
 

 

 

 

 

 

 

 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจําปี 2552 
บรษิทั โทเทิล่ แอ็คเซ็ส คอมมนูเิคช ัน่ จํากดั 

 



สารบัญ 

 

 

  

ส่วนที่ 1 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ 

 1. ข้อมลูทัว่ไป 

 2. ปัจจยัความเสี่ยง 

 3. ลกัษณะการประกอบธุรกิจ 

 4. การประกอบธุรกิจของแตล่ะธุรกิจ 

 5. ทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ 

 6. ข้อพิพาททางกฎหมาย 

 7. โครงสร้างเงินทนุ 

 8. การจดัการ 

 9. การควบคมุภายใน 

 10. รายการระหวา่งกนั 

 11. ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

ส่วนที่ 2 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

เอกสารแนบ 1 รายละเอยีดเก่ียวกบักรรมการ ผู้บริหาร และผู้ มีอํานาจควบคมุ 

เอกสารแนบ 2 รายละเอยีดเก่ียวกบักรรมการของบริษัท 



คาํนิยาม 

กทช. คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

กสท. บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากดั (มหาชน) (เดิมคือการสื่อสารแห่งประเทศไทย) 

กสช. คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์แห่งชาติ 

การกาํกับดูแลภายใต้กฎหมายเดมิ การกํากับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคมก่อนการประกาศใช้ พรบ. 

องค์กรจดัสรรคลื่นความถ่ี และการจดัตัง้ กทช. 

ดีพีซ ี บริษัท ดิจิตอล โฟน จํากดั 

ชุดเลขหมาย ชุดอุปกรณ์เพ่ือเร่ิมใช้บริการ ซึ่งประกอบด้วยซิมการ์ดและเลขหมายโทรศัพท์ 

(Starter Kit) 

ซิมการ์ด Subscriber Identity Module Card (SIM Card) 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศสิงคโปร์ Singapore Exchange Securities Trading Limited (SGX-ST) 

ทโีอท ี บริษัท ทีโอที จํากดั (มหาชน) (เดิมคือองค์การโทรศพัท์แห่งประเทศไทย) 

ทรูมูฟ บริษัท ทรู มฟู จํากดั 

เทคโนโลยี 3G Third Generation Mobile Phone Technology 

เทเลนอร์ Telenor Asia Pte Ltd 

โนเกีย บริษัท โนเกีย (ประเทศไทย) จํากดั 

บริษัท บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนูิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 

บัตรเตมิเงนิ บตัรเติมเงินคา่บริการโทรศพัท์เคลื่อนที่ในระบบเติมเงิน 

ประกาศ กทช. ว่าด้วยการใช้และเช่ือมต่อ
โครงข่ายโทรคมนาคม 

ประกาศ กทช. วา่ด้วยการใช้และเช่ือมตอ่โครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. 2549 

ประกาศ กทช. ว่าด้วยสัญญาต่างประเทศ ประกาศ กทช. เร่ืองการขอความเห็นชอบสญัญาอนัเก่ียวเน่ืองกบัการประกอบ

กิจการโทรคมนาคมท่ีทํากับรัฐบาลต่างประเทศ องค์กรระหว่างประเทศ และ

บคุคลที่อยู่ในตา่งประเทศ พ.ศ. 2549 

พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม พระราชบญัญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 (รวมถึงฉบบัแก้ไข

เพ่ิมเติม) 

พรบ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พระราชบญัญติัการประกอบธุรกิจของคนตา่งด้าว พ.ศ. 2542 

พรบ. การให้เอกชนเข้าร่วมงาน พระราชบญัญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดําเนินงานในกิจการของ

รัฐ พ.ศ. 2535 

พรบ. บริษัทมหาชนจาํกัด พระราชบญัญติับริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 (รวมถึงฉบบัแก้ไขเพ่ิมเติม) 



พรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงฉบบัแก้ไข

เพ่ิมเติม) 

พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ี พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง 

วิทยโุทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2543 

ไพรเวท พร็อพเพอร์ตี ้ บริษัท ไพรเวท พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั 

โมโตโรล่า บริษัท โมโตโรลา่ (ประเทศไทย) จํากดั 

ยูคอม บริษัท ยไูนเต็ด คอมมนิูเกชัน่ อินดสัตรี จํากดั (มหาชน) 

ยูดี บริษัท ยไูนเต็ด ดิสทริบิวชัน่ บิซซิเนส จํากดั 

ยูไอเอช บริษัท ยไูนเต็ด อินฟอร์เมชัน่ ไฮเวย์ จํากดั 

ยูเทล บริษัท ยไูนเต็ด เทเลคอม เซลส์ แอนด์ เซอร์วิสเซส จํากดั  

ข้อตกลงการเช่ือมโยงโครงข่าย พ .ศ . 2537 ข้อตกลงระหว่างองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยกับการสื่อสารแห่งประเทศ 

ไทย เร่ือง การเช่ือมโยงโครงข่ายโทรศพัท์เคลื่อนท่ี ลงวนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2537 

และบันทึกข้อตกลงระหว่างการสื่อสารแห่ง ประเทศไทยกับบริษัท ลงวนัที่ 22 

กมุภาพนัธ์ 2537 

ข้อตกลงการเช่ือมโยงโครงข่าย พ .ศ . 2544 ข้อตกลงเร่ืองการคิดค่าเช่ือมโยงโครงข่ายโทรศพัท์เคลื่อนท่ีแบบใช้บตัรจ่ายเงิน

ล่วงหน้า (Prepaid Card) ของบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด 

)มหาชน (ลงวนัที่ 2 เมษายน 2544 

สัญญาร่วมการงาน สญัญาให้ดําเนินการให้บริการวิทยคุมนาคมระบบเซลลลู่าระหว่าง กสท. และ

บริษัท ลงวนัที่ 14 พฤศจิกายน 2533 สญัญาแก้ไขเพ่ิมเติมสญัญาให้ดําเนินการ

ให้บริการวิทยคุมนาคมระบบเซลลลู่า ครัง้ท่ี 1/2536 ระหว่าง กสท. และบริษัท 

ลงวันท่ี 23 กรกฎาคม 2536 สัญญาแก้ไขเพ่ิมเติมสัญญาให้ดําเนินการ

ให้บริการวิทยคุมนาคมระบบเซลลลู่า ครัง้ท่ี 2/2539 ระหว่าง กสท. และบริษัท 

ลงวันท่ี 20 มิถุนายน 2539 และสัญญาแก้ไขเพ่ิมเติมสัญญาให้ดําเนินการ

ให้บริการวิทยคุมนาคมระบบเซลลลู่า ครัง้ท่ี 3/2539 ระหว่าง กสท. และบริษัท 

ลงวนัที่ 22 พฤศจิกายน 2539 

เอไอเอส บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากดั (มหาชน) 

ฮัทชิสัน บริษัท ฮทัชิสนั ซีเอที ไวร์เลส มลัติมีเดีย จํากดั 

ARPU รายได้เฉลีย่ตอ่เลขหมายตอ่เดือน (Average Revenue per User) 

CDP The Central Depository (Pte) Limited ซึ่งเป็นบริษัทย่อยท่ีตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศสงิคโปร์ถือหุ้นร้อยละ 100 ทําหน้าท่ีให้บริการในการชําระราคาและ

ส่งมอบหลักทรัพย์ ประกันการชําระราคาและส่งมอบหลกัทรัพย์ รับฝากและ

ถอนหลกัทรัพย์ รวมทัง้ให้บริการทําธุรกรรมอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกบัหลกัทรัพย์ 



Churn Rate อตัราสว่นจํานวนเลขหมายท่ีออกจากระบบต่อจํานวนเลขหมายเฉลี่ยทัง้หมดใน

ระบบ 

EDGE Enhanced Data-Rates for GSM Evolution ซึ่งเป็นมาตรฐานของเทคโนโลยี

การรับสง่ข้อมลูเช่นเด่ียวกบัระบบ GPRS แตมี่ความเร็วสงูกวา่ระบบ GPRS 

GPRS General Packet Radio Service ซึ่งเป็นมาตรฐานของเทคโนโลยีการรับส่ง

ข้อมลูสําหรับโทรศพัท์เคลื่อนที่ในระบบ GSM 

GSM Global System for Mobile Communications ซึง่เป็นมาตรฐานของเทคโนโลยี

โทรศพัท์มือถือที่ได้รับความนิยมมากที่สดุ 

IMEI International Mobile Equipment Identity ซึง่เป็นรหสัประจําโทรศพัท์เคลื่อนที่

แตล่ะเคร่ือง 

IVR ระบบตอบรับอตัโนมติั (Interactive Voice Response System) 

MMS บริการรับสง่ข้อความมลัติมีเดีย (Multimedia Messaging Service) 

Penetration Rate อตัราสว่นจํานวนเลขหมายโทรศพัท์เคลื่อนทีท่ี่เปิดใช้บริการตอ่ประชากรรวม 

SMS บริการรับสง่ข้อความตวัอกัษร (Short Message Service) 

TSD บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 

Wi-Fi Wireless Fidelity ซึง่เป็นเทคโนโลยีการรับสง่ข้อมลูแบบไร้สาย  

WiMAX Worldwide Interoperability for Microwave Access ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการ

รับส่งข้อมลูแบบไร้สายความเร็วสงูรุ่นใหม่ (WMAN) ท่ีสามารถครอบคลมุพืน้ที่

ให้บริการได้มากกวา่เทคโนโลยี Wi-Fi  

 



“ประกาศของคณะกรรมการกาํกับตลาดทุน ที่ ทจ.11/2552 เร่ือง หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการรายงาน 

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ได้ยกเลิกหวัข้อนี”้ 



บริษัท โทเท่ิล แอค็เซ็ส คอมมนูิเคชัน่ จํากดั (มหาชน)  สว่นที่ 1 บริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์  

 

 

(1) ข้อมลูทัว่ไป หน้า 1 

11  ข้อมูลทั่วข้อมูลทั่วไปไป  

1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท 

ช่ือบริษัท : บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนูิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 

สถานท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ : เลขที่  319 อาคารจัตุ รัสจามจุ รี  ชั น้  22-41 ถนนพญ าไท แขวงปทุมวัน  

เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

ประเภทธุรกิจ : ดําเนินธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในย่านความถ่ี 800 เมกะเฮิรตซ์ และ 

1800 เมกะเฮิรตซ์ 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107538000037 (เลขทะเบียนเดิม บมจ. 526) 

โทรศพัท์ : + 66 2202 8000 

โทรสาร  + 66 2202 8929 

เว็บไซต์ : www.dtac.co.th 

ชนิดของหุ้น : หุ้นสามญั 

จํานวนหุ้นทัง้หมด : 23,678,110,000 หุ้น 

 

1.2 ข้อมูลของนิตบิุคคลที่บริษัทถือหุ้นตัง้แต่ร้อยละ 10  ของจาํนวนหุ้นที่จาํหน่ายได้แล้วทัง้หมดของนิตบิุคคลนัน้ 

1.2.1 บริษัท ดีแทค อินเตอร์เนต เซอร์วิส จาํกัด 

สถานท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ : เลขที่ 319 อาคารจัตรัุสจามจุรี ชัน้ 28 ถนนพญาไท แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั 

กรุงเทพมหานคร 10330 

ประเภทธุรกิจ : จดัตัง้ขึน้เพ่ือดําเนินการให้บริการอินเตอร์เนต (ยงัไม่ได้ดําเนินกิจการ) 

เลขทะเบียนบริษัท : 0105549034467 

โทรศพัท์ : + 66 2202 8000 

โทรสาร : + 66 2202 8885 

ชนิดของหุ้น : หุ้นสามญั 

จํานวนหุ้นทัง้หมด : 10,000 หุ้น 

จํานวนหุ้นที่บริษัทถือครอง : ร้อยละ 99.99 

 

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


บริษัท โทเท่ิล แอค็เซ็ส คอมมนูิเคชัน่ จํากดั (มหาชน)  สว่นที่ 1 บริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์  

 

 

(1) ข้อมลูทัว่ไป หน้า 2 

1.2.2 บริษัท ดีแทค เนทเวอร์ค จาํกัด 

สถานท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ : เลขที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชัน้ 28 ถนนพญาไท แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั 

กรุงเทพมหานคร 10330 

ประเภทธุรกิจ : ให้บริการโทรศพัท์ทางไกลระหวา่งประเทศ 

เลขทะเบียนบริษัท : 0105549034548 

โทรศพัท์ : + 66 2202 8000 

โทรสาร : + 66 2202 8885 

ชนิดของหุ้น : หุ้นสามญั 

จํานวนหุ้นทัง้หมด : 600,000 หุ้น 

จํานวนหุ้นที่บริษัทถือครอง : ร้อยละ 99.99 

 

1.2.3 บริษัท ดีแทค บรอดแบนด์ จาํกัด 

สถานท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ : เลขที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชัน้ 28 ถนนพญาไท แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั 

กรุงเทพมหานคร 10330 

ประเภทธุรกิจ : จดัตัง้ขึน้เพ่ือดําเนินการให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนที่ (ยงัไม่ได้ดําเนินกิจการ) 

เลขทะเบียนบริษัท : 0105549034424 

โทรศพัท์ : + 66 2202 8000 

โทรสาร : + 66 2202 8885 

ชนิดของหุ้น : หุ้นสามญั 

จํานวนหุ้นทัง้หมด : 10,000 หุ้น 

จํานวนหุ้นที่บริษัทถือครอง : ร้อยละ 99.99 

 



บริษัท โทเท่ิล แอค็เซ็ส คอมมนูิเคชัน่ จํากดั (มหาชน)  สว่นที่ 1 บริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์  
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1.2.4 บริษัท เพย์สบาย จาํกัด 

สถานท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ : เลขท่ี 128/215 อาคารพญาไทพลาซ่า ชัน้ 20 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท  

เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 

ประเภทธุรกิจ : บริการชําระเงินออนไลน์ 

เลขทะเบียนบริษัท : 0125547001804 

โทรศพัท์ : + 66 2612 9352-3 

โทรสาร : + 66 2612 9350 

ชนิดของหุ้น : หุ้นสามญั 

จํานวนหุ้นทัง้หมด : 2,000,000 หุ้น 

จํานวนหุ้นที่บริษัทถือครอง : ร้อยละ 99.99 

 

1.2.5 บริษัท ดีแทค เนทเวอร์ค จาํกัด 

ช่ือบริษัท : บริษัท พบับลิค เรดิโอ จํากดั 

สถานท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ : เลขท่ี 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชัน้ 28 ถนนพญาไท แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั 

กรุงเทพมหานคร 

ประเภทธุรกิจ : จดัตัง้ขึน้เพ่ือดําเนินการให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนที่ประเภทแท็กซี่เรดิโอ(ยงัไม่ได้

ดําเนินกิจการ) 

เลขทะเบียนบริษัท : 0105549034556 

โทรศพัท์ : + 66 2202 8000 

โทรสาร : + 66 2202 8885 

ชนิดของหุ้น : หุ้นสามญั 

จํานวนหุ้นทัง้หมด : 10,000 หุ้น 

จํานวนหุ้นที่บริษัทถือครอง : ร้อยละ 99.99 



บริษัท โทเท่ิล แอค็เซ็ส คอมมนูิเคชัน่ จํากดั (มหาชน)  สว่นที่ 1 บริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์  
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1.2.6 บริษัท แทค พร็อพเพอร์ตี ้จาํกัด 

สถานท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ : เลขท่ี 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชัน้ 28 ถนนพญาไท แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั 

กรุงเทพมหานคร 

ประเภทธุรกิจ : บริหารสินทรัพย์ 

เลขทะเบียนบริษัท : 0105539049038 

โทรศพัท์ : + 66 2202 8000 

โทรสาร : + 66 2202 8885 

ชนิดของหุ้น : หุ้นสามญั 

จํานวนหุ้นทัง้หมด : 100,000 หุ้น 

จํานวนหุ้นที่บริษัทถือครอง : ร้อยละ 99.99 

 

1.2.7 บริษัท อีสเทร์ิน บีช จาํกัด 

สถานท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ : เลขท่ี 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชัน้ 28 ถนนพญาไท แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั 

กรุงเทพมหานคร 

ประเภทธุรกิจ : พฒันาที่ดิน 

เลขทะเบียนบริษัท : 0105532038740 

โทรศพัท์ : + 66 2202 8000 

โทรสาร : + 66 2202 8885 

ชนิดของหุ้น : หุ้นสามญั 

จํานวนหุ้นทัง้หมด : 800,000 หุ้น 

จํานวนหุ้นที่บริษัทถือครอง : ร้อยละ 99.99 



บริษัท โทเท่ิล แอค็เซ็ส คอมมนูิเคชัน่ จํากดั (มหาชน)  สว่นที่ 1 บริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์  
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1.2.8 บริษัท แทค ไฟแนนส์ บี.วี. 

สถานท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ : Teleportboulevard 140, 1043 EJ Amsterdam, Netherlands 

ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจการเงิน 

เลขทะเบียนบริษัท : B.V 592.204 

โทรศพัท์ : +31 (0)20 5405800 

โทรสาร : +31 (0)20 6447011 

ชนิดของหุ้น : หุ้นสามญั 

หุ้นที่จําหน่ายได้แล้วทัง้หมด : 18,151.20 ยโูร 

จํานวนหุ้นทีบ่ริษัทถือครอง : ร้อยละ 99.99 

 

1.2.9 บริษัท วิภาวดี ออฟฟิต บลิดิง้ จาํกัด 

สถานท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ : เลขที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชัน้ 28 ถนนพญาไท แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั 

กรุงเทพมหานคร 

ประเภทธุรกิจ : พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ (อาคารสํานกังาน) 

เลขทะเบียนบริษัท : 0105533058809 

โทรศพัท์ : + 66 2202 8000 

โทรสาร : + 66 2202 8885 

ชนิดของหุ้น : หุ้นสามญั 

จํานวนหุ้นทัง้หมด : 2,085,620 หุ้น 

จํานวนหุ้นที่บริษัทถือครอง : ร้อยละ 99.99 



บริษัท โทเท่ิล แอค็เซ็ส คอมมนูิเคชัน่ จํากดั (มหาชน)  สว่นที่ 1 บริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์  
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1.2.10 บริษัท แทค เซอร์วิส จาํกัด 

สถานท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ : เลขที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชัน้ 28 ถนนพญาไท แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั 

กรุงเทพมหานคร 

ประเภทธุรกิจ : หยดุดําเนินกิจการในปี 2544 

เลขทะเบียนบริษัท : 0105540023489 

โทรศพัท์ : + 66 2202 8000 

โทรสาร : + 66 2202 8885 

ชนิดของหุ้น : หุ้นสามญั 

จํานวนหุ้นทัง้หมด : 200,000 หุ้น 

จํานวนหุ้นทีบ่ริษัทถือครอง : ร้อยละ 99.99 

 

1.2.11 บริษัท เวิลด์โฟน ช็อป จาํกัด 

สถานท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ : เลขที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชัน้ 28 ถนนพญาไท แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั 

กรุงเทพมหานคร 

ประเภทธุรกิจ : หยดุดําเนินกิจการในปี 2546 

เลขทะเบียนบริษัท : 0105539069969 

โทรศพัท์ : + 66 2202 8000 

โทรสาร : + 66 2202 8885 

ชนิดของหุ้น : หุ้นสามญั 

จํานวนหุ้นทัง้หมด : 4,500,000 หุ้น 

จํานวนหุ้นที่บริษัทถือครอง : ร้อยละ 99.99 



บริษัท โทเท่ิล แอค็เซ็ส คอมมนูิเคชัน่ จํากดั (มหาชน)  สว่นที่ 1 บริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์  
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1.2.12 บริษัท ยูไนเตด็คอมมูนิเกช่ัน อินดัสตรี จาํกัด (มหาชน) 

สถานท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ : เลขที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชัน้ 28 ถนนพญาไท แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั 

กรุงเทพมหานคร 

ประเภทธุรกิจ : ตวัแทนจําหน่ายบตัรเติมเงินและการให้บริการเติมเงินโดยไม่ต้องใช้บตัรเติมเงิน 

(E-Refill) 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107536000871 

โทรศพัท์ : + 66 2202 8000 

โทรสาร : + 66 2202 8885 

ชนิดของหุ้น : หุ้นสามญั 

จํานวนหุ้นทัง้หมด : 434,668,207 หุ้น 

จํานวนหุ้นที่บริษัทถือครอง : ร้อยละ 99.81 

 

1.2.13 บริษัท แฟต ดีกรี จาํกัด 

สถานท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ : เลขท่ี 21/54-55 ซอยศูนย์วิจัย ถนนพระรามเก้า แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง 

กรุงเทพมหานคร 

ประเภทธุรกิจ : ผลิตรายการวิทยุ สื่อโฆษณาและให้บริการด้านสื่อบันเทิง รวมถึงการจัดทํา

นิตยสารพร้อมโฆษณาในนิตยสาร 

เลขทะเบียนบริษัท : 105551024058 

โทรศพัท์ : + 66 2641-5234 

โทรสาร : + 66 2641-5226 

ชนิดของหุ้น : หุ้นสามญั 

จํานวนหุ้นทัง้หมด : 20,406 หุ้น 

จํานวนหุ้นที่บริษัทถือครอง : ร้อยละ 51.00 



บริษัท โทเท่ิล แอค็เซ็ส คอมมนูิเคชัน่ จํากดั (มหาชน)  สว่นที่ 1 บริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์  
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1.2.14 บริษัท ครีเอ้ จาํกัด 

สถานท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ : เลขท่ี 99 อาคารซอฟต์แวร์พาร์ค ชัน้ท่ี 11 ห้องเลขท่ี 2101 ถนนแจ้งวัฒนะ 

ตําบลคลองเกลือ อําเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบรีุ 

ประเภทธุรกิจ : บริการเสริมโปรแกรมบนโทรศพัท์มือถือ 

เลขทะเบียนบริษัท : 0125551002658 

โทรศพัท์ : + 66 2962 1033 

โทรสาร : + 66 2962 1097 

ชนิดของหุ้น : หุ้นสามญั 

จํานวนหุ้นทัง้หมด : 2,039 หุ้น 

จํานวนหุ้นที่บริษัทถือครอง : ร้อยละ 50.95 

 

1.3 นายทะเบียนหลักทรัพย์ในประเทศไทย 

ช่ือนายทะเบียน : บริษัทศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 

สถานท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ : 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย 

กรุงเทพฯ 10110 

โทรศพัท์ : +66 2229 2800 

โทรสาร  +66 2654 5427 

ลกูค้าสมัพนัธ์ : +66 2229 2888 

เว็บไซต์ : www.tsd.co.th 

 

1.4 นายทะเบียนหลักทรัพย์ในประเทศสิงคโปร์ 

ช่ือนายทะเบียน : Boardroom Limited 

สถานท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ : 50 Raffl es Place # 32-01 Singapore Land Tower Singapore 048623 

โทรศพัท์ : +65 6536 5355 

 



บริษัท โทเท่ิล แอค็เซ็ส คอมมนูิเคชัน่ จํากดั (มหาชน)  สว่นที่ 1 บริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์  
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1.5 นายทะเบียนหุ้นกู้ 

ช่ือนายทะเบียนหุ้นกู้ : ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 

สถานท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ : 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 

โทรศพัท์ : +66 2256 2323-8 

โทรสาร  +66 2256 2405-6 

   

ช่ือนายทะเบียนหุ้นกู้ : ธนาคารกสิกรไทย จํากดั (มหาชน)  

สถานท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ : 1 ซอยกสกิรไทย ถนนราษฎร์บรูณะ แขวงราษฎร์บรูณะ เขตราษฎร์บรูณะ 

กรุงเทพมหานคร 10140 

โทรศพัท์ : +66 2470 1994 / 470 6662 

โทรสาร : +66 2470 1998 

 

1.6 ผู้สอบบัญชี 

ช่ือผู้สอบบญัชี : สมุาล ีรีวราบณัฑิต 

ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบยีน 3970 

สถานท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ : บริษัท สํานกังาน เอินส์ แอนด์ ยงั จํากดั 

ชัน้ 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย 

กรุงเทพมหานคร 10110 

โทรศพัท์ : +66 2264 0777 

โทรสาร : +66 2264 0789-90 

เว็บไซต์ : www.ey.com 

 



บริษัท โทเท่ิล แอค็เซ็ส คอมมนิูเคชัน่ จํากดั (มหาชน)  สว่นที่ 1 บริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์ 
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22  ปัจจัยความเส่ียงปัจจัยความเส่ียง  

การดําเนินธุรกิจของบริษัทต้องเผชิญกบัปัจจยัความเสี่ยงตา่ง ๆ ซึง่อาจส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานและราคาหุ้นของบริษัท อนึ่ง 

ปัจจยัความเสี่ยงดงัต่อไปนีเ้ป็นเพียงปัจจยัความเสี่ยงสําคญับางประการท่ีอาจส่งผลกระทบต่อบริษัท ทัง้นี ้อาจมีปัจจยัความเสี่ยง

อื่น ๆ ท่ีบริษัทไม่ทราบและอาจมีปัจจัยความเสี่ยงบางประการท่ีบริษัทเห็นว่าไม่เป็นสาระสําคัญ ซึ่งปัจจัยความเสี่ยงเหล่านีอ้าจ

สง่ผลกระทบตอ่การดําเนินธุรกิจของบริษัทในอนาคตได้  

2.1 ความเส่ียงในการประกอบธุรกิจ 

การปฏิรูปวงการโทรคมนาคมไทยทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการให้บริการโทรคมนาคมในประเทศไทย ทัง้ทางด้านเทคโนโลยี และ

กฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง ซึง่ปัจจยัเหลา่นี ้อาจทําให้บริษัทมีความเสี่ยงในการประกอบกิจการโทรคมนาคมดงัตอ่ไปนี ้

2.1.1 ความเส่ียงในการประกอบธุรกิจได้อย่างต่อเน่ืองในระยะยาว 

ธุรกิจหลกัของบริษัท คือ การประกอบกิจการและการให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีตาม พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม ซึ่ง

มาตรา 80 แห่ง พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม กําหนดให้บริษัทยงัคงมีสิทธิให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีตามท่ีกําหนดไว้ใน

สญัญาร่วมการงานซึง่ทําขึน้ระหว่างบริษัทและ กสท. ได้โดยไม่ต้องขอรับใบอนญุาตจาก กทช. อนึ่ง ตามสญัญาร่วมการงาน กสท. 

อาจใช้สิทธิตามสญัญาซึง่รวมถึงการบอกเลิกสญัญา หากบริษัทไม่ปฏิบติัตามข้อสญัญาข้อใดข้อหนึ่งซึง่ส่งผลให้ กสท. ได้รับความ

เสียหายและบริษัทไม่สามารถดําเนินการแก้ไขการไม่ปฏิบติัตามสญัญาดงักล่าวได้ภายในเวลาท่ีกําหนด หรือหากบริษัทตกเป็นผู้

ขาดคณุสมบติัตาม พรบ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ดงันัน้ จึงเป็นไปได้ว่าหากบริษัทปฏิบติัผิดสญัญา กสท. อาจใช้สิทธิ

บอกเลิกสญัญาได้ ซึง่หากการบอกเลิกสญัญาดงักลา่วสามารถทําได้โดยถกูต้องตามกฎหมาย ก็อาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมี

นยัสําคญัตอ่ธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัท 

2.1.2 ความเส่ียงจากการที่สัญญาร่วมการงานสิน้สุดลง 

บริษัทประกอบธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีในประเทศไทย ภายใต้สญัญาร่วมการงานระหวา่งบริษัทกบั กสท. 

ฉบบัลงวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2533 โดยสญัญาร่วมการงานดงักลา่วมีระยะเวลาทัง้สิน้ 27 ปี (ภายหลงัจากการแก้ไขเพ่ิมเติมสญัญา

ร่วมการงาน) ซึ่งจะครบกําหนดในวันที่ 15 กันยายน 2561 อนึ่ง สืบเน่ืองจากการมีผลบังคับใช้ของ พรบ. การประกอบกิจการ

โทรคมนาคม กสท. ไม่สามารถอนญุาตให้บุคคลอื่นใดเข้าประกอบกิจการโทรคมนาคมได้อีกต่อไป ผู้ที่ประสงค์จะประกอบกิจการ

โทรคมนาคมจะต้องขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมจาก กทช. ดังนัน้ หากบริษัทประสงค์ท่ีจะประกอบกิจการ

โทรคมนาคมต่อไปภายหลงัจากสญัญาร่วมการงานสิน้สดุลง บริษัทจะต้องยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมจาก 

กทช. จึงยงัคงมีความไม่แน่นอนว่าบริษัทจะได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโทรคมนาคมจาก กทช. หรือไม่ หรือใบอนุญาต

ดงักล่าวจะมีข้อกําหนดและเง่ือนไขเป็นอย่างไร ความไม่แน่นอนดงักล่าวอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลการ

ดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัท 

2.1.3 ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงทางกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายของรัฐที่เกี่ยวข้องกับกิจการโทรคมนาคม 

(ก) กิจการโทรคมนาคมอยู่ในช่วงระยะเวลาการเปล่ียนแปลงและมีความไม่ชัดเจนในกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

ในปัจจบุนัการประกอบกิจการโทรคมนาคมอยู่ภายใต้กฎหมายหลกัสองฉบบั ได้แก่ พรบ. องค์กรจดัสรรคลื่นความถ่ี และ พรบ. การ

ประกอบกิจการโทรคมนาคม อย่างไรก็ดี กฎหมายดงักล่าวและกฎหมายสําคญัที่เก่ียวข้องอื่น ๆ ยงัคงมีประเด็นข้อกฎหมายต่าง ๆ 

ที่ไม่ชดัเจน 

ในเดือนตลุาคม 2547 ได้มีการจดัตัง้ กทช. ซึง่เป็นองค์กรอิสระขึน้ตามท่ีรัฐธรรมนญูฉบบัปี พ.ศ. 2540 กําหนด เพ่ือทําหน้าที่กํากบั

ดแูลกิจการสื่อสารโทรคมนาคมในประเทศไทย โดย กทช. มีอํานาจตาม พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม และ พรบ. องค์กร

จดัสรรคลื่นความถ่ี ในการกําหนดนโยบายและออกกฎระเบียบตา่ง ๆ อนัอาจส่งผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัต่อกิจการโทรคมนาคม 

ซึ่งรวมถึงกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องกับ (1) การแข่งขันโดยเสรีและอย่างเป็นธรรมระหว่างผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม (2) อัตรา

ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในกิจการโทรคมนาคม (3) การจัดสรรคลื่นความถ่ีและทรัพยากรโทรคมนาคมอื่น ๆ (4) การคุ้มครอง
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ผู้ ใช้บริการ (5) การส่งเสริมบริการด้านโทรคมนาคมอื่น ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และ (6) การ

เตรียมพร้อมด้านโทรคมนาคมยามเกิดเหตฉุกุเฉิน 

รัฐธรรมนูญฉบบัปี พ.ศ. 2540 ได้ถูกยกเลิกและได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนญูฉบบัปี พ.ศ. 2550 โดยมาตรา 47 ของรัฐธรรมนูญ

ฉบบัดงักล่าวได้บญัญัติให้มีการจดัตัง้องค์กรของรัฐท่ีเป็นอิสระองค์กรหนึ่ง (ต่อไปนีข้อเรียกองค์กรดงักล่าวว่า “กสทช.”) ทําหน้าที่

จัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม ทัง้นี ้ตามที่กฎหมาย

บญัญัติ ซึง่หมายความว่า กสทช. จะเป็นองค์กรท่ีกํากบัดแูลกิจการโทรคมนาคมแทนท่ี กทช. อย่างไรก็ดี ปัจจบุนัร่าง พรบ. องค์กร

จดัสรรคลื่นความถ่ีและกํากบัการประกอบกิจการวิทยกุระจายเสียง วิทยโุทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม ซึ่งจะประกาศใช้แทนท่ี 

พรบ. องค์กรจดัสรรคลื่นความถ่ี ยงัอยู่ในกระบวนการนิติบญัญัติ จึงยงัไม่มีความแน่ชดัว่าร่างพระราชบญัญัติฉบบัดงักล่าวจะมีผล

บงัคบัใช้เม่ือใด  

นอกจากนี ้บริษัทไม่สามารถคาดการณ์เก่ียวกบัการใช้อํานาจในการกํากบัดแูลของ กทช. หรือ กสทช. รวมทัง้ลกัษณะและขอบเขต

ในการกําหนดนโยบายและกฎระเบียบในอนาคต และการกํากับดูแลการดําเนินการต่าง ๆ ตามนโยบายของ กทช. หรือ กสทช. 

รวมทัง้การบังคับใช้บทบัญญัติของกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ทัง้ท่ีมีอยู่ในปัจจุบันและท่ีจะประกาศใช้ในอนาคต ความไม่

แน่นอนท่ีเกิดขึน้จากการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องกับกิจการโทรคมนาคมตามท่ีกล่าวข้างต้น อาจมี

ผลกระทบในเชิงลบตอ่บริษัทในด้านตา่ง ๆ ทัง้ในเร่ืองการดําเนินกรตามกลยทุธ์ทางธุรกิจของบริษัทหรือการปรับตวัให้สอดคล้องกบั

สภาพตลาด 

(ข) รัฐบาลอยู่ในระหว่างการพจิารณาผลทางกฎหมายของสัญญาแก้ไขเพิ่มเตมิสัญญาร่วมการงาน 

พระราชบญัญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 (“พรบ. การให้เอกชนเข้าร่วมงาน”) 

ซึ่งมีผลบังคับใช้เม่ือวันที่ 8 เมษายน 2535 กําหนดให้หน่วยงานราชการท่ีประสงค์จะให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดําเนินการใน

โครงการของรัฐท่ีมีวงเงินลงทนุตัง้แต่ 1,000 ล้านบาทขึน้ไปปฏิบติัตามขัน้ตอนต่าง ๆ ซึ่งแบ่งได้เป็น 3 ขัน้ตอน กล่าวคือ ขัน้ตอนที่

หนึ่งให้หน่วยงานเจ้าของโครงการเสนอผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการโดยละเอียดต่อกระทรวงการคลงัเพ่ือขอความเห็นชอบ

จากคณะรัฐมนตรี เม่ือได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้วจงึจะเร่ิมขัน้ตอนที่สองคือ ขัน้ตอนการดําเนินการตามโครงการ ซึง่

เป็นขัน้ตอนการคดัเลือกเอกชนท่ีจะได้เข้าร่วมโครงการของรัฐ รวมทัง้การเจรจาทําสญัญาในประเด็นต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ

ตกลงเก่ียวกับเร่ืองผลประโยชน์ของรัฐ หลงัจากนัน้จึงจะเป็นขัน้ตอนท่ีสาม ซึ่งเป็นขัน้ตอนของการกํากับดูแลและติดตามผลการ

ดําเนินงานตามสญัญาตามท่ีได้ลงนามโดยคณะกรรมการประสานงาน  

บริษัทได้เข้าร่วมดําเนินกิจการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่าร์กับ กสท. โดยเข้าทําสัญญาร่วมการงานในวันท่ี 14 

พฤศจิกายน 2533 ซึง่เป็นวนัก่อนวนัที่ พรบ. การให้เอกชนเข้าร่วมงาน มีผลใช้บงัคบั โดยในขณะนัน้วงเงินลงทนุในโครงการมีมลูค่า

มากกว่า 5,500 ล้านบาท และมีระยะเวลาดําเนินการตามสญัญา 15 ปี อนึ่ง พรบ. การให้เอกชนเข้าร่วมงาน กําหนดว่าโครงการใด

ที่ได้มีการริเร่ิมดําเนินการไปแล้วในขัน้ตอนใดก่อนวนัท่ี พรบ. การให้เอกชนเข้าร่วมงาน ใช้บงัคบัให้เป็นอนัใช้ได้ แต่การดําเนินการ

ในขัน้ตอนต่อไปต้องปฏิบติัตาม พรบ. การให้เอกชนเข้าร่วมงาน ดงันัน้ สญัญาร่วมการงานซึ่งทําขึน้ก่อนวนัท่ี พรบ. การให้เอกชน

เข้าร่วมงาน ใช้บังคับ จึงมีผลใช้บังคับได้โดยไม่ต้องดําเนินการตามขัน้ตอนท่ีหนึ่งและสอง เพียงแต่จะต้องมีการกํากับดูแลและ

ติดตามผลการดําเนินการตามสัญญาโดยคณะกรรมการประสานงานตามขัน้ตอนท่ีสามท่ีกําหนดไว้ใน พรบ. การให้เอกชนเข้า

ร่วมงาน เท่านัน้ 

อย่างไรก็ดี ภายหลงัจากท่ี พรบ. การให้เอกชนเข้าร่วมงาน มีผลใช้บงัคบัแล้ว บริษัทได้เข้าทําสญัญาแก้ไขเพ่ิมเติมสญัญาร่วมการ

งานกับ กสท. จํานวน 3 ครัง้ กล่าวคือ การแก้ไขเพ่ิมเติมสัญญาร่วมการงานครัง้ท่ี 1/2536 เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม 2536 ครัง้ท่ี 

2/2539 เม่ือวนัท่ี 26 มิถุนายน 2539 และครัง้ท่ี 3/2539 เม่ือวนัท่ี 22 พฤศจิกายน 2539 โดยประเด็นข้อสญัญาท่ีมีการแก้ไขนัน้ 

รวมถึงประเด็นท่ีเก่ียวกบัระยะเวลาการดําเนินการตามสญัญา อตัราผลประโยชน์ตอบแทนท่ีบริษัทจะพึงชําระให้แก่ กสท. และใน

ประเด็นอื่น ๆ อีกบางประเด็น 

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันท่ี 23 มกราคม 2550 ให้คณะกรรมการกฤษฎีกาทําการพิจารณาให้ความเห็นประเด็นปัญหาข้อ

กฎหมายว่าในการแก้ไขสญัญาร่วมการงานทัง้ 3 ครัง้ดงักล่าว กสท. ซึ่งเป็นหน่วยงานเจ้าของโครงการมีหน้าท่ีและได้ปฏิบติัโดย
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ถกูต้องตามขัน้ตอนของ พรบ. การให้เอกชนเข้าร่วมงาน หรือไม่ ซึง่คณะกรรมการกฤษฎีกาได้ให้ความเห็น (เร่ืองเสร็จท่ี 292/2550) 

ว่าการแก้ไขสญัญาทัง้ 3 ครัง้ ไม่ได้มีการเสนอเร่ืองให้คณะกรรมการประสานงานพิจารณา และมิได้มีการนําเสนอให้คณะรัฐมนตรี

ให้ความเห็นชอบ จึงถือว่าเป็นการแก้ไขสัญญาร่วมการงานท่ีไม่ได้ดําเนินการให้ถูกต้องตามขัน้ตอนที่ พรบ. การให้เอกชนเข้า

ร่วมงานกําหนดไว้ อย่างไรก็ดี คณะกรรมการกฤษฎีกามีความเห็นวา่สญัญาแก้ไขสญัญาร่วมการงานทัง้ 3 ฉบบัยงัคงมีผลใช้บงัคบั

อยู่ แต่หากคณะรัฐมนตรีพิจารณาถึงผลกระทบและความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของรัฐและประโยชน์สาธารณะแล้ว

เห็นว่าควรเพิกถอนสญัญาแก้ไขสัญญาร่วมการงานทัง้ 3 ฉบับ คณะรัฐมนตรีก็สามารถท่ีจะทําได้ แต่ถ้าคณะรัฐมนตรีเห็นว่ามี

เหตุผลความจําเป็นพิเศษเพ่ือประโยชน์สาธารณะ หรือประโยชน์ของรัฐ และเพ่ือความต่อเน่ืองของการให้บริการสาธารณะ 

คณะรัฐมนตรีก็อาจใช้ดลุยพินิจพิจารณาให้ความเห็นชอบให้มีการดําเนินการแก้ไขสญัญาร่วมการงานได้ตามความเหมาะสม  

อนึ่ง ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาดงักล่าวข้างต้น เป็นเพียงความเห็นทางกฎหมายท่ีไม่มีผลผกูพนับริษัท อย่างไรก็ดี ใน

ปัจจบุนัได้มีการแต่งตัง้คณะกรรมการประสานงานตาม พรบ. การให้เอกชนเข้าร่วมงาน เพ่ือพิจารณาเร่ืองการแก้ไขสญัญาร่วมการ

งานทัง้ 3 ครัง้ตามความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาดงักล่าวข้างต้นแล้ว แต่คณะกรรมการประสานงานยงัไม่มีข้อสรุปประการ

ใด ทัง้นี ้หากคณะรัฐมนตรีมีมติให้เพิกถอนสญัญาแก้ไขสญัญาร่วมการงานทัง้ 3 ฉบบั หรือมีมติให้บริษัทชําระผลประโยชน์ที่รัฐควร

ได้รับคืนให้แก่รัฐ (ซึ่งบริษัทคงต้องใช้สิทธิทางศาลเพ่ือปกป้องสิทธิของบริษัท) เหตุดังกล่าวอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมี

นยัสําคญัตอ่ธุรกิจของบริษัท  

(ค) ความไม่แน่นอนในเร่ืองข้อพพิาทเกี่ยวกับการชาํระค่าเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม 

ตาม พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม ผู้ขอเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมและผู้ ให้บริการเช่ือมต่อจะต้องทําสญัญาเช่ือมต่อ

โครงข่ายโทรคมนาคมตอ่กนั ในปัจจบุนัผู้ประกอบการบางราย เช่น ทีโอที ยงัไม่ได้เข้าทําสญัญาเช่ือมตอ่โครงข่ายกบับริษัท โดยทีโอ

ทีซึ่งเป็นคู่สญัญากบับริษัทตามข้อตกลงเช่ือมโยงโครงข่ายซึ่งทําขึน้ในปี 2537 และ 2544 กําหนดให้บริษัทต้องชําระค่าเช่ือมโยง

โครงข่าย (Access Charge) ในอตัราคงท่ีต่อเลขหมายสําหรับลกูค้าระบบรายเดือน และอัตราร้อยละของราคาหน้าบัตรสําหรับ

ลกูค้าระบบเติมเงิน อย่างไรก็ดี ปัจจุบนัการใช้และเช่ือมต่อโครงข่ายระหว่างผู้ประกอบการต้องดําเนินไปโดยสอดคล้องกับ พรบ. 

การประกอบกิจการโทรคมนาคม และประกาศ กทช. ว่าด้วยการใช้และเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ซึ่งกําหนดให้มีการกําหนด

อตัราค่าตอบแทนหรือค่าบริการท่ีเป็นธรรม สะท้อนต้นทนุ และไม่เลือกปฏิบติั ดงันัน้ ในวนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2549 บริษัทจึงได้มี

หนงัสือแจ้งให้ทีโอทีและ กสท. ทราบว่าบริษัทจะชําระค่าเช่ือมโยงโครงข่ายตามหลกัเกณฑ์และในอตัราท่ีกฎหมายกําหนดแทนการ

ชําระในอตัราท่ีกําหนดไว้ในข้อตกลงเช่ือมโยงโครงข่าย โดยบริษัทเห็นว่าค่าเช่ือมโยงโครงข่าย (Access Charge) ตามข้อตกลง

เช่ือมโยงโครงข่ายไม่สอดคล้องกับหลกัเกณฑ์ตาม พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม และประกาศ กทช. ว่าด้วยการใช้และ

เช่ือมตอ่โครงข่ายโทรคมนาคม ซึง่กําหนดให้ทีโอทีมีหน้าที่ต้องคิดคา่ตอบแทนการเช่ือมตอ่โครงข่ายโทรคมนาคมในอตัราท่ีเป็นธรรม 

สมเหตสุมผล และสะท้อนถึงต้นทนุของทีโอที  

ทีโอทีโต้แย้งว่าบริษัทมีหน้าท่ีต้องชําระค่าตอบแทนการเช่ือมโยงโครงข่าย (Access Charge) ในอตัราเดิมท่ีกําหนดไว้ในข้อตกลง

เช่ือมโยงโครงข่าย และปฏิเสธไม่รับชําระค่าเช่ือมต่อโครงข่ายสุทธิ (Net Interconnection Charge) ท่ีบริษัทคิดคํานวณตาม

หลกัเกณฑ์และในอตัราท่ีสอดคล้องกบัท่ีกฎหมายกําหนด โดย ณ วนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2550 ทีโอทีได้ยื่นฟ้องต่อศาลแพ่ง เรียกร้อง

ให้ กสท. และบริษัทชําระค่าเช่ือมโยงโครงข่าย (Access Charge) ตัง้แต่เดือนพฤศจิกายน 2549 ถึงวนัที่ 31 ตลุาคม 2550 พร้อม

เบีย้ปรับเงินเพ่ิมเป็นจํานวนเงินทัง้หมด 11,705 ล้านบาท และให้ชําระคา่เช่ือมโยงโครงข่ายนบัตัง้แต่วนัที่ 1 พฤศจิกายน 2550 เป็น

ต้นไปจนกวา่ข้อตกลงเช่ือมโยงโครงข่ายจะสิน้สดุลงอีกด้วย  

ในวนัที่ 3 พฤศจิกายน 2551 ศาลแพ่งได้มีคําสัง่ให้จําหน่ายคดีออกจากสารบบความ เพราะเห็นว่าคดีนีอ้ยู่ในเขตอํานาจของศาล

ปกครอง ซึ่งจนถึงปัจจุบัน บริษัทยงัไม่ได้รับแจ้งจากศาลปกครองว่าทีโอทีได้ฟ้องร้องต่อศาลปกครอง เพ่ือเรียกให้บริษัทชําระค่า

เช่ือมโยงโครงข่าย  

ในขณะนีย้ังไม่มีคําพิพากษาของศาลว่า การท่ีบริษัทชําระค่าเช่ือมต่อโครงข่ายสุทธิ (Net Interconnection Charge) ในอัตราที่

สอดคล้องกับข้อกําหนดของ พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม และประกาศ กทช. ว่าด้วยการใช้และเช่ือมต่อโครงข่าย

โทรคมนาคม แทนการชําระในอตัราเดิมที่กําหนดไว้ในข้อตกลงเช่ือมโยงโครงข่ายเป็นการไม่ถกูต้องแตอ่ย่างใด  



บริษัท โทเท่ิล แอค็เซ็ส คอมมนิูเคชัน่ จํากดั (มหาชน)  สว่นที่ 1 บริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์ 

 

 

(2) ปัจจยัความเสี่ยง หน้า 4 

ทัง้นี ้จากความเห็นของที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท ผู้บริหารของบริษัทมีความเช่ือมัน่วา่บริษัทไม่มีภาระที่จะต้องชําระค่าเช่ือมโยง

โครงข่าย (Access Charge) ตามข้อตกลงเช่ือมโยงโครงข่ายที่ทีโอทีเรียกร้อง เน่ืองจากข้อตกลงเช่ือมโยงโครงข่ายดงักลา่วไม่เป็นไป

ตามหลกักฎหมายในปัจจบุนั (โดยเฉพาะอย่างยิ่งประกาศ กทช. ว่าด้วยการใช้และเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม) และบริษัทได้มี

หนังสือบอกเลิกข้อตกลงเช่ือมโยงโครงข่ายแล้ว อย่างไรก็ดี หากองค์กรท่ีเก่ียวข้องหรือศาลมีคําสัง่หรือคําพิพากษาให้บริษัทต้อง

ชําระค่าเช่ือมโยงโครงข่ายตามข้อตกลงเช่ือมโยงโครงข่ายให้แก่ทีโอที คําสัง่หรือคําพิพากษาดังกล่าวอาจส่งผลกระทบอย่างมี

นยัสําคญัตอ่ฐานะการเงินของบริษัท 

อัตราค่าตอบแทนการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมประเภทเข้าถึงจุดปลายทางในโครงข่ายของผู้ ให้เช่ือมต่อโครงข่าย (Call 

Termination Rate) ของบริษัทตามท่ีกําหนดไว้ในสญัญาเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมท่ีมีอยู่กบัคู่สญัญาในขณะนีคื้อ 1 บาทต่อ

นาที เม่ือวนัท่ี 2 กุมภาพนัธ์ 2553 บริษัทได้รับทราบอย่างไม่เป็นทางการว่า กทช. ได้มีมติเก่ียวกับอตัราค่าตอบแทนการเช่ือมต่อ

โครงข่ายโทรคมนาคมท่ีเป็นข้อพิพาทระหว่างบริษัทกบั กสท. แล้ว โดยมีผลให้ใช้อตัราค่าตอบแทนการเช่ือมต่อโครงข่ายในอตัราที่

เท่ากนั กล่าวคือในอตัรา 0.50 บาทต่อนาที (สําหรับทัง้ประเภทเข้าถึงจดุปลายทาง (Call Termination) และประเภทเรียกออกจาก

จุดต้นทาง (Call Origination) และอตัรา 0.20 บาทต่อนาทีสําหรับประเภทการเรียกผ่านโครงข่ายของผู้ ให้เช่ือมต่อโครงข่าย (Call 

Transit)) อนึ่ง เน่ืองจากบริษัทยงัไม่ได้รับคําชีข้าดของ กทช. อย่างเป็นทางการ จึงยงัไม่อาจสรุปได้ ณ ขณะนีว้่าผลกระทบและผล

สืบเน่ือง (ถ้าหากมี) ที่อาจเกิดขึน้จากคําชีข้าดของ กทช. จะเป็นอย่างไร 

(ง) ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการบันทึกบัญชี ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการบันทึกบัญชี
เร่ืองวิธีการคิดคาํนวณค่าเช่ือมโยงโครงข่าย (Access Charge) ของบริษัท 

ภายหลงัจากท่ีบริษัทได้แจ้งยกเลิกข้อตกลงเช่ือมโยงโครงข่ายแก่ทีโอทีเม่ือวนัที่ 8 พฤศจิกายน 2550 แล้ว บริษัทได้เปลี่ยนวิธีการ

บันทึกบัญชีที่เก่ียวเน่ืองกับค่าเช่ือมโยงโครงข่าย (Access Charge) โดยบริษัทได้หยุดบันทึกค่าเช่ือมโยงโครงข่าย (Access 

Charge) ในงบการเงินของบริษัทเน่ืองจากบริษัทเห็นว่าภาระท่ีจะต้องชําระค่าเช่ือมโยงโครงข่าย (Access Charge) ตามข้อตกลง

เช่ือมโยงโครงข่ายได้สิน้สุดลงแล้ว และบริษัทได้บันทึกบัญชีรายรับและค่าใช้จ่ายที่ เกิดขึน้ในอัตราค่าเช่ือมต่อโครงข่าย 

(Interconnection Charge) ตามข้อเสนอการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม (RIO) ของบริษัทและของทีโอทีตามที่ได้รับความ

เห็นชอบจาก กทช. (โปรดพิจารณารายละเอียดประกอบกบัความเสี่ยงในข้อ 2.1.3(ค) – ความไม่แน่นอนในเร่ืองข้อพิพาทเก่ียวกบั

การชําระคา่เช่ือมตอ่โครงข่ายโทรคมนาคม) 

อย่างไรก็ดี ในปัจจบุนัยงัไม่มีแนวปฏิบติัเก่ียวกบัวิธีการบนัทึกบญัชีรายรับและค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ภายใต้สญัญาท่ีได้กระทําระหว่าง

คู่สัญญา ซึ่งความสมบูรณ์ของสัญญาและ/หรือข้อสัญญาบางข้อนัน้ คู่สัญญามิได้เห็นต้องตรงกันทัง้สองฝ่าย และยังไม่มีคํา

พิพากษาของศาลเป็นท่ีสดุในเร่ืองดงักล่าว จึงยงัไม่เป็นที่แน่ชดัว่าหากสภาวิชาชีพบญัชีออกแนวปฏิบติัเก่ียวกบัวิธีการบนัทึกบญัชี

ในเร่ืองดงักลา่วแล้ว แนวปฎิบติัในเร่ืองดงักลา่วจะสง่ผลกระทบตอ่กําไรและฐานะการเงินของบริษัทหรือไม่และอย่างไร  

(จ) ความเส่ียงจากข้อกาํหนดทางกฎหมายและนิตกิรรมสัญญาเกี่ยวกับสัดส่วนการถือหุ้นของนักลงทุนต่างด้าว 

ข้อจํากดัในเร่ืองสดัส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวแตกต่างกนัไปตามบทบญัญัติของกฎหมายและในสญัญาแต่ละฉบบั การละเมิด

สดัส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวอาจทําให้มีการยกเลิกใบอนญุาต หรือบอกเลิกสญัญา และ/หรืออาจเป็นผลให้บริษัทไม่สามารถ

ประกอบกิจการภายใต้มาตรา 80 แห่ง พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม ได้อีกตอ่ไป 

กฎหมายซึง่กําหนดข้อจํากดัเก่ียวกบัสดัสว่นการถือหุ้นของคนตา่งด้าวสรุปได้ดงันี ้

(1) ประมวลกฎหมายท่ีดิน ซึ่งมีบทบญัญัติห้ามมิให้คนต่างด้าวถือครองท่ีดิน เว้นแต่จะได้รับอนญุาตตามกฎหมาย ดงันัน้ คน

ตา่งด้าวท่ีถือครองท่ีดินโดยไม่ได้รับอนญุาตจะต้องจําหน่ายท่ีดินดงักล่าวภายในระยะเวลาท่ีกําหนดซึง่ไม่น้อยกวา่ 180 วนั

และไม่เกิน 1 ปี 

“คนต่างด้าว” ตามประมวลกฎหมายท่ีดิน หมายรวมถึงบริษัทมหาชน หรือบริษัทจํากดั ท่ีมีบุคคลท่ีมิใช่สญัชาติไทยถือหุ้น

อยู่มากกว่าร้อยละ 49 ของทนุจดทะเบียน หรือมีจํานวนผู้ ถือหุ้นที่เป็นบคุคลที่มิใช่สญัชาติไทยเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนผู้

ถือหุ้นทัง้หมด 
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(2) พรบ. การประกอบธุรกิจของคนตา่งด้าว ซึง่กําหนดห้ามมิให้ “คนต่างด้าว” (ตามคํานิยามที่กําหนดไว้ใน พรบ. การประกอบ

ธุรกิจของคนต่างด้าว) ประกอบธุรกิจบางประเภท ซึ่งการให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมเป็นธุรกิจบริการท่ีคนต่างด้าวไม่

สามารถประกอบธุรกิจได้ เว้นแต่จะได้รับอนญุาตจากอธิบดีกรมพฒันาธุรกิจการค้าซึง่เป็นหน่วยงานของกระทรวงพาณิชย์

ก่อน 

(3) พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม ซึง่กําหนดให้ผู้ขอรับใบอนญุาตแบบท่ีสองและแบบท่ีสามต้องมิใช่คนต่างด้าวตาม 

พรบ. การประกอบธุรกิจของคนตา่งด้าว 

นอกจากนี ้สญัญาร่วมการงานได้กําหนดให้บริษัทดํารงคณุสมบติัตาม พรบ. การประกอบธุรกิจของคนตา่งด้าวด้วย 

แม้ว่า พรบ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว จะมีการใช้บังคับมากว่า 10 ปี แต่ยังไม่มีแนวคําพิพากษาของศาลฎีกาในเร่ืองที่

เก่ียวกบับทบญัญัติของ พรบ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว (รวมทัง้บทบญัญัติท่ีเก่ียวกบัการถือหุ้นแทนหรือ “nominee” ตาม

มาตรา 36 แห่ง พรบ. การประกอบธุรกิจของคนตา่งด้าว ซึง่กําหนดห้ามมิให้บคุคลสญัชาติไทยถือหุ้นแทน หรือกระทําการแทนผู้ ถือ

หุ้นต่างด้าวโดยมีวตัถปุระสงค์ในการเลี่ยงข้อจํากดัการถือหุ้นของคนต่างด้าวตาม พรบ. การประกอบธรุกิจของคนต่างด้าว) และยงั

ไม่มีองค์กรกํากับดแูลใดกําหนดแนวปฏิบติัท่ีชดัเจนท่ีบริษัทสามารถนํามาใช้ในการประเมิน หรือคาดการณ์ผลกระทบท่ีอาจมีต่อ

บริษัทจากการใช้บงัคบัหรือการตีความ พรบ. การประกอบธุรกิจของคนตา่งด้าวได้  

อย่างไรก็ดี หากบริษัทไม่สามารถดํารงสถานะการเป็นบริษัทไทย หรือไม่สามารถดํารงคณุสมบติัตาม พรบ. การประกอบธุรกิจของ

คนต่างด้าว หรือกระทําผิดบทบัญญัติตาม พรบ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว หรือ พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม 

(รวมทัง้ที่อาจมีการแก้ไขเพ่ิมเติม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแก้ไขคํานิยาม “คนต่างด้าว”) หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทถกูพิจารณาวา่ถือหุ้น

แทน หรือกระทําการแทนผู้ ถือหุ้นต่างด้าว ซึ่งอาจส่งผลให้บริษัทถกูพิจารณาว่าไม่มีสถานะเป็นบริษัทไทย เหตดุงักล่าวอาจถือเป็น

การกระทําผิดสญัญา และอาจเป็นเหตใุห้คู่สญัญาบอกเลิกสญัญาร่วมการงานหรือสญัญาทางการค้าบางฉบบัได้ รวมทัง้อาจถือได้

วา่บริษัททําผิดเง่ือนไขของใบอนญุาตที่บริษัทมีได้ หากใบอนญุาตนัน้ ๆ มีข้อกําหนดให้บริษัทต้องดํารงสดัสว่นการถือหุ้นของบคุคล

สญัชาติไทย หรือปฏิบติัตาม พรบ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ซึ่งเหตดุงักล่าวมีผลทําให้บริษัทไม่สามารถประกอบกิจการ

โทรคมนาคมตอ่ไปได้ 

(ฉ) การห้ามกระทาํการที่มีลักษณะเป็นการครอบงาํกิจการโดยคนต่างด้าว 

ปัจจุบนัเทเลนอร์และ บจ. ไทย เทลโค โฮลดิง้ส์ ต่างเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยเทเลนอร์ถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 38.6 ของ

จํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัท และใน บจ. ไทย เทลโค โฮลดิง้ส์ ซึ่งถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 25.6 ของจํานวนหุ้นท่ี

จําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัท (โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทในข้อ 3.1 ภายใต้

หวัข้อ “โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท”) และบริษัทมีกรรมการซึง่มิได้มีสญัชาติไทยจํานวนทัง้สิน้ 6 คนจากจํานวนกรรมการ

ทัง้หมด 10 คน 

มาตรา 8 แห่ง พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม บญัญัติให้ กทช. มีอํานาจกําหนดให้ผู้ขอรับใบอนญุาตสําหรับการประกอบ

กิจการบางลกัษณะหรือบางประเภทท่ีเป็นนิติบุคคล จะต้องกําหนดข้อห้ามการกระทําท่ีมีลกัษณะเป็นการครอบงํากิจการโดยคน

ต่างด้าว เน่ืองจากในปัจจบุนั กทช. ยงัไม่ได้ออกประกาศในเร่ืองดงักล่าวเพ่ือกําหนดการกระทํา หรือพฤติกรรมท่ีมีลกัษณะเป็นการ

ครอบงํากิจการโดยคนต่างด้าว ดังนัน้ จึงยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่า เม่ือ กทช. ประกาศใช้หลักเกณฑ์ในเร่ืองดังกล่าวแล้ว ประกาศ

ดงักลา่วจะสง่ผลกระทบตอ่การดําเนินงานของบริษัทหรือไม่และอย่างไร 

(ช) การตรวจสอบสัญญาหรือข้อตกลงระหว่างบริษัทกับรัฐบาลต่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศ หรือบุคคลที่
อยู่ในต่างประเทศ 

มาตรา 54 แห่ง พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม บญัญัติให้สญัญาหรือข้อตกลงใด ๆ เก่ียวกบัการประกอบกิจการและการ

ให้บริการโทรคมนาคมตามที่ กทช. ประกาศกําหนด ซึง่ผู้ ได้รับใบอนญุาตได้ทํากบัรัฐบาลตา่งประเทศ องค์การระหว่างประเทศ หรือ

บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีอยู่ในต่างประเทศ รวมทัง้การแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกสญัญาหรือข้อตกลงดังกล่าว ต้องได้รับความ

เห็นชอบจาก กทช. ก่อน ทัง้นี ้เว้นแต่เป็นการจดัซือ้จัดจ้างตามปกติ และ กทช. ได้ออกประกาศ กทช. เร่ืองการขอความเห็นชอบ
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สญัญาอนัเก่ียวเน่ืองกับการประกอบกิจการโทรคมนาคมท่ีทํากับรัฐบาลต่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศ หรือบุคคลท่ีอยู่ใน

ต่างประเทศ พ.ศ. 2549 (“ประกาศ กทช. ว่าด้วยสัญญาต่างประเทศ”) เพ่ือใช้เป็นกฎเกณฑ์ในการกํากบัดแูลเร่ืองดงักลา่ว โดย

ประกาศ กทช. ว่าด้วยสัญญาต่างประเทศ กําหนดให้ผู้ ได้รับใบอนุญาตต้องส่งสําเนาสัญญาท่ีจะทํากับต่างประเทศให้ กทช. 

เห็นชอบก่อนท่ีจะเข้าทําสญัญาดังกล่าว ทัง้นี ้เว้นแต่สญัญาท่ีเก่ียวกับการจัดซือ้จัดจ้างตามปกติหรือสญัญาท่ี กทช. ประกาศ

ยกเว้นไว้ นอกจากนี ้กทช. ยังมีอํานาจสัง่ให้ผู้ ได้รับใบอนุญาตดําเนินการแก้ไขหรือยกเลิกสญัญาใด ๆ ที่ทํากับต่างประเทศท่ีมี

ลกัษณะหรือเง่ือนไขขดัแย้งกบักฎหมาย หรืออาจก่อให้เกิดการผกูขาด หรือจํากดัการแข่งขนัอย่างไม่เป็นธรรมต่อผู้ ใช้บริการ ดงันัน้ 

อํานาจการเข้าทําสญัญาของบริษัทอาจถูกจํากัดโดยกฎเกณฑ์ดังกล่าว และอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจและโอกาสทางธุรกิจของ

บริษัท 

(ซ) การกาํหนดอัตราขัน้สูงของค่าบริการ 

กทช. มีอํานาจในการกําหนดอัตราขัน้สูงของค่าบริการท่ีบริษัทและผู้ ให้บริการโทรคมนาคมรายอื่นสามารถเรียกเก็บจากการ

ให้บริการโทรคมนาคมรูปแบบตา่ง ๆ ในประเทศไทย ในปัจจบุนั กทช. อยู่ระหวา่งการพิจารณาจดัทําแนวทางการกําหนดอตัราขัน้สงู

ของค่าบริการ ซึง่หาก กทช. บงัคบัใช้แนวทางดงักล่าวในการกําหนดอตัราค่าธรรมเนียมและค่าบริการของผู้ให้บริการโทรคมนาคม 

อตัราค่าธรรมเนียมและค่าบริการดงักล่าวอาจแตกต่างไปจากอตัราค่าธรรมเนียมและค่าบริการท่ีบริษัทเรียกเก็บอยู่ในปัจจุบนั ซึ่ง

อาจส่งผลให้บริษัทต้องปรับเปลี่ยนอตัราค่าธรรมเนียมและค่าบริการท่ีเรียกเก็บจากลกูค้าหรือต่อความสามารถของบริษัทในการ

แข่งขนัในตลาด เหตุดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของ

บริษัท 

(ฌ) ภาระต้นทุนของบริษัทอาจเปล่ียนแปลงเน่ืองมาจากการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต 

ในปี 2546 ได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบญัญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 และพระราชบญัญัติพิกดัอตัราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 

2527 ซึง่เดิมกําหนดให้มีการจดัเก็บภาษีสรรพสามิตเฉพาะจากผู้ประกอบอตุสาหกรรมและผู้ประกอบกิจการสถานบริการ ให้รวมถึง

กิจการโทรคมนาคมด้วย โดยกําหนดให้มีการจดัเก็บภาษีสรรพสามิตจากบริการโทรศพัท์พืน้ฐานในอตัราร้อยละ 2 ของมลูค่า และ

บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีหรือวิทยคุมนาคมระบบเซลลลูา่ร์ในอตัราร้อยละ 10 ของมลูคา่ 

สําหรับการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตดังกล่าว คณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันท่ี 28 มกราคม 2546 และวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2546 

เห็นชอบให้คู่สญัญาภาคเอกชนซึ่งเป็นผู้ประกอบกิจการให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนที่หรือวิทยุคมนาคมระบบเซลลลู่าร์ ซึ่งมีหน้าท่ี

ชําระภาษีสรรพสามิตนัน้ มีสิทธินําเงินค่าภาษีท่ีได้ชําระแล้วดงักล่าวตลอดทัง้ปี (ไม่รวมดอกเบีย้ ค่าปรับ หรือเงินเพ่ิมใด ๆ) มาหกั

ออกจากจํานวนเงินผลประโยชน์ตอบแทนที่คูส่ญัญาภาคเอกชนจะต้องชําระให้แก่คูส่ญัญาภาครัฐเม่ือสิน้ปีดําเนินการได้ และ กสท. 

ได้มีหนงัสือฉบบัลงวนัท่ี 27 มีนาคม 2546 แจ้งให้บริษัทนําภาษีสรรพสามิตท่ีชําระให้แก่รัฐมาหกัออกจากผลประโยชน์ตอบแทนท่ี

จะต้องนําสง่ให้แก่ กสท. ตามสญัญาร่วมการงานได้ 

การแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตทัง้สองฉบับดังกล่าวได้รับการโต้แย้งอย่างกว้างขวางว่าอาจเป็นการทําให้

คู่สญัญาภาครัฐได้รับความเสียหายจากการท่ีคู่สญัญาภาครัฐจะได้รับเงินผลประโยชน์ตอบแทนลดลงเป็นจํานวนมาก นอกจากนี ้

การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตดงักล่าวอาจเป็นการขดัต่อหลกัการทางภาษีสรรพสามิตท่ีปกติมุ่งจัดเก็บจากสินค้าหรือบริการท่ีรัฐมี

นโยบายควบคมุปริมาณการบริโภค เช่น สินค้าฟุ่ มเฟือย แต่กิจการโทรคมนาคมถือเป็นสินค้าและบริการสาธารณะท่ีจําเป็นต่อการ

ดํารงชีพของประชาชน ดงันัน้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวนัท่ี 23 มกราคม 2550 ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีดงักล่าวข้างต้น และมีมติ

ให้กระทรวงการคลงัพิจารณากําหนดภาษีสรรพสามิตท่ีจดัเก็บจากบริการโทรคมนาคมในอตัราร้อยละ 0  

อย่างไรก็ดี หากในอนาคตรัฐบาลมีการปรับเพ่ิมอตัราภาษีสรรพสามิตจะทําให้บริษัท รวมถึงผู้ประกอบการโทรคมนาคมรายอื่น ต้อง

รับภาระภาษีสรรพสามิตดงักล่าว และหากบริษัทไม่สามารถนําภาระภาษีสรรพสามิตดงักล่าวมาหกัออกจากเงินผลประโยชน์ตอบ

แทนได้ จะทําให้ต้นทุนในการให้บริการโทรคมนาคมของบริษัทเพ่ิมสงูขึน้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ ฐานะการเงิน และผลการ

ดําเนินงานของบริษัทได้ 

นอกจากนี ้เม่ือวนัท่ี 11 มกราคม 2551 กสท. ได้เสนอข้อพิพาทต่อสถาบนัอนญุาโตตลุาการ เรียกร้องให้บริษัทชําระค่าผลประโยชน์

ตอบแทนในปีสัมปทานท่ี 12 ถึงปีสัมปทานท่ี 16 เพ่ิมพร้อมเบีย้ปรับเงินเพ่ิมและภาษีมูลค่าเพ่ิม รวมเป็นเงินจํานวนประมาณ 
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23,164 ล้านบาท โดยอ้างวา่บริษัทได้ชําระค่าตอบแทนผลประโยชน์ของปีสมัปทานดงักล่าวไม่ครบถ้วน เน่ืองจากในช่วงปีสมัปทาน

ดงักล่าว บริษัทได้นําภาษีสรรพสามิตท่ีได้ชําระไปแล้วมาหกัออกจากผลประโยชน์ตอบแทนท่ีจะต้องนําส่งให้แก่ กสท. ตามมติของ

คณะรัฐมนตรี และตามหนงัสือของ กสท. ดงักล่าว ขณะนีข้้อพิพาทดงักล่าวอยู่ภายใต้กระบวนการทางอนญุาโตตลุาการ ซึง่อาจใช้

ระยะเวลาในการพิจารณาหลายปี  

(ญ) การให้บริการคงสิทธเิลขหมายโทรศัพท์เคล่ือนที่ 

กทช. ได้ออกประกาศเร่ืองหลักเกณฑ์บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนท่ี (Mobile Number Portability) ซึ่งจะทําให้

ผู้ใช้บริการสามารถโอนย้ายเลขหมายโทรศพัท์เคลื่อนท่ีของตนไปใช้บริการของผู้ให้บริการรายอื่นได้ อนัเป็นการสง่เสริมความคุ้มค่า

ของการใช้เลขหมายโทรคมนาคม และเป็นการสนับสนุนให้เกิดการแข่งขันระหว่างผู้ ประกอบการแต่ละรายมากขึน้ ทําให้

ผู้ประกอบการจําต้องปรับปรุงคณุภาพการให้บริการและแผนการตลาดเพ่ือรักษาลกูค้าไว้กบัตนให้ได้มากท่ีสดุ อย่างไรก็ดี ปัจจบุนั

ผู้ประกอบการอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมทางด้านเทคนิค หากการดําเนินการทางด้านเทคนิคแล้วเสร็จและผู้ประกอบการ

สามารถให้บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนท่ีได้ บริษัทไม่อาจคาดคะเนได้ว่าพฤติกรรมของลูกค้าในการใช้บริการจะ

เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร การแข่งขนัในการให้บริการจะทวีความรุนแรงมากขึน้หรือไม่ และจะสง่ผลกระทบตอ่ธุรกิจ ฐานะการเงิน ผล

การดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทเพียงใด 

2.1.4 ความเส่ียงที่เกิดจากการแข่งขันในการประกอบธุรกิจ 

(ก) กิจการโทรคมนาคมของไทยมีการแข่งขันสูงและมีความอ่อนไหวต่อการแข่งขันด้านราคา 

ธุรกิจให้บริการโทรคมนาคมผ่านโทรศพัท์เคลื่อนท่ีของประเทศไทยนบัเป็นธุรกิจท่ีมีการแข่งขนักนัสงู หากการแข่งขนัทางด้านราคา

เพ่ิมความรุนแรงขึน้ และบริษัทไม่สามารถตอบสนองต่อการแข่งขันดังกล่าวได้ทันท่วงทีและด้วยต้นทุนท่ีเหมาะสม การแข่งขัน

ดังกล่าวอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัท (โปรดพิจารณา

ประกอบกบัความเสี่ยงในข้อ 2.1.3(ซ) – การกําหนดอตัราขัน้สงูของคา่บริการข้างต้น) 

(ข) บริษัทอาจเผชิญกับการแข่งขันเพิ่มมากขึน้จากผู้ประกอบการรายใหม่ 

การปฏิรูปกฎหมายและการเปิดเสรีกิจการสื่อสารโทรคมนาคมอาจทําให้การแข่งขันในตลาดทวีความรุนแรงมากยิ่งขึน้ ปัจจุบัน 

กทช. มีอํานาจในการออกใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมให้กบัผู้ประกอบการรายใหม่ บนพืน้ฐานของหลกัการการแข่งขนั

โดยเสรีและอย่างเป็นธรรม บริษัทไม่สามารถประเมินได้ว่าจะมีผู้ ประกอบการอีกก่ีรายท่ีจะได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ

โทรคมนาคมเพ่ิมเติมจาก กทช. และหาก กทช. ออกใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมให้แก่ผู้ประกอบการรายใหม่เพ่ิมเติม 

อาจทําให้การแข่งขนัในตลาดทวีความรุนแรงมากยิ่งขึน้ เน่ืองจากผู้ประกอบการรายใหม่อาจใช้วิธีการลดราคาลงอย่างรุนแรง หรือ

อาจใช้กลยทุธ์ช่วยอดุหนนุ (Subsidy Approach) เพ่ือเพ่ิมสว่นแบ่งทางการตลาดของตน ซึง่อาจส่งผลกระทบตอ่ความสามารถของ

บริษัทในการแข่งขนัในตลาด และอาจสง่ผลกระทบตอ่ธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัท 

(ค) บริษัทอาจได้รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี 

ปัจจุบนับริษัทใช้เทคโนโลยีระบบ GSM ในการให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ี รวมถึงการให้บริการส่งผ่านข้อมลูด้วยความเร็วสงูด้วย

เทคโนโลยี GPRS และ EDGE โดยครอบคลมุพืน้ท่ีทัว่ประเทศไทย นอกจากนี ้บริษัทอยู่ในขัน้ตอนการพิจารณาร่วมกบั กสท. ในการ

ปรับปรุงโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนท่ีโดยใช้เทคโนโลยี HSPA บนคลื่นความถ่ีย่าน 850 เมกะเฮิรตซ์ ซึ่งเป็นการดําเนินงานภายใต้

ข้อกําหนดและเง่ือนไขของสญัญาร่วมการงาน และขัน้ตอนดงักลา่วอยู่ระหวา่งการพิจารณาอนมุติัของสว่นราชการที่เก่ียวข้อง 

อย่างไรก็ดี อุตสาหกรรมการให้บริการโทรคมนาคมเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไปตามเทคโนโลยีซึ่งมีพัฒนาการอย่าง

รวดเร็ว บริษัทอาจต้องเผชิญกับการแข่งขันท่ีรุนแรงขึน้จากการนําเทคโนโลยีใหม่ หรือเทคโนโลยีซึ่งมีอยู่แล้วในปัจจุบัน เช่น 

เทคโนโลยี 3G และเทคโนโลยี WiMAX ซึง่เป็นเทคโนโลยีการเช่ือมตอ่ไร้สายที่รวดเร็วเพ่ือรองรับการสง่ผ่านข้อมลูขนาดใหญ่ เป็นต้น 

ซึ่งบริษัทไม่สามารถรับรองได้ว่าจะสามารถตอบสนองต่อการแข่งขันจากการนําเทคโนโลยีใหม่เข้ามาใช้ในประเทศไทยได้อย่าง

ทนัท่วงทีและด้วยต้นทนุท่ีเหมาะสมได้หรือไม่ หากบริษัทไม่สามารถดําเนินการจดัหาเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมได้ภายในช่วงเวลาหรือ
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ต้นทนุท่ีเหมาะสม เหตดุงักล่าวอาจส่งผลกระทบต่อคณุภาพการให้บริการ ธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทาง

ธุรกิจของบริษัท 

2.1.5 ความเส่ียงเกี่ยวกับการดาํเนินงานของบริษัท 

(ก) ความเส่ียงที่เกิดขึน้จากอุปกรณ์ ระบบการทํางาน ระบบคอมพิวเตอร์ โครงข่าย และทรัพย์สินอื่นที่ใช้ในการ
ดาํเนินงานของบริษัท 

การประกอบธุรกิจของบริษัทต้องอาศัยความสามารถในการจัดการโครงข่ายและการบริหารจัดการระบบต่าง ๆ เช่น ระบบการ

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

และระบบบริหารจดัการเครือข่าย (Network Management System) ซึง่ระบบดงักลา่วจะต้องทํางานได้ดีตลอดเวลาเพ่ือตอบสนอง

ความต้องการของลกูค้า 

ในการนี ้บริษัทได้ตระหนกัถึงความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึน้ เช่น ระบบเครือข่ายมีปัญหาในการรับสง่สญัญาณ ข้อมลูสญูหาย และ

อื่น ๆ เป็นต้น บริษัทได้จัดทําระบบควบคุมและขัน้ตอนการบํารุงรักษาโครงข่ายและอุปกรณ์ ทัง้นี ้เพ่ือให้โครงข่ายและอุปกรณ์

ทัง้หมดอยู่ในสภาพท่ีสามารถให้บริการแก่ลกูค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทจึงจดัทําแผนสํารองในกรณีฉกุเฉิน ซึง่ครอบคลมุการ

ลงทนุเพ่ิมเติมในอุปกรณ์สําคญัและระบบป้องกันภยัต่าง ๆ เช่น ระบบป้องกนัไฟอตัโนมติัที่ชุมสายทัว่ประเทศ และระบบควบคุม

การใช้งานอุปกรณ์โครงข่ายแบบ real time และบริษัทได้จัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานอย่างสม่ําเสมอเพ่ือให้พนักงานเข้าใจถึง

หน้าท่ีความรับผิดชอบและขัน้ตอนการปฏิบติัต่าง ๆ ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ขดัข้อง นอกจากนี ้บริษัทได้ทําสญัญาประกนัภยัเพ่ือ

คุ้มครองกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ท่ีทําให้โครงข่ายและอุปกรณ์ของบริษัทได้รับความเสียหายจากปัจจยัภายนอก อย่างไรก็ดี สญัญา

ประกนัภยัดงักลา่วไม่ได้ครอบคลมุถึงความเสียหายอนัเน่ืองมาจากการหยดุชะงกัของธุรกิจ (Business Interruption Insurance)  

นอกจากนี ้บริษัทได้จัดตัง้หน่วยตรวจสอบรายได้ (Revenue Assurance Function) เพ่ือทําหน้าท่ีศึกษาวงจรของรายได้และ

ตรวจสอบจุดบกพร่องหรือการร่ัวไหลของรายได้ ทัง้นี ้เพ่ือส่งเสริมความสามารถของบริษัทในการหารายได้จากการให้บริการ และ

บริษัทยงัได้นําโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เข้ามาเสริมในขัน้ตอนการตรวจสอบการเรียกเก็บค่าบริการ (Revenue Assurance Process) 

อีกทางหนึง่ด้วย  

อนึ่ง บริษัทได้จัดทําแผนและดําเนินการให้มีการประเมินและบริหารความเสี่ยงท่ีเหมาะสมภายใต้การกํากับดูแลและการให้

คําแนะนําของคณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหารของบริษัท โดยบริษัทได้จัดให้มีการตรวจสอบความเสี่ยงท่ีเกิดขึน้อย่าง

สม่ําเสมอ และทําการปรับปรุงตามที่เห็นสมควร เพ่ือให้ขัน้ตอนการจัดการความเสี่ยงต่าง ๆ ดําเนินการไปได้ด้วยดี อย่างไรก็ดี 

บริษัทไม่สามารถรับรองได้ว่าวิธีการต่าง ๆ ท่ีบริษัทนํามาใช้จะเพียงพอต่อการป้องกนัหรือลดความเสี่ยงดงักล่าวข้างต้น นอกจากนี ้

ข้อบกพร่องและข้อผิดพลาดของระบบดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อโครงข่ายโทรคมนาคมและความสามารถของบริษัทในการ

ให้บริการแก่ลกูค้า และอาจสง่ผลกระทบตอ่ธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัท 

(ข) บริษัทต้องพึ่งพาบุคคลภายนอกในการบาํรุงรักษาอุปกรณ์โทรคมนาคม 

ในการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ บริษัทจะต้องให้บริการผ่านอุปกรณ์โทรคมนาคมท่ีมีความสลับซับซ้อนซึ่งรวมถึงโครงข่าย

โทรศัพท์เคลื่อนท่ีและสถานีฐานจํานวน 10,023 แห่งทั่วประเทศ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552) ความสําเร็จของธุรกิจของ 

บริษัทขึน้อยู่กบัการบํารุงรักษาและซ่อมแซมอปุกรณ์โทรคมนาคมอย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจุบนับริษัทได้ว่าจ้าง บจ. บีบี เทคโนโลยี 

(ซึง่เป็นบริษัทท่ีเก่ียวข้องกบั บจ. เบญจจินดา โฮลดิง้) เพ่ือให้บริการบํารุงรักษาและซ่อมแซมอปุกรณ์โทรคมนาคมดงักล่าว รวมทัง้

บํารุงรักษาและซ่อมแซมระบบเครือข่ายส่งสัญญาณ (Transmission Network) ทัง้หมดของบริษัท หาก บจ. บีบี เทคโนโลยี ไม่

สามารถปฏิบติัหน้าที่ตามสญัญาได้ หรือไม่สามารถปฏิบติัหน้าที่ได้ทนัท่วงทีและด้วยต้นทนุที่เหมาะสม อาจทําให้บริษัทมีต้นทนุใน

การดําเนินงานท่ีเพ่ิมสงูขึน้ นอกจากนี ้ยงัอาจส่งผลกระทบต่อความล่าช้าและคุณภาพของการให้บริการ ซึ่งอาจมีผลทําให้บริษัท

ต้องสญูเสียลกูค้าและรายได้ในจํานวนท่ีมีนยัสําคญั เหตดุงักล่าวอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และ

โอกาสทางธุรกิจของบริษัท 
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(ค) ความเส่ียงจากการพึ่งพงิทางธุรกิจกับบริษัท ยูไนเตด็ ดสิทริบวิช่ัน บซิซิเนส จาํกัด (ยูดี) 

เน่ืองจากบริษัทไม่ได้มุ่งเน้นในการเป็นผู้จัดจําหน่ายชุดเลขหมายและบัตรเติมเงินให้แก่ผู้ ใช้บริการโดยตรง ซึ่งจะเพ่ิมภาระให้กับ

บริษัทในการจดัการบริหารสินค้าคงคลงั รวมถึงระบบการจดัสง่สินค้า (Logistics) และการจดัเก็บเอกสารตา่ง ๆ บริษัทจึงได้แต่งตัง้

ให้ยูดีซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัท (โดยบริษัทและ บจ. เบญจจินดา โฮลดิง้ ถือหุ้ นร้อยละ 25 และร้อยละ 75 ของจํานวนหุ้นท่ี

จําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของยูดีตามลําดบั) เป็นผู้ จัดจําหน่ายหลักของบริษัทในการจําหน่ายชุดเลขหมายและบัตรเติมเงินให้แก่

ร้านค้าส่งและร้านค้าปลีกต่าง ๆ ในประเทศไทยท่ีมิได้อยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทโดยตรง สินค้าเหล่านีส้่วนใหญ่บริษัทจะ

จําหน่ายให้แก่ยูดีเพ่ือนําไปจําหน่ายต่อโดยผ่านทางตวัแทนจําหน่ายของบริษัทต่อไป บริษัทให้ระยะเวลาชําระหนี ้(Credit Term) 

45 – 50 วนั และให้การสนบัสนนุทางการตลาดแก่ยดีูโดยพิจารณาเป็นรายโครงการตามท่ีเสนอมา ยอดจําหน่ายชุดเลขหมายและ

บตัรเติมเงินผ่านยดีูสําหรับปี 2552 มีจํานวนทัง้สิน้ 18,152 ล้านบาท  

ปัจจุบันบริษัทมีการขยายช่องทางการจําหน่ายบริการเติมเงินให้แก่ผู้ ใช้บริการโดยตรง โดยบริษัทมีการจัดจําหน่ายการเติมเงิน

ออนไลน์ (Happy Online) ซึ่งเป็นการขายให้แก่ผู้ ใช้บริการโดยตรง ทําให้มีการลดสัดส่วนในการพึ่งพาระบบการจัดส่งสินค้า 

(Logistics) ของผู้ จัดจําหน่าย นอกจากนี ้ยอดการจัดจําหน่ายการเติมเงินออนไลน์ให้แก่ผู้ ใช้บริการมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึน้อย่าง

ตอ่เน่ือง 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทมียอดลกูหนีก้ารค้าจากยูดีจํานวนทัง้สิน้ 3,627 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 57 ของยอดลกูหนี ้

การค้าทัง้หมดของบริษัท ดงันัน้ การผิดนดัชําระหนีห้รือการชําระหนีล้่าช้าของยดีูอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนยัสําคญัต่อ

ธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัท  

2.2 ความเส่ียงทางการเงนิ 

2.2.1 ความเส่ียงจากความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนเงนิตราต่างประเทศ 

บริษัทมีความเสี่ยงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยน เน่ืองจากรายได้หลกัของบริษัทเป็นสกลุเงินบาท แต่บริษัทมีค่าใช้จ่ายที่

ต้องชําระในรูปของสกลุเงินตราต่างประเทศเป็นจํานวนหนึ่ง โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่มหลกัคือ ค่าใช้จ่ายในการลงทนุหรือการดําเนินงาน

ในรูปของเงินตราต่างประเทศ ได้แก่ เจ้าหนีก้ารค้าจากการซือ้เคร่ืองมือและอปุกรณ์ และค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัหนีเ้งินกู้ ระยะยาวสกุล

เงินตราตา่งประเทศ  

เน่ืองจากหนีเ้งินกู้ ระยะยาวสกุลเงินตราต่างประเทศมีกําหนดระยะเวลาการชําระคืนท่ีแน่นอน บริษัทจึงทําการป้องกนัความเสี่ยง

โดยการเข้าทําสญัญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Cross Currency Swap Contracts) ครอบคลมุกําหนดระยะเวลาการชําระ

คืนหนีเ้งินกู้ เหล่านีท้ัง้จํานวน คิดเป็นร้อยละ 100 ของหนีเ้งินกู้ ระยะยาวสกลุเงินตราต่างประเทศ สําหรับค่าใช้จ่ายในการลงทนุหรือ

การดําเนินงานในรูปของเงินตราต่างประเทศ บริษัทได้ทําการป้องกันความเสี่ยงโดยการเข้าทําสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตรา

ต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Exchange Contracts) ทุกครัง้ท่ีบริษัทมีค่าใช้จ่ายในการลงทุนหรือการดําเนินงานในรูปของ

เงินตราต่างประเทศ  โดย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทมียอดเจ้าหนีก้ารค้าท่ีต้องชําระในรูปของเงินตราต่างประเทศจํานวน 

817 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9 ของยอดเจ้าหนีก้ารค้ารวม 

2.2.2 ความเส่ียงที่เกิดจากการเรียกเก็บค่าใช้บริการโทรศัพท์ 

ความเสี่ยงท่ีเกิดจากลกูหนีก้ารค้าโดยหลกัมาจากลกูค้าระบบรายเดือนท่ีใช้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีท่ีชําระเงินภายหลงัจากการใช้

บริการ (Postpaid Package) ในปี 2552 สดัส่วนรายได้จากการให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีระบบรายเดือน คิดเป็นร้อยละ 23 ของ

รายได้รวม อย่างไรก็ดี บริษัทได้มีการบนัทึกสํารองค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูสําหรับรายได้จากการให้บริการโทรศพัท์ระบบรายเดือน 

ตามช่วงของอายุหนีท่ี้ค้างชําระในอัตราก้าวหน้า โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 บริษัทมีลูกหนีค้้างชําระเกินกว่า 180 วันเป็น

จํานวน 384 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15 ของลกูหนีค้า่บริการโทรศพัท์รวม (Account Receivables from Telephone Services)  

2.2.3 ความเส่ียงจากความผันผวนของอัตราดอกเบีย้ 

การเปลี่ยนแปลงของอตัราดอกเบีย้ในตลาดส่งผลกระทบต่อหนีส้ินทางการเงินของบริษัท อย่างไรก็ดี บริษัทมีนโยบายในการบริหาร

จัดการความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบีย้โดยการเข้าทําสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบีย้ (Interest Rate Swap 
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Contracts) กับสถาบันการเงินที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือเทียบเท่ากับอันดับความน่าเช่ือถือของประเทศหรือสูงกว่า 

เพ่ือให้ความเสี่ยงท่ีเกิดจากความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้อยู่ในระดบัท่ีเหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ โดย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 

2552 บริษัทมีหนีส้ินท่ีมีอตัราดอกเบีย้ลอยตวั (ภายหลงัการเข้าทําสญัญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบีย้) อยู่ทัง้สิน้จํานวน 1,803 ล้าน

บาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้รวม 

2.2.4 ความเส่ียงจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว 

การชะลอตวัของเศรษฐกิจไทยอนัเป็นผลมาจากวิกฤตทางการเงินของเศรษฐกิจชัน้นําของโลก ตลอดจนปัจจยัลบในประเทศ เช่น 

การชะลอตวัของภาคการผลิต การส่งออก และอตุสาหกรรมการท่องเท่ียว ปัญหาการว่างงาน และสถานการณ์ทางการเมือง ส่งผล

กระทบในทางลบอย่างมีนยัสําคญัตอ่รายได้และกําลงัซือ้ พฤติกรรมการใช้จ่าย และระดบัความเช่ือมัน่ของผู้บริโภค  

สภาวะเศรษฐกิจดงักล่าวข้างต้นส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมผู้ ให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีเน่ืองจากการใช้บริการที่ลดน้อยลง แต่

