่เช่ือมโยงโครงข่าย ดงันัน้ ในขณะนีป้ระเด็นดงักล่าวจงึยงัมิได้มีคําพิพากษาของศาลว่า การท่ีบริษัทชําระ

ค่าเช่ือมต่อโครงข่ายสุทธิ (Net Interconnection Charge) ในอตัราท่ีสอดคล้องกับข้อกําหนดของ พรบ. การประกอบกิจการ

โทรคมนาคม และประกาศ กทช. ว่าด้วยการใช้และเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมแทนการชําระในอตัราเดิมท่ีกําหนดไว้ใน

ข้อตกลงเร่ือง Access Charge เป็นการไม่ถูกต้องแต่อย่างใด อย่างไรก็ดี หากองค์กรท่ีเก่ียวข้องหรือศาลมีคําสั่งหรือคํา

พิพากษาให้บริษัทต้องชําระค่าเช่ือมโยงโครงข่ายตามสญัญาเช่ือมโยงโครงข่ายให้แก่ทีโอที คําสัง่หรือคําพิพากษาดงักล่าวอาจ

ส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินของบริษัท อย่างไรก็ดี จากความเห็นของท่ีปรึกษากฎหมายของบริษัท บริษัทมีความเช่ือมัน่ว่า

บริษัทไม่มีหน้าที่ท่ีจะต้องชําระค่าเช่ือมโยงโครงข่ายในอัตราค่าเช่ือมโยงเครือข่าย (Access Charge) ที่ระบุไว้ในข้อตกลง 

Access Charge เดิม เน่ืองจากข้อตกลงดงักล่าวไม่เป็นไปตามหลกักฎหมายในปัจจบุนั (โดยเฉพาะอย่างยิ่งประกาศ กทช. ว่า

ด้วยการใช้และเช่ือมตอ่โครงข่ายโทรคมนาคม) และบริษัทได้มีหนงัสอืบอกเลิกข้อตกลงเดิมแล้ว ดงันัน้ บริษัทเช่ือวา่ผลสรุปของ

ข้อพิพาทและกระบวนการยติุธรรมในอนาคตไม่น่าจะสง่ผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัตอ่ฐานะการเงินของบริษัท 

(ง) บริษัทอาจมีข้อจํากัดในการระดมทุนเน่ืองจากข้อกําหนดทางกฎหมายและนิติกรรมสัญญาเกี่ยวกับสัดส่วน
การถือหุ้นของนักลงทุนต่างด้าว 

ข้อจํากัดในเร่ืองสดัส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวแตกต่างกันไปตามบทบญัญัติของกฎหมายและในสญัญาแต่ละฉบบั การ

ละเมิดสดัส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวอาจทําให้มีการยกเลิกใบอนญุาต หรือบอกเลิกสญัญา และ/หรืออาจเป็นผลให้บริษัท

ไม่สามารถประกอบกิจการภายใต้มาตรา 80 แห่ง พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคมได้อีกตอ่ไป 

กฎหมายซึง่กําหนดข้อจํากดัเก่ียวกบัสดัสว่นการถือหุ้นของคนตา่งด้าวสรุปได้ดงันี ้

(1) ประมวลกฎหมายท่ีดิน มีบทบญัญัติห้ามมิให้คนต่างด้าวถือครองที่ดิน เว้นแต่จะได้รับอนญุาตตามกฎหมาย ดงันัน้ คน

ตา่งด้าวที่ถือครองที่ดินโดยไม่ได้รับอนญุาตจะต้องจําหน่ายที่ดินดงักลา่วภายในระยะเวลาที่กําหนดซึง่ไม่น้อยกวา่ 180 

วนัและไม่เกิน 1 ปี 

“คนตา่งด้าว” ตามประมวลกฎหมายท่ีดินหมายรวมถึงบริษัทมหาชนหรือบริษัทจํากดัท่ีมีบคุคลที่มิใช่สญัชาติไทยถือหุ้น

อยู่มากกว่าร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียนหรือมีจํานวนผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นบุคคลท่ีมิใช่สัญชาติไทยเกินกว่ากึ่งหนึ่งของ

จํานวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด 

(2) พรบ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว กําหนดห้ามมิให้ “คนต่างด้าว” (ตามคํานิยามที่กําหนดไว้ใน พรบ. การ

ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว) ประกอบธุรกิจบางประเภท ซึ่งการให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมเป็นธุรกิจบริการท่ีคน

ต่างด้าวไม่สามารถประกอบธุรกิจได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมพฒันาธุรกิจการค้าซึ่งเป็นหน่วยงานของ

กระทรวงพาณิชย์ก่อน 

(3) พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม กําหนดให้ผู้ขอรับใบอนญุาตแบบท่ีสองและแบบท่ีสามต้องมิใช่คนตา่งด้าวตาม 

พรบ. การประกอบธุรกิจของคนตา่งด้าว 
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นอกจากนี ้สญัญาร่วมการงานได้กําหนดให้บริษัทดํารงคณุสมบติัตาม พรบ. การประกอบธุรกิจของคนตา่งด้าวด้วย 

แม้ว่า พรบ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว จะมีการใช้บงัคบัมากว่า 10 ปี แต่การนํากรณีพิพาทท่ีเก่ียวกบับทบญัญัติของ 

พรบ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ขึน้สู่การพิจารณาของศาลยงัคงมีไม่มากนกั และยงัไม่มีองค์กรกํากบัดแูลใดกําหนด

แนวปฏิบติัที่ชดัเจนท่ีบริษัทสามารถนํามาใช้ในการประเมินหรือคาดการณ์ผลกระทบท่ีจะมีตอ่บริษัทจากข้อจํากดัดงักลา่วได้  

หากบริษัทไม่สามารถดํารงสถานะการเป็นบริษัทไทย หรือไม่สามารถดํารงคณุสมบติัตาม พรบ. การประกอบธุรกิจของคนต่าง

ด้าว หรือกระทําผิดบทบัญญัติตาม พรบ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว หรือ พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม 

(รวมทัง้ที่อาจมีการแก้ไขเพ่ิมเติม) อาจถือเป็นการกระทําผิดสญัญาและอาจเป็นเหตใุห้คูส่ญัญาหรือ กทช. บอกเลิกสญัญาร่วม

การงานหรือสญัญาทางการค้าบางฉบบัได้ รวมทัง้อาจถือได้วา่บริษัททําผิดเง่ือนไขของใบอนญุาตท่ีบริษัทมีได้ หากใบอนญุาต

นัน้ ๆ มีข้อกําหนดให้บริษัทต้องดํารงสดัส่วนการถือหุ้นของบคุคลสญัชาติไทย หรือปฏิบติัตาม พรบ. การประกอบธุรกิจของคน

ต่างด้าว ซึ่งเหตุดังกล่าวจะส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสําคัญต่อความสามารถของบริษัทในการให้บริการสื่อสาร

โทรคมนาคมและ/หรือความสามารถในการแข่งขนัของบริษัท 

(จ) การห้ามกระทาํการที่มีลักษณะเป็นการครอบงาํกิจการโดยคนต่างด้าว 

มาตรา 8 แห่ง พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม ได้บัญญัติให้ กทช. มีอํานาจกําหนดให้ผู้ขอรับใบอนุญาตสําหรับการ

ประกอบกิจการบางลกัษณะหรือบางประเภทท่ีเป็นนิติบุคคลจะต้องกําหนดข้อห้ามการกระทําท่ีมีลกัษณะเป็นการครอบงํา

กิจการโดยคนต่างด้าว ซึง่ในปัจจบุนั กทช. อยู่ในระหวา่งการพิจารณาจดัทําประกาศเก่ียวกบัเร่ืองนีเ้พ่ือกําหนดการกระทําหรือ

พฤติกรรมที่มีลกัษณะเป็นการครอบงํากิจการโดยคนต่างด้าว รวมถึงการกระทําหรือพฤติกรรมที่ส่อหรือมีแนวโน้มวา่จะเป็นการ

ครอบงํากิจการโดยคนต่างด้าว จึงยงัไม่เป็นท่ีแน่ชดัว่า เม่ือ กทช. ประกาศใช้หลกัเกณฑ์เก่ียวกบัเร่ืองนีแ้ล้ว ประกาศดงักล่าว

ของ กทช. จะสง่ผลกระทบอย่างไรกบัการดําเนินงานของบริษัท 

(ฉ) การตรวจสอบสัญญาหรือข้อตกลงระหว่างบริษัทกับรัฐบาลต่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศ หรือบุคคล
ที่อยู่ในต่างประเทศ 

มาตรา 54 แห่ง พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคมได้บญัญัติให้สญัญาหรือข้อตกลงใด ๆ เก่ียวกบัการประกอบกิจการและ

การให้บริการโทรคมนาคมตามท่ี กทช. ประกาศกําหนด ซึ่งผู้ ได้รับใบอนุญาตได้ทํากับรัฐบาลต่างประเทศ องค์การระหว่าง

ประเทศ หรือบุคคลหรือนิติบุคคลท่ีอยู่ในต่างประเทศ รวมทัง้การแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกสญัญาหรือข้อตกลงดงักล่าว 

จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก กทช. ก่อน ทัง้นี ้เว้นแต่เป็นการจดัซือ้จดัจ้างตามปกติ ในปัจจบุนั กทช. ได้ออกประกาศ กทช. 

เร่ืองการขอความเห็นชอบสญัญาอนัเก่ียวเน่ืองกบัการประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ทํากบัรัฐบาลตา่งประเทศ องค์การระหวา่ง

ประเทศ หรือบุคคลท่ีอยู่ในต่างประเทศ พ.ศ. 2549 เพ่ือใช้เป็นกฎเกณฑ์ในการกํากับดูแลสัญญาประเภทนีเ้รียบร้อยแล้ว 

(“ประกาศ กทช. ว่าด้วยสัญญาต่างประเทศ”) โดยประกาศดงักลา่วได้กําหนดให้ผู้ได้รับใบอนญุาตจะต้องสง่สําเนาสญัญาที่

จะทํากบัตา่งประเทศให้ กทช. เห็นชอบก่อนท่ีจะเข้าทําสญัญาดงักลา่ว ทัง้นี ้เว้นแตส่ญัญาท่ีเก่ียวกบัการจดัซือ้จดัจ้างตามปกติ

หรือสญัญาท่ี กทช. ประกาศยกเว้นไว้ นอกจากนี ้กทช. ยงัมีอํานาจสัง่ให้ผู้ ได้รับใบอนญุาตดําเนินการแก้ไขยกเลิกสญัญาใด ๆ 

ก็ตามท่ีได้ทํากบัต่างประเทศที่มีลกัษณะหรือเง่ือนไขขดัแย้งกบักฎหมาย หรืออาจก่อให้เกิดการผกูขาด หรือจํากดัการแข่งขนั

อย่างไม่เป็นธรรมตอ่ผู้ ใช้บริการ ดงันัน้ อํานาจการเข้าทําสญัญาของบริษัทอาจถกูจํากดัโดยกฎเกณฑ์ดงักล่าว อย่างไรก็ดี ตาม

ประกาศ กทช. ว่าด้วยสญัญาต่างประเทศ สญัญาท่ีบริษัทได้ทํากบัต่างประเทศก่อนการประกาศใช้ประกาศดงักล่าวยงัคงมีผล

บงัคบัใช้ได้ต่อไป ทัง้นี ้เว้นแต่สญัญาดงักล่าวจะขดัหรือแย้งกบักฎหมายหรือประกาศดงักล่าว หรือก่อให้เกิดการผกูขาด หรือ

จํากดัการแข่งขนัอย่างไม่เป็นธรรมตอ่ผู้ใช้บริการ  

(ช) การกาํหนดอตัราขัน้สูงของค่าบริการ 

กทช .มีอํานาจในการกําหนดอตัราขัน้สงูของค่าบริการท่ีบริษัทและผู้ ให้บริการโทรคมนาคมรายอื่นสามารถเรียกเก็บจากการ

ให้บริการโทรคมนาคมรูปแบบต่าง ๆ ในประเทศไทย ซึ่งรวมถึงการกํากับดแูลการให้ส่วนลดของผู้ ให้บริการโทรคมนาคมและ

บริการเหมาจ่าย (Bundled Services) ทัง้นี ้หาก กทช .กําหนดอัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการในรูปแบบใหม่ อัตรา
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คา่ธรรมเนียมและค่าบริการดงักล่าวอาจแตกตา่งไปจากอตัราคา่ธรรมเนียมและค่าบริการท่ีบริษัทเรียกเก็บอยู่ในขณะนี ้ซึง่อาจ

ส่งผลให้บริษัทต้องปรับเปลี่ยนอัตราค่าบริการท่ีเรียกเก็บจากลูกค้าหรืออาจเป็นการจํากัดความสามารถของบริษัทในการ

เปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม อย่างไรก็ดี หาก กทช. ประกาศกําหนดอัตรา

คา่ธรรมเนียมท่ีผู้ประกอบการอาจเรียกเก็บได้ดงักลา่ว อตัราดงักลา่วจะใช้บงัคบักบัผู้ประกอบการทกุราย  

(ซ) ภาระต้นทุนของบริษัทอาจเปล่ียนแปลงเน่ืองมาจากการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต 

ในปี 2546 กิจการโทรคมนาคมได้ถกูจดัเก็บภาษีสรรพสามิตตามพระราชกําหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบญัญัติภาษีสรรพสามิต 

พ.ศ. 2527 โดยมีการแก้ไขเพ่ิมเติมหลักการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต แต่เดิมจัดเก็บอยู่เพียงผู้ ประกอบอุตสาหกรรมและ 

ผู้ประกอบกิจการสถานบริการ ไม่รวมไปถึงกิจการโทรคมนาคม นอกจากนี ้ได้มีพระราชกําหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบญัญัติ

พิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ให้มีการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตท่ีเรียกเก็บจากกิจการโทรคมนาคมสําหรับบริการ

โทรศพัท์พืน้ฐานในอตัราร้อยละ 2 ของมลูค่า และบริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีหรือวิทยคุมนาคมระบบเซลลลู่าร์ในอตัราร้อยละ 10 

ของมลูคา่ 

สําหรับภาษีสรรพสามิตดังกล่าว คู่สญัญาภาคเอกชนซึ่งเป็นผู้ประกอบกิจการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีหรือวิทยุคมนาคม

ระบบเซลลูล่าร์ ซึ่งมีหน้าท่ีชําระภาษีสรรพสามิตนัน้ มีสิทธินําเงินค่าภาษีท่ีได้ชําระแล้วดังกล่าวตลอดทัง้ปี (ไม่รวมดอกเบีย้ 

ค่าปรับ หรือเงินเพ่ิมใด ๆ) มาหกัออกจากจํานวนเงินผลประโยชน์ตอบแทนท่ีคู่สญัญาภาคเอกชนจะต้องชําระให้แก่คู่สญัญา

ภาครัฐเม่ือสิน้ปีดําเนินการได้ 

พระราชกําหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบญัญัติภาษีสรรพสามิตทัง้สองฉบบันีไ้ด้รับการโต้แย้งอย่างกว้างขวางว่าอาจเป็นการทํา

ให้คู่สัญญาภาครัฐได้รับความเสียหายจากการท่ีคู่สัญญาภาครัฐจะได้รับเงินผลประโยชน์ตอบแทนลดลงเป็นจํานวนมาก 

นอกจากนี ้การจดัเก็บภาษีสรรพสามิตดงักล่าวอาจเป็นการขดัต่อหลกัการทางภาษีสรรพสามิตท่ีปกติจะมุ่งเก็บจากสินค้าหรือ

บริการท่ีรัฐมีนโยบายควบคุมปริมาณการบริโภค เช่น กรณีสินค้าฟุ่ มเฟือย แต่กิจการโทรคมนาคมถือเป็นสินค้าและบริการ

สาธารณะท่ีจําเป็นตอ่การดํารงชีพของประชาชน 

ดงันัน้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวนัที่ 23 มกราคม 2550 ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเร่ืองการให้สิทธิคูส่ญัญาภาคเอกชนนําคา่ภาษี

สรรพสามิตไปหกัออกจากส่วนแบ่งรายได้ท่ีต้องนําส่งให้คู่สญัญาภาครัฐ และมีมติให้กระทรวงการคลงัพิจารณากําหนดภาษี

สรรพสามิตท่ีจดัเก็บจากบริการโทรคมนาคมดงักลา่วในอตัราร้อยละ 0  อย่างไรก็ดี หากในอนาคตรัฐบาลได้มีการปรับเพ่ิมอตัรา

ภาษีสรรพสามิตดงักล่าวจะทําให้ผู้ประกอบการโทรคมนาคมรวมถึงบริษัทจะต้องรับภาระภาษีสรรพสามิตดงักล่าว และหาก

ผู้ประกอบการโทรคมนาคมไม่สามารถนําภาระภาษีสรรพสามิตดงักล่าวมาหกัออกจากเงินผลประโยชน์ตอบแทนได้ จะทําให้

ต้นทุนในการให้บริการโทรคมนาคมเพ่ิมสูงขึน้ตามไปด้วยและอาจส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของ

บริษัทได้ 

อย่างไรก็ดี เม่ือวันที่ 11 มกราคม 2551 กสท. ได้เสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการเรียกร้องให้บริษัทชําระค่า

ผลประโยชน์ตอบแทนในปีสมัปทานท่ี 12 ถึงปีสมัปทานที่ 16 เพ่ิมพร้อมเบีย้ปรับเงินเพ่ิมและภาษีมลูคา่เพ่ิม รวมเป็นเงินจํานวน

ประมาณ 23,164 ล้านบาท โดยอ้างว่าบริษัทได้ชําระค่าตอบแทนผลประโยชน์ของปีสมัปทานดงักล่าวไม่ครบถ้วน เน่ืองจาก

ในช่วงปีสมัปทานดงักล่าว บริษัทได้นําภาษีสรรพสามิตท่ีได้ชําระไปแล้วมาหกัออกจากผลประโยชน์ตอบแทนท่ีจะต้องนําส่ง

ให้แก่ กสท. ตามมติของคณะรัฐมนตรีฉบับลงวันท่ี 28 มกราคม 2546 และวนัท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2546 และตามหนังสือของ 

กสท. ฉบบัลงวนัท่ี 27 มีนาคม 2546 ซึ่งกําหนดให้บริษัทนําภาษีสรรพสามิตท่ีชําระให้แก่รัฐมาหกัออกจากผลประโยชน์ตอบ

แทนท่ีจะต้องนําส่งให้แก่  กสท. ตามสัญ ญ าร่วมการงานได้ ขณ ะนี ข้้อพิพาทดังกล่าวอยู่ภายใต้กระบวนการทาง

อนญุาโตตลุาการ ซึง่อาจใช้ระยะเวลาในการพิจารณาหลายปี  
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1.1.4 ความเส่ียงที่เกดิจากการแข่งขนัในการประกอบธุรกิจ 

(ก) กิจการโทรคมนาคมของไทยมีการแข่งขันสูงและมีความอ่อนไหวต่อการแข่งขันด้านราคา 

กิจการให้บริการโทรคมนาคมผ่านโทรศพัท์เคลื่อนที่ของประเทศไทยนบัเป็นธุรกิจท่ีมีการแข่งขนักนัอย่างสงู  หากผู้ประกอบการ

ต่างหนัมาใช้กลยทุธ์ด้านราคาโดยการลดอตัราค่าบริการในระบบเติมเงินและระบบรายเดือนและมีระยะเวลาการส่งเสริมการ

ขายท่ียาวนานยิ่งขึน้ และบริษัทไม่สามารถตอบสนองต่อการแข่งขนัดงักล่าวได้อย่างทนัท่วงทีและด้วยต้นทนุท่ีเหมาะสม การ

แข่งขนัดงักลา่วอาจสง่ผลกระทบในทางลบตอ่ธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัท 

(ข) บริษัทอาจเผชิญกับการแข่งขนัเพิ่มมากขึน้จากผู้ประกอบการรายใหม่ 

ปัจจบุนั กทช. มีอํานาจในการออกใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมให้แก่ผู้ประกอบการรายใหม่บนพืน้ฐานแห่งหลกัการ

การแข่งขนัโดยเสรีและอย่างเป็นธรรม บริษัทไม่สามารถประเมินได้ว่าจะมีผู้ประกอบการอีกก่ีรายท่ีจะได้รับใบอนญุาตเพ่ิมเติม

ของ กทช. และหาก กทช. ออกใบอนญุาตให้ผู้ประกอบการรายใหม่เพ่ิมเติมจากท่ีมีอยู่เดิมก็จะส่งผลให้การแข่งขนัในตลาดยิ่ง

ทวีความรุนแรงมากขึน้  

การปฏิรูปกฎหมายและการเปิดเสรีกิจการสื่อสารโทรคมนาคมอาจทําให้การแข่งขนัทวีความรุนแรงมากยิ่งขึน้ ซึ่งอาจส่งผล

กระทบต่อความสามารถด้านการแข่งขนัของผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมในปัจจบุนัและรวมถึงบริษัทด้วย โดยผู้ประกอบการ

รายใหม่เหล่านีอ้าจใช้วิธีการลดราคาลงอย่างรุนแรงหรืออาจใช้กลยุทธ์ช่วยอุดหนุน (Subsidy Approach) เพ่ือเพ่ิมส่วนแบ่ง

ทางการตลาดของตน  

(ค) บริษัทอาจได้รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี 

ในปัจจบุนับริษัทใช้เทคโนโลยรีะบบ GSM ในการให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ี รวมถึงการให้บริการส่งผ่านข้อมลูด้วยความเร็วสงู

โดยเทคโนโลยี GPRS และ EDGE ซึ่งมีการพฒันาขึน้เพ่ือนําไปประยกุต์ใช้กบัเครือข่าย GSM โดยครอบคลมุพืน้ท่ีทัว่ประเทศ

ไทย ด้วยเทคโนโลยี EDGE บริษัทสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มลกูค้าท่ีต้องการรับส่งข้อมลูผ่านระบบไร้สายด้วย

เทคโนโลยีความเร็วสงูได้  

อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจต้องเผชิญกบัการแข่งขนัในการให้บริการโทรคมนาคมด้วยเทคโนโลยีใหม่ ๆ หรือเทคโนโลยีซึง่มีอยู่แล้ว

ในปัจจุบนัแต่กําลงัได้รับการปรับปรุงพฒันาในตลาดของประเทศอื่น ซึ่งเป็นตลาดท่ีมีความก้าวหน้ากว่าตลาดในประเทศไทย 

เช่น บริษัทอาจต้องประสบกบัการแข่งขนัที่สงูขึน้หากมีการนําเทคโนโลยี 3G และเทคโนโลยีใหม่อื่น ๆ มาใช้ในประเทศไทย เช่น 

Wi-Fi ซึ่งเป็นระบบสื่อสารไร้สายระยะสัน้เพ่ือเช่ือมโยงเข้าสู่ระบบอินเตอร์เน็ตหรือสู่เคร่ืองอุปกรณ์อื่น ๆ และ WiMAX ซึ่งเป็น

เทคโนโลยีการเช่ือมต่อไร้สายท่ีรวดเร็วเพ่ือรองรับการส่งผ่านข้อมลูขนาดใหญ่ เทคโนโลยีเหล่านีล้้วนแล้วแต่เป็นเทคโนโลยีท่ีมี

การนําไปใช้ในตลาดของประเทศอื่น ๆ ท่ีมีความก้าวหน้าทางโทรคมนาคมมากกวา่ประเทศไทย  

การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีนัน้เกิดขึน้ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นทางด้าน Wire Line หรือ Wireless ก็ตาม เช่น Broadband 

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

และ Wi-Fi เป็นต้น) เทคโนโลยีเหลา่นีมี้การนํามาใช้ในบางประเทศ หรือแม้กระทัง่มีการนํามาใช้ให้บริการแล้วในประเทศไทย 

อย่างไรก็ตาม การใช้เทคโนโลยีลา่สดุหรืออีกนยัหนึ่งคือการลงทนุในเทคโนโลยีล่าสดุไม่ได้เป็นการรับประกนัในความสําเร็จของ

การดําเนินกิจการ ถึงกระนัน้ก็ตาม บริษัทมิได้ละเลยหรือไม่คํานึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึน้จากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 

ขณะนีบ้ริษัทอยู่ในขัน้ตอนการพิจารณาร่วมกับ กสท. ในการปรับปรุงโครงข่ายโทรศพัท์เคลื่อนท่ีโดยใช้เทคโนโลยี HSPA บน

คลื่นความถ่ีย่าน 850 เมกะเฮิรตซ์ ซึ่งเป็นการดําเนินงานภายใต้ข้อกําหนดและเง่ือนไขของสญัญาร่วมการงาน และขัน้ตอน

ดงักล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาของส่วนราชการท่ีเก่ียวข้อง นอกจากนี ้กทช .ยงัไม่ได้กําหนดรายละเอียดท่ีชัดเจนเก่ียวกับ

กฎเกณฑ์และเง่ือนไขในการขอใบอนญุาตให้บริการด้วยเทคโนโลยี 3G มาเพ่ือให้ผู้ประกอบการตา่ง ๆ รวมถึงบริษัทสามารถขอ

อนญุาตได้ บริษัทจงึเช่ือวา่จะไม่เป็นการง่ายสําหรับบริษัทอื่นในการนําเทคโนโลยี 3G มาเร่ิมต้นใช้ในตลาดในประเทศไทยอย่าง

ครอบคลมุทัว่ถึงในเวลานี ้
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นอกจากนี ้อตุสาหกรรมการให้บริการโทรคมนาคมเป็นอตุสาหกรรมท่ีมีการเปลีย่นแปลงไปตามเทคโนโลยีซึง่มีพฒันาการอย่าง

รวดเร็ว บริษัทอาจต้องเผชิญกับการแข่งขนัท่ีรุนแรงขึน้จากเทคโนโลยีใหม่อื่น ๆ ซึ่งบริษัทไม่สามารถรับรองได้ว่าจะสามารถ

ตอบสนองต่อการแข่งขนัจากการนําเทคโนโลยีใหม่ ๆ ท่ีนํามาใช้ในประเทศไทยได้อย่างทนัท่วงทีและด้วยต้นทนุท่ีเหมาะสมได้

หรือไม่ อนึ่ง การพฒันาและการเปลี่ยนแปลงผลิตภณัฑ์และบริการของบริษัทเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของตลาดอาจทํา

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 

1.1.5 ความเส่ียงเกี่ยวกับการดาํเนินงานของบริษัท 

(ก) ความเส่ียงปกตทิี่เกดิขึน้จากอุปกรณ์ ระบบการทาํงาน ระบบคอมพวิเตอร์ โครงข่าย และทรัพย์สินอื่นที่ใช้
ในการดาํเนินงานของบริษัท 

การประกอบธุรกิจของบริษัทต้องอาศยัความสามารถในการจดัการโครงข่ายและการบริหารจดัการระบบต่าง ๆ เช่น ระบบการ

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

Services) และระบบบริหารจดัการเครือข่าย (Network Management System) ซึง่ระบบดงักลา่วจะต้องทํางานได้ดีตลอดเวลา

เพ่ือตอบสนองความต้องการของลกูค้า 

ในการนีบ้ริษัทได้ตระหนกัถึงความเสี่ยงต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดขึน้ อาทิเช่น ระบบเครือข่ายมีปัญหาในการรับส่งสญัญาณ ข้อมลูสญู

หาย เป็นต้น บริษัทจึงได้มีการฝึกฝนพนักงานอย่างสม่ําเสมอเพ่ือให้พนักงานเข้าใจถึงหน้าท่ีความรับผิดชอบของตนเองและ

เข้าใจขัน้ตอนต่าง ๆ ที่จะต้องปฏิบติั โดยเฉพาะอย่างยิ่งเม่ือเกิดเหตกุารณ์ที่ทําให้การปฏิบติังานต่าง 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 ทัง้นี ้เพ่ือให้โครงข่ายทัง้หมดอยู่ในสภาพท่ีสามารถให้บริการ

แก่ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี ้บริษัทยังได้ทําสัญญาประกันภัยไว้เพ่ือคุ้มครองกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ท่ีทําให้

โครงข่ายของบริษัทได้รับความเสียหาย อย่างไรก็ดี สญัญาประกนัภยัดงักล่าวไม่ได้ครอบคลมุถึงความเสียหายอนัเน่ืองมาจาก

การหยดุชะงกัของธุรกิจ (Business Interruption Insurance) 

อย่างไรก็ดี บริษัทไม่สามารถรับรองได้ว่าวิธีการต่าง ๆ ท่ีบริษัทนํามาใช้จะเพียงพอต่อการป้องกันหรือลดความเสี่ยงดงักล่าว

ข้างต้น นอกจากนี ้ข้อบกพร่องและข้อผิดพลาดของระบบดงักล่าวอาจส่งผลกระทบต่อโครงข่ายโทรคมนาคมของบริษัทและ

ความสามารถของบริษัทในการให้บริการแก่ลกูค้าของบริษัทได้  
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(ข) บริษัทต้องพึ่งพาบุคคลภายนอกในการบาํรุงรักษาอุปกรณ์โทรคมนาคม 

ในการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีบริษัทจะต้องให้บริการผ่านอุปกรณ์โทรคมนาคมท่ีมีความสลบัซบัซ้อนซึ่งรวมถึงโครงข่าย

โทรศพัท์เคลื่อนท่ีและสถานีฐานจํานวน 9,701 แห่งทัว่ประเทศ (ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2551) ความสําเร็จของธุรกิจของ 

บริษัทขึน้อยู่กับการบํารุงรักษาและซ่อมแซมอุปกรณ์โทรคมนาคมอย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจุบันบริษัทได้ว่าจ้างบริษัท บีบี 

เทคโนโลยี จํากดั (ซึง่เป็นบริษัทท่ีเก่ียวข้องกบั บจ. เบญจจินดา โฮลดิง้) และ บจ. เบญจจินดา โฮลดิง้ เพ่ือให้บริการบํารุงรักษา

และซ่อมแซมอุปกรณ์โทรคมนาคมดังกล่าว รวมทัง้บํารุงรักษาและซ่อมแซมระบบเครือข่ายส่งสัญญาณ (Transmission 

Network) ทัง้หมดของบริษัท หาก บจ. บีบี เทคโนโลยี และ บจ. เบญจจินดา โฮลดิง้ ไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีตามสญัญาได้ไม่

ว่าด้วยเหตใุด หรือไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได้ทนัท่วงทีและด้วยต้นทนุท่ีเหมาะสม อาจทําให้บริษัทมีต้นทนุในการดําเนินงานที่

เพ่ิมสงูขึน้ นอกจากนี ้ยงัอาจส่งผลกระทบต่อความล่าช้าและคุณภาพของการให้บริการ ซึ่งอาจมีผลกระทบทําให้บริษัทต้อง

สญูเสียลกูค้าและรายได้ในจํานวนท่ีเป็นนยัสําคญั และอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาส

ทางธุรกิจของบริษัท 

(ค) ความเส่ียงจากการพึ่งพงิทางธุรกิจกับยูดี 

เน่ืองจากเดิมบริษัทไม่ได้มุ่งเน้นในการเป็นผู้ จําหน่ายชุดเลขหมายและบัตรเติมเงินให้แก่ผู้ ใช้บริการโดยตรง ซึ่งจะเพ่ิมภาระ

ให้กบับริษัทในการจดัการบริหารสินค้าคงคลงั รวมถึงระบบการจดัส่งสินค้า (Logistics) และการจดัเก็บเอกสารตา่ง ๆ บริษัทจงึ

ได้แต่งตัง้ให้ยูดีซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัท (โดยบริษัทและ บจ. เบญจจินดา โฮลดิง้ ถือหุ้นร้อยละ 25 และร้อยละ 75 ของ

จํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของยดีูตามลําดบั) เป็นผู้จดัจําหน่ายหลกัของบริษัทในการจําหน่ายชุดเลขหมายและบตัร

เติมเงินให้แก่ร้านค้าส่งและร้านค้าปลีกต่าง ๆ ในประเทศไทยท่ีมิได้อยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทโดยตรง สินค้าเหล่านีส้่วน

ใหญ่บริษัทจะจําหน่ายให้แก่ยดีูเพ่ือนําไปจําหน่ายต่อโดยผ่านทางตวัแทนจําหน่ายของบริษัทตอ่ไป บริษัทให้ระยะเวลาชําระหนี ้

(Credit Term) 45 วนัและให้การสนับสนุนทางการตลาดแก่ยดีูโดยพิจารณาเป็นรายโครงการตามท่ีเสนอมา ยอดจําหน่ายชุด

เลขหมายและบัตรเติมเงินผ่านยูดีสําหรับปี 2551 และปี 2550 เป็นจํานวนทัง้สิน้ 23,505 ล้านบาทและ 25,745 ล้านบาท

ตามลําดบั 

ปัจจบุนับริษัทมีการขยายช่องทางการจําหน่ายบริการเติมเงินให้แก่ผู้ ใช้บริการโดยตรง โดยบริษัทมีการจดัจําหน่ายการเติมเงิน

ออนไลน์ (Happy Online) ซึ่งเป็นการขายให้แก่ผู้ ใช้บริการโดยตรง ทําให้มีการลดสดัส่วนในการพึ่งพาระบบการจัดส่งสินค้า 

(Logistics) ของผู้ จําหน่าย นอกจากนี ้ยอดการจัดจําหน่ายการเติมเงินออนไลน์ให้แก่ผู้ ใช้บริการมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึน้อย่าง

ตอ่เน่ือง 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทมียอดลกูหนีก้ารค้าจากยดีูจํานวนทัง้สิน้ 4,470.8 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 61.5 ของยอด

ลกูหนีก้ารค้าทัง้หมดของบริษัท หากยดีูผิดนดัชําระหนีห้รือชําระหนีล้่าช้าไม่ว่าด้วยเหตใุด การผิดนดัชําระหนีห้รือการชําระหนี ้

ล่าช้าดังกล่าวอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัท 

อย่างไรก็ดี ในช่วงเวลาที่ผ่านมายดีูมีประวติัการชําระเงินที่ดีมาโดยตลอด 

1.2 ความเส่ียงทางการเงนิ 

1.2.1 ความเส่ียงจากความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนเงนิตราต่างประเทศ 

เน่ืองจากรายได้หลกัของบริษัทเป็นสกุลเงินบาทแต่บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการลงทุนหรือค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานในรูปของ

เงินตราต่างประเทศ (อันได้แก่ เจ้าหนีก้ารค้าจากการซือ้เคร่ืองมือและอุปกรณ์ หนีเ้งินกู้ ระยะยาวท่ีออกในสกุลเงินตรา

ตา่งประเทศ) เป็นจํานวนมาก บริษัทจงึมีความเสี่ยงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยน   

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2551 บริษัทมีหนีส้ินท่ีต้องชําระคืนเป็นเงินตราต่างประเทศจํานวน 12,072 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 43 

ของหนีส้ินรวมทัง้หมดในต้นปี อย่างไรก็ดี บริษัทได้ทําการป้องกนัความเสี่ยงท่ีอาจเกิดจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยน

เหล่านีไ้ว้ โดยการเข้าทําสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Exchange Contracts) และสัญญา

แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Cross Currency Swap Contracts) กบัสถาบนัการเงินท่ีได้รับการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ



สว่นที่ 2 บริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์  บริษัท โทเท่ิล แอค็เซ็ส คอมมนูิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 

ข้อ 1 ปัจจยัความเสีย่ง 

 

 

สว่นที่ 2 หน้า 12 

เทียบเท่ากบัอนัดบัความน่าเช่ือถือของประเทศหรือสงูกว่าเท่านัน้ ซึ่งครอบคลมุกําหนดระยะเวลาการชําระคืนหนีส้ินเหล่านีท้ัง้

จํานวน คิดเป็นจํานวนร้อยละ 100 ของหนีส้ินรวมของบริษัทท่ีต้องชําระคืนเป็นเงินตราตา่งประเทศ  

อย่างไรก็ดี ในการดําเนินกิจการโทรคมนาคมของบริษัท บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานในรูปของเงินตราต่างประเทศ ซึ่ง

ได้แก่ ค่าใช้จ่ายจากการซือ้เคร่ืองมือและอปุกรณ์และคา่ใช้จ่ายในการลงทนุในเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในขณะที่รายได้หลกัของบริษัท

เป็นสกุลเงินบาท ดงันัน้ ถึงแม้บริษัทจะยงัคงดําเนินนโยบายทางการเงินโดยการเข้าทําสญัญา Swap เพ่ือปิดความเสี่ยงจาก

ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนในส่วนของหนีส้ินท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศทัง้จํานวนหรือเกือบทัง้จํานวน บริษัทไม่

สามารถรับรองได้ว่าบริษัทจะได้รับข้อเสนอและเง่ือนไขท่ีดีท่ีสดุในการเข้าทําสญัญา Swap ในแต่ละครัง้ภายใต้สภาวะตลาด

แลกเปลี่ยนเงินตราตา่งประเทศในขณะนัน้ ๆ ในกรณีเช่นนีอ้าจสง่ผลกระทบทําให้ต้นทนุในการดําเนินงานของบริษัทเพ่ิมสงูขึน้ 

1.2.2 ความเส่ียงที่เกดิจากการเรียกเก็บค่าใช้บริการโทรศัพท์ 

ความเสี่ยงท่ีเกิดจากลกูหนีก้ารค้าโดยหลกัจะมาจากลกูค้าระบบรายเดือนท่ีใช้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีท่ีชําระเงินภายหลงัจาก

การใช้ (Postpaid Package) โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 สดัสว่นรายได้จากการให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีระบบรายเดือน

เฉพาะเสียง (Voice Services) คิดเป็นร้อยละ 14 ของรายได้รวม อย่างไรก็ตาม บริษัทเช่ือว่าความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึน้ไม่มี

นยัสําคญัต่อฐานะการเงินของบริษัทเน่ืองจากบริษัทมีฐานลกูค้าอยู่เป็นจํานวนมาก และบริษัทได้ทําการตัง้สํารองค่าเผ่ือหนี ้

สงสยัจะสญูสําหรับความเสี่ยงในการเรียกเก็บคา่บริการดงักลา่วตามท่ีปรากฏในงบดลุของบริษัท 

บริษัทยงัได้มีการบนัทึกสํารองค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูสําหรับรายได้จากการให้บริการโทรศพัท์ระบบรายเดือนตามช่วงของอายุ

หนีท้ี่ค้างชําระในอตัราก้าวหน้า โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 บริษัทมีหนีค้้างชําระเกินกวา่ 180 วนัเป็นจํานวน 364 ล้านบาท 

คิดเป็นร้อยละ 14.9 ของลกูหนีค้า่บริการโทรศพัท์รวม (Account Receivables from Telephone Services)  

1.2.3 ความเส่ียงจากความผันผวนของอัตราดอกเบีย้ 

การเปลี่ยนแปลงของอตัราดอกเบีย้ในตลาดย่อมส่งผลกระทบต่อมลูค่ายติุธรรมของสินทรัพย์และหนีส้ินทางการเงินของบริษัท

โดยเฉพาะสินทรัพย์และหนีส้ินทางการเงินท่ีมีอตัราดอกเบีย้คงท่ี นอกจากนัน้ยงัมีผลให้ดอกเบีย้รับและดอกเบีย้จ่ายของบริษัท

เปลี่ยนแปลงไปเน่ืองจากบริษัทมีสินทรัพย์และหนีส้ินทางการเงินบางสว่นท่ีมีอตัราดอกเบีย้ลอยตวั  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2551 บริษัทมีสินทรัพย์ทางการเงินท่ีมีอตัราดอกเบีย้ลอยตวัอยู่ทัง้สิน้จํานวน 3,835.0 ล้านบาท คิดเป็น

ร้อยละ 3.7 ของสินทรัพย์รวม ขณะท่ีมีหนีส้ินท่ีมีอัตราดอกเบีย้ลอยตัว (ภายหลังการเข้าทําสัญญาอนุพันธ์ทางการเงินที่

เก่ียวข้อง) อยู่ทัง้สิน้จํานวน 2,120.4 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8 ของหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้รวม 

บริษัทมีนโยบายในการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยการเข้าทําสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบีย้ (Interest Rate Swap 

Contracts) กบัสถาบนัการเงินท่ีได้รับการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือเทียบเท่ากบัอนัดบัความน่าเช่ือถือของประเทศหรือสงูกว่า

เท่านัน้ เพ่ือให้ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงมลูค่ายติุธรรมของหนีส้ินและความเสี่ยงท่ีเกิดจากความผนัผวนของอตัรา

ดอกเบีย้อยู่ในระดบัท่ีเหมาะสมกบัแตล่ะสถานการณ์  

อย่างไรก็ดี ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทมีสินทรัพย์ทางการเงินท่ีมีอตัราดอกเบีย้ลอยตวัอยู่เป็นจํานวนเงินไม่มากและสว่น

ใหญ่จดัอยู่ในประเภทระยะสัน้ บริษัทจงึไม่ได้ดําเนินนโยบายในการบริหารความเสี่ยงในสว่นของสินทรัพย์ทางการเงินดงักลา่ว  

สําหรับจํานวนหนีส้ินรวมท่ีมีอัตราดอกเบีย้ลอยตัว (ภายหลงัการเข้าทําสญัญาอนุพันธ์ทางการเงินท่ีเก่ียวข้อง) หากเกิดการ

เปลี่ยนแปลงของอตัราดอกเบีย้ในตลาดจะสง่ผลกระทบทําให้ต้นทนุในการดําเนินงานของบริษัทเพ่ิมสงูขึน้  

1.2.4 ความเส่ียงจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว 

แนวโน้มการชะลอตัวของเศรษฐกิจไทยอันเป็นผลมาจากภาวะถดถอยของเศรษฐกิจชัน้นําของโลก ตลอดจนปัจจัยลบใน

ประเทศ เช่น ภาคการผลิตชะลอตวั ตลอดจนปัญหาการวา่งงานซึง่ส่งผลกระทบตอ่รายได้และกําลงัซือ้ของผู้บริโภค และในช่วง

ปลายปี 2551 สถานการณ์ทางการเมืองท่ีนําไปสู่การปิดสนามบิน ประกอบกับวิกฤตการเงินโลก ส่งผลกระทบในทางลบต่อ
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รายได้จากอตุสาหกรรมการท่องเที่ยวเน่ืองจากจํานวนนกัท่องเที่ยวที่ลดลง จากเหตผุลดงักลา่ว อตัราการขยายตวัทางเศรษฐกิจ

ของประเทศจึงมีความเสี่ยงท่ีจะเข้าสู่ภาวะถดถอย และมีผลกระทบโดยตรงกับระดับความเช่ือมั่นของผู้ บริโภค รวมถึง

พฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้บริโภค 

สําหรับอุตสาหกรรมผู้ ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีอาจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวจากการใช้งานท่ีน้อยลง แต่

อย่างไรก็ตาม การใช้งานโทรศพัท์เคลื่อนท่ีในปัจจุบนัถือว่าเป็นสิ่งจําเป็นในชีวิตประจําวนั จึงอาจได้รับผลกระทบน้อยกว่าเม่ือ

เปรียบเทียบกบัอตุสากรรมอื่น อีกทัง้รัฐบาลก็ได้ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพ่ือให้ผู้บริโภคใช้จ่ายกนัมากขึน้ สว่นบริษัทเอง

ก็ได้พฒันารูปแบบการให้บริการตา่ง ๆ เพ่ือลดความเสี่ยงในการยกเลิกการใช้บริการ เพราะบริษัทตระหนกัดีถึงความเสี่ยงนีแ้ละ

พร้อมท่ีจะปรับกลยทุธ์ทางการตลาดเพ่ือให้สอดคล้องกบัสภาวะดงักลา่ว 

1.3 ความเส่ียงอื่น ๆ 

1.3.1 ความเส่ียงจากภัยธรรมชาต ิ

ความเสี่ยงจากภยัพิบติัอาจเกิดขึน้ได้และอาจส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท เช่น การระบาดของโรคทางเดิน

หายใจเฉียบพลนัรุนแรง (SARS) ในเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายนของปี 2546 และการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สตัว์ปีก 

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

ภยัจากคลื่นสนึามิในเดือนธันวาคม 2547 ทําให้เสารับส่งสญัญาณโทรศพัท์เคลื่อนท่ีของบริษัทได้รับความเสียหายในบางพืน้ท่ี 

ถึงแม้วา่ภยัพิบติัจากคลื่นสนึามิมีผลทําให้รายได้ของบริษัทในสว่นของการให้บริการโทรศพัท์ข้ามแดนอตัโนมติัลดลงไปบ้าง แต่

รายได้ของบริษัทที่เกิดจากการให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีระหว่างประเทศคิดเป็นสดัส่วนน้อยเม่ือเทียบกบัรายได้รวมของบริษัท

ทัง้หมด  

อย่างไรก็ดี เพ่ือให้บริษัทสามารถประกอบธุรกิจและให้บริการได้อย่างต่อเน่ือง บริษัทมีแผนรองรับสําหรับการแก้ไขข้อขดัข้อง

ต่าง ๆ ทางเทคนิค และเพ่ือบรรเทาปัญหาเก่ียวกับโครงข่ายโทรคมนาคมของบริษัท บริษัทได้จัดเตรียมรถสถานีเคลื่อนท่ีท่ี

สามารถใช้งานได้แทนสถานีรับส่งสญัญาณในพืน้ท่ีท่ีประสบปัญหา อีกทัง้บริษัทยงัได้เข้าทําสญัญาประกนัภยัไว้เพ่ือป้องกัน

ความเสียหายท่ีอาจเกิดขึน้กับอุปกรณ์โครงข่าย ซึ่งค่าสินไหมทดแทนท่ีได้รับนัน้จะนํามาใช้ซ่อมแซมและ/หรือจัดหาอุปกรณ์

ทดแทนสิ่งที่สญูหายหรือเสียหายตามเง่ือนไขที่กําหนดไว้ในสญัญาร่วมการงาน  

นอกจากนี ้บริษัทได้จัดเตรียมระบบสํารองสําหรับการเก็บเงินและจัดเก็บข้อมูลลูกค้าของบริษัทไว้ด้วย โดยบริษัทได้ทําการ

บนัทึกข้อมูลดังกล่าวเข้าสู่ระบบสํารองอย่างสม่ําเสมอ อย่างไรก็ดี ถึงแม้บริษัทจะได้จัดเตรียมมาตรการรองรับต่าง ๆ ไว้ แต่

บริษัทไม่สามารถรับรองได้วา่ธุรกิจของบริษัทจะไม่ได้รับผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัจากภยัพิบติัที่อาจเกิดขึน้ในอนาคต 
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22  ลักษณะการประกอบธุรกิจลักษณะการประกอบธุรกิจ  

2.1 ความเป็นมาและพัฒนาการที่สาํคัญ 

บริษัทจดทะเบียนจัดตัง้เป็นบริษัทจํากัดในเดือนสิงหาคม 2532 โดยกลุ่มเบญจรงคกุล เพ่ือประกอบธุรกิจให้บริการโทรศพัท์ 

เคลื่อนท่ี โดยได้เร่ิมให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีภายใต้สญัญาร่วมการงานกับ กสท. ในย่านความถ่ี 800 เมกะเฮิรตซ์ตัง้แต่ปี 

2534 และในย่านความถ่ี 1800 เมกะเฮิรตซ์ ตัง้แต่ปี 2537 ในปี 2538 บริษัทนําหุ้นของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศสิงคโปร์ โดยเป็นบริษัทไทยบริษัทแรกท่ีนําหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

ตา่งประเทศ จากนัน้ในปี 2543 เทเลนอร์ได้เข้าถือหุ้นในบริษัทคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 29.9 และในเดือนตลุาคม 2548 เทเลนอร์

และ บจ. ไทย เทลโค โฮลดิง้ส์ ได้ทําคําเสนอซือ้หุ้นของบริษัทเป็นการทัว่ไปซึง่เป็นผลมาจากการท่ี บจ. ไทย เทลโค โฮลดิง้ส์ ได้

เข้าซือ้หุ้นของยคูอม 

ตอ่มาในปี 2550 บริษัทได้ดําเนินการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทและนําหุ้นของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย สาระสําคัญของการปรับโครงสร้างการถือหุ้นประกอบด้วยการทําคําเสนอซือ้

หลกัทรัพย์ทัง้หมดของยูคอม โดยบริษัทได้ออกหุ้นสามญัใหม่ของบริษัทให้กับผู้ ถือหุ้นของยูคอมเพ่ือเป็นค่าตอบแทนหุ้นของ 

ยคูอมท่ีนํามาเสนอขาย และการลดทนุของบริษัทแบบเฉพาะเจาะจง (Selective Capital Reduction) โดยการลดหุ้นสามญัของ

บริษัทที่ยคูอมถืออยู่ทัง้หมด 

ภายหลังจากการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและนําบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยแล้ว บริษัทกลายเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของยคูอมในเดือนกนัยายน 2550 และได้ทําการเพิกถอนหุ้นของยคูอมออกจาก

การเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ปัจจุบนั กลุ่มเบญจรงคกุลไม่ได้เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ทัง้โดยทางตรงและโดยทางอ้อมในบริษัทแล้ว โดย ณ วันท่ี 5 มีนาคม 

2552 ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ได้แก่ เทเลนอร์ และ บจ. ไทย เทลโค โฮลดิงส์ (โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในสว่นที่ 2 

ข้อ 8.2 – โครงสร้างผู้ ถือหุ้น) อย่างไรก็ดี นายบญุชยั เบญจรงคกลุ ยงัคงดํารงตําแหน่งประธานกรรมการบริษัท 

อนึ่ง ในเดือนมีนาคม 2544 บริษัทเร่ิมใช้ช่ือทางการค้า “ดีแทค” (DTAC) และในเดือนตลุาคม 2550 บริษัทได้มีการปรับเปลี่ยน

ภาพลกัษณ์ของบริษัทโดยมุ่งเน้นให้ความสําคญัต่อผู้ ใช้บริการ ซึง่นบัเป็นการเปลี่ยนแปลงครัง้ใหญ่ของบริษัทในวิธีการดําเนิน

ธุรกิจการตลาด ทัง้นี ้ก่อนปี 2544 บริษัทใช้ช่ือทางการค้า “เวิลด์โฟน” 

ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงและพฒันาการที่สําคญั ดงันี ้

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

บริษัทได้รับรางวลัดงัตอ่ไปนี ้

(1) บริษัทยอดเยี่ยมด้านนกัลงทนุสมัพนัธ์ (อนัดบัที่ 4) 

(2) บริษัทยอดเยี่ยมด้านการจดัการ (อนัดบัที่ 6) 

เดือนธนัวาคม 2547 − บริษัทได้รับรางวลั Technology Fast 500 Asia Pacific 2004 Award จากการจดัอนัดบั

ของ Deloitte Touche Tohmatsu  

− Standard & Poor’s ประกาศคงอันดับความน่าเช่ือถือสําหรับองค์กรของบริษัทที่ BB 

และมีแนวโน้มคงที่ 

เดือนมิถนุายน 2548 บริษัทได้รับรางวัล Mobile Operator of the Year ของประเทศไทยจากนิตยสาร Asian 

MobileNews 



สว่นที่ 2 บริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์  บริษัท โทเท่ิล แอค็เซ็ส คอมมนูิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 

ข้อ 2 ลกัษณะการประกอบธุรกิจ 

 

 

สว่นที่ 2 หน้า 15 

เดือนกรกฎาคม 2548 บริษัทเร่ิมให้บริการ “PushMail” ซึ่งเป็นบริการรองรับการติดต่อสื่อสารทางอีเมล์จาก

โทรศพัท์เคลื่อนที่สําหรับลกูค้าองค์กรเป็นรายแรกของประเทศไทย 

เดือนตลุาคม 2548 เทเลนอร์และ บจ. ไทย เทลโค โฮลดิง้ส์ ได้ทําการเสนอซือ้หุ้นของบริษัทเป็นการทัว่ไปหลงัจาก

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

หุ้นในบริษัทร้อยละ 32.87 และร้อยละ 0.51 ตามลําดบั 

เดือนมกราคม 2549 Standard & Poor’s ได้เพ่ิมอนัดับความน่าเช่ือถือสําหรับองค์กรของบริษัทเป็น BB+ และมี

แนวโน้มคงที่ 

เดือนมีนาคม 2549 Moody’s Asia Pacific Limited ได้ปรับอนัดบัความน่าเช่ือถือสําหรับหนีเ้งินกู้และหุ้นกู้สกุล

เงินต่างประเทศประเภทไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลกัประกนัของบริษัทเป็น Ba1 โดยมีแนวโน้ม

เครดิตเป็นบวก 

เดือนเมษายน 2549 Fitch Ratings (Thailand) Limited ได้ปรับเพ่ิมอันดับเครดิตสากลของหนีเ้งินกู้ สกุลเงิน

ต่างประเทศระยะยาวขึน้มาท่ี BB+ ปรับเพ่ิมอนัดบัเครดิตภายในประเทศของหนีเ้งินกู้ ระยะ

ยาวมาท่ี A(tha) และปรับเพ่ิมอนัดบัเครดิตภายในประเทศของหนีเ้งินกู้ระยะสัน้มาที่ F1(tha) 

เดือนมิถนุายน 2549 บริษัทได้รับรางวลั Best Mobile Operator of the Year 2006 ของประเทศไทยในฐานะเป็นผู้

ให้บริการโทรศพัท์เคร่ืองที่ยอดเยี่ยมจากนิตยสาร Asian MobileNews ซึ่งนับเป็นการได้รับ

รางวลัตอ่เน่ืองเป็นปีที่ 2 

เดือนกรกฎาคม 2549 TRIS Rating ปรับเพ่ิมอันดับเครดิตภายในประเทศสําหรับหนีเ้งินกู้ สกุลเงินบาทระยะยาว 

(Local Currency) มาท่ี A โดยมีแนวโน้มเครดิตคงที่ 

เดือนสิงหาคม 2549 บริษัทเสร็จสิน้กระบวนการลดทนุจดทะเบียนและทนุชําระแล้วจํานวน 164 ล้านบาท โดยการ

ยกเลิกหุ้นของทีโอทีจํานวน 16.4 ล้านหุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 10 บาท ทัง้นี ้ตามท่ีระบุใน

บันทึกข้อตกลงเร่ืองการประนีประนอมยอมความเพ่ือระงบัข้อพิพาทกรณีการชําระคืนเงิน

สว่นลดคา่เช่ือมโยงโครงข่ายระหวา่งบริษัทกบัทีโอที 

เดือนกนัยายน 2549 Standard & Poor’s ได้ยืนยนัอนัดบัความน่าเช่ือถือสําหรับองค์กรของบริษัทอยู่ที่ BB+ และมี

แนวโน้มคงที ่

เดือนพฤศจิกายน 2549 − บริษัทได้แจ้งให้ทีโอทีและ กสท. ทราบว่าอัตราการเรียกเก็บตามสัญญาเช่ือมโยง

โครงข่ายเดิมไม่สอดคล้องกับหลกัเกณฑ์ตาม พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม 

และประกาศ กทช. วา่ด้วยการใช้และเช่ือมตอ่โครงข่ายโทรคมนาคม 

− บริษัทลงนามในสญัญาการเช่ือมตอ่โครงข่ายโทรคมนาคมระหวา่งบริษัทและทรูมฟู 

− บริษัทลงนามในสญัญาการเช่ือมตอ่โครงข่ายโทรคมนาคมระหวา่งบริษัทและเอไอเอส 

เดือนธนัวาคม 2549 บริษัทลงนามในสญัญาการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมระหว่างบริษัทและ บจ. ทริปเปิลที 

บรอดแบนด์  

เดือนกมุภาพนัธ์ 2550 เร่ิมการคิดค่าเช่ือมต่อโครงข่ายระหว่างผู้ ให้บริการโทรคมนาคมท่ีได้ลงนามในสญัญาการ

เช่ือมตอ่โครงข่าย 

เดือนมิถนุายน 2550 − บริษัทนําหุ้นเข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ

ไทย โดยเป็นบริษัทแรกของประเทศไทยที่มีหลกัทรัพย์จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลกัทรัพย์
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สองแห่ง 

− บ ริษั ท ได้ รับ รางวัล  Mobile Operator of the Year ขอ งป ระ เท ศไท ย จ าก  Asian 

MobileNews Awards 2007 โดยนิตยสาร Asian Mobile News 

เดือนกรกฎาคม 2550 บริษัทลงนามในสญัญาการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมระหว่างบริษัทและ บจ. ดิจิตอล
โฟน 

ดือนสิงหาคม 2550 บริษัทรับรางวลัพระราชทาน "Thailand Corporate Excellence" ประเภทความเป็นเลิศด้าน
การตลาด จัดโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทยและสถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจ
ศศินทร์แห่งจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

เดือนตลุาคม 2550  บริษัทปรับภาพลักษณ์แบรนด์ดีแทค โดยเน้นการสร้างความรู้สึกท่ีดีให้แก่ลูกค้า (Feel 
Goood) พร้อมใช้โลโก้ใหม่ 

เดือนมกราคม 2551 − บริษัทเข้าซือ้กิจการ บจ. เพย์สบาย และให้บริการระบบชําระเงินออนไลน์ 

− บริษัทร่วมมือ กสท. ทดลองให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนที่ระบบ 3G บนคลื่นความถ่ี 850 

เมกะเฮิรตซ์ ที่สถานีฐานจงัหวดัมหาสารคาม 

เดือนมีนาคม 2551 

 

บริษัทร่วมกบัธนาคารกสิกรไทยเปิดตวั “ATM SIM” บริการธนาคารบนโทรศพัท์เคลื่อนท่ีครัง้
แรกของประเทศไทย 

เดือนเมษายน 2551 

 

− Fitch Ratings (Thailand) Limited ยกเลิกเครดิตพินิจซึ่งมีแนวโน้มในเชิงลบท่ีเคยให้ไว้

เม่ือเดือนกมุภาพนัธ์ 2550 

− บริษัทเข้าซือ้กิจการคลื่นวิทยุ FAT Radio 104.5 เพ่ือเตรียมความพร้อมด้าน content 

สําหรับใช้ในการตอ่ยอดธุรกิจ 3G 

เดือนกรกฎาคม 2551 Standard & Poor’s ประกาศคงอนัดบัความน่าเช่ือถือบริษัทที ่BB+ และมีแนวโน้มคงที ่

เดือนกนัยายน 2551 

 

− FITCH Ratings (Thailand) Limited ปรับเพ่ิมอันดับเครดิตสากลของหนีเ้งินกู้ สกุลเงิน

ต่างประเทศระยะยาวขึน้มาท่ี BBB- และปรับเพ่ิมอันดบัเครดิตภายในประเทศของหนี ้

เงินกู้ระยะยาวมาที่ A+ 

− TRIS Rating ประกาศเพ่ิมเครดิตองค์กรและหุ้นของบริษัทเป็น A+ สะท้อนเครดิตจาก

ความแข็งแกร่งด้านการแข่งขนัและฐานะการเงินท่ีดีขึน้ตอ่เน่ือง 

เดือนพฤศจิกายน 2551 ATM SIM ได้รับรางวลั Best Mobile Service จาก Asia Mobile Award 2008 ซึ่งจัดขึน้โดย 
GSMA’s Mobile Congress 
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โครงสร้างการถือหุ้นของกลุม่บริษัท ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2552 เป็นดงันี ้

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
หมายเหตุ 
(1) สดัส่วนการถือหุ้นของเทเลนอร์รวมที่ถือโดยตรงและถือผ่าน CDP แล้ว ทัง้นี ้เทเลนอร์เป็นบริษัทย่อยของ Telenor ASA โดยการถือ

หุ้นทัง้หมดทางอ้อม 

(2) รายช่ือผู้ ถือหุ้นและสดัสว่นการถือหุ้นใน บจ. ไทย เทลโค โฮลดิง้ส์ ณ วนัที่ 30 เมษายน 2551 มีดงันี ้

 เทเลนอร์(1) ร้อยละ 49.00 

 บจ. โบเลโร(4) ร้อยละ 26.20 

 นายบญุชยั เบญจรงคกลุ  ร้อยละ 9.90 

 บมจ. ฟินนัซา่(5) ร้อยละ 9.90 

 บจ. แซนดาลวดู โฮลดิง้ส์(6) ร้อยละ 2.00 

 บจ. อมาโรน่ี(6) ร้อยละ 1.50 

 บจ. เพทรูส(6) ร้อยละ 1.50 

(3) สดัสว่นการถือหุ้นของ CDP ไม่รวมหุ้นที่ถือโดยเทเลนอร์ 

(4) รายช่ือผู้ ถือหุ้นและสดัสว่นการถือหุ้นใน บจ. โบเลโร ณ วนัที่ 1 กรกฎาคม 2551 มีดงันี ้

 เทเลนอร์(1)  ร้อยละ 49.00 

 บจ. กี เคาน์ตี ้(7) ร้อยละ 12.75 

 บจ. อาลิบี ้เคาน์ตี ้(7) ร้อยละ 12.75 

 บจ. เบย์วิว เคาน์ตี ้(7) ร้อยละ 12.75 

 บจ. ไกอา เคาน์ตี ้(7) ร้อยละ 12.75 

(5) รายช่ือผู้ ถือหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ. ฟินันซ่า ณ วันที่ 8 เมษายน 2551 (ข้อมูลจากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย) มีดงันี ้

 Morgan Stanley & Co. International Ltd ร้อยละ 21.34 

 นายวรสิทธ์ิ โภคาชยัพฒัน์ ร้อยละ 5.50 

 Deutsche Bank AG Singapore - PWM ร้อยละ 4.88 

 UBS AG Singapore, Branch - PB Securities Client Custody ร้อยละ 4.88 

30.5% 
บจ. ไทย เทลโค 

โฮลดิง้ส์(2) 

บริษัท 

 

34.0% 
เทเลนอร์(1) 

5.6% 
ทีโอที 

0.1% 
กสท. 

22.9% 
ผู้ ถือหุ้นรายย่อย 

6.9% 
CDP(3) 

100% 100% 100% 
บจ. อีสเทิรน์ บิช บจ. วิภาวด ี 

ออฟฟิต บิลดิง้ บริษัท แทค  

ไฟแนนซ์ บี.วี. 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
บจ. ดีแทค  

เนทเวอร์ค 
บจ. ดีแทค 

อินเตอร์เนต 

เซอร์วิส 
บจ. พบับลิค 

เรดิโอ บจ. ดีแทค 

บรอดแบนด์ บจ. เวิลด์โฟน  

ช็อป บจ. เพย์

สบาย 
 

บจ. แทค 

พร็อพเพอร์ตี ้
99.8% 100% 

บจ. แทค 

เซอร์วิส ยคูอม บจ. แฟต 

 ดีกรี บจ. ครีเอ้ 
51% 51% 
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 บมจ. แนเชอรัล พาร์ค  ร้อยละ 4.30 

 ม.ล. สทุธิมาน โภคะชยัพฒัน์ ร้อยละ 3.60 

 บจ. วิริยะประกนัภยั ร้อยละ 3.50 

 บจ. ฟินนัซา่ประกนัชีวิต ร้อยละ 3.26 

 อื่น ๆ ร้อยละ 48.74 

(6) บจ. ตั ก้  วู โฮลดิ ง้ (ซึ่งมีบุคคลสัญ ชาติไทยถือหุ้ น ร้อยละ 51) ถือหุ้ นใน บจ. แซนดาลวูด  โฮลดิ ง้ส์  บจ. อมาโรน่ี  และ 
บจ. เพทรูส คิดเป็นร้อยละ 99.93  

(7) บจ.ตัก้ ว ูโฮลดิง้ (ซึ่งมีบคุคลสญัชาติไทยถือหุ้นร้อยละ 51) ถือหุ้นใน บจ. กี เคาน์ตี ้บจ. อาลิบี ้เคาน์ตี ้บจ. เบย์วิว เคาน์ตี ้และ บจ. 
ไกอา เคาน์ตี ้คิดเป็นร้อยละ 99.00 

 

2.2 ภาพรวมการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท 

บริษัทเป็นหนึ่งในผู้ นําในธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีในประเทศไทยท่ีให้บริการทางเสียง ข้อมูล และบริการเสริม 

อื่น ๆ ผ่านโครงข่ายหลกัในระบบ GSM  1800 ปัจจุบนัโครงข่ายของบริษัทมีพืน้ท่ีให้บริการครอบคลมุมากกว่าร้อยละ 90 ของ

พืน้ที่ท่ีมีประชากรอาศยัอยู่ และบริษัทเป็นผู้ให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนที่รายใหญ่อนัดบัสองของประเทศเม่ือพิจารณาจากจํานวน

ลกูค้าทัง้หมด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2551 ซึง่มีอยู่ประมาณ 18.7 ล้านเลขหมาย0

1 โดยเป็นลกูค้าในระบบเติมเงินประมาณ 16.2 

ล้านเลขหมาย และลกูค้าในระบบรายเดือนประมาณ 2.5 ล้านเลขหมาย หรือคิดเป็นร้อยละ 86.6 และร้อยละ 13.4 ของจํานวน

ลูกค้าทัง้หมดตามลําดับ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 บริษัทมีส่วนแบ่งทางการตลาดประมาณร้อยละ 30.2 ของจํานวน

ผู้ใช้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีทัง้หมดของประเทศ1

2  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 บริษัทมีบริษัทย่อยทัง้สิน้ 14 บริษัท  และบริษัทถือหุ้นในบริษัทร่วมจํานวน 2 บริษัท ได้แก่ บจ. 

ยไูนเต็ด ดิสทริบิวชัน่ บิซซิเนส (ยดีู) และ บจ. ฟรีเควนซี่ มีเดีย โดย บจ. ฟรีเควนซี่ มีเดีย อยู่ระหวา่งการชําระบญัชี ความเป็นมา

ในการจดัตัง้บริษัทยอ่ยสามารถสรุปได้ดงันี ้

บริษัทได้จดัตัง้บริษัทย่อยขึน้โดยมีวตัถปุระสงค์หลกัในการบริหารสินทรัพย์และ/หรือพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ อนัได้แก่ บจ. แทค 

พร็อพเพอร์ตี ้มีวตัถปุระสงค์หลกัในการจดัการอสงัหาริมทรัพย์ โดยถือครองท่ีดินในจงัหวดัต่าง ๆ ซึง่ส่วนใหญ่เป็นพืน้ท่ีในการ

ติดตัง้สถานีฐาน บจ. วิภาวดี ออฟฟิต บิลดิง้ มีวตัถปุระสงค์หลกัในการพฒันาที่ดินและเป็นเจ้าของและบริหารงานอาคารชยั ซึง่

บริษัทได้เช่าเหมาทัง้อาคารสําหรับเป็นสํานักงานใหญ่ของบริษัท บจ. อีสเทิรน์ บิช มีวัตถุประสงค์หลัก ในการพัฒนา

อสงัหาริมทรัพย์และเป็นเจ้าของท่ีดินท่ีตัง้อาคาร Call Center ถนนศรีนครินทร์ และ บจ. แทค เซอร์วิส ซึง่เดิมมีวตัถปุระสงค์ใน

การดําเนินการบริหาร Call Center ของบริษัท แตปั่จจบุนัได้หยดุดําเนินกิจการแล้วและมีการโอนการบริหาร Call Center มายงั

บริษัทเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพโดยรวมด้านการบริการลกูค้าอย่างตอ่เน่ือง 

นอกจากนี ้บริษัทได้จดัตัง้บริษัทย่อยท่ีมีการดําเนินธุรกิจท่ีเสริมประโยชน์กบัธุรกิจหลกัของบริษัท ได้แก่ บริษัท แทค ไฟแนนซ์ 

บี.วี. จดัตัง้ขึน้เพ่ือทําหน้าที่จดัหาเงินทนุในต่างประเทศ อาทิ การออกหุ้นกู้สกลุเงินตราต่างประเทศซึง่ปัจจบุนับริษัทได้ชําระคืน

หุ้นกู้ดงักล่าวทัง้จํานวนแล้ว ดงันัน้ คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติเม่ือวนัท่ี 8 กุมภาพนัธ์ 2550 ให้เลิกกิจการและปัจจุบนัอยู่

ระหว่างขัน้ตอนการดําเนินการเพ่ือการชําระบญัชี และ บจ. เวิลด์โฟน ช็อป ซึง่เดิมดแูลการบริหารกิจการร้านจําหน่ายอปุกรณ์

โทรศพัท์เคลื่อนที่และดแูลธุรกิจค้าปลีกในนาม “ร้านรักบ้านเกิด” แตปั่จจบุนัได้หยดุดําเนินกิจการแล้ว  

ในปี 2550 บริษัทได้ลงทนุในบริษัทย่อยอีกหนึง่แห่ง คือ บจ. เพย์สบาย ซึง่มีวตัถปุระสงค์หลกัในการให้บริการรับ/สง่เงิน โอนเงิน

หรือรับชําระเงินแบบออนไลน์ นอกจากนี ้ภายหลงัจากการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทในปีเดียวกัน บมจ. ยูไนเต็ด

คอมมนูิเกชัน่ อินดสัตรี (ยคูอม) ได้กลายเป็นบริษัทย่อยของบริษัทโดยมีวตัถปุระสงค์หลกัในการเป็นตวัแทนจําหน่ายบตัรเติม

 
1 บริษัทได้เปลี่ยนคําจํากดัความของผู้ใช้บริการระบบเติมเงินใหม่ในปี 2550 โดยนบัรวมทกุเลขหมายที่ยงั Active อยู่ แต่ไม่รวมเลขหมายที่ไม่ได้ใช้งานเกิน 90 วนั 

แม้ว่ายังคงมี Validity ตามอายุที่กําหนดไว้ของซิมการ์ดก็ตาม จากเดิมที่นับรวมทุกเลขหมายที่ยังอยู่ในระยะเวลา 45 วันหลังจากสิน้สุด Validity ตามอายุที่
กําหนดไว้ของซิมการ์ด ถ้านบัตามคําจํากดัความเดิม บริษัทมีจํานวนผู้ใช้บริการรวม ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2551 ประมาณ 20.9 ล้านเลขหมาย 

2 ถ้านบัจํานวนผู้ใช้บริการตามคําจํากดัความเดิม บริษัทมีสว่นแบง่ทางการตลาด ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2551 ประมาณร้อยละ 32.5 



สว่นที่ 2 บริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์  บริษัท โทเท่ิล แอค็เซ็ส คอมมนูิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 

ข้อ 2 ลกัษณะการประกอบธุรกิจ 
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เงินและให้บริการเติมเงินโดยไม่ต้องใช้บัตรเติมเงิน (E-Refill) และในเดือนเมษายน 2551 บริษัทได้ลงทุนในหุ้นสามัญอีก 2 

บริษัท ได้แก่ บจ. แฟต ดีกรี เพ่ือรองรับแผนการดําเนินธุรกิจผลิตรายการวิทย ุสื่อโฆษณาและให้บริการด้านสื่อบนัเทิง รวมถึง

การจดัทํานิตยสารพร้อมโฆษณาในนิตยสาร และ บจ. ครีเอ้ เพ่ือรองรับการขยายธุรกิจด้านการพฒันาและให้บริการโปรแกรม

บนโทรศพัท์เคลื่อนที่ โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 51 ใน 2 บริษัทดงักล่าว ทัง้นี ้เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพในส่วนของบริการเสริมท่ีมีอยู่ใน

ปัจจบุนั 

บริษัทตระหนกัถึงความสําคญัของการมีโครงสร้างองค์กรท่ีมีประสิทธิภาพอนัจะช่วยสง่เสริมและสนบัสนนุการดําเนินธุรกิจของ

บริษัทให้บรรลเุป้าหมายทางธุรกิจท่ีตัง้ไว้ จุดเด่นประการหนึ่งของบริษัท คือ ความพร้อมท่ีจะเปลี่ยนแปลงและมีทศันคติในเชิง

บวกเพ่ือให้สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงท่ีเป็นไปอย่างรวดเร็วและการแข่งขันท่ีรุนแรงในตลาด จากการเติบโตอย่าง

รวดเร็วของอุตสาหกรรมการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ี การเปิดเสรีด้านกิจการสื่อสารโทรคมนาคม ประกอบกับการเตรียม

ความพร้อมทางธุรกิจในการขอรับใบอนญุาตให้บริการโทรคมนาคมด้วยเทคโนโลยี 3G ในอนาคต บริษัทมีนโยบายการลงทนุใน

กิจการท่ีเก่ียวข้องกันกับธุรกิจหลกัของบริษัทท่ีสามารถเสริมประโยชน์กับธุรกิจหลักของบริษัทได้ในระยะยาว โดยบริษัทได้

จดัตัง้บริษัทใหม่ขึน้ 4 บริษัทเม่ือวนัที่ 14 มีนาคม 2549 ได้แก่ บจ. ดีแทค เนทเวอร์ค เพ่ือดําเนินการให้บริการโทรศพัท์ทางไกล

ระหว่างประเทศ ปัจจุบัน บจ.ดีแทค เนทเวอร์คได้เปิดดําเนินกิจการแล้ว บจ. พับบลิค เรดิโอ เพ่ือดําเนินการให้บริการ

โทรศพัท์เคลื่อนที่ประเภทแท็กซี่เรดิโอ บจ. ดีแทค อินเตอร์เนต เซอร์วิส เพ่ือดําเนินการให้บริการอินเตอร์เน็ต และ บจ. ดีแทค 

บรอดแบนด์ (เดิมช่ือ บจ. ไวด์ บรอดแบนด์) เพ่ือรองรับการให้บริการเทคโนโลยี 3G ที่จะมีขึน้ในอนาคต ปัจจบุนัทัง้ 3 บริษัทยงั

ไม่ได้เร่ิมดําเนินกิจการ 

ข้อมลูสรุปสําหรับบริษัทย่อย ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2551 

บริษัท ประเภทธุรกิจ 
สัดส่วนการถือหุ้น  

(ร้อยละ) 

บจ. เวิลด์โฟน ช็อป  หยดุดําเนินกิจการในปี 2546 100 

บจ. แทค พร็อพเพอร์ตี ้ บริหารสนิทรัพย์ 100 

บจ. แทค เซอร์วิส  หยดุดําเนินกิจการในปี 2544 100 

บจ. ดีแทค เนทเวอร์ค  ให้บริการโทรศพัท์ทางไกลระหวา่งประเทศ 100 

บจ. ดีแทค บรอดแบนด์ (เดิมช่ือ บจ.
ไวด์ บรอดแบนด์) 

จดัตัง้ขึน้เพื่อรองรับการให้บริการเทคโนโลยี 3G (ปัจจุบนัยงั
ไม่ได้ดําเนินกิจการ) 

100 

บจ. ดีแทค อินเตอร์เนต เซอร์วิส  จัดตัง้ขึน้เพื่อดําเนินการให้บริการอินเตอร์เน็ต (ปัจจุบันยัง
ไม่ได้ดําเนินกิจการ) 

100 

บจ. พบับลิค เรดิโอ  จดัตัง้ขึน้เพื่อดําเนินการให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนที่ประเภท
แท็กซ่ีเรดิโอ (ปัจจบุนัยงัไม่ได้ดําเนินกิจการ) 

100 

บมจ. ยูไนเต็ดคอมมูนิเกชั่น อินดัส
ตรี (ยคูอม) 

ตวัแทนจําหน่ายบตัรเติมเงินและการให้บริการเติมเงินโดยไม่
ต้องใช้บตัรเติมเงิน (E-Refill) 

99.81 

บจ. เพย์สบาย ให้บริการชําระเงินออนไลน์ 100 

บจ. ครีเอ้ พฒันาและให้บริการโปรแกรมบนโทรศพัท์เคลื่อนที ่ 51 

บจ. แฟต ดีกรี ผลิตรายการวิทย ุสื่อโฆษณาและให้บริการด้านสื่อบนัเทิง  51 
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ข้อ 2 ลกัษณะการประกอบธุรกิจ 
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บริษัท ประเภทธุรกิจ 
สัดส่วนการถือหุ้น  

(ร้อยละ) 

บจ. วิภาวดี ออฟฟิต บิลดิง้  พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ (อาคารสํานกังาน) 100 
(ผ่าน บจ. แทค พร็อพเพอร์ตี)้ 

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

บริษัท แทค ไฟแนนซ์ บี.วี. ธุรกิจการเงิน (ปัจจุบนัอยู่ในระหว่างขัน้ตอนการดําเนินการ

เพื่อการชําระบญัชี) 
100 

(ผ่าน บจ. แทค พร็อพเพอร์ตี)้ 

 

ข้อมลูสรุปสําหรับบริษัทร่วม ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2551  

บริษัท ประเภทธุรกิจ 
สัดส่วนการถือหุ้น  

(ร้อยละ) 

บจ. ฟรีเควนซ่ี มีเดีย  ปัจจบุนัอยู่ระหวา่งการชําระบญัชี 40 

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

25* 

หมายเหต ุ
* ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 75 ถือหุ้ นโดย บจ. เบญจจินดา โฮลดิง้ แม้ว่าการท่ีบริษัทถือหุ้ นในยูดีเพียงร้อยละ 25 โดยมี บจ. เบญจจินดา  

โฮลดิง้ ซึง่เป็นบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งกบับริษัทถือหุ้นในยดีูร้อยละ 75 นัน้อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ตอ่บริษัท แต่อย่างไรก็
ตาม บริษัทเห็นว่าโครงสร้างการถือหุ้นดงักล่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์ท่ีดีท่ีสดุของบริษัท เน่ืองจากบริษัทไม่ได้มุ่งเน้นในการเป็นผู้ จําหน่ายชดุเลข
หมายและบตัรเติมเงินให้แก่ผู้ ใช้บริการโดยตรง ซึ่งจะเป็นการเพิ่มภาระให้กับบริษัทในการจัดการบริหารสินค้าคงคลงั รวมถึงระบบการจัดส่ง
สินค้า (Logistics) และการจัดเก็บเอกสารต่าง ๆ บริษัทมีมาตรการป้องกันการถ่ายเททางผลประโยชน์และขัน้ตอนในการควบคุมรายการ
ระหว่างกันอย่างรัดกุม เป็นไปตามกฎเกณฑ์เร่ืองการเข้าทํารายการระหว่างกันของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศสิงค์โปร์และตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนท่ี 2 ข้อ 11.3 - มาตรการขัน้ตอนการอนมุติัการทํารายการระหว่างกนั)  

 ทัง้นี ้ณ วนัท่ี 9 ตลุาคม 2551 บจ. เบญจจินดา โฮลดิง้ มีรายช่ือผู้ ถือหุ้นและสดัส่วนการถือหุ้นดงัต่อไปนี ้

 นายบญุชยั เบญจรงคกลุ ร้อยละ 45.8 

 นางวรรณา จิรกิติ ร้อยละ 9.8 

 นายวิชยั เบญจรงคกลุ ร้อยละ 43.0 

 นางสาวศภุรัตน์ เบญจรงคกลุ ร้อยละ 1.4 

 

2.3 โครงสร้างรายได้ 

โครงสร้างรายได้ของบริษัทและบริษัทย่อยตัง้แตปี่ 2549 ถึงปี 2551 มีดงันี ้

รายการ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2549 2550 2551 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้จากการขายและการให้บริการ       

รายได้จากการให้บริการโทรศพัท์ 47,013 97 64,434 98 66,600 98 

รายได้จากการขายเคร่ืองโทรศพัท์และชดุเลขหมาย 1,159 2 735 1 727 1 

รายได้จากการดําเนินงานอื่น(1) 301 1 364 1 368 1 

รวมรายได้จากการขายและการให้บริการ 48,474 100 65,590 100 67,695 100 
หมายเหต ุ

)1(  รายได้จากการดําเนินงานอ่ืนของบริษัทประกอบด้วยรายได้จากคา่เช่าโครงข่ายเป็นหลกั 

 

2.4 เป้าหมายการดาํเนินธุรกจิ 

นอกเหนือจากการรักษาตําแหน่งหนึง่ในผู้ นําของตลาดผู้ให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีในประเทศไทยแล้ว บริษัทมีเป้าหมายหลกั

ในการดําเนินธุรกิจของบริษัทดงัตอ่ไปนี ้
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(1) เพ่ิมมลูคา่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทโดยวิธีการเพ่ิมความสามารถในการทํากําไร 

(2) รักษาและเสริมสร้างความแข็งแกร่งในด้านการให้บริการ ช่องทางการจัดจําหน่าย การจัดกลยุทธ์ตามกลุ่มลูกค้า 

เครือข่ายช่องสญัญาณ และความรวดเร็วในการสง่ข้อมลู 

(3) นําเสนอนวตักรรมใหม่ในด้านบริการอย่างต่อเน่ืองด้วยความหลากหลายและคณุภาพเพ่ือตอบสนองความต้องการและ

วิถีชีวิตของผู้ใช้บริการแตล่ะกลุม่ 

(4) เสริมสร้างคณุภาพของการให้บริการแก่ลกูค้าและบริการหลงัการขาย 

(5) พฒันาบคุลากรและองค์กรเพ่ือประสิทธิภาพสงูสดุด้วยหลกัพงึปฏิบติัและจรรยาบรรณที่ดี 

เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายการดําเนินธุรกิจเหล่านี ้บริษัทได้มีการปรับใช้กลยุทธ์ต่าง ๆ ดังท่ีกล่าวมาข้างต้น และจะทําการ

ปรับเปลี่ยนเพ่ือความเหมาะสมโดยกระบวนการตรวจสอบและทบทวนอย่างสม่ําเสมอเพ่ือให้บริษัทสามารถปรับตวัเข้ากับ

สภาพแวดล้อมของการแข่งขนัท่ีมีการเปลี่ยนแปลงรวมถึงปัจจยัภายนอกด้านอื่น ๆ ได้ 
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3 การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์  

3.1 ลักษณะการให้บริการ 

บริษัทเป็นหนึ่งในผู้ นําในธุรกิจให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีในประเทศไทย โดยดําเนินธุรกิจให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีภายใต้สญัญา

ร่วมการงานกบั กสท. มีอายสุญัญาสิน้สดุในปี 2561 บริษัทให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีกบัลกูค้าในระบบรายเดือนและระบบเติมเงิน

ในหลายรูปแบบด้วยกันทัง้แบบเสียง (Voice) และแบบไม่มีเสียง (Non-Voice) โดยบริการแบบไม่มีเสียงรวมถึงการให้บริการทาง

ข้อมูล การให้บริการ SMS การให้บริการ MMS การดาวน์โหลดเสียงเรียกเข้า ภาพกราฟิก และบริการอินเตอร์เน็ตทาง

โทรศพัท์เคลื่อนท่ี รวมทัง้บริการเสริมอื่น ๆ ซึ่งบริษัทดําเนินการร่วมกบัผู้พฒันา Content (Content Provider) นอกจากนี ้บริษัทยงั

ให้บริการข้ามแดนอตัโนมติัแก่ลกูค้าท่ีนําโทรศพัท์เคลื่อนท่ีไปใช้งานในต่างประเทศและลกูค้าของผู้ ให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีใน

ต่างประเทศท่ีเลือกใช้โครงข่ายของบริษัทเม่ือใช้โทรศพัท์เคลื่อนท่ีระหว่างพํานักอยู่ในประเทศไทย และให้บริการโทรศพัท์ระหว่าง

ประเทศแก่ลกูค้าท่ีโทรศพัท์ทางไกลไปยงัเลขหมายในตา่งประเทศ ทัง้นี ้ภายใต้ข้อตกลงการให้บริการข้ามแดนอตัโนมติัที่บริษัททําไว้

กบัผู้ให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีในตา่งประเทศ 

ธุรกิจโทรศพัท์เคลื่อนท่ีในประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมากในระยะเวลาไม่ก่ีปีท่ีผ่านมา โดยผู้ให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ี

หลายรายมีการขยายโครงข่ายและช่องทางการจัดจําหน่ายเพ่ือขยายพืน้ท่ีให้บริการและเพ่ือให้สินค้าและบริการเข้าถึงผู้ ใช้บริการ

จํานวนมากขึน้ ส่งผลให้มีการใช้โทรศพัท์เคลื่อนท่ีในวงกว้างครอบคลมุประชากรท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจและสงัคมท่ีหลากหลาย 

รวมทัง้ครอบคลมุประชากรในพืน้ท่ีต่าง ๆ ได้มากขึน้ นอกจากนี ้การคิดค่าบริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีในอตัราท่ีเหมาะสม และการใช้

บริการระบบเติมเงินที่สามารถกระทําได้ง่ายขึน้เป็นปัจจัยสําคญัประการหนึ่งท่ีทําให้ลกูค้าระบบเติมเงินเป็นลกูค้ากลุ่มใหญ่ของ

