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คาํนิยาม 

กทช. คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร

คลื่นความถ่ีและกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ

โทรคมนาคม พ.ศ. 2543 

ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

กสท บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากดั (มหาชน) (เดิมคือการสื่อสารแห่งประเทศไทย) 

กสทช. คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม

แห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบ

กิจการวิทยกุระจายเสียง วิทยโุทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 

กสช. คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์แห่งชาติ 

การกาํกับดูแลภายใต้กฎหมายเดมิ การกํากบัดแูลการประกอบกิจการโทรคมนาคมก่อนการประกาศใช้ พรบ. องค์กร

จดัสรรคลื่นความถ่ี 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. เร่ืองการขอความเห็นชอบสัญญาอันเก่ียวเน่ืองกับการประกอบ

กิจการโทรคมนาคมที่ทํากบัรัฐบาลตา่งประเทศ องค์กรระหวา่งประเทศ และบคุคล

ที่อยู่ในตา่งประเทศ พ.ศ. 2549 

พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 (รวมถึงฉบับแก้ไข

เพ่ิมเติม) 

พรบ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พระราชบญัญติัการประกอบธุรกิจของคนตา่งด้าว พ.ศ. 2542 



 

พรบ. การให้เอกชนเข้าร่วมงาน พระราชบญัญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดําเนินงานในกิจการของรัฐ 

พ.ศ. 2535 

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

พรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงฉบับแก้ไข

เพ่ิมเติม) 

พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ี พระราชบญัญติัองค์กรจดัสรรคลื่นความถ่ีและกํากบักิจการวิทยกุระจายเสียง วิทยุ

โทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2543 หรือพระราชบญัญัติองค์กรจัดสรร

คลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และ

กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 (แล้วแตก่รณี) 

ไพรเวท พร็อพเพอร์ตี ้ บริษัท ไพรเวท พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั 

โมโตโรล่า บริษัท โมโตโรลา่ (ประเทศไทย) จํากดั 

ยูคอม บริษัท ยไูนเต็ด คอมมนูิเกชัน่ 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 ข้อตกลงระหว่างองค์การโทรศพัท์แห่งประเทศไทยกบัการสื่อสารแห่งประเทศ ไทย 

เร่ือง การเช่ือมโยงโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2537 และ

บันทึกข้อตกลงระหว่างการสื่อสารแห่ง ประเทศไทยกับบริษัท ลงวันท่ี 22 

กมุภาพนัธ์ 2537 

ข้อตกลงการเช่ือมโยงโครงข่าย พ.ศ. 2544 ข้อตกลงเร่ืองการคิดค่าเช่ือมโยงโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนท่ีแบบใช้บัตรจ่ายเงิน

ล่วงหน้า (Prepaid Card) ของบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิ เคชั่น จํากัด 

(มหาชน) ลงวนัที่ 2 เมษายน 2544 

สัญญาร่วมการงาน สัญญาให้ดําเนินการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่าระหว่าง กสท. และ

บริษัท ลงวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2533 สญัญาแก้ไขเพ่ิมเติมสญัญาให้ดําเนินการ

ให้บริการวิทยคุมนาคมระบบเซลลลู่า ครัง้ท่ี 1/2536 ระหว่าง กสท. และบริษัท ลง

วนัที่ 23 กรกฎาคม 2536 สญัญาแก้ไขเพ่ิมเติมสญัญาให้ดําเนินการให้บริการวิทยุ

คมนาคมระบบเซลลูล่า ครัง้ท่ี 2/2539 ระหว่าง กสท. และบริษัท ลงวันท่ี 20 

มิถุนายน 2539 และสัญญาแก้ไขเพ่ิมเติมสัญญาให้ดําเนินการให้บริการวิทยุ

คมนาคมระบบเซลลูล่า ครัง้ท่ี 3/2539 ระหว่าง กสท. และบริษัท ลงวันท่ี 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 ซึ่งเป็นบริษัทย่อยท่ีตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศสิงคโปร์ถือหุ้ นร้อยละ 100 ทําหน้าท่ีให้บริการในการชําระราคาและส่ง

มอบหลักทรัพย์ ประกันการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ รับฝากและถอน

หลกัทรัพย์ รวมทัง้ให้บริการทําธุรกรรมอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัหลกัทรัพย์ 