อย่างไรก็ตาม การใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีในปัจจุบันถือเป็นสิ่งจําเป็นในชีวิตประจําวนั จึงอาจได้รับผลกระทบน้อยกว่าเม่ือ

เปรียบเทียบกับอุตสากรรมอื่น อีกทัง้รัฐบาลได้ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพ่ือให้ผู้บริโภคใช้จ่ายเพ่ิมมากขึน้ และบริษัทได้

พัฒนารูปแบบการให้บริการต่าง ๆ เพ่ือลดความเสี่ยงจากการยกเลิกการใช้บริการของลกูค้า รวมทัง้จัดทําและดําเนินการตาม

แผนการลดค่าใช้จ่าย (Cost Efficiency Program) และปรับกลยุทธ์ทางการตลาด ทัง้นี ้เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ 

อย่างไรก็ดี บริษัทไม่สามารถรับรองได้ว่าธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัท จะไม่ได้รับ

ผลกระทบในทางลบอย่างมีนยัสําคญั หากสภาวะเศรษฐกิจดงักลา่วยงัคงดําเนินตอ่ไป 

2.3 ความเส่ียงอื่น ๆ 

2.3.1 ความเส่ียงจากภัยธรรมชาต ิ

ความเสี่ยงจากภยัธรรมชาติอาจเกิดขึน้ได้และอาจส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท เช่น การระบาดของโรคทางเดิน

หายใจเฉียบพลนัรุนแรง (SARS) ในปี 2546 การระบาดของโรคไข้หวดัใหญ่สตัว์ปีก (Avian Influenza) ในปี 2546 และการระบาด

ของโรคไข้หวดัใหญ่สายพนัธุ์ใหม่ ชนิดเอ เอช1เอ็น1 (A/H1N1) ในปัจจุบนั ทําให้จํานวนนกัท่องเท่ียวลดน้อยลง และกรณีภยัจาก

คลื่นสนึามิในเดือนธันวาคม 2547 ทําให้เสารับส่งสญัญาณโทรศพัท์เคลื่อนท่ีของบริษัทได้รับความเสียหายในบางพืน้ท่ี อย่างไรก็ดี 

ถึงแม้ภยัธรรมชาติจะมีผลทําให้รายได้ของบริษัทในส่วนของการให้บริการโทรศพัท์ข้ามแดนอตัโนมติัลดลงไปบ้าง แต่รายได้ของ

บริษัทท่ีเกิดจากการให้บริการโทรศพัท์ข้ามแดนอตัโนมติัคิดเป็นสดัสว่นน้อยเม่ือเทียบกบัรายได้รวมของบริษัททัง้หมด  

อนึ่ง เพ่ือให้บริษัทสามารถประกอบธุรกิจและให้บริการโทรคมนาคมได้อย่างต่อเน่ือง บริษัทได้จัดทําแผนรองรับสําหรับการแก้ไข

ข้อขัดข้องทางเทคนิค และเพ่ือบรรเทาปัญหาเก่ียวกับโครงข่ายโทรคมนาคมของบริษัท บริษัทได้จัดเตรียมรถสถานีเคลื่อนท่ีท่ี

สามารถใช้งานได้แทนสถานีรับส่งสญัญาณในพืน้ท่ีท่ีประสบปัญหา อีกทัง้บริษัทยงัได้เข้าทําสญัญาประกันภัยเพ่ือป้องกันความ

เสียหายท่ีอาจเกิดขึน้กบัอปุกรณ์โครงข่าย ซึง่ค่าสินไหมทดแทนท่ีได้รับนัน้จะนํามาใช้ซ่อมแซมและ/หรือจดัหาอปุกรณ์ทดแทนสิ่งท่ี

สญูหายหรือเสียหายตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไว้ในสญัญาร่วมการงาน นอกจากนี ้บริษัทได้จดัเตรียมระบบสํารองสําหรับการเรียกเก็บ

ค่าบริการและจดัเก็บข้อมลูลกูค้าของบริษัท โดยบริษัทได้บนัทึกข้อมลูดงักล่าวเข้าสู่ระบบสํารองอย่างสม่ําเสมอ อย่างไรก็ดี ถึงแม้

บริษัทจะได้จดัเตรียมมาตรการรองรับต่าง ๆ ไว้ แต่บริษัทไม่สามารถรับรองได้ว่าธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาส

ทางธุรกิจของบริษัท จะไม่ได้รับผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัจากภยัธรรมชาติที่อาจเกิดขึน้ในอนาคต 

2.3.2 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่อาจมีอิทธิพลต่อการดาํเนินการตัดสินใจต่าง ๆ ของบริษัท 

ปัจจุบันเทเลนอร์และ บจ. ไทย เทลโค โฮลดิง้ส์ ต่างเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้นรวมกันคิดเป็นร้อยละ 64.2 ของ

จํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัท ดงันัน้ บคุคลดงักล่าวอาจมีอิทธิพลตอ่การดําเนินการตดัสินใจตา่ง ๆ ของบริษัท เช่น 

การเลือกตัง้และเพิกถอนบุคคลเข้าเป็นกรรมการในคณะกรรมการของบริษัท การอนุมติัข้อมลูทางการเงินประจําปี การประกาศ

จ่ายเงินปันผล และการตดัสินใจดําเนินการใด ๆ โดยมติของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น รวมทัง้อาจมีอิทธิพลตอ่การบริหารจดัการ การกําหนด

กลยทุธ์ และการดําเนินงานของบริษัท ดงันัน้ ผู้ ถือหุ้นรายย่อยอาจไม่สามารถมีส่วนร่วมในการกําหนดว่ามติของท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น

ของบริษัทจะออกมาในรูปแบบใด รวมถึงอาจไม่สามารถมีอิทธิพลเหนือการตดัสินใจของบุคคลดงักล่าวในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกบัการ
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33  ลักษณะการประกอบธุรกิจลักษณะการประกอบธุรกิจ  

3.1 ความเป็นมาและพัฒนาการที่สาํคัญ 

บริษัทจดทะเบียนจัดตัง้เป็นบริษัทจํากัดในเดือนสิงหาคม 2532 โดยกลุ่มเบญจรงคกุล เพ่ือประกอบธุรกิจให้บริการโทรศัพท์ 

เคลื่อนท่ี โดยได้เร่ิมให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีภายใต้สญัญาร่วมการงานกบั กสท. ในย่านความถ่ี 800 เมกะเฮิรตซ์ตัง้แต่ปี 2534 

และในย่านความถ่ี 1800 เมกะเฮิรตซ์ ตัง้แต่ปี 2537 ในปี 2538 บริษัทนําหุ้นของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศสิงคโปร์ โดยเป็นบริษัทไทยบริษัทแรกท่ีนําหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ต่างประเทศ จากนัน้

ในปี 2543 เทเลนอร์ได้เข้าถือหุ้นในบริษัทคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 29.9 และในเดือนตุลาคม 2548 เทเลนอร์และ บจ. ไทย เทลโค  

โฮลดิง้ส์ ได้ทําคําเสนอซือ้หุ้นของบริษัทเป็นการทัว่ไปซึง่เป็นผลมาจากการที่ บจ. ไทย เทลโค โฮลดิง้ส์ ได้เข้าซือ้หุ้นของยคูอม 

ต่อมาในปี 2550 บริษัทได้ดําเนินการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทและนําหุ้นของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สาระสําคัญของการปรับโครงสร้างการถือหุ้ นประกอบด้วยการทําคําเสนอซือ้

หลกัทรัพย์ทัง้หมดของยคูอม โดยบริษัทได้ออกหุ้นสามญัใหม่ของบริษัทให้กบัผู้ ถือหุ้นของยคูอมเพ่ือเป็นคา่ตอบแทนหุ้นของยคูอมที่

นํามาเสนอขาย และการลดทุนของบริษัทแบบเฉพาะเจาะจง (Selective Capital Reduction) โดยการลดหุ้นสามัญของบริษัทที่ 

ยคูอมถืออยู่ทัง้หมด 

ภายหลงัจากการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและนําหุ้นของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยแล้ว บริษัทกลายเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของยคูอม และได้ทําการเพิกถอนหุ้นของยูคอมออกจากการเป็นหลกัทรัพย์จด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยในเดือนกนัยายน 2550 

ปัจจบุนักลุ่มเบญจรงคกุลไม่ได้เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ทัง้โดยทางตรงและโดยทางอ้อมในบริษัทแล้ว โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2552  

ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ของบริษัท ได้แก่ เทเลนอร์ และ บจ. ไทย เทลโค โฮลดิงส์ (โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในข้อ 7.2 – 

โครงสร้างผู้ ถือหุ้น) อย่างไรก็ดี นายบญุชยั เบญจรงคกลุ ยงัคงดํารงตําแหน่งประธานกรรมการบริษัท 

ในเดือนมีนาคม 2544 บริษัทเร่ิมใช้ช่ือทางการค้า “ดีแทค” (dtac) และในเดือนตลุาคม 2550 บริษัทได้ปรับเปลี่ยนภาพลกัษณ์ของ

บริษัทโดยมุ่งเน้นให้ความสําคญัต่อผู้ ใช้บริการ ซึง่นบัเป็นการเปลี่ยนแปลงครัง้ใหญ่ของบริษัทในวิธีการดําเนินธุรกิจการตลาด ทัง้นี ้

ก่อนปี 2544 บริษัทใช้ช่ือทางการค้า “เวิลด์โฟน” 

ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงและพฒันาการที่สําคญั ดงันี ้

มิถนุายน 2549 - บริษัทได้รับรางวัล “Mobile Operator of the Year 2006” ของประเทศไทยในฐานะเป็น 

ผู้ ให้บริการโทรศพัท์เคร่ือนท่ียอดเยี่ยมจากนิตยสาร Asian MobileNews ซึ่งนบัเป็นการได้รับ

รางวลัตอ่เน่ืองเป็นปีที่ 2 

สิงหาคม 2549 - บริษัทเสร็จสิน้กระบวนการลดทนุโดยลดจํานวนหุ้นที่ทีโอทีถืออยู่จํานวน 16.4 ล้านหุ้น  

พฤศจิกายน 2549 - บริษัทเข้าทําสญัญาการเช่ือมตอ่โครงข่ายโทรคมนาคมกบัทรูมฟูและเอไอเอส 

ธนัวาคม 2549 - บริษัทเข้าทําสญัญาการเช่ือมตอ่โครงข่ายโทรคมนาคมกบัทริปเปิล้ที บรอดแบนด์ 

มิถนุายน 2550 - บริษัทนําหุ้นเข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

โดยเป็นบริษัทแรกของประเทศไทยท่ีมีหลกัทรัพย์จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลกัทรัพย์สองแห่ง 

(Dual Listing) 

- บริษัทได้รับรางวลั “Mobile Operator of the Year” ของประเทศไทยในฐานะเป็นผู้ ให้บริการ

โทรศพัท์เคร่ือนที่ยอดเยี่ยมจากนิตยสาร Asian MobileNews 
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สิงหาคม 2550 - บริษัทได้รับรางวัลพระราชทาน "Thailand Corporate Excellence" ประเภทความเป็นเลิศ

ด้านการตลาด จัดโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทยและสถาบันบัณฑิต

บริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ตลุาคม 2550 - บริษัทปรับภาพลกัษณ์แบรนด์ดีแทค โดยเน้นการสร้างความรู้สกึท่ีดีให้แก่ลกูค้า (feel goood) 

มกราคม 2551 - บริษัทลงทนุใน บจ. เพย์สบาย ซึง่เป็นบริษัทให้บริการระบบชําระเงินออนไลน์ 

มีนาคม 2551 - บริษัทร่วมกบัธนาคารกสิกรไทยเปิดตวั “ATM SIM” บริการธนาคารบนโทรศพัท์เคลื่อนท่ีครัง้

แรกของประเทศไทย 

เมษายน 2551 

 

- Fitch Ratings (Thailand) Limited ยกเลิกเครดิตพินิจซึ่งมีแนวโน้มในเชิงลบท่ีเคยให้ไว้เม่ือ

เดือนกมุภาพนัธ์ 2550 

- บริษัทเข้าซือ้กิจการคลื่นวิทย ุFAT Radio 104.5 

กรกฎาคม 2551 - Standard & Poor’s ประกาศคงอนัดบัความน่าเช่ือถือบริษัทที่ BB+ และมีแนวโน้มคงที ่

กนัยายน 2551 

 

- FITCH Ratings (Thailand) Limited ปรับเพ่ิมอันดับเครดิตสากลของหนี เ้งินกู้ สกุลเงิน

ต่างประเทศระยะยาวขึน้มาท่ี  BBB- และปรับเพ่ิมอนัดบัเครดิตภายในประเทศของหนีเ้งินกู้

ระยะยาวมาท่ี A+ 

- TRIS Rating ประกาศเพ่ิมเครดิตองค์กรและหุ้นกู้  "เป็น A+ สะท้อนเครดิตจากความแข็งแกร่ง

ด้านการแข่งขนั และฐานะการเงินดีขึน้ตอ่เน่ือง 

พฤศจิกายน 2551 - ATM SIM ได้รับรางวัล Best Mobile Service จาก Asia Mobile Award 2008 ซึ่งจัดขึน้โดย 

GSMA’s Mobile Congress 

มกราคม 2552 - ATM SIM ได้รับรางวัล Project of the Year จากงาน Thailand ICT Excellence Awards 

2008 

- โครงการ *1677 บริการทางด่วนข้อมูลการเกษตรได้รับรางวัลการขับเคลื่อนธุรกิจด้วย

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดีเด่นแห่งปี )Business Enabler) จากงาน Thailand 

ICT Excellence Awards 2008 

มีนาคม 2552 - บริษัทเข้าทําสญัญาเอ็กซ์คลซูีฟสร้างยทุธศาสตร์พนัธมิตรพฒันาบริการร่วมกนักบั Vodafon 

มิถนุายน 2552 - ATM SIM ได้รับรางวลั ”Most Innovative Application of the Year” จากงาน “2009 Frost & 

Sullivan Asia Pacific ICT Awards” ซึ่งจัดขึน้ท่ีประเทศสิงคโปร์ โดยFrost & Sullivan เป็น

บริษัทท่ีปรึกษาชัน้นําระดบัโลก 

กรกฎาคม 2552 - บริษัทย้ายสํานกังานใหญ่จากอาคารชยั ถนนวิภาวดี ไปยงัอาคารจตัรัุสจามจรีุ ถนนพญาไท 

สิงหาคม 2552 - บริษัทเปิดทดลองให้บริการ “โมบายล์ อินเทอร์เน็ตบน 3G” โดยใช้เทคโนโลยี HSPA บนย่าน

ความถ่ี 850 เมกะเฮิรตซ์ และมีพืน้ท่ีให้บริการครอบคลมุใจกลางกรุงเทพมหานคร 

พฤศจิกายน 2552 - บริษัทเปิดตวั “dSmart” ซึ่งเป็นระบบควบคุมดูแลระบบโครงข่ายและการบริการลูกค้าท่ีจุด

เดียวแบบครบวงจรเพ่ือเพ่ิมศกัยภาพการดแูลลกูค้าให้เกิดความพอใจสงูสดุ 

- โครงการทําดีทุกวนัจากดีแทคได้รับรางวลัยอดเยี่ยม บริษัทจดทะเบียนดีเด่นด้าน CSR จาก

งาน SET Awards 2009 



บริษัท โทเท่ิล แอค็เซ็ส คอมมนิูเคชัน่ จํากดั (มหาชน)  สว่นที่ 1 บริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์ 

 

 

(3) ลกัษณะการประกอบธุรกิจ หน้า 3 

25.6% 

บจ. ไทย เทลโค 

โฮลดิง้ส์(3) 

บริษัท 

 

38.6% 

เทเลนอร์(2) 

5.6% 

ทีโอที 

0.1% 

กสท. 

28.1% 

ผู้ ถือหุ้นรายย่อย 

2.0% 

CDP(4) 

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(5) 

บจ. ครีเอ้(5) 

51% 51% 

100% 100% 100% 

บจ. อีสเทิรน์ บิช บจ. วิภาวดี  

ออฟฟิต บิลดิง้ 

บริษัท แทค  

ไฟแนนซ์ บี.วี. 

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุม่บริษัท ณ วนัที่ 2 มีนาคม 2553 เป็นดงันี ้

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท(1) 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ 

(1) สดัสว่นการถือหุ้นในบริษัท เป็นข้อมลู ณ 2 มีนาคม 2553 (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในข้อ 7.2 – โครงสร้างผู้ ถือหุ้น) 

(2) สดัส่วนการถือหุ้นของเทเลนอร์เป็นการถือหุ้นโดยตรงไม่รวมหุ้นที่ถือผ่าน CDP โดยถ้ารวมสัดส่วนการถือหุ้นผ่าน CDP เทเลนอร์จะมี
สดัส่วนการถือหุ้นที่ร้อยละ 39.2 ทัง้นี ้เทเลนอร์เป็นบริษัทย่อยของ Telenor ASA (ซึง่มีรัฐบาลนอร์เวย์ถือหุ้นมากกวา่ร้อยละ 50 เล็กน้อย) 
และในปี 2550 เทเลนอร์ ร่วมกบั บจ. ไทย เทลโค โฮลดิง้ส์ และยคูอมได้แจ้งความเป็นกลุม่ไว้ในส่วนที่เก่ียวกบัการถือหุ้นของตนในบริษัท
ตอ่สํานกังาน ก.ล.ต. แตปั่จจบุนัยคูอมมิได้ถือหุ้นในบริษัทแล้ว 

(3) รายช่ือผู้ ถือหุ้นและสดัสว่นการถือหุ้นใน บจ. ไทย เทลโค โฮลดิง้ส์ ณ วนัที่ 30 เมษายน 2552 มีดงันี ้

 เทเลนอร์ ร้อยละ 49.00 

 บจ. โบเลโร(6) ร้อยละ 31.20 

 นายบญุชยั เบญจรงคกลุ  ร้อยละ 9.90 

 บมจ. ฟินนัซา่(7) ร้อยละ 9.90 

 ในปี 2550 บจ. ไทย เทลโค โฮลดิง้ส์ ร่วมกบัเทเลนอร์และยูคอมได้แจ้งความเป็นกลุ่มไว้ในส่วนที่เก่ียวกบัการถือหุ้นของตนในบริษัทต่อ
สํานกังาน ก.ล.ต. แตปั่จจบุนัยคูอมมิได้ถือหุ้นในบริษัทแล้ว 

(4) สดัสว่นการถือหุ้นของ CDP รวมหุ้นที่ถือโดยเทเลนอร์ โดยเทเลนอร์มีสดัสว่นการถือหุ้นร้อยละ 0.6 ผ่าน CDP 

(5) ไม่มีบคุคลที่อาจมีความขดัแย้งถือหุ้นใน บจ. แฟต ดีกรี และ บจ. ครีเอ้  

(6) รายช่ือผู้ ถือหุ้นและสดัสว่นการถือหุ้นใน บจ. โบเลโร ณ วนัที่ 30 เมษายน 2552 มีดงันี ้

 เทเลนอร์ ร้อยละ 49.00 

 บจ. กี เคาน์ตี ้(8) ร้อยละ 12.75 

 บจ. อาลิบี ้เคาน์ตี ้(8) ร้อยละ 12.75 

 บจ. เบย์วิว เคาน์ตี ้(8) ร้อยละ 12.75 

 บจ. ไกอา เคาน์ตี ้(8) ร้อยละ 12.75 

 อนึง่ เทเลนอร์มีสิทธิออกเสียงเกินกวา่กึ่งหนึง่ของสิทธิออกเสียงทัง้หมดใน บจ. โบเลโร 
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(7) รายช่ือผู้ ถือหุ้นและสดัส่วนการถือหุ้นใน บมจ. ฟินนัซ่า ณ วนัที่ 19 มีนาคม 2552 (ข้อมลูจากเว็บไซต์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย) มีดงันี ้

 Morgan Stanley & Co. International Plc ร้อยละ 23.78 

 นายวรสิทธ์ิ โภคาชยัพฒัน์ ร้อยละ 5.57 

 Littledown Nominees Limited 38 ร้อยละ 5.28 

 UBS AG Singapore, Branch - PB Securities Client Custody ร้อยละ 4.94 

 Deutsche Bank AG Singapore - PWM ร้อยละ 4.94 

 อื่น ๆ ร้อยละ 55.49 

(8) บจ. ตัก้ ว ูโฮลดิง้ (ซึ่งมีบุคคลสญัชาติไทยถือหุ้นร้อยละ 51 และมีบริษัท ตัก้ วู โฮลดิง้ส์ ลิมิเต็ด ถือหุ้นร้อยละ 49 โดยบริษัท ตัก้ ว ูโฮล
ดิง้ส์ ลิมิเต็ด มีสิทธิออกเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของสิทธิออกเสียงทัง้หมดใน บจ. ตัก้ ว ูโฮลดิง้) ถือหุ้นใน บจ. กี เคาน์ตี ้บจ. อาลิบี ้เคาน์ตี ้
บจ. เบย์วิว เคาน์ตี ้และ บจ. ไกอา เคาน์ตี ้คิดเป็นร้อยละ 99.00 

 

3.2 ภาพรวมการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท 

บริษัทเป็นหนึ่งในผู้ นําในธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีในประเทศไทยท่ีให้บริการทางเสียง ข้อมูล และบริการเสริมอื่น ๆ ผ่าน

โครงข่ายหลักในระบบ GSM 1800 โครงข่ายของบริษัทมีพืน้ท่ีให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศและบริษัทเป็นผู้ ให้บริการ

โทรศัพท์เคลื่อนท่ีรายใหญ่อันดับสองของประเทศเม่ือพิจารณาจากจํานวนลูกค้าทัง้หมด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งมีอยู่

ประมาณ 19.7 ล้านเลขหมาย 0

1 โดยเป็นลกูค้าในระบบเติมเงินประมาณ 17.4 ล้านเลขหมาย และลกูค้าในระบบรายเดือนประมาณ 

2.3 ล้านเลขหมาย หรือคิดเป็นร้อยละ 88.3 และร้อยละ 11.7 ของจํานวนลกูค้าทัง้หมดตามลําดบั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 บริษัท

มีสว่นแบง่ทางการตลาดประมาณร้อยละ 29.9 ของจํานวนผู้ใช้บริการโทรศพัท์เคลื่อนที่ทัง้หมดของประเทศ1

2 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทมีบริษัทย่อยทัง้สิน้ 14 บริษัท และถือหุ้นในบริษัทร่วมจํานวน 2 บริษัท ได้แก่ บจ. ยไูนเต็ด ดิสทริ

บิวชัน่ บิซซิเนส (ยดีู) และ บจ. ฟรีเควนซี่ มีเดีย โดย บจ. ฟรีเควนซี่ มีเดีย อยู่ระหวา่งการชําระบญัชี ความเป็นมาในการจดัตัง้บริษัท

ย่อยสามารถสรุปได้ดงันี ้

บริษัทได้จัดตัง้บริษัทย่อยขึน้โดยมีวตัถุประสงค์หลกัในการบริหารสินทรัพย์และ/หรือพัฒนาอสงัหาริมทรัพย์ อนัได้แก่ บจ. แทค 

พร็อพเพอร์ตี ้มีวตัถปุระสงค์หลกัในการจดัการอสงัหาริมทรัพย์ โดยถือครองที่ดินในจงัหวดัตา่ง ๆ ซึง่สว่นใหญ่เป็นพืน้ที่ในการติดตัง้

สถานีฐาน บจ. วิภาวดี ออฟฟิต บิลดิง้ มีวตัถปุระสงค์หลกัในการพฒันาท่ีดินและเป็นเจ้าของและบริหารงานอาคารชยั ถนนวิภาวดี

รังสิต บจ. อีสเทิรน์ บิช มีวตัถุประสงค์หลกั ในการพัฒนาอสงัหาริมทรัพย์และเป็นเจ้าของท่ีดินท่ีตัง้อาคาร Call Center ถนนศรี

นครินทร์ และ บจ. แทค เซอร์วิส ซึง่เดิมมีวตัถุประสงค์ในการดําเนินการบริหาร Call Center ของบริษัท แต่ปัจจุบนัได้หยุดดําเนิน

กิจการแล้วและมีการโอนการบริหาร Call Center มายงับริษัทเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพโดยรวมด้านการบริการลกูค้าอย่างตอ่เน่ือง 

นอกจากนี ้บริษัทได้จัดตัง้บริษัทย่อยเพ่ือดําเนินธุรกิจที่เสริมประโยชน์กับธุรกิจหลกัของบริษัท ได้แก่ บริษัท แทค ไฟแนนซ์ บี.วี. 

จัดตัง้ขึน้เพ่ือทําหน้าท่ีจัดหาเงินทุนในต่างประเทศ อาทิ การออกหุ้นกู้ สกุลเงินตราต่างประเทศ ซึ่งปัจจุบนับริษัทได้ชําระคืนหุ้นกู้

ดงักล่าวทัง้จํานวนแล้ว ดังนัน้ คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติเม่ือวนัที่ 8 กุมภาพนัธ์ 2550 ให้เลิกกิจการและปัจจุบนัอยู่ระหว่าง

ขัน้ตอนการดําเนินการเพ่ือการชําระบัญชี และ บจ. เวิลด์โฟน ช็อป ซึ่งเดิมดูแลการบริหารกิจการร้านจําหน่ายอุปกรณ์

โทรศพัท์เคลื่อนที่และดแูลธุรกิจค้าปลีกในนาม “ร้านรักบ้านเกิด” แตปั่จจบุนัได้หยดุดําเนินกิจการแล้ว  

ในปี 2550 บริษัทได้ลงทนุในบริษัทย่อยอีกหนึ่งแห่ง ได้แก่ บจ. เพย์สบาย ซึง่มีวตัถปุระสงค์หลกัในการให้บริการรับ/ส่งเงิน โอนเงิน

หรือรับชําระเงินแบบออนไลน์ นอกจากนี ้ภายหลงัจากการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทในปีเดียวกนั บมจ. ยไูนเต็ดคอมมนิู

เกชั่น อินดัสตรี (ยูคอม) ได้กลายเป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการเป็นตัวแทนจําหน่ายบัตรเติมเงินและ

ให้บริการเติมเงินโดยไม่ต้องใช้บตัรเติมเงิน (E-Refill) และในเดือนเมษายน 2551 บริษัทได้ลงทนุในหุ้นสามญัอีก 2 บริษัท ได้แก่ บจ. 

 
1 บริษัทได้เปลี่ยนคําจํากดัความของผู้ใช้บริการระบบเติมเงินใหม่ในปี 2550 โดยนบัรวมทกุเลขหมายที่ยงั Active อยู่ แต่ไม่รวมเลขหมายที่ไม่ได้ใช้งานเกิน 90 วนั แม้ว่า

ยงัคงมี Validity ตามอายทุี่กําหนดไว้ของซิมการ์ดก็ตาม จากเดิมที่นบัรวมทกุเลขหมายที่ยงัอยู่ในระยะเวลา 45 วนัหลงัจากสิน้สดุ Validity ตามอายทุี่กําหนดไว้ของซิม
การ์ด ถ้านบัตามคําจํากดัความเดิม บริษัทมีจํานวนผู้ใช้บริการรวม ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2552 ประมาณ 22.2 ล้านเลขหมาย 

2 ถ้านบัจํานวนผู้ใช้บริการตามคําจํากดัความเดิม บริษัทมีสว่นแบง่ทางการตลาด ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2552 ประมาณร้อยละ 32.5 
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แฟต ดีกรี เพ่ือรองรับแผนการดําเนินธุรกิจผลิตรายการวิทย ุสื่อโฆษณาและให้บริการด้านสื่อบนัเทิง และ บจ. ครีเอ้ เพ่ือรองรับการ

ขยายธุรกิจด้านการพฒันาและให้บริการโปรแกรมบนโทรศพัท์เคลื่อนท่ี โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 51 ใน 2 บริษัทดงักล่าว ทัง้นี ้เพ่ือ

เพ่ิมศกัยภาพในสว่นของบริการเสริมที่มีอยู่ในปัจจบุนั 

บริษัทตระหนักถึงความสําคัญของการมีโครงสร้างองค์กรท่ีมีประสิทธิภาพอนัจะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินธุรกิจของ

บริษัทให้บรรลเุป้าหมายทางธุรกิจท่ีตัง้ไว้ จุดเด่นประการหนึ่งของบริษัท คือ ความพร้อมท่ีจะเปลี่ยนแปลงและมีทศันคติในเชิงบวก

เพ่ือให้สามารถรับมือกบัการเปลี่ยนแปลงท่ีเป็นไปอย่างรวดเร็วและการแข่งขนัท่ีรุนแรงในตลาดได้ จากการเติบโตอย่างรวดเร็วของ

อุตสาหกรรมการให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ี การเปิดเสรีด้านกิจการสื่อสารโทรคมนาคม ประกอบกับการเตรียมความพร้อมทาง

ธุรกิจในการขอรับใบอนญุาตให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนที่ระบบ 3G ในอนาคต บริษัทมีนโยบายการลงทนุในกิจการท่ีเก่ียวข้องกนักบั

ธุรกิจหลกัของบริษัทท่ีสามารถเสริมประโยชน์กบัธุรกิจหลกัของบริษัทได้ในระยะยาว โดยบริษัทได้จดัตัง้บริษัทใหม่ขึน้ 4 บริษัทเม่ือ

วนัที่ 14 มีนาคม 2549 ได้แก่ บจ. ดีแทค เนทเวอร์ค เพ่ือดําเนินการให้บริการโทรศพัท์ทางไกลระหว่างประเทศ ปัจจุบนั บจ.ดีแทค 

เนทเวอร์คได้เปิดดําเนินกิจการแล้ว บจ. พบับลิค เรดิโอ เพ่ือดําเนินการให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีประเภทแท็กซี่เรดิโอ บจ. ดีแทค 

อินเตอร์เนต เซอร์วิส เพ่ือดําเนินการให้บริการอินเตอร์เน็ต และ บจ. ดีแทค บรอดแบนด์ (เดิมช่ือ บจ. ไวด์ บรอดแบนด์) เพ่ือรองรับ

การให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนที่ ปัจจบุนัทัง้ 3 บริษัทยงัไม่ได้เร่ิมดําเนินกิจการ 

ข้อมลูสรุปสําหรับบริษัทย่อย ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2552 

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) 

จดัตัง้ขึน้เพื่อรองรับการให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนที (ปัจจุบนั
ยงัไม่ได้ดําเนินกิจการ) 

100 

บจ. ดีแทค อินเตอร์เนต เซอร์วิส  จัดตัง้ขึน้เพื่อดําเนินการให้บริการอินเตอร์เน็ต (ปัจจุบันยัง
ไม่ได้ดําเนินกิจการ) 

100 

บจ. พบับลิค เรดิโอ  จัดตัง้ขึน้เพื่อดําเนินการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภท
แท็กซ่ีเรดิโอ (ปัจจบุนัยงัไม่ได้ดําเนินกิจการ) 

100 

บมจ. ยูไนเต็ดคอมมูนิเกชั่น อินดัสตรี (ยู
คอม) 

ตวัแทนจําหน่ายบตัรเติมเงินและการให้บริการเติมเงินโดยไม่
ต้องใช้บตัรเติมเงิน (E-Refill) 

99.8 

บจ. เพย์สบาย ให้บริการชําระเงินออนไลน์ 100 

บจ. ครีเอ้ พฒันาและให้บริการโปรแกรมบนโทรศพัท์เคลื่อนที ่ 51 

บจ. แฟต ดีกรี ผลิตรายการวิทย ุสื่อโฆษณาและให้บริการด้านสื่อบนัเทิง  51 

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 (ปัจจุบันอยู่ในระหว่างขัน้ตอนการดําเนินการ
เพื่อการชําระบญัชี) 

100 
(ผ่าน บจ. แทค พร็อพเพอร์ตี)้ 
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ข้อมลูสรุปสําหรับบริษัทร่วม ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2552 

บริษัท ประเภทธุรกิจ สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 

บจ. ฟรีเควนซ่ี มีเดีย  ปัจจบุนัอยู่ระหวา่งการชําระบญัชี 40 

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

25* 

หมายเหตุ 

* ส่วนที่เหลือร้อยละ 75 ถือหุ้นโดย บจ. เบญจจินดา โฮลดิง้ แม้ว่าการที่บริษัทถือหุ้นในยูดีเพียงร้อยละ 25 โดยมี บจ. เบญจจินดา โฮลดิง้ 
ซึง่เป็นบคุคลที่อาจมีความขดัแย้งกบับริษัทถือหุ้นในยดีูร้อยละ 75 นัน้อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท แต่อย่างไรก็
ดี บริษัทเห็นว่าโครงสร้างการถือหุ้นดงักล่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สดุของบริษัท เน่ืองจากบริษัทไม่ได้มุ่งเน้นในการเป็นผู้ จําหน่ายชุด
เลขหมายและบตัรเติมเงินให้แก่ผู้ ใช้บริการโดยตรง ซึ่งจะเป็นการเพิ่มภาระให้กบับริษัทในการจดัการบริหารสินค้าคงคลงั รวมถึงระบบ
การจดัส่งสินค้า (Logistics) และการจดัเก็บเอกสารต่าง ๆ อนึ่ง บริษัทมีมาตรการป้องกนัการถ่ายเททางผลประโยชน์และขัน้ตอนในการ
ควบคมุรายการระหว่างกนัอย่างรัดกมุ เป็นไปตามกฎเกณฑ์เร่ืองการเข้าทํารายการระหว่างกนัของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศสิงค์โปร์
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในข้อ 10.3 - มาตรการขัน้ตอนการอนุมัติการทํารายการ
ระหวา่งกนั)  

 ทัง้นี ้ณ วนัที่ 30 เมษายน 2552 บจ. เบญจจินดา โฮลดิง้ มีรายช่ือผู้ ถือหุ้นและสดัสว่นการถือหุ้นดงัตอ่ไปนี ้

 นายบญุชยั เบญจรงคกลุ ร้อยละ 45.8 

 นางวรรณา จิรกิติ ร้อยละ 9.8 

 นายวิชยั เบญจรงคกลุ ร้อยละ 43.0 

 นางสาวศภุรัตน์ เบญจรงคกลุ ร้อยละ 1.4 

 

3.3 โครงสร้างรายได้ 

โครงสร้างรายได้ของบริษัทและบริษัทย่อยตัง้แตปี่ 2550 ถึงปี 2552 มีดงันี ้

รายการ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2550 2551 2552 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

รายได้จากการขายและการให้บริการ       

รายได้จากการให้บริการโทรศพัท์ 64,434 98 66,600 98 64,684 98 

รายได้จากการขายเคร่ืองโทรศพัท์และชดุเลขหมาย 735 1 727 1 617 1 

รายได้จากการดําเนินงานอื่น(1) 364 1 368 1 384 1 

รวมรายได้จากการขายและการให้บริการ 65,590 100 67,695 100 65,685 100 

หมายเหตุ 

(1) รายได้จากการดําเนินงานอื่นของบริษัทประกอบด้วยรายได้จากค่าเช่าโครงข่ายเป็นหลกั 

 

3.4 เป้าหมายการดาํเนินธุรกจิ 

นอกเหนือจากการรักษาตําแหน่งหนึ่งในผู้ นําของตลาดผู้ ให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีในประเทศไทยแล้ว บริษัทมีเป้าหมายหลกัใน

การดําเนินธุรกิจของบริษัทดงัตอ่ไปนี ้

(1) เพ่ิมมลูคา่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทโดยวิธีการเพ่ิมความสามารถในการทํากําไร 

(2) รักษาและเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านการบริการ ช่องทางการจัดจําหน่าย การจัดกลยุทธ์ตามกลุ่มลูกค้า เครือข่าย

ช่องสญัญาณ และความรวดเร็วในการสง่ข้อมลู 

(3) นําเสนอนวตักรรมใหม่ด้านการบริการอย่างต่อเน่ืองด้วยความหลากหลายและมีคณุภาพเพ่ือตอบสนองความต้องการและ

วิถีชีวิตของผู้ใช้บริการแตล่ะกลุม่ 
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(4) เสริมสร้างคณุภาพของการให้บริการแก่ลกูค้าและบริการหลงัการขาย 

(5) พฒันาบคุลากรและองค์กรเพ่ือประสิทธิภาพสงูสดุด้วยหลกัพงึปฏิบติัและจรรยาบรรณที่ดี 

เพ่ือให้บรรลเุป้าหมายการดําเนินธุรกิจเหล่านี ้บริษัทได้ปรับใช้กลยุทธ์ต่าง ๆ ดงัท่ีกล่าวมาข้างต้น และจะทําการปรับเปลี่ยนเพ่ือ

ความเหมาะสมโดยกระบวนการตรวจสอบและทบทวนอย่างสม่ําเสมอเพ่ือให้บริษัทสามารถปรับตวัเข้ากบัสภาพแวดล้อมของการ

แข่งขนัท่ีมีการเปลี่ยนแปลงรวมถึงปัจจยัภายนอกด้านอื่น ๆ ได้ 
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4 การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ 

4.1 ลักษณะการให้บริการ 

บริษัทเป็นหนึ่งในผู้ นําในธุรกิจให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีในประเทศไทย โดยดําเนินธุรกิจให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีภายใต้สญัญาร่วม

การงานกบั กสท. มีอายสุญัญาสิน้สดุในปี 2561 บริษัทให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีกบัลกูค้าในระบบรายเดือนและระบบเติมเงินในหลาย

รูปแบบด้วยกันทัง้แบบเสียง (Voice) และแบบไม่มีเสียง (Non-Voice) โดยบริการแบบไม่มีเสียงรวมถึงการให้บริการทางข้อมูล การ

ให้บริการ SMS การให้บริการ MMS การดาวน์โหลดเสียงเรียกเข้า ภาพกราฟิก และบริการอินเตอร์เน็ตทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ รวมทัง้

บริการเสริมอื่น ๆ ซึง่บริษัทดําเนินการร่วมกบัผู้พฒันา Content (Content Provider) นอกจากนี ้บริษัทยงัให้บริการข้ามแดนอตัโนมติัแก่

ลกูค้าท่ีนําโทรศพัท์เคลื่อนท่ีไปใช้งานในต่างประเทศและลกูค้าของผู้ ให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีในต่างประเทศท่ีเลือกใช้โครงข่ายของ

บริษัทเม่ือใช้โทรศพัท์เคลื่อนท่ีระหว่างพํานกัอยู่ในประเทศไทย และให้บริการโทรศพัท์ระหว่างประเทศแก่ลกูค้าท่ีโทรศพัท์ทางไกลไปยงั

เลขหมายในต่างประเทศ ทัง้นี ้ภายใต้ข้อตกลงการให้บริการข้ามแดนอัตโนมัติท่ีบริษัททําไว้กับผู้ ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ใน

ตา่งประเทศ 

ธุรกิจโทรศพัท์เคลื่อนท่ีในประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมากในระยะเวลาไม่ก่ีปีท่ีผ่านมา โดยผู้ ให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ี

หลายรายมีการขยายโครงข่ายและช่องทางการจดัจําหน่ายเพ่ือขยายพืน้ที่ให้บริการและเพ่ือให้สินค้าและบริการเข้าถึงผู้ ใช้บริการจํานวน

มากขึน้ ส่งผลให้มีการใช้โทรศัพท์เคลื่อนท่ีในวงกว้างครอบคลุมประชากรท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีหลากหลาย รวมทัง้

ครอบคลมุประชากรในพืน้ท่ีต่าง ๆ ได้มากขึน้ นอกจากนี ้การคิดค่าบริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีในอตัราท่ีเหมาะสม และการใช้บริการระบบ

เติมเงินที่สามารถกระทําได้ง่ายขึน้เป็นปัจจยัสําคญัประการหนึง่ที่ทําให้ลกูค้าระบบเติมเงินเป็นลกูค้ากลุม่ใหญ่ของธุรกิจ 

ข้อมลูเก่ียวกบัฐานลกูค้าของบริษัทในระยะ 3 ปีที่ผ่านมาสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2552 ดงันี ้

  สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 

  2550 2551 2552 

จาํนวนผู้ใช้บริการ(2)  (หน่วย : ’000 เลขหมาย)     

ระบบรายเดือน  2,072.7 2,469.9 2,291.3 

อตัราการเติบโต (ร้อยละ)  1.8 19.2 -7.2 

CAGR(1) 2550 – 2552  3.4 

ระบบเติมเงิน  13,699.3 16,212.2 17,365.7 

อตัราการเติบโต (ร้อยละ)  34.5 18.3 7.1 

CAGR(1) 2550 – 2552  8.2 

รวม  15,772.0 18,682.1 19,657.1 

อัตราการเตบิโต (ร้อยละ)  29.0 18.5 5.2 

CAGR 2550 - 2552  7.6 

หมายเหตุ 

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

(2) จํานวนผู้ใช้บริการตามคําจํากดัความจะรวมทกุเลขหมายที่ยงั Active อยู่ โดยไม่รวมเลขหมายที่ไม่ได้ใช้งานเกิน 90 วนั แม้ว่ายงัคงมี Validity 
ตามอายทุี่กําหนดไว้ของซิมการ์ดก็ตาม 

 



บริษัท โทเท่ิล แอค็เซ็ส คอมมนิูเคชัน่ จํากดั (มหาชน)  สว่นที่ 1 บริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์ 

 

 

(4) การประกอบธุรกิจของแตล่ะสายผลิตภณัฑ์ หน้าที่ 2 

ข้อมลูเก่ียวกบัรายได้เฉลี่ยตอ่เลขหมายตอ่เดือน (ARPU) โดยคํานวณจากรายได้สทุธิตอ่จํานวนผู้ใช้บริการเฉลี่ย 

  2550 2551 2552 

รายได้เฉลี่ยตอ่เลขหมายตอ่เดือน (หน่วย : บาท)     

ระบบรายเดือน  823 711 658 

ระบบเติมเงิน  297 255 225 

รวม  374 309 274 

ที่มา บริษัท 

หมายเหตุ 

คําจํากัดความของรายได้เฉลี่ยต่อเลขหมายต่อเดือนที่บริษัทใช้เป็นคําจํากัดความที่อ้างอิงกับหลกัปฏิบติัที่ใช้ในต่างประเทศ อนึ่ง ตัง้แต่ปี 2550  
ผู้ ให้บริการโทรคมนาคมที่ได้ลงนามในสญัญาเช่ือมต่อโครงข่ายระหว่างกนัได้เร่ิมคิดค่าเช่ือมต่อโครงข่ายซึ่งกนัและกนั เพื่อให้สะท้อนรายได้ที่เกิด
จากการเช่ือมต่อโครงข่าย รายได้เฉลี่ยต่อเลขหมายต่อเดือนของบริษัทจึงคํานวณโดยรวมค่าเช่ือมต่อโครงข่ายจากผู้ ให้บริการที่มีการลงนามใน
สญัญาเช่ือมตอ่โครงข่ายโทรคมนาคมกบับริษัท ซึง่ ณ สิน้ปี 2552 ได้แก่ ทรูมฟู เอไอเอส ทริปเปิลที บรอดแบนด์ ดีแทค เนทเวอร์ค และดิจิตอล โฟน 

 

4.1.1 การให้บริการโครงข่ายโทรศัพท์เคล่ือนที่ 

(ก) บริการด้านเสียงสาํหรับลูกค้าในระบบรายเดือน 

“ใช้สบาย จ่ายรายเดือน” คือ ลกัษณะเดน่ของบริการในระบบรายเดือนท่ีบริษัทให้บริการแก่ลกูค้า ซึง่เป็นการให้เครดิตโดยลกูค้าสามารถ

ชําระค่าบริการภายหลังการใช้ การให้บริการในระบบรายเดือนเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งต่อจุดยืนของบริษัทในการเป็น 

ผู้ให้บริการท่ีเป็นมิตรและให้ความใสใ่จตอ่ลกูค้าและเข้าใจถึงสถานการณ์ตา่ง ๆ ของลกูค้า  

ลกูค้าท่ีต้องการใช้บริการในระบบรายเดือนจะต้องทําการจดทะเบียนโดยกรอกแบบสญัญาขอใช้บริการ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมและ

แนบเอกสารหลกัฐานแสดงตนพร้อมแจ้งท่ีอยู่สําหรับจดัสง่ใบแจ้งหนีค้า่บริการ สญัญาขอใช้บริการไม่กําหนดระยะเวลาการใช้บริการขัน้

ต่ํา ดงันัน้ ลกูค้าสามารถยกเลิกการใช้บริการได้โดยยื่นเอกสารตามท่ีกําหนด ณ สํานกังานบริการลกูค้าของบริษัททกุสาขา หรือโทรไป

ยกเลิกการใช้บริการได้ท่ีศนูย์บริการลกูค้าของบริษัท โดยไม่เสียคา่ธรรมเนียมในการยกเลิกการใช้บริการ 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2552 จํานวนผู้ ใช้บริการในระบบรายเดือนรวม 2,291,349 เลขหมาย คิดเป็นร้อยละ 11.7 ของจํานวนผู้ ใช้บริการ

ทัง้หมด ลดลงจากจํานวนผู้ ใช้บริการในระบบรายเดือน ณ สิน้ปี 2551 เน่ืองจากบริษัทมีนโยบายมุ่งเน้นเร่ืองคณุภาพของลกูค้ามากขึน้ 

และลดจํานวนลกูค้าท่ีไม่มีการใช้บริการลง เป็นผลให้บริษัทมีค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัการจดัการหนีเ้สียและค่าใช้จ่ายในการหาลกูค้ารายใหม่

ลดลง 

  สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 

 2550 2551 2552 

ผู้ใช้บริการในระบบรายเดือน (เลขหมาย)  2,072,745 2,469,866 2,291,349 

อตัราการเติบโต (ร้อยละ)  1.8 19.2 -7.2 

สดัสว่นตอ่จํานวนผู้ใช้บริการทัง้หมด (ร้อยละ)  13.1 13.2 11.7 

 



บริษัท โทเท่ิล แอค็เซ็ส คอมมนิูเคชัน่ จํากดั (มหาชน)  สว่นที่ 1 บริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์ 

 

 

(4) การประกอบธุรกิจของแตล่ะสายผลิตภณัฑ์ หน้าที่ 3 

ข้อมูลเก่ียวกับรายได้เฉลี่ยต่อเลขหมายต่อเดือน (ARPU) ของผู้ ใช้บริการในระบบรายเดือน โดยคํานวณจากรายได้สุทธิต่อจํานวน

ผู้ใช้บริการเฉลีย่ มีดงันี ้

  2550 2551 2552 

รายได้เฉลี่ยตอ่เลขหมายตอ่เดือน (หน่วย : บาท)     

ระบบรายเดือน  823 711 658 

อตัราการเติบโต (ร้อยละ)  1.7 -13.7 -7.4 

ที่มา บริษัท 

หมายเหตุ 

คําจํากัดความของรายได้เฉลี่ยต่อเลขหมายต่อเดือนที่บริษัทใช้เป็นคําจํากัดความที่อ้างอิงกับหลกัปฏิบติัที่ใช้ในต่างประเทศ อนึ่ง ตัง้แต่ปี 2550  
ผู้ ให้บริการโทรคมนาคมที่ได้ลงนามในสญัญาเช่ือมต่อโครงข่ายระหว่างกนัได้เร่ิมคิดค่าเช่ือมต่อโครงข่ายซึ่งกนัและกนั เพื่อให้สะท้อนรายได้ที่เกิด
จากการเช่ือมต่อโครงข่าย รายได้เฉลี่ยต่อเลขหมายต่อเดือนของบริษัทจึงคํานวณโดยรวมค่าเช่ือมต่อโครงข่ายจากผู้ ให้บริการที่มีการลงนามใน
สญัญาเช่ือมตอ่โครงข่ายโทรคมนาคมกบับริษัท ซึง่ ณ สิน้ปี 2552 ได้แก่ ทรูมฟู เอไอเอส ทริปเปิลที บรอดแบนด์ ดีแทค เนทเวอร์ค และดิจิตอล โฟน 

 

ระหว่างปี 2550 ถึง 2552 รายได้เฉลี่ยต่อเลขหมายต่อเดือน (ARPU) สําหรับลกูค้าในระบบรายเดือนจะอยู่ในช่วงระหว่าง 823 บาทถึง 

658 บาท ทัง้นี ้เหตท่ีุ ARPU ของบริษัทมีทิศทางท่ีลดลงเกิดจากการขยายตวัของฐานลกูค้าเข้าไปในกลุ่มท่ีมีปริมาณการใช้บริการน้อย 

ซึง่เป็นไปตามลกัษณะปกติของภาวะตลาดโทรคมนาคม รวมทัง้รายได้จากคา่เช่ือมตอ่โครงข่ายท่ีลดลงอนัเน่ืองมาจากสภาวะการแข่งขนั

ท่ีผู้ ให้บริการออกโปรโมชัน่ท่ีมีราคาโทรในเครือข่ายท่ีจงูใจประกอบกบัผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจท่ีเกิดขึน้ปลายปี 2551 อย่างไรก็ดี

อตัราการลดลงของ ARPU มีแนวโน้มชะลอตวัเป็นผลมาจากนโยบายบริษัทท่ีมุ่งเน้นการรักษาฐานลกูค้าที่มีคณุภาพไว้และกระตุ้นการใช้

งานของลกูค้าปัจจุบนัโดยเฉพาะบริการเสริมซึ่งมีแนวโน้มเติบโตสงูจากภาวะตลาดและความนิยมของเคร่ืองโทรศพัท์สมาร์ทโฟน อนึ่ง 

ARPU ของบริษัทสําหรับลูกค้าในระบบรายเดือนจะสูงกว่าลูกค้าในระบบเติมเงิน ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากบริการในระบบรายเดือน

สามารถตอบสนองความต้องการของลกูค้าท่ีมีปริมาณการใช้งานมาก ส่วนบริการในระบบเติมเงินสามารถตอบสนองความต้องการของ

ลกูค้าในวงกว้างแตมี่ปริมาณการใช้งานโดยเฉลีย่ตอ่คนน้อยกวา่ 

บริษัทได้นําเสนอรูปแบบการให้บริการและรูปแบบการคิดค่าบริการท่ีหลากหลายเพ่ือตอบสนองกลุ่มผู้ ใช้บริการแต่ละกลุ่มซึ่งมีความ

ต้องการในการใช้งานและวิถีชีวิตท่ีแตกต่างกนัออกไป ทัง้นี ้ในการให้บริการทกุรูปแบบบริษัทจะคิดค่าบริการอตัราเดียวทัว่ประเทศ และ

ได้รวมบริการเสริมพืน้ฐาน เช่น บริการรับสายเรียกซ้อนและบริการโอนสายอตัโนมติัไว้ด้วย และลกูค้ายงัสามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบ

การให้บริการได้โดยอาจต้องเสียค่าธรรมเนียมในบางกรณี นอกจากนี ้บริษัทได้นําเสนอบริการท่ีสามารถเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการ

ระหวา่งบริการในระบบรายเดือนและบริการในระบบเติมเงินโดยลกูค้าไม่ต้องเปลี่ยนเลขหมายโทรศพัท์แตอ่ย่างใด 

บริษัทนําเสนอรูปแบบการคิดค่าบริการใหม่ ๆ อย่างต่อเน่ืองเพ่ือจงูใจกลุ่มลกูค้าและเป็นการสร้างความแปลกใหม่ต่อตลาด รวมทัง้เป็น

การเสนอบริการเพ่ือตอบสนองตอ่ความต้องการท่ีหลากหลายของลกูค้าและสภาวะการแข่งขนัในตลาด 

รูปแบบการให้บริการหลกัแก่ลกูค้าในระบบรายเดือนในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา มีดงันี ้

รูปแบบการให้บริการ จุดเด่น กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

ZAD  • อตัราคา่บริการต่ําเมื่อใช้งานนาน 

• คา่บริการเหมาจ่ายต่ํา 

กลุ่มวัยรุ่น นักศึกษาที่ เคยใช้ระบบเติมเงินแล้ว
ประสงค์จะเปลี่ยนมาเป็นลูกค้าระบบรายเดือนแต่
ยังคงต้องการรูปแบบการคิดค่าบริการแบบเรียบ
ง่ายและรูปแบบคา่ใช้จ่ายที่มีความยืดหยุ่น 

WORK • อตัราคา่บริการในช่วงเวลาพิเศษ 

• คา่บริการเหมาจ่ายต่ํา 

กลุม่ลกูค้าโทรปานกลางถึงสงู 

โอ...มัก่ ๆ • อตัราคา่บริการรายเดือนต่ํา 

• อตัราคา่บริการต่ําสําหรับโทรในเครือข่าย 

กลุม่ลกูค้าโทรปานกลางถึงสงู 



บริษัท โทเท่ิล แอค็เซ็ส คอมมนิูเคชัน่ จํากดั (มหาชน)  สว่นที่ 1 บริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์ 

 

 

(4) การประกอบธุรกิจของแตล่ะสายผลิตภณัฑ์ หน้าที่ 4 

รูปแบบการให้บริการ จุดเด่น กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

D แพ็คเกจอื่น ๆ • รูปแบบการคิดค่าบริการและอัตราค่าบริการ
เหมาจ่ายขัน้ต่ําในแบบตา่ง ๆ ให้เลือก 

กลุม่ลกูค้าที่ต้องการควบคมุคา่ใช้จ่ายตอ่เดือน 

Zero • ไม่มีคา่บริการรายเดือน 

• อตัราคา่บริการตอ่นาทีเท่ากนัทกุเครือข่าย 

กลุม่ลกูค้าที่โทรน้อย 

Feel Free • ค่าบริการเหมาจ่ายที่ระดบัราคาต่าง ๆ สําหรับ
สิทธิโทรฟรีในแตล่ะวนั 

กลุ่มลูกค้าที่ โทรปานกลางถึงสูง และต้องการ
รูปแบบการคิดคา่บริการแบบเรียบง่าย ไม่ซบัซ้อน 

WE • อตัราค่าบริการพิเศษระหว่างเบอร์คู่ในแพ็คเกจ
เดียวกนั 

กลุม่ลกูค้าที่โทรมาก 

LITE • คา่บริการรายเดือนต่ํา 

• อตัราคา่บริการตอ่นาทีเท่ากนัทกุเครือข่าย 

กลุ่มลูกค้าที่โทรน้อยถึงปานกลาง และต้องการ
รูปแบบการคิดคา่บริการแบบเรียบง่าย ไม่ซบัซ้อน 

HALF PRICE • คิดค่าบริการเพียงคร่ึงเดียวของจํานวนการใช้
งานที่ระดบัราคาตา่ง ๆ 

กลุ่มลูกค้าที่ โทรปานกลางถึงสูง และต้องการ
รูปแบบการคิดคา่บริการแบบเรียบง่าย ไม่ซบัซ้อน 

Goood • คิดค่าบริการเหมาจ่ายในช่วงเวลาที่ กําหนด
สําหรับการโทรในเครือข่าย 

กลุม่ลกูค้าที่โทรมาก 

โสด • โทรฟรีในเครือข่ายในช่วงเวลาที่กําหนด กลุม่ลกูค้าโทรน้อยถึงปานกลาง 

SIM LITE FOR LOVE • โทรฟรี 1 เบอร์คนพิเศษ กลุ่มลูกค้าที่มีปริมาณการโทรน้อยและเน้นโทร
เฉพาะเบอร์ 

โทรมนัส์จิงดิ • คิดค่าบริการเหมาจ่ายตอ่นาทีราคาพิเศษที่
ระดบัราคาต่าง ๆ และจํากดัการโทรนอก
เครือข่าย 

กลุม่ลกูค้าโทรปานกลางถึงโทรมาก 

ทศกณัฐ์ • ให้สิทธิโทรฟรีตอ่วนัรวมในคา่บริการเหมาจ่าย กลุม่ลกูค้าที่โทรปานกลางถึงมาก 

โฟร์โม้ • โทรฟรี 4 เบอร์พิเศษในช่วงเวลาจํากดัการโทรร
ตอ่ครัง้ 

กลุม่ลกูค้าที่โทรเฉพาะเบอร์ 

SMS Internet SIM • คิดค่าบริการสง่ข้อความและใช้บริการด้าน
ข้อมลูราคาพิเศษ 

กลุม่ลกูค้าที่เน้นการใช้งานบริการเสริม หรือเป็น ซิม
ที่สองสําหรับลกูค้าที่มีซิมหลกัสําหรับแพ็คเกจ
บริการเสียงอื่น ๆ 

Sweetheart • โทรฟรีเบอร์พิเศษในช่วงเวลาจํากดัการโทรรตอ่
ครัง้ 

กลุม่ลกูค้าที่มีปริมาณการโทรน้อยและเน้นโทร
เฉพาะเบอร์ 

เมาท์ S,M,L • คิดค่าบริการเหมาจ่ายจํากดัการโทรในและ
นอกเครือข่ายตามปริมาณการใช้งาน 

กลุม่ลกูค้าที่มีการใช้งานทัง้ในและนอกเครือข่าย 

 

ปี 2548 

“แพ็คเกจ ZAD” เป็นรูปแบบการให้บริการท่ีบริษัทนําเสนอแก่ลูกค้าในเดือนกุมภาพันธ์ 2548 กลุ่มเป้าหมายคือลูกค้ากลุ่มวัยรุ่นท่ีใช้

บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีระบบเติมเงินอยู่แล้วและประสงค์จะเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการมาเป็นลกูค้าระบบรายเดือน โดยลกูค้าสามารถ

ใช้บริการท่ีคุ้มค่าด้วยโครงสร้างอตัราค่าบริการท่ีเรียบง่ายและยืดหยุ่นคล้ายกบับริการในระบบเติมเงิน กล่าวคือ ค่าบริการเหมาจ่ายต่อ

เดือนเร่ิมต้นในระดบัต่ํากว่าแพ็คเกจอื่น ๆ ในระบบรายเดือนและสามารถยกยอดค่าบริการเหมาจ่ายท่ีใช้ไม่หมดไปในรอบบิลถดัไปได้

เหมือนกับระบบเติมเงินโดยเก็บได้สงูสุดไม่เกิน 1,500 บาท รูปแบบการให้บริการนีก้ระตุ้นให้ลกูค้าใช้บริการโทรศพัท์นานขึน้โดยคิด

อตัราคา่บริการเป็นอตัราพิเศษเม่ือใช้งานนาน ๆ 

“แพ็คเกจ WORK” ได้ถกูนําเสนอเม่ือเดือนพฤศจิกายน 2548 โดยคิดอตัราค่าบริการในรูปแบบใหม่ในช่วงเวลาพิเศษ แพ็คเกจ WORK 

จึงเป็นอีกหนึ่งแพ็คเกจท่ีบริษัทตัง้ใจพฒันาขึน้เพ่ือสร้างความคุ้มค่าแก่ผู้ ใช้บริการ ซึ่งแพ็คเกจ WORK ประสบความสําเร็จด้วยดี ทําให้

จํานวนผู้ใช้บริการในระบบรายเดือนในช่วง 2 เดือนสดุท้ายของปี 2548 ของบริษัทเพ่ิมขึน้อย่างมาก  
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ต่อมาบริษัทได้เปิดตวั “แพ็คเกจ WORK MORE” เพ่ือตอบสนองการแข่งขนัท่ีรุนแรงมากขึน้ โดยอตัราค่าบริการจะเหมือนกบั “แพ็คเกจ 

WORK” แตส่ามารถโทรได้ทัง้วนัโดยไม่แบง่ช่วงเวลา 

ปี 2549 

ในเดือนมกราคม 2549 บริษัทได้นําเสนอ “แพ็คเกจ ZAD Buffet” เป็นรูปแบบการให้บริการท่ีผู้ ใช้บริการสามารถโทรฟรีได้ตลอดใน

ช่วงเวลาพิเศษ ส่วนนอกช่วงเวลาพิเศษจะคิดค่าบริการในอัตราตามปกติ และจากนัน้ในช่วงคร่ึงปีแรกของปี 2549 บริษัทได้เพ่ิม

โปรโมชั่น ZAD Super Buffet และ ZAD Hot Buffet ซึ่งมีรูปแบบการคิดค่าบริการในลักษณะเดียวกัน กล่าวคือ มีช่วงเวลาพิเศษท่ี

ผู้ใช้บริการสามารถโทรฟรีได้ แตแ่ตกตา่งกนัเพียงอตัราคา่บริการตอ่นาที 

แพ็คเกจ ZAD ยงันําเสนอรูปแบบการให้บริการใหม่ ๆ อย่างตอ่เน่ือง โดยเดือนมิถนุายน 2549 บริษัทได้เสนอรูปแบบการให้บริการโทรฟรี 

เพ่ือนซี ้5 เบอร์ตลอด 24 ชัว่โมง โดยคิดคา่บริการแบบเหมาจา่ยขัน้ต่ําและรับสิทธิโทรฟรีไปยงั 5 เลขหมายพิเศษในโครงข่ายของบริษัท 

ปี 2550 

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2550 บริษัทได้เปิดตัว “แพ็คเกจ โอ มั่ก ๆ” เพ่ือตอบรับการเร่ิมต้นของการคิดค่าตอบแทนการเช่ือมต่อโครงข่าย

โทรคมนาคม โดยคิดค่าบริการสําหรับการโทรหาเลขหมายภายในโครงข่ายของบริษัทต่ํากว่าการคิดค่าบริการสําหรับการโทรหาเลข

หมายต่างโครงข่าย บริษัทเช่ือว่าการเปิดตัวแพ็คเกจใหม่นีเ้ป็นการสร้างรูปแบบใหม่ให้กับผู้ ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีในการคิด

ค่าบริการในระบบรายเดือน โดยผู้ให้บริการจะเร่ิมมองหาการส่งเสริมการขายและอตัราค่าบริการใหม่เพ่ือจงูใจให้มีการโทรหาเลขหมาย

ภายในโครงข่ายเดียวกนัเพ่ิมมากขึน้ 

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

บริษัท ในส่วนของ “แพ็คเกจ Feel Free” คิดค่าบริการแบบเหมาจ่ายรายเดือนและรับสิทธิโทรฟรีต่อวนัท่ีระดบัราคาต่าง ๆ ตามความ

เหมาะสมของผู้ ใช้บริการ โดยจะคิดค่าบริการต่อนาทีเพ่ิมเติมในส่วนท่ีโทรเกินสิทธิท่ีได้รับในแต่ละวัน สําหรับ “แพ็คเกจ Zero” ไม่มี

คา่บริการรายเดือน และคิดคา่โทรเป็นนาทีตามการใช้งานจริงของผู้ใช้บริการ 

ปี 2551 

ในปี 2551 บริษัทได้เปิดตวัแพ็คเกจเพ่ิมขึน้อีกสําหรับผู้ ใช้บริการในกลุ่มต่าง ๆ เช่น “WE” “HALF-PRICE” และ “Goood” สําหรับกลุ่ม

ลกูค้าท่ีมีปริมาณการใช้งานมาก และ “LITE” สําหรับกลุม่ลกูค้าที่มีปริมาณการใช้งานน้อยถึงปานกลาง 

ปี 2552 

ในปี 2552 บริษัทได้นําเสนอแพ็คเกจเพ่ิมเติมเพ่ือตอบสนองความต้องการในการใช้งานของลูกค้าท่ีมีแนวโน้มใช้งานบริการเสริม

โดยเฉพาะบริการด้านข้อมูล (data) มากขึน้เช่น SMS Internet SIM เหมาะสําหรับกลุ่มลูกค้าท่ีเน้นการใช้งานด้านข้อมูลและรับส่ง

ข้อความโดยเฉพาะ นอกจากนัน้แล้ว แนวโน้มการแข่งขนัของผู้ประกอบการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีก็มุ่งเน้นการใช้งานในเครือข่ายมากขึน้โดย

บริษัทได้เปิดตวัแพ็คเกจท่ีมีค่าโทรจงูใจในเครือข่ายสําหรับผู้ ใช้บริการท่ีมีลกัษณะการใช้งานต่าง ๆกนัทัง้ในด้านของปริมาณการใช้งาน 

ลกัษณะการโทรตอ่ครัง้ เช่น “โสด” “SIM LITE in LOVE” “Sweetheart” “ทศกณัฐ์” “โทรมนัส์จิงดิ” และ “โฟร์โม้” 

นอกจากนี ้บริษัทยงัมุ่งมั่นท่ีจะพฒันารูปแบบการให้บริการใหม่ ๆ ท่ีหลากหลายเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการและวิถีชีวิตท่ีเป็น

เอกลกัษณ์เฉพาะของกลุม่ลกูค้าแตล่ะกลุม่ ทัง้นี ้เพ่ือสร้างความพงึพอใจสงูสดุให้แกล่กูค้าผู้ใช้บริการอยา่งตอ่เน่ือง บริษัทยงัได้ให้บริการ

โทรศพัท์เคลื่อนที่แก่ลกูค้ากลุม่องค์กรธุรกิจ อนัได้แก่ กลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติม

ในข้อ 4.1.1(จ) – ลกูค้ากลุม่องค์กรธุรกิจ) 
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(ข) บริการด้านเสียงสาํหรับลูกค้าในระบบเตมิเงนิ 

บริษัทให้บริการแก่ลกูค้าระบบเติมเงินซึ่งมีจุดเด่นคือ “จ่ายง่าย ๆ ใช้ได้ทนัที” ลกูค้าระบบเติมเงินสามารถใช้บริการได้เม่ือซือ้ซิมการ์ด

ระบบเติมเงิน ซึ่งลูกค้าสามารถใช้บริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วกว่าระบบรายเดือน นอกจากนี ้ลูกค้าไม่ต้องกังวลเก่ียวกับการชําระ

ค่าบริการตามใบแจ้งหนีทุ้ก ๆ เดือนหรือค่าบริการแบบเหมาจ่ายซึ่งลูกค้าอาจใช้ไม่ครบในบางเดือน แม้ว่าลูกค้าจะชําระค่าบริการ

ลว่งหน้าแต่ลกูค้าระบบเติมเงินยงัสามารถควบคมุค่าใช้จ่ายได้ตามท่ีต้องการและมีความคล่องตวัในการใช้บริการสงู บริการนีย้งัช่วยลด

อุปสรรคสําหรับลูกค้าท่ีประสงค์จะใช้บริการเพราะสามารถเข้าถึงได้โดยง่ายและลูกค้าสามารถเติมเงินได้ตามความต้องการและใช้

บริการได้อย่างต่อเน่ืองตราบเท่าท่ียังมีจํานวนเงินและระยะเวลาการใช้งานเหลืออยู่ โดยเม่ือจํานวนเงินท่ีมีอยู่หมดผู้ ใช้บริการจะไม่

สามารถโทรออกได้ แต่จะยงัสามารถรับสายได้ไปอีกระยะเวลาหนึ่ง ทัง้นี ้บริษัทยงัคงพฒันารูปแบบการให้บริการใหม่ ๆ ของระบบเติม

เงินเพ่ือตอบสนองความพอใจของลกูค้าอย่างตอ่เน่ือง  

บริษัทเร่ิมให้บริการระบบเติมเงินภายใต้ช่ือ “Dprompt” ในปี 2542 และบริษัทได้เปลี่ยนตราสินค้าในการให้บริการและนําเสนอภายใต้

ช่ือบริการ “Happy” ในเดือนพฤษภาคม 2546 ซึง่บริการดงักล่าวประสบความสําเร็จในด้านการตลาดเป็นอย่างมากทําให้จํานวนลกูค้า

ระบบเติมเงินมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2552 บริษัทมีลกูค้าระบบเติมเงินประมาณร้อยละ 88.3 ของจํานวน

ลกูค้าทัง้หมด ซึง่สง่ผลให้รายได้ของบริษัทเติบโตขึน้อย่างตอ่เน่ืองตลอด 3 ปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ดี การแข่งขนัใน การช่วงชิงลกูค้าที่รุนแรง

ขึน้ในช่วงระยะเวลา 2 - 3 ปีที่ผ่านมาแม้ว่าความรุนแรงจะเร่ิมชะลอตวัในปี 2552 ทําให้ผู้ประกอบการในตลาดนําเสนออตัราค่าโทรท่ีมี

ราคาลดลงอย่างมีนยัสําคญัและสง่ผลให้เกิดแรงกดดนัตอ่รายได้เฉลี่ยตอ่เลขหมายตอ่เดือนของผู้ประกอบการทกุรายในตลาดโดยรวม 

  สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 

  2550 2551 2552 

จํานวนผู้ใช้บริการในระบบเติมเงิน (เลขหมาย)  13,699,281 16,212,210 17,365,700 

อตัราการเติบโต (ร้อยละ)  34.5 18.3 7.1 

สดัสว่นตอ่จํานวนผู้ใช้บริการทัง้หมด (ร้อยละ)  86.9 86.8 88.3 

ที่มา บริษัท 

 

ข้อมูลเก่ียวกับรายได้เฉลี่ยต่อเลขหมายต่อเดือน (ARPU) ของผู้ ใช้บริการในระบบเติมเงิน โดยคํานวณจากรายได้สุทธิต่อจํานวน

ผู้ใช้บริการเฉลีย่ มีดงันี ้

  2550 2551 2552 

รายได้เฉลี่ยตอ่เลขหมายตอ่เดือน (หน่วย : บาท)     

ระบบเติมเงิน  297 255 225 

อตัราการเติบโต (ร้อยละ)  10.6 -14.1 -11.9 

ที่มา บริษัท 

หมายเหตุ 

คําจํากัดความของรายได้เฉลี่ยต่อเลขหมายต่อเดือนที่บริษัทใช้เป็นคําจํากัดความที่อ้างอิงกับหลกัปฏิบติัที่ใช้ในต่างประเทศ อนึ่ง ตัง้แต่ปี 2550  
ผู้ ให้บริการโทรคมนาคมที่ได้ลงนามในสญัญาเช่ือมต่อโครงข่ายระหว่างกนัได้เร่ิมคิดค่าเช่ือมต่อโครงข่ายซึ่งกนัและกนั เพื่อให้สะท้อนรายได้ที่เกิด
จากการเช่ือมต่อโครงข่าย รายได้เฉลี่ยต่อเลขหมายต่อเดือนของบริษัทจึงคํานวณโดยรวมค่าเช่ือมต่อโครงข่ายจากผู้ ให้บริการที่มีการลงนามใน
สญัญาเช่ือมตอ่โครงข่ายโทรคมนาคมกบับริษัท ซึง่ ณ สิน้ปี 2552 ได้แก่ ทรูมฟู เอไอเอส ทริปเปิลที บรอดแบนด์ ดีแทค เนทเวอร์ค และดิจิตอล โฟน 

 

บริษัทได้แนะนําบริการ “Happy Dprompt” ในเดือนพฤษภาคม 2546 ให้แก่ลกูค้าระบบเติมเงิน ซึ่งเป็นบริการรูปแบบแรกในประเทศ

ไทยท่ีให้ลกูค้าสามารถเลือกช่วงเวลาหนึ่งในสี่ของวนั (นอกจากช่วงเวลาที่มีการใช้งานสงูของวนั) ที่จะคิดคา่บริการในอตัราถกูเป็นพิเศษ 

ซึง่นบัว่าเป็นหนึ่งในบริการท่ีประสบความสําเร็จอย่างมากทําให้มียอดผู้ใช้บริการรายใหม่ในแพ็คเกจนีส้งูถึง 900,000 เลขหมายภายใน

ระยะเวลาเพียงสามเดือนนบัแต่เปิดตวั นบัเป็นรูปแบบบริการเติมเงินรูปแบบแรกท่ีผู้ ใช้บริการมีสิทธิในการเลือกและมีความยืดหยุ่นใน
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(4) การประกอบธุรกิจของแตล่ะสายผลิตภณัฑ์ หน้าที่ 7 

การปรับเปลี่ยนช่วงเวลาและอตัราค่าบริการได้ตามความต้องการซึ่งช่วยให้มีการใช้งานเพ่ิมขึน้ ทําให้ฐานลกูค้าของบริษัทประกอบไป

ด้วยกลุ่มผู้ ใช้บริการกลุ่มใหม่ท่ีมีการใช้งานโดยเฉลี่ยสงูกว่าลกูค้ากลุ่มเดิมทัง้ในแง่จํานวนครัง้และระยะเวลาในการโทร เป็นผลทําให้

รายได้จากการให้บริการระบบเติมเงินตอ่ลกูค้าเพ่ิมขึน้อย่างมีนยัสําคญั 

ปัจจุบนัการให้บริการระบบเติมเงินของบริษัทค่อนข้างหลากหลายตามความต้องการใช้งานของลกูค้า รวมทัง้ได้ออกบริการใหม่ ๆ โดย

เน้นเร่ืองความประหยดัเพ่ือตอบสนองความต้องกาของลกูค้า โดยในปี 2552 บริษัทได้นําเสนอรูปแบบการให้บริการสําหรับลกูค้าใหม่ 

คือ ซิมแฮปปี ้ซิมเปิล้ SF Movie Happy SIM ซิมประหยดั ซิมรับสายรับทรัพย์ ซิมคงกระพนั ซิมเจียยู่อี่ ซิม15 หยก ๆ 16 หย่อน และ ซิม

โก๊ะสดุประหยดั ซึง่มีรูปแบบการให้บริการท่ีเหมาะสําหรับการใช้งานในแตล่ะประเภทท่ีแตกตา่งกนัออกไป อนึง่ เน่ืองจากบริษัทตระหนกั

ถึงประโยชน์ของการใช้กลยทุธ์เจาะจงเฉพาะกลุ่ม (Micro-Segmentation) และการผสมผสานรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือให้ตอบสนองต่อความ

ต้องการของลกูค้าแต่ละกลุ่มท่ีแตกต่างกันและสามารถให้บริการแก่ลกูค้าท่ีมีความต้องการหลากหลายและมีประสบการณ์ในการใช้

มาแล้ว บริษัทจึงได้ออกแพ็คเกจพิเศษสําหรับลกูค้าเก่าและแพ็คเกจเสริมท่ีลกูค้าสามารถซือ้เพ่ิมในช่วงเวลาท่ีลกูค้าคาดว่าจะมีปริมาณ

การใช้งานมากได้ โดยแพ็คเกจและบริการเสริมของลกูค้าเก่าที่ออกในปี 2552 มีให้เลือกเปลี่ยนหรือซือ้เพ่ิมถึง 7 รูปแบบ ได้แก่ แฮปปี ้

ซูเปอร์เมาท์ ซิมคงกระพนั แฮปปีบ้ฟุเฟต์ในเครือข่าย 4 ทุ่ม - 11 โมงเช้า แฮปปีบ้ฟุเฟต์ในเครือข่าย ตี 5 - 5 โมงเย็น แฮปปีเ้บอร์คนโปรด 

แฮปปีน้าทีละ 25 สต. นาทีแรก 2 บาท และแฮปปีน้าทีละ 1.25 บาท นอกจากนัน้ เม่ือคํานึงถึงสภาวะตลาดโดยรวมท่ีจํานวนผู้ใช้บริการ

ตอ่จํานวนประชากรเข้าใกล้ร้อยละ 100 บริษัทจงึได้พฒันาและนําเสนอรูปแบบการให้บริการที่มุ่งเน้นการรักษาฐานลกูค้าปัจจบุนัมากขึน้

อย่างต่อเน่ืองโดยเฉพาะฐานลกูค้าที่มีคณุภาพ โดยท่ีผ่านมาบริษัทได้เปิดตวับริการภายใต้แนวความคิดใจดี ประกอบด้วย“ใจดีให้ยืม” 

“ใจดีให้แลก” “ใจดีแจ้งเครือข่าย” “ใจดีให้โอน” “ใจดีแจกวนั” และ “ใจดีฉุกเฉิน” และ”ใจดีโทรผิดไม่คิดตังค์” รวมทัง้จะเปิดให้บริการ 

ใหม่ ๆ เพ่ิมเติมอีกในอนาคต  

รูปแบบการให้บริการหลกัแก่ลกูค้าใหม่ในระบบเติมเงิน มีดงันี ้

รูปแบบการให้บริการ จุดเด่น กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

ซิมแฮปปี ้ • สว่นลดอตัราคา่โทรตามเง่ือนไขที่กําหนด กลุม่ลกูค้าโทรปานกลางถึงโทรมาก  

ซิมเปิล้ • อตัราคา่โทรอตัราเดียว 

• เติมเงินเท่าไรก็สามารถใช้ได้ 1 ปี 

กลุม่ลกูค้าที่มีปริมาณการโทรน้อย 

SF Happy Movie SIM • ได้รับโบนสัคา่โทรเมื่อซือ้ตัว๋หนงั กลุม่ลกูค้าวยัรุ่น 

ซิมประหยดั • ราคาซิมถกูกวา่ประเภทอื่น 

• อัตราค่าโทรอัตราเดียวทุกเครือข่ายในแต่ละ
ช่วงเวลาที่กําหนด 

กลุม่ลกูค้าที่มีปริมาณการโทรน้อยถึงปานกลาง 

ซิมรับสายรับทรัพย์ • อตัราคา่บริการต่ําสําหรับโทรในเครือข่าย 

• ได้ค่าโทรเพิ่มจากการรับสายที่โทรมาจากนอก
เครือข่าย 

กลุ่มลกูค้าที่มีปริมาณการโทรปานกลาง เน้นรับสาย
เป็นหลกั 

ซิมคงกระพนั • อายกุารใช้งานนานที่สดุ กลุม่ลกูค้าที่มีปริมาณการใช้งานน้อย 

ซิมเจียยู่อี่ • อตัราคา่บริการอตัราเดียวทกุเครือข่าย กลุม่ลกูค้าที่มีปริมาณการโทรน้อยถึงปานกลาง 

ซิม 15 หยก ๆ 16 หย่อน ๆ • อัตราค่าบริการต่ําสําหรับโทรในเครือข่ายใน
ช่วงเวลาที่กําหนด และอตัราคา่บริการ SMS ต่ํา 

กลุม่ลกูค้าวยัรุ่น 

ซิมโก๊ะสดุประหยดั • อตัราคา่บริการต่ําสําหรับโทรในเครือข่าย 

• ราคาซิมถกูกวา่ประเภทอื่น 

กลุม่ลกูค้าที่มีปริมาณการโทรน้อยถึงปานกลาง 
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(4) การประกอบธุรกิจของแตล่ะสายผลิตภณัฑ์ หน้าที่ 8 

รูปแบบการให้บริการแก่ลกูค้าเก่าและแพ็คเกจเสริมในระบบเติมเงิน มีดงันี ้

รูปแบบการให้บริการ จุดเด่น กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

แฮปปีบ้ฟุเฟต์ในเครือข่าย 4 ทุ่ม - 
11 โมงเช้า 

• โทรฟรีเวลากลางคืน กลุม่ลกูค้าที่มีปริมาณการใช้งานมากในช่วงเวลา 

แฮปปีบ้ฟุเฟต์ในเครือข่าย ตี 5 - 5 
โมงเย็น 

• โทรฟรีเวลากลางวนั กลุม่ลกูค้าที่มีปริมาณการใช้งานมากในช่วงเวลา 

แฮปปีเ้บอร์คนโปรด • คา่โทรต่ําสําหรับเลขหมายพิเศษ กลุม่ลกูค้าที่โทรเฉพาะเลขหมาย 

นาทีละ 25 สต. นาทีแรก 2 บาท • คา่โทรต่ําในกรณีโทรนาน กลุม่ลกูค้าที่มีปริมาณการโทรมากตอ่ครัง้ 

นาทีละ 1.25 บาท • อตัราคา่โทรเดียวทกุเครือข่ายทกุช่วงเวลา กลุม่ลกูค้าที่มีปริมาณการใช้งานน้อยถึงปานกลาง 

แฮปปีซู้เปอร์เมาท์ • แพ็คเกจเสริมให้ลกูค้าซือ้เพิ่มในช่วงที่คาดว่าจะ
มีการใช้งานมาก 

กลุ่มลูกค้าทั่วไปเพื่อเพิ่มปริมารการใช้งานจาก
แพ็คเกจหลกั 

แฮปปี ้15 สต. • โทรนาทีละ 16 สตางค์ (รวม VAT) ในเครือข่าย
ระหวา่งเวลา 4 ทุ่มถึง 6 โมงเย็น 

กลุม่ลกูค้าที่เน้นการใช้งานในเครือข่าย 

 

รูปแบบการให้บริการหลกัแก่ลกูค้าในระบบเติมเงินในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา มีดงันี ้

ปี 2548 

ในช่วงคร่ึงปีแรกของปี 2548 ธุรกิจการให้บริการระบบเติมเงินมีการแข่งขนักนัอย่างสงูและมีปริมาณการใช้งานผนัแปรตอ่ราคาสงูขึน้ อีก

ทัง้ราคายงัเป็นจดุดงึดดูให้ลกูค้าสนใจในบริการ ดงันัน้ เพ่ือคงความสามารถในการแข่งขนัและการให้บริการท่ีเน้นความคุ้มค่าแก่ลกูค้า 

บริษัทจงึเร่ิมใช้นโยบายด้านราคาเช่นเดียวกบัผู้ประกอบการรายอื่น 

ในเดือนมิถนุายน 2548 บริษัทได้นําเสนอบริการ “ซิมเฮฮา” ซึ่งเป็นบริการเติมเงินรูปแบบล่าสดุเพ่ือกลุ่มผู้ ใช้บริการกลุ่มใหม่ของระบบ

เติมเงิน คือ กลุ่มวยัรุ่นและคนรุ่นใหม่ โดยตอบสนองความต้องการใช้งานเฉพาะแบบภายในกลุ่ม จดุเด่นของบริการประเภทนีคื้อการให้

ลูกค้าสามารถโทรฟรีถ้าโทรไม่เกิน 5 วินาทีสําหรับการโทรไปยังเลขหมายภายในโครงข่ายของบริษัท บริการชนิดนีย้ังช่วยแก้ปัญหา

ช่องสญัญาณเต็มจากการโทรข้ามโครงข่าย โดยกระตุ้นให้ผู้ใช้บริการโทรหาเพ่ือนในกลุม่ภายในโครงข่ายของบริษัทเอง บริษัทยงัได้เสนอ

คา่โทรในอตัราพิเศษและอตัราพิเศษสําหรับบริการพิมพ์ข้อความ บริการ SMS บริการ Chat และบริการกระจายเสียง (Voice Chat) 

ในเดือนพฤศจิกายน 2548 บริษัทได้นําเสนอนวตักรรมใหม่ลา่สดุท่ียงัไม่เคยมีคูแ่ข่งรายใดทํามาก่อน คือ บริการ “ซิมกระปกุ” โดยจดุเด่น

ของบริการดงักล่าว คือ ผู้ ใช้บริการจะได้รับสิทธิโทรฟรีเม่ือรับสายจากเลขหมายในเครือข่ายบริษัท โดยจะได้รับมลูค่าโทรฟรีตามจํานวน

นาทีท่ีรับสายในอตัรานาทีละ 1 บาท (สงูสดุไม่เกิน 10 บาทต่อการรับสายหนึ่งครัง้) บริการชนิดนีย้งัช่วยแก้ปัญหาช่องสญัญาณเต็มจาก

การโทรข้ามโครงข่าย โดยกระตุ้นให้ผู้ใช้บริการโทรหาเพ่ือนในกลุม่ภายในโครงข่ายของบริษัทเอง 

ปี 2549 

ในเดือนพฤษภาคม 2549 บริษัทได้เปิดให้บริการชดุ “ซิมของเรา” ผู้ ใช้บริการจะได้รับซิมการ์ด 2 เลขหมายท่ีมีเลขหมายเรียงติดกนั และ

หากผู้ใช้ 2 เลขหมายโทรหากนัจะไม่เสียค่าบริการตลอด 24 ชัว่โมง เม่ือเลขหมาย “ซิมของเรา” มีการเติมเงินในราคาตัง้แต่ 100 บาทขึน้

ไป เลขหมาย ”ซิมของเรา” อีก 1 เลขหมายจะได้รับโบนสัการเติมเงินฟรี 

ในเดือนมิถนุายน 2549 บริษัทได้นําเสนอบริการใหม่ภายใต้ช่ือ “ซิมเปิล้” ซึ่งมีจุดเด่นท่ีมีอตัราค่าบริการอตัราเดียวและมีช่วงระยะเวลา

การใช้งานได้ถึง 1 ปี ไม่วา่จะเติมเงินเท่าไร 
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ตอ่มาในเดือนตลุาคม 2549 บริษัทได้ขยายตลาดในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยการเปิดตวั “ซิมม่วนซื่น” ซึง่ได้รับการตอบรับจากกลุ่ม

ลกูค้าในภมิูภาคตะวนัออกเฉียงเหนือเป็นอย่างดี การบริการดงักลา่วมีจดุเด่นคือคิดค่าบริการในอตัราต่ําสําหรับการโทรภายในเครือข่าย

บริษัทของกลุม่เลขหมายในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและมีช่วงระยะเวลาการใช้งานได้ถึง 1 ปี ไม่วา่จะเติมเงินเท่าไรก็ตาม 

ปี 2550 

ในเดือนมกราคม 2550 บริษัทได้เปิดตัว “ซิมประหยัด” ซึ่งมีราคาถูกกว่าซิมประเภทอื่นเพ่ือเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการเปิดใช้บริการ

โทรศพัท์ของบริษัทสําหรับผู้ใช้บริการรายใหม่ ทําให้ตลาดโทรศพัท์เคลื่อนท่ีมีการขยายตวัอย่างมาก อตัราคา่บริการจะคิดอตัราเดียวทกุ

เครือข่ายตลอด 24 ชัว่โมง 

ในเดือนตุลาคม 2550 บริษัทได้เปิดตัว “ซิมฝาแฝด” ซึ่งออกจําหน่ายเป็นแพ็กคู่ในจํานวนจํากัด โดยผู้ ใช้บริการสามารถโทรหากันฟรี

ตลอด 24 ชัว่โมง และเสียคา่บริการอตัราเดียวสําหรับการโทรไปยงัเลขหมายอื่นทกุเครือข่าย 

ต่อมาในเดือนธันวาคม 2550 บริษัทได้ขยายตลาดในภาคเหนือโดยการเปิดตวั “ซิมม่วนอ๊กม่วนใจ๋” ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ซิ

มดงักลา่วออกจําหน่ายเป็นแพ็ก 4 เลขหมายในจํานวนจํากดั เฉพาะในเขตภาคเหนือเท่านัน้ โดยมีอตัราคา่บริการต่ําสําหรับการโทรไปยงั

เลขหมายภายในแพ็กเดียวกนัและคา่บริการอตัราเดียวสําหรับการโทรไปยงัเลขหมายอื่นทกุเครือข่าย 

ปี 2551 

ในเดือนกมุภาพนัธ์ 2551 บริษัทได้เปิดตวั “ซิมสริุยนั-จนัทรา” ซึ่งคิดค่าบริการพิเศษอตัราเดียวทกุเครือข่ายในช่วงเวลากลางวนัสําหรับ

ซิมสริุยนั และในช่วงเวลากลางคืนสําหรับซิมจนัทรา เพ่ือเป็นการบริหารปริมาณทราฟฟิกของบริษัทในช่วงเวลาตา่ง ๆ กนัของวนั จากนัน้

ในเดือนมิถนุายน 2551 บริษัทได้เปิดตวั “ซิมแฮปปี ้75 สตางค์” ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี โดยเป็นการคิดค่าบริการอตัราเดียวทกุ

เครือข่ายตลอด 24 ชัว่โมง  

ต่อมาในเดือนสิงหาคม 2551 บริษัทได้เปิดตัว “ซิมรับสายรับทรัพย์” ซึ่งคิดอัตราค่าบริการเป็นแบบในและนอกเครือข่าย และให้

ผู้ใช้บริการได้รับค่าโทรเพ่ิมจากการรับสายท่ีโทรมาจากนอกเครือข่าย นอกจากนี ้บริษัทยงัขยายระยะเวลาจําหน่ายซิมประหยดั ซิมม่วน

ซื่น ซิมบฟุเฟ่ต์ และยงัร่วมมือกบั KFC ในการออก “KFC Happy SIM” 

ปี 2552 

ในเดือนมกราคม 2552 บริษัทได้เปิดตวั “ซิมเจียยู่อี่” ซึ่งคิดค่าบริการอตัราเดียวทกุเครือข่าย 24 ชัว่โมงเพ่ือทดแทนโปรโมชัน่เดิมท่ีหมด

ระยะเวลาการเปิดใช้ไป จากนัน้ในเดือน มีนาคม 2552 บริษัทได้เปิดตวั “ซิมคงกระพนั โดยมีจุดเด่นคือมีวนัใช้งานยาวนานถึง 1,000 

ชัว่โมง (ประมาณ 41 วนั) นานท่ีสดุในแพ็คเกจที่มีอยู่ในตลาด 

ในเดือนพฤษภาคม 2552 บริษัทได้เปิดตัว “ซิม 15 หยก ๆ 16 หย่อน ๆ” โดยเน้นอัตราค่าโทรและ บริการ SMS ต่ําในเครือข่ายเพ่ือ

ตอบสนองสภาวะทางเศรษฐกิจท่ีชะลอตวัและเพ่ิมปริมาณการโทรในเครือข่ายให้มากขึน้เพ่ือลดต้นทุนค่าเช่ือมต่อโครงข่าย ต่อมาใน