ธุรกิจ 

ข้อมลูเก่ียวกบัฐานลกูค้าของบริษัทในระยะ 3 ปีที่ผ่านมาสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2549 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 

 สิน้สุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 

 2549 2550 2551 

จาํนวนผู้ใช้บริการ (หน่วย : ’000 เลขหมาย)    

ระบบรายเดือน 2,036.1 2,072.7 2,469.9 

อตัราการเติบโต (ร้อยละ) 39.0 1.8 19.2 

CAGR(1) 2549 – 2551 19.0 

ระบบเติมเงิน 10,189.4(2) 13,699.3(3) 16,212.2(3) 

อตัราการเติบโต (ร้อยละ) 41.3 34.5 18.3 

CAGR(1) 2549 - 2551 31.0 

รวม 12,225.5 15,772.0 18,682.1 

อัตราการเตบิโต (ร้อยละ) 40.9 29.0 18.5 

CAGR 2549 -25 51 29.1 

หมายเหตุ 
คําจํากัดความของจํานวนผู้ ใช้บริการท่ีบริษัทใช้เป็นคําจํากัดความท่ีอ้างอิงกับหลกัปฏิบติัท่ีใช้ในต่างประเทศ อนึ่ง ตัง้แต่ปี 2550 บริษัทได้เปล่ียนคําจํากัด
ความของจํานวนผู้ใช้บริการของระบบเติมเงินใหม่เพื่อให้สะท้อนตวัเลขจํานวนผู้ใช้บริการท่ีมีการใช้งานจริง 

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

(2) คํานวณจากจํานวนผู้ ใช้บริการตามคําจํากดัความเดิม คือ รวมทกุเลขหมายท่ียงัอยู่ในระยะเวลา 45 วนัหลงัจากสิน้สดุ Validity ตามอายุท่ีกําหนดไว้
ของซิมการ์ด 

(3) คํานวณจากจํานวนผู้ใช้บริการตามคําจํากดัความใหม่ คือ รวมทกุเลขหมายท่ียงั Active อยู่ โดยไม่รวมเลขหมายท่ีไม่ได้ใช้งานเกิน 90 วนั แม้ว่ายงัคง
มี Validity ตามอายท่ีุกําหนดไว้ของซิมการ์ดก็ตาม 
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ข้อมลูเก่ียวกบัรายได้เฉลี่ยตอ่เลขหมายตอ่เดือน (ARPU) โดยคํานวณจากรายได้สทุธิตอ่จํานวนผู้ใช้บริการเฉลี่ย  

 สิน้สุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 

 2549 2550 2551 

รายได้เฉลี่ยตอ่เลขหมายตอ่เดือน )หน่วย : บาท(    

ระบบรายเดือน 809 823(1) 711(1) 

ระบบเติมเงิน 269(2) 297(1,3) 255(1,3) 

รวม 356 374(1,3) 309(1,3) 

ท่ีมา บริษัท 
หมายเหตุ 
คําจํากัดความของรายได้เฉล่ียต่อเลขหมายต่อเดือนท่ีบริษัทใช้เป็นคําจํากัดความท่ีอ้างอิงกับหลักปฏิบัติท่ีใช้ในต่างประเทศ อนึ่ง ตัง้แต่ปี 2550  
ผู้ให้บริการโทรคมนาคมท่ีได้ลงนามในสญัญาเช่ือมต่อโครงข่ายระหว่างกนัได้เร่ิมคิดค่าเช่ือมต่อโครงข่ายซึง่กนัและกนั บริษัทจึงได้เปล่ียนคําจํากดัความของ
รายได้เฉล่ียตอ่เลขหมายตอ่เดือนใหม่เพื่อให้สะท้อนรายได้ท่ีเกิดจากการเช่ือมตอ่โครงข่าย 

(1) รวมค่าเช่ือมต่อโครงข่ายจากผู้ ให้บริการท่ีมีการลงนามในสญัญาเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมกับบริษัท ซึ่ง ณ สิน้ปี 2551 ได้แก่ เอไอเอส ทรูมฟู 
ทริปเปิลที บรอดแบนด์ และดิจิตอลโฟน 

(2) คํานวณจากจํานวนผู้ ใช้บริการตามคําจํากดัความเดิม คือ รวมทกุเลขหมายท่ียงัอยู่ในระยะเวลา 45 วนัหลงัจากสิน้สดุ Validity ตามอายุท่ีกําหนดไว้
ของซิมการ์ด 

(3) คํานวณจากจํานวนผู้ใช้บริการตามคําจํากดัความใหม่ คือ รวมทกุเลขหมายท่ียงั Active อยู่ โดยไม่รวมเลขหมายท่ีไม่ได้ใช้งานเกิน 90 วนั แม้ว่ายงัคง
มี Validity ตามอายท่ีุกําหนดไว้ของซิมการ์ดก็ตาม 

 

3.1.1 การให้บริการโครงข่ายโทรศัพท์เคล่ือนที่ 

(ก) บริการด้านเสียงสาํหรับลูกค้าในระบบรายเดือน 

“ใช้สบาย จ่ายรายเดือน” คือ ลกัษณะเด่นของบริการในระบบรายเดือนท่ีบริษัทให้บริการแก่ลกูค้า ซึ่งเป็นการให้เครดิตโดยลกูค้า

สามารถชําระค่าบริการภายหลงัการใช้ การให้บริการในระบบรายเดือนเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งต่อจดุยืนของบริษัทในการ

เป็นผู้ให้บริการท่ีเป็นมิตรและให้ความใสใ่จตอ่ลกูค้าและเข้าใจถึงสถานการณ์ตา่ง ๆ ของลกูค้า  

ลกูค้าท่ีต้องการใช้บริการในระบบรายเดือนจะต้องทําการจดทะเบียนโดยกรอกแบบสญัญาขอใช้บริการ โดยไม่เสียคา่ธรรมเนียมและ

แนบเอกสารหลกัฐานแสดงตนพร้อมแจ้งท่ีอยู่สําหรับจัดส่งใบแจ้งหนีค้่าบริการ สัญญาขอใช้บริการไม่กําหนดระยะเวลาการใช้

บริการขัน้ต่ํา ดงันัน้ ลกูค้าสามารถยกเลิกการใช้บริการได้โดยยื่นเอกสารตามท่ีกําหนด ณ สํานกังานบริการลกูค้าของบริษัททกุสาขา 

หรือโทรไปยกเลิกการใช้บริการได้ท่ีศนูย์บริการลกูค้าของบริษัท โดยไม่เสียคา่ธรรมเนียมในการยกเลกิการใช้บริการ 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2551 จํานวนผู้ใช้บริการในระบบรายเดือนคิดเป็นร้อยละ 13.2 ของจํานวนผู้ใช้บริการทัง้หมด 

 สิน้สุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 

2549 2550 2551 

ผู้ใช้บริการในระบบรายเดือน  ) เลขหมาย) 2,036,102 2,072,745 2, 469,866 

อตัราการเติบโต (ร้อยละ) 39.0 1.8 19.2 

สดัสว่นตอ่จํานวนผู้ใช้บริการทัง้หมด (ร้อยละ) 16.7 13.1 13.2 
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ข้อมลูเก่ียวกบัรายได้เฉลี่ยต่อเลขหมายต่อเดือน (ARPU) ของผู้ ใช้บริการในระบบรายเดือน โดยคํานวณจากรายได้สทุธิต่อจํานวน

ผู้ใช้บริการเฉลีย่ มีดงันี ้

 2549 2550 2551 

รายได้เฉลีย่ตอ่เลขหมายตอ่เดือน (หน่วย : บาท)    

ระบบรายเดือน 809 823(1) 711(1) 

อตัราการเติบโต (ร้อยละ) -15.1 1.7 -13.7 

ท่ีมา บริษัท 
หมายเหตุ 
คําจํากัดความของรายได้เฉล่ียต่อเลขหมายต่อเดือนท่ีบริษัทใช้เป็นคําจํากัดความท่ีอ้างอิงกับหลักปฏิบัติท่ีใช้ในต่างประเทศ อนึ่ง ตัง้แต่ปี 2550  
ผู้ให้บริการโทรคมนาคมท่ีได้ลงนามในสญัญาเช่ือมต่อโครงข่ายระหว่างกนัได้เร่ิมคิดค่าเช่ือมต่อโครงข่ายซึง่กนัและกนั บริษัทจึงได้เปล่ียนคําจํากดัความของ
รายได้เฉล่ียตอ่เลขหมายตอ่เดือนใหม่เพื่อให้สะท้อนรายได้ท่ีเกิดจากการเช่ือมตอ่โครงข่าย 

(1) รวมค่าเช่ือมต่อโครงข่ายจากผู้ ให้บริการท่ีมีการลงนามในสญัญาเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมกับบริษัท ซึ่ง ณ สิน้ปี 2551 ได้แก่ เอไอเอส ทรูมฟู 
ทริปเปิลที บรอดแบนด์ และดิจิตอลโฟน 

 

ระหวา่งปี 2549 ถึง 2551 รายได้เฉลี่ยต่อเลขหมายต่อเดือน (ARPU) สําหรับลกูค้าในระบบรายเดือนจะอยู่ในช่วงระหว่าง 711 บาท

ถึง 809 บาท ทัง้นี ้เหตุที่ ARPU ของบริษัทมีทิศทางท่ีลดลงเกิดจากการขยายตัวของฐานลูกค้าเข้าไปในกลุ่มท่ีมีปริมาณการใช้

บริการน้อย ซึง่เป็นไปตามลกัษณะปกติของภาวะตลาดโทรคมนาคม นอกจากนี ้การลดลงของ ARPU ยงัเกิดจากการนําเสนออตัรา

ค่าบริการท่ีลดลง อนึ่ง ARPU ของบริษัทสําหรับลกูค้าในระบบรายเดือนจะสงูกว่าลูกค้าในระบบเติมเงิน ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจาก

บริการในระบบรายเดือนสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าท่ีมีปริมาณการใช้บริการมาก ส่วนบริการในระบบเติมเงิน

สามารถตอบสนองความต้องการของลกูค้าในวงกว้างแตมี่ปริมาณการใช้งานโดยเฉลี่ยตอ่คนน้อยกวา่ 

บริษัทได้นําเสนอรูปแบบการให้บริการและรูปแบบการคิดคา่บริการท่ีหลากหลายเพ่ือตอบสนองกลุ่มผู้ใช้บริการแตล่ะกลุ่มซึง่มีความ

ต้องการในการใช้งานและวิถีชีวิตท่ีแตกต่างกนัออกไป ทัง้นี ้ในการให้บริการทกุรูปแบบบริษัทจะคิดค่าบริการอตัราเดียวทัว่ประเทศ 

และได้รวมบริการเสริมพืน้ฐาน เช่น บริการรับสายเรียกซ้อนและบริการโอนสายอตัโนมติัไว้ด้วย และลกูค้ายงัสามารถเปลี่ยนแปลง

รูปแบบการให้บริการได้โดยอาจต้องเสียค่าธรรมเนียมในบางกรณี นอกจากนี ้บริษัทได้นําเสนอบริการท่ีสามารถเปลี่ยนรูปแบบการ

ให้บริการระหวา่งบริการในระบบรายเดือนและบริการในระบบเติมเงินโดยลกูค้าไม่ต้องเปลี่ยนเลขหมายโทรศพัท์แตอ่ย่างใด 

บริษัทนําเสนอรูปแบบการคิดค่าบริการใหม่ ๆ อย่างต่อเน่ืองเพ่ือจงูใจกลุ่มลกูค้าและเป็นการสร้างความแปลกใหม่ต่อตลาด รวมทัง้

เป็นการเสนอบริการเพ่ือตอบสนองตอ่ความต้องการท่ีหลากหลายของลกูค้าและสภาวะการแข่งขนัในตลาด 

รูปแบบการให้บริการหลกัแก่ลกูค้าในระบบรายเดือนมีดงันี ้

รูปแบบการให้บริการ จุดเด่น กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

Maximize  • อตัราคา่บริการตอ่นาทีที่ดงึดดูใจ 

• มีส่วนลดค่าบริการสําหรับการโทรที่มีระยะ
เวลานาน 

• บริการเลขานกุารสว่นตวั 

• บริการลกูค้าด้วยสิทธิพิเศษ 

• ส่วนลดหรือรายการส่งเสริมการขายที่ร้านค้า 
ภตัตาคาร โรงแรม ฯลฯ ที่ร่วมรายการ 

กลุม่ลกูค้าโทรมาก 
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รูปแบบการให้บริการ จุดเด่น กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

ZAD  • อตัราคา่บริการต่ําเมื่อใช้งานนาน 

• คา่บริการเหมาจ่ายต่ํา 

กลุ่มวัยรุ่น นักศึกษาที่ เคยใช้ระบบเติมเงิน
แล้วประสงค์จะเปลี่ยนมาเป็นลกูค้าระบบราย
เดื อ น แ ต่ ยั งค ง ต้ อ งก าร รูป แ บ บ ก ารคิ ด
ค่าบริการแบบเรียบง่ายและรูปแบบค่าใช้จ่าย
ที่มีความยืดหยุ่น 

WORK • อตัราคา่บริการในช่วงเวลาพิเศษ 

• คา่บริการเหมาจ่ายต่ํา 

กลุม่ลกูค้าโทรปานกลางถึงสงู 

โอ...มัก่ ๆ • อตัราคา่บริการรายเดือนต่ํา 

• อตัราคา่บริการต่ําสําหรับโทรในเครือข่าย 

กลุม่ลกูค้าโทรปานกลางถึงสงู 

D แพ็คเกจอื่น ๆ • รูปแบบการคิดค่าบริการและอัตราค่าบริการ
เหมาจ่ายขัน้ต่ําในแบบตา่ง ๆ ให้เลือก 

กลุ่มลูกค้าที่ ต้องการควบคุมค่าใช้จ่ายต่อ
เดือน 

Zero • ไม่มีคา่บริการรายเดือน 

• อตัราคา่บริการตอ่นาทีเท่ากนัทกุเครือข่าย 

กลุม่ลกูค้าที่โทรน้อย 

Feel Free • ค่าบริการเหมาจ่ายที่ระดบัราคาต่าง ๆ สําหรับ
สิทธิโทรฟรีในแตล่ะวนั 

กลุ่มลกูค้าที่โทรปานกลางถึงสงู และต้องการ
รูปแบบการคิดค่าบริการแบบเรียบง่าย ไม่
ซบัซ้อน 

WE • อตัราค่าบริการพิเศษระหว่างเบอร์คู่ในแพ็คเกจ
เดียวกนั 

กลุม่ลกูค้าที่โทรมาก 

LITE • คา่บริการรายเดือนต่ํา 

• อตัราคา่บริการตอ่นาทีเท่ากนัทกุเครือข่าย 

กลุ่มลูก ค้าที่ โท รน้อยถึ งปานกลาง และ
ต้องการรูปแบบการคิดค่าบริการแบบเรียบ
ง่าย ไม่ซบัซ้อน 

HALF PRICE • คิดค่าบริการเพียงคร่ึงเดียวของจํานวนการใช้
งานที่ระดบัราคาตา่ง ๆ 

กลุ่มลกูค้าที่โทรปานกลางถึงสงู และต้องการ
รูปแบบการคิดค่าบริการแบบเรียบง่าย ไม่
ซบัซ้อน 

Goood • คิดค่าบริการเหมาจ่ายในช่วงเวลาที่ กําหนด
สําหรับการโทรในเครือข่าย 

กลุม่ลกูค้าที่โทรมาก 

 

ในเดือนมีนาคม 2547 บริษัทได้นําเสนอ “แพ็คเกจ Maximize” ซึง่เป็นบริการรูปแบบใหม่สําหรับลกูค้าในระบบรายเดือนท่ีมีปริมาณ

การโทรมาก รูปแบบการให้บริการประเภทนีจ้ะช่วยขยายตลาดกลุ่มลูกค้าท่ีโทรมาก นอกจากนี ้ยังมีบริการเลขานุการส่วนตัว

ให้บริการความช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งเป็นบริการพิเศษเฉพาะลูกค้า Maximize เท่านัน้ รวมทัง้มอบ Maximize Card ที่ให้

สิทธิประโยชน์เป็นส่วนลดสําหรับร้านค้าและสถานบริการชัน้นํากว่า 750 แห่ง อาทิ ภตัตาคาร โรงแรม รีสอร์ท สปา และฟิตเนสทัว่

ประเทศ ปัจจบุนั “แพ็คเกจ Maximize” ได้เพ่ิมโปรโมชัน่ใหม่ที่คิดคา่บริการเป็นครัง้ในช่วงเวลาพิเศษ  

“แพ็คเกจ ZAD” เป็นรูปแบบการให้บริการท่ีบริษัทนําเสนอแก่ลกูค้าในเดือนกมุภาพนัธ์ 2548 กลุม่เป้าหมายคือลกูค้ากลุ่มวยัรุ่นท่ีใช้

บริการโทรศพัท์เคลื่อนที่ระบบเติมเงินอยู่แล้วและประสงค์จะเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการมาเป็นลกูค้าระบบรายเดือน โดยลกูค้า

สามารถใช้บริการท่ีคุ้มค่าด้วยโครงสร้างอตัราค่าบริการท่ีเรียบง่ายและยืดหยุ่นคล้ายกบับริการในระบบเติมเงิน กล่าวคือ ค่าบริการ

เหมาจ่ายต่อเดือนเร่ิมต้นในระดบัต่ํากว่าแพ็คเกจอื่น ๆ ในระบบรายเดือนและสามารถยกยอดค่าบริการเหมาจ่ายท่ีใช้ไม่หมดไปใน

รอบบิลถดัไปได้เหมือนกบัระบบเติมเงินโดยเกบ็ได้สงูสดุไม่เกิน 1,500 บาท รูปแบบการให้บริการนีก้ระตุ้นให้ลกูค้าใช้บริการโทรศพัท์

นานขึน้โดยคิดอตัราคา่บริการเป็นอตัราพิเศษเม่ือใช้งานนาน ๆ 
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“แพ็คเกจ WORK” ได้ถูกนําเสนอเม่ือเดือนพฤศจิกายน 2548 โดยคิดอัตราค่าบริการในรูปแบบใหม่ในช่วงเวลาพิเศษ แพ็คเกจ 

WORK จึงเป็นอีกหนึ่งแพ็คเกจท่ีบริษัทตัง้ใจพฒันาขึน้เพ่ือสร้างความคุ้มค่าแก่ผู้ ใช้บริการ ซึ่งแพ็คเกจ WORK ประสบความสําเร็จ

ด้วยดี ทําให้จํานวนผู้ใช้บริการในระบบรายเดือนในช่วง 2 เดือนสดุท้ายของปี 2548 ของบริษัทเพ่ิมขึน้อย่างมาก  

ต่อมาบริษัทได้เปิดตัว “แพ็คเกจ WORK MORE” เพ่ือตอบสนองการแข่งขันท่ีรุนแรงมากขึน้ โดยอัตราค่าบริการจะเหมือนกับ 

“แพ็คเกจ WORK” แตส่ามารถโทรได้ทัง้วนัโดยไม่แบง่ช่วงเวลา 

ในเดือนมกราคม 2549 บริษัทได้นําเสนอ “แพ็คเกจ ZAD Buffet” เป็นรูปแบบการให้บริการท่ีผู้ ใช้บริการสามารถโทรฟรีได้ตลอดใน

ช่วงเวลาพิเศษ ส่วนนอกช่วงเวลาพิเศษจะคิดค่าบริการในอตัราตามปกติ และจากนัน้ในช่วงคร่ึงปีแรกของปี 2549 บริษัทได้เพ่ิม

โปรโมชัน่ ZAD Super Buffet และ ZAD Hot Buffet ซึ่งมีรูปแบบการคิดค่าบริการในลกัษณะเดียวกัน กล่าวคือ มีช่วงเวลาพิเศษท่ี

ผู้ใช้บริการสามารถโทรฟรีได้ แตแ่ตกตา่งกนัเพียงอตัราคา่บริการตอ่นาที 

แพ็คเกจ ZAD ยงันําเสนอรูปแบบการให้บริการใหม่ ๆ อย่างต่อเน่ือง โดยเดือนมิถนุายน 2549 บริษัทได้เสนอรูปแบบการให้บริการ

โทรฟรี เพ่ือนซี ้5 เบอร์ตลอด 24 ชัว่โมง โดยคิดคา่บริการแบบเหมาจ่ายขัน้ต่ําและรับสิทธิโทรฟรีไปยงั  5 เลขหมายพิเศษในโครงข่าย

ของบริษัท 

ในเดือนกมุภาพนัธ์ 2550 บริษัทได้เปิดตวั “แพ็คเกจ โอ มัก่ ๆ” เพ่ือตอบรับการเร่ิมต้นของการคิดค่าตอบแทนการเช่ือมต่อโครงข่าย

โทรคมนาคม โดยคิดค่าบริการสําหรับการโทรหาเลขหมายภายในโครงข่ายของบริษัทต่ํากว่าการคิดค่าบริการสําหรับการโทรหาเลข

หมายต่างโครงข่าย บริษัทเช่ือว่าการเปิดตัวแพ็คเกจใหม่นีเ้ป็นการสร้างรูปแบบใหม่ให้กับผู้ ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีในการคิด

ค่าบริการในระบบรายเดือน โดยผู้ให้บริการจะเร่ิมมองหารูปแบบการส่งเสริมการขายและอตัราค่าบริการใหม่เพ่ือจูงใจให้มีการโทร

หาเลขหมายภายในโครงข่ายเดียวกนัเพ่ิมมากขึน้ 

ในเดือนตุลาคม 2550 บริษัทได้เปิดตวั “แพ็คเกจ Feel Free” และ “แพ็คเกจ Zero” เพ่ือรองรับการปรับเปลี่ยนตราสญัลกัษณ์ใหม่

ของบริษัท ในส่วนของ “แพ็คเกจ Feel Free” คิดค่าบริการแบบเหมาจ่ายรายเดือนและรับสิทธิโทรฟรีต่อวนัท่ีระดบัราคาต่าง ๆ ตาม

ความเหมาะสมของผู้ใช้บริการ โดยจะคิดค่าบริการตอ่นาทีเพ่ิมเติมในสว่นท่ีโทรเกินสิทธิที่ได้รับในแต่ละวนั สําหรับ “แพ็คเกจ Zero” 

ไม่มีคา่บริการรายเดือน และคิดคา่โทรเป็นนาทีตามการใช้งานจริงของผู้ใช้บริการ 

ในปี 2551 บริษัทได้เปิดตัวแพ็คเกจเพ่ิมขึน้อีกสําหรับผู้ ใช้บริการในกลุ่มต่าง ๆ เช่น “WE” “HALF-PRICE” และ “Goood” สําหรับ

กลุม่ลกูค้าท่ีมีปริมาณการใช้งานมาก และ “LITE” สําหรับกลุม่ลกูค้าที่มีปริมาณการใช้งานน้อยถึงปานกลาง 

นอกจากนี ้บริษัทยงัมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันารูปแบบการให้บริการใหม่ ๆ ที่หลากหลายเพ่ือให้สอดคล้องกบัความต้องการและวิถีชีวิตที่เป็น

เอกลกัษณ์เฉพาะของกลุ่มลูกค้าแต่ละกลุ่ม ทัง้นี ้เพ่ือสร้างความพึงพอใจสงูสุดให้แก่ลูกค้าผู้ ใช้บริการอย่างต่อเน่ือง บริษัทยงัได้

ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แก่ลูกค้ากลุ่มองค์กรธุรกิจ อันได้แก่ กลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (โปรดพิจารณา

รายละเอียดเพ่ิมเติมในสว่นท่ี 2 ข้อ 3.1.1(จ) - ลกูค้ากลุม่องค์กรธุรกิจ) 

(ข) บริการด้านเสียงสาํหรับลูกค้าในระบบเตมิเงนิ 

บริษัทให้บริการแก่ลกูค้าระบบเติมเงินซึง่มีจดุเดน่คือ “จ่ายง่าย ๆ ใช้ได้ทนัที” ลกูค้าระบบเติมเงินสามารถใช้บริการได้เม่ือซือ้ซิมการ์ด

ระบบเติมเงิน ซึง่ลกูค้าสามารถใช้บริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วกว่าระบบรายเดือน นอกจากนี ้ลกูค้าไม่ต้องกงัวลเก่ียวกบัการชําระ

ค่าบริการตามใบแจ้งหนีท้กุ ๆ เดือนหรือค่าบริการแบบเหมาจ่ายซึ่งลกูค้าอาจใช้ไม่ครบในบางเดือน แม้ว่าลกูค้าจะชําระค่าบริการ

ลว่งหน้าแตล่กูค้าระบบเติมเงินยงัสามารถควบคมุคา่ใช้จ่ายได้ตามท่ีต้องการและมีความคลอ่งตวัในการใช้บริการสงู บริการนีย้งัช่วย

ลดอปุสรรคสําหรับลกูค้าท่ีประสงค์จะใช้บริการเพราะสามารถเข้าถึงได้โดยง่ายและลกูค้าสามารถเติมเงินได้ตามความต้องการและ

ใช้บริการได้อย่างต่อเน่ืองตราบเท่าท่ียงัมีจํานวนเงินและระยะเวลาการใช้งานเหลืออยู่ โดยเม่ือจํานวนเงินท่ีมีอยู่หมดผู้ใช้บริการจะ
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ข้อ 3 การประกอบธุรกิจแต่ละสายผลิตภณัฑ์ 
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ไม่สามารถโทรออกได้ แต่จะยังสามารถรับสายได้ไปอีกระยะเวลาหนึ่ง ทัง้นี ้บริษัทยังคงพัฒนารูปแบบการให้บริการใหม่ ๆ ของ

ระบบเติมเงินเพ่ือตอบสนองความพอใจของลกูค้าอย่างตอ่เน่ือง  

บริษัทเร่ิมให้บริการระบบเติมเงินภายใต้ช่ือ “Dprompt” ในปี 2542 และบริษัทได้เปลี่ยนตราสินค้าในการให้บริการและนําเสนอ

ภายใต้ช่ือบริการ “Happy” ในเดือนพฤษภาคม 2546 ซึ่งบริการดงักล่าวประสบความสําเร็จในด้านการตลาดเป็นอย่างมากทําให้

จํานวนลกูค้าระบบเติมเงินมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2551 บริษัทมีลกูค้าระบบเติมเงินประมาณร้อยละ 

86.8 ของจํานวนลูกค้าทัง้หมด ซึ่งส่งผลให้รายได้ของบริษัทเติบโตขึน้อย่างต่อเน่ือง อย่างไรก็ดี การแข่งขันในการช่วงชิงลูกค้าท่ี

รุนแรงขึน้ในช่วงระยะเวลา 2 – 3 ปีท่ีผ่านมา ทําให้ผู้ประกอบการในตลาดนําเสนออตัราค่าโทรท่ีมีราคาลดลงอย่างมีนยัสําคญัและ

สง่ผลให้เกิดแรงกดดนัตอ่รายได้เฉลี่ยตอ่เลขหมายตอ่เดือนของผู้ประกอบการทกุรายในตลาดโดยรวม 

 สิน้สุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 

 2549 2550 2551 

จํานวนผู้ใช้บริการในระบบเติมเงิน  ) เลขหมาย) )10,189,3961( 13,699,281)2( 16,212,210)2( 

อตัราการเติบโต (ร้อยละ) 41.3 34.5 18.3 

สดัสว่นตอ่จํานวนผู้ใช้บริการทัง้หมด (ร้อยละ) 83.3 86.9 86.8 

ท่ีมา บริษัท 
หมายเหตุ 
คําจํากัดความของจํานวนผู้ ใช้บริการท่ีบริษัทใช้เป็นคําจํากัดความท่ีอ้างอิงกับหลกัปฏิบติัท่ีใช้ในต่างประเทศ อนึ่ง ตัง้แต่ปี 2550 บริษัทได้เปล่ียนคําจํากัด
ความของจํานวนผู้ใช้บริการของระบบเติมเงินใหม่เพื่อให้สะท้อนตวัเลขจํานวนผู้ใช้บริการท่ีมีการใช้งานจริง 

(1) คํานวณจากจํานวนผู้ ใช้บริการตามคําจํากดัความเดิม คือ รวมทกุเลขหมายท่ียงัอยู่ในระยะเวลา 45 วนัหลงัจากสิน้สดุ Validity ตามอายุท่ีกําหนดไว้
ของซิมการ์ด 

(2) คํานวณจากจํานวนผู้ใช้บริการตามคําจํากดัความใหม่ คือ รวมทกุเลขหมายท่ียงั Active อยู่ โดยไม่รวมเลขหมายท่ีไม่ได้ใช้งานเกิน 90 วนั แม้ว่ายงัคง
มี Validity ตามอายท่ีุกําหนดไว้ของซิมการ์ดก็ตาม 

 

ข้อมูลเก่ียวกับรายได้เฉลี่ยต่อเลขหมายต่อเดือน (ARPU) ของผู้ ใช้บริการในระบบเติมเงิน โดยคํานวณจากรายได้สุทธิต่อจํานวน

ผู้ใช้บริการเฉลีย่มีดงันี ้

 2549 2550 2551 

รายได้เฉลี่ยตอ่เลขหมายตอ่เดือน (หน่วย : บาท)    

ระบบเติมเงิน 269(2) 297)1,3( 255)1,3( 

อตัราการเติบโต (ร้อยละ) -9.7 10.6 14.1 

ท่ีมา บริษัท 
หมายเหตุ 
คําจํากัดความของรายได้เฉล่ียต่อเลขหมายต่อเดือนท่ีบริษัทใช้เป็นคําจํากัดความท่ีอ้างอิงกับหลักปฏิบัติท่ีใช้ในต่างประเทศ อนึ่ง ตัง้แต่ปี 2550  
ผู้ให้บริการโทรคมนาคมท่ีได้ลงนามในสญัญาเช่ือมต่อโครงข่ายระหว่างกนัได้เร่ิมคิดค่าเช่ือมต่อโครงข่ายซึง่กนัและกนั บริษัทจึงได้เปล่ียนคําจํากดัความของ
รายได้เฉล่ียตอ่เลขหมายตอ่เดือนใหม่เพื่อให้สะท้อนรายได้ท่ีเกิดจากการเช่ือมตอ่โครงข่าย 

(1) รวมค่าเช่ือมต่อโครงข่ายจากผู้ให้บริการท่ีมีการลงนามในสญัญาเช่ือมตอ่โครงข่ายโทรคมนาคมกบับริษัท ซึง่ ณ สิน้ปี 255 ได้แก่ เอไอเอส ทรูมฟู ทริป
เปิลที บรอดแบนด์ และดิจิตอลโฟน 

(2) คํานวณจากจํานวนผู้ ใช้บริการตามคําจํากดัความเดิม คือ รวมทุกเลขหมายท่ียงัอยู่ในระยะเวลา 45 วนัหลงัจากสิน้สดุ Validity ตามอายุท่ีกําหนดไว้
ของซิมการ์ด 

(3) คํานวณจากจํานวนผู้ใช้บริการตามคําจํากดัความใหม่ คือ รวมทกุเลขหมายท่ียงั Active อยู่ โดยไม่รวมเลขหมายท่ีไม่ได้ใช้งานเกิน 90 วนั แม้ว่ายงัคง
มี Validity ตามอายท่ีุกําหนดไว้ของซิมการ์ดก็ตาม 

 

การให้บริการระบบเติมเงินสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มลกูค้าท่ีเห็นคณุค่าของลกัษณะเฉพาะของบริการประเภทนีไ้ด้

เป็นอย่างดี รวมถึงเป็นท่ีรู้จกัในกลุ่มลกูค้าวยัรุ่นและนกัศกึษา ปัจจบุนัการให้บริการระบบเติมเงินของบริษัทมีอยู่ 5 รูปแบบหลกั คือ 
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ข้อ 3 การประกอบธุรกิจแต่ละสายผลิตภณัฑ์ 
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ซิมแฮปปี ้ซิมเปิล้ ซิมม่วนซื่น ซิมประหยัด และซิมรับสายรับทรัพย์ ซึ่งมีรูปแบบการให้บริการท่ีเหมาะสําหรับการใช้งานในแต่ละ

ประเภทที่แตกตา่งกนัออกไป อนึ่ง เน่ืองจากบริษัทตระหนกัถึงประโยชน์ของการใช้กลยทุธ์เจาะจงเฉพาะกลุม่ (Segmentation) และ

การผสมผสานรูปแบบตา่ง ๆ เพ่ือให้ตอบสนองตอ่ความต้องการของลกูค้าแตล่ะกลุม่ท่ีแตกตา่งกนัและสามารถให้บริการแกล่กูค้าท่ีมี

ความต้องการหลากหลายและมีประสบการณ์ในการใช้มาแล้ว บริษัทจงึได้พฒันาและนําเสนอรูปแบบการให้บริการอย่างต่อเน่ือง ท่ี

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

จะเปิดให้บริการใหม่ ๆ เพ่ิมเติมอีกในอนาคต นอกจากบริษัทจะคิดค่าใช้บริการในอตัราเดียวทัว่ประเทศในอตัราจริงเป็นวินาทีแล้ว 

ลกูค้าระบบเติมเงินยงัจะได้รับบริการเสริมขัน้พืน้ฐานเหมือนกบัลกูค้าระบบรายเดือน 

รูปแบบการให้บริการหลกัแก่ลกูค้าระบบเติมเงินทัง้ 5 รูปแบบ มีดงันี ้

รูปแบบการให้บริการ จุดเด่น กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

ซิมแฮปปี ้ • สว่นลดอตัราคา่โทรตามเง่ือนไขที่กําหนด กลุม่ลกูค้าโทรปานกลางถึงโทรมาก  

ซิมเปิล้ • อตัราคา่โทรอตัราเดียว 

• เติมเงินเท่าไรก็สามารถใช้ได้ 1 ปี 

กลุม่ลกูค้าที่มีปริมาณการโทรน้อย 

ซิมม่วนซ่ืน • อตัราค่าบริการต่ําสําหรับโทรในเครือข่ายบริษัท
ของกลุม่เลขหมายในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

• เติมเงินเท่าไร ก็สามารถใช้ได้ 1  ปี 

กลุ่มลูกค้าที่มีปริมาณการโทรน้อยในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 

ซิมประหยดั • ราคาซิมถกูกวา่ประเภทอื่น 

• อัตราค่าโทรอัตราเดียวทุกเครือข่ายในแต่ละ
ช่วงเวลาที่กําหนด 

กลุ่มลูกค้าที่มีปริมาณการโทรน้อยถึงปาน
กลาง 

ซิมรับสายรับทรัพย์ • อตัราคา่บริการต่ําสําหรับโทรในเครือข่าย 

• ได้ค่าโทรเพิ่มจากการรับสายที่โทรมาจากนอก
เครือข่าย 

กลุ่มลูกค้าที่มีปริมาณการโทรปานกลาง เน้น
รับสายเป็นหลกั 

 

ในเดือนพฤษภาคม 2546 บริษัทได้แนะนําบริการ “Happy Dprompt” ให้แก่ลูกค้าระบบเติมเงิน ซึ่งเป็นบริการรูปแบบแรกใน

ประเทศไทยท่ีให้ลกูค้าสามารถเลือกช่วงเวลาหนึ่งในสี่ของวนั (นอกจากช่วงเวลาที่มีการใช้งานสงูของวนั) ที่จะคิดค่าบริการในอตัรา

ถกูเป็นพิเศษ ซึง่นบัว่าเป็นหนึ่งในบริการท่ีประสบความสําเร็จอย่างมากทําให้มียอดผู้ ใช้บริการรายใหม่ในแพ็คเกจนีส้งูถึง 900,000 

เลขหมายภายในระยะเวลาเพียงสามเดือนนับแต่เปิดตวั นับเป็นรูปแบบบริการเติมเงินรูปแบบแรกท่ีผู้ ใช้บริการมีสิทธิในการเลือก

และมีความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนช่วงเวลาและอตัราค่าบริการได้ตามความต้องการซึ่งช่วยให้มีการใช้งานเพ่ิมขึน้ ทําให้ฐาน

ลูกค้าของบริษัทประกอบไปด้วยกลุ่มผู้ ใช้บริการกลุ่มใหม่ท่ีมีการใช้งานโดยเฉลี่ยสูงกว่าลูกค้ากลุ่มเดิมทัง้ในแง่จํานวนครัง้และ

ระยะเวลาในการโทร เป็นผลทําให้รายได้จากการให้บริการระบบเติมเงินตอ่ลกูค้าเพ่ิมขึน้อย่างมีนยัสําคญั 

ในช่วงคร่ึงปีแรกของปี 2548 ธุรกิจการให้บริการระบบเติมเงินมีการแข่งขนักนัอย่างสงูและมีปริมาณการใช้งานผนัแปรตอ่ราคาสงูขึน้ 

อีกทัง้ราคายงัเป็นจดุดงึดดูให้ลกูค้าสนใจในบริการ ดงันัน้ เพ่ือคงความสามารถในการแข่งขนัและการให้บริการท่ีเน้นความคุ้มค่าแก่

ลกูค้า บริษัทจงึเร่ิมใช้นโยบายด้านราคาเช่นเดียวกบัผู้ประกอบการรายอื่น 

ในเดือนมิถุนายน 2548 บริษัทได้นําเสนอบริการ “ซิมเฮฮา” ซึ่งเป็นบริการเติมเงินรูปแบบล่าสุดเพ่ือกลุ่มผู้ ใช้บริการกลุ่มใหม่ของ

ระบบเติมเงิน คือ กลุ่มวยัรุ่นและคนรุ่นใหม่ โดยตอบสนองความต้องการใช้งานเฉพาะแบบภายในกลุ่ม จดุเด่นของบริการประเภทนี ้

คือการให้ลกูค้าสามารถโทรฟรีถ้าโทรไม่เกิน 5 วินาทีสําหรับการโทรไปยงัเลขหมายภายในโครงข่ายของบริษัท บริการชนิดนีย้งัช่วย

แก้ปัญหาช่องสญัญาณเต็มจากการโทรข้ามโครงข่าย โดยกระตุ้นให้ผู้ ใช้บริการโทรหาเพ่ือนในกลุ่มภายในโครงข่ายของบริษัทเอง 

บริษัทยงัได้เสนอค่าโทรในอตัราพิเศษและอตัราพิเศษสําหรับบริการพิมพ์ข้อความ บริการ SMS บริการ Chat และบริการกระจาย

เสียง (Voice Chat) 



สว่นที่ 2 บริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์  บริษัท โทเท่ิล แอค็เซ็ส คอมมนูิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 

ข้อ 3 การประกอบธุรกิจแต่ละสายผลิตภณัฑ์ 

 

 

สว่นที่ 2 หน้า 29 

ในเดือนพฤศจิกายน 2548 บริษัทได้นําเสนอนวัตกรรมใหม่ล่าสุดท่ียังไม่เคยมีคู่แข่งรายใดทํามาก่อน คือ บริการ “ซิม 

กระปกุ” โดยจดุเด่นของบริการดงักล่าว คือ ผู้ ใช้บริการจะได้รับสิทธิโทรฟรีเม่ือรับสายจากเลขหมายในเครือข่ายบริษัท โดยจะได้รับ

มลูค่าโทรฟรีตามจํานวนนาทีท่ีรับสายในอตัรานาทีละ 1 บาท (สงูสดุไม่เกิน 10 บาทต่อการรับสายหนึ่งครัง้) บริการชนิดนีย้งัช่วย

แก้ปัญหาช่องสญัญาณเต็มจากการโทรข้ามโครงข่าย โดยกระตุ้นให้ผู้ใช้บริการโทรหาเพ่ือนในกลุม่ภายในโครงขา่ยของบริษัทเอง  

ในเดือนพฤษภาคม 2549 บริษัทได้เปิดให้บริการชดุ “ซิมของเรา” ผู้ ใช้บริการจะได้รับซิมการ์ด 2 เลขหมายท่ีมีเลขหมายเรียงติดกนั 

และหากผู้ใช้ 2 เลขหมายโทรหากนัจะไม่เสียค่าบริการตลอด 24 ชัว่โมง เม่ือเลขหมาย “ซิมของเรา” มีการเติมเงินในราคาตัง้แต่ 100 

บาทขึน้ไป เลขหมาย ”ซิมของเรา” อีก 1 เลขหมายจะได้รับโบนสัการเติมเงินฟรี 

ในเดือนมิถุนายน 2549 บริษัทได้นําเสนอบริการใหม่ภายใต้ช่ือ “ซิมเปิล้” ซึ่งมีจุดเด่นท่ีมีอัตราค่าบริการอัตราเดียวและมีช่วง

ระยะเวลาการใช้งานได้ถึง 1 ปี ไม่วา่จะเติมเงินเท่าไร 

ตอ่มาในเดือนตลุาคม 2549 บริษัทได้ขยายตลาดในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยการเปิดตวั “ซิมม่วนซื่น” ซึง่ได้รับการตอบรับจาก

กลุ่มลกูค้าในภมิูภาคตะวนัออกเฉียงเหนือเป็นอย่างดี การบริการดงักล่าวมีจดุเดน่คือคิดค่าบริการในอตัราต่ําสําหรับการโทรภายใน

เครือข่ายบริษัทของกลุม่เลขหมายในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและมีช่วงระยะเวลาการใช้งานได้ถึง 1 ปี ไม่วา่จะเติมเงินเท่าไรก็ตาม 

ในเดือนมกราคม 2550 บริษัทได้เปิดตวั “ซิมประหยดั” ซึง่มีราคาถกูกว่าซิมประเภทอื่นเพ่ือเป็นการลดคา่ใช้จ่ายในการเปิดใช้บริการ

โทรศพัท์ของบริษัทสําหรับผู้ใช้บริการรายใหม่ ทําให้ตลาดโทรศพัท์เคลื่อนท่ีมีการขยายตวัอย่างมาก อตัราคา่บริการจะคิดอตัราเดียว

ทกุเครือข่ายตลอด 24 ชัว่โมง 

ในเดือนตลุาคม 2550 บริษัทได้เปิดตวั “ซิมฝาแฝด” ซึง่ออกจําหน่ายเป็นแพ็กคู่ในจํานวนจํากดั โดยผู้ใช้บริการสามารถโทรหากนัฟรี

ตลอด 24 ชัว่โมง และเสียคา่บริการอตัราเดียวสําหรับการโทรไปยงัเลขหมายอื่นทกุเครือข่าย 

ต่อมาในเดือนธันวาคม 2550 บริษัทได้ขยายตลาดในภาคเหนือโดยการเปิดตวั “ซิมม่วนอ๊กม่วนใจ๋” ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี 

ซิมดงักล่าวออกจําหน่ายเป็นแพ็ก 4 เลขหมายในจํานวนจํากดั เฉพาะในเขตภาคเหนือเท่านัน้ โดยมีอตัราค่าบริการต่ําสําหรับการ

โทรไปยงัเลขหมายภายในแพ็กเดียวกนัและคา่บริการอตัราเดียวสําหรับการโทรไปยงัเลขหมายอื่นทกุเครือข่าย 

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2551 บริษัทได้เปิดตัว “ซิมสุริยัน-จันทรา” ซึ่งคิดค่าบริการพิเศษอัตราเดียวทุกเครือข่ายในช่วงเวลากลางวัน

สําหรับซิมสริุยนั และในช่วงเวลากลางคืนสําหรับซิมจนัทรา เพ่ือเป็นการบริหารปริมาณทราฟฟิกของบริษัทในช่วงเวลาตา่ง ๆ กนัของ

วนั จากนัน้ในเดือนมิถนุายน 2551 บริษัทได้เปิดตวั “ซิมแฮปปี ้75 สตางค์” ซึง่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี โดยเป็นการคิดคา่บริการ

อตัราเดียวทกุเครือข่ายตลอด 24 ชัว่โมง ต่อมาในเดือนสิงหาคม 2551 บริษัทได้เปิดตวั “ซิมรับสายรับทรัพย์” ซึง่คิดอตัราค่าบริการ

เป็นแบบในและนอกเครือข่าย และให้ผู้ ใช้บริการได้รับค่าโทรเพ่ิมจากการรับสายท่ีโทรมาจากนอกเครือข่าย นอกจากนี ้บริษัทยัง

ขยายระยะเวลาจําหน่ายซิมประหยดั ซิมม่วนซื่น ซิมบฟุเฟ่ต์ และยงัร่วมมือกบั KFC ในการออก “KFC Happy SIM” 

บริษัทได้พฒันาระบบตอบรับโทรศพัท์อตัโนมติั (Interactive Voice Response) เพ่ือนําเสนอแพ็คเกจต่าง ๆ ให้แก่ลกูค้าในปัจจุบนั 

ซึ่งลกูค้าสามารถโทรไปท่ีหมายเลข 1003 เพ่ือรับฟังและเลือกแพ็คเกจท่ีต้องการได้ ทําให้บริษัทมีความคล่องตวัสงูในการนําเสนอ

แพ็คเกจต่าง ๆ ให้กบัลกูค้า อีกทัง้ยงัเป็นการช่วยให้บริษัทสามารถสื่อสารข้อมลูของแพ็คเกจใหม่ ๆ ให้กบัลกูค้าได้อย่างรวดเร็วเพ่ือ

ตอบสนองภาวะการแข่งขนัที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจบุนั 

บริษัทมีกลยทุธ์สําหรับนวตักรรมด้านผลิตภณัฑ์และบริการอย่างชดัเจน และการที่บริษัทได้พฒันามาอย่างต่อเน่ืองสะท้อนให้เห็นถึง

วตัถปุระสงค์หลกัของบริษัทในการตอบสนองความต้องการของลกูค้าและสร้างความพงึพอใจสงูสดุของผู้ใช้บริการ 



สว่นที่ 2 บริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์  บริษัท โทเท่ิล แอค็เซ็ส คอมมนูิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 

ข้อ 3 การประกอบธุรกิจแต่ละสายผลิตภณัฑ์ 
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ช่องทางการเตมิเงนิ 

บริษัทตระหนกัถึงความสําคญัของช่องทางการเติมเงินในระบบเติมเงินจงึได้นําเสนอช่องทางใหม่ ๆ เพ่ิมเติมอย่างต่อเน่ืองเพ่ือความ

สะดวกของผู้ ใช้บริการและเพ่ิมทางเลือกในการเติมเงินนอกเหนือจากการซือ้บตัรเติมเงินเท่านัน้ ช่องทางการเติมเงินในปัจจุบนัท่ี

บริษัทให้บริการ ได้แก่ 

(1) ช่องทางบัตรเติมเงิน ซึ่งมีจําหน่ายท่ีร้านดีแทค สํานักงานบริการทุกสาขาทัว่ประเทศ และร้านของตวัแทนจําหน่ายสินค้า

อุปกรณ์โทรคมนาคม รวมทัง้ร้านค้าทั่วไปท่ีมิใช่ร้านค้าท่ีจําหน่ายสินค้าโทรคมนาคมโดยตรง อาทิ ร้านสะดวกซือ้ สถานี

บริการนํา้มนั ซุปเปอร์มาร์เก็ต เป็นต้น  

(2) ช่องทางแฮปปีอ้อนไลน์ บริการเติมเงินผ่านมือถือ ซึง่ลกูค้าสามารถเติมเงิน ณ จดุเติมเงินทัว่ประเทศประมาณ 200,000 จดุ 

(ณ สิน้ปี 2551) 

(3) การเติมเงินผ่านช่องทางอีเล็กโทรนิกส์ โดยลกูค้าสามารถเติมเงินผ่านคูค้่าของบริษัทที่ให้บริการเติมเงิน อาทิ ร้านสะดวกซือ้ 

ห้างสรรพสินค้า ศุนย์การค้าปลีก (Discount Store) ร้านหนังสือ ซุปเปอร์มาร์เก็ต ธนาคาร บริการเติมเงินผ่านตู้ เอทีเอ็ม 

บริการเติมเงินดว่น (Express Refill) ที่ร้านดีแทค  

ในปี 2551 บริษัทได้ขยายช่องทางการจําหน่ายซิมการ์ดและช่องทางการเติมเงิน ทัง้ร้านค้าปลีกและเครือข่ายผู้ให้บริการเติมเงินแบบ 

E-Refill อย่างต่อเน่ืองตามการขยายเครือข่ายโทรศพัท์เคลื่อนท่ีของบริษัทไปยงัพืน้ท่ีห่างไกลในชนบท เพ่ือรองรับการขยายตวัของ

ผู้ใช้บริการที่ยงัคงเติบโตอย่างตอ่เน่ืองในพืน้ที่ดงักลา่ว 

(ค) บริการเสริม (Value Added Services) 

บริการเสริม ได้แก่ บริการทางเสียงและบริการที่มิใช่บริการทางเสียง  

(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 

 2549 2550 2551 

รายได้จากบริการเสริม คิดเป็นร้อยละของ 
รายได้รวมจากการให้บริการ  

8 8 11 

รายได้รวมจากการให้บริการ (ล้านบาท) 47,013 64,491 66,600 

ท่ีมา บริษัท 

 

รายได้จากบริการเสริมต่าง ๆ มีการขยายตวัอย่างรวดเร็วเน่ืองจากมีการใช้บริการเพ่ิมมากขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายหลงัจากท่ี

บริษัทได้พัฒนาโครงข่ายระบบข้อมูลความเร็วสูง EDGE ให้ครอบคลุมพืน้ท่ีให้บริการทั่วประเทศ ในปี 2550 บริษัทมีรายได้จาก

บริการเสริมคิดเป็นร้อยละ 8 ของรายได้รวมจากการให้บริการและเพ่ิมขึน้เป็นร้อยละ 11 ในปี 2551 อนาคตสําหรับธุรกิจด้านบริการ

เสริมยังคงสามารถพัฒนาได้อีกมาก อย่างไรก็ดี การขยายตัวของธุรกิจดังกล่าวยังคงมีอุปสรรคจากความไม่คุ้ นเคยกับการใช้

เทคโนโลยีและโทรศพัท์เคลื่อนท่ีของผู้ใช้บริการท่ีไม่ได้รองรับเทคโนโลยีสําหรับบริการเสริมบางประเภท 

แม้ว่าในปัจจุบันรายได้จากการให้บริการเสริมท่ีมิใช่บริการทางเสียงโดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้บริการอินเตอร์เน็ตทาง

โทรศพัท์เคลื่อนที่จะยงัไม่สงูมากนกั แต่นบัเป็นแหล่งรายได้ท่ีมีอตัราการเติบโตสงูสดุในรอบปีท่ีผ่านมาและยงัมีศกัยภาพการเติบโต

ในอนาคต เน่ืองจากการใช้บริการมีแนวโน้มขยายตวัเพ่ิมมากขึน้อนัเน่ืองมาจากการลงทุนพฒันาโครงข่ายในการให้บริการด้านนี ้

อย่างต่อเน่ือง ครอบคลมุพืน้ที่ส่วนใหญ่ของประเทศ ทําให้สามารถรองรับการส่งข้อมลูจํานวนมากได้ด้วยความเร็วสงู รวมถึงบริการ

ท่ีหลากหลายขึน้ทัง้ในส่วนของ Content และ Applications ดังจะเห็นได้จากรายได้จากการให้บริการอินเตอร์เน็ตผ่าน

โทรศพัท์เคลื่อนที่ที่เติบโตอย่างก้าวกระโดดในปี 2550 ซึง่เป็นปีที่บริษัทได้พฒันาระบบข้อมลูความเร็วสงู EDGE เสร็จสมบรูณ์ 

บริษัทได้ดําเนินกลยทุธ์ต่าง ๆ เพ่ือกระตุ้นให้มีการใช้บริการเสริมมากขึน้ จากการดําเนินการพบว่าปัจจยัดงัตอ่ไปนีมี้ผลอย่างมากใน

การตดัสนิใจใช้บริการเสริมของผู้ใช้บริการ 

(1) ปัจจยัด้านราคา  

บริษัทมีรายการส่งเสริมการขายสําหรับบริการ SMS บริการ MMS และบริการดาวน์โหลดต่าง ๆ ผ่านโครงข่าย GPRS/EDGE โดย

นําเสนอแพ็คเกจหลากหลายท่ีคุ้มค่า ซึง่ลกูค้าสามารถเลือกใช้บริการในการส่ง SMS และ/หรือ MMS ในอตัราค่าบริการต่อครัง้ท่ีต่ํา

กว่าอตัราปกติโดยคิดค่าบริการเป็นรายเดือน หรือเลือกแพ็คเกจ GPRS/EDGE เพ่ือดาวน์โหลดผ่านโครงข่าย GPRS/EDGE โดย

ลกูค้าสามารถเลือกแพ็คเกจท่ีเหมาะสมกับลกัษณะการใช้งาน ได้แก่ แพ็คเกจค่าบริการเป็นรายเดือนคิดตามเวลาท่ีใช้งาน หรือ

แพ็คเกจค่าบริการรายเดือนคิดตามปริมาณข้อมูลท่ีดาวน์โหลด หรือแพ็คเกจค่าบริการเป็นรายวัน ซึ่งแพ็คเกจอัตราค่าบริการ

ดงักลา่วมีสว่นช่วยให้ปริมาณการใช้บริการเสริมเพ่ิมสงูขึน้เน่ืองจากลกูค้าได้รับความคุ้มคา่มากขึน้จากอตัราคา่บริการตอ่ครัง้ท่ีต่ําลง 

(2) การตัง้คา่โทรศพัท์ 

บริษัทได้พัฒนาระบบการให้บริการ Terminal Management เพ่ือให้พนักงานทราบว่าผู้ ใช้บริการใช้โทรศัพท์เคลื่อนท่ีรุ่นใดและ

สามารถช่วยเหลือผู้ ใช้บริการในการตัง้ค่าโทรศพัท์เพ่ือใช้บริการ MMS หรือ GPRS/EDGE ได้สะดวกและง่ายยิ่งขึน้ ทัง้นี ้ผู้ ใช้บริการ

สามารถติดต่อ Call Center ของบริษัทหรือเข้าไปยงัเว็บไซต์เพ่ือขอรับบริการตัง้ค่าโทรศพัท์อย่างรวดเร็วผ่านทางบริการ SMS ด้วย

ตนเอง 

(3) ผู้ให้บริการด้าน Content และโปรแกรมการใช้งานตา่ง ๆ  

การขยายตัวของการใช้บริการเสริมยังขึน้อยู่กับจํานวนผู้ ให้บริการด้าน Content และ Application ต่าง ๆ ท่ีมีความหลากหลาย 

ปัจจบุนับริษัทได้ร่วมกบัพนัธมิตรทางธุรกิจผู้พฒันา Content หลายรายเพ่ือนําเสนอสินค้าและบริการในด้านนีแ้ก่ผู้ ใช้บริการ รวมถึง
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การสร้างโมเดลทางธุรกิจแบบใหม่เพ่ือตอบสนองความต้องการของตลาด เช่น การให้บริการ Happy Vampires ที่ร่วมมือกบับริษัท 

จีเอ็มเอม็ แกรมม่ี จํากดั (มหาชน) ให้บริการดาวน์โหลดเพลงแบบไม่จํากดัในราคาเพียง 20 บาทตอ่เดือน จากเดิมท่ีคิดค่าบริการต่อ

เพลงเพลงละ 35 บาท บริการนีม้อบทัง้ความคุ้มค่าให้กับลูกค้า กระตุ้นการใช้งานทางด้าน GPRS/EDGE และสร้างรายได้ให้กับ

บริษัทอย่างตอ่เน่ือง 

(4) คณุภาพของโครงข่าย 

บริษัทได้พฒันาโครงข่ายส่งข้อมลูความเร็วสงูด้วยเทคโนโลยี GPRS/EDGE ครอบคลมุทัว่ประเทศเสร็จสมบรูณ์ในปี 2550 หลงัจาก

ท่ีประสบความสําเร็จในการพฒันา EDGE ในกรุงเทพมหานครและพืน้ท่ีในเขตนิคมอตุสาหกรรมภาคตะวนัออก รวมทัง้จงัหวดัใหญ่ 

ๆ ท่ีมีการใช้งานสง่ผ่านข้อมลูในปริมาณสงูและจงัหวดัท่องเท่ียว เช่น จงัหวดัเชียงใหม่ จงัหวดัภเูก็ต และเขตเมืองหาดใหญ่ เป็นต้น 

ทําให้ลูกค้าสามารถใช้บริการ MMS และเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนท่ีผ่านโครงข่าย GPRS/EDGE ได้สะดวก

รวดเร็วยิ่งขึน้ นอกจากนี ้บริษัทยงัมุ่งมัน่ที่จะรักษาโครงข่ายให้สามารถรองรับการใช้บริการของลกูค้าได้ตลอดเวลา 

(5) กิจกรรมการให้ความรู้และกิจกรรมด้านการตลาด 

ในกรณีท่ีลกูค้าไม่คุ้นเคยกบับริการเสริมต่าง ๆ บริษัทได้จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ลกูค้าเก่ียวกบับริการใหม่ ๆ และวิธีการใช้บริการ

อย่างต่อเน่ือง อาทิ ภาษาไทยซึ่งเป็นอปุสรรคท่ีสําคญัประการหนึ่งสําหรับลกูค้าคนไทยในการสื่อสารผ่านบริการ SMS และบริการ 

MMS เน่ืองจากการใช้บริการ SMS เป็นภาษาไทยจะยากกว่าการใช้บริการดงักล่าวเป็นภาษาองักฤษ แต่มีลกูค้าเพียงจํานวนน้อยท่ี

ถนดัการใช้ภาษาองักฤษ ดงันัน้ การใช้บริการ SMS ในประเทศไทยจึงไม่เป็นท่ีแพร่หลายเหมือนในประเทศอื่น นอกจากนี ้ทางบริษัท

ยังมีทีมงานด้านบริการเสริม (VAS Genius) ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ลูกค้าประจําอยู่ทุกศูนย์บริการ รวมถึงแนะนําบริการท่ี

เหมาะสมกบัลกูค้าอีกด้วย 

(6) คณุลกัษณะของเคร่ืองโทรศพัท์เคลื่อนท่ีในปัจจบุนั 

เน่ืองจากเคร่ืองโทรศัพท์เคลื่อนที่จอสีที่สามารถรองรับบริการ MMS และใช้งานโครงข่าย GPRS/EDGE ได้มีแนวโน้มด้านราคาที่

ลดลงและมีการวางจําหน่ายเคร่ืองโทรศพัท์เคลื่อนที่ท่ีมีฟังก์ชัน่การทํางานที่หลากหลายยิ่งขึน้ อีกทัง้ตลาดโทรศพัท์เคลื่อนท่ีมือสองก็

มีขนาดใหญ่ ซึง่สามารถรองรับความต้องการของลกูค้าได้ดีในราคาท่ีต่ํากว่าโทรศพัท์เคลื่อนที่เคร่ืองใหม่ ดงันัน้ บริษัทเช่ือว่าบริการ

เสริมจะเป็นปัจจยัสําคญัปัจจยัหนึง่ที่ช่วยผลกัดนัการขยายตวัของรายได้ในอนาคต 

บริษัทยงัคงพฒันาและนําเสนอเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพ่ือปรับปรุงคณุภาพในการให้บริการเสริมอย่างต่อเน่ือง รวมทัง้ลดอปุสรรคในการ

ใช้บริการเสริมด้านข้อมลูโดยกําหนดอตัราค่าบริการท่ีเหมาะสมและจูงใจ และร่วมงานอย่างใกล้ชิดกบัพนัธมิตรผู้พฒันา Content 

และ Application ตา่ง ๆ รวมทัง้จดักิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ใช้บริการเสริมอย่างตอ่เน่ือง 

(ง) บริการระหว่างประเทศ 

บริการระหว่างประเทศ ได้แก่ บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศท่ีให้ลูกค้าของบริษัทสามารถโทรออกต่างประเทศโดยตรงผ่าน

โทรศัพท์เคลื่อนท่ีและบริการข้ามแดนอัตโนมัติ (International Roaming) ซึ่งบริษัทให้บริการแก่ลูกค้าของบริษัทเม่ือเดินทางออก

นอกประเทศ (Outbound) และแก่ผู้ เดินทางมายงัประเทศไทยและเช่ือมโยงโครงข่ายกบับริษัท (Inbound) 

ในปัจจุบนัลกูค้าของบริษัทท่ีโทรออกไปยงัต่างประเทศจะโทรผ่านโครงข่ายของ กสท. หรือทีโอที โดยบริษัทได้รวมค่าใช้บริการของ 

กสท. ไว้ในใบเรียกเก็บค่าบริการของลกูค้าระบบรายเดือนท่ีใช้บริการผ่านโครงข่ายของ กสท. เพ่ืออํานวยความสะดวกให้แก่ลกูค้า

ของบริษัทมากยิ่งขึน้ ส่วนลูกค้าระบบเติมเงินจะมีการตัดยอดค่าใช้บริการโดยอัตโนมัติจากบริษัท โดยบริษัทจะนําไปชําระหนี ้

คา่บริการกบั กสท. หรือทีโอทีในภายหลงัตามที่ กสท. และทีโอทีเรียกเกบ็ 
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ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2550 บจ. ดีแทค เนทเวอร์ค ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทได้รับใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมในการ

ให้บริการโทรศพัท์ทางไกลระหวา่งประเทศจาก กทช. ปัจจบุนั บจ. ดีแทค เนทเวอร์ค ได้เปิดให้บริการดงักลา่วแล้ว 

สําหรับบริการข้ามแดนอตัโนมติั ลกูค้าของบริษัททัง้ในระบบรายเดือนและระบบเติมเงินเม่ือเดินทางไปต่างประเทศจะสามารถใช้

โทรศพัท์เคลื่อนที่ผ่านเครือข่ายผู้ ร่วมให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนที่ในตา่งประเทศได้ทัว่โลก โดยปัจจบุนับริการดงักลา่วครอบคลมุพืน้ที่

ให้บริการ ดงันี ้

บริการข้ามแดนอัตโนมัต ิ จาํนวนประเทศ 
จาํนวน 

ผู้ให้บริการ 

บริการโทรออกและรับสายเรียกเข้า (Voice Roaming) และบริการรับสง่ข้อความตวัอกัษร 
(SMS Roaming) สําหรับผู้ใช้บริการระบบรายเดือน 

146 370 

บริการโทรออกและรับสายเรียกเข้า (Voice Roaming) และบริการรับสง่ข้อความตวัอกัษร 
(SMS Roaming) สําหรับผู้ใช้บริการระบบเติมเงิน 

26 36 

บริการรับสง่ข้อมลู (GPRS Roaming (และบริการรับสง่ข้อความมลัติมีเดีย (MMS Roaming) 96 225 

บริการเสริมอื่น ๆ (เช่น บริการแสดงหมายเลขเรียกเข้า บริการเตือนสายที่ไม่ได้รับ  
บริการโอนสายอตัโนมติั บริการระงบัการโทรออกหรือเรียกเข้า) 

140 350 

 

รายได้จากการให้บริการข้ามแดนอตัโนมติัสําหรับลกูค้าท่ีเดินทางออกนอกประเทศและผู้ เดินทางมายงัประเทศไทยนบัเป็นหนึ่งใน

บริการท่ีบริษัทให้ความสําคัญ ทัง้นี ้รายได้จากการให้บริการข้ามแดนอัตโนมัติขยายตัวอย่างต่อเน่ืองโดยมีสาเหตุหลักมาจาก

คณุภาพโครงข่ายที่พฒันาดีขึน้อย่างตอ่เน่ืองของบริษัทและการขยายตวัของธุรกิจท่องเที่ยวและสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ 

ท่ีมา บริษัท 

 

ธุรกิจท่องเท่ียวในประเทศมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อรายได้ของการให้บริการข้ามแดนอัตโนมัติที่ได้รับจากผู้ที่เดินทางเข้า

ประเทศ ซึง่ประกอบด้วยนกัท่องเท่ียวและนกัธรุกิจ ในสภาวะปกติช่วงไตรมาสท่ี  2 และไตรมาสที่ 3 ถือเป็นช่วงนอกฤดกูาลท่องเที่ยว

ของประเทศไทย รายได้จากการให้บริการข้ามแดนอตัโนมติัในรอบระยะเวลาดงักล่าวจึงต่ํากว่าในช่วงไตรมาสอื่น ในเดือนธันวาคม 

2547 ประเทศไทยประสบภยัพิบติัจากคลื่นสนึามิ ซึง่สง่ผลกระทบอย่างรุนแรงตอ่ธรุกิจท่องเท่ียว เหตกุารณ์ดงักลา่วมีผลทําให้รายได้

จากการให้บริการข้ามแดนอตัโนมติัของบริษัทในปี 2548 ลดลงเม่ือเทียบกบัรายได้รวมจากการให้บริการ ทัง้นี ้ตัง้แต่ปี 2549 ธุรกิจ

ท่องเที่ยวได้ฟื้นตัวดีขึน้จึงส่งผลให้รายได้จากการให้บริการข้ามแดนอัตโนมัติมีสดัส่วนเพ่ิมสงูขึน้ สําหรับปี 2550 รายได้จากการ

ให้บริการข้ามแดนอตัโนมติัเพ่ิมขึน้เพียงเล็กน้อยจากปีก่อน ส่วนหนึ่งมีสาเหตมุาจากสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศ และในปี 

2551 รายได้ในส่วนนีก้็เติบโตขึน้เพียงเล็กน้อยเน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวอันเป็นผลมาจากวิกฤติทางการเงินท่ีเกิดขึน้ใน

ประเทศสหรัฐอเมริกาและลกุลามไปทัว่โลก 

บริษัทคาดว่ารายได้จากการให้บริการโทรศพัท์ข้ามแดนอตัโนมัติ ซึ่งบริษัทดําเนินการผ่าน บจ. ดีแทค เนทเวอร์ค จะเพ่ิมสงูขึน้ใน

อนาคต เน่ืองจากบริษัทสามารถให้บริการโทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศแก่ลูกค้าได้โดยตรงตามใบอนุญาตประกอบกิจการ

โทรคมนาคมในการให้บริการโทรศพัท์ทางไกลระหวา่งประเทศท่ี บจ. ดีแทค เนทเวอร์ค ได้รับจาก กทช. 

 2549 2550 2551 

รายได้จากการให้บริการข้ามแดนอตัโนมติั คิดเป็นร้อยละของ
รายได้รวมจากการให้บริการ  

5 4 4 

รายได้รวมจากการให้บริการ (ล้านบาท) 47,013 64,491 66,600 
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(จ) ลูกค้ากลุ่มองค์กรธุรกิจ 

ลกูค้าในกลุม่องค์กรธุรกิจประกอบด้วยลกูค้าองค์กรที่เป็นนิติบคุคลทัง้กลุม่ธุรกิจขนาดใหญ่และกลุม่ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

(SMEs) ซึ่งครอบคลุมธุรกิจในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น การธนาคารและการเงิน (Banking and Finance) ธุรกิจการผลิต 

(Manufacturing) ธุ ร กิ จ ค้ าส่ งแล ะ ค้ าป ลี ก  (Wholesale and Retail) ก ารค้ าแล ะบ ริก าร (Services) ธุ ร กิ จ ก่ อ ส ร้างแล ะ

อสงัหาริมทรัพย์ (Construction and Property) ธุรกิจเทคโนโลยีและโซลชูั่นพาร์ทเนอร์ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานราชการ (State 

Enterprise and Government)  

บริษัทมุ่งเน้นให้มีการพัฒนาและนําเสนอบริการและโซลชูั่นแก่ลูกค้ากลุ่มองค์กรธุรกิจอย่างต่อเน่ือง ด้วยความหลากหลายและ

เหมาะสมของบริการและโซลชูัน่สําหรับแต่ละประเภทของอตุสาหกรรม เพ่ือช่วยเพ่ิมศกัยภาพในการแข่งขนัทางธุรกิจขององค์กรใน

แต่ละภาคอุตสาหกรรม เพ่ือให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ิมมากขึน้ โดยในปี 2551 บริษัทได้นําเสนอบริการและโซลูชั่น

เพ่ิมเติมเพ่ือรองรับความต้องการของลกูค้าที่หลากหลายมากขึน้ดงันี ้

• Corporate Prepaid บริการที่ช่วยลกูค้ากลุ่มองค์กรธุรกิจบริหารงบประมาณค่าโทรศพัท์ได้เต็มประสิทธิภาพสําหรับค่าโทร

ของพนักงานในแต่ละเดือน โดยลกูค้าสามารถจัดสรรค่าโทรให้พนักงานได้อย่างเหมาะสม โดยพนักงานสามารถเลือกใช้

โปรโมชัน่ต่าง ๆ จากบริษัท หรือแฮปปี ้ท่ีลงตวักบัการใช้งานของแต่ละคนและสามารถเปลี่ยนแปลงได้ เม่ือพนักงานใช้ค่า

โทรท่ีลกูค้าจดัสรรให้หมดแล้วก็สามารถเติมเงินได้เองด้วยบตัรเติมเงินหรือผ่านช่องทางอื่น ๆ ที่บริษัทจดัให้ รวมถึงปรับเพ่ิม

หรือลดคา่โทรให้กบัพนกังานได้ทกุเวลาตามความต้องการ    

• Vehicle Monitoring System บริการท่ีช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานระบบขนส่งอย่างเต็มประสิทธิภาพตาม

กําหนดการและแผนท่ีวางไว้ เพียงใช้ Data SIM ของบริษัทลูกค้าสามารถติดตามสถานะการปฏิบัติงานท่ีแท้จริงของทัง้

ยานพาหนะและพนกังานผู้ขบัข่ีได้แบบ Real Time ด้วยเครือข่ายสง่ข้อมลูความเร็วสงู EDGE/GPRS ของบริษัทที่ครอบคลมุ

พืน้ที่ให้บริการทัว่ประเทศ 

• Withholding Tax Calculation Service บริการท่ีช่วยจดัการการคํานวณภาษีหกั ณ ที่จ่ายโดยอตัโนมติั พร้อมแสดงยอดใน

ใบแจ้งคา่ใช้บริการทกุรอบชําระเงินอย่างแม่นยํา โดยไม่ต้องสมคัรหรือเสียคา่ใช้จ่ายใด ๆ เพ่ิมเติม    

นอกจากนี ้บริษัทยงัมุ่งเน้นให้ความสําคญัในเร่ืองการให้บริการต่อลกูค้ากลุ่มองค์กรธุรกิจอย่างต่อเน่ือง โดยแต่ละองค์กรจะได้รับ

การบริการหลงัการขายจากทีมงานท่ีจัดสรรมาดูแลโดยเฉพาะ รวมถึงได้รับสิทธิพิเศษและกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีจัดขึน้ให้โดยเฉพาะ

สําหรับลกูค้ากลุม่องค์กรธุรกิจ 

(ฉ) การให้บริการลูกค้า 

การให้บริการแก่ลกูค้าของบริษัทเป็นปัจจยัสําคญัประการหนึ่งท่ีทําให้บริษัทแตกต่างจากคู่แข่งขนั ดงันัน้ ปรัชญาองค์กรของบริษัท

จึงเน้นในเร่ืองการให้บริการท่ีเป็นมิตร ดูแลใส่ใจ และให้บริการสอดคล้องกบัความต้องการของลกูค้า ซึ่งเป็นการตอกยํา้ถึงความ

ตัง้ใจของบริษัทที่จะให้บริการอนัเป็นเลิศแก่ลกูค้า โดยบริษัทมุ่งพฒันาการให้บริการแก่ลกูค้าผ่านช่องทางตา่ง ๆ อย่างตอ่เน่ือง ดงันี ้

(1) Call Center  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 บริษัทมี Call Center 4 แห่ง ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จังหวัดปทุมธานี จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัด

สรุาษฏร์ธานี โดยมีพนกังานให้บริการลกูค้าทางโทรศพัท์ประมาณ 2,300 คน ซึ่งทําหน้าท่ีให้คําแนะนําการใช้บริการใหม่ ๆ ตอบข้อ

ซกัถามและแก้ไขปัญหาการใช้บริการ เปลี่ยนแปลงประเภทการใช้บริการ ให้ข้อมลูเก่ียวกบัค่าใช้บริการ รับแจ้งปัญหาการใช้บริการ

โครงข่ายและปัญหาอื่น ๆ รวมทัง้รับแจ้งเหตฉุกุเฉินตา่ง ๆ จากลกูค้า โดยสามารถให้บริการทัง้ในภาษาไทย ภาษาองักฤษ ภาษายาวี 

ภาษาจีน ภาษาพม่า และภาษาญ่ีปุ่ น และในอนาคตจะเปิดให้บริการภาษาอื่น ๆ เพ่ิมเติมอีก 
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ลกูค้าสามารถติดตอ่ Call Center ท่ีหมายเลข 1678 ได้ทัง้จากโทรศพัท์เคลื่อนที่และจากโทรศพัท์พืน้ฐานตลอด 24 ชัว่โมง ทกุวนัไม่

มีวนัหยดุ รวมทัง้สามารถติดตอ่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทหรือทางอีเมล์ได้เช่นกนั 

บริษัทตระหนกัถึงความสําคญัอย่างยิ่งต่อเปา้หมายการให้บริการท่ีดีเยี่ยมแก่ลกูค้าจงึได้นํากลยทุธ์การให้บริการลกูค้าเป็นกลุม่ย่อย 

โดยจดัแบ่งพนกังานให้บริการออกเป็นกลุ่มเพ่ือให้บริการและสร้างความสมัพนัธ์กบัลกูค้าในแตล่ะกลุ่มและรองรับความต้องการของ

ลกูค้าได้ตรงจุดมากยิ่งขึน้ อาทิ ลกูค้าระบบรายเดือน ลกูค้าระบบเติมเงิน ลกูค้าวยัรุ่นท่ีสนใจบริการเสริมต่าง ๆ ลกูค้า SMEs และ

ลกูค้ากลุม่องค์กรธุรกิจอื่น ๆ นอกจากนี ้บริษัทยงัได้จดัทีมงานเฉพาะเพ่ือดแูลกลุ่มลกูค้าที่ใช้บริการรับสง่ข้อมลูบนคอมพิวเตอร์ผ่าน

ระบบ GPRS และ EDGE เพ่ือให้คําแนะนําหรือแก้ไขปัญหาให้แก่ลกูค้า รวมทัง้ทีมงานรับแจ้งเหตฉุกุเฉินเพ่ือให้บริการแจ้งเลขหมาย

โทรศพัท์ของหน่วยงานราชการ โรงพยาบาลตา่ง ๆ หรือช่วยเหลือในการประสานงานให้แก่ลกูค้า 

สําหรับการสนบัสนนุการให้บริการข้อมลูต่าง ๆ นัน้ บริษัทได้พฒันาระบบให้บริการ Terminal Management เพ่ือให้พนกังานทราบ

ว่าผู้ ใช้บริการใช้โทรศพัท์เคลื่อนที่รุ่นใดและสามารถช่วยเหลือผู้ ใช้บริการในการตัง้ค่าโทรศพัท์เพ่ือใช้งานบริการ MMS GPRS หรือ 

EDGE ได้อย่างรวดเร็วและสะดวกมากขึน้ 

นอกจากนี ้บริษัทยงัได้พฒันาระบบโทรศพัท์อตัโนมติั (Interactive Voice Response System) ซึง่จะทําให้ผู้ ใช้บริการที่ติดต่อมายงั 

Call Center สามารถทํารายการบางประเภทได้ด้วยตนเองจากระบบอัตโนมัติท่ีได้ตัง้ไว้โดยไม่ต้องผ่านพนักงาน เช่น การตัง้ค่า

โทรศพัท์เพ่ือใช้บริการ GPRS หรือ EDGE และการสมคัรบริการเสริมตา่ง ๆ ได้ด้วยตนเอง นอกจากนี ้บริษัทยงัมีบริการสํารวจความ

พึงพอใจของลูกค้า (Post Call Satisfaction Survey) และการแจ้งข้อมูลระหว่างลูกค้ารอสายพนักงาน (Message on Hold) เพ่ือ

เพ่ิมความสะดวกให้กบัลกูค้าในการใช้บริการ Call Center มากยิ่งขึน้ ทัง้นี ้บริษัทยงัอยู่ระหว่างการพฒันาบริการใหม่ ๆ เพ่ิมขึน้อีก

อย่างตอ่เน่ือง ซึง่จะเน้นการให้บริการท่ีทําให้ลกูค้าใช้บริการได้อย่างสะดวกและมีคณุภาพมากยิ่งขึน้ 

(2) สํานกังานบริการ 

บริษัทได้ยกระดบัมาตรฐานการให้บริการในสํานกังานบริการทัว่ประเทศและเพ่ิมประเภทการให้บริการภายใต้แนวคิด World Class 

Service Quality ซึ่งจะอํานวยความสะดวกแก่ลูกค้าด้วยบริการต่าง ๆ อย่างครบครัน ณ จุดบริการเดียวอย่างรวดเร็ว เป็นกันเอง 

และทนัสมยั เพ่ือสร้างความประทบัใจให้แก่ลกูค้า รวมทัง้การแนะนําให้ลกูค้าหนัมาใช้บริการเสริมใหม่ ๆ ท่ีบริษัทนําเสนอมากขึน้ ณ 

วนัท่ี 31 ธันวาคม 2551 บริษัทมีสํานักงานบริการทัง้สิน้ 31 แห่ง โดยตัง้อยู่ในกรุงเทพมหานคร 18 แห่งและในจังหวดัใหญ่ ๆ ทัว่

ประเทศอีก 13 แห่ง ซึง่สํานกังานบริการของบริษัทจะตัง้อยู่ในย่านชมุชนหรือศนูย์การค้า 

บริการตา่ง ๆ ท่ีสํานกังานบริการจดัเตรียมไว้สําหรับลกูค้า อาทิ 

• บริการครบครัน ณ จุดเดียวหรือ One-Stop Service ซึ่งลกูค้าสามารถทํารายการต่าง ๆ เช่น เปิดใช้บริการ ชําระค่าบริการ 

เปลี่ยนโปรโมชัน่ เปิดหรือระงบัการโทรศพัท์ทางไกลระหวา่งประเทศ เปลี่ยนช่ือผู้จดทะเบียนใช้บริการ โอนเลขหมาย ขอซิม

การ์ดใหม่ สมคัรบริการเสริม และกิจกรรมสร้างความสมัพนัธ์กบัลกูค้า เป็นต้น 

• มุมให้บริการเสริม เป็นจุดนําเสนอบริการเสริมใหม่ ๆ ให้ลูกค้าได้รับทราบและทดลองใช้ด้วยตนเอง รวมทัง้บริการตัง้ค่า

โทรศัพท์เพ่ือใช้บริการ MMS GPRS หรือ EDGE บริการพิมพ์ภาพ ซึ่งลูกค้าสามารถพิมพ์ภาพจากเคร่ืองโทรศัพท์ได้ด้วย

ตนเอง 

• มุมบริการตนเอง ซึ่งลูกค้าสามารถดูข้อมูลหรือทํารายการต่าง ๆ ทางอินเตอร์เน็ตหรือผ่านคอมพิวเตอร์ออนไลน์ได้ด้วย

ตนเอง นอกจากนี ้ยงัมีกล้องเว็บแคมเพ่ือให้บริการโทรศพัท์ติดตอ่กบัเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการผ่านวีดีทศัน์ 
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• บริการ Queue Plus ซึง่บริษัทจดัทําขึน้เพ่ือจดัลําดบัการให้บริการและเพ่ือให้บริการได้ตรงตามความประสงค์ของลกูค้าแต่

ละกลุม่ 

(3) กลยทุธ์การบริหารงานลกูค้าสมัพนัธ์หรือ CRM 

ในสภาวะที่ตลาดมีการแข่งขนักนัอย่างรุนแรงและการนํากลยทุธ์ด้านราคามาใช้เพ่ือแสวงหาลกูค้า บริษัทตระหนกัดีถึงความสําคญั

ของการนํากลยุทธ์ CRM มาใช้เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีกับลูกค้าและเพ่ือรักษาฐานลูกค้า โดยบริษัทได้วิเคราะห์ข้อมูลความ

ต้องการของลกูค้าเพ่ือจดัทํากิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเหมาะสมกบัลกูค้าและช่วยในการรักษาฐานลกูค้า อาทิเช่น ประกันชีวิต Life Care, 

goood! reward สําหรับลกูค้าระบบรายเดือน และกิจกรรมบญัชีแฮปปีแ้บงค์สําหรับลกูค้าระบบเติมเงิน ซึ่งลกูค้าจะได้รับการเติม

เงินเพ่ิมเป็นโบนสัเม่ือมีการใช้บริการในจํานวนเงินท่ีกําหนดภายในระยะเวลา 3 เดือน เป็นต้น ทัง้นี ้บริษัทจะยงัคงพฒันานวตักรรม

ด้าน CRM เพ่ือรักษาและพฒันาความสมัพนัธ์ที่ดีกบักลุม่ลกูค้าอย่างตอ่เน่ือง 

(4) การปรับปรุงและพฒันาบคุลากร 

บริษัทมุ่งมัน่ในการรักษามาตรฐานการให้บริการ โดยได้จดัทําระบบติดตามตรวจสอบและทบทวนเพ่ือดแูลมาตรฐานการให้บริการ

ของเจ้าหน้าที่  Call Center และสํานักงานบริการอย่างต่อเน่ือง รวมทัง้กําหนดดัชนีและระดับค่ามาตรฐานเพ่ือวัดประเมิน

ประสิทธิภาพของเจ้าหน้าท่ีบริการ อาทิ ระยะเวลารอรับบริการเม่ือลูกค้าโทรเข้ามายัง Call Center หรือลูกค้าติดต่อสํานักงาน

บริการ จํานวนครัง้ท่ีโทรมารับบริการ จํานวนสายท่ีรับ ความถูกต้องของข้อมลูท่ีให้กับลกูค้า การวดัความพึงพอใจของผู้ ใช้บริการ 

เป็นต้น นอกจากนี ้บริษัทยงัได้จดัโครงการฝึกอบรมพนกังานอย่างตอ่เน่ืองเพ่ือรักษาระดบัมาตรฐานการให้บริการไว้ 

3.1.2 การจาํหน่ายและช่องทางการจาํหน่าย 

(ก) กิจกรรมทางการตลาด 

บริษัทใช้ช่ือ “ดีแทค” (DTAC) เป็นช่ือทางการค้ามาตัง้แต่ปี 2544 ซึง่กลายเป็นช่ือท่ีได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในประเทศไทย 

บริษัทเป็นผู้ ริเร่ิมนําเสนอนวตักรรมต่าง ๆ ด้านการตลาด รวมถึงการเปิดตวัผลิตภณัฑ์ บริการ และรายการส่งเสริมการขายใหม่ ๆ 

อย่างต่อเน่ือง กิจกรรมทางการตลาดนบัเป็นกลยทุธ์สําคญัท่ีจะสื่อสารให้ลกูค้ารับทราบและเข้าใจในบริการต่าง ๆ ท่ีบริษัทนําเสนอ

และตระหนักว่าบริษัทเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจและการดําเนินชีวิตของลูกค้า กิจกรรมทางการตลาดนอกเหนือจากการเปิดตัว

ผลิตภณัฑ์แล้วยงัประกอบด้วยกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างฐานะทางการตลาด ภาพลกัษณ์ขององค์กร และกิจกรรมเพ่ือสงัคม นอกจากนี ้

บริษัทยังทําการสํารวจตลาดอย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้เข้าใจความต้องการของลูกค้า ซึ่งจะช่วยให้การจัดทํากิจกรรมทางการตลาดมี

ประสิทธิภาพและสร้างความพงึพอใจสงูสดุให้แก่ลกูค้าได้มากยิ่งขึน้ 

บริษัทยงัจดักิจกรรมทางการตลาดกบัร้านค้าตวัแทนจําหน่ายและตวัแทนจําหน่ายประจําเขต (Distributor) เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์และ

บริการเพ่ือให้ร้านค้าและตวัแทนจําหน่ายประจําเขตเข้าใจถึงนวตักรรมต่าง ๆ ด้านการบริการ บริการเสริม และกลยทุธ์ด้านราคา 

รวมทัง้การพฒันาโครงข่ายของบริษัท นอกจากนี ้ยงัมีกิจกรรมที่ตวัแทนของบริษัทไปเยี่ยมร้านค้าเพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นและตรวจสอบ

การดําเนินงานและการให้บริการกบัลกูค้าของร้านค้าแตล่ะรายเพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายและมาตรฐานการให้บริการของบริษัท 

(ข) การจัดจาํหน่าย 

การจัดจําหน่ายนับเป็นเคร่ืองมือและช่องทางท่ีสําคัญในการสนับสนุนการดําเนินธุรกิจของบริษัทและการขยายเครือข่ายการจัด

จําหน่ายเพ่ือให้ลกูค้าสามารถใช้ผลิตภณัฑ์และบริการของบริษัทได้อย่างแพร่หลายและสะดวกสบายยิ่งขึน้ ขณะเดียวกนัก็เป็นการ