Churn Rate อตัราส่วนจํานวนเลขหมายท่ีออกจากระบบต่อจํานวนเลขหมายเฉลี่ยทัง้หมดใน

ระบบ 

EDGE Enhanced Data-Rates for GSM Evolution ซึ่งเป็นมาตรฐานของเทคโนโลยีการ

รับสง่ข้อมลูเช่นเด่ียวกบัระบบ GPRS แตมี่ความเร็วสงูกวา่ระบบ GPRS 

GPRS General Packet Radio Service ซึ่งเป็นมาตรฐานของเทคโนโลยีการรับส่งข้อมลู

สําหรับโทรศพัท์เคลื่อนที่ในระบบ GSM 

GSM Global System for Mobile Communications ซึ่งเป็นมาตรฐานของเทคโนโลยี

โทรศพัท์มือถือที่ได้รับความนิยมมากที่สดุ 

IMEI International Mobile Equipment Identity ซึง่เป็นรหสัประจําโทรศพัท์เคลื่อนทีแ่ต่

ละเคร่ือง 

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 ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการรับส่ง

ข้อมลูแบบไร้สายความเร็วสงูรุ่นใหม่ (WMAN) ท่ีสามารถครอบคลมุพืน้ท่ีให้บริการ

ได้มากกวา่เทคโนโลยี Wi-Fi  

 



บริษัท โทเท่ิล แอค็เซ็ส คอมมนูิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) สว่นที่ 1 บริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์ 

 

 

หน้า 1 

ส่วนที่ 1 

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ 

 

1 ข้อมูลทั่วไป 

1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท 

ช่ือบริษัท : บริษัท โทเท่ิล แอค็เซ็ส คอมมนิูเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 

สถานท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ : เลขท่ี 319 อาคารจตัรัุสจามจรีุ ชัน้ 22-41 ถนนพญาไท แขวงปทมุวนั  

เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

ประเภทธุรกิจ : ดําเนินธุรกิจให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนที่ในย่านความถ่ี 800 เมกะเฮิรตซ์ และ 

1800 เมกะเฮิรตซ์ 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107538000037 (เลขทะเบยีนเดิม บมจ. 526) 

โทรศพัท์ : +66 2202 8000 

โทรสาร : +66 2202 8929 

เว็บไซต์ : www.dtac.co.th 

ชนิดของหุ้น : หุ้นสามญั 

จํานวนหุ้นทัง้หมด : 2,367,811,000 หุ้น 

1.2 นายทะเบียนหลักทรัพย์ในประเทศไทย 

ช่ือนายทะเบียน : บริษัทศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 

สถานท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ : 62 อาคารตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย 

กรุงเทพมหานคร 10110 

โทรศพัท์ : +66 2229 2800 

โทรสาร  +66 2654 5427 

ลกูค้าสมัพนัธ์ : +66 2229 2888 

เว็บไซต์ : www.tsd.co.th 

1.3 นายทะเบียนหลักทรัพย์ในประเทศสิงคโปร์ 

ช่ือนายทะเบียน : Boardroom Limited 

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

โทรศพัท์ : +65 6536 5355 

โทรสาร : +65 6536 1360 

เว็บไซต์ : www.boardroomlimited.com 



บริษัท โทเท่ิล แอค็เซ็ส คอมมนูิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) สว่นที่ 1 บริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์ 

ข้อ 1 ข้อมลูทัว่ไป 

 

หน้า 2 

1.4 นายทะเบียนหุ้นกู้ 

ช่ือนายทะเบียนหุ้นกู้ : ธนาคารกสิกรไทย จํากดั (มหาชน)  

สถานท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ : 1 ซอยกสกิรไทย ถนนราษฎร์บรูณะ แขวงราษฎร์บรูณะ เขตราษฎร์บรูณะ 

กรุงเทพมหานคร 10140 

โทรศพัท์ : +66 2470 1994 / 2470 6662 

โทรสาร : +66 2470 1998 

1.5 ผู้สอบบัญชี 

ช่ือผู้สอบบญัชี : นางก่ิงกาญจน์ อศัวรังสฤษฎ์ (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4496) 

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 

1.6 ข้อมูลของนิตบิุคคลที่บริษัทถือหุ้นตัง้แต่ร้อยละ 10  ของจาํนวนหุ้นที่จาํหน่ายได้แล้วทัง้หมดของนิตบิุคคลนัน้ 