เดือนมิถนุายน 2552 บริษัทได้เปิดตวั “ซิมโก๊ะสดุประหยดั” ซึง่มีคา่บริการโทรในเครือข่ายต่ํา รวมทัง้ราคาซิมที่ถกูพิเศษกวา่ซิมอื่น ๆ เพ่ือ

กระตุ้นยอดขายในภาวะเศรษฐกิจอ่อนตวั 

ในเดือนกันยายน 2552 บริษัทได้เปิดตวั “ซูเปอร์เมาท์” โดยเป็นแพ็คเกจเสริมให้ลกูค้าสามารถเลือกซือ้เพ่ิมเม่ือต้องการใช้งานได้มีให้

เลือกทัง้แบบเน้นการโทรในเครือข่าย และการโทรนอกเครือข่าย โดยลกูค้าสามารถบริหารการใช้งานใด้คุ้มค่าท่ีสดุและเป็นการกระตุ้น

การใช้งานโดยรวม 

นอกจากนัน้ บริษัทได้พฒันาระบบตอบรับโทรศพัท์อตัโนมติั (Interactive Voice Response) เพ่ือนําเสนอแพ็คเกจต่าง ๆ รวมทัง้บริการ

เสริมต่าง ๆ เช่น บริการใจดี ให้แก่ลกูค้าในปัจจุบนั ซึง่ลกูค้าสามารถโทรไปท่ีหมายเลข *1003 เพ่ือรับฟังและเลือกแพ็คเกจท่ีต้องการได้ 
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ทําให้บริษัทมีความคล่องตัวสูงในการนําเสนอแพ็คเกจต่าง ๆ ให้กับลูกค้า อีกทัง้ยังเป็นการช่วยให้บริษัทสามารถสื่อสารข้อมูลของ

แพ็คเกจใหม่ ๆ ให้กบัลกูค้าได้อย่างรวดเร็วเพ่ือตอบสนองภาวะการแข่งขนัที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจบุนั 

บริษัทมีกลยุทธ์สําหรับนวตักรรมด้านผลิตภณัฑ์และบริการอย่างชัดเจน และการท่ีบริษัทได้พัฒนามาอย่างต่อเน่ืองสะท้อนให้เห็นถึง

วตัถปุระสงค์หลกัของบริษัทในการตอบสนองความต้องการของลกูค้าและสร้างความพงึพอใจสงูสดุของผู้ใช้บริการ 

ช่องทางการเตมิเงนิ 

บริษัทตระหนักถึงความสําคญัของช่องทางการเติมเงินในระบบเติมเงินจึงได้นําเสนอช่องทางใหม่ ๆ เพ่ิมเติมอย่างต่อเน่ืองเพ่ือความ

สะดวกของผู้ ใช้บริการและเพ่ิมทางเลือกในการเติมเงินนอกเหนือจากการซือ้บตัรเติมเงินเท่านัน้ ช่องทางการเติมเงินในปัจจุบนัท่ีบริษัท

ให้บริการ ได้แก่ 

(1) ช่องทางบตัรเติมเงิน ซึง่มีจําหน่ายที่สํานกังานบริการลกูค้าสาขาย่อย สํานกังานบริการทกุสาขาทัว่ประเทศ และร้านของตวัแทน

จําหน่ายสินค้าอปุกรณ์โทรคมนาคม รวมทัง้ร้านค้าทัว่ไปท่ีมิใช่ร้านค้าท่ีจําหน่ายสินค้าโทรคมนาคมโดยตรง อาทิ ร้านสะดวกซือ้ 

สถานีบริการนํา้มนั ซุปเปอร์มาร์เกต็ เป็นต้น  

(2) ช่องทางแฮปปีอ้อนไลน์ (E-Refill) คือบริการเติมเงินผ่านมือถือ ซึ่งลกูค้าสามารถเติมเงินกับเครือข่ายแฮปปีอ้อนไลน์ท่ีมีอยู่ทั่ว

ประเทศและมีอัตราการโตของเครือข่ายค่อนข้างสูง เน่ืองจากเป็นช่องทางท่ีลูกค้าหรือบุคคลทั่วไปสามารถสมัครเข้าร่วม

เครือข่ายเป็นอาชีพเสริมได้  

(3) ช่องทางอิเล็กโทรนิกส์ โดยลกูค้าสามารถเติมเงินผ่านคู่ค้าของบริษัทท่ีให้บริการเติมเงิน อาทิ ร้านสะดวกซือ้ ห้างสรรพสินค้า 

ศุนย์การค้าปลีก (Discount Store) ร้านหนังสือ ซุปเปอร์มาร์เก็ต ธนาคาร บริการเติมเงินผ่านตู้ เอทีเอ็ม บริการเติมเงินด่วน 

(Express Refill) ที่สํานกังานบริการลกูค้าสาขาย่อย 

ในปี 2552 บริษัทได้ขยายช่องทางการจําหน่ายซิมการ์ดและช่องทางการเติมเงิน ทัง้ร้านค้าปลีกและเครือข่ายผู้ให้บริการเติมเงินแบบแฮป

ปีอ้อนไลน์ รวมทัง้ช่องทางอีเล็กโทรนิกส์อื่น ๆอย่างต่อเน่ืองตามการขยายเครือข่ายโทรศพัท์เคลื่อนท่ีของบริษัทไปยงัพืน้ที่ห่างไกลใน

ชนบท เพ่ือรองรับการขยายตวัของผู้ใช้บริการที่ยงัคงเติบโตอย่างตอ่เน่ืองในพืน้ท่ีดงักลา่ว 

(ค) บริการเสริม (Value Added Services) 

บริการเสริม ได้แก่ บริการทางเสียงและบริการท่ีมิใช่บริการทางเสียง 

(1) บริการเสริมท่ีเป็นบริการทางเสยีง (Voice Based) 

• บริการด้าน Call Management เป็นบริการท่ีอํานวยความสะดวกสําหรับลกูค้าในการใช้งานโทรเข้ารับสายเป็นหลกั เช่น 

บริการรับฝากข้อความด้วยเสียง บริการแจ้งเตือนสายท่ีไม่ได้รับ บริการประชุมทางโทรศัพท์ บริการโอนสายอัตโนมัติ 

บริการเลื่อกรับสายและเลือ่กไม่รับสาย เป็นต้น 

• บริการออดิโอเท็กซ์ ได้แก่ บริการดดูวงชะตา บริการตรวจผลรางวลัสลากกินแบง่ บริการรายงานผลกีฬา เป็นต้น 

• บริการเสียงเพลงขณะเรียกรอสายหรือ Ring4U 

• บริการข้อมลูทางโทรศพัท์ท่ีให้บริการร่วมกบัพนัธมิตร ได้แก่ บริการ BUG 1113 เป็นต้น 

(2) บริการเสริมท่ีมิใช่บริการทางเสียง (Non-Voice) 

• บริการ SMS 

• บริการ MMS 
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• บริการอินเตอร์เน็ตทางโทรศพัท์เคลื่อนที่ผ่านทางโครงข่าย WAP GPRS และ EDGE 

• บริการด้าน Content ตา่ง ๆ เช่น บริการดาวน์โหลดเสียงเรียกเข้า โลโก้ สกรีนเซฟเวอร์ เกมส์ เป็นต้น 

รายได้จากบริการเสริมเปรียบเทียบกบัรายได้จากบริการทัง้หมด 

  สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 

  2550 2551 2552 

รายได้จากบริการเสริม คิดเป็นร้อยละของ 
รายได้รวมจากการให้บริการ  

 8 11 12 

รายได้รวมจากการให้บริการ (ล้านบาท)  64,491 66,600 64,684 

ที่มา บริษัท 

 

รายได้จากบริการเสริมต่าง ๆ มีการขยายตวัอยา่งรวดเร็วเน่ืองจากมีการใช้บริการเพ่ิมมากขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายหลงัจากที่บริษัทได้

พฒันาโครงข่ายระบบข้อมลูความเร็วสงู EDGE ให้ครอบคลมุพืน้ท่ีให้บริการทัว่ประเทศตัง้แตปี่ 2550 ทําให้สามารถรองรับการส่งข้อมลู

จํานวนมากได้ด้วยความเร็วสูง โดยบริษัทมีสดัส่วนรายได้จากบริการเสริมเพ่ิมขึน้อย่างต่อน่ืองจากร้อยละ 8 ของรายได้รวมจากการ

ให้บริการเป็นร้อยละ 11 ในปี 2551 และ ร้อยละ 12  ในปี 2552 ตามลําดบั อนาคตสําหรับธุรกิจด้านบริการเสริมยงัคงสามารถพฒันาได้

อีกมากโดยเฉพาะการใช้บริการอินเตอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์เคลื่อนท่ีซึ่งมีแนวโน้มขยายตัวเพ่ิมมากขึน้เน่ืองจากการเติบโตของตลาด

โทรศพัท์สมาร์ทโฟน (Smart-phone) และอปุกรณ์เสริมสําหรับการใช้งานอินเตอร์เน็ตผ่านคอมพิวเตอร์ (Aircard) ซึง่ช่วยกระตุ้นปริมาณ

การใช้งานบริการเสริมโดยเฉพาะการใช้งานบริการอินเตอร์เน็ต อย่างไรก็ดีการขยายตวัของธุรกิจอปุกรณ์โทรศพัท์เคลื่อนที่ดงักล่าวยงัคง

จํากดัเน่ืองจากระดบัราคาอปุกรณ์ท่ีคอ่นข้างสงูประกอบกบัความไม่คุ้นชินกบัการใช้เทคโนโลยีผู้ใช้บริการในการใช้งานบริการเสริม 

แม้ว่าในปัจจุบนัรายได้จากการให้บริการเสริมจะมีสดัส่วนไม่มากเม่ือเทียบกบัรายได้จากการให้บริการเสียง แต่นบัเป็นแหล่งรายได้ที่มี

อตัราการเติบโตสงูและมีศกัยภาพการเติบโตในอนาคต เน่ืองจากการชะลอตวัของการขยายตวัของจํานวนผู้ ใช้บริการรวมอนัเป็นผลมา

จากอตัราผู้ ใช้บริการต่อประชากรรวม (Penetration Rate) ที่ปัจจุบนัอยู่ในระดบัสงูและส่งผลต่อการเติบโตของรายได้จากบริการเสียง 

ประกอบกับแนวโน้มการเติบโตของตลาดอินเตอร์เน็ตไร้สายความเร็วสงู (Wirelss Broadband) บนเครือข่าย 3G ในอนาคตที่จะช่วย

กระตุ้นการใช้งานด้านข้อมลู อนึง่ บริษัทตระหนกัถึงความต้องการการใช้งานดงักลา่วจงึได้เตรียมความพร้อมภายในองค์กรเพ่ือจะรองรับ

การให้บริการเชิงพาณิชย์ที่จะเกิดขึน้ในอนาคตและเพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใช้งานจริงของลูกค้า ทัง้นี ้เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าบริษัทจะ

สามารถมอบประสบการณ์การใช้งานท่ีดีท่ีสดุแก่ลกูค้าได้ จึงได้เปิดทดลองให้บริการ “โมบายล์ อินเทอร์เน็ตบนเครือข่าย 3G” ในเดือน

สิงหาคม 2552 โดยใช้เทคโนโลยี HSPA บนคลื่นความถ่ี 850 เมกะเฮิรตซ์ นอกจากนี ้บริษัทยังได้จัดจําหน่ายและให้บริการโทรศัพท์

สมาร์ทโฟนแบล็คเบอร์ร่ี (Blackberry) ในเดือนธันวาคม 2552 เพ่ือตอบสนองความต้องการการใช้งานของลูกค้าด้านข้อมูลและ

แอพพลิเคชัน่เก่ียวกบัสงัคมออน์ไลน์ (Social Network Application) 

บริษัทได้ดําเนินกลยทุธ์ต่าง ๆ เพ่ือกระตุ้นให้มีการใช้บริการเสริมมากขึน้ จากการดําเนินการพบว่าปัจจยัดงัต่อไปนีมี้ผลอย่างมากในการ

ตดัสินใจใช้บริการเสริมของผู้ใช้บริการ 

(1) คณุภาพของโครงข่าย 

บริษัทได้พฒันาโครงข่ายส่งข้อมลูความเร็วสงูด้วยเทคโนโลยี GPRS/EDGE ครอบคลมุทัว่ประเทศเสร็จสมบูรณ์ในปี 2550 ทําให้ลกูค้า

สามารถใช้บริการ MMS และเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนท่ีผ่านโครงข่าย GPRS/EDGE ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึน้ 

นอกจากนัน้บริษัทยงัมุ่งมัน่ที่จะพฒันาโครงข่ายให้สามารถรองรับการใช้บริการของลกูค้าที่เพ่ิมสงูขึน้ จึงได้จดัช่องสญัญาณสําหรับการ

รับส่งข้อมูลโดยเฉพาะ(Dedicated Data Channel) แยกออกจากช่องสัญญาณออกจากการใช้งานรับสายโทรออกทั่วไป จึงช่วยให้

ผู้ใช้บริการสามารถเช่ือมตอ่ข้อมลูด้วยความเร็วสงูสดุ และมีความคงท่ีสงูในการรับสง่ข้อมลู 
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(2) ปัจจยัด้านราคา 

บริษัทมีรายการส่งเสริมการขายสําหรับบริการ SMS บริการ MMS และบริการดาวน์โหลดต่าง ๆ ผ่านโครงข่าย GPRS/EDGE โดย

นําเสนอแพ็คเกจหลากหลายท่ีคุ้มค่า ซึง่ลกูค้าสามารถเลือกใช้บริการในการส่ง SMS และ/หรือ MMS ในอตัราค่าบริการต่อครัง้ท่ีต่ํากว่า

อัตราปกติโดยคิดค่าบริการเป็นรายเดือน หรือเลือกแพ็คเกจ GPRS/EDGE เพ่ือดาวน์โหลดผ่านโครงข่าย GPRS/EDGE โดยลูกค้า

สามารถเลือกแพ็คเกจท่ีเหมาะสมกับลักษณะการใช้งาน ได้แก่ แพ็คเกจค่าบริการเป็นรายเดือนคิดตามเวลาท่ีใช้งาน หรือแพ็คเกจ

ค่าบริการรายเดือนคิดตามปริมาณข้อมลูท่ีดาวน์โหลด หรือแพ็คเกจค่าบริการเป็นรายวนั ซึง่แพ็คเกจอตัราค่าบริการดงักล่าวมีส่วนช่วย

ให้ปริมาณการใช้บริการเสริมเพ่ิมสงูขึน้เน่ืองจากลกูค้าได้รับความคุ้มคา่มากขึน้จากอตัราคา่บริการตอ่ครัง้ท่ีต่ําลง 

(3) คณุลกัษณะของเคร่ืองโทรศพัท์เคลื่อนท่ีในปัจจบุนั 

การเติบโตของตลาดโทรศพัท์เคลื่อนท่ีสมาร์ทโฟนเป็นอีกหนึ่งปัจจยัหลกัท่ีมีความสําคญัต่อการเติบโตของปริมาณการใช้งานและรายได้

จากบริการเสริม รวมทัง้มีแนวโน้มได้รับความนิยมในกลุ่มคนรุ่นใหม่อย่างต่อเน่ือง แม้ว่าในปัจจบุนัระดบัราคาจะยงัคงค่อนข้างสงูแต่มี

แนวโน้มที่จะลดต่ําลงเร่ือย ๆ ทัง้นี ้เน่ืองจากฟังก์ชัน่และ Application ตา่ง ๆ ได้รับการพฒันามาเพ่ืออํานวยความสะดวกด้านการใช้งาน

บริการด้านข้อมลู อย่างไรก็ดี ตลาดโทรศพัท์เคลื่อนท่ีมือสองก็มีขนาดใหญ่ ซึ่งสามารถรองรับความต้องการของลกูค้าได้ดีในราคาท่ีต่ํา

กว่าโทรศพัท์เคลื่อนท่ีเคร่ืองใหม่ ดงันัน้ บริษัทเช่ือว่าบริการเสริมจะเป็นปัจจยัสําคญัปัจจยัหนึ่งท่ีช่วยผลกัดนัการขยายตวัของรายได้ใน

อนาคต 

(4) การตัง้คา่โทรศพัท์ 

บริษัทได้พฒันาระบบการให้บริการ Terminal Management เพ่ือให้พนกังานทราบว่าผู้ ใช้บริการใช้โทรศพัท์เคลื่อนท่ีรุ่นใดและสามารถ

ช่วยเหลือผู้ ใช้บริการในการตัง้ค่าโทรศัพท์เพ่ือใช้บริการ MMS หรือ GPRS/EDGE ได้สะดวกและง่ายยิ่งขึน้ ทัง้นี ้ผู้ ใช้บริการสามารถ

ติดต่อ Call Center ของบริษัทหรือเข้าไปยังเว็บไซต์ของบริษัทเพ่ือขอรับบริการตัง้ค่าโทรศัพท์อย่างรวดเร็วผ่านทางบริการ SMS ด้วย

ตนเอง 

(5) ผู้ให้บริการด้าน Content และโปรแกรมการใช้งานตา่ง ๆ  

การขยายตวัของการใช้บริการเสริมยงัขึน้อยู่กบัจํานวนผู้ให้บริการด้าน Content และ Application ต่าง ๆ ท่ีมีความหลากหลาย ปัจจบุนั

บริษัทได้ร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจผู้พฒันา Content หลายรายเพ่ือนําเสนอสินค้าและบริการในด้านนีแ้ก่ผู้ ใช้บริการ รวมถึงการสร้าง

โมเดลทางธุรกิจแบบใหม่เพ่ือตอบสนองความต้องการของตลาด เช่น การให้บริการเหมาเพลงรอสายท่ีร่วมมือกบับริษัท อาร์เอส จํากดั 

(มหาชน) ให้บริการดาวน์โหลดเพลงแบบไม่จํากดัในราคาเพียง 20 บาทตอ่เดือน จากเดิมท่ีคิดคา่บริการตอ่เพลงเพลงละ 35 บาท บริการ

นีม้อบทัง้ความคุ้มคา่ให้กบัลกูค้า กระตุ้นการใช้งานทางด้าน GPRS/EDGE และสร้างรายได้ให้กบับริษัทอย่างตอ่เน่ือง 

(6) กิจกรรมการให้ความรู้และกิจกรรมด้านการตลาด 

ในกรณีท่ีลกูค้าไม่คุ้นเคยกบับริการเสริมต่าง ๆ บริษัทได้จดักิจกรรมให้ความรู้แก่ลกูค้าเก่ียวกบับริการใหม่ ๆ และวิธีการใช้บริการอย่าง

ตอ่เน่ือง รวมทัง้ยงัมีทีมงานด้านบริการเสริม (VAS Genius) ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ลกูค้าประจําอยู่ทกุศนูย์บริการเพ่ือแนะนําบริการที่

เหมาะสมกบัลกูค้าอีกด้วย 

บริษัทยงัคงพฒันาและนําเสนอเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพ่ือปรับปรุงคณุภาพในการให้บริการเสริมอย่างต่อเน่ือง รวมทัง้ลดอปุสรรคในการใช้

งานบริการเสริมด้านข้อมลูโดยกําหนดอตัราคา่บริการท่ีเหมาะสมและจงูใจ และร่วมงานอย่างใกล้ชิดกบัพนัธมิตรผู้พฒันา Content และ 

Application ต่าง ๆ และ พนัธมิตรผู้จัดจําหน่ายโทรศพัท์สมาร์ทโฟน รวมทัง้จดักิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ ใช้บริการเสริมอย่าง

ตอ่เน่ือง 
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(ง) บริการระหว่างประเทศ 

บริการระหว่างประเทศ ได้แก่ บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศท่ีให้ลูกค้าของบริษัทสามารถโทรออกต่างประเทศโดยตรงผ่าน

โทรศพัท์เคลื่อนที่และบริการข้ามแดนอัตโนมัติ (International Roaming) ซึ่งบริษัทให้บริการแก่ลกูค้าของบริษัทเม่ือเดินทางออกนอก

ประเทศ (Outbound) และแก่ผู้ เดินทางมายงัประเทศไทยและเช่ือมโยงโครงข่ายกบับริษัท (Inbound) 

ในปัจจบุนัลกูค้าของบริษัทท่ีโทรออกไปยงัต่างประเทศจะโทรผ่านโครงข่ายของ กสท. หรือทีโอที โดยบริษัทได้รวมค่าใช้บริการของ กสท. 

ไว้ในใบเรียกเก็บค่าบริการของลกูค้าระบบรายเดือนท่ีใช้บริการผ่านโครงข่ายของ กสท. เพ่ืออํานวยความสะดวกให้แก่ลกูค้าของบริษัท

มากยิ่งขึน้ ส่วนลกูค้าระบบเติมเงินจะมีการตดัยอดค่าใช้บริการโดยอตัโนมติัจากบริษัท โดยบริษัทจะนําไปชําระหนีค้่าบริการกบั กสท. 

หรือทีโอทีในภายหลงัตามที่ กสท. และทีโอทีเรียกเก็บ 

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2550 บจ. ดีแทค เนทเวอร์ค ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมในการ

ให้บริการโทรศพัท์ทางไกลระหวา่งประเทศจาก กทช. ปัจจบุนั บจ. ดีแทค เนทเวอร์ค ได้เปิดให้บริการดงักลา่วแล้ว 

สําหรับบริการข้ามแดนอัตโนมัติ ลูกค้าของบริษัททัง้ในระบบรายเดือนและระบบเติมเงินเม่ือเดินทางไปต่างประเทศจะสามารถใช้

โทรศพัท์เคลื่อนท่ีผ่านเครือข่ายผู้ ร่วมให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนที่ในตา่งประเทศได้ทัว่โลก โดย ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2552 บริการดงักลา่ว

ครอบคลมุพืน้ท่ีให้บริการ ดงันี ้

บริการข้ามแดนอัตโนมัต ิ จาํนวนประเทศ 
จาํนวน 

ผู้ให้บริการ 

บริการโทรออกและรับสายเรียกเข้า (Voice Roaming) และบริการรับสง่ข้อความตวัอกัษร 
(SMS Roaming) สําหรับผู้ใช้บริการระบบรายเดือน 

147 383 

บริการโทรออกและรับสายเรียกเข้า (Voice Roaming) และบริการรับสง่ข้อความตวัอกัษร 
(SMS Roaming) สําหรับผู้ใช้บริการระบบเติมเงิน 

34 61 

บริการรับสง่ข้อมลู (GPRS Roaming) และบริการรับสง่ข้อความมลัติมีเดีย (MMS Roaming) 99 250 

 

รายได้จากการให้บริการข้ามแดนอตัโนมติัสําหรับลกูค้าที่เดินทางออกนอกประเทศและผู้ เดินทางมายงัประเทศไทยนบัเป็นหนึ่งในบริการ

ท่ีบริษัทให้ความสําคญั ทัง้นี ้ปัจจยัหลกัท่ีมีผลกระทบต่อการเติบโตของรายได้จากการให้บริการข้ามแดนอตัโนมติัขยายคือการขยายตวั

ของธุรกิจท่องเท่ียวนอกเหนือจากสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ 

  สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 

  2550 2551 2552 

รายได้จากการให้บริการข้ามแดนอตัโนมติั คิดเป็นร้อยละ
ของรายได้รวมจากการให้บริการ  

 4 4 3 

รายได้รวมจากการให้บริการ (ล้านบาท)  64,491 66,600 64,684 

ที่มา บริษัท 

 

ในสภาวะปกติช่วงไตรมาสท่ี 2 และไตรมาสท่ี 3 ถือเป็นช่วงนอกฤดูกาลท่องเท่ียวของประเทศไทย รายได้จากการให้บริการข้ามแดน

อตัโนมติัในรอบระยะเวลาดงักลา่วจงึต่ํากวา่ในช่วงไตรมาสที่ 1 และ ไตรมาสท่ี 4 ในปี 2551 รายได้ในสว่นนีก้็เติบโตขึน้เพียงเลก็น้อยเม่ือ

เทียบกบัปี 2550 เน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตวัอนัเป็นผลมาจากวิกฤติทางการเงินท่ีเกิดขึน้ในประเทศสหรัฐอเมริกาและลกุลามไป

ทัว่โลกซึง่เร่ิมส่งผลในไตรมาส 3 และต่อเน่ืองถึงไตรมาส 4 แม้ว่าโดยปกติจะเป็นฤดกูาลท่องเท่ียว อย่างไรก็ดี ผลจากวิกฤติทางการเงิน

ดังกล่าวปรากฎเด่นชัดขึน้อย่างมีนัยสําคัญในปี 2552 ประกอบกับสถานการณ์ทางการเมืองไทยท่ีไม่ปกติในช่วงต้นปี และการแพร่

ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์  A (H1N1) ส่งผลให้จํานวนนักท่องเท่ียวเข้ามาในประเทศไทยในปีนีล้ดลงอย่างมากและส่งผล
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(4) การประกอบธุรกิจของแตล่ะสายผลติภณัฑ์ หน้าที่ 14 

กระทบต่อรายได้บริการข้ามแดนอนัโนมติั สดัส่วนรายได้ในส่วนนีใ้นปี 2552 ลดลงจาก ร้อยละ 4 เหลือร้อยละ 3 ของรายได้รวมจากการ

ให้บริการ  

(จ) ลูกค้ากลุ่มองค์กรธุรกิจ 

ลกูค้าในกลุ่มองค์กรธุรกิจประกอบด้วยลกูค้าองค์กรท่ีเป็นนิติบุคคลทัง้กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่และกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

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

(Manufacturing) ธุรกิจค้าส่งและค้าปลีก (Wholesale and Retail) การค้าและบริการ (Services) ธุรกิจก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ 

(Construction and Property) ธุรกิจเทคโนโลยีและโซลูชั่นพาร์ทเนอร์ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานราชการ (State Enterprise and 

Government)  

บริษัทมุ่งเน้นให้มีการพฒันาและนําเสนอบริการและโซลชูัน่แกล่กูค้ากลุม่องค์กรธุรกิจอย่างตอ่เน่ือง ด้วยความหลากหลายและเหมาะสม

ของบริการและโซลูชั่นสําหรับแต่ละประเภทของอุตสาหกรรม เพ่ือช่วยเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจขององค์กรในแต่ละ

ภาคอุตสาหกรรม เพ่ือให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ิมมากขึน้ โดยปัจจุบนั บริษัทได้นําเสนอบริการและโซลชูั่นเพ่ิมเติมสําหรับ

ลกูค้าธุรกิจ เพ่ือรองรับความต้องการของลกูค้าที่หลากหลายมากขึน้ดงันี ้

• Corporate Prepaid บริการที่ช่วยลูกค้ากลุ่มองค์กรธุรกิจบริหารงบประมาณค่าโทรศัพท์ได้เต็มประสิทธิภาพสําหรับค่าโทรของ

พนกังานในแต่ละเดือน โดยลกูค้าสามารถจดัสรรค่าโทรให้พนกังานได้อย่างเหมาะสม โดยพนกังานสามารถเลือกใช้โปรโมชัน่ตา่ง ๆ 

จากบริษัท หรือแฮปปี ้ท่ีลงตัวกับการใช้งานของแต่ละคนและสามารถเปลี่ยนแปลงได้ เม่ือพนักงานใช้ค่าโทรท่ีลูกค้าจัดสรรให้

หมดแล้วก็สามารถเติมเงินได้เองด้วยบตัรเติมเงินหรือผ่านช่องทางอื่น ๆ ที่บริษัทจดัให้ รวมถึงปรับเพ่ิมหรือลดคา่โทรให้กบัพนกังาน

ได้ทกุเวลาตามความต้องการ    

• Vehicle Monitoring System บริการท่ีช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานระบบขนส่งอย่างเต็มประสิทธิภาพตามกําหนดการ

และแผนท่ีวางไว้ เพียงใช้ Data SIM ของบริษัทลูกค้าสามารถติดตามสถานะการปฏิบัติงานท่ีแท้จริงของทัง้ยานพาหนะและ

พนักงานผู้ ขับข่ีได้แบบ Real Time ด้วยเครือข่ายส่งข้อมูลความเร็วสูง EDGE/GPRS ของบริษัทที่ครอบคลุมพืน้ท่ีให้บริการทั่ว

ประเทศ 

• Withholding Tax Calculation Service บริการท่ีช่วยจดัการการคํานวณภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายโดยอตัโนมติั พร้อมแสดงยอดในใบแจ้ง

คา่ใช้บริการทกุรอบชําระเงินอย่างแม่นยํา โดยไม่ต้องสมคัรหรือเสียคา่ใช้จ่ายใด ๆ เพ่ิมเติม 

นอกจากนี ้บริษัทยงัมุ่งเน้นให้ความสําคญัในเร่ืองการให้บริการต่อลกูค้ากลุ่มองค์กรธุรกิจอย่างต่อเน่ือง โดยแต่ละองค์กรจะได้รับการ

บริการหลงัการขายจากทีมงานท่ีจดัสรรมาดแูลโดยเฉพาะ รวมถึงได้รับสิทธิพิเศษและกิจกรรมต่าง ๆ ที่จดัขึน้ให้โดยเฉพาะสําหรับลกูค้า

กลุม่องค์กรธุรกิจ 

(ฉ) การให้บริการลูกค้า 

การให้บริการแก่ลกูค้าของบริษัทเป็นปัจจยัสําคญัประการหนึ่งท่ีทําให้บริษัทแตกต่างจากคู่แข่งขนั ดงันัน้ ปรัชญาองค์กรของบริษัทจึง

เน้นในเร่ืองการให้บริการที่เป็นมิตร ดแูลใส่ใจ และให้บริการสอดคล้องกบัความต้องการของลกูค้า ซึง่เป็นการตอกยํา้ถึงความตัง้ใจของ

บริษัทท่ีจะให้บริการอนัเป็นเลิศและมอบประสบการณ์ท่ีดีท่ีสดุแก่ลกูค้า โดยบริษัทมุ่งพฒันาการให้บริการแก่ลกูค้าผ่านช่องทางต่าง ๆ 

อย่างตอ่เน่ือง ดงันี ้

(1) Call Center 

ณ วันที่  31 ธันวาคม 2552 บริษัทมี Call Center 4 แห่ง ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จังหวัดปทุมธานี จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัด

สุราษฏร์ธานี โดยมีพนักงานให้บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ประมาณ 2,000 คน ซึ่งทําหน้าท่ีให้คําแนะนําการใช้บริการใหม่ ๆ ตอบข้อ

ซกัถามและแก้ไขปัญหาการใช้บริการ เปลี่ยนแปลงประเภทการใช้บริการ ให้ข้อมูลเก่ียวกับค่าใช้บริการ รับแจ้งปัญหาการใช้บริการ
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โครงข่ายและปัญหาอื่น ๆ รวมทัง้รับแจ้งเหตุฉุกเฉินต่าง ๆ จากลกูค้า โดยสามารถให้บริการทัง้ในภาษาไทย ภาษาองักฤษ ภาษายาวี 

ภาษาจีน ภาษาพม่า ภาษาลาว และภาษาญ่ีปุ่ น และในอนาคตจะเปิดให้บริการภาษาอื่น ๆ เพ่ิมเติมอีก 

ลกูค้าสามารถติดต่อ Call Center ที่หมายเลข 1678 ได้ทัง้จากโทรศพัท์เคลื่อนท่ีและจากโทรศพัท์พืน้ฐานตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวนัไม่มี

วนัหยดุ รวมทัง้สามารถติดตอ่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท แชตแบบออนไลน์หรือทางอีเมล์ได้เช่นกนั 

บริษัทตระหนกัถึงความสําคญัอย่างยิ่งต่อเป้าหมายการให้บริการที่ดีเยี่ยมแก่ลกูค้าจึงได้นํากลยทุธ์การให้บริการลกูค้าเป็นกลุ่มย่อย โดย

จดัแบง่พนกังานให้บริการออกเป็นกลุม่เพ่ือให้บริการและสร้างความสมัพนัธ์กบัลกูค้าในแตล่ะกลุม่และรองรับความต้องการของลกูค้าได้

ตรงจุดมากยิ่งขึน้ อาทิ ลกูค้าระบบรายเดือน ลูกค้าระบบเติมเงิน ลกูค้าวยัรุ่นท่ีสนใจบริการเสริมต่าง ๆ ลกูค้า SMEs และลกูค้ากลุ่ม

องค์กรธุรกิจอื่น ๆ นอกจากนี ้บริษัทยงัได้จดัทีมงานเฉพาะเพ่ือดแูลกลุ่มลกูค้าท่ีใช้บริการรับส่งข้อมลูบนคอมพิวเตอร์ผ่านระบบ GPRS 

และ EDGE เพ่ือให้คําแนะนําหรือแก้ไขปัญหาให้แก่ลูกค้า รวมทัง้ทีมงานรับแจ้งเหตุฉุกเฉินเพ่ือให้บริการแจ้งเลขหมายโทรศัพท์ของ

หน่วยงานราชการ โรงพยาบาลตา่ง ๆ หรือช่วยเหลือในการประสานงานให้แก่ลกูค้า 

สําหรับการสนับสนุนการให้บริการข้อมลูต่าง ๆ นัน้ บริษัทได้พัฒนาระบบให้บริการ Terminal Management เพ่ือให้พนักงานทราบว่า

ผู้ ใช้บริการใช้โทรศพัท์เคลื่อนที่รุ่นใดและสามารถช่วยเหลือผู้ ใช้บริการในการตัง้ค่าโทรศพัท์เพ่ือใช้งานบริการ MMS GPRS หรือ EDGE 

ได้อย่างรวดเร็วและสะดวกมากขึน้ 

นอกจากนี ้บริษัทยงัได้พฒันาระบบโทรศพัท์อตัโนมติั (Interactive Voice Response System) ซึง่จะทําให้ผู้ ใช้บริการท่ีติดตอ่มายงั Call 

Center สามารถทํารายการบางประเภทได้ด้วยตนเองจากระบบอตัโนมติัที่ได้ตัง้ไว้โดยไม่ต้องผ่านพนกังาน เช่น การตัง้คา่โทรศพัท์เพ่ือใช้

บริการ GPRS หรือ EDGE และการสมคัรบริการเสริมต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง นอกจากนี ้บริษัทยงัมีบริการสํารวจความพึงพอใจของลกูค้า 

(Post Call Satisfaction Survey) และการแจ้งข้อมูลระหว่างลูกค้ารอสายพนักงาน (Message on Hold) เพ่ือเพ่ิมความสะดวกให้กับ

ลกูค้าในการใช้บริการ Call Center มากยิ่งขึน้ ทัง้นี ้บริษัทยงัอยู่ระหว่างการพฒันาบริการใหม่ ๆ เพ่ิมขึน้อีกอย่างต่อเน่ือง ซึง่จะเน้นการ

ให้บริการท่ีทําให้ลกูค้าใช้บริการได้อย่างสะดวกและมีคณุภาพมากยิ่งขึน้ 

(2) สํานกังานบริการ 

บริษัทได้ยกระดับมาตรฐานการให้บริการในสํานักงานบริการทั่วประเทศและเพ่ิมประเภทการให้บริการภายใต้แนวคิด World Class 

Service Quality ซึ่งจะอํานวยความสะดวกแก่ลกูค้าด้วยบริการต่าง ๆ อย่างครบครัน ณ จุดบริการเดียวอย่างรวดเร็ว เป็นกันเอง และ

ทนัสมยั เพ่ือสร้างความประทบัใจให้แก่ลกูค้า รวมทัง้การแนะนําให้ลกูค้าหนัมาใช้บริการเสริมใหม่ ๆ ที่บริษัทนําเสนอมากขึน้ ณ วนัที่ 31 

ธันวาคม 2552 บริษัทมีสํานักงานบริการทัง้สิน้ 28 แห่ง โดยตัง้อยู่ในกรุงเทพมหานคร 15 แห่งและในจงัหวดัใหญ่ ๆ ทัว่ประเทศอีก 13 

แห่ง ซึง่สํานกังานบริการของบริษัทจะตัง้อยู่ในย่านชมุชนหรือศนูย์การค้า 

บริการตา่ง ๆ ที่สํานกังานบริการจดัเตรียมไว้สําหรับลกูค้า อาทิ 

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

โปรโมชั่น เปิดหรือระงบัการโทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศ เปลี่ยนช่ือผู้จดทะเบียนใช้บริการ โอนเลขหมาย ขอซิมการ์ดใหม่ 

สมคัรบริการเสริม และกิจกรรมสร้างความสมัพนัธ์กบัลกูค้า เป็นต้น 

• มมุให้บริการเสริม เป็นจดุนําเสนอบริการเสริมใหม่ ๆ ให้ลกูค้าได้รับทราบและทดลองใช้ด้วยตนเอง รวมทัง้บริการตัง้ค่าโทรศพัท์เพ่ือ

ใช้บริการ MMS GPRS หรือ EDGE บริการพิมพ์ภาพ ซึง่ลกูค้าสามารถพิมพ์ภาพจากเคร่ืองโทรศพัท์ได้ด้วยตนเอง 

• มุมบริการตนเอง ซึ่งลูกค้าสามารถดูข้อมูลหรือทํารายการต่าง ๆ ทางอินเตอร์เน็ตหรือผ่านคอมพิวเตอร์ออนไลน์ได้ด้วยตนเอง 

นอกจากนี ้ยงัมีกล้องเว็บแคมเพ่ือให้บริการโทรศพัท์ติดตอ่กบัเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการผ่านวีดีทศัน์ 

• บริการ Queue Plus ซึง่บริษัทจดัทําขึน้เพ่ือจดัลําดบัการให้บริการและเพ่ือให้บริการได้ตรงตามความประสงค์ของลกูค้าแตล่ะกลุม่ 
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(3) กลยทุธ์การบริหารงานลกูค้าสมัพนัธ์ (CRM) 

เน่ืองจากปัจจุบนัอตัราส่วนผู้ ใช้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีต่อประชากรรวมอยู่ในระดบัสงูมาก การบริหารความสมัพนัธ์ท่ีดีกับลกูค้าจึงมี

บทบาทสําคัญมากขึน้เร่ือย ๆ โดยดีแทคมุ่งเน้นกิจกรรมเพ่ือรักษาฐานลูกค้าที่มีคุณภาพเพ่ิมมากขึน้ นอกเหนือไปจากการนําเสนอ

โปรโมชัน่จูงใจและแคมเปญทางการตลาดต่าง ๆ แล้ว ดีแทคได้คิดค้นแนวทางใหม่ ๆ ในการทํางานท่ีจะมุ่งไปสู่การปฏิบติังานที่ดีเลิศ 

(Operational Excellence) เพ่ือสร้างความพอใจสงูสดุแก่ลกูค้า 

ในปี 2552 ดีแทคได้นําระบบปฏิบติัการเครือข่ายรูปแบบใหม่ หรือ dsmart เข้ามาใช้ในองค์กรซึง่เป็นระบบเฝา้ระวงั จดัการเครือข่ายและ

ดแูลด้านการให้บริการแก่ลกูค้าอย่างครบวงจรจากจุดเดียว โดยเพ่ิมขีดความสามารถในการตรวจสอบหาท่ีมาของปัญหาและแก้ไขได้

รวดเร็วมากขึน้ รวมทัง้ช่วยป้องกนัข้อผิดพลาดท่ีเกิดขึน้ภายในระบบอย่างทนัท่วงทีก่อนท่ีจะเกิดผลกระทบกบัการใช้งานของลกูค้า การ

ลงทนุครัง้นี ้ดีแทคถือเป็นสว่นสาํคญัตอ่เปา้หมายในการให้บริการท่ีดีเลิศรวมทัง้เป็นการสร้างประสบการณ์ท่ีดีตอ่ลกูค้าในระยะยาว 

บริการใจดีก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางการรักษาฐานลกูค้าท่ีสําคญั รวมทัง้ช่วยเสริมสร้างภาพลกัษณ์ของการเป็นผู้ให้บริการท่ีเน้นความคุ้มค่า

และเป็นมิตรกับลูกค้า บริการใจดีเป็นหัวใจหลกัของแบรนด์ท่ีสะท้อนความเป็นผู้ ให้บริการท่ีใจดีและเข้าใจความต้องการแท้จริงของ

ลกูค้า ในปี 2552 ดีแทคได้เปิดตวับริการใจดีโทรผิดไม่คิดตงัค์เพ่ิมเติมขึน้จากบริการใจดีเดิมที่มีอยู่ ซึง่จะคืนคา่โทรให้ลกูค้าเม่ือโทรผิดไป

ทกุเครือข่าย อนึ่ง นบัจากการปรับภาพลกัษณ์ตราสินค้าสําหรับบริการในระบบเติมเงินมาเป็น “แฮปปี”้ ตัง้แต่ปี 2546 ดีแทคได้ทยอย

เปิดตวับริการใจดีออกมาอย่างต่อเน่ือง ได้แก่ “ใจดีให้ยืม” บริการเติมเงินฉกุเฉินเม่ือเงินใกล้หมด “ใจดีแปลให้” บริการแปลภาษาไทย/

องักฤษ เพ่ือการสนทนาในชีวิตประจําวนั “ใจดีแจ้งเครือข่าย” บริการเสียงแจ้งให้ลกูค้าทราบหากเลขหมายปลายทางอยู่ในเครือข่าย

ดีแทค “ใจดีให้โอน” บริการโอนค่าโทรคงเหลือในระบบเติมเงินให้เลขหมายอื่นในระบบเติมเงินของดีแทค “ใจดีแจกวนั” บริการเพ่ิม

จํานวนวนั และ “ใจดีฉกุเฉิน” บริการส่งข้อความสัน้ให้หมายเลขปลายทางโทรกลบั ทัง้นี ้บริษัทจะยงัคงพฒันานวตักรรมด้าน CRM เพ่ือ

รักษาและพฒันาความสมัพนัธ์ท่ีดีกบักลุม่ลกูค้าอย่างตอ่เน่ือง 

(4) การปรับปรุงและพฒันาบคุลากร 

บริษัทมุ่งมัน่ในการรักษามาตรฐานการให้บริการ โดยได้จดัทําระบบติดตามตรวจสอบและทบทวนเพ่ือดแูลมาตรฐานการให้บริการของ

เจ้าหน้าที่ Call Center และสํานกังานบริการอย่างต่อเน่ือง รวมทัง้กําหนดดชันีและระดบัค่ามาตรฐานเพ่ือวดัประเมินประสิทธิภาพของ

เจ้าหน้าท่ีบริการ อาทิ ระยะเวลารอรับบริการเม่ือลกูค้าโทรเข้ามายงั Call Center หรือลกูค้าติดต่อสํานกังานบริการ จํานวนครัง้ท่ีโทรมา

รับบริการ จํานวนสายที่รับ ความถกูต้องของข้อมลูที่ให้กบัลกูค้า การวดัความพงึพอใจของผู้ใช้บริการ เป็นต้น นอกจากนี ้บริษัทยงัได้จดั

โครงการฝึกอบรมพนกังานอย่างตอ่เน่ืองเพ่ือรักษาระดบัมาตรฐานการให้บริการไว้ 

4.1.2 การจาํหน่ายและช่องทางการจาํหน่าย 

(ก) กิจกรรมทางการตลาด 

บริษัทใช้ช่ือ “ดีแทค” (dtac) เป็นช่ือทางการค้ามาตัง้แตปี่ 2544 ซึง่กลายเป็นช่ือที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในประเทศไทย บริษัท

เป็นผู้ ริเร่ิมนําเสนอนวตักรรมตา่ง ๆ ด้านการตลาด รวมถึงการเปิดตวัผลิตภณัฑ์ บริการ และรายการสง่เสริมการขายใหม่ ๆ อย่างตอ่เน่ือง 

กิจกรรมทางการตลาดนับเป็นกลยุทธ์สําคญัท่ีจะสื่อสารให้ลกูค้ารับทราบและเข้าใจในบริการต่าง ๆ ท่ีบริษัทนําเสนอและตระหนักว่า

บริษัทเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจและการดําเนินชีวิตของลูกค้า กิจกรรมทางการตลาดนอกเหนือจากการเปิดตัวผลิตภัณฑ์แล้วยัง

ประกอบด้วยกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างฐานะทางการตลาด ภาพลกัษณ์ขององค์กร และกิจกรรมเพ่ือสงัคม นอกจากนี ้บริษัทยงัทําการ

สํารวจตลาดอย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้เข้าใจความต้องการของลกูค้า ซึง่จะช่วยให้การจดัทํากิจกรรมทางการตลาดมีประสิทธิภาพและสร้าง

ความพงึพอใจสงูสดุให้แก่ลกูค้าได้มากยิ่งขึน้ 

บริษัทยังจัดกิจกรรมทางการตลาดกับร้านค้าตัวแทนจําหน่ายและตัวแทนจําหน่ายประจําเขต (Distributor) เก่ียวกับผลิตภัณฑ์และ

บริการเพ่ือให้ร้านค้าและตวัแทนจําหน่ายประจําเขตเข้าใจถึงนวตักรรมต่าง ๆ ด้านการบริการ บริการเสริม และกลยทุธ์ด้านราคา รวมทัง้
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การพัฒนาโครงข่ายของบริษัท นอกจากนี ้ยังมีกิจกรรมท่ีตัวแทนของบริษัทไปเยี่ยมร้านค้าเพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นและตรวจสอบการ

ดําเนินงานและการให้บริการกบัลกูค้าของร้านค้าแตล่ะรายเพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายและมาตรฐานการให้บริการของบริษัท 

(ข) การจัดจาํหน่าย 

การจดัจําหน่ายนบัเป็นเคร่ืองมือและช่องทางท่ีสําคญัในการสนบัสนนุการดําเนินธุรกิจของบริษัทและการขยายเครือข่ายการจดัจําหน่าย

เพ่ือให้ลูกค้าสามารถใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทได้อย่างแพร่หลายและสะดวกสบายยิ่งขึน้ ขณะเดียวกันก็เป็นการขยายฐาน

ลกูค้ารายใหม่และรักษากลุม่ลกูค้าปัจจบุนัไว้ ทัง้นี ้การจดัจําหน่ายชดุเลขหมายและบตัรเติมเงินของบริษัทมี 4 ช่องทางหลกัคือ  

(1) การจําหน่ายผ่านสํานกังานบริการลกูค้าสาขาย่อย (เดิมคือร้านดีแทค)  

(2) การจําหน่ายผ่านตวัแทนจําหน่ายประจําเขต ซึง่จะเป็นผู้ช่วยกระจายสินค้าให้ร้านค้าตวัแทนจําหน่าย 

(3) การจําหน่ายผ่านร้านค้าปลีกท่ีมีเครือข่าย (Chain Store)  

(4) การจําหน่ายโดยบริษัทไปยงัลกูค้าโดยตรง  

ทัง้นี ้การจําหน่ายในช่องทางที่ 1 - 3 จะกระทําผ่านยูดี ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัท (โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 25 ของจํานวนหุ้นท่ีได้

จําหน่ายแล้วทัง้หมดของยดีู) สว่นช่องทางที่ 4 บริษัทจะทําการจําหน่ายโดยตรงให้กบัลกูค้า  

ทัง้นี ้การจดัจําหน่ายสินค้าและบริการของบริษัทดงักลา่วอยู่ภายใต้สญัญา Service Level Agreement ที่ยดีูเข้าทํากบับริษัท ซึง่สญัญา

ดงักล่าวได้กําหนดเง่ือนไขเก่ียวกบัการตัง้ราคาและผลการดําเนินงาน โดยยดีูมีหน้าท่ีให้บริการเก่ียวกบัช่องทางการจดัจําหน่ายชุดเลข

หมายและบตัรเติมเงิน ซึง่รวมถึงการจดัจําหน่าย การเก็บรักษา การเรียกคืนสินค้า และการประเมินความน่าเช่ือถือของตวัแทนจําหน่าย

ประจําเขต อย่างไรก็ตาม บริษัทยงัคงบริหารงานการจดัจําหน่ายในส่วนท่ีเก่ียวกบัการติดต่อกบัตวัแทนจําหน่ายประจําเขตและร้านค้า 

เพ่ือดูแลให้ตวัแทนจําหน่ายประจําเขตและร้านค้าได้รับสินค้าอย่างเพียงพอและได้รับข้อมลูเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์และบริการใหม่ ๆ ของ

บริษัทอยู่ตลอดเวลา 

สาํนักงานบริการลูกค้าสาขาย่อย (dtac center) 

สํานักงานบริการลูกค้าสาขาย่อย (dtac center) พัฒนามาจากร้านดีแทค (dtac shop) ท่ีเป็นแฟรนไชส์ โดยเป็นช่องทางในการจัด

จําหน่ายและให้บริการลูกค้าของบริษัท สํานักงานบริการลูกค้าสาขาย่อยนับเป็นหนึ่งในเครือข่ายร้านค้าปลีกโทรศัพท์เคลื่อนท่ีและ

อปุกรณ์ ซิมการ์ดในระบบรายเดือนและเติมเงิน รวมถึงการให้บริการหลงัการขายในด้านอื่น ๆ ซึง่ลกูค้าสามารถเลือกซือ้เคร่ืองโทรศพัท์ 

ชดุเลขหมาย บตัรเติมเงิน และบริการเติมเงินอิเล็กทรอนิกส์ รวมทัง้อปุกรณ์สื่อสารอื่น ๆ รวมทัง้รับชําระค่าใช้บริการและให้บริการหลงั

การขายแก่ลกูค้า และบางสาขายงัให้บริการซอ่มเคร่ืองโทรศพัท์เคลื่อนที่อีกด้วย 

สํานักงานบริการลูกค้าสาขาย่อยมีการให้บริการที่เน้นรูปแบบของ One-Stop Service ซึ่งสามารถทําธุรกรรมได้เหมือนกับสํานักงาน

บริการ (Service Hall) และมีการให้บริการเพ่ิมขึน้โดยสามารถรับดําเนินการที่หน้าร้านได้เอง 29 รายการ และรับเร่ืองส่งต่อให้หน่วยงาน

ที่เก่ียวข้องอีก 30 รายการ จากรายการการให้บริการท่ีสํานกังานบริการลกูค้าสาขาย่อยสามารถทําได้ โดย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2552 มี

จํานวนสํานักงานบริการลกูค้าสาขาย่อยทัง้หมด 275 แห่ง ประกอบด้วยสํานักงานบริการลกูค้าสาขาย่อย ในกรุงเทพมหานครจํานวน 

109 ร้าน และในตา่งจงัหวดัอีก 166 ร้าน 

ในปัจจุบันบริษัทมีระบบตรวจเช็คและตรวจสอบการให้บริการและการดําเนินธุรกิจอย่างเป็นมาตรฐาน โดยจัดตัง้ทีมงานปฏิบัติการ 

กล่าวคือ ผู้ให้การปรึกษาทางธุรกิจ (Business Consultant) ของบริษัทเข้าไปให้คําปรึกษาถึงการทํางานอย่างเป็นระบบเพ่ือให้เกิดความ

พงึพอใจสงูสดุแก่ลกูค้าในทกุระดบั อีกทัง้ได้เน้นการฝึกอบรมให้แก่พนกังานของร้านแฟรนไชน์ในทกุระดบัเพ่ือให้มีความรู้ความสามารถ

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

นอกจากสํานกังานบริการลกูค้าสาขาย่อยแล้ว บริษัทยงัมีเครือข่ายการจดัจําหน่ายสินค้าทัว่ประเทศผ่านตวัแทนจําหน่าย ซึ่งส่วนใหญ่

เป็นร้านค้าปลีกหรือร้านค้าปลีกท่ีมีเครือข่าย (Chain Stores) ท่ีจําหน่ายสินค้าและบริการด้านโทรศพัท์เคลื่อนท่ีให้แก่ผู้บริโภคเป็นหลกั

หรือในบางกรณีอาจจําหน่ายสินค้าตอ่ให้กบัตวัแทนจําหน่ายรายอื่นโดยการจําหน่ายผ่านยดีู 

ร้านค้าทัว่ไป ได้แก่ ร้านค้าปลีกซึ่งจําหน่ายสินค้าต่าง ๆ เช่น ร้านสะดวกซือ้ ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านขายหนังสือ และสถานีบริการนํา้มัน 

เป็นต้น ซึ่งไม่มีธุรกิจหลักเก่ียวข้องกับการจําหน่ายเคร่ืองโทรศัพท์หรืออุปกรณ์โทรคมนาคม รวมถึงตัวแทนให้บริการเติมเงินแบบ

อิเล็กทรอนิกส์ “แฮปปีอ้อนไลน์” ซึ่งปัจจุบันบริษัทได้ขยายช่องทางจําหน่ายผ่านร้านค้าทั่วไปและตัวแทนจําหน่ายแฮปปีอ้อนไลน์

ครอบคลมุพืน้ท่ีทัว่ประเทศ 

4.1.3 การพัฒนาด้านโครงข่าย 

ข้อมลูเก่ียวกบัสถานีโครงข่าย GSM มีดงันี ้

  สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 

  2550 2551 2552 

จํานวนสถานีฐาน (แห่ง)  8,166 9,701 10,023 

 

ในปี 2550 และ ปี2551 เป็นช่วงเวลาที่บริษัทขยายจํานวนสถานีฐานโดยเฉพาะในตา่งจงัหวดัเพ่ิมอย่างมากเป็นจํานวน 963 และ 1,535 

สถานี ตามลําดับ เพ่ือรองรับการเติบโตจากการใช้งานของลูกค้าใหม่ตามแผนการตลาดของบริษัทท่ีขยายไปยังต่างจังหวัดมากขึน้ 

อย่างไรก็ดี ณ สิน้ปี 2552 บริษัทมีจํานวนสถานีฐานทัง้หมด 10,023 สถานีทั่วประเทศ เพ่ิมขึน้ 322 สถานี ลดลงเม่ือเทียบกับจํานวน

สถานีฐานใหม่ในปีก่อน ทัง้นี ้เป็นผลมาจากวิกฤติเศรษฐกิจและจํานวนผู้ใช้บริการรวมต่อประชากรปัจจบุนัที่อยู่ในระดบัสงู บริษัทจงึหนั

มามุ่งเน้นการลงทุนเพ่ือพฒันาคณุภาพของสญัญาณและการให้บริการมากขึน้  เช่น การลงทุนในการปรับปรุงตรวจสอบคณุภาพของ

โครงข่ายและคณุภาพสญัญาณซึง่ครอบคลมุถึง เสียงสญัญาณท่ีชดัเจน สายไม่หลดุ หรือโทรออกไม่ได้ สามารถรองรับความต้องการใช้

บริการด้านข้อมลูได้ และสามารถรองรับสญัญาณในช่วงเวลาท่ีมีการใช้งานสงูได้ บริษัทมุ่งมัน่ท่ีจะริเร่ิมนวตักรรมด้านโครงข่ายเพ่ือการ

บริการที่ดีและเหนือกวา่คูแ่ข่งเพ่ือให้ลกูค้าเกิดความพอใจสงูสดุเสมอ โดยในปี 2552 บริษัทลงทนุในระบบ dsmart ซึง่เป็นระบบเฝา้ระวงั 

จดัการเครือข่ายที่ช่วยเพ่ิมขีดความสามารถในการตรวจสอบหาท่ีมาของปัญหาและแก้ไขได้รวดเร็วมากขึน้ รวมทัง้ปรับปรุงพฒันาระบบ 

Call Center เพ่ือช่วยให้ตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้ตรงจดุและรวดเร็วมากยิ่งขึน้ 

4.2 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 

4.2.1 ตลาดการให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่ 

ในปัจจุบนัตลาดการให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีมีผู้ประกอบการหลกั 3 ราย ได้แก่ เอไอเอส (รวมดีพีซี ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของเอไอเอส) 

ทรูมฟู และบริษัท โดยบริษัทให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีภายใต้ช่ือทางการค้า “ดีแทค” (dtac) ตัง้แต่ปี 2544 ด้วยนโยบายการนําเสนอ

นวตักรรมด้านผลิตภณัฑ์และบริการท่ีตอบสนองความต้องการของผู้ ใช้บริการ โดย ณ สิน้ปี 2552 บริษัทมีส่วนแบ่งทางการตลาดของ

จํานวนผู้ใช้บริการโทรศพัท์เคลื่อนที่และสว่นแบง่ทางการตลาดด้านรายได้ประมาณร้อยละ 30 และร้อยละ32 ตามลําดบั 

ในการให้บริการด้านโทรคมนาคมในประเทศไทยนัน้ ผู้ประกอบการเอกชนมีส่วนร่วมในการให้บริการด้านการสื่อสาร โดยเป็นการ

ให้บริการภายใต้สญัญาร่วมการงานกบัรัฐวิสาหกิจสองแห่ง ซึง่ปัจจบุนัได้แปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชนจํากดัแล้ว ได้แก่ ทีโอที (เดิมคือ 

องค์การโทรศพัท์แห่งประเทศไทย) และ กสท. (เดิมคือ การสื่อสารแห่งประเทศไทย) ทัง้นี ้ได้มีการเข้าทําสญัญาร่วมการงานในช่วงหลงัปี 

2533 เพ่ือให้รัฐวิสาหกิจทัง้สองแห่งนัน้สามารถตอบสนองต่อความต้องการด้านโทรคมนาคมและการให้บริการด้านการสื่อสารไร้สายท่ี

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

เป็นผู้ลงทุนสร้างโครงข่ายพร้อมกบัโอนกรรมสิทธิในอปุกรณ์โครงข่ายเหล่านัน้ให้แก่หน่วยงานเจ้าของสมัปทาน โดยหน่วยงานเจ้าของ

สมัปทานให้สิทธิแก่ผู้ประกอบการเอกชนในการใช้อุปกรณ์โครงข่ายเหล่านัน้ตลอดอายุสญัญาร่วมการงานแต่เพียงผู้ เดียว และมีสิทธิ

ดําเนินกิจการให้บริการโทรศพัท์เคลือนท่ีแก่ประชาชนโดยต้องชําระส่วนแบ่งรายได้ให้กบัหน่วยงานเจ้าของสมัปทานเพ่ือแลกเปลี่ยนกบั

สิทธิในการใช้คลื่นความถ่ีที่ได้รับการจดัสรร 

บริษัทให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีภายใต้ช่ือทางการค้า “ดีแทค” (dtac) ซึง่ให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีในประเทศไทยในย่านความถ่ี 800 

เมกะเฮิรตซ์ และในย่านความถ่ี 1800 เมกะเฮิรตซ์ โดยบริษัทได้รับสมัปทานจาก กสท. ในการให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีเป็นระยะเวลา 

27 ปี ภายใต้สัญญาร่วมการงานในรูปแบบของสัญญา “สร้าง-โอน-ดําเนินการ” (Build-Transfer-Operate) ซึ่งสัญญาร่วมการงาน

ดงักล่าวจะสิน้สดุในปี 2561 และบริษัทต้องชําระส่วนแบ่งรายได้ให้แก่ กสท. ตัง้แต่ปี 2534 (โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในข้อ 

12.1.1 - รายละเอียดสญัญาร่วมการงานและสญัญาแก้ไขเพ่ิมเติม)  

อนึ่ง ปัจจบุนับริษัทมุ่งเน้นเป้าหมายการเติบโตของส่วนแบ่งทางการตลาดของรายได้เพ่ิมมากขึน้ ทัง้นี ้เป็นผลมาจากจํานวนผู้ ใช้บริการ

รวมต่อประชากรในระดบัสงูจึงทําให้การเติบโตของจํานวนผู้ ใช้บริการรวมลดความสําคญัลงไป โดยส่วนแบ่งทางการตลาดของรายได้

ของบริษัทนัน้มีการเติบโตอย่างตอ่เน่ืองตัง้แตปี่ 2548 ซึง่มีส่วนแบ่งทางการตลาดของรายได้เท่ากบัร้อยละ 28.1 และเพ่ิมขึน้ต่อเน่ืองเป็น

ร้อยละ 30.6 ร้อยละ 31.2 ร้อยละ 31.8 ในปี 2549 ถึง ปี 2551 ตามลําดับ ณ สิน้ปี 2552 บริษัทมีส่วนแบ่งทางการตลาดของรายได้

เท่ากบัร้อยละ 32.0 โดยแนวโน้มการเพ่ิมขึน้ของส่วนแบ่งทางการตลาดของรายได้เป็นผลมาจากการเพ่ิมขึน้ของส่วนแบ่งทางการตลาด

ของจํานวนผู้ใช้บริการและความสําเร็จในการดําเนินนโยบายที่มุ่งเน้นคณุภาพของผู้ใช้บริการ 

ในส่วนของจํานวนผู้ ใช้บริการบริษัท ในปี 2552 บริษัทมีจํานวนผู้ ใช้บริการเพ่ิมขึน้สุทธิอยู่ที่ 974,973 ราย และมียอดผู้ ใช้บริการรวม 

ทัง้สิน้ 19,657,049 ราย ส่วนแบ่งทางการตลาดของจํานวนผู้ ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีและรายได้จากการให้บริการรวมของบริษัท

ปัจจบุนัอยู่ที่ประมาณร้อยละ 29.9 และร้อยละ 32.0 ตามลําดบั 

ส่วนแบ่งทางการตลาดของจาํนวนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่และรายได้ของบริษัท 

28.5%

30.4%

29.7%
30.2% 29.9%

28.1%

30.6%
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จํานวนผู้ใช้บริการ รายได้

 

ที่มา แหล่งข้อมลูของเอไอเอส ดีพีซี ทรูมฟู และฮทัชิสนั ได้มาจากข้อมลูที่เปิดเผยอยู่ในเว็บไซต์ของบริษัทดงักล่าวและข้อมลูจากการประมาณ
การของบริษัท 

หมายเหตุ 

(1) ในเดือนเมษายน 2548 บริษัทได้เปลี่ยนนโยบายการตดัเลขหมายออกจากระบบจึงทําให้จํานวนเลขหมายที่ถูกตดัออกจากระบบสงูกว่าปกติ
และสง่ผลตอ่การคํานวณสว่นแบง่ทางการตลาดในปี 2548 – 2551 
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(2) ในปี 2550 บริษัทได้เปลี่ยนวิธีนบัจํานวนผู้ใช้บริการระบบเติมเงินเพื่อให้สอดคล้องกบัหลกัปฏิบติัที่ใช้ในตา่งประเทศ จากรวมทกุเลขหมายที่ยงั
อยู่ในระยะเวลา 45 วนัหลงัจากสิน้สดุ Validity ตามอายทุี่กําหนดไว้ของซิมการ์ด เป็นรวมทกุเลขหมายที่ยงั Active อยู่ โดยไม่รวมเลขหมายที่
ไม่ได้ใช้งานเกิน 90 วนั แม้ว่ายงัคงมี Validity ตามอายุที่กําหนดไว้ของซิมการ์ดก็ตาม ซึ่งส่งผลต่อการคํานวณส่วนแบ่งทางการตลาดในปี 
2550 เป็นต้นไป 

 

สัดส่วนฐานลูกค้าระบบเตมิเงนิและระบบรายเดือน 
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ระบบเติมเงิน ระบบรายเดือน

 

หมายเหตุ 

คําจํากดัความของจํานวนผู้ใช้บริการที่บริษัทใช้เป็นคําจํากดัความที่อ้างอิงกบัหลกัปฏิบติัที่ใช้ในต่างประเทศ อนึ่ง ตัง้แตปี่ 2550 บริษัทได้เปลี่ยนคํา
จํากดัความของจํานวนผู้ใช้บริการของระบบเติมเงินใหม่เพื่อให้สะท้อนตวัเลขจํานวนผู้ใช้บริการที่มีการใช้งานจริง 

• จํานวนผู้ ใช้บริการตามคําจํากดัความเดิม คือ รวมทุกเลขหมายที่ยงัอยู่ในระยะเวลา 45 วนัหลงัจากสิน้สดุ Validity ตามอายุที่กําหนดไว้ของ
ซิมการ์ด 

• จํานวนผู้ ใช้บริการตามคําจํากัดความใหม่ คือ รวมทุกเลขหมายที่ยงั Active อยู่ โดยไม่รวมเลขหมายที่ไม่ได้ใช้งานเกิน 90 วนั แม้ว่ายงัคงมี 
Validity ตามอายทุี่กําหนดไว้ของซิมการ์ดก็ตาม 

 

ตลาดโทรศัพท์เคลื่อนท่ีของประเทศไทยนับว่ามีการเติบโตอย่างต่อเน่ืองเป็นอย่างมากในช่วง 3-4 ปีท่ีผ่านมา โดยมีอัตราผู้ ใช้บริการ

โทรศพัท์เคลื่อนท่ีต่อจํานวนประชากร (Penetration Rate) ขยายตวัเพ่ิมขึน้จากประมาณร้อยละ 63 ในปี 2549 เป็นประมาณร้อยละ 94 

ในปี 2551 และเป็นประมาณร้อยละ 99 ในปี 2552 บริษัทเช่ือว่าตลาดโทรศัพท์เคลื่อนท่ีจะยังคงขยายตัวต่อไปทัง้ในด้านรายได้และ

จํานวนผู้ใช้บริการแตใ่นอตัราที่ลดลงจากในอดีตที่ผ่านมา 
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Penetration Rate ในประเทศไทย  
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จํานวนผู้ใช้บริการรวม (ล้านเลขหมาย)
 

ที่มา ประมาณการของบริษัท 

 

ณ สิน้ปี 2552 บริษัทมียอดผู้ ใช้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีประมาณ 19.7 ล้านราย เพ่ิมขึน้จากจํานวน 18.7 ล้านราย ในปี 2551 หรือคิด

เป็นอตัราการเติบโตร้อยละ 5 โดยมียอดผู้ใช้บริการระบบเติมเงินประมาณ 17.4 ล้านราย หรือคิดเป็นร้อยละ 88.3 ของจํานวนผู้ใช้บริการ

ทัง้หมดของบริษัท  

ตัง้แตปี่ 2548 ธุรกิจการให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนที่มีการแข่งขนัด้านราคาเพ่ิมขึน้เพ่ือดงึดดูลกูค้าในรูปแบบของผลิตภณัฑ์ใหม่ที่นําออกสู่

ตลาดและปริมาณของรายการส่งเสริมการขายท่ีผู้ให้บริการแต่ละรายนําเสนอ สง่ผลให้บริษัทต้องปรับกลยทุธ์ทางการตลาดโดยเน้นการ

จดัอตัราค่าบริการสําหรับลกูค้าทัง้ระบบเติมเงินและระบบรายเดือนให้เหมาะสมกบัการใช้งานของลกูค้าในแต่ละกลุ่ม ต่อมา ในเดือน

กมุภาพนัธ์ 2550 ได้มีการคิดค่าเช่ือมต่อโครงข่ายระหว่างผู้ ให้บริการโทรคมนาคมเป็นครัง้แรก ซึง่ส่งผลกระทบต่อการแข่งขนัระหว่างผู้

ให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนที่อย่างมีนยัสําคญัโดยผู้ให้บริการต่างหนัมามุ่งเน้นการใช้งานในเครือข่ายเพ่ิมมากขึน้ อนึ่ง รายได้เฉลี่ยต่อเลข

หมายต่อเดือนของลกูค้า (ARPU) ในระบบเติมเงินลดลงจาก 298 บาทในปี 2548 เป็น 269 บาทในปี 2549 แต่จากการนําค่าเช่ือมต่อ

โครงข่ายเข้ามารวมในการคํานวณ ทําให้รายได้เฉลี่ยต่อเลขหมายต่อเดือนของลกูค้าในระบบเติมเงินเพ่ิมขึน้เป็น 297 บาทในปี 2550 

และลดลงเหลือ 255 บาทและ 225 บาท ในปี 2551 และปี 2552 ตามลําดบั สําหรับรายได้เฉลี่ยต่อเลขหมายต่อเดือนของลกูค้าระบบ

รายเดือนลดลงจาก 953 บาทในปี 2548 เป็น 809 บาทในปี 2549 แต่จากการนําค่าเช่ือมต่อโครงข่ายเข้ามารวมในการคํานวณ ทําให้

รายได้เฉลี่ยต่อเลขหมายต่อเดือนของลูกค้าระบบรายเดือนเพ่ิมขึน้เป็น 823 บาทในปี 2550 และลดลงเป็น 711 บาท และ 658 ในปี 

2551 และปี 2552 ตามลําดบั ดงันัน้ รายได้เฉลี่ยต่อเลขหมายต่อเดือนของทัง้สองระบบ (Blended ARPU) จึงลดลงจาก 406 บาทในปี 

2548 เป็น 356 บาทในปี 2549 ก่อนจะเพ่ิมขึน้เป็น 374 บาทในปี 2550 และลดลงเป็น 309 บาทในปี 2551 โดยรายได้เฉลี่ยตอ่เลขหมาย

ของทัง้สองระบบปัจจุบัน ณ สิน้ปี 2552 อยู่ที่ 274 บาท ซึ่งสาเหตุที่ ARPU ลดลงจากภาพรวมในปี 2548 เน่ืองมาจากการนําเสนอ

รายการสง่เสริมการขายรูปแบบใหม่ในรูปแบบบฟุเฟ่ต์หรือแบบ Per Call โดยรายการสง่เสริมการขายรูปแบบนีไ้ด้จํากดัคา่ใช้จ่ายท่ีลกูค้า

ต้องชําระต่อเดือนทําให้ไม่เกิดความสมัพนัธ์ระหว่างปริมาณการใช้งานโทรศพัท์ของลกูค้าและรายได้ท่ีบริษัทได้รับจากลกูค้ารายนัน้ ๆ 

และสาเหตุที่ ARPU เพ่ิมขึน้ในปี 2550 เน่ืองมาจากการรวมค่าเช่ือมต่อโครงข่ายเข้าไปในการคํานวณ ซึ่งถ้าหากไม่รวมค่าเช่ือมต่อ

โครงข่ายแล้ว ARPU จะลดลงอย่างต่อเน่ือง โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการเพ่ิมขึน้ของจํานวนผู้ ใช้บริการท่ีใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ี

มากกวา่หนึง่เลขหมายและสภาวะเศรษฐกิจท่ีไม่เอือ้อํานวยท่ีเร่ิมสง่ผลตัง้แตป่ลายปี 2551 อย่างไรก็ดี ARPU มีแนวโน้มลดลงในอตัราที่

ลดลงในปี 2552 ทัง้นีเ้ป็นผลมาจากการมุ่งเน้นการรักษาฐานลกูค้าที่มีคณุภาพของบริษัท 
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จากภาวะการแข่งขนัดงักล่าวข้างต้น รวมถึงสภาวะเศรษฐกิจท่ีไม่เอือ้อํานวย บริษัทต้องเผชิญกบัความท้าทายในการรักษาส่วนแบ่งทาง

การตลาด โดยเน้นความคุ้มคา่ในการใช้บริการด้านเสียง ด้านข้อมลู การพฒันาคณุภาพโครงข่าย และการขยายช่องทางการจดัจําหน่าย 

บริษัทมีความมุ่งมัน่ที่จะเป็นผู้ นําทางนวตักรรม ซึง่รวมถึงความหลากหลาย คณุภาพของสินค้า การบริการในด้านตา่ง ๆ และการพฒันา

ศกัยภาพของเครือข่ายให้มีคณุภาพและครอบคลมุทัว่ประเทศ 

4.2.2 กลยุทธ์หลักของบริษัท 

ตลอดระยะเวลา 5 ปีท่ีผ่านมา บริษัทสามารถเพ่ิมส่วนแบ่งทางการตลาดในด้านรายได้ (Market Share of Revenues) ได้อย่างต่อเน่ือง 

โดยปัจจุบันบริษัทมีส่วนแบ่งทางการตลาดในด้านรายได้อยู่ท่ี ร้อยละ 32.0 มากกว่าส่วนแบ่งทางการตลาดของจํานวนผู้ ใช้บริการ

โทรศัพท์เคลื่อนที่ (Market Share of Subscribers) ที่ร้อยละ 29.9 เล็กน้อย โดยบริษัทให้ความสําคัญกับการเติบโตของรายได้และ

สดัสว่นการขยายตวัของตลาด และบรรลผุลตามท่ีได้ตัง้เปา้หมายไว้ด้วยกลยทุธ์หลกัดงัตอ่ไปนี ้

• การนําเสนอนวัตกรรมด้านบริการ 

แนวคิดการนําเสนอนวตักรรมท่ีบริษัทนํามาใช้มิได้เก่ียวข้องกับเร่ืองเทคโนโลยีเท่านัน้ แต่รวมถึงนวตักรรมด้านบริการรูปแบบใหม่ ๆ ที่

สามารถตอบสนองความต้องการและวิถีชีวิตของลกูค้าได้เป็นอย่างดี นวตักรรมด้านการจดัจําหน่ายและนําเสนอบริการตอ่ลกูค้า รวมทัง้

การพฒันานวตักรรมด้านช่องทางการจดัจําหน่าย เพ่ือให้บริการลกูค้าได้ดียิ่งขึน้  

บริษัทเป็นผู้ นําท่ีริเร่ิมรูปแบบใหม่ ๆ ในการประกอบธุรกิจด้านโทรคมนาคมของประเทศ โดยลกูค้าต่างให้การยอมรับว่า ”ดีแทค” (dtac) 

คือ ผู้ให้บริการซึง่เป็นผู้ นําด้านนวตักรรมตา่ง ๆ (โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในข้อ 4.1 – ลกัษณะการให้บริการ) 

• การเสริมสร้างฐานะทางการตลาดให้แข็งแกร่ง 

บริษัทได้สร้างฐานะทางการตลาดของบริษัทให้แข็งแกร่งโดยมุ่งเน้นกลยทุธ์ใน 3 ด้านเพ่ือสร้างความแตกตา่งจากคูแ่ข่ง ดงันี ้ 

(1) การวางตําแหน่งทางการตลาด 

บริษัทได้วางตําแหน่งทางการตลาดให้เป็นทางเลือกหนึ่งท่ีถกูใจลกูค้า ไม่ว่าจะเป็นด้านคณุภาพของการให้บริการ การคิดค้นผลิตภณัฑ์

และบริการใหม่ ๆ ให้เหมาะสมกบัความต้องการของลกูค้า 

(2) ช่องทางการจดัจําหน่าย 

บริษัทได้ขยายช่องทางการจดัจําหน่ายไปสู่ร้านค้าประเภทอื่นนอกเหนือจากร้านค้าโทรศพัท์มากขึน้ เพ่ือให้สามารถเข้าถึงและกระจาย

การจดัจําหน่ายไปสู่ลกูค้าได้มากขึน้ รวมถึงการเพ่ิมจํานวนผู้ ให้บริการเติมเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะการขยายช่องทางการจดั

จําหน่ายไปพร้อมกบัการขยายสญัญาณโทรศพัท์เคลื่อนที่ไปยงัพืน้ท่ีห่างไกลในชนบท เพ่ือรองรับจํานวนลกูค้าที่เพ่ิมขึน้ในพืน้ที่เหลา่นัน้ 

(3) การบริการลกูค้า 

บริษัทตระหนักดีถึงความสําคญัในคุณภาพการให้บริการลกูค้า โดยบริษัทใส่ใจในทุกรายละเอียดและมุ่งมัน่ท่ีจะช่วยเหลือดูแลลกูค้า

อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในทกุ ๆ ด้านท่ีมีการให้บริการ นอกจากนี ้บริษัทได้ออกแคมเปญ “feel goood” เม่ือประมาณปลายปี 

2550 ซึ่งได้เปิดตวับริการท่ีทําให้ลกูค้าประทบัใจอย่างต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบนัรวมทัง้สร้างประสบการณ์ในการใช้บริการท่ีดีให้กบัลกูค้า 

และยงัเป็นการเสริมสร้างแบรนด์ของบริษัทให้แข็งแกร่งยิ่งขึน้ 

• โครงสร้างองค์กรที่มีประสิทธิภาพ 

บริษัทเช่ือมัน่และตระหนกัถึงความสําคญัของการมีโครงสร้างองค์กรท่ีมีประสิทธิภาพ อนัจะช่วยส่งเสริมและสนบัสนนุการดําเนินธุรกิจ

ของบริษัทให้บรรลเุป้าหมายทางธุรกิจท่ีบริษัทได้ตัง้ไว้ จดุเด่นประการหนึ่งขององค์กรของบริษัทคือความพร้อมท่ีจะเปลี่ยนแปลงและมี

ทศันคติในเชิงบวกเพ่ือให้สามารถรับมือกบัการเปลีย่นแปลงที่เป็นไปอย่างรวดเร็วและการแข่งขนัที่รุนแรงในตลาด ปัจจบุนั บริษัทได้ปรับ



บริษัท โทเท่ิล แอค็เซ็ส คอมมนิูเคชัน่ จํากดั (มหาชน)  สว่นที่ 1 บริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์ 

 

 

(4) การประกอบธุรกิจของแตล่ะสายผลติภณัฑ์ หน้าที่ 23 

โครงสร้างองค์กรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจดัการ การพฒันาปรับปรุง และการประสานงานระหวา่งหน่วยงานให้สอดคล้องกบั

ตลาดและสภาวะการแข่งขนัท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยแบ่งฝ่ายงานหลกัออกเป็น 5 กลุ่ม รายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร ดงันี ้

(1) กลุ่มพาณิชย์ รับผิดชอบการจําหน่ายและการจดัจําหน่าย รวมทัง้การแนะนําผลิตภณัฑ์ใหม่และรายการสง่เสริมการขาย บริการ

เสริมตา่ง ๆ และกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัการให้บริการในระบบเติมเงินและระบบรายเดือน 

(2) กลุม่ลกูค้า รับผดิชอบการบริการหลงัการขาย ซึง่ประกอบด้วยการบริการลกูค้า ดีแทคช็อป ศนูย์บริการลกูค้า และ Call Center 

(3) กลุ่มเทคโนโลยี รับผิดชอบการพฒันาเทคโนโลยีทัง้หมดเพ่ือสนบัสนนุธุรกิจและการประกอบการของบริษัท รวมถึงงานพฒันา

โครงข่ายและระบบสารสนเทศ 

(4) กลุม่การเงินและบญัชี รับผิดชอบการบริหารงานด้านการเงิน การบญัชี งบประมาณทัง้หมด รวมทัง้ตรวจสอบและควบคมุการใช้

จ่ายของทกุหน่วยงานในบริษัท การลงทนุ และการระดมทนุ 

(5) กลุม่ People รับผิดชอบการบริหารงานด้านบคุลากร การพฒันาองค์กร และกระบวนการทํางาน 

นอกจากนี ้ยังมีสายงาน Internal Audit สายงาน Legal สายงาน Regulatory สายงาน Strategy and Business Development สาย

งาน Change สายงาน Media Relations และ หน่วยงาน Health Safety Security and Environmental ซึ่งรายงานตรงต่อประธาน

เจ้าหน้าที่บริหาร 

4.2.3 แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรม 

บริษัทคาดว่าธุรกิจโทรคมนาคมจะยังคงมีการเติบโตอย่างต่อเน่ืองแม้ว่าอัตราส่วนจํานวนเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนท่ีต่อประชากร 

(Penetration Rate) จะเพ่ิมขึน้จนเกือบร้อยละร้อย ณ สิน้ปี 2552 โดยคาดว่าการเติบโตของรายได้จะมาจากการขยายตวัของผู้ใช้บริการ

ในภมิูภาคที่อตัราสว่นดงักล่าวยงัคงต่ํา เม่ือเทียบกบัอตัราส่วนรวมของทัง้ประเทศ เช่น ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ประกอบกบัการ

เติบโตของรายได้จากบริการเสริมท่ีมีแนวโน้มเติบโตสงูอย่างต่อเน่ือง อย่างไรก็ดี การเติบโตดงักล่าวขึน้อยู่กบัปัจจยัหลายประการ อาทิ

เช่น การเปลีย่นแปลงของกฎหมาย การขยายพืน้ท่ีให้บริการ และสภาพเศรษฐกิจ 

ตลาดให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีในปัจจุบันเร่ิมเน้นกลยุทธ์การให้บริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) เพ่ือมุ่งเน้นการรักษาฐานลูกค้าและ

กระตุ้นปริมาณการใช้งานรวมทัง้รายได้จากลกูค้าปัจจุบนันอกเหนือจากการการส่งเสริมการขายเพ่ือขยายฐานลกูค้าใหม่ บริษัทจึงเน้น

การนําเสนอรูปแบบอัตราค่าบริการท่ีสร้างสรรค์และเน้นทําการตลาดเพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่มย่อยมขึน้  

นอกจากนัน้ แม้วา่บริการด้านเสียงจะยงัคงเป็นฐานรายได้หลกัของบริษัท แตร่ายได้จากบริการเสริมโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริการทางข้อมลู

จะเป็นตวักระตุ้นการเติบโตของรายได้ในอนาคตอนัใกล้ ซึ่งการให้บริการเสริมท่ีดีต้องมีโครงข่ายท่ีมีคณุภาพรองรับ บริษัทจะยงัคงเน้น

การสร้างสรรค์นวตักรรมด้านผลิตภณัฑ์ การพฒันาคณุภาพโครงข่ายและบริการ และการบริการลกูค้าอย่างตอ่เน่ือง อย่างไรก็ดี แนวโน้ม

การชะลอตวัของการขยายจํานวนผู้ ใช้บริการในอนาคตส่งผลให้ผู้ประกอบการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีต่างให้ความสําคญักบัการบริหารและ

ควบคุมค่าใช้จ่ายให้เกิดประสิทธิภาพมากท่ีสดุ โดยบริษัทได้ออกมาตรการต่าง ๆเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานและลดต้นทุนท่ีไม่

จําเป็น ทัง้นีม้าตรการดังกล่าวจะสามารถสร้างมลูค่าให้บริษัทในระยะยาวได้รวมทัง้ส่งผลให้บริษัทสามารถให้บริการท่ีทัง้คุ้มค่าและ

ตอบสนองความต้องการของลกูค้ามากท่ีสดุ 

4.2.4 การกาํกับดูแลการประกอบกจิการโทรคมนาคมในประเทศไทย 

ในปัจจุบัน การประกอบกิจการโทรคมนาคมอยู่ภายใต้กฎหมายหลกัสองฉบับ ได้แก่ พรบ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ี และ พรบ.การ

ประกอบกิจการโทรคมนาคม 
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(ก) การกาํกบัดูแลการประกอบกจิการโทรคมนาคมภายใต้กฎหมายเดมิ 

ก่อนการประกาศใช้ พรบ. องค์กรจดัสรรคลื่นความถ่ี และการจดัตัง้ กทช. การประกอบกิจการโทรคมนาคมในประเทศไทยอยู่ภายใต้การ

กํากับดูแลของหน่วยงานราชการหลายหน่วยงานและรัฐวิสาหกิจซึ่งประกอบกิจการโทรคมนาคม ซึ่งประกอบด้วยกระทรวงคมนาคม 

กรมไปรษณีย์โทรเลข องค์การโทรศพัท์แห่งประเทศไทย (ปัจจบุนั คือ ทีโอที) และการสื่อสารแห่งประเทศไทย (ปัจจบุนั คือ กสท.) ต่อมา

ในเดือนตุลาคม 2545 ได้มีการปฏิรูประบบราชการไทย โดยรัฐบาลได้จัดตัง้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขึน้เพ่ือ

รับผิดชอบในการดูแลกิจการท่ีเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแทนกระทรวงคมนาคม ดังนัน้ ในปัจจุบันกิจการ

โทรคมนาคมจงึอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ในช่วงระยะเวลาก่อนการประกาศใช้ พรบ. องค์กรจดัสรรคลื่นความถ่ี พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม และการจดัตัง้ กทช. กสท. 

และทีโอทีมีสิทธิผกูขาดในการให้บริการด้านโทรคมนาคม บุคคลอื่นท่ีประสงค์จะให้บริการด้านโทรคมนาคมจะต้องได้รับอนุญาตจาก 

กสท. หรือทีโอที (แล้วแต่กรณี) โดยทัว่ไป กสท. และ/หรือทีโอทีจะอนญุาตให้เอกชนให้บริการด้านโทรคมนาคมโดยวิธีการเข้าทําสญัญา

กับเอกชน โดยมีข้อผูกพันท่ีเรียกว่าการ “สร้าง-โอน-ดําเนินการ” (Build-Transfer-Operate) กล่าวคือ เอกชนผู้ รับดําเนินการภายใต้

สัญญาจะเป็นผู้ ลงทุนในการจัดหาเคร่ืองและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการประกอบกิจการโทรคมนาคมและจะต้องโอนกรรมสิทธิเคร่ืองและ

อปุกรณ์เหลา่นีใ้ห้แก ่กสท. หรือทีโอที (แล้วแตห่น่วยงานใดจะเป็นคูส่ญัญากบับริษัทเอกชน) ทัง้นี ้ตามที่กําหนดไว้ในสญัญา โดยเอกชน

มีสิทธิใช้ประโยชน์จากเคร่ืองและอปุกรณ์ท่ีโอนให้แก่ กสท. หรือทีโอทีตลอดอายขุองสญัญา  

อนึ่ง บริษัทได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการโทรคมนาคมในประเทศไทยจาก กสท. โดยเข้าทําสัญญาร่วมการงานกับ กสท. ภายใต้

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

งานดงักล่าว บริษัทมีสิทธิแต่เพียงผู้ เดียวในการครอบครองและดําเนินการต่าง ๆ เก่ียวกับโครงข่าย อปุกรณ์ และทรัพย์สินท่ีใช้ในการ

ประกอบกิจการโทรคมนาคมตลอดระยะเวลาของสญัญา 

(ข) การกาํกับดูแลการประกอบกจิการโทรคมนาคมภายใต้กฎหมายใหม่ 

(1) การแข่งขนัโดยเสรีและเป็นธรรม 

จุดเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญต่อการกํากับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคมในประเทศไทย ได้แก่ การตรากฎหมาย 2 ฉบบั กล่าวคือ 

พรบ. องค์กรจดัสรรคลื่นความถ่ี และ พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม ซึ่งเปลี่ยนแปลงสิทธิและหน้าท่ีของผู้ประกอบการกิจการ

โทรคมนาคมในประเทศไทยโดยสิน้เชิง ทัง้นี ้เน่ืองจากโดยผลของกฎหมายทัง้ 2 ฉบบัดงักล่าว สิทธิและอํานาจผกูขาดของ กสท. และที

โอทีท่ีเคยมีอยู่ตามกฎหมายเดิม (กล่าวคือ พรบ. การสื่อสารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2519 และ พรบ. องค์การโทรศพัท์แห่งประเทศไทย 

พ.ศ. 2497 ตามลําดบั) ได้ถกูยกเลิกและกฎหมายใหม่ทัง้ 2 ฉบบัได้บญัญัติให้ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมทกุรายต้องแข่งขนักนัโดย

เสรีและเป็นธรรม 

พรบ. องค์กรจดัสรรคลื่นความถ่ี กําหนดให้คลื่นความถ่ีวิทยเุป็นทรัพยากรสื่อสารของชาติเพ่ือประโยชน์สาธารณะและกําหนดให้มีองค์กร

อิสระของรัฐทําหน้าท่ีจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากบัดูแลการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยโุทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม

ตามท่ีกฎหมายบญัญัติ โดยในการดําเนินการดงักล่าวให้คํานึงถึงประโยชน์สงูสดุของประชาชน รวมทัง้การแข่งขนัโดยเสรีและเป็นธรรม 

นอกจากนี ้พรบ. องค์กรจดัสรรคลื่นความถ่ี ยงักําหนดให้มีการจดัตัง้หน่วยงานอิสระขึน้ 2 หน่วยงานเพ่ือกํากบัดแูลกิจการโทรคมนาคม 

กล่าวคือ กทช. และ กสช. โดย กทช. เป็นองค์กรท่ีทําหน้าท่ีในการกํากบัดแูลการประกอบกิจการโทรคมนาคม ในขณะท่ี กสช. ทําหน้าท่ี

ในการกํากับดูแลการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ กทช. และ กสช. มีอํานาจหน้าท่ีร่วมกันในการบริหารและ

จดัสรรคลื่นความถ่ี นอกจากนี ้กทช. ยงัมีอํานาจกําหนดกฎเกณฑ์และระเบียบเก่ียวกบัการประกอบกิจการโทรคมนาคม เช่น ลกัษณะ

และประเภทของกิจการโทรคมนาคม ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ประเภทและอัตราขัน้สูงของค่าบริการโทรคมนาคม 

หลกัเกณฑ์และวิธีการใช้และเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม รวมถึงการเรียกเก็บค่าตอบแทนการใช้หรือเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม 

และการคุ้มครองผู้ใช้บริการ 
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สว่น พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม เป็นกฎหมายอีกฉบบัหนึ่งท่ีกําหนดกรอบเง่ือนไขต่าง ๆ ในการประกอบกิจการโทรคมนาคม 

ซึ่งรวมถึงเง่ือนไขการประกอบกิจการโทรคมนาคมของผู้ประกอบการท่ีให้บริการอยู่ก่อนแล้วก่อนการประกาศใช้ พรบ. การประกอบ

กิจการโทรคมนาคม เง่ือนไขในการออกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม หลักเกณฑ์เก่ียวกับการใช้และเช่ือมต่อโครงข่าย

โทรคมนาคม และการคุ้มครองผู้ใช้บริการ โดย กทช. จะเป็นองค์กรที่มีอํานาจหน้าที่รับผิดชอบในการบงัคบัใช้ พรบ. การประกอบกิจการ

โทรคมนาคม รวมทัง้กําหนดกฎระเบียบท่ีออกภายใต้ พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์สาธารณะ ปัจจบุนั กทช. ได้

ออกประกาศและกฎระเบียบต่าง ๆ หลายฉบบั รวมถึงกฎระเบียบเก่ียวกบัการใช้และเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมและเง่ือนไขในการ

ออกใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ทัง้นี ้กทช. ได้ออกใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมให้แก่ผู้ประกอบการแล้วหลาย

ราย รวมถึง กสท. และทีโอทีซึง่ได้รับใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีหนึง่และแบบที่สามเม่ือวนัท่ี 4 สิงหาคม 2548 

(2) รัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย 

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

อํานาจการปกครองประเทศ และในวนัเดียวกันได้ออกประกาศ คปค. ฉบบัที่ 3 ยกเลิกรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 

อย่างไรก็ดี การยกเลิกรัฐธรรมนูญดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อ พรบ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ี และ พรบ. การประกอบกิจการ

โทรคมนาคม ซึง่ยงัคงมีผลใช้บงัคบัตอ่ไป กทช. จึงยงัคงมีอํานาจในการกํากบัดแูลและปฏิบติัตามอํานาจและหน้าท่ีภายใต้ พรบ. องค์กร

จดัสรรคลื่นความถ่ี และ พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม ต่อมาในวนัท่ี 24 สิงหาคม 2550 ได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 ซึง่มาตรา 47 แห่งรัฐธรรมนญูฉบบัดงักลา่วได้ยํา้หลกัการเดิมเก่ียวกบัคลื่นความถ่ีวิทยโุดยกําหนดให้คลื่น

ความถ่ีวิทยเุป็นทรัพยากรสื่อสารของชาติเพ่ือประโยชน์สาธารณะ และกําหนดให้มีการจดัตัง้องค์กรอิสระองค์กรหนึง่เพ่ือทําหน้าที่จดัสรร

คลื่นความถ่ีและกํากับดูแลการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ปัจจุบันยังมิได้มีการจัดตัง้

องค์กรอิสระดังกล่าวขึน้ ดังนัน้ กทช. จึงยังคงมีอํานาจตามกฎหมายในการกํากับดูแลกิจการโทรคมนาคมต่อไป (โปรดพิจารณา

รายละเอียดเพ่ิมเติมในข้อ 2.1.3(ก) – กิจการโทรคมนาคมอยู่ในช่วงระยะเวลาการเปลี่ยนแปลงและมีความไม่ชัดเจนในกฎระเบียบท่ี

เก่ียวข้อง) 

(ค) กทช. 