ขยายฐานลกูค้ารายใหม่และรักษากลุ่มลกูค้าปัจจุบนัไว้ ทัง้นี ้การจดัจําหน่ายชุดเลขหมายและบตัรเติมเงินของบริษัทมี 3 ช่องทาง

หลกัคือ  

(1) การจําหน่ายผ่านร้านดีแทค 
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(2) การจําหน่ายผ่านตวัแทนจําหน่ายประจําเขต ซึง่จะเป็นผู้ช่วยกระจายสินค้าให้ร้านค้าตวัแทนจําหน่าย 

(3) การจําหน่ายผ่านร้านค้าปลีกท่ีมีเครือข่าย (Chain Store)  

(4) การจําหน่ายโดยบริษัทไปยงัลกูค้าโดยตรง  

ทัง้นี ้การจําหน่ายในช่องทางท่ี 1 - 3 จะกระทําผ่านยดีู ซึง่เป็นบริษัทร่วมของบริษัท (โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 25 ของจํานวนหุ้นท่ีได้

จําหน่ายแล้วทัง้หมดของยดีู) สว่นช่องทางที่ 4 บริษัทจะทําการจําหน่ายโดยตรงให้กบัลกูค้า  

ทัง้นี ้การจัดจําหน่ายสินค้าและบริการของบริษัทดังกล่าวอยู่ภายใต้สญัญา Service Level Agreement ที่ยูดีเข้าทํากับบริษัท ซึ่ง

สญัญาดังกล่าวได้กําหนดเง่ือนไขเก่ียวกับการตัง้ราคาและผลการดําเนินงาน โดยยูดีมีหน้าท่ีให้บริการเก่ียวกับช่องทางการจัด

จําหน่ายชุดเลขหมายและบตัรเติมเงิน ซึง่รวมถึงการจดัจําหน่าย การเก็บรักษา การเรียกคืนสินค้า และการประเมินความน่าเช่ือถือ

ของตวัแทนจําหน่ายประจําเขต อย่างไรก็ตาม บริษัทยงัคงบริหารงานการจดัจําหน่ายในสว่นท่ีเก่ียวกบัการติดตอ่กบัตวัแทนจําหน่าย

ประจําเขตและร้านค้า เพ่ือดูแลให้ตัวแทนจําหน่ายประจําเขตและร้านค้าได้รับสินค้าอย่างเพียงพอและได้รับข้อมูลเก่ียวกับ

ผลติภณัฑ์และบริการใหม่ ๆ ของบริษัทอยู่ตลอดเวลา 

ร้านดีแทค 

ร้านดีแทคเป็นช่องทางในการจดัจําหน่ายท่ีสําคญัและยงัเป็นช่องทางในการให้บริการลกูค้าของบริษัทอีกด้วย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 

2551 ร้านดีแทคมีจํานวนทัง้สิน้ 321 แห่ง ซึง่บริษัทเป็นผู้ ดําเนินการเองจํานวน 31 แห่ง และดําเนินการภายใต้สญัญาแฟรนไชส์กบั

บริษัทอีก 290 แห่ง  

จํานวนร้านดีแทค ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2551 

หน่วย : ร้าน 

สถานที่ บริษัทดาํเนินการเอง ร้านแฟรนไชส์ รวม 

กรุงเทพมหานคร 18 116 134 

จงัหวดัอื่น ๆ 13 174 187 

รวม 31 290 321 

 

ร้านดีแทคนับเป็นหนึ่งในเครือข่ายร้านค้าปลีกโทรศพัท์เคลื่อนท่ีและอุปกรณ์ รวมถึงการให้บริการหลงัการขายในด้านอื่น ๆ ท่ีใหญ่

ท่ีสุดรายหนึ่งในประเทศ ซึ่งลูกค้าสามารถเลือกซือ้เคร่ืองโทรศัพท์ ชุดเลขหมาย บัตรเติมเงิน และบริการเติมเงินอิเล็กทรอนิกส์ 

รวมทัง้อปุกรณ์สื่อสารอื่น ๆ และรับชําระคา่ใช้บริการและให้บริการหลงัการขายแกล่กูค้า นอกจากนี ้ร้านดีแทคบางสาขายงัให้บริการ

ซอ่มเคร่ืองโทรศพัท์เคลื่อนที่อีกด้วย 

ในปีท่ีผ่านมาร้านดีแทคได้มีการพฒันาให้เป็นสํานกังานบริการลกูค้าสาขาย่อย (DTAC Center) โดยมีการให้บริการที่เน้นรูปแบบ

ของ One-Stop Service ซึ่งสามารถทําธุรกรรมได้เหมือนกับ Service Hall และมีการให้บริการเพ่ิมขึน้โดยสามารถรับดําเนินการท่ี

หน้าร้านได้เอง 29 รายการ และรับเร่ืองส่งต่อให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องอีก 30 รายการ จากรายการการให้บริการท่ีร้านดีแทคสามารถ

ทําได้ โดยในจํานวนร้านดีแทคทัง้หมด 321 ร้าน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2551 ร้านดีแทคในกรุงเทพมหานครจํานวน 116 ร้าน และร้าน

ดีแทคในตา่งจงัหวดัอีก 174 ร้านได้ถกูพฒันาให้เป็นสํานกังานบริการลกูค้าสาขาย่อยแล้ว 

ในปัจจบุนับริษัทมีระบบตรวจเช็คและตรวจสอบการให้บริการและการดําเนินธุรกิจอย่างเป็นมาตรฐาน โดยจดัตัง้ทีมงานปฏิบติัการ 

กล่าวคือ ผู้ ให้การปรึกษาทางธุรกิจ (Business Consultant) ของบริษัทเข้าไปให้คําปรึกษาถึงการทํางานอย่างเป็นระบบเพ่ือให้เกิด
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ความพึงพอใจสงูสุดแก่ลูกค้าในทุกระดับ อีกทัง้ได้เน้นการฝึกอบรมให้แก่พนักงานของร้านแฟรนไชน์ในทุกระดับเพ่ือให้มีความรู้

ความสามารถในการให้บริการกบัลกูค้าอย่างเป็นมืออาชีพ 

ร้านค้าตัวแทนจาํหน่ายย่อยที่เป็นร้านจาํหน่ายโทรศัพท์ (Telecommunications Dealer) และร้านค้าทั่วไป (Non-
Telecommunications Dealer) 

นอกจากร้านดีแทคแล้ว บริษัทยงัมีเครือข่ายการจดัจําหน่ายสินค้าทัว่ประเทศผ่านตวัแทนจําหน่าย ซึง่ส่วนใหญ่เป็นร้านค้าปลีกหรือ

ร้านค้าปลีกท่ีมีเครือข่าย (Chain Stores) ท่ีจําหน่ายสินค้าและบริการด้านโทรศพัท์เคลื่อนท่ีให้แก่ผู้บริโภคเป็นหลกัหรือในบางกรณี

อาจจําหน่ายสินค้าตอ่ให้กบัตวัแทนจําหน่ายรายอื่นโดยการจําหน่ายผ่านยดีูทัง้หมด ยกเว้นร้านดีแทคท่ีบริษัทเป็นเจ้าของ  

ร้านค้าทัว่ไป ได้แก่ ร้านค้าปลีกซึง่จําหน่ายสินค้าตา่ง ๆ เช่น ร้านสะดวกซือ้ ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านขายหนงัสือ และสถานีบริการนํา้มนั 

เป็นต้น ซึ่งไม่มีธุรกิจหลกัเก่ียวข้องกับการจําหน่ายเคร่ืองโทรศพัท์หรืออุปกรณ์โทรคมนาคม รวมถึงตวัแทนให้บริการเติมเงินแบบ

อิเล็กทรอนิกส์ “แฮปปีอ้อนไลน์” ซึ่งปัจจุบนับริษัทได้ขยายช่องทางจําหน่ายผ่านร้านค้าทัว่ไปและตวัแทนจําหน่ายแฮปปีอ้อนไลน์

มากกวา่ 180,000 รายทัว่ประเทศ 

3.1.3 การพัฒนาด้านโครงข่าย 

ข้อมลูเก่ียวกบัสถานีโครงข่าย GSM มีดงันี ้

 2549 2550 2551 

จํานวนสถานีฐาน (แห่ง) 7,203 8,166 9,701 

 

บริษัทจะยงัคงพฒันาคณุภาพของโครงข่ายทัง้ในด้านการครอบคลมุพืน้ท่ีและความสามารถในการรองรับสญัญาณอย่างต่อเน่ือง 

โดยในปี 2547 บริษัทได้ริเร่ิมโครงการจัดหาอุปกรณ์สถานีรุ่นใหม่ทดแทนอุปกรณ์เดิมในพืน้ท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพ่ือให้

สามารถให้บริการด้านข้อมลูและรับสง่สญัญาณได้ดีขึน้กวา่เดิม 

ในปี 2551 บริษัทได้ติดตัง้สถานีฐานเพ่ิมขึน้จํานวน 1,535 สถานี ทําให้มีจํานวนสถานีฐานรวมเท่ากบั 9,701 สถานีทัว่ประเทศ และ

บริษัทได้ทําการพัฒนาคุณภาพและขีดความสามารถของสถานีฐานเพ่ือรองรับการเพ่ิมขึน้อย่างรวดเร็วของปริมาณการใช้งาน 

รวมทัง้การเพ่ิมขึน้ของฐานลกูค้าอย่างต่อเน่ือง กลยทุธ์หลกัในการพฒันาโครงข่ายของบริษัท คือ การพฒันาพืน้ท่ีการให้บริการให้

ครอบคลมุและพฒันาคณุภาพของสญัญาณ คณุภาพของสญัญาณ หมายถึง เสียงสญัญาณที่ชดัเจน สายไม่หลดุ หรือโทรออกไม่ได้ 

สามารถรองรับความต้องการใช้บริการด้านข้อมลูได้ และสามารถรองรับสญัญาณในช่วงเวลาท่ีมีการใช้งานสงูได้ บริษัทมุ่งมัน่ท่ีจะ

ริเร่ิมนวตักรรมด้านโครงข่ายเพ่ือการบริการที่ดีและเหนือกวา่คูแ่ข่งเสมอ 

ปัจจุบนัโครงข่ายของบริษัทครอบคลมุพืน้ที่ที่มีประชากรอาศยัอยู่ โดยเน้นพืน้ที่ชุมชนและสถานที่ท่องเท่ียว เป็นต้น จากการท่ีผู้ ให้

บริการใช้กลยทุธ์ด้านราคาในการแข่งขนัอย่างรุนแรงทําให้ปริมาณการใช้บริการเพ่ิมขึน้อย่างรวดเร็วและทําให้ผู้ ให้บริการบางราย

ประสบปัญหาช่องสญัญาณเต็ม บริษัทได้ตระหนักถึงปัญหานีแ้ละเร่งลงทุนเพ่ือขยายความสามารถในการรองรับสญัญาณของ

โครงข่ายของบริษัท  

นอกจากนี ้บริษัทยังได้พัฒนาเทคโนโลยีด้านโครงข่ายเพ่ือให้ลูกค้าสามารถใช้บริการเสริมต่าง ๆ ได้ โดยบริษัทได้เปิดให้บริการ

โครงข่าย GPRS และบริการ MMS ทัว่ประเทศเป็นครัง้แรกในเดือนพฤศจิกายน 2544 และเดือนกุมภาพนัธ์ 2546 ตามลําดบั และ

บริษัทได้พฒันาโครงข่าย EDGE ให้ครอบคลมุพืน้ที่ทัว่ประเทศเสร็จสมบรูณ์ในปี 2550 เพ่ือรองรับการใช้บริการด้านข้อมลูที่ต้องการ

การส่งข้อมลูด้วยความเร็วสงู โดยเฉพาะในกลุ่มลกูค้าองค์กรธุรกิจเน่ืองจากโครงข่าย EDGE สามารถรับส่งข้อมลูด้วยความเร็วสงู

กว่าโครงข่าย GPRS ในอัตรา 3-4 เท่า (ขึน้อยู่กับตัวแปรต่าง ๆ) การพัฒนาโครงข่าย EDGE ยังสอดคล้องกับตลาดเคร่ือง

โทรศพัท์เคลื่อนที่ซึง่สามารถรองรับฟังก์ชัน่ EDGE ได้เพ่ิมมากขึน้ 
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3.2 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 

3.2.1 ตลาดการให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่ 

ในปัจจุบันตลาดการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีมีผู้ ประกอบการหลัก 3 ราย ได้แก่ เอไอเอส (รวมดีพีซี ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ 

เอไอเอส) ทรูมูฟ และบริษัท โดยบริษัทให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีภายใต้ช่ือทางการค้า “ดีแทค” (DTAC) ตัง้แต่ปี 2544 ด้วย

นโยบายการนําเสนอนวตักรรมด้านผลิตภณัฑ์และบริการท่ีตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 

บริษัทมีส่วนแบง่ทางการตลาดของจํานวนผู้ใช้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีและสว่นแบ่งทางการตลาดด้านรายได้ประมาณร้อยละ 30.2 

และร้อยละ 31.8 ตามลําดบั  

ในการให้บริการด้านโทรคมนาคมในประเทศไทยนัน้ ผู้ประกอบการเอกชนมีส่วนร่วมในการให้บริการด้านการสื่อสาร โดยเป็นการ

ให้บริการภายใต้สัญญาร่วมการงานกับรัฐวิสาหกิจสองแห่ง ซึ่งปัจจุบันได้แปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชนจํากัดแล้ว ได้แก่  

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

การงานในช่วงหลงัปี 2533 เพ่ือให้รัฐวิสาหกิจทัง้สองแห่งนัน้สามารถตอบสนองต่อความต้องการด้านโทรคมนาคมและการให้บริการ

ด้านการสื่อสารไร้สายที่เพ่ิมขึน้ในประเทศได้ 

ในลกัษณะการดําเนินการแบบ “สร้าง-โอน-ดําเนินการ” (Build-Transfer-Operate) นัน้ ผู้ประกอบการเอกชนในฐานะผู้ รับสมัปทาน

จะเป็นผู้ลงทนุสร้างโครงข่ายพร้อมกับโอนกรรมสิทธิในอุปกรณ์โครงข่ายเหล่านัน้ให้แก่หน่วยงานเจ้าของสมัปทาน โดยหน่วยงาน

เจ้าของสมัปทานให้สิทธิแก่ผู้ประกอบการเอกชนในการใช้อปุกรณ์โครงข่ายเหล่านัน้ตลอดอายสุญัญาร่วมการงานแต่เพียงผู้ เดียว 

และมีสิทธิดําเนินกิจการให้บริการโทรศพัท์เคลือนท่ีแก่ประชาชนโดยต้องชําระส่วนแบ่งรายได้ให้กบัหน่วยงานเจ้าของสมัปทานเพ่ือ

แลกเปลี่ยนกบัสิทธิในการใช้คลื่นความถ่ีท่ีได้รับการจดัสรร 

บริษัทให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีภายใต้ช่ือทางการค้า “ดีแทค” (DTAC) ซึง่ให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนที่ในประเทศไทยในย่านความถ่ี 

800 เมกะเฮิรตซ์ และในย่านความถ่ี 1800 เมกะเฮิรตซ์ โดยบริษัทได้รับสมัปทานจาก กสท. ในการให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนที่เป็น

ระยะเวลา 27 ปี ภายใต้สญัญาร่วมการงานในรูปแบบของสญัญา “สร้าง-โอน-ดําเนินการ” (Build-Transfer-Operate) ซึ่งสญัญา

ร่วมการงานดงักล่าวจะสิน้สดุในปี 2561 และบริษัทต้องชําระสว่นแบ่งรายได้ให้แก่ กสท. ตัง้แต่ปี 2534 (โปรดพิจารณารายละเอียด

เพ่ิมเติมในสว่นท่ี 2 ข้อ 13.1.1 - รายละเอียดสญัญาร่วมการงานและสญัญาแก้ไขเพ่ิมเติม) นอกจากนี ้บริษัทได้ลงนามรับทราบและ

ตกลงท่ีจะปฏิบติัตามข้อตกลงการคิดค่าเช่ือมโยงโครงข่าย (Access Charge) ระหว่าง กสท. และทีโอทีเพ่ือสิทธิในการใช้โครงข่าย

ของทีโอที (โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในส่วนท่ี 2 ข้อ 13.1.2 - ข้อตกลงการเช่ือมโยงโครงข่าย พ.ศ. 2537 และบันทึก

ข้อตกลงระหวา่งบริษัทและ กสท. ลงวนัท่ี 22 กมุภาพนัธ์ 2537 และข้อ 13.1.3 - ข้อตกลงการเช่ือมโยงโครงข่าย พ.ศ. 2544) 

อนึ่ง บริษัทได้บรรลเุป้าหมายจํานวนผู้ใช้บริการเพ่ิมขึน้สทุธิ (Net Additional Subscribers) โดย ณ สิน้ปี 2551 มีจํานวนผู้ใช้บริการ

เพ่ิมขึน้สทุธิอยู่ท่ีประมาณ 2.9 ล้านเลขหมายเม่ือเทียบกบัสิน้ปี 2550 บริษัทมียอดผู้ใช้บริการ ณ สิน้ปี 2551 ทัง้สิน้ 18,682,076 ราย 

และมีส่วนแบ่งทางการตลาดของจํานวนผู้ใช้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีประมาณร้อยละ 30.2 ซึง่เพ่ิมขึน้จากสิน้ปี 2550 เล็กน้อย ซึง่มี

สว่นแบง่ทางการตลาดของจํานวนผู้ใช้บริการประมาณร้อยละ 29.7 

ในส่วนของสว่นแบง่ทางการตลาดของรายได้ของบริษัทนัน้มีการเติบโตอย่างตอ่เน่ืองตัง้แตปี่ 2547 โดยมีสว่นแบ่งทางการตลาดของ

รายได้เท่ากับร้อยละ 31.2 ณ สิน้ปี 2550 เพ่ิมเป็นร้อยละ 31.8 ณ สิน้ปี 2551 โดยแนวโน้มการเพ่ิมขึน้ของส่วนแบ่งทางการตลาด

ของรายได้เป็นผลมาจากแนวโน้มการเพ่ิมขึน้ของส่วนแบ่งทางการตลาดของจํานวนผู้ ใช้บริการและความสําเร็จในการดําเนิน

นโยบายด้านราคาท่ีมีประสิทธิภาพมากขึน้ 
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ส่วนแบ่งทางการตลาดของจาํนวนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่และรายได้ของบริษัท 

28.5%

31.2% 31.8%

30.2%

29.7%

30.4%
28.7%

30.6%

28.1%

26.3%

2547 2548 2549 2550 2551

จํานวนผู้ใช้บริการ รายได้

 
ท่ีมา แหลง่ข้อมลูของเอไอเอส ดีพีซี ทรูมฟู และฮทัชิสนั ได้มาจากข้อมลูท่ีเปิดเผยอยู่ในเว็บไซต์ของบริษัทดงักล่าวและข้อมลูจากการประมาณการของ

บริษัท 
หมายเหตุ 
(1) ในเดือนเมษายน 2548 บริษัทได้เปล่ียนนโยบายการตัดเลขหมายออกจากระบบจึงทําให้จํานวนเลขหมายท่ีถูกตัดออกจากระบบสงูกว่าปกติและ

สง่ผลตอ่การคํานวณส่วนแบง่ทางการตลาดในปี 2548 – 2551 

(2) ในปี 2550 บริษัทได้เปล่ียนวิธีนบัจํานวนผู้ใช้บริการระบบเติมเงินเพื่อให้สอดคล้องกบัหลกัปฏิบติัท่ีใช้ในต่างประเทศ จากรวมทกุเลขหมายท่ียงัอยู่ใน
ระยะเวลา 45 วนัหลงัจากสิน้สดุ Validity ตามอายุท่ีกําหนดไว้ของซิมการ์ด เป็นรวมทุกเลขหมายท่ียงั Active อยู่ โดยไม่รวมเลขหมายท่ีไม่ได้ใช้งาน
เกิน 90 วนั แม้ว่ายงัคงมี Validity ตามอายท่ีุกําหนดไว้ของซิมการ์ดก็ตาม ซึง่สง่ผลตอ่การคํานวณส่วนแบง่ทางการตลาดในปี 2550 เป็นต้นไป 

 

บริษัทมีจํานวนผู้ใช้บริการเพ่ิมขึน้สทุธิ (Net Additional Subscribers) ในปี 2551 ถึง 2.9 ล้านราย โดยเป็นผลมาจากการท่ีบริษัทมี

รายการส่งเสริมการขายท่ีดงึดดูใจลกูค้าหลายรายการ เช่น ซิมแฮปปี ้ซิมเปิล้ ซิมม่วนซื่น ซิมราคาประหยดั และซิมรับสายรับทรัพย์ 

โปรโมชั่นบุฟเฟ่ต์ทัง้ของระบบรายเดือนและระบบเติมเงิน รวมทัง้โปรโมชั่น WE Half-Price และ Lite ของระบบรายเดือน เป็นต้น 

โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2551 บริษัทมีฐานลกูค้าในระบบรายเดือนและระบบเติมเงินคิดเป็นร้อยละ 13.2 และร้อยละ 86.8 ของ

จํานวนฐานลกูค้าทัง้หมดของบริษัทตามลําดบั บริษัทคาดว่าฐานลกูค้าระบบเติมเงินยงัมีแนวโน้มที่จะเติบโตในอตัราที่สงูกว่าฐาน

ลกูค้าระบบรายเดือนอยู่ต่อไป ซึง่จะทําให้สดัส่วนฐานลกูค้าระบบเติมเงินเพ่ิมสงูขึน้เร่ือย ๆ โดยบริษัทคาดว่าผู้ ใช้บริการรายใหม่ใน

ตลาดจะมาจากพืน้ที่ในตา่งจงัหวดัเป็นหลกั 
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สัดส่วนฐานลูกค้าระบบเตมิเงนิและระบบรายเดือน  
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ระบบเติมเงิน ระบบรายเดือน
 

หมายเหตุ  
คําจํากัดความของจํานวนผู้ ใช้บริการท่ีบริษัทใช้เป็นคําจํากัดความท่ีอ้างอิงกับหลกัปฏิบติัท่ีใช้ในต่างประเทศ อนึ่ง ตัง้แต่ปี 2550 บริษัทได้เปล่ียนคําจํากัด
ความของจํานวนผู้ใช้บริการของระบบเติมเงินใหม่เพื่อให้สะท้อนตวัเลขจํานวนผู้ใช้บริการท่ีมีการใช้งานจริง 

• จํานวนผู้ใช้บริการตามคําจํากดัความเดิม คือ รวมทกุเลขหมายท่ียงัอยู่ในระยะเวลา 45 วนัหลงัจากสิน้สดุ Validity ตามอายท่ีุกําหนดไว้ของซิมการ์ด 

• จํานวนผู้ ใช้บริการตามคําจํากัดความใหม่ คือ รวมทุกเลขหมายท่ียงั Active อยู่ โดยไม่รวมเลขหมายท่ีไม่ได้ใช้งานเกิน 90 วนั แม้ว่ายงัคงมี Validity 
ตามอายท่ีุกําหนดไว้ของซิมการ์ดก็ตาม 

 

ตลาดโทรศพัท์เคลื่อนท่ีของประเทศไทยนบัว่ามีการเติบโตอย่างต่อเน่ืองเป็นอย่างมากในช่วง 3-4 ปีท่ีผ่านมา โดยมีอตัราผู้ใช้บริการ

โทรศพัท์เคลื่อนท่ีตอ่จํานวนประชากร (Penetration Rate) ขยายตวัเพ่ิมขึน้จากประมาณร้อยละ 63 ในปี 2549 เป็นประมาณร้อยละ 

94 ในปี 2551 บริษัทเช่ือว่าตลาดโทรศพัท์เคลื่อนที่จะยงัคงขยายตวัต่อไปทัง้ในด้านรายได้และจํานวนผู้ใช้บริการแต่ในอตัราท่ีลดลง

จากในอดีตที่ผ่านมา 

Penetration Rate ในประเทศไทย 
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จํานวนผู้ใช้บริการรวม (ล้านเลขหมาย) จํานวนผู้ใช้บริการต่อประชากรรวม

 
ท่ีมา ประมาณการของบริษัท 
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ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทมียอดผู้ ใช้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีประมาณ 18.7 ล้านราย เพ่ิมขึน้จากจํานวน 15.8 ล้านราย ณ 

ช่วงเวลาเดียวกนัของปี 2550 หรือคิดเป็นอตัราการเติบโตร้อยละ 18.5 โดยมียอดผู้ ใช้บริการระบบเติมเงินประมาณ 16.2 ล้านราย 

หรือคิดเป็นร้อยละ 86.8 ของจํานวนผู้ใช้บริการทัง้หมดของบริษัท  

บริษัทคาดว่า Penetration Rate จะเพ่ิมขึน้จนครอบคลมุเท่ากบัจํานวนประชากรของประเทศได้ภายใน 2-3 ปีข้างหน้า เน่ืองจากมี

การขยายเครือข่ายไปในพืน้ที่ต่างจังหวัดมากขึน้และซิมการ์ดมีราคาถูกลง ประกอบกับราคาโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ลดต่ําลงอย่าง

ตอ่เน่ือง ผู้ให้บริการทัง้สามราย ได้แก่ เอไอเอส (รวมดีพีซี ซึง่เป็นบริษัทย่อยของเอไอเอส) ทรูมฟู และบริษัทมีสว่นแบ่งทางการตลาด

รวมกนัอยู่ประมาณร้อยละ 98 

ตัง้แต่ปี 2548 ธุรกิจการให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีมีการแข่งขนัด้านราคาเพ่ิมขึน้เพ่ือดึงดดูลกูค้าในรูปแบบของผลิตภณัฑ์ใหม่ท่ีนํา

ออกสู่ตลาดและปริมาณของรายการส่งเสริมการขายท่ีผู้ ให้บริการแต่ละรายนําเสนอ ส่งผลให้บริษัทต้องปรับกลยทุธ์ทางการตลาด

โดยเน้นการจดัอตัราค่าบริการสําหรับลกูค้าทัง้ระบบเติมเงินและระบบรายเดือนให้เหมาะสมกบัการใช้งานของลกูค้าในแต่ละกลุ่ม 

นอกจากนี ้ในเดือนกมุภาพนัธ์ 2550 ได้มีการคิดค่าเช่ือมต่อโครงข่ายระหว่างผู้ ให้บริการโทรคมนาคมเป็นครัง้แรก ซึ่งส่งผลกระทบ

ต่อการแข่งขนัระหว่างผู้ ให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีอย่างมีนยัสําคญั อนึ่ง รายได้เฉลี่ยต่อเลขหมายต่อเดือนของลกูค้า (ARPU) ใน

ระบบเติมเงินลดลงจาก 298 บาทในปี 2548 เป็น 269 บาทในปี 2549 แต่จากการนําค่าเช่ือมต่อโครงข่ายเข้ามารวมในการคํานวณ 

ทําให้รายได้เฉลี่ยต่อเลขหมายต่อเดือนของลกูค้าในระบบเติมเงินเพ่ิมขึน้เป็น 297 บาทในปี 2550 และลดลงเหลือ 255 บาทในปี 

2551 สําหรับรายได้เฉลี่ยต่อเลขหมายต่อเดือนของลกูค้าระบบรายเดือนลดลงจาก 953 บาทในปี 2548 เป็น 809 บาทในปี 2549 

แต่จากการนําค่าเช่ือมต่อโครงข่ายเข้ามารวมในการคํานวณ ทําให้รายได้เฉลี่ยต่อเลขหมายต่อเดือนของลูกค้าระบบรายเดือน

เพ่ิมขึน้เป็น 823 บาทในปี 2550 และลดลงเป็น 711 ในปี 2551 ดงันัน้ รายได้เฉลี่ยตอ่เลขหมายตอ่เดือนของทัง้สองระบบ (Blended 

ARPU) จึงลดลงจาก 406 บาทในปี 2548 เป็น 356 บาทในปี 2549 ก่อนจะเพ่ิมขึน้เป็น 374 บาทในปี 2550 และลดลงเป็น 309 

บาทในปี 2551 ซึ่งสาเหตทุี่ ARPU ลดลงจากภาพรวมในปี 2548 เน่ืองมาจากการนําเสนอรายการส่งเสริมการขายรูปแบบใหม่ใน

รูปแบบบุฟเฟ่ต์หรือแบบ Per Call โดยรายการส่งเสริมการขายรูปแบบนีไ้ด้จํากัดค่าใช้จ่ายท่ีลกูค้าต้องชําระต่อเดือนทําให้ไม่เกิด

ความสมัพนัธ์ระหวา่งปริมาณการใช้งานโทรศพัท์ของลกูค้าและรายได้ท่ีบริษัทได้รับจากลกูค้ารายนัน้ ๆ และสาเหตท่ีุ ARPU เพ่ิมขึน้

ในปี 2550 เน่ืองมาจากการรวมคา่เช่ือมตอ่โครงข่ายเข้าไปในการคํานวณ ซึง่ถ้าหากไม่รวมคา่เช่ือมตอ่โครงข่ายแล้ว ARPU จะลดลง

อย่างต่อเน่ืองจนถึงปี 2551 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการเพ่ิมขึน้ของจํานวนผู้ใช้บริการที่ใช้บริการโทรศพัท์เคลื่อนที่มากกว่าหนึ่งเลข

หมายและสภาวะเศรษฐกิจท่ีไม่เอือ้อํานวย 

ในภาวะการแข่งขนัดงักล่าวข้างต้น รวมถึงสภาวะเศรษฐกิจท่ีไม่เอือ้อํานวย บริษัทต้องเผชิญกบัความท้าทายในการรักษาส่วนแบ่ง

ทางการตลาด โดยเน้นความคุ้มค่าในการใช้บริการด้านเสียง ด้านข้อมลู การพฒันาคณุภาพโครงข่าย และการขยายช่องทางการจดั

จําหน่าย  

บริษัทมีความมุ่งมัน่ท่ีจะเป็นผู้ นําทางนวตักรรม ซึ่งรวมถึงความหลากหลาย คุณภาพของสินค้า การบริการในด้านต่าง ๆ และการ

พฒันาศกัยภาพของเครือข่ายให้มีคณุภาพและครอบคลมุทัว่ประเทศ 

3.2.2 กลยุทธ์หลักของบริษัท 

ตลอดระยะเวลา 4 ปีท่ีผ่านมา บริษัทสามารถรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดของจํานวนผู้ ใช้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ี (Market Share 

of Subscribers) ไว้ท่ีระดบัร้อยละ 29 ถึงร้อยละ 30 พร้อมทัง้สามารถเพ่ิมส่วนแบ่งทางการตลาดในด้านรายได้ (Market Share of 

Revenues) ได้อย่างต่อเน่ืองตลอดระยะเวลา 5 ปีท่ีผ่านมา โดยบริษัทให้ความสําคัญกับการเติบโตของรายได้และสัดส่วนการ

ขยายตวัของตลาด และบรรลผุลตามท่ีได้ตัง้เปา้หมายไว้ด้วยกลยทุธ์หลกัดงัตอ่ไปนี ้
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• การนําเสนอนวัตกรรมด้านบริการ 

แนวคิดการนําเสนอนวตักรรมท่ีบริษัทนํามาใช้มิได้เก่ียวข้องกบัเร่ืองเทคโนโลยีเท่านัน้ แต่รวมถึงนวตักรรมด้านบริการรูปแบบใหม่ ๆ 

ที่สามารถตอบสนองความต้องการและวิถีชีวิตของลกูค้าได้เป็นอย่างดี นวตักรรมด้านการจดัจําหน่ายและนําเสนอบริการต่อลกูค้า 

รวมทัง้การพฒันานวตักรรมด้านช่องทางการจดัจําหน่าย เพ่ือให้บริการลกูค้าได้ดียิ่งขึน้  

บริษัทเป็นผู้ นําท่ีริเร่ิมรูปแบบใหม่ ๆ ในการประกอบธุรกิจด้านโทรคมนาคมของประเทศ โดยลกูค้าต่างให้การยอมรับว่า ”ดีแทค”  

(DTAC) คือ ผู้ ให้บริการซึ่งเป็นผู้ นําด้านนวัตกรรมต่าง ๆ (โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในส่วนท่ี 2 ข้อ  3.1 - ลักษณะการ

ให้บริการ) 

• การเสริมสร้างฐานะทางการตลาดให้แข็งแกร่ง 

บริษัทได้สร้างฐานะทางการตลาดของบริษัทให้แข็งแกร่งโดยมุ่งเน้นกลยทุธ์ใน 3 ด้านเพ่ือสร้างความแตกตา่งจากคูแ่ข่ง ดงันี ้ 

(1) การวางตําแหน่งทางการตลาด 

บริษัทได้วางตําแหน่งทางการตลาดให้เป็นทางเลือกหนึ่งท่ีถูกใจลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นด้านคุณภาพของการให้บริการ การคิดค้น

ผลติภณัฑ์และบริการใหม่ ๆ ให้เหมาะสมกบัความต้องการของลกูค้า 

(2) ช่องทางการจดัจําหน่าย 

บริษัทได้ขยายช่องทางการจัดจําหน่ายไปสู่ร้านค้าประเภทอื่นนอกเหนือจากร้านค้าโทรศัพท์มากขึน้ เพ่ือให้สามารถเข้าถึงและ

กระจายการจดัจําหน่ายไปสู่ลกูค้าได้มากขึน้ รวมถึงการเพ่ิมจํานวนผู้ให้บริการเติมเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะการขยายช่อง

ทางการจดัจําหน่ายไปพร้อมกบัการขยายสญัญาณโทรศพัท์เคลื่อนท่ีไปยงัพืน้ที่ห่างไกลในชนบท เพ่ือรองรับจํานวนลกูค้าที่เพ่ิมขึน้

ในพืน้ท่ีเหลา่นัน้ 

(3) การบริการลกูค้า 

บริษัทตระหนกัดีถึงความสาํคญัในคณุภาพการให้บริการลกูค้า โดยบริษัทใส่ใจในทกุรายละเอียดและมุง่มัน่ที่จะช่วยเหลือดแูลลกูค้า

อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในทุก ๆ ด้านท่ีมีการให้บริการ นอกจากนี ้บริษัทได้ออกแคมเปญ “feel goood” เม่ือประมาณ

ปลายปี 2550 เพ่ือสร้างประสบการณ์ในการใช้บริการท่ีดีให้กบัลกูค้า และยงัเป็นการเสริมสร้างแบรนด์ของบริษัทให้แข็งแกร่งยิ่งขึน้ 

• โครงสร้างองค์กรที่มีประสิทธิภาพ 

บริษัทเช่ือมัน่และตระหนกัถึงความสําคญัของการมีโครงสร้างองค์กรท่ีมีประสิทธิภาพ อนัจะช่วยส่งเสริมและสนับสนนุการดําเนิน

ธุรกิจของบริษัทให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจท่ีบริษัทได้ตัง้ไว้ จุดเด่นประการหนึ่งขององค์กรของบริษัทคือความพร้อมที่จะ

เปลี่ยนแปลงและมีทัศนคติในเชิงบวกเพ่ือให้สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงท่ีเป็นไปอย่างรวดเร็วและการแข่งขันท่ีรุนแรงใน

ตลาด ในปี 2551 บริษัทได้ปรับโครงสร้างองค์กรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ การพัฒนาปรับปรุง และการ

ประสานงานระหว่างหน่วยงานให้สอดคล้องกับตลาดและสภาวะการแข่งขนัท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยแบ่งฝ่ายงาน

หลกัออกเป็น 5 กลุม่ รายงานตรงตอ่ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ดงันี ้

(1) กลุ่มพาณิชย์ รับผิดชอบการจําหน่ายและการจัดจําหน่าย รวมทัง้การแนะนําผลิตภัณฑ์ใหม่และรายการส่งเสริมการขาย 

บริการเสริมตา่ง ๆ และกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัการให้บริการในระบบเติมเงินและระบบรายเดือน 

(2) กลุ่มลูกค้า รับผิดชอบการบริการหลงัการขาย ซึ่งประกอบด้วยการบริการลูกค้า ดีแทคช็อป ศูนย์บริการลกูค้า และ Call 

Center 
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(3) กลุ่มเทคโนโลยี รับผิดชอบการพัฒนาเทคโนโลยีทัง้หมดเพ่ือสนับสนุนธุรกิจและการประกอบการของบริษัท รวมถึงงาน

พฒันาโครงข่ายและระบบสารสนเทศ 

(4) กลุ่มการเงินและบญัชี รับผิดชอบการบริหารงานด้านการเงิน การบญัชี งบประมาณทัง้หมด รวมทัง้ตรวจสอบและควบคมุ

การใช้จ่ายของทกุหน่วยงานในบริษัท การลงทนุ และการระดมทนุ 

(5) กลุม่ People รับผิดชอบการบริหารงานด้านบคุลากร การพฒันาองค์กร และกระบวนการทํางาน 

นอกจากนี ้ยงัมีสายงาน Legal สายงาน Regulatory และสายงาน Media Relations ซึง่รายงานตรงตอ่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

3.2.3 แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรม 

บริษัทคาดวา่ธุรกิจโทรคมนาคมจะยงัคงมีการเติบโตอย่างตอ่เน่ืองและยงัไม่ถึงจดุอิ่มตวัของตลาด และคาดวา่อตัราส่วนจํานวนเลข

หมายโทรศพัท์เคลื่อนที่ต่อประชากร (Penetration Rate) จะเพ่ิมขึน้จนครอบคลมุเท่ากบัจํานวนประชากรได้ภายใน 2-3 ปีข้างหน้า 

อย่างไรก็ดี การเติบโตดงักล่าวขึน้อยู่กบัปัจจยัหลายประการ อาทิเช่น การเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย การขยายพืน้ท่ีให้บริการ และ

สภาพเศรษฐกิจ 

การขยายตัวของลูกค้าระบบเติมเงินจะเป็นตัวผลักดันตลาดโดยรวม โดยฐานผู้ ใช้บริการรายใหม่มีแนวโน้มท่ีจะขยายตัวสู่

ตา่งจงัหวดัมากขึน้อนึ่ง ลกูค้าในระบบรายเดือนมีสดัสว่นอยู่ประมาณร้อยละ 13.2  ของฐานลกูค้าทัง้หมดและยงัคงเป็นฐานลกูค้าที่

สร้างรายได้ที่สําคญันอกจากนี ้ลกูค้ากลุม่องค์กรธุรกิจก็เป็นกลุม่ลกูค้าท่ีมีศกัยภาพในการสร้างรายได้ในอนาคต 

ตลาดให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีเป็นตลาดท่ีเน้นกลยุทธ์ในด้านการส่งเสริมการขายเป็นหลกั บริษัทมีแผนท่ีจะนําเสนอกิจกรรม

ทางการตลาดรูปแบบใหม่ ๆ ในอนาคตซึ่งคาดว่าจะส่งผลให้มีจํานวนผู้ ใช้บริการเพ่ิมมากขึน้ นอกจากนี ้บริษัทจะเน้นการนําเสนอ

รูปแบบการคิดอัตราค่าบริการท่ีสร้างสรรค์เพ่ือกระตุ้นปริมาณการใช้บริการและป้องกันความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึน้ อนึ่ง เน่ืองจาก

ผู้ใช้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีมีความต้องการท่ีซบัซ้อนมากขึน้จึงจําเป็นท่ีจะต้องมีการนําเสนอบริการรูปแบบใหม่ ๆ ท่ีสอดคล้องกบั

ความต้องการของลกูค้าแต่ละกลุ่ม การแบง่กลุ่มประเภทของลกูค้า (Segmentation) รวมทัง้การให้บริการท่ีมีคณุภาพเป็นกลยทุธ์ท่ี

สําคญัในการรักษาฐานลกูค้าปัจจุบันไว้ แม้ว่าบริการด้านเสียงจะยังคงเป็นฐานรายได้หลกัของบริษัท แต่รายได้จากบริการเสริม

โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริการทางข้อมลูจะเป็นตวักระตุ้นการเติบโตของรายได้ในอนาคตอนัใกล้ ซึง่การให้บริการเสริมท่ีดีต้องมีโครงข่าย

ท่ีมีคุณภาพรองรับ บริษัทจะยงัคงเน้นการสร้างสรรค์นวตักรรมด้านผลิตภัณฑ์ การพัฒนาคุณภาพโครงข่ายและบริการ และการ

บริการลกูค้าอย่างตอ่เน่ืองตอ่ไป  

3.2.4 การกาํกบัดูแลการประกอบกจิการโทรคมนาคมในประเทศไทย 

ในปัจจบุนั การประกอบกิจการโทรคมนาคมอยู่ภายใต้กฎหมายหลกัสองฉบบั ได้แก่ พรบ. องค์กรจดัสรรคลื่นความถ่ี และ พรบ.การ

ประกอบกิจการโทรคมนาคม 

(ก) การกาํกับดูแลการประกอบกจิการโทรคมนาคมภายใต้กฎหมายเดมิ 

ก่อนการประกาศใช้ พรบ. องค์กรจดัสรรคลื่นความถ่ี และการจดัตัง้ กทช. การประกอบกิจการโทรคมนาคมในประเทศไทยอยู่ภายใต้

การกํากับดูแลของหน่วยงานราชการหลายหน่วยงานและรัฐวิสาหกิจซึ่งประกอบกิจการโทรคมนาคม ซึ่งประกอบด้วยกระทรวง

คมนาคม กรมไปรษณีย์โทรเลข องค์การโทรศพัท์แห่งประเทศไทย (ปัจจบุนั คือ ทีโอที) และการสื่อสารแห่งประเทศไทย (ปัจจบุนั คือ 

กสท.) ต่อมาในเดือนตุลาคม 2545 ได้มีการปฏิรูประบบราชการไทย โดยรัฐบาลได้จัดตัง้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารขึน้เพ่ือรับผิดชอบในการดแูลกิจการท่ีเก่ียวกบัเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแทนกระทรวงคมนาคม ดงันัน้ ในปัจจบุนั

กิจการโทรคมนาคมจงึอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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ในช่วงระยะเวลาก่อนการประกาศใช้ พรบ. องค์กรจดัสรรคลื่นความถ่ี พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม และการจดัตัง้ กทช. 

กสท. และทีโอทีมีสิทธิผูกขาดในการให้บริการด้านโทรคมนาคม บุคคลอื่นท่ีประสงค์จะให้บริการด้านโทรคมนาคมจะต้องได้รับ

อนุญาตจาก กสท. หรือทีโอที (แล้วแต่กรณี) โดยทัว่ไป กสท. และ/หรือทีโอทีจะอนุญาตให้เอกชนให้บริการด้านโทรคมนาคมโดย

วิธีการเข้าทําสญัญากับเอกชน โดยมีข้อผูกพันท่ีเรียกว่าการ “สร้าง-โอน-ดําเนินการ” (Build-Transfer-Operate) กล่าวคือ เอกชน

ผู้ รับดําเนินการภายใต้สญัญาจะเป็นผู้ลงทนุในการจดัหาเคร่ืองและอปุกรณ์ท่ีใช้ในการประกอบกิจการโทรคมนาคมและจะต้องโอน

กรรมสิทธิเคร่ืองและอปุกรณ์เหลา่นีใ้ห้แก ่กสท. หรือทีโอที (แล้วแตห่น่วยงานใดจะเป็นคูส่ญัญากบับริษัทเอกชน) ทัง้นี ้ตามที่กําหนด

ไว้ในสญัญา โดยเอกชนมีสิทธิใช้ประโยชน์จากเคร่ืองและอปุกรณ์ท่ีโอนให้แก่ กสท. หรือทีโอทีตลอดอายขุองสญัญา  

อนึ่ง บริษัทได้รับอนญุาตให้ประกอบกิจการโทรคมนาคมในประเทศไทยจาก กสท. โดยเข้าทําสญัญาร่วมการงานกบั กสท. ภายใต้

เง่ือนไขและภาระผกูพนัหลายประการ ซึง่รวมถึงเง่ือนไขการ “สร้าง-โอน-ดําเนินการ” ดงักล่าวข้างต้น แต่อย่างไรก็ดี ตามสญัญาร่วม

การงานดงักลา่ว บริษัทมีสิทธิแตเ่พียงผู้ เดียวในการครอบครองและดําเนินการตา่ง ๆ เก่ียวกบัโครงข่าย อปุกรณ์ และทรัพย์สินที่ใช้ใน

การประกอบกิจการโทรคมนาคมตลอดระยะเวลาของสญัญา 

(ข) การกาํกับดูแลการประกอบกจิการโทรคมนาคมภายใต้กฎหมายใหม่ 

(1) การแข่งขนัโดยเสรีและเป็นธรรม 

จดุเปลี่ยนแปลงท่ีสําคญัต่อการกํากบัดแูลการประกอบกิจการโทรคมนาคมในประเทศไทย ได้แก่ การตรากฎหมาย 2 ฉบบั กล่าวคือ 

พรบ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ี และ พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม ซึ่งเปลี่ยนแปลงสิทธิและหน้าท่ีของผู้ประกอบการ

กิจการโทรคมนาคมในประเทศไทยโดยสิน้เชิง ทัง้นี ้เน่ืองจากโดยผลของกฎหมายทัง้ 2 ฉบบัดงักล่าว สิทธิและอํานาจผูกขาดของ 

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

แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2497 ตามลําดบั) ได้ถูกยกเลิกและกฎหมายใหม่ทัง้ 2 ฉบบัได้บญัญัติให้ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมทุก

รายต้องแข่งขนักนัโดยเสรีและเป็นธรรม 

พรบ. องค์กรจดัสรรคลื่นความถ่ี กําหนดให้คลื่นความถ่ีวิทยเุป็นทรัพยากรสื่อสารของชาติเพ่ือประโยชน์สาธารณะและกําหนดให้มี

องค์กรอิสระของรัฐทําหน้าท่ีจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับดูแลการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ

โทรคมนาคมตามท่ีกฎหมายบญัญัติ โดยในการดําเนินการดงักล่าวให้คํานึงถึงประโยชน์สงูสดุของประชาชน รวมทัง้การแข่งขนัโดย

เสรีและเป็นธรรม นอกจากนี ้พรบ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ี ยงักําหนดให้มีการจัดตัง้หน่วยงานอิสระขึน้ 2 หน่วยงานเพ่ือกํากับ

ดูแลกิจการโทรคมนาคม กล่าวคือ กทช. และ กสช. โดย กทช. เป็นองค์กรท่ีทําหน้าท่ีในการกํากับดูแลการประกอบกิจการ

โทรคมนาคม ในขณะท่ี กสช. ทําหน้าท่ีในการกํากบัดแูลการประกอบกิจการวิทยกุระจายเสียงและวิทยโุทรทศัน์ กทช. และ กสช. มี

อํานาจหน้าท่ีร่วมกนัในการบริหารและจดัสรรคลื่นความถ่ี นอกจากนี ้กทช. ยงัมีอํานาจกําหนดกฎเกณฑ์และระเบียบเก่ียวกบัการ

ประกอบกิจการโทรคมนาคม เช่น ลกัษณะและประเภทของกิจการโทรคมนาคม ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ประเภท

และอัตราขัน้สูงของค่าบริการโทรคมนาคม หลักเกณฑ์และวิธีการใช้และเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม รวมถึงการเรียกเก็บ

คา่ตอบแทนการใช้หรือเช่ือมตอ่โครงข่ายโทรคมนาคม และการคุ้มครองผู้ใช้บริการ 

ส่วน พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม เป็นกฎหมายอีกฉบับหนึ่งท่ีกําหนดกรอบเง่ือนไขต่าง ๆ ในการประกอบกิจการ

โทรคมนาคม ซึง่รวมถึงเง่ือนไขการประกอบกิจการโทรคมนาคมของผู้ประกอบการท่ีให้บริการอยู่ก่อนแล้วก่อนการประกาศใช้ พรบ. 

การประกอบกิจการโทรคมนาคม เง่ือนไขในการออกใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคม หลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการใช้และเช่ือมต่อ

โครงข่ายโทรคมนาคม และการคุ้มครองผู้ ใช้บริการ โดย กทช. จะเป็นองค์กรท่ีมีอํานาจหน้าท่ีรับผิดชอบในการบงัคบัใช้ พรบ. การ

ประกอบกิจการโทรคมนาคม รวมทัง้กําหนดกฎระเบียบท่ีออกภายใต้ พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์

สาธารณะ ปัจจบุนั กทช. ได้ออกประกาศและกฎระเบียบต่าง ๆ หลายฉบบั รวมถึงกฎระเบียบเก่ียวกบัการใช้และเช่ือมต่อโครงข่าย

โทรคมนาคมและเง่ือนไขในการออกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ทัง้นี ้กทช. ได้ออกใบอนุญาตประกอบกิจการ
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โทรคมนาคมให้แก่ผู้ประกอบการแล้วหลายราย รวมถึง กสท. และทีโอทีซึง่ได้รับใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีหนึ่ง

และแบบท่ีสามเม่ือวนัที่ 4 สิงหาคม 2549 

(2) รัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย 

เม่ือวนัที่ 19 กนัยายน 2549 คณะปฏิรูปการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ (“คปค.”) ได้เข้า

ยึดอํานาจการปกครองประเทศ และในวนัเดียวกนัได้ออกประกาศ คปค. ฉบบัท่ี 3 ยกเลิกรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 

2540 อย่างไรก็ดี การยกเลิกรัฐธรรมนญูดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่อ พรบ. องค์กรจดัสรรคลื่นความถ่ี และ พรบ. การประกอบกิจการ

โทรคมนาคม ซึ่งยงัคงมีผลใช้บงัคบัต่อไป กทช. จึงยงัคงมีอํานาจในการกํากับดูแลและปฏิบติัตามอํานาจและหน้าท่ีภายใต้ พรบ. 

องค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ี และ พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม ต่อมาในวันท่ี 24 สิงหาคม 2550 ได้มีการประกาศใช้

รัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 ซึ่งมาตรา 47 แห่งรัฐธรรมนญูฉบบัดงักล่าวได้ยํา้หลกัการเดิมเก่ียวกบัคลื่นความถ่ี

วิทยโุดยกําหนดให้คลื่นความถ่ีวิทยุเป็นทรัพยากรสื่อสารของชาติเพ่ือประโยชน์สาธารณะ และกําหนดให้มีการจดัตัง้องค์กรอิสระ

องค์กรหนึ่งเพ่ือทําหน้าท่ีจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับดูแลการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ

โทรคมนาคม ปัจจุบันยังมิได้มีการจัดตัง้องค์กรอิสระดังกล่าวขึน้ ดังนัน้ กทช. จึงยังคงมีอํานาจตามกฎหมายในการกํากับดูแล

กิจการโทรคมนาคมต่อไป (โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในส่วนท่ี 2 ข้อ 1.1.3 (ก) – กิจการโทรคมนาคมอยู่ในช่วงระยะเวลา

การเปลี่ยนแปลงและมีความไม่ชดัเจนในกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 

(ค) กทช. 

กทช. มีหน้าที่ควบคมุดแูลการประกอบกิจการโทรคมนาคม โดยมีหน้าที่ท่ีสําคญัดงัตอ่ไปนี ้

• กําหนดนโยบายและจดัทําแผนแม่บทกิจการโทรคมนาคมและแผนความถ่ีวิทย ุ

• พิจารณาอนญุาตและกํากบัดแูลการใช้คลื่นความถ่ีเพ่ือกิจการโทรคมนาคม 

• พิจารณาอนญุาตและกํากบัดแูลการประกอบกิจการโทรคมนาคม 

• กําหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการขอรับใบอนุญาตการประกอบกิจการโทรคมนาคม เง่ือนไข และค่าธรรมเนียม

ใบอนญุาต 

• กําหนดมาตรฐานและลกัษณะพงึประสงค์ด้านเทคนิคของกิจการโทรคมนาคม 

• กําหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการเช่ือมตอ่ระหวา่งโครงข่ายโทรคมนาคม 

• กําหนดโครงสร้างและอตัราขัน้สงูของค่าธรรมเนียมและค่าบริการในกิจการโทรคมนาคม รวมถึงหลกัเกณฑ์และวิธีการเรียก

เก็บคา่ตอบแทนการใช้หรือเช่ือมตอ่โครงข่าย 

• จดัทําแผนเลขหมายโทรคมนาคมและจดัสรรเลขหมายโทรคมนาคมให้แก่ผู้ให้บริการ 

• กําหนดมาตรการให้มีการแข่งขนัโดยเสรีอย่างเป็นธรรมในกิจการโทรคมนาคม  

• กําหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการในการคุ้มครองสิทธิของผู้ใช้บริการโทรคมนาคม 
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(ง) ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 

(1) ผู้ประกอบการรายปัจจบุนั 

แม้ พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม จะกําหนดให้ผู้ประสงค์จะประกอบกิจการโทรคมนาคมต้องได้รับใบอนญุาตจาก กทช. 

แต่ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมตามมาตรา 80 แห่ง พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม สามารถประกอบกิจการโทรคมนาคม

ตอ่ไปได้โดยไม่ต้องขอรับใบอนญุาตจาก กทช. 

มาตรา 80 แห่ง พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม กําหนดให้บุคคลท่ีเป็นคู่สัญญากับ กสท. หรือทีโอที ซึ่งให้บริการ

โทรคมนาคมอยู่ก่อนวันท่ี พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม มีผลใช้บังคับ ยังคงมีสิทธิประกอบกิจการโทรคมนาคมตาม

ขอบเขตและสิทธิท่ีมีอยู่เดิมตามสญัญาจนกว่าการอนญุาตหรือสญัญาดงักล่าวจะสิน้สดุลง ดงันัน้ บริษัทในฐานะคู่สญัญาร่วมการ

งานจึงมีสิทธิในการประกอบกิจการโทรคมนาคมตามสญัญาร่วมการงานได้โดยไม่ต้องได้รับใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคม

จาก กทช. ทัง้นี ้จนกว่าสัญญาร่วมการงานจะสิน้สุดลง นอกจากนี ้มาตรา 80 แห่ง พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม ยัง

กําหนดเพ่ิมเติมวา่ ผู้ประกอบการอาจเข้าทําความตกลงกบั กสท. หรือทีโอทีเพ่ือแก้ไขหรือแปรสญัญาร่วมการงานดงักลา่วเพ่ือขอรับ

ใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมจาก กทช. ตาม พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม และในกรณีท่ีมีการแปรสญัญาร่วม

การงานและมีการขอใบอนญุาตดงักล่าว กทช. จะต้องดําเนินการออกใบอนุญาตให้กบัผู้ประกอบการรายนัน้ ๆ โดยให้สิทธิในการ

ประกอบกิจการโทรคมนาคมภายใต้ขอบเขตการให้บริการเดิมท่ีผู้ประกอบการและ กสท. หรือทีโอทีได้ตกลงกนัไว้ในสญัญาร่วมการ

งาน ตลอดจนให้อายขุองใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมมีระยะเวลาตามอายขุองสญัญาร่วมการงานท่ีเหลืออยู่ ทัง้นี ้เท่าท่ี

ไม่ขดัหรือแย้งกบับทบญัญติัแห่ง พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม 

(2) ผู้ประกอบการรายใหม่ 

ภายใต้ พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม บุคคลใดท่ีประสงค์จะประกอบกิจการโทรคมนาคมนอกเหนือจากการให้บริการ

โทรคมนาคมท่ีมีอยู่ดงักลา่วแล้วตามมาตรา 80 แห่ง พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม จะต้องขอรับใบอนญุาตจาก กทช. 

พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม กําหนดให้มีใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 3 แบบด้วยกนั ดงันี ้

• ใบอนญุาตแบบท่ีหนึ่ง ได้แก่ ใบอนญุาตสําหรับผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมท่ีประสงค์จะประกอบกิจการโทรคมนาคมใน

ประเทศไทยแต่ไม่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง และเป็นกิจการท่ี กทช. เห็นว่ามีลกัษณะสมควรให้มีการบริการได้โดยเสรี โดย 

กทช. จะต้องออกใบอนญุาตให้ผู้ขอรับใบอนญุาตทกุรายท่ีมีคณุสมบติัครบถ้วนในการประกอบกิจการโทรคมนาคมท่ีจดัอยู่

ในประเภทนี ้

• ใบอนญุาตแบบท่ีสอง ได้แก่ ใบอนญุาตสําหรับผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ประสงค์จะให้บริการด้านโทรคมนาคมจํากดั

เฉพาะกลุ่มบุคคล หรือเป็นการประกอบกิจการโทรคมนาคมท่ีไม่มีผลกระทบโดยนยัสําคญัต่อการแข่งขนัโดยเสรีอย่างเป็น

ธรรมหรือตอ่ประโยชน์สาธารณะและผู้บริโภค กทช. จะต้องออกใบอนญุาตให้กบัผู้ขอรับใบอนญุาตท่ีจดัอยู่ในประเภทนีห้าก

ผู้ขอรับใบอนญุาตนัน้ได้ปฏิบติัถกูต้องครบถ้วนตามหลกัเกณฑ์มาตรฐานที่ กทช. กําหนด 

• ใบอนุญาตแบบท่ีสาม ได้แก่ ใบอนุญาตสําหรับผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมท่ีมีโครงข่ายเป็นของตนเองและเป็นกิจการ

โทรคมนาคมท่ีมีวตัถุประสงค์ในการให้บริการแก่บุคคลทัว่ไปจํานวนมาก หรือเป็นการให้บริการท่ีอาจมีผลกระทบโดยนัย

สําคัญต่อการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม หรืออาจกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ หรือมีเหตุจําเป็นต่อการคุ้มครอง

ผู้บริโภคเป็นพิเศษ กทช. มีดลุพินิจในการพิจารณาออกใบอนญุาตนีใ้ห้กบัผู้ขอรับใบอนญุาต 

เพ่ือความโปร่งใสในการออกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม มาตรา 8 แห่ง พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม 

กําหนดให้ กทช. ประกาศกําหนดหลกัเกณฑ์การอนญุาตโดยเปิดเผยเป็นการทัว่ไปไว้ล่วงหน้าเพ่ือให้ผู้ ท่ีประสงค์จะประกอบกิจการ
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ได้ทราบล่วงหน้าเก่ียวกับคุณสมบัติของผู้ ขอรับใบอนุญาต รวมทัง้ทราบถึงขอบเขตการประกอบกิจการโทรคมนาคมในแต่ละ

ประเภท และวิธีการขอรับและการพิจารณาในการออกใบอนุญาต ซึ่งในปัจจุบัน กทช. ได้ประกาศกําหนดหลักเกณฑ์การออก

ใบอนญุาตการประกอบกิจการโทรคมนาคมทัง้สามประเภทแล้ว  

(จ) การจัดสรรคล่ืนความถ่ี 

ก่อนท่ี พรบ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ี จะมีผลใช้บังคับ กรมไปรษณีย์โทรเลขเป็นหน่วยงานของรัฐท่ีมีอํานาจในการจัดสรรและ

บริหารคลื่นความถ่ี แต่ภายหลงัจากที่ พรบ. องค์กรจดัสรรคลื่นความถ่ี มีผลใช้บงัคบัแล้ว อํานาจหน้าท่ีของกรมไปรษณีย์โทรเลขใน

การจัดสรรและบริหารคลื่นความถ่ีดังกล่าวเป็นอันสิน้สุดลง โดย พรบ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ี ได้กําหนดให้ กทช. และ

คณะกรรมการร่วม (ซึ่งประกอบด้วย กทช. และ กสช.) เป็นผู้จดัสรรและบริหารคลื่นความถ่ีแทน โดยคณะกรรมการร่วมมีหน้าที่ใน 

การกําหนดนโยบายและจดัทําแผนแม่บทสําหรับการบริหารคลื่นความถ่ี การกําหนดการจดัสรรคลื่นความถ่ีระหว่างคลื่นความถ่ีท่ีใช้

ในกิจการวิทยโุทรคมนาคม กิจการวิทยกุระจายเสียง และวิทยโุทรทศัน์ และการกําหนดหลกัเกณฑ์การใช้คลื่นความถ่ีให้เป็นไปอย่าง

มีประสิทธิภาพและปราศจากการรบกวนซึง่กนัและกนัทัง้ในกิจการประเภทเดียวกนัและต่างประเภท ทัง้นี ้การจดัตัง้คณะกรรมการ

ร่วมระหว่าง กทช. และ กสช. นัน้ไม่กระทบต่อสิทธิของบริษัทในการประกอบกิจการโทรคมนาคมตามสญัญาร่วมการงานโดยตรง 

เน่ืองจากสิทธิของบริษัทในการประกอบกิจการโทรคมนาคมตามสญัญาร่วมการงานได้รับการคุ้มครองตามมาตรา 80 แห่ง พรบ. 

การประกอบกิจการโทรคมนาคม และมาตรา 335 (2) แห่งรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 (ในปัจจบุนัคือมาตรา 305 

(1) แห่งรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550) 

ในปัจจุบัน แม้คณะกรรมการร่วมระหว่าง กทช. และ กสช.จะยงัไม่ได้จัดตัง้ขึน้และยงัมิได้มีการจัดทําแผนแม่บทการบริหารคลื่น

ความถ่ีและตารางกําหนดคลื่นความถ่ีแห่งชาติ แต่คณะกรรมการกฤษฎีกาได้ให้ความเห็นว่า กทช. สามารถท่ีจะจดัทําแผนแม่บท

กิจการโทรคมนาคมและแผนความถ่ีวิทยุได้ และสามารถนํามาเป็นหลักในการอนุญาตให้บุคคลใดใช้คลื่นความถ่ีสําหรับการ

ประกอบกิจการโทรคมนาคมได้ต่อไป ซึง่ต่อมา กทช. ได้ประกาศใช้ประกาศ กทช. ว่าด้วยการโอนใบอนญุาตให้ใช้คลื่นความถ่ีและ

การให้ผู้อื่นร่วมใช้คลื่นความถ่ีในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2550 ทําให้ในปัจจบุนัมีผู้ประกอบการบางรายได้ร้องขอให้ กทช. อนญุาต

ให้ตนสามารถโอนและรับโอนคลื่นความถ่ีระหว่างกนัได้ นอกจากนี ้ผู้ประกอบการบางรายได้ร้องขอให้ กทช. อนุญาตให้ตนเข้าใช้

คลื่นความถ่ีแทนท่ีบริษัทในบางคลื่นความถ่ี และในขณะเดียวกนับริษัทก็ได้สงวนสิทธิขอใช้คลื่นความถ่ีแทนท่ีผู้ประกอบการรายอื่น

เช่นกนั ซึง่ขณะนีเ้ร่ืองการขอใช้คลื่นความถ่ีแทนทีระหวา่งผู้ประกอบการดงักลา่วยงัอยู่ในระหวา่งการพิจารณาของ กทช. 

(ฉ) การกาํหนดอัตราค่าบริการและการควบคุมราคา 

พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม และ พรบ. องค์กรจดัสรรคลื่นความถ่ี กําหนดให้ กทช. รับผิดชอบการกําหนดโครงสร้างอตัรา

ค่าบริการสําหรับกิจการโทรคมนาคม รวมทัง้ให้มีอํานาจในการกําหนดมาตรการต่าง ๆ เพ่ือป้องกนัการผกูขาดหรือการแข่งขนัท่ีไม่

เป็นธรรมในการประกอบกิจการโทรคมนาคม นอกจากนี ้กทช. ยงัมีอํานาจในการกําหนดอตัราขัน้สงูของค่าบริการสําหรับกิจการ

โทรคมนาคม ทัง้นี ้ตามลกัษณะและประเภทของกิจการโทรคมนาคมท่ีได้รับอนญุาตให้ประกอบกิจการ ซึง่ผู้ รับใบอนญุาตประกอบ

กิจการโทรคมนาคมจะเรียกเก็บค่าบริการนอกเหนือหรือเกินกว่าอตัราขัน้สงูของค่าบริการท่ี กทช. กําหนดไม่ได้ และจะต้องไม่เป็น

การกําหนดอตัราค่าบริการในลกัษณะท่ีเป็นการกีดกนัทางการค้าซึ่งจะมีผลเป็นการจํากดัการแข่งขนัอย่างเป็นธรรม โดยต้องเรียก

เก็บคา่บริการดงักลา่วจากผู้ใช้บริการของตนในอตัราเดียวกนัสําหรับบริการโทรคมนาคมลกัษณะหรือประเภทเดียวกนั 

เม่ือวนัท่ี 28 กนัยายน 2549 กทช. ได้ออกประกาศ กทช. เร่ือง อตัราขัน้สงูของค่าบริการและการเรียกเก็บเงินค่าบริการล่วงหน้าใน

กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2549 โดยประกาศดังกล่าวกําหนดให้ค่าบริการท่ีผู้ ประกอบกิจการโทรคมนาคมเรียกเก็บจริงจาก

ผู้ใช้บริการ ณ วนัที่ประกาศดงักลา่วมีผลใช้บงัคบัเป็นอตัราขัน้สงูจนกวา่ กทช. จะประกาศกําหนดอตัราขัน้สงูใหม่เป็นอย่างอื่นตอ่ไป 

(ในปัจจุบนั กทช. ยงัไม่ได้กําหนดอตัราขัน้สงูใหม่เป็นอย่างอื่น) อนึ่ง อตัราขัน้สงูของค่าบริการท่ีบริษัทเรียกเก็บจากผู้ ใช้บริการใน
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ปัจจุบนัเป็นอตัราท่ีเป็นไปตามโครงสร้างท่ีทีโอทีเป็นผู้ กําหนด และ กสท. ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบให้บริษัทใช้อตัราดงักล่าวใน

การเรียกเกบ็จากผู้ใช้บริการ ดงันี ้

(1) การเรียกภายในรหสัพืน้ท่ีบริการเดียวกนั คิดอตัราคา่ใช้บริการตามระยะเวลาท่ีใช้บริการในอตัรานาทีละ 3 บาท 

(2) การเรียกภายในรหสัพืน้ท่ีบริการติดกนั คิดอตัราคา่ใช้บริการตามระยะเวลาท่ีใช้บริการในอตัรานาทีละ 8 บาท 

(3) การเรียกภายในรหสัพืน้ท่ีบริการท่ีไม่ติดกนั คิดอตัราคา่ใช้บริการตามระยะเวลาท่ีใช้บริการในอตัรานาทีละ 12 บาท 

นอกจากอตัราค่าบริการจะต้องไม่สงูเกินกว่าอตัราขัน้สงูดงักล่าวแล้ว อตัราค่าบริการจะต้องไม่มีลกัษณะเป็นการกีดกนัทางการค้า

ซึง่มีผลเป็นการจํากดัการแข่งขนั และจะต้องเรียกเก็บจากผู้ใช้บริการของผู้ให้บริการในอตัราเดียวกนัสําหรับการให้บริการในลกัษณะ

หรือประเภทเดียวกนั 

ตามสญัญาร่วมการงาน บริษัทมีสิทธิในการกําหนดอตัราค่าบริการของบริษัท โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก กสท. ซึง่ในอดีต 

กสท. ได้ให้ความเห็นชอบในเร่ืองดงักล่าวเสมอมา อย่างไรก็ดี ตามสญัญาร่วมการงานนี ้บริษัทมีสิทธิที่จะจัดรายการส่งเสริมการ

ขายโดยการลดหรือยกเว้นการเรียกเก็บคา่ใช้บริการหรือคา่ธรรมเนียมได้ตามความเหมาะสมของสภาวะตลาด  

ภายใต้ พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม กสท. ไม่มีสิทธิผูกขาดหรือกํากับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคมอีกต่อไป 

ดังนัน้ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอัตราค่าธรรมเนียมท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคต บริษัทจะต้องแจ้งให้ กทช. ทราบก่อนท่ีจะมีการ

เปลี่ยนแปลงในกรณีที่เป็นการเปลี่ยนแปลงอตัราไม่เกินกว่าอตัราขัน้สงูท่ีกําหนด หรือได้รับอนมุติัจาก กทช. ก่อนในกรณีที่เป็นการ

เปลี่ยนแปลงอตัราเกินกวา่อตัราขัน้สงูที่ กทช. กําหนด 

(ช) ข้อกาํหนดเกี่ยวกับการใช้และเช่ือมต่อโครงข่าย (Access and Interconnection) 

กทช. มีอํานาจในการกําหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกบัการใช้และเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมในประเทศไทย การเช่ือมต่อ

โครงข่าย หมายถึง การเช่ือมต่อระหว่างโครงข่ายอย่างน้อย 2 โครงข่าย อนัจะทําให้ผู้ ใช้บริการสามารถเช่ือมสญัญาณโทรคมนาคม

จากโครงข่ายหนึ่งไปยงัอีกโครงข่ายหนึ่งได้ ส่วนการใช้โครงข่าย คือ การท่ีผู้ ให้บริการรายหนึ่งใช้โครงข่ายของผู้ให้บริการอีกรายหนึ่ง

สําหรับการให้บริการของตน  

พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม กําหนดให้ผู้ประกอบการกําหนดอัตราค่าตอบแทนหรือค่าบริการในการใช้และเช่ือมต่อ

โครงข่ายอย่างสมเหตสุมผลและเป็นธรรมตอ่ผู้ขอใช้หรือขอเช่ือมตอ่โครงข่ายโทรคมนาคมทกุราย 

นอกจากนี ้พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม ยงัได้กําหนดให้ผู้ รับใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมท่ีมีโครงข่ายเป็นของ

ตนเองต้องยินยอมให้ผู้ รับใบอนุญาตรายอื่น ๆ ใช้หรือเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมของตนตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ี กทช. 

กําหนด ซึ่งผู้ รับใบอนุญาตท่ีมีโครงข่ายเป็นของตนเองจะปฏิเสธไม่ให้ใช้โครงข่ายได้ก็ต่อเม่ือพิสูจน์ได้ว่าโครงข่ายท่ีตนมีอยู่ไม่

เพียงพอแก่การให้ผู้ รับใบอนญุาตรายอื่นใช้โครงข่ายได้ การให้ใช้โครงข่ายดงักล่าวอาจเป็นผลให้เกิดปัญหาด้านเทคนิคท่ีก่อให้เกิด

การรบกวนหรือเป็นเหตขุดัขวางการโทรคมนาคมได้ หรือกรณีอื่นที่ กทช. ประกาศกําหนด 

อนึ่ง เม่ือวนัที่ 17 พฤษภาคม 2549 กทช. ได้ออกประกาศ กทช. วา่ด้วยการใช้และเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม โดยมีสาระสําคญั

ดงันี ้

(1) ผู้ประกอบการกิจการโทรคมนาคมมีหน้าท่ีต้องจัดทําข้อเสนอการใช้และเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ซึ่งประกอบด้วย

ข้อกําหนดและเง่ือนไขหลักในการให้ผู้ ประกอบการรายอื่นใช้หรือเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมของตน อาทิ อัตรา

คา่ตอบแทนในการใช้หรือเช่ือมตอ่โครงข่าย 
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(2) ผู้ ประกอบการกิจการโทรคมนาคมมีอิสระในการเจรจาต่อรองข้อกําหนดและเง่ือนไขในการใช้และเช่ือมต่อโครงข่าย

โทรคมนาคม โดยเง่ือนไขดงักล่าวต้องไม่ขดัหรือแย้งกบัหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการท่ี กทช. ประกาศกําหนด และไม่เป็น

การเลือกปฏิบติั 

(3) ภายหลงัจากท่ีผู้ประกอบการกิจการโทรคมนาคมเข้าทําสญัญาเช่ือมต่อโครงข่ายกบัคู่สญัญาเรียบร้อยแล้ว ผู้ประกอบการ

จะต้องนําส่งสําเนาสญัญาดงักล่าวให้แก่ กทช. ภายใน 10 วนันับแต่วนัท่ีคู่สญัญาทุกฝ่ายได้ลงนามในสญัญา พร้อมแจ้ง

รายละเอียดของเง่ือนไขในสญัญาท่ีแตกต่างจากข้อเสนอการใช้และเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ทัง้นี ้หาก กทช. เห็นว่า

สญัญาเช่ือมตอ่โครงข่ายโทรคมนาคมดงักลา่วไม่เป็นไปตาม พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม หรือขดัต่อกฎหมายอื่น 

กทช. อาจสัง่ให้ดําเนินการแก้ไขสญัญาเช่ือมตอ่โครงข่ายโทรคมนาคมภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

เม่ือวนัท่ี 24 สิงหาคม 2549 กทช. ได้ให้ความเห็นชอบในหลกัการต่อข้อเสนอการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมของบริษัท ต่อมา

บริษัทได้ทําการปรับปรุงข้อเสนอการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมดงักลา่วตามคําสัง่ของ กทช. และเม่ือวนัท่ี 14 กมุภาพนัธ์ 2551 

กทช. ได้มีมติเห็นชอบตอ่ข้อเสนอการเช่ือมตอ่โครงข่ายโทรคมนาคมของบริษัทที่ได้มีการแก้ไขปรับปรุงดงักลา่วอีกครัง้หนึง่ 

บทบญัญติัแห่ง พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม เก่ียวกบัการใช้และการเช่ือมตอ่โครงข่ายโทรคมนาคมและประกาศ กทช. ว่า

ด้วยการใช้และเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม มีวตัถุประสงค์ในการเสริมสร้างความโปร่งใสและการแข่งขนัโดยเสรีและอย่างเป็น

ธรรมในกิจการโทรคมนาคม ซึง่ต่างจากการกํากบัดแูลภายใต้กฎหมายเดิมท่ีคูส่ญัญาสามารถเข้าทําสญัญาการเช่ือมต่อโครงข่ายได้

โดยไม่ต้องอยู่ภายใต้บทบญัญัติและการกํากบัดแูลของกฎหมายและองค์กรอิสระใด ๆ ทัง้นี ้ในการกํากบัดแูลภายใต้กฎหมายเดิม 

บริษัทและผู้ประกอบการรายอื่น (ได้แก่ ทรูมฟู ดีพีซี รวมทัง้ฮัทชิสนั) ต้องประกอบกิจการโทรคมนาคมภายใต้การกํากับดูแลของ 

กสท. และต้องชําระค่าเช่ือมโยงโครงข่ายโทรคมนาคมของทีโอที (Access Charge) ให้แก่ทีโอทีแต่เพียงฝ่ายเดียวโดยไม่มีสิทธิ

เรียกร้องเก็บคา่เช่ือมโยงโครงข่ายจากทีโอทีแตอ่ย่างใด แตใ่นปัจจบุนัผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมทกุรายมีสิทธิเท่าเทียมกนัในการ

ประกอบกิจการภายใต้หลกัการแห่งการแข่งขนัโดยเสรีและอย่างเป็นธรรม โดยการใช้และเช่ือมต่อโครงข่ายระหว่างผู้ประกอบการ

ต้องดําเนินไปโดยสอดคล้องกับ พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม และประกาศ กทช. ว่าด้วยการใช้และเช่ือมต่อโครงข่าย

โทรคมนาคม ซึง่กําหนดให้ผู้ประกอบการท่ีมีโครงข่ายเป็นของตนเองต้องอนญุาตให้ผู้ประกอบการรายอื่นเข้าเช่ือมต่อโครงข่ายกบั

โครงข่ายของตนได้ โดยกําหนดอัตราค่าตอบแทนหรือค่าบริการท่ีอิงต้นทุนและไม่เลือกปฏิบัติ บริษัทเช่ือว่าการเปลี่ยนแปลง

กฎหมายการประกอบกิจการโทรคมนาคมมีผลให้ทัง้ กสท. และทีโอทีมีหน้าท่ีต้องปฏิบติัตามบทบญัญัติและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 

ดังกล่าวข้างต้น และบริษัทยังมีสิทธิในการเข้าทําสัญญาเช่ือมต่อโครงข่ายเพ่ือเรียกเก็บค่าบริการจากผู้ประกอบการรายอื่นท่ี

เช่ือมต่อโครงข่ายกับโครงข่ายของบริษัท บริษัทเช่ือว่าอัตราค่าเช่ือมโยงโครงข่ายของทีโอที (Access Charge) ตามข้อตกลง

เช่ือมโยงโครงข่ายท่ีจดัทําขึน้ภายใต้กฎหมายเดิมนัน้ไม่สอดคล้องกบัหลกัการการแข่งขนัโดยเสรีและอย่างเป็นธรรมตาม พรบ. การ

ประกอบกิจการโทรคมนาคม และประกาศ กทช. ว่าด้วยการใช้และเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม และไม่ควรใช้บงัคบัได้อีกต่อไป 

เว้นแตคู่ส่ญัญาจะได้ตกลงแก้ไขข้อกําหนดตา่ง ๆ ให้สอดคล้องกบัการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง  

ดงันัน้ ในวนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2549 บริษัทได้แจ้งให้ ทีโอที และ กสท. ทราบว่าอตัราและการจัดเก็บค่าเช่ือมโยงภายใต้สญัญา

เช่ือมโยงโครงข่ายเป็นการกระทําที่ขดัและแย้งตอ่กฎหมายในปัจจบุนั ทัง้นี ้เน่ืองจากภายใต้สญัญาเช่ือมโยงโครงข่ายดงักลา่ว ทีโอที

เป็นผู้ มีอํานาจแต่เพียงฝ่ายเดียวในการเรียกเก็บค่าตอบแทนการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ทัง้ท่ีตาม พรบ. การประกอบกิจการ

โทรคมนาคม ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมท่ีมีโครงข่ายทกุรายย่อมมีสิทธิในการเรียกเก็บค่าเช่ือมต่อโครงข่ายได้ นอกจากนี ้อตัรา

การเรียกเก็บค่าเช่ือมโยงโครงข่ายโทรคมนาคมของทีโอทีตามข้อตกลงเช่ือมโยงโครงข่ายก็ไม่ได้สะท้อนถึงต้นทนุท่ีแท้จริง อีกทัง้ยงั

ก่อให้เกิดความไม่เท่าเทียมกนัระหว่างผู้ประกอบการ และในวนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2549 บริษัทได้เข้าทําสญัญาเช่ือมต่อโครงข่าย

โทรคมนาคมกับทรูมูฟเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ดังนัน้ บริษัทจึงไม่อาจชําระค่าเช่ือมโยงโครงข่ายให้แก่ทีโอทีในอัตราเดิมได้อีกต่อไป

เพราะการกระทําดงักล่าวเท่ากบัเป็นการเลือกปฏิบติัอนัจะเป็นผลเสียตอ่ทรูมฟู อย่างไรก็ดี บริษัทยินดีท่ีจะชําระค่าตอบแทนให้แก่ที
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โอทีในอตัราใหม่ท่ีสอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์ท่ีกฎหมายกําหนด กล่าวคือ ในอตัราท่ีบริษัทและทีโอทีจะได้ตกลงร่วมกนัโดยสจุริตหรือ

ในอตัราที่ กทช. กําหนด ปัจจบุนัทีโอทียงัไม่ได้เข้าทําสญัญาเช่ือมตอ่โครงข่ายโทรคมนาคมกบับริษัทและได้ปฏิเสธไม่รับชําระเงินค่า

เช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมท่ีบริษัทนําส่ง (คํานวณจากอัตราค่าเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมตามท่ีระบุไว้ในข้อเสนอการ

เช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมของทีโอที และข้อเสนอการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมของบริษัท ซึ่งได้รับความเห็นชอบใน

หลกัการจาก กทช.) 

 อนึ่ง เน่ืองจากทีโอทีไม่เข้าทําสญัญาเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมกบับริษัทให้แล้วเสร็จภายในเวลาท่ีประกาศ กทช. ท่ีเก่ียวข้อง

กําหนดจึงถือได้ว่ามีข้อพิพาทเกิดขึน้ บริษัทจึงได้ใช้สิทธินําเร่ืองดงักล่าวเข้าสูก่ระบวนการระงบัข้อพิพาทตามหลกัเกณฑ์และวิธีการ

ที่ประกาศ กทช. กําหนด ซึง่ตอ่มาเม่ือวนัท่ี 18 มิถนุายน 2550 กทช. ได้มีคําชีข้าดข้อพิพาทดงักลา่ว (คําชีข้าดข้อพิพาทที่ 1/2550) ชี ้

ขาดให้ทีโอทีเข้าเจรจาทําสญัญาเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมกับบริษัท แต่เน่ืองจากทีโอทียังคงปฏิเสธไม่เข้าเจรจาทําสญัญา

เช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมกบับริษัท ดงันัน้ เม่ือวนัที่ 8 พฤศจิกายน 2550 บริษัทจึงได้แจ้งต่อทีโอทีว่าบริษัทจะชําระค่าเช่ือมต่อ

โครงข่ายโทรคมนาคมให้แก่ทีโอทีนบัแต่วนัที่ทีโอทีเข้าทําสญัญาเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมกับบริษัทและตกลงเร่ืองอตัราและ

การชําระแล้วเสร็จเท่านัน้ รวมถึงได้แจ้งยกเลิกข้อตกลงการเช่ือมโยงโครงข่ายโทรคมนาคมเดิมทัง้สองฉบบัอีกครัง้หนึง่ด้วย 

อย่างไรก็ดี เน่ืองจาก กทช. ได้มีคําชีข้าดให้ทีโอทีเข้าเจรจาทําสญัญาเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมกบับริษัท และเลขาธิการ กทช. 

ได้กําหนดค่าปรับในกรณีท่ีทีโอทีฝ่าฝืนคําชีข้าดดงักล่าว ทีโอทีจึงเข้าเจรจาทําสญัญาเช่ือมต่อโครงข่ายกับบริษัท แต่ในการเจรจา 

ทีโอทีและบริษัทไม่สามารถตกลงกนัเร่ืองเลขหมายโทรคมนาคมท่ีจะเช่ือมต่อ กทช. จึงได้มีคําชีข้าดข้อพิพาทที่ 4/2551 ชีข้าดวา่การ

ทําสญัญาเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมจะต้องครอบคลมุเลขหมายโทรคมนาคมทัง้หมดท่ีบริษัทมีสิทธินําออกให้บริการโดยชอบ

ด้วยกฎหมาย ในกรณีท่ีคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบติัตามคําชีข้าดข้อพิพาทนีใ้ห้ถือว่าการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมระหว่าง

บริษัทและทีโอทีเป็นไปตามเง่ือนไขและข้อตกลงท่ีคู่กรณีทัง้สองฝ่ายสามารถเจรจาตกลงร่วมกันได้แล้ว ทัง้นี ้ตามท่ี กทช. ชีข้าด

จนกวา่จะได้มีการทําสญัญาเสร็จเรียบร้อย อนึง่ ในขณะนี ้บริษัทอยู่ในระหวา่งดําเนินการให้ทีโอทีเข้าร่วมลงนามทําสญัญาเช่ือมต่อ

โครงข่ายโทรคมนาคมกบับริษัทตามคําชีข้าดของ กทช.  