ลาํดับ ชื่อและข้อมูลบริษัท ประเภทธุรกิจ ประเภทหุ้น 
จาํนวนหุ้นที่ถือ 

(ร้อยละ) 
จาํนวนหุ้น 
ทัง้หมด 

1.6.1 บริษัท ดีแทค อินเตอร์เนต เซอร์วสิ 
จาํกัด 

    

 เลขที่ 319 อาคารจตัรัุสจามจรีุ ชัน้ 28 

ถนนพญาไท แขวงปทมุวนั  

เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

โทรศพัท์ +66 2202 8000 

โทรสาร +66 2202 8885 

เลขทะเบียนบริษัท 0105549034467 

ให้บริการอินเตอร์เนต  

(ยงัไมไ่ด้ดําเนินกิจการ) 

หุ้นสามญั 99.99 10,000 

1.6.2 บริษัท ดีแทค เนทเวอร์ค จาํกัด     

 เลขที่ 319 อาคารจตัรัุสจามจรีุ ชัน้ 28 

ถนนพญาไท แขวงปทมุวนั  

เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

โทรศพัท์ +66 2202 8000 

โทรสาร +66 2202 8885 

เลขทะเบียนบริษัท 0105549034548 

ให้บริการโทรศพัท์

ทางไกลระหวา่งประเทศ 

หุ้นสามญั 99.99 600,000 



บริษัท โทเท่ิล แอค็เซ็ส คอมมนูิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) สว่นที่ 1 บริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์ 

ข้อ 1 ข้อมลูทัว่ไป 
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ลาํดับ ชื่อและข้อมูลบริษัท ประเภทธุรกิจ ประเภทหุ้น 
จาํนวนหุ้นที่ถือ 

(ร้อยละ) 
จาํนวนหุ้น 
ทัง้หมด 

1.6.3 บริษัท ดีแทค บรอดแบนด์ จาํกัด     

 เลขที่ 319 อาคารจตัรัุสจามจรีุ ชัน้ 28 

ถนนพญาไท แขวงปทมุวนั  

เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

โทรศพัท์ +66 2202 8000 

โทรสาร +66 2202 8885 

เลขทะเบียนบริษัท 0105549034424 

ให้บริการโทรศพัท์ 

เคลื่อนที่ (ยงัไมไ่ด้ดําเนิน

กิจการ) 

หุ้นสามญั 99.99 10,000 

1.6.4 บริษัท เพย์สบาย จาํกัด     

 เลขที่ 128/215 อาคารพญาไท พลาซ่า  

ชัน้ 20 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท  

เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 

โทรศพัท์ +66 2612 9352-3 

โทรสาร +66 2612 9350 

เลขทะเบียนบริษัท 0125547001804 

ให้บริการชําระเงิน

ออนไลน์ 

หุ้นสามญั 99.99 2,000,000 

1.6.5 บริษัท พับบลิค เรดโิอ จาํกัด     

 เลขที่ 319 อาคารจตัรัุสจามจรีุ ชัน้ 28 

ถนนพญาไท แขวงปทมุวนั  

เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

โทรศพัท์ +66 2202 8000 

โทรสาร +66 2202 8885 

เลขทะเบียนบริษัท 0105549034556 

ให้บริการโทรศพัท์ 

เคลื่อนที่ประเภทแท็กซ่ี

เรดิโอ (ยงัไม่ได้ดําเนิน

กิจการ) 

หุ้นสามญั 99.99 10,000 

1.6.6 บริษัท แทค พร็อพเพอร์ตี ้จาํกัด     

 เลขที่ 319 อาคารจตัรัุสจามจรีุ ชัน้ 28 

ถนนพญาไท แขวงปทมุวนั  

เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

โทรศพัท์ +66 2202 8000 

โทรสาร +66 2202 8885 

เลขทะเบียนบริษัท 0105539049038 

บริหารสนิทรัพย์ หุ้นสามญั 99.99 100,000 

1.6.7 บริษัท อีสเทร์ิน บีช จาํกัด     

 เลขที่ 319 อาคารจตัรัุสจามจรีุ ชัน้ 28 

ถนนพญาไท แขวงปทมุวนั  

เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

พฒันาที่ดิน หุ้นสามญั 99.99 800,000 



บริษัท โทเท่ิล แอค็เซ็ส คอมมนูิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) สว่นที่ 1 บริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์ 