กทช. มีหน้าที่ควบคมุดแูลการประกอบกิจการโทรคมนาคม โดยมีหน้าที่ท่ีสําคญัดงัตอ่ไปนี ้

• กําหนดนโยบายและจดัทําแผนแม่บทกิจการโทรคมนาคมและแผนความถ่ีวิทย ุ

• พิจารณาอนญุาตและกํากบัดแูลการใช้คลื่นความถ่ีเพ่ือกิจการโทรคมนาคม 

• พิจารณาอนญุาตและกํากบัดแูลการประกอบกิจการโทรคมนาคม 

• กําหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกบัการขอรับใบอนญุาตการประกอบกิจการโทรคมนาคม เง่ือนไข และคา่ธรรมเนียมใบอนญุาต 

• กําหนดมาตรฐานและลกัษณะพงึประสงค์ด้านเทคนิคของกิจการโทรคมนาคม 

• กําหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการเช่ือมตอ่ระหวา่งโครงข่ายโทรคมนาคม 

• กําหนดโครงสร้างและอตัราขัน้สงูของค่าธรรมเนียมและค่าบริการในกิจการโทรคมนาคม รวมถึงหลกัเกณฑ์และวิธีการเรียกเก็บ

คา่ตอบแทนการใช้หรือเช่ือมตอ่โครงข่าย 

• จดัทําแผนเลขหมายโทรคมนาคมและจดัสรรเลขหมายโทรคมนาคมให้แก่ผู้ให้บริการ 

• กําหนดมาตรการให้มีการแข่งขนัโดยเสรีอย่างเป็นธรรมในกิจการโทรคมนาคม  

• กําหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการในการคุ้มครองสิทธิของผู้ใช้บริการโทรคมนาคม 
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(ง) ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 

(1) ผู้ประกอบการรายปัจจบุนั 

แม้ พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม จะกําหนดให้ผู้ประสงค์จะประกอบกิจการโทรคมนาคมต้องได้รับใบอนญุาตจาก กทช. แต่ผู้

ประกอบกิจการโทรคมนาคมตามมาตรา 80 แห่ง พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม สามารถประกอบกิจการโทรคมนาคมต่อไปได้

โดยไม่ต้องขอรับใบอนญุาตจาก กทช. 

มาตรา 80 แห่ง พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม กําหนดให้บคุคลท่ีเป็นคูส่ญัญากบั กสท. หรือทีโอที ซึง่ให้บริการโทรคมนาคมอยู่

ก่อนวนัที่ พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม มีผลใช้บงัคบั ยงัคงมีสิทธิประกอบกิจการโทรคมนาคมตามขอบเขตและสิทธิท่ีมีอยู่เดิม

ตามสญัญาจนกว่าการอนุญาตหรือสญัญาดังกล่าวจะสิน้สุดลง ดังนัน้ บริษัทในฐานะคู่สญัญาร่วมการงานจึงมีสิทธิในการประกอบ

กิจการโทรคมนาคมตามสญัญาร่วมการงานได้โดยไม่ต้องได้รับใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมจาก กทช. ทัง้นี ้จนกว่าสญัญา

ร่วมการงานจะสิน้สดุลง นอกจากนี ้มาตรา 80 แห่ง พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม ยงักําหนดเพ่ิมเติมวา่ ผู้ประกอบการอาจเข้า

ทําความตกลงกบั กสท. หรือทีโอทีเพ่ือแก้ไขหรือแปรสญัญาร่วมการงานดงักล่าวเพ่ือขอรับใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมจาก 

กทช. ตาม พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม และในกรณีท่ีมีการแปรสญัญาร่วมการงานและมีการขอใบอนุญาตดงักล่าว กทช. 

จะต้องดําเนินการออกใบอนุญาตให้กับผู้ประกอบการรายนัน้ ๆ โดยให้สิทธิในการประกอบกิจการโทรคมนาคมภายใต้ขอบเขตการ

ให้บริการเดิมท่ีผู้ประกอบการและ กสท. หรือทีโอทีได้ตกลงกนัไว้ในสญัญาร่วมการงาน ตลอดจนให้อายขุองใบอนญุาตประกอบกิจการ

โทรคมนาคมมีระยะเวลาตามอายุของสญัญาร่วมการงานท่ีเหลืออยู่ ทัง้นี ้เท่าที่ไม่ขดัหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่ง พรบ. การประกอบ

กิจการโทรคมนาคม 

(2) ผู้ประกอบการรายใหม่ 

ภายใต้ พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม บุคคลใดท่ีประสงค์จะประกอบกิจการโทรคมนาคมนอกเหนือจากการให้บริการ

โทรคมนาคมท่ีมีอยู่ดงักลา่วแล้วตามมาตรา 80 แห่ง พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม จะต้องขอรับใบอนญุาตจาก กทช. 

พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม กําหนดให้มีใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 3 แบบด้วยกนั ดงันี ้

• ใบอนญุาตแบบที่หนึง่ ได้แก่ ใบอนญุาตสําหรับผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ประสงค์จะประกอบกิจการโทรคมนาคมในประเทศ

ไทยแต่ไม่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง และเป็นกิจการท่ี กทช. เห็นว่ามีลกัษณะสมควรให้มีการบริการได้โดยเสรี โดย กทช. จะต้อง

ออกใบอนญุาตให้ผู้ขอรับใบอนญุาตทกุรายท่ีมีคณุสมบติัครบถ้วนในการประกอบกิจการโทรคมนาคมที่จดัอยู่ในประเภทนี ้

• ใบอนญุาตแบบท่ีสอง ได้แก่ ใบอนญุาตสําหรับผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมท่ีประสงค์จะให้บริการด้านโทรคมนาคมจํากดัเฉพาะ

กลุ่มบุคคล หรือเป็นการประกอบกิจการโทรคมนาคมท่ีไม่มีผลกระทบโดยนัยสําคญัต่อการแข่งขนัโดยเสรีอย่างเป็นธรรมหรือต่อ

ประโยชน์สาธารณะและผู้บริโภค กทช. จะต้องออกใบอนญุาตให้กบัผู้ขอรับใบอนญุาตท่ีจดัอยู่ในประเภทนีห้ากผู้ขอรับใบอนญุาต

นัน้ได้ปฏิบติัถกูต้องครบถ้วนตามหลกัเกณฑ์มาตรฐานที่ กทช. กําหนด 

• ใบอนุญาตแบบท่ีสาม ได้แก่ ใบอนุญาตสําหรับผู้ ประกอบกิจการโทรคมนาคมท่ีมีโครงข่ายเป็นของตนเองและเป็นกิจการ

โทรคมนาคมท่ีมีวตัถปุระสงค์ในการให้บริการแก่บุคคลทัว่ไปจํานวนมาก หรือเป็นการให้บริการท่ีอาจมีผลกระทบโดยนยัสําคญัต่อ

การแข่งขนัโดยเสรีอย่างเป็นธรรม หรืออาจกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ หรือมีเหตจํุาเป็นตอ่การคุ้มครองผู้บริโภคเป็นพิเศษ กทช. 

มีดลุพินิจในการพิจารณาออกใบอนญุาตนีใ้ห้กบัผู้ขอรับใบอนญุาต 

เพ่ือความโปร่งใสในการออกใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคม มาตรา 8 แห่ง พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม กําหนดให้ 

กทช. ประกาศกําหนดหลกัเกณฑ์การอนญุาตโดยเปิดเผยเป็นการทัว่ไปไว้ลว่งหน้าเพ่ือให้ผู้ ท่ีประสงค์จะประกอบกิจการได้ทราบลว่งหน้า

เก่ียวกับคุณสมบติัของผู้ขอรับใบอนุญาต รวมทัง้ทราบถึงขอบเขตการประกอบกิจการโทรคมนาคมในแต่ละประเภท และวิธีการขอรับ
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และการพิจารณาในการออกใบอนุญาต ซึ่งในปัจจุบัน กทช. ได้ประกาศกําหนดหลกัเกณฑ์การออกใบอนุญาตการประกอบกิจการ

โทรคมนาคมทัง้สามประเภทแล้ว  

(จ) การจัดสรรคล่ืนความถี 

ก่อนท่ี พรบ. องค์กรจดัสรรคลื่นความถ่ี จะมีผลใช้บงัคบั กรมไปรษณีย์โทรเลขเป็นหน่วยงานของรัฐท่ีมีอํานาจในการจดัสรรและบริหาร

คลื่นความถ่ี แต่ภายหลงัจากท่ี พรบ. องค์กรจดัสรรคลื่นความถ่ี มีผลใช้บงัคบัแล้ว อํานาจหน้าท่ีของกรมไปรษณีย์โทรเลขในการจดัสรร

และบริหารคลื่นความถ่ีดงักล่าวเป็นอนัสิน้สดุลง โดย พรบ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ี ได้กําหนดให้ กทช. และคณะกรรมการร่วม (ซึ่ง

ประกอบด้วย กทช. และ กสช.) เป็นผู้จัดสรรและบริหารคลื่นความถ่ีแทน โดยคณะกรรมการร่วมมีหน้าท่ีใน การกําหนดนโยบายและ

จดัทําแผนแม่บทสําหรับการบริหารคลื่นความถ่ี การกําหนดการจดัสรรคลื่นความถ่ีระหว่างคลื่นความถ่ีท่ีใช้ในกิจการวิทยโุทรคมนาคม 

กิจการวิทยกุระจายเสียง และวิทยโุทรทศัน์ และการกําหนดหลกัเกณฑ์การใช้คลื่นความถ่ีให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและปราศจาก

การรบกวนซึง่กนัและกนัทัง้ในกิจการประเภทเดียวกนัและตา่งประเภท ทัง้นี ้การจดัตัง้คณะกรรมการร่วมระหว่าง กทช. และ กสช. นัน้ไม่

กระทบต่อสิทธิของบริษัทในการประกอบกิจการโทรคมนาคมตามสญัญาร่วมการงานโดยตรง เน่ืองจากสิทธิของบริษัทในการประกอบ

กิจการโทรคมนาคมตามสญัญาร่วมการงานได้รับการคุ้มครองตามมาตรา 80 แห่ง พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม และมาตรา 

335 (2) แห่งรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 (ในปัจจบุนัคือมาตรา 305 (1) แห่งรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 

2550) 

ในปัจจบุนั แม้คณะกรรมการร่วมระหว่าง กทช. และ กสช.จะยงัไม่ได้จดัตัง้ขึน้และยงัมิได้มีการจดัทําแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถ่ี

และตารางกําหนดคลื่นความถ่ีแห่งชาติ แต่คณะกรรมการกฤษฎีกาได้ให้ความเห็นว่า กทช. สามารถท่ีจะจัดทําแผนแม่บทกิจการ

โทรคมนาคมและแผนความถ่ีวิทยไุด้ และสามารถนํามาเป็นหลกัในการอนญุาตให้บุคคลใดใช้คลื่นความถ่ีสําหรับการประกอบกิจการ

โทรคมนาคมได้ต่อไป ซึ่งต่อมา กทช. ได้ประกาศใช้ประกาศ กทช. ว่าด้วยการโอนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีและการให้ผู้อื่นร่วมใช้

คลื่นความถ่ีในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2550 ทําให้ในปัจจุบนัมีผู้ประกอบการบางรายได้ร้องขอให้ กทช. อนุญาตให้ตนสามารถโอน

และรับโอนคลื่นความถ่ีระหว่างกนัได้ นอกจากนี ้ผู้ประกอบการบางรายได้ร้องขอให้ กทช. อนญุาตให้ตนเข้าใช้คลื่นความถ่ีแทนที่บริษัท

ในบางคลื่นความถ่ี และในขณะเดียวกนับริษัทก็ได้สงวนสิทธิขอใช้คลื่นความถ่ีแทนท่ีผู้ประกอบการรายอื่นเช่นกนั ซึง่ขณะนีเ้ร่ืองการขอ

ใช้คลื่นความถ่ีแทนที่ระหว่างผู้ประกอบการดงักล่าวยงัอยู่ในระหว่างการพิจารณาของ กทช. เม่ือวนัที่ 22 กุมภาพนัธ์ 2553 กทช. ได้มี

ประกาศ กทช. เร่ืองแผนการกําหนดและจดัสรรคลื่นความถ่ีใหม่ เพ่ือเป็นแนวทางในการกําหนดและจดัสรรคลื่นความถ่ีให้เกิดประโยชน์

สงูสดุต่อไป ซึ่งประกาศฉบบันีอ้อกตามความในประกาศ กทช. ว่าด้วยการโอนใบอนญุาตให้ใช้คลื่นความถ่ีและการให้ผู้อื่นร่วมใช้คลื่น

ความถ่ีในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2550 ซึง่กําหนดให้คณะกรรมการกําหนดและจดัสรรคลื่นความถ่ีใหม่ต้องดําเนินการศกึษาและจดัทํา

แผนการกําหนดและจดัสรรคลื่นความถ่ีใหม่เพ่ือเสนอตอ่ กทช. 

(ฉ) การกาํหนดอัตราค่าบริการและการควบคุมราคา 

พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม และ พรบ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ี กําหนดให้ กทช. รับผิดชอบการกําหนดโครงสร้างอตัรา

ค่าบริการสําหรับกิจการโทรคมนาคม รวมทัง้ให้มีอํานาจในการกําหนดมาตรการต่าง ๆ เพ่ือป้องกนัการผกูขาดหรือการแข่งขนัท่ีไม่เป็น

ธรรมในการประกอบกิจการโทรคมนาคม นอกจากนี ้กทช. ยังมีอํานาจในการกําหนดอัตราขัน้สูงของค่าบริการสําหรับกิจการ

โทรคมนาคม ทัง้นี ้ตามลักษณะและประเภทของกิจการโทรคมนาคมท่ีได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ ซึ่งผู้ รับใบอนุญาตประกอบ

กิจการโทรคมนาคมจะเรียกเก็บค่าบริการนอกเหนือหรือเกินกว่าอตัราขัน้สงูของค่าบริการท่ี กทช. กําหนดไม่ได้ และจะต้องไม่เป็นการ

กําหนดอัตราค่าบริการในลักษณะท่ีเป็นการกีดกันทางการค้าซึ่งจะมีผลเป็นการจํากัดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม โดยต้องเรียกเก็บ

คา่บริการดงักลา่วจากผู้ใช้บริการของตนในอตัราเดียวกนัสําหรับบริการโทรคมนาคมลกัษณะหรือประเภทเดียวกนั 

เม่ือวนัที่ 28 กนัยายน 2549 กทช. ได้ออกประกาศ กทช. เร่ือง อตัราขัน้สงูของค่าบริการและการเรียกเก็บเงินคา่บริการลว่งหน้าในกิจการ

โทรคมนาคม พ.ศ. 2549 โดยประกาศดงักล่าวกําหนดให้ค่าบริการท่ีผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมเรียกเก็บจริงจากผู้ใช้บริการ ณ วนัท่ี

ประกาศดงักล่าวมีผลใช้บงัคบัเป็นอตัราขัน้สงูจนกว่า กทช. จะประกาศกําหนดอตัราขัน้สงูใหม่เป็นอย่างอื่นต่อไป (ในปัจจบุนั กทช. ยงั
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ไม่ได้กําหนดอตัราขัน้สงูใหม่เป็นอย่างอื่น) อนึ่ง อตัราขัน้สงูของค่าบริการท่ีบริษัทเรียกเก็บจากผู้ ใช้บริการในปัจจุบนัเป็นอตัราท่ีเป็นไป

ตามโครงสร้างท่ีทีโอทีเป็นผู้ กําหนด และ กสท. ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบให้บริษัทใช้อตัราดงักล่าวในการเรียกเก็บจากผู้ ใช้บริการ 

ดงันี ้

(1) การเรียกภายในรหสัพืน้ท่ีบริการเดียวกนั คิดอตัราคา่ใช้บริการตามระยะเวลาท่ีใช้บริการในอตัรานาทีละ 3 บาท 

(2) การเรียกภายในรหสัพืน้ท่ีบริการติดกนั คิดอตัราคา่ใช้บริการตามระยะเวลาท่ีใช้บริการในอตัรานาทีละ 8 บาท 

(3) การเรียกภายในรหสัพืน้ท่ีบริการท่ีไม่ติดกนั คิดอตัราคา่ใช้บริการตามระยะเวลาท่ีใช้บริการในอตัรานาทีละ 12 บาท 

นอกจากอตัราค่าบริการจะต้องไม่สงูเกินกว่าอตัราขัน้สงูดงักล่าวแล้ว อตัราค่าบริการจะต้องไม่มีลกัษณะเป็นการกีดกนัทางการค้าซึง่มี

ผลเป็นการจํากัดการแข่งขนั และจะต้องเรียกเก็บจากผู้ ใช้บริการของผู้ ให้บริการในอตัราเดียวกันสําหรับการให้บริการในลกัษณะหรือ

ประเภทเดียวกนั 

ตามสญัญาร่วมการงาน บริษัทมีสิทธิในการกําหนดอตัราคา่บริการของบริษัท โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก กสท. ซึง่ในอดีต กสท. 

ได้ให้ความเห็นชอบในเร่ืองดงักล่าวเสมอมา อย่างไรก็ดี ตามสญัญาร่วมการงานนี ้บริษัทมีสิทธิที่จะจดัรายการส่งเสริมการขายโดยการ

ลดหรือยกเว้นการเรียกเก็บคา่ใช้บริการหรือคา่ธรรมเนียมได้ตามความเหมาะสมของสภาวะตลาด  

ภายใต้ พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม กสท. ไม่มีสิทธิผกูขาดหรือกํากบัดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคมอีกต่อไป ดงันัน้ 

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอตัราคา่ธรรมเนียมท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคต บริษัทจะต้องแจ้งให้ กทช. ทราบก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงในกรณี

ที่เป็นการเปลี่ยนแปลงอตัราไม่เกินกว่าอตัราขัน้สงูที่กําหนด หรือได้รับอนมุติัจาก กทช. ก่อนในกรณีที่เป็นการเปลี่ยนแปลงอตัราเกินกว่า

อตัราขัน้สงูท่ี กทช. กําหนด 

(ช) ข้อกาํหนดเกี่ยวกับการใช้และเช่ือมต่อโครงข่าย (Access and Interconnection) 

กทช. มีอํานาจในการกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการใช้และเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมในประเทศไทย การเช่ือมต่อ

โครงข่าย หมายถึง การเช่ือมตอ่ระหวา่งโครงข่ายอย่างน้อย 2 โครงข่าย อนัจะทําให้ผู้ ใช้บริการสามารถเช่ือมสญัญาณโทรคมนาคมจาก

โครงข่ายหนึ่งไปยงัอีกโครงข่ายหนึ่งได้ ส่วนการใช้โครงข่าย คือ การท่ีผู้ ให้บริการรายหนึ่งใช้โครงข่ายของผู้ ให้บริการอีกรายหนึ่งสําหรับ

การให้บริการของตน  

พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม กําหนดให้ผู้ประกอบการกําหนดอตัราค่าตอบแทนหรือค่าบริการในการใช้และเช่ือมต่อโครงข่าย

อย่างสมเหตสุมผลและเป็นธรรมตอ่ผู้ขอใช้หรือขอเช่ือมตอ่โครงข่ายโทรคมนาคมทกุราย 

นอกจากนี ้พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม ยงัได้กําหนดให้ผู้ รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมท่ีมีโครงข่ายเป็นของ

ตนเองต้องยินยอมให้ผู้ รับใบอนญุาตรายอื่น ๆ ใช้หรือเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมของตนตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ี กทช. กําหนด 

ซึง่ผู้ รับใบอนญุาตท่ีมีโครงข่ายเป็นของตนเองจะปฏิเสธไม่ให้ใช้โครงข่ายได้ก็ต่อเม่ือพิสจูน์ได้ว่าโครงข่ายท่ีตนมีอยู่ไม่เพียงพอแก่การให้

ผู้ รับใบอนญุาตรายอื่นใช้โครงข่ายได้ การให้ใช้โครงข่ายดงักลา่วอาจเป็นผลให้เกิดปัญหาด้านเทคนิคท่ีก่อให้เกิดการรบกวนหรือเป็นเหตุ

ขดัขวางการโทรคมนาคมได้ หรือกรณีอื่นที่ กทช. ประกาศกําหนด 

อนึง่ เม่ือวนัที่ 17 พฤษภาคม 2549 กทช. ได้ออกประกาศ กทช. วา่ด้วยการใช้และเช่ือมตอ่โครงข่ายโทรคมนาคม โดยมีสาระสําคญัดงันี ้

(1) ผู้ประกอบการกิจการโทรคมนาคมมีหน้าท่ีต้องจัดทําข้อเสนอการใช้และเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ซึ่งประกอบด้วย

ข้อกําหนดและเง่ือนไขหลกัในการให้ผู้ประกอบการรายอื่นใช้หรือเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมของตน อาทิ อตัราค่าตอบแทน

ในการใช้หรือเช่ือมตอ่โครงข่าย 

(2) ผู้ประกอบการกิจการโทรคมนาคมมีอิสระในการเจรจาตอ่รองข้อกําหนดและเง่ือนไขในการใช้และเช่ือมตอ่โครงข่ายโทรคมนาคม 

โดยเง่ือนไขดงักลา่วต้องไม่ขดัหรือแย้งกบัหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการที่ กทช. ประกาศกําหนด และไม่เป็นการเลือกปฏิบติั 
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(3) ภายหลังจากท่ีผู้ประกอบการกิจการโทรคมนาคมเข้าทําสัญญาเช่ือมต่อโครงข่ายกับคู่สัญญาเรียบร้อยแล้ว ผู้ประกอบการ

จะต้องนําส่งสําเนาสัญญาดังกล่าวให้แก่ กทช. ภายใน 10 วันนับแต่วันท่ีคู่สัญญาทุกฝ่ายได้ลงนามในสัญญา พร้อมแจ้ง

รายละเอียดของเง่ือนไขในสญัญาท่ีแตกต่างจากข้อเสนอการใช้และเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ทัง้นี ้หาก กทช. เห็นว่า

สญัญาเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมดังกล่าวไม่เป็นไปตาม พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม หรือขัดต่อกฎหมายอื่น 

กทช. อาจสัง่ให้ดําเนินการแก้ไขสญัญาเช่ือมตอ่โครงข่ายโทรคมนาคมภายในระยะเวลาที่กําหนด 

เม่ือวนัที่ 24 สิงหาคม 2549 กทช. ได้ให้ความเห็นชอบในหลกัการต่อข้อเสนอการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมของบริษัท ต่อมาบริษัท

ได้ทําการปรับปรุงข้อเสนอการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมดงักล่าวตามคําสัง่ของ กทช. และเม่ือวนัที่ 14 กมุภาพนัธ์ 2551 กทช. ได้มี

มติเห็นชอบตอ่ข้อเสนอการเช่ือมตอ่โครงข่ายโทรคมนาคมของบริษัทที่ได้มีการแก้ไขปรับปรุงดงักลา่วอีกครัง้หนึง่ 

บทบญัญัติแห่ง พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม เก่ียวกบัการใช้และการเช่ือมตอ่โครงข่ายโทรคมนาคมและประกาศ กทช. วา่ด้วย

การใช้และเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม มีวตัถุประสงค์ในการเสริมสร้างความโปร่งใสและการแข่งขนัโดยเสรีและอย่างเป็นธรรมใน

กิจการโทรคมนาคม ซึง่ต่างจากการกํากบัดแูลภายใต้กฎหมายเดิมท่ีคู่สญัญาสามารถเข้าทําสญัญาการเช่ือมต่อโครงข่ายได้โดยไม่ต้อง

อยู่ภายใต้บทบัญญัติและการกํากับดูแลของกฎหมายและองค์กรอิสระใด ๆ ทัง้นี ้ในการกํากับดูแลภายใต้กฎหมายเดิม บริษัทและ

ผู้ประกอบการรายอื่น (ได้แก่ ทรูมฟู ดีพีซี และฮทัชิสนั) ต้องประกอบกิจการโทรคมนาคมภายใต้การกํากบัดแูลของ กสท. และต้องชําระ

ค่าเช่ือมโยงโครงข่ายโทรคมนาคมของทีโอที (Access Charge) ให้แก่ทีโอทีแต่เพียงฝ่ายเดียวโดยไม่มีสิทธิเรียกร้องเก็บค่าเช่ือมโยง

โครงข่ายจากทีโอทีแต่อย่างใด แต่ในปัจจุบันผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมทุกรายมีสิทธิเท่าเทียมกันในการประกอบกิจการภายใต้

หลกัการแห่งการแข่งขนัโดยเสรีและอย่างเป็นธรรม โดยการใช้และเช่ือมต่อโครงข่ายระหว่างผู้ประกอบการต้องดําเนินไปโดยสอดคล้อง

กับ พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม และประกาศ กทช. ว่าด้วยการใช้และเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ซึ่งกําหนดให้

ผู้ประกอบการท่ีมีโครงข่ายเป็นของตนเองต้องอนญุาตให้ผู้ประกอบการรายอื่นเข้าเช่ือมต่อโครงข่ายกบัโครงข่ายของตนได้ โดยกําหนด

อตัราค่าตอบแทนหรือคา่บริการที่อิงต้นทนุและไม่เลือกปฏิบติั บริษัทเช่ือว่าการเปลี่ยนแปลงกฎหมายการประกอบกิจการโทรคมนาคมมี

ผลให้ทัง้ กสท. และทีโอทีมีหน้าที่ต้องปฏิบติัตามบทบญัญัติและกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง ดงักลา่วข้างต้น และบริษัทยงัมีสิทธิในการเข้าทํา

สญัญาเช่ือมต่อโครงข่ายเพ่ือเรียกเก็บค่าบริการจากผู้ประกอบการรายอื่นท่ีเช่ือมต่อโครงข่ายกบัโครงข่ายของบริษัท บริษัทเช่ือวา่อตัรา

ค่าเช่ือมโยงโครงข่ายของทีโอที (Access Charge) ตามข้อตกลงเช่ือมโยงโครงข่ายที่จดัทําขึน้ภายใต้กฎหมายเดิมนัน้ไม่สอดคล้องกับ

หลักการการแข่งขันโดยเสรีและอย่างเป็นธรรมตาม พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม และประกาศ กทช. ว่าด้วยการใช้และ

เช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม และไม่ควรใช้บงัคบัได้อีกต่อไป เว้นแต่คู่สญัญาจะได้ตกลงแก้ไขข้อกําหนดต่าง ๆ ให้สอดคล้องกบัการ

เปลี่ยนแปลงของกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง  

ดงันัน้ ในวนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2549 บริษัทได้แจ้งให้ ทีโอที และ กสท. ทราบวา่อตัราและการจดัเก็บค่าเช่ือมโยงภายใต้สญัญาเช่ือมโยง

โครงข่ายเป็นการกระทําที่ขัดและแย้งต่อกฎหมายในปัจจุบัน ทัง้นี ้เน่ืองจากภายใต้สัญญาเช่ือมโยงโครงข่ายดังกล่าว ทีโอทีเป็นผู้ มี

อํานาจแต่เพียงฝ่ายเดียวในการเรียกเก็บค่าตอบแทนการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ทัง้ท่ีตาม พรบ. การประกอบกิจการ

โทรคมนาคม ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมท่ีมีโครงข่ายทกุรายย่อมมีสิทธิในการเรียกเก็บค่าเช่ือมต่อโครงข่ายได้ นอกจากนี ้อตัราการ

เรียกเก็บค่าเช่ือมโยงโครงข่ายโทรคมนาคมของทีโอทีตามข้อตกลงเช่ือมโยงโครงข่ายก็ไม่ได้สะท้อนถึงต้นทนุท่ีแท้จริง อีกทัง้ยงัก่อให้เกิด

ความไม่เท่าเทียมกันระหว่างผู้ประกอบการ และในวนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2549 บริษัทได้เข้าทําสญัญาเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม

กับทรูมูฟเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ดังนัน้ บริษัทจึงไม่อาจชําระค่าเช่ือมโยงโครงข่ายให้แก่ทีโอทีในอัตราเดิมได้อีกต่อไปเพราะการกระทํา

ดงักล่าวเท่ากับเป็นการเลือกปฏิบติัอนัจะเป็นผลเสียต่อทรูมฟู อย่างไรก็ดี บริษัทยินดีท่ีจะชําระค่าตอบแทนให้แก่ทีโอทีในอตัราใหม่ท่ี

สอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์ที่กฎหมายกําหนด กลา่วคือ ในอตัราที่บริษัทและทีโอทีจะได้ตกลงร่วมกนัโดยสจุริตหรือในอตัราที่ กทช. กําหนด 

ปัจจุบันทีโอทียงัไม่ได้เข้าลงนามในสญัญาเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมกับบริษัทและได้ปฏิเสธไม่รับชําระเงินค่าเช่ือมต่อโครงข่าย

โทรคมนาคมท่ีบริษัทนําส่ง (คํานวณจากอัตราค่าเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมตามท่ีระบุไว้ในข้อเสนอการเช่ือมต่อโครงข่าย

โทรคมนาคมของทีโอที และข้อเสนอการเช่ือมตอ่โครงข่ายโทรคมนาคมของบริษัท ซึง่ได้รับความเห็นชอบในหลกัการจาก กทช.) 
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อนึง่ เน่ืองจากทีโอทีไม่เข้าทําสญัญาเช่ือมตอ่โครงข่ายโทรคมนาคมกบับริษัทให้แล้วเสร็จภายในเวลาท่ีประกาศ กทช. ท่ีเก่ียวข้องกําหนด

จึงถือได้ว่ามีข้อพิพาทเกิดขึน้ บริษัทจึงได้ใช้สิทธินําเร่ืองดงักล่าวเข้าสู่กระบวนการระงบัข้อพิพาทตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีประกาศ 

กทช. กําหนด ซึ่งต่อมาเม่ือวนัที่ 18 มิถนุายน 2550 กทช. ได้มีคําชีข้าดข้อพิพาทดงักล่าว (คําชีข้าดข้อพิพาทที่ 1/2550) ชีข้าดให้ทีโอที

เข้าเจรจาทําสญัญาเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมกับบริษัท แต่เน่ืองจากทีโอทียงัคงปฏิเสธไม่เข้าเจรจาทําสญัญาเช่ือมต่อโครงข่าย

โทรคมนาคมกบับริษัท ดงันัน้ เม่ือวนัที่ 8 พฤศจิกายน 2550 บริษัทจึงได้แจ้งต่อทีโอทีว่าบริษัทจะชําระค่าเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม

ให้แก่ทีโอทีนับแต่วนัที่ทีโอทีเข้าทําสญัญาเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมกับบริษัทและตกลงเร่ืองอตัราและการชําระแล้วเสร็จเท่านัน้ 

รวมถึงได้แจ้งยกเลิกข้อตกลงการเช่ือมโยงโครงข่ายโทรคมนาคมเดิมทัง้สองฉบบัอีกครัง้หนึง่ด้วย 

อย่างไรก็ดี เน่ืองจาก กทช. ได้มีคําชีข้าดให้ทีโอทีเข้าเจรจาทําสญัญาเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมกบับริษัท และเลขาธิการ กทช. ได้

กําหนดค่าปรับในกรณีท่ีทีโอทีฝ่าฝืนคําชีข้าดดังกล่าว ทีโอทีจึงเข้าเจรจาทําสัญญาเช่ือมต่อโครงข่ายกับบริษัท แต่ในการเจรจา 

ทีโอทีและบริษัทไม่สามารถตกลงกนัเร่ืองเลขหมายโทรคมนาคมท่ีจะเช่ือมต่อ กทช. จึงได้มีคําชีข้าดข้อพิพาทท่ี 4/2551 ชีข้าดว่าการทํา

สญัญาเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมจะต้องครอบคลุมเลขหมายโทรคมนาคมทัง้หมดท่ีบริษัทมีสิทธินําออกให้บริการโดยชอบด้วย

กฎหมาย ในกรณีท่ีคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติตามคําชีข้าดข้อพิพาทนีใ้ห้ถือว่าการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมระหว่างบริษัท

และทีโอทีเป็นไปตามเง่ือนไขและข้อตกลงท่ีคู่กรณีทัง้สองฝ่ายสามารถเจรจาตกลงร่วมกนัได้แล้ว ทัง้นี ้ตามท่ี กทช. ชีข้าดจนกวา่จะได้มี

การทําสญัญาเสร็จเรียบร้อย ตอ่มาบริษัทได้มีหนงัสือแจ้ง เลขาธิการ กทช. เพ่ือขอให้ออกมาตรการบงัคบัทางปกครองให้ทีโอทีลงนามใน

สญัญาเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2552 เลขาธิการ กทช. แจ้งให้บริษัททราบว่ามาตรการบงัคบัทางปกครอง

ตามท่ีบริษัทร้องขอนัน้ไม่อยู่ในอํานาจของ เลขาธิการ กทช. บริษัทจึงได้อทุธรณ์คําสัง่ดงักล่าวของเลขาธิการ กทช. ต่อ กทช. และขอให้ 

กทช. กําหนดมาตรการบงัคบัทางปกครองด้วย เม่ือวนัท่ี 20 มกราคม 2553 กทช. ได้มีมติตามท่ีบริษัทร้องขอและมีคําสัง่ให้ เลขาธิการ 

กทช. ดําเนินการออกคําบังคับทางปกครองภายใน 15 วัน โดยแจ้งให้ทีโอทีเข้าทําสัญญาเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ซึ่งต่อมา 

เลขาธิการ กทช. ได้มีหนงัสือแจ้งให้ทีโอทีเข้าทําสญัญาเช่ือมตอ่โครงข่ายโทรคมนาคมกบับริษัทภายใน 15 วนันบัแตว่นัที่ได้รับหนงัสือ 

ในส่วนของค่าเช่ือมโยงโครงข่ายโทรคมนาคม (Access Charge) นัน้ ในวนัที่ 16 พฤศจิกายน 2550 ทีโอทีได้ยื่นฟ้องบริษัทและ กสท.ต่อ

ศาลแพ่ง เรียกร้องให้บริษัทและ กสท. ร่วมกนัชําระค่าเช่ือมโยงโครงข่าย (Access Charge) ช่วงระหว่างวนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2549 ถึง

วนัท่ี 31 ตุลาคม 2550 พร้อมดอกเบีย้และภาษีมูลค่าเพ่ิม รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 11,705 ล้านบาท และขอให้ชําระค่าเช่ือมโยงโครงข่าย 

(Access Charge) นับตัง้แต่วนัที่ 1 พฤศจิกายน 2550 เป็นต้นไป จนกว่าข้อตกลงระหว่างทีโอที กสท. และบริษัทจะสิน้สดุลง และให้

ชําระดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ 1.25 ต่อเดือนนับแต่วนัผิดนัดของแต่ละงวดจนกว่าจะชําระเสร็จสิน้ อนึ่ง เม่ือวนัที่ 3 พฤศจิกายน 2551 

ศาลแพ่งได้มีคําสัง่ให้จําหน่ายคดีออกจากสารบบความ เน่ืองจากเห็นวา่คดีนีอ้ยู่ในเขตอํานาจของศาลปกครอง คดีนีจ้งึเป็นอนัยติุ 

อย่างไรก็ดี ทีโอทีมีสิทธิท่ีจะนําคดีซึง่ศาลแพ่งได้มีคําสัง่ให้จําหน่ายออกจากสารบบความไปฟ้องต่อศาลปกครองได้ ในขณะนี ้บริษัทยงั

ไม่ได้รับแจ้งจากศาลปกครองว่าทีโอทีได้ยื่นฟ้องบริษัทในกรณีดงักล่าว (โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในข้อ 2.1.3(ค) – ความไม่

แน่นอนในเร่ืองข้อพิพาทเก่ียวกบัการชําระคา่เช่ือมตอ่โครงข่ายโทรคมนาคม) 

(ซ) กฎเกณฑ์เกี่ยวกบัการใช้เลขหมายโทรคมนาคม 

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

เป็นการยกเลิกประกาศ กทช. เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการจดัสรรเลขหมายโทรคมนาคมชัว่คราว โดยประกาศใหม่ได้บญัญติัให้ผู้ประกอบการ

สามารถใช้เลขหมายเดิมท่ีได้รับการจดัสรรได้ต่อไป ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ในประกาศใหม่ นอกจากนีป้ระกาศใหม่ยงักําหนด

หลกัเกณฑ์การจดัสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคมทัง้เลขหมายโทรคมนาคมพืน้ฐานและเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ พร้อมทัง้ได้

จดัตัง้คณะกรรมการเลขหมายโทรคมนาคมขึน้เป็นองค์กรท่ีปรึกษาของ กทช. ในการจดัสรรเลขหมายโทรคมนาคมให้แก่ผู้ประกอบการ 

(โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในข้อ 4.3.3 – การจดัหาเลขหมายโทรคมนาคม) 
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(ฌ) พันธะในการให้บริการโทรคมนาคมพืน้ฐานโดยทั่วถงึ (Universal Service Obligations) 

กทช. มีอํานาจในการกําหนดให้ผู้ รับใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพืน้ฐานดงัต่อไปนี ้คือ บริการ

โทรคมนาคมในพืน้ท่ีชนบทหรือพืน้ท่ีห่างไกลซึง่มีการให้บริการโทรคมนาคมไม่ทัว่ถึงหรือเพียงพอ รวมถึงบริการโทรคมนาคมสาธารณะ

สําหรับกลุ่มผู้ มีรายได้น้อย ตลอดจนบริการโทรคมนาคมสําหรับคนชรา คนพิการ เด็ก หรือผู้ ด้อยโอกาสในสงัคม การกําหนดให้ผู้ รับ

ใบอนุญาตจัดให้มีบริการโทรคมนาคมดงักล่าวจะต้องไม่ทําให้เกิดภาระแก่การลงทุนของผู้ รับใบอนุญาตเกินสมควรและต้องให้มีการ

ปฏิบัติโดยเท่าเทียมกันระหว่างผู้ รับใบอนุญาตท่ีประกอบกิจการโทรคมนาคมในลักษณะและประเภทเดียวกัน โดยในกรณีท่ีผู้ รับ

ใบอนญุาตรายใดไม่สามารถจดัให้มีบริการโทรคมนาคมตามท่ี กทช. กําหนดข้างต้น กทช. มีอํานาจท่ีจะกําหนดให้ผู้ รับใบอนญุาตราย

ดงักล่าวต้องจดัสรรรายได้ของตนให้แก่กองทนุพฒันากิจการโทรคมนาคมเพ่ือประโยชน์สาธารณะท่ีจดัตัง้ขึน้ตาม พรบ. องค์กรจดัสรร

คลื่นความถ่ี (“กองทุนพัฒนากิจการโทรคมนาคม”) โดยเงินของกองทนุดงักล่าวจะนําไปดําเนินการจดัให้มีการบริการโทรคมนาคม

พืน้ฐานโดยทัว่ถึงหรือนําไปใช้สนบัสนนุผู้ รับใบอนญุาตรายอื่นซึง่ได้จดัให้มีการบริการโทรคมนาคมพืน้ฐานโดยทัว่ถึง ทัง้นี ้ตามแนวทาง

การจดัสรรเงินกองทนุให้แก่ผู้ขอรับการจัดสรรท่ีกําหนดไว้ในระเบียบ กทช. ว่าด้วยการบริหารและการจดัสรรเงินกองทุนพฒันากิจการ

โทรคมนาคมเพ่ือประโยชน์สาธารณะ พ.ศ. 2549 อย่างไรก็ดี ตามประกาศ กทช. เร่ือง หลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการจัดให้มี

บริการโทรคมนาคมพืน้ฐานโดยทัว่ถึงและบริการเพ่ือสงัคม ลงวนัท่ี 2 สิงหาคม 2548 ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม

แบบที่สองและแบบท่ีสามที่ กทช. มอบหมายให้ดําเนินการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพืน้ฐานโดยทั่วถึงและบริการเพ่ือสังคมต้อง

รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีบริการดงักล่าวด้วยเงินลงทนุของผู้ รับใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมเอง ไม่สามารถขอรับ

เงินสนบัสนนุจากกองทนุพฒันากิจการโทรคมนาคม โดยหากผู้ รับใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สองหรือแบบที่สามราย

ใดไม่สามารถจดัให้มีบริการดงักล่าวได้ ผู้ รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมรายนัน้จะต้องจดัสรรเงินรายได้ก่อนหกัค่าใช้จ่าย

จากการประกอบกิจการโทรคมนาคมให้แก่กองทนุพฒันากิจการโทรคมนาคมตามอตัราท่ี กทช. กําหนด ซึง่ในปัจจบุนั คือ อตัราร้อยละ 4 

ตอ่ปี 

ทัง้นี ้กฎเกณฑ์ดงักล่าวของ กทช. ใช้บงัคบักบั บจ. ดีแทค เนทเวอร์ค ซึง่เป็นบริษัทย่อยของบริษัทโดยการถือหุ้นในอตัราสว่นร้อยละ 100 

ของทุนจดทะเบียนท่ีเรียกชําระแล้วทัง้หมดเน่ืองจาก บจ. ดีแทค เนทเวอร์ค ได้รับใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจให้บริการโทรศัพท์

ทางไกลระหวา่งประเทศจาก กทช. เม่ือเดือนกมุภาพนัธ์ 2550 และได้เร่ิมประกอบการแล้วตัง้แตว่นัท่ี 4 ธนัวาคม 2550  

เม่ือวนัที่ 6 ตลุาคม 2552 กทช. ได้ออกประกาศ กทช. หลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการจดัให้มีบริการโทรคมนาคมพืน้ฐานโดยทัว่ถึง

และบริการเพ่ือสังคม (ฉบับที่ 2) โดยมีสาระสําคัญคือ อนุญาตให้ผู้ รับใบอนุญาตสามารถนําค่าใช้จ่ายจากการซือ้หรือเช่าบริการ

โทรคมนาคมเพ่ือเป็นปัจจัยการผลิตหรือเป็นการขายส่งบริการ จากผู้ รับใบอนุญาตรายอื่น หรือท่ีจ่ายให้แก่ผู้ ให้บริการโทรคมนาคม

ตา่งประเทศ มาหกัจากฐานในการคํานวณรายได้เพ่ืออดุหนนุกองทนุพฒันากิจการโทรคมนาคมเพ่ือประโยชน์สาธารณะ 

(ญ) ข้อจาํกัดการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นต่างด้าวในบริษัทผู้ขอรับใบอนุญาต  

ข้อจํากดัการถือหุ้นของคนต่างด้าวท่ีกําหนดโดยบทบญัญัติแห่งกฎหมายและสญัญาแต่ละฉบบัจะแตกต่างกนั การละเมิดข้อจํากดัการ

ถือหุ้นของคนต่างด้าวตามท่ีกําหนดโดยกฎหมายหรือสัญญาดังกล่าวอาจทําให้มีการยกเลิกใบอนุญาตท่ีบริษัทได้รับ หรือบอกเลิก

สญัญาที่บริษัทเป็นคูส่ญัญา และ/หรืออาจเป็นผลให้บริษัทไม่สามารถประกอบกิจการได้อกีตอ่ไป 

ข้อจํากดัเก่ียวกบัการถือหุ้นของคนตา่งด้าวที่กําหนดโดยกฎหมายซึง่เก่ียวข้องกบับริษัท สรุปได้ดงันี ้

(1) ประมวลกฎหมายท่ีดิน ได้มีบทบญัญัติห้ามมิให้คนต่างด้าวถือครองท่ีดิน เว้นแต่จะได้รับอนญุาตตามกฎหมายเป็นการเฉพาะ 

ดงันัน้ คนต่างด้าวที่ถือครองท่ีดินโดยไม่ได้รับอนญุาตจะต้องจําหน่ายที่ดินดงักลา่วภายในระยะเวลาที่อธิบดีกรมท่ีดินกําหนดซึง่

ไม่น้อยกวา่ 180 วนัแตไ่ม่เกิน 1 ปี 
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“คนต่างด้าว” ตามประมวลกฎหมายท่ีดิน หมายรวมถึงบริษัทมหาชนจํากดัหรือบริษัทจํากดัท่ีมีบุคคลท่ีไม่มีสญัชาติไทยถือหุ้น

อยู่มากกวา่ร้อยละ 49 ของทนุจดทะเบียนหรือมีจํานวนผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นบคุคลที่ไม่มีสญัชาติไทยเกินกว่ากึ่งหนึง่ของจํานวนผู้ ถือหุ้น

ทัง้หมด 

(2) พรบ. การประกอบธุรกิจของคนตา่งด้าว ได้กําหนดห้ามมิให้ “คนตา่งด้าว” (ตามคํานิยามท่ีกําหนดไว้ใน พรบ. การประกอบธุรกิจ

ของคนต่างด้าว) ประกอบธุรกิจบางประเภท รวมถึงการให้บริการโทรคมนาคมซึ่งถือเป็นธุรกิจบริการท่ีคนต่างด้าวไม่สามารถ

ประกอบธุรกิจได้ เว้นแต่จะได้รับอนญุาตจากอธิบดีกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ก่อน เท่าท่ีบริษัททราบยงัไม่เคยมี

ผู้ใดได้รับใบอนญุาตดงักลา่วเพ่ือการประกอบธุรกิจให้บริการโทรคมนาคม 

นอกจากนี ้มาตรา 36 แห่ง พรบ. การประกอบธุรกิจของคนตา่งด้าว มีข้อกําหนดห้ามมิให้ผู้ลงทนุชาวไทยถือหุ้นแทนหรือกระทํา

การแทนผู้ ถือหุ้นต่างด้าว โดยมีวตัถปุระสงค์ในการเลี่ยงข้อจํากดัการถือหุ้นของคนตา่งด้าวตาม พรบ. การประกอบธุรกิจของคน

ต่างด้าว อนึ่ง ถึงแม้ว่า พรบ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว จะมีการใช้บังคับมามากกว่า 7 ปี แต่การนํากรณีพิพาทท่ี

เก่ียวกบับทบญัญัติของ พรบ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ขึน้สู่การพิจารณาของศาลยงัคงมีไม่มากนกั (รวมทัง้ข้อพิพาท

เก่ียวกบัการพิจารณาลกัษณะของการถือหุ้นท่ีจะถือว่าเป็น “การถือหุ้นแทน” หรือ “nominee” ตามมาตรา 36 ของ พรบ. การ

ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ด้วย) และยงัไม่มีหน่วยงานซึง่มีอํานาจทางด้านตลุาการใด ๆ กําหนดแนวปฏิบติัท่ีชดัเจนที่บริษัท

สามารถนํามาใช้ในการประเมินหรือคาดการณ์ผลกระทบที่จะมีตอ่บริษัทจากข้อจํากดัดงักลา่วได้ 

(3) พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม ได้กําหนดให้ผู้ขอรับใบอนุญาตแบบท่ีสองและแบบท่ีสามต้องมิใช่เป็นคนต่างด้าวตาม 

พรบ. การประกอบธุรกิจของคนตา่งด้าว 

ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2550 บจ. ดีแทค เนทเวอร์ค ได้รับใบอนุญาตจาก กทช. ตาม พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม ให้

ประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสาม ซึง่ได้แก่ การให้บริการโทรศพัท์ทางไกลระหวา่งประเทศ  

นอกจากข้อกําหนดเก่ียวกับการถือหุ้ นหรือลงทุนโดยคนต่างด้าวข้างต้นแล้ว มาตรา 8 ของ พรบ. การประกอบกิจการ

โทรคมนาคม ยงัได้บญัญัติให้ กทช. มีอํานาจในการกําหนดให้ผู้ขอรับใบอนญุาตสําหรับการประกอบกิจการบางประเภทท่ีเป็น

นิติบคุคลจะต้องกําหนดข้อห้ามการกระทําที่มีลกัษณะเป็นการครอบงํากิจการโดยคนต่างด้าว อย่างไรก็ตาม ในขณะนี ้กทช. ยงั

มิได้กําหนดความหมายของคําว่า “การกระทําท่ีมีลกัษณะเป็นการครอบงํากิจการโดยคนต่างด้าว” หรือแนวทางการตีความคํา

ดงักล่าวแต่อย่างใด และ กทช. ยงัอยู่ในระหว่างการจดัทําร่างประกาศซึง่กําหนดการกระทําท่ีถือเป็นการครอบงํากิจการโดยคน

ตา่งด้าว 

ข้อจํากัดการถือหุ้ นของคนต่างด้าวดังกล่าวข้างต้นนี ้ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างมีนัยสําคัญบางประการต่อบริษัท โปรดพิจารณา

รายละเอียดเพ่ิมเติมในข้อ 2.1.3(จ) – ความเสี่ยงบริษัทจากข้อกําหนดทางกฎหมายและนิติกรรมสญัญาเก่ียวกบัสดัส่วนการถือหุ้นของ

นกัลงทนุตา่งด้าว 

(ฎ) การให้ความเหน็ชอบสัญญาหรือข้อตกลงระหว่างบริษัทกับรัฐบาลต่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศ หรือบุคคล
ที่อยู่ในต่างประเทศ  

มาตรา 54 แห่ง พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม ได้บญัญัติให้สญัญาหรือความตกลงใด ๆ เก่ียวกบัการประกอบกิจการและการ

ให้บริการโทรคมนาคมตามท่ี กทช. ประกาศกําหนดระหว่างผู้ รับใบอนญุาตและรัฐบาลต่างประเทศ องค์การระหวา่งประเทศ หรือบคุคล

หรือนิติบคุคลท่ีอยู่ในต่างประเทศ รวมทัง้การแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกสญัญาหรือความตกลงดงักล่าวต้องได้รับความเห็นชอบจาก 

กทช. ก่อน ทัง้นี ้เว้นแตเ่ป็นการจดัซือ้จดัจ้างตามปกติ  

ในปัจจบุนั กทช. ได้ออกประกาศ กทช. ว่าด้วยสญัญาต่างประเทศ เพ่ือใช้เป็นกฎเกณฑ์ในการกํากบัดแูลสญัญาประเภทนีเ้รียบร้อยแล้ว 

โดยประกาศดังกล่าวได้กําหนดให้ผู้ รับใบอนุญาตจะต้องส่งสําเนาสญัญาท่ีจะทํากับต่างประเทศให้ กทช. เห็นชอบก่อนท่ีจะเข้าทํา
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สญัญาดงักล่าว ทัง้นี ้เว้นแต่สญัญาท่ีเก่ียวกบัการจัดซือ้จัดจ้างตามปกติหรือสญัญาท่ี กทช. ประกาศยกเว้นไว้ นอกจากนี ้กทช. ยงัมี

อํานาจสัง่ให้ผู้ รับใบอนุญาตดําเนินการแก้ไขยกเลิกสญัญาใด ๆ ก็ตามที่ได้เข้าทํากับต่างประเทศที่มีลกัษณะและเง่ือนไขขัดแย้งกับ

กฎหมายหรืออาจก่อให้เกิดการผกูขาดหรือจํากดัการแข่งขนัอย่างไม่เป็นธรรมต่อผู้ใช้บริการ ดงันัน้ อํานาจการทําสญัญาของบริษัทอาจ

ถกูจํากดัโดยกฎเกณฑ์ดงักล่าว อย่างไรก็ดี ตามประกาศ กทช. ว่าด้วยสญัญาต่างประเทศ สญัญาท่ีบริษัทได้เข้าทํากบัต่างประเทศก่อน

การประกาศใช้ประกาศดงักล่าวจะยงัคงมีผลบงัคบัใช้ได้ต่อไป โดยจะต้องส่งสําเนาสญัญาท่ีเข้าทํากบัต่างประเทศทกุฉบบัท่ียงัมีผลใช้

บังคับอยู่ให้แก่สํานักงาน กทช. ภายใน 60 วนันับแต่วนัท่ีประกาศ กทช. ว่าด้วยสญัญาต่างประเทศ มีผลใช้บังคับ คือ ภายในวนัท่ี 3 

พฤศจิกายน 2549 ทัง้นี ้เว้นแต่สญัญาดงักล่าวจะขดัหรือแย้งต่อกฎหมายหรือประกาศดงักล่าว หรือก่อให้เกิดการผกูขาด หรือจํากดัการ

แข่งขันอย่างไม่เป็นธรรมต่อผู้ ใช้บริการ ซึ่ง กทช. มีอํานาจในการสัง่ให้ผู้ ได้รับใบอนุญาตดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งเพ่ือแก้ไขหรือ

ยกเลิกสญัญาดงักลา่วตามหลกัเกณฑ์และระยะเวลาท่ี กทช. กําหนด 

(ฏ) การคุ้มครองผู้บริโภค 

ตาม พรบ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ี กทช. มีอํานาจในการกําหนดหลักเกณฑ์ ตลอดจนมาตรการและวิธีการเก่ียวกับการคุ้มครอง

ผู้บริโภค กระบวนการรับคําร้องเรียนจากผู้บริโภคและการคุ้มครองสิทธิในความเป็นส่วนตวัและเสรีภาพของบุคคลในการสื่อสารถึงกัน

โดยทางโทรคมนาคม โดย กทช. ได้มีการประกาศกําหนดกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวกบัการคุ้มครองผู้บริโภคไว้ดงันี ้

(1) มาตรฐานของสญัญาให้บริการโทรคมนาคม 

สญัญาให้บริการโทรคมนาคมซึง่ผู้ ให้บริการจะนําไปใช้กบัผู้ ใช้บริการ จะต้องเป็นสญัญาท่ีได้รับความเห็นชอบจาก กทช. ก่อน โดยอย่าง

น้อยจะต้องมีข้อกําหนดเก่ียวกบัหน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้ ให้บริการและผู้ ใช้บริการ ค่าใช้จ่ายในการให้บริการ มาตรฐานในการ

ให้บริการ โดยข้อสญัญาจะต้องอยู่บนพืน้ฐานท่ีเป็นธรรมและมีความชัดเจน ซึ่งจะต้องเป็นไปตามประกาศ กทช. เร่ือง มาตรฐานของ

สญัญาให้บริการโทรคมนาคม ซึง่มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 25 กนัยายน 2549  

(2) การร้องเรียน 

ผู้ ใช้บริการหรือผู้ ท่ีได้รับความเดือดร้อนเสียหาย (ผู้ ร้องเรียน) จากการให้บริการโทรคมนาคมของผู้ ให้บริการ ซึ่งเป็นผู้ รับใบอนญุาตตาม 

พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม มีสิทธิยื่นข้อร้องเรียนต่อผู้ ให้บริการได้ โดยผู้ ให้บริการมีหน้าท่ีแจ้งการรับเร่ืองร้องเรียนให้แก่ผู้

ร้องเรียนภายใน 7 วนันบัแตว่นัถดัจากวนัที่ได้รับเร่ืองร้องเรียน โดยผู้ให้บริการจะต้องแก้ปัญหาข้อร้องเรียนให้แล้วเสร็จภายใน 30 วนันบั

แต่วนัท่ีได้รับเร่ืองร้องเรียน และหากผลการเจรจาระหว่างผู้ ให้บริการและผู้ ร้องเรียนไม่ได้ข้อยุติ ผู้ ให้บริการจะต้องเสนอรายงานให้แก่

สํานกังาน กทช. เพ่ือการพิจารณาและหาข้อยติุในลําดบัต่อไป โดยกระบวนการรับเร่ืองร้องเรียนและการพิจารณาเร่ืองร้องเรียนเป็นไป

ตามประกาศ กทช. เร่ือง กระบวนการรับเร่ืองร้องเรียนและพิจารณาเร่ืองร้องเรียนของผู้ ใช้บริการ ซึ่งประกาศไว้เม่ือวนัท่ี 27 กรกฎาคม 

2549  

(3) ข้อมลูสว่นบคุคล 

ผู้ ให้บริการซึ่งเป็นผู้ รับใบอนญุาตตาม พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม มีหน้าท่ีต้องจดัให้มีมาตรการการป้องกนัและรักษาความ

มัน่คงปลอดภยัของข้อมลูส่วนบุคคลในรูปแบบท่ีเหมาะสม ตลอดจนจัดทําหลกัเกณฑ์การคุ้มครองสิทธิของผู้ ใช้บริการเก่ียวกับข้อมูล

ส่วนบุคคล สิทธิในความเป็นส่วนตวั และเสรีภาพในการสื่อสารของผู้ใช้บริการ ให้สอดคล้องกบักฎเกณฑ์ที่ กทช. ประกาศกําหนด โดย

ต้องส่งหลกัเกณฑ์ดงักล่าวให้ กทช. เห็นชอบและจดัให้ผู้ใช้บริการรับทราบ รวมถึงจดัให้มีการเผยแพร่เป็นการทัว่ไป ทัง้นี ้การดําเนินการ

ท่ีเก่ียวกบัข้อมลูส่วนบุคคลนีจ้ะต้องเป็นไปตามประกาศ กทช. เร่ือง มาตรการคุ้มครองสิทธิของผู้ ใช้บริการโทรคมนาคมเก่ียวกับข้อมลู

ส่วนบุคคล สิทธิในการความเป็นส่วนตวั และเสรีภาพในการสื่อสารถึงกันโดยทางโทรคมนาคม ซึ่งประกาศไว้เม่ือวนัท่ี 18 พฤษภาคม 

2549 
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(ฐ) สัญญาร่วมการงาน 

ดงัที่กลา่วมาแล้วข้างต้น พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม กําหนดให้บคุคลใดท่ีประสงค์จะประกอบกิจการโทรคมนาคมต้องขอรับ

ใบอนญุาตจาก กทช. เว้นแตเ่ป็นการให้บริการโทรคมนาคมท่ีมีอยู่แล้วตามมาตรา 80 แห่ง พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม 

มาตรา 80 แห่ง พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม กําหนดวา่บคุคลท่ีเป็นคูส่ญัญากบั กสท. หรือทีโอทีในการให้บริการโทรคมนาคม

อยู่ก่อนวนัที่ พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม จะมีผลใช้บงัคบั ให้ผู้นัน้ยงัคงมีสิทธิประกอบกิจการโทรคมนาคมตามข้อกําหนดท่ีมี

อยู่เดิมตามสญัญาจนกวา่สญัญาดงักลา่วจะสิน้สดุลง  

ดงันัน้ ตามมาตรา 80 แห่ง พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม บริษัทในฐานะคู่สญัญาร่วมการงานจึงมีสิทธิในการประกอบกิจการ

โทรคมนาคมจนกว่าสญัญาร่วมการงานจะสิน้สดุลงโดยเท่าเทียมและเสมอภาคกับผู้ประกอบการรายอื่นตามหลกัการแห่งการแข่งขนั

โดยเสรีและอย่างเป็นธรรม 

มาตรา 80 วรรคสาม แห่ง พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม กําหนดว่าการทําความตกลงเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในสญัญาร่วมการงาน

โดยมิใช่เป็นการลดหรือจํากดัสิทธิในการประกอบการกิจการโทรคมนาคมของบริษัทตามระยะเวลาท่ีเหลืออยู่ของสญัญาร่วมการงาน มิ

ให้ถือวา่เป็นการกระทําท่ีมีผลกระทบกระเทือนตอ่ความสมบรูณ์ของสญัญาร่วมการงาน  

นอกจากนี ้มาตรา 80 วรรคสี่ แห่ง พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม ได้กําหนดว่าในกรณีท่ี กสท. และ/หรือทีโอทีได้ทําสญัญากบั

บริษัทใดอยู่ก่อนการประกาศใช้ พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม เพ่ืออนญุาตให้บริษัทนัน้ประกอบกิจการโทรคมนาคมและได้ทํา

ความตกลงกับคู่สญัญาเพ่ือเปลี่ยนสญัญาดงักล่าวให้เป็นการได้รับใบอนุญาตตาม พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม ให้ กทช. 

ดําเนินการออกใบอนญุาตให้กบับริษัทนัน้ โดยให้ได้รับสิทธิประกอบกิจการโทรคมนาคมตามขอบเขตการให้บริการเดิมท่ีได้ตกลงกนัตาม

สญัญานัน้ 

ดงันัน้ บริษัทจึงมีสิทธิท่ีจะคงสญัญาร่วมการงานไว้ตามเดิม และ/หรือเข้าทําความตกลงกบั กสท. เพ่ือแก้ไขสญัญาร่วมการงาน และ/

หรือเปลี่ยนสญัญาร่วมการงานให้เป็นใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม หากบริษัทเลือกท่ีจะคงสญัญาร่วมการงานไว้ตามเดิม 

บริษัทมีสิทธิในการประกอบกิจการโทรคมนาคมตามขอบเขตและสิทธิท่ีมีอยู่ตามสญัญาร่วมการงาน หาก กสท. ต้องการแก้ไขสญัญา

ร่วมการงานหรือเปลี่ยนสญัญาเป็นใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมจะต้องเข้าทําความตกลงกบับริษัทก่อน แต่ทัง้นีไ้ม่ว่าจะเป็น

กรณีใด การประกอบกิจการโทรคมนาคมของบริษัทต้องไม่ขดัหรือแย้งกบับทบญัญติัแห่ง พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม 

(ฑ) การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตจากบริการโทรคมนาคม 

เม่ือวันท่ี 28 มกราคม 2546 ได้มีการประกาศใช้พระราชกําหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 

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

ชําระภาษีสรรพสามิตจากรายรับท่ีได้จากการให้บริการโทรคมนาคมในอัตราร้อยละ 50 สําหรับการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีและ

โทรศพัท์พืน้ฐาน และประกาศกระทรวงการคลงั เร่ือง ลดอตัราและยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 68) ซึ่งกําหนดให้การจัดเก็บภาษี

สรรพสามิตจากกิจการโทรศัพท์พืน้ฐานลดลงจากอัตราร้อยละ 50 เหลืออัตราร้อยละ 2 และจากกิจการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีหรือวิทยุ

คมนาคมระบบเซลลูล่าร์ลดลงจากอัตราร้อยละ 50 เหลืออัตราร้อยละ 10 ของรายรับจากการให้บริการโทรศัพท์ภายในประเทศและ

รายรับจากการให้บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศเฉพาะส่วนท่ีเป็นรายรับในประเทศ ส่วนรายรับอื่น ๆ จากการประกอบกิจการ

โทรคมนาคมให้ได้รับการยกเว้นภาษีสรรพสามิต อนึ่ง บริษัทต้องชําระภาษีสรรพสามิตดงักล่าวเป็นรายเดือนในทุกวนัท่ี 15 ของเดือน

ถดัไป โดยบริษัทได้ชําระภาษีสรรพสามิตครัง้แรกเม่ือวนัท่ี 18 กมุภาพนัธ์ 2546 สําหรับรายรับจากการที่บริษัทได้ให้บริการตัง้แตว่นัที่ 28 

มกราคม 2546 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2546 
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(4) การประกอบธุรกิจของแตล่ะสายผลติภณัฑ์ หน้าที่ 35 

เม่ือวนัที่ 11 กุมภาพนัธ์ 2546 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้ผู้ ให้บริการนําค่าภาษีสรรพสามิตท่ีผู้ ให้บริการได้ชําระ (ไม่รวมดอกเบีย้ 

ค่าปรับ หรือเงินเพ่ิมใด ๆ) มาหกัออกจากส่วนแบ่งรายได้ท่ีผู้ ให้บริการต้องนําส่งแก่ กสท. หรือทีโอทีตามสญัญาร่วมการงาน ซึ่งต่อมา

บริษัทได้รับหนงัสือจาก กสท. ลงวนัที่ 27 มีนาคม 2546 แจ้งให้บริษัทดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีดงักลา่ว  

อย่างไรก็ดี เม่ือวนัท่ี 23 มกราคม 2550 คณะรัฐมนตรีได้มีมติยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีดงักล่าวบางสว่น โดยมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัที่ 23 

มกราคม 2550 ได้ยกเลิกสิทธิของผู้ ให้บริการโทรคมนาคมในการนําค่าภาษีสรรพสามิตท่ีจะต้องชําระให้แก่รัฐไปหกัออกจากส่วนแบ่ง

รายได้ท่ีผู้ ให้บริการโทรคมนาคมจะต้องนําส่งให้แก่ทีโอทีและ กสท. ตามสัญญา และมีมติให้กระทรวงการคลังกําหนดอัตราภาษี

สรรพสามิตท่ีจะจัดเก็บจากการให้บริการโทรคมนาคมเสียใหม่จากอัตราร้อยละ 10 เป็นอัตราร้อยละ 0 ทัง้นี ้เพ่ือไม่ให้ผู้ ให้บริการ

โทรคมนาคมมีภาระทางการเงินเกินสมควร อนึ่ง กระทรวงการคลงัได้ออกประกาศลดอตัราภาษีสรรพสามิตจากอตัราร้อยละ 10 เป็น

อตัราร้อยละ 0 เม่ือวนัที่ 26 กมุภาพนัธ์ 2550  

นอกจากนี ้ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมมีหน้าท่ีต้องเสียภาษีสรรพสามิตตาม พรบ. การจดัสรรภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ในอตัรา

เพ่ิมร้อยละ 10 ของภาษีสรรพสามิตตาม พรบ. พิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ .ศ. 2527 ด้วย อย่างไรก็ ดี  เน่ืองจากปัจจุบัน

กระทรวงการคลงัได้ประกาศลดอตัราภาษีสรรพสามิตเหลือร้อยละ 0 ดงันัน้ ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมจึงไม่มีหน้าท่ีต้องเสียภาษี

ตาม พรบ. การจดัสรรภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 แตป่ระการใด 

เม่ือวนัที่ 11 มกราคม 2551 กสท. ได้เสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการเรียกร้องให้บริษัทชําระค่าส่วนแบ่งรายได้สําหรับปี

สมัปทานท่ี 12 ถึงปีสมัปทานท่ี 16 เพ่ิมเติม พร้อมกับชําระเบีย้ปรับเงินเพ่ิม รวมเป็นเงินจํานวนทัง้หมด 23,164 ล้านบาท โดยอ้างว่า

บริษัทได้ชําระค่าส่วนแบ่งรายได้ให้แก่ กสท. ไม่ครบถ้วน ปัจจุบนัข้อพิพาทระหว่าง กสท. และบริษัทในเร่ืองดงักล่าวยงัอยู่ระหว่างการ

พิจารณาของคณะอนญุาโตตลุาการ 

(ฒ) สิทธิในการตัง้เสา เดนิท่อหรือสาย หรือตดิตัง้เคร่ืองอุปกรณ์โทรคมนาคม 

กทช. ได้ประกาศหลกัเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกบัการใช้สิทธิในการปักหรือตัง้เสาหรือเดินสาย วางท่อหรือติดตัง้อปุกรณ์ประกอบใดในการ

ให้บริการโทรคมนาคม พ.ศ. 2552 โดยมีผลบังคับใช้ในวันท่ี 18 มีนาคม 2552 ประกาศฉบับดังกล่าวได้ให้สิทธิแก่ผู้ รับใบอนุญาต

ประกอบกิจการโทรคมนาคมและผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมตามมาตรา 80 แห่ง พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม ให้มีสิทธิขอ

อนุญาตต่อ กทช. เพ่ือปักเสา เดินสายหรือท่อ หรือติดตัง้อุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ บนที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างท่ีไม่ใช่ของตนได้ ทัง้นี ้โดย

ปฏิบติัตามเง่ือนไขและวิธีการท่ีประกาศกําหนดไว้ เช่น ต้องแจ้งเจ้าของท่ีดินก่อนและชําระค่าใช้ประโยชน์ตามท่ีตกลงกนั เป็นต้น หาก

ตกลงกนัไม่ได้ กทช. มีอํานาจกําหนดคา่ตอบแทนการใช้ประโยชน์ให้ในอตัราที่สะท้อนต้นทนุสว่นเพ่ิมระยะยาว 

(ณ) มาตรการป้องกนัการกระทาํอนัเป็นการผูกขาดหรือจาํกดัการแข่งขัน  

กทช. ได้ประกาศใช้ประกาศ กทช. เร่ือง มาตรการเพ่ือป้องกนัมิให้มีการกระทําอนัเป็นการผกูขาดหรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการ

แข่งขนัในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2549 โดยมีสาระสําคญัห้ามผู้ รับใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมและผู้ ท่ีประกอบการตาม

มาตรา 80 แห่ง พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม ไม่ให้กระทําการบางอย่างท่ีถือวา่เป็นการจํากดัการแข่งขนั รวมทัง้ห้ามมิให้ผู้ ท่ีมี

ส่วนแบ่งการตลาดเกินกว่าร้อยละ 25 ของแต่ละประเภทการบริการหรือผู้ ท่ี กทช. ประกาศว่าเป็นผู้ มีอํานาจเหนือตลาดกระทําการ

บางอย่างท่ีถือว่าเป็นการจํากัดการแข่งขนั เช่น การเลือกปฏิบัติในด้านอตัราค่าบริการอย่างไม่เป็นธรรม ปฏิเสธการให้บริการ หรือสิ่ง

อํานวยความสะดวกท่ีจําเป็น เป็นต้น ซึ่งหากผู้ประกอบการรายใดกระทําการอันเป็นการจํากัดการแข่งขัน กทช. อาจมีคําสัง่กําหนด

มาตรการเฉพาะให้ผู้ประกอบการรายดงักลา่วปฏิบติัได้ เช่น การสัง่ให้หยดุการกระทําอนัเป็นการจํากดัการแข่งขนั หรือการบงัคบัให้แยก

ขายบริการ เป็นต้น นอกจากนี ้กทช. ยงัได้ประกาศใช้ประกาศ กทช. เร่ือง นิยามของตลาดและขอบเขตตลาดโทรคมนาคมท่ีเก่ียวข้อง 

พ.ศ. 2551 เพ่ือเป็นหลกัเกณฑ์ในการกําหนดขอบเขตตลาด ซึ่ง กทช. จะทําการกําหนดขอบเขตตลาดพร้อมทัง้กําหนดมาตรการการ

กํากบัดแูลไว้ลว่งหน้าเพ่ือปอ้งกนัมิให้ผู้ ทีมีอํานาจเหนือตลาดทําการใด ๆ ที่อาจจะเป็นการจํากดัการแข่งขนัในกิจการโทรคมนาคม 
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(ด) บริการคงสิทธเิลขหมายโทรศัพท์เคล่ือนที่ 

มาตรา 12 วรรคสี่ แห่ง พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม ให้อํานาจ กทช. กําหนดแนวทางและหลกัเกณฑ์ให้ผู้ ใช้บริการมีสิทธิใช้

เลขหมายโทรคมนาคมเดิม เพ่ือคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ ใช้บริการและเม่ือมีความพร้อมทางเทคนิค กทช. จึงได้ประกาศหลกัเกณฑ์

บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนท่ี (Mobile Number Portability) ซึ่งมีผลใช้บังคับเม่ือวันท่ี 4 สิงหาคม 2552 กําหนดให้ผู้

ให้บริการต้องจัดให้มีบริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนท่ี ภายใน 3 เดือน นับแต่วันท่ีประกาศมีผลใช้บังคับ และกําหนดเวลา

ดงักล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้หาก กทช. เห็นว่า การปรับกําหนดเวลาจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ ใช้บริการ นอกจากนี ้ยงักําหนดให้ผู้ ให้บริการ

โทรศพัท์เคลื่อนท่ีต้องลงทนุจดัตัง้ศนูย์ให้บริการระบบสารสนเทศเพ่ือเป็นฐานข้อมลูกลาง (Clearing House) ร่วมกนัเพ่ือจดัให้มีบริการ

คงสิทธิเลขหมายโทรศพัท์เคลื่อนที่นี ้ขณะนี ้บริษัทและผู้ให้บริการรายอื่นอยู่ระหวา่งการติดตัง้และพฒันาระบบเพ่ือจดัให้มีบริการคงสิทธิ

เลขหมายโทรศพัท์เคลื่อนท่ี เพ่ือให้ผู้ใช้บริการสามารถโอนย้ายเลขหมายได้อย่างสมบรูณ์และมีประสิทธิภาพ 

(ต) คดีฟ้องร้องที่เกี่ยวข้องกับกิจการโทรคมนาคม 

เม่ือวนัที่ 26 กุมภาพนัธ์ 2553 ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ ดํารงตําแหน่งทางการเมือง ได้อ่านคําพิพากษาในคดีหมายเลขแดงท่ี อม. 

1/2553 (คดียึดทรัพย์) โดยมีคําพิพากษาให้ยดึทรัพย์ของ พ.ต.ท.ทกัษิณ ชินวตัร จํานวน 46,373 ล้านบาท เน่ืองจากขณะดํารงตําแหน่ง

นายกรัฐมนตรีได้ใช้อํานาจโดยมิชอบในเอือ้ประโยชน์ให้แก่บริษัทเอกชน โดยการแก้ไขสญัญาสมัปทานในกิจการโทรคมนาคม และตรา

พระราชกําหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบญัญัติพิกัดอตัราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 (ฉบบัที่ 4) พ.ศ. 2546 และพระราชกําหนดแก้ไข

เพ่ิมเติมพระราชบญัญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 พ.ศ. 2546 สําหรับกิจการโทรคมนาคม และคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบให้

คูส่ญัญาภาคเอกชนนําภาษีสรรพสามิตท่ีต้องชําระให้แก่กรมสรรพสามิตมาหกัออกจากสว่นแบ่งรายได้ตามสญัญาสมัปทานท่ีต้องชําระ

ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ เป็นเหตใุห้รัฐเสียหายนัน้ 

บริษัทเห็นว่า เน่ืองจากคดีดงักล่าวมุ่งเอาผิดกบั พ.ต.ท.ทกัษิณ ชินวตัร โดยตรง มิได้มุ่งเอาผิดแก่บริษัทเอกชนผู้ปฏิบติัตามกฎหมายและ

มติคณะรัฐมนตรีโดยสจุริตในขณะนัน้ อีกทัง้บริษัทมิได้เข้าเป็นคู่ความในคดีดงักล่าวและคําพิพากษาดงักล่าวไม่ได้มีผลผกูพนับริษัทแต่

ประการใด บริษัทจงึมีความเช่ือวา่คดีดงักลา่วจะไม่สง่ผลกระทบตอ่การดําเนินงานของบริษัท 

4.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ 

4.3.1 การจัดหาอุปกรณ์โครงข่าย  

Supplier ลักษณะของบริการที่ให้ 

บจ. โนเกีย ซีเมนส์ เน็ตเวิร์ก (ประเทศไทย) ผู้ขายอปุกรณ์โครงข่าย 

บจ. บีบี เทคโนโลย ี ผู้ให้บริการติดตัง้โครงข่าย 

บจ. ยไูนเต็ดเทเลคอม เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส  ผู้ให้บริการติดตัง้โครงข่าย 

บจ. อลัคาเทล-ลเูซน่ (ประเทศไทย)  ผู้ขายอปุกรณ์โครงข่าย 

บจ. เอลเทค วาเลียร์ (ประเทศไทย)  ผู้ขายอปุกรณ์โครงข่าย 

หมายเหตุ 

(1) บริษัทได้ชําระคา่ใช้จ่ายข้างต้นนีเ้ป็นเงินสกลุบาท สกลุดอลลาร์สหรัฐ และสกลุยโูร 

(2) โนเกียเป็นผู้จดัหาอปุกรณ์ (Supplier) โครงข่ายหลกัของบริษัทและโครงสร้างพืน้ฐานของสถานีฐานที่จําเป็นสําหรับการเพิ่มขีดความสามารถ
ของโครงข่าย 

 

ภายใต้สญัญา Framework Agreement ที่บริษัทเข้าทํากบัโนเกีย บริษัทมีสิทธิทยอยสัง่ซือ้และติดตัง้โครงสร้างพืน้ฐานของโครงข่ายตาม

แผนการขยายงานของบริษัท บริษัทเช่ือว่าสญัญาท่ีทํากบัโนเกียจะช่วยให้บริษัทมีความคล่องตวัในการพฒันาโครงข่ายของบริษัทเพ่ือ

รองรับพฒันาการตา่ง ๆ ในตลาดและแผนการดําเนินการเก่ียวกบัพืน้ท่ีให้บริการของโครงข่ายของบริษัท  
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จากการท่ีโครงข่ายของบริษัทใช้อุปกรณ์โนเกียในสดัส่วนท่ีสงูคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 42 ร้อยละ 22 และร้อยละ 22 ของยอดการสัง่ซือ้

ทัง้หมดในปี 2550 ปี 2551 และปี 2552 ตามลําดับ ประกอบกับความสัมพันธ์ระหว่างเทเลนอร์กับโนเกียในต่างประเทศ บริษัทจึงมี

ความสมัพนัธ์อนัดีกบัโนเกีย โดยโนเกียได้จดัให้มีทีมงานเฉพาะสําหรับการให้บริการแกบ่ริษัท 

4.3.2 ผู้พัฒนา Content  

ณ สิน้ไตรมาส 1 ปี 2552 บริษัทมีผู้พฒันา Content รวมทัง้สิน้ประมาณ 193 ราย เช่น บจ. สามารถ มลัติมีเดีย บจ. ไอ.เอ็น.เอ็น. เรดิโอ 

บมจ. จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี โดยข้อมลูท่ีได้รับจากผู้พฒันาส่วนใหญ่ (มากกว่าร้อยละ 50) จะนํามาเพ่ือสนับสนุนการให้บริการดาวน์โหลด

เสียงเพลงรอสาย เสียงเรียกเข้า ข่าวด่วนรายวนั ดวงชะตาพยากรณ์ และผลกีฬา โดยบริษัทจะเป็นผู้ เก็บรายได้จากผู้ ใช้และนํามาแบ่ง

ให้กบัผู้พฒันา Content ตามที่ได้ตกลงกนั 

4.3.3 การจัดหาเลขหมายโทรคมนาคม 

ในการจัดหาเลขหมายโทรคมนาคม บริษัทจะต้องยื่นคําขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมต่อ กทช. ตามประกาศ กทช. เร่ือง 

หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. 2551 ซึ่งมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคม

สําหรับบริการโทรศพัท์เคลื่อนที่ ดงันี ้

(1) การเพ่ิมจํานวนเลขหมายโทรคมนาคมจะเป็นประโยชน์สาธารณะ 

(2) การเพ่ิมจํานวนเลขหมายโทรคมนาคมไม่มีลกัษณะเป็นการจํากดัการแข่งขนัการประกอบกิจการโทรคมนาคมอย่างเป็นธรรม 

(3) การขอรับการจดัสรรจะต้องมีจํานวนเลขหมายโทรคมนาคมสําหรับโทรศพัท์เคลื่อนท่ีท่ีคงเหลือพร้อมให้บริการเป็นจํานวนน้อย

กวา่จํานวนเลขหมายท่ีให้บริการในระยะ 6 เดือนที่ผ่านมา 

(4) การพิจารณาจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมจะพิจารณาจัดสรรให้ตามความเหมาะสมและจําเป็น โดยพิจารณาจาก

ความสามารถของผู้ขอรับการจดัสรรท่ีจะมีลกูค้าท่ีใช้งานจริงไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจํานวนเลขหมายท่ีขอรับการจดัสรรใน

เวลา 12 เดือนจากที่ได้รับการจดัสรรเลขหมายใหม่ และรายงานข้อมลูแสดงจํานวนลกูค้าท่ีใช้งานจริงในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา 

(5) เลขหมายโทรคมนาคมท่ีจดัสรรจะเป็นจํานวนเท่าของกลุม่เลขหมาย โดยกําหนดให้ขนาดของกลุม่เลขหมายโทรคมนาคมสําหรับ

โทรศพัท์เคลื่อนที่เป็น 10,000 เลขหมาย ทัง้นี ้กลุ่มเลขหมายโทรคมนาคมหมายถึงเลขหมายโทรคมนาคมภายในกลุม่ใด ๆ และ

มีความเป็นไปได้ทางเทคนิคตามแผนเลขหมายโทรคมนาคม ผู้ขอรับการจดัสรรไม่สามารถขอเลือกเลขหมายหรือกลุ่มเลขหมาย

โทรคมนาคมได้ 

ภายหลงัจากท่ีได้รับการจดัสรรเลขหมายโทรคมนาคมจาก กทช. ผู้ ได้รับการจดัสรรมีหน้าท่ีต้องแจ้งให้ผู้ รับใบอนุญาตรายอื่น ทราบถึง

เลขหมายโทรคมนาคมท่ีได้รับการจดัสรรจาก กทช. เพ่ือให้ผู้ รับใบอนญุาตรายอื่นดําเนินการให้เลขหมายโทรคมนาคมสามารถติดต่อกนั

ได้ในทกุโครงข่าย ในทํานองเดียวกนัผู้ รับใบอนญุาตทกุรายต้องดําเนินการให้เลขหมายโทรคมนาคมของผู้ รับใบอนญุาตรายอื่นสามารถ

ติดตอ่กนัได้ในทกุโครงข่าย 

นอกจากนี ้ผู้ ได้รับการจดัสรรเลขหมายโทรคมนาคมมีหน้าท่ีต้องชําระค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคมเป็นรายเดือนในอตัรา 1 บาท

ต่อเลขหมาย สําหรับเลขหมายเดิม 2 บาทต่อเลขหมาย สําหรับเลขหมายท่ีขอเพ่ิมเติม และ 10 บาทต่อเลขหมาย หรือ 20 บาทต่อเลข

หมาย สําหรับเลขหมายท่ีมิได้นําออกใช้งาน โดย กทช. มีสิทธิเรียกคืนเลขหมายโทรคมนาคมในกรณีท่ีผู้ ได้รับการจดัสรรไม่มีการนําเลข

หมายโทรคมนาคมไปใช้ประโยชน์หรือไม่ได้ชําระคา่ธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคมภายในระยะเวลาท่ีกําหนด เป็นต้น 

4.3.4 การจัดหาซิมการ์ด 

การจดัซือ้ซิมการ์ดมิได้เป็นต้นทุนหลกัของบริษัท ในปัจจบุนับริษัทได้จดัซือ้ซิมการ์ดจากผู้จดัจําหน่ายทัง้สิน้จํานวน 4 ราย ซึ่งเพียงพอ

และเหมาะสมกบัการปฏิบติังานของบริษัท 
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4.3.5 การจัดหาบัตรเตมิเงนิ 

การจัดซือ้บัตรเติมเงินมิได้เป็นต้นทุนหลกัของบริษัท ในปัจจุบันบริษัทได้จัดซือ้บัตรเติมเงินจากผู้จัดจําหน่ายทัง้สิน้จํานวน 2 ราย ซึ่ง

เพียงพอและเหมาะสมกบัการปฏิบติังานของบริษัท 

4.3.6 การจัดหาโทรศัพท์เคล่ือนที่ 

การจดัจําหน่ายโทรศพัท์เคลื่อนท่ีไม่ได้เป็นรายได้หลกัของบริษัท บริการดงักล่าวมีเพ่ือเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ ใช้บริการซึง่ใน

ปัจจบุนั บริการจดัจําหน่ายโทรศพัท์ดงักล่าว บริษัทได้อนญุาตให้ ผู้จดัจําหน่ายรายอื่นเป็นผู้ ให้บริการแทนแล้ว   โดยมีการให้บริการใน

สํานกังานบริการบางแห่ง  

4.3.7 ความสามารถของโครงข่ายในการให้บริการลูกค้า 

บริษัทให้ความสําคญักบัคณุภาพของการบริการโดยเฉพาะความสามารถในการรองรับจํานวนลกูค้าของระบบโครงข่ายโทรศพัท์เคลื่อนท่ี 

ซึ่งขึน้อยู่กับความสามารถและความชํานาญในการบริหารระบบโครงข่ายให้สามารถให้บริการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยบริษัทมี

หน่วยงานท่ีดําเนินการวางแผน จัดหา และติดตัง้อุปกรณ์โครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนท่ีของบริษัทเพ่ือขยายความสามารถในการรองรับ

จํานวนผู้ใช้บริการและขยายพืน้ที่การให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนที่ให้มากขึน้  

4.4 งานที่ยังไม่ส่งมอบ 

- ไม่มี - 

4.5 ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

- ไม่มี - 



“ประกาศของคณะกรรมการกาํกับตลาดทุน ที่ ทจ.11/2552 เร่ือง หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการรายงาน 

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ได้ยกเลิกหวัข้อนี”้ 



บริษัท โทเท่ิล แอค็เซ็ส คอมมนิูเคชัน่ จํากดั (มหาชน)  สว่นที่ 1 บริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์ 

 

 

(5) ทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบธรุกิจ หน้าที่ 1 

55  ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ  

บริษัทมีทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจจําแนกได้เป็น 2 ประเภทหลกั ได้แก ่

รายละเอียดสินทรัพย์ ลักษณะกรรมสิทธิ์ 
มูลค่าสุทธิ ณ วนัที่  
31 ธันวาคม 2552 

(ล้านบาท) 

1. ทรัพย์สินประเภทที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ เป็นเจ้าของ 7,149.3 

2. ทรัพย์สินประเภทสิทธิการใช้อปุกรณ์ เป็นเจ้าของสิทธิ 70,116.7 

รวม  77,266.0 

 

5.1 ทรัพย์สินประเภทที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ 

รายละเอียดสินทรัพย์ถาวรหลกัของบริษัทและบริษัทย่อย 

รายละเอียดสินทรัพย์ 
อายุการ 
ใช้งาน 

ขนาด  ที่ตัง้ 
ลักษณะ

กรรมสิทธิ์ 

มูลค่าสุทธิ ณ วนัที่ 
31 ธันวาคม 2552  

(ล้านบาท) 

ที่ดิน - 367 ไร่ กรุงเทพ  
และปริมณฑล 

เป็นเจ้าของ 1,042.3 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 5-40 ปี - กรุงเทพ  
และปริมณฑล 

เป็นเจ้าของ 1,247.3 

สว่นปรับปรุงอาคารสํานกังานเช่า 5-20 ปี - - เป็นเจ้าของ 787.1 

สิทธิการใช้อปุกรณ์ในการดําเนินงาน
สนบัสนนุการให้บริการวิทยคุมนาคมระบบ
เซลลลูา่ร์ 

อายทุี่เหลือของ
สมัปทานและ 10 ปี 

- - เป็นเจ้าของ 1,267.0 

สว่นปรับปรุงอาคารสถานีรับสง่สญัญาณ 20 ปี - - เป็นเจ้าของ 111.4 

สินทรัพย์ถาวรอื่น 3 และ 5 ปี - - เป็นเจ้าของ 2,694.2 

รวม     7,149.3 

หมายเหตุ สินทรัพย์ตามรายละเอียดข้างต้นไม่มีภาระผกูพนัใด ๆ 
 

ทรัพย์สินของบริษัท 

ปัจจุบนับริษัทมีที่ดินและอาคารพาณิชย์ คิดเป็นมลูค่ารวมประมาณ 2,289.7 ล้านบาท (ณ สิน้ปี 2552) โดยส่วนใหญ่ใช้เป็นพืน้ท่ี