ในส่วนของค่าเช่ือมโยงโครงข่ายโทรคมนาคม (Access Charge) นัน้ ในวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2550 ทีโอทีได้ยื่นฟ้องบริษัทและ 

กสท.ต่อศาลแพ่ง เรียกร้องให้บริษัทและ กสท. ร่วมกันชําระค่าเช่ือมโยงโครงข่าย (Access Charge (ช่วงระหว่างวันที่  17 

พฤศจิกายน 2549 ถึงวนัที่ 31 ตลุาคม 2550 พร้อมดอกเบีย้และภาษีมลูค่าเพ่ิม รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 11,705 ล้านบาท และขอให้ชําระ

ค่าเช่ือมโยงโครงข่าย (Access Charge (นับตัง้แต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2550 เป็นต้นไป จนกว่าข้อตกลงระหว่างทีโอที กสท. และ

บริษัทจะสิน้สดุลง และให้ชําระดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ 1.25 ต่อเดือนนับแต่วนัผิดนัดของแต่ละงวดจนกว่าจะชําระเสร็จสิน้ อนึ่ง 

เม่ือวนัที่ 3 พฤศจิกายน 2551 ศาลแพ่งได้มีคําสัง่ให้จําหน่ายคดีออกจากสารบบความ เน่ืองจากเห็นวา่คดีนีอ้ยู่ในเขตอํานาจของศาล

ปกครอง คดีนีจ้งึเป็นอนัยติุ 

อย่างไรก็ดี ทีโอทีมีสิทธิท่ีจะนําคดีซึง่ศาลแพ่งได้มีคําสัง่ให้จําหน่ายออกจากสารบบความไปฟ้องตอ่ศาลปกครองได้ ในขณะนี ้บริษัท

ยงัไม่ได้รับแจ้งจากศาลปกครองว่าทีโอทีได้ยื่นฟ้องบริษัทในกรณีดงักล่าว (โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในส่วนท่ี 2 ข้อ 1.1.3 

(ค) – ภาระต้นทนุของบริษัทในการเช่ือมตอ่โครงข่ายโทรคมนาคมกบัผู้ประกอบการบางรายยงัไม่ชดัเจน 

(ซ) กฎเกณฑ์เกี่ยวกบัการใช้เลขหมายโทรคมนาคม 

ในปัจจุบนั กทช. ได้ประกาศใช้บงัคบัประกาศ กทช. เร่ือง หลกัเกณฑ์การจดัสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. 2551 ซึง่มี

ผลเป็นการยกเลิกประกาศ กทช. เร่ือง หลักเกณฑ์ในการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมชั่วคราว โดยประกาศใหม่ได้บัญญัติให้

ผู้ประกอบการสามารถใช้เลขหมายเดิมท่ีได้รับการจัดสรรได้ต่อไป ทัง้นี ้ตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ในประกาศใหม่ นอกจากนี ้

ประกาศใหม่ยงักําหนดหลกัเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคมทัง้เลขหมายโทรคมนาคมพืน้ฐานและเลขหมาย



สว่นที่ 2 บริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์  บริษัท โทเท่ิล แอค็เซ็ส คอมมนูิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 

ข้อ 3 การประกอบธุรกิจแต่ละสายผลิตภณัฑ์ 

 

 

สว่นที่ 2 หน้า 52 

โทรคมนาคมพิเศษ พร้อมทัง้ได้จดัตัง้คณะกรรมการเลขหมายโทรคมนาคมขึน้เป็นองค์กรที่ปรึกษาของ กทช. ในการจดัสรรเลขหมาย

โทรคมนาคมให้แก่ผู้ประกอบการ (โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในสว่นที่ 2 ข้อ 3.3.4 – การจดัหาเลขหมายโทรคมนาคม) 

(ฌ) พันธะในการให้บริการโทรคมนาคมพืน้ฐานโดยทั่วถงึ (Universal Service Obligations) 

กทช. มีอํานาจในการกําหนดให้ผู้ รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพืน้ฐานดังต่อไปนี ้คือ 

บริการโทรคมนาคมในพืน้ท่ีชนบทหรือพืน้ท่ีห่างไกลซึง่มีการให้บริการโทรคมนาคมไม่ทัว่ถึงหรือเพียงพอ รวมถึงบริการโทรคมนาคม

สาธารณะสําหรับกลุ่มผู้ มีรายได้น้อย ตลอดจนบริการโทรคมนาคมสําหรับคนชรา คนพิการ เด็ก หรือผู้ ด้อยโอกาสในสงัคม การ

กําหนดให้ผู้ รับใบอนญุาตจดัให้มีบริการโทรคมนาคมดงักล่าวจะต้องไม่ทําให้เกิดภาระแก่การลงทนุของผู้ รับใบอนญุาตเกินสมควร

และต้องให้มีการปฏิบติัโดยเท่าเทียมกนัระหวา่งผู้ รับใบอนญุาตท่ีประกอบกิจการโทรคมนาคมในลกัษณะและประเภทเดียวกนั โดย

ในกรณีที่ผู้ รับใบอนญุาตรายใดไม่สามารถจดัให้มีบริการโทรคมนาคมตามที่ กทช. กําหนดข้างต้น กทช. มีอํานาจท่ีจะกําหนดให้ผู้ รับ

ใบอนุญาตรายดงักล่าวต้องจัดสรรรายได้ของตนให้แก่กองทุนพฒันากิจการโทรคมนาคมเพ่ือประโยชน์สาธารณะท่ีจัดตัง้ขึน้ตาม 

พรบ. องค์กรจดัสรรคลื่นความถ่ี (“กองทุนพัฒนากิจการโทรคมนาคม”) โดยเงินของกองทนุดงักล่าวจะนําไปดําเนินการจดัให้มี

การบริการโทรคมนาคมพืน้ฐานโดยทัว่ถึงหรือนําไปใช้สนบัสนนุผู้ รับใบอนญุาตรายอื่นซึง่ได้จดัให้มีการบริการโทรคมนาคมพืน้ฐาน

โดยทัว่ถึง ทัง้นี ้ตามแนวทางการจดัสรรเงินกองทนุให้แก่ผู้ขอรับการจดัสรรท่ีกําหนดไว้ในระเบียบ กทช. ว่าด้วยการบริหารและการ

จดัสรรเงินกองทนุพฒันากิจการโทรคมนาคมเพ่ือประโยชน์สาธารณะ พ.ศ. 2549 อย่างไรก็ดี ตามประกาศ กทช. เร่ือง หลกัเกณฑ์ 

วิธีการ และเง่ือนไขในการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพืน้ฐานโดยทั่วถึงและบริการเพ่ือสังคม ลงวันท่ี 2 สิงหาคม 2548 ผู้ ขอรับ

ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสองและแบบท่ีสามท่ี กทช. มอบหมายให้ดําเนินการจัดให้มีบริการโทรคมนาคม

พืน้ฐานโดยทั่วถึงและบริการเพ่ือสงัคมต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีบริการดังกล่าวด้วยเงินลงทุนของผู้ รับใบอนุญาต

ประกอบกิจการโทรคมนาคมเอง ไม่สามารถขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนากิจการโทรคมนาคม โดยหากผู้ รับใบอนุญาต

ประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสองหรือแบบท่ีสามรายใดไม่สามารถจดัให้มีบริการดงักล่าวได้ ผู้ รับใบอนญุาตประกอบกิจการ

โทรคมนาคมรายนัน้จะต้องจัดสรรเงินรายได้ก่อนหักค่าใช้จ่ายจากการประกอบกิจการโทรคมนาคมให้แก่กองทุนพัฒนากิจการ

โทรคมนาคมตามอตัราท่ี กทช. กําหนด ซึง่ในปัจจบุนั คือ อตัราร้อยละ 4 ตอ่ปี 

ทัง้นี ้กฎเกณฑ์ดงักล่าวของ กทช. ใช้บงัคบักบั บจ. ดีแทค เนทเวอร์ค ซึง่เป็นบริษัทย่อยของบริษัทโดยการถือหุ้นในอตัราส่วนร้อยละ 

99.99 ของทนุจดทะเบียนท่ีเรียกชําระแล้วทัง้หมดเน่ืองจาก บจ. ดีแทค เนทเวอร์ค ได้รับใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจให้บริการ

โทรศพัท์ทางไกลระหวา่งประเทศจาก กทช. เม่ือเดือนกมุภาพนัธ์ 2550 และได้เร่ิมประกอบการแล้วตัง้แตว่นัท่ี 4 ธนัวาคม 2550  

(ญ) ข้อจาํกัดการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นต่างด้าวในบริษัทผู้ขอรับใบอนุญาต  

ข้อจํากดัการถือหุ้นของคนต่างด้าวท่ีกําหนดโดยบทบญัญัติแห่งกฎหมายและสญัญาแต่ละฉบบัจะแตกต่างกนั การละเมิดข้อจํากดั

การถือหุ้นของคนต่างด้าวตามท่ีกําหนดโดยกฎหมายหรือสญัญาดงักล่าวอาจทําให้มีการยกเลิกใบอนญุาตท่ีบริษัทได้รับ หรือบอก

เลิกสญัญาท่ีบริษัทเป็นคูส่ญัญา และ/หรืออาจเป็นผลให้บริษัทไม่สามารถประกอบกิจการได้อีกตอ่ไป 

ข้อจํากดัเก่ียวกบัการถือหุ้นของคนตา่งด้าวที่กําหนดโดยกฎหมายซึง่เก่ียวข้องกบับริษัท สรุปได้ดงันี ้

(1) ประมวลกฎหมายท่ีดิน ได้มีบทบัญญัติห้ามมิให้คนต่างด้าวถือครองท่ีดิน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตตามกฎหมายเป็นการ

เฉพาะ ดงันัน้ คนต่างด้าวท่ีถือครองท่ีดินโดยไม่ได้รับอนุญาตจะต้องจําหน่ายท่ีดินดงักล่าวภายในระยะเวลาท่ีอธิบดีกรม

ที่ดินกําหนดซึง่ไม่น้อยกวา่ 180 วนัแตไ่ม่เกิน 1 ปี 

“คนต่างด้าว” ตามประมวลกฎหมายท่ีดิน หมายรวมถึงบริษัทมหาชนจํากดัหรือบริษัทจํากดัท่ีมีบคุคลท่ีไม่มีสญัชาติไทยถือ

หุ้นอยู่มากกว่าร้อยละ 49 ของทนุจดทะเบียนหรือมีจํานวนผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นบคุคลที่ไม่มีสญัชาติไทยเกินกวา่กึ่งหนึง่ของจํานวน

ผู้ ถือหุ้นทัง้หมด 
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(2) พรบ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ได้กําหนดห้ามมิให้ “คนต่างด้าว” (ตามคํานิยามท่ีกําหนดไว้ใน พรบ. การประกอบ

ธุรกิจของคนต่างด้าว) ประกอบธุรกิจบางประเภท รวมถึงการให้บริการโทรคมนาคมซึ่งถือเป็นธุรกิจบริการท่ีคนต่างด้าวไม่

สามารถประกอบธุรกิจได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ก่อน เท่าท่ีบริษัท

ทราบยงัไม่เคยมีผู้ใดได้รับใบอนญุาตดงักลา่วเพ่ือการประกอบธุรกิจให้บริการโทรคมนาคม 

นอกจากนี ้มาตรา 36 แห่ง พรบ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว มีข้อกําหนดห้ามมิให้ผู้ลงทุนชาวไทยถือหุ้นแทนหรือ

กระทําการแทนผู้ ถือหุ้นต่างด้าว โดยมีวตัถปุระสงค์ในการเลี่ยงข้อจํากดัการถือหุ้นของคนต่างด้าวตาม พรบ. การประกอบ

ธุรกิจของคนต่างด้าว อนึ่ง ถึงแม้ว่า พรบ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว จะมีการใช้บงัคบัมามากกว่า 7 ปี แต่การนํา

กรณีพิพาทท่ีเก่ียวกบับทบญัญัติของ พรบ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ขึน้สู่การพิจารณาของศาลยงัคงมีไม่มากนกั 

(รวมทัง้ข้อพิพาทเก่ียวกบัการพิจารณาลกัษณะของการถือหุ้นท่ีจะถือวา่เป็น “การถือหุ้นแทน” หรือ “nominee” ตามมาตรา 

36 ของ พรบ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ด้วย) และยงัไม่มีหน่วยงานซึง่มีอํานาจทางด้านตลุาการใด ๆ กําหนดแนว

ปฏิบติัที่ชดัเจนท่ีบริษัทสามารถนํามาใช้ในการประเมินหรือคาดการณ์ผลกระทบที่จะมีตอ่บริษัทจากข้อจํากดัดงักลา่วได้ 

(3) พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม ได้กําหนดให้ผู้ขอรับใบอนุญาตแบบท่ีสองและแบบท่ีสามต้องมิใช่เป็นคนต่างด้าว

ตาม พรบ. การประกอบธุรกิจของคนตา่งด้าว 

ในเดือนกมุภาพนัธ์ 2550 บจ. ดีแทค เนทเวอร์ค ได้รับใบอนญุาตจาก กทช. ตาม พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม ให้

ประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสาม ซึง่ได้แก่ การให้บริการโทรศพัท์ทางไกลระหวา่งประเทศ  

นอกจากข้อกําหนดเก่ียวกับการถือหุ้นหรือลงทุนโดยคนต่างด้าวข้างต้นแล้ว มาตรา 8 ของ พรบ. การประกอบกิจการ

โทรคมนาคม ยงัได้บญัญัติให้ กทช. มีอํานาจในการกําหนดให้ผู้ขอรับใบอนญุาตสําหรับการประกอบกิจการบางประเภทท่ี

เป็นนิติบุคคลจะต้องกําหนดข้อห้ามการกระทําท่ีมีลกัษณะเป็นการครอบงํากิจการโดยคนต่างด้าว อย่างไรก็ตาม ในขณะนี ้

กทช. ยงัมิได้กําหนดความหมายของคําวา่ “การกระทําท่ีมีลกัษณะเป็นการครอบงํากิจการโดยคนตา่งด้าว” หรือแนวทางการ

ตีความคําดงักล่าวแต่อย่างใด และ กทช. ยงัอยู่ในระหวา่งการจดัทําร่างประกาศซึง่กําหนดการกระทําท่ีถือเป็นการครอบงํา

กิจการโดยคนตา่งด้าว 

ข้อจํากัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวดังกล่าวข้างต้นนี ้ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างมีนัยสําคญับางประการต่อบริษัท โปรดพิจารณา

รายละเอียดเพ่ิมเติมในส่วนท่ี 2 ข้อ 1.1.3 (ง) – บริษัทอาจมีข้อจํากดัในการระดมทนุเน่ืองจากข้อกําหนดทางกฎหมายและนิติกรรม

สญัญาเก่ียวกบัสดัสว่นการถือหุ้นของนกัลงทนุตา่งด้าว 

(ฎ) การให้ความเห็นชอบสัญญาหรือข้อตกลงระหว่างบริษัทกับรัฐบาลต่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศ หรือ
บุคคลที่อยู่ในต่างประเทศ  

มาตรา 54 แห่ง พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม ได้บญัญัติให้สญัญาหรือความตกลงใด ๆ เก่ียวกบัการประกอบกิจการและ

การให้บริการโทรคมนาคมตามท่ี กทช. ประกาศกําหนดระหว่างผู้ รับใบอนญุาตและรัฐบาลต่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศ 

หรือบุคคลหรือนิติบุคคลท่ีอยู่ในต่างประเทศ รวมทัง้การแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกสญัญาหรือความตกลงดังกล่าวต้องได้รับ

ความเห็นชอบจาก กทช. ก่อน ทัง้นี ้เว้นแตเ่ป็นการจดัซือ้จดัจ้างตามปกติ  

ในปัจจบุนั กทช. ได้ออกประกาศ กทช. ว่าด้วยสญัญาต่างประเทศ เพ่ือใช้เป็นกฎเกณฑ์ในการกํากบัดแูลสญัญาประเภทนีเ้รียบร้อย

แล้ว โดยประกาศดงักลา่วได้กําหนดให้ผู้ รับใบอนญุาตจะต้องส่งสําเนาสญัญาที่จะทํากบัตา่งประเทศให้ กทช. เห็นชอบก่อนท่ีจะเข้า

ทําสญัญาดงักล่าว ทัง้นี ้เว้นแต่สญัญาที่เก่ียวกบัการจดัซือ้จดัจ้างตามปกติหรือสญัญาท่ี กทช. ประกาศยกเว้นไว้ นอกจากนี ้กทช. 

ยงัมีอํานาจสัง่ให้ผู้ รับใบอนญุาตดําเนินการแก้ไขยกเลิกสญัญาใด ๆ ก็ตามที่ได้เข้าทํากบัตา่งประเทศท่ีมีลกัษณะและเง่ือนไขขดัแย้ง

กบักฎหมายหรืออาจก่อให้เกิดการผูกขาดหรือจํากัดการแข่งขนัอย่างไม่เป็นธรรมต่อผู้ ใช้บริการ ดงันัน้ อํานาจการทําสญัญาของ
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บริษัทอาจถูกจํากัดโดยกฎเกณฑ์ดงักล่าว อย่างไรก็ดี ตามประกาศ กทช. ว่าด้วยสญัญาต่างประเทศ สญัญาท่ีบริษัทได้เข้าทํากับ

ตา่งประเทศก่อนการประกาศใช้ประกาศดงักล่าวจะยงัคงมีผลบงัคบัใช้ได้ตอ่ไป โดยจะต้องส่งสําเนาสญัญาที่เข้าทํากบัตา่งประเทศ

ทุกฉบับท่ียังมีผลใช้บังคับอยู่ให้แก่สํานักงาน กทช. ภายใน 60 วันนับแต่วันท่ีประกาศ กทช. ว่าด้วยสญัญาต่างประเทศ มีผลใช้

บังคับ คือ ภายในวันท่ี 3 พฤศจิกายน 2549 ทัง้นี ้เว้นแต่สัญญาดังกล่าวจะขัดหรือแย้งต่อกฎหมายหรือประกาศดังกล่าว หรือ

ก่อให้เกิดการผูกขาด หรือจํากัดการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรมต่อผู้ ใช้บริการ ซึ่ง กทช. มีอํานาจในการสั่งให้ผู้ ได้รับใบอนุญาต

ดําเนินการอย่างใดอย่างหนึง่เพ่ือแก้ไขหรือยกเลิกสญัญาดงักลา่วตามหลกัเกณฑ์และระยะเวลาท่ี กทช. กําหนด 

(ฏ) การคุ้มครองผู้บริโภค 

ตาม พรบ. องค์กรจดัสรรคลื่นความถ่ี กทช. มีอํานาจในการกําหนดหลกัเกณฑ์ ตลอดจนมาตรการและวิธีการเก่ียวกบัการคุ้มครอง

ผู้บริโภค กระบวนการรับคําร้องเรียนจากผู้บริโภคและการคุ้มครองสิทธิในความเป็นส่วนตวัและเสรีภาพของบคุคลในการสื่อสารถึง

กนัโดยทางโทรคมนาคม โดย กทช. ได้มีการประกาศกําหนดกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวกบัการคุ้มครองผู้บริโภคไว้ดงันี ้

(1) มาตรฐานของสญัญาให้บริการโทรคมนาคม 

สญัญาให้บริการโทรคมนาคมซึง่ผู้ ให้บริการจะนําไปใช้กบัผู้ ใช้บริการ จะต้องเป็นสญัญาท่ีได้รับความเห็นชอบจาก กทช .ก่อน โดย

อย่างน้อยจะต้องมีข้อกําหนดเก่ียวกับหน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้ ให้บริการและผู้ ใช้บริการ ค่าใช้จ่ายในการให้บริการ 

มาตรฐานในการให้บริการ โดยข้อสญัญาจะต้องอยู่บนพืน้ฐานท่ีเป็นธรรมและมีความชดัเจน ซึ่งจะต้องเป็นไปตามประกาศ กทช. 

เร่ือง มาตรฐานของสญัญาให้บริการโทรคมนาคม ซึง่มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัท่ี 25 กนัยายน 2549  

(2) การร้องเรียน 

ผู้ ใช้บริการหรือผู้ ท่ีได้รับความเดือดร้อนเสียหาย (ผู้ ร้องเรียน) จากการให้บริการโทรคมนาคมของผู้ ให้บริการ ซึ่งเป็นผู้ รับใบอนญุาต

ตาม พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม มีสิทธิยื่นข้อร้องเรียนต่อผู้ ให้บริการได้ โดยผู้ให้บริการมีหน้าท่ีแจ้งการรับเร่ืองร้องเรียน

ให้แก่ผู้ ร้องเรียนภายใน 7 วันนับแต่วันถัดจากวันท่ีได้รับเร่ืองร้องเรียน โดยผู้ ให้บริการจะต้องแก้ปัญหาข้อร้องเรียนให้แล้วเสร็จ

ภายใน 30 วนันบัแต่วนัท่ีได้รับเร่ืองร้องเรียน และหากผลการเจรจาระหว่างผู้ ให้บริการและผู้ ร้องเรียนไม่ได้ข้อยติุ ผู้ ให้บริการจะต้อง

เสนอรายงานให้แก่สํานักงาน กทช. เพ่ือการพิจารณาและหาข้อยุติในลําดับต่อไป โดยกระบวนการรับเร่ืองร้องเรียนและการ

พิจารณาเร่ืองร้องเรียนเป็นไปตามประกาศ กทช. เร่ือง กระบวนการรับเร่ืองร้องเรียนและพิจารณาเร่ืองร้องเรียนของผู้ ใช้บริการ ซึ่ง

ประกาศไว้เม่ือวนัที่ 27 กรกฎาคม 2549  

(3) ข้อมลูสว่นบคุคล 

ผู้ ให้บริการซึ่งเป็นผู้ รับใบอนญุาตตาม พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม มีหน้าท่ีต้องจดัให้มีมาตรการการป้องกันและรักษา

ความมัน่คงปลอดภยัของข้อมลูสว่นบคุคลในรูปแบบท่ีเหมาะสม ตลอดจนจดัทําหลกัเกณฑ์การคุ้มครองสิทธิของผู้ใช้บริการเก่ียวกบั

ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในความเป็นส่วนตัว และเสรีภาพในการสื่อสารของผู้ ใช้บริการ ให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ท่ี กทช. ประกาศ

กําหนด โดยต้องส่งหลกัเกณฑ์ดงักล่าวให้ กทช. เห็นชอบและจัดให้ผู้ ใช้บริการรับทราบ รวมถึงจัดให้มีการเผยแพร่เป็นการทัว่ไป 

ทัง้นี ้การดําเนินการท่ีเก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคลนีจ้ะต้องเป็นไปตามประกาศ กทช. เร่ือง มาตรการคุ้มครองสิทธิของผู้ ใช้บริการ

โทรคมนาคมเก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการความเป็นส่วนตัว และเสรีภาพในการสื่อสารถึงกันโดยทางโทรคมนาคม ซึ่ง

ประกาศไว้เม่ือวนัที่ 18 พฤษภาคม 2549 



สว่นที่ 2 บริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์  บริษัท โทเท่ิล แอค็เซ็ส คอมมนูิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 

ข้อ 3 การประกอบธุรกิจแต่ละสายผลิตภณัฑ์ 

 

 

สว่นที่ 2 หน้า 55 

(ฐ) สัญญาร่วมการงาน 

ดงัท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้น พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม กําหนดให้บุคคลใดท่ีประสงค์จะประกอบกิจการโทรคมนาคมต้อง

ขอรับใบอนุญาตจาก กทช. เว้นแต่เป็นการให้บริการโทรคมนาคมท่ีมีอยู่แล้วตามมาตรา 80 แห่ง พรบ. การประกอบกิจการ

โทรคมนาคม 

มาตรา 80 แห่ง พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม กําหนดว่าบุคคลท่ีเป็นคู่สัญญากับ กสท. หรือทีโอทีในการให้บริการ

โทรคมนาคมอยู่ก่อนวนัท่ี พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม จะมีผลใช้บงัคบั ให้ผู้นัน้ยงัคงมีสิทธิประกอบกิจการโทรคมนาคม

ตามข้อกําหนดที่มีอยู่เดิมตามสญัญาจนกวา่สญัญาดงักลา่วจะสิน้สดุลง  

ดงันัน้ ตามมาตรา 80 แห่ง พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม บริษัทในฐานะคู่สญัญาร่วมการงานจึงมีสิทธิในการประกอบ

กิจการโทรคมนาคมจนกว่าสญัญาร่วมการงานจะสิน้สดุลงโดยเท่าเทียมและเสมอภาคกบัผู้ประกอบการรายอื่นตามหลกัการแห่ง

การแข่งขนัโดยเสรีและอย่างเป็นธรรม 

มาตรา 80 วรรคสาม แห่ง พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม กําหนดวา่การทําความตกลงเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในสญัญาร่วมการ

งานโดยมิใช่เป็นการลดหรือจํากัดสิทธิในการประกอบการกิจการโทรคมนาคมของบริษัทตามระยะเวลาท่ีเหลืออยู่ของสญัญาร่วม

การงาน มิให้ถือวา่เป็นการกระทําท่ีมีผลกระทบกระเทือนตอ่ความสมบรูณ์ของสญัญาร่วมการงาน  

นอกจากนี ้มาตรา 80 วรรคสี่ แห่ง พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม ได้กําหนดว่าในกรณีที่ กสท. และ/หรือทีโอทีได้ทําสญัญา

กบับริษัทใดอยู่ก่อนการประกาศใช้ พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม เพ่ืออนญุาตให้บริษัทนัน้ประกอบกิจการโทรคมนาคม

และได้ทําความตกลงกบัคูส่ญัญาเพ่ือเปลี่ยนสญัญาดงักลา่วให้เป็นการได้รับใบอนญุาตตาม พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม 

ให้ กทช. ดําเนินการออกใบอนญุาตให้กบับริษัทนัน้ โดยให้ได้รับสิทธิประกอบกิจการโทรคมนาคมตามขอบเขตการให้บริการเดิมท่ีได้

ตกลงกนัตามสญัญานัน้ 

ดงันัน้ บริษัทจึงมีสิทธิท่ีจะคงสญัญาร่วมการงานไว้ตามเดิม และ/หรือเข้าทําความตกลงกับ กสท. เพ่ือแก้ไขสญัญาร่วมการงาน 

และ/หรือเปลี่ยนสญัญาร่วมการงานให้เป็นใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม หากบริษัทเลือกท่ีจะคงสญัญาร่วมการงานไว้

ตามเดิม บริษัทมีสิทธิในการประกอบกิจการโทรคมนาคมตามขอบเขตและสิทธิท่ีมีอยู่ตามสญัญาร่วมการงาน หาก กสท. ต้องการ

แก้ไขสญัญาร่วมการงานหรือเปลี่ยนสญัญาเป็นใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมจะต้องเข้าทําความตกลงกบับริษัทก่อน แต่

ทัง้นีไ้ม่วา่จะเป็นกรณีใด การประกอบกิจการโทรคมนาคมของบริษัทต้องไม่ขดัหรือแย้งกบับทบญัญัติแห่ง พรบ. การประกอบกิจการ

โทรคมนาคม 

(ฑ) การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตจากบริการโทรคมนาคม 

เม่ือวนัท่ี 28 มกราคม 2546 ได้มีการประกาศใช้พระราชกําหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบญัญัติพิกดัอตัราภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 

(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ.2546 ซึง่กําหนดให้ผู้ ให้บริการกิจการโทรคมนาคมท่ีได้รับอนญุาตหรือสมัปทานจากรัฐซึง่รวมถึงบริษัทด้วย มีหน้าท่ี

ต้องชําระภาษีสรรพสามิตจากรายรับท่ีได้จากการให้บริการโทรคมนาคมในอตัราร้อยละ 50 สําหรับการให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ี

และโทรศพัท์พืน้ฐาน และประกาศกระทรวงการคลงั เร่ือง ลดอตัราและยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบบัท่ี 68) ซึง่กําหนดให้การจดัเก็บ

ภาษีสรรพสามิตจากกิจการโทรศพัท์พืน้ฐานลดลงจากอตัราร้อยละ 50 เหลืออตัราร้อยละ 2 และจากกิจการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีหรือ

วิทยคุมนาคมระบบเซลลลู่าร์ลดลงจากอตัราร้อยละ 50 เหลืออตัราร้อยละ 10 ของรายรับจากการให้บริการโทรศพัท์ภายในประเทศ

และรายรับจากการให้บริการโทรศพัท์ระหว่างประเทศเฉพาะส่วนท่ีเป็นรายรับในประเทศ ส่วนรายรับอื่น ๆ จากการประกอบกิจการ

โทรคมนาคมให้ได้รับการยกเว้นภาษีสรรพสามิต อนึ่ง บริษัทต้องชําระภาษีสรรพสามิตดงักล่าวเป็นรายเดือนในทุกวนัท่ี 15 ของ

เดือนถัดไป โดยบริษัทได้ชําระภาษีสรรพสามิตครัง้แรกเม่ือวนัท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2546 สําหรับรายรับจากการท่ีบริษัทได้ให้บริการ

ตัง้แตว่นัที่ 28 มกราคม 2546 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2546 
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เม่ือวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2546 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้ผู้ ให้บริการนําค่าภาษีสรรพสามิตท่ีผู้ ให้บริการได้ชําระ (ไม่รวม

ดอกเบีย้ ค่าปรับ หรือเงินเพ่ิมใด ๆ) มาหกัออกจากส่วนแบ่งรายได้ท่ีผู้ ให้บริการต้องนําส่งแก่ กสท. หรือทีโอทีตามสญัญาร่วมการ

งาน ซึง่ตอ่มาบริษัทได้รับหนงัสือจาก กสท. ลงวนัที่ 27 มีนาคม 2546 แจ้งให้บริษัทดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีดงักลา่ว  

อย่างไรก็ดี เม่ือวนัท่ี 23 มกราคม  2550 คณะรัฐมนตรีได้มีมติยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีดงักล่าวบางส่วน โดยมติคณะรัฐมนตรีเม่ือ

วนัท่ี 23 มกราคม 2550 ได้ยกเลิกสิทธิของผู้ ให้บริการโทรคมนาคมในการนําค่าภาษีสรรพสามิตท่ีจะต้องชําระให้แก่รัฐไปหกัออก

จากส่วนแบ่งรายได้ท่ีผู้ ให้บริการโทรคมนาคมจะต้องนําส่งให้แก่ทีโอทีและ กสท. ตามสญัญา และมีมติให้กระทรวงการคลงักําหนด

อตัราภาษีสรรพสามิตท่ีจะจัดเก็บจากการให้บริการโทรคมนาคมเสียใหม่จากอตัราร้อยละ 10 เป็นอตัราร้อยละ 0 ทัง้นี ้เพ่ือไม่ให้ผู้

ให้บริการโทรคมนาคมมีภาระทางการเงินเกินสมควร อนึ่ง กระทรวงการคลงัได้ออกประกาศลดอตัราภาษีสรรพสามิตจากอตัราร้อย

ละ 10 เป็นอตัราร้อยละ 0 เม่ือวนัที่ 26 กมุภาพนัธ์ 2550  

นอกจากนี ้ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมมีหน้าท่ีต้องเสียภาษีสรรพสามิตตาม พรบ. การจัดสรรภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ใน

อัตราเพ่ิมร้อยละ 10 ของภาษีสรรพสามิตตาม พรบ. พิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ด้วย อย่างไรก็ดี เน่ืองจากปัจจุบัน

กระทรวงการคลงัได้ประกาศลดอตัราภาษีสรรพสามิตเหลือร้อยละ 0 ดงันัน้ ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมจึงไม่มีหน้าท่ีต้องเสีย

ภาษีตาม พรบ. การจดัสรรภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 แตป่ระการใด 

เม่ือวนัท่ี 11 มกราคม 2551 กสท. ได้เสนอข้อพิพาทต่อสถาบนัอนญุาโตตลุาการเรียกร้องให้บริษัทชําระค่าส่วนแบ่งรายได้สําหรับปี

สมัปทานที่ 12 ถึงปีสมัปทานท่ี 16 เพ่ิมเติม พร้อมกบัชําระเบีย้ปรับเงินเพ่ิม รวมเป็นเงินจํานวนทัง้หมด 23,164 ล้านบาท โดยอ้างว่า

บริษัทได้ชําระค่าส่วนแบ่งรายได้ให้แก่ กสท. ไม่ครบถ้วน ปัจจุบนัข้อพิพาทระหว่าง กสท. และบริษัทในเร่ืองดงักล่าวยงัอยู่ระหว่าง

การพิจารณาของคณะอนญุาโตตลุาการ 

(ฒ) สิทธิในการตัง้เสา เดนิท่อหรือสาย หรือตดิตัง้เคร่ืองอุปกรณ์โทรคมนาคม 

กทช. ได้ประกาศหลกัเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกบัการใช้สิทธิในการปักหรือตัง้เสาหรือเดินสาย วางท่อหรือติดตัง้อปุกรณ์ประกอบใดใน

การให้บริการโทรคมนาคม พ.ศ. 2552 โดยมีผลบังคับใช้ในวันท่ี 18 มีนาคม 2552 ประกาศฉบับดังกล่าวได้ให้สิทธิแก่ผู้ รับ

ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมและผู้ ประกอบกิจการโทรคมนาคมตามมาตรา 80 แห่ง พรบ. การประกอบกิจการ

โทรคมนาคม ให้มีสิทธิขออนญุาตต่อ กทช. เพ่ือปักเสา เดินสายหรือท่อ หรือติดตัง้อปุกรณ์ประกอบต่างๆ บนท่ีดินหรือสิ่งก่อสร้างท่ี

ไม่ใช่ของตนได้ ทัง้นี ้โดยปฏิบติัตามเง่ือนไขและวิธีการท่ีประกาศกําหนดไว้ เช่น ต้องแจ้งเจ้าของท่ีดินก่อนและชําระค่าใช้ประโยชน์

ตามท่ีตกลงกนั เป็นต้น หากตกลงกนัไม่ได้ กทช. มีอํานาจกําหนดค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ให้ในอตัราท่ีสะท้อนต้นทนุส่วนเพ่ิม

ระยะยาว 

(ณ) มาตรการป้องกนัการกระทาํอนัเป็นการผูกขาดหรือจาํกดัการแข่งขัน  

กทช. ได้ประกาศใช้ประกาศ กทช. เร่ือง มาตรการเพ่ือป้องกนัมิให้มีการกระทําอนัเป็นการผกูขาดหรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมใน

การแข่งขันในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2549 โดยมีสาระสําคัญห้ามผู้ รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมและผู้ ท่ี

ประกอบการตามมาตรา 80 แห่ง พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม ไม่ให้กระทําการบางอย่างท่ีถือว่าเป็นการจํากดัการแข่งขนั 

รวมทัง้ห้ามมิให้ผู้ ท่ีมีส่วนแบ่งการตลาดเกินกว่าร้อยละ 25 ของแต่ละประเภทการบริการหรือผู้ ท่ี กทช. ประกาศว่าเป็นผู้ มีอํานาจ

เหนือตลาดกระทําการบางอย่างท่ีถือว่าเป็นการจํากัดการแข่งขัน เช่น การเลือกปฏิบัติในด้านอัตราค่าบริการอย่างไม่เป็นธรรม 

ปฏิเสธการให้บริการ หรือสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีจําเป็น เป็นต้น ซึ่งหากผู้ประกอบการรายใดกระทําการอันเป็นการจํากัดการ

แข่งขนั กทช. อาจมีคําสัง่กําหนดมาตรการเฉพาะให้ผู้ประกอบการรายดงักล่าวปฏิบติัได้ เช่น การสัง่ให้หยดุการกระทําอนัเป็นการ

จํากดัการแข่งขนั หรือการบงัคบัให้แยกขายบริการ เป็นต้น นอกจากนี ้กทช. ยงัได้ประกาศใช้ประกาศ กทช. เร่ือง นิยามของตลาด

และขอบเขตตลาดโทรคมนาคมท่ีเก่ียวข้อง พ.ศ. 2551 เพ่ือเป็นหลกัเกณฑ์ในการกําหนดขอบเขตตลาด ซึง่ กทช. จะทําการกําหนด
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ขอบเขตตลาดพร้อมทัง้กําหนดมาตรการการกํากบัดแูลไว้ล่วงหน้าเพ่ือป้องกนัมิให้ผู้ ทีมีอํานาจเหนือตลาดทําการใด ๆ ท่ีอาจจะเป็น

การจํากดัการแข่งขนัในกิจการโทรคมนาคม 

3.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ 

3.3.1 การจัดหาอุปกรณ์โครงข่าย  

Supplier ลักษณะของบริการที่ให้ 

บจ. โนเกีย ซีเมนส์ เน็ตเวิร์ก (ประเทศไทย) ผู้ขายอปุกรณ์โครงข่าย 

ยเูทล ผู้ให้บริการติดตัง้โครงข่าย 

บจ. เบญจจินดา โฮลดิง้  ผู้ให้บริการติดตัง้โครงข่าย 

บจ. แอล เอส เคเบิล้ ผู้ขายอปุกรณ์โครงข่าย 

บจ. เอลเทค วาเลียร์ (ประเทศไทย) ผู้ขายอปุกรณ์โครงข่าย 

หมายเหตุ 
(1) บริษัทได้ชําระคา่ใช้จ่ายข้างต้นนีเ้ป็นเงินสกลุบาท สกลุดอลลาร์สหรัฐ และสกลุยโูร 

(2) โนเกียเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์ (Supplier) โครงข่ายหลกัของบริษัทและโครงสร้างพืน้ฐานของสถานีฐานท่ีจําเป็นสําหรับการเพิ่มขีดความสามารถของ
โครงข่าย  

 

ภายใต้สญัญา Framework Agreement ที่บริษัทเข้าทํากบัโนเกีย บริษัทมีสิทธิทยอยสัง่ซือ้และติดตัง้โครงสร้างพืน้ฐานของโครงข่าย

ตามแผนการขยายงานของบริษัท บริษัทเช่ือว่าสญัญาท่ีทํากับโนเกียจะช่วยให้บริษัทมีความคล่องตวัในการพัฒนาโครงข่ายของ

บริษัทเพ่ือรองรับพฒันาการตา่ง ๆ ในตลาดและแผนการดําเนินการเก่ียวกบัพืน้ท่ีให้บริการของโครงข่ายของบริษัท  

จากการที่โครงข่ายของบริษัทใช้อปุกรณ์โนเกียในสดัสว่นที่สงูคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 45 ร้อยละ 42 และร้อยละ 22 ของยอดการสัง่ซือ้

ทัง้หมดในปี 2549 ปี 2550 และปี 2551 ตามลําดบั ประกอบกบัความสมัพนัธ์ระหว่างเทเลนอร์กบัโนเกียในต่างประเทศ บริษัทจึงมี

ความสมัพนัธ์อนัดีกบัโนเกีย โดยโนเกียได้จดัให้มีทีมงานเฉพาะสําหรับการให้บริการแกบ่ริษัท 

3.3.2 ผู้พัฒนา Content  

ในปัจจบุนับริษัทมีผู้พฒันา Content รวมทัง้สิน้ประมาณ 173 ราย อาทิเช่น บจ. สามารถ มลัติมีเดีย บจ. ไอ.เอ็น.เอ็น. เรดิโอ บมจ. 

จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี โดยข้อมูลท่ีได้รับจากผู้พัฒนาส่วนใหญ่ (มากกว่าร้อยละ 50) จะนํามาเพ่ือสนับสนุนการให้บริการดาวน์โหลด

เสียงเพลงรอสาย เสียงเรียกเข้า ข่าวด่วนรายวนั ดวงชะตาพยากรณ์ และผลกีฬา โดยบริษัทจะเป็นผู้ เก็บรายได้จากผู้ ใช้และนํามา

แบง่ให้กบัผู้พฒันา Content ตามที่ได้ตกลงกนั 

3.3.3 ผู้รับเหมา 

บจ. เบญจจินดา โฮลดิง้ โดยบริษัทได้จ้าง บจ. เบญจจินดา โฮลดิง้ ในการออกแบบติดตัง้และการบํารุงรักษาโครงข่าย  

ยเูทล โดยบริษัทได้จ้างยเูทลในการก่อสร้างสถานีฐาน รวมถงึการติดตัง้อปุกรณ์สือ่สารโทรคมนาคม 

ยไูอเอช โดยบริษัทได้เช่าวงจรความเร็วสงูจากยไูอเอชเพ่ือใช้ในการสื่อสารข้อมลูของร้านดีแทค 

3.3.4 การจัดหาเลขหมายโทรคมนาคม 

ในการจดัหาเลขหมายโทรคมนาคม บริษัทจะต้องยื่นคําขอรับการจดัสรรเลขหมายโทรคมนาคมต่อ กทช. ตามประกาศ กทช. เร่ือง 

หลกัเกณฑ์การจดัสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. 2551  ซึง่มีหลกัเกณฑ์ในการพิจารณาจดัสรรเลขหมายโทรคมนาคม

สําหรับบริการโทรศพัท์เคลื่อนที่ ดงันี ้
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(1) การเพ่ิมจํานวนเลขหมายโทรคมนาคมจะเป็นประโยชน์สาธารณะ 

(2) การเพ่ิมจํานวนเลขหมายโทรคมนาคมไม่มีลกัษณะเป็นการจํากัดการแข่งขนัการประกอบกิจการโทรคมนาคมอย่างเป็น

ธรรม 

(3) การขอรับการจดัสรรจะต้องมีจํานวนเลขหมายโทรคมนาคมสําหรับโทรศพัท์เคลื่อนท่ีท่ีคงเหลือพร้อมให้บริการเป็นจํานวน

น้อยกวา่จํานวนเลขหมายท่ีให้บริการในระยะ 6 เดือนที่ผ่านมา 

(4) การพิจารณาจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมจะพิจารณาจัดสรรให้ตามความเหมาะสมและจําเป็น โดยพิจารณาจาก

ความสามารถของผู้ขอรับการจดัสรรท่ีจะมีลกูค้าท่ีใช้งานจริงไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80 ของจํานวนเลขหมายท่ีขอรับการจดัสรร

ในเวลา 12 เดือนจากท่ีได้รับการจดัสรรเลขหมายใหม่ และรายงานข้อมลูแสดงจํานวนลกูค้าท่ีใช้งานจริงในรอบ 12 เดือนที่

ผ่านมา 

(5) เลขหมายโทรคมนาคมท่ีจดัสรรจะเป็นจํานวนเท่าของกลุ่มเลขหมาย โดยกําหนดให้ขนาดของกลุ่มเลขหมายโทรคมนาคม

สําหรับโทรศพัท์เคลื่อนท่ีเป็น 10,000 เลขหมาย ทัง้นี ้กลุ่มเลขหมายโทรคมนาคมหมายถึงเลขหมายโทรคมนาคมภายใน

กลุ่มใด ๆ และมีความเป็นไปได้ทางเทคนิคตามแผนเลขหมายโทรคมนาคม ผู้ขอรับการจดัสรรไม่สามารถขอเลือกเลขหมาย

หรือกลุม่เลขหมายโทรคมนาคมได้ 

ภายหลงัจากท่ีได้รับการจดัสรรเลขหมายโทรคมนาคมจาก กทช. ผู้ ได้รับการจดัสรรมีหน้าท่ีต้องแจ้งให้ผู้ รับใบอนญุาตรายอื่น ทราบ

ถึงเลขหมายโทรคมนาคมท่ีได้รับการจดัสรรจาก กทช. เพ่ือให้ผู้ รับใบอนุญาตรายอื่นดําเนินการให้เลขหมายโทรคมนาคมสามารถ

ติดต่อกนัได้ในทุกโครงข่าย ในทํานองเดียวกันผู้ รับใบอนุญาตทกุรายต้องดําเนินการให้เลขหมายโทรคมนาคมของผู้ รับใบอนุญาต

รายอื่นสามารถติดตอ่กนัได้ในทกุโครงข่าย 

นอกจากนี ้ผู้ ได้รับการจดัสรรเลขหมายโทรคมนาคมมีหน้าท่ีต้องชําระค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคมเป็นรายเดือนในอตัรา 1 

บาทตอ่เลขหมาย สําหรับเลขหมายเดิม  2 บาทตอ่เลขหมาย สําหรับเลขหมายท่ีขอเพ่ิมเติม และ 10 บาทตอ่เลขหมาย หรือ 20 บาท

ต่อเลขหมาย สําหรับเลขหมายท่ีมิได้นําออกใช้งาน โดย กทช. มีสิทธิเรียกคืนเลขหมายโทรคมนาคมในกรณีท่ีผู้ ได้รับการจดัสรรไม่มี

การนําเลขหมายโทรคมนาคมไปใช้ประโยชน์หรือไม่ได้ชําระคา่ธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคมภายในระยะเวลาท่ีกําหนด เป็นต้น 

3.3.5 การจัดหาซิมการ์ด 

การจัดซือ้ซิมการ์ดมิได้เป็นต้นทุนหลักของบริษัท ในปัจจุบันบริษัทได้จัดซือ้ซิมการ์ดจากผู้ จัดจําหน่ายทัง้สิน้จํานวน 3 ราย ซึ่ง

เพียงพอและเหมาะสมกบัการปฏิบติังานของบริษัท 

3.3.6 การจัดหาบัตรเตมิเงนิ 

การจดัซือ้บตัรเติมเงินมิได้เป็นต้นทนุหลกัของบริษัท ในปัจจบุนับริษัทได้จดัซือ้บตัรเติมเงินจากผู้จดัจําหน่ายทัง้สิน้จํานวน 3 ราย ซึง่

เพียงพอและเหมาะสมกบัการปฏิบติังานของบริษัท 

3.3.7 การจัดหาโทรศัพท์เคล่ือนที่ 

การจดัจําหน่ายโทรศพัท์เคลื่อนท่ีไม่ได้เป็นรายได้หลกัของบริษัท โดยส่วนใหญ่การจดัจําหน่ายโทรศพัท์เคลื่อนที่เป็นเพียงการอํานวย

ความสะดวกให้แก่ผู้ ใช้บริการรายใหม่ท่ีซือ้เลขหมายพร้อมโทรศพัท์เคลื่อนที่ (Starter Kits) ณ ร้านดีแทคท่ีบริษัทเป็นเจ้าของ ทัง้นี ้

บริษัททําการจดัหาโทรศพัท์เคลื่อนที่ท่ีนํามาจําหน่ายในร้านดีแทคท่ีบริษัทเป็นเจ้าของจากยดีูแตเ่พียงผู้ เดียว 
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3.3.8 ความสามารถของโครงข่ายในการให้บริการลูกค้า 

บริษัทให้ความสําคัญกับคุณภาพของการบริการโดยเฉพาะความสามารถในการรองรับจํานวนลูกค้าของระบบโครงข่าย

โทรศัพท์เคลื่อนท่ี ซึ่งขึน้อยู่กับความสามารถและความชํานาญในการบริหารระบบโครงข่ายให้สามารถให้บริการได้อย่างเต็ม

ประสิทธิภาพ โดยบริษัทมีหน่วยงานท่ีดําเนินการวางแผน จดัหา และติดตัง้อปุกรณ์โครงข่ายโทรศพัท์เคลื่อนที่ของบริษัทเพ่ือขยาย

ความสามารถในการรองรับจํานวนผู้ใช้บริการและขยายพืน้ท่ีการให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีให้มากขึน้  

3.4 งานที่ยังไม่ส่งมอบ 

- ไม่มี - 

3.5 ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

- ไม่มี - 
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44  การวิจัยและพัฒนาการวิจัยและพัฒนา  

บริษัทยึดมัน่ในหลกัการการให้บริการท่ีมีประโยชน์สงูสดุต่อลกูค้า เพ่ือให้บรรลวุตัถปุระสงค์ดงักล่าว บริษัทได้จดัตัง้หน่วยงาน

วิจยัและพฒันาเพ่ือทําการค้นคว้าวิจยัเทคโนโลยี เพ่ือพฒันาสินค้าและบริการใหม่ ๆ ท่ีสร้างประโยชน์และใช้งานได้จริง และ

เพ่ือตอบสนองตอ่ความต้องการและรูปแบบการใช้ชีวิตของลกูค้า 

บริษัทได้ทําการศกึษาความต้องการและลกัษณะการใช้งานของลกูค้าองค์กรและบคุคลทัง้ระบบรายเดือนและระบบเติมเงินเพ่ือ

เป็นข้อมลูในการนํานวตักรรมทางเทคโนโลยีมารวมกบัสินค้าและบริการให้มีความสมบรูณ์แบบมากยิ่งขึน้ และเพ่ิมมลูค่าให้กบั

กลุม่ลกูค้าท่ีแตกตา่งกนั 

หน่วยงานวิจยัและพฒันามุ่งเน้นผสานความต้องการของลกูค้าโดยนําเทคโนโลยีที่สอดคล้องมาใช้เพ่ือให้เกิดการบริการที่ลกูค้า

พงึพอใจสงูสดุบนพืน้ฐานความถกูต้องและความจริงใจในด้านการคิดคา่ใช้จ่ายของบริการที่นําเสนอ 

ขัน้ตอนการพฒันาสินค้าและบริการเร่ิมจากการสํารวจความต้องการของลกูค้าและทดสอบความพร้อมของเทคโนโลยี รวมทัง้

อปุกรณ์และเคร่ืองลกูข่ายต่าง ๆ เพ่ือให้ลกูค้าสามารถใช้บริการได้โดยไม่มีปัญหา เช่น บริษัทจะทําการทดสอบการใช้งานของ

โทรศพัท์เคลื่อนท่ีท่ีจะใช้ในโครงข่ายของบริษัทก่อนนําออกสู่ตลาดเพ่ือให้มั่นใจว่าเม่ือลูกค้าซือ้เคร่ืองแล้วสามารถใช้งานได้

อย่างดี โดยมี Call Center ของบริษัทคอยให้คําแนะนําและประสานงานในการแก้ไขปัญหาเพ่ืออํานวยความสะดวกให้กับ

ลกูค้าในการใช้โทรศพัท์เคลื่อนที่ในโครงข่ายของบริษัท 

นอกจากนี ้บริษัทยงัมีโครงสร้างพืน้ฐานของการให้บริการท่ีทนัสมยั สามารถลดขัน้ตอนการใช้บริการของลกูค้า และเพ่ิมความ

พึงพอใจให้ลกูค้า โดยระบบดังกล่าวจะช่วยให้ลกูค้าสามารถใช้บริการได้ในรูปแบบท่ีเหมาะสมกับเคร่ืองลกูข่ายนัน้ ๆ และมี 

Access Channel หลากหลายตามความถนดัของลกูค้า บริษัทยงัมีส่วนงานท่ีตัง้ขึน้เพ่ือทําการพฒันาโปรแกรมไว้สําหรับใช้ทัง้

ภายในบริษัทเองและสําหรับใช้กบัพนัธมิตรทางธุรกิจของบริษัท ทัง้นี ้โดยมีวตัถปุระสงค์ท่ีจะพฒันาการให้บริการท่ีง่ายต่อการ

ใช้งานภายใต้มาตรฐานการให้บริการท่ีดี และพฒันาระบบการให้บริการท่ีสามารถปรับข้อมลูท่ีส่งให้สอดคล้องกับคุณสมบติั

ของเคร่ืองผู้ รับได้โดยอตัโนมติั  

บริการของบริษัทยงัรวมถงึการให้บริการแก่ลกูค้าองค์กรท่ีต้องใสใ่จในรายละเอียดของระบบและรูปแบบการใช้บริการท่ีแตกตา่ง

กนัในแตล่ะองค์กร โดยคํานึงถึงการสร้างมลูค่าเพ่ิมให้กบัองค์กรนัน้ ๆ (Value Proposition) เป็นหลกั เช่น บริการ PushMail ซึง่

จําเป็นต้องเข้าใจรายละเอียดของความต้องการและระบบท่ีแตกตา่งบนพืน้ฐานของเทคโนโลยีเดียวกนั  

จากความมุ่งมัน่ท่ีผ่านมาและแนวทางท่ีชดัเจนในการดําเนินธุรกิจในอนาคต หน่วยงานวิจัยและพฒันามีการค้นคว้า ทดสอบ 

ประเมินผล พฒันา และศึกษาดชันีการวดัคณุภาพของสินค้าและบริการอย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้บรรลถุึงประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือ

หุ้นและลกูค้าบนพืน้ฐานความต้องการท่ีหลากหลาย และบริษัทได้ใช้เทคโนโลยีท่ีใช้งานได้จริงและมีต้นทนุท่ีเหมาะสมมาช่วย

ในการสง่เสริมคณุภาพของสินค้าและบริการของบริษัทเพ่ิมขึน้อีกด้วย 

เทคโนโลยีเก่ียวกบัอปุกรณ์โครงข่ายและเคร่ืองลกูข่ายเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีคิดค้นและพฒันาโดยผู้ผลิตจากตา่งประเทศ บริษัทเป็นผู้

เลือกซือ้เทคโนโลยเีหล่านีเ้พ่ือใช้ในการให้บริการ โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพของเทคโนโลยีดงักลา่วและต้นทนุการให้บริการของ

บริษัท ถึงแม้บริษัทจะเป็นผู้ เลือกซือ้อุปกรณ์เอง แต่ก็ให้ความสําคัญในการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ (Business Partner) กับ

ทางผู้ผลิต โดยร่วมมือกันทดสอบโครงข่ายการให้บริการ เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขนัและสร้างความแตกต่างในการ

ให้บริการ  



สว่นที่ 2 บริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์  บริษัท โทเท่ิล แอค็เซ็ส คอมมนิูเคชัน่ จํากดั (มหาชน)      

ข้อ 4 การวิจยัและพฒันา 
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นอกจากนี ้ในการให้บริการท่ีดีและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าท่ีใช้บริการ บริษัทได้ทําการวิจัยการตลาดรวมทัง้ได้

พัฒนาซอฟท์แวร์และพัฒนาระบบการให้บริการต่าง ๆ เช่น ระบบจัดการฐานข้อมูลลูกค้าและระบบการเรียกเก็บค่าบริการ 

(Billing System) เป็นต้น โดยคา่ใช้จ่ายในการวิจยัและพฒันาดงักล่าวในรอบ 3 ปีที่ผ่าน เป็นดงันี ้

หน่วย : ล้านบาท 

 2549 2550 2551 

คา่ใช้จ่ายในการวิจยัและพฒันา 23.4 15.9 9.9 

 



สว่นที่ 2 บริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์  บริษัท โทเท่ิล แอค็เซ็ส คอมมนูิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 

ข้อ 5 ทรัพย์สินทีใ่ชใ้นการประกอบธุรกิจ 
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55  ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกจิทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ  

5.1 ทรัพย์สินประเภทที่ดนิ อาคาร และสิทธิการเช่า 

รายละเอียดสินทรัพย์ถาวรหลกัของบริษัทและบริษัทย่อย 

รายละเอียดสินทรัพย์ 
อายุการ 
ใช้งาน 

ขนาด  ที่ตัง้ 
ลักษณะ

กรรมสิทธิ์ 

มูลค่าสุทธิ ณ วนัที่  
31 ธันวาคม 2551  

(ล้านบาท) 

ที่ดิน - 367 ไร่ กรุงเทพ  
และปริมณฑล 

เป็นเจ้าของ 1,042.3 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 5-40 ปี - กรุงเทพ  
และปริมณฑล 

เป็นเจ้าของ 1,215.0 

สว่นปรับปรุงอาคารสํานกังานเช่า 5-20 ปี - - เป็นเจ้าของ 152.7 

สิทธิการเช่า อายกุารเช่า - - เช่า 47.2 

สิทธิการใช้อปุกรณ์ในการดําเนินงาน
สนบัสนนุการให้บริการวิทยคุมนาคม
ระบบเซลลลู่าร์ 

อายทุี่เหลือของ
สมัปทานและ 10 ปี 

- - เป็นเจ้าของ 1,315.6 

สว่นปรับปรุงอาคารสถานีรับสง่
สญัญาณ 

20 ปี - - เป็นเจ้าของ 115.6 

สินทรัพย์ถาวรอื่น 3 และ 5 ปี - - เป็นเจ้าของ 1883.8 

รวม     5,772.2 

หมายเหต ุ สินทรัพย์ตามรายละเอียดข้างต้นไม่มีภาระผกูพนัใด ๆ 

 

ทรัพย์สินของบริษัท 

ปัจจุบันบริษัทมีท่ีดินในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และจังหวัดต่าง ๆ ในภาคกลางประมาณ 68 ไร่ และในภาคอื่น ๆ 

ประมาณ 299 ไร่ อาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจํานวน 57 คหูา และในต่างจงัหวดัจํานวน 28 คหูา คิด

เป็นมลูค่ารวมประมาณ 2,257.3 ล้านบาท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2551 โดยส่วนใหญ่ใช้เป็นพืน้ท่ีสําหรับการติดตัง้สถานีฐาน 

นอกจากนี ้สญัญาร่วมการงานระหว่างบริษัทกับ กสท. ได้อนุญาตให้บริษัทใช้พืน้ท่ีของ กสท. ในการติดตัง้สถานีฐาน โดยมี

ค่าตอบแทนในบางกรณีตามท่ีกําหนดไว้ในสญัญาร่วมการงาน ทัง้นี ้พืน้ท่ีบางส่วนท่ีบริษัทใช้ในการติดตัง้สถานีฐานได้มีการ

โอนไปยงั บจ. ไปรษณีย์ไทย เน่ืองจากการแปลงสภาพของ กสท. เป็นบริษัทมหาชนจํากดั 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2551 บริษัทมีการเช่าอาคารที่สําคญัสรุปรายละเอียดได้ดงันี ้

ลักษณะ/สถานที่ตัง้ ผู้ให้เช่า 
พืน้ที่ 

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

ระยะเวลาการเช่า 

อาคารสํานกังาน 
อาคารชยั  
333/3 ถ.วิภาวดีรังสิต 

บจ. วิภาวดี ออฟฟิต บิลดิง้  
(บริษัทย่อยที่ถือหุ้นร้อยละ 99.99  
โดย บจ. แทค พร็อพเพอร์ตี)้ 

10,383 ตรม. 100 ปี 2550 ถึงปี 2552 

อาคารสํานกังาน  
Call Center บางสว่น 
ถ. ศรีนครินทร์ 

บจ. อีสเทิรน์ บิช 
(บริษัทย่อยที่ถือหุ้นร้อยละ 99.99  
โดย บจ. แทค พร็อพเพอร์ตี)้ 

2,670 ตรม. 3.75 ปี 2541 ถึงปี 2571 

อาคารสํานกังาน  
Call Center บางสว่น 
ถ. ศรีนครินทร์ 

บจ. แทค เซอร์วิส  
(บริษัทย่อยที่ถือหุ้นร้อยละ 99.99  
โดยบริษัท) 

2,740 ตรม. 150 ปี 2549 ถึงปี 2551 



สว่นที่ 2 บริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์  บริษัท โทเท่ิล แอค็เซ็ส คอมมนูิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 

ข้อ 5 ทรัพย์สินทีใ่ชใ้นการประกอบธุรกิจ 
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ลักษณะ/สถานที่ตัง้ ผู้ให้เช่า 
พืน้ที่ 

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

ระยะเวลาการเช่า 

อาคาร LPN 
ถ. วิภาวดีรังสิต 

บมจ. ธนาพฒัน์ พร็อพเพอร์ตี ้ 
ดิเวลลอ็ปเมนท์  
(บริษัทที่ไม่เก่ียวข้อง) 

6,325 ตรม. 352.45  
(รวมคา่บริการ
ตามสญัญเช่า) 

ปี 2550 ถึงปี 2553 
(ยกเว้นชัน้ AA ของ

อาคารที่สญัญาสิน้สดุ
ในวนัที ่15 ม.ค. 2552) 

อาคารวงัเด็ก 3 
ถ. วิภาวดีรังสิต 

บจ. วงัอินเตอร์เทรด 
(บริษัทที่ไม่เก่ียวข้อง)  

1,200 ตรม. 225.5 1 ก.พ. 2551 ถึง 

31 พ.ค. 2551 

คา่เช่าสํานกังานอาคารอีสท์  
วอเตอร์ 
ชัน้ 12, 14 

บริษัท จดัการและพฒันาทรัพยากรนํา้
ภาคตะวนัออก จํากดั (มหาชน) 

1,624 ตรม. 450 

(รวมคา่บริการ
ตามสญัญาเช่า) 

1 ก.พ. 2551 ถึง 

31 ม.ค. 2554 

อาคารเบญจจินดา 
ถ. วิภาวดีรังสิต 
ชัน้ G 

บจ. ไพรเวท พร็อพเพอร์ตี ้
(มีกรรมการร่วม ได้แก่  
นายบญุชยั เบญจรงคกลุ) 

15 ตรม. 

 

250 1 มี.ค. 2549 ถึง 

28 ก.พ. 2552 

 

อาคารเบญจจินดา (ชมุสาย) 
ถ. วิภาวดีรังสิต 
ชัน้ 21B 

บจ. ไพรเวท พร็อพเพอร์ตี ้
(มีกรรมการร่วมได้แก่  
นายบญุชยั เบญจรงคกลุ) 

519.95 ตรม. 

 

500 12 ก.ค. 2551 ถึง 

11 ก.ค. 2554 

 

อาคารเบญจจินดา (ชมุสาย) 
ถ. วิภาวดีรังสิต 
ชัน้ 22B 

บจ. ไพรเวท พร็อพเพอร์ตี ้
(มีกรรมการร่วมได้แก่  
นายบญุชยั เบญจรงคกลุ) 

385.93 ตรม. 

 

500 15 ก.ย. 2549 ถึง 

14 ก.ย. 2552 

 

อาคารเบญจจินดา (ชมุสาย) 
ถ. วิภาวดีรังสิต 
ชัน้ดาดฟ้า 

บจ. ไพรเวท พร็อพเพอร์ตี ้
(มีกรรมการร่วมได้แก่  
นายบญุชยั เบญจรงคกลุ) 

319 ตรม. 

 

200 1 ม.ค. 2550 ถึง 

31 ธ.ค. 2552 

 

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

บจ. ห้องเย็นและการเกษตรสากล 
(มีกรรมการร่วมได้แก่  
นายบญุชยั เบญจรงคกลุ) 

9,000 ตรม. 110 1 ต.ค. 2551 ถึง 

30 ก.ย. 2554 

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

บจ. พีดบับลิวอาร์ เอนเตอร์ไพรส 
(บริษัทที่ไม่เก่ียวข้อง) 

760 ตรม. 287.30 1 ก.ย. 2551 ถึง  
31 ส.ค. 2552 

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

บจ. พีดบับลิวอาร์ เอนเตอร์ไพรส 
(บริษัทที่ไม่เก่ียวข้อง) 

60 ตรม. 927.67 1 พ.ย. 2551 ถึง  
31 ต.ค. 2552 

อาคารคลงัสินค้านวนคร บริษัท สิทธิรักษ์ จํากดั 

(บริษัทที่ไม่เก่ียวข้องกนั) 

15,477.6 ตรม. 92.25 ปี 2550 ถึง ปี 2552 

ที่ดินจงัหวดัชลบรีุ บริษัท บางแสนทาวน์เฮ้าส์ จํากดั 

(บริษัทที่เก่ียวข้องกนั) 

241 ตารางวา 1118.26 1 พ.ย. 2551 ถึง 

31 ต.ค. 2554 

WMD อาคารเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ 

ห้องเลขที่ C416 

บริษัท เซ็นทรัล เวิลด์ จํากดั 

(บริษัทที่ไม่เก่ียวข้องกนั) 

383.66 ตรม. 183.51 

(รวมคา่บริการ
ตามสญัญเช่า) 

23 มิ.ย. 2549 ถึง 

30 มิ.ย. 2560 

WMD อาคารเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ กองทนุรวมธุรกิจไทย 4 

(บริษัทที่ไม่เก่ียวข้องกนั) 

383.66 ตรม. 27.02 

(รวมคา่บริการ
ตามสญัญเช่า) 

23 มิ.ย. 2549 ถึง 

30 มิ.ย. 2560 



สว่นที่ 2 บริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์  บริษัท โทเท่ิล แอค็เซ็ส คอมมนูิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 

ข้อ 5 ทรัพย์สินทีใ่ชใ้นการประกอบธุรกิจ 

 

 

สว่นที่ 2 หน้า 64 

ลักษณะ/สถานที่ตัง้ ผู้ให้เช่า 
พืน้ที่ 

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

ระยะเวลาการเช่า 

ศนูย์การค้าซีคอนสแควร์ 

ห้องเลขที่ 1114-1115 

บริษัท ซีคอน ดีเวลลอปเมนท์ จํากดั 

(บริษัทที่ไม่เก่ียวข้องกนั) 

248.48 ตรม. 885.0 

(รวมคา่บริการ
ตามสญัญเช่า) 

1 เม.ย. 2551 ถึง 

31 มี.ค. 2554 

Service Hall สาขาเซ็นทรัล 
ป่ินเกล้า 

ห้องเลขที่ 330/1 

บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากดั (มหาชน)  

(บริษัทที่ไม่เก่ียวข้องกนั) 

185.26 ตรม. 1,233.3  

 

5 ธ.ค. 2548 ถึง  

4 ธ.ค. 2551 

Service Hall สาขาเซ็นทรัล 
ป่ินเกล้า 

ห้องเลขที่ 330/1 

บริษัท เซ็นทรัลเรียลริตีเ้ซอร์วิส จํากดั  

(บริษัทที่ไม่เก่ียวข้องกนั) 

185.26 ตรม. 1,032.2  

(รวมคา่บริการ
ตามสญัญาเช่า) 

5 ธ.ค. 2548 ถึง  

4 ธ.ค. 2551 

Service Hall สาขาเซ็นทรัล 
ป่ินเกล้า 

ห้องเลขที่ 330/2-3 

บริษัท ซี เอส ไดนามิค จํากดั 

(บริษัทที่ไม่เก่ียวข้องกนั) 

165.92 2,397.9 

(รวมคา่บริการ
ตามสญัญาเช่า) 

8 ส.ค. 2550 ถึง 

7 ส.ค. 2553 

Service Hall สาขาเดอะมอลล์ 
บางแค 

ห้องเลขที่ 2S-C10 

บริษัท มิโดริ จํากดั 

(บริษัทที่ไม่เก่ียวข้องกนั) 

203 ตรม. 1,320.6 1 มิ.ย. 2548 ถึง 

31 พ.ค. 2551 

Service Hall สาขาอาคาร 
ไทยพาณิชย์ปาร์ค 

ห้องเลชที่ 3147-3148 

บริษัท มหิศร จํากดั 

(บริษัทที่ไม่เก่ียวข้องกนั) 

294.978 ตรม. 750.0 1 ต.ค. 2548 ถึง 

30 พ.ย. 2551 

Service Hall ศนูย์การค้าแฟชัน่
ไอส์แลนด์ 

ห้องเลขที่ 2075 

บริษัท สยาม รีเทล ดีเวลลอ็ปเม้นท์ 
จํากดั  

(บริษัทที่ไม่เก่ียวข้องกนั) 

201.21 ตรม. 1,210 1 ส.ค. 2548 ถึง 

31 ก.ค. 2551 

Service Hall อาคารฟิวเจอร์
พาร์ครังสิต 

ห้องเลขที ่ 23 ชัน้ 2F 

บริษัท รังสิตพลาซ่า จํากดั 

(บริษัทที่ไม่เก่ียวข้องกนั) 

207.7 ตรม. 198  

(รวมคา่บริการ
ตามสญัญาเช่า) 

13 มี.ค. 2548 ถึง 

28 ก.พ. 2552 

WMD สาขาเซ็นทรัลรามอินทรา 

ห้องเลขที่ 304/1 

บริษัท เซ็นทรัลเรียลริตีเ้ซอร์วิส จํากดั  

(บริษัทที่ไม่เก่ียวข้องกนั) 

 

51.14 ตรม. 

699.2  

(รวมคา่บริการ
ตามสญัญาเช่า) 

1 ต.ค. 2549 ถึง  

30 ก.ย. 2552 

WMD สาขาเซ็นทรัลรามอินทรา 

ห้องเลขที่ 304/1 

บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากดั (มหาชน)  

(บริษัทที่ไม่เก่ียวข้องกนั) 

51.14 ตรม. 793.8  

 

1 ต.ค. 2549 ถึง  

30 ก.ย. 2552 

WMD สาขาโรบินสนับางรัก บริษัท สรรพสินค้าโรบินสนั จํากดั 
(มหาชน) สาขาบางรัก 
(บริษัทที่ไม่เก่ียวข้องกนั) 

20 ตรม. 6,355  

(รวมคา่บริการ
ตามสญัญาเช่า) 

8 ธ.ค. 2550 ถึง 

7 ธ.ค. 2553 

Service Hall สาขาอยธุยา 

 

บริษัท คลองสวนพล ูจํากดั 

(บริษัทที่ไม่เก่ียวข้องกนั) 

187.21 ตรม. 1,029.5 

(รวมคา่บริการ
ตามสญัญาเช่า) 

1 พ.ย. 2548 ถึง 

31 ต.ค. 2551 

Service Hall สาขาเซ็นทรัล 
พระราม 2 

 

กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ CPN  
รีเทลโกรท 

(บริษัทที่ไม่เก่ียวข้องกนั) 

198.54 ตรม. 1,098.5 

(รวมคา่บริการ
ตามสญัญาเช่า) 

5 ธ.ค. 2549 ถึง 

4 ธ.ค. 2551 

Service Hall สาขาเซ็นทรัล 
พระราม 2 

 

บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากดั (มหาชน)  

(บริษัทที่ไม่เก่ียวข้องกนั) 

198.54 ตรม. 210 

(รวมคา่บริการ
ตามสญัญาเช่า) 

5 ธ.ค. 2549 ถึง 

4 ธ.ค. 2551 

Service Hall สาขาสยามพารา
กอน 

ห้องเลขที่ 3-16 

บริษัท สยามพารากอน  
ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั 

(บริษัทที่ไม่เก่ียวข้องกนั) 

164 ตรม. 325.6 

รวมคา่บริการ 
ตามสญัญาเช่า) 

6 ธ.ค. 2548 ถึง 

30 พ.ย. 2553 
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อนึง่ ในสญัญาเช่าอาคารบางฉบบั ผู้ให้เช่าได้ให้คํามัน่ที่จะตอ่อายสุญัญาให้แก่บริษัทเม่ือสญัญาเช่านัน้สิน้สดุลง ดงันัน้ บริษัท

จงึมีสิทธิที่จะตอ่อายสุญัญาเช่าอาคารดงักลา่วได้ตามแตบ่ริษัทจะเห็นสมควร 

นอกจากการเช่าอาคารข้างต้น บริษัทยงัมีการเช่าอื่น ๆ ที่สําคญั ได้แก่ 

(1) การเช่าพืน้ท่ีในอาคารศูนย์การค้าเพ่ือดําเนินการร้านดีแทคและสํานักงานบริการของบริษัทรวมทัง้สิน้ 21 สาขา รวม

พืน้ที่เช่าประมาณ 2,511.10 ตารางเมตร มีระยะเวลาการเช่าระหวา่ง 2-5 ปี และ 11 ปี ซึง่มีอตัราการเช่าแตกตา่งกนัไป

ขึน้อยู่กบัตําแหน่งท่ีตัง้ของแตล่ะศนูย์การค้า 

(2) การรับโอนสิทธิการเช่าท่ีดินในจงัหวดัสรุาษฏร์ธานี จงัหวดัเชียงใหม่ และจงัหวดัขอนแก่น เพ่ือเป็นท่ีตัง้สํานกังานของ

บริษัท Service Hall ท่ีสยามพารากอน และเซ็นทรัลเวิลด์ รวมถึง DTAC Shop ที่สนามบินสวุรรณภูมิ ซึ่งบริษัทบนัทึก

บญัชีในลกัษณะสิทธิการเช่าและตดัจําหน่ายตามอายสุญัญาเช่า โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2551 สิทธิการเช่ามีมลูค่า

ตามบญัชีสทุธิเท่ากบั 47.2 ล้านบาท  

(3) การเช่าท่ีดินและพืน้ท่ีในอาคารเพ่ือใช้ในการทําสถานีฐานและชมุสาย มีระยะเวลาการเช่าเฉลี่ย 1 ปีถึง 3 ปี โดยทัว่ไป

บริษัทจะทําสญัญาเช่าท่ีดินเพ่ือใช้ในการติดตัง้สถานีฐานและต่ออายุสญัญาเม่ือระยะเวลาการเช่าสิน้สุดลง ถึงแม้

ภาวะการแข่งขนัในทางธุรกิจจะเพ่ิมขึน้แตบ่ริษัทยงัไม่เคยประสบปัญหาในการจดัหาท่ีดินและการตอ่อายสุญัญา 

5.2 ทรัพย์สินประเภทสิทธิการใช้อุปกรณ์ 

บริษัทมีสิทธิประกอบกิจการโทรคมนาคมตามสญัญาร่วมการงานและตามความในมาตรา 80 แห่ง พรบ. การประกอบกิจการ

โทรคมนาคม (โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในส่วนท่ี 2 ข้อ 3.2.4 – การกํากับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคมใน

ประเทศไทย และข้อ 13.1 - สรุปสญัญาที่มีสาระสําคญั) 

ตามสญัญาร่วมการงาน บริษัทจะต้องจดัหาเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทัง้หมดในการดําเนินการและโอนกรรมสิทธิเคร่ืองมือและ

อปุกรณ์นัน้ให้แก่ กสท. และบริษัทมีสิทธิในการใช้อปุกรณ์ดงักลา่วในการให้บริการตลอดอายสุญัญา โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2551 สิทธิการใช้อปุกรณ์รอตดับญัชี (สทุธิ) ตามงบการเงินรวมของบริษัทมีมลูคา่ประมาณ 75,614 ล้านบาท 

5.3 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

ในปัจจุบนับริษัทมุ่งเน้นธุรกิจการให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีเป็นหลกัเท่านัน้ โดยเหตุผลหลกัในการลงทุนในบริษัทย่อยและ

บริษัทร่วม คือ เพ่ือสนบัสนนุกิจการหลกัของบริษัทในแง่ของการบริหารสินทรัพย์และอสงัหาริมทรัพย์ และเพ่ือประกอบธุรกิจอื่น

ที่เก่ียวเน่ืองหรือเป็นประโยชน์กบัธุรกิจโทรคมนาคม 

ในการดแูลบริหารกิจการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม บริษัทได้แต่งตัง้กรรมการท่ีมีประสบการณ์ท่ีเหมาะสมกบักิจการนัน้ ๆ 

เพ่ือเป็นตวัแทนท่ีได้รับมอบอํานาจจากบริษัทในดําเนินการดงันี ้

(1) ปฏิบติัหน้าที่และรับผิดชอบให้เกิดผลการดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

(2) ดแูลและทบทวนผลการดําเนินงานของบริษัทเหลา่นัน้ทกุไตรมาสเป็นอย่างน้อย 

(3) ลงมติออกเสียงในการประชมุคณะกรรมการบริษัทและที่ประชมุผู้ ถือหุ้นประจําปี 
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66  โครงการในอนาคตโครงการในอนาคต  

บริษัทมุ่งมั่นท่ีจะพัฒนาการให้บริการอย่างต่อเน่ืองด้วยการลงทุนในโครงการต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการให้บริการและ

พฒันารูปแบบการให้บริการแบบใหม่ให้สอดคล้องกบัเทคโนโลยีท่ีพฒันาไปอย่างรวดเร็ว  

6.1 โครงการขยายโครงข่ายการให้บริการทัง้ในด้านพืน้ที่การให้บริการ (Coverage) ด้านการรองรับปริมาณการ
ใช้งานของลูกค้า (Capacity) และการส่งข้อมูลผ่านเครือข่าย EDGE อีกทัง้การพัฒนาคุณภาพของโครงข่าย 

จากการขยายตวัของจํานวนลกูค้าและการเติบโตของปริมาณการใช้งาน การพฒันาโครงข่ายด้านความสามารถในการรองรับ

ลกูค้าได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกบัแนวโน้มของปริมาณความต้องการในการใช้บริการจึงเป็นปัจจยัสําคญัในการขยาย

ฐานรายได้ของบริษัทในอนาคต บริษัทจงึตดัสินใจขยายการลงทนุพฒันาโครงข่ายด้านความสามารถในการรองรับลกูค้าเพ่ิมขึน้

ทัง้นี ้ในปี 2551 บริษัทได้ขยายสถานีฐานจํานวน 1,535 สถานี ทําให้ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทมีจํานวนสถานีฐานรวม

ทัง้สิน้จํานวน 9,701 สถานี 

บริษัทจะทําการติดตัง้สถานีฐานแห่งใหม่เพ่ิมเติมเพ่ือพัฒนาคุณภาพสัญญาณสําหรับพืน้ท่ีการให้บริการในปัจจุบันอย่าง

ตอ่เน่ือง รวมทัง้ขยายพืน้ที่การให้บริการให้ครอบคลมุพืน้ที่เพ่ิมเติมโดยเฉพาะภายในอาคาร 

6.2 โครงการพัฒนารูปแบบการบริการเสริม (VAS) ผ่านทางบริษัทย่อย 

บริษัทได้ลงทนุในบริษัท เพย์สบาย จํากดั บริษัท ครีเอ้ จํากดั และบริษัท แฟต ดีกรี จํากดั เพ่ือรองรับการให้บริการเสริมตา่ง ๆ ท่ี

มีการขยายตวัอย่างรวดเร็วเน่ืองจากมีการใช้บริการเพ่ิมมากขึน้ สําหรับในอนาคตหลงัจากการลงทนุในบริษัทย่อยเหล่านีแ้ล้ว 

บริษัทจะพัฒนา content ต่าง ๆ ให้มีความหลากหลายมากขึน้ รวมถึงอาจพิจารณาลงทุนในบริษัทอื่น ๆ ท่ีมีจุดแข็งด้านการ

พฒันา content ท่ีได้รับความนิยมจากผู้ใช้บริการ  

6.3 โครงการให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่ระบบ 3G 

เพ่ือเป็นการสร้างความเช่ือมัน่ให้กบัแบรนด์สินค้าและยงัเป็นการสร้างรายได้เพ่ิมเพ่ือชดเชย ARPU ท่ีลดต่ําลง เน่ืองจากการ

อิ่มตัวของบริการสื่อสารแบบเสียง (Voice Service) ผู้ประกอบการธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่จึงได้คิดรูปแบบการให้บริการการ

สื่อสารไร้สายรูปแบบใหม่ขึน้ โดยการพฒันาเครือข่ายโทรศพัท์เคลื่อนท่ีเป็นระบบ 3G เพ่ือรองรับบริการการสื่อสารข้อมลูแบบ

ไม่ใช้เสียง (Non-Voice Communication) พร้อมกับการวางแผนธุรกิจ แผนปฏิบัติการทางวิศวกรรม การตลาด และแผนการ

ลงทนุเพ่ือสร้างกระแสความต้องการให้กบัฐานลกูค้าผู้ ใช้บริการท่ีมีอยู่เดิม พร้อมกบัผลกัดนัให้เกิดบริการรูปแบบใหม่ ไม่ว่าจะ

เป็นการรับส่งข้อมูลแบบ MMS (Multimedia Messaging Service) รวมถึงบริการท่องโลกอินเตอร์เน็ตไร้สายผ่านอุปกรณ์

สื่อสารรุ่นใหม่ ซึ่งมีทัง้ท่ีเป็นโทรศัพท์เคลื่อนท่ีทั่ว ๆ ไป อุปกรณ์ไร้สายประเภท PDA (Personal Digital Assistant) และ

โทรศพัท์เคลื่อนที่อจัฉริยะ (Smart Phone) 

บริษัทได้ร่วมมือกบั กสท และบริษัท อีริคสนั (ประเทศไทย) จํากดั ในการทดสอบระบบโมบายล์ อินเตอร์เน็ต บรอดแบนด์ผ่าน

โครงข่ายโทรศพัท์เคลื่อนท่ีคลื่นความถ่ี 850 เมกะเฮิรตซ์ ด้วยเทคโนโลยีเอชเอสดีพีเอในพืน้ที่เขตจ◌ังหวดัมหาสารคาม ซึ่งผล

การทดสอบระบบเป็นท่ีน่าพอใจ โดยอัตราความเร็วในการดาวน์โหลดข้อมูลสูงสุด (Peak Speed) อยู่ที่ 5 เมกะบิตต่อวินาที 

สําหรับความเร็วการอพัโหลดข้อมลูอยู่ที่ระดบัความเร็วสงูสดุ (Peak Speed) 1-1.4 เมกะบิตตอ่วินาที ซึง่ปัจจบุนับริษัทรอความ

ชัดเจนในประเด็นด้านกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีระบบ 3G ภายใต้สัญญาร่วมการงาน โดย

งบประมาณการลงทุนนัน้ขึน้อยู่กับเง่ือนไข ค่าธรรมเนียมและกฎระเบียบข้อบังคับในการขอรับใบอนุญาตการให้บริการ

โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 3G บนคลื่นความถ่ีย่าน 2.1 กิกะเฮิรตซ์ ของ กทช. ด้วย ทัง้นี ้เพ่ือหลีกเลี่ยงปัญหาเร่ืองการลงทุนที่

ซบัซ้อน 

ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2552 กทช. มีมติอนุมติัใช้วิธีการประมลู (อ๊อกชัน่) เพ่ือจดัสรรใบอนญุาตคลื่นความถ่ีใหม่ 2.1 กิกะเฮิรตซ์ 

และใบอนญุาตให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีใหม่ระบบ 3G ซึง่ขณะนี ้กทช. กําลงัดําเนินการจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือศกึษาวิธีการประมลู 

กระบวนการ และระยะเวลาในการประมูล ซึ่งครอบคลุมประเด็นหลัก เช่น จํานวนใบอนุญาต ระยะเวลาในการอนุญาต 

http://www.bangkokbiznews.com/home/search/?cx=009233870810540600983%3Ahkyg0dlysoo&cof=FORID%3A9&ie=windows-874&q=3%E0%B8%88%E0%B8%B5
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แผนการลงทนุของผู้ขอรับใบอนญุาต วิธีการชําระเงินการประมลู และต้นทนุการกํากับดแูล เช่น ค่าธรรมเนียมใบอนญุาต ค่า

เลขหมาย และค่ายเูอสโอ เพ่ือให้ผู้ เข้าร่วมประมลูใช้ประกอบการตดัสินใจ ขณะนีบ้ริษัทยงัไม่สามารถคาดการณ์ช่วงเวลาการ

เปิดให้ผู้สนใจเข้าร่วมประมูล แต่บริษัทมีความสนใจท่ีจะพิจารณาขอรับใบอนุญาตดงักล่าวโดยจะต้องศึกษารายละเอียดท่ี

เก่ียวข้องทัง้หมดก่อนเพ่ือประกอบการตดัสินใจ 
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77  ข้อพพิาททางกฎหมายข้อพพิาททางกฎหมาย  

ณ วันที่  31 ธันวาคม 2551 บริษัทและบริษัทย่อยของบริษัทเป็นคู่ความหรือคู่กรณีในคดีหรือข้อพิพาทท่ียังไม่สิน้สุดมี

รายละเอียดดงันี ้

7.1 คดีหรือข้อพพิาทที่ยังไม่สิน้สุดโดยเป็นคดีที่มีทุนทรัพย์เกินกว่าร้อยละ 5 ของส่วนผู้ถือหุ้นของบริษัท 

7.1.1 ข้อพพิาทระหว่างบริษัทและทโีอทเีกี่ยวกับการชาํระค่าเช่ือมโยงโครงข่ายโทรศัพท์เคล่ือนที่ (Access Charge) 

ตามที่ ทีโอที กสท. และบริษัท ได้ร่วมกันทําข้อตกลงเร่ืองการเช่ือมโยงโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนท่ีแบบจดทะเบียนรายเดือน 

(Postpaid) เม่ือวันท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2537 และโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบใช้บัตรเติมเงินล่วงหน้า (Prepaid Card) เม่ือวันท่ี 2 

เมษายน 2544 โดยสาระสําคญัของข้อตกลงมีอยู่ว่าทีโอทีจะเช่ือมโยงโครงข่ายเลขหมายโทรศพัท์เคลื่อนท่ีท่ีบริษัทให้บริการให้

สามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ โดยทีโอทีจะคิดค่าเช่ือมโยงโครงข่าย (Access Charge) ในอัตราเลขหมายละ 200 บาทต่อ

เดือน สําหรับการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีแบบจดทะเบียนรายเดือน และในอัตราร้อยละ 18 ของราคาหน้าบัตร (รวม

ภาษีมลูคา่เพ่ิมแล้ว) สําหรับการให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนที่แบบใช้บตัรเติมเงินลว่งหน้า (Prepaid Card)  

ภายหลังจากที่มีการทําข้อตกลงกันแล้ว บริษัทได้ปฏิบัติตามข้อตกลงโดยชําระค่าเช่ือมโยงโครงข่ายให้แก่ทีโอทีตลอดมา 

จนกระทั่งเม่ือวันท่ี 17 พฤษภาคม 2549 กทช. ได้ออกประกาศ กทช. ว่าด้วยการใช้และเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม 

(Interconnection Charge) ซึ่งกําหนดให้ผู้ รับใบอนญุาตที่มีโครงข่ายโทรคมนาคมทกุราย ต้องให้ผู้ รับใบอนญุาตท่ีมีโครงข่าย

โทรคมนาคมรายอื่นเช่ือมตอ่โครงข่ายโทรคมนาคมกบัโครงข่ายของตนตามท่ีมีการร้องขอ และให้ผู้ ให้เช่ือมต่อโครงข่ายมีสิทธิที่

จะเรียกเก็บคา่ตอบแทนการเช่ือมตอ่โครงข่าย (Interconnection Charge) ในอตัราที่สะท้อนต้นทนุได้  

ภายหลงัจากที่ประกาศดงักลา่วใช้บงัคบั เม่ือวนัที่ 17 พฤศจิกายน 2549 บริษัทได้ระงบัการชําระคา่เช่ือมโยงโครงข่าย (Access 

Charge) การให้บริการโทรคมนาคมโทรศัพท์เคลื่อนที่ทัง้แบบจดทะเบียนรายเดือน (Postpaid) และแบบใช้บัตรเติมเงิน

ล่วงหน้า (Prepaid Card) พร้อมกับทําหนังสือแจ้งให้ทีโอทีทราบว่าบริษัทจะชําระเป็นค่าเช่ือมต่อโครงข่าย (Interconnection 

Charge) แทน แต่ทีโอทีปฏิเสธที่จะรับชําระเงินคา่เช่ือมตอ่โครงข่าย (Interconnection Charge) และได้ยื่นฟ้องตอ่ศาลแพ่งเม่ือ