ข้อ 1 ข้อมลูทัว่ไป 
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ลาํดับ ชื่อและข้อมูลบริษัท ประเภทธุรกิจ ประเภทหุ้น 
จาํนวนหุ้นที่ถือ 

(ร้อยละ) 
จาํนวนหุ้น 
ทัง้หมด 

โทรศพัท์ +66 2202 8000 

โทรสาร +66 2202 8885 

เลขทะเบียนบริษัท 0105532038740 

1.6.8 บริษัท แทค ไฟแนนส์ บี.วี.     
 Teleportboulevard 140, 1043 EJ 

Amsterdam, Netherlands 

โทรศพัท์ +31 (0)20 5405800 

โทรสาร +31 (0)20 6447011 

เลขทะเบียนบริษัท B.V 592.204 

ธุรกิจการเงิน หุ้นสามญั 99.99 18,151.20 ยโูร 

1.6.9 บริษัท วิภาวดี ออฟฟิต บลิดิง้ 
จาํกัด 

    

 เลขที่ 319 อาคารจตัรัุสจามจรีุ ชัน้ 28 

ถนนพญาไท แขวงปทมุวนั  

เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

โทรศพัท์ +66 2202 8000 

โทรสาร +66 2202 8885 

เลขทะเบียนบริษัท 0105533058809 

พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

(อาคารสํานกังาน) 

หุ้นสามญั 99.99 2,085,620 



บริษัท โทเท่ิล แอค็เซ็ส คอมมนูิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) สว่นที่ 1 บริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์ 

ข้อ 1 ข้อมลูทัว่ไป 
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ลาํดับ ชื่อและข้อมูลบริษัท ประเภทธุรกิจ ประเภทหุ้น 
จาํนวนหุ้นที่ถือ 

(ร้อยละ) 
จาํนวนหุ้น 
ทัง้หมด 

1.6.10 บริษัท เวิลด์โฟน ช็อป จาํกัด     
 เลขที่ 319 อาคารจตัรัุสจามจรีุ ชัน้ 28 

ถนนพญาไท แขวงปทมุวนั  

เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

โทรศพัท์ +66 2202 8000 

โทรสาร +66 2202 8885 

เลขทะเบียนบริษัท 0105539069969 

หยดุดําเนินกิจการในปี 

2546 

หุ้นสามญั 99.99 4,500,000 

1.6.11 บริษัท ยูไนเตด็ คอมมูนิเกชั่น  
อินดัสตรี จาํกัด (มหาชน) 

    

 เลขที่ 319 อาคารจตัรัุสจามจรีุ ชัน้ 28 

ถนนพญาไท แขวงปทมุวนั  

เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

โทรศพัท์ +66 2202 8000 

โทรสาร +66 2202 8885 

เลขทะเบียนบริษัท 0107536000871 

ตวัแทนจําหน่ายบตัรเติม

เงินและการให้บริการเติม

เงินโดยไม่ต้องใช้บตัรเติม

เงิน (E-Refill) 

หุ้นสามญั 99.81 434,668,20

7 

1.6.12 บริษัท ครีเอ้ จาํกัด     
 เลขที่ 99 อาคารซอฟต์แวร์พาร์ค  

ชัน้ 11 ห้องเลขที่ 2101  

ถนนแจ้งวฒันะ ตําบลคลองเกลือ  

อําเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบรีุ 

โทรศพัท์ +66 2962 1033 

โทรสาร +66 2962 1097 

เลขทะเบียนบริษัท 0125551002658 

บริการโปรแกรมเสริมบน

โทรศพัท์มือถือ 

หุ้นสามญั 50.95 2,039 

1.6.13 บริษัท ยูไนเตด็ ดสิทริบวิชั่น  
บซิซิเนส จาํกัด 

    

 เลขที่ 499 หมู่ที่ 3 อาคารเบญจจินดา 

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว  

เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 

โทรศพัท์ +66 2953 2222 

โทรสาร +66 2953 1269 

เลขทะเบียนบริษัท 0105545040951 

ตวัแทนจําหน่ายชดุเลข

หมายและบตัรเติมเงิน 

หุ้นสามญั 25.00 20,000,000 



บริษัท โทเท่ิล แอค็เซ็ส คอมมนูิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) สว่นที่ 1 บริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์ 