สําหรับการติดตัง้สถานีฐาน นอกจากนี ้สญัญาร่วมการงานระหว่างบริษัทกบั กสท. ได้อนุญาตให้บริษัทใช้พืน้ที่ของ กสท. ในการ

ติดตัง้สถานีฐาน โดยมีค่าตอบแทนในบางกรณีตามท่ีกําหนดไว้ในสญัญาร่วมการงาน ทัง้นี ้พืน้ท่ีบางส่วนท่ีบริษัทใช้ในการติดตัง้

สถานีฐานได้มีการโอนไปยงั บจ. ไปรษณีย์ไทย เน่ืองจากการแปลงสภาพของ กสท. เป็นบริษัทมหาชนจํากดั 

ณ สิน้ปี 2552 บริษัทมีการเช่าอาคารที่สําคญัสรุปรายละเอียดได้ดงันี ้

ลักษณะ/สถานที่ตัง้ ผู้ให้เช่า 
พืน้ที่ 

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

ระยะเวลาการเช่า 

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 2552 ถึงปี 2554 

อาคารคลงัสินค้านวนคร บริษัท สิทธิรักษ์ จํากดั 

(บริษัทที่ไม่เก่ียวข้องกนั) 

12,856.80 ตรม. 100 ปี 2551 ถึง ปี 2553 



บริษัท โทเท่ิล แอค็เซ็ส คอมมนิูเคชัน่ จํากดั (มหาชน)  สว่นที่ 1 บริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์ 

 

 

(5) ทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบธรุกิจ หน้าที่ 2 

ลักษณะ/สถานที่ตัง้ ผู้ให้เช่า 
พืน้ที่ 

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

ระยะเวลาการเช่า 

คา่เช่าสํานกังาน อาคารจตัรัุส
จามจรีุ ชัน้ 22-41 * 

สํานกังานจดัการทรัพย์สิน  
(สว่นอาคารจตัรัุสจามจรีุ) 

(กิจการที่ไม่เก่ียวข้องกนั) 

61,123.88 ตรม. 250 

(ไม่รวมคา่บริการ
ตามสญัญาเช่า) 

1 เมษายน 2552 ถึง  

31 มีนาคม 2564 

คา่เช่าที่ติดตัง้ปา้ยโฆษณา สํานกังานจดัการทรัพย์สิน  
(สว่นอาคารจตัรัุสจามจรีุ) 

(กิจการที่ไม่เก่ียวข้องกนั) 

- 100,000 บาท/
เดือน 

1 เมษายน 2552 ถึง  

31 มีนาคม 2564 

 

อนึง่ ในสญัญาเช่าอาคารบางฉบบั ผู้ให้เช่าได้ให้คํามัน่ที่จะต่ออายสุญัญาให้แก่บริษัทเม่ือสญัญาเช่านัน้สิน้สดุลง ดงันัน้ บริษัทจงึมี

สิทธิท่ีจะตอ่อายสุญัญาเช่าอาคารดงักลา่วได้ตามแตบ่ริษัทจะเห็นสมควร 

นอกจากการเช่าอาคารข้างต้น บริษัทยงัมีการเช่าอื่น ๆ ที่สําคญั ได้แก่ 

(1) การเช่าพืน้ท่ีในอาคารศูนย์การค้าเพ่ือดําเนินการสํานักงานบริการของบริษัทรวมทัง้สิน้ 14 สาขา รวมพืน้ท่ีเช่าประมาณ 

2,483.49 ตารางเมตร มีระยะเวลาการเช่าระหว่าง 1-3 ปี และ 12 ปี ซึง่มีอตัราการเช่าแตกต่างกนัไปขึน้อยู่กบัตําแหน่งท่ีตัง้

ของแตล่ะศนูย์การค้า 

(2) บริษัทมีสิทธิการเช่าพืน้ที่สําหรับ Service Hall โดย ณ สิน้ปี 2552 สิทธิการเช่ามีมลูคา่ตามบญัชีสทุธิเท่ากบั 42.9 ล้านบาท 

ซึง่บริษัทบนัทกึบญัชีในลกัษณะสิทธิการเช่าและตดัจําหน่ายตามอายสุญัญาเช่า  

(3) การเช่าท่ีดินและพืน้ที่ในอาคารเพ่ือใช้ในการทําสถานีฐานและชมุสาย มีระยะเวลาการเช่าเฉลี่ย 1 ปีถึง 3 ปี โดยทัว่ไปบริษัท

จะทําสัญญาเช่าท่ีดินเพ่ือใช้ในการติดตัง้สถานีฐานและต่ออายุสญัญาเม่ือระยะเวลาการเช่าสิน้สุดลง ถึงแม้ภาวะการ

แข่งขนัในทางธุรกิจจะเพ่ิมขึน้แตบ่ริษัทยงัไม่เคยประสบปัญหาในการจดัหาที่ดินและการตอ่อายสุญัญา 

5.2 ทรัพย์สินประเภทสิทธิการใช้อุปกรณ์ 

บริษัทมีสิทธิประกอบกิจการโทรคมนาคมตามสัญญาร่วมการงานและตามความในมาตรา 80 แห่ง พรบ. การประกอบกิจการ

โทรคมนาคม (โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในข้อ 4.2.4 – การกํากบัดแูลการประกอบกิจการโทรคมนาคมในประเทศไทย และ

ข้อ 12.1 – สรุปสญัญาที่มีสาระสําคญั) 

ตามสญัญาร่วมการงาน บริษัทจะต้องจดัหาเคร่ืองมือและอปุกรณ์ทัง้หมดในการดําเนินการและโอนกรรมสิทธิเคร่ืองมือและอปุกรณ์

นัน้ให้แก ่กสท. และบริษัทมีสทิธิในการใช้อปุกรณ์ดงักลา่วในการให้บริการตลอดอายสุญัญา โดย ณ สิน้ปี 2552 สิทธิการใช้อปุกรณ์

รอตดับญัชี (สทุธิ) ตามงบการเงินรวมของบริษัทมีมลูคา่ประมาณ 70,117 ล้านบาท 

5.3 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

บริษัทมีสินทรัพย์ไม่มีตวัตนได้แก่เคร่ืองหมายบริการต่างๆ ซึ่งมีอายุ 10 ปี นับแต่วนัท่ีได้จดทะเบียนต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

กระทรวงพาณิชย์ โดย ณ สิน้ปี 2552 บริษัทมีเคร่ืองหมายบริการหลัก เช่น “DTAC”  "TAC” “Happy” “ZAD”  “WORK”  “โอ”  

“happy BANK” “happy bank” “แฮปปีแ้บงก์” เป็นต้น  

ทัง้นี ้เม่ือสิน้สดุอายเุคร่ืองหมายบริการ บริษัทสามารถตอ่อายไุด้ทกุ ๆ 10 ปี โดยยื่นคําขอภายใน 90 วนัตอ่กรมทรัพย์สินทางปัญญา

ก่อนวนัหมดอาย ุ

5.4 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

ในปัจจบุนับริษัทมุ่งเน้นธุรกิจการให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีเป็นหลกัเท่านัน้ โดยเหตผุลหลกัในการลงทนุในบริษัทย่อยและบริษัท

ร่วม คือ เพ่ือสนับสนุนกิจการหลักของบริษัทในแง่ของการบริหารสินทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ และเพ่ือประกอบธุรกิจอื่นที่

เก่ียวเน่ืองหรือเป็นประโยชน์กบัธุรกิจโทรคมนาคม 



บริษัท โทเท่ิล แอค็เซ็ส คอมมนิูเคชัน่ จํากดั (มหาชน)  สว่นที่ 1 บริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์ 

 

 

(5) ทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบธรุกิจ หน้าที่ 3 

ในการดแูลบริหารกิจการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม บริษัทได้แต่งตัง้กรรมการท่ีมีประสบการณ์ท่ีเหมาะสมกบักิจการนัน้ ๆ เพ่ือ

เป็นตวัแทนที่ได้รับมอบอํานาจจากบริษัทในดําเนินการดงันี ้

(1) ปฏิบติัหน้าที่และรับผิดชอบให้เกิดผลการดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

(2) ดแูลและทบทวนผลการดําเนินงานของบริษัทเหลา่นัน้ทกุไตรมาสเป็นอย่างน้อย 

(3) ลงมติออกเสียงในการประชมุคณะกรรมการบริษัทและท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นประจําปี 



“ประกาศของคณะกรรมการกาํกับตลาดทุน ที่ ทจ.11/2552 เร่ือง หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการรายงาน 

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ได้ยกเลิกหวัข้อนี”้ 



บริษัท โทเท่ิล แอค็เซ็ส คอมมนิูเคชัน่ จํากดั (มหาชน)  สว่นที่ 1 บริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์ 

 

 

(6) ข้อพิพาททางกฎหมาย หน้าที่ 1 

66  ข้อพพิาททางกฎหมายข้อพพิาททางกฎหมาย  

ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2553 บริษัทและบริษัทย่อยของบริษัทเป็นคูค่วามหรือคูก่รณีในคดีหรือข้อพิพาทที่ยงัไม่สิน้สดุมีรายละเอียดดงันี ้

6.1 คดีหรือข้อพพิาทที่ยังไม่สิน้สุดโดยเป็นคดีที่มีทุนทรัพย์เกินกว่าร้อยละ 5 ของส่วนผู้ถือหุ้นของบริษัท 

6.1.1 ข้อพพิาทระหว่างบริษัทและทโีอทเีกี่ยวกับการชาํระค่าเช่ือมโยงโครงข่ายโทรศัพท์เคล่ือนที่ (Access Charge) 

ตามที่ ทีโอที กสท. และบริษัท ได้ร่วมกันทําข้อตกลงเร่ืองการเช่ือมโยงโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนท่ีแบบจดทะเบียนรายเดือน 

(Postpaid) เม่ือวนัที่ 22 กุมภาพนัธ์ 2537 และโทรศพัท์เคลื่อนท่ีแบบใช้บตัรเติมเงินล่วงหน้า (Prepaid Card) เม่ือวนัที่ 2 เมษายน 

2544 โดยสาระสําคญัของข้อตกลงมีอยู่วา่ทีโอทีจะเช่ือมโยงโครงข่ายเลขหมายโทรศพัท์เคลื่อนที่ท่ีบริษัทให้บริการให้สามารถใช้งาน

ได้อย่างสมบูรณ์ โดยทีโอทีจะคิดค่าเช่ือมโยงโครงข่าย (Access Charge) ในอัตราเลขหมายละ 200 บาทต่อเดือน สําหรับการ

ให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีแบบจดทะเบียนรายเดือน และในอตัราร้อยละ 18 ของราคาหน้าบตัร (รวมภาษีมลูค่าเพ่ิมแล้ว) สําหรับ

การให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนที่แบบใช้บตัรเติมเงินลว่งหน้า (Prepaid Card)  

ภายหลงัจากที่มีการทําข้อตกลงกนัแล้ว บริษัทได้ปฏิบติัตามข้อตกลงโดยชําระค่าเช่ือมโยงโครงข่ายให้แก่ทีโอทีตลอดมา จนกระทัง่

เม่ือวันท่ี 17 พฤษภาคม 2549 กทช. ได้ออกประกาศ กทช. ว่าด้วยการใช้และเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม (Interconnection 

Charge) ซึ่งกําหนดให้ผู้ รับใบอนุญาตที่มีโครงข่ายโทรคมนาคมทุกราย ต้องให้ผู้ รับใบอนุญาตท่ีมีโครงข่ายโทรคมนาคมรายอื่น

เช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมกบัโครงข่ายของตนตามท่ีมีการร้องขอ และให้ผู้ ให้เช่ือมต่อโครงข่ายมีสิทธิท่ีจะเรียกเก็บค่าตอบแทน

การเช่ือมตอ่โครงข่าย (Interconnection Charge) ในอตัราที่สะท้อนต้นทนุได้  

ภายหลงัจากที่ประกาศดังกล่าวใช้บงัคับ เม่ือวนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2549 บริษัทได้ระงบัการชําระค่าเช่ือมโยงโครงข่าย (Access 

Charge) การให้บริการโทรคมนาคมโทรศพัท์เคลื่อนท่ีทัง้แบบจดทะเบียนรายเดือน (Postpaid) และแบบใช้บัตรเติมเงินล่วงหน้า 

(Prepaid Card) พร้อมกบัทําหนงัสือแจ้งให้ทีโอทีทราบว่าบริษัทจะชําระเป็นค่าเช่ือมต่อโครงข่าย (Interconnection Charge) แทน 

แต่ทีโอทีปฏิเสธที่จะรับชําระเงินค่าเช่ือมต่อโครงข่าย (Interconnection Charge) และได้ยื่นฟ้องต่อศาลแพ่งเม่ือวันท่ี 16 

พฤศจิกายน 2550 เรียกร้องให้บริษัทและ กสท. ร่วมกันชําระค่าเช่ือมโยงโครงข่าย (Access Charge) ช่วงระหว่างวันท่ี 17 

พฤศจิกายน 2549 ถึงวนัที่ 31 ตลุาคม 2550 พร้อมดอกเบีย้และเบีย้ปรับรวมเป็นเงินทัง้สิน้ประมาณ 11,705 ล้านบาท อย่างไรก็ดี 

เม่ือวนัที่ 3 พฤศจิกายน 2551 ศาลแพ่งมีคําสัง่ให้จําหน่ายคดีออกจากสารบบความเน่ืองจากเห็นว่าคดีนีอ้ยู่ในเขตอํานาจของศาล

ปกครอง  

อย่างไรก็ดี ทีโอทีมีสิทธิท่ีจะนําคดีซึง่ศาลแพ่งมีคําสัง่ให้จําหน่ายคดีออกจากสารบบความดงักลา่วไปฟ้องต่อศาลปกครองได้ ซึง่ ณ 

วนัที่ 31 มีนาคม 2553 บริษัทยงัไม่ได้รับแจ้งจากศาลปกครองวา่ทีโอทีได้ยื่นฟ้องบริษัทตอ่ศาลปกครองในเร่ืองดงักลา่ว  

6.1.2 ข้อพพิาทระหว่างบริษัทและ กสท. เกี่ยวกับการจัดเกบ็ภาษีสรรพสามิตจากการให้บริการโทรคมนาคม 

ตามท่ีบริษัทและ กสท. ได้เข้าทําสญัญาร่วมการงาน โดยมีสาระสําคญัสรุปได้ว่า กสท. อนุญาตให้บริษัทดําเนินการจัดให้บริการ

วิทยุคมนาคมระบบเซลลลู่าร์ (โทรศพัท์เคลื่อนที่) และขยายเครือข่ายให้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลลู่าร์ในพืน้ท่ีต่าง ๆ ได้ทั่ว

ประเทศ โดยบริษัทเป็นผู้จดัหาเคร่ืองมือ อปุกรณ์ และสมัภาระต่าง ๆ ในการให้บริการด้วยค่าใช้จ่ายของตนเอง และบริษัทจะต้อง

ชําระค่าผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ กสท. ตลอดอายสุญัญาเป็นรายปีเป็นอตัราร้อยละของรายได้จากการให้บริการตามสญัญา 

ก่อนหกัคา่ใช้จ่าย คา่ภาษี และคา่ธรรมเนียมจากการให้บริการ 

ภายหลงัจากที่ได้เข้าทําสญัญาร่วมการงานแล้ว บริษัทได้ให้บริการวิทยคุมนาคมระบบเซลลลู่าร์และได้ชําระค่าผลประโยชน์ตอบ

แทนให้กับ กสท. ตลอดมา โดยมิได้มีการนําเงินค่าภาษีต่าง ๆ ซึ่งรวมทัง้ภาษีสรรพสามิตท่ีจะต้องเสียให้แก่รัฐมาหักออกจากค่า

ผลประโยชน์ตอบแทนตามสญัญาแตอ่ย่างใด 

อนึง่ เม่ือวนัที่ 11 กมุภาพนัธ์ 2546 คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ผู้ให้บริการโทรคมนาคมซึง่รวมถึงบริษัทสามารถนําคา่ภาษีสรรพสามิตท่ี

ได้ชําระให้แก่รัฐ (ไม่รวมดอกเบีย้ ค่าปรับ หรือเงินเพ่ิมใด ๆ) มาหักออกจากส่วนแบ่งรายได้ท่ีบริษัทต้องนําส่งให้แก่ กสท. ตาม

สญัญาร่วมการงานได้ และเม่ือวนัที่ 27 มีนาคม 2546 กสท. ได้มีหนงัสือแจ้งให้บริษัทดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีดงักล่าว ซึ่ง

ตอ่มามติคณะรัฐมนตรีดงักลา่วถกูยกเลิกเม่ือวนัที่ 23 มกราคม 2550 



บริษัท โทเท่ิล แอค็เซ็ส คอมมนิูเคชัน่ จํากดั (มหาชน)  สว่นที่ 1 บริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์ 

 

 

(6) ข้อพิพาททางกฎหมาย หน้าที่ 2 

ภายหลังจากท่ีมีการยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว เม่ือวันที่  11 มกราคม 2551 กสท . ได้เสนอข้อพิพาทต่อสถาบัน

อนุญาโตตุลาการเรียกร้องให้บริษัทชําระค่าผลประโยชน์ตอบแทนในปีสมัปทานท่ี 12 ถึงปีสมัปทานท่ี 16 เพ่ิมเติมพร้อมเบีย้ปรับ

และภาษีมูลค่าเพ่ิม รวมเป็นเงินทัง้สิน้ประมาณ 23,164 ล้านบาท เสมือนหนึ่งว่า กสท. ไม่เคยอนุญาตให้บริษัทนําค่าภาษี

สรรพสามิตท่ีได้ชําระให้แก่รัฐ (ไม่รวมดอกเบีย้ ค่าปรับ หรือเงินเพ่ิมใด ๆ) มาหกัออกจากส่วนแบ่งรายได้ท่ีบริษัทต้องนําส่งให้แก่ 

กสท. ตามสญัญาร่วมการงานแตอ่ย่างใด 

ขณะนี ้ข้อพิพาทดงักลา่วอยู่ภายใต้กระบวนการทางอนญุาโตตลุาการซึง่อาจใช้ระยะเวลาในการพิจารณาเป็นเวลาหลายปี 



บริษัท โทเท่ิล แอค็เซ็ส คอมมนิูเคชัน่ จํากดั (มหาชน)  สว่นที่ 1 บริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์ 

 

 

(7) โครงสร้างเงินทนุ หน้าที่ 1 

77  โครงสร้างเงนิทุนโครงสร้างเงนิทุน  

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัท 

(ก) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทมีทนุจดทะเบียนจาํนวน 4,744,161,260 บาท และมีทุนชาํระแล้วจาํนวน 
4,735,622,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจาํนวน 2,367,811,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2 บาท 

(ข) ข้อมูลเกี่ยวกบัหุ้นกู้ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2552 มีดังนี ้ 

(1) หุ้นกู้บริษัท โทเทิล่ แอ็คเซ็ส คอมมนูิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 1/2546 ชดุที่ 4 (จําหน่ายในประเทศ) 

ประเภทของหุ้นกู้  ชนิดระบช่ืุอผู้ ถือ ประเภทไม่ด้อยสทิธิและไม่มีประกนั และมีผู้แทนผู้ 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 โดยชําระทกุวนัที่ 25 มีนาคม และวนัท่ี 25 กนัยายน 

การชําระคืนเงินต้น ชําระคืนครัง้เดียวเม่ือสิน้อายหุุ้นกู้  

วนัครบกําหนดอายหุุ้นกู้  25 กนัยายน 2553 

การจดัอนัดบัเครดิต A+ (และมีแนวโน้มคงที่) โดย TRIS (ข้อมลูการจดัอนัดบัเครดิตเม่ือเดือนกนัยายน 2552) 

 

(2) หุ้นกู้บริษัท โทเทิล่ แอ็คเซ็ส คอมมนูิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 1/2549 ชดุที่ 2 (จําหน่ายในประเทศ) 

ประเภทของหุ้นกู้  ชนิดระบช่ืุอผู้ ถือ ประเภทไม่ด้อยสทิธิและไม่มีประกนั และมีผู้แทนผู้ 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 โดยชําระทกุวนัที่ 25 มีนาคม และวนัท่ี 25 กนัยายน 

การชําระคืนเงินต้น ชําระคืนครัง้เดียวเม่ือสิน้อายหุุ้นกู้  

วนัครบกําหนดอายหุุ้นกู้  25 กนัยายน 2553 

การจดัอนัดบัเครดิต A+ (และมีแนวโน้มคงที่) โดย TRIS (ข้อมลูการจดัอนัดบัเครดิตเม่ือเดือนกนัยายน 2552) 

 

(3) หุ้นกู้บริษัท โทเทิล่ แอ็คเซ็ส คอมมนูิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 1/2552 (จําหน่ายในประเทศ) 

ประเภทของหุ้นกู้  ชนิดระบช่ืุอผู้ ถือ ประเภทไม่ด้อยสทิธิ ไม่มีหลกัประกนั และมีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  

วนัที่ออกหุ้นกู้  27 สิงหาคม 2552 

จํานวน 2,000,000 หน่วย 

มลูคา่ที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท 

มลูคา่รวม 2,000 ล้านบาท 

อายหุุ้นกู้  5 ปี 



บริษัท โทเท่ิล แอค็เซ็ส คอมมนิูเคชัน่ จํากดั (มหาชน)  สว่นที่ 1 บริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์ 

 

 

(7) โครงสร้างเงินทนุ หน้าที่ 2 

อตัราดอกเบีย้ อตัราดอกเบีย้คงท่ีร้อยละ 4.40 ตอ่ปี 

กําหนดเวลาชําระดอกเบีย้ ชําระดอกเบีย้ทกุ ๆ 6 เดือน โดยชําระทกุวนัที่ 27 กมุภาพนัธ์ และวนัที ่27 สงิหาคม  

การชําระคืนเงินต้น ชําระคืนครัง้เดียวเม่ือสิน้อายหุุ้นกู้  

วนัครบกําหนดอายหุุ้นกู้  27 สิงหาคม 2557 

การจดัอนัดบัเครดิต A+ (tha) โดย Fitch (ข้อมลูการจดัอนัดบัเครดิตเม่ือเดือนสิงหาคม 2552) 

 

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

ณ วนัที่ 2 มีนาคม 2553 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด ถือหุ้นสามญัของบริษัทจํานวน 178,665,404 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 7.55 

ของจํานวนหุ้ นท่ีออกและจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัท (หุ้ นที่ออกและจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทมีจํานวน 

2,367,811,000 หุ้น) โดยผู้ลงทุนท่ีถือเอ็นวีดีอาร์จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางการเงิน (Financial Benefit) เสมือนลงทุนในหุ้นของ

บริษัททกุประการไม่วา่จะเป็นเงินปันผล สิทธิในการจองซือ้หุ้นเพ่ิมทนุ หรือใบสําคญัแสดงสิทธิในการซือ้หุ้นสามญั (Warrant) แตจ่ะ

ไม่มีสิทธิในการออกเสียงในที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ทัง้นี ้บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากดั จะไม่ใช้สิทธิออกเสียงในการประชมุผู้ ถือหุ้น เว้นแต่

จะเป็นการออกเสียงเพ่ือพิจารณาเก่ียวกับการเพิกถอนหลกัทรัพย์ออกจากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย 

7.2 โครงสร้างผู้ถือหุ้น 

รายช่ือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ 2 มีนาคม 2553(1) 

ลาํดับ ชื่อ จาํนวนหุ้น ร้อยละ 

1. บริษัท เทเลนอร์ เอเชีย พีทีอี แอลทีดี(2) 914,938,794 38.64 

2. บริษัท ไทย เทลโค โฮลดิง้ส์ จํากดั 605,946,284 25.59 

3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากดั 178,665,404 7.55 

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

5. NORTRUST NOMINEES LIMITED 81,895,400 3.46 

6. The Central Depository (PTE) Limited(3) 46,332,463 1.96 

7. STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 24,648,557 1.04 

8. บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 24,189,053 1.02 

9. สํานกังานประกนัสงัคม 16,027,900 0.68 

10. HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 14,522,446 0.61 

หมายเหตุ 

(1) ข้อมลูจากบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 

(2) สดัสว่นการถือหุ้นของเทเลนอร์ข้างต้นไม่รวมหุ้นที่เทเลนอร์ถือผ่าน CDP จํานวน 14,038,000 หุ้น หากรวมหุ้นที่เทเลนอร์ถือผ่าน CDP 
หุ้นทีเ่ทเลนอร์ถืออยู่ในบริษัทจะมีจํานวน 928,976,794 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 39.23 ทัง้นี ้ในปี 2550 เทเลนอร์ ร่วมกบั บจ. ไทย เทลโค 
โฮลดิง้ส์ และยคูอมได้แจ้งความเป็นกลุม่ไว้ในสว่นที่เก่ียวกบัการถือหุ้นของตนในบริษัทตอ่สํานกังาน ก.ล.ต. แต่ปัจจบุนัยคูอมมิได้ถือหุ้น
ในบริษัทแล้ว 

(3) สดัสว่นการถือหุ้นภายใต้ CDP รวมหุ้นที่ถือโดยเทเลนอร์จํานวน 14,038,000 หุ้น หากไม่รวมหุ้นที่ถือโดยเทเลนอร์ หุ้นที่ถือภายใต้ CDP 
จะมีจํานวน 32,294,463 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 1.36  
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(7) โครงสร้างเงินทนุ หน้าที่ 3 

รายช่ือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (ภายใต้ CDP) ณ วันที่ 2 มีนาคม 2553 

ลาํดับ ชื่อ จาํนวนหุ้น ร้อยละ(1) 

1. Telenor Asia Pte Ltd 14,038,000 30.30 

2. DBS Nominees Pte Ltd 8,412,155 18.16 

3. Citibank Nominees Singapore Pte Ltd 5,574,392 12.03 

4. DBSN Services Pte Ltd 4,510,850 9.74 

5. HSBC (Singapore) Nominees Pte Ltd 2,660,200 5.74 

6. Raffles Nominees Pte Ltd 2,336,670 5.04 

7. UOB Kay Hian Pte Ltd 1,252,000 2.70 

8. Morgan Stanley Asia (S'pore) Securities Pte Ltd 643,800 1.39 

9. Nomura Singapore Limited 416,000 0.90 

10. Lam Hup Sum 340,000 0.73 

หมายเหตุ 

(1) สดัสว่นการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นแตล่ะรายคํานวณจากหุ้นที่ถือภายใต้ CDP จํานวน 46,332,463 หุ้น 

 

7.3 นโยบายจ่ายเงนิปันผล 

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 50 ของกําไรสุทธิของงบการเงินรวมให้แก่ผู้ ถือหุ้น บริษัทมี

เปา้หมายที่จะดําเนินธุรกิจด้วยโครงสร้างเงินทนุที่เอือ้ประโยชน์ตอ่กิจการของบริษัทมากที่สดุ  

คณะกรรมการบริษัทสามารถนําเสนอการประกาศจ่ายเงินปันผลประจําปีแต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นสามญั

ประจําปี สําหรับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล คณะกรรมการบริษัทอาจเห็นสมควรให้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหากเห็นว่า

บริษัทสามารถดํารงเงินลงทุนหมุนเวียนท่ีใช้ในการดําเนินการได้อย่างเพียงพอภายหลังการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลนัน้ ซึ่ง

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าท่ีแจ้งให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบในการประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ถดัไป 

ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามญันัน้ คณะกรรมการบริษัทจะคํานงึถึงปัจจยัหลายประการ ดงันี ้

• ผลการดําเนินงานของบริษัท สภาพคลอ่ง กระแสเงินสดหมนุเวียน และสถานะการเงินของบริษัท 

• แผนการดําเนินงานในอนาคตและความต้องการในการใช้เงินลงทนุ 

• ปัจจยัอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร 

นอกจากนี ้บริษัทยงัอยู่ภายใต้ พรบ. บริษัทมหาชนจํากดั ท่ีกําหนดให้บริษัทไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้หากบริษัทยงัมีผลขาดทนุ

สะสมอยู่แม้ว่าบริษัทจะมีกําไรสุทธิสําหรับปีนัน้ ๆ ก็ตาม และ พรบ. บริษัทมหาชนจํากัด ยังกําหนดให้บริษัทสํารองเงินตาม

กฎหมายในจํานวนร้อยละ 5 ของกําไรสทุธิในแต่ละปี หกัด้วยยอดขาดทนุสะสม (ถ้ามี) จนกว่าเงินสํารองตามกฎหมายมีจํานวนไม่

น้อยกวา่ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน 

เม่ือวนัที่ 30 เมษายน 2552 ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปี 2552 ได้มีมติอนมุติัการจ่ายเงินปันผลจากผลการดําเนินงานปี 2551 

ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 1.50 บาท โดยกําหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2552 
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(8) การจดัการ หน้า 1 

88  การจัดการการจัดการ  

8.1 โครงสร้างการจดัการ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2552 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

สายงานตรวจสอบภายใน 
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

กลุม่ People  กลุม่เทคโนโลย ี กลุม่พาณิชย์ กลุม่ลกูค้า กลุม่การเงนิและบญัชี 

Office of CEO สายงาน Health Safety 

Security and Environment 
สายงานกฎหมาย สายงาน 

Regulatory  

 

สายงาน Media 

Relations  

สายงาน Strategy & 

Business Development 
สายงาน Change 
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(8) การจดัการ หน้า 2 

โครงสร้างการจดัการของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน 

นอกจากนี ้ยังมีการจัดตัง้คณะกรรมการย่อยอื่น ๆ ขึน้อีกหลายชุดเพ่ือทําหน้าท่ีควบคุมดูแลนโยบายภายในองค์กรเพ่ือให้เกิด

ประสิทธิภาพสงูสดุในการดําเนินงาน ซึง่รวมถึงคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ คณะกรรมการพิจารณาการลงทนุ คณะกรรมการ

ทรัพย์สินบริษัท คณะกรรมการสรรหาผู้ จําหน่ายอปุกรณ์โครงข่ายและด้านสารสนเทศ คณะกรรมการสอบสวนมลูหนี ้คณะกรรมการ

พิจารณาตดัจําหน่ายสินค้าคงคลงั คณะกรรมการสอบสวน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการความปลอดภยั อา

ชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 

8.1.1 คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการทัง้หมด 10 ท่าน ดงันี ้

รายชื่อกรรมการ ตาํแหน่ง 

นายบญุชยั เบญจรงคกลุ ประธานกรรมการ 

Mr. Sigve Brekke รองประธานกรรมการ 

Mr. Tore Johnsen กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

Mr. Knut Borgen กรรมการ 

นายสมพล จนัทร์ประเสริฐ กรรมการ 

นายจลุจิตต์ บณุยเกต ุ กรรมการอิสระ 

นายสนุทร โภคาชยัพฒัน์ กรรมการอิสระ 

Mr. Stephen Woodruff Fordham กรรมการอิสระ 

Mr. Knut Snorre Bach Corneliussen กรรมการ 

Mr. Charles Terence Woodworth กรรมการ 

 

กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามผกูพนับริษัทได้แก่ (1) นายบญุชยั เบญจรงคกลุ (2) Mr. Tore Johnsen (3) Mr. Sigve Brekke และ (4) 

Mr. Knut Borgen โดยกรรมการสองในสี่ท่านนีร่้วมกนัลงลายมือช่ือและประทบัตราสําคญัของบริษัท 

อํานาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทกําหนดไว้โดยอ้างอิงกบั พรบ. บริษัทมหาชนจํากดั พรบ. หลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรัพย์สิงคโปร์ ข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อบงัคบัของบริษัท  

อํานาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทมีดงันี ้

(1) มีอํานาจในการดําเนินการและมอบหมายความรับผิดชอบในการดําเนินธุรกิจของบริษัทภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย 

วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัท และมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

(2) มีอํานาจในการสรรหาผู้ มีความรู้ความสามารถเพ่ือดํารงตําแหน่งผู้บริหารท่ีมีคณุสมบติัและความสามารถเหมาะสม รวมทัง้

มอบหมายอํานาจให้ผู้บริหารสามารถดําเนินงานให้เป็นไปตามเปา้หมาย 

(3) มีอํานาจในการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นเป็นครัง้คราว เม่ือเห็นวา่บริษัทมีผลกําไรสมควรพอท่ีจะจ่ายเงินปัน

ผล 

(4) เป็นโจทก์ร้องทกุข์ ดําเนินการตามกระบวนการพิจารณาใด ๆ ในนามของบริษัท 

(5) กําหนดวิสยัทศัน์ เปา้หมาย นโยบาย รวมทัง้งบประมาณในการดําเนินงานของบริษัท และกําหนดมาตรการเพ่ือให้ผู้บริหาร

ดําเนินการให้เป็นไปตามเปา้หมายและแผนงานท่ีกําหนด 

(6) จดัให้มีระบบบริหารความเสี่ยงท่ีเหมาะสม 

(7) ดําเนินการให้บริษัทมีระบบการควบคมุภายในท่ีเพียงพอเหมาะสม รวมถึงจดัให้มีฝ่ายตรวจสอบภายในและคณะกรรมการ

ตรวจสอบเพ่ือทําหน้าท่ีตรวจสอบการทํารายการระหว่างกนั และรายงานผลการตรวจสอบแก่ผู้ ถือหุ้นและหน่วยงานกํากบั

ดแูลตา่ง ๆ 



บริษัท โทเท่ิล แอค็เซ็ส คอมมนูิเคชัน่ จํากดั (มหาชน)  สว่นที่ 1 บริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์ 

 

 

(8) การจดัการ หน้า 3 

(8) ดแูลให้มีการจดัทําบญัชีท่ีถกูต้องครบถ้วน และมีระบบการจดัเก็บเอกสารท่ีทําให้สามารถตรวจสอบความถกูต้องของข้อมลู

ได้ในภายหลงั เพ่ือให้สามารถติดตามการดําเนินงานของฝ่ายจดัการได้  

(9) อนุมัติรายการต่าง ๆ หรือเสนอความเห็นต่อผู้ ถือหุ้ นให้อนุมัติการทํารายการด้วยความระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต โดย

คํานงึถึงประโยชน์สงูสดุของบริษัทเป็นสําคญั 

(10) ประเมินผลการดําเนินงานและกําหนดคา่ตอบแทนผู้บริหาร 

(11) รายงานข้อมลูทางการเงินและข้อมลูทัว่ไปตอ่ผู้ ถือหุ้นและนกัลงทนุทัว่ไปอย่างถกูต้องและเพียงพอ 

กรรมการอิสระ 

บริษัทมีกรรมการอิสระจํานวน 3 ท่าน ได้แก่ (1) นายจุลจิตต์ บุณยเกตุ (2) Mr. Stephen Woodruff Fordham และ (3) นายสนุทร 

โภคาชยัพฒัน์ 

กรรมการอิสระดําเนินงานตามภาระหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีความเป็นอิสระจากผู้ ถือหุ้นรายใหญ่

และฝ่ายบริหารของบริษัท และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ท่ีสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

กําหนด คือ 

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที่

อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ทัง้นี ้ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ ท่ีเก่ียวข้องของกรรมการอิสระด้วย 

(2) ไม่เคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษา ท่ีได้เงินเดือนประจํา หรือผู้ มีอํานาจควบคุมของ

บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี

ลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกวา่ 2 ปี ก่อนการแตง่ตัง้ 

(3) ไม่เป็นบคุคลท่ีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็นบิดามารดา คู่สมรส พ่ี

น้อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มีอํานาจควบคมุ หรือบุคคลท่ีจะได้รับการเสนอให้

เป็นผู้บริหารหรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท หรือบริษัทย่อย 

(4) ไม่เคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เคยเป็นหรือเป็นผู้ ถือหุ้น

รายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ ท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 

บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อย

กวา่ 2 ปี ก่อนการแตง่ตัง้ 

(5) ไม่เคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จดัการของสํานกังานสอบบญัชี ซึ่งมี

ผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์สงักดัอยู่ เว้น

แตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกวา่ 2 ปี ก่อนการแตง่ตัง้ 

(6) ไม่เคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับ

ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้งทาง

ผลประโยชน์ ทัง้นี ้ในกรณีท่ีผู้ ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่

กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จดัการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่ว

มาแล้วไม่น้อยกวา่ 2 ปี ก่อนการแตง่ตัง้ 

(7) ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ ท่ี

เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท  
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(8) ไม่มีลกัษณะอื่นใดที่ทําให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการดําเนินงานของบริษัท 

เลขานุการบริษัท 

บริษัทได้แตง่ตัง้ นางวีระนชุ กมลยะบตุร ผู้อํานวยการสายงานกฎหมาย ดํารงตําแหน่งเลขานกุารบริษัท 

8.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ดงันี ้

รายชื่อกรรมการ ตาํแหน่ง 

นายจลุจิตต์ บณุยเกต ุ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

นายสนุทร โภคาชยัพฒัน์   กรรมการตรวจสอบ 

Mr. Stephen Woodruff Fordham กรรมการตรวจสอบ 

หมายเหตุ 

นายจลุจิตต์ บณุยเกต ุเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านการเงินและการบญัชีเพียงพอที่จะทําหน้าที่ในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบ
การเงิน 

 

กรรมการตรวจสอบมีคณุสมบติัตามท่ีกล่าวข้างต้นในข้อ 8.1.1 – คณะกรรมการบริษัท ภายใต้หวัข้อ “กรรมการอิสระ” และไม่เป็น

กรรมการท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตดัสินใจในการดําเนินงานของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ

นิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ และไม่เป็นกรรมการของบริษัทจดทะเบียน ซึง่เป็นบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม

ของบริษัท  

หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบมีดงันี ้

(1) สอบทานกระบวนการรายงานทางการเงินของบริษัท เพ่ือให้มีการรายงานทางการเงินอย่างถกูต้องและเพียงพอ  

(2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคมุภายในและระบบการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล ซึง่ครอบคลมุถึง

การควบคมุภายในทางด้านการบญัชี การเงิน การดําเนินงาน และการปฏิบติัตามกฎหมาย กฎระเบียบ รวมถึงนโยบายการ

บริหารความเสี่ยงและระบบการควบคมุต่าง ๆ ที่กําหนดขึน้โดยผู้บริหารของบริษัท โดยมีการสอบทานอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

โดยผู้ตรวจสอบภายในและ/หรือผู้สอบบญัชีอิสระ 

(3) สอบทานความมีประสิทธิผลของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาถึงความเพียงพอของหน่วยงานตรวจสอบภายใน

อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยให้มีทรัพยากรด้านตา่ง ๆ อย่างเพียงพอ และหน่วยงานอยู่ในตําแหน่งท่ีเหมาะสมในองค์กร 

(4) พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย และ

เลิกจ้าง หวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

(5) สอบทานให้บริษัทปฏิบติัตาม พรบ. หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและ

ตลาดหลกัทรัพย์สิงคโปร์ รวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

(6) พิจารณาคดัเลือกและเสนอแตง่ตัง้บคุคลซึง่มีความเป็นอิสระเพ่ือทําหน้าที่เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท และเสนอคา่ตอบแทน

และเง่ือนไขการทํางานของบุคคลดงักล่าว รวมทัง้เข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่าง

น้อยปีละ 1 ครัง้ 

(7) สอบทานความเป็นอิสระของผู้สอบบญัชีของบริษัทเป็นรายปี 

(8) สอบทานขอบเขต ผลงาน ความคุ้มคา่ ความเป็นอิสระและความเท่ียงธรรมของผู้สอบบญัชีของบริษัท 
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(9) สอบทานการจดัการให้มีช่องทางสําหรับพนกังานท่ีสามารถแจ้งเบาะแสเก่ียวกบัความผิดปรกติในเร่ืองรายงานทางการเงิน

หรือเร่ืองอื่น ๆ โดยการแจ้งดงักล่าวจะถกูเก็บเป็นความลบั รวมถึงการจัดให้มีการสืบสวนและติดตามผลในเร่ืองท่ีรับแจ้ง

อย่างเหมาะสม 

(10) สอบทานรายการที่เก่ียวโยงกนั ธุรกรรมของผู้ มีส่วนได้เสีย หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตาม

กฎหมายและข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลกัทรัพย์สิงคโปร์ ทัง้นี ้เพ่ือให้มัน่ใจว่ารายการ

ดงักลา่วสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัท 

(11) จดัทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัท ซึง่รายงานดงักล่าวต้องลงนามโดย

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และอย่างน้อยต้องประกอบด้วยข้อมลูดงัตอ่ไปนี ้

– ความเห็นเก่ียวกบัความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นที่เช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท 

– ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในของบริษัท 

– ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตาม พรบ. หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ

ไทยและตลาดหลกัทรัพย์สิงคโปร์ หรือกฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

– ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 

– ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

– จํานวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชมุของกรรมการตรวจสอบแตล่ะท่าน 

– ความเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบติัหน้าท่ีตามกฎบตัร 

– รายการอื่นท่ีเห็นว่าผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุทัว่ไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมาย

จากคณะกรรมการบริษัท 

(12) ปฏิบติัการอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

8.1.3 คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน  

คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน ดงันี ้ 

รายชื่อกรรมการ ตาํแหน่ง 

Mr. Stephen Woodruff Fordham  ประธานคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน 

นายจลุจิตต์ บณุยเกต ุ กรรมการกําหนดค่าตอบแทน 

นายสนุทร โภคาชยัพฒัน์ กรรมการกําหนดค่าตอบแทน 

Mr. Knut Snorre Bach Corneliussen กรรมการกําหนดค่าตอบแทน 

 

หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนมีดงันี ้

(1) พิจารณาให้คําแนะนําเก่ียวกบัคา่ตอบแทนสําหรับประธานกรรมการและกรรมการอื่น 

(2) พิจารณาอนมุติัคา่ตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

(3) พิจารณาความถกูต้องและเหมาะสมของนโยบายคา่ตอบแทน 

(4) ดแูลให้มีการปฏิบติัตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องในการเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัคา่ตอบแทน 
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(5) รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ซึ่งรวมถึงเงินเดือน การจ่ายเงินจูงใจ 

ค่าตอบแทนในรูปหุ้ น สิทธิเก่ียวกับการเกษียณหรือการชดเชย ว่าเป็นไปตามนโยบายค่าตอบแทนและเป็นไปตาม

องค์ประกอบคา่ตอบแทน หรือต้องให้ผู้ ถือหุ้นอนมุติัหรือไม่ 

(6) พิจารณาสิทธิตามสญัญาของประธานเจ้าหน้าบริหารในส่วนท่ีเก่ียวกับการสิน้สดุของสญัญาว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ 

(หากมี) 

(7) นําเสนอมติของท่ีประชมุคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน และรายงานการปฏิบติังานพร้อมคําแนะนําของคณะกรรมการ

กําหนดคา่ตอบแทนตอ่คณะกรรมการบริษัท 

(8) จดัทํารายงานเก่ียวกบัองค์ประกอบและหน้าท่ีของคณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนเพ่ือเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของ

บริษัท  

(9) พิจารณาปรับปรุงกฎบตัรคณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนเป็นประจําทกุปีเพ่ือนําเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนมุติั 

(10) ปฏิบติัการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย  

8.1.4 คณะกรรมการกาํกับดูแลกิจการ 

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการประกอบด้วย ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่มการเงินและบญัชี รอง

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่ม People ผู้ช่วยรองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่มการเงินและบญัชี ผู้อํานวยการสายงาน Financial 

Operations และผู้ อํานวยการสายงานกฎหมาย ทําหน้าที่พัฒนาและส่งเสริมให้มีนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีเหมาะสม 

ดําเนินการให้มีการปฏิบติัตามนโยบาย และกําหนดทิศทางและแนวทางท่ีเก่ียวข้องภายในองค์กร จดัให้มีข้อพึงปฏิบติัท่ีดีสําหรับ

การกํากบัดแูลกิจการของบริษัทอย่างถกูต้องและเป็นทางการ และควบคมุให้เกิดการปฏิบติัท่ีสอดคล้องกบันโยบายการกํากบัดแูล

กิจการและข้อกําหนดอื่น ๆ ตามท่ีตลาดหลกัทรัพย์สิงคโปร์และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด เปิดเผยข้อมลูสารสนเทศ

เก่ียวกบัการกํากบัดแูลกิจการในรายงานประจําปีของบริษัท และดําเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจและความมุ่งมัน่ในการปฏิบติั

ตามนโยบายการกํากบัดแูลกิจการของผู้บริหารและพนกังานทกุระดบั 

8.1.5 คณะกรรมการพจิารณาการลงทนุ  

คณะกรรมการพิจารณาการลงทนุประกอบด้วย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่เทคโนโลยี รองประธาน

เจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่มการเงินและบญัชี และผู้ช่วยรองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่มการเงินและบญัชี ทําหน้าท่ีพิจารณาและอนมุติั

ในกรณีที่เห็นสมควรในการลงทนุเก่ียวกบัสินทรัพย์ของบริษัทที่มีมลูคา่ตัง้แต ่2 ล้านบาทขึน้ไป  

8.1.6 คณะกรรมการทรัพย์สินบริษัท 

คณะกรรมการทรัพย์สินบริษัทประกอบด้วย รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่ม People ผู้ช่วยรองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่ม

การเงินและบัญชี และผู้อํานวยการสายงานกฎหมาย ทําหน้าท่ีพิจารณาในเบือ้งต้นเก่ียวกับความสําคัญของการจําหน่าย การ

ทําลาย และการตดัจําหน่ายทรัพย์สินของบริษัทที่มีมลูค่าทางบญัชีเกิน 300,000 บาทก่อนนําเสนอตอ่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพ่ือ

ขออนุมติัต่อไป อนุมติัการจําหน่าย การทําลาย และการตดัจําหน่ายทรัพย์สินของบริษัทท่ีมีมลูค่าทางบญัชีไม่เกิน 300,000 บาท 

อนมุติัการจดัซือ้ที่ดินท่ีมีมลูค่าน้อยกว่า 2 ล้านบาท และอนมุติัการเช่าท่ีดินในกรณีท่ีมีเง่ือนไขการเช่าต่างไปจากมาตรฐานท่ีบริษัท

กําหนดไว้ 

8.1.7 คณะกรรมการคัดเลือกผู้จําหน่าย (โครงข่าย/โทรศัพท์เคล่ือนที่ /โครงสร้างพืน้ฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ/
โปรแกรม) 

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

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่มเทคโนโลยี รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่มการเงินและบญัชี ผู้ช่วยรองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร

กลุ่มการเงินและบญัชี และผู้อํานวยการสายงานจัดซือ้ ทําหน้าที่เสนอแนะและอนุมัติการคดัเลือกผู้ จําหน่ายเพ่ือจัดซือ้โครงข่าย 

โทรศพัท์เคลื่อนที่ โครงสร้างพืน้ฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือโปรแกรม ซึง่มีมลูคา่เกิน 20 ล้านบาท 
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8.1.8 คณะกรรมการคัดเลือกผู้จาํหน่าย (ไม่รวมโครงข่าย/โทรศัพท์เคล่ือนที่/โครงสร้างพืน้ฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ/
โปรแกรม) 

คณะกรรมการคัดเลือกผู้ จําหน่าย (ไม่รวมโครงข่าย/โทรศัพท์เคลื่อนท่ี/โครงสร้างพืน้ฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ/โปรแกรม) 

ประกอบด้วย รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่มการเงินและบัญชี ผู้ ช่วยรองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่มการเงินและบัญชี 

ผู้อํานวยการสายงานจัดซือ้ และผู้อํานวยการสายงานกฎหมาย ทําหน้าท่ีเสนอแนะและอนุมัติการคัดเลือกผู้ จําหน่ายเพ่ือจัดซือ้

รายการท่ีไม่ใช่โครงข่ายโทรศพัท์เคลื่อนที่ โครงสร้างพืน้ฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือโปรแกรม ซึง่มีมลูคา่เกิน 20 ล้านบาท 

8.1.9 คณะกรรมการตัดจาํหน่ายสินค้าคงคลัง (อุปกรณ์โครงข่ายและอะไหล่) 

คณะกรรมการตัดจําหน่ายสินค้าคงคลัง (อุปกรณ์โครงข่ายและอะไหล่) ประกอบด้วย ผู้ช่วยรองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่ม

การเงินและบญัชี ผู้อํานวยการสายงาน Service Operation และผู้อํานวยการสายงานกฎหมาย ทําหน้าท่ีอนมุติัการจําหน่าย การ

ทําลาย และการตดัจําหน่ายสินค้าคงคลงั (อุปกรณ์โครงข่ายและอะไหล่) ที่มีมลูค่าทางบญัชีไม่เกิน 300,000 บาท พิจารณาและ

เสนอแนะอุปกรณ์โครงข่ายและอะไหล่ท่ีผู้ ขอเสนอให้ทําลายหรือตัดจําหน่ายท่ีมีมูลค่าทางบัญชีมากกว่า 300,000 บาท ก่อน

นําเสนอตอ่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพ่ือขออนมุติัตอ่ไป  

8.1.10 คณะกรรมการตัดจาํหน่ายสินค้าคงคลัง (อุปกรณ์ปลายทางและอุปกรณ์เสริม) 

คณะกรรมการตัดจําหน่ายสินค้าคงคลงั (อุปกรณ์ปลายทางและอุปกรณ์เสริม) ประกอบด้วย รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่ม

ลกูค้า ผู้ช่วยรองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่มการเงินและบญัชี และผู้อํานวยการสายงานกฎหมาย ทําหน้าท่ีอนุมติัการจําหน่าย 

การทําลาย และการตัดจําหน่ายสินค้าคงคลัง (อุปกรณ์ปลายทางและอุปกรณ์เสริม) ที่มีมูลค่าทางบัญชีไม่เกิน 300,000 บาท 

พิจารณาและเสนอแนะอปุกรณ์ปลายทางและอปุกรณ์เสริมท่ีผู้ขอเสนอให้ทําลายหรือตดัจําหน่ายสินค้าคงคลงัท่ีมีมลูค่าทางบญัชี

มากกวา่ 300,000 บาท ก่อนนําเสนอตอ่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพ่ือขออนมุติัตอ่ไป  

8.1.11 คณะกรรมการตรวจสอบมูลหนี ้

คณะกรรมการตรวจสอบมูลหนีป้ระกอบด้วย ผู้ ช่วยรองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่มการเงินและบัญชี ผู้ อํานวยการสายงาน 

Customer Service และผู้อํานวยการสายงานกฎหมาย ทําหน้าท่ีอนมุติัการลดหนีท้ี่มีมลูคา่เกิน 20,000 บาทตอ่เลขหมาย  

8.1.12 คณะกรรมการสอบสวน 

คณะกรรมการสอบสวนประกอบด้วย รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่ม People ผู้อํานวยการสายงานกฎหมาย ผู้อํานวยการสาย

งานตรวจสอบภายใน ทําหน้าท่ีดําเนินการสอบสวนเร่ืองเก่ียวกับพนักงานและบุคลากรในบริษัท และให้ข้อเสนอแนะต่อประธาน

เจ้าหน้าที่บริหารเพ่ือขออนมุติัตอ่ไป 

8.1.13 คณะกรรมการบริหารจดัการความเส่ียง 

คณะกรรมการบริหารจดัการความเสี่ยงประกอบด้วย ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่มการเงินและบญัชี 

รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่มพาณิชย์ รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุม่เทคโนโลยี รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่ม People 

รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่มลูกค้า รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ และผู้ อํานวยการสายงาน

กฎหมาย ทําหน้าท่ีเสนอแนะระดับความเสี่ยงทางธุรกิจท่ีเหมาะสมก่อนนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

พิจารณาและอนมุติันโยบายการบริหารความเสี่ยง วิธีการและระบบปฏิบติังานท่ีเพียงพอและเหมาะสมกบับริษัท พร้อมทัง้ประเมิน

ประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยง 

8.1.14 คณะกรรมการทรัพย์สินบริษัท (สถานีฐาน) 

คณะกรรมการทรัพย์สินบริษัท (สถานีฐาน) ประกอบด้วย รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่มเทคโนโลยี และรองประธานเจ้าหน้าท่ี

บริหารกลุ่มการเงินและบญัชี ทําหน้าที่พิจารณาและอนมุติัการปรับค่าเช่าพืน้ท่ี หรือการเช่าพืน้ที่เพ่ือติดตัง้สถานีฐานกรณีมีเง่ือนไข

พิเศษ 
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8.1.15 คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทาํงาน 

คณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการทํางานประกอบด้วยคณะกรรมการฝ่ายลกูจ้างจํานวน 5 คน 

ทําหน้าที่พิจารณานโยบายและแผนงานด้านความปลอดภยัในการทํางาน เพ่ือปอ้งกนัและลดการเกิดอบุติัเหต ุการประสบอนัตราย 

การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตเุดือดร้อนรําคาญอนัเน่ืองจากการทํางาน หรือความไม่ปลอดภยัในการทํางานเพ่ือเสนอต่อบริษัท โดย

มีตวัแทนฝ่ายนายจ้างจํานวน 8 คน ทําหน้าท่ีในการหารือกบัคณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการ

ทํางาน ในการดแูลด้านความปลอดภยัให้กบัลกูจ้าง 

8.1.16 คณะผู้บริหาร 

คณะผู้บริหารของบริษัทประกอบด้วยผู้บริหารทัง้หมด 8 ท่าน ดงันี ้

ชื่อ-นามสกุล ตาํแหน่ง 

Mr. Tore Johnsen ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

Mr. Rolf Marthinusen รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่เทคโนโลย ี

Mr. Terje Borge รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่การเงินและบญัชี 

นายธนา เธียรอจัฉริยะ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่พาณิชย์ 

นางพตัราภรณ์ สิโรดม รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่ People 

นางสาวทิพยรัตน์ แก้วศรีงาม รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่ลกูค้า 

Mr. Roar Wiik Andreassen รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายกลยทุธ์และพฒันาธุรกิจ 

นายปรีย์มน ป่ินสกลุ ผู้ ช่วยรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการเงินและบญัชี 

หมายเหตุ 

ผู้บริหารข้างต้นเป็นผู้บริหารตามคํานิยามของสํานกังาน ก.ล.ต. ซึง่หมายถึง กรรมการ ผู้จดัการ หรือผู้ ดํารงตําแหน่งระดบับริหารส่ีรายแรกนบั
ต่อจากผู้จดัการลงมา ผู้ซึง่ดํารงตําแหน่งเทียบเท่ากบัผู้ ดํารงตําแหน่งระดบับริหารรายที่สี่ทกุราย และหมายความรวมถึงผู้ ดํารงตําแหน่งระดบั
บริหารในสายงานบญัชีหรือการเงินที่เป็นระดบัผู้จดัการฝ่ายขึน้ไปหรือเทียบเท่า 

 

หน้าท่ีและความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีดงันี ้

(1) จดัทําและปรับใช้กลยทุธ์และนโยบายของบริษัท ดงันี ้

– การบริหารจดัการทัว่ไป (Daily Management) ซึ่งรวมถึงกํากบัดแูลให้การดําเนินงานของบริษัทเป็นไปตามข้อบงัคบั

ของบริษัท มติของคณะกรรมการบริษัท มติของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น  นโยบายของบริษัท และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง กํากบั

ดูแลและปรับปรุงระบบการควบคุมภายในเก่ียวกับการรายงานทางการเงินเพ่ือจัดทํางบการเงินให้เป็นไปอย่าง

เหมาะสม ประเมินผลและรายงานผลการควบคมุภายในเก่ียวกบัการรายงานทางการเงิน ดําเนินการและกํากบัดแูลให้

มีการประเมินความเสี่ยง กํากับดูแลให้มีการบริหารและใช้ทรัพย์สินของบริษัทอย่างเหมาะสม รวมถึงการได้มา 

นําไปใช้ หรือจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทโดยไม่ได้รับการมอบหมาย ปรับใช้นโยบายภายในองค์กรและหลกัใน

การปฏิบติัของบริษัท จัดการองค์กรและบุคลากรของบริษัทให้สอดคล้องกับทิศทางการบริหารงานท่ีคณะกรรมการ

บริษัทเป็นผู้ กําหนด เป็นต้น 

– การมอบอํานาจของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารอาจมอบอํานาจหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัทให้แก่เจ้าหน้าท่ีของบริษัทในเร่ืองท่ีไม่อยู่ในความดแูลของคณะกรรมการบริษัทหรือท่ีประชมุผู้ ถือ

หุ้นเพ่ือทําการใด ๆ ตามท่ีประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารมอบหมาย อย่างไรก็ดี ในเร่ืองท่ีมีความสําคญัหรือมิได้เป็นไปตาม

ทางการค้าปกติ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารจะต้องนําเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณากอ่น  

– การขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารจะต้องจดัเตรียมและเสนองบกําไรขาดทนุ งบ

ใช้จ่ายประจําปี รวมถึงการใช้กําไรหรือวิธีการแก้ไขขาดทนุ รายงานประจําปี และงบการเงินรวมให้แก่คณะกรรมการ

บริษัท 
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– การรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารจะต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยทันที

เก่ียวกับสถานะทางการเงินและการดําเนินงานของบริษัท ซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสําคัญเก่ียวกับการ

ควบคุมภายใน ข้อบกพร่องหรือจุดด้อยท่ีมีนัยสําคัญของระบบควบคุมภายในเก่ียวกับการรายงานทางการเงิน 

กฎหมาย และมาตรการบริหารความเสี่ยง 

(2) กํากบัดแูลและควบคมุกิจกรรมตา่ง ๆ ของบริษัท 

(3) จดัทํารายละเอียดของหน่วยงานที่ต้องรายงานต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกําหนดขอบเขตหน้าท่ีความรับผิดชอบของ

แตล่ะหน่วยงาน 

(4) เสริมสร้างและกํากบัดแูลการดําเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้นโยบายและกฎระเบยีบของบริษัท  

(5) ดแูลให้หน่วยงานตา่ง ๆ สามารถปฏิบติัหน้าที่ตามที่กําหนดไว้ 

8.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร 

การแตง่ตัง้และถอดถอน หรือการพ้นจากตําแหน่งของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัท ดงันี ้

(1) คณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการ

ทัง้หมดต้องมีถ่ินที่อยู่ในราชอาณาจกัรไทย 

(2) ให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) ผู้ ถือหุ้นหนึง่คนมีคะแนนเสียงเท่ากบัจํานวนหุ้นที่ตนถืออยู่  

(ข) ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทัง้หมดเลือกตัง้บคุคลเพียงคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แตจ่ะ

แบง่คะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดเพียงใดไม่ได้  

(ค) ผู้ ท่ีได้รับคะแนนเสียงสงูสดุเรียงตามลําดบัจะได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการ ในกรณีท่ีได้รับคะแนนเสียงเท่ากนัเกิน

กวา่จํานวนกรรมการที่พงึเลือกในครัง้นัน้ ให้ประธานที่ประชมุเป็นผู้ ชีข้าด 

(3) ในกรณีท่ีกรรมการคนใดประสงค์จะลาออกจากตําแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกจะมีผลนับแต่วนัท่ีบริษัท

ได้รับใบลาออก 

(4) ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการออกจากตําแหน่งก่อนวาระได้ โดยต้องมีคะแนนเสียงสนบัสนนุไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 

ของจํานวนผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นรวมกนัไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนหุ้นทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น

ท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

(5) ในการประชุมสามญัประจําปีทกุครัง้ ให้กรรมการจํานวนหนึ่งในสามของกรรมการทัง้หมดของบริษัทพ้นจากตําแหน่ง โดย

ให้กรรมการท่ีอยู่ในตําแหน่งนานท่ีสดุเป็นผู้ออกจากตําแหน่งก่อน กรรมการท่ีพ้นจากตําแหน่งไปแล้วอาจได้รับเลือกให้เข้า

ดํารงตําแหน่งอีกได้ 

ปัจจุบนับริษัทยงัมิได้จดัให้มีคณะกรรมการสรรหา (Nomination Committee) เพ่ือทําหน้าท่ีคดัเลือกบุคคลและเสนอช่ือให้แต่งตัง้

เป็นกรรมการใหม่ของบริษัท และประเมินผลการดําเนินงานของคณะกรรมการบริษัท ทัง้นี ้ในการคดัเลือกบุคคลท่ีจะเสนอช่ือให้

แตง่ตัง้เป็นกรรมการใหม่ของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาคณุสมบติัตา่ง ๆ รวมถึงประสบการณ์ ความเช่ียวชาญ และผล

การปฏิบติังานในฐานะกรรมการในช่วงเวลาที่ผ่านมา 

8.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร  

ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท 

ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทประกอบด้วยเบีย้ประชมุและค่าตอบแทนรายเดือน (ปัจจบุนับริษัทไม่มีค่าตอบแทนในรูปหุ้นให้แก่

กรรมการของบริษัท) ในปี 2552 คา่ตอบแทนรวมของกรรมการบริษัทมีจํานวนทัง้สิน้ 5,365,000 บาท โดยมีรายละเอียดดงันี ้
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(หน่วย : บาท) 

รายชื่อและตาํแหน่ง 
 

เบีย้ประชุม 
ค่าตอบแทน 
รายเดือน 

ค่าตอบแทนรวม 

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

Mr. Sigve Brekke  - - - 

Mr. Knut Borgen   - - - 

Mr. Ragnar H. Korsaeth(1)  - - - 

นายจลุจิตต์ บณุยเกต ุ  430,000 600,000 1,030,000 

Mr. Stephen Woodruff Fordham  235,000 600,000 835,000 

นายสนุทร โภคาชยัพฒัน์  440,000 600,000 1,040,000 

นายสมพล จนัทร์ประเสริฐ  60,000 - 60,000 

Mr. Roar Wiik Andreassen(2)  - - - 

Mr. Tore Johnsen  - - - 

Mr. Knut Snorre Bach Corneliussen  - - - 

Mr. Charles Terence Woodworth(3)  - - - 

หมายเหตุ 

(1) Mr. Ragnar H. Korsaeth ลาออกจากการเป็นกรรมการเมื่อวนัที่ 23 กนัยายน 2552 

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

(3) Mr. Charles Terence Woodworth เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการตามมติคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 5/2552 เมื่อวนัที่ 23 กนัยายน 2552 
แทน Mr. Ragnar H. Korsaeth 

 

ค่าตอบแทนของกรรมการดงักล่าวข้างต้นต่ํากว่า 250,000 สิงคโปร์ดอลล่าร์ และ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2552 ไม่มีพนกังานอื่นใดท่ี

เป็นญาติของกรรมการบริษัทได้รับคา่ตอบแทนรายปีจากบริษัทสงูกวา่ 150,000 สิงคโปร์ดอลลา่ร์ 

ค่าตอบแทนของผู้บริหาร 

ค่าตอบแทนของผู้ บริหารของบริษัทประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนสํารองเลีย้งชีพ (ปัจจุบันบริษัทไม่มี

คา่ตอบแทนในรูปหุ้นให้แก่ผู้บริหารของบริษัท) ในปี 2552 ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารของบริษัทมีจํานวนทัง้สิน้ 86,995,915 บาท 

โดยมีรายละเอยีดดงันี ้ 

ค่าตอบแทน 
 

เงนิเดือน โบนัส 
เงนิสมทบกองทนุ
สาํรองเลีย้งชีพ 

สูงกว่า 750,000 สิงคโปร์ดอลล่าร์     

-ไม่ม-ี     

สูงกว่า 500,000 -750,000 สิงคโปร์ดอลล่าร์     

Mr. Tore Johnsen  100% - - 

Mr. Rolf Marthinusen  95% 5%  

นายธนา เธียรอจัฉริยะ  88% 8% 4% 

สูงกว่า 250,000 - 500,000 สิงคโปร์ดอลล่าร์     

Mr. Terje Borge  98% 2% - 

Mr.Roar Wiik Andreassen  97% 3% - 

นางพตัราภรณ์ สิโรดม  90% 6% 4% 

นายปรีย์มน ป่ินสกลุ  92% 4% 4% 

ตํ่ากว่า 250,000 สิงคโปร์ดอลล่าร์     

นางสาวทิพยรัตน์ แก้วศรีงาม  90% 6% 4% 
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8.4 การกาํกับดูแลกจิการ 

คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทยึดมัน่ในหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี ทัง้นี ้ตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีสําหรับบริษัท

จดทะเบียนปี 2549 ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2548 ของ

ตลาดหลกัทรัพย์สิงคโปร์ เพ่ือรักษาและเสริมสร้างมลูค่าของผู้ ถือหุ้นในระยะยาว โดยเน้นเร่ืองการดําเนินงานของบริษัท ตลอดจน

หน้าท่ีความรับผิดชอบตอ่การดําเนินงาน ในขณะเดียวกนัก็พิจารณาถึงผลกระทบตอ่ผู้ มีสว่นได้เสียทัง้หมดด้วย  

บริษัทได้จดัตัง้คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ (Corporate Governance Committee) ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดบัสงู เพ่ือทํา

หน้าท่ีพฒันาและส่งเสริมการปฏิบติัตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการที่ดี เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับของผู้ ถือ

หุ้น นกัลงทนุ หน่วยงานกํากบัดแูล และผู้ มีส่วนได้เสียอื่น ๆ บริษัทได้จดัให้มีหลกัในการปฏิบติั “จริยธรรมองค์กร – ดีแทคธรรมาภิ

บาล” ซึง่ใช้บงัคบักบักรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัท ตลอดจนบคุคลอื่น ๆ ที่กระทําการในนามของบริษัท ทัง้นี ้บริษัทได้

จดัให้มีการเผยแพร่หลกัในการปฏิบติัดงักลา่วทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.dtac.co.th 

รายละเอียดของการปฏิบติัตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทมีดงันี ้โดยอ้างอิงตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีสําหรับ

บริษัทจดทะเบียนปี 2549 ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึง่แบง่ออกเป็น 5 หมวด คือ 

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการบริษัทตระหนักและให้ความสําคญัต่อการเคารพสิทธิของผู้ ถือหุ้น โดยสนับสนุนให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตนอย่าง

เต็มที่ผ่านการประชุมผู้ ถือหุ้น ทัง้นี ้เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตดัสินใจในเร่ืองท่ีกระทบหรือเก่ียวข้องกบัสิทธิและผลประโยชน์

ของตน 

บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี 2552 เม่ือวันที่ 30 เมษายน 2552 ณ โรงแรมโซฟีเทล เซ็นทารา แกรนด์ กรุงเทพ 

กรุงเทพมหานคร โดยมีกรรมการและผู้บริหารระดบัสงูเข้าร่วมประชมุทัง้หมด 7 ท่าน เพ่ือชีแ้จงรายละเอียดท่ีเก่ียวข้องกบัวาระการ

ประชมุและตอบข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้น 

บริษัทมอบให้ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ซึ่งเป็นนายทะเบียนของบริษัท เป็นผู้ ดําเนินการจดัส่งหนงัสือเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นและเอกสาร

ประกอบการประชมุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเป็นเวลาล่วงหน้า 14 วนัก่อนวนัประชมุ และบริษัทได้จดัให้มีการเผยแพร่หนงัสือเชิญประชมุผู้ ถือ

หุ้นและเอกสารประกอบการประชมุทางเว็บไซต์ของบริษัทท่ี www.dtac.co.th เป็นการลว่งหน้าก่อนการจดัสง่ทางไปรษณีย์ เพ่ือให้ผู้

ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมลูท่ีเกียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้นได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึน้ 

บริษัทได้นําระบบบาร์โคด (Barcode) มาใช้ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง เพ่ือช่วยให้ขัน้ตอนการลงทะเบียนและการ

ประมวลผลการลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึน้ และได้จดัเตรียมอากรแสตมป์ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในการมอบฉันทะ ทัง้นี ้เพ่ือ

อํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหุ้น 

บริษัทได้จดัให้มีการชีแ้จงหลกัเกณฑ์และวิธีการออกเสียงลงคะแนนให้แก่ผู้ ถือหุ้นก่อนเร่ิมการประชุม โดยมีท่ีปรึกษากฎหมายทํา

หน้าท่ีกํากบัดแูลการประชมุและการออกเสียงลงคะแนนเพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบงัคบับริษัท  

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นส่งคําถามท่ีเก่ียวกับวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี 2552 ใน

ระหว่างวนัที่ 6 กุมภาพนัธ์ 2552 ถึง 1 มีนาคม 2552 อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ ถือหุ้นส่งคําถามที่เก่ียวกับวาระการประชุมแต่อย่างใด ใน

การประชุมผู้ ถือหุ้น ประธานในท่ีประชมุได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและตัง้คําถามในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกบับริษัทและ

วาระการประชมุ 

หมวดที่ 2 การปฏิบัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกัน 

คณะกรรมการบริษัทให้ความสําคญัและดแูลให้มีการปฏิบติัต่อผู้ ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกนัและเป็นธรรม โดยได้ดําเนินการ

ตา่ง ๆ ดงันี ้

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองท่ีเห็นสมควรบรรจุเป็นวาระการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2552 และเสนอช่ือบุคคล

เพ่ือเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ ถือหุ้นในระหว่างวนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ 2552 ถึง 1 มีนาคม 2552 โดย

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

อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจเุป็นวาระ หรือเสนอช่ือบคุคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการแตอ่ย่างใด  

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชมุด้วยตนเองได้ สามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทหรือบคุคลอื่น

เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยบริษัทได้จดัเตรียมหนงัสือมอบฉันทะตามแบบท่ีกระทรวงพาณิชย์ประกาศ

กําหนด ซึ่งผู้ ถือหุ้นสามารถกําหนดทิศทางการออกเสียงลงคะแนนได้ และได้จดัส่งหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนังสือ

เชิญประชมุผู้ ถือหุ้น นอกจากนี ้ผู้ ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนงัสือมอบฉนัทะได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.dtac.co.th 

ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2552 ประธานในท่ีประชุมได้ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมท่ีได้แจ้งไว้ใน

หนงัสือเชิญประชมุผู้ ถือหุ้น และไม่มีการเพ่ิมวาระการประชมุโดยไม่แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบลว่งหน้า 

บริษัทได้มอบหมายให้ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ดําเนินการแทนบริษัทในการลงทะเบียนและนบัคะแนนเสียง ซึง่บริษัทได้จดัเตรียมบตัร

ลงคะแนนเสียงสําหรับผู้ ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ โดยในวาระการเลือกตัง้กรรมการ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้

ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล โดยการนบัคะแนนเสียงเป็นไปอย่างเปิดเผย โปร่งใส และมีการจดัเก็บบตัร

ลงคะแนนเสียงไว้สําหรับการตรวจสอบในภายหลงั 

บริษัทได้จดัทํารายงานการประชุมและจดัให้มีการเผยแพร่รายงานการประชุมและแถบวิดีทศัน์บนัทึกภาพการประชุมผู้ ถือหุ้นทาง

เว็บไซต์ของบริษัทที่ www.dtac.co.th ภายหลงัการประชมุ 14 วนั 

บริษัทได้กําหนดนโยบายและหลกัในการปฏิบติัเก่ียวกบัการใช้ข้อมลูภายในเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพ่ือป้องกนัการใช้ข้อมลูภายใน

เพ่ือประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่นในทางมิชอบ โดยใช้บังคบักับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ตลอดจนบุคคลอื่น ๆ ที่

กระทําการในนามของบริษัท โดยผู้บริหารในสายงานต่าง ๆ จะเป็นผู้ รับผิดชอบในการดําเนินการให้พนักงานและบุคคลอื่น ๆ ที่

เก่ียวข้องรับทราบและถือปฏิบติัตามหลกัในการปฏิบติันี ้(โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมใน8.5 – การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูล

ภายใน) 

นอกจากนี ้บริษัทได้กําหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทรายงานการมีสว่นได้เสียของตนและบคุคลที่มีความเก่ียวข้อง ซึง่เป็น

ส่วนได้เสียท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารจดัการของบริษัทหรือบริษัทย่อยภายใน 15 วนัก่อนวนัสิน้ปีปฏิทินของทกุ ๆ ปี และภายใน 15 

วนันับจากวันท่ีมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย ทัง้นี ้เพ่ือประโยชน์ในการติดตามดูแลและดําเนินการตามข้อกําหนด

เก่ียวกบัการทํารายการที่เก่ียวโยงกนัซึง่เป็นรายการท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษัทตระหนกัถึงสิทธิของผู้ มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทัง้ภายในและภายนอกบริษัท และดูแลเพ่ือให้มัน่ใจได้ว่าสิทธิดงักล่าวได้รับการ

คุ้มครองและปฏิบติัด้วยดี ทัง้นี ้เพ่ือสร้างความเข้าใจอนัดีและความร่วมมือระหว่างบริษัทและผู้ มีส่วนได้เสีย อนัจะเป็นประโยชน์ต่อ

การดําเนินงาน สร้างความเช่ือมัน่ และความมัน่คงให้แก่บริษัทและผู้ มีส่วนได้เสีย รวมทัง้เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัของ

บริษัทในระยะยาว 

ในการนี ้บริษัทได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.dtac.co.th เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ มีส่วนได้เสียมี

โอกาสแสดงความคิดเห็นและร้องเรียนในกรณีได้รับความไม่เป็นธรรมหรือความเดือดร้อนจากการกระทําของบริษัท  

(1) สิทธิของผู้ ถือหุ้น 

บริษัทตระหนกัและให้ความสําคญัต่อสิทธิของผู้ ถือหุ้นในฐานะเจ้าของบริษัท บริษัทดแูลให้มีการปฏิบติัต่อผู้ ถือหุ้นทกุรายอย่างเท่า

เทียมกนัและเป็นธรรม โดยจดัให้มีการเปิดเผยข้อมลูท่ีถกูต้อง โปร่งใส และทนัต่อเวลา และจดัให้มีการดแูลรักษาไว้ซึง่ทรัพย์สนิของ

บริษัท บริษัทมีความมุ่งมัน่ในการดําเนินงานเพ่ือสร้างผลกําไร และการเจริญเติบโตอย่างยัง่ยืน ทัง้นี ้เพ่ือเพ่ิมมลูคา่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นใน

ระยะยาว (โปรดพิจาณารายละเอียดเพ่ิมเติมในข้อ 8.4 – การกํากับดูแลกิจการ ภายใต้หัวข้อ “หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ ถือหุ้น” และ 

“หมวดที่ 2 การปฏิบติัตอ่ผู้ ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั” ตามท่ีกลา่วไว้ข้างต้น) 

(2) สิทธิของพนกังาน 

http://www.dtac.co.th/
http://www.dtac.co.th/
http://www.dtac.co.th/
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บริษัทตระหนักเสมอว่าบุคลากรเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่า และเป็นรากฐานของความสําเร็จ ดังนัน้ บริษัทจึงมุ่งมั่นท่ีจะพัฒนา

ศกัยภาพของพนกังานตลอดเส้นทางการทํางาน โดยพฒันาทกัษะ ความรู้ และความสามารถของพนักงาน รวมทัง้มอบโอกาสใน

การสร้างความก้าวหน้าในการทํางานให้แก่พนักงานทุกคนโดยเท่าเทียมกัน และให้ค่าตอบแทนแก่พนักงานในอตัราท่ีเหมาะสม 

บริษัทส่งเสริมและสนบัสนนุวฒันธรรมและจริยธรรมองค์กรและบรรยากาศในการทํางานที่ดี โดยส่งเสริมให้พนกังานปฏิบติัตนด้วย

ความซื่อสตัย์สจุริต เคารพสิทธิซึง่กนัและกนั มีความเสมอภาคเท่าเทียมกนั และไม่เลือกปฏิบติัภายในองค์กร นอกจากนี ้บริษัทจดั

ให้มีการสื่อสารภายในกบัพนกังานถึงทิศทางและเป้าหมายทางธุรกิจของบริษัท ทัง้นี ้เพ่ือให้พนกังานทกุคนมีส่วนร่วมและรู้สกึเป็น

ส่วนหนึ่งในการพฒันาและผลกัดนัองค์กรสู่ความสําเร็จ (โปรดพิจารณารายละเอียดเก่ียวกับนโยบายการพฒันาทรัพยากรบุคคล

เพ่ิมเติมในข้อ 8.6 – บคุลากร)  

บริษัทให้ความสําคญัในเร่ืองสวสัดิการและความปลอดภยัของพนกังาน (นอกเหนือจากสวสัดิการและสิทธิประโยชน์ขัน้พืน้ฐานตาม

กฎหมาย อาทิ กองทุนประกันสงัคม กองทุนเงินทดแทน กองทุนสํารองเลีย้งชีพ สิทธิและเงินชดเชยอื่น ๆ) โดยบริษัทได้กําหนด

นโยบายและหลกัในการปฏิบติัเก่ียวกบัเร่ืองอาชีวอนามยั ความปลอดภยั การรักษาความปลอดภยั และสิ่งแวดล้อม โดยกําหนด

และส่งเสริมให้มีการดูแลและรักษาสุขภาพอนามัยท่ีดี และจัดให้มีสภาพแวดล้อมการทํางานที่ปลอดภัย ซึ่งรวมถึงควบคุม

ภยนัตราย และดําเนินการที่จําเป็นเพ่ือปอ้งกนัมิให้เกิดอบุติัเหตแุละโรคภยัจากการทํางาน ทัง้นี ้ตามมาตรฐานท่ีได้รับการยอมรับใน

นานาประเทศ 

บริษัทจดัให้พนกังานทกุคนได้รับการประกนัสขุภาพ ประกนัชีวิต และประกนัอบุติัเหต ุ(นอกเหนือจากสิทธิในกองทนุประกนัสงัคม

ตามกฎหมาย) และจัดให้มีแพทย์และพยาบาลประจําสํานักงานในช่วงเวลาปฏิบัติงาน รวมถึงจัดให้มีการตรวจสขุภาพประจําปี 

ทัง้นี ้ในช่วงท่ีมีการแพร่ระบาดของโรคไข้หวดัใหญ่สายพนัธ์ A (H1N1) บริษัทได้จดัมาตรการดแูลสขุภาพอนามยัของพนกังาน โดย

จัดให้มีการประชาสมัพันธ์แนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวดัใหญ่ จัดให้มีการตรวจวดัอุณหภูมิร่างกาย รวมทัง้

จดัหาหน้ากากอนามยัและแอลกอฮอล์เจลสําหรับล้างมือให้แก่พนกังานและบคุคลภายนอกก่อนเข้าภายในบริเวณสํานกังาน 

นอกจากนี ้บริษัทยงัส่งเสริมให้พนกังานออกกําลงักายเพ่ือสขุภาพท่ีดี โดยได้จัดสถานท่ี อปุกรณ์กีฬา และกิจกรรมต่าง ๆ สําหรับ

การออกกําลงักาย เช่น โยคะ แอโรบิค เป็นต้น และส่งเสริมเร่ืองความสมัพันธ์ในครอบครัว โดยได้จัดสถานท่ีและกิจกรรมต่าง ๆ 

อาทิ ห้องเด็กเล่น ห้องสมดุ ห้องให้นมบตุร และกิจกรรมในช่วงปิดเทอม เพ่ือรองรับกรณีท่ีพนกังานมีความจําเป็นต้องนําบตุรหลาน

มาที่ทํางาน 

(3) สิทธิของชมุชนและสงัคม 

บริษัทตระหนักถึงความเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและชุมชน และให้ความสําคัญในเร่ืองความรับผิดชอบต่อชุมชุน สังคม และ

สิ่งแวดล้อม โดยบริษัทได้ริเร่ิม “โครงการทําดีทกุวนัจากดีแทค” ซึ่งจดัทํากิจกรรมในหลากหลายรูปแบบเพ่ือช่วยเหลือชุมชน สงัคม 

และสิ่งแวดล้อม โดยความร่วมมือจากองค์กรต่าง ๆ ทัง้ภาครัฐและภาคเอกชน เช่น กิจกรรมทําดีด้วยเทคโนโลยี *1677 ทําดีด้วย

ความรู้ และทําดีด้วยใจ โปรดพิจารณารายละเอียดเก่ียวกับกิจกรรมของโครงการทําดีทุกวันจากดีแทคในปี 2552 เพ่ิมเติมใน

รายงานประจําปี 2552 ของบริษัท 

(4) สิทธิของลกูค้า 

บริษัทมีความมุ่งมัน่ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการ รวมทัง้นําเสนอสินค้าและบริการเพ่ือตอบสนองตอ่ความต้องการของ

ลกูค้า ตลอดจนดําเนินการต่าง ๆ เพ่ือให้ลกูค้ามีความมัน่ใจและพึงพอใจในบริการของบริษัท บริษัทได้จดัตัง้ศนูย์บริการลกูค้า และ 

dtac Call Center 1678 เพ่ือให้บริการลกูค้าตลอด 24 ชัว่โมง โดยลกูค้าทกุรายจะได้รับการปฏิบติัอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกนั 

ด้วยความเคารพและกิริยามารยาทท่ีดี นอกจากนี ้บริษัทได้จดัตัง้ “ศนูย์รับเร่ืองร้องเรียน” แยกตา่งหากจาก dtac Call Center 1678 

เพ่ือทําหน้าท่ีดแูลการรับเร่ืองร้องเรียนและแก้ไขปัญหาเร่ืองร้องเรียน โดยไม่คิดค่าธรรมเนียมและค่าบริการ ทัง้นี ้บริษัทได้เผยแพร่

รายละเอียดเก่ียวกบัหลกัเกณฑ์การรับเร่ืองร้องเรียนทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.dtac.co.th  

บริษัทมีนโยบายเก่ียวกบัการคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคลของลกูค้า โดยกําหนดให้การดําเนินการเก่ียวกบัข้อมลูสว่นบคุคลต้องกระทํา

ด้วยความระมัดระวังและรอบคอบ การดําเนินการเก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคลให้จํากัดเพียงเท่าท่ีจําเป็นเพ่ือวัตถุประสงค์ในการ

ปฏิบติังาน การดแูลลกูค้าอย่างมีประสิทธิภาพ และการดําเนินกิจกรรมเชิงพาณิชย์ที่เก่ียวข้อง ทัง้นี ้ตามที่กฎหมายกําหนด 

http://www.dtac.co.th/
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(5) สิทธิของคูค้่า 

บริษัทมีนโยบายในการปฏิบติัต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยบริษัทได้กําหนดวิธีการจัดซือ้จัดจ้างที่เป็นลายลกัษณ์

อักษร เพ่ือให้คู่ค้าท่ีแข่งขันการประกวดราคาเพ่ือทําสญัญากับบริษัทสามารถเช่ือมั่นในกระบวนการพิจารณาคัดเลือกคู่ค้าของ

บริษัทได้ในทกุกรณี ทัง้นี ้การเจรจาตกลงเข้าทําสญัญาระหวา่งคูค้่าและบริษัทจะเป็นไปภายใต้เง่ือนไขทางการค้าทัว่ไป 

นอกจากนี ้บริษัทยงัมีนโยบายให้คู่ค้าของบริษัทปฏิบติัตามหลกัในการปฏิบติัสําหรับคู่ค้า (Supplier Code of Conduct) ในเร่ือง

ต่าง ๆ เช่น แรงงาน สขุภาพอนามยั ความปลอดภยั การรักษาความปลอดภยั สิ่งแวดล้อม และการทจุริตคอร์รัปชัน่ โดยกําหนดให้

เป็นไปตามมาตรฐานท่ีได้รับการยอมรับในนานาประเทศ ซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกันกับบริษัท ทัง้นี ้เพ่ือยกระดับมาตรฐานการ

ประกอบธุรกิจ และเพ่ือสร้างความมัน่คงอย่างยัง่ยืนให้แก่คูค้่าของบริษัท 

(6) สิทธิของคูแ่ข่ง 

บริษัทส่งเสริมและสนบัสนนุการแข่งขนัท่ีอยู่บนพืน้ฐานของความเป็นธรรมและโดยเปิดเผย และบริษัทจะไม่กระทําการใด ๆ ที่เป็น

การฝ่าฝืนหรือขดัต่อกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการแข่งขนัทางการค้า หรือที่อาจทําให้เกิดความเสื่อมเสียต่อช่ือเสียงของคู่แข่ง ทัง้นี ้

บริษัทดําเนินการแข่งขนัในตลาดโดยนําเสนอสินค้าและบริการท่ีดีและในราคาท่ีเหมาะสม และบริษัทจะเผชิญกบัคู่แข่งด้วยความ

ซื่อตรงและด้วยความเป็นมืออาชีพ 

นอกจากนี ้บริษัทมีนโยบายต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ และกําหนดห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และบคุคลอื่น ๆ ที่กระทํา

การในนามของบริษัท ให้หรือรับของกํานลัที่เป็นเงินหรือสิ่งตอบแทนอื่นใดอนัมิชอบด้วยกฎหมายหรือไม่เหมาะสม เพ่ือให้ได้มาซึ่ง

ความได้เปรียบทางธุรกิจ 

(7) สิทธิของเจ้าหนี ้

บริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติต่อเจ้าหนีอ้ย่างเสมอภาคและเป็นธรรม และยึดมั่นในการปฏิบัติตามข้อกําหนดและเง่ือนไขของ

สญัญาท่ีมีตอ่เจ้าหนีโ้ดยเคร่งครัด  

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

บริษัทปฏิบัติตามข้อกําหนดของสํานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลกัทรัพย์สิงคโปร์ เก่ียวกับการ

เปิดเผยข้อมลูที่มีสาระสําคญั โดยได้ดําเนินการเปิดเผยข้อมลูทางการเงิน พฒันาการของบริษัท ข้อมลูการประกอบกิจการ ผลการ

ดําเนินงาน และข่าวสารต่าง ๆ ของบริษัท ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ 

เพ่ือให้การเปิดเผยข้อมลูเป็นไปอย่างโปร่งใสและเท่าเทียมกนั นอกจากนี ้บริษัทได้จดัให้มีการเปิดเผยข้อมลูทางการเงิน แบบแสดง

รายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) รายงานประจําปี นโยบายและกิจกรรมเพ่ือสงัคม ทัง้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านทาง

เว็บไซต์ของบริษัทที่ www.dtac.co.th โดยบริษัทได้ดําเนินการปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ําเสมอ นอกจากนี ้

บริษัทได้จัดประชุมแถลงข้อมูลผลการดําเนินงานในแต่ละไตรมาสให้แก่ผู้ ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ ผู้จัดการกองทุน และผู้ ท่ี

สนใจ โดยมีผู้บริหารของบริษัทเข้าร่วมประชมุชีแ้จงและตอบข้อซกัถาม 

บริษัทตระหนักดีว่าข้อมลูของบริษัททัง้ท่ีเก่ียวกบัการเงินและท่ีมิใช่การเงินล้วนมีผลต่อการตดัสินใจของผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุทัว่ไป 

ดงันัน้ เพ่ือให้การเปิดเผยข้อมลูท่ีสําคญัเป็นไปอย่างถกูต้อง รวดเร็ว และโปร่งใส บริษัทจึงได้จดัให้มีหน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์เพ่ือ

ทําหน้าท่ีในการติดต่อสื่อสารกับผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ไปอย่างสม่ําเสมอ ทัง้นี ้ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับข้อมลูของบริษัทจาก

หน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ได้ที่หมายเลขโทรศพัท์ +66 2202 8000 หรือทางอีเมล์ IR@dtac.co.th  

อนึ่ง คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทและข้อมลูทางการเงินท่ีปรากฏในรายงานประจําปี ซึง่งบการเงิน

ดงักล่าวจดัทําขึน้ตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย โดยบริษัทได้เลือกใช้นโยบายทางบญัชีท่ีเหมาะสมและใช้

นโยบายทางบัญชีเดียวกันในแต่ละรอบปีบัญชี ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วย

กรรมการอิสระจํานวน 3 ท่าน เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเก่ียวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายในของบริษัท 

รวมทัง้ให้มีการเปิดเผยข้อมลูท่ีสําคญัอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพ่ือให้มัน่ใจว่าการบนัทึกข้อมูลทางบญัชีมี

ความถูกต้อง ครบถ้วนและเพ่ือประโยชน์ของผู้ ถือหุ้ นและผู้ ลงทุนทั่วไป นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทยังได้จัดทํารายงาน

http://www.dtac.co.th/
mailto:IR@dtac.co.th
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คณะกรรมการบริษัทเพ่ือนําเสนอในรายงานประจําปีตอ่ผู้ ถือหุ้นเพ่ือให้ทราบถึงผลการดําเนินงานและประเด็นสําคญัตา่ง ๆ ที่เกิดขึน้

ในรอบปีด้วย 

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของกรรมการ 

(1) โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท 

ปัจจบุนั คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการทัง้หมด 10 ท่าน โดยมีกรรมการซึง่เป็นกรรมการอิสระ 3 ท่าน กรรมการซึง่

เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน และกรรมการซึง่เป็นผู้แทนจาก กสท. ตามสญัญาร่วมการงาน 1 ท่าน  

ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารมีหน้าท่ีความรับผิดชอบแยกต่างหากจากกนัและไม่ใช่บุคคลเดียวกนั โดยประธาน

กรรมการมาจากการเลือกตัง้ของกรรมการบริษัท ทําหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชมุ โดยควบคมุการประชมุคณะกรรมการบริษัทให้

เป็นไปตามระเบียบวาระการประชุม และสนับสนุนให้กรรมการทุกท่านมีส่วนรวมในการประชุม เช่น ตัง้คําถามหรือข้อสงัเกต ให้

คําปรึกษาและให้ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร และสนับสนุนการดําเนินธุรกิจของบริษัท แต่จะไม่ก้าวก่ายในการบริหารจัดการกิจการ

ของบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทําหน้าท่ีบริหารจดัการกิจการของบริษัท และกํากบัดแูลให้การดําเนินงานของบริษัทเป็นไปตาม

ข้อบงัคบั มติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น มติคณะกรรมการบริษัท นโยบายและแผนการประกอบธุรกิจของบริษัท และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการท่ีมีคณุสมบติั ความรู้ ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์หลากหลาย ทัง้ด้าน การเงิน

และการบัญชี การบริหารจัดการ กฎหมาย และกิจการโทรคมนาคม นอกจากนี ้กรรมการอิสระของบริษัทมีคุณสมบัติตาม

ข้อกําหนดขัน้ต่ําของสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามรายละเอียดซึ่งแสดงอยู่ในข้อ 8.1.1 – 

คณะกรรมการบริษัท ภายใต้หวัข้อ “กรรมการอิสระ” 

บริษัทมิได้กําหนดวาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการบริษัท และมิได้กําหนดจํานวนบริษัทท่ีกรรมการสามารถดํารงตําแหน่งได้ 

โดยข้อบังคับของบริษัทกําหนดให้กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวน 1 ใน 3 ในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปีทุกครัง้ และ

กรรมการซึ่งพ้นจากตําแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลบัเข้ารับตําแหน่งอีกได้ นอกจากนี ้บริษัทมิได้กําหนดให้ประธานกรรมการบริษัท

เป็นกรรมการอิสระ ทัง้นี ้เน่ืองจากกิจการโทรคมนาคมเป็นกิจการท่ีมีลกัษณะเฉพาะ มีความซบัซ้อน และมีการกํากับดูแลอย่าง

เข้มงวด บริษัทเห็นว่าประธานกรรมการและกรรมการของบริษัทมีความรู้ ความสามารถ และมีความเข้าใจเป็นอย่างดีถึงลกัษณะ

การประกอบธุรกิจของบริษัท ซึ่งจําเป็นต่อการตดัสินใจเพ่ือประโยชน์สงูสดุของบริษัทและเพ่ือผู้ ถือหุ้นโดยรวม นอกจากนี ้บริษัทมี

ระบบควบคมุภายในท่ีดี ซึง่สามารถสร้างความเช่ือมัน่ให้แกผู่้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุทัว่ไปได้ 

บริษัทได้แต่งตัง้ นางวีระนชุ กมลยะบุตร ผู้อํานวยการสายงานกฎหมาย ดํารงตําแหน่งเลขานกุารบริษัท เพ่ือทําหน้าท่ีให้คําแนะนํา

ด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ให้แก่คณะกรรมการบริษัท ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท และประสานงานให้มีการ

ปฏิบติัตามมติคณะกรรมการบริษัท 

(2) บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นชอบในวิสยัทศัน์ กลยทุธ์ ทิศทางและนโยบายในการดําเนินงาน แผนการประกอบธุรกิจ และ

งบประมาณประจําปีของบริษัท และกํากบัดแูลให้ฝ่ายจดัการดําเนินการให้เป็นไปตามนโยบายและแผนการประกอบธุรกิจท่ีกําหนด

ไว้ภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัท และมติของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น โดยคํานงึถึงผลประโยชน์สงูสดุของ

บริษัทและผู้ มีส่วนได้เสียเป็นสําคญั ทัง้นี ้เพ่ือสร้างความมัน่คงอย่างยัง่ยืนให้แก่บริษัท และเพ่ือเพ่ิมมลูค่าให้แก่ผู้ ถือหุ้นในระยะยาว 

รายละเอยีดเก่ียวกบัอํานาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทแสดงอยูใ่นข้อ 8.1.1 – คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมให้มีการจดัทํานโยบายการกํากบัดแูลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทัง้นี ้บริษัท

ได้จัดทําหลักในการปฏิบัติ “จริยธรรมองค์กร – ดีแทคธรรมาภิบาล” ซึ่งใช้บังคับกับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท 

ตลอดจนบคุคลอื่น ๆ ที่กระทําการในนามของบริษัท โดยเร่ิมใช้บงัคบัตัง้แต่ปี 2549 และมีการปรับปรุงแก้ไขเร่ือยมา ครอบคลมุเร่ือง

ต่าง ๆ เช่น สิทธิมนุษยชน แรงงาน สุขภาพอนามัย ความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม ความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ การใช้ข้อมลูภายใน การทจุริตคอร์รัปชัน่ การควบคมุภายใน และการเปิดเผยข้อมลู เป็นต้น บริษัทได้เสริมสร้างความรู้

ความเข้าใจเก่ียวกับหลกัในการปฏิบัติอย่างต่อเน่ือง อาทิ ในการปฐมนิเทศสําหรับพนักงานใหม่ และจัดให้มีการอบรมในเร่ือง
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ดงักล่าวเป็นครัง้คราวไป ทัง้นี ้บริษัทได้จัดให้มีการเผยแพร่หลกัในการปฏิบัติดงักล่าวทางเว็บไซต์ของบริษัทท่ี www.dtac.co.th 

และระบบสื่อสารภายในของบริษัท (Intranet) 

คณะกรรมการบริษัทกํากบัดแูลให้มีการปฏิบติัตามข้อกําหนดเก่ียวกับขัน้ตอนการดําเนินการและการเปิดเผยข้อมลูของรายการท่ี

อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทัง้นี ้ตามหลักเกณฑ์ของสํานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศสิงคโปร์ โดยได้แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือทําหน้าท่ีพิจารณาและอนมุติั และให้ความเห็นเก่ียวกบั

รายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนี ้บริษัทได้กําหนดระเบียบปฏิบติัและจดัทําขอบเขตของธุรกรรมกบับคุคลที่

มีสว่นได้เสีย (General Mandate for Interested Person Transactions) โดยกําหนดประเภทและขัน้ตอนการอนมุติัรายการที่อาจมี

ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งเป็นรายการท่ีบริษัทกระทําเป็นปรกติเพ่ือการประกอบธุรกิจ โดย บริษัทจะเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือ

หุ้นพิจารณาอนมุติัขอบเขตของธุรกรรมกบับคุคลที่มีสว่นได้เสียดงักล่าวในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเป็นประจําทกุปี ทัง้นี ้กรรมการ

และผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสีย รวมถึงผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองดงักลา่ว 

(3) การประชมุคณะกรรมการบริษัท 

การประชมุคณะกรรมการบริษัทจดัขึน้อย่างน้อยทกุไตรมาส โดยบริษัทจะแจ้งกําหนดการประชมุคณะกรรมการให้กรรมการทราบ

ล่วงหน้า เพ่ือให้กรรมการสามารถจดัเวลาและเข้าร่วมประชุมได้ ในการประชุม มีการกําหนดวาระการประชุมท่ีชดัเจน โดยบริษัท

จดัส่งหนงัสือเชิญประชมุและเอกสารประกอบการประชมุให้แก่กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั เพ่ือให้กรรมการได้มีเวลาศกึษา

ข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมการประชุม การประชุมแต่ละครัง้ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง โดยมีผู้บริหารระดับสงูเข้าร่วมการ

ประชมุเพ่ือชีแ้จงรายละเอียดและตอบข้อซกัถามของคณะกรรมการ ทัง้นี ้ประธานกรรมการเปิดโอกาสให้กรรมการทกุท่านได้แสดง

ความคิดเห็นอย่างเปิดเผยก่อนการลงคะแนน และสรุปมติของท่ีประชุมในแต่ละวาระการประชุม กรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ว่า

ทางตรงหรือทางอ้อม ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และจะต้องออกจากการประชมุในระหวา่งการพิจารณาวาระนัน้ ๆ  

บริษัทจดัทําบนัทึกรายงานการประชุมเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยจดัเก็บต้นฉบบัร่วมกบัหนงัสือเชิญประชมุและเอกสารการประชุม 

และจดัเก็บสําเนาในรูปแบบอิเลค็โทรนิค เพ่ือความสะดวกสําหรับกรรมการและผู้ ท่ีเก่ียวข้องในการตรวจสอบ 

ในปี 2552 บริษัทได้จดัประชมุคณะกรรมการบริษัทรวม 6 ครัง้ โดยมีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชมุดงันี ้

ชื่อ-นามสกุล ตาํแหน่ง วันที่แต่งตัง้ครัง้แรก 
วันที่แต่งตัง้ 
ครัง้สุดท้าย 

การเข้าร่วมประชุม 

นายบญุชยั เบญจรงคกลุ   ประธานกรรมการ 29 ตลุาคม 2533 30 เมษายน 2550 6 

Mr. Sigve Brekke รองประธานกรรมการ 8 กมุภาพนัธ์ 2549 30 เมษายน 2552 4 

Mr. Knut Borgen กรรมการ 8 กมุภาพนัธ์ 2549 30 เมษายน 2550 5 

Mr. Ragnar H. Korsaeth(1) กรรมการ 25 กมุภาพนัธ์ 2548 30 เมษายน 2551 - 

นายจลุจิตต์ บณุยเกต ุ กรรมการอิสระ 6 มีนาคม 2543 30 เมษายน 2551 4 

Mr. Stephen Woodruff Fordham กรรมการอิสระ 17 พฤศจิกายน 2549 30 เมษายน 2551 1 

นายสนุทร โภคาชยัพฒัน์ กรรมการอิสระ 6 มีนาคม 2543 30 เมษายน 2552 6 

นายสมพล จนัทร์ประเสริฐ กรรมการ 6 มิถนุายน 2549 30 เมษายน 2551 5 

Mr. Roar Wiik Andreassen(2) กรรมการ 12 ธนัวาคม 2550 12 ธนัวาคม 2550 1 

Mr. Tore Johnsen กรรมการ 19 สิงหาคม 2551 30 เมษายน 2552 6 

Mr. Knut Snorre Bach Corneliussen กรรมการ 12 ธนัวาคม 2550 30 เมษายน 2552 5 

Mr. Charles Terence Woodworth(3) กรรมการ 23 กนัยายน 2552 23 กนัยายน 2552 1 

หมายเหตุ 

(1) Mr. Ragnar H. Korsaeth ลาออกจากการเป็นกรรมการเมื่อวนัที่ 23 กนัยายน 2552 

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

(3) Mr. Charles Terence Woodworth เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการตามมติคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 5/2552 เมื่อวนัที่ 23 กนัยายน 2552 
แทน Mr. Ragnar H. Korsaeth 
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(4) คณะกรรมการชดุย่อย 

คณะกรรมการบริษัทได้จดัตัง้คณะกรรมการชดุย่อยเพ่ือทําหน้าท่ีแทนคณะกรรมการบริษัท ดงันี ้ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการสอบทานกระบวนการรายงานทางการเงิน

ของบริษัท ระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายใน การปฏิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

พิจารณาและคดัเลือกผู้สอบบญัชีของบริษัท และสอบทานรายการท่ีเก่ียวโยงกัน ธุรกรรมของผู้ มีส่วนได้เสีย หรือรายการท่ีอาจมี

ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ เป็นต้น รายละเอียดเก่ียวกบัหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบแสดงอยู่ในข้อ 

8.1.2 – คณะกรรมการตรวจสอบ 

อนึ่ง ในการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัการพิจารณาและคดัเลือกผู้สอบบญัชีของบริษัทนัน้ คณะกรรมการ

ตรวจสอบจะทบทวนและประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมถึงความเป็นอิสระของผู้ สอบบัญชีเป็นประจําทุกปี เพ่ือเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษัทและท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นในการพิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี โดยในการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปี 2552 ซึง่จดั

ขึน้เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2552 นางสาวสมุาลี รีวราบณัฑิต นายโสภณ เพ่ิมศิริวลัลภ นางนงลกัษณ์ พุ่มน้อย และนางสาวรุ้งนภา 

เลิศสวุรรณกลุ ผู้สอบบญัชีจากบริษัท สํานกังาน เอินส์ท แอนด์ ยงั จํากดั ได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท โดยเป็นไป

ตามข้อ 713(1) ของข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรัพย์สิงคโปร์ และบริษัทไม่มีค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายให้กับผู้สอบบญัชี ซึ่งไม่เก่ียวข้องกับ

งานตรวจสอบบญัชีในปี 2552 

ในการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัการสอบทานระบบการควบคมุภายในและระบบการตรวจสอบภายในนัน้ 

คณะกรรมการตรวจสอบจะนัดพบกับผู้สอบบญัชีของบริษัทตามลําพงัโดยไม่มีผู้บริหารของบริษัทเข้าร่วมประชุมด้วยปีละ 1 ครัง้ 

นอกจากนี ้ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเห็นว่าจําเป็นและเห็นสมควร คณะกรรมการตรวจสอบอาจขอคําชีแ้จงและ

ความเห็นจากสายงานตรวจสอบภายใน (Internal Audit) รวมทัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัท เก่ียวกบัรายละเอียดด้านการเงินและบญัชี

เพ่ือให้การทําหน้าที่เป็นไปอย่างสมบรูณ์ยิ่งขึน้ 

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจะจดัขึน้โดยเฉลี่ยเดือนละ 1 ครัง้ โดยในปี 2552 บริษัทได้จดัประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ

รวม 12 ครัง้ และมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมดงันี ้นายจุลจิตต์ บุณยเกตุ 12 ครัง้ นายสนุทร โภคาชยัพฒัน์ 11 ครัง้ และ 

Mr. Stephen Woodruff Fordham 9 ครัง้ 

คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน  

คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระ 3 ท่าน และกรรมการท่ีไม่ใช่ผู้บริหาร 1 ท่าน 

มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการพิจารณาให้คําแนะนําเก่ียวกับค่าตอบแทนสําหรับประธานกรรมการและกรรมการอื่น พิจารณาอนุมัติ

ค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และพิจารณาความถกูต้องและเหมาะสมของนโยบายค่าตอบแทน เป็นต้น รายละเอียด

เก่ียวกับหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนแสดงอยู่ในข้อ 8.1.3 – คณะกรรมการกําหนด

คา่ตอบแทน 

อนึ่ง ในการกําหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย (ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบและ

คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน) นัน้ คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาทบทวนโครงสร้างค่าตอบแทนทุก ๆ 3 ปี 

และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาและอนมุติั โดยคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนจะคํานึงถึง

ปัจจัยต่าง ๆ หลายประการ เช่น ธุรกิจและผลประกอบการของบริษัท บรรทัดฐานของตลาดและอุตสาหกรรม สภาวะเศรษฐกิจ 

ตลอดจนหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุย่อย เป็นต้น 

ในการพิจารณาคา่ตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนจะพิจารณาจากผลการดําเนินงานของ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึง่ประเมินโดยใช้บรรทดัฐานที่ได้ตกลงกนัไว้ลว่งหน้ากบัประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  

รายละเอียดเก่ียวกบัค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหาร แสดงอยู่ในข้อ 8.3 – ค่าตอบแทน

กรรมการและผู้บริหาร 
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การประชุมคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนจะจัดขึน้อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยในปี 2552 บริษัทได้จัดประชุมคณะกรรมการ

กําหนดคา่ตอบแทนรวม 2 ครัง้ และมีกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนเข้าร่วมประชมุครบทกุครัง้ 

นอกจากนี ้บริษัทยงัมีการจดัตัง้คณะกรรมการชดุย่อยอื่น ๆ ขึน้อีกหลายชดุเพ่ือทําหน้าท่ีควบคมุดแูลนโยบายภายในองค์กรเพ่ือให้

เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการดําเนินงาน ซึ่งรวมถึงคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ 

คณะกรรมการทรัพย์สินบริษัท คณะกรรมการสรรหาผู้ จําหน่ายอปุกรณ์โครงข่ายและด้านสารสนเทศ คณะกรรมการสอบสวนมลูหนี ้

คณะกรรมการพิจารณาตดัจําหน่ายสินค้าคงคลงั คณะกรรมการสอบสวน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการ

ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  

(5) การพฒันากรรมการและผู้บริหาร 

ในการแต่งตัง้กรรมการใหม่ บริษัทจะจดัเตรียมข้อมลูท่ีสําคญัเก่ียวกบัการดําเนินธุรกิจของบริษัทให้แก่กรรมการตามความต้องการ

ของกรรมการท่านนัน้ ๆ เพ่ือให้กรรมการท่ีได้รับการแต่งตัง้ใหม่มีความคุ้ นเคยกับธุรกิจและการกํากับดูแลกิจการของบริษัท 

นอกจากนี ้บริษัทยงัส่งเสริมให้กรรมการบริษัทเข้าร่วมอบรมในหลกัสูตรท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติหน้าท่ีของกรรมการซึ่งจัดโดย

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทยและสถาบนัผู้ เช่ียวชาญอืน่ ๆ โดยจะแจ้งให้กรรมการทราบเก่ียวกบัหลกัสตูรการฝึกอบรม

ต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์กบักรรมการในการปฏิบติัหน้าท่ีในฐานะกรรมการบริษัทได้ดียิ่งขึน้ ปัจจุบนับริษัทมีกรรมการเข้ารับการ

ฝึกอบรมในหลกัสตูรของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทยจํานวน 5 ท่าน รายละเอียดเก่ียวกบัประวติัและประสบการณ์

ของกรรมการบริษัทแสดงอยู่ในเอกสารแนบ 1 

บริษัทมีการประเมินผลงานและทกัษะของผู้บริหารอย่างสม่ําเสมอ ผลจากการประเมินจะถกูนําไปใช้ในการจดัทําแผนการพฒันา

ของผู้บริหารแต่ละราย นอกจากนี ้การจดัทําแผนการสืบทอดสําหรับตําแหน่งงานท่ีมีความสําคญัตอ่องค์กร ก็เป็นส่วนหนึ่งของการ

ประเมินนีด้้วย 

อนึ่ง ในการพฒันาผู้บริหาร บริษัทได้จดัให้มีหลกัสตูรการฝึกอบรมต่าง ๆ ทัง้ภายในและภายนอกบริษัท โดยรายละเอียดเก่ียวกับ

นโยบายการพฒันาทรัพยากรบคุลากรแสดงอยู่ในข้อ 8.6 – บคุลากร 

8.5 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษัทได้กําหนดนโยบายและหลกัในการปฏิบติัสําหรับการดําเนินการเก่ียวกบัข้อมลู เพ่ือป้องกนัการใช้ข้อมลูภายในเพ่ือประโยชน์

ส่วนตนหรือผู้ อื่นในทางมิชอบ โดยกําหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการป้องกันมิให้

บคุคลท่ีไม่ได้รับอนญุาตได้รับ และ/หรือป้องกนัมิให้มีการเปิดเผยข้อมลูท่ีมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ซึง่อาจส่งผลกระทบต่อราคา

หุ้นและตราสารทางการเงินอื่น ๆ ของบริษัท ก่อนท่ีตลาดหลกัทรัพย์จะได้รับข้อมลูนัน้ และเปิดเผยข้อมลูดงักล่าวผ่านระบบข้อมลู

ของตลาดหลกัทรัพย์ หรือในขณะท่ีข้อมลูดงักล่าวยงัมีความอ่อนไหวต่อราคา และห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของ

บริษัท ซือ้ขายหุ้นหรือตราสารทางการเงินก่อนที่ข้อมูลดงักล่าวจะเปิดเผยต่อสาธารณชน หรือในขณะที่ข้อมูลดงักล่าวยังมีความ

อ่อนไหวตอ่ราคา 

นอกจากนี ้บริษัทได้กําหนดนโยบายเก่ียวกบัการซือ้ขายหลกัทรัพย์สําหรับกรรมการและผู้บริหารของบริษัท โดยกําหนดห้ามมิให้

กรรมการและผู้บริหารซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทในช่วงเวลา 1 เดือนก่อนวนัประกาศผลการดําเนินงานของบริษัทในแต่ละไตร

มาสจนถึงวนัถดัจากวนัประกาศผลการดําเนินงานของบริษัทตอ่สาธารณชน หรือซือ้ขายหลกัทรัพย์เพ่ือการเก็งกําไรในระยะสัน้ อนึ่ง 

กรรมการและผู้บริหารของบริษัทจะต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงการได้มาหรือการเปลี่ยนแปลงการถือหลกัทรัพย์ของบริษัท (รวมถึง

การถือหลักทรัพย์ของคู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ) ภายใน 24 ชั่วโมงนับจากวันที่มีการได้มาหรือมีการเปลี่ยนแปลง

ดงักลา่ว 

ทัง้นี ้บริษัทได้จดัให้มีการเผยแพร่หลกัในการปฏิบติัดงักล่าวทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.dtac.co.th และระบบสื่อสารภายในของ

บริษัท (Intranet) 

http://www.dtac.co.th/
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8.6 บุคลากร 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทมีพนกังาน (เฉพาะพนกังานท่ีรับอตัราค่าจ้างเป็นเงินเดือนประจํา) จํานวนทัง้สิน้ 5,952 คน โดยแบ่ง

ตามสายงานหลกัได้ดงันี ้

สายงาน จาํนวนพนักงาน (คน) 

Office of CEO 14  

สายงาน Regulatory  24  

สายงาน Legal  24  

สายงานตรวจสอบฝ่ายใน 12  

สายงาน Media Relations 7  

สายงาน Strategy & Business Development 12  

สายงาน Change 9  

กลุม่เทคโนโลย ี 1,288  

กลุม่งานพาณิชย์ 1,607  

กลุม่ลกูค้า 2,606  

กลุม่การเงินและบญัชี 252  

กลุม่งาน People  97  

รวม 5,952  

 

คา่ตอบแทนรวมของพนกังานในปี 2552 ประกอบด้วยเงินเดือนและโบนสั เป็นเงินจํานวนทัง้สิน้ 2,698,387,348 บาท และเงินสมทบเข้า

กองทนุสํารองเลีย้งชีพเป็นเงินจํานวนทัง้สิน้ 78,010,616 บาท  

นโยบายการพฒันาทรัพยากรบุคคล 

บริษัทมีนโยบายที่จะพฒันาศกัยภาพ ความรู้ ความสามารถ และคณุภาพของพนกังานอย่างต่อเน่ือง เพราะบริษัทตระหนกัเสมอว่า

บคุลากรเป็นทรัพยากรท่ีมีคณุคา่ และเป็นรากฐานของความสําเร็จ ดงันัน้ บริษัทจงึมุ่งมัน่ที่จะพฒันาและปรับตนเองให้เป็น “องค์กร

แห่งการพฒันาและเรียนรู้” โดยผสมผสานทัง้ความรู้ ทักษะ ความสามารถ ตลอดจนปลกูฝังวฒันธรรมและจริยธรรมขององค์กร

ควบคู่กนัไป ทัง้นี ้เพ่ือให้สอดคล้องกับกลยทุธ์และแนวทางในการดําเนินธุรกิจของบริษัท และเพ่ือให้บริษัทสามารถตอบสนองต่อ

การพฒันาและความก้าวหน้าของกิจการโทรคมนาคม และความต้องการของลกูค้าได้เป็นอยา่งดี บริษัทได้จดัรูปแบบการเรียนรู้และ

การพฒันาที่เหมาะสม ดงันี ้

การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์และการลงมือทํางานจริง (Experience) 

บริษัทส่งเสริมและจดัให้พนกังานได้เรียนรู้จากการลงมือทําจริง (On the Job Training) ทัง้นี ้เพ่ือให้เกิดการสอนงานและถ่ายทอด

ความรู้ในงานท่ีรับผิดชอบ นอกจากนี ้บริษัทสนับสนุนให้พนกังานกล้าลองและกล้าทําในสิ่งใหม่ ๆ และเรียนรู้จากความผิดพลาด 

เพ่ือจะได้เห็นข้อบกพร่อง ปัญหา และการแก้ไขปัญหา อนัจะนําไปสูก่ารพฒันาตนเองอย่างแท้จริง 

การพฒันาโดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (Evaluation) 

บริษัทส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ผู้ บังคับบัญชา รวมถึงเพ่ือนร่วมงาน เป็นผู้ แนะนํา (Coaching) และ/หรือให้คําปรึกษา 

(Consulting) เพ่ือให้ผู้บงัคบับญัชาและพนกังานได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ติชม และให้คําแนะนําในการทํางานร่วมกนั โดยอาศยั

ช่วงเวลาของการทํางานทัว่ไป และในช่วงของการประเมินผลการปฏิบติังาน ซึง่จะจดัให้มีขึน้ปีละ 2 ครัง้ 

การพฒันาโดยการศกึษาหาความรู้และอบรมเพ่ิมเติม (Education)  

บริษัทจดัให้มีหลกัสตูรการฝึกอบรมท่ีเรียกวา่ “dtac school” ซึง่เปิดโอกาสให้พนกังานเลือกเข้ารับการฝึกอบรมในหลกัสตูรท่ีจําเป็น

ตอ่การทํางาน หรือในหลกัสตูรที่ตนสนใจ ดงันี ้

(1) หลกัสตูรพืน้ฐาน ซึง่เป็นหลกัสตูรบงัคบัสําหรับพนกังานทกุคน เช่น การปฐมนิเทศสําหรับพนกังานใหม่ การปลกูฝังวฒันธรรม
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องค์กรและจริยธรรมองค์กร และการพัฒนาความเป็นผู้ นํา เป็นต้น โดยบริษัทจัดให้มีการอบรมพัฒนาและมีกิจกรรมอย่าง

ตอ่เน่ือง เพ่ือสง่เสริมให้พนกังานของบริษัทมีการปฏิบติังานท่ีสอดคล้องกบัวตันธรรมและจริยธรรมขององค์กร 

(2) หลกัสตูรทัว่ไป สําหรับพฒันาศกัยภาพของพนกังานในแตล่ะระดบั ได้แก่ พนกังานระดบัปฏิบติังาน ผู้บริหารระดบัต้น ผู้บริหาร

ระดบักลาง และผู้บริหารระดบัสงู เช่น หลกัสตูรด้านการติดตอ่สื่อสาร การบริหารจดัการและวางแผน การเงิน ทรัพยากรบคุคล 

ทกัษะภาษาองักฤษ ทกัษะด้านคอมพิวเตอร์ และความรู้ในธุรกิจ เป็นต้น โดยเปิดโอกาสให้พนกังานเลือกเข้ารับการฝึกอบรม

ได้ตามความเหมาะสมและจําเป็นตอ่การปฏิบติังาน โดยผ่านความเห็นชอบของผู้บงัคบับญัชา 

(3) หลกัสตูรเฉพาะทาง เพ่ือพฒันาและยกระดบัความรู้ความสามารถเฉพาะด้านท่ีเก่ียวข้องโดยตรงตอ่หน้าท่ีและความรับผิดชอบ

ของพนักงานและผู้ บริหารในแต่ละฝ่าย ซึ่งรวมถึงการฝึกอบรมทางด้านทักษะการบริหารจัดการระดับสูง การพัฒนา

ประสิทธิภาพและขัน้ตอนในการทํางานและการบริการ การพัฒนาความสัมพันธ์ท่ียั่งยืนกับลูกค้า ตลอดจนความเข้าใจ

เก่ียวกบัสินค้าและบริการตา่ง ๆ ของบริษัท รวมทัง้สินค้าและบริการใหม่ ๆ ที่มีการเสนอขายในตลาดโทรศพัท์เคลื่อนท่ี  

นอกจากนี ้บริษัทยังสนับสนุนให้พนักงานและผู้บริหารได้เข้ารับการฝึกอบรมกับสถาบนัผู้ เช่ียวชาญภายนอก เพ่ือพัฒนาความรู้

ความสามารถเฉพาะด้านท่ีเก่ียวข้องกบัการทํางานและหน้าท่ีความรับผิดชอบของแต่ละบุคคล และเพ่ือให้พนักงานและผู้บริหาร

ของบริษัทสามารถนําความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับมาประยุกต์ใช้ในการทํางานและเพ่ือให้เกิดความเหมาะสมกับการ

เปลี่ยนแปลงของธุรกิจที่เกิดขึน้ในปัจจบุนัและอนาคต 

อนึ่ง ในปี 2552 บริษัทได้จัดสรรงบประมาณด้านการพัฒนาบุคลากรเป็นจํานวน 5,000 บาท ต่อคน และมีพนักงานเข้าร่วมการ

ฝึกอบรมทัง้สิน้ประมาณร้อยละ 70 ของจํานวนพนกังานทัง้หมด 
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(9) การควบคมุภายใน หน้าที่ 1 

9 การควบคุมภายใน 

บริษัทได้จดัให้มีระบบการควบคมุภายใน รวมทัง้มีการแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือแสดงความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอ

และความเหมาะสมของระบบการควบคมุภายในของบริษัทและบริษัทย่อย โดยระบบการควบคมุภายในของบริษัทครอบคลมุเร่ือง

เก่ียวกับการควบคุมภายในตัง้แต่ระดบัปฏิบติัการถึงระดบัผู้บริหาร ทัง้นี ้เพ่ือให้มัน่ใจได้ว่าบริษัทมีการบริหารจัดการท่ีเหมาะสม 

เป็นไปตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี และเพ่ือป้องกนัความเสียหายจากการนําทรัพย์สินของบริษัทไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มี

อํานาจเพียงพอ โดยมีการกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้บริหารไว้อย่างชดัเจน 

คณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 3/2552 เม่ือวนัที่ 10 มีนาคม 2552 ได้พิจารณาและประเมินความ

เพียงพอของระบบการควบคมุภายในของบริษัทในด้านต่าง ๆ ได้แก่ องค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคมุ

การปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศ และการสื่อสารข้อมูลและระบบการติดตาม คณะกรรมการบริษัทรับทราบ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบท่ีเห็นด้วยกบัผู้สอบบญัชีของบริษัทว่าระบบการควบคมุภายในของบริษัทมีความเพียงพอ

และเหมาะสมต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัท และสามารถป้องกนัทรัพย์สินของบริษัทจากการท่ีผู้บริหารนําไปใช้โดยมิชอบหรือโดย

ไม่มีอํานาจเพียงพอ และบริษัทและผู้สอบบัญชีไม่พบข้อบกพร่องท่ีสําคัญของระบบการควบคุมภายในท่ีจะมีผลกระทบอย่างมี

สาระสําคญัต่อฐานะการเงินของบริษัทและการแสดงความเห็นของผู้สอบบญัชีในงบการเงิน นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทได้เน้น

ให้มีการพฒันาระบบการกํากบัดแูลกิจการเพ่ือให้ระบบการควบคมุภายในมีการปรับปรุงอย่างตอ่เน่ือง 

รายละเอียดของระบบการควบคมุภายในมีดงันี ้

(1) องค์กรและสภาพแวดล้อม (Organizational Control and Environmental Measure) 

บริษัทมีการจดัโครงสร้างองค์กรท่ีเอือ้อํานวยต่อการบรรลเุป้าหมายทางธุรกิจ โดยมีการกําหนดเป้าหมายการดําเนินธุรกิจท่ีชดัเจน

และสามารถประเมินผลได้ มีการตัง้เป้าหมายการปฏิบติังานท่ีเหมาะสมและคํานึงถึงความเป็นไปได้ของเป้าหมายท่ีวางไว้ รวมทัง้มี

การสื่อสารเปา้หมายดงักล่าวไปยงัพนกังานทกุระดบัชัน้ บริษัทได้จดัให้มีหลกัในการปฏิบติั “จริยธรรมองค์กร – ดีแทคธรรมาภิบาล” 

ซึง่ครอบคลมุแนวทางทางการปฏิบติัต่อผู้ มีส่วนได้เสียต่าง ๆ ทัง้ภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงการปฏิบติัต่อพนกังาน ลกูค้า คู่

ค้า คู่แข่ง และหน่วยงานราชการ สิ่งแวดล้อม ทรัพย์สินและสินทรัพย์ การควบคมุภายใน บญัชี การรายงานและการเปิดเผยข้อมลู 

และการดําเนินการเก่ียวกบัข้อมลูและการปกป้องข้อมลูส่วนบุคคล โดยพนกังานสามารถปรึกษาหรือแจ้งเหตกุารฝ่าฝืนหลกัในการ

ปฏิบติัตอ่หวัหน้าผู้แทนพนกังาน (Compliance Manager) โดยตรง ทัง้นี ้การกําหนดนโยบายและจดัให้มีหลกัในการปฏิบติัดงักลา่ว

อยู่บนพืน้ฐานที่คํานงึถึงความเป็นธรรมตอ่ผู้ มีสว่นได้เสีย และเพ่ือประโยชน์ของบริษัทในระยะยาว  

นอกจากหลกัในการปฏิบติั “จริยธรรมองค์กร – ดีแทคธรรมาภิบาล” แล้ว บริษัทจดัให้มีหน่วยงานด้านอาชีวอนามยั ความปลอดภยั 

การรักษาความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม (Health, Safety, Security & Environment) เพ่ือดูแลรับผิดชอบด้านความปลอดภัย

ภายในองค์กรและในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับคู่ค้าของบริษัท โดยได้ยึดแนวทางตามมาตรฐาน OHSA 18001 และ ISO 14001 เป็น

กรอบปฏิบัติงาน ทัง้นี  ้บริษัทคํานึงถึงความรับผิดชอบต่อส่วนรวมในการรักษาสิ่ งแวดล้อมโดยเฉพาะการปล่อยก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์ โดยบริษัทได้จดัทําแผนงานที่จะลดการปลอ่ยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และมีการตรวจสอบอย่างตอ่เน่ือง 

(2) การบริหารความเสี่ยง (Risk Management Measure) 

บริษัทได้มีการประเมินปัจจยัความเสี่ยงทัง้ภายในและภายนอกท่ีอาจมีผลกระทบตอ่การดําเนินธุรกิจ โดยมีการวิเคราะห์โอกาสและ

ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้ และมีการติดตามสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างต่อเน่ืองและสม่ําเสมอ ทัง้นี ้เพ่ือกําหนดมาตรการและกลยุทธ์

ต่าง ๆ เพ่ือป้องกันความเสี่ยง โดยบริษัทได้จัดตัง้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพ่ือพิจารณาและทบทวนนโยบายการวางแผน

ความเสี่ยงของบริษัท และกําหนดระดบัความเสี่ยงท่ีบริษัทพึงจะมี รวมถึงติดตามขัน้ตอนการดําเนินการเพ่ือระบุความเสี่ยงและ

จดัการกบัความเสี่ยงท่ีเกิดขึน้ นอกจากนี ้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงยงัมีหน้าท่ีพิจารณาคดัเลือกความเสี่ยงท่ีมีผลกระทบต่อ

บริษัทเพ่ือประเมินผลกระทบ หาผู้ รับผิดชอบ จดัทําแผนรองรับความเสี่ยง และติดตามผลอย่างใกล้ชิด เพ่ือให้มัน่ใจได้ว่าความเสี่ยง

อยู่ในระดบัที่เหมาะสม 
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(9) การควบคมุภายใน หน้าที่ 2 

(3) การควบคมุการปฏิบติังานของฝ่ายบริหาร (Management Control Activities) 

บริษัทมีการกําหนดอํานาจหน้าท่ีและวงเงินอนุมติัของฝ่ายบริหารแต่ละระดบัไว้อย่างชัดเจนและเหมาะสม มีการแบ่งแยกหน้าท่ี

ความรับผิดชอบในเร่ืองการอนุมัติ การบันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ การดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน รวมทัง้มีมาตรการท่ี

รัดกมุในการทําธุรกรรมตา่ง ๆ กบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว เพ่ือปอ้งกนัมิให้เกิดความ

ขดัแย้งทางผลประโยชน์ โดยคํานงึถึงผลประโยชน์สงูสดุของกิจการเป็นสําคญั   

(4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมลู (Information and Communication Measure) 

บริษัทให้ความสําคญัต่อระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมลูเพ่ือให้ข้อมลูท่ีสื่อสารออกไปเป็นข้อมลูท่ีมีคณุภาพและเพียงพอต่อ

การตดัสินใจของคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้น และผู้ ท่ีเก่ียวข้องในการพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ โดยบริษัทได้ใช้นโยบายบญัชีตาม

มาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองทั่วไปและเหมาะสมกับธุรกิจ มีการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีและบัญชีต่าง ๆ อย่าง

เหมาะสม และสามารถตรวจสอบได้ในกรณีท่ีต้องการ มีการจัดทําหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุม รวมทัง้

รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมผู้ ถือหุ้ น เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและผู้ ถือหุ้ น (แล้วแต่กรณี) เพ่ือ

พิจารณาก่อนการประชมุภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสมและตามท่ีกฎหมายกําหนด  

นอกจากนี ้บริษัทได้จัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ โดยควบคุมการเข้าถึงข้อมูลของพนักงานในแต่ละ

ระดบัและหน่วยงานในองค์กรที่เก่ียวข้อง ซึ่งมีการบงัคบัใช้และตรวจสอบอย่างเคร่งครัด และบริษัทได้จดัทําแผนสํารองฉุกเฉินใน

กรณีท่ีเกิดความเสียหายกบัระบบสารสนเทศจากเหตกุารณ์ท่ีไม่สามารถคาดเดาได้ 

(5) ระบบการติดตาม (Monitoring) 

คณะกรรมการมีการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของฝ่ายบริหารว่าเป็นไปตามเป้าหมายการดําเนินธุรกิจท่ีกําหนดไว้และมีการ

ปรับปรุงแก้ไขหากผลการดําเนินงานท่ีเกิดขึน้แตกต่างจากเป้าหมายดังกล่าว โดยกําหนดให้สายงานตรวจสอบภายในทําการ

ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในท่ีวางไว้อย่างสม่ําเสมอ และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบเพ่ือพิจารณาสัง่การแก้ไขข้อบกพร่องท่ีเกิดขึน้และรายงานผลการแก้ไขภายในระยะเวลาอนัควร ทัง้นี ้ฝ่ายบริหารจะต้อง

รายงานตอ่คณะกรรมการบริษัทโดยทนัทีท่ีเกิดเหตกุารณ์ทจุริต การปฏิบติัที่ฝ่าฝืนกฎหมาย และการกระทําผิดท่ีอาจมีผลกระทบต่อ

ช่ือเสียงและฐานะการเงินของบริษัท  

นอกจากนี ้บริษัทได้จดัตัง้หน่วยงานควบคมุภายใน (Internal Control) ขึน้มาโดยเฉพาะเพ่ือทําหน้าที่กํากบัดแูลกิจกรรมท่ีเก่ียวกบั

การควบคมุภายใน กระบวนการทํางานท่ีมีผลกระทบต่อการรายงานทางการเงินของบริษัท รวมถึงการตรวจสอบเพ่ือประเมินความ

มีประสิทธิผลของการควบคุมภายใน ทัง้นี ้เพ่ือเสริมสร้างหลักการกํากับดูแลกจิการที่ดีและสร้างความเช่ือมั่นให้แก่ผู้ ลงทุนว่า

รายงานทางการเงินของบริษัทมีความถกูต้องและน่าเช่ือถือ  

อนึง่ สายงานตรวจสอบภายในของบริษัทมีหน้าที่รายงานตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ทัง้นี ้สายงานตรวจสอบภายใน

จะรายงานข้อบกพร่องท่ีตรวจพบตอ่ผู้บริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ โดยสายงานตรวจสอบภายในเป็นกลไกท่ีสําคญัที่จะช่วย

เพ่ิมความมัน่ใจในความมีประสิทธิภาพอย่างต่อเน่ืองของระบบการควบคมุภายในของบริษัท และทําให้เช่ือได้ว่าการดําเนินงานของ

ระบบการปฏิบัติการต่าง ๆ มีประสิทธิภาพเพียงพอท่ีจะบรรลุเป้าหมายตามนโยบายของบริษัทได้ ในรอบปี 2552 สายงาน

ตรวจสอบภายในได้ทําการตรวจสอบตามแผนงานท่ีได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และจากผลการ

ตรวจสอบไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสําคญัของระบบการควบคมุภายในท่ีจะเพ่ิมความเสี่ยงในการปฏิบติัการของบริษัท แม้วา่จะ

มีข้อสังเกตเก่ียวกับการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในไม่ครบถ้วนในบางหน่วยงาน แต่ผู้บริหารซึ่งรับผิดชอบหน่วยงานนัน้ได้

ติดตามแก้ไขข้อบกพร่องตามท่ีสายงานตรวจสอบภายในตรวจพบโดยไม่ชักช้า นอกจากนี ้สายงานตรวจสอบภายในได้มีการ

ติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องและรายงานให้ผู้ บริหารและคณะกรรมการตรวจสอบทราบเป็นรายไตรมาส ซึ่งคณะกรรมการ

ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่าข้อบกพร่องดงักล่าวไม่ได้มีความเสี่ยงในการขยายผลท่ีอาจทําให้มีผลเสียหายต่อบริษัทอย่างมี

นยัสําคญั 
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(9) การควบคมุภายใน หน้าที่ 3 

นอกจากนี ้ในส่วนของการควบคุมภายในด้านบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยนัน้ ผู้ สอบบัญชีของบริษัทได้ศึกษาและประเมิน

ประสิทธิภาพแล้ว ไม่พบข้อบกพร่องท่ีเป็นสาระสําคญัของระบบการควบคมุภายในท่ีจะมีผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัต่อการแสดง

ความเห็นตอ่งบการเงินสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2552 
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(9) การควบคมุภายใน หน้าที่ 4 
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(9) การควบคมุภายใน หน้าที่ 5 
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(10) รายการระหวา่งกนั หน้าที่ 1  

10 รายการระหว่างกัน 

10.1 รายการระหว่างกันของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องกันในรอบปีบญัชีสิน้สุด ณ 31 ธันวาคม 2552  

บริษัทท่ีเกี่ยวข้อง/ 

ความสัมพันธ์กับบริษัท 
ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการระหว่างกัน

สําหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดว้นท่ี 

31 ธันวาคม 2552 (ล้านบาท) 
เหตุผลและความจาํเป็นของการทาํรายการ 

งบการเงินรวม 

(1) ยูคอม     

อดีต: ประกอบธุรกิจให้บริการด้าน
เครือข่ายโทรคมนาคมและวิศวกรรม
ก า รสื่ อ ส า ร  รว ม ทั ้งจั ด จํ าห น่ า ย
อปุกรณ์และให้บริการวิทย ุ

ปัจจุบัน: เป็นบริษัทย่อยของบริษัท 
โดยปัจจุบันบริษัทถือหุ้ นอยู่ ร้อยละ 
99.81  

- 1 มกราคม 2550 - 30 สิงหาคม 
2550 ยูคอมเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่
ของบริษัท 

- ณ  วัน ที่  3 1  สิ ง ห า ค ม  2 5 5 0 
หลังจากที่บริษัทเข้าทําการแลก
หุ้ นกับผู้ ถือหุ้ นยูคอมแล้ว ยูคอม
ได้เปลี่ยนมาเป็นบริษัทย่อย  

- เจ้าหนีอ้ื่น 2.7 - บริษัท ได้ให้สิทธิยูคอมในการให้บริการเติมเงิน E-refill 
แก่ลกูค้า และให้สิทธิในการจําหน่ายบตัรเติมเงินเฉพาะ
เขตที่ ยูคอมต้องดูแล โดยได้ผลตอบแทนเป็นค่า
นายหน้า ซึ่งรายการที่เกิดขึน้หลังจากยูคอมได้เปลี่ยน
มาเป็นบริษัทย่อยแล้ว  (31 สิงหาคม 2550) ได้ถูกตัด
ออกจากงบการเงินแล้ว  และไม่ถือเป็นรายการระหว่าง
กนัอีกตอ่ไป 
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(10) รายการระหวา่งกนั หน้าที่ 2  

บริษัทท่ีเกี่ยวข้อง/ 

ความสัมพันธ์กับบริษัท 
ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการระหว่างกัน

สําหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดว้นท่ี 

31 ธันวาคม 2552 (ล้านบาท) 
เหตุผลและความจาํเป็นของการทาํรายการ 

งบการเงินรวม 

(2) บริษัท ยูไนเต็ด ดิสทริบิวชั่ น 
บซิซิเนส จาํกัด (ยูดี) 

    

ประกอบธุรกิจการจัดจําหน่ายบัตร
เติมเงิน เคร่ืองโทรศพัท์ เคลื่อนที่ และ
อปุกรณ์เสริม 

- เป็นบริษัทร่วม 

- บริษัทถือหุ้นในยดีูร้อยละ 25  

- ปั จ จุ บั น บ ริ ษั ท  เบ ญ จ จิ น ด า  
โฮลดิง้ จํากัด ถือหุ้นในยูดีร้อยละ 
75  

- มีกรรมการร่วมกนั คือ นายบญุชยั 
เบญจรงคกลุ  

- ขายบตัรเติมเงิน (Refill Voucher) 
ซิม การ์ด  ชุด ซิม การ์ด  ชุด เลข
หมาย และสินค้าที่ระลกึ 

18,152.0 - บริษัทมีเป้าหมายที่จะเป็นผู้ นําในด้านบริการจึงแต่งตัง้ 
ยูดีเป็นตวัแทนจําหน่ายสินค้าของบริษัท โดยบริษัทคิด
ราคาจากราคาขายสุดท้าย (Retail Price) หักส่วนลด
เป็น ร้อยละของยอดขาย (Sale M arg in) ในการ
พิจารณาความเหมาะสมของการต่อสญัญาแต่ละครัง้ 
บริษัทจะพิจารณาถึง Sale Margin ที่ เหมาะสมกับ
ภาวะตลาดและการแข่งขัน โดยบริษัทจะต่อรองให้
แน่ ใจว่าเป็นอัตราที่สมเหตุสมผลเปรียบเทียบกับ
ผลตอบแทนจากการขายผลิตภัณฑ์ที่ ใกล้เคียงกัน 
ขณ ะเดียวกันเป็นอัตราที่สามารถจูงใจให้ตัวแทน
จําหน่ายมีแรงจงูใจในการเพิ่มยอดขายของบริษัท 

- บริษัทให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการทําการตลาด
ร่วมกบัยดีูเพื่อกระตุ้นยอดขายของบริษัท 

- บริษัทจ้างให้ยูดีเป็นผู้ บริหารการจัดเก็บและบริหาร
สินค้าคงคลงั โดยทําสญัญาจ้างเป็นรายปี ซึง่เป็นอตัรา
ที่ตกลงตามเง่ือนไขและข้อตกลงทางการค้าตามธุรกิจ
ปกติ 

- บริษัทซือ้โทรศพัท์เคลื่อนที่จากยูดีเพื่อนํามาจําหน่ายที่
สํานักงานบริการ เป็นรายการที่ตกลงตามเง่ือนไขและ
ข้อตกลงทางการค้าตามธุรกิจปกติ และไม่ทําให้บริษัท
เสียเปรียบเมื่อเปรียบเทียบกบัเง่ือนไขและคณุภาพของ
บริการที่บริษัทได้รับจากผู้ขายรายอื่น 

- ลกูหนีก้ารค้า 3,627.3 

- เงินทดรองรับ - 

- เงินปันผลรับ 25.0 

- ซือ้เคร่ืองโทรศพัท์เคล่ือนที่ 55.6 

- คา่สนบัสนนุทางการตลาด 5.0 

- คา่เช่าจ่าย 10.1 

- เจ้าหนีก้ารค้า 55.6 

- เจ้าหนีอ้ื่น 3.2 
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(10) รายการระหวา่งกนั หน้าที่ 3  

บริษัทท่ีเกี่ยวข้อง/ 

ความสัมพันธ์กับบริษัท 
ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการระหว่างกัน

สําหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดว้นท่ี 

31 ธันวาคม 2552 (ล้านบาท) 
เหตุผลและความจาํเป็นของการทาํรายการ 

งบการเงินรวม 

(3) บริษัท ยูไนเตด็เทเลคอม 
เซลส์ แอนด์ เซอร์วิสเซส 
จาํกัด (ยูเทล) 

    

ประกอบธุรกิจให้บริการครบวงจรใน
ด้านที่เก่ียวกับโทรคมนาคม เช่น การ
ออกแบบระบบ การดําเนินโครงการ 
การให้เช่าอปุกรณ์โทรคมนาคมต่าง ๆ 
บริการให้คําปรึกษา  

- เป็นบริษัทที่เก่ียวข้องกนั 

- ปั จ จุ บั น บ ริ ษั ท  เบ ญ จ จิ น ด า  
โฮลดิง้ จํากัด ถือหุ้นในยูเทลร้อย
ละ 100 

- คา่บริการจ่าย การซอ่มบํารุง และ
ติดตัง้อปุกรณ์โทรคมนาคม 

742.9 - บริษัทจ้างยเูทลเพื่อให้บริการบํารุงรักษาอปุกรณ์
โทรคมนาคม (Telecommunication Equipment) ของ 
บริษัท รวมทัง้ติดตัง้อปุกรณ์เพิ่มเติมตามสถานีฐาน 
(Cell Sites) ที่เพิ่มขึน้ โดยคิดอตัราค่าบริการจากค่า
วสัดอุปุกรณ์ที่ใช้บวกคา่แรงโดยเป็นอตัราการค้าปกติ  

- บริษัทได้จดัตัง้ให้มีการเสนอราคาก่อนตกลงทําสญัญา
รับบริการดแูลรักษาและติดตัง้ ผู้บริหารระดบัสงูของ
บริษัท ผลประโยชน์ทัง้ทางตรงและทางอ้อม) จะ(ซึง่ไม่มี
จดัหาคําเสนอราคาจากผู้ให้บริการอย◌่างน้อยสองราย 
บริษัทจะทําสญัญากบัผู้ เสนอราคาที่เหมาะสม โดย
พิจารณาจากความสมัพนัธ์ในการทํางาน คณุภาพของ
การให้บริการ ระยะเวลาในการทํางาน ขนาดโครงการ 
และช่ือเสียงของผู้ให้บริการ 

- เจ้าหนีก้ารค้า 167.9 

- เจ้าหนีอ้ื่น (คา่ไฟฟ้าค้างจ่าย) 1.4 

(4) บริษัท ยูไนเตด็ อินฟอร์เมชั่น 
ไฮเวย์ จาํกัด (ยูไอเอช) 

    

ประกอบธุรกิจการให้ เช่าวงจรสื่ อ
สั ญ ญ า ณ ค ว า ม เร็ ว สู ง โด ย ผ่ า น
โครงข่ายใยแก้วนําแสงทัว่ประเทศ 

- เป็นบริษัทที่เก่ียวข้องกนั 

- ปัจจบุนับริษัท เบญจจินดา โฮ
ลดิง้ จํากดั ถือหุ้นในยไูอเอชร้อย
ละ 50 

- รายได้จากการให้เช่าช่วงสถานี
ฐานและคา่ไฟฟ้า 

2.6 - บริษัทให้เช่าช่วงสถานีฐานและเรียกเก็บค่าไฟฟ้าตาม
สดัสว่นการใช้ที่เกิดขึน้จริง 

- อัตราค่าเช่าเป็นรายการที่ตกลงตามเง่ือนไขและ
ข้อตกลงทางการค้าตามธุรกิจปกติและเป็นอตัราค่าเช่า
ที่ไม่ทําให้บริษัทเสียเปรียบเมื่อเทียบกับการเช่าจาก
เจ้าของโครงข่ายรายอื่น 

- เงินทดรองรับ 1.0 

- คา่เช่าจ่ายวงจรความเร็วสงู 
(High-Speed Leased Circuit) 

9.4 

-  - เจ้าหนีอ้ื่น (คา่เช่าค้างจ่าย) 14.2 

- เจ้าหนีก้ารค้า - 
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(10) รายการระหวา่งกนั หน้าที่ 4  

บริษัทท่ีเกี่ยวข้อง/ 

ความสัมพันธ์กับบริษัท 
ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการระหว่างกัน

สําหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดว้นท่ี 
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เหตุผลและความจาํเป็นของการทาํรายการ 

งบการเงินรวม 

(5) เทเลนอร์     

กลุม่เทเลนอร์ประกอบด้วย 

- Telenor Consult 

- Telenor Mobile 

- Telenor ASA 

- Telenor Asia (ROH) 

- Telenor Key Partner 

- PANNON GSM 

เทเลนอร์  Telenor Consult  Telenor 

Mobile  Telenor Asia (ROH)  

Telenor Key Partner และ 

PANNON GSM เป็นบริษัทย่อยของ

บริษัท Telenor ASA 

Telenor ASA ประกอบธุรกิจ

โทรคมนาคมในประเทศนอร์เวย์ 

- เทเลนอร์เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของ
บริษัท 

- ณ วนัที่ 2 มีนาคม 2553 เทเลนอร์
เป็นผู้ ถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 
34.64 

- คา่ธรรมเนียมการจดัการ 
(Management Fee) 

353.8 - บริษัททําสัญญาจ้างกลุ่มเทเลนอร์ให้คําปรึกษาด้าน
การจัดการ โดยกลุ่มเทเลนอร์จะส่งผู้ มีประสบการณ์
และความสามารถมาร่วมบริหารงานในบริษัท อัตรา
ค่าธรรมเนียมที่บริษัทให้แก่กลุ่มเทเลนอร์ขึน้อยู่กับ
ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ของผู้บริหารที่
เข้ามาร่วมทํางานกบับริษัท 

- บริษัทและกลุม่เทเลนอร์ได้มีการให้บริการ 

- บริษัทเรียกเก็บค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่สําหรับ
ผู้บริหารของ Telenor Asia (ROH) ซึง่มีสํานกังานตัง้อยู่
ในประเทศไทย 

- คา่สนบัสนนุระบบคลงัข้อมลูไปใช้
งาน 

4.7 

- เจ้าหนีอ้ื่น (คา่ธรรมเนียมการ
จดัการค้างจ่าย) 

142.1 

- เงินทดรองแก่บริษัทที่เก่ียวข้องกนั 
(คา่ใช้จ่ายที่จ่ายแทน) 

0.2 

- รายได้ค่าบริการโทรศพัท์เคลื่อนที่ 6.1 

- ลกูหนีก้ารค้า 

 

0.02 

(6) บริษัท ห้องเย็นและ
การเกษตรสากล จาํกัด 

    

ประกอบธรุกิจให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ - เป็นบริษัทที่เก่ียวข้องกนั 

- มีกรรมการร่วม คือ นายบญุชยั 
เบญจรงคกลุ  

- คา่เช่าที่ดิน 11.9 - บ ริ ษั ท เช่ า พื ้น ที่ อ า ค า ร เพื่ อ ใ ห้ เป็ น ส ถ า น ที่ ตั ้ง
ชุมสายโทรศัพท์ อัตราค่าเช่าอยู่ในอัตราเทียบเคียงได้
กบัราคาตลาด  
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(10) รายการระหวา่งกนั หน้าที่ 5  

บริษัทท่ีเกี่ยวข้อง/ 

ความสัมพันธ์กับบริษัท 
ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการระหว่างกัน

สําหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดว้นท่ี 

31 ธันวาคม 2552 (ล้านบาท) 
เหตุผลและความจาํเป็นของการทาํรายการ 

งบการเงินรวม 

(7) บริษัท คอนเนค วัน จาํกัด     

ประกอบธุรกิจให้บริการด้านข้อมูล 
แ ล ะ แ อ พ พ ลิ เค ชั่ น ต่ า ง  ๆ  บ น
โทรศพัท์เคลื่อนที ่

- เป็นบริษัทที่เก่ียวข้องกนั 

- เป็นบริษัทร่วมของยดีู 

- มีกรรมการร่วมกัน คือ นายบุญ

ชัย เบญจรงคกุล ซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้ น

ร้อยละ 20 และ กลุ่มบริษัท ไอ.

เอ็น.เอน็.เป็นผู้ ถือหุ้นร้อยละ 30 

- คา่บริการด้านข้อมลู (Content) 1.7 - บริษัท คอนเนค วนั จํากดัเข้าทําสญัญาให้บริการข้อมลู 
(Content Provider Access Agreement) กั บ บ ริ ษั ท
โดยมุ่งเน้นเพื่อให้บริการข้อมูล (Content) แก่ลูกค้า
ผู้ ใช้บริการระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ของบริษัทผ่านทาง
ระบบเครือข่ายโทรศพัท์เคลื่อนที่ของบริษัท  

- ค่าตอบแทนเป็นไปตามมาตรฐานทางการค้าทั่วไปที่
บริษัทได้รับจากผู้ให้บริการข้อมลู (Content) รายอื่น  

- นอกจากการพิจารณาเง่ือนไขค่าตอบแทนแล้ว บริษัท
ยงัพจิารณาถึงความน่าเช่ือถือของผู้ให้บริการอีกด้วย 

- ในปี 2551 บริษัทได้ทําการยกเลิกสญัญาความร่วมมือ
ผลิตเสียงรอสายกับบริษัท คอนเนค วัน จํากัด โดย
บริษัทได้จ่ายคา่ยกเลิกสญัญาดงักลา่ว 

- เจ้าหนีก้ารค้า 0.06 

- รายได้อื่น - เงินรับเพื่อสนบัสนนุ
คา่โฆษณา 

 

- คา่ยกเลิกสญัญา - 

(8) เทเลนอร์ โกลบอล์ เซอร์วิส     

ประกอบธุรกิจให้บ ริการด้านการ
เช่ือมโยงเครือข่าย 

เป็นบริษัทย่อยของบริษัท Telenor 
ASA ซึ่งประกอบธุรกิจโทรคมนาคม
ในประเทศนอร์เวย์ 

- เป็นบริษัทที่เก่ียวข้องกนั 

- Telenor ASA เป็นผู้ ถือหุ้ นราย

ให ญ่ ขอ ง เท เล น อ ร์  โก ลบ อ ล์ 

เซอร์วิส 

- รายได้ค่าเช่ือมโยงโครงข่ายระบบ
โทรคมนาคม 

4.2 - บริษัท ดีแทค เนทเวอร์ จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้ทํา
สญัญาให้บริการเช่ือมโยงโครงข่ายระบบโทรคมนาคม
และอินเตอร์เน็ตระหว่างประเทศ กบัเทเลนอร์ โกลบอล์ 
เซอร์วิส พร้อมทัง้สัญญาณโทรศัพท์ทางไกลระหว่าง
ประเทศ 

- ลกูหนีก้ารค้า 3.9 

- ต้นทนุคา่เช่ือมโยงเครือข่าย 163.2 

- เจ้าหนีก้ารค้า 57.2 

- คา่สญัญาณโทรศพัท์ทางไกล
ระหวา่งประเทศ 

11.8 

- คา่บริการเช่ือมโยงโครงข่าย
อินเตอร์เน็ตระหว่างประเทศ 

8.8 



บริษัท โทเท่ิล แอค็เซ็ส คอมมนิูเคชัน่ จํากดั (มหาชน)  สว่นที่ 1 บริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์ 

 

 

(10) รายการระหวา่งกนั หน้าที่ 6  

บริษัทท่ีเกี่ยวข้อง/ 

ความสัมพันธ์กับบริษัท 
ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการระหว่างกัน

สําหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดว้นท่ี 

31 ธันวาคม 2552 (ล้านบาท) 
เหตุผลและความจาํเป็นของการทาํรายการ 

งบการเงินรวม 

(9) บริษัทที่เก่ียวข้องกับการ
ให้บริการโทรศัพท์ใน
ต่างประเทศ 

    

- บริษัท Digi Telecommunication 
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) 

- เป็นบริษัทที่เก่ียวข้องกนั 

- เทเลนอร์เป็นผู้ ถือหุ้นในบริษัทร้อย
ละ 34.64 และเป็นผู้ ถือหุ้นใน
บริษัทที่เก่ียวข้องต่าง ๆ ได้แก่ 

- บริษัท Digi Telecomumication 
ร้อยละ 49 

- บริษัท Telenor Mobile AS  
ร้อยละ 100 

- 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 

- รายได้จากการให้บริการโทรศพัท์
ในตา่งประเทศ 

- ลกูหนีก้ารค้า 

- ต้นทนุการให้บริการโทรศพัท์ใน
ตา่งประเทศ 

- เจ้าหนีก้ารค้า 

- ต้นทนุคา่เช่ือมโยงเครือข่าย 

117.8 
 

11.0 

5.8 
 

152.1 

15.2 

- บริษัทเช่ือมโยงเครือข่ายกบัผู้ประกอบการที่เป็นบริษัทที่
เก่ียวข้องกันในต่างประเทศเป็นปกติของธุรกิจเพื่อให้
สามารถให้บริการข้ามแดนอตัโนมติั ซึง่รายการดงักลา่ว
เป็นรายการที่ตกลงตามเง่ือนไขและข้อตกลงทางการค้า
ตามธุรกิจปกติ โดยรายได้หรือค่าใช้จ่ายจากค่าบริการ
ข้ามแดนอตัโนมติัเป็นอตัรามาตรฐานซึง่ไม่แตกต่างจาก
อตัราตลาด 

- บริษัท ดีแทค เนทเวอร์ จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้ทํา
สญัญาให้บริการเช่ือมโยงโครงข่ายระบบโทรคมนาคม
กับบ ริษัท  D ig i Telecom m unication Sdn Bhd 
(ประเทศมาเลเซีย) พร้อมทัง้สญัญาณโทรศพัท์ทางไกล
ระหวา่งประเทศ 



บริษัท โทเท่ิล แอค็เซ็ส คอมมนิูเคชัน่ จํากดั (มหาชน)  สว่นที่ 1 บริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์ 

 

 

(10) รายการระหวา่งกนั หน้าที่ 7  

บริษัทท่ีเกี่ยวข้อง/ 

ความสัมพันธ์กับบริษัท 
ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการระหว่างกัน

สําหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดว้นท่ี 

31 ธันวาคม 2552 (ล้านบาท) 
เหตุผลและความจาํเป็นของการทาํรายการ 

งบการเงินรวม 

(10) บริษัท ไอ.เอ็น.เอ็น.เรดโิอ 
จาํกัด และ บริษัท สาํนักข่าว 
ไอ.เอ็น.เอ็น จาํกัด  

    

ประกอบธุรกิจการบริหารงานสถานี
วิทยุและให้บ ริการด้าน ข้อมูลบน
โทรศพัท์เคลื่อนที ่

- เป็นบริษัทที่เก่ียวข้องกนั 

- มีกรรมการร่วมกัน คือ นายบุญ

ชยั เบญจรงคกลุ 

  

- คา่บริการด้านข้อมลู 29.7 - 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
โทรศัพท์เคลื่อนที่  และให้บริการแจ้งเตือนการชําระ
คา่บริการที่เกินกําหนดเวลาโดยทางโทรศพัท์แก่ลกูค้า 

- บริษัทซือ้เวลาจาก บริษัท ไอ.เอ็น.เอ็น. เรดิโอ จํากัด 
เพื่ อโฆษณ าสินค้าและบริการของบริษัทผ่านทาง
รายการวิทยุ อัตราค่าบริการเป็นอัตราธุรกิจการค้า
ทัว่ไป 

- บริษัทได้แบ่งพืน้ที่อาคารสํานักงานสาขาพิษณุโลกให้
ไอ.เอ็น .เอ็น .ใช้พื น้ที่  21 ตารางวา เพื่ อใช้สถานที่
ประกอบธุรกิจ 

- เจ้าหนีก้ารค้า 4.5 

- คา่ใช้จ่ายกิจกรรมทางการตลาด 42.3 

- เจ้าหนีอ้ื่น 5.6 

- เงินสนบัสนนุทางการตลาด - 

- รายได้ค่าเช่า 0.08 

 

(11) บริษัท ไพรเวท พร็อพเพอร์ตี ้
จาํกัด  

    

ประกอบธุรกิจซือ้ จัดหา รับ เช่า ให้
เ ช่ า  เ ช่ า ซื ้ อ  ถื อ ก ร ร ม สิ ท ธ์ิ 
อสงัหาริมทรัพย์ 

- เป็นบริษัทที่เก่ียวข้องกนั 

- มีกรรมการร่วมกัน คือ นายบุญ

ชยั เบญจรงคกลุ 

- นายบุญชัย เบญจรงคกุล ถือหุ้ น

ร้อยละ 33.3 ในบริษัท ไพรเวท 

พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั 

- รายได้ค่าบริการโทรศพัท์เคลื่อนที ่ 0.2 - บริษัทเรียกเก็บค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่สําหรับ
ผู้บริหาร (เบอร์ VIP) 

- บริษัทเช่าพืน้ที่ในอาคารเบญจจินดาเพื่อใช้เป็นสถานี
ที่ตัง้ชุมสายโทรศัพท์จาก บจ. ไพรเวท พร็อพเพอร์ตี ้
โดยคิดอัตราค่าเช่าเป็นรายเดือน ซึ่ ง เป็นอัตราที่
เทียบเคียงได้กบัอตัราตลาด 

- คา่เช่าพืน้ที่ภายในอาคารเบญจ
จินดา โฮลดิง้ 

6.8 

- ลกูหนีก้ารค้า 0.01 

     



บริษัท โทเท่ิล แอค็เซ็ส คอมมนิูเคชัน่ จํากดั (มหาชน)  สว่นที่ 1 บริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์ 

 

 

(10) รายการระหวา่งกนั หน้าที่ 8  

บริษัทท่ีเกี่ยวข้อง/ 

ความสัมพันธ์กับบริษัท 
ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการระหว่างกัน

สําหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดว้นท่ี 

31 ธันวาคม 2552 (ล้านบาท) 
เหตุผลและความจาํเป็นของการทาํรายการ 

งบการเงินรวม 

(12) บริษัท เบญจจนิดา โฮลดิง้ 
จาํกัด 

    

ประกอบธุรกิจให้เช่าทรัพย์สิน โดย
เป็นการรับโอนสิทธิเรียกร้องจากยู
คอมตามสัญญาซือ้ขายทรัพย์สินและ
หนีส้ินลงวนัที่ 26 มกราคม 2549 

- เป็นบริษัทที่เก่ียวข้องกนั 

- มีกรรมการร่วมกนัคือ นายบุญชยั 

เบญจรงคกลุ  

- นายบุญชัย เบญจรงคกุล ถือหุ้ น

ร้อยละ 45.80 ในบริษัท เบญจ

จินดา โฮลดิง้ จํากดั 

- ค่าบริการบริหารจัดการโครงข่าย 
ร ะ บ บ สั ญ ญ า ณ สื่ อ ส า ร 
(Transmission Network) 

292.7 - บริษัทจ้างบริษัท เบญ จจินดา โฮลดิ ง้ จํากัด  เพื่ อ
ให้บริการ บริหาร และบํารุงรักษาระบบเครือข่ายส่ง
สญัญาณ (Transmission Network) ทัง้หมดของบริษัท 
รวมทัง้ติดตัง้ระบบเพิ่มเติม โดยคิดอัตราค่าบริการ
บํารุงรักษาเป็นอตัราเหมาจ่ายรายปีตามจํานวนสถานี
ฐาน (Cell Sites) ทัง้หมด สําหรับค่าบริการการติดตัง้
คิดตามปริมาณที่เกิดขึน้จริงในปี  

- ในการพิจารณาความเหมาะสมของการต่อสัญญาแต่
ละครัง้ บริษัทจะพิจารณาถึงราคาค่าบริการที่บริษัท 
เบญจจินดา โฮลดิง้ จํากัด เสนอ รวมทัง้ปัจจัยอื่น ๆ ที่
เก่ียวข้อง เพื่อให้แน่ใจว่าอัตราค่าบริการสมเหตุสมผล 
ไม่ทําให้บริษัทเสียเปรียบ 

- เป็นรายการที่ สํ าคัญ และต้องคํานึ งถึ งการรักษ า
ความลับทางธุรกิจและความน่าเช่ือถือของผู้บริการที่
จะต้องสามารถรับรองความตอ่เน่ืองของการทํางานของ
ระบบเครือข่ายส่งสญัญาณเพื่อรักษาระดบัคุณภาพใน
การให้บริการแก่ลกูค้าของบริษัท รวมถึงคา่ใช้จ่ายที่อาจ
เกิดขึน้หากต้องเปลี่ยนตวัผู้ให้บริการอีกด้วย 

- เจ้าหนีก้ารค้า 90.6 

- ซือ้เงินลงทนุในบริษัทย่อย - 

- เจ้าหนีอ้ื่น 0.02 

 

     



บริษัท โทเท่ิล แอค็เซ็ส คอมมนิูเคชัน่ จํากดั (มหาชน)  สว่นที่ 1 บริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์ 

 

 

(10) รายการระหวา่งกนั หน้าที่ 9  

บริษัทท่ีเกี่ยวข้อง/ 

ความสัมพันธ์กับบริษัท 
ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการระหว่างกัน

สําหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดว้นท่ี 

31 ธันวาคม 2552 (ล้านบาท) 
เหตุผลและความจาํเป็นของการทาํรายการ 

งบการเงินรวม 

(13) บริษัท บางแสนทาวน์เฮ้าส์ 
จาํกัด 

    

ประกอบธรุกิจให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ - เป็นบริษัทที่เก่ียวข้องกนั 

- มีกรรมการร่วมกัน คือ นายบุญ

ชยั เบญจรงคกลุ 

- คา่เช่าที่ดิน 0.5 - บริษัทเช่าที่ดินของบริษัท บางแสนทาวน์เฮ้าส์ จํากัด 
เพื่อใช้เป็นสถานที่ปลกูสร้างอาคารชุมสายโทรศพัท์ ซึ่ง
อัตราค่าเช่าเป็นอัตราที่เทียบเคียงได้กับอัตราตลาด 
และเช่าเพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดเก็บทรัพย์สินและ
ประกอบธุรกิจชองผู้ เช่า อัตราค่าเช่าเป็นอัตราที่
เทียบเคียงได้กบัอตัราตลาด 

(14) บริษัท เอกราย จาํกัด     

ประกอบธุรกิจให้เช่า - เป็นบริษัทที่เก่ียวข้องกนั 

- นางโทรกุน เอส เรเกสต้าร์ เป็น

กรรม การบ ริษั ท  (คู่ สมรสของ

กรรมการบริษัท) 

- คา่เช่าทีพ่กั - - บริษัทเช่าที่พักของคุณซิคเว่ เบรคเก้ ซึ่ง ณ ปัจจุบันได้
บริษัทไม่ได้เช่าที่พกันีแ้ล้ว 

(15) บริษัท คิง เพาเวอร์ สุวรรณ
ภูมิ จาํกัด 

    

ประกอบธุรกิจการประมูลเพื่อบริหาร
จั ด ก า ร สั ง ห า ริ ม ท รั พ ย์  แ ล ะ
อสงัหาริมทรัพย์ 

- เป็นบริษัทที่เก่ียวข้องกนั 

- มีกรรมการร่วมกัน คือ นายจุล

จิตต์ บณุยเกต ุ

- คา่เช่าและค่าบริการศนูย์บริการ 

- เจ้าหนีอ้ื่น 

2.0 

0.2 

- บริษัทได้เช่าพืน้ที่ศูนย์บริการในสนามบินสุวรรณภูมิ 
โดยทําสญัญาเช่าเป็นรายปี 
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บริษัทท่ีเกี่ยวข้อง/ 

ความสัมพันธ์กับบริษัท 
ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการระหว่างกัน

สําหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดว้นท่ี 

31 ธันวาคม 2552 (ล้านบาท) 
เหตุผลและความจาํเป็นของการทาํรายการ 

งบการเงินรวม 

(16) บริษัท สาํนักพมิพ์ร่วมด้วย
ช่วยกัน จาํกัด 

    

 - เป็นบริษัทที่เก่ียวข้องกนั 

- โดยบริษัท สํานกัข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. 

จํากัด ถือหุ้ นร้อยละ 59.99 และ

บริษัท เบญจจินดา โฮลดิง้ จํากัด

ถือหุ้น ร้อยละ 10 

- คา่วารสารและสิ่งพิมพ์ 0.1 - บริษัทสั่งซือ้หนังสือและนิตยสารต่าง ๆ ที่มีอยู่ ใน
ท้องตลาด เพื่อแจกลกูค้าหรือนําไปบริจาค 

(17) บริษัท บีบี เทคโนโลยี จาํกัด     

 - เป็นบริษัทที่เก่ียวข้องกนั 

- บริษัท เบญจจินดา โฮลดิง้ จํากดั 

ถือหุ้นร้อยละ 100 ในบริษัท บีบี 

เทคโนโลยี จํากดั 

- ค่าบริการจ่าย การซ่อมบํารุง และ 

ติดตัง้อปุกรณ์โทรคมนาคม 

513.5 - บริษัทได้มีการเปลี่ยนคู่สญัญาจากบริษัท เบญจจินดา 
โฮลดิง้ จํากัด และ ยูเทล มาเป็นบริษัท บีบี เทคโนโลย ี
จํากัด โดยเร่ิมให้บริการตัง้แต่ไตรมาสที่ 4 ของปี 2551 
เพื่อให้บริการ บริหารและบํารุงรักษาระบบเครือข่ายส่ง
สญัญาณทัง้หมดของบริษัท รวมทัง้ติดตัง้ระบบเพิ่มเติม 
โดยคิดอัตราค่าบริการบํารุงรักษาเป็นอัตราเหมาจ่าย
รายปีตามจํานวนสถานีฐานทัง้หมด สําหรับค่าบริการ
ติดตัง้ คิดตามปริมาณที่เกิดขึน้จริงในปี ในการพิจารณา
ความเหมาะสมของการต่อสญัญาแต่ละครัง้ บริษัทจะ
พิจารณาถึงค่าบริการที่  บริษัท เบญจจินดา โฮลดิง้ 
จํากัด เสนอแล้ว โดยเปรียบเทียบกับอัตราค่าบริการที่
บริษัทสามารถจดัจ้างมาเพื่อให้บริการเฉพาะจดุ เพื่อให้
แน่ใจวา่อตัราคา่บริการอยู่ในระดบัที่สมเหตสุมผล 

- เจ้าหนีก้ารค้า 570.7 

- ค่าบริการบริหารจัดการโครงข่าย 

ร ะ บ บ สั ญ ญ า สื่ อ ส า ร 

(Transmission Network) 

371.4 

- เจ้าหนีอ้ื่น 2.9 
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หมายเหตุ 

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

ยคูอมได้โอนทรัพย์สินและหนีส้ินตามสญัญาดงักล่าวและได้รับชําระเงินตามสญัญาจํานวน 1,525 ล้านบาทจากผู้ ซือ้เมื่อวนัที่ 16 กมุภาพนัธ์ 2549 มีผลทําให้บริษัทดงัต่อไปนีส้ิน้สภาพจากการเป็นบริษัทย่อยของยู

คอม 

• ยดีู 

• ยเูทล 

• บมจ. เวิลด์ เคเบิล้ เนทเวอร์ค 

• บจ. เลิร์น ทเูกเธอร์  

• บจ. มลัติมีเดีย แอนด์ เซอร์วิสเซส  

• บจ. เรียลไทม์  

• บจ. ยคูอม เอ็นเตอร์เทนเมนท์ บรอดคาสติง้  

• บจ. ยคูอม อนิเตอร์เนชัน่แนล  

• บจ. ยไูนเต็ดคอมมนูิเคชัน่ ซบัสไครเบอร์  

• ยไูอเอช 

• บจ. ยไูนเต็ดบรอดแบนด์ เทคโนโลยี  

(2) คณะกรรมการตรวจสอบได้ตรวจสอบเง่ือนไขของอํานาจการทําธุรกรรมกบับุคคลที่มีส่วนได้เสีย และเห็นว่าขัน้ตอนการตรวจสอบอนุมติัรายการระหวา่งกนัและการตรวจสอบพิจารณาโดยคณะกรรมการตรวจสอบ

ตามกําหนดระยะเวลามีความเหมาะสมเพียงพอที่จะทําให้การทํารายการระหวา่งกนัระหวา่งกลุม่บริษัทที่รับความเสี่ยงกบับคุคลที่มีสว่นได้เสียแตล่ะกลุม่กระทําโดยมีเง่ือนไขการค้าปกติและไม่กระทบตอ่ผลประโยชน์

ของบริษัทและผู้ ถือหุ้นรายย่อย 

(3) ที่มาของลกัษณะความสมัพนัธ์ระหวา่งบริษัทกบับริษัทที่เก่ียวข้องที่เป็นนิติบคุคลสญัชาติไทย ได้จากกระทรวงพาณิชย์ 
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10.2 ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

รายการระหว่างกนัระหว่างบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนัท่ีสําคญั ได้แก่ การขายซิมการ์ดและบตัรเติมเงิน

ผ่านยดีู ซึ่งบริษัทแต่งตัง้ให้เป็นตวัแทนจดัจําหน่าย การจัดจ้างบริษัท บีบี เทคโนโลยี จํากดั ในการติดตัง้สถานีฐาน การให้บริการ

ซ่อมบํารุงระบบเครือข่ายส่งสญัญาณ และการบํารุงรักษาอุปกรณ์โทรคมนาคม (Telecommunications Equipment) ของบริษัท 

โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการระหว่างกนัดงักล่าวตามตารางในข้อ 10.1 - รายการระหว่างกนัของบริษัท บริษัท

ย่อย บริษัทร่วม และบริษัทท่ีเก่ียวข้องกันในปี 2552 ภายใต้กรอบท่ีท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นอนุมัติให้เข้าทํารายการระหว่างกัน (IPT 

Mandate)  

สําหรับรายการอื่นท่ีไม่ได้อยู่ในขอบข่ายของ IPT Mandate คณะกรรมการได้รับรายงานสรุปการทํารายการเป็นรายไตรมาส และ

เห็นว่าการเข้าทํารายการระหว่างกันท่ีเกิดขึน้ในปี 2552 มีเง่ือนไขทางการค้าและไม่ทําให้บริษัทและผู้ ถือหุ้ นส่วนน้อยเสีย

ผลประโยชน์ รายการระหวา่งกนัท่ีผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2552 สามารถสรุปได้ดงันี ้

รายการที่อยู่ภายใต้ IPT Mandate 
หน่วย : ล้านบาท 

 รายการ ปี 2552 

ยดีู ขายซิมการ์ด โทรศพัท์ ชดุเลขหมาย และบตัรเติมเงิน 18,152 

ยดีู ซือ้ เคร่ืองโทรศพัท์ และอปุกรณ์เสริม 56 

ยดีู คา่บริการจ่าย – การบริหารสินค้าคงคลงั 10 

ยดีู ให้การสนบัสนนุคา่ใช้จ่ายทางการตลาด 5 

ยเูทล คา่บริการจ่าย – การบํารุงรักษาอปุกรณ์โทรคมนาคม 725 

คอนเนค วนั คา่บริการจ่าย – Content Provider Application 2 

ยไูอเอช คา่เช่าจ่าย – วงจรความเร็วสงู   9 

ยไูอเอช คา่เช่ารับ – สถานีฐานและคา่ไฟฟ้า   3 

เบญจจินดา โฮลดิง้ คา่บริการจ่าย – การบํารุงรักษา Transmission Network 293 

ไพรเวท พร๊อพเพอร์ตี ้ คา่เช่าอาคาร 7 

ไอเอ็นเอ็น คา่โฆษณาประชาสมัพนัธ์จ่ายและคา่บริการจ่าย Content 
Provider Application 

72 

เทเลนอร์ คา่ธรรมเนียมการจดัการ 354 

เทเลนอร์ รายได้ค่าบริการโทรศพัท์เคลื่อนที่ 6 

บริษัทย่อยเทเลนอร์ คา่ธรรมเนียมการจดัการ - 

บริษัทย่อยเทเลนอร์ รายได้จากการให้บริการเครือข่าย 4 

บริษัทย่อยเทเลนอร์ ต้นทนุจากการให้บริการเครือข่ายและคา่สญัญาณโทรศพัท์
ทางไกลระหวา่งประเทศ 

199 

บริษัทย่อยและบริษัทร่วมของเทเลนอร์ คา่ใช้จ่ายการให้บริการข้ามแดนอตัโนมติั 6 

บริษัทย่อยและบริษัทร่วมของเทเลนอร์ รายได้จากการให้บริการข้ามแดนอตัโนมติั 174 

ห้องเย็นและการเกษตรสากล คา่เช่าอาคาร 12 

บีบี เทคโนโลยี คา่บริการจ่าย – การบํารุงรักษาอปุกรณ์โทรคมนาคม 885 

เอกราย คา่เช่าจ่าย - 
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รายการที่ไม่อยู่ภายใต้ IPT Mandate 
หน่วย : ล้านบาท 

 รายการ ปี 2552 
ยดีู เงินปันผลรับ 25 

คอนเนควนั คา่ยกเลิกสญัญา - 

บริษัทย่อยเทเลนอร์ คา่สนบัสนนุระบบคลงัข้อมลูไปใช้งาน 5 

บริษัทย่อยและบริษัทร่วมของเทเลนอร์ รายได้การให้บริการข้ามแดนอตัโนมติั 1 

บริษัทย่อยและบริษัทร่วมของเทเลนอร์ คา่ใช้จ่ายจากการให้บริการข้ามแดนอตัโนมติั 56 

 

10.3 มาตรการขัน้ตอนการอนุมัตกิารทาํรายการระหว่างกัน 

บริษัทได้กําหนดนโยบายและขัน้ตอนการทํารายการระหว่างกันเพ่ือให้รายการระหว่างบุคคลหรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง

เป็นไปอย่างโปร่งใส และเพ่ือเป็นการรักษาผลประโยชน์ของบริษัท โดยสามารถสรุปนโยบายและขัน้ตอนดงักลา่วได้ดงันี ้

บริษัทมีนโยบายท่ีจะยึดมัน่ต่อข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศสิงคโปร์ในการดําเนินการเก่ียวกบัการทํารายการระหว่าง

กันอย่างเคร่งครัด โดยข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศสิงคโปร์กําหนดให้บริษัทขอมติจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ น (IPT 

Mandate หรือ General Mandate) เป็นการล่วงหน้าสําหรับรายการระหว่างกันท่ีเกิดขึน้เป็นประจําทุกปีและเป็นรายการท่ี

จําเป็นต้องทําเพ่ือสนบัสนนุการดําเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท ได้แก่ 

(1) การซือ้และจําหน่ายผลิตภณัฑ์ตา่ง ๆ รวมถึง 

การซือ้และจําหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านโทรคมนาคม (รวมถึง ชุดโทรศัพท์พร้อมซิมการ์ด (Phone Kits) บัตรเติมเงิน ซิมการ์ด ชุดเลข

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

ระบบอิเลก็ทรอนิกส์ (e-Refill) 

(2) การจดัหาบริการตา่ง ๆ รวมถึง 

• การจดัหาบริการซอ่มบํารุง (รวมถึงบริการติดตัง้) สถานีฐาน และอปุกรณ์สถานีรับสง่สญัญาณ (Cell Site) 

• การจดัหาบริการข้อมลูท่ีเป็นเนือ้หา (Content Provider Access) 

• การจดัหาบริการข้ามแดนอตัโนมติั (International Roaming) 

• การจดัหาบริการด้านการจดัการค่าใช้จ่ายและการบริการธุรกิจ 

• การจดัหาจดุเช่ือมตอ่โครงขา่ย และการแบง่สว่นคา่ใช้จ่ายของบริการโทรคมนาคมระหวา่งประเทศ และ 

• การจดัหาบริการการจดัเก็บคา่ใช้บริการ (Outsource Bill-Collection Service) 

(3) การเช่าทรัพย์สินและการเช่าวงจรสื่อสารตา่ง ๆ รวมถึง 

• การเช่าวงจรสื่อสารข้อมลูความเร็วสงู (High Speed Leased Circuit) และ 

• การเช่าท่ีดิน พืน้ที่สํานกังานและคลงัสินค้า 

(4) การจ่ายคา่นายหน้าแก่บคุคลที่มีสว่นได้เสียในการให้บริการด้านจดัจําหน่ายหรือบริการอื่น ๆ (เช่น การจดัจําหน่าย

ผลิตภณัฑ์เติมเงินด้วยระบบอิเลก็ทรอนิกส์ของบริษัท) 

(5) การจดัหาและบํารุงรักษาบริการด้านโทรคมนาคม รวมถงึการจดัหาจดุเช่ือมตอ่โครงข่าย และการแบง่สว่นคา่ใช้จ่ายของ

บริการโทรคมนาคมระหวา่งประเทศ และ 
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(6) การจดัหาหรือรับผลิตภณัฑ์และ/หรือบริการอื่น ๆ ซึง่เก่ียวข้องกบัการจดัหาหรือรับผลิตภณัฑ์และ/หรือบริการตามท่ีระบไุว้

ในข้อ (1) ถึง (5) ข้างต้น 

ในการขอมติดงักล่าว บริษัทจะต้องจดัให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (Independent Financial Advisor : IFA) เพ่ือให้ความเห็นใน

เร่ืองความสมเหตสุมผลของราคา หรือมลูค่าตอบแทนในการทํารายการระหว่างกนั เพ่ือให้แน่ใจว่ารายการระหว่างกนันัน้มีเง่ือนไข

ธุรกิจการค้าทัว่ไปและไม่ทําให้บริษัทและผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยเสียประโยชน์  

นอกเหนือจากการขอมติจากผู้ ถือหุ้นตาม IPT Mandate แล้ว บริษัทยงัได้กําหนดขัน้ตอนการอนมุติัรายการระหวา่งกนัท่ีเกิดขึน้จริง

ในระหวา่งปี ตามกรอบที่ได้รับอนมุติัจากผู้ ถือหุ้น ดงันี ้

(1) ในกรณีท่ีมลูคา่ของรายการตัง้แต ่500,000 บาทขึน้ไป ผู้บริหารระดบัสงูจะเป็นผู้สอบทานและอนมุติัรายการ 

(2) ในกรณีท่ีมลูคา่รายการเท่ากบัหรือมากกวา่ 10 ล้านบาท ผู้บริหารระดบัสงูจะเป็นผู้สอบทานและอนมุติัรายการ นอกจากนัน้ 

สายงานตรวจสอบภายในจะทําหน้าท่ีตรวจสอบการกําหนดราคารวมถึงเง่ือนไขอื่น ๆ สําหรับรายการระหว่างกันนัน้ว่า

เป็นไปตามเง่ือนไขการค้าปกติและก่อความเสียหายให้กบับริษัทและผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยหรือไม่ ในกรณีท่ีสายงานตรวจสอบ

ภายในเห็นว่ารายการระหวา่งกนัไม่ได้เป็นไปตามเง่ือนไขการค้าปกติ สายงานตรวจสอบภายในจะจดัทํารายงานการสอบ

ทานรายการระหวา่งกนั (IPT Review Report) และสง่ให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นรายไตรมาส 

(3) ในกรณีท่ีมูลค่ารายการเท่ากับหรือมากกว่า 100 ล้านบาท คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องสอบทานและอนุมัติรายการ

ก่อนท่ีบริษัทจะสามารถดําเนินการทําสญัญาหรือตกลงเข้าทํารายการได้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาการ

กําหนดราคาและเง่ือนไขของรายการโดยเปรียบเทียบกบัวิธีปฏิบติัทัว่ไปในอตุสาหกรรม 

นอกจากขัน้ตอนการอนุมัติท่ีกล่าวมาข้างต้นแล้ว บริษัทยงัมีระบบภายในท่ีตรวจทาน ให้ความเห็นชอบ ให้มีการเปิดเผยการทํา

ธุรกรรมระหว่างผู้ ท่ีอาจมีความขดัแย้ง และจดัให้มีการขออนมุติัจากคณะกรรมการตรวจสอบ (สําหรับรายการระหว่างกนัท่ีมีมลูค่า

รายการมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ท่ีมีตัวตนสุทธิรวมของบริษัทในระหว่างปี โดยหมายความรวมถึงทรัพย์สิน

ประเภทสิทธิการใช้อุปกรณ์ตามสัญญาร่วมการงานด้วย – โปรดพิจารณารายละเอียดสินทรัพย์ในข้อ 5 ทรัพย์สินที่ใช้ในการ

ประกอบธุรกิจ) และจดัให้มีการขออนมุติัจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น (สําหรับรายการระหว่างกนัท่ีมีมลูคา่รายการมากกว่าหรือเท่ากบัร้อย

ละ 5 ของสินทรัพย์ท่ีมีตัวตนสุทธิรวมของบริษัทในระหว่างปี โดยหมายความรวมถึงทรัพย์สินประเภทสิทธิการใช้อุปกรณ์ตาม

สญัญาร่วมการงานด้วย – โปรดพิจารณารายละเอียดสินทรัพย์ในข้อ 5 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ) แล้วแต่กรณี เพ่ือให้

สอดคล้องกบัข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศสิงคโปร์ 

ภายหลงับริษัทนําหุ้นของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทมีนโยบายท่ีจะ

ปฏิบติัตามประกาศของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและ/หรือประกาศของสํานกังาน ก.ล.ต. อย่างเคร่งครัดเช่นเดียวกนั โดย