วนัที่ 16 พฤศจิกายน 2550 เรียกร้องให้บริษัทและ กสท.ร่วมกนัชําระค่าเช่ือมโยงโครงข่าย (Access Charge) ช่วงระหว่างวนัที่ 

17 พฤศจิกายน 2549 ถึงวันท่ี 31 ตุลาคม 2550 พร้อมดอกเบีย้และเบีย้ปรับรวมเป็นเงินทัง้สิน้ประมาณ 11,705 ล้านบาท 

อย่างไรก็ดี เม่ือวนัท่ี 3 พฤศจิกายน 2551 ศาลแพ่งมีคําสัง่ให้จําหน่ายคดีออกจากสารบบความเน่ืองจากเห็นว่าคดีนีอ้ยู่ในเขต

อํานาจของศาลปกครอง  

อย่างไรก็ดี ทีโอทีมีสิทธิที่จะนําคดีซึง่ศาลแพ่งมีคําสัง่ให้จําหน่ายคดีออกจากสารบบความดงักลา่วไปฟ้องตอ่ศาลปกครองได้ ซึง่ 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2551 บริษัทยงัไม่ได้รับแจ้งจากศาลปกครองวา่ทีโอทีได้ยื่นฟ้องบริษัทตอ่ศาลปกครองในเร่ืองดงักลา่ว  

7.1.2 ข้อพพิาทระหว่างบริษัทและ กสท. เกี่ยวกับการจัดเกบ็ภาษีสรรพสามิตจากการให้บริการโทรคมนาคม 

ตามที่บริษัทและ กสท. ได้เข้าทําสญัญาให้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลลู่าร์ (โทรศพัท์เคลื่อนที่) เม่ือวนัที่ 14 พฤศจิกายน 

2533 และแก้ไขเพ่ิมเติมเม่ือวนัท่ี 23 กรกฎาคม 2536 วนัท่ี 20 มิถนุายน 2539 และวนัท่ี 22 พฤศจิกายน 2539 (“สัญญาร่วม

การงาน”) โดยมีสาระสําคญัสรุปได้ว่า กสท. อนญุาตให้บริษัทดําเนินการจดัให้บริการวิทยคุมนาคมระบบเซลลลู่าร์ และขยาย

เครือข่ายให้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่าร์ในพืน้ท่ีต่าง ๆ ได้ทั่วประเทศโดยบริษัทเป็นผู้ จัดหาเคร่ืองมือ อุปกรณ์ และ

สมัภาระต่าง ๆ ในการให้บริการด้วยค่าใช้จ่ายของตนเอง และบริษัทจะต้องชําระค่าผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ กสท. ตลอด

อายสุญัญาเป็นรายปีเป็นอตัราร้อยละของรายได้จากการให้บริการตามสญัญา ก่อนหกัค่าใช้จ่าย ค่าภาษี และค่าธรรมเนียม

จากการให้บริการ 

ภายหลงัจากท่ีได้เข้าทําสญัญาร่วมการงานแล้ว บริษัทได้ให้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลลู่าร์และได้ชําระค่าผลประโยชน์

ตอบแทนให้กับ กสท. ตลอดมา โดยมิได้มีการนําเงินค่าภาษีต่าง ๆ ซึ่งรวมทัง้ภาษีสรรพสามิตท่ีจะต้องเสียให้แก่รัฐมาหกัออก

จากผลประโยชน์ตอบแทนตามสญัญาแตอ่ย่างใด 
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อนึ่ง เม่ือวันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2546 คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ผู้ ให้บริการโทรคมนาคมซึ่งรวมถึงบริษัทสามารถนําค่าภาษี

สรรพสามิตท่ีได้ชําระให้แก่รัฐ (ไม่รวมดอกเบีย้ คา่ปรับ หรือเงินเพ่ิมใด ๆ) มาหกัออกจากสว่นแบง่รายได้ท่ีบริษัทต้องนําส่งให้แก่ 

กสท. ตามสัญญาร่วมการงานได้ และเม่ือวันท่ี 27 มีนาคม 2546 กสท. ได้มีหนังสือแจ้งให้บริษัทดําเนินการตามมติ

คณะรัฐมนตรีดงักลา่ว ซึง่ตอ่มามติคณะรัฐมนตรีดงักลา่วถกูยกเลิกเม่ือวนัที่ 23 มกราคม 2550 

ภายหลังจากท่ีมีการยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว เม่ือวันท่ี 11 มกราคม 2551 กสท. ได้เสนอข้อพิพาทต่อสถาบัน

อนุญาโตตุลาการเรียกร้องให้บริษัทชําระค่าผลประโยชน์ตอบแทนในปีสมัปทานท่ี 12 ถึงปีสมัปทานท่ี 16 เพ่ิมเติมพร้อมเบีย้

ปรับและภาษีมลูค่าเพ่ิม รวมเป็นเงินทัง้สิน้ประมาณ 23,164 ล้านบาท เสมือนหนึ่งว่า กสท. ไม่เคยอนญุาตให้บริษัทนําค่าภาษี

สรรพสามิตท่ีได้ชําระให้แก่รัฐ (ไม่รวมดอกเบีย้ คา่ปรับ หรือเงินเพ่ิมใด ๆ) มาหกัออกจากสว่นแบง่รายได้ที่บริษัทต้องนําส่งให้แก่ 

กสท. ตามสญัญาร่วมการงานแตอ่ย่างใด 

ขณะนี ้ข้อพิพาทดงักลา่วอยู่ภายใต้กระบวนการทางอนญุาโตตลุาการซึง่อาจใช้ระยะเวลาในการพิจารณาเป็นเวลาหลายปี  

7.2 คดีหรือข้อพิพาทที่ยังไม่สิน้สุด โดยเป็นคดีที่มีทุนทรัพย์ไม่เกินกว่าร้อยละ 5 ของส่วนผู้ถือหุ้นของบริษัท แต่
บริษัทเหน็ควรแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบ  

7.2.1 ข้อพพิาทระหว่างบริษัทและดีพีซเีกี่ยวกับการผิดนัดชาํระค่าตอบแทนการโอนสิทธิและหน้าที่ในการประกอบ
กิจการโทรศัพท์เคล่ือนที่ระบบเซลลูล่าร์ PCN 1800 

ปัจจุบันนี ้ข้อพิพาทดังกล่าวได้ยุติแล้ว โดยเม่ือวนัที่ 25 มีนาคม 2551 คณะอนุญาโตตุลาการได้มีคําชีข้าดให้ดีพีซีชําระเงิน

ให้แก่บริษัท และเม่ือวนัท่ี 30 พฤษภาคม 2551 บริษัทและดีพีซีได้เข้าทําสญัญาประนีประนอมยอมความกนัเพ่ือยติุข้อพิพาท

ทัง้หมด โดยดีพีซีได้ชําระเงินเป็นจํานวนทัง้สิน้ 3,210 ล้านบาท (รวมภาษีมลูค่าเพ่ิม) ให้แก่บริษัทแล้ว และทัง้สองฝ่ายตกลง

ยกเลิกสญัญาท่ีมีอยู่ต่อกนั ดงันัน้ บริษัทจึงไม่มีหน้าท่ีต้องให้ดีพีซีใช้เครือข่ายโทรคมนาคมของบริษัทอีกต่อไป และดีพีซีก็ไม่มี

หน้าท่ีต้องชําระคา่ตอบแทนให้แก่บริษัทอีกเช่นกนั  
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88  โครงสร้างเงนิทุนโครงสร้างเงนิทุน  

8.1 หลักทรัพย์ของบริษัท 

(ก) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจาํนวน 4,744,161,260 บาท และมีทนุชาํระแล้วจาํนวน 
4,735,622,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจาํนวน 2,367,811,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2 บาท 

(ข) ข้อมูลเกี่ยวกบัหุ้นกู้ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2551 มีดังนี ้ 

(1) หุ้นกู้บริษัท โทเท่ิล 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 ชําระดอกเบีย้ทกุ ๆ 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
เม่ือเดือนกนัยายน 2551) 

 

(2) หุ้นกู้บริษัท โทเท่ิล 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 ชําระดอกเบีย้ทกุ ๆ 6 เดือน โดยชําระทกุวนัที่ 30 เมษายน และ
วนัที่ 30 ตลุาคม 

การชําระคืนเงินต้น ชําระคืนครัง้เดียวเม่ือสิน้อายหุุ้นกู้  

วนัครบกําหนดอายหุุ้นกู้  30 ตลุาคม 2552 

การจดัอนัดบัเครดิต A+ (และมีแนวโน้มคงที่) โดย TRIS (ข้อมลูการจดัอนัดบัเครดิต
เม่ือเดือนกนัยายน 2551) 
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(3) หุ้นกู้บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชัน่ จํากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 1/2546 ชดุท่ี 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 ชําระดอกเบีย้ทกุ ๆ 6 เดือน โดยชําระทกุวนัท่ี 25 มีนาคม และ
วนัที่ 25 กนัยายน 

การชําระคืนเงินต้น ชําระคืนครัง้เดียวเม่ือสิน้อายหุุ้นกู้  

วนัครบกําหนดอายหุุ้นกู้  25 กนัยายน 2553 

การจดัอนัดบัเครดิต A+ (และมีแนวโน้มคงที่) โดย TRIS (ข้อมลูการจดัอนัดบัเครดิต
เม่ือเดือนกนัยายน 2551) 

 

(4) หุ้นกู้บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชัน่ จํากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 1/2549 ชดุท่ี 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 ชําระดอกเบีย้ทกุ ๆ 6 เดือน โดยชําระทกุวนัที่ 24 กมุภาพนัธ์ 
และวนัที ่24 สงิหาคม 

การชําระคืนเงินต้น ชําระคืนครัง้เดียวเม่ือสิน้อายหุุ้นกู้  

วนัครบกําหนดอายหุุ้นกู้  24 สิงหาคม 2552 

การจดัอนัดบัเครดิต A+ (และมีแนวโน้มคงที่) โดย TRIS (ข้อมลูการจดัอนัดบัเครดิต
เม่ือเดือนกนัยายน 2551) 

A+ (และมีแนวโน้มคงที่) โดย Fitch (ข้อมลูการจดัอนัดบัเครดิต
เม่ือเดือนกนัยายน 2551) 
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(5) หุ้นกู้บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชัน่ จํากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 1/2549 ชดุท่ี 2 (จําหน่ายในประเทศ) 

ประเภทของหุ้นกู้  ชนิดระบช่ืุอผู้ ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกนั และมีผู้แทนผู้
ถือหุ้นกู้  

วนัที่ออกหุ้นกู้  24 สิงหาคม 2549 

จํานวน 3,000,000 หน่วย 

มลูคา่ที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท 

มลูคา่รวม 3,000 ล้านบาท 

อายหุุ้นกู้  5 ปี 

อตัราดอกเบีย้ อตัราดอกเบีย้คงที่ร้อยละ 6.35 ตอ่ปี 

กําหนดเวลาชําระดอกเบีย้ ชําระดอกเบีย้ทกุ ๆ 6 เดือน โดยชําระทกุวนัที่ 24 กมุภาพนัธ์ และวนัที ่
24 สิงหาคม  

การชําระคืนเงินต้น ชําระคืนครัง้เดียวเมื่อสิน้อายหุุ้นกู้  

วนัครบกําหนดอายหุุ้นกู้  24 สิงหาคม 2554 

การจดัอนัดบัเครดิต A+ (และมีแนวโน้มคงที่) โดย TRIS (ข้อมลูการจดัอนัดบัเครดิตเมื่อ
เดือนกนัยายน 2551) 

A+ (และมีแนวโน้มคงที่) โดย Fitch (ข้อมลูการจดัอนัดบัเครดิตเมื่อ
เดือนกนัยายน 2551) 

 

(ค) ใบสาํคัญแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกดิจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR: Non-Voting Depository Receipt)  

ณ วันท่ี 5 มีนาคม 2552 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด ถือหุ้นสามัญของบริษัทจํานวน 127,455,654 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 

5.38 ของจํานวนหุ้นท่ีออกและจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัท (หุ้นที่ออกและจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทมีจํานวน 

2,367,811,000 หุ้น) โดยผู้ลงทนุที่ถือเอ็นวีดีอาร์จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางการเงนิ (Financial Benefit) เสมือนลงทนุในหุ้นของ

บริษัททกุประการไม่ว่าจะเป็นเงินปันผล สิทธิในการจองซือ้หุ้นเพ่ิมทนุ หรือใบสําคญัแสดงสิทธิในการซือ้หุ้นสามญั (Warrant) 

แต่จะไม่มีสิทธิในการออกเสียงในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ทัง้นี ้บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากดั จะไม่ใช้สิทธิออกเสียงในการประชมุผู้ ถือ

หุ้น เว้นแต่จะเป็นการออกเสียงเพ่ือพิจารณาเก่ียวกับการเพิกถอนหลกัทรัพย์ออกจากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

8.2 โครงสร้างผู้ถือหุ้น 

ข้อมลูเก่ียวกบัทนุเรือนหุ้นและผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ณ วนัที่ 5 มีนาคม 2552 

ทุนเรือนหุ้น 

ทนุจดทะเบียน 4,744,161,260 บาท   

หุ้นที่ออกจําหน่ายและเรียกชําระแล้ว 4,735,622,000 บาท 

ประเภทของหุ้น หุ้นสามญั มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 2 บาท 

สิทธิการลงคะแนนเสียง 1 เสียง ตอ่ 1 หุ้น 
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ลักษณะการกระจายการถือครองหุ้น 

ขนาดการถือครองหุ้น จาํนวนผู้ถือหุ้น ร้อยละ จาํนวนหุ้น ร้อยละ 

1 - 999 22,129 82.21           1,057,372 0.04 

1,000 - 10,000 3,797 14.11         11,830,731  0.50 

10,001 - 1,000,000 921 3.42         90,223,250  3.81 

1,000,001 และ มากกวา่ 72(1) 0.27    2,264,699,647  95.65 

รวมทัง้สิน้ 26,250 100.00   2,367,811,000 100.00 
หมายเหตุ 
(1) รวมสว่นของผู้ ถือหุ้นโดย CDP (ดรูายละเอียดข้อมลูเก่ียวกบัผู้ ถือหุ้นภายใต้ช่ือ CDP ในประเทศสิงคโปร์ หน้าถดัไป) 

 

รายช่ือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก 

ชื่อ จาํนวนหุ้น ร้อยละ 

1. บริษัท เทเลนอร์ เอเชีย พีทีอี แอลทีดี  804,207,144 33.96 

2. บริษัท ไทย เทลโค โฮลดิง้ จํากดั 722,075,384 30.50 

3. The Central Depository (Pte) Limited 162,348,498 6.86 

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

5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากดั 127,455,654 5.38 

6. Nortrust Nominees Limited 82,370,400 3.48 

7. บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 22,980,269 0.97 

8. HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 16,009,420 0.68 

9. STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 14,760,236 0.62 

10. สํานกังานประกนัสงัคม 12,074,400 0.51 

 

ข้อมูลเกี่ ยวกับผู้ถือหุ้ นในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (ภายใต้ The Central Depository (Pte) Limited) ณ วันที่  5 
มีนาคม 2552 

ลักษณะการกระจายการถือครองหุ้น 

ขนาดการถือครองหุ้น จาํนวนผู้ถือหุ้น ร้อยละ จาํนวนหุ้น ร้อยละ 

1 - 999 24 4.87 7,681 0.01 

1,000 - 10,000 338 68.56 1,349,555 0.83 

10,001 - 1,000,000 123 24.95 5,841,363 3.60 

1,000,001 และ มากกวา่ 8 1.62 155,149,899 95.57 

รวมทัง้สิน้ 493 100.00 162,348,498 100.00 

 

รายช่ือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 20 รายแรก 

ลาํดับ ชื่อ จาํนวนหุ้น ร้อยละ 

1 DBS NOMINEES PTE LTD                       74,413,341  45.84% 

2 HSBC (SINGAPORE) NOMS PTE LTD              30,374,600  18.71% 

3 DBSN SERVICES PTE LTD                      25,452,975  15.68% 

4 TELENOR ASIA PTE LTD                       12,927,600  7.96% 

5 RAFFLES NOMINEES PTE LTD                     5,037,152  3.10% 

6 CITIBANK NOMS S'PORE PTE LTD                 4,683,631  2.88% 
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ลาํดับ ชื่อ จาํนวนหุ้น ร้อยละ 

7 UOB KAY HIAN PTE LTD                         1,135,000  0.70% 

8 OVERSEA-CHINESE BANK NOMS PTE                1,125,600  0.69% 

9 NOMURA SINGAPORE LIMITED                        766,000  0.47% 

10 UNITED OVERSEAS BANK NOMINEES                   474,221  0.29% 

11 LAM HUP SUM                                     340,000  0.21% 

12 PHILLIP SECURITIES PTE LTD                      182,634  0.11% 

13 CHIN KEE CHOY                                   130,000  0.08% 

14 CHOO SENG KWEE                                  130,000  0.08% 

15 CHUA HUA THEAN                                  125,000  0.08% 

16 DB NOMINEES (S) PTE LTD                         109,200  0.07% 

17 CITIBANK CONSUMER NOMS PTE LTD                  105,000  0.06% 

18 DBS VICKERS SECS (S) PTE LTD                    101,000  0.06% 

19 CHOY YEW KUAN                                   100,000  0.06% 

20 TAN BUCK LIANG                                  100,000  0.06% 

 

8.3 นโยบายจ่ายเงนิปันผล 

บริษัทมีความมุ่งมัน่ที่จะจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิให้แก่ผู้ ถือหุ้น บริษัทมีเป้าหมายท่ีจะดําเนินธุรกิจ

ด้วยโครงสร้างเงินทนุที่เอือ้ประโยชน์ตอ่กิจการของบริษัทมากท่ีสดุ  

คณะกรรมการบริษัทสามารถนําเสนอการประกาศจ่ายเงินปันผลประจําปีแต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม 

ผู้ ถือหุ้นสามัญประจําปี สําหรับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล คณะกรรมการบริษัทอาจเห็นสมควรให้มีการจ่ายเงินปันผล

ระหว่างกาลหากเห็นว่าบริษัทสามารถดํารงเงินลงทนุหมนุเวียนท่ีใช้ในการดําเนินการได้อย่างเพียงพอภายหลงัการจ่ายเงินปัน

ผลระหวา่งกาลนัน้ ซึง่คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่แจ้งให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบในการประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ถดัไป 

ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามญันัน้ คณะกรรมการบริษัทจะคํานงึถึงปัจจยัหลายประการ ดงันี ้

• ผลการดําเนินงานของบริษัท สภาพคลอ่ง กระแสเงินสดหมนุเวียน และสถานะการเงินของบริษัท 

• ข้อบงัคบัหรือเง่ือนไขท่ีเก่ียวกบัการจ่ายเงินปันผลท่ีกําหนดโดยสญัญาเงินกู้ยืม หุ้นกู้  สญัญาซึ่งก่อให้เกิดภาระหนีส้ิน

ของบริษัท หรือข้อตกลงหรือสญัญาอื่น ๆ ท่ีบริษัทต้องปฏิบติัตาม ซึง่ปัจจุบนักําหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลได้ไม่เกิน

ร้อยละ 50 ของกําไรสทุธิประจําปี 

• แผนการดําเนินงานในอนาคตและความต้องการในการใช้เงินลงทนุ 

• ปัจจยัอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร 

นอกจากนี ้บริษัทยังอยู่ภายใต้ พรบ. บริษัทมหาชนจํากัด ท่ีกําหนดให้บริษัทไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้หากบริษัทยังมีผล

ขาดทนุสะสมอยู่แม้ว่าบริษัทจะมีกําไรสทุธิสําหรับปีนัน้ ๆ ก็ตาม และ พรบ. บริษัทมหาชนจํากดั ยงักําหนดให้บริษัทสํารองเงิน

ตามกฎหมายในจํานวนร้อยละ 5 ของกําไรสทุธิในแต่ละปี หกัด้วยยอดขาดทนุสะสม (ถ้ามี) จนกว่าเงินสํารองตามกฎหมายมี

จํานวนไม่น้อยกวา่ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน 
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เม่ือวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2552 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดําเนินงานปี 2551 

ให้แก่ผู้ ถือหุ้ นในอัตราหุ้ นละ 1.50 บาท โดยจะเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นเพ่ืออนุมัติและกําหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 

พฤษภาคม 2552  
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99  การจัดการการจัดการ  

9.1 โครงสร้างการจดัการ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2551 

 

 

คณะกรรมการบริษัท 

กลุม่เทคโนโลย ี กลุม่การเงินและบญัชี กลุม่ People  กลุม่พาณิชย์ กลุม่ลกูค้า 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

สายงานกฎหมาย สายงาน 

Regulatory  

 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

Office of CEO สายงาน 

พฒันาธุรกิจ 

สายงาน  

Media Relations  

สายงาน 

Strategic Project 

Management 

สายงาน Change 

 

สายงานตรวจสอบภายใน 
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โครงสร้างการจดัการบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 

นอกจากนี ้ยังมีการจัดตัง้คณะกรรมการอื่น ๆ ขึน้อีกหลายชุดเพ่ือทําหน้าท่ีควบคุมดูแลนโยบายภายในองค์กรเพ่ือให้เกิด

ประสิทธิภาพสูงสุดในการดําเนินงาน ซึ่งรวมถึงคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ 

คณะกรรมการทรัพย์สินบริษัท คณะกรรมการสรรหาผู้ จําหน่ายอปุกรณ์โครงข่ายและด้านสารสนเทศ คณะกรรมการสอบสวน

มลูหนี ้คณะกรรมการพิจารณาตดัจําหน่ายสินค้าคงคลงั และคณะกรรมการสอบสวน 

9.1.1 คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการทัง้หมด 10 ท่าน โดยรวมกรรมการอิสระ 3 ท่าน และกรรมการท่ีได้รับเสนอช่ือจาก 

กสท. 1 ท่าน ดงันี ้

ชื่อ-นามสกุล ตาํแหน่ง อายุ 
วันที่แต่งตัง้ 

ครัง้แรก 
วันที่แต่งตัง้ 
ครัง้สุดท้าย 

จาํนวนหุ้นที่ถือ 
(ณ วนัที่ 5 มี.ค. 52) 

1. นายบญุชยั เบญจรงคกลุ   ประธานกรรมการ 54 29 ต.ค. 33 30 เม.ย. 50 10 

2. Mr. Sigve Brekke(1) รองประธานกรรมการ 49 8 ก.พ. 49 30 เม.ย. 50 900,000 

3. Mr. Tore Johnsen(2) กรรมการและ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

60 19 ส.ค. 51 19 ส.ค. 51 - 

4. Mr. Knut Borgen กรรมการ 48 8 ก.พ. 49 30 เม.ย. 50 - 

5. Mr. Ragnar H. Korsaeth กรรมการ 42 25 ก.พ. 48 30 เม.ย. 51 - 

6. นายสมพล จนัทร์ประเสริฐ กรรมการ 56 6 มิ.ย. 49 30 เม.ย. 51 3,900 

7. นายจลุจิตต์ บณุยเกต ุ กรรมการอิสระและ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

65 6 มี.ค. 43 30 เม.ย. 51 - 

8. นายสนุทร โภคาชยัพฒัน์ กรรมการอิสระและ 
กรรมการตรวจสอบ 

71 6 มี.ค. 43 30 เม.ย. 50 - 

9. Mr. Stephen Woodruff 
Fordham 

กรรมการอิสระและ 
กรรมการตรวจสอบ 

57 17 พ.ย. 49 30 เม.ย. 51 - 

10. Mr. Knut Snorre Bach 
Corneliussen(3) 

กรรมการ 41 12 ธ.ค. 50 12 ธ.ค. 50 - 

หมายเหตุ 

(1) Mr. Sigve Brekke เข้าดํารงตําแหน่งรองประธานกรรมการตามมติคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 6/2551 เม่ือวันท่ี 19 สิงหาคม 2551 แทน Mr. 
Arve Johansen ซึง่ลาออกจากการเป็นรองประธานกรรมการเม่ือวนัท่ี 19 สิงหาคม 2551 

(2) Mr. Tore Johnsen เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการตามมติคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 6/2551 เม่ือวนัท่ี 19 สิงหาคม 2551 และเข้าดํารงตําแหน่ง
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารตามมติคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 5/2551 เม่ือวนัท่ี 3 กรกฎาคม 2551 

(3) Mr. Knut Snorre Bach Corneliussen เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการตามมติคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 1/2552 เม่ือวนัท่ี 13 มกราคม 2552 แทน 
Mr. Roar Wiik Andreassen ซึง่ลาออกจากการเป็นกรรมการเม่ือวนัท่ี 13 มกราคม 2552  

 

กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามผกูพนับริษัทได้แก่ (1) นายบญุชยั เบญจรงคกลุ (2) Mr. Tore Johnsen (3) Mr. Sigve Brekke และ 

(4) Mr. Knut Borgen โดยกรรมการสองในสี่ท่านนีร่้วมกนัลงลายมือช่ือและประทบัตราสําคญัของบริษัท 

อํานาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทกําหนดไว้โดยอ้างอิงกับ พรบ. บริษัทมหาชนจํากัด พรบ.

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อบังคบัของตลาดหลกัทรัพย์สิงคโปร์ ข้อบังคบัของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และ

ข้อบงัคบัของบริษัท  

ขอบเขตอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบหลกัของคณะกรรมการบริษัทมีดงันี ้

(1) มีอํานาจในการดําเนินการและมอบหมายความรับผิดชอบในการดําเนินธุรกิจของบริษัทภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย 

วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัท และมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 
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(2) มีอํานาจในการสรรหาผู้ มีความรู้ความสามารถเพ่ือดํารงตําแหน่งผู้บริหารท่ีมีคุณสมบติัและความสามารถเหมาะสม 

รวมทัง้มอบหมายอํานาจให้ผู้บริหารสามารถดําเนินงานให้เป็นไปตามเปา้หมาย 

(3) มีอํานาจในการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นเป็นครัง้คราว เม่ือเห็นว่าบริษัทมีผลกําไรสมควรพอที่จะจ่ายเงิน

ปันผล 

(4) เป็นโจทก์ร้องทกุข์ ดําเนินการตามกระบวนการพิจารณาใด ๆ ในนามของบริษัท 

(5) กําหนดวิสยัทัศน์ เป้าหมาย นโยบาย รวมทัง้งบประมาณในการดําเนินงานของบริษัท และกําหนดมาตรการเพ่ือให้

ผู้บริหารดําเนินการให้เป็นไปตามเปา้หมายและแผนงานที่กําหนด 

(6) จดัให้มีระบบบริหารความเสี่ยงท่ีเหมาะสม 

(7) ดําเนินการให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอเหมาะสม รวมถึงจัดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายในและ

คณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือทําหน้าท่ีตรวจสอบการทํารายการระหวา่งกนัและต้องรายงานผลการตรวจสอบแก่ผู้ ถือหุ้น

และหน่วยงานกํากบัดแูลตา่ง ๆ 

(8) ดแูลให้มีการจดัทําบญัชีท่ีถูกต้องครบถ้วนและมีระบบการจัดเก็บเอกสารท่ีทําให้สามารถตรวจสอบความถกูต้องของ

ข้อมูลได้ในภายหลัง เพ่ือให้สามารถติดตามการดําเนินงานของฝ่ายจัดการได้และผู้ ถือหุ้ นสามารถติดตามการ

ดําเนินงานของฝ่ายจดัการได้อีกทอดหนึง่ด้วย 

(9) อนุมัติรายการต่าง ๆ หรือเสนอความเห็นต่อผู้ ถือหุ้นให้อนุมติัการทํารายการด้วยความระมัดระวงั ซื่อสตัย์สจุริต โดย

คํานงึถึงผลประโยชน์ท่ีดีที่สดุของบริษัทเป็นสําคญั 

(10) ประเมินผลการดําเนินงานและกําหนดคา่ตอบแทนให้ผู้บริหาร 

(11) รายงานข้อมลูทางการเงินและข้อมลูทัว่ไปตอ่ผู้ ถือหุ้นและนกัลงทนุทัว่ไปอย่างถกูต้องและเพียงพอ 

คณะกรรมการบริษัทได้มอบอํานาจให้ผู้บริหารในระดบัตา่ง ๆ มีอํานาจอนมุติัการทําธุรกรรมในระดบัท่ีแตกตา่งกนั โดยได้จดัทํา

เป็นคู่ มือการกําหนดวงเงินและอํานาจอนุมัติ  (Corporate Authority Index: CAI) ซึ่งผ่านการพิจารณ าของที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัทเม่ือวนัที่ 12 ธนัวาคม 2550 อํานาจอนมุติัดงักลา่วนีแ้บง่ออกเป็น 2 ระดบั คือ  

(1) คูมื่อการกําหนดวงเงินและอํานาจอนมุติัระดบัคณะกรรมการบริษัท (CAI-BOD Level) 

เป็นระดับท่ีกําหนดวงเงินและอํานาจหน้าท่ีในการอนุมัติเร่ืองต่าง ๆ สําหรับผู้ ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัท ประธาน

เจ้าหน้าท่ีบริหาร รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารในด้านต่าง ๆ และ คณะกรรมการอื่น ๆ เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน คณะกรรมการพิจารณาการลงทนุ เป็นต้น  

นอกจากนี ้ข้อบังคับของบริษัทยังกําหนดกฎเกณฑ์การอนุมัติรายการต่าง ๆ ที่นอกเหนือไปจากการดําเนินธุรกิจ

ตามปกติของบริษัทหรือท่ีได้ระบุอยู่ในคู่มือการกําหนดวงเงินและอํานาจอนุมติัในระดบัคณะกรรมการบริษัทดงักล่าว 

โดยจะต้องได้รับการอนุมัติจากประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารภายในวงเงินท่ีกําหนด หากเกินกว่านัน้จะต้องได้รับการ

พิจารณาอนมุติัจากคณะกรรมการบริษัทเท่านัน้ 

(2) คู่มือการกําหนดวงเงินและอํานาจอนุมติัระดบัประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (CAI-CEO Level) ซึ่งแบ่งออกเป็น 13 เร่ือง

ดงันี ้

• คา่ใช้จ่ายและเงินลงทนุในทรัพย์สินตา่ง ๆ ของบริษัท (Capital Expenditure) 

• คา่ใช้จ่ายทัว่ไป (Expenditure)  

• รายการเก่ียวกบัทรัพยากรบคุคล (Personnel) 
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• การจดัซือ้จดัหา (Procurement)  

• การจดัทําสญัญาและหนงัสือมอบอํานาจ (Contract Out and Power of Attorney)  

• การจําหน่ายสินค้าและบริการ (Selling Policy) 

• รายการทางการเงิน (Finance)  

• รายการทางบญัชี (Accounting) 

• การตดัจําหน่ายทรัพย์สิน หนีส้ิน และสินค้าคงคลงั (Disposal and Write off Policy) 

• การเปิดเผยข้อมลู (Public Disclosure Policy) 

• การให้บริการลกูค้า (Customer Service Policy)  

• การอนมุติัระบบงานคอมพิวเตอร์ (Computer System Authorization) 

• การกําหนดวงเงินและอํานาจอนุมัติในกรณีเกินงบประมาณหรือไม่มีการตัง้งบประมาณไว้ล่วงหน้า (Over 

Budget Line or Out Budget) 

นอกจากนี ้ได้มีการกําหนดอํานาจในการลงนามโดยแบ่งออกเป็น 4 กรณี ดงันี ้(1) อํานาจการลงนามในสญัญาและการมอบ

อํานาจเป็นการเฉพาะเร่ือง (2) อํานาจการลงนามในใบสัง่ซือ้ (3) อํานาจการลงนามในเช็ค ตราสาร หนงัสือท่ีเก่ียวกบัธุรกรรม

ทางการเงิน และ (4) อํานาจการลงนามในแบบฟอร์มนําสง่ภาษีประเภทตา่ง ๆ แก่กรมสรรพากรและกรมสรรพสามิต 

ข้อบงัคบัของบริษัทยงักําหนดกฎเกณฑ์เก่ียวกบัรายการตา่ง ๆ ที่ต้องได้รับการอนมุติัโดยคณะกรรมการบริษัท ซึง่เป็นรายการที่

นอกเหนือไปจากการดําเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทหรือท่ีระบอุยู่ในคูมื่อการกําหนดวงเงินและอํานาจอนมุติั 

การประชมุคณะกรรมการบริษัทจะจดัขึน้อย่างน้อยทกุไตรมาส โดยในรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2551 บริษัทได้

จดัประชมุคณะกรรมการบริษัทรวม 6 ครัง้ โดยมีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชมุดงันี ้

รายชื่อคณะกรรมการ จาํนวนครัง้ที่ประชุม 

นายบญุชยั เบญจรงคกลุ   6 

Mr. Sigve Brekke 5 

Mr. Arve Johansen(1) 5 

Mr. Knut Borgen  4 

Mr. Ragnar H. Korsaeth  2 

นายจลุจิตต์ บณุยเกต ุ 6 

Mr. Stephen Woodruff Fordham 3 

นายสนุทร โภคาชยัพฒัน์   6 

นายสมพล จนัทร์ประเสริฐ 6 

Mr. Roar Wiik Andreassen(2) 5 

Mr. Tore Johnsen(3) - 

หมายเหต ุ

(1) Mr. Arve Johansen ลาออกจากการเป็นรองประธานกรรมการเม่ือวนัท่ี 19 สิงหาคม 2551 

(2) Mr. Roar Wiik Andreassen ลาออกจากการเป็นกรรมการกําหนดค่าตอบแทนเม่ือวนัท่ี 13 มกราคม 2552 

(3) Mr. Tore Johnsen เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการตามมติคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 6/2551 เม่ือวนัท่ี 19 สิงหาคม 2551 
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สําหรับกรรมการเข้าใหม่ของบริษัท บริษัทจะจดัเตรียมข้อมลูท่ีสําคญัต่าง ๆ เก่ียวกบัการดําเนินธุรกิจของบริษัทให้แก่กรรมการ

ตามความต้องการของกรรมการท่านนัน้ ๆ เพ่ือให้กรรมการท่ีได้รับการแต่งตัง้ใหม่มีความคุ้นเคยกับธุรกิจและการกํากับดูแล

กิจการของบริษัท นอกจากนี ้กรรมการจะได้รับแจ้งให้ทราบเก่ียวกับหลกัสตูรการฝึกอบรมต่าง ๆ เพ่ือช่วยให้สามารถปฏิบัติ

หน้าท่ีในฐานะกรรมการได้ดียิ่งขึน้ 

ปัจจุบนับริษัทได้แต่งตัง้ นางวีระนชุ กมลยะบุตร ดํารงตําแหน่งเลขานกุารบริษัท เพ่ือทําหน้าท่ีให้คําแนะนําด้านกฎหมายและ

กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ให้แก่คณะกรรมการบริษัท ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท และประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติ

คณะกรรมการบริษัท  

กรรมการอิสระ 

ปัจจบุนับริษัทมีกรรมการอิสระจํานวน 3 ท่าน ได้แก่ (1) นายจลุจิตต์ บณุยเกต ุ(2) Mr. Stephen Woodruff Fordham และ (3) 

นายสนุทร โภคาชยัพฒัน์ 

กรรมการอิสระดําเนินงานตามภาระหน้าท่ีโดยมีความเป็นอิสระจากคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารของบริษัท กรรมการ

อิสระมีคณุสมบติัครบถ้วนตามหลกัเกณฑ์ท่ีสํานกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด คือ 

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัท

ท่ีอาจมีความขดัแย้ง 

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีได้เงินเดือนประจํา หรือผู้ มี

อํานาจควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่อาจมีความขดัแย้ง 

(3) ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสมัพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็นบิดามารดา คู่

สมรส พ่ีน้อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มีอํานาจควบคมุ หรือบคุคลท่ีจะได้รับ

การเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท หรือบริษัทย่อย 

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง 

ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

กรรมการซึง่ไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท

ร่วม หรือบริษัทท่ีอาจมีความขดัแย้ง 

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่อาจมีความขดัแย้ง และไม่เป็น

ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จดัการของสํานักงานสอบบญัชี ซึ่งมีผู้สอบ

บญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่อาจมีความขดัแย้งสงักดัอยู่ 

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึง่รวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน 

ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทท่ีอาจมีความ

ขดัแย้ง 

(7) ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ ท่ี

เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท  

(8) ไม่มีลกัษณะอื่นใดที่ทําให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการดําเนินงานของบริษัท 

นอกจากนี ้กรรมการอิสระต้องสามารถปฏิบัติหน้าท่ีและแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าท่ีท่ีได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทได้โดยอิสระ โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด รวมถึงไม่มี

สถานการณ์ใดท่ีจะมีผลต่อการปฏิบติัหน้าท่ีของกรรมการอิสระ ทัง้นี ้คณุสมบติัข้างต้นเป็นคณุสมบติัของกรรมการตรวจสอบ

ด้วย 



สว่นที่ 2 บริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์  บริษัท โทเท่ิล แอค็เซ็ส คอมมนูิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 

ข้อ 9 การจดัการและการกํากบัดูแลกิจการทีดี่ 

 

 

สว่นที่ 2 หน้า 81 

9.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ดงันี ้

รายชื่อกรรมการ ตาํแหน่ง 

นายจลุจิตต์ บณุยเกต ุ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

นายสนุทร โภคาชยัพฒัน์   กรรมการตรวจสอบ 

Mr. Stephen Woodruff Fordham กรรมการตรวจสอบ 

 

กรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน ได้แก่ นายจลุจิตต์ บุณยเกต ุเป็นบคุคลผู้ มีความรู้ความเข้าใจและมีประสบการณ์ด้านการเงิน การ

บญัชี และการบริหารการเงิน โดยเคยดํารงตําแหน่งกรรมการผู้จดัการบริษัท ไทยออยล์ จํากดั ระหว่างปี 2541 - 2546 ปัจจบุนั

ดํารงตําแหน่งรองประธานกรรมการบริหารบริษัท คิงพาวเวอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล กรุ๊ป จํากดั และประธานบริษัท เอกรัฐ เอนจิ

เนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบได้แก ่

(1) สอบทานกระบวนการรายงานทางการเงินของบริษัท เพ่ือให้มีการรายงานทางการเงินอย่างถกูต้องและเพียงพอ  

(2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล ซึ่ง

ครอบคลมุถึงการควบคมุภายในทางด้านการบญัชีการเงิน การดําเนินงานและการปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบ

ที่เก่ียวข้อง รวมถึงนโยบายการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคมุต่าง ๆ ท่ีกําหนดขึน้โดยผู้บริหารของบริษัท โดย

มีการสอบทานอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยผู้ตรวจสอบภายในและบางกรณีร่วมกบัผู้สอบบญัชีอิสระ  

(3) สอบทานความมีประสิทธิผลของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาถึงความเพียงพอของหน่วยงานตรวจสอบ

อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยให้มีทรัพยากรด้านตา่ง ๆ อย่างเพียงพอและหน่วยงานอยู่ในตําแหน่งที่เหมาะสมในองค์กร 

(4) พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย 

และเลิกจ้างหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

(5) สอบทานให้บริษัทปฏิบติัตาม พรบ. หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ประเทศไทยและ

สิงคโปร์ รวมถึงกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

(6) พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตัง้บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพ่ือทําหน้าท่ีเป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัท และเสนอ

คา่ตอบแทนและเง่ือนไขการทํางานของบคุคลดงักลา่ว รวมทัง้เข้าร่วมประชมุกบัผู้สอบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเข้าร่วม

ประชมุอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

(7) สอบทานความเป็นอิสระของผู้สอบบญัชีของบริษัทเป็นรายปี 

(8) สอบทานขอบเขต ผลงาน ความคุ้มคา่ ความเป็นอิสระและความเท่ียงธรรมของผู้สอบบญัชีของบริษัท 

(9) สอบทานการจดัการให้มีช่องทางสําหรับพนกังานท่ีสามารถแจ้งเบาะแสเก่ียวกบัความผิดปรกติในเร่ืองรายงานทางการ

เงินหรือเร่ืองอื่น ๆ โดยการแจ้งดงักล่าวจะถกูเก็บเป็นความลบั รวมถึงการจดัให้มีการสืบสวนและติดตามผลในเร่ืองท่ี

รับแจ้งอย่างเหมาะสม 

(10) สอบทานรายการที่เก่ียวโยงกนั ธุรกรรมของผู้ มีสว่นได้เสีย หรือรายการที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไป

ตามกฎหมายและข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทยและสิงคโปร์ ทัง้นี  ้เพ่ือให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าว

สมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัท 



สว่นที่ 2 บริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์  บริษัท โทเท่ิล แอค็เซ็ส คอมมนูิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 
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(11) จดัทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัท ซึง่รายงานดงักล่าวต้องลงนาม

โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และอย่างน้อยต้องประกอบด้วยข้อมลูดงัตอ่ไปนี ้

• ความเห็นเก่ียวกบัความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นที่เช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท 

• ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในของบริษัท 

• ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตาม พรบ. หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยและสิงคโปร์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

• ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 

• ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

• จํานวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชมุของกรรมการตรวจสอบแตล่ะท่าน 

• ความเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบติัหน้าท่ีตามกฎบตัร 

• รายการอื่นท่ีเห็นว่าผู้ ถือหุ้ นและผู้ ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

(12) ปฏิบติัการอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบจะทบทวนและประเมินผลการปฏิบติังาน รวมถึงความเป็นอิสระของผู้สอบบญัชีทกุ ๆ ปี เพ่ือรายงาน

ต่อคณะกรรมการบริษัทในการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี นอกจากนี ้ในการตรวจสอบความเหมาะสมและเพียงพอของระบบควบคมุ

ภายในนัน้ คณะกรรมการตรวจสอบจะนัดพบกับผู้สอบบัญชีอิสระตามลําพังโดยไม่มีผู้บริหารของบริษัทเข้าร่วมปีละ 1 ครัง้ 

ทัง้นี ้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถขอความร่วมมือจากฝ่ายบริหารในประเด็นตา่ง ๆ ด้วย 

บริษัทเช่ือว่าประสบการณ์ ความรู้ และความสามารถของคณะกรรมการตรวจสอบจะช่วยสนบัสนนุการดําเนินงานตามหน้าที่ที่

ระบุข้างต้นได้เป็นอย่างดี นอกจากนี ้ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเห็นว่าจําเป็นและสมควร คณะกรรมการ

ตรวจสอบอาจขอคําชีแ้จงและความเห็นจากหน่วยงานตรวจสอบภายใน (Office of Internal Audit) รวมทัง้ผู้ สอบบัญชีของ

บริษัท เก่ียวกบัรายละเอียดด้านการเงินและบญัชีเพ่ือให้การทําหน้าท่ีเป็นไปอย่างสมบรูณ์ยิ่งขึน้ 

อนึ่ง นางสาวสมุาลี รีวราบณัฑิต ผู้สอบบญัชีจากบริษัท สํานกังาน เอินส์ท แอนด์ ยงั จํากดั ได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นผู้สอบบญัชี

ของบริษัทในการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปี ครัง้ท่ี 1/2551 เม่ือวนัที่ 30 เมษายน 2551 โดยการแต่งตัง้นางสาวสมุาลี รีวรา

บณัฑิตเป็นไปตามข้อบงัคบัที่ 713 (1) ของข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรัพย์สิงคโปร์ และในงบการเงินสําหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ 

วนัที่ 31 ธนัวาคม 2551 บริษัทไม่มีคา่ใช้จ่ายท่ีได้จ่ายให้กบัผู้สอบบญัชี ซึง่ไม่เก่ียวข้องกบังานตรวจสอบบญัชี  

ในรอบปีบัญชีสิน้สุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 บริษัทได้จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวม 12 ครัง้ โดยมีกรรมการ

ตรวจสอบเข้าร่วมประชมุ ดงันี ้

รายชื่อกรรมการ จาํนวนครัง้ที่ประชุม 

นายจลุจิตต์ บณุยเกต ุ 12 

นายสนุทร โภคาชยัพฒัน์   10 

Mr. Stephen Woodruff Fordham 9 

 

โปรดพิจารณารายละเอียดเก่ียวกบัความรับผิดชอบและการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบในส่วนท่ี 2 ข้อ 10 - การ
ควบคมุภายใน 
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9.1.3 คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน  

บริษัทได้จัดตัง้ให้มีคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน ซึ่งมีความรู้และประสบการณ์ในเร่ือง

คา่ตอบแทน ดงันี ้ 

รายชื่อกรรมการ ตาํแหน่ง 

นายจลุจิตต์ บณุยเกต ุ ประธานคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน 

นายสนุทร โภคาชยัพฒัน์   กรรมการกําหนดค่าตอบแทน 

Mr. Stephen Woodruff Fordham กรรมการกําหนดค่าตอบแทน 

Mr. Knut Snorre Bach Corneliussen(1) กรรมการกําหนดค่าตอบแทน 

หมายเหตุ 

(1) Mr. Knut Snorre Bach Corneliussen เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการกําหนดค่าตอบแทนตามมติคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 1/2551 เม่ือวนัท่ี 13 
มกราคม 2552 แทน Mr. Roar Wiik Andreassen ซึง่ลาออกจากการเป็นกรรมการกําหนดค่าตอบแทนเม่ือวนัท่ี 13 มกราคม 2552 

 

คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนมีหน้าท่ีดงัตอ่ไปนี ้

(1) พิจารณาให้คําแนะนําเก่ียวกบัคา่ตอบแทนสําหรับประธานกรรมการและกรรมการอื่น 

(2) พิจารณาอนมุติัคา่ตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

(3) พิจารณาความถกูต้องและเหมาะสมของนโยบายคา่ตอบแทน 

(4) ดแูลให้มีการปฏิบติัตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องในการเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัคา่ตอบแทน 

(5) รายงานตอ่คณะกรรมการบริษัทเก่ียวกบัคา่ตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึง่รวมถึงเงินเดือน การจ่ายเงินจงูใจ 

ค่าตอบแทนในรูปหุ้น สิทธิเก่ียวกับการเกษียณหรือการชดเชย ว่าเป็นไปตามนโยบายค่าตอบแทนและเป็นไปตาม

องค์ประกอบคา่ตอบแทน หรือต้องให้ผู้ ถือหุ้นอนมุติัหรือไม่ 

(6) พิจารณาสิทธิตามสัญญาของประธานเจ้าหน้าบริหารในส่วนท่ีเก่ียวกับการสิน้สุดของสัญญาว่ามีความเหมาะสม

หรือไม่ (หากมี) 

(7) นําเสนอมติของท่ีประชุมคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน และรายงานการปฏิบัติงานพร้อมคําแนะนําของ

คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนตอ่คณะกรรมการบริษัท 

(8) จดัทํารายงานเก่ียวกบัองค์ประกอบและหน้าท่ีของคณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนเพ่ือเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปี

ของบริษัท  

(9) พิจารณาปรับปรุงกฎบตัรคณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนเป็นประจําทกุปีเพ่ือนําเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนมุติั 

(10) ปฏิบติัการอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย  

ในรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 บริษัทได้จดัประชมุคณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนรวม 4 ครัง้ ดงันี ้

รายชื่อกรรมการ จาํนวนครัง้ที่เข้าประชุม 

นายจลุจิตต์ บณุยเกต ุ 4 

นายสนุทร โภคาชยัพฒัน์   4 

Mr. Stephen Woodruff Fordham 4 

Mr. Roar Wiik Andreassen(1) 3 

หมายเหตุ 

(1) Mr. Roar Wiik Andreassen ลาออกจากการเป็นกรรมการกําหนดค่าตอบแทนเม่ือวนัท่ี 13 มกราคม 2552 
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9.1.4 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

ปัจจบุนัประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท ได้แก ่Mr. Tore Johnsen ซึง่ได้รับการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบริษัทเม่ือวนัท่ี 19 

สิงหาคม 2551 โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบหลกัดงัตอ่ไปนี ้

(1) พฒันา ดําเนินการ และปรับใช้กลยทุธ์และนโยบายของบริษัท ดงันี ้

• การบริหารจัดการทั่วไป (Daily Management) ซึ่งรวมถึงกํากับดูแลให้การดําเนินงานของบริษัทเป็นไปตาม

ข้อบังคับของบริษัท มติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น และมติคณะกรรมการบริษัท นโยบายของบริษัท และกฎหมายท่ี

เก่ียวข้อง กํากบัดกูารปรับปรุงระบบการควบคมุภายในในเร่ืองการรายงานงบการเงินและการเปิดเผยข้อมลูงบ

การเงินอย่างเหมาะสม ประเมินผลและรายงานผลการควบคมุภายในเก่ียวกบังบการเงินและการเปิดเผยข้อมลู

ดงักล่าว กํากบัดแูลให้มีการประเมินความเสี่ยง ดแูลให้มีการบริหารและใช้ทรัพย์สินของบริษัทอย่างเหมาะสม 

รวมถึงการได้มา นําไปใช้ หรือจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทโดยไม่ได้รับการมอบหมาย ปรับใช้นโยบาย

ภายในองค์กรและหลกัปฏิบัติของบริษัท จัดการองค์กรและบุคลากรของบริษัทให้สอดคล้องกับทิศทางการ

บริหารงานที่คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ กําหนด เป็นต้น 

• การมอบอํานาจของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารอาจมอบอํานาจหน้าท่ีท่ีได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้แก่เจ้าหน้าท่ีของบริษัทในเร่ืองท่ีไม่อยู่ในความดแูลของคณะกรรมการ

บริษัทหรือที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพ่ือทําการใด ๆ ตามท่ีประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารมอบหมาย อย่างไรก็ดี ในเร่ืองท่ีมี

ความสําคญัหรือมิได้เป็นไปตามทางการค้าปกติ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารจะต้องนําเสนอต่อคณะกรรมการ

บริษัทเพ่ือพิจารณาก่อน  

• การจัดทําและยื่นข้อเสนอเพ่ือขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารจะต้อง

จัดเตรียมและเสนองบกําไรขาดทุน งบใช้จ่ายประจําปี รวมถึงการใช้กําไรหรือวิธีการแก้ไขขาดทุน รายงาน

ประจําปี และงบการเงินรวมให้แก่คณะกรรมการบริษัท 

• การรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารจะต้องแจ้งต่อคณะกรรมการบริษัทโดยทันที

เก่ียวกบัสถานะทางการเงินและการดําเนินงานของบริษัท ซึง่รวมถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยัสําคญัเก่ียวกบั

การควบคุมภายใน จุดด้อยท่ีมีนัยสําคญัของระบบควบคมุภายในเก่ียวกบัการรายงานทางการเงิน กฎหมาย 

และมาตรการบริหารความเสี่ยง 

(2) กํากบัดแูลและควบคมุกิจกรรมตา่ง ๆ ของบริษัท 

(3) จดัทําและดแูลให้เป็นไปตามรายละเอียดหน้าท่ีรับผดิชอบตา่ง ๆ ทีต้่องรายงานตอ่ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร กําหนด

ขอบเขตความรับผิดชอบในแตล่ะหน้าที่ และประสานงานกนัระหวา่งหน้าที่ตา่ง ๆ เหลา่นี ้

(4) ดแูลการดําเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง รวมทัง้นโยบายและกฎระเบียบของบริษัท  

(5) ดแูลให้หน่วยงานตา่ง ๆ สามารถทําหน้าท่ีตามที่กําหนดไว้  

9.1.5 คณะผู้บริหาร 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2551 คณะผู้บริหารของบริษัทประกอบด้วยผู้บริหารทัง้หมด 13 ทา่น ดงันี ้

ชื่อ-นามสกุล ตาํแหน่ง 

1. Mr. Tore Johnsen(2) กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

2. Mr. Rolf Marthinusen รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุม่เทคโนโลย ี

3. Mr. Terje Borge รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุม่การเงินและบญัชี 

4. นายธนา เธียรอจัฉริยะ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุม่พาณิชย์ 
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ชื่อ-นามสกุล ตาํแหน่ง 

5. นางพตัราภรณ์ สิโรดม รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุม่ People 

6. นางสาวทิพยรัตน์ แก้วศรีงาม รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุม่ลกูค้า 

7. Mr. Gunnar John Bertelsen  ผู้อํานวยการสายงาน Regulatory 

8. นายปรีย์มน ป่ินสกลุ ผู้ ช่วยรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุม่การเงินและบญัชี 

9. นายชยัยศ จิรบวรกลุ ผู้อํานวยการสายงาน Postpaid Business 

10. ดร.เกษชญง สกาวรัตนานนท์ ผู้อํานวยการสายงาน Prepaid Business 

หมายเหตุ 

(1) ผู้บริหารตามคํานิยามของสํานกังาน ก.ล.ต. หมายถึง กรรมการ ผู้จดัการ หรือผู้ ดํารงตําแหน่งระดบับริหารส่ีรายแรกนบัต่อจากผู้จดัการลงมา ผู้
ซึง่ดํารงตําแหน่งเทียบเท่ากบัผู้ ดํารงตําแหน่งระดบับริหารรายท่ีส่ีทกุราย และให้หมายความรวมถึงผู้ ดํารงตําแหน่งระดบับริหารในสายงานบญัชี
หรือการเงินท่ีเป็นระดบัผู้จดัการฝ่ายขึน้ไปหรือเทียบเท่า 

(2) Mr. Tore Johnsen เข้าดํารงตําแหน่งประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารตามมติคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 5/2008 เม่ือวนัท่ี 3 กรกฎาคม 2551 แทน Mr. 
Sigve Brekke ซึง่ลาออกจากการเป็นประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารเม่ือวนัท่ี [ ] 

 

9.1.6 คณะกรรมการกาํกับดูแลกิจการ 

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ ประกอบด้วยประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่มการเงินและบญัชี 

รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุม่งาน People ผู้ช่วยรองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่มการเงินและบญัชี ผู้อํานวยการสายงาน 

Financial Operations และผู้อํานวยการสายงานกฎหมาย ท่ีได้รับการแต่งตัง้ให้จัดทําและสนับสนุนหลกัการการกํากับดูแล

กิจการท่ีดี ทําหน้าท่ีพฒันาและส่งเสริมให้มีนโยบายการกํากบัดแูลกิจการท่ีเหมาะสม ดําเนินการให้มีการปฏิบติัตามนโยบาย 

และกําหนดทิศทางและแนวทางท่ีเก่ียวข้องภายในองค์กร จดัให้มีข้อพึงปฏิบติัท่ีดีสําหรับการกํากบัดแูลกิจการของบริษัทอย่าง

ถกูต้องและเป็นทางการ และควบคมุให้เกิดการปฏิบติัท่ีสอดคล้องกบันโยบายการกํากบัดแูลกิจการและข้อกําหนดอื่น ๆ ตามที่

ตลาดหลกัทรัพย์สิงคโปร์และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด เปิดเผยข้อมลูสารสนเทศเก่ียวกบัการกํากบัดแูลกิจการ

ในรายงานประจําปีของบริษัท และดําเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจและความมุ่งมัน่ในการปฏิบติัตามนโยบายการกํากบัดแูล

กิจการของผู้บริหารและพนกังานทกุระดบั 

9.1.7 คณะกรรมการพจิารณาการลงทนุ  

คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน ประกอบด้วยประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่มเทคโนโลยี รอง

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่มการเงินและบัญชี และผู้ ช่วยรองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่มการเงินและบัญชี ทําหน้าที่

พิจารณาและอนมุติัในกรณีที่เห็นสมควรในการลงทนุเก่ียวกบัสินทรัพย์ของบริษัทที่มีมลูคา่ตัง้แต ่2 ล้านบาทขึน้ไป  

9.1.8 คณะกรรมการทรัพย์สินบริษัท 

คณะกรรมการทรัพย์สินบริษัท ประกอบด้วยรองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่มงาน People ผู้ช่วยรองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร

กลุ่มการเงินและบญัชี และผู้อํานวยการสายงานกฎหมาย ทําหน้าท่ีพิจารณาในเบือ้งต้นเก่ียวกบัความสําคญัของการจําหน่าย 

การทําลาย และการตดัจําหน่ายทรัพย์สินของบริษัทท่ีมีมลูค่าทางบญัชีเกิน 300,000 บาทก่อนนําเสนอต่อประธานเจ้าหน้าท่ี

บริหารเพ่ือขออนมุติัต่อไป อนุมติัการจําหน่าย การทําลาย และการตดัจําหน่ายทรัพย์สินของบริษัทท่ีมีมลูค่าทางบญัชีไม่เกิน 

300,000 บาท อนมุติัการจดัซือ้ที่ดินท่ีมีมลูค่าน้อยกวา่ 2 ล้านบาท และอนมุติัการเช่าท่ีดินในกรณีที่มีเง่ือนไขการเช่าตา่งไปจาก

มาตรฐานท่ีบริษัทกําหนดไว้ 

9.1.9 คณะกรรมการคัดเลือกผู้จําหน่าย (โครงข่าย/โทรศัพท์เคล่ือนที่ /โครงสร้างพืน้ฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ/
โปรแกรม) 

คณะกรรมการสรรหาผู้ จําหน่าย (โครงข่าย/โทรศพัท์เคลื่อนที่/โครงสร้างพืน้ฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ/โปรแกรม) ประกอบด้วย

รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่มเทคโนโลยี รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่มการเงินและบญัชี ผู้ช่วยรองประธานเจ้าหน้าท่ี
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บริหารกลุ่มการเงินและบญัชี ผู้อํานวยการฝ่ายจดัซือ้ และผู้ขอ ทําหน้าท่ีเสนอแนะและอนมุติัการคดัเลือกผู้ จําหน่ายเพ่ือจดัซือ้

โครงข่าย โครงสร้างพืน้ฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือโปรแกรมซึง่มีมลูคา่เกิน 20 ล้านบาท 

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

คณะกรรมการคัดเลือกผู้ จําหน่าย (ไม่รวมโครงข่าย/โทรศัพท์เคลื่อนที่/โครงสร้างพืน้ฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ/โปรแกรม) 

ประกอบด้วยผู้ช่วยรองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่มการเงินและบญัชี ผู้อํานวยการฝ่ายจดัซือ้ ผู้อํานวยการสายงานกฎหมาย 

และผู้ขอ ทําหน้าท่ีเสนอแนะและอนมุติัการคดัเลือกผู้ จําหน่ายเพ่ือจดัซือ้รายการท่ีไม่ใช่โครงข่าย/โครงสร้างพืน้ฐานเทคโนโลยี

สารสนเทศ/โปรแกรมซึง่มีมลูคา่เกิน 20 ล้านบาท 

9.1.11 คณะกรรมการตัดจาํหน่ายสินค้าคงคลัง (อุปกรณ์โครงข่ายและอะไหล่) 

คณะกรรมการตดัจําหน่ายสินค้าคงคลงั (อปุกรณ์โครงข่ายและอะไหล่) ประกอบด้วยผู้ช่วยรองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่ม

การเงินและบญัชี ผู้อํานวยการสายงาน Service Operation ผู้อํานวยการฝ่ายจัดซือ้ ผู้อํานวยการฝ่ายกฎหมาย และผู้ขอ ทํา

หน้าที่อนมุติัการจําหน่าย การทําลาย และการตดัจําหน่ายสินค้าคงคลงั (อปุกรณ์โครงข่ายและอะไหล)่ ที่มีมลูค่าทางบญัชีไม่

เกิน 300,000 บาท พิจารณาและเสนอแนะอุปกรณ์โครงข่ายและอะไหล่ท่ีผู้ขอเสนอให้ทําลายหรือตดัจําหน่ายที่มีมูลค่าทาง

บญัชีมากกวา่ 300,000 บาท ก่อนนําเสนอตอ่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพ่ือขออนมุติัตอ่ไป  

9.1.12 คณะกรรมการตัดจาํหน่ายสินค้าคงคลัง (อุปกรณ์ปลายทางและอุปกรณ์เสริม) 

คณะกรรมการตดัจําหน่ายสินค้าคงคลงั (อปุกรณ์ปลายทางและอปุกรณ์เสริม) ประกอบด้วยรองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่ม

ลกูค้า ผู้ช่วยรองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่มการเงินและบญัชี ผู้อํานวยการฝ่ายจดัซือ้ ผู้อํานวยการฝ่ายกฎหมาย และผู้ขอ 

ทําหน้าท่ีอนมุติัการจําหน่าย การทําลาย และการตดัจําหน่ายสินค้าคงคลงั (อปุกรณ์ปลายทางและอปุกรณ์เสริม) ที่มีมลูค่าทาง

บญัชีไม่เกิน 300,000 บาท พิจารณาและเสนอแนะอปุกรณ์ปลายทางและอปุกรณ์เสริมท่ีผู้ขอเสนอให้ทําลายหรือตดัจําหน่าย

สินค้าคงคลงัที่มีมลูคา่ทางบญัชีมากกวา่ 300,000 บาท ก่อนนําเสนอตอ่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพ่ือขออนมุติัตอ่ไป  

9.1.13 คณะกรรมการตรวจสอบมูลหนี ้

คณะกรรมการตรวจสอบมลูหนี ้ประกอบด้วยผู้ช่วยรองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่มการเงินและบญัชี ผู้อํานวยการสายงาน 

Customer Service ผู้อํานวยการสายงานกฎหมาย ผู้อํานวยการฝ่าย Credit Management และผู้ขอ ทําหน้าท่ีอนุมติัการลด

หนีท้ี่มีมลูคา่เกิน 20,000 บาทตอ่เลขหมาย  

9.1.14 คณะกรรมการสอบสวน 

คณะกรรมการสอบสวน ประกอบด้วยรองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่มงาน People ผู้ อํานวยการสายงานกฎหมาย 

ผู้อํานวยการสายงานตรวจสอบภายใน ทําหน้าท่ีดําเนินการสอบสวนเร่ืองเก่ียวกับพนักงานและบุคลากรในบริษัทและให้

ข้อเสนอแนะตอ่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพ่ือขออนมุติัตอ่ไป 

9.1.15 คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนพเิศษ 

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนพิเศษ ประกอบด้วยประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่มงาน 

People และผู้ช่วยรองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่มการเงินและบญัชี ทําหน้าที่พิจารณาและอนมุติัการปรับค่าตอบแทน การ

แตง่ตัง้หรือคา่ตอบแทนอื่น ๆ ที่เป็นสว่นพิเศษสําหรับการปรับคา่ตอบแทนประจําปีซึง่ได้รับอนมุติัจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

9.1.16 คณะกรรมการบริหารจดัการความเส่ียง 

คณะกรรมการบริหารจดัการความเสี่ยง ประกอบด้วยรองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุม่การเงินและบญัชี รองประธานเจ้าหน้าท่ี

บริหารกลุ่มเทคโนโลยี และรองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่มงาน People ทําหน้าท่ีเสนอแนะระดับความเสี่ยงทางธุรกิจที่
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เหมาะสมก่อนนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนมุติั พิจารณาและอนมุติันโยบายการบริหารความเสี่ยง วิธีการ

และระบบปฏิบติังานท่ีเพียงพอและเหมาะสมกบับริษัท พร้อมทัง้ประเมินประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยง 

9.1.17 คณะกรรมการควบรวมกจิการ 

คณะกรรมการควบรวมกิจการ ประกอบด้วยประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่มการเงินและบญัชี รอง

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่มพาณิชย์และผู้ช่วยรองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่มการเงินและบญัชี ทําหน้าท่ีพิจารณาและ

อนุมัติรายการซือ้กิจการท่ีผู้บริหารบริษัทเสนอ และรายการซือ้กิจการท่ีมีมูลค่าเกิน 5 ล้านบาท อนุมัติรายการซือ้กิจการที่มี

มูลค่าไม่เกิน 175 ล้านบาท สําหรับรายการซือ้กิจการท่ีมีมูลค่ามากกว่า 175 ล้านบาท คณะกรรมการควบรวมกิจการจะ

นําเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทเพ่ือขออนมุติัหากมีมติเห็นควรให้ซือ้กิจการ 

9.1.18 ข้อมูลเพิ่มเตมิที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัท 

ประวติัการกระทําความผิดตามกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีท่ีผ่านมาเก่ียวกบัการถกูพิพากษาว่ากระทําผิดทางอาญาหรืออยู่

ระหวา่งถกูฟ้องร้องคดีอาญา ยกเว้นท่ีเป็นความผิดอนัเกิดจากการฝ่าฝืนกฎจราจร ความผิดลหโุทษ และความผิดอื่นในทํานอง

เดียวกนั 

- ไม่มี - 

การถกูพิพากษาให้เป็นบคุคลล้มละลายหรือถกูพิทกัษ์ทรัพย์ 

- ไม่มี - 

การเป็นผู้บริหาร หรือผู้ มีอํานาจควบคมุในบริษัทหรือห้างหุ้นสว่นที่ถกูพิพากษาให้ล้มละลายหรือถกูพิทกัษ์ทรัพย์ 

- ไม่มี - 

9.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร 

การแตง่ตัง้และถอดถอน หรือการพ้นจากตําแหน่งของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัท ดงันี ้

(1) คณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกวา่กึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการ

ทัง้หมดต้องมีถ่ินที่อยู่ในราชอาณาจกัรไทย 

(2) ให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) ผู้ ถือหุ้นหนึง่คนมีคะแนนเสียงเท่ากบัจํานวนหุ้นที่ตนถืออยู่  

(ข) ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทัง้หมดเลือกตัง้บุคคลเพียงคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ 

แตจ่ะแบง่คะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดเพียงใดไม่ได้  

(ค) ผู้ ท่ีได้รับคะแนนเสียงสงูสดุเรียงตามลําดบัจะได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการ ในกรณีท่ีได้รับคะแนนเสียงเท่ากนั

เกินกวา่จํานวนกรรมการท่ีพงึเลือกในครัง้นัน้ ให้ประธานท่ีประชมุเป็นผู้ ชีข้าด 

(3) ในกรณีท่ีกรรมการคนใดประสงค์จะลาออกจากตําแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท โดยการลาออกจะมีผลนบัแต่วนัท่ี

บริษัทได้รับใบลาออก 

(4) ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการออกจากตําแหน่งก่อนวาระได้ โดยต้องมีคะแนนเสียงสนบัสนนุไม่น้อยกวา่ 3 ใน 

4 ของจํานวนผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นรวมกนัไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนหุ้นทัง้หมดของผู้

ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง 
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ในการประชุมสามญัประจําปีผู้ ถือหุ้นทกุครัง้ ให้กรรมการจํานวนหนึ่งในสามของกรรมการทัง้หมดของบริษัทพ้นจากตําแหน่ง 

โดยให้กรรมการท่ีอยู่ในตําแหน่งนานท่ีสดุเป็นผู้ออกจากตําแหน่งก่อน อย่างไรก็ดี กรรมการท่ีพ้นจากตําแหน่งไปแล้วอาจได้รับ

เลือกให้เข้าดํารงตําแหน่งอีกได้ 

ปัจจุบนับริษัทยงัมิได้จัดให้มีคณะกรรมการสรรหา (Nominating Committee) เพ่ือทําหน้าท่ีในการเสนอช่ือกรรมการใหม่และ

ประเมินผลการดําเนินงานของคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี ้ตามสญัญาร่วมการงานนัน้บริษัทได้ตกลงให้ตวัแทนของ กสท. 

เข้าดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการอย่างน้อย 1 คน ทัง้นี ้การแต่งตัง้และถอดถอนคณะกรรมการบริษัทยงัคงอยู่ภายใต้บงัคบัของ

กฎเกณฑ์ดงักลา่วข้างต้น 

9.3 ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

ตามข้อบงัคบัของบริษัท ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทจะถกูกําหนดโดยท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น และในรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัที่ 

31 ธนัวาคม 2551 บริษัทไม่มีคา่ตอบแทนในรูปหุ้นให้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัท 

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทสาํหรับปี 2551(1) 

ค่าตอบแทน เบีย้ประชุม(2) เงนิเดือน โบนัส ค่าตอบแทน 
ในรูปหุ้น 

สูงกว่า 750,000 สิงคโปร์ดอลล่าร์ 

-ไม่ม-ี 
    

สูงกว่า 500,000 – 750,000 สิงคโปร์ดอลล่าร์ 

-ไม่ม-ี 
    

สูงกว่า 250,000 - 500,000 สิงคโปร์ดอลล่าร์ 

-ไม่ม-ี 
    

ตํ่ากว่า 250,000 สิงคโปร์ดอลล่าร์     

นายบญุชยั เบญจรงคกลุ 40% 60%   

Mr. Arve Johansen(3) - - - - 

Mr. Ragnar H. Korsaeth - - - - 

นายจลุจิตต์ บณุยเกต ุ 100% - - - 

นายสนุทร โภคาชยัพฒัน์ 100% - - - 

Mr. Sigve Brekke - - - - 

Mr. Knut Borgen - - - - 

Mr. Stephen Woodruff Fordham 100% - - - 

นายสมพล จนัทร์ประเสริฐ - - - - 

Mr. Roar Wiik Andreassen - - - - 

Mr. Tore Johnsen(4) - - - - 

หมายเหตุ 

(1) จํานวนรวมทัง้สิน้ท่ีได้รับในปี 2551 

(2) จํานวนคา่ตอบแทนในรูปเบีย้ประชมุเป็นของกรรมการ 4 ท่าน 

(3) Mr. Arve Johansen ลาออกจากการเป็นรองประธานกรรมการเม่ือวนัท่ี 19 สิงหาคม 2551 

(4) Mr. Tore Johnsen เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการตามมติคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 6/2551 เม่ือวนัท่ี 19 สิงหาคม 2551 

(5) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2551 ไม่มีพนกังานอ่ืนใดท่ีเป็นญาติของกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารของบริษัท ได้รับค่าตอบแทนรายปี
จากบริษัทสงูกว่า 150,000 สิงคโปร์ดอลลา่ร์ 
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ค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง (ที่ไม่ได้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษัท) สาํหรับปี 2551 

ค่าตอบแทน เงนิเดือน โบนัส ค่าตอบแทนในรูปหุ้น 

สูงกว่า 750,000 สิงคโปร์ดอลล่าร์ 

-ไม่ม-ี 
   

สูงกว่า 500,000 -750,000 สิงคโปร์ดอลล่าร์    

Mr. Sigve Brekke 85% 15% - 

Mr. Terje Borge 89% 11% - 

Mr. Rolf Mathinusen 89% 11% - 

นายธนา เธียรอจัฉริยะ 82% 18% - 

สูงกว่า 250,000 - 500,000 สงิคโปร์ดอลล่าร์    

Mr. Gunnar John Bertelsen 86% 14% - 

นายปรีย์มน ป่ินสกลุ 83% 17% - 

นางพตัราภรณ์ สิโรดม 83% 17% - 

นายชยัยศ จิรบวรกลุ 83% 17% - 

ดร. เกษชญง สกาวรัตนานนท์ 83% 17% - 

ตํ่ากว่า 250,000 สิงคโปร์ดอลล่าร์    

Tore Johnsen 100% - - 

นางสาวทีพยรัตน์ แก้วศรีงาม 85% 15% - 

หมายเหตุ ในรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2551 คา่ตอบแทนผู้บริหารประกอบด้วย เงินเดือน โบนสั และคา่พาหนะ 

 

ตามหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ บริษัทได้จ่ายเงินเดือน โบนสั คา่เบีย้ประชมุและเงินบําเหน็จให้แกก่รรมการและผู้บริหารของ

บริษัทเป็นเงินจํานวน125 ล้านบาท ในปี 2551 เทียบกบั 88 ล้านบาท ในปี 2550  

9.4 การกาํกับดูแลกจิการ 

กรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัทมีความมุ่งมัน่ท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีตามหลกัการกํากับดูแลกิจการที่ดี ทัง้นี ้ตามหลกัการ

กํากบัดแูลกิจการท่ีดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2549 ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และหลกัการกํากบัดแูลกิจการที่ดี

สําหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2548 ของตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ เพ่ือรักษามูลค่าของผู้ ถือหุ้นในระยะยาว โดยเน้นเร่ืองการ

ดําเนินงานของบริษัท ตลอดจนหน้าท่ีความรับผิดชอบต่อการดําเนินงาน ในขณะเดียวกนัก็พิจารณาถึงผลกระทบต่อผู้ มีสว่นได้

เสียทัง้หมดด้วย บริษัทได้จัดตัง้คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ (Corporate Governance Committee) ซึ่งประกอบด้วย

ผู้บริหารระดบัสงู เพ่ือทําหน้าที่สง่เสริมให้มีการนําหลกัปฏิบติัการกํากบัดแูลกิจกรรมท่ีดีไปใช้และให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

และเป็นที่ยอมรับของผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ ฝ่ายกํากบัดแูลกฎเกณฑ์และผู้ มีสว่นได้เสียอื่น ๆ ด้วย 

หลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทมีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้โดยอ้างอิงตามแนวทางของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ซึง่แบง่ออกเป็น 5 หมวด คือ 

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการบริษัทตระหนกัดีวา่ข้อมลูของบริษัททัง้ท่ีเก่ียวกบัการเงินและที่มิใช่การเงินล้วนมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจของ

ผู้ ถือหุ้นและผู้ที่เก่ียวข้อง ดงันัน้ เพ่ือให้การเปิดเผยข้อมลูที่สําคญัเป็นไปอย่างถกูต้อง รวดเร็ว และโปร่งใส บริษัทจงึจดัให้มีฝ่าย

นกัลงทุนสมัพนัธ์เพ่ือทําหน้าท่ีในการติดต่อกบัผู้ ถือหุ้นเป็นประจําอย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทได้พิจารณาปรับปรุงวิธีการ

จดัทํารายงานและการบริการด้านข้อมลูแก่ผู้ ถือหุ้นอย่างสม่ําเสมอ ทัง้นี ้เพ่ือพฒันาความรู้และความเข้าใจในบริษัท และเพ่ือ

ความโปร่งใสในการสื่อสารให้ผู้ ถือหุ้นได้รับทราบกลยทุธ์ในการดําเนินธุรกิจ เปา้หมาย และผลการดําเนินงานของบริษัท 

ปัจจุบนับริษัทยังได้จัดประชุมแถลงข้อมูลผลการดําเนินงานในแต่ละไตรมาสให้แก่ผู้ ถือหุ้นและนักวิเคราะห์ โดยมีผู้บริหาร

ระดับสูงของบริษัทร่วมประชุมชีแ้จงและเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ ผู้จัดการกองทุน ตลอดจนผู้ที่สนใจได้
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ซกัถามข้อมลูตา่ง ๆ   

ทัง้นี ้ท่ีผ่านมาการเปิดเผยข้อมลูท่ีสําคญัแกผู่้ ถือหุ้นอย่างทนัเวลานัน้เป็นไปตามนโยบายการเปิดเผยข้อมลูของตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทยและตลาดหลกัทรัพย์สิงคโปร์ โดยบริษัทแจ้งข้อมลูต่าง ๆ ท่ีมีสาระสําคญั ได้แก่ พฒันาการของบริษัท ข้อมลู

การประกอบการ และผลการดําเนินงานรายไตรมาสของบริษัทผ่านตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดหลกัทรัพย์สิงคโปร์ 

โฮมเพจของบริษัท และช่องทางการสื่อสารอื่น ๆ เพ่ือให้การเปิดเผยข้อมลูทําได้อย่างโปร่งใสและเท่าเทียมกนั  

บริษัทจดัให้มีการประชุมใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นเป็นประจําทกุปีโดยจะจดัภายใน 4 เดือนนับจากวนัสิน้สดุรอบปีบญัชี ในการจดั

ประชุมดงักล่าวบริษัทจะจัดทําหนงัสือนัดประชุมโดยแจ้งสถานท่ี วนั เวลา วาระการประชุม และเร่ืองอื่น ๆ ท่ีจะนําเสนอในท่ี

ประชมุ พร้อมรายละเอียดท่ีเก่ียวข้อง จดัส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัรายงานประจําปีเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนการประชุม  

นอกจากนี ้ยงัมีการลงประกาศคําบอกกล่าวนดัประชมุในหนงัสือพิมพ์เป็นเวลา 3 วนัติดต่อกนัก่อนวนัประชมุไม่น้อยกว่า 3 วนั

ด้วย 

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองใด ๆ ใน

การประชมุใหญ่ผู้ ถือหุ้น 

ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ประธานท่ีประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถซกัถาม หรือแสดงความเห็นต่อท่ีประชุมในประเด็น

ตา่ง ๆ อย่างเท่าเทียมกนั   

บริษัทสนบัสนนุให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น โดยประธานคณะกรรมการ กรรมการอิสระ ประธาน

เจ้าหน้าท่ีบริหาร รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่มการเงินและบัญชี รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่มพาณิชย์ ผู้ช่วยรอง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่การเงินและบญัชี ได้เข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นประจําปี 2551 

หมวดที่ 2 การปฏิบัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกัน 

คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดให้มีนโยบายให้ผู้ ถือหุ้นเสนอวาระการประชมุและเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ

บริษัทเป็นการลว่งหน้า 

คณะกรรมการบริษัทได้จดัให้มีหนงัสือมอบฉนัทะรูปแบบท่ีผู้ ถือหุ้นสามารถกําหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ และเสนอช่ือ

กรรมการอิสระเป็นทางเลือกในการมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้น 

ในการประชมุผู้ ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทจดัให้มีการใช้บตัรลงคะแนนสําหรับการลงคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้น 

บริษัทได้ดําเนินการให้มีการตรวจสอบมิให้มีการนําข้อมูลภายในไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตนอย่างใกล้ชิดเสมอมา ทัง้นี ้เพ่ือ

ควบคมุให้มีการปฏิบติัตามนโยบายท่ีบริษัทกําหนดไว้อย่างเคร่งครัด และได้จดัให้มีแนวทางปฏิบติัในเร่ืองเก่ียวกบัการซือ้ขาย

หลกัทรัพย์ขึน้ในช่วงต้นปี 2547 ที่ผ่านมา โดยบริษัทได้กําหนดนโยบายและระเบียบปฏิบติัขึน้อย่างเป็นทางการในเร่ืองเก่ียวกบั

การซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทดงันี ้

• การส่งจดหมายเวียนอย่างสม่ําเสมอแก่คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารในเร่ืองเก่ียวกับการห้ามซือ้ขายหลกัทรัพย์

ของบริษัท ในขณะท่ีครอบครองข้อมลูท่ีมีความสําคญั หรือมีผลต่อราคาหลกัทรัพย์ และยงัไม่ได้มีการเปิดเผยหรือซือ้

ขายหลกัทรัพย์เพ่ือการเก็งกําไรในระยะสัน้ 

• นโยบายห้ามมิให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทในช่วงเวลา 1 เดือนก่อนวนัประกาศผลการ

ดําเนินงานของบริษัทในแตล่ะไตรมาสจนถึงวนัถดัจากวนัประกาศผลการดําเนินงานของบริษัทตอ่สาธารณชน  

• คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารจะต้องแจ้งฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์ของบริษัท เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงการถือหลกัทรัพย์

ของบริษัทภายใน 24 ชัว่โมงนบัจากเวลาที่การเปลี่ยนแปลงดงักลา่วเกิดขึน้  

• ในกรณีท่ีกรรมการของบริษัทมีการถือหลกัทรัพย์ของบริษัท ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์จะแจ้งตลาดหลกัทรัพย์สิงคโปร์ผ่าน
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ทาง SGXNET และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หากมีการเปลี่ยนแปลงของการถือหลกัทรัพย์ดงักลา่ว 

นอกจากนี ้กรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัทมีหน้าท่ีต้องจดัทําและส่งรายงานถือหลกัทรัพย์และรายงานการเปลี่ยนแปลง

การถือหลกัทรัพย์ของบริษัท รวมทัง้ของคู่สมรส และบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ ให้แก่คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ตามแบบ และภายในระยะเวลาท่ีกําหนดในข้อบังคับว่าด้วยการรายงานการถือหลกัทรัพย์ และจะต้องส่งสําเนา

รายงานดงักล่าวให้แก่บริษัทในวนัเดียวกบัวนัท่ีรายงานต่อสํานกังาน ก.ล.ต. ด้วย นอกจากนี ้กรรมการบริษัทและผู้บริหารของ

บริษัทมีหน้าท่ีในการรายงานการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งหลกัทรัพย์อนัเป็นผลให้ตน (รวมทัง้บุคคลท่ีเก่ียวข้อง) ถือหลกัทรัพย์

ของบริษัทเพ่ิมขึน้หรือลดลงรวมกนัแล้วมีจํานวนทกุร้อยละ 5 ของจํานวนหลกัทรัพย์ท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทภายใน

วนัเดียวกนัหรือวนัทําการถดัจากวนัที่ได้มาหรือจําหน่ายไปซึง่หลกัทรัพย์นัน้อีกด้วย 

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษัทตระหนักถึงสิทธิของผู้ มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทัง้ภายในและภายนอกบริษัท และดแูลเพ่ือให้มัน่ใจได้ว่าสิทธิดงักล่าวได้รับ

การคุ้มครองและปฏิบติัด้วยดี ทัง้นี ้เพ่ือสร้างความเข้าใจอนัดีและการร่วมมือกันระหว่างบริษัทและผู้ มีส่วนได้เสีย อนัจะเป็น

ประโยชน์ต่อการดําเนินงานและสร้างความเช่ือมั่น ความมั่งคั่ง ความมั่นคง รวมทัง้เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของ

บริษัทในระยะยาว 

(1) สิทธิของผู้ ถือหุ้น 

บริษัทคํานึงถึงความสําคญัในการให้ผลตอบแทนท่ีดีต่อผู้ ถือหุ้นในระยะยาว โดยบริษัทจะดําเนินการเพ่ือให้มัน่ใจวา่ผู้ ถือหุ้นแต่

ละรายได้รับผลตอบแทนท่ีครบถ้วน รวมทัง้ผู้ ถือหุ้นทกุรายได้รับการเปิดเผยข้อมลูท่ีถกูต้องและโปร่งใสจากบริษัท  

(2) สิทธิของพนกังาน 

บริษัทตระหนกัเสมอว่าบคุลากรเป็นส่วนสําคญัยิ่งสําหรับบริษัท  ดงันัน้ บริษัทจึงมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาศกัยภาพของพนกังาน โดย

พฒันาทกัษะ ความรู้ และความสามารถของพนกังาน รวมทัง้สร้างบรรยากาศในการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ มอบโอกาสใน

การสร้างความก้าวหน้าในการทํางานให้แก่พนกังานทกุคนโดยเท่าเทียมกนั และให้ผลตอบแทนแก่พนกังานในอตัราท่ีเหมาะสม  

นอกจากนี ้บริษัทยงัสนบัสนนุวฒันธรรมองค์กรท่ีให้ความสําคญัต่อประสิทธิภาพในการทํางาน ตลอดจนมีการสื่อสารภายใน

กบัพนกังานเพ่ือให้พนกังานทราบถึงทิศทางและเป้าหมายทางธุรกิจของบริษัท นอกจากนี ้การแบ่งแยกหน้าท่ีความรับผิดชอบ

อย่างชดัเจนยงัช่วยให้บริษัทมีการทํางานที่มีเปา้หมายในทิศทางและความมุ่งหมายเดียวกนั 

(3) สิทธิของชมุชนและสงัคม 

การสนบัสนนุกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างสงัคมนบัเป็นหนึ่งในนโยบายหลกัของการดําเนินธุรกิจของบริษัท โดยบริษัทมุ่งมัน่ที่จะเป็น

ผู้ให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมชัน้นําของประเทศที่มีความซื่อสตัย์และจริงใจต่อลกูค้า ในขณะเดียวกนับริษัทก็มุ่งเน้นในการทํา

กิจกรรมตอบแทนสงัคมในหลากหลายรูปแบบ ซึ่งปัจจุบันการทํากิจกรรมดังกล่าวมีฝ่าย Corporate Social Responsibility 

Department ทําหน้าท่ีในการคิดโครงการและสร้างกิจกรรมเพ่ือให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างยัง่ยืน  

(4) สิทธิของลกูค้า 

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการ รวมทัง้นําเสนอสินค้าและบริการในรูปแบบใหม่อยู่เสมอเพ่ือ

สนองตอบต่อความต้องการของลกูค้าอย่างดีท่ีสดุ ตลอดจนดําเนินการต่าง ๆ เพ่ือให้ลกูค้ามีความมัน่ใจในบริษัทและพึงพอใจ

ในบริการของบริษัท ลูกค้าทุกรายจะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมและยุติธรรม ข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าจะถูกรักษาเป็น

ความลบั พนักงานของบริษัทพร้อมท่ีจะรับฟังปัญหา คําติเตียนในสินค้าและบริการ และดําเนินการแก้ไขได้ในระยะเวลาอัน

สมควร  

(5) สิทธิของคูค้่า 

ในการจดัซือ้สินค้าและบริการจากคู่ค้าของบริษัท บริษัทจะเข้าทําสญัญากบัคู่ค้าดงักล่าวภายใต้เง่ือนไขการค้าทัว่ไป (Arm’s 
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Length Basis) และปฏิบติัตามเง่ือนไขตา่ง ๆ ที่มีตอ่คูค้่าอย่างเคร่งครัด 

(6) สิทธิของคูแ่ข่ง 

บริษัทสนบัสนนุและสง่เสริมการแข่งขนัท่ีอยู่บนพืน้ฐานของความเสมอภาคและเท่าเทียมกนั และบริษัทจะไม่กระทําการใด ๆ ที่

ขดัตอ่กฎหมายหรือที่อาจทําให้เกิดความเสื่อมเสียตอ่ช่ือเสียงของคูแ่ข่ง 

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

บริษัทได้ปฏิบติัตามข้อกําหนดของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพย์สงิคโปร์และ

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ที่มีสาระสําคัญ ได้แก่ ข้อมูลทางการเงิน พัฒนาการของ

บริษัท ข้อมลูการประกอบการ และผลการดําเนินงานของบริษัทผ่านตลาดหลกัทรัพย์สิงคโปร์และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ

ไทย เพ่ือให้มีการเปิดเผยข้อมลูอย่างโปร่งใสและเท่าเทียมกนั นอกจากนี ้บริษัทจดัให้มีการเปิดเผยข้อมลูทางการเงิน แบบแสดง

รายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) รายงานประจําปี นโยบายและกิจกรรมเพ่ือสงัคม ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษที่เว็บไซต์

ของบริษัท www.dtac.co.th และบริษัทได้ดําเนินการปรับปรุงข้อมลูดงักลา่วให้เป็นปัจจบุนัอย่างสม่ําเสมอ 

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสําคัญในการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับการประเมินผลการดําเนินงาน สถานะและ

แนวโน้มในการเติบโตของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทและข้อมลูทางการเงินท่ี

ปรากฏในรายงานประจําปี ซึ่งงบการเงินดงักล่าวจดัทําขึน้ตามมาตรฐานการบญัชีที่รับรองทัว่ไปในประเทศไทย โดยบริษัทจะ

เลือกใช้นโยบายทางบญัชีท่ีเหมาะสมและใช้นโยบายทางบญัชีเดียวกนัในแตล่ะรอบปีบญัชี ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทได้แตง่ตัง้

คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจํานวน 3 ท่าน เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเก่ียวกับคุณภาพของรายงาน

ทางการเงินและระบบควบคมุภายในของบริษัท รวมทัง้ให้มีการเปิดเผยข้อมลูท่ีสําคญัอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบ

การเงิน เพ่ือให้มั่นใจว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วนและเพ่ือประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป 

นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทยังได้จัดทํารายงานคณะกรรมการบริษัทเพ่ือนําเสนอในรายงานประจําปีต่อผู้ ถือหุ้นเพ่ือให้

ทราบถึงผลการดําเนินงานและประเด็นสําคญัตา่ง ๆ ที่เกิดขึน้ในรอบปีด้วย 

คณะกรรมการบริษัทตระหนกัดีวา่ข้อมลูของบริษัททัง้ท่ีเก่ียวกบัการเงินและที่มิใช่การเงินล้วนมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจของ

ผู้ลงทุนและผู้ ท่ีเก่ียวข้อง ดังนัน้ เพ่ือให้การเปิดเผยข้อมูลท่ีสําคัญเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และโปร่งใส บริษัทจึงจัดให้มี

หน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์เพ่ือทําหน้าที่ในการติดตอ่กบัผู้ ถือหุ้นเป็นประจําอย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทได้พิจารณาปรับปรุง

วิธีการจดัทํารายงานและการบริการด้านข้อมลูแก่นกัลงทนุอย่างสม่ําเสมอ ทัง้นี ้เพ่ือพฒันาความรู้และความเข้าใจในบริษัทและ

เพ่ือความโปร่งใสในการสื่อสารให้นกัลงทนุได้รับทราบกลยทุธ์ในการดําเนินธุรกิจ เปา้หมาย และผลการดําเนินงานของบริษัท 

ทัง้นี ้ผู้สนใจสามารถติดต่อขอข้อมลูต่าง ๆ จากหน่วยงานนกัลงทุนสมัพนัธ์ได้ที่หมายเลขโทรศพัท์ 02-202-8000 หรือทาง E-

mail: IR@dtac.co.th  

นอกจากนี ้บริษัทยงัได้จดัประชมุแถลงข้อมลูผลการดําเนินงานในแต่ละไตรมาสให้แก่ผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ นกัวิเคราะห์ ผู้จดัการ

กองทนุ และผู้ ท่ีสนใจ โดยมีผู้บริหารของบริษัทร่วมประชมุชีแ้จงและเปิดโอกาสให้นกัลงทนุ นกัวิเคราะห์ ได้ซกัถามข้อมลูตา่ง ๆ   

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของกรรมการ 

หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทได้ถูกกําหนดไว้ในข้อบังคบัของบริษัท พรบ. บริษัทมหาชนจํากัด พรบ. 