ข้อ 1 ข้อมลูทัว่ไป 
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ลาํดับ ชื่อและข้อมูลบริษัท ประเภทธุรกิจ ประเภทหุ้น 
จาํนวนหุ้นที่ถือ 

(ร้อยละ) 
จาํนวนหุ้น 
ทัง้หมด 

1.6.14 บริษัท ศนูย์ให้บริการคงสิทธิเลข
หมายโทรศัพท์ จาํกัด 

    

 เลขที่ 10/97 ชัน้ 6 โครงการเดอะเทรนดี ้

ซอยสขุมุวิท 13 (แสงจนัทร์)  

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา 

กรุงเทพมหานคร 

โทรศพัท์ +66 2646 2523 

โทรสาร +66 2168 7744 

เลขทะเบียนบริษัท 0115553001471 

ให้บริการคงสิทธิเลข

หมายโทรศพัท์ (MNP) 

หุ้นสามญั 20.00 20,000 

 



บริษัท โทเทิ่ล แอค็เซ็ส คอมมนิูเคชัน่ จํากดั (มหาชน)  สว่นที่ 1 บริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์ 
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2 ปัจจัยความเส่ียง 

การดําเนินธุรกิจของบริษัทต้องเผชิญกบัปัจจยัความเสี่ยงตา่ง ๆ ซึง่อาจส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานและราคาหุ้นของบริษัท อนึ่ง 

ปัจจยัความเสี่ยงดงัต่อไปนีเ้ป็นเพียงปัจจยัความเสี่ยงสําคญับางประการท่ีอาจส่งผลกระทบต่อบริษัท ทัง้นี ้อาจมีปัจจยัความเสี่ยง

อื่น ๆ ท่ีบริษัทไม่ทราบและอาจมีปัจจัยความเสี่ยงบางประการท่ีบริษัทเห็นว่าไม่เป็นสาระสําคัญ ซึ่งปัจจัยความเสี่ยงเหล่านีอ้าจ

สง่ผลกระทบตอ่การดําเนินธุรกิจของบริษัทในอนาคตได้  

2.1 ความเส่ียงในการประกอบธุรกจิ 

การปฏิรูปวงการโทรคมนาคมไทยทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการให้บริการโทรคมนาคมในประเทศไทยทัง้ทางด้านเทคโนโลยีและ

กฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง ซึง่ปัจจยัเหลา่นีอ้าจทําให้บริษัทมีความเสี่ยงในการประกอบกิจการโทรคมนาคมดงัตอ่ไปนี ้

2.1.1 ความเส่ียงในการประกอบธุรกจิได้อย่างต่อเน่ืองในระยะยาว 

ธุรกิจหลกัของบริษัท คือ การประกอบกิจการและการให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีตาม พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม ซึ่ง

มาตรา 80 แห่ง พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม กําหนดให้บริษัทยงัคงมีสิทธิให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีตามท่ีกําหนดไว้ใน

สญัญาร่วมการงานซึ่งทําขึน้ระหว่างบริษัทและ กสท ต่อไปได้จนกว่าสญัญาร่วมการงานจะสิน้สดุลง โดยไม่ต้องขอรับใบอนญุาต

จาก กสทช. อนึ่ง ตามสญัญาร่วมการงาน กสท อาจใช้สิทธิตามสญัญาซึ่งรวมถึงการบอกเลิกสญัญา หากบริษัทไม่ปฏิบติัตามข้อ

สญัญาข้อใดข้อหนึง่ซึง่ส่งผลให้ กสท ได้รับความเสียหายและบริษัทไม่สามารถดําเนินการแก้ไขการไม่ปฏิบติัตามสญัญาดงักลา่วได้

ภายในเวลาท่ีกําหนด หรือหากบริษัทตกเป็นผู้ขาดคุณสมบติัตาม พรบ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ดงันัน้ จึงเป็นไปได้ว่า

หากบริษัทปฏิบติัผิดสญัญา กสท อาจใช้สิทธิบอกเลิกสญัญาได้ ซึง่หากการบอกเลิกสญัญาดงักล่าวสามารถทําได้โดยถกูต้องตาม

กฎหมาย ก็อาจสง่ผลกระทบในทางลบอย่างมีนยัสําคญัตอ่ธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัท 