บริษัทจะพิจารณาแบ่งประเภทรายการและวัดค่าขนาดรายการระหว่างกันตามเกณฑ์พิจารณารายการท่ีกําหนดในประกาศ

คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบติัการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียว

โยงกัน พ.ศ. 2546 และจัดให้มีการดําเนินการให้เป็นไปตามประกาศดังกล่าว รวมถึงให้มีการอนุมัติรายการโดยฝ่ายจัดการ 

คณะกรรมการบริษัท และท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น แล้วแต่กรณี นอกจากนี ้บริษัทได้กําหนดให้สายงาน Legal เป็นผู้ดแูลให้มัน่ใจในการ

ดําเนินการให้ถกูต้องตามกฎเกณฑ์ท่ีกําหนดโดยตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและสํานกังาน ก.ล.ต. รวมถึงติดตามรายงานให้

บริษัทรับทราบถึงกฏระเบียบและข้อบงัคบัท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอ 

10.4 นโยบายและแนวโน้มการทาํรายการระหว่างกนัในอนาคต 

ในอนาคตบริษัทอาจมีการเข้าทํารายการระหว่างกนัตามความจําเป็นในการประกอบธุรกิจ โดยหมายความรวมถึงการปฏิบติัการ

ต่าง ๆ ท่ีบริษัทได้ตดัสินใจท่ีจะไม่ดําเนินการเอง (เช่น การบริหาร ซ่อมบํารุงและติดตัง้โครงข่ายระบบสญัญาณสื่อสารและอปุกรณ์

โทรคมนาคม การจดัจําหน่ายซิมการ์ดและบตัรเติมเงิน การรับคําปรึกษาด้านการจดัการ และการเช่าและให้เช่าทรัพย์สิน) ซึ่งอาจ

เป็นรายการที่ต้องอาศยัผู้ เช่ียวชาญเฉพาะด้าน โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะดําเนินการให้บริษัทจ้างที่ปรึกษาเพ่ือให้ความเห็นใน

รายการดงักล่าว โดยการเข้าทํารายการจะตัง้อยู่บนเง่ือนไขทางการค้าโดยสามารถอ้างอิงได้กบัเง่ือนไขของธุรกิจประเภทเดียวกนัท่ี

บริษัทกระทํากับบุคคลภายนอก บริษัทจะต้องปฏิบัติตาม พรบ. หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ คําสัง่ หรือ
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ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศสิงคโปร์ รวมถึงการปฏิบติัตามข้อกําหนดและ

ปฏิบัติเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูลการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกัน และการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ท่ีสําคัญของบริษัทจด

ทะเบียนและบริษัทย่อย นอกจากนี ้บริษัทจะทําการเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีได้รับการ

ตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีของบริษัท แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) และรายงานประจําปี (แบบ 56-2) รวมถึงการ

เปิดเผยข้อมลูผ่านระบบ ELCID ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย  

บริษัทพิจารณานโยบายและขัน้ตอนในการปรับปรุงการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีซึ่งรวมถึงการเข้าทํารายการระหว่างกนัอย่างต่อเน่ือง 

เพ่ือให้เกิดความมัน่ใจวา่ได้ปฏิบติัตามข้อกําหนดต่าง ๆ ตามท่ีกลา่วข้างต้น สําหรับแนวโน้มการทํารายการระหวา่งกนัในอนาคตนัน้

อาจยงัคงมีอยู่ในส่วนท่ีเป็นการดําเนินการทางธุรกิจตามปกติของบริษัท ซึ่งบริษัทจะดําเนินการด้วยความโปร่งใสและปฏิบติัตาม

คูมื่อซึง่สอดคล้องกบัข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด 
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1111  ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินการฐานะการเงนิและผลการดาํเนินการ  

11.1 งบการเงนิ 

11.1.1 ช่ือผู้สอบบัญชีสาํหรับงบการเงนิของบริษัทและงบการเงนิรวม 

สําหรับงบการเงินปี 2550 

สมุาลี รีวราบณัฑิต 

ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบยีน 3970 

บจ. สํานกังาน เอนิส์ท แอนด์ ยงั 

สําหรับงบการเงินปี 2551 

สมุาลี รีวราบณัฑิต 

ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบยีน 3970 

บจ. สํานกังาน เอนิส์ท แอนด์ ยงั 

สําหรับงบการเงินปี 2552 

สมุาลี รีวราบณัฑิต 

ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบยีน 3970 

บจ. สํานกังาน เอนิส์ท แอนด์ ยงั 

11.1.2 สรุปรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ให้ความเหน็อย่างไม่มีเง่ือนไข 

ผู้สอบบญัชีได้ให้ความเห็นสําหรับงบการเงินปี 2550 ดงันี ้

งบการเงินแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2550 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกัน

ของบริษัทและบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท โดยถกูต้องตามท่ีควรในสาระสําคญัตามหลกัการบญัชีที่รับรองทัว่ไป โดย

ให้สงัเกตในเร่ืองการเปลี่ยนนโยบายการบญัชีเก่ียวกบัการบนัทกึเงนิลงทนุในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และคดีฟ้องร้องและ

ข้อพิพาททางการค้าตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน และการเปิดเผยหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีอธิบายความ

แตกต่างระหว่างหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทยและมาตรฐานการบญัชีสากลนัน้ ไม่ใช่ข้อมลูที่ต้องเปิดเผยใน

งบการเงินพืน้ฐานตามหลกัการบัญชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย แต่มีวตัถุประสงค์เพียงเพ่ือเป็นการให้ข้อมูลเบือ้งต้น

เท่านัน้ ซึง่ผู้สอบบญัชีไม่ได้ตรวจสอบข้อมลูเหลา่นัน้ จงึไม่สามารถเสนอรายงานการสอบบญัชีตอ่ข้อมลูเหลา่นัน้ได้ 

ผู้สอบบญัชีได้ให้ความเห็นสําหรับงบการเงินปี 2551 ดงันี ้

งบการเงินแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2551 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกัน

ของบริษัทและบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท โดยถกูต้องตามท่ีควรในสาระสําคญัตามหลกัการบญัชีที่รับรองทัว่ไป โดย

ให้สงัเกตในเร่ืองคดีฟ้องร้องและข้อพิพาททางการค้าตามหมายเหตปุระกอบงบการเงิน และการเปิดเผยหมายเหตปุระกอบ

งบการเงินท่ีอธิบายความแตกต่างระหว่างหลกัการบัญชีท่ีรับรองทั่วไปในประเทศไทยและมาตรฐานการบัญชีสากลนัน้ 

ไม่ใช่ข้อมลูท่ีต้องเปิดเผยในงบการเงินพืน้ฐานตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย แต่มีวตัถปุระสงค์เพียงเพ่ือ

เป็นการให้ข้อมลูเบือ้งต้นเท่านัน้ ซึง่ผู้สอบบญัชีไม่ได้ตรวจสอบข้อมลูเหล่านัน้ จงึไม่สามารถเสนอรายงานการสอบบญัชีต่อ

ข้อมลูเหลา่นัน้ได้ 

ผู้สอบบญัชีได้ให้ความเห็นสําหรับงบการเงินปี 2552 ดงันี ้

งบการเงินแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2552 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกัน

ของบริษัทและบริษัทย่อย โดยถูกต้องตามท่ีควรในสาระสําคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ซึ่งได้แสดงความเห็นไว้

อย่างไม่มีเง่ือนไข แต่ได้ให้ข้อสงัเกตในเร่ืองคดีฟ้องร้องและข้อพิพาททางการค้าตามหมายเหตปุระกอบงบการเงิน และการ
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เปิดเผยหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีอธิบายความแตกต่างระหว่างหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทยและการ

ปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีระหวา่งประเทศ (IFRS) 

11.1.3 ตารางสรุปงบการเงนิรวม 

งบดุล 

 2550 2551 2551 

 ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

สินทรัพย์       

สินทรัพย์หมุนเวยีน       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3,276.66 3 6,797.47 7 6,112.76 6 

เงินลงทนุชัว่คราว - - 284.26 0 1378.1 1 

ลกูหนีก้ารค้า-สทุธิ 3,010.13 3 2,709.39 3 2,674.28 3 

ลกูหนีก้ารค้าของกิจการที่เก่ียวข้องกนั 4,984.30 5 4,552.68 4 3,642.44 4 

เงินทดรองแก่กิจการที่เก่ียวข้องกนั 1.49 0 7.35 0 4.04 0 

สินค้าคงเหลือ-สทุธิ 121.53 0 110.98 0 183.45 0 

สินทรัพย์หมนุเวียนอื่น 2,238.47 2 2,140.49 2 1,984.64 16 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 13,595.08 13 16,602.62 16 15,979.70 16 

       

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน       

เงินฝากสถาบนัการเงิน 0.77 0 - 0 0.40 0 

เงินลงทนุในบริษัทร่วมซึง่บนัทกึโดยวิธีสว่นได้สว่นเสีย 239.73 0 251.95 0 266.15 0 

เงินลงทนุระยะยาวอื่น 199.60 0 199.5 0 199.39 0 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เก่ียวข้องกนั 0.45 0 0.45 0 0.45 0 

ลกูหนีค้า่ตอบแทนการโอนสิทธิ - สทุธิ 579.74 1 - 0 - 0 

ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ - สทุธิ 4,858.35 5 5,725.11 5 7149.33 7 

สิทธิการใช้อปุกรณ์รอตดับญัชี-สทุธิ 73,812.56 73 75,613.81 72 70,116.65 70 

เคร่ืองมือและอปุกรณ์สมัปทานระหวา่งติดตัง้ 2,896.73 3 1,633.10 2 1,779.94 2 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 1,191.54 1 346.37 0 705.57 1 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอื่น 3,500.58 3 4,061.85 4 3,882.31 4 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 87,280.05 87 87,832.14 84 84,100.20 84 

สินทรัพย์รวม 100,875.14 100 104,434.76 100 100,079.90 100 
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 2550 2551 2551 

 ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

หนีส้ิน       

หนีส้ินหมุนเวียน       

เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน - 0 - 0 - 0 

เจ้าหนีท้รัสต์รีซีท 50.93 0 - 0 - 0 

เจ้าหนีก้ารค้า 8,668.44 9 6,809.11 7 7,567.81 8 

เจ้าหนีก้ารค้ากิจการที่เก่ียวข้องกนั 755.37 1 1,885.01 2 1,062.79 1 

เงินทดรองจากบริษัทที่เก่ียวข้องกนั 95.80 0 139.57 0 177.60 0 

สว่นของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึง่ปี 1,657.60 2 3,097.20 3 3,707.01 4 

สว่นของหุ้นกู้ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึง่ปี 5,500.00 5 8,000 8 3,500.00 3 

สว่นของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึง่ปี - 0 - 0 - 0 

หนีส้ินหมนุเวียนอืน่ 8,142.33 8 7,650.20 7 9,243.13 9 

รวมหนีส้นิหมุนเวียน 24,870.48 25 27,581.09 26 25,258.35 25 

         

หนีส้ินไม่หมุนเวยีน         

เงินกู้ยืมระยะยาว - สทุธิจากสว่นที่ถึงกําหนดชําระภายใน
หนึง่ปี 

9,253.30 9 10,474.90 10 6,767.89 7 

หุ้นกู้-สทุธิจากสว่นที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึง่ปี 14,500.00 14 6,500 6 5,000.00 5 

หุ้นกู้แปลงสภาพ - สทุธิจากสว่นที่ถึงกําหนดชําระภายใน
หนึง่ปี 

- 0 - 0 - 0 

สํารองผลประโยชน์พนกังาน - เงินชดเชยเมื่อออกจากงาน 79.67 0 71.92 0 75.43 0 

หนีส้ินไม่หมนุเวียนอื่น 305.65 0 316.01 0 430.58 0 

รวมหนีส้นิไม่หมุนเวียน 24,138.62 24 17,362.83 17 12,273.91 12 

รวมหนีส้นิ 49,009.10 49 44,943.92 43 37,532.25 38 

         

ส่วนของผู้ถือหุ้น         

ทนุจดทะเบียน 4,744.16  4,744.16  4,744.16  

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

สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั 23,543.45 23 23,543.45 23 23,543.45 24 

หุ้นรอการลดทนุจากการระงบัข้อพิพาท - 0 - 0 - 0 

สว่นเกินทนุที่เป็นสว่นของบริษัทย่อยซึง่เกิดจากทีบ่ริษัทซือ้
บริษัทย่อยต่ํากวา่มลูคา่ตามบญัชี 

1,647.14 2 1,647.14 2 1,647.14 2 

กําไรสะสม       

จดัสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย 560.06 1 560.06 1 560.06 1 

ยงัไม่ได้จดัสรร 21,362.96 21 28,963.66 28 32,039.73 32 

สว่นของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยของบริษัทยอ่ย 16.80 0 40.93 0 21.65 0 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 51,866.03 51 59,490.86 57 62,547.64 62 

รวมหนีส้นิและส่วนของผู้ถือหุ้น 100,875.14 100 104,434.76 100 100,079.90 100 
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 2550 2551 2552 

 ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

รายได้จากการขายและการให้บริการ       

รายได้จากการให้บริการโทรศพัท์  64,491.29 98 66,599.78 98 64,684.18 98 

รายได้จากการขายเคร่ืองโทรศพัท์และชดุเลขหมาย 735.21 1 727.22 1 617.25 1 

รายได้จากการดําเนินงานอื่น 363.98 1 367.52 1 384.02 1 

รวมรายได้จากการขายและการให้บริการ 65,590.49 100 67,694.52 100 65,685.45 100 

       

ต้นทนุขายและการให้บริการ       

ต้นทนุการให้บริการโทรศพัท์ (44,341.69) -68 (44,238.71) -65 (43,215.77) -66 

ต้นทนุขายเคร่ืองโทรศพัท์และชดุเลขหมาย (365.88) -1 (404.78) -1 (342.92) -1 

คา่ใช้จ่ายในการขายและการบริหาร (10,269.46) -16 (11,570.85) -17 (12,153.57) -18 

รวมค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงาน (54,977.03) -84 (56,214.34) -83 (55,712.25) -85 

       

กาํไรจากการดาํเนินงาน 10,613.46 16 11,480.18 17 9,973.20 15 

ดอกเบีย้รับ 197.90 0 426.69 1 173.89 0 

กําไรจากการขายเงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผื่อขาย - 0 - 0 - 0 

รายได้อื่น 182.25 0 120.78 0 135.74 0 

กําใรจากการประนีประนอมยอมความ - 0 2,420.26 4 - - 

กําไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปลี่ยน (17.40) 0 (48.84) 0 (11.30) 0 

กาํไรจากการดาํเนินงาน - สุทธ ิ 10,976.21 17 14,399.05 21 10,271.53 16 

       

ขาดทนุจากการลดทนุในบริษัทย่อย - 0 (41.98) 0 - 0 

สว่นแบง่กําไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วมตามวิธีสว่นได้เสีย 38.68 0 42.22 0 39.20 0 

กาํไรก่อนต้นทนุการกู้ยืมและภาษีเงนิได้ 11,014.88 17 14,399.29 21 10,310.72 16 

ต้นทนุการกู้ยืม (2,327.86) -4 (1,947.82) -3 (1,455.31) -2 

ภาษีเงินได้นิติบคุคล (2,845.76) -4 (3,126.27) -5 (2,241.76) -3 

ขาดทนุสทุธิสว่นที่เป็นของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยของบริษัทยอ่ย 0.17 0 3.90 0 14.11 0 

กําไรสทุธิสําหรับปี 5,841.43 9 9,329.10 14 6,627.77 10 

กาํไรสุทธต่ิอหุ้นขัน้พืน้ฐาน (บาท) 2.50  3.94  2.80  

กาํไรสุทธต่ิอหุ้นปรับลด (บาท) 2.50  3.94  2.80  

หมายเหตุ 
รายการบญัชีบางรายการได้มีการจดัใหม่เพื่อให้สอดคล้องกบัการจดัประเภทรายการบญัชีของงวดปัจจบุนั 
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งบกระแสเงนิสด 
 2550 2551 2552 
กระแสเงนิสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน    
กําไรสทุธิ 5,841.43 9,325.20 6,613.66 
ปรับกระทบกําไรสทุธิเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดําเนินงาน     
สว่นแบง่กําไรจากเงินลงทนุในบริษัทยอ่ยตามวิธีสว่นได้ส่วนเสีย (38.68) (42.22) -39.20 
กําไรจากการขายเงินลงทนุในบริษัทยอ่ย (0.02) - - 
คา่เผื่อผลขาดทนุจากสินค้าล้าสมยัเพิ่มขึน้ (ลดลง) 1.36 6.88 -5.61 
คา่เผื่อหนีส้งสยัจะสญูของลกูหนีก้ารค้าเพิ่มขึน้ (ลดลง) 174.68 (262.13) 15.26 
ตดัจําหน่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย  - - - 
คา่เผื่อหนีส้งสยัจะสญู-ลกูหนีส้ว่นลดคา่ธรรมเนียม - ทีโอที - - - 
สํารองเผื่อการด้อยคา่ของสินทรัพย์ถาวรลดลง - - - 
โอนกลบัคา่เผื่อการลดมลูคา่ของเงินลงทนุระยะยาวอื่น - - - 
ประมาณการทรัพย์สิน/หนีส้ินในอนาคต (147.10) (24.64) (18.50) 
คา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจําหน่าย 8,121.16 9,254.75 10,097.72 
คา่ตดัจําหน่ายคา่ความนิยม - - 39.27 
โอนกลบัคา่เผื่อหนีส้งสยัจะสญู - (33.92) (2.62) 
ตดัจําหน่ายสินทรัพย์ถาวร 3.58 0.05 6.06 
กําไรจากการขายที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ (11.66) 1.46 (0.20) 
สินทรัพย์/หนีส้ินภาษีเงินได้รอตดับญัชีเพิ่มขึน้/ลดลง (214.17) 841.04 12.56 
สํารองผลประโยชน์พนกังาน-เงนิชดเชยเมื่อออกจากงานเพิ่มขึน้ - ลดลง 8.38 7.76 3.52 
กําไรจากการขายเงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผื่อขาย - - - 
กําไรสทุธิสว่นที่เป็นของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยของบริษัทย่อย 0.17 3.90 14.11 
สินทรัพย์ดําเนินงานลดลง (เพิ่มขึน้)    
ลกูหนีก้ารค้า  (474.51) 512.84 19.85 
ลกูหนีก้ารค้าบริษัทร่วม 240.92 436.41 840.78 
ลกูหนีก้ารค้าบริษัทที่เก่ียวข้องกนั (122.02) (6.32) 69.46 
เงินทดรองแก่บริษัทร่วม - - 2.77 
เงินทดรองแก่บริษัทที่เก่ียวข้องกนั 2.75 (4.70) 3.27 
สินค้าคงเหลือ (42.66) 3.67 (66.86) 
สินทรัพย์หมนุเวียนอื่น (302.29) (126.60) 162.84 
หนีส้ินดําเนินงานเพิม่ขึน้ (ลดลง)    
เจ้าหนีก้ารค้า 3,844.34 (994.81) 143.63 
เจ้าหนีก้ารค้าบริษัทร่วมและบริษัทที่เก่ียวข้องกนั 106.57 1.44 (215.32) 
เงินทดรองจากบริษัทร่วมและบริษัทที่เก่ียวข้องกนั 30.28 - 38.03 
หนีส้ินหมนุเวียนอืน่ 680.73 452.58 1,290.10 
หนีส้ินไม่หมนุเวียนอื่น 155.41 12.53 97.32 
เงนิสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงาน 17,942.39 19,326.35 19,107.81 
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 2550 2551 2552 
กระแสเงนิสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทนุ    
เงินฝากธนาคารซึง่ถึงกําหนดจ่ายคืนเกินกวา่ 3 เดือนหรือติดภาระผกูพนัลดลง 0.27 0.21 0.16 
เงินลงทนุชัว่คราว - (284.26) (1,093.84) 
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม 30.00 30.0 25.00 
เงินลงทนุระยะยาวอื่นลดลง (เพิ่มขึน้) 0.09 0.10 0.11 
ลกูหนีบ้ริษัทที่เก่ียวข้องกนัลดลง (เพิ่มขึน้) (0.23) 33.92 - 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัทย่อยที่ได้จากการแลกหุ้น 1,654.20 - - 
ซือ้ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ (1,212.68) (1,881.89) (2,017.28) 
เงินรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ 12.03 7.34 12.83 
เงินสดจ่ายจากการซือ้เงินลงทนุในบริษัทย่อย (32.40) - - 
เงินสดรับจากการขายเงินลงทนุในบริษัทย่อย 0.49 - - 
เงินรับจากการขายหุ้นของบริษัทที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - 
เงินสดรับ (จ่าย)จากการลดทนุในบริษัทย่อย - (6.1) - 
ซือ้สิทธิการใช้อปุกรณ์รอตดับญัชีและเคร่ืองมือและอปุกรณ์สมัปทานระหวา่ง

ติดตัง้  
(9,989.98) (7,767.66) (2,535.01) 

เงินมดัจําและเงินจ่ายลว่งหน้าเพื่อการจดัซือ้และติดตัง้อปุกรณ์สมัปทานลดลง 
(เพิ่มขึน้) 

(309.93) 372.08 56.05 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอื่นเพิ่มขึน้ (1,271.77) (1,639.13) (1,586.47) 
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (11,266.67) (11,187.39) (7,138.45) 
    

กระแสเงนิสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงนิ    
เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินเพิ่มขึน้ (ลดลง) (1,000.00) - - 
เจ้าหนีท้รัสต์รีซีทเพิ่มขึน้ (ลดลง)  (1,616.94) (50.93) - 
เงินรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว - 5,758.40 - 
เงินรับจากการออกหุ้นกู้สกลุเงินบาท - -       2,000.00  
ชําระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว (5,657.60) (3,097.20) (3,097.20) 
เงินปันผลจ่ายจากบริษัทย่อยให้กบัผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย - - - 
ต้นทนุในการออกหุ้นเพิ่มทนุ - - - 
ชําระคืนหุ้นกู้แปลงสภาพ - - - 
เงินรับจากการขายหุ้นเพิ่มทนุสทุธิ 2,912.70 - - 
ชําระคืนหุ้นกู้  - (5,500.00) (8,000.00) 
ชาํระคืนหุ้นกู้   (3,556.87) 
เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงนิ (5,361.84) (4,618.14) (12,654.07) 
    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สทุธิ 1,460.64 3,805.07 (684.71) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด 1,816.01 3,276.66 6,797.47 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิน้งวด 3,276.66 6,797.47 6,112.76 
เงินสดจ่ายระหวา่งงวดสําหรับ    

ดอกเบีย้จ่าย 1,954.09 1,862.29 1549.38 
ภาษีเงินได้นิติบคุคล 3,549.66 3,009.60 2,135.13 
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สรุปอัตราส่วนทางการเงนิ 
 2550 2551 2552 

อัตราส่วนสภาพคล่อง    

อตัราสว่นสภาพคล่อง 0.55 0.60 0.63 

อตัราสว่นสภาพคล่องหมนุเร็ว 0.45 0.52 0.55 

อตัราสว่นสภาพคล่องกระแสเงินสด 0.76 1.29 1.17 

อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า - รวม(1) 6.18 6.55 6.78 

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย (วนั) - รวม 58.24 54.98 53.11 

อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า - ยดีู(2) 5.17 5.45 4.48 

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย (วนั) - ยดีู 69.63 66.06 80.28 

อตัราสว่นหมนุเวียนสินค้าคงเหลือ 3.63 3.48 2.33 

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วนั) 99.26 103.40 154.55 

อตัราสว่นหมนุเวียนเจ้าหนี(้3) 4.57 6.17 2.15 

ระยะเวลาชําระหนี ้(วนั)  78.77 58.39 167.24 

Cash Cycle 82.55 99.99 40.42 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร    

อตัราสว่นกําไรขัน้ต้น 31.83% 34.05% 33.69% 

อตัราสว่นกําไรสทุธิ 8.91% 13.78% 10.09% 

อตัราสว่นผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น 12.52% 20.00% 10.86% 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน    

อตัราสว่นผลตอบแทนจากสินทรัพย์ 5.96% 9.09% 6.48% 

อตัราสว่นผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร 18.03% 23.24% 21.00% 

อตัราการหมนุของสินทรัพย์ 0.67 0.71 0.64 

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงนิ    

อตัราสว่นหนีส้ินต่อสว่นของผู้ ถือหุ้น(4) 0.53 0.35 0.21 

อตัราสว่นความสามารถในการชําระดอกเบีย้(5) 8.66 12.72 13.89 

อตัราสว่นความสามารถชําระภาระผกูพนั (Cash Basis) 1.08 1.11 1.11 

อตัราสว่นการจ่ายเงินปันผล 30% 38% 54% 

มลูคา่ที่ตราไว้ (บาท) 2.00 2.00 2 

มลูคา่ตามบญัชี (บาท) 21.90 25.12 26.42 

กําไรขัน้ต้นตอ่หุ้น (บาท)(6) 2.50 3.94 2.80 

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

(2) คํานวณจาก ยอดขายผ่านยดีู / ลกูหนีก้ารค้ายดีูเฉลี่ย 

(3) คํานวณจาก ยอดซือ้อปุกรณ์เคร่ืองมือสมัปทาน (จากงบกระแสเงินสด) / เจ้าหนีอ้ปุกรณ์สมัปทานเฉลี่ย 

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

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

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

11.2.1 สรุปภาพรวมของผลการดาํเนินงานที่ผ่านมา 

แม้วา่ภาวะการแข่งขนัในตลาดจะทวีความรุนแรงมากขึน้ บริษัทยงัคงให้ความสําคญัอย่างยิ่งในการให้บริการด้วยความเป็นมิตรต่อ

ลกูค้า การพฒันานวตักรรมการให้บริการในด้านตา่ง ๆ โดยมุง่เน้นการนําเสนอให้ตรงตอ่ความต้องการและการดําเนินชีวิตประจําวนั

ของลูกค้า ทัง้ยังเป็นการให้บริการท่ีคุ้ มค่าอย่างต่อเน่ือง พร้อมด้วยการนําเสนอการให้บริการที่เข้าถึงลูกค้าเฉพาะกลุ่มเพ่ือ

ตอบสนองต่อความต้องการที่หลากหลายแตกต่างกนัไป นอกจากนัน้ ยงัเน้นการพฒันาคณุภาพของโครงข่ายให้ครอบคลมุพืน้ท่ีให้

มากขึน้และเพียงพอต่อปริมาณการใช้งานของลกูค้า ตลอดจนการขยายช่องทางการจดัจําหน่ายเพ่ือกระจายสินค้าและบริการของ

บริษัทไปสู่ลกูค้าได้อย่างทัว่ถึง โดยมีวตัถุประสงค์หลกัเพ่ือรักษาและเพ่ิมส่วนแบ่งทางการตลาดทัง้ในด้านจํานวนผู้ ใช้บริการและ

ด้านรายได้จากการให้บริการ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพให้กับองค์กร ท่ีผ่านมาบริษัทสามารถบริหารและจดัการให้เกิดการเติบโตของ

รายได้อย่างต่อเน่ือง และการบริหารจดัการด้านต้นทนุท่ีมีประสิทธิภาพมากขึน้ ส่งผลให้บริษัทมีกําไรสทุธิเพ่ิมขึน้อย่างมีนยัสําคญั 

อีกทัง้ฐานะทางการเงินของบริษัทก็มีความแข็งแกร่งเพ่ิมขึน้พร้อมกบัมีสดัสว่นของหนีส้ินสทุธิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีดีขึน้ด้วย 

ในปี 2551 แม้ว่าการเติบโตของจํานวนผู้ ใช้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีในประเทศไทยจะชะลอตวัลง แต่อตัราส่วนผู้ใช้บริการดงักล่าว

ต่อประชากรรวมยังคงเกินกว่าร้อยละ 95 บริษัทมีจํานวนผู้ ใช้บริการเพ่ิมขึน้สุทธิทัง้ปีประมาณ 2.9 ล้านรายซึ่งสามารถบรรลุ

วตัถปุระสงค์ตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ แม้ว่าอตัราการขยายตวัจะลดลงในช่วงปลายปีซึง่ส่งผลให้รายได้จากการให้บริการชะลอตวั

ลงเม่ือเทียบกบัจํานวนในอดีตก็ตาม สาเหตหุลกัของการเพ่ิมขึน้ของจํานวนผู้ใช้บริการมาจากการขยายเครือข่ายในพืน้ที่ตา่งจงัหวดั

และการแข่งขนัของการโทรศพัท์ภายในเครือข่ายในปริมาณที่เพ่ิมสงูขึน้ 

สถานการณ์ความผนัผวนทางการเมืองในประเทศ และวิกฤตการณ์ทางการเงินโลกส่งผลโดยตรงกบัภาวะเศรษฐกิจในประเทศไทย 

โดยเฉพาะในภาคธุรกิจการท่องเท่ียวและการส่งออก ซึ่งมีส่วนสําคญัต่อการขบัเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ได้รับผลกระทบอย่างหนัก 

จึงมีผลทําให้ความเช่ือมั่นของผู้บริโภคและภาคธุรกิจอยู่ในระดบัต่ําตลอดทัง้ปี อย่างไรก็ตาม ภาวะการแข่งขนัในอุตสาหกรรมก็

ยงัคงไม่รุนแรงเท่ากบัในอดีตเน่ืองจากการเร่ิมใช้การเช่ือมตอ่โครงข่ายในต้นปี 2550 

เม่ือวนัท่ี 30 พฤษภาคม 2551 บริษัทสามารถบรรลขุ้อตกลงในการเข้าทําสญัญาประนีประนอมยอมความ จํานวน 3.0 พนัล้านบาท 

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

ในปี 2551 บริษัทมีจํานวนผู้ ใช้บริการเพ่ิมขึน้สทุธิจํานวน 2.9 ล้านราย ส่งผลให้จํานวนผู้ ใช้บริการรวมทัง้หมด ณ สิน้ปี เป็น 18.7 

ล้านราย สําหรับรายได้คา่บริการท่ีไม่รวมค่าเช่ือมต่อโครงข่ายเพ่ิมขึน้ร้อยละ 3.3 จากปีก่อน เน่ืองจากจํานวนผู้ใช้บริการและรายได้

จากการให้บริการเสริมท่ีเพ่ิมขึน้ ส่วนรายได้ค่าบริการรวมเพ่ิมขึน้ร้อยละ 3.4 จากการบนัทึกรายได้ค่าเช่ือมต่อโครงข่ายท่ีมากกว่าปี 

2550 อยู่หนึ่งเดือน (การคิดค่าเช่ือมต่อโครงข่ายเร่ิมขึน้ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2550 ทําให้มีการบนัทึกรายได้ดงักล่าวเพียง 11 เดือน 

ในปี 2550 ในขณะท่ีปี 2551 มีการบนัทึกรายได้ดงักล่าวทัง้ 12 เดือน) สําหรับ EBITDA เพ่ิมขึน้ร้อยละ 22.8 จากปีก่อน ส่วนใหญ่

จากการบันทึกกําไรจากดีพีซี และร้อยละ 10.0 หากไม่รวมกําไรจากดีพีซี เน่ืองจากรายได้การให้บริการเพ่ิมขึน้ และค่าเช่ือมต่อ

โครงข่ายสทุธิท่ีปรับตวัดีขึน้ สง่ผลให้ EBITDA Margin เพ่ิมขึน้เป็นร้อยละ 34.0 และร้อยละ 30.4 หากไม่รวมกําไรจากดีพีซ ี

ในปี 2552 บริษัทมีจํานวนผู้ ใช้บริการเพ่ิมขึน้สุทธิจํานวน 1.0 ล้านราย ส่งผลให้จํานวนผู้ ใช้บริการรวมทัง้หมด ณ สิน้ปีเป็น 19.7 

ล้านราย สําหรับรายได้ค่าบริการท่ีไม่รวมค่าเช่ือมต่อโครงข่ายเพ่ิมขึน้ร้อยละ 0.5 ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจท่ีไม่เอือ้อํานวย ส่วน

รายได้ค่าบริการรวมลดลงร้อยละ 2.9 จากค่าเช่ือมต่อโครงข่าย รายได้จากการให้บริการโทรศพัท์ข้ามแดนอตัโนมติั และรายได้จาก

การให้บริการโทรศพัท์ทางไกลระหว่างประเทศท่ีลดลงอย่างมาก ซึ่งเป็นผลมาจากวิกฤติเศรษฐกิจโลก สถานการณ์ความไม่สงบ

ภายในประเทศ รวมถึงการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์  A (H1N1) สําหรับ EBITDA ลดลงร้อยละ 12.8 จากปีก่อน 

เน่ืองจากในปี 2551 มีการบนัทกึกําไรจากดีพีซี และร้อยละ 2.7 หากไม่รวมกําไรจากดีพีซี เน่ืองจากค่าเช่ือมตอ่โครงข่ายสทุธิปรับตวั

ลดลง อย่างไรก็ดี EBITDA Margin ท่ีไม่รวมดีพีซีปรับตัวเพ่ิมขึน้เป็นร้อยละ 30.6 จากผลของมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

ดําเนินงาน 

เก่ียวกบัประเด็นทางด้านกฎหมาย กทช. ได้ประกาศหลกัเกณฑ์เก่ียวกบับริการคงสิทธิเลขหมายโทรศพัท์เคลื่อนที่ (Mobile Number 

Portability) เม่ือเดือนสิงหาคม 2552 โดยกําหนดให้ผู้ให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีต้องลงทนุจดัตัง้ศนูย์ให้บริการระบบสารสนเทศเพ่ือ
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เป็นฐานข้อมลูกลาง (Clearing House) ร่วมกนัเพ่ือจดัให้มีบริการคงสิทธิเลขหมายโทรศพัท์เคลื่อนท่ี สําหรับการขอรับใบอนญุาต

ให้ใช้คลื่นความถ่ีเพ่ือให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนที่ 3G นัน้ ขณะนีอ้ยู่ระหว่างการพิจารณาดําเนินงานของ กทช. ท่ีจะกําหนดกรอบ

ระยะเวลาและเง่ือนไขในการขอรับใบอนญุาตใหม่ หลงัจากเลื่อนเวลาจากช่วงปลายปี 2552 เน่ืองจากการแต่งตัง้กรรมการ กทช. 

ท่านใหม่แทนท่านเดิมท่ีหมดวาระ 

11.2.2 สรุปภาพรวมผลการดาํเนินงานของปี 2552 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทมีจํานวนลกูค้ารวมทัง้สิน้ 19,657,049 ราย โดยร้อยละ 88 เป็นลกูค้าในระบบเติมเงิน โดยลกูค้า

เพ่ิมขึน้สทุธิจากสิน้ปี 2551 คิดเป็นจํานวน 974,973 ราย ซึ่งคิดเป็นอตัราการเติบโตร้อยละ 5 บริษัทมีส่วนแบ่งทางการตลาดของ

จํานวนผู้ใช้บริการคิดเป็นประมาณร้อยละ 30 

11.2.3 การวิเคราะห์ผลการดาํเนินงานสาํหรับปี 2550 ถงึปี 2552 

รายการ 2550 2551 2552 

 ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

รายได้จากการขายและการให้บริการ       

รายได้จากการให้บริการโทรศพัท์ 64,491 98 66,600 98 64,684 98 

รายได้จากการขายเคร่ืองโทรศพัท์และชดุเลขหมาย  735 1 727 1 617 1 

รายได้จากการดําเนินงานอื่น 364 1 368 1 384 1 

รวมรายได้จากการขายและการให้บริการ 65,590 100 67,695 100 65,685 100 

ต้นทนุการขายและการให้บริการ       

ต้นทนุจากการให้บริการโทรศพัท์ (44,342) (68) (44,239) (65) (43,216) (66) 

ต้นทนุจากการขายเคร่ืองโทรศพัท์และชดุเลขหมาย  (366) (1) (405) (1) (343) (1) 

รวมต้นทนุการขายและการให้บริการ (44,708) (68) (44,644) (66) (43,559) (66) 

คา่ใช้จ่ายในการขายและการบริหาร (10,269) (16) (11,563) (17) (12,154) (19) 

กําไรจากการดําเนินงาน  10,613 16 11,488 17 9,973 15 

ดอกเบีย้รับ 197 3 427 1 174 - 

กําไรจากการขายเงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผื่อขาย -  - - - - 

รายได้อื่น 182 - 113 - 136 - 

กําไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปลี่ยน (17) - (49) - (11) - 

สว่นแบง่กําไร (ขาดทนุ) จากบริษัทร่วมตามวิธีสว่นได้เสีย 39 - 42 - 39 - 

ต้นทนุการกู้ยืม (2,328) (4) (1,948) (3) (1455) (2) 

ภาษีเงินได้นิติบคุคล (2,846) (4) (3,126) (5) (2242) (3) 

ขาดทนุสทุธิสว่นที่เป็นของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยของบริษัทย่อย 0.17 - 3.90 - 14.1 - 

กาํไรสุทธิ 5,841 9 9,329 14 6,628 10 

 

การวิเคราะห์ผลการดาํเนินงานเปรียบเทยีบระหว่างปี 2550 และปี 2551 

ด้านรายได้ 

ในปี 2551 แม้ว่าการเติบโตของจํานวนผู้ ใช้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีในประเทศไทยจะชะลอตวัลง แต่อตัราส่วนผู้ใช้บริการดงักลา่ว

ต่อประชากรรวมยงัคงเกินกว่าร้อยละ 95 แม้ว่าอตัราการขยายตวัจะลดลงในช่วงปลายปีซึง่ส่งผลให้รายได้จากการให้บริการชะลอ

ตัวลงเม่ือเทียบกับจํานวนในอดีตก็ตาม สาเหตุหลักของการเพ่ิมขึน้ของจํานวนผู้ ใช้บริการมาจากการขยายเครือข่ายในพืน้ท่ี

ต่างจังหวัด และการแข่งขันของการโทรศัพท์ภายในเครือข่ายในปริมาณท่ีเพ่ิมสูงขึน้ สถานการณ์ความผันผวนทางการเมืองใน

ประเทศ และวิกฤตการณ์ทางการเงินโลกส่งผลโดยตรงกบัภาวะเศรษฐกิจในประเทศไทย โดยเฉพาะในภาคธุรกิจการท่องเท่ียวและ
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การส่งออก ซึ่งมีส่วนสําคญัต่อการขบัเคลื่อนเศรษฐกิจไทยได้รับผลกระทบอย่างหนัก จึงมีผลทําให้ความเช่ือมัน่ของผู้บริโภคและ

ภาคธุรกิจอยู่ในระดบัต่ําตลอดทัง้ปี อย่างไรก็ตาม ภาวะการแข่งขนัในอตุสาหกรรมก็ยงัคงไม่รุนแรงเท่ากบัในอดีตเน่ืองจากการเร่ิม

ใช้การเช่ือมตอ่โครงข่าย (IC) ในต้นปี 2550 

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

เป็นลกูค้าในระบบเติมเงิน โดยลกูค้าเพ่ิมขึน้สทุธิจากสิน้ปี 2550 คิดเป็นจํานวน 2,910,050 ราย ซึง่คิดเป็นอตัราการเติบโตร้อยละ 

18 เม่ือเปรียบเทียบกับสิน้ปี 2550 ท่ีผ่านมา บริษัทมีส่วนแบ่งทางการตลาดคิดเป็นร้อยละ 30 สําหรับรายได้จากการให้บริการ

โทรศพัท์ในปี 2551 เท่ากับ 66,600 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 98 ของรายได้รวม เพ่ิมขึน้ร้อยละ 3 จากปีก่อนซึ่งเท่ากับ 64,491 

ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดงันี ้

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

เป็นลกูค้าระบบเติมเงิน โดย ณ สิน้ปี 2551 บริษัทมีจํานวนลกูค้าระบบรายเดือนและระบบเติมเงินเท่ากบั 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) รายได้จากการให้บริการด้านเสียง ในปี 2551 ลดลงร้อยละ 2.1 จากการใช้งานในปริมาณที่ลดลงเน่ืองจากเศรษฐกิจที่ชะลอ

ตวั และคิดเป็นร้อยละ 58.7 ของรายได้จากการให้บริการ 

(3) รายได้จากการให้บริการเสริม (VAS) ในปี 2551 เพ่ิมขึน้ถึงร้อยละ 39.0 จากปีก่อน จากการใช้งานด้านข้อมลูท่ีเพ่ิมสงูขึน้ 

และคิดเป็นร้อยละ 10.8 ของรายได้จากการให้บริการ 

รายได้จากการให้บริการด้านเสียงและรายได้จากการให้บริการเสริมดงักลา่วตาม (2) และ (3) ได้รวมอยูใ่นรายได้เฉลี่ยตอ่เลขหมาย

ตอ่เดือน (ARPU) ในตารางดงัตอ่ไปนี ้

รายได้เฉลี่ยต่อเลขหมายต่อรายต่อเดือน (บาท) 2550 2551 +/- 

ระบบรายเดือน 688 580 -16% 

ระบบเติมเงิน 219 191 -13% 

รวม 287 237 -17% 

 

(4) รายได้จากการให้บริการเครือข่ายระหว่างประเทศ (IR) เพ่ิมขึน้ร้อยละ 5.6 จากปีก่อนและคิดเป็นร้อยละ 3.5 ของรายได้จากการ

ให้บริการ ซึง่อยู่ในระดบัเดียวกนัเม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2550  

(5) รายได้จากคา่เช่ือมตอ่โครงข่าย (IC) เพ่ิมขึน้ร้อยละ 3.5 จากรายได้คา่เช่ือมตอ่โครงข่ายที่มากขึน้ 1 เดือนในปีนี ้และคิดเป็น

ร้อยละ 22.3 ของรายได้จากการให้บริการ ซึง่อยู่ในระดบัเดียวกนัเม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2550 

รายได้เฉลี่ยต่อเลขหมายต่อรายต่อเดือน (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 ที่เพ่ิมขึน้ ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 

Franchise รายได้จากการให้บริการการซอ่ม และอื่น ๆ โดยรายได้จากการดําเนินงานอื่นคอ่นข้างคงที่จากปีก่อน 
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ด้านต้นทุน 

(1) ต้นทุนจากการให้บริการโทรศพัท์ปี 2551 จํานวน 44,239 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยจากปีก่อน โดยมีปัจจยัหลกัดงันีต้้นทุน

สมัปทาน ประกอบด้วย ค่าส่วนแบ่งรายได้ซึง่ชําระให้แก่ กสท. ภาษีสรรพสามิต ค่าเช่ือมโยงโครงข่ายท่ีชําระให้ ทีโอที และ

คา่เลขหมายโทรศพัท์ โดยในปี 2551 ต้นทนุสมัปทานเพ่ิมขึน้ร้อยละ 15.4 จากรายได้การให้บริการที่สงูขึน้ 

(2) ค่าตดัจําหน่ายสิทธิการใช้อุปกรณ์รอตดับัญชี  เพ่ิมขึน้ร้อยละ 10.6 เน่ืองมาจากการขยายตวัอย่างต่อเน่ืองของเครือข่าย

โทรคมนาคม และระยะเวลาการตดัจําหน่ายท่ีสัน้ลงซึง่เป็นไปตามอายทุี่เหลือของสมัปทาน  

 2550 2551 

จํานวนสถานีฐาน 8,166 9,701 

 

(3) คา่เช่ือมต่อโครงข่าย (IC) ลดลงร้อยละ 19.0 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน เน่ืองมาจากการหมดอายขุองรายการส่งเสริมการ

ขาย (โปรโมชัน่) บฟุเฟ่ต์ และมีรายการสง่เสริมการขายใหม่ที่สนบัสนนุให้ลกูค้าใช้บริการโทรศพัท์ภายในเครือข่าย  

(4) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานอื่น คิดเป็นร้อยละ 17 ของต้นทุนการให้บริการรวม ได้แก่ ต้นทุนการผลิตบัตรเติมเงินและ

ค่าธรรมเนียมจากการขายบตัรเติมเงินท่ีชําระให้แก่ยดีู ค่าใช้จ่ายท่ีต้องชําระให้แก่ผู้ ให้บริการในต่างประเทศท่ีเก่ียวข้องใน

การให้บริการข้ามแดนอตัโนมติั คา่เช่าสถานี คา่สาธารณปูโภค และคา่ซอ่มบํารุง คา่ใช้จ่ายในการดําเนินงานอื่นรวมสําหรับ

ปี 2551 เพ่ิมขึน้ร้อยละ 12.4 จากปี 2550 ส่วนใหญ่มาจากการเพ่ิมขึน้ของต้นทนุด้านค่าเช่าสถานี ค่าสาธารณูปโภค และ

คา่ซอ่มบํารุง จากจํานวนสถานีฐานท่ีเพ่ิมขึน้ 

ต้นทนุจากการขายเคร่ืองโทรศพัท์และชดุหมายเลข 

ต้นทนุของเคร่ืองโทรศพัท์และชุดเลขหมายเพ่ิมขึน้ร้อยละ 11 จากปี 2550 เป็น 405 ล้านบาทในปี 2551 จากจํานวนผู้ ใช้บริการท่ี

เพ่ิมขึน้จากปีก่อน 

กําไรข้ันต้น 

บริษัทมีกําไรขัน้ต้นเพ่ิมขึน้จาก 20,883 ล้านบาทในปี 2550 เป็น 23,051 ล้านบาทในปี 2551 คิดเป็นจํานวนท่ีเพ่ิมขึน้ร้อยละ 11 

โดยเพ่ิมขึน้จากฐานรายได้ท่ีมากขึน้ตามการขยายตวัของธุรกิจ หากพิจารณาอตัรากําไรขัน้ต้นของการให้บริการโทรศพัท์จะเห็นได้

วา่อตัรากําไรขัน้ต้นเพ่ิมขึน้จากร้อยละ 32 ในปี 2550 เป็นร้อยละ 34 ในปี 2551 โดยสาเหตหุลกัเกิดจากค่าเช่ือมต่อโครงข่ายสทุธิท่ี

ปรับตวัดีขึน้  

ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร 

คา่ใช้จ่ายในการขายและการบริหารเท่ากบั 11,563 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ร้อยละ 13 จากปีก่อน เป็นผลมาจากสาเหตดุงัตอ่ไปนี ้

(1) ค่าใช้จ่ายในการขายและการตลาด เพ่ิมขึน้ร้อยละ 4.9 จากค่าใช้จ่ายในการขายท่ีเพ่ิมขึน้จากการพยายามกระตุ้นตลาดใน

ภาวะเศรษฐกิจที่อ่อนตวั  

(2) คา่ใช้จ่ายในการบริหาร เพ่ิมขึน้ร้อยละ 15.1 จากคา่ใช้จ่ายด้านบคุลากรและคา่บํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ท่ีเพ่ิมขึน้  

(3) ค่าสํารองหนีส้งสยัจะสญู คิดเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 4.8 ของรายได้ในระบบรายเดือน ลดลงจากร้อยละ 5.1 ในปี 

2550 

(4) ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย เพ่ิมขึน้ร้อยละ 61.2 จากการลงทุนในระบบและโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือพัฒนาการ

ให้บริการลกูค้า 

รายได้อื่น 

รายได้อื่นในปี 2551 ลดลงเป็น 121 ล้านบาท หรือร้อยละ 34 จากปีก่อน 
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(11) ฐานะการเงนิและผลการดําเนินงาน หน้าที่ 12 

ต้นทุนการกู้ยืม 

ต้นทนุการกู้ยืมในปี 2551 ลดลงร้อยละ 16 เน่ืองมาจากการการชําระคืนภาระหนีท่ี้ครบกําหนดระหวา่งปี  

กําไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเส่ือมราคา และค่าใช้จ่ายตัดจําหน่าย (EBITDA)ในปี 2551 กําไรก่อนหกัดอกเบีย้ ภาษี ค่า

เสื่อมราคา และค่าใช้จ่ายตดัจําหน่าย (EBITDA) เท่ากบั 23,193 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ร้อยละ 22.8 จากปีก่อน โดยสาเหตหุลกัมาจาก

การบันทึกกําไรจาก ดีพีซี หากไม่รวมกําไรในส่วนนี ้EBITDA เพ่ิมขึ่นร้อยละ 10 จากปีก่อน และ อัตราส่วนต่างของกําไรก่อนหัก

ดอกเบีย้ ภาษี คา่เสื่อมราคา และคา่ใช้จ่ายตดัจําหน่าย (EBITDA Margin) อยู่ที่ร้อยละ 30.4 

กําไรสุทธ ิ

ในปี 2551 กําไรสทุธิเท่ากบั 9,329 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ร้อยละ 59.7 จากปีก่อน สาเหตหุลกัมาจากกําไรจากดีพีซี การลดลงของต้นทนุ

ทางการเงิน และประโยชน์ชัว่คราวทางภาษีท่ีลดลงร้อยละ 5 จากการนําหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 

2550 

อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น 

ในปี 2551 บริษัทมีอตัราผลตอบแทนตอ่ผู้ ถือหุ้นร้อยละ 20  

การวิเคราะห์ผลการดาํเนินงานเปรียบเทยีบระหว่างปี 2551 และปี 2552 

ด้านรายได้ 

ในปี 2552 อตุสาหกรรมโทรคมนาคมโดยรวมได้รับผลกระทบจากวิกฤติการณ์การเงินโลก ความผนัผวนทางการเมืองในประเทศ 

และการแพร่ระบาดของโรคไข้หวดัใหญ่สายพนัธุ์ A (H1N1) ส่งผลให้การเติบโตของจํานวนผู้ ใช้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีในประเทศ

ไทยชะลอตวัลงจากปีก่อนหน้าอย่างมาก แต่อตัราส่วนผู้ใช้บริการดงักล่าวต่อประชากรรวม ณ สิน้ปีปรับตวัเพ่ิมขึน้ใกล้เคียงร้อยละ 

100 โดยมีการเติบโตเพ่ิมขึน้อย่างมากในไตรมาสสดุท้ายของปี ตามภาวะเศรษฐกิจท่ีปรับตวัดีขึน้ นอกจากนี ้เหตุการณ์ดงักล่าว

ข้างต้นยงัส่งผลให้รายได้จากการให้บริการชะลอตวัลง อย่างไรก็ตาม การแข่งขนัในอตุสาหกรรมก็ยงัคงไม่รุนแรงเท่ากบัในอดีตก่อน

เร่ิมใช้การเช่ือมตอ่โครงข่าย (IC) ในต้นปี 2550 และภาวะเศรษฐกิจที่ดีขึน้ในช่วงคร่ึงหลงัของปี 2552 และตอ่เน่ืองมาในต้นปี 2553 

ฐานลกูค้ายงัคงเพ่ิมขึน้เติบโตอย่างต่อเน่ือง ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทมีจํานวนลกูค้ารวมทัง้สิน้ 19,657,049 ราย โดยร้อย

ละ 88 เป็นลกูค้าในระบบเติมเงิน โดยลกูค้าเพ่ิมขึน้สทุธิจากสิน้ปี 2551 คิดเป็นจํานวน 974,973 ราย ซึง่คิดเป็นอตัราการเติบโตร้อย

ละ 5 บริษัทมีส่วนแบ่งทางการตลาดประมาณร้อยละ 30 สําหรับรายได้จากการให้บริการโทรศพัท์ในปี 2552 เท่ากบั 64,684 ล้าน

บาท ซึง่คิดเป็นร้อยละ 98 ของรายได้รวม ลดลงร้อยละ 3 จากปีก่อนซึง่เท่ากบั 66,600 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดงันี ้

(1) จํานวนลกูค้าเพ่ิมขึน้สทุธิในปี 2552 เท่ากบั 974,973 ราย หรือมีอตัราการเติบโตร้อยละ 5 จากปี 2551 ส่วนใหญ่เป็นลกูค้า

ระบบเติมเงิน โดย ณ สิน้ปี 2552 บริษัทมีจํานวนลกูค้าระบบรายเดือนและระบบเติมเงินเท่ากบั 2.3 ล้านรายและ 17.4 ล้าน

รายตามลําดบั 

จาํนวนผู้ใช้บริการ (เลขหมาย) 2551 2552 +/- 

ระบบรายเดือน 2,469,866 2,291,349 -7% 

ระบบเติมเงิน 16,212,210 17,365,700 +7% 

รวม 18,682,076 19,657,049 +5% 

 

(2) รายได้จากการให้บริการด้านเสียง ในปี 2552 เพ่ิมขึน้ร้อยละ 1.8 จากการใช้งานของลูกค้าในระบบรายเดือนท่ีเพ่ิมขึน้ 

ในขณะที่รายได้จากลกูค้าในระบบเติมเงินมีปริมาณลดลงเลก็น้อย และคิดเป็นร้อยละ 61.5 ของรายได้จากการให้บริการ 

(3) รายได้จากการให้บริการเสริม (VAS) ในปี 2552 เพ่ิมขึน้ร้อยละ 4.8 จากปีก่อน จากปริมาณการใช้งานด้านข้อมูลท่ีเพ่ิม

สงูขึน้ และคิดเป็นร้อยละ 11.7 ของรายได้จากการให้บริการ  
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(11) ฐานะการเงนิและผลการดําเนินงาน หน้าที่ 13 

รายได้จากการให้บริการด้านเสียงและรายได้จากการให้บริการเสริมดงักล่าวตาม (2) และ (3) ได้รวมอยู่ในรายได้เฉลี่ยต่อเลขหมาย

ตอ่เดือน (ARPU) ในตารางดงัตอ่ไปนี ้

รายได้เฉลี่ยต่อเลขหมายต่อรายต่อเดือน (บาท) 2551 2552 +/- 

ระบบรายเดือน 580 549 -5% 

ระบบเติมเงิน 191 175 -8% 

รวม 237 218 -8% 

 

(4) รายได้จากการให้บริการเครือข่ายระหว่างประเทศ (IR) ลดลงร้อยละ 20 จากปีก่อน และคิดเป็นร้อยละ 2.9 ของรายได้จาก

การให้บริการ ซึง่ลดลงอย่างมากจากปี 2551 

(5) รายได้จากค่าเช่ือมต่อโครงข่าย (IC) ลดลงร้อยละ 14 จากปีก่อน เน่ืองจากผู้ให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีแต่ละรายพยายาม

ลดปริมาณการส่งทราฟฟิกออกนอกเครือข่าย และคิดเป็นร้อยละ 20 ของรายได้จากการให้บริการ ลดลงเล็กน้อยจากปี 

2551 

รายได้เฉลี่ยต่อเลขหมายต่อรายต่อเดือน (บาท) ไม่รวม IC รวม ส่วนเพิ่มร้อยละ 

ระบบรายเดือน 549 658 109 

ระบบเติมเงิน 175 225 50 

รวม 218 274 56 

 

(6) รายได้จากการขายเคร่ืองโทรศพัท์และชดุเลขหมายในปี 2552 ลดลงร้อยละ 15 จากปีก่อน 

(7) รายได้จากการดําเนินงานอื่น ประกอบด้วยรายได้จากการให้เช่าวงจร Transmission รายได้จากการให้บริการการซอ่ม และ

อื่น ๆ โดยรายได้จากการดําเนินงานอื่นคอ่นข้างคงท่ีจากปีก่อน 

ด้านต้นทุน 

ต้นทนุจากการให้บริการโทรศพัท์ปี 2552 จํานวน 43,216 ล้านบาท ลดลงเลก็น้อยจากปีก่อน โดยมีปัจจยัหลกัดงันี ้ 

(1) ต้นทุนสมัปทาน ประกอบด้วย ค่าส่วนแบ่งรายได้ซึ่งชําระให้แก่ กสท. และค่าเลขหมายโทรศัพท์ โดยในปี 2552 ต้นทุน

สมัปทานเพ่ิมขึน้เลก็น้อยท่ีร้อยละ 1.3 จากการตัง้สํารองคา่ธรรมเนียมเลขหมายโทรศพัท์ที่เป็นข้อพิพาทกบั กสท. 

(2) ค่าตัดจําหน่ายสิทธิการใช้อุปกรณ์รอตัดบัญชี เพ่ิมขึน้ร้อยละ 3.9 เน่ืองมาจากการขยายตัวอย่างต่อเน่ืองของเครือข่าย

โทรคมนาคม และระยะเวลาการตดัจําหน่ายที่สัน้ลงซึง่เป็นไปตามอายท่ีุเหลือของสมัปทาน 

 2551 2552 

จํานวนสถานีฐาน 9,701 10,023 

 

(3) คา่เช่ือมตอ่โครงขา่ย (IC) ลดลงร้อยละ 9 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน เน่ืองมาจากรายการสง่เสริมการขายที่สนบัสนนุให้ลกูค้า

ใช้บริการโทรศพัท์ในเครือข่าย 

(4) คา่ใช้จ่ายในการดําเนินงานอื่น ได้แก่ ต้นทนุการผลิตบตัรเติมเงินและค่าธรรมเนียมจากการขายบตัรเติมเงินที่ชําระให้แก่ยดีู 

ค่าใช้จ่ายท่ีต้องชําระให้แก่ผู้ ให้บริการในต่างประเทศท่ีเก่ียวข้องในการให้บริการข้ามแดนอัตโนมัติ ค่าเช่าสถานี ค่า

สาธารณูปโภค และค่าซ่อมบํารุง ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานอื่นรวม สําหรับปี 2552 ลดลงร้อยละ 9 จากปีก่อน ส่วนใหญ่

มาจากการลดลงของต้นทนุการผลิตบตัรเติมเงินและคา่ธรรมเนียมจากการขายบตัรเติมเงิน 

ต้นทนุจากการขายเคร่ืองโทรศพัท์และชดุหมายเลข 
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ต้นทนุของเคร่ืองโทรศพัท์และชดุเลขหมายลดลงร้อยละ 15 จากปี 2551 จากจํานวนผู้ ใช้บริการท่ีเพ่ิมขึน้จากปีก่อน ระดบัเดียวกบั

การลดลงของรายได้จากการขายเคร่ืองโทรศพัท์และชดุเลขหมาย 

กําไรข้ันต้น 

บริษัทมีกําไรขัน้ต้นลดลงจาก 23,051 ล้านบาทในปี 2551 เป็น 22,127 ล้านบาทในปี 2552 ลดลงร้อยละ 4 โดยมีสาเหตหุลกัจาก

การเพ่ิมขึน้อย่างมากของค่าเช่ือมต่อโครงข่ายสทุธิ (Net Interconnection) อตัรากําไรขัน้ต้นของการให้บริการโทรศพัท์คงที่จากปี

ก่อนที่ร้อยละ 34 

ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร 

คา่ใช้จ่ายในการขายและการบริหารเท่ากบั 12,154 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ร้อยละ 5 จากปีก่อน เป็นผลมาจากสาเหตดุงัตอ่ไปนี ้

(1) คา่ใช้จ่ายในการขายและการตลาด ลดลงร้อยละ 14 จากการควบคมุคา่ใช้จ่ายสว่นนีใ้นภาวะเศรษฐกิจที่อ่อนตวั 

(2) คา่ใช้จ่ายในการบริหาร เพ่ิมขึน้ร้อยละ 8 จากคา่เช่าสํานกังานท่ีเพ่ิมขึน้จากการย้ายสํานกังานใหญ่มายงัอาคารจตัรัุสจามจรีุ  

(3) คา่สํารองหนีส้งสยัจะสญู คิดเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 5 ของรายได้ในระบบรายเดือน เพ่ิมขึน้จากร้อยละ 4.8 ในปี 2551 

(4) ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย เพ่ิมขึน้ร้อยละ 51 จากการลงทุนในการตกแต่งและติดตัง้ระบบต่าง ๆ สําหรับอาคาร

สํานกังานใหญ่แห่งใหม่ และระบบและโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือพฒันาการให้บริการลกูค้า  

รายได้อื่น 

รายได้อื่นในปี 2552 เพ่ิมขึน้เป็น 136 ล้านบาท หรือร้อยละ 20 จากปีก่อน 

ต้นทุนการกู้ยืม 

ต้นทนุการกู้ยืมในปี 2552 ลดลงร้อยละ 25 เน่ืองมาจากการการชําระคืนภาระหนีท้ี่ครบกําหนดระหวา่งปี 

กําไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเส่ือมราคา และค่าใช้จ่ายตัดจาํหน่าย (EBITDA) 

ในปี 2552 กําไรก่อนหกัดอกเบีย้ ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าใช้จ่ายตดัจําหน่าย (EBITDA) เท่ากบั 20,215 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 

13 จากปีก่อน โดยสาเหตหุลกัมาจากการบนัทกึกําไรจาก ดีพีซี ในปี 2551 หากไม่รวมกําไรในส่วนนี ้EBITDA ลดลงร้อยละ 3 จากปี

ก่อน จากการเพ่ิมขึน้ของค่าเช่ือมต่อโครงข่ายสทุธิ และอตัราส่วนต่างของกําไรก่อนหกัดอกเบีย้ ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าใช้จ่าย

ตดัจําหน่าย (EBITDA Margin) อยู่ที่ร้อยละ 30.6 

กําไรสุทธ ิ

ในปี 2552 กําไรสทุธิเท่ากับ 6,628 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 29 จากปีก่อน สาเหตหุลกัมาจากกําไรจาก ดีพีซี ในปี 2551 การลดลง

ของ EBITDA และคา่ตดัจําหน่ายและคา่เสื่อมราคาที่เพ่ิมขึน้  

อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น 

ในปี 2552 บริษัทมีอตัราผลตอบแทนตอ่ผู้ ถือหุ้นร้อยละ 11 
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11.3 การวิเคราะห์ฐานะทางการเงนิ 

11.3.1 สินทรัพย์ 

ส่วนประกอบหลักของสินทรัพย์และคุณภาพของสินทรัพย์ 

สินทรัพย์ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2550 2551 2552 

จาํนวน 

(ล้านบาท) 

ร้อยละของ

สินทรัพย์รวม 

จาํนวน 

(ล้านบาท) 

ร้อยละของ

สินทรัพย์รวม 

จาํนวน 

(ล้านบาท) 

ร้อยละของ

สินทรัพย์รวม 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  3,277 3 6,797 7 6,113 6 
ลกูหนีก้ารค้าค่าบริการโทรศพัท์ 3,047 3 2,437 2 2,479 2 

ลกูหนีก้ารค้าผู้ให้บริการโทรศพัท์ในตา่งประเทศ 452 0 300 0 105 0 

ลกูหนีก้ารค้าจากการขายเคร่ืองโทรศพัท์และ

ชดุเลขหมาย 

232 0 438 0 591 1 

ลกูหนีก้ารค้าอื่น 104 0 97 0 78 0 

หกั: คา่เผื่อหนีส้งสยัจะสญู (825) (1) (562) (1) -578 -1 

 ลกูหนีก้ารค้า - สทุธิ 3,010 3 2,709 3 2,674 3 

ลกูหนีก้ารค้าบริษัทร่วม 4,904 5 4,468 4 3,627 4 

สินค้าคงเหลือ - สทุธิ 122 0 111 0 183 0 

สินทรัพย์หมนุเวียนอื่น 2,238 2 1,732 2 1,571 2 

สินทรัพย์หมนุเวียนรวม 13,595 13 16,603 16 15,980 16 

ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ 4,858 5 6,437 6 7,149 7 

สิทธิการใช้อปุกรณ์รอตดับญัชี 73,813 73 75,614 72 70,117 70 

รวมสินทรัพย์ 100,875 100 104,435 100 100,080 100 

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 รายการสินทรัพย์ท่ีสําคัญของบริษัท ได้แก่ สิทธิการใช้อุปกรณ์รอตัดบัญชีซึ่งคิดเป็นร้อยละ 70 ของ

สินทรัพย์รวม และคิดเป็นร้อยละ 70 ถึงร้อยละ 73 ของสินทรัพย์รวมในระหว่างปี 2550 ถึงปี 2552 และ สินทรัพย์หมนุเวียนซึ่งคิด

เป็นร้อยละ 16 ของสินทรัพย์รวม และคิดเป็นร้อยละ 13 ถึงร้อยละ 16 ของสินทรัพย์รวมในระหวา่งปี 2550 ถึงปี 2552 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 100,080 ล้านบาท ลดลง 4,355 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราลดลงร้อยละ 4 จาก

สิน้ปี 2551 มีสาเหต ุดงันี ้

(1) สินทรัพย์หมนุเวียนลดลง 623 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 4 จากการลดลงของลกูหนีก้ารค้าและสินทรัพย์หมนุเวียนอื่น 

(2) สิทธิการใช้อปุกรณ์รอตดับญัชี (สทุธิ) ลดลง 5,497 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 7 โดยมีสาเหตหุลกัจากบริษัทมีรายจ่ายด้าน

การลงทนุลดลงอย่างมาก เน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจโดยรวมไม่เอือ้อํานวย 

การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์มีรายการที่สําคญัดงัตอ่ไปนี ้ 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายความรวมถึงเงินสดและเงินฝากกบัสถาบนัการเงินซึง่ถึงกําหนดชําระคืนภายในระยะเวลา

ไม่เกิน 3 เดือนนับตัง้แต่วนัท่ีฝากและปราศจากภาระผูกพนั โดยบริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 

2552 ทัง้สิน้ 6,113 ล้านบาท ซึง่ลดลงเลก็น้อยเม่ือเทียบกบัยอดคงเหลือ ณ สิน้ปี 2551 ที่มีจํานวนทัง้สิน้ 6,797 ล้านบาท 
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ลูกหนีก้ารค้า - สุทธิ 

ตารางแสดงลกูหนีก้ารค้า - สทุธิ  

 หน่วย: ล้านบาท 

ลูกหนีก้ารค้า 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2550 2551 2552 

ลกูหนีก้ารค้าคา่บริการโทรศพัท์ 3,047 2,437 2,479 

ลกูหนีก้ารค้าผู้ให้บริการโทรศพัท์ในตา่งประเทศ 452 300 105 

ลกูหนีก้ารค้าจากการขายเคร่ืองโทรศพัท์และชดุเลขหมาย 232 438 591 

ลกูหนีก้ารค้าอื่น 104 97 78 

รวม 3,835 3,272 3,252 

หกั: คา่เผื่อหนีส้งสยัจะสญู (825) (562) (578) 

ลูกหนีก้ารค้า - สุทธิ 3,010 2,709 2,674 

 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2552 บริษัทมีลกูหนีก้ารค้าสทุธิจํานวน 2,674 ล้านบาท ลดลงจากยอด ณ สิน้ปี 2551 ร้อยละ 1 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2551 บริษัทมีลกูหนีก้ารค้าสทุธิจํานวน 2,709 ล้านบาท ลดลงจากยอด ณ สิน้ปี 2550 ร้อยละ 22 โดยมีสาเหตุ

หลกัมาจากการชําระหนีข้องลกูหนีโ้ดยเฉลี่ยช้าลงจากปีก่อน 

บริษัทบนัทึกค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูสําหรับลกูหนีก้ารค้าค่าบริการโทรศพัท์ซึ่งเป็นลกูหนีก้ารค้าส่วนใหญ่ของบริษัท โดยพิจารณา

จากประสบการณ์การติดตามเรียกให้ชําระหนีใ้นอดีต โดยบันทึกค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูของลูกหนีก้ารค้าค่าบริการโทรศัพท์เป็น

อตัราร้อยละของรายได้ค่าบริการโทรศพัท์ และ ณ วนัสิน้งวดจะพิจารณาให้เพียงพอกบัยอดลกูหนีก้ารค้าค่าบริการโทรศพัท์คงค้าง

ในแตล่ะช่วงของอายหุนีท่ี้ค้างชําระตามอตัราก้าวหน้า 

ตารางแสดงลกูหนีก้ารค้าคา่บริการโทรศพัท์จําแนกตามอายหุนีท่ี้ค้างชําระ 

หน่วย: ล้านบาท 

อายุหนี ้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2550 2551 2552 

ยงัไม่ถึงกําหนดชําระ 1,449 1,323 1,453 

น้อยกวา่ 1 เดือน 467 388 364 

1 เดือน ถึง 3 เดือน 210 192 140 

3 เดือน ถึง 6 เดือน 257 170 138 

มากกวา่ 6 เดือน 664 364 384 

รวม 3,047 2,437 2,479 

หกั: คา่เผื่อหนีส้งสยัจะสญู (721) (452) -477 

ลูกหนีก้ารค้าค่าบริการโทรศัพท์ – สุทธิ 2,326 1,985 2,002 

 

ระยะเวลาเติดตามเรียกให้ชําระหนีเ้ฉลี่ยเท่ากบั 53 วนั ในไตรมาสแรกปี 2552  ลดลงจาก 55 วนัในปี 2551 และ 58 วนัในปี 2550 

ซึง่บริษัทยงัคงให้ความสําคญักบัการบริหารจดัการลกูหนีค้งเหลือ โดยรักษาระดบัของหนีส้งสยัจะสญูไม่ให้สงูจนเกินไป นอกจากนี ้

บริษัทยงัมีนโยบายท่ีจะตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูให้เหมาะสมเพียงพอเพ่ือให้แน่ใจว่ายอดลกูหนีค้งเหลือสทุธิแสดงให้เห็นถึงจํานวน

เงินที่คาดวา่จะเก็บได้ในอนาคตอย่างถกูต้อง 
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ลูกหนีก้ารค้าบริษัทร่วม 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทมีลูกหนีก้ารค้าบริษัทร่วมทัง้สิน้ 3,627 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 18.8 จากยอดคงเหลือ ณ สิน้ปี 

2551 การลดลงของลกูหนีก้ารค้าบริษัทร่วมมีสาเหตจุากยอดขายบตัรโทรศพัท์ในระบบเติมเงินลดลง 

วนัที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทมีลกูหนีก้ารค้าบริษัทร่วม คือ ยูดี จํานวน 4,468 ล้านบาท ซึ่งลดลงเม่ือเทียบกับยอดคงเหลือสิน้ปี 

2550 ที่ระดบั 4,904 ล้านบาท  

สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 

สินค้าคงเหลือของบริษัทในปัจจบุนัคือ ชดุซิมการ์ด ชดุเลขหมาย เคร่ืองลกูข่ายโทรศพัท์เคลื่อนที่ และบตัรเติมเงนิ 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทมียอดสินค้าคงเหลือสทุธิจํานวน 183 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ร้อยละ 65 เม่ือเทียบกบัสิน้ปี 2551 จาก

การจดัเก็บเคร่ืองลกูข่ายโทรศพัท์แบลก็เบอร์ร่ีไว้ในคลงั (สต๊อก) เพ่ือจําหน่าย 

ณ สิน้ปี 2551 บริษัทมียอดสินค้าคงเหลือสุทธิจํานวน 111 ล้านบาท ซึ่งลดลงร้อยละ 9 เม่ือเทียบกับสิน้ปี 2550 ที่อยู่ที่ 122 ล้าน

บาท การลดลงดงักลา่วเน่ืองจากภาวการณ์ชะลอตวัของการจําหน่ายในช่วงปลายปี 2551 

ตารางแสดงยอดสินค้าคงเหลือ - สทุธิ 

หน่วย : ล้านบาท 

รายการ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2550 2551 2552 

สินค้าคงเหลือ 

หกั: คา่เผื่อสินค้าล้าสมยั 

144 

(22) 

133 

(22) 

197 

(13) 

สินค้าคงเหลือ – สุทธิ 122 111 183 

 

สิทธิการใช้อุปกรณ์รอตัดบัญชี 

สิทธิการใช้อปุกรณ์รอตดับญัชี เป็นสิทธิการใช้อปุกรณ์ตามสญัญาร่วมการงานซึ่งทําขึน้ระหว่างบริษัทและ กสท. โดยเป็นรูปแบบ 

Build-Transfer-Operate บริษัทต้องโอนเคร่ืองและอปุกรณ์ตามสญัญาให้แก่ กสท.เม่ือติดตัง้แล้วเสร็จ ซึง่บริษัทจะได้รับสิทธิในการ

ให้บริการตลอดระยะเวลาตามสญัญาร่วมการงาน ทัง้นี ้บริษัทมีสิทธิการใช้อุปกรณ์รอตัดบัญชีสทุธิ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 

จํานวน 70,117 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 70 ของสินทรัพย์รวม ลดลง 5,497 ล้านบาทจากสิน้ปี 2551 ซึ่งมีจํานวน 75,614 

ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 1,801 ล้านบาท หรือร้อยละ 2 จาก 73,813 ล้านบาท ณ สิน้ปี 2550 

11.3.2 สภาพคล่อง 

(ก) อัตราส่วนสภาพคล่องและหนีสิ้นระยะสัน้ 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2552 บริษัทมีอตัราสว่นสินทรัพย์หมนุเวียนตอ่หนีส้ินหมนุเวียน 0.63 เท่า เพ่ิมขึน้จาก 0.60 เท่า ณ สิน้ปี 2551 

เน่ืองจากปริมาณเงินสดในมือและเงินลงทนุชัว่คราวที่เพ่ิมขึน้  สําหรับระยะเวลาการชําระหนีใ้นไตรมาสแรกปี 2552 ตวัเลขแตกตา่ง

จากเดิมมาก เน่ืองจากมีการปรับวิธีการบนัทึกเงินลงทนุในอปุกรณ์ให้สะท้อนกบัความเป็นจริงมากขึน้ ส่งผลให้ระยะเวลาชําระหนี ้

เพ่ิมขึน้จาก 58.39 วนัในปี 2551 เป็น 167.24 วนั ในปี 2552 

ณ สิน้ปี 2551 บริษัทมีอตัราส่วนสินทรัพย์หมนุเวียนต่อหนีส้ินหมนุเวียน 0.60 เท่า เพ่ิมขึน้จาก 0.55 เท่า ณ สิน้ปี 2550 เน่ืองจาก

การเพ่ิมขึน้ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจากจํานวน 3,277 ล้านบาท เป็น 7,082 ล้านบาทในปี 2551 ส่วนหนีส้ินท่ีถึง

กําหนดชําระภายในหนึ่งปีและการใช้หนีส้ินระยะสัน้ อนัได้แก่ เงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน และเจ้าหนีท้รัสต์รีซีทลดลงอย่างมากใน

ปี 2551 ในขณะท่ีบริษัทมีหนีส้ินหมุนเวียนหลัก ได้แก่ เจ้าหนีก้ารค้าทัง้สิน้ 6,809 ล้านบาท ส่วนของเงินกู้ ยืมท่ีถึงกําหนดชําระ

ภายในหนึง่ปีจํานวน 3,097 ล้านบาท และสว่นของหุ้นกู้ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึง่ปีทัง้สิน้ 8,000 ล้านบาท 
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สําหรับปี 2552 อตัราส่วนความสามารถในการชําระดอกเบีย้ของบริษัทเพ่ิมขึน้เป็น 13.89 เท่า เป็นผลจากต้นทนุการกู้ยืมท่ีลดลง

อย่างมาก โดยมีการปรับตวัดีขึน้เป็นลําดบัจากปี 2550 และปี 2551 ซึง่มีอตัราสว่นเท่ากบั 8.66 เท่า และ 12.72 เท่า ตามลําดบั 

สําหรับปี 2552 อตัราส่วนความสามารถในการชําระภาระผกูพนัเท่ากบั 1.11 เท่า เม่ือเทียบกับอตัราส่วนเดียวกนัในปี 2550 และ 

2551 ซึง่เท่ากบั 1.08 และ 1.11 ตามลําดบั 

(ข) สภาพคล่อง 

ในระยะเวลา 3 ปีท่ีผ่านมา กระแสเงินสดของบริษัทส่วนใหญ่จะถกูใช้ไปในรูปของการขยายโครงข่ายของบริษัทและชําระคืนเงินกู้  

โดยมีแหล่งที่มาของเงินทนุจากเงินสดสทุธิจากกิจกรรมการดําเนินงาน และเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน ปี 2552 บริษัทมีเงินสดและ

รายการเทียบเท่าเงินสดสทุธิลดลง 685 ล้านบาทเม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปี 2551 โดยส่วนใหญ่เป็นการชําระคืนเงินกู้ยืมระยะ

ยาวและหุ้นกู้ รวมกนัจํานวนประมาณ 11,097 ล้านบาท สําหรับปี 2551 และ 2550 บริษัทมีกระแสเงินสดสทุธิเพ่ิมขึน้ 3,521 ล้าน

บาท และ 1,461 ล้านบาท  

(1) เงินสดสทุธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมการดําเนินงาน 

• ในปี 2552 เงินสดสทุธิจากกิจกรรมดําเนินงานมีจํานวนเท่ากบั 19,108 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 1 จากปี 2551 

• ในปี 2551 เงินสดสทุธิจากกิจกรรมดําเนินงานมีจํานวนเท่ากบั 19,326 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ร้อยละ 7 จากปี 2550 

• ในปี 2550 เงินสดสทุธิจากกิจกรรมดําเนินงานมีจํานวนเท่ากบั 17,942 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ร้อยละ 27 จากปี 2549 

(2) เงินสดสทุธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทนุ 

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนในปี 2552 ปี 2551 และ ปี 2550 มีจํานวน 7,138 ล้านบาท 11,187 ล้านบาท และ 

11,267 ล้านบาท  ตามลําดับ โดยส่วนใหญ่ใช้สําหรับการลงทุนในการติดตัง้อุปกรณ์โทรคมนาคมและขยายโครงข่าย

โทรศพัท์เคลื่อนที่ของบริษัท 

(3) เงินสดสทุธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน 

ในปี 2552 เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงินมีจํานวนทัง้สิน้ 12,654 ล้านบาท ซึง่เป็นผลมาจาก 

• ได้รับเงินจากการออกหุ้นกู้  2,000 ล้านบาท 

• ชําระเงินกู้ระยะยาวคืน 3,097 ล้านบาท 

• ชําระหุ้นกู้ คืน 8,000 ล้านบาท 

• จ่ายเงินปันผลจํานวน 3,557 ล้านบาท 

ในปี 2551 เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงินมีจํานวนทัง้สิน้ 4,618 ล้านบาท ซึง่เป็นผลมาจาก 

• ได้รับเงินจากการกู้ยืมระยะยาวจํานวน 5,758 ล้านบาท 

• 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 
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• ชําระเงินกู้ระยะยาวคืน 5,658 ล้านบาท 

11.3.3 แหล่งที่มาของเงนิทุน 

(ก) โครงสร้างเงนิทุน 

ตามงบดลุรวมของบริษัท ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2552 อตัราสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทอยู่ในระดบั 0.21 เท่า ลดลง

จาก 0.35 เท่า ณ สิน้ปี 2551 และ 0.53 เท่า ณ สิน้ปี 2550  

(ข) หนีสิ้น 

ตารางสรุปภาระหนีส้ิน 

 หน่วย : ล้านบาท 

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2550 2551 2552 

จาํนวน 

(ล้านบาท) 

ร้อยละของ

สินทรัพย์รวม 

จาํนวน 

(ล้านบาท) 

ร้อยละของ

สินทรัพย์รวม 

จาํนวน 

(ล้านบาท) 

ร้อยละของ

สินทรัพย์รวม 

สินทรัพย์รวม 100,875 100 104,435 100 100,080 100 

เจ้าหนีก้ารค้า 8,668 9 6,809 7 7,568 8 

เงินกู้ ยืมระยะสัน้และเจ้าหนีท้รัสต์รีซีท 51 0 - 0 - 0 

เงินกู้ยืมระยะยาว - ชําระภายในหนึง่ปี 1,658 2 3,097 3 3,707 4 

หุ้นกู้  - ชําระภายในหนึง่ปี 5,500 5 8,000 8 3,500 3 

หุ้นกู้แปลงสภาพ-ชําระภายในหนึง่ปี - 0 - 0 - 0 

รวมเงินกู้ ยืมระยะสัน้ 7,209 7 11,097 11 7,207 7 

รวมหนีสิ้นหมนุเวียน 24,870 25 27,581 26 25,258 25 

เงินกู้ยืมระยะยาว-สทุธิจากส่วนที่ชําระภายใน

หนึง่ปี 
9,253 9 10,475 10 

6,768 

7 

หุ้นกู้-สทุธิจากสว่นที่ชําระภายในหนึง่ปี 14,500 14 6,500 6 5,000 5 

หุ้นกู้แปลงสภาพ - สทุธิจากสว่นที่ชําระภายใน

หนึง่ปี 

- 0 - 0 - 0 

รวมเงินกู้ยืมระยะยาว - สทุธิ 23,753 24 16,975 16 11,768 12 

รวมเงินกู้ยืม 38,253 38 28,072 27 18,975 19 

รวมหนีส้ิน 49,009 49 44,944 43 37,532 38 

 

วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทมีหนีส้ินรวมทัง้สิน้ 37,532 ล้านบาท ลดลง 7,412 ล้านบาทจากสิน้ปี 2551  ที่มีจํานวนทัง้สิน้ 

44,944 ล้านบาท หนีส้ินหลกัประกอบไปด้วย เจ้าหนีก้ารค้าทัง้สิน้ 7,568 ล้านบาท เงินกู้ยืมและหุ้นกู้ทัง้สิน้ 18,975 ล้านบาท ซึ่ง

แบ่งเป็นเงินกู้ยืมระยะสัน้และหนีส้ินระยะยาวท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี รวมทัง้สิน้ 7,207 ล้านบาท เงินกู้ ระยะยาวและหุ้นกู้

สทุธิจากสว่นที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึง่ปีจํานวน 11,768 ล้านบาท 

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

บาท หนีส้ินหลกัประกอบไปด้วย เจ้าหนีก้ารค้าทัง้สิน้ 6,809 ล้านบาท เงินกู้ยืมและหุ้นกู้ทัง้สิน้ 28,072 ล้านบาท ซึง่แบง่เป็นเงินกู้ยืม

ระยะสัน้และหนีส้ินระยะยาวท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี รวมทัง้สิน้ 11,097 ล้านบาท เงินกู้ ระยะยาวและหุ้นกู้สทุธิจากส่วนท่ีถึง

กําหนดชําระภายในหนึง่ปีจํานวน 16,975 ล้านบาท 

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

โดยเจ้าหนีก้ารค้าเพ่ิมขึน้ 2,734 ล้านบาทซึง่เพ่ิมขึน้จากการท่ี ทีโอที และ บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส ปฎิเสธการรับค่าเช่ือมตอ่
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โครงข่าย ส่งผลให้บริษัทต้องค้างไว้ในบญัชีเจ้าหนีก้ารค้า  ในปี 2550 บริษัทมีการชําระคืนเงินกู้ยืมจํานวน 5,658 ล้านบาท โดยมี

หนีส้ินหลกัประกอบไปด้วย เจ้าหนีก้ารค้าทัง้สิน้ 8,668 ล้านบาท เงินกู้ยืมและหุ้นกู้ทัง้สิน้ 30,910 ล้านบาท ซึง่แบง่เป็นเงินกู้ยืมระยะ

สัน้และหนีส้ินระยะยาวท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี รวมทัง้สิน้ 7,158 ล้านบาท เงินกู้ ระยะยาวและหุ้นกู้สทุธิจากส่วนท่ีถึงกําหนด

ชําระภายในหนึง่ปีจํานวน 23,753 ล้านบาท 

เจ้าหนีก้ารค้าของบริษัทส่วนใหญ่เป็นเจ้าหนีผู้้ขายอปุกรณ์โครงข่ายโทรศพัท์เคลื่อนท่ี รวมทัง้ค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัสญัญาร่วมการงาน

ค้างชําระ กสท. และทีโอที ซึง่ในปี 2551 บริษัทมีระยะเวลาชําระหนีเ้ฉลี่ย (สว่นของการซือ้อปุกรณ์เคร่ืองมือสมัปทาน) 59 วนั ลดลง

จากระยะเวลาชําระหนีเ้ฉลี่ย 79 วนั ในปี 2550  

บริษัทมีนโยบายท่ีจะจดัการหนีส้ิน จึงให้มีการบริหารต้นทนุท่ีเหมาะสมโดยคํานึงถึงระยะเวลาครบกําหนดชําระคืนเงินกู้  ตลอดจน

ระดบัความเสี่ยงท่ีมาจากโครงสร้างหนีข้องบริษัท โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2552 บริษัทและบริษัทย่อยมีภาระหนีใ้นสกุลเงินตรา

ต่างประเทศคิดเป็นสกุลเงินบาทเท่ากบั 9,475 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 50 บริษัทได้ทําการปิดความเสี่ยงจากความ

ผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราตา่งประเทศสําหรับเงินกู้ยืมระยะยาวสกลุเงินตา่งประเทศในสว่นของเงินต้นและดอกเบีย้แล้ว  

จากนโยบายในการบริหารจดัการหนีส้ินของบริษัทดงักลา่ว บริษัทจงึได้ระดมเงินทนุในการก่อหนีต้ามลําดบัเวลา ดงันี ้

ปี 2545 

(1) เงินกู้ ระยะยาวสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐฯ วงเงิน 30 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ จาก Nordic Investment Bank (NIB) ระยะเวลา 8 

ปี ทยอยคืนเงินต้น ครบกําหนดปี 2553 ปัจจบุนัมียอดเบิกเงินกู้ เต็มจํานวน 

(2) ออกหุ้นกู้ สกุลเงินบาท (TAC09OA) จํานวน 4,000 ล้านบาท เสนอขายต่อนักลงทุน อายุหุ้นกู้  7 ปี ครบกําหนดไถ่ถอนปี 

2552 

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

2552 

ปี 2546 

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

2551 

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

2551 

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

2553 

ปี 2548 

(1) เงินกู้ระยะยาวสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐฯ วงเงิน 40 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ จาก Nordic Investment Bank (NIB) ระยะเวลา 10 

ปี ทยอยคืนเงินต้น ครบกําหนดปี 2558 ปัจจบุนัมียอดเบิกเงินกู้ เต็มจํานวน 

(2) เงินกู้ ระยะยาวสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ จํานวน 170 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ECA Tranche A & B) โดยได้รับการอนุมัติจาก

หน่วยงานท่ีให้สินเช่ือเพ่ือสนับสนุนการส่งออกจากต่างประเทศของประเทศฟินแลนด์ 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 กับกลุ่ม

เจ้าหนีส้ถาบนัการเงินไทยและต่างประเทศ (Syndicated Loan) ระยะเวลา 2 ปี และ 7 ปี ครบกําหนดปี 2550 และปี 2555 

ตามลําดบั วงเงินกู้สกลุเงินบาทชําระคืนเงินต้นครัง้เดียวเม่ือครบกําหนด และวงเงินกู้สกลุเงินเยนญ่ีปุ่ นทยอยคืนเงินต้น โดย

ปัจจบุนัได้ทําการเบิกเงินกู้ เต็มวงเงินทัง้สองวงเงินแล้วในปี 2549  
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ปี 2549 

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

กําหนดไถ่ถอนปี 2552 

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

กําหนดไถ่ถอนปี 2554  

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

เจ้าหนีส้ถาบนัการเงินชัน้นํา ระยะเวลา 5 ปี ครบกําหนดปี 2554 วงเงินกู้สกลุเงินบาท และวงเงินกู้สกลุเงินเยนญ่ีปุ่ นทยอย

คืนเงินต้น 

ปี 2552 

(1) ออกหุ้นกู้สกลุบาท (TAC 148A) จํานวน 2,000 ล้านบาท เสนอขายต่อนกัลงทนุในเดือนสิงหาคม 2552 อายหุุ้นกู้  5 ปี ครบ

กําหนดไถ่ถอนปี 2557 

ตารางแสดงวงเงินสินเช่ือและภาระหนี ้ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2552 และกําหนดชําระคืน 

หนีส้ิน วงเงนิ 
ยอดหนีค้งค้าง 

% การปิด
ความเสี่ยง 

รวม 
(ล้านบาท) 

ครบกาํหนด ล้าน 
เหรียญ 

ล้าน 
บาท 

ล้าน 
เยน 

สกุลเงนิดอลลาร์สหรัฐฯ        

1. FEC 170.0 ล้านเหรียญ 91.5 - - 100 3,586.93 2556 (A) 

2. NIB 2002  30.0 ล้านเหรียญ 3.8 - - 100 158.81 2553 (A) 

3. NIB 2005 40.0 ล้านเหรียญ 40.00 - - 100 1,644.00 2558 (A) 

รวมภาระหนีส้กุลเงนิดอลลาร์สหรัฐฯ 135.3 - - 100 5,389.74  

สกุลเงนิเยนญ่ีปุ่น        

1. Syndicated Loan 2005 9,515 ล้านเยน - - 6,660.5 100 2,206.0 2555 (A) 

2. Syndicated Loan 2006 12,000 ล้านเยน - - 6,000.0 100 1,879.2 2554 (A) 

รวมภาระหนีส้กุลเยนญ่ีปุ่น    12,660.5 100 4,085.2  

สกุลเงนิบาท        

1. Syndicated Loan 2006 2,000 ล้านบาท - 1,000.0 - - 1,000.0 2554 (A) 

2. TAC 109A - - 3,500.0 - - 3,500.0 2553 (B) 

3. TAC 118A - - 3,000.0 - - 3,000.0 2554 (B) 

4. TAC 148A - - 2,000.00 - - 2,000.00 2557 (B) 

รวมภาระหนีส้กุลเงนิบาท      9,500.00  

ภาระหนีท้ัง้สิน้      18,974.9  

หมายเหตุ 
(A) = ทยอยชําระ 

(B) = ชําระครัง้เดียวเมื่อครบกําหนด 

 