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรัพย์สิงคโปร์ ซึ่ง

บริษัทได้กลา่วไว้แล้วข้างต้นในสว่นที่ 2 ข้อ 9.1 – โครงสร้างการจดัการ 

9.5 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษัทได้ดําเนินการให้มีการตรวจสอบมิให้มีการนําข้อมูลภายในไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตนอย่างใกล้ชิดเสมอมา ทัง้นี ้เพ่ือ

ควบคมุให้มีการปฏิบติัตามนโยบายท่ีบริษัทกําหนดไว้อย่างเคร่งครัดและได้จดัให้มีแนวทางปฏิบติัในเร่ืองเก่ียวกบัการซือ้ขาย

หลกัทรัพย์ขึน้ในช่วงต้นปี 2547 ที่ผ่านมา โดยบริษัทได้กําหนดนโยบายและระเบียบปฏิบติัขึน้อย่างเป็นทางการในเร่ืองเก่ียวกบั

mailto:IR@dtac.co.th


สว่นที่ 2 บริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์  บริษัท โทเท่ิล แอค็เซ็ส คอมมนูิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 

ข้อ 9 การจดัการและการกํากบัดูแลกิจการทีดี่ 

 

 

สว่นที่ 2 หน้า 93 

การซือ้ขายหลักทรัพย์ของบริษัทซึ่งเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติท่ีเสนอแนะโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศสิงคโปร์ดงัที่กลา่วไว้แล้วข้างต้นในสว่นที่ 2 ข้อ 9.4 – การกํากบัดแูลกิจการ 

9.6 บุคลากร  

จํานวนพนกังานของบริษัท (รวมผู้บริหารตามรายละเอียดในสว่นท่ี 2 ข้อ 9.1.5 – คณะผู้บริหาร) ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2551 มีดงันี ้ 

สายงาน จาํนวนพนักงาน (คน) 

Office of CEO 14 

สายงาน Regulatory  25 

สายงาน Legal  27 

สายงานตรวจสอบฝ่ายใน 11 

สายงาน Business 0 

สายงาน Media Relations 7 

สายงาน Strategic Project Managment - 

สายงาน Change 9 

กลุม่เทคโนโลย ี 1,243 

กลุม่งานพาณิชย์ 1,637 

กลุม่ลกูค้า 2,752 

กลุม่การเงินและบญัชี 249 

กลุม่งาน People  100 

รวม 6,074 

 

บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงจํานวนบคุลากรตลอดช่วงปี 2549 ถึง 2551 โดย ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2549 2550 และ 2551 บริษัทมี

จํานวนบคุลากรทัง้สิน้ 4,463 คน 5,573 คน และ 6,074 คน ตามลําดบั  

ค่าตอบแทนรวมของพนกังานตามหมายเหตปุระกอบงบการเงินมีจํานวนประมาณ 3,025 ล้านบาท โดยประกอบด้วยเงินเดือน 

โบนสั เงินสมทบกองทนุสํารองเลีย้งชีพ และผลประโยชน์อื่น ๆ ของพนกังาน 

บริษัทมีนโยบายท่ีจะพัฒนาศักยภาพ ความรู้ความสามารถ และคุณสมบัติของพนักงานอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้พนักงาน

ปฏิบติังานให้บรรลเุปา้หมายท่ีบริษัทกําหนดไว้ 
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10 การควบคุมภายใน 

บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน รวมทัง้มีการแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือแสดงความเห็นเก่ียวกับความ

เพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อย โดยระบบการควบคุมภายในของบริษัท

ครอบคลมุถึงระดบัผู้บริหาร ทัง้นี ้เพ่ือป้องกนัความเสียหายจากการนําทรัพย์สินของบริษัทไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอํานาจ

เพียงพอ โดยมีการกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้บริหารแตล่ะรายไว้อย่างชดัเจน 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้กํากับดูแลและสอบทานความมีประสิทธิภาพ ความเพียงพอ และความเหมาะสมของ

ระบบการควบคมุภายในของบริษัทในด้านต่าง ๆ และหากมีการตรวจพบข้อบกพร่องหรือเหตกุารณ์ผิดปกติท่ีเป็นสาระสําคญั

แล้วจะทําการรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัทเพ่ือปรับปรุงและแก้ไขโดยเร็ว 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 3/2552 เม่ือวนัที่ 10 มีนาคม 2552 โดยมีกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบทุก

ท่านเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและร่วมกันจดัทําแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุม

ภายในของบริษัทแล้วสรุปได้ว่า จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่าง ๆ 5 ส่วน คือ องค์กรและ

สภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคมุการปฏิบติังานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศ และการสื่อสารข้อมลูและ

ระบบการติดตาม คณะกรรมการบริษัทรับทราบความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบท่ีเห็นด้วยกบัผู้สอบบญัชีว่าระบบการ

ควบคมุภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสมต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัทและสามารถป้องกนัทรัพย์สินของบริษัท

จากการท่ีผู้บริหารนําไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอํานาจเพียงพอ และท่ีผ่านมาบริษัทและผู้สอบบัญชีไม่พบข้อบกพร่องที่

สําคญัของระบบการควบคมุภายในท่ีจะมีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่อฐานะการเงินของบริษัทและการแสดงความเห็น

ของผู้สอบบญัชีในงบการเงิน นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทได้เน้นให้มีการพฒันาระบบการกํากับดแูลกิจการเพ่ือให้ระบบ

การควบคมุภายในมีการปรับปรุงอยา่งตอ่เน่ือง 

รายละเอียดของระบบการควบคมุภายในของบริษัทใน 5 สว่นดงักลา่ว มีดงัตอ่ไปนี ้

(1) องค์กรและสภาพแวดล้อม (Organizational Control and Environment Measure) 

บริษัทมีการจัดโครงสร้างองค์กรท่ีเอือ้อํานวยต่อการบริหารงานของฝ่ายบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานอย่างมี

ประสิทธิภาพ โดยมีการกําหนดเป้าหมายการดําเนินธุรกิจท่ีชดัเจนและสามารถประเมินผลได้ มีการตัง้เป้าหมายการปฏิบติังาน

ที่เหมาะสมและคํานงึถึงความเป็นไปได้ของเป้าหมายท่ีวางไว้ ข้อกําหนดเก่ียวกบัจริยธรรมธุรกิจและระเบียบปฏิบติัสําหรับฝ่าย

บริหารและพนักงานในเร่ืองของความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกิจการ นโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานในด้านธุรกรรม

การเงิน การจัดซือ้และการบริหารทัว่ไปท่ีรัดกุมและเหมาะสม นอกจากนี ้ยงัมีการกําหนดนโยบายและแผนการปฏิบัติงานท่ี

คํานงึถึงความเป็นธรรมตอ่ลกูค้าเพ่ือประโยชน์ของบริษัทในระยะยาวอีกด้วย  

(2) การบริหารความเสี่ยง (Risk Management Measure) 

บริษัทได้มีการประเมินปัจจยัความเสี่ยงทัง้ภายในและภายนอกที่อาจมีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจ โดยมีการวิเคราะห์โอกาส

และผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้ มีการติดตามสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างต่อเน่ืองและสม่ําเสมอ เพ่ือท่ีจะสามารถกําหนดมาตรการ

และกลยทุธ์ตา่ง ๆ เพ่ือให้ผู้บริหารและพนกังานทกุคนรับทราบและปฏิบติัตาม เพ่ือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดบัที่เหมาะสม  

(3) การควบคมุการปฏิบติังานของฝ่ายบริหาร (Management Control Activities) 

บริษัทมีการกําหนดอํานาจหน้าท่ีและวงเงินอนมุติัของฝ่ายบริหารแต่ละระดบัไว้อย่างชดัเจนและเหมาะสม มีการแบง่แยกหน้าท่ี

ความรับผิดชอบในเร่ืองการอนมุติั การบนัทึกรายการบญัชีและข้อมลูสารสนเทศ การดแูลจดัเก็บทรัพย์สิน รวมทัง้มีมาตรการท่ี

รัดกมุในการทําธุรกรรมต่าง ๆ กบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับุคคลดงักล่าวเพ่ือป้องกนัมิให้เกิด

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

บริษัทให้ความสําคญัต่อระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมลูเพ่ือให้ข้อมลูท่ีสื่อสารออกไปเป็นข้อมลูที่มีคณุภาพและเพียงพอ

ต่อการตัดสินใจของคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้ น และผู้ ท่ีเก่ียวข้องในการพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ นอกจากนี ้บริษัทได้ใช้

นโยบายบญัชีตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปและเหมาะสมกบัธุรกิจ มีการจดัเก็บเอกสารประกอบการบนัทึกบญัชีและ

บัญชีต่าง ๆ อย่างเหมาะสม และสามารถตรวจสอบได้ในกรณีท่ีต้องการ มีการจัดทําหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสาร

ประกอบการประชมุ รวมทัง้รายงานการประชมุคณะกรรมการ รายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและผู้

ถือหุ้น (แล้วแตก่รณี) ให้พิจารณาก่อนการประชมุภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสมและตามท่ีกฎหมายกําหนด 

(5) ระบบการติดตาม (Monitoring) 

คณะกรรมการมีการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของฝ่ายบริหารว่าเป็นไปตามเป้าหมายการดําเนินธุรกิจที่กําหนดไว้และมี

การปรับปรุงแก้ไขหากผลการดําเนินงานท่ีเกิดขึน้แตกต่างจากเปา้หมายดงักล่าว โดยจดัให้มีการตรวจสอบการปฏิบติังานตาม

ระบบการควบคุมภายในท่ีวางไว้อย่างสม่ําเสมอโดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งจะรายงานผลการตรวจสอบต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือพิจารณาสัง่การแก้ไขข้อบกพร่องท่ีเกิดขึน้และรายงานผลการแก้ไขภายในระยะเวลาอนัควร และ

ฝ่ายบริหารจะต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยทนัทีท่ีเกิดเหตกุารณ์ทจุริต การปฏิบติัท่ีฝ่าฝืนกฎหมาย และการกระทํา

ผิดท่ีอาจมีผลกระทบตอ่ช่ือเสียงและฐานะการเงินของบริษัท  

บริษัทมีสายงานตรวจสอบภายในของบริษัทซึ่งรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท โดยสายงานตรวจสอบ

ภายในเป็นกลไกที่สําคญัที่จะช่วยเพ่ิมความมัน่ใจในความมีประสิทธิภาพอย่างต่อเน่ืองของระบบการควบคมุภายในของบริษัท 

และทําให้เช่ือได้วา่การดําเนินงานของระบบการปฏิบติัการต่าง ๆ มีประสิทธิภาพเพียงพอท่ีจะบรรลเุป้าหมายตามนโยบายของ

บริษัทได้ ในรอบปี 2551 และในช่วงต้นปี 2552 สายงานตรวจสอบภายในได้ทําการตรวจสอบตามแผนงานท่ีได้รับการอนุมติั

จากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ทัง้นี ้ในทางปฏิบัติสายงานตรวจสอบภายในจะรายงานข้อบกพร่องท่ีตรวจพบต่อ

ผู้บริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ และจากผลการตรวจสอบท่ีผ่านมาไม่พบข้อบกพร่องท่ีเป็นสาระสําคญัของระบบการ

ควบคมุภายในที่จะเพ่ิมความเสี่ยงในการปฏิบติัการของบริษัท แม้วา่จะมีข้อสงัเกตเก่ียวกบัการปฏิบติัตามระบบควบคมุภายใน

ไม่ครบถ้วนในบางส่วนงาน ผู้บริหารท่ีเป็นผู้ รับผิดชอบส่วนงานนัน้ได้ติดตามแก้ไขข้อบกพร่องตามท่ีสายงานตรวจสอบภายใน

ตรวจพบโดยไม่ชักช้า นอกจากนี ้สายงานตรวจสอบภายในได้มีการติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องและรายงานให้ผู้บริหารและ

คณะกรรมการตรวจสอบทราบเป็นรายไตรมาส ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่าข้อบกพร่องดงักล่าวไม่ได้มี

ความเสี่ยงในการขยายผลท่ีอาจทําให้มีผลเสียหายตอ่บริษัทอย่างมีนยัสําคญั 

นอกจากนี ้ในส่วนของการควบคมุภายในด้านบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อยนัน้ ผู้สอบบญัชีของบริษัทได้ศกึษาและ

ประเมินประสิทธิภาพแล้ว ไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสําคญัของระบบการควบคุมภายในที่จะมีผลกระทบอย่างมี

นยัสําคญัตอ่การแสดงความเห็นตอ่งบการเงินสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2551 
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11 รายการระหว่างกัน 

11.1 รายการระหว่างกันของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องกนัในปี 2550 และปี 2551  

บริษัทท่ีเกี่ยวข้อง/ 

ความสัมพันธ์กับบริษัท 
ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการระหว่างกัน 

สําหรับรอบปีบัญชีสิน้สุด 

 ณ 31 ธันวาคม 2550 

(ล้านบาท) 

มูลค่ารายการระหว่างกัน 

สําหรับปีบัญชีสิน้สุด 

ณ 31 ธันวาคม 2551 

(ล้านบาท) 
เหตุผลและความจําเป็นของการทาํรายการ 

งบการเงินรวม งบการเงินรวม 

(1) ยูคอม 

อดีต: ประกอบธุรกิจให้บริการ
ด้านเครือข่ายโทรคมนาคมและ
วิศวกรรมการส่ือสาร รวมทัง้จดั
จําหน่ายอปุกรณ์และให้บริการ
วิทย ุ

ปัจจุบัน : เป็นบริษัทย่อยของ
บริษัท โดยบริษัทถือหุ้นอยู่ร้อย
ล ะ  99.51 ตั ้ ง แ ต่ วั น ท่ี  31 
สิงหาคม 2550 

  1 มกราคม 2550 – 30 สิงหาคม 2550 

− เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

− ณ  31 สิงหาคม 2550 หลังจากท่ี
บริษัทเข้าทําการแลกหุ้นกับผู้ ถือหุ้นยู
คอมแล้ว ยูคอมได้เปล่ียนมาเป็น
บริษัทย่อย โดยบริษัทถือหุ้นในยคูอม
รวมร้อยละ 99.51 

− รายได้จากการขายสิทธิการให้บริการ
เติมเงิน E-Refill 

 

181.7 

 

- 

 

− ในเดือนพ.ค. 2549 บริษัท ได้ให้สิทธิยูคอมในการ
ให้บริการเติมเงิน E-refill แก่ลกูค้า ต่อมา เดือน ก.พ. 
2550 ได้ให้สิทธิในการจําหน่ายบัตรเติมเงินเฉพาะ
เขตท่ียูคอมต้องดูแล โดยได้ผลตอบแทนเป็นค่า
นายหน้า ซึ่ง ณ  31 สิงหาคม 2550 หลังจากยูคอม
ได้เป ล่ียนมาเป็นบริษัทย่อยแล้ว ทําให้รายการ
ระหว่างกันเป็นยอดระหว่าง 1 ม.ค. 2550 – 31 
สิงหาคม 2550 และรายการหลงัจากนัน้ได้ถกูตดัออก
จากงบการเงินแล้ว  และไม่ถือเป็นรายการระหว่าง
กนัอีกตอ่ไป 

− รายได้จากการขายบตัรเติมเงิน 
 
 

242.7 - 

− คา่นายหน้าจ่าย 

 

5.2 - 

− เจ้าหนีอ่ื้น 2.7 2.7 
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บริษัทท่ีเกี่ยวข้อง/ 

ความสัมพันธ์กับบริษัท 
ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการระหว่างกัน 

สําหรับรอบปีบัญชีสิน้สุด 

 ณ 31 ธันวาคม 2550 

(ล้านบาท) 

มูลค่ารายการระหว่างกัน 

สําหรับปีบัญชีสิน้สุด 

ณ 31 ธันวาคม 2551 

(ล้านบาท) 
เหตุผลและความจําเป็นของการทาํรายการ 

งบการเงินรวม งบการเงินรวม 

(2) ยูด ี

ประกอบธุรกิจการจัดจําหน่าย
บัตรเติมเงิน เค ร่ืองโทรศัพ ท์ 
เคล่ือนท่ี และอปุกรณ์เสริม 

− เป็นบริษัทร่วม 

− บริษัทถือหุ้นในยดีูร้อยละ 25  

− ปัจจุบนั เบญจจินดา โฮลดิง้ถือหุ้นในยู

ดีร้อยละ 75  

− กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามของบริษัท 

ได้แก่ นายบุญชัย เบญจรงคกุล เป็น

กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามและผู้ ถือหุ้น

รายใหญ๋ในเบญจจินดา โฮลดิง้ 

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

25,819.2 23,535.7 − 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 

− เงินทดรองรับ 

4,904.5 

0.04 

4,468.1 

0.04 

− คา่บริการจ่าย (เงินสนบัสนนุทาง
การตลาด) 

34.5 3 

− เจ้าหนีอ่ื้น (เงินสนบัสนนุทางการตลาด
ค้างจ่าย) 

4.5 1.9 

− ค่าใช้จ่ายการจัดเก็บและบริหารสินค้า
คงคลงั 

14 10 − บริษัทจ้างให้ยูดีเป็นผู้ บริหารการจัดเก็บและบริหาร
สินค้าคงคลงั โดยทําสญัญาจ้างเป็นรายปี ซึ่งเป็นอตัรา
ท่ีทําให้บริษัทประหยดัได้กว่าการดําเนินการเอง 

  − ซือ้เคร่ืองโทรศพัท์เคล่ือนท่ี 

− เจ้าหนีก้ารค้า 

 

125 

35.7 

 

62.7 

11.7 

 

− บริษัทซือ้โทรศพัท์เคล่ือนท่ีจากยูดีเพื่อนํามาจําหน่ายท่ี
ร้านดีแทคท่ีบริษัทเป็นเจ้าของ เป็นรายการท่ีตกลงตาม
เง่ือนไขและข้อตกลงทางการค้าตามธุรกิจปกติ และไม่
ทําให้บริษัทเสียเปรียบเม่ือเปรียบเทียบกับเง่ือนไขและ
คณุภาพของบริการท่ีบริษัทได้รับจากผู้ขายรายอ่ืน 

  

  

  − เงินปันผลรับ 30 30  
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บริษัทท่ีเกี่ยวข้อง/ 

ความสัมพันธ์กับบริษัท 
ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการระหว่างกัน 

สําหรับรอบปีบัญชีสิน้สุด 

 ณ 31 ธันวาคม 2550 

(ล้านบาท) 

มูลค่ารายการระหว่างกัน 

สําหรับปีบัญชีสิน้สุด 

ณ 31 ธันวาคม 2551 

(ล้านบาท) 
เหตุผลและความจําเป็นของการทาํรายการ 

งบการเงินรวม งบการเงินรวม 

(3) ยูเทล 

ประกอบธุรกิจจําหน่ายและ
บ ริก ารติ ด ตั ง้ ระ บ บ ส่ื อ ส าร 
โทรคมนาคม บริการบํารุงรักษา
เคร่ืองมือ อุปกรณ์ระบบส่ือสาร
โทรคมนาคม  

− เป็นบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั 

− ปัจจุบนั เบญจจินดา โฮลดิง้ถือหุ้นในยู

เทลร้อยละ 99.99  

− กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามของบริษัท 

ได้แก่ นายบุญชัย เบญจรงคกุล เป็น

กรรมการผู้ มีอํานาจและผู้ ถือหุ้ นราย

ใหญ่ในเบญจจินดา โฮลดิง้  

-- คา่บริการจ่าย การซ่อมบํารุง และ 
ติดตัง้อปุกรณ์โทรคมนาคม 

1.783 3,296.5 − 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 

− เจ้าหนีอ่ื้น (คา่ไฟฟ้าค้างจ่าย) 

304.9 

9 

1,684.1 

10.8 

(4) ยูไอเอช 

ประกอบธุรกิจการให้เช่าวงจร
ส่ือสัญญาณความเร็วสูงโดย
ผ่ า น โ ค ร ง ข่ า ย ใ ย แ ก้ ว 
นําแสงทัว่ประเทศ 

− เป็นบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั 

− ปัจจุบนัเบญจจินดา โฮลดิง้ ถือหุ้นในยู

ไอเอชร้อยละ 49 

− กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามของบริษัท 

ได้แก่ นายบุญชัย เบญจรงคกุล เป็น

กรรมการผู้ มีอํานาจและผู้ ถือหุ้ นราย

ใหญ่ในเบญจจินดา โฮลดิง้  

− รายได้จากการให้เช่าช่วงสถานีฐาน
และคา่ไฟฟ้า 

− เงินทดรองรับ 

− คา่เช่าจ่ายวงจรความเร็วสงู (High-
Speed Leased Circuit) 

3.6 

 

1.1 

15.1 

1.5 

 

0.3 

21.4 

− บริษัทให้เช่าช่วงสถานีฐานและเรียกเก็บค่าไฟฟ้าตาม
สดัสว่นการใช้ท่ีเกิดขึน้จริง 

− บริษัทเช่าวงจรส่ือสัญ ญ าณ ความเร็วสูงโดยผ่าน
โครงข่ายใยแก้วนําแสงเพื่อให้บริษัทสามารถให้บริการ
การชําระเงิน Pay-Point ได้ 

− อัตราค่าเช่าเป็นรายการท่ีตกลงตามเง่ือนไขและ
ข้อตกลงทางการค้าตามธุรกิจปกติและเป็นอตัราค่าเช่า
ท่ีไม่ทําให้บริษัทเสียเปรียบเม่ือเทียบกับการเช่าจาก
เจ้าของโครงข่ายรายอ่ืน 

− เจ้าหนีอ่ื้น (คา่เช่าค้างจ่าย) 

− เจ้าหนีก้ารค้า 

 

13.3 

- 

 

17.7 

0.7 
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บริษัทท่ีเกี่ยวข้อง/ 

ความสัมพันธ์กับบริษัท 
ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการระหว่างกัน 

สําหรับรอบปีบัญชีสิน้สุด 

 ณ 31 ธันวาคม 2550 

(ล้านบาท) 

มูลค่ารายการระหว่างกัน 

สําหรับปีบัญชีสิน้สุด 

ณ 31 ธันวาคม 2551 

(ล้านบาท) 
เหตุผลและความจําเป็นของการทาํรายการ 

งบการเงินรวม งบการเงินรวม 

(5) เทเลนอร์ 

กลุม่เทเลนอร์ประกอบด้วย 

Telenor Consult 

Telenor Mobile 

Telenor ASA 

Telenor Asia (ROH) 

PANNON GSM 

เทเลนอร์, Telenor Consult, 

Telenor Mobile, Telenor 

Asia (ROH) และ PANNON 

GSM เป็นบริษัทย่อยของ

บริษัท Telenor ASA  

Telenor ASA ประกอบธุรกิจ

โท ร ค ม น า ค ม ใ น ป ร ะ เท ศ

นอร์เวย์ 

− เทเลนอร์เป็นผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ ของ

บริษัท 

− ปั จ จุบั น  ณ  วัน ท่ี  5 มี น าค ม  2552       

เทเลนอร์เป็นผู้ ถือหุ้ นในบริษัทร้อยละ 

34.0 

− Telenor ASA เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของ 

เทเลนอร์, Telenor Consult, Telenor 

Mobile, Telenor Asia (ROH) แ ล ะ 

PANNON GSM 

− คา่ธรรมเนียมการจดัการ 
(Management Fee) 

151.5 281.1 − บริษัททําสัญญาจ้างกลุ่มเทเลนอร์ให้คําปรึกษาด้าน
การจัดการ โดยกลุ่มเทเลนอร์จะส่งผู้ มีประสบการณ์
และความสามารถมาร่วมบริหารงานในบริษัท อัตรา
ค่าธรรมเนียมท่ีบริษัทให้แก่กลุ่มเทเลนอร์ขึน้อยู่กับ
ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ของผู้บริหารท่ี
เข้ามาร่วมทํางานกบับริษัท 

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

− เจ้าหนีอ่ื้น (คา่ธรรมเนียมการจดัการ
ค้างจ่าย) 

56 93.8 

   

 − เงินทดรองแก่บริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั 
(คา่ใช้จ่ายท่ีจ่ายแทน) 

- 0.8 − บริษัทและกลุ่มเทเลนอร์ร่วมกันทําการตลาดเป็นครัง้
คราว ในแต่ละโครงการ บริษัทและกลุ่มเทเลนอร์จะตก
ลงร่วมกนัในเร่ืองการรับผิดชอบตอ่ค่าใช้จ่าย 

    

(6) บจ. ห้องเย็นและ
การเกษตรสากล  

ป ร ะ ก อ บ ธุ ร กิ จ ใ ห้ เ ช่ า
อสงัหาริมทรัพย์ 

− เป็นบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั 

− นายบญุชยั เบญจรงคกลุ เป็นกรรมการ

ผู้ มีอํานาจลงนามของบริษัท และเป็น

กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามใน บจ. ห้อง

เย็นและการเกษตรสากล  

− คา่เช่าท่ีดิน 10.8 11.1 − 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 



สว่นที่ 2 บริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์  บริษัท โทเท่ิล แอค็เซ็ส คอมมนูิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 

ข้อ 11 รายการระหว่างกนั 

 

 

สว่นที่ 2 หน้า 100  

บริษัทท่ีเกี่ยวข้อง/ 

ความสัมพันธ์กับบริษัท 
ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการระหว่างกัน 

สําหรับรอบปีบัญชีสิน้สุด 

 ณ 31 ธันวาคม 2550 

(ล้านบาท) 

มูลค่ารายการระหว่างกัน 

สําหรับปีบัญชีสิน้สุด 

ณ 31 ธันวาคม 2551 

(ล้านบาท) 
เหตุผลและความจําเป็นของการทาํรายการ 

งบการเงินรวม งบการเงินรวม 

(7) บจ. คอนเนค วัน  

ประกอบธุรกิจให้บริการด้าน
ข้อมูล และแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ 
บนโทรศพัท์เคล่ือนท่ี 

− เป็นบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั 

− เป็นบริษัทร่วมของยดีู 

− กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามของบริษัท 

ได้แก่ นายบุญชัย เบญจรงคกุล เป็น

กรรมการของคอนเนค วนั 

− คา่จ้าง Content Provider  1,105.7 306.9 − 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 

− ปัจจบุนับริษัทได้ยกเลิกสญัญากบัทางคอนเนควนัแล้ว 

− เจ้าหนีก้ารค้า 292.6 0.3 

− รายได้อ่ืน - เงินรับเพื่อสนบัสนนุคา่
โฆษณา 

3.6 

 

 

15.5 

 

 

− เงินทดรองแก่บริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั (เงิน
สนบัสนนุคา่โฆษณาค้างรับ) 

− คา่ยกเลิกสญัญา 

1.1 

 

- 

- 

 

200 

(8) เทเลนอร์ โกลบอล์ 
เซอร์วิส 

ประกอบธุรกิจให้บริการด้าน
การเช่ือมโยงเครือข่าย 

เป็ น บ ริ ษั ท ย่ อ ย ข อ งบ ริ ษั ท 
Telenor ASA ป ระกอบ ธุ รกิจ
โทรคมนาคมในประเทศนอร์เวย์ 

− เป็นบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั 

− Telenor ASA เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของ 

เทเลนอร์ โกลบอล์ เซอร์วิส 

--  รายได้ค่าเช่ือมโยงโครงข่ายระบบ
โทรคมนาคม 

− ลกูหนีก้ารค้า 

− ต้นทนุคา่เช่ือมโยงเครือข่าย 

− เจ้าหนีก้ารค้า 

− คา่สญัญาณโทรศพัท์ทางไกลระหว่าง
ประเทศ 

− ลกูหนีก้ารค้า 

− ต้นทนุคา่เช่ือมโยงเครือข่าย 

− -- เจ้าหนีก้ารค้า 

0.9 

 

0.9 

46.9 

23 

- 

5.7 

 

4.3 

162.9 

32.1 

10.5 

− บริษัท ดีแทค เนทเวอร์ จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้ทํา
สญัญาให้บริการเช่ือมโยงโครงข่ายระบบโทรคมนาคม
กับเทเลนอร์ โกลบอล์ เซอร์วิส พร้อมทัง้สัญญาณ
โทรศพัท์ทางไกลระหว่างประเทศ 



สว่นที่ 2 บริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์  บริษัท โทเท่ิล แอค็เซ็ส คอมมนูิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 

ข้อ 11 รายการระหว่างกนั 

 

 

สว่นที่ 2 หน้า 101  

บริษัทท่ีเกี่ยวข้อง/ 

ความสัมพันธ์กับบริษัท 
ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการระหว่างกัน 

สําหรับรอบปีบัญชีสิน้สุด 

 ณ 31 ธันวาคม 2550 

(ล้านบาท) 

มูลค่ารายการระหว่างกัน 

สําหรับปีบัญชีสิน้สุด 

ณ 31 ธันวาคม 2551 

(ล้านบาท) 
เหตุผลและความจําเป็นของการทาํรายการ 

งบการเงินรวม งบการเงินรวม 

(9) บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกับ
การให้บริการโทรศัพท์
ในต่างประเทศ 

บริษัท Digi Tele-
communication Sdn Bhd 

(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 

278 319.8 − บริษัทเช่ือมโยงเครือข่ายกบัผู้ประกอบการท่ีเป็นบริษัทท่ี
เก่ียวข้องกันในต่างประเทศเป็นปกติของธุรกิจเพื่อให้
สามารถให้บริการข้ามแดนอตัโนมติั ซึง่รายการดงักล่าว
เป็นรายการท่ีตกลงตามเง่ือนไขและข้อตกลงทางการค้า
ตามธุรกิจปกติ โดยรายได้หรือค่าใช้จ่ายจากค่าบริการ
ข้ามแดนอัตโนมัติเป็นอัตรามาตรฐานซึ่งไม่แตกต่าง
จากอตัราตลาด 

− บริษัท ดีแทค เนทเวอร์ จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้ทํา
สญัญาให้บริการเช่ือมโยงโครงข่ายระบบโทรคมนาคม
กั บ บ ริ ษั ท  Digi Telecommunication Sdn Bhd 
(ประเทศมาเลเซีย) พร้อมทัง้สญัญาณโทรศพัท์ทางไกล
ระหว่างประเทศ 

− ลกูหนีก้ารค้า 77.2 79.2 

− ต้นทนุการให้บริการโทรศพัท์ใน
ตา่งประเทศ 

− เจ้าหนีก้ารค้า 

− ต้นทนุคา่เช่ือมโยงเครือข่าย 

7.4 

 

0.2 

- 

10 

 

1.9 

5.8 

    



สว่นที่ 2 บริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์  บริษัท โทเท่ิล แอค็เซ็ส คอมมนูิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 

ข้อ 11 รายการระหว่างกนั 

 

 

สว่นที่ 2 หน้า 102  

บริษัทท่ีเกี่ยวข้อง/ 

ความสัมพันธ์กับบริษัท 
ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการระหว่างกัน 

สําหรับรอบปีบัญชีสิน้สุด 

 ณ 31 ธันวาคม 2550 

(ล้านบาท) 

มูลค่ารายการระหว่างกัน 

สําหรับปีบัญชีสิน้สุด 

ณ 31 ธันวาคม 2551 

(ล้านบาท) 
เหตุผลและความจําเป็นของการทาํรายการ 

งบการเงินรวม งบการเงินรวม 

(10) บจ. ไอ. เอ็น. เอ็น.  
เรดโิอ และ บริษัท 
สํานักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น 
(ประเทศไทย) จาํกัด  

ประกอบธุรกิจการบริหารงาน

สถานีวิทยุและให้บริการด้าน

ข้อมลูบนโทรศพัท์เคล่ือนท่ี 

− เป็นบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั 

− นายบญุชยั เบญจรงคกลุ เป็นกรรมการ

ผู้ มีอํานาจลงนามของบริษัท และเป็น

กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามในบจ. ไอ. 

เอ็น. เอ็น. เรดิโอ  

− คา่บริการด้านข้อมลู 

− เจ้าหนีก้ารค้า 

 

 

− คา่ใช้จ่ายกิจกรรมทางการตลาด 

39.2 

5.8 

 
 

36.4 

38.8 

5.9 

 
 

53.5 

− บริษัท สํานกัข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น จํากดั เป็นคอนเทนท์ โพร
วาย เด อ ร์  ใ ห้ บ ริก ารด้ าน ข้ อ มู ล ข่ าวส ารแ ก่ ผู้ ใ ช้
โทรศัพท์เคล่ือนท่ี และให้บริการแจ้งเตือนการชําระ
คา่บริการท่ีเกินกําหนดเวลาโดยทางโทรศพัท์แก่ลกูค้า 

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

− บริษัทได้แบ่งพืน้ท่ีอาคารสํานักงานสาขาพิษณุโลกให้
ไอ.เอ็น.เอ็น.ใช้พื น้ ท่ี  21 ตารางวา เพื่ อใช่สถานท่ี
ประกอบธุรกิจ 

--  เจ้าหนีอ่ื้น 

--  เงินสนบัสนนุทางการตลาด 

--  รายได้ค่าเข่า 

11.3 

- 

0.08 

11.9 

0.05 

0.08 

(11) บจ. เศรษฐกิจร่วมด้วย
ช่วยกัน 

(เปล่ียนช่ือจาก บจ. ร่วมด้วย

ช่วยกัน เม่ือวันท่ี 5 มกราคม 

2549) 

ประกอบธุรกิจการบริหารงาน

สถานีวิทย ุ

− เป็นบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั 

− นายบญุชยั เบญจรงคกลุ เป็นกรรมการ

ผู้ มีอํานาจลงนามของบริษัท และเป็น

กรรมการผู้ อํานาจลงนาม ใน บจ. 

เศรษฐกิจร่วมด้วยช่วยกนั  

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

   

(12) บจ. ไพรเวท พร็อพ
เพอร์ตี ้ 

ประกอบธุรกิจซือ้ จดัหา รับ เช่า 

ให้ เช่ า เช่ าซื อ้  ถือกรรมสิท ธ์ิ 

อสงัหาริมทรัพย์ 

− เป็นบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั 

− นายบญุชยั เบญจรงคกลุ เป็นกรรมการ

ผู้ มีอํานาจลงนามของบริษัท และ เป็น

กรรมการผู้ อํานาจลงนามและผู้ ถือหุ้น

ร้อยละ 33.3 ใน บจ. ไพรเวท พร็อพ

เพอร์ตี ้ 

− รายได้คา่บริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ี 

 

− คา่เช่าพืน้ท่ีภายในอาคารเบญจจินดา  
โฮลดิง้ 

0.2 

 

8.3 

0.1 

 

6.3 

− บริษัทเรียกเก็บค่าใช้บริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ีสําหรับ
ผู้บริหาร (เบอร์ VIP) 

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

− ลกูหนีก้ารค้า 0.03 0.01 



สว่นที่ 2 บริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์  บริษัท โทเท่ิล แอค็เซ็ส คอมมนูิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 

ข้อ 11 รายการระหว่างกนั 

 

 

สว่นที่ 2 หน้า 103  

บริษัทท่ีเกี่ยวข้อง/ 

ความสัมพันธ์กับบริษัท 
ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการระหว่างกัน 

สําหรับรอบปีบัญชีสิน้สุด 

 ณ 31 ธันวาคม 2550 

(ล้านบาท) 

มูลค่ารายการระหว่างกัน 

สําหรับปีบัญชีสิน้สุด 

ณ 31 ธันวาคม 2551 

(ล้านบาท) 
เหตุผลและความจําเป็นของการทาํรายการ 

งบการเงินรวม งบการเงินรวม 

(13) เบญจจนิดา โฮลดิง้  

ประกอบธุรกิจให้เช่าทรัพย์สิน  

โด ย เ ป็ น ก า ร รั บ โอ น สิ ท ธิ

เรียกร้องจากยคูอมตามสัญญา

ซือ้ขายทรัพย์สินและหนีสิ้นลง

วนัท่ี 26 มกราคม 2549 

− เป็นบริษัทที่เก่ียวข้องกนั 

− น ายบุญ ชัย  เบ ญ จรงคกุล  เป็ น

กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามของ

บริษัท และเป็นกรรมการผู้มีอํานาจ

ลงนามและถือหุ้ นร้อยละ 45.8 ใน

เบญจจินดา โฮลดิง้ 

− ค่าบริการบริหารจดัการโครงข่าย ระบบ
สญัญาณสือ่สาร (Transmission 
Network) 

746.1 917.2 − บริษัทจ้างเบญจจินดา โฮลดิง้ เพื่อให้บริการ บริหาร 
แ ล ะ บํ า รุ ง รั ก ษ า ร ะ บ บ เค รื อ ข่ า ย ส่ ง สั ญ ญ า ณ 
(Transmission Network) ทัง้หมดของบริษัท รวมทัง้
ติดตัง้ระบบเพิ่มเติม โดยคิดอัตราค่าบริการบํารุงรักษา
เป็นอัตราเหมาจ่ายรายปีตามจํานวนสถานีฐาน (Cell 
Sites) ทั ง้หมด สําหรับค่าบริการการติดตัง้คิดตาม
ปริมาณท่ีเกิดขึน้จริงในปี  

− ในการพิจารณาความเหมาะสมของการต่อสัญญาแต่
ละครัง้ บริษัทจะพิจารณาถึงราคาค่าบริการท่ีเบญจ
จินดา โฮลดิง้เสนอ รวมทัง้ปัจจยัอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง เพื่อให้
แน่ใจว่าอัตราค่าบริการสมเหตุสมผล ไม่ทําให้บริษัท
เสียเปรียบ 

− เป็นรายการท่ี สําคัญ และต้องคํานึ งถึงการรักษ า
ความลับทางธุรกิจและความน่าเช่ือถือของผู้บริการท่ี
จะต้องสามารถรับรองความต่อเน่ืองของการทํางานของ
ระบบเครือข่ายส่งสญัญาณเพื่อรักษาระดบัคณุภาพใน
การให้บริการแก่ลูกค้าของบริษัท รวมถึงค่าใช้จ่ายท่ี
อาจเกิดขึน้หากต้องเปล่ียนตวัผู้ให้บริการอีกด้วย 

− เจ้าหนีก้ารค้า 

− ขายเงินลงทนุในบริษัทย่อย 

− เงินทดรองรับ 

− ซือ้เงินลงทยุในบริษัทย่อย 

− เจ้าหนีอ่ื้น 

129.1 

0.5 

0.2 

- 

- 

136.2 

- 

- 

0.5 

0.01 

(14) บริษัท บางแสนทาวน์
เฮ้าส์ จํากัด 

ป ร ะ ก อ บ ธุ ร กิ จ ใ ห้ เ ช่ า

อสงัหาริมทรัพย์ 

− เป็นบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั 

− นายบญุชยั เบญจรงคกลุ เป็นกรรมการ

ผู้ มีอํานาจลงนามของบริษัท และเป็น

กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามและผู้ ถือหุ้น

ร้อยละ 33.3 ในบริษัทแสนทาวน์เฮ้าส์  

 

− คา่เช่าท่ีดิน 1.2 0.4 − บริษัทเช่าท่ีดินของบริษัท บางแสนทาวน์เฮ้าส์ จํากัด 
เพื่อใช้เป็นสถานท่ีปลูกสร้างอาคารชุมสายโทรศัพท์ 
อัตราค่าเช่าในปัจจุบันอยู่ท่ี 478.69 บาทต่อตารางวา
ต่อปี ซึ่งเป็นอัตราท่ีเทียบเคียงได้กับอัตราตลาด และ
เช่าเพื่ อใช้ เประโยชน์ในการจัดเก็บทรัพย์สินและ
ประกอบธุรกิจชองผู้ เช่า อัตราค่าเช่าในปัจจุบันอยู่ ท่ี 
1 ,118.26 บ าท ต่ อ ต ารางวาต่ อ ปี  ซึ่ ง เป็ น อัต รา ท่ี
เทียบเคียงได้กบัอตัราตลาด 
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บริษัทท่ีเกี่ยวข้อง/ 

ความสัมพันธ์กับบริษัท 
ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการระหว่างกัน 

สําหรับรอบปีบัญชีสิน้สุด 

 ณ 31 ธันวาคม 2550 

(ล้านบาท) 

มูลค่ารายการระหว่างกัน 

สําหรับปีบัญชีสิน้สุด 

ณ 31 ธันวาคม 2551 

(ล้านบาท) 
เหตุผลและความจําเป็นของการทาํรายการ 

งบการเงินรวม งบการเงินรวม 

(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 2.1 − บริษัทเช่าท่ีพกัของคณุซิเว่ย์ เบรกเก้  

(16) บริษัท คิง เพาเวอร์ 
สุวรรณภูมิ จาํกัด 

ประกอบธุรกิจการประมูลเพื่อ

บริหารจัดการสังหาริมทรัพย์ 

และอสงัหาริมทรัพย์ 

− เป็นบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั 

− นายจุลจิตต์ บุณยเกตุ เป็นกรรมการ

บริษัท คิง เพาเวอร์ สวุรรณภมิู จํากดั 

− คา่เช่าและค่าบริการศนูย์บริการ 

− เจ้าหนีอ่ื้น 

2 

- 

2.2 

0.02 

− บริษัทได้เช่าพืน้ท่ีศูนย์บริการในสนามบินสุวรรณภูมิ 
โดยทําสญัญาเช่าเป็นรายปี  

(17) บริษัท สํานักพิมพ์ร่วม
ด้วยช่วยกัน จํากัด 

− เป็นบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั 

− โดยบริษัท ไอ.เอ็น.เอ็น. เรดิโอ จํากัด 

ถือหุ้ นร้อยละ 51 และบริษัท เบญ จ

จินดา จํากดัถือหุ้น ร้อยละ 10 

− คา่วารสารและส่ิงพิมพ์ - 0.4 − บ ริษั ทสั่งซื อ้หนังสือและนิตยสารต่างๆ ท่ี มีอยู่ ใน
ท้องตลาด เพื่อแจกลกูค้าหรือนําไปบริจาค 
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บริษัทท่ีเกี่ยวข้อง/ 

ความสัมพันธ์กับบริษัท 
ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการระหว่างกัน 

สําหรับรอบปีบัญชีสิน้สุด 

 ณ 31 ธันวาคม 2550 

(ล้านบาท) 

มูลค่ารายการระหว่างกัน 

สําหรับปีบัญชีสิน้สุด 

ณ 31 ธันวาคม 2551 

(ล้านบาท) 
เหตุผลและความจําเป็นของการทาํรายการ 

งบการเงินรวม งบการเงินรวม 

(18) บริษัท บีบี เทคโนโลยี 
จาํกัด 

− เป็นบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั 

− บริษัท เบญจจินดา จํากัด ถือหุ้ นร้อย

ละ 100 ในบริษัท บี บี  เทคโนโลยี 

จาํกัด 

 

− ค่าบ ริการจ่าย การซ่อมบํารุง และ 

ติดตัง้อปุกรณ์โทรคมนาคม 

− เจ้าหนีก้ารค้า 

 

 

- 

 

- 

12.2 

 

12.2 

− บริษัทได้มีการเปล่ียนคู่สญัญาจาก เบญจจินดา และ ยู
เทล มาเป็นบ ริษัท บีบี  เทคโนโลยี จํากัด  โดยเร่ิม
ให้บริการตัง้แต่ไตรมาสท่ี 4 ของปี 2551 เพื่อให้บริการ 
บริหารและบํารุงรักษาระบบเครือข่ายส่งสัญญาณ
ทัง้หมดของบริษัท รวมทัง้ติดตัง้ระบบเพิ่มเติม โดยคิด
อัตราค่าบริการบํารุงรักษาเป็นอัตราเหมาจ่ายรายปี
ตามจํานวนสถานีฐานทัง้หมด สําหรับค่าบริการติดตัง้ 
คิดตามปริมาณท่ีเกิดขึน้จริงในปี ในการพิจารณาความ
เหมาะสมของการต่อสัญ ญ าแต่ละครัง้ บ ริษัทจะ
พิจารณาถึงค่าบริการท่ี บริษัท เบญจจินดา โฮลดิง้ 
จํากัด เสนอแล้ว โดยเปรียบเทียบกับอัตราค่าบริการท่ี
บริษัทสามารถจดัจ้างมาเพื่อให้บริการเฉพาะจดุ เพื่อให้
แน่ใจว่าอตัราคา่บริการอยู่ในระดบัท่ีสมเหตสุมผล 
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หมายเหตุ 

(1) เม่ือวนัท่ี 26 มกราคม 2549 ยคูอมเข้าทําสญัญาซือ้ขายทรัพย์สินและหนีสิ้นของยูคอมกับเบญจจินดา โฮลดิง้ และบจ. ไพรเวท พร็อพเพอร์ตี ้ตามมติท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2549 ลงวนัท่ี 25 มกราคม 2549 ยูคอมได้โอน

ทรัพย์สินและหนีสิ้นตามสญัญาดงักลา่วและได้รับชําระเงินตามสญัญาจํานวน 1,525 ล้านบาทจากผู้ซือ้เม่ือวนัท่ี 16 กมุภาพนัธ์ 2549 มีผลทําให้บริษัทดงัตอ่ไปนีสิ้น้สภาพจากการเป็นบริษัทย่อยของยคูอม 

• ยดีู 

• ยเูทล 

• บมจ. เวิลด์ เคเบิล้ เนทเวอร์ค 

• บจ. เลิร์น ทเูกเธอร์  

• บจ. มลัติมีเดีย แอนด์ เซอร์วิสเซส  

• บจ. เรียลไทม์  

• บจ. ยคูอม เอ็นเตอร์เทนเมนท์ บรอดคาสติง้  

• บจ. ยคูอม อินเตอร์เนชัน่แนล  

• บจ. ยไูนเต็ดคอมมนิูเคชัน่ ซบัสไครเบอร์  

• ยไูอเอช 

• บจ. ยไูนเต็ดบรอดแบนด์ เทคโนโลยี  

(2) คณะกรรมการตรวจสอบได้ตรวจสอบเง่ือนไขของอํานาจการทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีมีส่วนได้เสีย และเห็นว่าขัน้ตอนการตรวจสอบอนุมัติรายการระหว่างกันและการตรวจสอบพิจารณาโดยคณะกรรมการตรวจสอบตามกําหนด

ระยะเวลามีความเหมาะสมเพียงพอท่ีจะทําให้การทํารายการระหว่างกนัระหว่างกลุ่มบริษัทท่ีรับความเส่ียงกบับคุคลท่ีมีส่วนได้เสียแตล่ะกลุม่กระทําโดยมีเง่ือนไขการค้าปกติและไม่กระทบต่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ ถือหุ้นราย

ย่อย 

(3) ท่ีมาของลกัษณะความสมัพนัธ์ระหว่างบริษัทกบับริษัทท่ีเก่ียวข้องท่ีเป็นนิติบคุคลสญัชาติไทย ได้จากกระทรวงพาณิชย์ 
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11.2 ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

รายการระหวา่งกนัระหว่างบริษัท 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 - รายการระหวา่งกนัของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เก่ียวข้องกนัในปี 2550 และปี 2551 ภายใต้กรอบท่ี

ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุติัให้เข้าทํารายการระหวา่งกนั (IPT Mandate)  

สําหรับรายการอื่นท่ีไม่ได้อยู่ในขอบข่ายของ IPT Mandate คณะกรรมการได้รับรายงานสรุปการทํารายการเป็นรายไตรมาส 

และเห็นว่าการเข้าทํารายการระหว่างกันท่ีเกิดขึน้ในปี 2550 และปี 2551 มีเง่ือนไขทางการค้าและไม่ทําให้บริษัทและผู้ ถือ

หุ้นส่วนน้อยเสียผลประโยชน์ รายการระหว่างกนัท่ีผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบในระหว่างปี ปี 2550 ถึงปี 

2551 สามารถสรุปได้ดงันี ้

รายการที่อยู่ภายใต้ IPT Mandate 

หน่วย : ล้านบาท 

 รายการ ปี 2550 ปี 2551 
ยดีู ขายซิมการ์ด โทรศพัท์ ชดุเลขหมาย และบตัรเติมเงิน 25,819 23,536 
ยดีู ซือ้ เครืองโทรศพัท์ และอปุกรณ์เสริม 125 63 
ยคูอม คา่บริการจ่าย – การบํารุงรักษา Transmission Network - - 
ยเูทล คา่บริการจ่าย – การบํารุงรักษาอปุกรณ์โทรคมนาคม 1,783 3,296 
คอนเนค วนั คา่บริการจ่าย – Content Provider Application 1,109 322 
ยไูอเอช คา่เช่าจ่าย – วงจรความเร็วสงู   15 22 
ยไูอเอช คา่เช่ารับ – สถานีฐานและคา่ไฟฟ้า   4 1 
เบญจจินดา โฮลดิง้ คา่บริการจ่าย – การบํารุงรักษา Transmission Network 746 917 
ไพรเวท พร๊อพเพอร์ตี ้ คา่เช่าอาคาร 9 6 
ไอเอ็นเอ็น คา่โฆษณาประชาสมัพนัธ์จ่ายและคา่บริการจ่าย Content 

Provider Application 
72 92 

เทเลนอร์ คา่ธรรมเนียมการจดัการ 151 279 
บริษัทย่อยเทเลนอร์ คา่ธรรมเนียมการจดัการ - 2 
บริษัทย่อยเทเลนอร์ รายได้จากการให้บริการเครือข่าย - 6 
บริษัทย่อยเทเลนอร์ ต้นทนุจากการให้บริการเครือข่ายและคา่สญัญาณโทรศพัท์

ทางไกลระหวา่งประเทศ 
- 179 

บริษัทย่อยและบริษัทร่วมของ 
เทเลนอร์ 

คา่ใช้จ่ายการให้บริการข้ามแดนอตัโนมติั 7 10 

บริษัทย่อยและบริษัทร่วมของ 
เทเลนอร์ 

รายได้จากการให้บริการข้ามแดนอตัโนมติั 278 320 

ห้องเย็นและการเกษตรสากล คา่เช่าอาคาร 11 11 
ยดีู คา่บริการจ่าย – การบริหารสินค้าคงคลงั 14 10 
ยดีู ให้การสนบัสนนุคา่ใช้จ่ายทางการตลาด 34 3 
ยคูอม รายได้จากการขายสิทธิการให้บริการเติมเงิน E-Refill  182 - 
ยคูอม รายได้จากการขายบตัรเติมเงิน 243 - 
ยคูอม คา่นายหน้าจ่าย 5 - 
เศรษฐกิจ ร่วมด้วยช่วยกนั คา่โฆษณาประชาสมัพนัธ์จ่าย 9 - 
บีบี เทคโนยี คา่บริการจ่าย – การบํารุงรักษาอปุกรณ์โทรคมนาคม - 12 
เอกราย คา่เช่าจ่าย - 2 
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รายการที่ไม่อยู่ภายใต้ IPT Mandate 

หน่วย : ล้านบาท 

 รายการ ปี 2550  ปี 2551 
ไอเอ็นเอ็น คา่โฆษณาประชาสมัพนัธ์จ่าย 4 - 
ยดีู เงินปันผลรับ 30 30 
บริษัทย่อยและบริษัทร่วมของ 

เทเลนอร์ 
รายได้จากการให้บริการเครือข่าย 47 - 

บริษัทย่อยและบริษัทร่วมของ 
เทเลนอร์ 

ต้นทนุจากการให้บริการเครือข่าย 1 - 

เศรษฐกิจ ร่วมด้วยช่วยกนั คา่โฆษณาประชาสมัพนัธ์จ่าย - - 
คอนเนควนั  คา่ยกเลิกสญัญา - 200 
เอกราย คา่เช่าจ่าย 3 - 

 

11.3 มาตรการขัน้ตอนการอนุมัตกิารทาํรายการระหว่างกัน 

บริษัทได้กําหนดนโยบายและขัน้ตอนการทํารายการระหวา่งกนัเพ่ือให้รายการระหวา่งบคุคลหรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง

เป็นไปอย่างโปร่งใส และเพ่ือเป็นการรักษาผลประโยชน์ของบริษัท โดยสามารถสรุปนโยบายและขัน้ตอนดงักลา่วได้ดงันี ้

บริษัทมีนโยบายที่จะยดึมัน่ตอ่ข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศสิงคโปร์ในการดําเนินการเก่ียวกบัการทํารายการ

ระหวา่งกนัอย่างเคร่งครัด โดยข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศสิงคโปร์กําหนดให้บริษัทขอมติจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

(IPT Mandate หรือ General Mandate) เป็นการลว่งหน้าสําหรับรายการระหวา่งกนัท่ีเกิดขึน้เป็นประจําทกุปีและเป็นรายการท่ี

จําเป็นต้องทําเพ่ือสนบัสนนุการดําเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท ได้แก ่

(1) การซือ้และจําหน่ายผลิตภณัฑ์ตา่ง ๆ รวมถึง 

การซือ้และจําหน่ายผลิตภณัฑ์ด้านโทรคมนาคม (รวมถึง ชดุโทรศพัท์พร้อมซิมการ์ด (Phone Kits) บตัรเติมเงิน ซิมการ์ด ชดุเลข

หมายระบบรายเดือน (SIM Card Packages) และชุดเลขหมายระบบเติมเงิน (Starter Kits)) และการขายผลิตภัณฑ์เติมเงิน

ด้วยระบบอิเลก็ทรอนิกส์ (e-Refill) 

(2) การจดัหาบริการตา่ง ๆ รวมถึง 

• การจดัหาบริการซอ่มบํารุง (รวมถึงบริการติดตัง้) สถานีฐาน และอปุกรณ์สถานีรับสง่สญัญาณ (Cell Site) 

• การจดัหาบริการข้อมลูท่ีเป็นเนือ้หา (Content Provider Access) 

• การจดัหาบริการข้ามแดนอตัโนมติั (International Roaming) 

• การจดัหาบริการด้านการจดัการค่าใช้จ่ายและการบริการธุรกิจ 

• การจดัหาจดุเช่ือมตอ่โครงข่าย และการแบง่สว่นคา่ใช้จ่ายของบริการโทรคมนาคมระหวา่งประเทศ และ 

• การจดัหาบริการการจดัเก็บคา่ใช้บริการ (Outsource Bill-Collection Service) 

(3) การเช่าทรัพย์สินและการเช่าวงจรสื่อสารตา่ง ๆ รวมถึง 

• การเช่าวงจรสื่อสารข้อมลูความเร็วสงู (High Speed Leased Circuit) และ 

• การเช่าท่ีดิน พืน้ที่สํานกังานและคลงัสินค้า 
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(4) การจ่ายค่านายหน้าแก่บุคคลท่ีมีส่วนได้เสียในการให้บริการด้านจดัจําหน่ายหรือบริการอื่น ๆ (เช่น การจดัจําหน่าย

ผลิตภณัฑ์เติมเงินด้วยระบบอิเลก็ทรอนิกส์ของบริษัท) 

(5) การจดัหาและบํารุงรักษาบริการด้านโทรคมนาคม รวมถึงการจดัหาจดุเช่ือมต่อโครงข่าย และการแบ่งส่วนค่าใช้จ่าย

ของบริการโทรคมนาคมระหวา่งประเทศ และ 

(6) การจดัหาหรือรับผลิตภณัฑ์และ/หรือบริการอื่น ๆ ซึ่งเก่ียวข้องกบัการจดัหาหรือรับผลิตภณัฑ์และ/หรือบริการตามท่ี

ระบไุว้ในข้อ (1) ถึง (5) ข้างต้น 

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) ในกรณีท่ีมูลค่ารายการเท่ากับหรือมากกว่า 10 ล้านบาท ผู้ บริหารระดับสูงจะเป็นผู้ สอบทานและอนุมัติรายการ 

นอกจากนัน้ หน่วยงานตรวจสอบภายในจะทําหน้าท่ีตรวจสอบ การกําหนดราคารวมถึงเง่ือนไขอื่น ๆ สําหรับรายการ

ระหว่างกนันัน้ว่าเป็นไปตามเง่ือนไขการค้าปกติและก่อความเสียหายให้กบับริษัทและผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยหรือไม่ ในกรณี

ที่หน่วยงานตรวจสอบภายในเห็นวา่รายการระหวา่งกนัไม่ได้เป็นไปตามเง่ือนไขการค้าปกติ ก็จะจดัทํารายงานการสอบ

ทานรายการระหวา่งกนั (IPT Review Report) และสง่ให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นรายไตรมาส 

(3) ในกรณีท่ีมลูค่ารายการเท่ากบัหรือมากกว่า 100 ล้านบาท คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องสอบทานและอนมุติัรายการ

ก่อนที่บริษัทจะสามารถดําเนินการทําสญัญาหรือตกลงเข้าทํารายการได้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาการ

กําหนดราคาและเง่ือนไขของรายการโดยเปรียบเทียบกบัวิธีปฏิบติัทัว่ไปในอตุสาหกรรม 

นอกจากขัน้ตอนการอนมุติัท่ีกล่าวมาข้างต้นแล้ว บริษัทยงัมีระบบภายในท่ีตรวจทาน 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

กําหนดในประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบติัการของบริษัทจด

ทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกัน พ.ศ. 2546 และจัดให้มีการดําเนินการให้เป็นไปตามประกาศดังกล่าว รวมถึงให้มีอนุมัติ

รายการโดย ฝ่ายจดัการ คณะกรรมการบริษัท และท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น แล้วแตก่รณี นอกจากนี ้บริษัทได้กําหนดให้สายงาน Legal 

เป็นผู้ดูแลให้มั่นใจในการดําเนินการให้ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ท่ีกําหนดโดยตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและสํานักงาน 

ก.ล.ต. รวมถึงติดตามรายงานให้บริษัทรับทราบถึงกฏระเบียบและข้อบงัคบัท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอ   

11.4 นโยบายและแนวโน้มการทาํรายการระหว่างกนัในอนาคต 

ในอนาคตบริษัทอาจมีการเข้าทํารายการระหว่างกันตามความจําเป็นในการประกอบธุรกิจ โดยหมายความรวมถึงการ

ปฏิบติัการตา่งๆ ที่บริษัทได้ตดัสินใจที่จะไม่ดําเนินการเอง (เช่น การบริหาร ซอ่มบํารุงและติดตัง้โครงข่ายระบบสญัญาณสื่อสาร

และอุปกรณ์โทรคมนาคม การจดัจําหน่ายซิมการ์ดและบตัรเติมเงิน การรับคําปรึกษาด้านการจดัการ และการเช่าและให้เช่า



สว่นที่ 2 บริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์  บริษัท โทเท่ิล แอค็เซ็ส คอมมนูิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 

ข้อ 11 รายการระหว่างกนั 

 

 

สว่นที่ 2 หน้า 110 

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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12 ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินการ 

12.1 งบการเงนิ 

12.1.1 ช่ือผู้สอบบัญชีสาํหรับงบการเงนิของบริษัทและงบการเงนิรวม 

สําหรับงบการเงินปี 2549 

สมุาลี รีวราบณัฑิต 

ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบยีน 3970 

บจ. สํานกังาน เอนิส์ท แอนด์ ยงั 

สําหรับงบการเงินปี 2550 

สมุาลี รีวราบณัฑิต 

ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบยีน 3970 

บจ. สํานกังาน เอนิส์ท แอนด์ ยงั   

สําหรับงบการเงินปี 2551 

สมุาลี รีวราบณัฑิต 

ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบยีน 3970 

บจ. สํานกังาน เอนิส์ท แอนด์ ยงั   

12.1.2 สรุปรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา ซึ่งผู้สอบผู้สอบบัญชีได้ให้ความเห็นอย่าง
ไม่มีเง่ือนไข 

ผู้สอบบญัชีได้ให้ความเห็นสําหรับงบการเงินปี 2549 ดงันี ้

งบการเงินแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2549 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปีสิน้สดุวนั

เดียวกนัของบริษัทและบริษัทย่อย โดยถกูต้องตามท่ีควรในสาระสําคญัตามหลกัการบญัชีที่รับรองทัว่ไป  โดยงบ

การเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอ่ย และงบการเงนิเฉพาะของบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2548 และสําหรับปีสิน้สดุ

วนัเดียวกนัที่แสดงเปรียบเทียบไว้ ณ ท่ีนี ้ตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีทา่นอื่นในสํานกังานเดียวกนั ซึง่ได้แสดงความเห็น

ไว้อย่างไม่มีเง่ือนไข แตไ่ด้ให้ข้อสงัเกตเก่ียวกบัความไม่แน่นอนของผลของคดีฟ้องร้องและข้อพิพาททางการค้าบาง

ประการตามรายงานการสอบบญัชีลงวนัท่ี 8 กมุภาพนัธ์ 2549 ทัง้นี ้ได้ขอให้สงัเกตในเร่ืองคดีฟ้องร้องและข้อพิพาท

ทางการค้าตามหมายเหตปุระกอบงบการเงิน และการเปิดเผยหมายเหตปุระกอบงบการเงินท่ีอธิบายความแตกตา่ง

ระหวา่งหลกัการบญัชีที่รับรองทัว่ไปในประเทศไทยและและการปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีระหวา่งประเทศ (IFRS) 

ผู้สอบบญัชีได้ให้ความเห็นสําหรับงบการเงินปี 2550 ดงันี ้

งบการเงินแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2550 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปีสิน้สดุวนั

เดียวกนัของบริษัทและบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท โดยถกูต้องตามท่ีควรในสาระสําคญัตามหลกัการบญัชีรับรอง

ทัว่ไป โดยได้ขอให้สงัเกตในเร่ืองการเปลี่ยนนโยบายการบญัชีเก่ียวกบัการบนัทกึเงินลงทนุในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

และคดีฟ้องร้องและข้อพิพาททางการค้าตามหมายเหตปุระกอบงบการเงิน และการเปิดเผยหมายเหตปุระกอบงบ

การเงินที่อธิบายความแตกตา่งระหวา่งหลกัการบญัชีที่รับรองทัว่ไปในประเทศไทยและมาตรฐานการบญัชีสากล นัน้

ไม่ใช่ข้อมลูที่ต้องเปิดเผยในงบการเงินพืน้ฐานตามหลกัการบญัชีที่รับรองทัว่ไปในประเทศไทย แตมี่วตัถปุระสงค์เพียง

เพ่ือเป็นการให้ข้อมลูเบือ้งต้นเท่านัน้ ซึง่ผู้สอบบญัชีไม่ได้ตรวจสอบข้อมลูเหลา่นัน้ จงึไม่สามารถเสนอรายงานการสอบ

บญัชีตอ่ข้อมลูเหลา่นัน้ได้ 
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ผู้สอบบญัชีได้ให้ความเห็นสําหรับงบการเงินปี 2551 ดงันี ้

งบการเงินแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2551 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปีสิน้สดุวนั

เดียวกนัของบริษัทและบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท โดยถกูต้องตามท่ีควรในสาระสําคญัตามหลกัการบญัชีรับรอง

ทัว่ไป โดยได้ขอให้สงัเกตในเร่ืองคดีฟ้องร้องและข้อพิพาททางการค้าตามหมายเหตปุระกอบงบการเงิน และการ

เปิดเผยหมายเหตปุระกอบงบการเงินท่ีอธิบายความแตกตา่งระหวา่งหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทยและ

มาตรฐานการบญัชีสากล นัน้ไม่ใช่ข้อมลูที่ต้องเปิดเผยในงบการเงินพืน้ฐานตามหลกัการบญัชีที่รับรองทัว่ไปในประเทศ

ไทย แตมี่วตัถปุระสงค์เพียงเพ่ือเป็นการให้ข้อมลูเบือ้งต้นเท่านัน้ ซึง่ผู้สอบบญัชีไม่ได้ตรวจสอบข้อมลูเหลา่นัน้ จงึไม่

สามารถเสนอรายงานการสอบบญัชีตอ่ข้อมลูเหลา่นัน้ได้ 

12.1.3 ตารางสรุปงบการเงนิรวม 

งบดุล 

 2549 2550 2551 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

สินทรัพย์       

สินทรัพย์หมุนเวยีน       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,816.01 2 3,276.66 3 7,081.73 7 

ลกูหนีก้ารค้า-สทุธิ 2,710.31 3 3,010.13 3 2,709.39 3 

ลกูหนีก้ารค้าของกิจการที่เก่ียวข้องกนั 5,169.43 5 4,984.30 5 4,552.68 4 

เงินทดรองแก่กิจการที่เก่ียวข้องกนั 4.05 0 1.49 0 7.35 0 

สินค้าคงเหลือ-สทุธิ 80.23 0 121.53 0 110.98 0 

สินทรัพย์หมนุเวียนอื่น 1,833.52 2 2,238.47 2 2,140.49 2 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 11,613.55 12 13,595.08 13 16,602.62 16 

       

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน       

เงินฝากสถาบนัการเงิน 1.04 0 0.77 0 - 0 

เงินลงทนุในบริษัทร่วมซึง่บนัทกึโดยวิธีสว่นได้สว่นเสีย 231.06 0 239.73 0 251.95 0 

เงินลงทนุระยะยาวอื่น 199.69 0 199.60 0 199.5 0 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เก่ียวข้องกนั 0.22 0 0.45 0 0.45 0 

ลกูหนีค้า่ตอบแทนการโอนสิทธิ - สทุธิ 579.74 1 579.74 1 - 0 

ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ - สทุธิ ,407.214  5 4,858.35 5 5,725.11 5 

สิทธิการใช้อปุกรณ์รอตดับญัชี-สทุธิ 72,763.03 76 73,812.56 73 75,613.81 72 

เคร่ืองมือและอปุกรณ์สมัปทานระหวา่งติดตัง้ 1,766.24 2 2,896.73 3 1,633.10 2 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 977.37 1 1,191.54 1 346.37 0 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอื่น 2,546.95 3 3,500.58 3 4,061.85 4 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 83,472.55 88 87,280.05 87 87,832.14 84 

สินทรัพย์รวม 95,086.10 100 100,875.14 100 104,434.76 100 
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 2549 2550 2551 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

หนีส้ิน       

หนีส้ินหมุนเวียน        

เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 001,000.  1 - 0 - 0 

เจ้าหนีท้รัสต์รีซีท 1,667.88 2 50.93 0 - 0 

เจ้าหนีก้ารค้า 6,083.88 6 8,668.44 9 6,809.11 7 

เจ้าหนีก้ารค้ากิจการที่เก่ียวข้องกนั 499.32 1 755.37 1 1,885.01 2 

เงินทดรองจากบริษัทที่เก่ียวข้องกนั 43.85 0 95.80 0 139.57 0 

สว่นของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึง่ปี 5,657.60 6 1,657.60 2 3,097.20 3 

สว่นของหุ้นกู้ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึง่ปี - 0 5,500.00 5 8,000 8 

สว่นของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึง่ปี - 0 - 0 - 0 

หนีส้ินหมนุเวียนอืน่ 7,475.98 8 8,142.33 8 7,650.20 7 

รวมหนีส้นิหมุนเวียน 22,428.51 24 24,870.48 25 27,581.09 26 

       

หนีส้ินไม่หมุนเวยีน       

เงินกู้ยืมระยะยาว - สทุธิจากสว่นที่ถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึง่ปี 

10,910.91 11 9,253.30 9 10,474.90 10 

หุ้นกู้-สทุธิจากสว่นที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึง่ปี 20,000.00 21 14,500.00 14 6,500 6 

หุ้นกู้แปลงสภาพ - สทุธิจากสว่นที่ถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึง่ปี 

- 0 - 0 - 0 

สํารองผลประโยชน์พนกังาน - เงินชดเชยเมื่อออกจาก
งาน 

71.29 0 79.67 0 71.92 0 

หนีส้ินไม่หมนุเวียนอื่น 218.89 0 305.65 0 316.01 0 

รวมหนีส้นิไม่หมุนเวียน 31,201.09 33 24,138.62 24 17,362.83 17 

รวมหนีส้นิ 53,629.60 56 49,009.10 49 44,943.92 43 

       

ส่วนของผู้ถือหุ้น       

ทนุจดทะเบียน 5,114.16  4,744.16  4,744.16  

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

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

หุ้นรอการลดทนุจากการระงบัข้อพิพาท - 0 - 0 - 0 

สว่นเกินทนุที่เป็นสว่นของบริษัทย่อยซึง่เกิดจากทีบ่ริษัท
ซือ้บริษัทย่อยต่ํากวา่มลูคา่ตามบญัชี 

- 0 1,647.14 2 1,647.14 
 

2 

กําไรสะสม       

จดัสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย 535.00 1 560.06 1 560.06 1 

ยงัไม่ได้จดัสรร 15,546.60 16 21,362.96 21 28,963.66 28 

สว่นของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยของบริษัทยอ่ย 0 - 16.80 0 40.93 0 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 41 ,456.50  44 51,866.03 51 59,490.86 57 

รวมหนีส้นิและส่วนของผู้ถือหุ้น 95,086.10 100 100,875.14 100 104,434.76 100 
หมายเหตุ 
* รายการบญัชีบางรายการได้มีการจดัใหม่เพื่อให้สอดคล้องกบัการจดัประเภทรายการบญัชีของงวดปัจจบุนั 
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หมายเหตุ  
* รายการบญัชีบางรายการได้มีการจดัใหม่เพื่อให้สอดคล้องกบัการจดัประเภทรายการบญัชีของงวดปัจจบุนั 

 

 

งบกาํไรขาดทนุ 

 2549 2550 2551 

 ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

รายได้จากการขายและการให้บริการ       

รายได้จากการให้บริการโทรศพัท์  47,013.38 97 64,491.29 98    66,599.78  98 

รายได้จากการขายเคร่ืองโทรศพัท์และชดุเลขหมาย 1,159.33 2 735.21 1         727.22  1 

รายได้จากการดําเนินงานอื่น 301.17 1 363.98 1         367.52  1 

รวมรายได้จากการขายและการให้บริการ 48,473.88 100 65,590.49 100    67,694.52  100 

       

ต้นทนุขายและการให้บริการ       

ต้นทนุการให้บริการโทรศพัท์ )29,455.85(  -60 (44,341.69) -68  (44,238.71) -65 

ต้นทนุขายเคร่ืองโทรศพัท์และชดุเลขหมาย )327.05(  -1 (365.88) -1       (404.78) -1 

คา่ใช้จ่ายในการขายและการบริหาร )8,366.53(  -17 (10,269.46) -16  (11,570.85) -17 

รวมค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงาน )38,149.43(  -78 (54,977.03) -84  (56,214.34) -83 

       

กาํไรจากการดาํเนินงาน 10,324.45 22 10,613.46 16    11,480.18  1 

ดอกเบีย้รับ 133.39 0 197.90 0         426.69  1 

กําไรจากการขายเงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผื่อขาย 55.38 0 - 0                   -  0 

รายได้อื่น 142.46 0 182.25 0         120.78  0 

กําใรจากการประนีประนอมยอมความ - 0 - 0 2,420.26 4 

กําไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปลี่ยน 8.87 0 (17.40) 0         (48.84) 0 

กาํไรจากการดาํเนินงาน - สุทธ ิ 10,664.55 22 10,976.21 17    14,399.05  21 

       

ขาดทนุจากการลดทนุในบริษัทย่อย - 0 - 0         (41.98) 0 

สว่นแบง่กําไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วมตามวิธีสว่นได้

เสีย 
111.34 0 38.68 0           42.22  0 

กาํไรก่อนต้นทนุการกู้ยืมและภาษีเงนิได้ 10,775.89 22 11,014.88 17    14,399.29  21 

ต้นทนุการกู้ยืม )3,377.82(  -7 (2,327.86) -4    (1,947.82) -3 

ภาษีเงินได้นิติบคุคล )2,460.52(  -5 (2,845.76) -4    (3,126.27) -5 

ขาดทนุสทุธิสว่นที่เป็นของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยของ     

บริษัทย่อย 
- 0 0.17 0             3.90  0 

กําไรสทุธิสําหรับปี 4,937.55 10 5,841.43 9      9,329.10  14 

กาํไรสุทธต่ิอหุ้นขัน้พืน้ฐาน (บาท) 10.54  2.50            3.94   

กาํไรสุทธต่ิอหุ้นปรับลด (บาท)   10.54  2.50            3.94   
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งบกระแสเงนิสด 

 2549 2550 2551 

กระแสเงนิสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน    

กําไรสทุธิ 4,937.55 5,841.43 9,325.20 

ปรับกระทบกําไรสทุธิเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดําเนินงาน    

สว่นแบง่กําไรจากเงินลงทนุในบริษัทยอ่ยตามวิธีสว่นได้ส่วนเสีย )111.34(  (38.68) (42.22) 

กําไรจากการขายเงินลงทนุในบริษัทยอ่ย - (0.02) - 

คา่เผื่อผลขาดทนุจากสินค้าล้าสมยัเพิ่มขึน้ (ลดลง) 18.97 1.36 6.88 

คา่เผื่อหนีส้งสยัจะสญูของลกูหนีก้ารค้าเพิ่มขึน้ (ลดลง) )7.65(  174.68 (262.13) 

ตดัจําหน่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย  - - - 

คา่เผื่อหนีส้งสยัจะสญู-ลกูหนีส้ว่นลดคา่ธรรมเนียม - ทีโอที - - - 

สํารองเผื่อการด้อยคา่ของสินทรัพย์ถาวรลดลง - - - 

โอนกลบัคา่เผื่อการลดมลูคา่ของเงินลงทนุระยะยาวอื่น - - - 

ประมาณการทรัพย์สิน/หนีส้ินในอนาคต 5.24 (147.10) (24.64) 

คา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจําหน่าย 7,286.72 8,121.16 9,254.75 

คา่ตดัจําหน่ายคา่ความนิยม - - - 

โอนกลบัคา่เผื่อหนีส้งสยัจะสญู )7.00(  - (33.92) 

ตดัจําหน่ายสินทรัพย์ถาวร 5.94 3.58 0.05 

กําไรจากการขายที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ )8.86(  (11.66) 1.46 

สินทรัพย์/หนีส้ินภาษีเงินได้รอตดับญัชีเพิ่มขึน้/ลดลง )160.96(  (214.17) 841.04 

สํารองผลประโยชน์พนกังาน-เงนิชดเชยเมื่อออกจากงานเพิ่มขึน้ – ลดลง 7.67 8.38 7.76 

กําไรจากการขายเงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผื่อขาย )55.38(  - - 

กําไรสทุธิสว่นที่เป็นของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยของบริษัทย่อย  0.17 3.90 

สินทรัพย์ดําเนินงานลดลง (เพิ่มขึน้)    

ลกูหนีก้ารค้า  )480.76(  (474.51) 512.84 

ลกูหนีก้ารค้าบริษัทร่วม 58.91 240.92 436.41 

ลกูหนีก้ารค้าบริษัทที่เก่ียวข้องกนั )25.42(  (122.02) (6.32) 

เงินทดรองแก่บริษัทร่วม 0.56 - - 

เงินทดรองแก่บริษัทที่เก่ียวข้องกนั )1.75(  2.75 (4.70) 

สินค้าคงเหลือ 18.72 (42.66) 3.67 

สินทรัพย์หมนุเวียนอื่น 272.06 (302.29) (126.60) 

หนีส้ินดําเนินงานเพิ่มขึน้ (ลดลง)    

เจ้าหนีก้ารค้า 482.51 3,844.34 (994.81) 

เจ้าหนีก้ารค้าบริษัทร่วมและบริษัทที่เก่ียวข้องกนั 125.25 106.57 1.44 

เงินทดรองจากบริษัทร่วมและบริษัทที่เก่ียวข้องกนั )8.74(  30.28  

หนีส้ินหมนุเวียนอืน่ 1,775.34 680.73 452.58 

หนีส้ินไม่หมนุเวียนอื่น )17.24(  155.41 12.53 

เงนิสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงาน 14.110.34 17,942.39 19,326.35 
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 2549 2550 2551 

กระแสเงนิสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทนุ    

เงินฝากธนาคารซึง่ถึงกําหนดจ่ายคืนเกินกวา่ 3 เดือนหรือติดภาระผกูพนั

ลดลง  

- 0.27 0.21 

เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม 20.00 30.00 30.0 

เงินลงทนุระยะยาวอื่นลดลง (เพิ่มขึน้) 179.41 0.09 0.10 

ลกูหนีบ้ริษัทที่เก่ียวข้องกนัลดลง (เพิ่มขึน้) 8.65 (0.23) 33.92 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัทย่อยที่ได้จากการแลกหุ้น - 1,654.20 - 

ซือ้ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ )684.78(  (1,212.68) (1,881.89) 

เงินรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ 21.39 12.03 7.34 

เงินสดจ่ายจากการซือ้เงินลงทนุในบริษัทย่อย - (32.40) - 

เงินสดรับจากการขายเงินลงทนุในบริษัทย่อย - 0.49 - 

เงินรับจากการขายหุ้นของบริษัทที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - 

เงินสดรับ (จ่าย)จากการลดทนุในบริษัทย่อย - - (6.1) 

ซือ้สิทธิการใช้อปุกรณ์รอตดับญัชีและเคร่ืองมือและอปุกรณ์สมัปทาน

ระหวา่งติดตัง้  

)11,216.72(  (9,989.98) (7,767.66) 

เงินมดัจําและเงินจ่ายลว่งหน้าเพื่อการจดัซือ้และติดตัง้อปุกรณ์สมัปทาน

ลดลง (เพิ่มขึน้) 

441.05 (309.93) 372.08 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอื่นเพิ่มขึน้ )1,574.83(  (1,271.77) (1,639.13) 

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน )12,805.83(  (11,119.91) (10,903.13) 

    

กระแสเงนิสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงนิ    

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

เจ้าหนีท้รัสต์รีซีทเพิ่มขึน้ (ลดลง)  )422.69(  (1,616.94) (50.93) 

เงินรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว 11,812.82 - 5,758.40 

เงินรับจากการออกหุ้นกู้สกลุเงินบาท 6,000.00 - - 

ชําระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว )158.81(  (5,657.60) (3,097.20) 

ต้นทนุในการออกหุ้นเพิ่มทนุ - - - 

ชําระคืนหุ้นกู้แปลงสภาพ )37.94(  - - 

เงินรับจากการขายหุ้นเพิ่มทนุสทุธิ - 2,912.70 - 

ชําระคืนหุ้นกู้  )15,448.70(  - (5,500.00) 

เงนิสดสุทธิจาก )ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงนิ )655.32(  (5,361.84) (4,618.14) 

    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สทุธิ 649.19 1,460.64 3,805.07 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด 1,166.83 1,816.01 3,276.66 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิน้งวด 1,816.02 3,276.66 7,081.73 

เงินสดจ่ายระหวา่งงวดสําหรับ    

ดอกเบีย้จ่าย 3,454.28 1,954.09 1,862.29 

ภาษีเงินได้นิติบคุคล 1,280.82 3,549.66 3,009.60 
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สรุปอัตราส่วนทางการเงนิ 

 2549 2550 2551 

อัตราส่วนสภาพคล่อง    

อตัราสว่นสภาพคล่อง 0.52 0.55 0.60 

อตัราสว่นสภาพคล่องหมนุเร็ว 0.43 0.45 0.52 

อตัราสว่นสภาพคล่องกระแสเงินสด 0.52 0.76 1.29 

อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า – รวม(1) 5.44 5.80 5.45 

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย (วนั) - รวม 66.22 62.06 66.00 

อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า – ยดีู(2) 5.43 5.17 5.45 

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย (วนั) – ยดีู 66.27 69.63 66.06 

อตัราสว่นหมนุเวียนสินค้าคงเหลือ 3.30 3.63 3.48 

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วนั) 109.06 99.26 103.40 

อตัราสว่นหมนุเวียนเจ้าหนี ้(3) 4.72 4.57 6.17 

ระยะเวลาชําระหนี ้(วนั)  66.34 78.77 58.39 

Cash Cycle 108.94 82.55 111.01 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร    