2.1.2 ความเส่ียงจากการที่สัญญาร่วมการงานสิน้สุดลง 

บริษัทประกอบธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีในประเทศไทยภายใต้สญัญาร่วมการงานระหว่างบริษัทกบั กสท 

ฉบบัลงวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2533 โดยสญัญาร่วมการงานดงักลา่วมีระยะเวลาทัง้สิน้ 27 ปี (ภายหลงัจากการแก้ไขเพ่ิมเติมสญัญา

ร่วมการงาน) ซึ่งจะครบกําหนดในวันที่  15 กันยายน 2561 อนึ่ง สืบเน่ืองจากการบังคับใช้ของ พรบ. การประกอบกิจการ

โทรคมนาคม กสท ไม่สามารถอนญุาตให้บุคคลอื่นใดเข้าประกอบกิจการโทรคมนาคมได้อีกต่อไป ผู้ ท่ีประสงค์จะประกอบกิจการ

โทรคมนาคมจะต้องขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมจาก กสทช. ดังนัน้ หากบริษัทประสงค์ท่ีจะประกอบกิจการ

โทรคมนาคมต่อไปภายหลงัจากสญัญาร่วมการงานสิน้สดุลง บริษัทจะต้องยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมจาก 

กสทช. จึงยงัคงมีความไม่แน่นอนว่าบริษัทจะได้รับใบอนญุาตให้ประกอบกิจการโทรคมนาคมจาก กสทช. หรือไม่ หรือใบอนญุาต

ดงักล่าวจะมีข้อกําหนดและเง่ือนไขเป็นอย่างไร ความไม่แน่นอนดงักล่าวอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลการ

ดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัท 

อนึ่ง ระยะเวลาการดําเนินงานภายใต้สญัญาร่วมการงานของผู้ประกอบการรายอื่นอาจสิน้สดุลงก่อนระยะเวลาการดําเนินงานของ

บริษัท อย่างไรก็ดี ผู้ประกอบการรายอื่นอาจสามารถขอรับใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมจาก กสทช. เพ่ือประกอบกิจการ

ต่อไปได้ หรืออาจเข้าทําสญัญาเป็นผู้ขายต่อบริการ (MVNO หรือ Reseller) กบัผู้ประกอบการรายอื่น ซึง่มีความเป็นไปได้ว่าภาระ

ต้นทนุของผู้ประกอบการรายอืน่อาจน้อยกวา่จํานวนสว่นแบง่รายได้ที่บริษัทต้องชําระให้แก ่กสท ตามสญัญาร่วมการงาน ซึง่อาจทํา

ให้บริษัทอยู่ในฐานะเสียเปรียบทางการแข่งขนั และอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนยัสําคญัต่อธุรกิจ ฐานะการเงิน และผลการ

ดําเนินงานของบริษัทได้ 
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2.1.3 ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงทางกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายของรัฐที่เกี่ยวข้องกับกิจการโทรคมนาคม 

(ก) กิจการโทรคมนาคมอยู่ในช่วงระยะเวลาการเปล่ียนแปลงและมีความไม่ชัดเจนในการกาํกับดูแลและกฎระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง 

ในปัจจบุนัการประกอบกิจการโทรคมนาคมอยู่ภายใต้กฎหมายหลกัสองฉบบั ได้แก่ พรบ. องค์กรจดัสรรคลื่นความถ่ี และ พรบ. การ

ประกอบกิจการโทรคมนาคม อย่างไรก็ดี กฎหมายดงักลา่วและกฎหมายสําคญัท่ีเก่ียวข้องอื่น ๆ ยงัคงมีประเด็นข้อกฎหมายต่าง ๆ 

ที่ไม่ชดัเจน 

เดิม เม่ือเดือนตลุาคม 2547 ได้มีการจดัตัง้ กทช. ซึง่เป็นองค์กรอิสระขึน้ตามบทบญัญติัของรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 

2540 เพ่ือทําหน้าท่ีกํากับดูแลกิจการโทรคมนาคมในประเทศไทย โดย กทช. มีอํานาจตาม พรบ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและ

กํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2543 (“พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืน

ความถ่ีฉบับเดิม”) และ พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม ในการกําหนดนโยบายและออกกฎระเบียบต่าง ๆ อนัอาจส่งผล

กระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อกิจการโทรคมนาคม ซึ่งรวมถึงกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องกับ (1) การแข่งขันโดยเสรีและอย่างเป็นธรรม