สําหรับเงินกู้ระยะยาวของบริษัท บริษัทมีหน้าท่ีจะต้องดํารงฐานะทางการเงิน โดยสรุปคือจะต้องดํารงสดัสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของผู้ ถือ

หุ้นในอตัราสว่นไม่เกิน 2:1 

(ค) ภาระผูกพัน 

โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมของภาระผกูพนัที่มีตอ่ทรัพย์สินของบริษัทในหมายเหตปุระกอบงบการเงินปี 2552 
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(ง) ส่วนของผู้ถือหุ้น  

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทมีทุนจดทะเบียนทัง้สิน้ 4,744 ล้านบาท โดยมีทุนท่ีออกและชําระแล้วทัง้สิน้ 4,736 ล้านบาท มี

ส่วนเกินมลูค่าหุ้นทัง้สิน้ 23,543 ล้านบาท และมีกําไรสะสมท่ียงัไม่ได้จดัสรรทัง้สิน้ 32,040 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 3,076 ล้านบาทจาก

กําไรสะสมที่ยงัไม่ได้จดัสรร ณ สิน้ปี 2551 ทัง้สิน้ 28,964 ล้านบาท 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทมีทุนจดทะเบียนทัง้สิน้ 4,744 ล้านบาท โดยมีทุนท่ีออกและชําระแล้วทัง้สิน้ 4,736 ล้านบาท มี

ส่วนเกินมลูค่าหุ้นทัง้สิน้ 23,543 ล้านบาท และมีกําไรสะสมท่ียงัไม่ได้จดัสรรทัง้สิน้ 28,964 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 7,602 ล้านบาทจาก

กําไรสะสมที่ยงัไม่ได้จดัสรร ณ สิน้ปี 2550 ทัง้สิน้ 21,363 ล้านบาท 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทมีทุนจดทะเบียนทัง้สิน้ 4,744 ล้านบาท โดยมีทุนท่ีออกและชําระแล้วทัง้สิน้ 4,736 ล้านบาท มี

ส่วนเกินมลูค่าหุ้นทัง้สิน้ 23,543 ล้านบาท และมีกําไรสะสมท่ียงัไม่ได้จดัสรรทัง้สิน้ 21,363 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 5,816 ล้านบาทจาก

กําไรสะสมที่ยงัไม่ได้จดัสรร ณ สิน้ปี 2549 ทัง้สิน้ 15,547 ล้านบาท 

11.4 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

ในปี 2552 บริษัทและบริษัทย่อยชําระค่าตอบแทนในการสอบบญัชีให้แก่ผู้สอบบญัชีของบริษัท สํานกังานสอบบญัชีท่ีผู้สอบบญัชี

สงักดั และกิจการที่เก่ียวข้องกบัสํานกังานสอบบญัชีท่ีผู้สอบบญัชีสงักดัจํานวนรวมทัง้สิน้ 8,501,325 บาท 

11.5 ปัจจัยหลักและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลต่อการดาํเนินงานหรือฐานะการเงนิในอนาคต 

11.5.1 ปริมาณการโทรที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว 

แนวโน้มการชะลอตวัของเศรษฐกิจไทย อนัเป็นผลมาจากภาวะถดถอยของเศรษฐกิจชัน้นําของโลก ตลอดจนปัจจยัลบในประเทศ 

เช่น ภาคการผลิตชะลอตัว ตลอดจนปัญหาการว่างงานซึ่งส่งผลกระทบต่อรายได้และกําลงัซือ้ของผู้บริโภค และในช่วงปลายปี 

2550 สถานการณ์ทางการเมืองอันนําไปสู่การปิดสนามบิน ประกอบกับวิกฤตการณ์การเงินโลก ส่งผลลบต่อรายได้จาก

อตุสาหกรรมการท่องเท่ียวจากจํานวนนักท่องเท่ียวท่ีลดลง จากเหตผุลดงักล่าว อตัราการขยายตวัทางเศรษฐกิจของประเทศจึงมี

ความเสี่ยงท่ีจะเข้าสู่ภาวะถดถอย และมีผลกระทบโดยตรงกับระดับความเช่ือมั่นของผู้บริโภค รวมถึงพฤติกรรมการใช้จ่ายของ

ผู้บริโภค 

สําหรับอตุสาหกรรมผู้ให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนที่ อาจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดงักลา่วจากการใช้งานท่ีน้อยลง แตอ่ย่างไรก็

ตามการใช้งานโทรศพัท์เคลื่อนท่ีในปัจจุบนัถือเป็นสิ่งจําเป็นในชีวิตประจําวนั จึงอาจได้รับผลกระทบน้อยกว่าเม่ือเปรียบเทียบกับ

อตุสาหกรรมอื่น อีกทัง้รัฐบาลก็ได้ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพ่ือให้ผู้บริโภคใช้จ่ายกนัมากขึน้ ในขณะท่ีบริษัทเองก็ได้พฒันา

รูปแบบการให้บริการตา่ง ๆ เพ่ือลดความเสี่ยงในการยกเลิกการใช้บริการและกระตุ้นการใช้งานของผู้บริโภคให้เพ่ิมมากขึน้  

11.5.2 อัตราการเพิ่มของจาํนวนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่และการขยายตัวของฐานลูกค้า 

ณ สิน้ปี 2552 ถึงแม้ว่าจํานวนเลขหมายต่อประชากรรวมอยู่ท่ีประมาณร้อยละ 99 บริษัทยงัเช่ือว่าตลาดในประเทศไทยยงัมีโอกาส

ในการขยายตวัเพ่ิมขึน้อย่างต่อเน่ือง นอกจากนี ้จํานวนเลขหมายต่อประชากรรวมมีแนวโน้มท่ีจะเพ่ิมสงูขึน้ได้อีกมาก เน่ืองจาก

ลกูค้า 1 รายอาจเป็นเจ้าของเลขหมายมากกว่า 1 เลขหมายและการพฒันาโครงข่ายอย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้ครอบคลมุพืน้ท่ีให้บริการ

มากขึน้จะส่งผลให้บริษัทสามารถให้บริการแก่ลูกค้าเพ่ือเข้ามาใช้บริการได้มากขึน้เช่นกัน ทัง้นีอ้ัตราการเจริญเติบโตอาจไม่สูง

เหมือนในปีที่ผ่านมา  

11.5.3 การเตบิโตของรายได้จากการให้บริการเสริม 

ในปัจจบุนัรายได้จากการให้บริการเสริมยงัต่ํากว่ารายได้จากการให้บริการด้านเสียงอยู่มาก แต่ก็มีอตัราการเติบโตอย่างมีนยัสําคญั 

โดยในปี 2552 รายได้จากการให้บริการเสริมคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 11.7 ของรายได้จากการให้บริการโทรศพัท์ ซึง่ยงัมีศกัยภาพท่ีจะ

เติบโตได้อีกมาก โดยเฉพาะการใช้งานด้านข้อมูล (Data Service) ผ่านเครือข่าย GPRS/EDGE ของบริษัท ท่ีผ่านมาบริษัทได้ใช้

รายการส่งเสริมการขายต่าง ๆ เช่น แพ็คเกจท่ีเสนออตัราค่าบริการพิเศษในการใช้บริการเสริมเพ่ือกระตุ้นปริมาณการใช้งานของ

ลกูค้า นอกจากนีบ้ริษัทได้พฒันาระบบเพ่ืออํานวยความสะดวกในการตัง้ค่าเคร่ืองโทรศพัท์และการนําเสนอบริการเสริมใหม่ ๆ ที่
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ตอบสนองต่อความต้องการของลกูค้าอย่างต่อเน่ือง รวมทัง้ร่วมมือกบัพนัธมิตรทางธุรกิจในการพฒันา Content เพ่ือนําเสนอต่อ

ลกูค้าด้วย อีกทัง้ปริมาณเคร่ืองโทรศพัท์เคลื่อนท่ีที่มีฟังก์ชัน่การใช้งานท่ีสามารถอํานวยความสะดวกในการใช้บริการด้านข้อมลูและ

มลัติมีเดียตา่ง ๆ มีเพ่ิมขึน้ เพ่ือให้สามารถรองรับความต้องการของลกูค้าท่ีเพ่ิมขึน้ ทําให้แนวโน้มการใช้งานของบริการเสริมสงูขึน้ได้

ตอ่ไปในอนาคต 

11.5.4 การพัฒนาของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศไทย 

นอกจากบริการท่ีบริษัทจดัให้มีแก่ลกูค้าในประเทศแล้ว บริษัทยงัได้ให้บริการข้ามแดนอตัโนมติัแก่นกัท่องเท่ียวและนกัธุรกิจท่ีเดิน

ทางเข้ามาพํานักในประเทศไทยอีกด้วย โดยสถานการณ์การท่องเท่ียวในประเทศไทยเป็นปัจจยัหลกัปัจจยัหนึ่งต่อการพฒันาของ

รายได้จากการให้บริการข้ามแดนอตัโนมติั เน่ืองจากถ้าสถานการณ์การท่องเท่ียวดีขึน้ จํานวนนักท่องเท่ียวจะเพ่ิมขึน้ด้วย และมี

แนวโน้มท่ีจะสง่ผลดีตอ่การเติบโตของรายได้จากการให้บริการข้ามแดนอตัโนมติั 

11.5.5 ผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียน 

บริษัทและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยนในส่วนท่ีเก่ียวกบัเจ้าหนีก้ารค้าจากการซือ้เคร่ืองมือและ

อุปกรณ์ และหนีเ้งินกู้ ระยะยาวท่ีระบุเป็นเงินตราต่างประเทศ ดังนัน้ หากอตัราแลกเปลี่ยนมีความผันผวนอย่างมากอาจส่งผล

กระทบต่อผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทได้ ดงันัน้เพ่ือเป็นการลดผลกระทบจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยน 

บริษัทมีนโยบายในการเข้าทําสญัญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Exchange Contracts) และใช้ธุรกรรม

อนุพันธ์ทางการเงินในการจัดการหนีส้ินของบริษัทตามท่ีบริษัทเห็นสมควร โดยใช้เคร่ืองมือทางการเงินเหล่านีเ้ปลี่ยนเงินตรา

ต่างประเทศให้เป็นเงินสกุลบาทเพ่ือป้องกันความเสี่ยง และ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2552 บริษัทได้ทําการป้องกันความเสี่ยงท่ีอาจ

เกิดขึน้จากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยนเหลา่นีไ้ว้เรียบร้อยแล้ว 

11.5.6 ผลกระทบจากความผันผวนของอัตราดอกเบีย้ 

การเปลี่ยนแปลงอตัราดอกเบีย้ในตลาดย่อมสง่ผลกระทบตอ่มลูคา่ยติุธรรมของสินทรัพย์ หนีส้ิน รวมถงึดอกเบีย้รับและดอกเบีย้จ่าย

ของบริษัท ทัง้นี ้การระดมทนุและการบริหารเงินของบริษัทเป็นปัจจยัท่ีทําให้บริษัทต้องเผชิญกบัความเสี่ยงจากความผนัผวนของ

อตัราดอกเบีย้ดงักล่าว บริษัทใช้ตราสารอนุพันธ์เพ่ือลดความเสี่ยงด้านดอกเบีย้จ่าย และอาจจะเข้าทําสญัญาแลกเปลี่ยนอตัรา

ดอกเบีย้ในกรณีที่ต้องการปอ้งกนัความเสี่ยงเป็นการเพ่ิมเติม 

11.5.7 การเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม (Interconnection) 

เม่ือวนัที่ 17 พฤษภาคม 2549 ประกาศ กทช. ว่าด้วยการใช้และเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมแห่งชาติ ได้มีผลใช้บงัคบั ประกาศ

ดังกล่าวได้กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการใช้และเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม โดยกําหนดให้ผู้ ประกอบการกิจการ

โทรคมนาคมมีอิสระในการเจรจาต่อรองข้อกําหนดและเง่ือนไขในการใช้และเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ทัง้นีโ้ดยท่ีเง่ือนไข

ดังกล่าวต้องไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายและประกาศ กทช. และไม่เป็นการเลือกปฏิบัติ อย่างไรก็ตามก่อนทําการเจรจากําหนด

เง่ือนไขดังกล่าว ผู้ ประกอบการกิจการโทรคมนาคมมีหน้าท่ีต้องจัดทําข้อเสนอการใช้และเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมซึ่ง

ประกอบด้วยข้อกําหนดและเง่ือนไขหลกัในการให้ผู้ประกอบการรายอื่นใช้หรือเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมของตน อาทิ อตัรา

ค่าตอบแทนในการใช้หรือเช่ือมต่อโครงข่าย เม่ือ กทช. เห็นชอบกับข้อเสนอดงักล่าวแล้ว ผู้ประกอบการสามารถเข้าเจรจาต่อรอง

และเข้าทําสญัญาเพ่ือการใช้และเช่ือมตอ่โครงข่ายโทรคมนาคมกบัผู้ประกอบการรายอื่นได้ 

เม่ือวนัที่ 25 สิงหาคม 2549 กทช. ได้ให้ความเห็นชอบในหลกัการตอ่ข้อเสนอที่บริษัทจดัทําและยื่นเสนอให้ กทช. พิจารณา 

เจตนารมณ์ของการประกาศใช้ประกาศ กทช. ว่าด้วยการใช้และเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมแห่งชาติและการใช้อํานาจกํากับ

ดแูลของ กทช. ในเร่ืองนีก้็คือการเสริมสร้างความโปร่งใสและการแข่งขนัท่ีเสรีและเป็นธรรมในกิจการโทรคมนาคม ซึง่ต่างจากการ

กํากับดูแลภายใต้กฎหมายเดิมท่ีคู่สัญญามีอิสระในการเข้าทําสัญญาการเช่ือมต่อโครงข่ายโดยไม่อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ตาม

กฎหมายและการควบคมุดแูลโดยองค์กรอิสระใด ๆ 

ในการกํากับดูแลภายใต้กฎหมายเดิม บริษัทและผู้ ประกอบการรายอื่น (เช่น ทรูมูฟ ดีพีซี และฮัทชิสัน) ต้องประกอบกิจการ

โทรคมนาคมภายใต้การกํากบัของ กสท. และต้องชําระค่าเช่ือมโยงโครงข่ายโทรคมนาคมของทีโอที (Access Charge) ให้แก่ทีโอที 
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แต่เพียงฝ่ายเดียวโดยไม่มีสิทธิเรียกร้องเก็บค่าเช่ือมโยงโครงข่ายจากทีโอทีแตอ่ย่างใด ปัจจบุนัการใช้และเช่ือมต่อโครงข่ายระหว่าง

ผู้ประกอบการต้องดําเนินไปโดยสอดคล้องกับ พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม และประกาศ กทช. ว่าด้วยการใช้และ

เช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมแห่งชาติ ซึ่งกําหนดให้มีการกําหนดอตัราค่าตอบแทนหรือค่าบริการท่ีอิงต้นทุนและไม่เลือกปฏิบัติ 

และบริษัทยงัมีสิทธิในการเข้าทําสญัญาเช่ือมต่อโครงข่ายเพ่ือเรียกเก็บค่าบริการจากผู้ประกอบการรายอื่นท่ีเช่ือมต่อโครงข่ายกับ

โครงข่ายของบริษัท บริษัทเช่ือว่าอัตราค่าเช่ือมโยงโครงข่ายของทีโอทีตามสญัญาเช่ือมโยงโครงข่ายที่จัดทําขึน้ในช่วงเวลาของ

กฎหมายเดิมนัน้ไม่สอดคล้องกับหลกัเกณฑ์ตาม พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม และประกาศ กทช. ว่าด้วยการใช้และ

เช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมแห่งชาติ ดงันัน้ ในวนัที่ 17 พฤศจิกายน 2549 บริษัทจึงได้แจ้งให้ทีโอทีและ กสท. ทราบวา่อตัราและ

การจดัเก็บตามสญัญาเช่ือมโยงโครงข่ายเดิมนัน้ไม่อาจทําได้อีกต่อไป อย่างไรก็ดี บริษัทยินดีท่ีจะชําระค่าตอบแทนให้แก่ทีโอทีใน

อตัราใหม่ที่สอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์ท่ีกฎหมายกําหนด กลา่วคือในอตัราที่บริษัทและทีโอทีจะได้ตกลงร่วมกนัโดยสจุริตหรือในอตัรา

ที่ กทช. กําหนด นอกจากนี ้บริษัทยงัได้แจ้งให้ทีโอทีดําเนินการเข้าทําสญัญากบับริษัทในเร่ืองนีโ้ดยเร็ว 

ถึงแม้ว่าทีโอทีได้โต้แย้งว่าบริษัทยงัคงมีหน้าท่ีต้องชําระคา่ตอบแทนการเช่ือมโยงโครงข่าย (Access Charge) ในอตัราเดิมที่กําหนด

ไว้ในข้อตกลงเร่ือง Access Charge และต่อมาปฏิเสธไม่รับชําระค่าเช่ือมตอ่โครงข่ายสทุธิ (Interconnection Charge) ท่ีบริษัทคิด

คํานวณตามหลกัเกณฑ์และในอตัราท่ีสอดคล้องกบัท่ีกฎหมายกําหนด และได้ใช้สิทธิโต้แย้งทางศาล โดย ณ วนัท่ี 16 พฤศจิกายน 

2550 ทาง ทีโอที ได้ยื่นฟ้องต่อศาลแพ่ง เรียกร้องให้ กสท และบริษัท ชําระค่าเช่ือมโยงโครงข่าย (Access Charge) ตัง้แต่เดือน 

พฤศจิกายน 2549 - 31 ตุลาคม 2550 พร้อมเบีย้ปรับเงินเพ่ิม เป็นจํานวนเงินทัง้หมด 11,705,066,637.11 บาท และให้ชําระค่า

เช่ือมโยงนบัตัง้วนัที่ 1 พฤศจิกายน 2550 เป็นต้นไปจนกวา่ข้อตกลงระหวา่งทีโอที กสท และบริษัท จะสิน้สดุลงอีกด้วย  ซึง่ต่อมาใน

วนัที่ 3 พฤศจิกายน 2551 ศาลแพ่งได้จําหน่ายคดี เพราะเห็นวา่คดีนีอ้ยู่ในเขตอํานาจของศาลปกครอง ซึง่จนถึงปัจจบุนั บริษัทก็ยงั

ไม่ได้รับแจ้งจากศาลปกครองว่าทีโอทีได้ฟ้องร้องต่อศาลปกครองเพ่ือเรียกให้บริษัทชําระค่าเช่ือมโยงโครงข่าย ดังนัน้ ในขณะนี ้

ประเด็นดงักล่าวจึงยงัมิได้มีคําพิพากษาของศาลว่า การท่ีบริษัทชําระคา่เช่ือมต่อโครงข่ายสทุธิ (Net Interconnection Charge) ใน

อตัราท่ีสอดคล้องกบัข้อกําหนดของ พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม และประกาศ กทช. ว่าด้วยการใช้และเช่ือมตอ่โครงข่าย

โทรคมนาคมกฎหมายแทนการชําระในอัตราเดิมท่ีกําหนดไว้ในข้อตกลงเร่ือง Access Charge เป็นการไม่ถูกต้องแต่อย่างใด 

อย่างไรก็ดี หากองค์กรท่ีเก่ียวข้องหรือศาลมีคําสัง่หรือคําพิพากษาให้บริษัทต้องชําระค่าเช่ือมโยงโครงข่ายตามสญัญาเช่ือมโยง

โครงข่ายให้แก่ทีโอที คําสัง่หรือคําพิพากษาดงักล่าวอาจส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินของบริษัท อย่างไรก็ดี จากความเห็นของท่ี

ปรึกษากฎหมายของบริษัท บริษัทมีความเช่ือมัน่วา่บริษัทไม่มีภาระท่ีจะต้องชําระคา่เช่ือมโยงโครงข่ายในอตัราคา่เช่ือมโยงเครือข่าย 

(Access Charge) ที่ระบุไว้ในข้อตกลง Access Charge เดิม เน่ืองจากข้อตกลงดังกล่าวไม่เป็นไปตามหลกักฎหมายในปัจจุบัน 

(โดยเฉพาะอย่างยิ่งประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติว่าด้วยการใช้และเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. 

2549) และบริษัทได้มีหนงัสือบอกเลิกข้อตกลงเดิมแล้ว ดงันัน้ บริษัทเช่ือวา่ผลสรุปของข้อพิพาทและกระบวนการยติุธรรมในอนาคต

ไม่น่าจะสง่ผลกระทบอย่างมีสาระสําคญัตอ่ฐานะการเงินของบริษัท 

11.5.8 ความหลากหลายของรายการส่งเสริมการขาย 

ท่ีผ่านมาการพฒันาการของตลาดโทรศพัท์เคลื่อนท่ีในประเทศไทยและการเติบโตของจํานวนลกูค้าในตลาดโดยรวมมีแนวโน้มผนั

แปรตามภาวการณ์แข่งขนัในตลาดซึ่งผู้ประกอบการรายต่าง ๆ นําเสนอรายการส่งเสริมการขายต่าง ๆ แก่ลูกค้า ฉะนัน้ รายการ

ส่งเสริมการขายท่ีหลากหลายจะช่วยกระตุ้นยอดขายลูกค้าใหม่และปริมาณการใช้งานของลกูค้า ซึ่งจะส่งผลต่อรายได้จากการ

ให้บริการในท่ีสุด นอกจากนีร้ายการส่งเสริมการขายท่ีหลากหลายยังสามารถดึงดูดลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าใหม่ท่ีมีวิถีชีวิตและ

ความต้องการการใช้งานท่ีแตกตา่งกนัไปมาใช้บริการหรือเพ่ิมปริมาณการใช้งานในกรณีท่ีเป็นลกูค้าอยู่แล้ว 

11.5.9 การขยายตัวของอตัราส่วนกาํไรจากรายได้ที่เตบิโตขึน้ 

เน่ืองจากต้นทนุส่วนหนึ่งของการให้บริการโทรศพัท์มีลกัษณะเป็นต้นทุนคงท่ีมาจากส่วนประกอบหลกัคือค่าตดัจําหน่ายของสิทธิ

การใช้อุปกรณ์ภายใต้สญัญาร่วมการงาน เม่ือบริษัทสามารถพัฒนารายได้จากการให้บริการให้เพ่ิมขึน้อย่างต่อเน่ือง อัตราการ

ขยายตวัของกําไรจะมีแนวโน้มสงูขึน้ และสง่ผลถึงการเพ่ิมขึน้ของกําไรด้วย 
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(11) ฐานะการเงนิและผลการดําเนินงาน หน้าที่ 25 

11.5.10 การขยายธุรกิจใหม่ผ่านบริษัทย่อยของบริษัท 

บริษัทมีแผนในการขยายธุรกิจใหม่ผ่านบริษัทย่อยของบริษัทเพ่ือรองรับโอกาสและเตรียมความพร้อมในการทําธุรกิจใหม่ ๆ ที่เกิดขึน้

จากการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบข้อบงัคบัต่าง ๆ ของหน่วยงานท่ีทําหน้าที่กํากบัดแูลกิจการโทรคมนาคม เม่ือบริษัทย่อยเหล่านัน้

เร่ิมดําเนินการแล้วจะส่งผลให้รายได้ของบริษัทโดยรวมเพ่ิมขึน้ แต่ทัง้นีบ้ริษัทไม่สามารถประเมินหรือกําหนดระยะเวลาการเร่ิม

ดําเนินการของบริษัทเหลา่นีไ้ด้เน่ืองจากกฎระเบียบข้อบงัคบัดงักลา่วยงัมีความไม่แน่นอนบางประการ 
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1122  ข้อมูลอื่นข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้อง  

12.1 สรุปสัญญาที่มีสาระสาํคัญ 

รายละเอียดในสว่นนีเ้ป็นการสรุปหรือตดัตอนเฉพาะเนือ้หาของข้อสญัญาบางข้อในสญัญาบางฉบบัที่มีสาระสําคญัซึง่บริษัทได้เข้าทํากบั

คู่สัญญา ทัง้นี ้สัญญาบางฉบับได้ทําขึน้ก่อนท่ีจะมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายและ/หรือกฎระเบียบต่าง ๆ ที่ใช้กํากับดูแลกิจการ

โทรคมนาคม ดงันัน้ ข้อสญัญาบางข้อในสญัญาบางฉบบัจึงอาจไม่มีผลใช้บงัคบัเน่ืองจากขดัหรือแย้งกบักฎหมายหรือกฎระเบียบท่ีใช้

กํากบัดูแลกิจการโทรคมนาคมซึ่งได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ข้อมลูท่ีระบุต่อไปนีจ้ึงเป็นการนําเสนอข้อสญัญาท่ีสําคญัเพ่ือการอ้างอิง

เท่านัน้ 

12.1.1 รายละเอียดสัญญาให้ดาํเนินการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่าร์และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (“สัญญาร่วมการ
งาน”) 

สญัญาร่วมการงานเป็นสญัญาที่บริษัททําขึน้ในขณะที่ กสท. มีอํานาจผกูขาดในการประกอบกิจการโทรคมนาคม อย่างไรก็ดี เน่ืองจากมี

การเปลีย่นแปลงด้านกฎหมายและกฎระเบียบท่ีใช้ในการกํากบัดแูลกิจการโทรคมนาคม รวมถึงการยกเลกิอํานาจผกูขาดในการประกอบ

กิจการโทรคมนาคมของ กสท. ปัจจบุนับริษัทมีสิทธิในการประกอบกิจการโทรคมนาคมได้บนพืน้ฐานของหลกัการการแข่งขนัโดยเสรีและ

อย่างเป็นธรรมตามมาตรา 80 แห่ง พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม 

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 (นับตัง้แต่วันเร่ิมเปิดให้บริการ คือ วันท่ี 16 กันยายน 2534 ถึงวันที่ 15 กันยายน 
2561) 

ลักษณะสัญญา กสท. อนุญาตให้บริษัทจัดให้มีการขยายและดําเนินการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบ
เซลลูล่าร์เพ่ือเป็นบริการสาธารณะแก่ประชาชนตลอดอายุสญัญาภายใต้การกํากับดูแล
ของ กสท.  

ค่าตอบแทน ในแง่ของสิ่งตอบแทนท่ีบริษัทต้องชําระให้แก่ กสท. นัน้ ท่ีสําคัญมีอยู่ 2 ประการ คือ (1) 
การโอนกรรมสิทธิในเคร่ืองและอุปกรณ์ทัง้หมดท่ีบริษัทจัดหามาตลอดระยะเวลาการ
ให้บริการแก่ประชาชนตามอายสุญัญาให้แก่ กสท. และ (2) การชําระส่วนแบง่รายได้ตลอด
ระยะเวลาการให้บริการซึ่งกําหนดชําระเป็นรายปี (โดยบริษัทมีการประกันรายได้ขัน้ต่ํา
ให้แก่ กสท. ในรูปของส่วนแบ่งรายได้ขัน้ต่ําด้วย) ทัง้นี ้ค่าตอบแทนดังกล่าว (รวมถึงส่วน
แบ่งรายได้ขัน้ต่ํา) เป็นการให้ค่าตอบแทนเน่ืองจากบริษัทจะได้รับผลประโยชน์จากการ
ดําเนินกิจการในแต่ละปี ดังนัน้ หากเกิดเหตุสุดวิสัยขึน้ในปีใดเป็นเหตุให้บริษัทไม่อาจ
ดําเนินการให้บริการได้ บริษัทและ กสท. มีหน้าท่ีตามสญัญาร่วมการงานท่ีจะต้องเจรจา
ปรับสว่นแบง่รายได้ขัน้ต่ํารายปีด้วยเหตแุละผล 

 บริษัทตกลงจะชําระผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ กสท. เป็นรายปี คิดเป็นอตัราร้อยละของ
รายได้จากการให้บริการตามสญัญานี ้ก่อนหกัค่าใช้จ่าย ค่าภาษี และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 
จากการให้บริการ ผลประโยชน์ตอบแทนแตล่ะปีท่ี กสท. จะได้รับมีดงันี ้
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 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 ้เพ่ือเป็นการประกนัรายได้ให้กับ กสท. บริษัทยินยอมชําระผลประโยชน์ตอบแทนขัน้
ต่ําให้แก่ กสท. เป็นเวลา 27 ปี รวมเป็นเงินไม่ต่ํากว่า 17,051.84 ล้านบาท โดยแบ่งชําระ
เป็นรายปีตามจํานวนดงัตอ่ไปนี ้

 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 

 ถ้าสัญญาร่วมการงานเกิดสิน้สุดลงก่อนถึงกําหนด บริษัทย่อมไม่มีภาระท่ีจะต้องจ่าย
ผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ตามระยะเวลาของสญัญาร่วมการงานที่เหลือ แต่ กสท. อาจมี
สิทธิเรียกค่าเสียหายจากบริษัทได้ถ้าหากบริษัททําผิดสัญญา ซึ่งก็เป็นข้อกําหนดของ
สญัญาทัว่ไป 
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ลักษณะการชาํระผลตอบแทน บริษัทต้องชําระเงินค่าผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ กสท. เป็นรายงวด ๆ ละ 3 เดือน เป็น
จํานวนเงินงวดละเท่า ๆ กนัของแต่ละปีของการดําเนินการตามสญัญา โดยบริษัทจะต้อง
ชําระภายใน 30 วนันับแต่วนัสิน้งวดนัน้ ๆ และยินยอมส่งมอบผลประโยชน์ส่วนท่ีจะต้อง
ชําระเพ่ิมขึน้จากผลประโยชน์ตอบแทนขัน้ต่ําให้ กสท. ทัง้จํานวนภายใน 90 วนัหลงัจากวนั
ครบ 12 เดือนของการดําเนินงานในแต่ละปี โดยบริษัทจะต้องจัดส่งงบดุลและงบกําไร
ขาดทนุให้ กสท. ตรวจสอบภายใน 90 วนันบัจากวนัปิดงวดบญัชีประจําปีของบริษัท 

การเลิกสัญญา สญัญาจะสิน้สดุลงหรือระงบัสิน้ไปด้วยกรณีตอ่ไปนี ้

(1) เม่ือสญัญาครบกําหนด 

(2) เม่ือ กสท. บอกเลิกสัญญาเน่ืองจากบริษัทไม่ปฎิบัติตามสัญญา หรือปฎิบัติผิด
สญัญาข้อหนึ่งข้อใดและทําให้ กสท. ได้รับความเสียหายและบริษัทมิได้ดําเนินการ
แก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน 90 วนันบัแตว่นัที่ได้รับแจ้งเป็นหนงัสือจาก กสท. 

(3) เม่ือคูส่ญัญาทัง้สองฝ่ายตกลงกนัเลิกสญัญา 

(4) เม่ือบริษัทล้มละลาย 

(5) เม่ือ กสท. บอกเลิกสัญญาในกรณีท่ีบริษัทตกเป็นผู้ ขาดคุณสมบัติตาม พรบ. การ
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว และ กสท. ได้แจ้งให้บริษัททราบเป็นหนงัสือล่วงหน้า
เป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 90 วนั 

 ในกรณีท่ีมีการเลิกสัญญา (ทําให้บริษัทไม่อาจให้บริการตามสัญญาร่วมการงานได้อีก
ตอ่ไป) สญัญาร่วมการงานระบใุห้ กสท. และบริษัทมีสิทธิและหน้าที่โดยสรุปดงันี ้

(1) บริษัทต้องส่งมอบอาคารสถานท่ีบางแห่งซึ่งใช้เป็นสถานท่ีติดตัง้เคร่ืองและอุปกรณ์
ตามที่ระบุในสญัญาร่วมการงานและ/หรือเคร่ืองและอปุกรณ์ท่ีตกเป็นกรรมสิทธิของ 
กสท. คืนให้แก่ กสท.  

(2) บริษัทและ กสท. จะต้องตรวจสอบและชําระหนีท่ี้ค้างชําระให้เสร็จสิน้ภายใน 120 วนั 

(3) บริษัทต้องโอนหลักประกันการใช้บริการทัง้หมดท่ีบริษัทได้รับจากผู้ ใช้บริการ และ
สญัญาใช้บริการให้แก่ กสท. ภายใน 90 วนั และ กสท. จะคืนหนงัสือคํา้ประกนัของ
ธนาคารท่ีบริษัทมอบไว้ให้ กสท. คืนให้แก่บริษัทตอ่ไป 

(4) บริษัทจะต้องแจ้งให้ กสท. ทราบถึงการปรับปรุงใด ๆ เก่ียวกบัระบบการให้บริการที่
บริษัทได้ดําเนินการไปแล้ว  

(5) บริษัทต้องจดัการฝึกอบรมแก่เจ้าหน้าท่ี กสท.  

(6) ในกรณีที่บริษัททําผิดสญัญา กสท. มีสิทธิปรับบริษัทและริบหลกัประกนัท่ีบริษัทได้ให้
ไว้กับ กสท. (หนังสือคํา้ประกันธนาคาร) ทัง้นี ้การเรียกเบีย้ปรับจะไม่ตดัสิทธิ กสท. 
ในการเรียกร้องคา่เสียหายจากบริษัทในการไม่ปฏิบติัตามสญัญา 

เง่ือนไขอื่น ๆ (1) บริษัทเป็นผู้ จัดหาเคร่ือง รวมทัง้อะไหล่และอุปกรณ์ในส่วนท่ีเป็นโครงข่ายการ
ให้บริการ โดยบริษัทจะโอนเคร่ืองและอุปกรณ์ดังกล่าวให้เป็นกรรมสิทธิของ กสท. 
และ กสท. ให้สิทธิบริษัทในการใช้ทรัพย์สินนีเ้พ่ือนําไปให้บริการแตเ่พียงผู้ เดียวตลอด
อายสุญัญา 

(2) กสท. อนุญาตให้บริษัทใช้สถานท่ีของ กสท. เพ่ือติดตัง้เคร่ืองและอุปกรณ์ตลอดจน
อาคารสําหรับติดตัง้เคร่ืองและอปุกรณ์ โดยบริษัทไม่ต้องชําระค่าเช่าหรือคา่ตอบแทน
อื่นใดให้แก่ กสท. และในกรณีท่ีบริษัทต้องการใช้อาคารอื่นนอกเหนือจากนีเ้พ่ือเป็น
สถานท่ีติดตัง้เคร่ืองและอุปกรณ์ บริษัทจะต้องแจ้งขออนุมติัจาก กสท. ก่อน ซึ่งหาก
สถานท่ีดงักล่าวบริษัทไม่ได้มีกรรมสิทธิ บริษัทต้องทําการเช่าในนามของบริษัท โดย
บริษัทเป็นผู้ออกคา่เชา่และคา่ใช้จ่ายใด ๆ เองทัง้สิน้ 



บริษัท โทเท่ิล แอค็เซ็ส คอมมนิูเคชัน่ จํากดั (มหาชน)  สว่นที่ 1 บริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์ 

 

 

(12) ข้อมลูอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง หน้า 4 

 (3) ในกรณีที่ กสท. จะต้องปฏิบติัตามกฎหมายท่ีเก่ียวกับการอนุญาตให้ผู้ประกอบการ
เอกชนให้บริการโทรคมนาคมและแข่งขันกันโดยเสรีท่ีไม่มีอยู่ในปัจจุบันแต่มีการ
บังคับใช้ในอนาคต กสท. ไม่ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึน้ตาม
สญัญานีใ้ห้แก่บริษัท 

(4) ในการดําเนินงานตามสญัญาไม่ว่าการบริหาร การหาผู้ ใช้บริการ การโฆษณา หรือ
การทํานิติกรรมใด ๆ กบับคุคลภายนอกหรือผู้ใช้บริการ บริษัทจะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบ
และดําเนินการเองในนามบริษัท โดย กสท. จะไม่รับผิดชอบในภาระผกูพนัทัง้หลายที่
บริษัทมีตอ่บคุคลภายนอก 

(5) ตลอดอายุสญัญา บริษัทจะไม่ขออนุญาตตัง้สถานีวิทยุคมนาคมและใช้เคร่ืองวิทยุ
โทรคมนาคมตาม พรบ. วิทยุโทรคมนาคม พ .ศ. 2498 เพ่ือการให้บริการวิทยุ
คมนาคมระบบเซลลูล่าร์ไม่ว่าระบบใดแก่สาธารณชนจากกรมไปรษณีย์โทรเลข 
สถานีวิทยุคมนาคมทัง้หมดท่ีใช้ในการให้บริการตามสญัญาจะต้องเป็นสถานีวิทยุ
คมนาคมของ กสท. 

(6) บริษัทต้องไม่รับจดัให้บริการวิทยคุมนาคมระบบเซลลลู่าร์หรือรับขยายโครงข่ายการ
ให้บริการวิทยคุมนาคมระบบเซลลลู่าร์จากหน่วยงานหรือบคุคลอื่นอนัมีลกัษณะเป็น
การแข่งขนัหรือน่าจะเกิดความเสียหายตอ่การให้บริการตามสญัญานี ้

(7) บริษัทเป็นผู้ ชําระภาษีและ/หรือค่าธรรมเนียมใด ๆ ตามกฎหมายท่ีเกิดจากการ
ให้บริการนี ้

(8) บริษัทยินยอมให้ตัวแทนของ กสท. เข้าเป็นกรรมการบริหารของบริษัทในส่วนท่ี
เก่ียวกบัการดําเนินงานบริการวิทยคุมนาคมระบบเซลลลูา่ร์ด้วยอย่างน้อย 1 คน  

(9) ในการเรียกเก็บเงินค่าใช้บริการหรือค่าธรรมเนียมจากผู้ ใช้บริการ บริษัทสามารถลด
หรือยกเว้นการเรียกเก็บได้ในกรณีท่ีบริษัทจดัรายการส่งเสริมการขายของบริษัทตาม
ความเหมาะสมกบัภาวะตลาด 

(10) บริษัทจะแต่งตัง้บุคคลอื่นเป็นตัวแทนเพ่ือจัดให้บริการ (Service Provider) ของ
บริษัทไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนงัสือจาก กสท. ก่อน โดยการแต่งตัง้
ตวัแทนเพ่ือจดัให้บริการดงักลา่วไม่ทําให้บริษัทหลดุพ้นความรับผิดตามสญัญานี ้การ
กระทําใด ๆ ของตัวแทนถือเสมือนเป็นการกระทําของบริษัทและผูกพันบริษัททุก
ประการ 

(11) ในกรณีที่ กสท. ทําสญัญาให้ผู้ประกอบการเอกชนรายอื่นดําเนินการให้บริการวิทยุ
คมนาคมระบบเซลลลูา่ร์ในลกัษณะเดียวกนั โดยมีข้อกําหนด เง่ือนไข อตัราคา่บริการ
และ/หรืออัตราส่วนแบ่งเงินผลประโยชน์ตอบแทนท่ีแตกต่างไปท่ีทําให้บริษัท
เสียเปรียบในประการท่ีสําคญัหรือมีผลกระทบในทางลบต่อบริษัท บริษัทและ กสท. 
จะพิจารณาร่วมกนัเพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมแก่บริษัท 

 

 

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

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

ด้วยการใช้และเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ซึ่งกํากับดูแลระบบการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมระหว่างผู้ประกอบการต่าง ๆ 

ปัจจบุนัการเช่ือมต่อโครงข่ายจึงต้องเป็นไปตามข้อกําหนดของ พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม และประกาศ กทช. ว่าด้วยการใช้

และเช่ือมตอ่โครงข่ายโทรคมนาคมดงักลา่ว ดงันัน้ บริษัทจงึมีสิทธิและหน้าท่ีในการเช่ือมต่อโครงข่ายกบัผู้ประกอบการรายอื่นตาม พรบ. 

การประกอบกิจการโทรคมนาคม และประกาศ กทช. ดงักลา่ว 



บริษัท โทเท่ิล แอค็เซ็ส คอมมนิูเคชัน่ จํากดั (มหาชน)  สว่นที่ 1 บริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์ 

 

 

(12) ข้อมลูอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง หน้า 5 

ข้อมลูเก่ียวกบัสญัญาเช่ือมโยงโครงข่าย พ.ศ. 2537 ดงัตอ่ไปนีจ้งึเป็นการสรุปข้อมลูเพ่ือการอ้างอิงเท่านัน้ 

วันที่ทาํสัญญา วนัที่ 22 กมุภาพนัธ์ 2537  

ลักษณะสัญญา ทีโอทีได้เปลี่ยนแปลงค่าเช่ือมโยงสญัญาณของผู้ใช้โทรศพัท์ของบริษัทเข้ากบัโครงข่ายของ
ทีโอทีท่ีเรียกเก็บจากบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บริษัทสามารถประกอบกิจการ
ให้บริการด้านโทรคมนาคมบนพืน้ฐานท่ีเท่าเทียมกบัผู้ประกอบการรายอื่น กล่าวคือ เอไอ
เอส มากขึน้ ทัง้นี ้ในขณะนัน้เอไอเอสดําเนินการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่าร์
ภายใต้สญัญาที่ทํากบัทีโอท ี

ค่าตอบแทน ทีโอทีจะคิดคา่เช่ือมโยงโครงข่ายตามหลกัเกณฑ์ ดงันี ้

(1) ตามจํานวนเลขหมายท่ีมีผู้ เช่าในอตัราเลขหมายละ 200 บาทตอ่เดือน  

หมายเหตุ ทีโอทีตกลงลดคา่เช่ือมโยงโครงข่ายลงเลขหมายละ 22 บาทตอ่เดือน 

(2) คร่ึงหนึ่งของส่วนแบ่งรายได้ท่ี กสท. ได้รับจากบริษัทตามสญัญาระหว่าง กสท. และ
บริษัท ยกเว้นส่วนแบ่งรายได้จากการใช้บริการระหว่างโทรศัพท์เคลื่อนท่ีภายใน
เครือข่ายของ กสท. และบริษัท 

ในกรณีท่ีบริษัทปฏิบัติผิดข้อตกลงฉบับนีเ้ป็นเหตุให้ทีโอทีเรียกให้ กสท. ชําระเงินค่า
เช่ือมโยงโครงข่ายหรือเงินอื่นใด รวมทัง้ค่าเสียหายแทนบริษัทแล้ว บริษัทยินยอมชําระเงิน
ให้ กสท. เป็น 2 เท่าของจํานวนเงินท่ี กสท. ชําระแทนบริษัทไป นอกจากนี ้หาก กสท. ร้อง
ขอ บริษัทยินยอมวางหลกัประกนัให้ กสท. เป็นจํานวนเงินเท่าที่บริษัทต้องชําระให้ทีโอท ี

วิธีการชาํระค่าตอบแทน บริษัทยินยอมชําระค่าเช่ือมโยงโครงข่าย ค่าเช่าวงจรเช่ือมโยง หรือเงินท่ีต้องชําระอื่นใดท่ี
ต้องชําระให้แกท่ีโอทตีามกําหนดเวลา 

หมายเหตุ 

เม่ือวนัที่ 17 พฤศจิกายน 2549 บริษัทได้แจ้งให้ทีโอทีและ กสท. ทราบว่าอตัราและการเก็บค่าเช่ือมโยงโครงข่ายดงักล่าวขดัและแย้งต่อ
กฎหมายท่ีบังคบัใช้ในปัจจุบัน และเม่ือวนัที่ 8 พฤศจิกายน 2550 บริษัทได้แจ้งยกเลิกข้อตกลงดงักล่าวกับทีโอทีแล้ว (โปรดพิจารณา
รายละเอียดเพ่ิมเติมในข้อ 3.2.4(ช) – ข้อกําหนดเก่ียวกบัการใช้และเช่ือมตอ่โครงข่าย (Access and Interconnection) และข้อ 2.1.3(ค) 
– ความไม่แน่นอนในเร่ืองข้อพิพาทเก่ียวกบัการชําระคา่เช่ือมตอ่โครงข่ายโทรคมนาคม) 

 

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

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

ด้วยการใช้และเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ซึ่งกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมระหว่าง

ผู้ประกอบการ ปัจจบุนัการเช่ือมต่อโครงข่ายต้องเป็นไปตามข้อกําหนดของ พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม และประกาศ กทช. 

วา่ด้วยการใช้และเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ดงันัน้ บริษัทจึงมีสิทธิและหน้าท่ีในการเช่ือมต่อโครงข่ายกบัผู้ประกอบการรายอื่นตาม 

พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม และประกาศ กทช. ดงักลา่ว 
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ข้อมลูเก่ียวกบัสญัญาเช่ือมโยงโครงข่าย พ.ศ. 2544 ตามรายละเอียดข้างลา่งนีจ้งึเป็นการสรุปข้อมลูเพ่ือการอ้างอิงเท่านัน้ 

วันที่ทาํสัญญา วนัที่ 2 เมษายน 2544 

ลักษณะสัญญา (1) บริษัทตกลงชําระค่าเช่ือมโยงโครงข่ายสําหรับเลขหมายโทรศพัท์เคลื่อนท่ีแบบใช้บตัร
เติม เงิน ล่ วงห น้ าให้ แก่ ที โอ ที ใน อัตรา ร้อยละ 18 ของราคาห น้ าบัตร (รวม
ภาษีมลูคา่เพ่ิม)  

(2) กสท. ตกลงชําระค่าเช่ือมโยงโครงข่ายสําหรับเลขหมายโทรศพัท์เคลื่อนท่ีแบบใช้บตัร
เติมเงินลว่งหน้าให้แก่ทีโอทีเป็นจํานวนคร่ึงหนึ่งของส่วนแบ่งรายได้ที่ กสท. ได้รับจาก
บริษัท ยกเว้นส่วนแบ่งรายได้จากการใช้บริการระหว่างโทรศัพท์เคลื่อนท่ีภายใน
เครือข่ายของ กสท. และบริษัท 

หมายเหตุ 

เม่ือวนัที่ 17 พฤศจิกายน 2549 บริษัทได้แจ้งให้ทีโอทีและ กสท. ทราบว่าอตัราและการเก็บคา่เช่ือมโยงโครงข่ายดงักล่าวขดัและแย้งต่อ
กฎหมายที่บังคับใช้ในปัจจุบัน (โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในข้อ 3.2.4(ช) – ข้อกําหนดเก่ียวกับการใช้และเช่ือมต่อโครงข่าย 
(Access and Interconnection) และข้อ 2.1.3(ค) – ความไม่แน่นอนในเร่ืองข้อพิพาทเก่ียวกับการชําระค่าเช่ือมต่อโครงข่าย
โทรคมนาคม) 

 

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

ปัจจุบนับริษัทได้เข้าทําสญัญาการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมกับคู่สญัญา 5 ราย ได้แก่ (1) ทรูมฟู เม่ือวนัที่ 17 พฤศจิกายน 2549 

(2) เอไอเอส เม่ือวนัที่ 30 พฤศจิกายน 2549 (3) บจ. ทริปเปิลที บรอดแบนด์ เม่ือวนัท่ี 22 ธันวาคม 2549 (4) บจ. ดีแทค เนทเวอร์ค เม่ือ

วนัที่ 9 กรกฎาคม 2550 และ (5) บจ. ดิจิตอล โฟน เม่ือวนัที่ 16 กรกฎาคม 2550 โดยจัดทําเป็นสญัญากรณีที่บริษัทเป็นผู้ ให้เช่ือมต่อ

โครงข่ายฉบบัหนึง่และกรณีที่บริษัทเป็นผู้ขอเช่ือมตอ่โครงข่ายอีกฉบบัหนึง่  

สญัญาการเช่ือมตอ่โครงข่ายโทรคมนาคมข้างต้นมีสาระสําคญัที่คล้ายกนั ดงันี ้

อายุสัญญา มีผลใช้บงัคบัตลอดไปจนกระทัง่ถกูบอกเลิกตามข้อกําหนดของสญัญา 

หน้าที่ของผู้ให้เช่ือมต่อโครงข่าย (1) จัดให้ผู้ ขอเช่ือมต่อโครงข่ายเช่ือมต่อโครงข่ายเข้ากับโครงข่ายโทรคมนาคมของผู้ ให้
เช่ือมตอ่โครงข่ายได้ที่จดุเช่ือมตอ่ใด ๆ ที่มีความเป็นไปได้ทางเทคนิค 

(2) จัดหาสถานที่หรือพืน้ที่ตามที่ผู้ ขอเช่ือมต่อโครงข่ายร้องขอใช้โครงสร้างพืน้ฐาน
ดังกล่าว ณ จุดเช่ือมต่อในอัตราอ้างอิงต้นทุน (Cost-based Basis) รวมถึงการ
จดัเตรียมสิ่งอํานวยความสะดวก โครงสร้างพืน้ฐาน และสาธารณปูโภคตา่ง ๆ  

(3) จดัระเบียบการเข้าสถานท่ีและการทํางานร่วมกนั และจดัทําคู่มือการปฏิบติังานและ
บํารุงรักษา 

(4) ยินยอมให้ผู้ขอเช่ือมตอ่โครงข่ายเข้าไปซอ่มแซมหรือบาํรุงรักษาอปุกรณ์ในสถานที่หรือ
พืน้ท่ีรวมได้ตามความเหมาะสมตลอดเวลา 

หน้าที่ของผู้ขอเช่ือมต่อโครงข่าย (1) รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายและดแูลอปุกรณ์และทรัพย์สินนบัจากจดุเช่ือมตอ่ไปทางโครงข่าย
ของผู้ขอเช่ือมตอ่โครงข่าย ซึง่ขอใช้อาคารสถานท่ี สาธารณปูโภค และสิ่งอํานวยความ
สะดวกอื่น ๆ เป็นต้น  

(2) ยินยอมและให้ความร่วมมือกับผู้ ให้เช่ือมต่อโครงข่ายในขัน้ตอนการตรวจตราใน
อาคารสถานท่ีเม่ือมีเหตอุนัสมควร  
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 (3) ห้ามโอนสิทธิการใช้อาคารสถานท่ีไม่วา่กรณีใด ๆ ไปให้บคุคลอื่นใช้หรือยอมให้บคุคล
อื่นเข้าครอบครอง เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของ
อาคารสถานท่ีและ/หรือผู้ให้ใช้อาคารสถานท่ี 

หน้าที่ของคู่สัญญาทัง้สองฝ่าย (1) รายงานเหตุเสียหายตามหลกัเกณฑ์การใช้งานและการบํารุงรักษาท่ีคู่สญัญาจะได้
ร่วมกนักําหนดขึน้ภายหลงัวนัทําสญัญานีโ้ดยเร็วที่สดุเท่าที่จะเป็นไปได้ 

(2) ร่วมประชมุกําหนดรายละเอียดการทํางาน เช่น การประมาณการทราฟฟิค (Traffic) 

ค่าใช้จ่ายที่ เกิดขึน้เพื่อประโยชน์ของ
ตนเอง 

คู่สัญญาแต่ละฝ่ายมีหน้าท่ีรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการซ่อมบํารุงอุปกรณ์ในส่วนท่ีเป็น
กรรมสิทธิหรืออยู่ในความครอบครองของตนเอง คา่นํา้ คา่ไฟฟ้า และคา่ใช้จ่ายอื่น ๆ ในสว่น
ที่ใช้เพ่ือประโยชน์ของตนเอง 

การชาํระเงนิ (1) ผู้ขอเช่ือมต่อโครงข่ายจะต้องชําระเงินให้แก่ผู้ ให้เช่ือมต่อโครงข่ายภายใน 30 วนันับ
ถดัจากวนัท่ีได้รับใบเรียกเก็บเงิน 

(2) ผู้ขอเช่ือมต่อโครงข่ายจะต้องเป็นผู้ รับภาระหนีส้ญู ในกรณีท่ีผู้ขอเช่ือมต่อโครงข่ายไม่
สามารถเรียกเกบ็คา่บริการจากผู้ใช้บริการต้นทางได้ 

ดอกเบีย้ผิดนัด ร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคํานวณตัง้แต่วนัผิดนัดจนถึงวนัท่ีคู่สญัญาชําระเงินตามใบเรียกเก็บ
เงินเต็มจํานวน 

การเลิกสัญญา (1) การยกเลิกและระงบัสญัญาต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขของ กทช. 

(2) การยกเลิกหรือการระงบัการเช่ือมต่อโครงข่ายเน่ืองจากการผิดนัดชําระเงินจะต้อง
ได้รับความยินยอมจาก กทช. ก่อน 

การเปล่ียนแปลง การแก้ไข และการ
ทบทวนสัญญา 

คูส่ญัญาจะต้องพิจารณาทบทวนสญัญาอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

คูส่ญัญาทัง้สองฝ่ายอาจตกลงเปลี่ยนแปลงแก้ไขสญัญาโดยความเห็นชอบจาก กทช. เม่ือมี
เหตกุารณ์ดงัตอ่ไปนีเ้กิดขึน้  

(1) มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขกฎระเบียบด้านการกํากบัดแูลท่ีเก่ียวข้อง 

(2) มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขที่กําหนดไว้ในใบอนญุาตของแตล่ะฝ่าย 

(3) ข้อสญัญาส่วนใดส่วนหนึ่งพ้นสภาพบงัคบัหรืออยู่ในสภาพท่ีไม่เหมาะสมจะนํามาใช้
บงัคบัอีกตอ่ไป 

 



ส่วนที่ 2 

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 

 บริษัทได้สอบทานข้อมลูในแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปีฉบบันีแ้ล้วด้วยความระมดัระวงั บริษัทขอรับรองว่า 

ข้อมลูดงักล่าวถกูต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทําให้ผู้อื่นสําคญัผิด หรือไม่ขาดข้อมลูท่ีควรต้องแจ้งในสาระสําคญั นอกจากนี ้บริษัทขอ

รับรองวา่ 

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี ได้แสดงข้อมูลอย่าง

ถกูต้องครบถ้วนในสาระสาํคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว  

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลท่ีดี เพ่ือให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนท่ีเป็น

สาระสําคญัทัง้ของบริษัทและบริษัทย่อยอยา่งถกูต้องครบถ้วนแล้ว รวมทัง้ควบคมุดแูลให้มีการปฏิบติัตามระบบดงักลา่ว 

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และ

บริษัทได้แจ้งข้อมลูการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัท่ี 26 มีนาคม 2553 ต่อผู้สอบบญัชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัท

แล้ว ซึง่ครอบคลมุถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สําคญัของระบบการควบคมุภายใน รวมทัง้การกระทําท่ีมิชอบที่อาจมีผลกระทบ

ตอ่การจดัทํารายงานทางการเงนิของบริษัทและบริษัทย่อย 

ในการนี ้เพ่ือเป็นหลักฐานว่าเอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับท่ีบริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว 

บริษัทได้มอบหมายให้ นายปรีย์มน ป่ินสกุล เป็นผู้ลงลายมือช่ือกํากับเอกสารนีไ้ว้ทกุหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ นาย

ปรีย์มน ป่ินสกลุ กํากบัไว้ บริษัทจะถือวา่ไม่ใช่ข้อมลูที่บริษัทได้รับรองความถกูต้องของข้อมลูแล้วดงักลา่วข้างต้น 

 

 ช่ือ ตําแหน่ง ลายมือช่ือ 

    

    

 Mr. Knut Borgen กรรมการ    

    

    

 Mr. Tore Johnsen กรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร    

    

    

ผู้ รับมอบอํานาจ นายปรีย์มน ป่ินสกลุ ผู้ช่วยรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  

กลุม่การเงินและบญัชี 
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เอกสารแนบ 1เอกสารแนบ 1  ––  รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษัทรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษัท  

1. รายละเอียดของกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้ มีอาํนาจควบคมุ 

 

ช่ือ-นามสกลุ/ ตําแหน่ง อาย ุ(ปี) คณุวฒุทิางการศกึษา สดัสว่นการ

ถือหุ้นใน

บริษัท (%) 

ความสมัพนัธ์

ทางครอบครัว

ระหว่าง

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/ 

บริษัท/ประเภท 

ธุรกิจ 

นายบญุชยั เบญจรง

คกลุ 

(กรรมการผู้ มีอํานาจลง

นาม) / ประธาน

กรรมการ 

55 

(25 มิ.ย. 2497) 

ปริญญาเอก 

 

 

ปริญญาตรี 

 

 

อบรม 

เศรษฐศาสตร์ ดษุฎีบณัฑิต

กิตติมศกัดิ์มหาวิทยาลยั

รามคําแหง 

B.Sc.  in Management, 

Northern Illinois University, 

USA  

หลกัสตูร Role of Chairman 

Program (11/2548) สมาคม

สง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัท

ไทย 

10 

(0%) 

ไม่มี 2533-ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนูิเคชัน่ 

2533-ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บจก. เบญจจินดา โฮลดิง้ จํากดั 

2532-ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บจก. ไพรเวท พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั 

2541-ปัจจบุนั ประธาน มลูนิธิสาํนึกรักบ้านเกิด 

2544-ปัจจบุนั ประธาน ประธานสหกรณ์ร่วมด้วยช่วยกนั จํากดั 

2544-2549 กรรมการ บจก. ยไูนเตด็ ดิสทริบิวชัน่ บิซซิเนส จํากดั 

2545-2548 ประธาน มลูนิธิอนรัุกษ์นกเงือก 

 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จดัการใหญ่ บมจ. ยไูนเต็ด คอมมนูเิกชัน่ อินดสัตรี 

Mr.Sigve Brekke 

(กรรมการผู้ มีอํานาจลง

นาม) / รองประธาน

กรรมการ 

50 

(15 ธ.ค. 2502) 

 

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 

900,000 

(0.04%) 

ไม่มี ปัจจบุนั กรรมการ Unitech Wireless, India 

ปัจจบุนั กรรมการ Grameenphone, Bangladesh 

ปัจจบุนั กรรมการ DiGi, Malaysia 

ปัจจบุนั กรรมการ Telenor Pakistan 

ก.ย. 51-ปัจจบุนั กรรมการ และ Executive Vice President Telenor Group, 

Head of Region Asia 

Telenor Asia Pte. Ltd. 

ส.ค  .51- ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนูิเคชัน่ 

ก.พ. 49–ส.ค  .51  กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนูิเคชัน่ 

ก.พ. 49–ธ.ค .50  กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ยไูนเต็ด คอมมนูเิคชัน่ อินดสัตรี 

http://www.telenor.com/en/investor-relations/company-facts/business-description/unitech-wireless
http://www.telenor.com/en/investor-relations/company-facts/business-description/grameenphone
http://www.telenor.com/en/investor-relations/company-facts/business-description/digi
http://www.telenor.com/en/investor-relations/company-facts/business-description/telenor-pakistan


  

 

เอกสารแนบ 1 หน้า 2  

ช่ือ-นามสกลุ/ ตําแหน่ง อาย ุ(ปี) คณุวฒุทิางการศกึษา สดัสว่นการ

ถือหุ้นใน

บริษัท (%) 

ความสมัพนัธ์

ทางครอบครัว

ระหว่าง

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/ 

บริษัท/ประเภท 

ธุรกิจ 

 Administration  

Telemark College, Norway 

ต.ค. 48 –ก.พ.49 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  

บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนูิเคชัน่ 

บมจ. ยไูนเต็ด คอมมนูเิคชัน่ อินดสัตรี 

ก.พ.-ต.ค. 48 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนูิเคชัน่ 

2545–ม.ค. 48 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม  บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนูิเคชัน่ 

2543–ม.ค. 48 กรรมการ บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนูิเคชัน่ 

Mr. Stephen Woodruff 

Fordham / กรรมการ

อิสระ ประธานกรรมการ

กําหนดค่าตอบแทน 

กรรมการตรวจสอบ 

59 

(3 ก.พ. 2494) 

ปริญญาโท 

 

MA Jurisprudence, Oxford 

University, UK  

 

ไม่มี ไม่มี 2550 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน 

และกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนูิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 

2550 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการสรรหา บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากดั (มหาชน) 

2546 - ปัจจบุนั หุ้นสว่น Wikborg Rein 

2538 - ปัจจบุนั ประธาน Masterbulk Pte Ltd 

2541 - 2546 ที่ปรึกษา Watson, Farley & Williams 

2541 - 2543 กรรมการผู้จดัการ Argonaut Shipping Pte Ltd 

2529 - 2541 หุ้นสว่น Sinclair Roche & Temperley 

นายจลุจติต์ บณุยเกตุ   /

กรรมการอิสระ  ประธาน

คณะกรรมการตรวจสอบ  

กรรมการกําหนด

ค่าตอบแทน 

66 

(27 ก.ย. 2486) 

 

ปริญญาโท 

 

ปริญญาตรี 

 

อบรม 

รัฐศาสตร์มหาบณัฑิต 

Kent State University, USA 

นิตศิาสตร์บณัฑิต  

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

หลกัสตูร Director 

Accreditation Program 

(DAP) (38/2005)โดยสมาคม

สง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัท

ไทย (IOD) 

ไม่มี ไม่มี 2549  - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ 

กรรมการกําหนดค่าตอบแทน  

บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนูิเคชัน่ 

2547 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บมจ. เอกรัฐ เอนจเินียร่ิง 

2547 - ปัจจบุนั รองประธานกรรมการบริหาร บจก. คิงพาวเวอร์ อินเตอร์เนชัน่แนลกรุ๊ป 

2543 - ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนูิเคชัน่ 

2541 - 2546 กรรมการอํานวยการ บจก. ไทยออยล์ เพาเวอร์ 

2541 - 2546 กรรมการอํานวยการ บจก. ไทยออยล์ 

2537 - 2541 รองกรรมการอํานวยการ บจก. ไทยออยล์ 

นายสนุทร โภคา

ชยัพฒัน์   / กรรมการ

อิสระ  กรรมการ

ตรวจสอบ  กรรมการ

กําหนดค่าตอบแทน 

72 

(1 ต.ค. 2480) 

ปริญญาตรี 

 

 

อบรม 

นิตศิาสตร์บณัฑิต 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

หลกัสตูร Director 

Accreditation Program 

(DAP) (48/2005)โดยสมาคม

ไม่มี ไม่มี 2548 - ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) 

2547 - ปัจจบุนั ที่ปรึกษา บริษัท ไฟว์สตาร์ โปรดกัชัน่ จํากดั 

2543 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกําหนด

ค่าตอบแทน 

บริษัท โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนูิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 

2517 - ปัจจบุนั ที่ปรึกษา บริษัท บางกอก เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากดั 



  

 

เอกสารแนบ 1 หน้า 3  

ช่ือ-นามสกลุ/ ตําแหน่ง อาย ุ(ปี) คณุวฒุทิางการศกึษา สดัสว่นการ

ถือหุ้นใน

บริษัท (%) 

ความสมัพนัธ์

ทางครอบครัว

ระหว่าง

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/ 

บริษัท/ประเภท 

ธุรกิจ 

สง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัท

ไทย (IOD) 

2544 - 2545 ประธานกรรมการบริหาร บริษัท การบินไทย จํากดั (มหาชน) 

2537 - 2538 ประธานกรรมการ การรถไฟแห่งประเทศไทย 

2537 - 2538 กรรมการ องค์การโทรศพัท์แห่งประเทศไทย 

(ปัจจบุนัช่ือ บริษัท ทีโอที จํากดั (มหาชน)) 

Mr.Knut Borgen 

(กรรมการผู้ มีอํานาจลง

นาม) / กรรมการ 

49 

(8 ต.ค. 2503) 

ปริญญาโท 

 

 

ปริญญาตรี 

 

 

อบรม 

Master of Business 

Administration, 

University of Michigan, USA 

B.A. Economics,  

San Jose State University, 

USA  

หลกัสตูร Director 

Certification Program 

(DCP123/2009)  - English 

Programโดยสมาคมสง่เสริม

สถาบนักรรมการบริษัทไทย 

(IOD) 

ไม่มี ไม่มี 2553 - ปัจจุบุนั กรรมการ Grameenphone Ltd 

2552 - ปัจจบุนั กรรมการ Telenor Pakistan Ltd 

2551 - ปัจจบุนั กรรมการ Telenor Asia Pte Ltd 

2549 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนูิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 

2549 - ปัจจบุนั Director and Senior Vice President, Business 

Development 

Telenor Asia (ROH) Ltd 

2548 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ไทย เทลโค โฮลดิง้ส์ จํากดั 

2547 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท โบเลโร จํากดั 

Mr. Knut Snorre Bach 

Corneliussen / 

กรรมการ 

กรรมการกําหนด

ค่าตอบแทน 

 

37 

(1 มี.ค.2515) 

Ex-MBA 

 

 

 

 

 

ปริญญาโท 

 

 

 

ปริญญาโท 

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 

ไม่มี ไม่มี ปัจจบุนั กรรมการ Grameenphone, Bangladesh 

ม.ค. 51- ปัจจบุนั กรรมการ และกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนูิเคชัน่ 

2551 - ปัจจบุนั Senior Advisor in Business development Telenor, ASA 

2548 - 2551 Senior Advisor in the mobile operations division Telenor, ASA 

2546 - 2548 Operational Manager Telenor, Nordic 

2545 - 2546 Chief Technology Officer Paradial, Norway 

2544 - 2545 Project Office Manager for a design unit in Stockholm Ericsson, Sweden 

http://www.telenor.com/en/investor-relations/company-facts/business-description/grameenphone


  

 

เอกสารแนบ 1 หน้า 4  

ช่ือ-นามสกลุ/ ตําแหน่ง อาย ุ(ปี) คณุวฒุทิางการศกึษา สดัสว่นการ

ถือหุ้นใน

บริษัท (%) 

ความสมัพนัธ์

ทางครอบครัว

ระหว่าง

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/ 

บริษัท/ประเภท 

ธุรกิจ 

 

 

 

 

ปริญญาตรี 

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) 

2539 - 2544 Global Product Manager for IP Multimedia servers Ericsson, Norway 

นายสมพล  จนัทร์

ประเสริฐ / กรรมการ 

57 

(17 มิ.ย. 2495) 

ปริญญาโท 

 

ปริญญาโท 

 

ปริญญาตรี 

 

ปริญญาบตัร 

ปริญญาบตัร 

 

 

บริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

วิศวกรรมไฟฟ้า 

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

วิศวกรรมไฟฟ้า 

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

วิทยาลยัปอ้งกนัราชอาณาจกัร 

หลกัสตูรการบริหารงานภาครัฐ

และ กฎหมายมหาชน 

วิทยาลยัการเมืองการปกครอง 

สถาบนัพระปกเกล้า 

ไม่มี ไม่มี ก.ค  .49 - ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนูิเคชัน่ 

ก.พ.52-ปัจจบุนั 

 

รักษาการ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ (สายงานธุรกิจ

การตลาด) 

บมจ. กสท โทรคมนาคม 

มิ.ย.51-ปัจจบุนั รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ (สายงานธุรกิจบรอดแบนด์) บมจ. กสท โทรคมนาคม 

มี.ค  .50- มิ.ย  .51  ที่ปรึกษาอาวโุส ระดบั13 บมจ. กสท โทรคมนาคม 

ก.ค. 49 – มี.ค. 50 รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ (สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ) บมจ. กสท โทรคมนาคม 

พ.ค. 48–ธ.ค.48 รักษาการ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ (สายงานตลาดและการ

ขาย) 

บมจ. กสท โทรคมนาคม 

เม.ย. 48–มิ.ย.49 รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ (สายงานร่วมกิจการ) บมจ. กสท โทรคมนาคม 

มี.ค.47–เม.ย.48 รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ (สายงานกลยทุธ์องค์กร) บมจ. กสท โทรคมนาคม 

Mr.Tore Johnsen  

(กรรมการผู้ มีอํานาจลง

นาม) /  กรรมการและ

ประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร 

61 

(3 ก.พ. 2491) 

ปริญญาโท 

 

International 

Business 

Management 

Master of Science, 

University of Trondheim 

Norwegian School of 

Economics and Business 

Administration 

ไม่มี ไม่มี ก.ย. 51-ปัจจบุนั กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.โทเทิล่ แอ็คเซส็ คอมมนูิเคชัน่ 

ส.ค. 47–ส.ค. 51 Chief Executive Officer Telenor Pakistan Pvt Ltd, Pakistan 

ก.พ. 44–ส.ค. 47 Chief Executive Officer DiGi Telecomunications Sdn Bhd, Malaysia 

ม.ค. 43–ก.พ. 44 General Manager Corporate Strategy Digi Telecomunications Sdn Bhd, Malaysia 

ก.ย. 42-ธ.ค. 42 Support to Telenor Acquisition activities in Asia Telenor Asia Pte Ltd, Singapore 

2537 - 2542 Project Director Telenor International, Mobility 

Mr.Charles Terence 

Woodworth 

44 

(21 พ.ค. 2508) 

ปริญญาตรี 

 

 

LLB (Honours), Queen Mary 

College, University of 

London 

ไม่มี ไม่มี 2552 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนูิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 

2549 - ปัจจบุนั Managing Director Telenor Asia Pte Ltd 

2549 - ปัจจบุนั กรรมการ Telenor Asia (ROH) Ltd 
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ช่ือ-นามสกลุ/ ตําแหน่ง อาย ุ(ปี) คณุวฒุทิางการศกึษา สดัสว่นการ

ถือหุ้นใน

บริษัท (%) 

ความสมัพนัธ์

ทางครอบครัว

ระหว่าง

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/ 

บริษัท/ประเภท 

ธุรกิจ 

อบรม หลกัสตูร Financial 

Statements Demystified for 

Directors (FFD1/2009 

English Program) โดย

สมาคมสง่เสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

2544 - ปัจจบุนั Legal Director Telenor Asia Pte Ltd 

ก่อนปี 2544  Private legal practice 

นางพตัราภรณ์ สโิรดม / 

รองประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร กลุม่ People 

38 

(28 ม.ค.2515) 

ปริญญาโท 

 

 

 

ปริญญาตรี 

 

Master of  Business 

Administration, The George 

Washington University, 

Washington DC, USA 

เศรษฐศาสตร์บณัฑิต 

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ไม่มี ไม่มี ก.พ. 49 - ปัจจบุนั รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร กลุม่ People  บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนูิเคชัน่ 

2545 - 2549 Head of Investor Relations บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนูิเคชัน่ 

2543 - 2545 Investor Relations and Business Analyst บมจ.ผลิตไฟฟ้า 

 

2539 - 2542 Economic Officer, Office of Economic and Financial 

Affairs 

Royal Thai Embassy in Washington DC 

Mr. Terje Borge / รอง

ประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร กลุม่การเงินและ

บญัชี 

44 

(23 ก.ค.2508) 

ปริญญาโท Master of Science in 

Business Administration, 

the Norwegian School of 

Economics and Business 

Administration, Norway 

ไม่มี ไม่มี 2550 - ปัจจบุนั รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร กลุม่การเงินและบญัชี บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนูิเคชัน่ 

2548 - 2550 Director Business Development Telenor Asia 

2544 - 2548 Senior Vice President Telenor International Mobile 

2543 - 2544 Senior Vice President Corporate Development Dyno Nobel 

2540 - 2542 Senior Vice President Finance & Strategy Dyno Industrier 

2537 - 2540 Corporate Controller Dyno Industrier 

นายปรีย์มน ป่ินสกลุ / 

ผู้ช่วยรองประธาน

เจ้าหน้าที่บริหาร กลุม่

การเงินและบญัชี 

53 

(18 พ.ย.2499) 

 

ปริญญาโท 

 

ปริญญาโท 

 

ปริญญาตรี 

 

สาขาบริหารธุรกิจ 

University of Detroit, USA 

Master of Arts (Economics) 

University of Detroit, USA. 

พาณิชยศาสตร์และการบญัชี 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ไม่มี ไม่มี 2548-ปัจจบุนั ผู้ช่วยรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่ การเงินและบญัชี บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนูิเคชัน่ 

2546-2548 รองประธานเจ้าหน้าทีก่ารเงินและบญัชี & Controller บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนูิเคชัน่ 

2544-2546 รองประธานเจ้าหน้าทีก่ารเงินและบญัชี สายงานบญัชี บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนูิเคชัน่ 

2543-2544 ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการและผู้อํานวยการฝ่ายบญัชี บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนูิเคชัน่ 

2542-2543 ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการและผู้อํานวยการฝ่าย CSU บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนูิเคชัน่ 

2539-2542 ผู้อํานวยการฝ่าย CSU บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนูิเคชัน่ 

2537-2539 ผู้อํานวยการฝ่ายบญัชี บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนูิเคชัน่ 
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ช่ือ-นามสกลุ/ ตําแหน่ง อาย ุ(ปี) คณุวฒุทิางการศกึษา สดัสว่นการ

ถือหุ้นใน

บริษัท (%) 

ความสมัพนัธ์

ทางครอบครัว

ระหว่าง

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/ 

บริษัท/ประเภท 

ธุรกิจ 

2535-2537 ผู้อํานวยการฝ่ายการเงินและบญัชี บจก. โฟนพ้อยต์ (ประเทศไทย) 

นายธนา เธียรอจัฉริยะ / 

รองประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร กลุม่พาณิชย์ 

41 

(16 ก.พ.2512) 

ปริญญาโท 

 

 

ปริญญาตรี 

Master of Business 

Administration, Washington 

State University, USA 

เศรษฐศาสตร์บณัฑิต 

(เกียรตนิิยมอนัดบั 2) 

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ไม่มี ไม่มี 2548 - ปัจจบุนั รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร กลุม่พาณิชย์ บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนูิเคชัน่ 

2547 - 2548 ผู้อํานวยการกลุม่ Business Unit II บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนูิเคชัน่ 

2546 ผู้อํานวยการกลุม่งาน Prepaid Business Unit บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนูิเคชัน่ 

2545 ผู้อํานวยการกลุม่งาน Product & Service บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนูิเคชัน่ 

2544 ผู้อํานวยการฝ่าย Consumer Product Management บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนูิเคชัน่ 

2543 ผู้อํานวยการกลุม่ Convergence บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนูิเคชัน่ 

2539 - 2543 ผู้อํานวยการฝ่าย Corporate Finance บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนูิเคชัน่ 

2534 - 2539 ผู้ช่วยผู้อํานวยการ Investment Banking Group บริษัทหลกัทรัพย์เอกธํารง จํากดั 

Mr.Rolf Marthinusen / 

รองประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร กลุม่เทคโนโลย ี

55 

(08 พ.ย.2498) 

ปริญญาโท 

 

 

ปริญญาตรี 

Electronic and Computer 

Engineering, Ostfold 

College of Engineering 

Electronics, the Norwegian 

University of Science and 

Technology, Norway 

 

ไม่มี ไม่มี ก.ย. 50 - ปัจจบุนั รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารกลุม่เทคโนโลย ี บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนูเิคชัน่ 

ส.ค. 47 - 2550 รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารกลุม่เทคโนโลย ี Maxis, Malaysia 

มิ.ย. 45 - 2547 ผู้ช่วยรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่เทคโนโลย ี บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนูิเคชัน่ 

ม.ค. 44 - พ.ค. 45 Senior Vice President for Network & Technology Telenor’s Mobile Operations in Europe and Asia 

ส.ค. 43 - พ.ค. 45 กรรมการ Stavtelesot, Russia 

เม.ย. 39 - 2543 GSM Project Manager, Norconsult Telematics Saudi Telecom, Saudi Arabia 

2536 - 2539 Head of the Network Planning Department Telenor Mobile 

น.ส. ทิพยรัตน์ แก้วศรีงาม 

/ รองประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร กลุม่ลกูค้า 

40 

(12 พ.ค. 2512) 

ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ,  Saint Louis 

University, Missouri, USA 

ไม่มี ไม่มี ก.พ. 51 - ปัจจบุนั รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร กลุม่ลกูค้า บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนูิเคชัน่ 

ก.พ. 50 - ม.ค. 51 หวัหน้าสายงาน การจดัการโครงการทางด้านกลยทุธ์ บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนูิเคชัน่ 

เม.ย. 46 - ม.ค. 50 ผู้ช่วยผู้อํานวยการ ฝ่ายผลติภณัฑ์และช่องทางการบริการ ธนาคาร กรุงเทพ (จํากดั) มหาชน 

ก.พ. 41 - มี.ค. 46 Marketing Specialist, Asia-Pacifi c Marketing Practice McKinsey and Company (Thailand) 

Mr. Roar Wiik 

Andreassen / รอง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

ฝ่ายกลยทุธ์ และ พฒันา

42 

(14 ก.ย. 2510) 

ปริญญาโท 

 

 

 

Master of Business and 

Administration in Accounting 

and Tax Law, the Norwegian 

School of Management, BI 

ไม่มี ไม่มี ม.ค. 52 - ปัจจบุนั รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร ฝ่ายกลยทุธ์ และพฒันาธุรกิจ บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนูิเคชัน่ 

2550 - 2551 กรรมการ, บมจ. โทเทิล่ แอ็คเซ็ส คอมมนูิเคชัน่ 

Senior Vice President, Corporate Development 

Telenor Asia (ROH) Ltd. 

2547 - 2550 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Telenor Real Estate, Norway 
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ช่ือ-นามสกลุ/ ตําแหน่ง อาย ุ(ปี) คณุวฒุทิางการศกึษา สดัสว่นการ

ถือหุ้นใน

บริษัท (%) 

ความสมัพนัธ์

ทางครอบครัว

ระหว่าง

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/ 

บริษัท/ประเภท 

ธุรกิจ 

ธุรกิจ  

ปริญญาตรี 

Sandvika, Norway 

Business Economics (part 

time courses), Harstad 

University College, Norway 

2547 รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารกลุม่การเงิน Avinor Group, Norwegian Air Traffi c and Air 

Management, Norway 

2543 - 2547 กรรมการ Telenor Group Finance, Norway 

2539 - 2543 Manager KPMG Consulting AS, Norway 

2537 Research Assistant the Norwegian School of Management, Norway 

2535 - 2537 IT Coordinator ABS & SGP Pumper, Norway 

หมายเหตุ จํานวนหุ้นทีถื่อได้นบัรวมหุ้นของคู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะไว้แล้ว ณ วนัที่ 2 มีนาคม 2553 

หมายเหต ุ (1) สําหรับตําแหน่งกรรมการ ให้ระบปุระเภทของกรรมการด้วย เช่น กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามผกูพนับริษัทตามที่กําหนดในหนงัสือรับรอง 

 (2) ให้ระบคุณุวฒุทิางการศกึษาสงูสดุ โดยระบวุิชาเอก วชิาโท ช่ือคณะและสถาบนัการศกึษา การอบรมเก่ียวกบับทบาทหน้าทีแ่ละทกัษะของการเป็นกรรมการ (เช่น การอบรมจากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)) 

 (3) ให้นบัรวมหุ้นของคูส่มรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะด้วย 

 (4) ให้ระบถุึงความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารด้วยกนั โดยความสมัพนัธ์ทางครอบครัว หมายถึง ความสมัพนัธ์ทางสายโลหติ ความสมัพนัธ์โดยการสมรส 

และความสมัพนัธ์โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย  ทัง้นี ้ให้ระบเุฉพาะความสมัพนัธ์ลาํดบั บิดา มารดา คู่สมรส บตุร พ่ีน้อง ลงุ ปา้ น้า อา รวมทัง้ คู่สมรส และบตุร ของบคุคลดงักลา่ว 

 (5)  ให้ระบปุระสบการณ์เฉพาะทีเ่ก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 
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2. ข้อมลูการดํารงตําแหนง่ของผู้บริหาร และผู้ มีอํานาจควบคมุในบริษัท บริษัทย่อย 

บริษัทร่วม บริษัทที่เก่ียวข้อง(ณ สิน้ปี 2552) 

                      

  บริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
บริษัทที่เก่ียวข้อง 

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 33 

นายบญุชยั  เบญจรงคกลุ X                                      / /         
 

X / / / X      / 

Mr. Tore Johnsen //                                                 
 

                

Mr. Sigve Brekke /                                               / /                 

Mr. Knut Borgen /                                               /  /                 

Mr. Knut Snorre Bach Corneliussen /                                                 
 

                

Mr. Charles Terence  Woodworth / 
                       

/ / 
      

 
 

Mr. Stephen Woodruff Fordham /                                                 
 

                

นายจลุจติต์  บญุยเกต ุ /                                                 
 

            //   

นายสมพล จนัทร์ประเสริฐ /                                                 
 

                

นายสนุทร  โภคาชยัพฒัน์ /                                                 
 

                

Mr. Rolf Marthinusen ///                  /                               
 

                

Mr. Terje Borge ///                  /                               
 

                

นายปรีย์มน  ป่ินสกลุ ///   / / /   / / / 
 

/   /                         
 

                

นายธนา  เธียรอจัฉริยะ ///                         /                       
 

                

นางพตัราภรณ์ สโิรดม ///                                                 
 

                

นางสาวทิพยรัตน์ แก้วศรีงาม ///                                                 
 

                

Mr. Roar Wiik Andreassen ///                                                 
 

                

 

หมายเหต ุ  X = ประธานกรรมการ   / = กรรมการ   // = กรรมการบริหาร   /// = ผู้บริหาร 
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1 = บริษัท เวิลด์โฟน ชอ็ป จํากดั 

 

8 = บริษัท ดีแทค อินเตอร์เนต เซอร์วิส จํากดั 15 = บริษัท ฟรีเควนซี่ มีเดีย จํากดั 

(เลิกดาํเนนิกิจการแล้วและอยู่ระหวา่งขัน้ตอนการ

ชําระบญัชี) 

21 = บริษัท เทเลนอร์ โกลบอล เซอร์วิส เอเอส** 28 = บริษัท ไพรเวท พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั 

2 = บริษัท แทค พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั 

 

9 = บริษัท ดีแทค เนทเวอร์ค จํากดั 16 = บริษัท ยไูนเต็ด ดสิทริบิวชัน่ บิซซิเนส จํากดั 22 = บริษัท เทเลนอร์ เอเอสเอ** 29 = บริษัท สํานกัขา่ว ไอ.เอน็.เอ็น จํากดั     

(ช่ือเดิม บริษัท สํานกัขา่ว ไอ.เอ็น.เอน็ (ประเทศ

ไทย) จํากดั) 

3 = บริษัท อีสเทิร์น บิช จํากดั     

 

10 = บริษัท ดแีทค บรอดแบรนด์ จํากดั 17 = บริษัท ยไูนเต็ดเทเลคอม เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส

เซส จํากดั 

23 = บริษัท เทเลนอร์ คอนซลัท์ เอเอส** 30 = บริษัท เศรษฐกิจร่วมด้วยช่วยกนั จํากดั 

4 = บริษัท แทค เซอร์วสิ จํากดั 

 

11 = บริษัท ยไูนเต็ดคอมมนูิเกชัน่ อินดสัตรี 

จํากดั (มหาชน) 

18 = บริษัท ยไูนเต็ด อนิฟอร์เมชัน่ ไฮเวย์ จํากดั 24 = บริษัท เทเลนอร์ เอเชีย พีทอีี แอลทดีี** 31 = บริษัท เอกราย จํากดั 

5 = บริษัท แทค ไฟแนนซ์ บี.วี.** 

 

12 = บริษัท เพย์สบาย จํากดั 19 = บริษัท ห้องเย็นและการเกษตรสากล จํากดั 25= บริษัท เทเลนอร์ เอเชีย (อาร์ โอ เอช) จํากดั 32 = บริษัท คงิ เพาเวอร์ สวุรรณภมิู จํากดั 

6 = บริษัท วิภาวดี ออฟฟิต บิลดิง้ จํากดั 

 

13 = บริษัท แฟต ดีกรี จํากดั 20 = บริษัท คอนเนควนั จํากดั 26 = บริษัท เบญจจินดา โฮลดิง้ จํากดั 33 = บริษัท บีบี แอสเซ็ทส์ แมเนจเม้นท์ จํากดั 

7 = บริษัท พบับลิค เรดโิอ จํากดั 

 

14 = บริษัท ครีเอ้ จํากดั  27 = บริษัท บางแสนทาวน์เฮ้าส์ จํากดั  

 

* ข้อมลู ณ วนัที่ 31ธนัวาคม 2552 

** บริษัทที่จดทะเบียนในต่างประเทศ 



เอกสารแนบ เอกสารแนบ 22  ––  รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อยย่อย  

 

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

Mr. Gunnar Bertelsen             / / 
 

          

Mr.Terje Borge 
        

/ 
     

Mr. Rolf Marthinusen 
        

/ 
     

นายธนา เธียรอจัฉริยะ                         /   

นายปรีย์มน ป่ินสกลุ   / / /   / / / 
 

/   /     

นางวีระนชุ กมลยะบตุร 
        

/ 
     

นายปกรณ์ พรรณเชษฐ์                           / 

นายอมฤต ศขุะวณิช                   
 

  
 

/   

นายวรรษิษฐ์ ไสยวรรณ 
        

/ 
     

นางสาวอนงค์ พานิชเจริญนาน   / / / / /             / / 

Mr.Andrew Marcus Mcbean 
         

/ 
 

/ 
  

Orangefield Trust (Nederland) B.V.          /                   

นายชเยนทร์ คาํนวณ                         /   

นายวาสนพงศ์ วิชยัยะ                         /   

นายณฐัชยั อึง๊ศรีวงศ์                           / 

นาย ไพโรจน์ บวัเผื่อน 
             

/ 

นาย ทนิกร เทยีนประทมุ 
 

                         / 

นายพฤหสั ไชยราช                     /       

นายเวชยทุธ แสงประสทิธ์ิ                     /       

นายธรรมนญู อิ่มทัว่                     /       

นางสาวจริยา อศัวเพชรกลู                     /       

นางสาวกาญจนา เที่ยงสตัย์                     /       

นายสพุมิตร กองเพ็ชร / 
             

 

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

 

1 = บริษัท เวิลด์โฟน ชอ็ป จํากดั 

 

8 = บริษัท ดีแทค อินเตอร์เนต เซอร์วิส จํากดั 

2 = บริษัท แทค พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั 

 

9 = บริษัท ดีแทค เนทเวอร์ค จํากดั 



  

 

เอกสารแนบ 1 หน้า 2  

3 = บริษัท อีสเทิร์น บิช จํากดั     

 

10 = บริษัท ดแีทค บรอดแบรนด์ จํากดั 

4 = บริษัท แทค เซอร์วสิ จํากดั 

 

11 = บริษัท ยไูนเต็ดคอมมนูิเกชัน่ อินดสัตรี 

จํากดั (มหาชน) 

5 = บริษัท แทค ไฟแนนซ์ บี.วี.** 

 

12 = บริษัท เพย์สบาย จํากดั 

6 = บริษัท วิภาวดี ออฟฟิต บิลดิง้ จํากดั 

 

13 = บริษัท แฟต ดีกรี จํากดั 

7 = บริษัท พบับลิค เรดโิอ จํากดั 

 

14 = บริษัท ครีเอ้ จํากดั 

 

* ข้อมลู ณ วนัที่ 31ธนัวาคม 2552 

** บริษัทที่จดทะเบียนในต่างประเทศ 
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	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการประกอบด้วย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการเงินและบัญชี รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม People ผู้ช่วยรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการเงินและบัญชี ผู้อำนวยการสายงาน Financial Operations และผู้อำนวยก...
	คณะกรรมการพิจารณาการลงทุนประกอบด้วย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มเทคโนโลยี รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการเงินและบัญชี และผู้ช่วยรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการเงินและบัญชี ทำหน้าที่พิจารณาและอนุมัติในกรณีที่เห็นสมควรใน...
	คณะกรรมการทรัพย์สินบริษัทประกอบด้วย รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม People ผู้ช่วยรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการเงินและบัญชี และผู้อำนวยการสายงานกฎหมาย ทำหน้าที่พิจารณาในเบื้องต้นเกี่ยวกับความสำคัญของการจำหน่าย การทำลาย และการตัดจำหน่ายทรัพย์สินขอ...
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	คณะกรรมการคัดเลือกผู้จำหน่าย (ไม่รวมโครงข่าย/โทรศัพท์เคลื่อนที่/โครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ/โปรแกรม) ประกอบด้วย รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการเงินและบัญชี ผู้ช่วยรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการเงินและบัญชี ผู้อำนวยการสายงานจัดซื้อ และผู้อ...
	คณะผู้บริหารของบริษัทประกอบด้วยผู้บริหารทั้งหมด 8 ท่าน ดังนี้
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	ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทประกอบด้วยเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายเดือน (ปัจจุบันบริษัทไม่มีค่าตอบแทนในรูปหุ้นให้แก่กรรมการของบริษัท) ในปี 2552 ค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 5,365,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
	ค่าตอบแทนของกรรมการดังกล่าวข้างต้นต่ำกว่า 250,000 สิงคโปร์ดอลล่าร์ และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ไม่มีพนักงานอื่นใดที่เป็นญาติของกรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนรายปีจากบริษัทสูงกว่า 150,000 สิงคโปร์ดอลล่าร์
	ค่าตอบแทนของผู้บริหารของบริษัทประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ปัจจุบันบริษัทไม่มีค่าตอบแทนในรูปหุ้นให้แก่ผู้บริหารของบริษัท) ในปี 2552 ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารของบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 86,995,915 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
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