อตัราสว่นกําไรขัน้ต้น 38.56% 31.83% 34.05% 

อตัราสว่นกําไรสทุธิ 10.16% 8.91% 13.78% 

อตัราสว่นผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น 12.66% 12.52% 20.00% 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน    

อตัราสว่นผลตอบแทนจากสินทรัพย์ 5.42% 5.96% 9.09% 

อตัราสว่นผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร 16.40% 18.03% 23.24% 

อตัราการหมนุของสินทรัพย์ 0.53 0.67 0.71 

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงนิ 

อตัราสว่นหนีส้ินต่อสว่นของผู้ ถือหุ้น(4) 

   

0.86 0.53 0.35 

อตัราสว่นความสามารถในการชําระดอกเบีย้(5) 5.67 8.66 12.72 

อตัราสว่นความสามารถชําระภาระผกูพนั (Cash Basis)  1.12 1.08 1.11 

อตัราสว่นการจ่ายเงินปันผล 0 30% 38% 

มลูคา่ที่ตราไว้ (บาท) 10.00 2.00 2.00 

มลูคา่ตามบญัชี (บาท) 90.51 21.90 25.12 

กําไรขัน้ต้นตอ่หุ้น (บาท) 10.54 2.50 3.94 

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 

แม้ว่าภาวะการแข่งขนัในตลาดมีความรุนแรงมากขึน้ บริษัทยงัคงเน้นจดุยืนด้านการให้บริการด้วยความเป็นมิตรต่อลกูค้า การ

พฒันานวตักรรมด้านการบริการต่างๆ โดยมุ่งเน้นการนําเสนอท่ีตรงกับความต้องการและการดําเนินชีวิตของลกูค้า และการ

ให้บริการท่ีมีความคุ้มค่าอย่างต่อเน่ือง พร้อมกบัการนําเสนอบริการท่ีเจาะกลุม่เฉพาะของลกูค้าท่ีมีความต้องการแตกต่างจาก

กลุ่มอื่นๆ อีกทัง้พฒันาคณุภาพของโครงข่ายให้ครอบคลมุพืน้ท่ีมากขึน้และเพียงพอต่อปริมาณการใช้งานของลกูค้า ตลอดจน

การขยายช่องทางการจดัจําหน่ายเพ่ือกระจายสินค้าและบริการของบริษัทไปยงัลกูค้าได้อย่างทัว่ถึง โดยมีวตัถปุระสงค์หลกัเพ่ือ

รักษาและเพ่ิมส่วนแบง่ทางการตลาดทัง้ในด้านจํานวนผู้ใช้บริการและด้านรายได้จากการให้บริการ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพให้กบั

องค์กร ที่ผ่านมาบริษัทสามารถบริหารและจดัการให้เกิดการเติบโตของรายได้อย่างต่อเน่ือง และการบริหารจดัการด้านต้นทนุท่ี

มีประสิทธิภาพมากขึน้ สง่ผลให้บริษัทมีกําไรสทุธิเพ่ิมขึน้อย่างมีนยัสําคญั อีกทัง้ฐานะทางการเงินของบริษัทก็มีความแข็งแกร่ง

เพ่ิมขึน้พร้อมกบัมีสดัสว่นของหนีส้ินสทุธิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นที่ดีขึน้ด้วย 

ในต้นปี 2550 การเร่ิมคิดค่าเช่ือมต่อโครงข่าย (“IC”) ส่งผลให้อุตสาหกรรมโทรคมนาคมของไทยเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ผู้

ให้บริการทกุรายจงึต้องทําการปรับตวัให้เข้ากบัสภาพแวดล้อมใหม่ และมีความระมดัระวงัเพ่ิมขึน้ในการนําเสนออตัราค่าโทรที่

ถกูมากเหมือนในช่วงสองสามปีที่ผ่านมา ซึง่ส่งผลให้ภาวการณ์แข่งขนัโดยรวมปรับตวัดีขึน้อย่างต่อเน่ืองตลอดทัง้ปี นอกจากนี ้

การคิดอตัราค่าโทรยังถูกแบ่งออกเป็นการโทรในเครือข่ายท่ีมีค่าโทรถูกกว่าและการโทรออกนอกเครือข่าย นอกจากจะทําให้

ปริมาณการโทรในเครือข่าย และจํานวนผู้ ใช้บริการท่ีใช้สองเลขหมายเพ่ิมขึน้อย่างมาก ซึง่ส่งผลกระทบทางลบกบัรายได้เฉลี่ย

ต่อเลขหมายต่อเดือนในปีท่ีผ่านมาแล้ว ยังทําให้ให้จํานวนผู้ ใช้บริการเพ่ิมขึน้อย่างมาก และทําให้ภาระต้นทุนการเช่ือมต่อ

โครงข่ายสทุธิลดลงตลอดทัง้ปี 

ในปี 2551 แม้ว่าการเติบโตของจํานวนผู้ ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีในประเทศไทยจะชะลอตัวลง แต่อัตราส่วนผู้ ใช้บริการ

ดงักลา่วตอ่ประชากรรวมยงัคงผ่านร้อยละ 95  ไปได้ ดีแทคมีจํานวนผู้ใช้บริการเพ่ิมขึน้สทุธิทัง้ปีประมาณ 2.9  ล้านรายซึง่เป็นไป

ตามเป้าหมายท่ีตัง้ไว้ แม้ว่าอตัราการขยายตวัจะลดลงในช่วงปลายปีก็ตาม การเพ่ิมขึน้ของจํานวนผู้ใช้บริการมีสาเหตหุลกัมา

จากทัง้การขยายเครือข่ายในพืน้ที่ต่างจงัหวดั และการแข่งขนัที่เพ่ิมสงูขึน้ในสว่นของการโทรในเครือข่าย ซึง่ส่งผลให้รายได้จาก

การให้บริการชะลอตวัลงเม่ือเทียบกบัตวัเลขในอดีต 

สถานการณ์ทางการเมืองในประเทศท่ีไม่แน่นอน และวิกฤตการณ์ทางการเงินโลกส่งผลโดยตรงกบัภาวะเศรษฐกิจในประเทศ

ไทย โดยเฉพาะในภาคธุรกิจการท่องเท่ียวและการส่งออก ซึง่มีส่วนสําคญัในการขบัเคลื่อนเศรษฐกิจไทยได้รับผลกระทบอย่าง

หนัก จึงมีผลทําให้ความเช่ือมั่นของผู้ บริโภคและภาคธุรกิจอยู่ในระดับต่ําตลอดทัง้ปี อย่างไรก็ตาม ภาวะการแข่งขันใน

อตุสาหกรรมก็ยงัคงไม่รุนแรงเท่ากบัในอดีตเน่ืองจากการเร่ิมใช้การเช่ือมตอ่โครงข่ายในต้นปี 2550 

เม่ือวนัที่ 30  พฤษภาคม  2551 ดีแทคได้บรรลขุ้อตกลงอย่างฉนัท์มิตร เพ่ือเข้าทําสญัญาประนีประนอมยอมความ จํานวน 3.0 

พนัล้านบาท กบั บริษัท ดิจิตอล โฟน จํากดั (“ดีพีซี”) สง่ผลให้ดีแทคบนัทกึกําไรก่อนภาษีจากธุรกรรมนีจํ้านวน 2.4 พนัล้านบาท 

ในปี 2551  ดีแทคมีจํานวนผู้ ใช้บริการเพ่ิมขึน้สทุธิจํานวน 2.9  ล้านราย ส่งผลให้จํานวนผู้ ใช้บริการรวมทัง้หมด ณ สิน้ปี เป็น 

18.7 ล้านราย สําหรับรายได้ค่าบริการท่ีไม่รวมค่าเช่ือมต่อโครงข่ายเพ่ิมขึน้ร้อยละ 3.3 จากปีก่อน เน่ืองจากจํานวนผู้ ใช้บริการ

และรายได้จากบริการเสริมท่ีเพ่ิมขึน้ ส่วนรายได้รวมเพ่ิมขึน้ร้อยละ 3. 3 จากรายได้ค่าเช่ือมต่อโครงข่ายที่มากขึน้ 1 เดือนในปีนี ้

สําหรับ EBITDA เพ่ิมขึน้ร้อยละ 22.8  จากปีก่อน ส่วนใหญ่จากการบนัทึกกําไรจากดีพีซี และร้อยละ 10.0  หากไม่รวมกําไรจาก

ดีพีซี เน่ืองจากรายได้การให้บริการเพ่ิมขึน้ และค่าเช่ือมต่อโครงข่ายสทุธิท่ีปรับตวัดีขึน้ ส่งผลให้ EBITDA margin เพ่ิมขึน้เป็น

ร้อยละ 34.0  และร้อยละ 30.4  หากไม่รวมกําไรจากดีพีซี   

ในส่วนประเด็นด้านกฎหมาย ในเดือนมกราคม 2552 กทช .มีคําชีข้าดสัง่ให้ทีโอทีและดีแทคดําเนินการทําสัญญาเช่ือมต่อ

โครงข่ายระหว่างกันโดยให้มีผลในทันที ส่วนการเช่ือมต่อโครงข่ายกับฮัทช์ ยังอยู่ภายใต้กระบวนการการพิจารณาของ

คณะกรรมการวินิจฉยัข้อพิพาท (ภายใต้ กทช.) 
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12.2.2 สรุปภาพรวมผลการดาํเนินงานของปี 2551 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2551 บริษัทมีจํานวนลกูค้ารวมทัง้สิน้ 18,682,076 ราย โดยร้อยละ 87 เป็นลกูค้าในระบบเติมเงิน โดย

ลกูค้าเพ่ิมขึน้สทุธิจากสิน้ปี 2550 คิดเป็นจํานวน 2,910,050 ราย ซึง่คิดเป็นอตัราการเติบโตร้อยละ 18 เม่ือเปรียบเทียบกบัสิน้ปี 

2550 ที่ผ่านมา บริษัทมีสว่นแบง่ทางการตลาดคิดเป็นร้อยละ 30 

12.2.3 การวิเคราะห์ผลการดาํเนินงานสาํหรับปี  2549 ถงึปี 2551 

รายการ 2549 2550 2551 

 ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้จากการขายและการให้บริการ       

รายได้จากการให้บริการโทรศพัท์ 47,013 97 64,491 98 66,600 98 

รายได้จากการขายเคร่ืองโทรศพัท์และชดุเลขหมาย  1,159 2 735 1 727 1 

รายได้จากการดําเนินงานอื่น 301 1 364 1 368 1 

รวมรายได้จากการขายและการให้บริการ 48,473 100 65,590 100 67,695 100 

ต้นทนุการขายและการให้บริการ       

ต้นทนุจากการให้บริการโทรศพัท์ ),45529(  )60(  (44,342) (68) (44,239) (65) 

ต้นทนุจากการขายเคร่ืองโทรศพัท์และชดุเลขหมาย  )327(  )1(  (366) (1) (405) (1) 

รวมต้นทนุการขายและการให้บริการ )29,782(  )61(  (44,708) (68) (44,644) (66) 

คา่ใช้จ่ายในการขายและการบริหาร )8,367(  )17(  (10,269) (16) (11,571) (17) 

กําไรจากการดําเนินงาน  10,324 22 10,613 16 11,480 1 

ดอกเบีย้รับ 133 0 197 3 427 1 

กําไรจากการขายเงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผื่อขาย 56 0 -  - 0 

รายได้อื่น 142 0 182 0 121 0 

กําไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปลี่ยน 9 0 (17) 0 (49) 0 

สว่นแบง่กําไร (ขาดทนุ) จากบริษัทร่วมตามวิธีสว่นได้เสีย 111 0 39 0 42 0 

ต้นทนุการกู้ยืม )3,378(  )7(  (2,328) (4) (1,948) (3) 

ภาษีเงินได้นิติบคุคล )2,460(  )5(  (2,846) (4) (3,126) (5) 

ขาดทนุสทุธิสว่นที่เป็นของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยของบริษัทย่อย - - 0.17 0 3.90 0 

กาํไรสุทธิ 4,937 10 5,841 9 9,329 14 

 

การวิเคราะห์ผลการดาํเนินงานเปรียบเทยีบระหว่างปี 2549 และปี 2550 

ด้านรายได้ 

ปี 2550 เป็นปีที่เร่ิมมีการใช้ระบบเช่ือมต่อโครงข่าย ส่งผลให้การแข่งขันด้านราคามีไม่มากนัก เน่ืองจากผู้ ให้บริการมีภาระ

ต้นทนุระบบเช่ือมต่อโครงข่ายสําหรับการโทรออกนอกเครือข่าย จึงทําให้ไม่สามารถคิดอตัราค่าโทรต่ํากว่าต้นทนุท่ีได้รับความ

เห็นชอบจาก กทช. และด้วยความแข็งแกร่งของบริษัทท่ียังคงเน้นจุดยืนในด้านการให้บริการด้วยความเป็นธรรมและการ

ให้บริการท่ีมีความคุ้มค่าต่อลกูค้าอย่างต่อเน่ือง อีกทัง้พฒันาคณุภาพของโครงข่ายให้ครอบคลมุพืน้ท่ีมากขึน้และเพียงพอต่อ

ปริมาณการใช้งานของลกูค้า ตลอดจนการขยายช่องทางการจดัจําหน่ายเพ่ือกระจายสินค้าและบริการของบริษัทไปยงัลกูค้าได้

อย่างทัว่ถึง ทําให้บริษัทมีผลการดําเนินงานท่ีน่าพึงพอใจ ฐานลกูค้าเติบโตอย่างต่อเน่ือง ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2550  บริษัทมี

จํานวนลกูค้ารวมทัง้สิน้ 15,772,026 ราย โดยร้อยละ 87 เป็นลกูค้าในระบบเติมเงิน โดยลกูค้าเพ่ิมขึน้สทุธิจากสิน้ปี 2549 คิด

เป็นจํานวน 3,496,528 ราย ซึ่งคิดเป็นอตัราการเติบโตร้อยละ 29 เม่ือเปรียบเทียบกับสิน้ปี 2549 ท่ีผ่านมา บริษัทมีส่วนแบ่ง

ทางการตลาดคิดเป็นร้อยละ 29.7 
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สําหรับรายได้จากการให้บริการโทรศพัท์ในปี 2550 เท่ากบั 64,491 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 98 ของรายได้รวม เพ่ิมขึน้ร้อย

ละ 37 จากปีก่อนซึง่เท่ากบั 47,013 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดงันี ้

(1) จํานวนลกูค้าเพ่ิมขึน้สทุธิ ณ สิน้ปี 2550 มีจํานวน 3,496,528 ราย หรือมีอตัราการเติบโตร้อยละ 29 จากปี 2549 ส่วน

ใหญ่เป็นลูกค้าระบบเติมเงิน โดย ณ สิน้ปี 2550 บริษัทมีจํานวนลูกค้าระบบรายเดือนและระบบเติมเงินเท่ากับ 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 มีสาเหตหุลกัมาจากการขยายฐานลกูค้าอย่าง

ต่อเน่ือง ทัง้นีร้ายได้เฉลี่ยต่อลกูค้าในระบบเติมเงินและระบบรายเดือนลดลงจากปีก่อน สาเหตุหลกัมาจากการขยาย

ฐานลกูค้าในยงัพืน้ท่ีตา่งจงัหวดัซึง่มีอตัราการใช้ท่ีต่ํากวา่ 

(3) รายได้จากค่าบริการเสริม เพ่ิมขึน้ร้อยละ 33 เน่ืองจากปริมาณการใช้บริการด้านข้อมูล เช่น SMS MMS และ CPA 

เพ่ิมขึน้อย่างมีนยัสําคญั โดยรายได้จากคา่บริการเสริมคิดเป็นร้อยละ 8 ของรายได้จากการให้บริการโทรศพัท์ 

รายได้จากการให้บริการด้านเสียงและรายได้จากคา่บริการเสริมดงักลา่วตาม (2) และ (3) ได้รวมอยู่ในรายได้เฉลี่ยตอ่เลขหมาย

ตอ่เดือน (ARPU) ในตารางดงัตอ่ไปนี ้

รายได้เฉลี่ยต่อเลขหมายต่อรายต่อเดือน (บาท) 2549 2550 +/- 

ระบบรายเดือน 809 688 -15% 

ระบบเติมเงิน 269 219 -19% 

รวม 356 287 -19% 

 

(4) รายได้จากบริการข้ามแดนอตัโนมติั เพ่ิมขึน้ร้อยละ 4 จากปี 2549 และ รายได้จากบริการข้ามแดนอตัโนมติัคิดเป็นร้อย

ละ 4 ของรายได้จากการให้บริการโทรศพัท์  

(5) รายได้จากการเช่ือมต่อโครงข่าย คือรายได้ท่ีได้จากผู้ให้บริการรายอื่นในการโทรเข้ามายงัเครือข่ายบริษัท ซึง่รายได้จาก

การให้บริการเปรียบเทียบระหวา่งการรวม IC และไม่รวม IC แสดงในตารางดงัตอ่ไปนี ้

รายได้เฉลี่ยต่อเลขหมายต่อรายต่อเดือน (บาท) ไม่รวม IC รวม ส่วนเพิ่มร้อยละ 

ระบบรายเดือน ไม่รวม IC รวม ส่วนเพิ่มร้อยละ 

ระบบเติมเงิน 688 823 20% 

รวม 219 297 36% 

 

(6) รายได้จากการขายเคร่ืองโทรศพัท์และชดุเลขหมายในปี 2550 ลดลงร้อยละ 37 จากราคาชดุเลขหมายในระบบเติมเงิน

ที่ลดลงจากปีก่อน 

(7) รายได้จากการดําเนินงานอื่น ประกอบด้วยรายได้จากการให้เช่าวงจร Transmission ท่ีเพ่ิมขึน้ ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 

Franchise รายได้จากการให้บริการการซ่อม และอื่นๆ โดยรายได้จากการดําเนินงานอื่นเพ่ิมขึน้ร้อยละ 21 จากการ

ให้บริการโทรศพัท์ทางไกลระหวา่งประเทศ 
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ด้านต้นทุน 

ต้นทนุจากการให้บริการโทรศพัท์ปี 2550 จํานวน 44,342 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ประมาณร้อยละ 51 จากปีก่อน โดยมีปัจจยัหลกั

ดงันี ้ 

(1) ค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกับสัญญาร่วมการงานลดลงร้อยละ 27 เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงอัตราการคํานวณค่า

เช่ือมโยงโครงข่ายโทรคมนาคม (AC) ตามข้อตกลงเดิมที่ทํากบัทีโอที ไปเป็นอตัราค่าเช่ือมตอ่เครือข่าย (IC) ที่ได้รับการ

อนมุติัจาก กทช. แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทก็ต้องจ่ายค่าส่วนแบ่งรายได้ให้กบั กสท. เพ่ิมขึน้เน่ืองจากรายได้สทุธิหลงัหกั

ค่าใช้จ่ายสทุธิจากการเช่ือมต่อเครือข่ายเพ่ิมขึน้จากการเปลี่ยนอัตราการคิดดงักล่าว (ค่าเช่ือมต่อเครือข่าย (IC) กับ 

TOT อยู่ในหมวด 3 (“ค่าเช่ือมต่อโครงข่าย” ) 

(2) คา่การตดัจําหน่ายของสิทธิการใช้อปุกรณ์ที่ใช้ในการดําเนินงานสนบัสนนุการให้บริการวิทยคุมนาคม เพ่ิมขึน้ร้อยละ14 

จากปี 2549 อันเป็นผลมาจากการขยายเครือข่ายระบบเซลลูล่าร์และเพ่ิมความสามารถในการรองรับของชุมสาย 

ตลอดจนมีการตดัจําหน่ายด้วยระยะเวลาที่เหลือในอายสุญัญาร่วมการงานที่สัน้ลง โดย ณ สิน้ปี 2550 บริษัทมีจํานวน

สถานีฐาน 8,166 สถานี เพ่ิมขึน้ 963  สถานีภายในปี 2550  

 2549 2550 

จํานวนสถานีฐาน 7,203 8,166 

 

(1) คา่เช่ือมต่อโครงข่าย (“IC”) ประกอบด้วย ค่า IC ระหวา่งดีแทค กบั ทีโอที (IC-TOT) และค่า IC ระหว่างดีแทค กบั AIS 

และ True Move (IC-AIS & True Move) 

IC-TOT คือ ค่าปริมาณการโทรผ่านเครือข่ายทีโอทีไปยงัผู้ ให้บริการปลายทางอื่น หกัยอดสทุธิของปริมาณการโทรเข้า

ออกระหว่างดีแทคกับทีโอที โดย IC-TOT ลดลงอย่างต่อเน่ืองในปี 2550 เน่ืองจาก ดีแทคหยุดการคิดค่าเชือมต่อ

โครงข่ายกับทีโอทีตัง้แต่วนัที่ 8 พฤศจิกายน 2550 หลงัจากบริษัทบอกยกเลิกสญัญาการเช่ือมโยงโครงข่ายกับทีโอที 

ทัง้นี ้IC-TOT คิดเป็นร้อยละ 4 ของต้นทนุการให้บริการโทรศพัท์ 

IC-AIS & True Move คิดเป็นร้อยละ 38 ของต้นทนุการให้บริการโทรศพัท์  

(2) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานอื่น คิดเป็นร้อยละ 15 ของต้นทุนการให้บริการรวม ได้แก่ ต้นทนุการผลิตบตัรเติมเงินและ

ค่าธรรมเนียมจากการขายบตัรเติมเงินท่ีให้กับยูดี ค่าใช้จ่ายท่ีต้องชําระให้แก่ผู้ ให้บริการในต่างประเทศท่ีเก่ียวข้องใน

การให้บริการข้ามแดนอตัโนมติั ค่าเช่าสถานี ค่าสาธารณูปโภค และค่าซ่อมบํารุง ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานอื่นรวม

สําหรับปี  2550 เพ่ิมขึน้ ร้อยละ 4 จากปี 2549 ส่วนใหญ่ มาจากการเพ่ิมขึน้ของต้นทุนด้านค่าเช่าสถานี ค่า

สาธารณปูโภค และคา่ซอ่มบํารุง จากจํานวนสถานีฐานที่เพ่ิมขึน้ 

ต้นทนุจากการขายเคร่ืองโทรศพัท์และชดุหมายเลข 

ต้นทนุของเคร่ืองโทรศพัท์และชดุเลขหมายเพ่ิมขึน้ร้อยละ 12 จากปี 2549 เป็น 366 ล้านบาทในปี 2550 จากจํานวนผู้ใช้บริการ

ที่เพ่ิมขึน้จากปีก่อน 

กําไรข้ันต้น 

บริษัทมีกําไรขัน้ต้นเพ่ิมขึน้จาก 18,691 ล้านบาทในปี 2549 เป็น 20,883 ล้านบาทในปี 2550 คิดเป็นการเพ่ิมขึน้ร้อยละ 12 โดย

เพ่ิมขึน้จากฐานรายได้ท่ีมากขึน้ตามการขยายตวัของธุรกิจ หากพิจารณาอตัรากําไรขัน้ต้นของการให้บริการโทรศพัท์จะเห็นได้

วา่อตัรากําไรขัน้ต้นลดลงจากร้อยละ 37 ในปี 2549 เป็นร้อยละ 31 ในปี 2550 โดยสาเหตหุลกัเกิดจากฐานรายได้ท่ีเพ่ิมขึน้จาก

การรวมรายได้จากคา่เช่ือมตอ่โครงข่าย  
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ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร 

คา่ใช้จ่ายในการขายและการบริหารเท่ากบั 10,269 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ร้อยละ 23 จากปีก่อน เป็นผลมาจากสาเหตตุอ่ไปนี ้

(1) ค่าใช้จ่ายจากการบริหารงานทั่วไปเพ่ิมขึน้ร้อยละ 31 จากปี 2549 ส่วนใหญ่เกิดจากการว่าจ้างพนักงานใหม่เพ่ิมขึน้ 

คา่ใช้จ่ายจากการบริหารงานทัว่ไปรวมคิดเป็นร้อยละ 8 ของรายได้รวม  

(2) ค่าใช้จ่ายทางการขายและการตลาดเพ่ิมขึน้ร้อยละ 9 จากปี 2549 เน่ืองจากในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2550 บริษัทมี

กิจกรรมทางการตลาดสําหรับปรับเปลี่ยนภาพลกัษณ์ของบริษัท โดยคิดเป็นร้อยละ 5 ของรายได้รวม  

(3) คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู เพ่ิมขึน้เป็นร้อยละ 5 ในปี 2550 จากร้อยละ 2 ในปีก่อน เน่ืองจากบริษัทพยายามตดัลกูค้าด้อย

คณุภาพจากระบบรายเดือน 

รายได้อื่น  

รายได้อื่นในปี 2550 เพ่ิมขึน้เป็น182 ล้านบาท หรือร้อยละ 28 จากปีก่อน 

ต้นทุนการกู้ยืม  

ต้นทนุการกู้ยืมในปี 2550 ลดลงร้อยละ 31 เน่ืองมาจากการลดลงของจํานวนหนีแ้ละการจ่ายคืน Yankee Bond ที่มีดอกเบีย้สงู 

กําไรก่อนหกัดอกเบี้ย ภาษี ค่าเส่ือมราคา และค่าใช้จ่ายตัดจาํหน่าย (EBITDA)  

ในปี 2550 บริษัทมี EBITDA เท่ากับ 18,893 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ร้อยละ 6 จากปีก่อน อย่างไรก็ตาม อตัรากําไรก่อนหกัดอกเบีย้ 

ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าใช้จ่ายตดัจําหน่าย (EBITDA Margin) ลดลงเป็นร้อยละ 29 ส่วนใหญ่เกิดจากฐานรายได้ท่ีเพ่ิมขึน้

จากการรวมรายได้คา่เช่ือมตอ่โครงข่าย 

กําไรสุทธิ  

บริษัทมีกําไรสทุธิสําหรับปี 2550 เท่ากบั 5,841 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ร้อยละ18 จากปีก่อน กําไรสทุธิตอ่หุ้นเท่ากบั 2.5 บาท ในขณะ

ที่อตัรากําไรสทุธิลดลงจาก ร้อยละ 10 เป็นร้อยละ 9 ซึง่เป็นผลจากฐานรายได้ท่ีเพ่ิมขึน้จากการรวมรายได้คา่เช่ือมตอ่โครงข่าย 

อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น 

ในปี 2550 บริษัทมีอตัราผลตอบแทนตอ่ผู้ ถือหุ้นร้อยละ 12.52  

การวิเคราะห์ผลการดาํเนินงานเปรียบเทยีบระหว่างปี 2550 และปี 2551 

ด้านรายได้ 

ในปี 2551 แม้ว่าการเติบโตของจํานวนผู้ ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีในประเทศไทยจะชะลอตัวลง แต่อัตราส่วนผู้ ใช้บริการ

ดังกล่าวต่อประชากรรวมยังคงผ่านร้อยละ 95 ไปได้ แม้ว่าอัตราการขยายตัวจะลดลงในช่วงปลายปีก็ตาม การเพ่ิมขึน้ของ

จํานวนผู้ใช้บริการมีสาเหตหุลกัมาจากทัง้การขยายเครือข่ายในพืน้ท่ีต่างจงัหวดั และการแข่งขนัท่ีเพ่ิมสงูขึน้ในสว่นของการโทร

ในเครือข่าย ซึง่ส่งผลให้รายได้จากการให้บริการชะลอตวัลงเม่ือเทียบกบัตวัเลขในอดีต สถานการณ์ทางการเมืองในประเทศท่ี

ไม่แน่นอน และวิกฤตการณ์ทางการเงินโลกส่งผลโดยตรงกับภาวะเศรษฐกิจในประเทศไทย โดยเฉพาะในภาคธุรกิจการ

ท่องเท่ียวและการส่งออก ซึง่มีส่วนสําคญัในการขบัเคลื่อนเศรษฐกิจไทยได้รับผลกระทบอย่างหนกั จึงมีผลทําให้ความเช่ือมัน่

ของผู้บริโภคและภาคธุรกิจอยู่ในระดบัต่ําตลอดทัง้ปี อย่างไรก็ตาม ภาวะการแข่งขนัในอตุสาหกรรมก็ยงัคงไม่รุนแรงเท่ากบัใน

อดีตเน่ืองจากการเร่ิมใช้การเช่ือมตอ่โครงข่าย (IC) ในต้นปี 2550 

ฐานลกูค้าเติบโตอย่างต่อเน่ือง ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2551 บริษัทมีจํานวนลกูค้ารวมทัง้สิน้ 18,682,076 ราย โดยร้อยละ 87 

เป็นลกูค้าในระบบเติมเงิน โดยลกูค้าเพ่ิมขึน้สทุธิจากสิน้ปี 2550 คิดเป็นจํานวน 2,910,050 ราย ซึง่คิดเป็นอตัราการเติบโตร้อย

ละ 18 เม่ือเปรียบเทียบกับสิน้ปี 2550 ท่ีผ่านมา บริษัทมีส่วนแบ่งทางการตลาดคิดเป็นร้อยละ 30สําหรับรายได้จากการ
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ให้บริการโทรศัพท์ในปี 25 51 เท่ากับ 66,660 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 98 ของรายได้รวม เพ่ิมขึน้ร้อยละ 3 จากปีก่อนซึ่ง

เท่ากบั 64,491 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดงันี ้

(1) จํานวนลกูค้าเพ่ิมขึน้สทุธิ ณ สิน้ปี 2551 มีจํานวน 2,910,050 ราย หรือมีอตัราการเติบโตร้อยละ 18 จากปี 2550 ส่วน

ใหญ่เป็นลูกค้าระบบเติมเงิน โดย ณ สิน้ปี 2551 บริษัทมีจํานวนลูกค้าระบบรายเดือนและระบบเติมเงินเท่ากับ 2.5 

ล้านรายและ 16.2 ล้านรายตามลําดบั 

จาํนวนผู้ใช้บริการ (เลขหมาย) 2550 2551 +/- 

ระบบรายเดือน 2,072,745 2,469,866 -19% 

ระบบเติมเงิน 13,699,281 16,212,210 +18% 

รวม 15,772,026 18,682,076 +18% 

 

(2) รายได้จากการบริการเสียง ในปี 2551 ลดลงร้อยละ 2.1 จากการใช้งานท่ีน้อยลงเน่ืองจากเศรษฐกิจท่ีชะลอตวั และคิด

เป็นร้อยละ 58.7 ของรายได้จากการให้บริการ  

(3) รายได้จากบริการเสริม (“VAS”) ในปี 2551 เพ่ิมขึน้ถึงร้อยละ 39.0 จากปีก่อน จากการใช้งานด้านข้อมลูท่ีเพ่ิมสงูขึน้ 

และคิดเป็นร้อยละ 10.8 ของรายได้จากการให้บริการ  

รายได้จากการให้บริการด้านเสียงและรายได้จากคา่บริการเสริมดงักล่าวตาม (2) และ (3) ได้รวมอยู่ในรายได้เฉลีย่ตอ่เลขหมาย

ตอ่เดือน (ARPU) ในตารางดงัตอ่ไปนี ้

รายได้เฉลี่ยต่อเลขหมายต่อรายต่อเดือน (บาท) 2550 2551 +/- 

ระบบรายเดือน 688 580 -16% 

ระบบเติมเงิน 219 191 -13% 

รวม 287 237 -17% 

 

(4) รายได้จากบริการเครือข่ายระหว่างประเทศ (“IR”) เพ่ิมขึน้ร้อยละ 5.6 จากปีก่อนและคิดเป็นร้อยละ 3.5 ของรายได้จาก

การให้บริการ ซึง่อยู่ในระดบัเดียวกบัปี 2550 

(5) รายได้จากคา่เช่ือมตอ่โครงข่าย (“IC” ) เพ่ิมขึน้ร้อยละ 3.5 จากรายได้ค่าเช่ือมตอ่โครงข่ายที่มากขึน้ 1 เดือนในปีนี ้และ

คิดเป็นร้อยละ 22.3 ของรายได้จากการให้บริการ ซึง่อยู่ในระดบัเดียวกบัปี 2550  

รายได้เฉล่ียต่อเลขหมายต่อรายต่อเดือน (บาท) ไม่รวม IC รวม ส่วนเพิ่มร้อยละ 

ระบบรายเดือน 580 711 23% 

ระบบเติมเงิน 191 255 34% 

รวม 237 309 30% 
 

(6) รายได้จากการขายเคร่ืองโทรศพัท์และชดุเลขหมายในปี 2551 ลดลงร้อยละ 1  

(7) รายได้จากการดําเนินงานอื่น ประกอบด้วยรายได้จากการให้เช่าวงจร Transmission ท่ีเพ่ิมขึน้ ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 

Franchise รายได้จากการให้บริการการซอ่ม และอื่นๆ โดยรายได้จากการดําเนินงานอื่นคอ่นข้างคงที่จากปีก่อน 

ด้านต้นทุน 

ต้นทนุจากการให้บริการโทรศพัท์ปี 2551 จํานวน 44,239 ล้านบาท ลดลงเลก็น้อยจากปีก่อน โดยมีปัจจยัหลกัดงันี ้ 

(1) ต้นทุนสมัปทาน ประกอบด้วย ค่าส่วนแบ่งรายได้ซึ่งจ่ายให้แก่ กสท. ภาษีสรรพสามิต ค่าเช่ือมโยงโครงข่ายท่ีจ่ายให้ 

ทศท. และคา่เลขหมายโทรศพัท์ โดยในปี 2551 ต้นทนุสมัปทานเพ่ิมขึน้ร้อยละ 15.4 จากรายได้การให้บริการที่สงูขึน้  
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(2) ค่าตัดจําหน่ายสิทธิการใช้อุปกรณ์รอตัดบัญชี  เพ่ิมขึน้ร้อยละ 10.6 เน่ืองมาจากการขยายตัวอย่างต่อเน่ืองของ

เครือข่ายโทรคมนาคม และระยะเวลาการตดัจําหน่ายที่สัน้ลงซึง่เป็นไปตามอายท่ีุเหลือของสมัปทาน   

 2550 2551 

จํานวนสถานีฐาน 8,166 9,701 

 

(3) ค่าเช่ือมต่อโครงข่าย (“IC”) ลดลงร้อยละ 19.0 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เน่ืองมาจากการหมดอายุของโปรโมชั่น 

บฟุเฟ่ต์  

(4) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานอื่น คิดเป็นร้อยละ 17 ของต้นทุนการให้บริการรวม ได้แก่ ต้นทนุการผลิตบตัรเติมเงินและ

ค่าธรรมเนียมจากการขายบตัรเติมเงินท่ีให้กับยูดี ค่าใช้จ่ายท่ีต้องชําระให้แก่ผู้ ให้บริการในต่างประเทศท่ีเก่ียวข้องใน

การให้บริการข้ามแดนอตัโนมติั ค่าเช่าสถานี ค่าสาธารณูปโภค และค่าซ่อมบํารุง ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานอื่นรวม

สําหรับปี 2551 เพ่ิมขึน้ร้อยละ 12.4 จากปี 2550 ส่วนใหญ่มาจากการเพ่ิมขึน้ของต้นทุนด้านค่าเช่าสถานี ค่า

สาธารณปูโภค และคา่ซอ่มบํารุง จากจํานวนสถานีฐานที่เพ่ิมขึน้ 

ต้นทนุจากการขายเคร่ืองโทรศพัท์และชดุหมายเลข 

ต้นทนุของเคร่ืองโทรศพัท์และชดุเลขหมายเพ่ิมขึน้ร้อยละ 11 จากปี 2550 เป็น 405 ล้านบาทในปี 2551 จากจํานวนผู้ใช้บริการ

ที่เพ่ิมขึน้จากปีก่อน 

กําไรข้ันต้น 

บริษัทมีกําไรขัน้ต้นเพ่ิมขึน้จาก 20,883 ล้านบาทในปี 2550 เป็น 23,051 ล้านบาทในปี 2551 คิดเป็นการเพ่ิมขึน้ร้อยละ 11 โดย

เพ่ิมขึน้จากฐานรายได้ท่ีมากขึน้ตามการขยายตวัของธุรกิจ หากพิจารณาอตัรากําไรขัน้ต้นของการให้บริการโทรศพัท์จะเห็นได้

ว่าอตัรากําไรขัน้ต้นเพ่ิมขึน้จากร้อยละ 32 ในปี 2550 เป็นร้อยละ 34 ในปี 2551 โดยสาเหตหุลกัเกิดจากค่าเช่ือมต่อโครงข่าย

สทุธิท่ีปรับตวัดีขึน้  

ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร 

คา่ใช้จ่ายในการขายและการบริหารเท่ากบั 11,571 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ร้อยละ 13 จากปีก่อน เป็นผลมาจากสาเหตตุอ่ไปนี 

(1) คา่ใช้จ่ายในการขายและการตลาด เพ่ิมขึน้ร้อยละ 4.9 จากคา่ใช้จ่ายในการขายที่เพ่ิมขึน้จากการพยายามกระตุ้นตลาด

ในภาวะเศรษฐกิจอ่อนตวั 

(2) ค่าใช้จ่ายในการบริหาร เพ่ิมขึน้ร้อยละ 15.1 จากค่าใช้จ่ายด้านบุคคลากรและค่าบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ท่ี

เพ่ิมขึน้  

(3)  คา่สํารองหนีส้งสยัจะสญู คิดเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 4.8 ของรายได้ในระบบรายเดือน ลดลงจากร้อยละ 5.1 ในปี 

2550 

(4) คา่เสื่อมราคาและค่าตดัจําหน่าย เพ่ิมขึน้ร้อยละ 61.2 จากการลงทนุในระบบและโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือพฒันาการ

ให้บริการลกูค้า  

รายได้อื่น  

รายได้อื่นในปี 2551 ลดลงเป็น  121 ล้านบาท หรือร้อยละ 34 จากปีก่อน 

ต้นทุนการกู้ยืม  

ต้นทนุการกู้ยืมในปี 2551 ลดลงร้อยละ 16 เน่ืองมาจากการการจ่ายคืนภาระหนีท้ี่ครบกําหนดระหวา่งปี  
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กําไรก่อนหกัดอกเบี้ย ภาษี ค่าเส่ือมราคา และค่าใช้จ่ายตัดจาํหน่าย (EBITDA)  

ในปี 2551 กําไรก่อนหกัดอกเบีย้ ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าใช้จ่ายตดัจําหน่าย (EBITDA) เท่ากับ 23,193 ล้านบาท เพ่ิมขึน้

ร้อยละ 22.8 จากปีก่อน โดยสาเหตหุลกัมาจากการบนัทึกกําไรจาก ดีพีซี หากไม่รวมกําไรในส่วนนี ้EBITDA เพ่ิมขึ่นร้อยละ 10 

จากปีก่อน และ อตัราสว่นตา่งของกําไรก่อนหกัดอกเบีย้ ภาษี คา่เสื่อมราคา และคา่ใช้จ่ายตดัจําหน่าย (EBITDA margin) อยู่ที่

ร้อยละ 30.4  

กําไรสุทธิ  

ในปี 2551 กําไรสทุธิเท่ากบั 9,325 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ร้อยละ 59.6 จากปีก่อน สาเหตหุลกัมาจากกําไรจากดีพีซี การลดลงของ

ต้นทุนทางการเงิน และประโยชน์ชั่วคราวทางภาษีท่ีลดลงร้อยละ 5 จากการนําหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยในปี 2550  

อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น 

ในปี 2551 บริษัทมีอตัราผลตอบแทนตอ่ผู้ ถือหุ้นร้อยละ 20 

12.3 การวิเคราะห์ฐานะทางการเงนิ 

12.3.1 สินทรัพย์ 

ส่วนประกอบหลักของสินทรัพย์และคุณภาพของสินทรัพย์ 

สินทรัพย์ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2549 2550 2551 

จาํนวน 

(ล้านบาท) 

ร้อยละของ

สินทรัพย์

รวม 

จาํนวน 

(ล้านบาท) 

ร้อยละของ

สินทรัพย์

รวม 

จาํนวน 

(ล้านบาท) 

ร้อยละของ

สินทรัพย์ 

รวม 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  1,816 2 3,277 3 7,082 7 

 ลกูหนีก้ารค้าค่าบริการโทรศพัท์ 2,678 3 3,047 3 2,437 2 

 ลกูหนีก้ารค้าผู้ให้บริการโทรศพัท์ใน

ตา่งประเทศ 

460 0.5 452 0 300 0 

 ลกูหนีก้ารค้าจากการขายเคร่ืองโทรศพัท์

และชดุเลขหมาย 

114 0.1 232 0 438 0 

ลกูหนีก้ารค้าอื่น 108 0.1 104 0 97 0 

หกั: คา่เผื่อหนีส้งสยัจะสญู )506(  )1(  (825) (1) (562) (1) 

ลกูหนีก้ารค้า - สทุธิ 2,710 3 3,010 3 2,709 3 

ลกูหนีก้ารค้าบริษัทร่วม 5,174 6 4,986 5 4,468 4 

สินค้าคงเหลือ - สทุธิ 80 0.1 122 0 111 0 

สินทรัพย์หมนุเวียนอื่น 1,834 2 2,238 2 1,732 2 

สินทรัพย์หมนุเวียนรวม 11,614 12 13,595 13 16,603 16 

ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ 4,407 5 4,858 5 5,725 5 

สิทธิการใช้อปุกรณ์รอตดับญัชี 72,763 76 73,813 73 75,614 72 

รวมสินทรัพย์ 95,086 100 100,875 100 104,435 100 
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รายการสินทรัพย์ท่ีสําคญัของบริษัท ได้แก่ สิทธิการใช้อปุกรณ์รอตดับญัชีซึง่คิดเป็นร้อยละ 72 ถึงร้อยละ 76 ของสินทรัพย์รวม

ในระหว่างปี 2549 ถึงปี 2551 และสินทรัพย์หมนุเวียนซึง่คิดเป็นร้อยละ 12 ถึงร้อยละ 16 ของสินทรัพย์รวมในระหว่างปี 2549 

ถึงปี 2551 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2551 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 104,435 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 3,560 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราเพ่ิมขึน้ร้อยละ 

3.5 จากสิน้ปี 2550 มีสาเหต ุดงันี ้

(1) สินทรัพย์หมนุเวียนเพ่ิมขึน้ 3,008 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึน้ร้อยละ 22  จากการเพ่ิมขึน้ของเงินสดที่ได้จากการดําเนินงาน 

(2) สิทธิการใช้อปุกรณ์รอตดับญัชี (สทุธิ) เพ่ิมขึน้ 1,801 ล้านบาทหรือเพ่ิมขึน้ร้อยละ 2 โดยมีสาเหตหุลกัจากบริษัทมีการ

ลงทุนในโครงข่ายเซลลูล่าร์อย่างต่อเน่ืองเพ่ือรองรับจํานวนผู้ ใช้บริการและปริมาณการใช้ท่ีเพ่ิมสูงขึน้ ตลอดจนการ

ขยายพืน้ท่ีหรือการพฒันาคณุภาพของโครงข่ายในการให้บริการเพ่ิมขึน้ 

การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์มีรายการที่สําคญัดงัตอ่ไปนี ้ 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายความรวมถึงเงินสดและเงินฝากกับสถาบันการเงินซึ่งถึงกําหนดจ่ายคืนภายใน

ระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนบัตัง้แต่วนัท่ีฝากและปราศจากภาระผกูพนั โดยบริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2551 ทัง้สิน้ 7,082 ล้านบาท ซึง่เพ่ิมขึน้อย่างมากเม่ือเทียบกบัยอดคงเหลือ ณ สิน้ปี 2550 ที่มีจํานวนทัง้สิน้ 3,277 

ล้านบาท และบริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิน้ปี 2550 เม่ือเทียบกบัสิน้ปี 2549 เพ่ิมขึน้ 1,461 ล้านบาท หรือ

เพ่ิมขึน้คิดเป็นอตัราร้อยละ 80 จากสิน้ปี 2549 ซึง่มียอดคงเหลือ 1,816 ล้านบาท โดยช่วงปีท่ีผ่านมาบริษัทมีกระแสเงินสดจาก

การดําเนินงานที่เพ่ิมขึน้จากฐานธุรกิจที่ใหญ่ขึน้ ประกอบกบัการลงทนุเข้าสูส่ภาวะสมดลุ 

ลูกหนีก้ารค้า - สุทธิ 

ตารางแสดงลกูหนีก้ารค้า - สทุธิ  

หน่วย: ล้านบาท 

ลูกหนีก้ารค้า 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2549 2550 2551 

ลกูหนีก้ารค้าคา่บริการโทรศพัท์ 2,678 3,047 2,437 

ลกูหนีก้ารค้าผู้ให้บริการโทรศพัท์ในตา่งประเทศ 460 452 300 

ลกูหนีก้ารค้าจากการขายเคร่ืองโทรศพัท์และชดุเลขหมาย 114 232 438 

ลกูหนีก้ารค้าอื่น 108 104 97 

รวม 3,360 3,835 3,272 

หกั: คา่เผื่อหนีส้งสยัจะสญู (650) (825) (562) 

ลูกหนีก้ารค้า – สุทธิ 2,710 3,010 2,709 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2551 บริษัทมีลกูหนีก้ารค้าสทุธิจํานวน 2,709 ล้านบาท ลดลงจากยอด ณ สิน้ปี 2550 ร้อยละ 22 โดยมี

สาเหตหุลกัมาจากการชําระหนีข้องลกูหนีโ้ดยเฉลี่ยช้าลงจากปีก่อน  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2550 บริษัทมีลกูหนีก้ารค้าสทุธิจํานวน 3,010 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากยอด ณ สิน้ปี 2549 ร้อยละ 10 การ

ลดลงของลกูหนีค้งเหลือมีสาเหตหุลกัมาจากการชําระหนีข้องลกูหนีโ้ดยเฉลี่ยเร็วขึน้จากปีก่อน 

บริษัทบันทึกค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญสําหรับลูกหนีก้ารค้าค่าบริการโทรศัพท์ซึ่งเป็นลูกหนีก้ารค้าส่วนใหญ่ของบริษัท โดย

พิจารณาจากประสบการณ์การเก็บหนีใ้นอดีต โดยบนัทึกค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูของลกูหนีก้ารค้าค่าบริการโทรศพัท์เป็นอตัรา

ร้อยละของรายได้คา่บริการโทรศพัท์ และ ณ วนัสิน้งวดจะพิจารณาให้เพียงพอกบัยอดลกูหนีก้ารค้าคา่บริการโทรศพัท์คงค้างใน
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แต่ละช่วงของอายุหนีท่ี้ค้างชําระตามอตัราก้าวหน้า ซึ่งก่อนปี 2549 บริษัทไม่มีการโอนกลบัหนีส้งสยัจะสูญแม้ว่าค่าเผ่ือหนี ้

สงสยัจะสญูจะสงูเกินกว่าคณุภาพลกูหนี ้ณ สิน้ปี อย่างไรก็ตามตัง้แต่ปี 2549 บริษัทได้เปลี่ยนนโยบายเป็นการตัง้ค่าเผ่ือหนี ้

สงสยัจะสญูให้เหมาะสมกบัคณุภาพของลกูหนีต้ามท่ีเป็นจริง ดงันัน้จึงมีการโอนกลบัค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูท่ีตัง้ไว้สงูเกินไปใน

อดีต  

ตารางแสดงลกูหนีก้ารค้าคา่บริการโทรศพัท์จําแนกตามอายหุนีท่ี้ค้างชําระ 

หน่วย: ล้านบาท 

อายุหนี ้ 2549 2550 2551 

ยงัไม่ถึงกําหนดชําระ 1,529 1,449 1,323 

น้อยกวา่ 1 เดือน 430 467 388 

1 เดือน ถึง 3 เดือน 205 210 192 

3 เดือน ถึง 6 เดือน 214 257 170 

มากกวา่ 6 เดือน 299 664 364 

รวม 2,678 3,047 2,437 

หกั: คา่เผื่อหนีส้งสยัจะสญู (538) (721) (452) 

ลูกหนีก้ารค้าค่าบริการโทรศัพท์ – สุทธิ 2,140 2,326 1,985 

 

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ยเท่ากับ 66 วันในปี 2551 และ 63 วันในปี 2550 ที่ลดลงจาก 67 วันในปี 2549 ซึ่งบริษัทยังคงให้

ความสําคญักับการบริหารจดัการลกูหนีค้งเหลือ โดยรักษาระดบัของหนีส้งสยัจะสญูไม่ให้สงูจนเกินไป นอกจากนีบ้ริษัทยงัมี

นโยบายท่ีจะตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูให้เหมาะสมเพียงพอเพ่ือให้แน่ใจว่ายอดลกูหนีค้งเหลือสทุธิแสดงให้เห็นถึงจํานวนเงินท่ี

คาดวา่จะเก็บได้ในอนาคตอย่างถกูต้อง 

ลูกหนีก้ารค้าบริษัทร่วม 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2551 บริษัทมีลกูหนีก้ารค้าบริษัทร่วมทัง้สิน้ 4,468 ล้านบาท ลดลง 518 ล้านบาท หรือในอตัราร้อยละ 10 

จากยอดคงเหลือ ณ สิน้ปี 2550 การลดลงของลกูหนีก้ารค้าบริษัทร่วมมีสาเหตจุากการขยายช่องทางการจดัจําหน่ายมากขึน้ 

ซึ่งเม่ือพิจารณาเป็นระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ยอยู่ท่ีประมาณ 66 วนัในปี 2551 และ 70 วนัสําหรับปี 2550 และประมาณ 67 วนั

สําหรับปี 2549 ซึง่เป็นผลจากการท่ีบริษัทมีนโยบายในการเก็บหนีโ้ดยกําหนดจํานวนวนัชําระหนีต้ามข้อตกลงไว้กบับริษัทร่วม 

และอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมและความจําเป็นเพ่ือให้สอดคล้องกับภาวะและสถานการณ์ของตลาดและ

พิจารณาถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ด้วย 

บริษัทมีลกูหนีก้ารค้าบริษัทร่วม คือ ยดีู จํานวน 4,468 ล้านบาท ซึ่งลดลงเม่ือเทียบกบัยอดคงเหลือสิน้ปี 2550 ท่ีระดบั 4,904 

ล้านบาท   

สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 

สินค้าคงเหลือของบริษัทในปัจจบุนัคือ ชดุซิมการ์ด ชดุเลขหมาย และบตัรเติมเงิน 

สินค้าคงเหลือ ณ สิน้ปี 2551 บริษัทมียอดสินค้าคงเหลือสทุธิจํานวน 111 ล้านบาท ซึ่งลดลงร้อยละ 9 เม่ือเทียบกับ ณ สิน้ปี 

2550 ที่อยู่ที่ 122 ล้านบาท การลดลงดงักลา่วเน่ืองจากในภาวการณ์ชะลอตวัของการจําหน่ายในช่วงปลายปี 2551 

สินค้าคงเหลือ ณ สิน้ปี 2550 บริษัทมียอดสินค้าคงเหลือสทุธิจํานวน 122 ล้านบาท ซึง่เพ่ิมขึน้ร้อยละ 34 เม่ือเทียบกบั ณ สิน้ปี 

2549 ที่อยู่ที่ 80 ล้านบาท การเพ่ิมขึน้ดงักลา่งเพ่ือเป็นการรองรับยอดขายในช่วงไตรมาสที่ 1/2551 ซึง่โดยปกติจะเป็นไตรมาสที่

มียอดขายสงู (Seasonality) 
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ตารางแสดงยอดสินค้าคงเหลือ - สทุธิ  

หน่วย : ล้านบาท 

รายการ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2549 2550 2551 

สินค้าคงเหลือ 

หกั: คา่เผื่อสินค้าล้าสมยั 

106 

)26(  

144 

(22) 

133 

(22) 

สินค้าคงเหลือ – สุทธิ 80 122 111 

 

สิทธิการใช้อุปกรณ์รอตัดบัญชี 

สิทธิการใช้อปุกรณ์รอตดับญัชี เป็นสิทธิการใช้อปุกรณ์ตามสญัญาให้ดําเนินการให้บริการวิทยคุมนาคมระบบเซลลลูา่ร์ซึง่ทําขึน้

ระหว่างบริษัทและ กสท. โดยเป็นรูปแบบ Build-Transfer-Operate บริษัทต้องโอนสินทรัพย์ให้แก่ กสท.เม่ือติดตัง้แล้วเสร็จ ซึ่ง

บริษัทจะได้รับสิทธิในการให้บริการตลอดระยะเวลาตามสญัญาร่วมการงาน ทัง้นี ้บริษัทมีสิทธิการใช้อปุกรณ์รอตดับญัชีสทุธิ 

ณ สิน้ปี 2551 จํานวน 75,614 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 72 ของสินทรัพย์รวม เพ่ิมขึน้ 1,801 ล้านบาท หรือร้อยละ 2 จาก 

73,813 ล้านบาท ณ สิน้ปี 2550 

บริษัทมีสิทธิการใช้อปุกรณ์รอตดับญัชีสทุธิ ณ สิน้ปี 2550 จํานวน 73,813 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 73 ของสินทรัพย์รวม 

เพ่ิมขึน้ 1,050 ล้านบาท หรือร้อยละ 1 จาก 72,763 ล้านบาท ณ สิน้ปี 2549 เน่ืองจากบริษัทยังคงมีการขยายโครงข่าย

โทรศพัท์เคลื่อนท่ีอย่างต่อเน่ืองเพ่ือรองรับจํานวนลกูค้าผู้ ใช้บริการและปริมาณการใช้ท่ีเพ่ิมขึน้ พร้อมกบัเพ่ิมพืน้ท่ีและคณุภาพ

ในการให้บริการ  

12.3.2 สภาพคล่อง 

(ก) อัตราส่วนสภาพคล่องและหนีสิ้นระยะสัน้ 

ณ สิน้ปี 2551 บริษัทมีอัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนีส้ินหมุนเวียน 0.60 เท่า เพ่ิมขึน้จาก 0.55 เท่า ณ สิน้ปี 2550 

เน่ืองจากการเพ่ิมขึน้ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจากจํานวน 3,277 ล้านบาท เป็น 7,082 ล้านบาทในปี 2551 ส่วน

หนีส้ินที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึง่ปีและการใช้หนีส้ินระยะสัน้ อนัได้แก่ เงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน และเจ้าหนีท้รัสต์รีซีทลดล

งอย่างมากในปี 2551 ในขณะท่ีบริษัทมีหนีส้ินหมนุเวียนหลกั ได้แก่ เจ้าหนีก้ารค้าทัง้สิน้ 6,809 ล้านบาท ส่วนของเงินกู้ยืมท่ีถึง

กําหนดชําระภายในหนึง่ปีจํานวน 3,097 ล้านบาท และสว่นของหุ้นกู้ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึง่ปีทัง้สิน้ 8,000 ล้านบาท 

ณ สิน้ปี 2550 บริษัทมีอัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนีส้ินหมุนเวียน 0.55 เท่า เพ่ิมขึน้จาก 0.52 เท่า ณ สิน้ปี 2549 

เน่ืองจากการเพ่ิมขึน้ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจากจํานวน 1,816 ล้านบาท เป็น 3,277 ล้านบาทในปี 2550 ส่วน

หนีส้ินที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึง่ปีและการใช้หนีส้ินระยะสัน้ อนัได้แก่ เงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน และเจ้าหนีท้รัสต์รีซีทลดล

งอย่างมากในปี 2550 ในขณะท่ีบริษัทมีหนีส้ินหมนุเวียนหลกั ได้แก่ เจ้าหนีท้รัสต์รีซีท 51 ล้านบาท เจ้าหนีก้ารค้าทัง้สิน้ 8,668 

ล้านบาท ส่วนของเงินกู้ยืมท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปีจํานวน 1,658 ล้านบาท และส่วนของหุ้นกู้ ท่ีถึงกําหนดชําระภายใน

หนึง่ปีทัง้สิน้ 5,500 ล้านบาท 

ณ สิน้ปี 2549 บริษัทมีอัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนีส้ินหมุนเวียน 0.52 เท่า เพ่ิมขึน้จาก 0.34 เท่า ณ สิน้ปี 2548 

เน่ืองจากการเพ่ิมขึน้ของสินทรัพย์หมนุเวียนและการลดลงของหนีส้ินหมนุเวียน ในขณะท่ีบริษัทมีหนีส้ินหมนุเวียนหลกั ได้แก่ 

เงินกู้ ระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 1,000 ล้านบาท เจ้าหนีท้รัสต์รีซีท 1,668 ล้านบาท เจ้าหนีก้ารค้าทัง้สิน้ 6,084 ล้านบาท และ

ส่วนของเงินกู้ยืมท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปีทัง้สิน้ 5,658 ล้านบาท โดยท่ีบริษัทจะนํากระแสเงินสดท่ีได้จากการดําเนินงาน

มาชําระคืนเงินกู้ยืมเพ่ือพฒันาให้โครงสร้างฐานเงินทนุของบริษัทมีความแข็งแกร่งมากขึน้ 

สําหรับปี 2549 อตัราส่วนความสามารถในการชําระดอกเบีย้ของบริษัทเพ่ิมขึน้เป็น 5.67 เท่า เป็นผลจากบริษัทมีกําไรก่อนหกั

ดอกเบีย้ ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าใช้จ่ายตัดจําหน่ายเพ่ิมขึน้และมีต้นทุนการกู้ ยืมท่ีลดลง และในปี 2550 และปี 2551 
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อตัราส่วนความสามารถในการชําระดอกเบีย้ของบริษัทเพ่ิมขึน้เป็น 8.66 เท่า และ 12.72 เท่า ตามลําดบั  จากดอกเบีย้ท่ีลดลง

และกระแสเงินสดจากการดําเนินงานที่สงูขึน้   

สําหรับปี 2549 อตัราส่วนความสามารถในการชําระภาระผกูพนัเท่ากบั 1.12 เท่า ซึง่เพ่ิมขึน้จากปี 2548 เน่ืองมาจากบริษัทมี

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานเพ่ิมขึน้อยา่งมากประกอบกบัมีการกู้ยืมและออกหุ้นกู้ ใหม่มาจ่ายคืนหุ้นกู้ที่ครบกําหนด ใน

ปี 2550 อัตราส่วนความสามารถในการชําระภาระผูกพันเท่ากับ 1.08 ลดลงจากการจ่ายคืนเงินกู้ ท่ีครบกําหนดจํานวนรวม

ทัง้สิน้ 5,658 ล้านบาท แตเ่พ่ิมขึน้เป็น 1.11 ในปี 2551 จากกระแสเงินสดจากการดําเนินงานที่สงูขึน้   

(ข) สภาพคล่อง 

ในระยะเวลา 3 ปีท่ีผ่านมา กระแสเงินสดของบริษัทส่วนใหญ่จะถูกใช้ไปในรูปของการขยายโครงข่ายของบริษัทและชําระคืน

เงินกู้  โดยมีแหล่งท่ีมาของเงินทนุจากเงินสดสทุธิจากกิจกรรมการดําเนินงาน และเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน สําหรับปี 2551 

และ 2550 บริษัทมีกระแสเงินสดสทุธิเพ่ิมขึน้ 3,805 ล้านบาท และ 1,461 ล้านบาท และในปี 2549 บริษัทมีกระแสเงินสดสทุธิ

เพ่ิมขึน้ 649 ล้านบาท  

(1) เงินสดสทุธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมการดําเนินงาน 

ในปี 2551 เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงานมีจํานวนเท่ากับ 19,326 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ร้อยละ 7 จากปี 2550 

ประกอบด้วย 

• เงินสดสทุธิจากกิจกรรมดําเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนีส้ินดําเนินงานจํานวน 18,417 

ล้านบาท ส่วนใหญ่ประกอบด้วยกําไรสุทธิจํานวน 9,329 ล้านบาท และค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย

จํานวน 9,255 ล้านบาท 

ในปี 2550 เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงานมีจํานวนเท่ากับ 17,942 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ร้อยละ 27 จากปี 

2549 ประกอบด้วย 

• เงินสดสทุธิจากกิจกรรมดําเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนีส้ินดําเนินงานจํานวน 13,823 

ล้านบาท ส่วนใหญ่ประกอบด้วยกําไรสุทธิจํานวน 5,841 ล้านบาท และค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย

จํานวน 8,205 ล้านบาท 

สําหรับปี 2549 เงินสดสทุธิจากกิจกรรมดําเนินงานมีจํานวนเท่ากบั 14,110 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จาก 9,188 ล้าน

บาทสําหรับปี 2548 ประกอบด้วย 

• เงินสดสทุธิจากกิจกรรมดําเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนีส้ินดําเนินงานจํานวน 11,91 1 

ล้านบาท ส่วนใหญ่ประกอบด้วยกําไรสุทธิจํานวน 4,938 ล้านบาท และค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย

จํานวน 7,287 ล้านบาท 

(2) เงินสดสทุธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทนุ 

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุในปี 2551 ปี 2550 และ ปี 2549 มีจํานวน 10,903 ล้านบาท 11,120  ล้านบาท และ 

12,806 ล้านบาท ตามลําดบั โดยส่วนใหญ่ใช้สําหรับการลงทุนในการติดตัง้อปุกรณ์โทรคมนาคมและขยายโครงข่าย

โทรศพัท์เคลื่อนที่ของบริษัท 

(3) เงินสดสทุธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน 

ในปี 2551 เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงินมีจํานวนทัง้สิน้ 4,618 ล้านบาท ซึง่เป็นผลมาจาก 

• ได้รับเงินจากการกู้ยืมระยะยาวจํานวน 5,758 ล้านบาท 
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• ชําระเงินกู้ระยะยาวคืน 3,097 ล้านบาท 

• ชําระหุ้นกู้ คืน 5,500 ล้านบาท 

• จ่ายเงินปันผลจํานวน 1,728 ล้านบาท 

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 

• ชําระเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบันการเงินจํานวนเงินรวม 2,400 ล้านบาท และชําระคืนหุ้นกู้ จํานวน 15,448 

ล้านบาท 

• การมีเจ้าหนีท้รัสต์รีซีทลดลงจํานวน 423 ล้านบาท 

12.3.2 แหล่งที่มาของเงนิทุน 

(ก) โครงสร้างเงนิทุน 

ตามงบดลุรวมของบริษัท ณ สิน้ปี 2551 อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทอยู่ในระดบั 0.35 เท่า ลดลงจาก 0.53 

เท่า ณ สิน้ปี 2550 และลดลงจาก 0.86 เท่า ณ สิน้ปี 2549 

(ข) หนีสิ้น 

ตารางสรุปภาระหนีส้ิน 

 หน่วย : ล้านบาท 

 

2549 2550 2551 

จาํนวน 

(ล้านบาท) 

ร้อยละของ

สินทรัพย์

รวม 

จาํนวน 

(ล้านบาท) 

ร้อยละของ

สินทรัพย์

รวม 

จาํนวน 

(ล้านบาท) 

ร้อยละของ

สินทรัพย์

รวม 

สินทรัพย์รวม 95,086 100 100,875 100 104,435 100 

เจ้าหนีก้ารค้า 6,084 6 8,668 9 6,809 7 

เงินกู้ ยืมระยะสัน้และเจ้าหนีท้รัสต์รีซีท 2,668 3 51 0 - 0 

เงินกู้ยืมระยะยาว - ชําระภายในหนึง่ปี 5,658 6 1,658 2 3,097 3 

หุ้นกู้  - ชําระภายในหนึง่ปี - 0 5,500 5 8,000 8 

หุ้นกู้แปลงสภาพ-ชําระภายในหนึง่ปี - 0 - 0 - 0 

รวมเงินกู้ ยืมระยะสัน้ 8,326 9 7,209 7 11,097 11 

รวมหนีสิ้นหมนุเวียน 22,429 24 24,870 25 27,581 26 

เงินกู้ยืมระยะยาว-สุทธิจากส่วนที่ชําระภายใน

หนึง่ปี 

10,911 11 9,253 
9 

10,475 
10 

หุ้นกู้-สทุธิจากสว่นที่ชําระภายในหนึง่ปี 20,000 21 14,500 14 6,500 6 
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2549 2550 2551 

จาํนวน 

(ล้านบาท) 

ร้อยละของ

สินทรัพย์

รวม 

จาํนวน 

(ล้านบาท) 

ร้อยละของ

สินทรัพย์

รวม 

จาํนวน 

(ล้านบาท) 

ร้อยละของ

สินทรัพย์

รวม 

หุ้นกู้ แปลงสภาพ - สุทธิจากส่วนที่ชําระภายใน

หนึง่ปี 

- 0 - 0 - 0 

รวมเงินกู้ยืมระยะยาว - สทุธิ 30,911 33 23,753 24 16,975 16 

รวมเงินกู้ยืม 39,237 41 38,253 38 28,072 27 

รวมหนีส้ิน 53,630 56 49,009 49 44,944 43 

 

ณ สิน้ปี 2551 บริษัทมีหนีส้ินรวมทัง้สิน้ 44,944 ล้านบาท ลดลง 4,065 ล้านบาทจาก ณ สิน้ปี 2550 ท่ีมีจํานวนทัง้สิน้ 49,009 

ล้านบาท โดยเจ้าหนีก้ารค้าลดลง 1,859 ล้านบาท ในปี 2551 บริษัทมีการชําระคืนเงินกู้ ยืมจํานวน 85,917 ล้านบาท โดยมี

หนีส้ินหลกัประกอบไปด้วย เจ้าหนีก้ารค้าทัง้สิน้ 6,809 ล้านบาท เงินกู้ยืมและหุ้นกู้ทัง้สิน้ 28,072 ล้านบาท ซึง่แบ่งเป็นเงินกู้ยืม

ระยะสัน้และหนีส้ินระยะยาวท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึง่ปี รวมทัง้สิน้ 11,097 ล้านบาท เงินกู้ ระยะยาวและหุ้นกู้สทุธิจากส่วน

ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึง่ปีจํานวน 16,975 ล้านบาท 

ณ สิน้ปี 2550 บริษัทมีหนีส้ินรวมทัง้สิน้ 49,009 ล้านบาท ลดลง 4,621 ล้านบาทจาก ณ สิน้ปี 2549 ท่ีมีจํานวนทัง้สิน้ 53,630 

ล้าน โดยเจ้าหนีก้ารค้าเพ่ิมขึน้ 2,734 ล้านบาทซึ่งเพ่ิมขึน้จากการท่ี บมจ. ทีโอที และ บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส ปฎิเส

ธการรับค่าเช่ือมต่อโครงข่าย ส่งผลให้บริษัทต้องค้างไว้ในบญัชีเจ้าหนีก้ารค้า  ในปี 2550 บริษัทมีการชําระคืนเงินกู้ยืมจํานวน 

5,658 ล้านบาท โดยมีหนีส้ินหลกัประกอบไปด้วย เจ้าหนีก้ารค้าทัง้สิน้ 8,668 ล้านบาท เงินกู้ยืมและหุ้นกู้ทัง้สิน้ 30,910 ล้าน

บาท ซึง่แบง่เป็นเงินกู้ยืมระยะสัน้และหนีส้ินระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี รวมทัง้สิน้ 7,158 ล้านบาท เงินกู้ระยะยาว

และหุ้นกู้สทุธิจากสว่นที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึง่ปีจํานวน 23,753 ล้านบาท 

ณ สิน้ปี 2549 บริษัทมีหนีส้ินรวมทัง้สิน้ 53,630 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 3,100 ล้านบาทจาก ณ สิน้ปี 2548 ที่มีจํานวนทัง้สิน้ 50,530 

ล้าน โดยเจ้าหนีก้ารค้าเพ่ิมขึน้ 1,774 ล้านบาทซึ่งเพ่ิมขึน้ตามการเติบโตของธุรกิจ สําหรับเงินกู้ยืมสถาบนัทางการเงินทัง้ระยะ

สัน้และระยะยาว รวมถึงหุ้นกู้ซึง่เป็นหนีส้ินหลกัของบริษัทนัน้ บริษัทมีการชําระคืนเงินกู้ยืมและหุ้นกู้ตามท่ีถึงกําหนดชําระ และ

ได้จดัหาเงินกู้ยืมและออกหุ้นกู้ชดุใหม่มาทดแทนในระหว่างปี 2549 ซึง่ส่งผลกระทบเพียงเลก็น้อยตอ่โครงสร้างทางการเงินของ

บริษัท โดยมีหนีส้ินหลกัประกอบไปด้วย เจ้าหนีก้ารค้าทัง้สิน้ 6,084 ล้านบาท เงินกู้ ยืมและหุ้นกู้ทัง้สิน้ 39,237 ล้านบาท ซึ่ง

แบ่งเป็นเงินกู้ยืมระยะสัน้และหนีส้ินระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึง่ปี รวมทัง้สิน้ 8,326 ล้านบาท เงินกู้ระยะยาวและหุ้น

กู้สทุธิจากสว่นที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึง่ปีจํานวน 30,911 ล้านบาท 

เจ้าหนีก้ารค้าของบริษัทสว่นใหญ่เป็นเจ้าหนีผู้้ขายอปุกรณ์โครงข่ายโทรศพัท์เคลื่อนท่ี รวมทัง้ค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัสญัญาร่วมการ

งานค้างชําระ กสท. และทีโอที ซึ่งในปี 2551 บริษัทมีระยะเวลาชําระหนีเ้ฉลี่ย (ส่วนของการซือ้อปุกรณ์เคร่ืองมือสมัปทาน) 59 

วนั ลดลงจากระยะเวลาชําระหนีเ้ฉลี่ย 79 วนั ในปี 2550  

บริษัทมีนโยบายท่ีจะจัดการหนีส้ิน จึงให้มีการบริหารต้นทุนท่ีเหมาะสมโดยคํานึงถึงระยะเวลาครบกําหนดชําระคืนเงินกู้  

ตลอดจนระดบัความเสี่ยงท่ีมาจากโครงสร้างหนีข้องบริษัท โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2551 บริษัทและบริษัทย่อยมีภาระหนีใ้น

สกลุเงินตราตา่งประเทศคิดเป็นสกลุเงินบาทเท่ากบั 12,072 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 43 บริษัทได้ทําการปิดความ

เสี่ยงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศสําหรับเงินกู้ยืมระยะยาวสกุลเงินต่างประเทศในส่วนของเงิน

ต้นและดอกเบีย้แล้ว  
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จากนโยบายในการจดัการบริหารหนีส้ินของบริษัทดงักลา่ว บริษัทได้มีการระดมเงินทนุในการก่อหนีต้ามลําดบัเวลา ดงันี ้

ปี 2545 

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

ระยะเวลา 8 ปี ทยอยคืนเงินต้น ครบกําหนดปี 2553 ปัจจบุนัมียอดเบิกเงินกู้ เต็มจํานวน 

(2) ออกหุ้นกู้สกลุเงินบาท (TAC09OA) จํานวน 4,000 ล้านบาท เสนอขายตอ่นกัลงทนุ อายหุุ้นกู้  7 ปี ครบกําหนดไถ่ถอนปี 

2552 

(3) ออกหุ้นกู้สกลุเงินบาท (TAC09OB) จํานวน 1,000 ล้านบาท เสนอขายตอ่นกัลงทนุ อายหุุ้นกู้  7 ปี ครบกําหนดไถ่ถอนปี 

2552 

ปี 2546 

(1) ออกหุ้นกู้สกลุเงินบาท (TAC089A) จํานวน 3,000 ล้านบาท เสนอขายตอ่นกัลงทนุ อายหุุ้นกู้  5 ปี ครบกําหนดไถ่ถอนปี 

2551 

(2) ออกหุ้นกู้สกลุเงินบาท (TAC089B) จํานวน 2,500 ล้านบาท เสนอขายตอ่นกัลงทนุ อายหุุ้นกู้  5 ปี ครบกําหนดไถ่ถอนปี 

2551 

(3) ออกหุ้นกู้สกลุเงินบาท (TAC109A) จํานวน 3,500 ล้านบาท เสนอขายตอ่นกัลงทนุ อายหุุ้นกู้  7 ปี ครบกําหนดไถ่ถอนปี 

2553 

ปี 2548 

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

ระยะเวลา 10 ปี ทยอยคืนเงินต้น ครบกําหนดปี 2558 ปัจจบุนัมียอดเบิกเงินกู้ เต็มจํานวน 

(2) เงินกู้ ระยะยาวสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ จํานวน 170 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ECA Tranch A & B) โดยได้รับการอนมุติัจาก

หน่วยงานท่ีให้สินเช่ือเพ่ือสนบัสนนุการสง่ออกจากต่างประเทศของประเทศฟินแลนด์ 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 กับ

กลุ่มเจ้าหนีส้ถาบันการเงินไทยและต่างประเทศ (Syndicated Loan) ระยะเวลา 2 ปี และ 7 ปี ครบกําหนดปี 2550 

และปี 2555 ตามลําดบั วงเงินกู้สกุลเงินบาทชําระคืนเงินต้นครัง้เดียวเม่ือครบกําหนด และวงเงินกู้สกุลเงินเยนญ่ีปุ่ น

ทยอยคืนเงินต้น โดยปัจจบุนัได้ทําการเบิกเงินกู้ เต็มวงเงินทัง้สองวงเงินแล้วในปี 2549  

ปี 2549 

(1) ออกหุ้นกู้สกลุบาท (TAC 098A) จํานวน 3,000 ล้านบาท เสนอขายต่อนกัลงทนุในเดือนสิงหาคม 2549 อายหุุ้นกู้  3 ปี 

ครบกําหนดไถ่ถอนปี 2552 

(2) ออกหุ้นกู้สกลุบาท (TAC 118A) จํานวน 3,000 ล้านบาท เสนอขายต่อนกัลงทนุในเดือนสิงหาคม 2549 อายหุุ้นกู้  5 ปี 

ครบกําหนดไถ่ถอนปี 2554  

(3) เงินกู้ ระยะยาวสกุลเงินบาท วงเงิน 2,000 ล้านบาท และเงินกู้ ระยะยาวสกุลเงินเยนญ่ีปุ่ น วงเงิน 12,000 ล้านเยน กับ

กลุ่มเจ้าหนีส้ถาบันการเงินชัน้นํา ระยะเวลา 5 ปี ครบกําหนดปี 2554 วงเงินกู้สกุลเงินบาท และวงเงินกู้สกุลเงินเยน

ญ่ีปุ่ นทยอยคืนเงินต้น 
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ตารางแสดงวงเงินสินเช่ือและภาระหนี ้ณ วนัที่  31 ธนัวาคม 2551 และกําหนดชําระคืน  

หนีส้ิน วงเงนิ 
ยอดหนีค้งค้าง 

% การปิด
ความเสี่ยง 

รวม 
(ล้านบาท) 

ครบกาํหนด ล้าน 
เหรียญ 

ล้าน 
บาท 

ล้าน 
เยน 

สกุลเงนิดอลลาร์สหรัฐฯ        

1 ECA Tranche A & B 170.0 ล้านเหรียญ 117.6 - - 100 4,611.70 2550-2556 (A) 

2 NIB # 1  30.0 ล้านเหรียญ 11.25 - - 100 476.44 2549-2553 (A) 

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

รวมภาระหนีส้กุลเงนิดอลลาร์สหรัฐฯ 168.85 - - 100 6,732.14  

สกุลเงนิเยนญ่ีปุ่น        

1 2-year Syndicated Loan 9,515 ล้านเยน - - 7,612.00 100 2,521.09 2550-2555 (A) 

 2  5-year Syndicated Loan  12,000ล้านเยน - - 9,000.00 100 2,818,80 26 ก.ย. 2554 (A) 

รวมภาระหนีส้กุลเยนญ่ีปุ่น - - 9,515.00 100 5,339.90  

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

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

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

6 THB Syndicate Loans 2,000 ล้านบาท - 1,500.00 - - 1,500.00 26 ก.ย. 2554 (A) 

รวมภาระหนีส้กุลเงนิบาท -  - - 16,000.00  

ภาระหนีท้ัง้สิน้ 28,072.03  

หมายเหตุ 
(A) = ทยอยชําระ 

(B) = ชําระครัง้เดียวเม่ือครบกําหนด 

 

สําหรับเงินกู้ระยะยาวของบริษัท บริษัทมีหน้าที่จะต้องดํารงฐานะทางการเงิน โดยสรุปคือจะต้องดํารงสดัส่วนหนีส้ินต่อสว่นของ

ผู้ ถือหุ้นในอตัราสว่นไม่เกิน 2 : 1 และไม่จ่ายเงินปันผลเกินกวา่ร้อยละ 50 

(ค) ภาระผูกพัน 

โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมของภาระผกูพนัที่มีตอ่ทรัพย์สินของบริษัทในหมายเหตปุระกอบงบการเงินปี 2551 

(ง) ส่วนของผู้ถือหุ้น  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2551 บริษัทมีทนุจดทะเบียนทัง้สิน้ 4,744 ล้านบาท โดยมีทนุท่ีออกและชําระแล้วทัง้สิน้ 4,736 ล้านบาท 

มีส่วนเกินมลูคา่หุ้นทัง้สิน้ 23,543 ล้านบาท และมีกําไรสะสมท่ียงัไม่ได้จดัสรรทัง้สิน้ 28,964 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 7,602 ล้านบาท

จากกําไรสะสมที่ยงัไม่ได้จดัสรร ณ สิน้ปี 2550 ทัง้สิน้ 21,363 ล้านบาท 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2550 บริษัทมีทนุจดทะเบียนทัง้สิน้ 4,744 ล้านบาท โดยมีทนุท่ีออกและชําระแล้วทัง้สิน้ 4,736 ล้านบาท 

มีส่วนเกินมลูค่าหุ้นทัง้สิน้ 23,543 ล้านบาท และมีกําไรสะสมท่ียงัไม่ได้จดัสรรทัง้สิน้ 21,363 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 5,816 ล้านบาท

จากกําไรสะสมท่ียงัไม่ได้จดัสรร ณ สิน้ปี 2549 ทัง้สิน้ 15,547 ล้านบาท 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2549 บริษัทมีทนุจดทะเบียนทัง้สิน้ 5,114 ล้านบาท โดยมีทนุท่ีออกและชําระแล้วทัง้สิน้ 4,580 ล้านบาท 

มีส่วนเกินมลูค่าหุ้นทัง้สิน้ 20,795 ล้านบาท และมีกําไรสะสมท่ียงัไม่ได้จดัสรรทัง้สิน้ 15,547 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 3,305 ล้านบาท

จากกําไรสะสมท่ียงัไม่ได้จดัสรร ณ สิน้ปี 2548 ทัง้สิน้ 12,242 ล้านบาท 
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12.4 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

ในปี 2551 บริษัทและบริษัทย่อยชําระค่าตอบแทนในการสอบบญัชีให้แก่ผู้สอบบญัชีของบริษัท สํานักงานสอบบญัชีท่ีผู้สอบ

บญัชีสงักดั และกิจการที่เก่ียวข้องกบัสํานกังานสอบบญัชีท่ีผู้สอบบญัชีสงักดัจํานวนรวมทัง้สิน้ 7,441,000 บาท 

12.5 ปัจจัยหลักและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลต่อการดาํเนินงานหรือฐานะการเงนิในอนาคต 

12.5.1 ปริมาณการโทรที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว 

แนวโน้มการชะลอตัวของเศรษฐกิจไทย อันเป็นผลมาจากภาวะถดถอยของเศรษฐกิจชัน้นําของโลก ตลอดจนปัจจัยลบใน

ประเทศ เช่น ภาคการผลิตชะลอตวั ตลอดจนปัญหาการว่างงานซึง่สง่ผลกระทบตอ่รายได้และกําลงัซือ้ของผู้บริโภค และในช่วง

ปลายปี 2550 สถานการณ์ทางการเมืองท่ีนําไปสู่การปิดสนามบิน ประกอบกบัวิกฤตการณ์การเงินโลก ส่งผลลบต่อรายได้จาก

อตุสาหกรรมการท่องเที่ยวจากจํานวนนกัท่องเที่ยวท่ีลดลง จากเหตผุลดงักลา่ว อตัราการขยายตวัทางเศรษฐกิจของประเทศจึง

มีความเสี่ยงท่ีจะเข้าสู่ภาวะถดถอย และมีผลกระทบโดยตรงกับระดบัความเช่ือมัน่ของผู้บริโภค รวมถึงพฤติกรรมการใช้จ่าย

ของผู้บริโภค 

สําหรับอุตสาหกรรมผู้ ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ี อาจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวจากการใช้งานท่ีน้อยลง แต่

อย่างไรก็ตามการใช้งานโทรศพัท์เคลื่อนท่ีในปัจจุบนัถือวา่เป็นสิ่งจําเป็นในชีวิตประจําวนั จึงอาจได้รับผลกระทบน้อยกว่าเม่ือ

เปรียบเทียบกบัอตุสากรรมอื่น อีกทัง้รัฐบาลก็ได้ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพ่ือให้ผู้บริโภคใช้จ่ายกนัมากขึน้ สว่นบริษัทเอง

ก็ได้พฒันารูปแบบการให้บริการตา่ง ๆ เพ่ือลดความเสี่ยงในการยกเลิกการใช้บริการและกระตุ้นการใช้งานให้เพ่ิมมากขึน้  

12.5.2 อัตราการเพิ่มของจาํนวนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่และการขยายตัวของฐานลูกค้า 

ในปี 2551 จํานวนเลขหมายต่อประชากรรวมในปัจจบุนัที่อยู่ท่ีประมาณร้อยละ 94 แล้ว บริษัทยงัเช่ือวา่ตลาดในประเทศไทยยงั

มีโอกาสในการขยายตวัเพ่ิมขึน้อย่างต่อเน่ือง นอกจากนี ้จํานวนเลขหมายต่อประชากรรวมมีแนวโน้มท่ีจะเพ่ิมสงูขึน้ได้อีกมาก 

เน่ืองจากลกูค้า 1 รายอาจเป็นเจ้าของเลขหมายมากกว่า 1 เลขหมายและการพฒันาโครงข่ายอย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้ครอบคลมุ

พืน้ท่ีให้บริการมากขึน้จะส่งผลให้บริษัทสามารถรับลกูค้าเข้ามาใช้บริการได้มากขึน้เช่นกนั ทัง้นีอ้ตัราการเจริญเติบโตอาจไม่สงู

เหมือนในปีที่ผ่านมาเม่ือตลาดผู้ใช้บริการใกล้ถึงจดุอิ่มตวัที่จํานวนเลขหมายตอ่ประชากรรวมใกล้ร้อยละ 100  

12.5.3 การเตบิโตของรายได้จากการให้บริการเสริม 

ในปัจจุบันรายได้จากการให้บริการเสริมยังต่ํากว่ารายได้จากการให้บริการด้านเสียงอยู่มาก แต่ก็มีอัตราการเติบโตอย่างมี

นยัสําคญั โดยในปี 2551 รายได้จากการให้บริการเสริมคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 10.8 ของรายได้จากการให้บริการโทรศพัท์ และ

เพ่ิมขึน้ร้อยละ 39 จากปี 2550 ซึ่งเป็นปัจจัยสําคญัหนึ่งในการสนับสนุนการเติบโตของรายได้จากการให้บริการ ซึ่งส่วนใหญ่

เป็นผลจากการเพ่ิมขึน้ของบริการรับสง่ข้อความตวัอกัษรและข้อความมลัติมีเดีย ตลอดจนบริการด้าน Content ที่ผ่านมาบริษัท

ได้ใช้รายการส่งเสริมการขายต่างๆ เช่น แพ็คเกจท่ีเสนออตัราค่าบริการพิเศษในการใช้บริการเสริมเพ่ือกระตุ้นปริมาณการใช้

งานของลกูค้า นอกจากนีบ้ริษัทได้พฒันาระบบเพ่ืออํานวยความสะดวกในการตัง้คา่เคร่ืองโทรศพัท์และการนําเสนอบริการเสริม

ใหม่ ๆ ท่ีตรงกบัความต้องการของลกูค้าอย่างตอ่เน่ือง รวมทัง้ร่วมมือกบัพนัธมิตรทางธุรกิจในการพฒันา Content เพ่ือนําเสนอ

ตอ่ลกูค้าด้วย อีกทัง้ปริมาณเคร่ืองโทรศพัท์เคลื่อนท่ีท่ีมีฟังก์ชัน่ท่ีสามารถใช้บริการด้านข้อมลูและมลัติมีเดียต่างๆ มีเพ่ิมขึน้ จึง

สามารถรองรับความต้องการของลกูค้าท่ีเพ่ิมขึน้ ทําให้แนวโน้มการใช้งานของบริการเสริมสงูขึน้ในอนาคต 

12.5.4 การพัฒนาของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศไทย 

นอกจากบริการท่ีบริษัทมีให้แก่ลกูค้าในประเทศแล้ว บริษัทยงัให้บริการข้ามแดนอตัโนมติัแก่นกัท่องเที่ยวและนกัธุรกิจที่เดินทาง

มาพํานกัในประเทศไทยอีกด้วย โดยสถานการณ์การท่องเท่ียวในประเทศไทยเป็นปัจจยัหลกัปัจจยัหนึง่ตอ่การพฒันาของรายได้

จากการให้บริการข้ามแดนอัตโนมัติ เน่ืองจากถ้าสถานการณ์การท่องเท่ียวดีขึน้ จํานวนนักท่องเท่ียวจะเพ่ิมขึน้ด้วย และมี

แนวโน้มท่ีจะสง่ผลดีตอ่การเติบโตของรายได้จากการให้บริการข้ามแดนอตัโนมติั 
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12.5.5 ผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียน 

บริษัทและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยนในส่วนท่ีเก่ียวกบัเจ้าหนีก้ารค้าจากการซือ้เคร่ืองมือ

และอปุกรณ์ และหนีเ้งินกู้ ระยะยาวท่ีระบุเป็นเงินตราต่างประเทศ ดงันัน้ หากอตัราแลกเปลี่ยนมีความผนัผวนอย่างมากอาจ

ส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทได้ ดงันัน้เพ่ือเป็นการลดผลกระทบจากความผนัผวนของอตัรา

แลกเปลี่ยน บริษัทมีนโยบายในการเข้าทําสญัญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Exchange Contracts) 

และใช้ธุรกรรมอนุพนัธ์ทางการเงินในการจดัการหนีส้ินของบริษัทตามท่ีบริษัทเห็นสมควร โดยใช้เคร่ืองมือทางการเงินเหล่านี ้

เปลี่ยนเงินตราต่างประเทศให้เป็นเงินสกุลบาทเพ่ือป้องกนัความเสี่ยง และ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 บริษัทได้ทําการป้องกนั

ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้จากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยนเหลา่นีไ้ว้หมดแล้ว 

12.5.6 ผลกระทบจากความผันผวนของอัตราดอกเบีย้ 

การเปลี่ยนแปลงอตัราดอกเบีย้ในตลาดย่อมสง่ผลกระทบตอ่มลูคา่ยติุธรรมของสินทรัพย์ หนีส้ิน รวมถึงดอกเบีย้รับและดอกเบีย้

จ่ายของบริษัท ทัง้นี ้การระดมทุนและการบริหารเงินของบริษัทเป็นปัจจยัท่ีทําให้บริษัทต้องเผชิญกับความเสี่ยงจากความผนั

ผวนของอัตราดอกเบีย้ดังกล่าว บริษัทใช้ตราสารอนุพันธ์เพ่ือลดความเสี่ยงด้านดอกเบีย้จ่าย และอาจจะเข้าทําสัญญา

แลกเปลี่ยนอตัราดอกเบีย้ในกรณีท่ีต้องการปอ้งกนัความเสี่ยงเป็นการเพ่ิมเติม 

12.5.7 การเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม (Interconnection) 

เม่ือวันท่ี 17 พฤษภาคม 2549 ประกาศ กทช. ว่าด้วยการใช้และเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมแห่งชาติ ได้มีผลใช้บังคับ 

ประกาศดงักล่าวได้กําหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการในการใช้และเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม โดยกําหนดให้ผู้ประกอบการ

กิจการโทรคมนาคมมีอิสระในการเจรจาต่อรองข้อกําหนดและเง่ือนไขในการใช้และเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ทัง้นีโ้ดยที่

เง่ือนไขดงักลา่วต้องไม่ขดัหรือแย้งกบักฎหมายและประกาศ กทช. และไม่เป็นการเลือกปฏิบติั อย่างไรก็ตามก่อนทําการเจรจา

กําหนดเง่ือนไขดงักล่าว ผู้ประกอบการกิจการโทรคมนาคมมีหน้าท่ีต้องจดัทําข้อเสนอการใช้และเช่ือมตอ่โครงข่ายโทรคมนาคม

ซึ่งประกอบด้วยข้อกําหนดและเง่ือนไขหลกัในการให้ผู้ประกอบการรายอื่นใช้หรือเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมของตน อาทิ 

อตัราคา่ตอบแทนในการใช้หรือเช่ือมตอ่โครงข่าย เม่ือ กทช. เห็นชอบกบัข้อเสนอดงักลา่วแล้ว ผู้ประกอบการสามารถเข้าเจรจา

ตอ่รองและเข้าทําสญัญาเพ่ือการใช้และเช่ือมตอ่โครงข่ายโทรคมนาคมกบัผู้ประกอบการรายอื่นได้ 

เม่ือวนัที่ 25 สิงหาคม 2549 กทช. ได้ให้ความเห็นชอบในหลกัการตอ่ข้อเสนอที่บริษัทจดัทําและยื่นเสนอให้ กทช. พิจารณา 

เจตนารมณ์ของการประกาศใช้ประกาศ กทช. ว่าด้วยการใช้และเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมแห่งชาติและการใช้อํานาจ

กํากบัดแูลของ กทช. ในเร่ืองนีก้็คือการเสริมสร้างความโปร่งใสและการแข่งขนัท่ีเสรีและเป็นธรรมในกิจการโทรคมนาคม ซึง่ตา่ง

จากการกํากบัดแูลภายใต้กฎหมายเดิมท่ีคูส่ญัญามีอิสระในการเข้าทําสญัญาการเช่ือมตอ่โครงข่ายโดยไม่อยู่ภายใต้หลกัเกณฑ์

ตามกฎหมายและการควบคมุดแูลโดยองค์กรอิสระใดๆ 

ในการกํากบัดแูลภายใต้กฎหมายเดิม บริษัทและผู้ประกอบการรายอื่น (เช่น ทรูมฟู ดีพีซี รวมทัง้ฮทัชิสนั) ต้องประกอบกิจการ

โทรคมนาคมภายใต้การกํากบัของ กสท. และต้องชําระค่าเช่ือมโยงโครงข่ายโทรคมนาคมของทีโอที (Access Charge) ให้แก่ที

โอที แตเ่พียงฝ่ายเดียวโดยไม่มีสิทธิเรียกร้องเก็บคา่เช่ือมโยงโครงข่ายจากทีโอทีแตอ่ย่างใด ปัจจบุนัการใช้และเช่ือมตอ่โครงข่าย

ระหวา่งผู้ประกอบการต้องดําเนินไปโดยสอดคล้องกบั พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม และประกาศ กทช. วา่ด้วยการใช้

และเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมแห่งชาติ ซึง่กําหนดให้มีการกําหนดอตัราค่าตอบแทนหรือค่าบริการท่ีอิงต้นทนุและไม่เลือก

ปฏิบติั และบริษัทยงัมีสิทธิในการเข้าทําสญัญาเช่ือมต่อโครงข่ายเพ่ือเรียกเก็บค่าบริการจากผู้ประกอบการรายอื่นท่ีเช่ือมต่อ

โครงข่ายกบัโครงข่ายของบริษัท บริษัทเช่ือว่าอตัราค่าเช่ือมโยงโครงข่ายของทีโอทีตามสญัญาเช่ือมโยงโครงข่ายท่ีจดัทําขึน้ใน

ช่วงเวลาของกฎหมายเดิมนัน้ไม่สอดคล้องกับหลกัเกณฑ์ตาม พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม และประกาศ กทช. ว่า

ด้วยการใช้และเช่ือมตอ่โครงข่ายโทรคมนาคมแห่งชาติ ดงันัน้ ในวนัที่ 17 พฤศจิกายน 2549 บริษัทจึงได้แจ้งให้ทีโอทีและ กสท. 

ทราบว่าอัตราและการจัดเก็บตามสัญญาเช่ือมโยงโครงข่ายเดิมนัน้ไม่อาจทําได้อีกต่อไป อย่างไรก็ดี บริษัทยินดีท่ีจะชําระ

ค่าตอบแทนให้แก่ทีโอทีในอตัราใหม่ท่ีสอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์ท่ีกฎหมายกําหนด กล่าวคือในอตัราท่ีบริษัทและทีโอทีจะได้ตก
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ลงร่วมกนัโดยสจุริตหรือในอตัราที่ กทช. กําหนด นอกจากนี ้บริษัทยงัได้แจ้งให้ทีโอทีดําเนินการเข้าทําสญัญากบับริษัทในเร่ืองนี ้

โดยเร็ว 

ถึงแม้ว่าทีโอทีได้โต้แย้งว่าบริษัทยงัคงมีหน้าท่ีต้องชําระค่าตอบแทนการเช่ือมโยงโครงข่าย (Access Charge) ในอตัราเดิมที่

กําหนดไว้ในข้อตกลงเร่ือง Access Charge และตอ่มาปฏิเสธไม่รับชําระคา่เช่ือมต่อโครงข่ายสทุธิ (Interconnection Charge) 

ท่ีบริษัทคิดคํานวณตามหลกัเกณฑ์และในอตัราท่ีสอดคล้องกบัท่ีกฎหมายกําหนด และได้ใช้สิทธิโต้แย้งทางศาล โดย ณ วนัท่ี 

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

Charge) ตัง้แตเ่ดือน พฤศจิกายน 2549 – 31 ตลุาคม 2550 พร้อมเบีย้ปรับเงินเพ่ิม เป็นจํานวนเงินทัง้หมด 11,705,066,637.11 

บาท และให้ชําระค่าเช่ือมโยงนับตัง้วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2550 เป็นต้นไปจนกว่าข้อตกลงระหว่างทีโอที กสท และบริษัท จะ

สิน้สดุลงอีกด้วย  ซึ่งต่อมาในวนัที่ 3 พฤศจิกายน 2551 ศาลแพ่งได้จําหน่ายคดี เพราะเห็นว่าคดีนีอ้ยู่ในเขตอํานาจของศาล

ปกครอง ซึ่งจนถึงปัจจุบนั บริษัทก็ยงัไม่ได้รับแจ้งจากศาลปกครองว่าทีโอทีได้ฟ้องร้องต่อศาลปกครองเพ่ือเรียกให้บริษัทชําระ

ค่าเช่ือมโยงโครงข่าย ดังนัน้ ในขณะนี ้ประเด็นดังกล่าวจึงยังมิได้มีคําพิพากษาของศาลว่า การท่ีบริษัทชําระค่าเช่ือมต่อ

โครงข่ายสทุธิ (Net Interconnection Charge) ในอตัราท่ีสอดคล้องกบัข้อกําหนดของ พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม 

และประกาศ กทช. ว่าด้วยการใช้และเช่ือมตอ่โครงข่ายโทรคมนาคมกฎหมายแทนการชําระในอตัราเดิมท่ีกําหนดไว้ในข้อตกลง

เร่ือง Access Charge เป็นการไม่ถูกต้องแต่อย่างใด อย่างไรก็ดี หากองค์กรท่ีเก่ียวข้องหรือศาลมีคําสั่งหรือคําพิพากษาให้

บริษัทต้องชําระค่าเช่ือมโยงโครงข่ายตามสญัญาเช่ือมโยงโครงข่ายให้แก่ทีโอที คําสัง่หรือคําพิพากษาดงักลา่วอาจสง่ผลกระทบ

ตอ่ฐานะการเงินของบริษัท อย่างไรก็ดี จากความเห็นของท่ีปรึกษากฎหมายของบริษัท บริษัทมีความเช่ือมัน่ว่าบริษัทไม่มีภาระ

ที่จะต้องชําระคา่เช่ือมโยงโครงข่ายในอตัราคา่เช่ือมโยงเครือข่าย )Access Charge (ที่ระบไุว้ในข้อตกลง Access Charge เดิม 

เน่ืองจากข้อตกลงดังกล่าวไม่เป็นไปตามหลักกฎหมายในปัจจุบัน )โดยเฉพาะอย่างยิ่งประกาศคณะกรรมการกิจการ

โทรคมนาคมแห่งชาติว่าด้วยการใช้และเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ  .2549 ( และบริษัทได้มีหนงัสอืบอกเลิกข้อตกลงเดิม

แล้ว ดงันัน้ บริษัทเช่ือว่าผลสรุปของข้อพิพาทและกระบวนการยติุธรรมในอนาคตไม่น่าจะส่งผลกระทบอย่างมีสาระสําคญัต่อ

ฐานะการเงินของบริษัท 

12.5.8 ความหลากหลายของรายการส่งเสริมการขาย 

ท่ีผ่านมาการพฒันาการของตลาดโทรศพัท์เคลื่อนท่ีในประเทศไทยและการเติบโตของจํานวนลกูค้าในตลาดโดยรวมมีแนวโน้ม

ผันแปรตามภาวการณ์แข่งขันในตลาดซึ่งผู้ประกอบการรายต่างๆ นําเสนอรายการส่งเสริมการขายต่างๆ แก่ลูกค้า ฉะนัน้ 

รายการส่งเสริมการขายท่ีหลากหลายจะช่วยกระตุ้นยอดขายลกูค้าใหม่และปริมาณการใช้งานของลกูค้า ซึง่จะส่งผลต่อรายได้

จากการให้บริการในท่ีสดุ นอกจากนีร้ายการส่งเสริมการขายท่ีหลากหลายยงัสามารถดงึดดูลกูค้าปัจจบุนัและลกูค้าใหม่ท่ีมีวิถี

ชีวิตและความต้องการการใช้งานท่ีแตกตา่งกนัไปมาใช้บริการหรือเพ่ิมปริมาณการใช้งานในกรณีท่ีเป็นลกูค้าอยู่แล้ว 

12.5.9 การขยายตัวของอัตราส่วนกาํไรจากรายได้ที่เตบิโตขึน้ 

เน่ืองจากต้นทนุส่วนหนึ่งของการให้บริการโทรศพัท์มีลกัษณะเป็นต้นทุนคงท่ีมาจากส่วนประกอบหลกัคือค่าตดัจําหน่ายของ

สิทธิการใช้อปุกรณ์ภายใต้สญัญาร่วมการงาน เม่ือบริษัทสามารถพฒันารายได้จากการให้บริการให้เพ่ิมขึน้อย่างต่อเน่ือง อตัรา

การขยายตวัของกําไรจะมีแนวโน้มสงูขึน้ และสง่ผลถึงการเพ่ิมขึน้ของกําไรด้วย 

12.5.10 การขยายธุรกิจใหม่ผ่านบริษัทย่อยของบริษัท 

บริษัทมีแผนในการขยายธุรกิจใหม่ผ่านบริษัทย่อยของบริษัทเพ่ือรองรับโอกาสและเตรียมความพร้อมในการทําธุรกิจใหม่ๆ ท่ี

เกิดขึน้จากการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบข้อบงัคบัต่างๆ ของหน่วยงานท่ีทําหน้าท่ีกํากบัดแูลกิจการโทรคมนาคม เม่ือบริษัทย่อย

เหลา่นัน้เร่ิมดําเนินการแล้วจะส่งผลให้รายได้ของบริษัทโดยรวมเพ่ิมขึน้ แตท่ัง้นีบ้ริษัทไม่สามารถประเมินหรือกําหนดระยะเวลา

การเร่ิมดําเนินการของบริษัทเหลา่นีไ้ด้เน่ืองจากกฎระเบียบข้อบงัคบัดงักลา่วยงัมีความไม่แน่นอนบางประการ 
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1133  ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

13.1 สรุปสัญญาที่มีสาระสาํคัญ 

เนือ้หาในส่วนนีเ้ป็นการสรุปหรือตดัตอนเฉพาะเนือ้หาของข้อสญัญาบางข้อในสญัญาบางฉบบัที่มีสาระสําคญัซึง่บริษัทได้เข้าทํากบั

คู่สัญญา ทัง้นี ้สญัญาบางฉบับได้ทําขึน้ก่อนท่ีจะมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายและ/หรือกฎระเบียบต่างๆ ท่ีใช้กํากับดูแลกิจการ

โทรคมนาคม ดงันัน้ ข้อสญัญาบางข้อในสญัญาบางฉบบัจึงอาจไม่มีผลใช้บงัคบัเน่ืองจากขดัหรือแย้งกบักฎหมายหรือกฎระเบียบท่ี

ใช้กํากับดแูลกิจการโทรคมนาคมซึ่งได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ข้อมลูที่ระบุต่อไปนีจ้ึงเป็นการนําเสนอข้อสญัญาท่ีสําคญัเพ่ือการ

อ้างอิงเท่านัน้ 

13.1.1 รายละเอียดสัญญาให้ดําเนินการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่าร์และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (“สัญญาร่วม
การงาน”) 

สญัญาร่วมการงานเป็นสัญญาท่ีบริษัทได้ทําขึน้ในขณะท่ี กสท. ยังมีอํานาจผูกขาดในการประกอบกิจการโทรคมนาคม ดังนัน้

สญัญาร่วมการงานจึงมีบทบัญญัติในหลายส่วนท่ีสะท้อนอํานาจผูกขาดของ กสท. ปัจจุบนัอํานาจผูกขาดในการประกอบกิจการ

โทรคมนาคมของ กสท. ได้ถูกยกเลิกไปแล้ว และบริษัทมีสิทธิในการประกอบกิจการโทรคมนาคมได้บนพืน้ฐานของหลกัการการ

แข่งขนัโดยเสรีและอย่างเป็นธรรมตามมาตรา 80 แห่ง พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม 

โดยเหตุท่ีมีการเปลี่ยนแปลงด้านกฎหมายและกฎระเบียบดังกล่าว รวมถึงการยกเลิกอํานาจผูกขาดในการประกอบกิจการ

โทรคมนาคมของ กสท. รายละเอียดข้อสญัญาร่วมการงานที่สรุปไว้ตอ่ไปนีจ้งึเป็นการให้ข้อมลูเพ่ือการอ้างอิงเท่านัน้ 

วันที่ทาํสัญญา วนัที่ 14 พฤศจิกายน 2533 และ 

สญัญาแก้ไขเพ่ิมเติมครัง้ที่ 1/2536 เม่ือวนัที่ 23 กรกฎาคม 2536  

สญัญาแก้ไขเพ่ิมเติมครัง้ที่ 2/2539 เม่ือวนัที่ 20 มิถนุายน 2539 และ 

สญัญาแก้ไขเพ่ิมเติมครัง้ที่ 3/2539 เม่ือวนัที่ 22 พฤศจิกายน 2539 

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

ลักษณะสัญญา กสท. อนญุาตให้บริษัทจดัให้มีการขยายและดําเนินการให้บริการวิทยคุมนาคมระบบ
เซลลูล่าร์เพ่ือเป็นบริการสาธารณะแก่ประชาชนตลอดอายุสญัญาภายใต้การกํากับ
ดแูลของ กสท.  

ค่าตอบแทน ในแง่ของสิ่งตอบแทนท่ีบริษัทต้องชําระให้แก่ กสท. นัน้ ท่ีสําคญัมีอยู่ 2 ประการ คือ 
(1) การโอนกรรมสิทธิในเคร่ืองและอปุกรณ์ทัง้หมดท่ีบริษัทจดัหามาตลอดระยะเวลา
การให้บริการแก่ประชาชนตามอายุสัญญาให้แก่ กสท. และ (2) การชําระส่วนแบ่ง
รายได้ตลอดระยะเวลาการให้บริการซึ่งกําหนดชําระเป็นรายปี (โดยบริษัทมีการ
ประกันรายได้ขัน้ ต่ําให้แก่  กสท. ในรูปของส่วนแบ่งรายได้ขัน้ ต่ําด้วย) ทั ง้นี ้
ค่าตอบแทนดงักล่าว (รวมถึงส่วนแบ่งรายได้ขัน้ต่ํา) เป็นการให้คา่ตอบแทนเน่ืองจาก
บริษัทจะได้รับผลประโยชน์จากการดําเนินกิจการในแต่ละปี ดังนัน้ หากเกิดเหตุ
สดุวิสยัขึน้ในปีใดเป็นเหตใุห้บริษัทไม่อาจดําเนินการให้บริการได้ บริษัทและ กสท. มี
หน้าท่ีตามสญัญาร่วมการงานท่ีจะต้องเจรจาปรับส่วนแบ่งรายได้ขัน้ต่ํารายปีด้วยเหตุ
และผล 
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 บริษัทตกลงจะชําระผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ กสท. เป็นรายปี คิดเป็นอตัราร้อยละ
ของรายได้จากการให้บริการตามสัญ ญ านี  ้ก่อนหักค่าใช้จ่าย ค่าภาษี  และ
คา่ธรรมเนียมต่าง ๆ จากการให้บริการ ผลประโยชน์ตอบแทนแตล่ะปีท่ี กสท. จะได้รับ
มีดงันี ้

 ปีที่ 1 - 4 ร้อยละ 12 

ปีที่ 5 ร้อยละ 25 

ปีที่ 6 - 15 ร้อยละ 20 

ปีที่ 16 - 20 ร้อยละ 25 

ปีที่ 21 - 27 ร้อยละ 30 

 ทัง้นี ้เพ่ือเป็นการประกนัรายได้ให้กบั กสท. บริษัทยินยอมชําระผลประโยชน์ตอบแทน
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 
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 ถ้าสญัญาร่วมการงานเกิดสิน้สดุลงก่อนถึงกําหนด บริษัทย่อมไม่มีภาระท่ีจะต้องจ่าย
ผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ตามระยะเวลาของสญัญาร่วมการงานท่ีเหลือ แต่ กสท. 
อาจมีสิทธิเรียกค่าเสียหายจากบริษัทได้ถ้าหากบริษัททําผิดสัญญา ซึ่งก็ เป็น
ข้อกําหนดของสญัญาทัว่ไป 

ลักษณะการชาํระผลตอบแทน บริษัทต้องชําระเงินค่าผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ กสท. เป็นรายงวด ๆ ละ 3 เดือน 
เป็นจํานวนเงินงวดละเท่า ๆ กนัของแต่ละปีของการดําเนินการตามสญัญา โดยบริษัท
จะต้องชําระภายใน 30 วันนับแต่วันสิน้งวดนัน้ ๆ และยินยอมส่งมอบผลประโยชน์
ส่วนท่ีจะต้องชําระเพ่ิมขึน้จากผลประโยชน์ตอบแทนขัน้ต่ําให้ กสท. ทัง้จํานวนภายใน 
90 วนัหลงัจากวนัครบ 12 เดือนของการดําเนินงานในแต่ละปี โดยบริษัทจะต้องจดัส่ง
งบดุลและงบกําไรขาดทุนให้ กสท. ตรวจสอบภายใน 90 วนันับจากวนัปิดงวดบัญชี
ประจําปีของบริษัท 

การเลิกสัญญา สญัญาจะสิน้สดุลงหรือระงบัสิน้ไปด้วยกรณีตอ่ไปนี ้

เม่ือสญัญาครบกําหนด 

(1) เม่ือ กสท.บอกเลิกสญัญาเน่ืองจากบริษัทไม่ปฎิบัติตามสญัญา หรือปฎิบัติผิด
สัญญาข้อหนึ่งข้อใดและทําให้ กสท.ได้รับความเสียหายและบริษัทมิได้
ดําเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน 90 วนันบัแต่วนัท่ีได้รับแจ้งเป็นหนงัสือจาก 
กสท. 

(2) เม่ือคูส่ญัญาทัง้สองฝ่ายตกลงกนัเลิกสญัญา 

(3) เม่ือบริษัทล้มละลาย 

(4) เม่ือ กสท. บอกเลิกสัญญาในกรณีท่ีบริษัทตกเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตาม พรบ. 
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว และ กสท. ได้แจ้งให้บริษัททราบเป็นหนงัสือ
ลว่งหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 90 วนั 

 ในกรณีที่มีการเลิกสญัญา (ทําให้บริษัทไม่อาจให้บริการตามสญัญาร่วมการงานได้อีก
ตอ่ไป) สญัญาร่วมการงานได้ระบใุห้ กสท. และบริษัทมีสทิธิและหน้าท่ีโดยสรุปดงันี ้

(1) บริษัทต้องส่งมอบอาคารสถานท่ีบางแห่งซึ่งใช้เป็นสถานที่ติดตัง้เคร่ืองและ
อปุกรณ์ตามที่ระบุในสญัญาร่วมการงาน และ/หรือ เคร่ืองและอปุกรณ์ท่ีตกเป็น
กรรมสิทธิของ กสท. คืนให้แก่ กสท.  

(2) บริษัทและ กสท. จะต้องตรวจสอบและชําระหนีท่ี้ค้างชําระให้เสร็จสิน้ภายใน 
120 วนั 

(3) บริษัทต้องโอนหลกัประกันการใช้บริการทัง้หมดท่ีบริษัทได้รับจากผู้ ใช้บริการ 
และสัญญาใช้บริการให้แก่ กสท. ภายใน 90 วัน และ กสท. จะคืนหนังสือคํา้
ประกนัของธนาคารที่บริษัทมอบไว้ให้ กสท. คืนให้แก่บริษัทตอ่ไป 

(4) บริษัทจะต้องแจ้งให้ กสท. ทราบถึงการปรับปรุงใด ๆ เก่ียวกบัการให้บริการ  

(5) บริษัทต้องจดัการฝึกอบรมแก่เจ้าหน้าท่ี กสท.  

(6) ในกรณีที่บริษัททําผิดสญัญา กสท. มีสิทธิปรับบริษัทและริบหลกัประกนัท่ีบริษัท
ได้ให้ไว้กับ กสท. (หนังสือคํา้ประกันธนาคาร) ทัง้นี ้การเรียกเบีย้ปรับจะไม่ตัด
สิทธิ กสท. ในการเรียกร้องคา่เสียหายจากบริษัทในการไม่ปฏิบติัตามสญัญา 
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เง่ือนไขอื่น ๆ (1) บริษัทเป็นผู้จัดหาเคร่ือง รวมทัง้อะไหล่และอุปกรณ์ในส่วนท่ีเป็นโครงข่ายการ
ให้บริการ โดยบริษัทจะโอนเคร่ืองและอุปกรณ์ดังกล่าวให้เป็นกรรมสิทธิของ 
กสท. และ กสท. ให้สิทธิบริษัทในการใช้ทรัพย์สินนีเ้พ่ือนําไปให้บริการแต่เพียงผู้
เดียวตลอดอายสุญัญา 

(2) กสท. อนุญาตให้บริษัทใช้สถานท่ีของ กสท. เพ่ือติดตัง้เคร่ืองและอุปกรณ์
ตลอดจนอาคารสําหรับติดตัง้เคร่ืองและอุปกรณ์ โดยบริษัทไม่ต้องชําระค่าเช่า
หรือค่าตอบแทนอื่นใดให้แก่ กสท. และในกรณีท่ีบริษัทต้องการใช้อาคารอื่น
นอกเหนือจากนีเ้พ่ือเป็นสถานท่ีติดตัง้เคร่ืองมือและอุปกรณ์ บริษัทจะต้องแจ้ง
ขออนมุติัจาก กสท. ก่อน ซึ่งหากสถานท่ีดงักล่าวบริษัทไม่ได้มีกรรมสิทธิ บริษัท
ต้องทําการเช่าในนามของบริษัท โดยบริษัทเป็นผู้ออกค่าเช่าและค่าใช้จ่ายใด ๆ 
เองทัง้สิน้ 

(3) ในกรณี ที่  กสท. จะต้องปฏิบั ติตามกฎหมายท่ี เก่ียวกับการอนุญ าตให้
ผู้ประกอบการเอกชนให้บริการโทรคมนาคมและแข่งขนักันโดยเสรีท่ีไม่มีอยู่ใน
ปัจจบุนัแต่มีการบงัคบัใช้ในอนาคต กสท. ไม่ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายใด 
ๆ ที่เกิดขึน้ตามสญัญานีใ้ห้แก่บริษัท 

(4) ในการดําเนินงานตามสญัญาไม่ว่าการบริหาร การหาผู้ ใช้บริการ การโฆษณา 
หรือการทํานิติกรรมใด ๆ กับบุคคลภายนอกหรือผู้ ใช้บริการ บริษัทจะต้องเป็น
ผู้ รับผิดชอบและดําเนินการเองในนามบริษัท โดย กสท. จะไม่รับผดิชอบในภาระ
ผกูพนัทัง้หลายที่บริษัทมีตอ่บคุคลภายนอก 

(5) ตลอดอายุสญัญา บริษัทจะไม่ขออนุญาตตัง้สถานีวิทยุคมนาคมและใช้เคร่ือง
วิทยุโทรคมนาคมตาม พรบ. วิทยุโทรคมนาคม พ.ศ. 2498 เพ่ือการให้บริการ
วิ ท ยุ ค ม น า ค ม ระ บ บ เซ ล ลู ล่ า ร์ ไ ม่ ว่ า ระ บ บ ใด แ ก่ ส า ธ า รณ ช น จ า ก
กรมไปรษณีย์โทรเลข สถานีวิทยุคมนาคมทัง้หมดท่ีใช้ในการให้บริการตาม
สญัญาจะต้องเป็นสถานีวิทยคุมนาคมของ กสท. 

(6) บริษัทต้องไม่รับจดัให้บริการวิทยคุมนาคมระบบเซลลลูา่ร์หรือรับขยายโครงข่าย
การให้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่าร์จากหน่วยงานหรือบุคคลอื่นอันมี
ลักษณะเป็นการแข่งขันหรือน่าจะเกิดความเสียหายต่อการให้บริการตาม
สญัญานี ้

(7) บริษัทเป็นผู้ ชําระภาษีและหรือค่าธรรมเนียมใดๆ ตามกฎหมายท่ีเกิดจากการ
ให้บริการนี ้

(8) บริษัทยินยอมให้ตวัแทนของ กสท. เข้าเป็นกรรมการบริหารของบริษัทในส่วนท่ี
เก่ียวกบัการดําเนินงานบริการวิทยคุมนาคมระบบเซลลลูา่ร์ด้วยอย่างน้อย 1 คน  

(9) ในการเรียกเก็บเงินคา่ใช้บริการหรือคา่ธรรมเนียมจากผู้ใช้บริการ บริษัทสามารถ
ลดหรือยกเว้นการเรียกเก็บได้ในกรณีที่บริษัทจัดรายการส่งเสริมการขายของ
บริษัทตามความเหมาะสมกบัภาวะตลาด 

(10) บริษัทจะแต่งตัง้บุคคลอื่นเป็นตวัแทนเพ่ือจดัให้บริการ (Service Provider) ของ
บริษัทไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจาก กสท. ก่อน โดยการ
แต่งตัง้ตวัแทนเพ่ือจดัให้บริการดงักล่าวไม่ทําให้บริษัทหลดุพ้นความรับผิดตาม
สญัญานี ้การกระทําใด ๆ ของตวัแทนถือเสมือนเป็นการกระทําของบริษัทและ
ผกูพนับริษัททกุประการ 

(11) ในกรณีท่ี กสท. ทําสญัญาให้ผู้ประกอบการเอกชนรายอื่นดําเนินการให้บริการ
วิทยคุมนาคมระบบเซลลลู่าร์ในลกัษณะเดียวกนั โดยมีข้อกําหนด เง่ือนไข อตัรา
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คา่บริการ และ/หรืออตัราสว่นแบง่เงินผลประโยชน์ตอบแทนทีแตกตา่งไปทีทําให้
บริษัทเสียเปรียบในประการท่ีสําคญัหรือมีผลกระทบในทางลบต่อบริษัท บริษัท
และ กสท. จะพิจารณาร่วมกนัเพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมแก่บริษัท 

 

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

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

วา่ด้วยการใช้และเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ซึง่กํากบัดแูลระบบการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมระหวา่งผู้ประกอบการต่าง ๆ 

ปัจจุบนัการเช่ือมต่อโครงข่ายจึงต้องเป็นไปตามข้อกําหนดของ พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคมและประกาศ กทช. ว่าด้วย

การใช้และเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมดังกล่าว ดังนัน้ บริษัทจึงมีสิทธิและหน้าท่ีในการเช่ือมต่อสัญญาณกับโครงข่ายของ

ผู้ประกอบการรายอื่นตาม พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม และประกาศ กทช. ดงักลา่ว 

ข้อมลูเก่ียวกบัสญัญาเช่ือมโยงโครงข่าย พ.ศ. 2537 ดงัตอ่ไปนีจ้งึเป็นการสรุปข้อมลูเพ่ือการอ้างอิงเท่านัน้ 

วันที่ทาํสัญญา วนัที่ 22 กมุภาพนัธ์ 2537  

ลักษณะสัญญา ทีโอทีได้เปลีย่นแปลงคา่เช่ือมโยงสญัญาณของผู้ใช้โทรศพัท์ของบริษัทเข้ากบัโครงข่าย
ของทีโอทีที่เรียกเก็บจากบริษัท โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือบริษัทสามารถประกอบกิจการ
ให้บริการด้านโทรคมนาคมบนพืน้ฐานที่เท่าเทียมกบัผู้ประกอบการรายอื่น กลา่วคือ 
เอไอเอส มากขึน้ ทัง้นี ้ในขณะนัน้เอไอเอสดําเนินการให้บริการวิทยคุมนาคมระบบ
เซลลลูา่ร์ภายใต้สญัญาที่ทํากบัทโีอท ี

ค่าตอบแทน ทีโอทีจะคิดคา่เช่ือมโยงโครงข่ายตามหลกัเกณฑ์ ดงันี ้

(1) ตามจํานวนเลขหมายที่มีผู้ เช่าในอตัราเลขหมายละ 200 บาทตอ่เดือน  

หมายเหตุ ทีโอทีตกลงลดคา่เช่ือมโยงโครงข่ายลงเลขหมายละ 22 บาทตอ่เดือน 

(2) คร่ึงหนึ่งของส่วนแบ่งรายได้ที่ กสท. ได้รับจากบริษัทตามสญัญาระหว่าง กสท. 
และบริษัท ยกเว้นส่วนแบ่งรายได้จากการใช้บริการระหว่างโทรศัพท์เคลื่อนท่ี
ภายในเครือข่ายของ กสท. และบริษัท 

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

วิธีการชาํระค่าตอบแทน บริษัทยินยอมชําระค่าเช่ือมโยงโครงข่าย ค่าเช่าวงจรเช่ือมโยง หรือเงินที่ต้องชําระอื่น
ใดที่ต้องชําระให้แก่ทีโอทตีามกําหนดเวลา 

หมายเหตุ 
เม่ือวนัที่ 17 พฤศจิกายน 2549 บริษัทได้แจ้งให้ทีโอทีและ กสท. ทราบแล้ววา่อตัราและการเก็บคา่เช่ือมโยงโครงข่ายดงักลา่วเป็นการ
กระทําท่ีขดัและแย้งต่อกฎหมายท่ีบงัคบัใช้ในปัจจบุนั และเม่ือวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2550 บริษัทได้แจ้งยกเลิกข้อตกลงดงักล่าวกบัที
โอทีแล้ว (โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในส่วนที่  2 ข้อ 3.2.4 (ช) – ข้อกําหนดเก่ียวกับการใช้และเช่ือมต่อโครงข่าย 
(Interconnection) และข้อ 1. (ค) – ภาระต้นทุนของบริษัทในการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมกับผู้ประกอบการบางรายยงัไม่
ชดัเจน) 
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13.1.3 ข้อตกลงระหว่างองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยกับการส่ือสารแห่งประเทศไทย เร่ือง การคิดค่าเช่ือมโยง  
โครงข่ายโทรศัพท์เคล่ือนที่แบบใช้บัตรจ่ายเงินล่วงหน้า (Prepaid Card) ของบริษัท (“สัญญาเช่ือมโยงโครงข่าย 
พ.ศ. 2544”) 

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

ว่าด้วยการใช้และเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ซึ่งกําหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการในการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมระหว่าง

ผู้ประกอบการ ปัจจุบนัการเช่ือมต่อโครงข่ายต้องเป็นไปตามข้อกําหนดของ พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม และประกาศ 

กทช. ว่าด้วยการใช้และเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ดงันัน้ บริษัทจึงมีสิทธิและหน้าท่ีในการเช่ือมต่อสญัญาณกบัโครงข่ายของ

ผู้ประกอบการรายอื่นตาม พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม และประกาศ กทช. ดงักลา่ว 

ข้อมลูเก่ียวกบัสญัญาเช่ือมโยงโครงข่าย พ.ศ. 2544 ตามรายละเอียดข้างลา่งนีจ้งึเป็นการสรุปข้อมลูเพ่ือการอ้างอิงเท่านัน้ 

วันที่ทาํสัญญา วนัที่ 2 เมษายน 2544 

ลักษณะสัญญา (1) บริษัทตกลงชําระคา่เช่ือมโยงโครงข่ายสําหรับเลขหมายโทรศพัท์เคลื่อนท่ีแบบใช้
บัตรเติมเงินล่วงหน้าให้แก่ทีโอทีในอัตราร้อยละ 18 ของราคาหน้าบัตร (รวม
ภาษีมลูคา่เพ่ิม)  

(2) กสท. ตกลงชําระค่าเช่ือมโยงโครงข่ายสําหรับเลขหมายโทรศพัท์เคลื่อนท่ีแบบใช้
บตัรเติมเงินล่วงหน้าให้แก่ทีโอทีเป็นจํานวนคร่ึงหนึ่งของส่วนแบ่งรายได้ท่ี กสท. 
ได้ รับ จ าก บ ริษั ท  ย ก เว้น ส่ วน แ บ่ งราย ได้ จ าก ก ารใช้ บ ริก ารระ ห ว่ าง
โทรศพัท์เคลื่อนที่ภายในเครือข่ายของ กสท. และบริษัท 

หมายเหตุ 
เม่ือวนัที่ 17 พฤศจิกายน 2549 บริษัทได้แจ้งให้ทีโอทีและ กสท. ทราบแล้ววา่อตัราและการเก็บคา่เช่ือมโยงโครงข่ายดงักลา่วเป็นการ
กระทําท่ีขดัและแย้งต่อกฎหมายท่ีบังคบัใช้ในปัจจุบัน (โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในส่วนที่ 2 ข้อ 3.2.4 (ช) – ข้อกําหนด
เก่ียวกับการใช้และเช่ือมต่อโครงข่าย (Interconnection) และข้อ 1. (ค) – ภาระต้นทุนของบริษัทในการเช่ือมต่อโครงข่าย
โทรคมนาคมกบัผู้ประกอบการบางรายยงัไม่ชดัเจน) 

 

13.1.4 สัญญาการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมระหว่าง (1) บริษัทและทรูมูฟ (2) บริษัทและเอไอเอส (3) บริษัท
และบจ. ทริปเปิลท ีบรอดแบนด์ (4) บริษัทและบจ. ดีแทค เนทเวอร์ค และ (5) บริษัทและบจ. ดจิติอล โฟน 

สญัญาการเช่ือมตอ่โครงข่ายโทรคมนาคมได้จดัทําขึน้ระหว่างคู่สญัญา โดยจดัทําเป็นสญัญากรณีที่บริษัทเป็นผู้ให้เช่ือมตอ่โครงข่าย

ฉบบัหนึง่และกรณีท่ีบริษัทเป็นผู้ขอเช่ือมต่อโครงข่ายอกีฉบบัหนึ่ง ปัจจบุนับริษัทได้เข้าทําสญัญาการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม

ดงักล่าวกับคู่สญัญา 5 ราย ประกอบด้วย (1) ทรูมฟู เม่ือวนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2549 (2) เอไอเอส เม่ือวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2549  

(3) บจ. ทริปเปิลที บรอดแบนด์ เม่ือวนัท่ี 22 ธันวาคม 2549 (4) บจ. ดีแทค เนทเวอร์ค เม่ือวนัท่ี 9 กรกฎาคม 2550 และ (5) บจ. 

ดิจิตอลโฟน เม่ือวนัที่ 16 กรกฎาคม 2550 

สญัญาการเช่ือมตอ่โครงข่ายโทรคมนาคมข้างต้นมีสาระสําคญัที่คล้ายกนั ดงันี ้

อายุสัญญา มีผลใช้บงัคบัตลอดไปจนกระทัง่ถกูบอกเลิกตามข้อกําหนดของสญัญา 

หน้าที่ของผู้ให้เช่ือมต่อโครงข่าย (1) จดัให้ผู้ขอเช่ือมต่อโครงข่ายเช่ือมต่อโครงข่ายเข้ากบัโครงข่ายโทรคมนาคมของ
ผู้ให้เช่ือมตอ่โครงข่ายได้ที่จดุเช่ือมตอ่ใด ๆ ที่มีความเป็นไปได้ทางเทคนิค 

(2) จดัหาสถานที่หรือพืน้ที่ตามที่ผู้ขอเช่ือมต่อโครงข่ายร้องขอใช้โครงสร้างพืน้ฐาน
ดงักล่าว ณ จุดเช่ือมต่อในอตัราอ้างอิงต้นทนุ (Cost-based Basis) รวมถึงการ
จดัเตรียมสิ่งอํานวยความสะดวก โครงสร้างพืน้ฐาน และสาธารณปูโภคตา่ง ๆ  
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(3) จดัระเบียบการเข้าสถานทีและการทํางานร่วมกนั และจดัทําคู่มือการปฏิบติังาน
และบํารุงรักษา 

(4) ยินยอมให้ผู้ ขอเช่ือมต่อโครงข่ายเข้าไปซ่อมแซมหรือบํารุงรักษาอุปกรณ์ใน
สถานท่ีหรือพืน้ท่ีรวมได้ตามความเหมาะสมตลอดเวลา 

หน้าที่ของผู้ขอเช่ือมต่อโครงข่าย (1) รับผิดชอบค่าใช้จ่ายและดูแลอุปกรณ์และทรัพย์สินนับจากจุดเช่ือมต่อไปทาง
โครงข่ายของผู้ขอเช่ือมต่อโครงข่าย ซึ่งขอใช้อาคารสถานท่ี สาธารณูปโภค และ
สิ่งอํานวยความสะดวกอื่น ๆ เป็นต้น  

(2) ยินยอมและให้ความร่วมมือกบัผู้ ให้เช่ือมต่อโครงข่ายในขัน้ตอนการตรวจตราใน
อาคารสถานที่เม่ือมีเหตอุนัสมควร  

(3) ห้ามโอนสิทธิการใช้อาคารสถานท่ีไม่ว่ากรณีใด ๆ ไปให้บคุคลอื่นใช้หรือยอมให้
บคุคลอื่นเข้าครอบครอง เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจาก
เจ้าของอาคารสถานท่ีและ/หรือผู้ให้ใช้อาคารสถานท่ี 

หน้าที่ของคู่สัญญาทัง้สองฝ่าย (1) รายงานเหตเุสียหายตามหลกัเกณฑ์การใช้งานและการบํารุงรักษาท่ีคูส่ญัญาจะ
ได้ร่วมกนักําหนดขึน้ภายหลงัวนัทําสญัญานีโ้ดยเร็วท่ีสดุเท่าท่ีจะเป็นไปได้ 

(2) ร่วมประชุมกําหนดรายละเอียดการทํางาน เช่น การประมาณการทราฟฟิค 
(Traffic) 

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้เพื่อประโยชน์ของ
ตนเอง 

คู่สญัญาแต่ละฝ่ายมีหน้าท่ีรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการซ่อมบํารุงอปุกรณ์ในส่วนท่ีเป็น
กรรมสิทธิหรืออยู่ในความครอบครองของตนเอง ค่านํา้ ค่าไฟฟ้า และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
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 6 กุมภาพนัธ์ 2552 ต่อผู้สอบบญัชีและ

กรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญของระบบการควบคุมภายใน 

รวมทัง้การกระทําท่ีมิชอบที่อาจมีผลกระทบตอ่การจดัทํารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย 

ในการนี ้เพ่ือเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารท่ีข้าพเจ้าได้รับรองความถกูต้องท่ีเป็นชดุเดียวกนั ข้าพเจ้าได้

มอบหมายให้ นายปรีย์มน ป่ินสกุล เป็นผู้ ลงลายมือช่ือกํากับเอกสารนีไ้ว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ        

นายปรีย์มน ป่ินสกลุ กํากบัไว้ ข้าพเจ้าจะถือวา่ไม่ใช่ข้อมลูท่ีข้าพเจ้าได้รับรองความถกูต้องของข้อมลูไว้ 

 ช่ือ-นามสกุล ตาํแหน่ง  ลายมือช่ือ 

Mr. Tore Johnsen 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. Sigve Brekke รองประธานกรรมการ ................................................... 

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

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

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

6.  Mr. Tore Johnsen กรรมการ ................................................... 

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

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

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

10.  Mr. Knut Snorre Bach Corneliussen กรรมการ ................................................... 

 

ผู้รับมอบอาํนาจ 

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



 

 

 

 
 

 

เอกสารแนบ 1เอกสารแนบ 1เอกสารแนบ 1   :::   รายละเอียดคณะกรรมการและคณะผูบ้ริหารของบริษทัรายละเอียดคณะกรรมการและคณะผูบ้ริหารของบริษทัรายละเอียดคณะกรรมการและคณะผูบ้ริหารของบริษทั   



  

 

เอกสารแนบ 1 หน้า 2  

เอกสารแนบ เอกสารแนบ 11  --  รายละเอียดคณะกรรมการและคณะผูบ้ริหารของบริษทัรายละเอียดคณะกรรมการและคณะผูบ้ริหารของบริษทั  
 

 

ช่ือ-นามสกลุ 

 

ตําแหน่ง 

 

วนัเดือนปีเกิด 

ความสมัพนัธ์ 

กบั 

ผู้บริหารอื่น 

จํานวน 

หุ้นที่ถือ 

 

คณุวฒุทิางการศกึษา 

 

ประวตัิการทํางาน 5 ปี ย้อนหลงั 

ประเภทธุรกิจของบริษัทที่กรรมการและ

ผู้บริหารเป็นกรรมการอยู่ในปัจจบุนั 

นายบญุชยั เบญจรงคกลุ 

(กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม) 

ประธาน

กรรมการ 

25 มิ.ย. 

2497 

 

ไม่มี 10 ปริญญาเอก  

 

 

ปริญญาตรี 

 

 

 

เศรษฐศาสตร์ ดษุฎีบณัฑิต

กิตติมศกัดิ์     มหาวิทยาลยั

รามคําแหง  

B.Sc.  in Management, 

Northern Illinois University, 

USA 

2533-ปัจจบุนั 

 

2533-ปัจจบุนั 

 

2532-ปัจจบุนั 

 

2541-ปัจจบุนั 

2544-ปัจจบุนั 

2545-ปัจจบุนั 

2544-2549 

2545-2548 

 

2544-2545 

 

2543-2544 

 

2527-2542 

 

ประธานกรรมการ  

บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนูิเคชัน่ 

ประธานกรรมการ  

บจก. เบญจจนิดา โฮลดิง้  

ประธานกรรมการ  

บจก. ไพรเวท พร็อพเพอร์ตี ้ 

ประธานมลูนิธิสํานึกรักบ้านเกิด 

ประธานสหกรณ์ร่วมด้วยช่วยกนั จํากดั 

กรรมการ บจก. ยไูนเตด็ ดิสทริบิวชัน่ บิซซเินส  

ประธานมลูนิธิอนรัุกษ์นกเงือก 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

บมจ. ยไูนเต็ด คอมมนูเิกชัน่ อินดสัตรี 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  

บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนูิเคชัน่ 

กรรมการผู้จดัการ  

บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนูิเคชัน่ 

ประธานกรรมการบริหาร 

บมจ. ยไูนเต็ด คอมมนูเิกชัน่ อินดสัตรี  

 

- ให้บริการโทรศพัท์เคลือ่นที ่

 

 

 

- ให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ (ห้องชดุ) 

 

 

- จําหน่ายโทรศพัท์เคลื่อนที ่
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ช่ือ-นามสกลุ 

 

ตําแหน่ง 

 

วนัเดือนปีเกิด 

ความสมัพนัธ์ 

กบั 

ผู้บริหารอื่น 

จํานวน 

หุ้นที่ถือ 

 

คณุวฒุทิางการศกึษา 

 

ประวตัิการทํางาน 5 ปี ย้อนหลงั 

ประเภทธุรกิจของบริษัทที่กรรมการและ

ผู้บริหารเป็นกรรมการอยู่ในปัจจบุนั 

Mr.Sigve Brekke 

(กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม) 

รองประธาน

กรรมการ 

15 ธ.ค. 2502 

 

ไม่มี 900,000 ปริญญาโท 

 

 

 

 

ปริญญาตรี 

 

 

 

ปริญญาตรี 

 

 

Master Degree in Public 

Administration, John F. 

Kennedy School of 

Government 

Harvard University, USA 

 Bachelor Degree  Program in 

Management, Norwegian 

School of Management, 

Buskerud, Norway 

Degree in Business and 

Administration  

Telemark College, Norway 

ก.ย.51-ปัจจบุนั 

 

 

ส.ค.51-ปัจจบุนั 

 

ก.พ. 49–ส.ค.51 

 

ก.พ.49-ธ.ค.50 

 

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 

กรรมการ และ Executive Vice President Telenor 

Group, Head of Region Asia, Telenor Asia Pte. 

Ltd. 

  รองประธานกรรมการ  

  บมจ. โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนูิเคชัน่ 

 กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

 บมจ. โทเทิ่ล แอค็เซ็ส คอมมนูิเคชัน่ 

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  

 บมจ. ยไูนเต็ด คอมมนูิเกชัน่ อนิดสัตรี 

- 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 ่
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ช่ือ-นามสกลุ 

 

ตําแหน่ง 

 

วนัเดือนปีเกิด 

ความสมัพนัธ์ 

กบั 

ผู้บริหารอื่น 

จํานวน 

หุ้นที่ถือ 

 

คณุวฒุทิางการศกึษา 

 

ประวตัิการทํางาน 5 ปี ย้อนหลงั 

ประเภทธุรกิจของบริษัทที่กรรมการและ

ผู้บริหารเป็นกรรมการอยู่ในปัจจบุนั 

Mr. Stephen Woodruff 

Fordham 

กรรมการ 3 ก.พ. 2494 ไม่มี - ปริญญาโท 

  

MA Jurisprudence, Oxford 

University, UK  

 

2550-ปัจจบุนั 

 

 

 

 

2546-ปัจจบุนั 

2538-ปัจจบุนั 

2541-2546 

2541-2543 

2529-2541 

-  ประธานกรรมการกําหนดค่าตอบแทน กรรมการ  

อิสระและกรรมการตรวจสอบ  

บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนูิเคชัน่ 

-  กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหา  

บมจ. โทรีเซนไทย เอเยนต์ซส์ี 

Partner, Wikborg Rein 

Chairman, Masterbulk Pte Ltd 

Consultant, Watson, Farley & Williams 

Managing Director, Argonaut Shipping Pte Ltd 

Partner, Sinclair Roche & Temperley 

 

- ให้บริการโทรศพัท์เคลือ่นที ่

 

 

 

นายจลุจติต์ บณุยเกต ุ กรรมการ 27 ก.ย. 2486 

 

ไม่มี - ปริญญาโท 

 

ปริญญาตรี 

รัฐศาสตร์มหาบณัฑิต 

Kent State University, USA 

นิตศิาสตร์บณัฑิต  

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

2549-ปัจจบุนั 

 

 

2547-ปัจจบุนั 

 

2547-ปัจจบุนั 

 

2543- ปัจจบุนั 

 

2541-2546 

 

2541-2546 

 

2537-2541 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการ

กําหนดค่าตอบแทน 

บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนูิเคชัน่ 

ประธาน  

บมจ. เอกรัฐ เอนจเินียร่ิง 

รองประธานกรรมการบริหาร 

บจก. คิงพาวเวอร์ อินเตอร์เนชัน่แนลกรุ๊ป 

กรรมการอิสระ  

บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนูิเคชัน่ 

กรรมการอํานวยการ  

บจก. ไทยออยล์ เพาเวอร์  

กรรมการอํานวยการ  

บจก. ไทยออยล์  

รองกรรมการอํานวยการ  

บจก. ไทยออยล์  

 

 

 

 

-  ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า 

 

- จําหน่ายสินค้าปลอดภาษี 

 

- ให้บริการโทรศพัท์เคลือ่นที ่

 

 

 

- ธุรกิจนํา้มนั 
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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 นิตศิาสตร์บณัฑิต 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

2548-ปัจจบุนั 

 

2547-ปัจจบุนั 

2544--2545 

2543-ปัจจบุนั 

 

 

2537-2538 

2537-2538 

2517-ปัจจบุนั  

 

2517-ปัจจบุนั 

รองประธานกรรมการ 

บมจ. ซีวีดี เอ็นเตอร์เทนเมนท์ 

ที่ปรึกษา บริษัท ไฟว์สตาร์ โปรดกัชัน่ จํากดั  

ประธานกรรมการบริหาร บมจ. การบินไทย 

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการ

กําหนดค่าตอบแทน  

บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนูิเคชัน่ 

กรรมการ องค์การโทรศพัท์แห่งประเทศไทย 

ประธานกรรมการ การรถไฟแห่งประเทศไทย 

ที่ปรึกษา บริษัท บางกอกเอน็เตอร์เทนเมนท์  จํากดั 

(ช่อง 3) 

กรรมการ หวัหน้าสํานกังานทนายความ  

บริษัท สํานกังานชยัพฒัน์ จํากดั 

 

 

 

 

 

 

- ให้บริการโทรศพัท์เคลือ่นที ่

 

 

 

 

 

-   สํานกังานทนายความ 

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

 

 

 

Certified 

Financial 

Analyst 

Master of Science, the 

Norwegian School of 

Economics and Business 

Administration, Norway 

The Norwegian School of 

Business Administration in 

Berge 

2549-ปัจจบุนั 

 

 

ก.พ.48-ปัจจบุนั 

 

2548-ปัจจบุนั 

2547-ปัจจบุนั 

2547-ม.ค.49 

2543-2547 

- Executive Vice President, and Head of Global 

Coordination, Telenor ASA 

-  Director, Telenor Doo, Serbia 

กรรมการ  

บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนูิเคชัน่ 

Director, Telenor Mobile, Norway 

Director, Digi, Malaysia  

COO, Telenor International Mobile 

CFO, Telenor International and Telenor Mobile 

 

 

 

 

- ให้บริการโทรศพัท์เคลือ่นที ่

- ธุรกิจโทรคมนาคม 

- ให้บริการโทรศพัท์เคลือ่นที ่
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ช่ือ-นามสกลุ 

 

ตําแหน่ง 

 

วนัเดือนปีเกิด 

ความสมัพนัธ์ 

กบั 

ผู้บริหารอื่น 

จํานวน 

หุ้นที่ถือ 

 

คณุวฒุทิางการศกึษา 

 

ประวตัิการทํางาน 5 ปี ย้อนหลงั 

ประเภทธุรกิจของบริษัทที่กรรมการและ

ผู้บริหารเป็นกรรมการอยู่ในปัจจบุนั 

Mr.Knut Borgen 

(กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม) 

กรรมการ  8 ต.ค. 2503 

 

ไม่มี - ปริญญาโท 

 

 

ปริญญาตรี 

Master of Business 

Administration, 

University of Michigan, USA 

B.A. Economics,  

San Jose State University, 

USA  

 

2551-ปัจจบุนั 

ก.พ.49–ปัจจบุนั 

 

2549-ปัจจบุนั 

 

 

 

2548-ปัจจบุนั 

 

2548-2550 

 

2544-2549 

2541-2544 

 

กรรมการ Telenor Asia Pte Ltd. 

กรรมการ  

บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนูิเคชัน่ 

-  Senior Vice President, Business Development, 

Telenor Asia Pte Ltd. 

-  Vice President, Business Development, 

Telenor Asia (ROH) Ltd. 

กรรมการ  

บจก. ไทย เทลโค โฮลดิง้ส์ 

กรรมการ 

บมจ. ยไูนเต็ด คอมมนูเิกชัน่ อินดสัตรี  

Finance Director, Telenor Asia Pte Ltd. 

Finance Manager, Telenor Mobile 

Communications AS  

 

 

- ให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนที ่

 

 

 

 

 

- ธุรกิจโทรคมนาคม 
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ประวตัิการทํางาน 5 ปี ย้อนหลงั 

ประเภทธุรกิจของบริษัทที่กรรมการและ

ผู้บริหารเป็นกรรมการอยู่ในปัจจบุนั 

Mr. Knut Snorre Bach 

Corneliussen 

 

กรรมการ 1 มี.ค.2515 ไม่มี - Ex-MBA 

 

 

 

 

ปริญญาโท 

 

 

 

ปริญญาโท 

 

 

 

 

ปริญญาตรี 

Executive Master of Business 

Administration in Strategic 

Management, Norwegian 

School of Economics and 

Business Adm. (NHH) 

Master of Science in Telecom 

and Electronics, the 

Norwegian Institute of 

Technology (NTH)  

Studies towards a Master 

Degree in Social Economy 

(MA) Passed Bachelor Art 

level (B.Art), Oslo University 

(UiO) 

College Engineer in Computer 

Engineering (B.Sc), Oslo 

College of Engineering (OIH) 

ม.ค.51-ปัจจบุนั 

 

2551–ปัจจบุนั 

 

2548-2551 

 

2546-2548 

  2545-2546 

2544-2545 

 

2539-2544 

กรรมการ และกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 

บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนูิเคชัน่ 

Senior Advisor in Business development, Telenor, 

ASA  

Senior Advisor in the mobile operations division, 

Telenor, ASA 

Operational Manager, Telenor, Nordic 

Chief Technology Officer, Paradial, Norway 

Project Office Manager for a design unit in 

Stockholm, Ericsson, Sweden 

Global Product Manager for IP Multimedia 

servers, Ericsson, Norway 
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นายสมพล  จนัทร์ประเสริฐ กรรมการ 17 มิ.ย. 

2495 

 

ไม่มี 3,900 ปริญญาโท 

 

ปริญญาโท 

 

ปริญญาตรี 

 

ปริญญาบตัร 

 

 

 

บริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

วิศวกรรมไฟฟ้า 

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

วิศวกรรมไฟฟ้า 

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

วิทยาลยัปอ้งกนัราชอาณาจกัร 

 

ก.ค.49-ปัจจบุนั 

 

ก.พ.52-ปัจจบุนั 

 

มิ.ย.51-ปัจจบุนั 

 

มี.ค. 50-มิ.ย.51 

ก.ค.49– มี.ค.50 

 

พ.ค.48–ธ.ค.48 

 

เม.ย.48–มิ.ย.49 

 

มี.ค.47–เม.ย.48 

 

2539-2547 

 

2537-2539 

 

2536-2537 

 

2533-2537 

 

2520-2533 

 

2517-2520 

กรรมการ 

บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนูิเคชัน่ 

รักษาการ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ (สายงานธุรกิจ

การตลาด) บมจ. กสท โทรคมนาคม 

รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ (สายงานธุรกิจบรอด

แบนด์) บมจ. กสท โทรคมนาคม 

ที่ปรึกษาอาวโุส  ระดบั 13 บมจ. กสท โทรคมนาคม 

รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ (สายงานเทคโนโลยี

สารสนเทศ) บมจ. กสท โทรคมนาคม 

รักษาการ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ (สายงานตลาด

และการขาย)  บมจ. กสท โทรคมนาคม 

รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ (สายงานร่วมกิจการ) 

บมจ. กสท โทรคมนาคม 

รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ (สายงานกลยทุธ์องค์กร) 

บมจ. กสท โทรคมนาคม 

ผู้อํานวยการ ฝ่ายบริการโทรคมนาคมทางข้อมลู 

การสื่อสารแห่งประเทศไทย 

ผู้อํานวยการ กองสื่อสารข้อมลู 

การสื่อสารแห่งประเทศไทย 

ผู้อํานวยการ กองนโยบายและแผน 

การสื่อสารแห่งประเทศไทย 

ผู้ช่วยผู้อํานวยการ กองสื่อสารข้อมลู 

การสื่อสารแห่งประเทศไทย 

วิศวกร กองโทรเลข 

การสื่อสารแห่งประเทศไทย 

นายชา่งตรี กองโทรคมนาคมในประเทศ 

กรมไปรษณีย์โทรเลข 

 

- ให้บริการโทรศพัท์เคลือ่นที ่

 

- กิจการสื่อสาร ไปรษณีย์ และ

โทรคมนาคม 
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ผู้บริหารเป็นกรรมการอยู่ในปัจจบุนั 

Mr.Tore Johnsen  

(กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม) 

กรรมการและ

ประธาน

เจ้าหน้าที่

บริหาร 

3 ก.พ. 2491 ไม่มี - ปริญญาโท 

 

International 

Business 

Management  

Master of Science, University 

of Trondheim 

Norwegian School of 

Economics and Business 

Administration  

  ก.ย.51-ปัจจบุนั 

 

ส.ค.47–ส.ค.51 

 

ก.พ.44–ส.ค.47 

 

ม.ค.43–ก.พ.44 

 

ก.ย.42-ธ.ค.42 

 

  2537 - 2542 

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, บมจ.โทเทิ่ล 

แอ็คเซ็ส คอมมนูิเคชัน่ 

Chief Executive Officer, Telenor Pakistan Pvt  

Ltd, Pakistan 

Chief  Executive Officer, DiGi Telecomunications 

Sdn Bhd, Malaysia 

General Manager Corporate Strategy, Digi 

Telecomunications Sdn Bhd, Malaysia 

Support to Telenor Acquisition activities in Asia, 

Telenor Asia Pte Ltd, Singapore 

Project Director, Telenor International, Mobility 

 

นางพตัราภรณ์ สโิรดม รองประธาน

เจ้าหน้าที่

บริหาร กลุม่ 

People 

28 ม.ค.2515 

 

ไม่มี - ปริญญาโท 

 

 

 

ปริญญาตรี 

 

 

 

 

Master of  Business 

Administration, The George 

Washington University, 

Washington DC, USA 

เศรษฐศาสตร์บณัฑิต 

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ก.พ.49-ปัจจบุนั 

 

2545–2549 

 

2543–2545 

 

2539-2542 

 

 

รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร กลุม่ People  

บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนูิเคชัน่ 

Head of Investor Relations 

บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนูิเคชัน่ 

Investor Relations and Business Analyst 

บมจ. ผลิตไฟฟ้า 

Economic Officer, Office of Economic and 

Financial Affairs, Royal Thai Embassy in 

Washington DC 

 

- 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 

 

2543-2544 

 

2540-2542 

 

2537-2540 

รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร กลุม่การเงินและบญัชี 

บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนูิเคชัน่ 

 Director Business Development, Telenor Asia 

Senior Vice President, Telenor International 

Mobile 

Senior Vice President  Corporate Development, 

Dyno Nobel 

Senior Vice President Finance & Strategy, Dyno 

Industrier 

Corporate Controller, Dyno Industrier 

 

- ให้บริการโทรศพัท์เคลือ่นที ่
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นายชยัยศ จิรบวรกลุ ผู้อํานวยการ

อาวโุส 

31 ต.ค.2510 ไม่มี - ปริญญาโท 

 

 

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 

 

พ.ย.40- พ.ย.42 

 

พ.ย.39-พ.ย.40 

ผู้อํานวยการอาวโุส สายงานธุรกิจโพสต์เพด บมจ. โท

เทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนูิเคชัน่ 

ผู้อํานวยการอาวโุส สายงานพฒันาพาณิชย์ บมจ. โท

เทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนูิเคชัน่ 

ผู้อํานวยการกลุม่งานการตลาด บมจ. โทเทิล่ แอ็คเซ็ส 

คอมมนูิเคชัน่ 

รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารอาวโุส สว่นกลยทุธ์ทาง

การตลาดและการวางแผน บริษัท ฮทัชินสนั ซีเอที ไวร์

เลส มลัติมีเดยี จํากดั 

ผู้จดัการฝ่ายกลยทุธ์และพฒันาการค้าปลีก บริษัท 

เชลล์ ออยล์ โปรดกัส์ ภมิูภาคเอเชีย แปซิฟิก 

ผู้จดัการบริษัทค้าปลกี บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย 

จํากดั  

ผู้จดัการฝ่ายพฒันาผลติภณัฑ์ (Fleet Card) บริษัท 

เชลล์แห่งประเทศไทย จํากดั 
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ผู้บริหารเป็นกรรมการอยู่ในปัจจบุนั 

นายธนา เธียรอจัฉริยะ รองประธาน

เจ้าหน้าที่

บริหาร กลุม่

พาณิชย์ 

16 ก.พ.2512 ไม่มี - ปริญญาโท 

 

 

ปริญญาตรี 

Master of Business 

Administration, 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 คอมมนูเิคชัน่ 

ผู้ช่วยผู้อํานวยการ Investment Banking Group  

บริษัทหลกัทรัพย์เอกธํารง จํากดั 

 

- ให้บริการโทรศพัท์เคลือ่นที ่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ธุรกิจหลกัทรัพย์ 

Mr.Rolf Marthinusen รองประธาน

เจ้าหน้าที่

บริหาร กลุม่

เทคโนโลย ี

08 พ.ย.2498 ไม่มี - ปริญญาโท 

 

 

ปริญญาตรี 

Electronic and Computer 

Engineering, Ostfold College 

of Engineering 

Electronics, the Norwegian 

University of Science and 

Technology, Norway 

 

 

ก.ย.50– 

ปัจจบุนั 

ส.ค.47–2550 

 

มิ.ย.45–2547 

 

ม.ค.44-พ.ค.45 

 

 

ส.ค.43-พ.ค.45 

เม.ษ 39-2543 

 

2536-2539 

รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารกลุม่เทคโนโลยี บมจ.     

โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนูิเคชัน่ 

รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารกลุม่เทคโนโลยี Maxis, 

Malaysia  

ผู้ช่วยรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่เทคโนโลยี 

บมจ.โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนูิเคชัน่ 

Senior Vice President  for Network & Technology 

for Telenor’s mobile operations in Europe and 

Asia 

กรรมการ Stavtelesot, Russia 

GSM Project Manager, Norconsult telematics, 

Saudi Telecom, Saudi Arabia 

Head of the Network Planning department, 

Telenor Mobile 

 

- ให้บริการโทรศพัท์เคลือ่นที ่
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Mr. Roar Wiik Andreassen รองประธาน

เจ้าหน้าที่บริหาร 

ฝ่ายกลยทุธ์ และ 

พฒันาธุรกิจ 

14 ก.ย. 2510 ไม่มี - ปริญญาโท 
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เอกสารแนบ 2 - รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการของบริษทัย่อย

รายช่ือบริษทั/ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

รายช่ือกรรมการ

นายปรยีม์น ป่ินสกุล / / / / / / / / /

Mr. Gunnar Bertelsen / / /

นายธนา เธยีรอจัฉรยิะ /

นายปกรณ์ พรรณเชษฐ์ /

นายอมฤต ศุขะวณชิ / / /

นางสาวอนงค ์พานชิเจรญินาน / / / / / / /

Orangefield Trust (Nederland) B.V.  /

นายชเยนทร ์ค านวณ /

นายวาสนพงศ ์วชิยัยะ /

นายณฐัชยั อึ๊งศรวีงศ์ /

นายพฤหสั ไชยราช /

นายเวชยุทธ แสงประสทิธิ ์ /

นายธรรมนูญ อิม่ทัว่ /

นางสาวจรยิา อศัวเพชรกลู /

นางสาวกาญจนา เทีย่งสตัย์ /

นายสุพมติร กองเพช็ร /

/ = กรรมการ

หมายเหตุ

1 = บรษิทั เวลิดโ์ฟน ชอ็ป จ ากดั 6 = บรษิทั วภิาวด ีออฟฟิต บลิดิง้ จ ากดั 11 = บรษิทั ยไูนเตด็คอมมนูเิกชัน่ อนิดสัตร ีจ ากดั (มหาชน)

2 = บรษิทั แทค พรอ็พเพอรต์ี ้จ ากดั 7 = บรษิทั พบับลคิ เรดโิอ จ ากดั 12 = บรษิทั เพยส์บาย จ ากดั

3 = บรษิทั อสีเทริน์ บชิ จ ากดั    8 = บรษิทั ดแีทค อนิเตอรเ์นต เซอรว์สิ จ ากดั 13 = บรษิทั แฟต ดกีร ีจ ากดั

4 = บรษิทั แทค เซอรว์สิ จ ากดั 9 = บรษิทั ดแีทค เนทเวอรค์ จ ากดั 14 = บรษิทั ครเีอ ้จ ากดั

5 = บรษิทั แทค ไฟแนนซ ์จ ากดั 10 = บรษิทั ดแีทค บรอดแบนด ์จ ากดั
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 ข้อมูลการด ารงต าแหน่งของผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคุมในบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เก่ียวข้อง
บริษัท

รายช่ือ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
นายบญุชยั  เบญจรงคกลุ X / / X / / / X /
Mr. Tore Johnsen //
Mr. Sigve Brekke / /
Mr. Knut Borgen /
Mr. Ragnar H. Korsaeth /
Mr. Roar Wiik Andreassen /
Mr. Stephen Woodruff Fordham /
นายจลุจิตต์  บญุยเกตุ / //
นายสมพล จนัทร์ประเสริฐ /
นายสนุทร  โภคาชยัพฒัน์ /
Mr. Rolf Marthinusen ///
Mr. Terje Borge ///
นายปรีย์มน  ป่ินสกลุ /// / / / / / / / / /
นายธนา  เธียรอจัฉริยะ /// /
นางพตัราภรณ์ สิโรดม ///
นางสาวทิพยรัตน์ แก้วศรีงาม ///
Mr. Andrew McBean ///
นายวรวฒัน์ ปรีดาภทัรากลุ ///
นายปกรณ์ พรรณเชษฐ์ /// /
นายวชัรพงษ์ ศิริพากย์ ///
นายชยัยศ จิรบวรกลุ ///
นายเกษชญง สกาวรัตนานนท์ ///

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

1 = บริษัท เวลิด์โฟน ช็อป จ ากดั 8 = บริษัท ดีแทค อินเตอร์เนต เซอร์วสิ จ ากดั 15 = บริษัท ฟรีเควนซ่ี มีเดีย จ ากดั 21 = บริษัท เทเลนอร์ โกลบอล เซอร์วสิ เอเอส** 28 = บริษัท ส านกัขา่ว ไอ.เอ็น.เอ็น จ ากดั

2 = บริษัท แทค พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั 9 = บริษัท ดีแทค เนทเวอร์ค จ ากดั (เลกิด าเนินกิจการแล้วและอยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการช าระบญัชี ) 22 = บริษัท เทเลนอร์ เอเอสเอ**     (ช่ือเดิม บริษัท ส านกัขา่ว ไอ.เอ็น.เอ็น (ประเทศไทย) จ ากดั)

3 = บริษัท อีสเทิร์น บชิ จ ากดั    10 = บริษัท ดีแทค บรอดแบรนด์ จ ากดั 16 = บริษัท ยไูนเต็ด ดิสทริบวิชัน่ บซิซิเนส จ ากดั 23 = บริษัท เทเลนอร์ คอนซลัท์ เอเอส** 29 = บริษัท เศรษฐกิจร่วมด้วยชว่ยกนั จ ำกดั 

4 = บริษัท แทค เซอร์วสิ จ ากดั 11 = บริษัท ยไูนเต็ดคอมมนิูเกชัน่ อินดสัตรี จ ากดั (มหาชน) 17 = บริษัท ยไูนเต็ดเทเลคอม เซลส์ แอนด์ เซอร์วสิเซส จ ากดั 24 = บริษัท เทเลนอร์ เอเชีย พีทีอี แอลทีดี** 30 = บริษัท เอกรำย จ ำกดั

5 = บริษัท แทค ไฟแนนซ์ บี.ว.ี** 12 = บริษัท เพย์สบาย จ ากดั 18 = บริษัท ยไูนเต็ด อินฟอร์เมชัน่ ไฮเวย์ จ ากดั 25 = บริษัท เบญจจินดา โฮลดิง้ จ ากดั 31 = บริษัท คิง เพำเวอร์ สวุรรณภมิู จ ำกดั 

6 = บริษัท วภิาวดี ออฟฟิต บลิดิง้ จ ากดั 13 = บริษัท แฟต ดีกรี จ ากดั 19 = บริษัท ห้องเย็นและการเกษตรสากล จ ากดั 26 = บริษัท บางแสนทาวน์เฮ้าส์ จ ากดั 32 = บริษัท บบี ีแอสเซ็ทส์ แมเนจเม้นท์ จ ากดั
7 = บริษัท พบับลคิ เรดิโอ จ ากดั 14 = บริษัท ครีเอ้ จ ากดั 20 = บริษัท คอนเนควนั จ ากดั 27 = บริษัท ไพรเวท พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั

* ข้อมลู ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2551

** บริษัทที่จดทะเบยีนในตา่งประเทศ

บริษัทยอ่ย บริษัทที่เก่ียวข้องบริษัทร่วม
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	(3) ลงมติออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี
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	6.1 โครงการขยายโครงข่ายการให้บริการทั้งในด้านพื้นที่การให้บริการ (Coverage) ด้านการรองรับปริมาณการใช้งานของลูกค้า (Capacity) และการส่งข้อมูลผ่านเครือข่าย EDGE อีกทั้งการพัฒนาคุณภาพของโครงข่าย
	6.2 โครงการพัฒนารูปแบบการบริการเสริม (VAS) ผ่านทางบริษัทย่อย
	6.3 โครงการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 3G
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	20080640T11
	8.1 หลักทรัพย์ของบริษัท
	(ก) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 4,744,161,260 บาท และมีทุนชำระแล้วจำนวน 4,735,622,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 2,367,811,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2 บาท
	(ข) ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นกู้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 มีดังนี้
	(ค) ใบสำคัญแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR: Non-Voting Depository Receipt)
	8.2 โครงสร้างผู้ถือหุ้น
	รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 20 รายแรก

	20080640T12
	ในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทได้จัดประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนรวม 4 ครั้ง ดังนี้
	ปัจจุบันประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท ได้แก่ Mr. Tore Johnsen ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2551 โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบหลักดังต่อไปนี้
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 คณะผู้บริหารของบริษัทประกอบด้วยผู้บริหารทั้งหมด 13 ท่าน ดังนี้
	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ประกอบด้วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการเงินและบัญชี รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มงาน People ผู้ช่วยรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการเงินและบัญชี ผู้อำนวยการสายงาน Financial Operations และผู้อำน...
	คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน ประกอบด้วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มเทคโนโลยี รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการเงินและบัญชี และผู้ช่วยรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการเงินและบัญชี ทำหน้าที่พิจารณาและอนุมัติในกรณีที่เห็นสมควรใน...
	คณะกรรมการทรัพย์สินบริษัท ประกอบด้วยรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มงาน People ผู้ช่วยรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการเงินและบัญชี และผู้อำนวยการสายงานกฎหมาย ทำหน้าที่พิจารณาในเบื้องต้นเกี่ยวกับความสำคัญของการจำหน่าย การทำลาย และการตัดจำหน่ายทรัพย์สิ...
	คณะกรรมการสรรหาผู้จำหน่าย (โครงข่าย/โทรศัพท์เคลื่อนที่/โครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ/โปรแกรม) ประกอบด้วยรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มเทคโนโลยี รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการเงินและบัญชี ผู้ช่วยรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการเงินและบัญชี ผ...
	คณะกรรมการคัดเลือกผู้จำหน่าย (ไม่รวมโครงข่าย/โทรศัพท์เคลื่อนที่/โครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ/โปรแกรม) ประกอบด้วยผู้ช่วยรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการเงินและบัญชี ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อ ผู้อำนวยการสายงานกฎหมาย และผู้ขอ ทำหน้าที่เสนอแนะและอนุมั...
	- ไม่มี -
	การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์
	- ไม่มี -
	การเป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้ล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์
	- ไม่มี -
	การแต่งตั้งและถอดถอน หรือการพ้นจากตำแหน่งของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ดังนี้
	ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมดของบริษัทพ้นจากตำแหน่ง โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งก่อน อย่างไรก็ดี กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งไปแล้วอาจได้รับเลือกให้เข้าดำรงตำแหน่งอีกได้
	ปัจจุบันบริษัทยังมิได้จัดให้มีคณะกรรมการสรรหา (Nominating Committee) เพื่อทำหน้าที่ในการเสนอชื่อกรรมการใหม่และประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้ ตามสัญญาร่วมการงานนั้นบริษัทได้ตกลงให้ตัวแทนของ กสท. เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอย่างน้อย 1...
	ตามข้อบังคับของบริษัท ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทจะถูกกำหนดโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น และในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทไม่มีค่าตอบแทนในรูปหุ้นให้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัท
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	ข้อมูลสรุป (Executive Summary)
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	1.1 ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ
	(1) ประมวลกฎหมายที่ดิน มีบทบัญญัติห้ามมิให้คนต่างด้าวถือครองที่ดิน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตตามกฎหมาย ดังนั้น คนต่างด้าวที่ถือครองที่ดินโดยไม่ได้รับอนุญาตจะต้องจำหน่ายที่ดินดังกล่าวภายในระยะเวลาที่กำหนดซึ่งไม่น้อยกว่า 180 วันและไม่เกิน 1 ปี
	(2) พรบ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว กำหนดห้ามมิให้ “คนต่างด้าว” (ตามคำนิยามที่กำหนดไว้ใน พรบ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว) ประกอบธุรกิจบางประเภท ซึ่งการให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมเป็นธุรกิจบริการที่คนต่างด้าวไม่สามารถประกอบธุรกิจได้ เว้นแต่จะได้รับอน...
	(3) พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม กำหนดให้ผู้ขอรับใบอนุญาตแบบที่สองและแบบที่สามต้องมิใช่คนต่างด้าวตาม พรบ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
	1.2 ความเสี่ยงทางการเงิน
	1.3 ความเสี่ยงอื่น ๆ
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	2.2 ภาพรวมการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท
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	2.4 เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ
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	3.1 ลักษณะการให้บริการ
	3.2 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
	สัดส่วนฐานลูกค้าระบบเติมเงินและระบบรายเดือน
	3.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ
	3.4 งานที่ยังไม่ส่งมอบ
	3.5 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
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	5.1 ทรัพย์สินประเภทที่ดิน อาคาร และสิทธิการเช่า
	รายละเอียดสินทรัพย์ถาวรหลักของบริษัทและบริษัทย่อย
	ทรัพย์สินของบริษัท
	ปัจจุบันบริษัทมีที่ดินในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และจังหวัดต่าง ๆ ในภาคกลางประมาณ 68 ไร่ และในภาคอื่น ๆ ประมาณ 299 ไร่ อาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจำนวน 57 คูหา และในต่างจังหวัดจำนวน 28 คูหา คิดเป็นมูลค่ารวมประมาณ 2,257.3 ล้านบาท ณ วันที่ ...
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทมีการเช่าอาคารที่สำคัญสรุปรายละเอียดได้ดังนี้
	อนึ่ง ในสัญญาเช่าอาคารบางฉบับ ผู้ให้เช่าได้ให้คำมั่นที่จะต่ออายุสัญญาให้แก่บริษัทเมื่อสัญญาเช่านั้นสิ้นสุดลง ดังนั้น บริษัทจึงมีสิทธิที่จะต่ออายุสัญญาเช่าอาคารดังกล่าวได้ตามแต่บริษัทจะเห็นสมควร
	นอกจากการเช่าอาคารข้างต้น บริษัทยังมีการเช่าอื่น ๆ ที่สำคัญ ได้แก่
	(1) การเช่าพื้นที่ในอาคารศูนย์การค้าเพื่อดำเนินการร้านดีแทคและสำนักงานบริการของบริษัทรวมทั้งสิ้น 21 สาขา รวมพื้นที่เช่าประมาณ 2,511.10 ตารางเมตร มีระยะเวลาการเช่าระหว่าง 2-5 ปี และ 11 ปี ซึ่งมีอัตราการเช่าแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ตั้งของแต่ละศ...
	(2) การรับโอนสิทธิการเช่าที่ดินในจังหวัดสุราษฏร์ธานี จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดขอนแก่น เพื่อเป็นที่ตั้งสำนักงานของบริษัท Service Hall ที่สยามพารากอน และเซ็นทรัลเวิลด์ รวมถึง DTAC Shop ที่สนามบินสุวรรณภูมิ ซึ่งบริษัทบันทึกบัญชีในลักษณะสิทธิการเช่าและต...
	(3) การเช่าที่ดินและพื้นที่ในอาคารเพื่อใช้ในการทำสถานีฐานและชุมสาย มีระยะเวลาการเช่าเฉลี่ย 1 ปีถึง 3 ปี โดยทั่วไปบริษัทจะทำสัญญาเช่าที่ดินเพื่อใช้ในการติดตั้งสถานีฐานและต่ออายุสัญญาเมื่อระยะเวลาการเช่าสิ้นสุดลง ถึงแม้ภาวะการแข่งขันในทางธุรกิจจะเพิ่มขึ...
	5.2 ทรัพย์สินประเภทสิทธิการใช้อุปกรณ์
	5.3 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

	(1) ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบให้เกิดผลการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ
	(2) ดูแลและทบทวนผลการดำเนินงานของบริษัทเหล่านั้นทุกไตรมาสเป็นอย่างน้อย
	(3) ลงมติออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี
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	6.1 โครงการขยายโครงข่ายการให้บริการทั้งในด้านพื้นที่การให้บริการ (Coverage) ด้านการรองรับปริมาณการใช้งานของลูกค้า (Capacity) และการส่งข้อมูลผ่านเครือข่าย EDGE อีกทั้งการพัฒนาคุณภาพของโครงข่าย
	6.2 โครงการพัฒนารูปแบบการบริการเสริม (VAS) ผ่านทางบริษัทย่อย
	6.3 โครงการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 3G
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	8.1 หลักทรัพย์ของบริษัท
	(ก) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 4,744,161,260 บาท และมีทุนชำระแล้วจำนวน 4,735,622,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 2,367,811,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2 บาท
	(ข) ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นกู้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 มีดังนี้
	(ค) ใบสำคัญแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR: Non-Voting Depository Receipt)
	8.2 โครงสร้างผู้ถือหุ้น
	รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 20 รายแรก
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	ในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทได้จัดประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนรวม 4 ครั้ง ดังนี้
	ปัจจุบันประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท ได้แก่ Mr. Tore Johnsen ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2551 โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบหลักดังต่อไปนี้
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 คณะผู้บริหารของบริษัทประกอบด้วยผู้บริหารทั้งหมด 13 ท่าน ดังนี้
	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ประกอบด้วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการเงินและบัญชี รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มงาน People ผู้ช่วยรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการเงินและบัญชี ผู้อำนวยการสายงาน Financial Operations และผู้อำน...
	คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน ประกอบด้วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มเทคโนโลยี รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการเงินและบัญชี และผู้ช่วยรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการเงินและบัญชี ทำหน้าที่พิจารณาและอนุมัติในกรณีที่เห็นสมควรใน...
	คณะกรรมการทรัพย์สินบริษัท ประกอบด้วยรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มงาน People ผู้ช่วยรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการเงินและบัญชี และผู้อำนวยการสายงานกฎหมาย ทำหน้าที่พิจารณาในเบื้องต้นเกี่ยวกับความสำคัญของการจำหน่าย การทำลาย และการตัดจำหน่ายทรัพย์สิ...
	คณะกรรมการสรรหาผู้จำหน่าย (โครงข่าย/โทรศัพท์เคลื่อนที่/โครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ/โปรแกรม) ประกอบด้วยรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มเทคโนโลยี รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการเงินและบัญชี ผู้ช่วยรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการเงินและบัญชี ผ...
	คณะกรรมการคัดเลือกผู้จำหน่าย (ไม่รวมโครงข่าย/โทรศัพท์เคลื่อนที่/โครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ/โปรแกรม) ประกอบด้วยผู้ช่วยรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการเงินและบัญชี ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อ ผู้อำนวยการสายงานกฎหมาย และผู้ขอ ทำหน้าที่เสนอแนะและอนุมั...
	- ไม่มี -
	การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์
	- ไม่มี -
	การเป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้ล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์
	- ไม่มี -
	การแต่งตั้งและถอดถอน หรือการพ้นจากตำแหน่งของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ดังนี้
	ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมดของบริษัทพ้นจากตำแหน่ง โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งก่อน อย่างไรก็ดี กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งไปแล้วอาจได้รับเลือกให้เข้าดำรงตำแหน่งอีกได้
	ปัจจุบันบริษัทยังมิได้จัดให้มีคณะกรรมการสรรหา (Nominating Committee) เพื่อทำหน้าที่ในการเสนอชื่อกรรมการใหม่และประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้ ตามสัญญาร่วมการงานนั้นบริษัทได้ตกลงให้ตัวแทนของ กสท. เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอย่างน้อย 1...
	ตามข้อบังคับของบริษัท ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทจะถูกกำหนดโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น และในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทไม่มีค่าตอบแทนในรูปหุ้นให้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัท
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