ระหวา่งผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม (2) อตัราค่าธรรมเนียมและค่าบริการในกิจการโทรคมนาคม (3) การจดัสรรคลื่นความถ่ีและ

ทรัพยากรโทรคมนาคมอื่น ๆ (4) การคุ้มครองผู้ ใช้บริการ (5) การส่งเสริมบริการด้านโทรคมนาคมอื่น ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการ

พฒันาเศรษฐกิจและสงัคม และ (6) การเตรียมพร้อมด้านโทรคมนาคมยามเกิดเหตฉุกุเฉิน 

ตอ่มา รัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 ถกูยกเลิกและมีการประกาศใช้รัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 

ขึน้แทน โดยมาตรา 47 ของรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 ได้บญัญติัให้มีการจดัตัง้องค์กรของรัฐที่เป็นอิสระขึน้ใหม่

องค์กรหนึ่ง เพ่ือทําหน้าท่ีในการจดัสรรคลื่นความถ่ีและกํากบัดแูลการประกอบกิจการวิทยกุระจายเสียง วิทยโุทรทศัน์ และกิจการ

โทรคมนาคมแทน กทช. 

ปัจจุบนั ได้มีการประกาศใช้ พรบ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และ

กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 (“พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีฉบับใหม่”) ซึง่มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัท่ี 20 ธันวาคม 2553 โดย 

พรบ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฉบับใหม่ได้ยกเลิก พรบ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฉบับเดิม และกําหนดให้มีการจัดตัง้

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) เพ่ือทําหน้าที่ในการจดัสรรคลื่น

ความถ่ีและกํากบัดแูลการประกอบกิจการวิทยกุระจายเสียง วิทยโุทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแทน กทช. 

อนึ่ง เม่ือวนัท่ี 7 ตลุาคม 2554 ได้มีการแตง่ตัง้ กสทช. ตาม พรบ. องค์กรจดัสรรคลื่นความถ่ีฉบบัใหม่ โดยมีผลตัง้แต่วนัที่ 7 ตลุาคม 

2554 เป็นต้นไป อย่างไรก็ดี เน่ืองจาก กสทช. เพ่ิงเร่ิมปฏิบัติหน้าท่ี ดังนัน้ บริษัทยังไม่สามารถคาดการณ์เก่ียวกับนโยบายและ

แนวทางในการกํากบัดแูลการประกอบกิจการโทรคมนาคมของ กสทช. รวมทัง้การบงัคบัใช้บทบญัญติัของกฎหมายและกฎระเบียบ

ตา่ง ๆ ทัง้ที่มีอยู่ในปัจจบุนัและที่จะประกาศใช้ในอนาคตได้ 

ความไม่แน่นอนท่ีเกิดขึน้จากการเปลี่ยนแปลงกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องกบักิจการโทรคมนาคมตามท่ีกล่าวข้างต้น อาจ

ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อบริษัทในด้านต่าง ๆ ทัง้ในเร่ืองการดําเนินการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทและการปรับตัวให้

สอดคล้องกบัสภาพตลาด 

(ข) รัฐบาลอยู่ในระหว่างการพจิารณาผลทางกฎหมายของสัญญาแก้ไขเพิ่มเตมิสัญญาร่วมการงาน 

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

ซึ่งมีผลบังคับใช้เม่ือวันที่ 8 เมษายน 2535 กําหนดให้หน่วยงานราชการท่ีประสงค์จะให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดําเนินการใน

โครงการของรัฐที่มีวงเงินลงทนุตัง้แต ่1,000 ล้านบาทขึน้ไปปฏิบติัตามขัน้ตอนตา่ง ๆ ซึง่แบ่งได้เป็น 3 ขัน้ตอน กลา่วคือ (1) ขัน้ตอน

การเสนอโครงการ หน่วยงานเจ้าของโครงการเสนอผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการโดยละเอียดต่อกระทรวงการคลงัเพ่ือขอ

ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี (2) ขัน้ตอนการดําเนินโครงการ หน่วยงานเจ้าของโครงการคดัเลือกเอกชนท่ีจะเข้าร่วมโครงการ 

รวมทัง้เจรจาทําสญัญาในประเด็นต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตกลงเก่ียวกบัเร่ืองผลประโยชน์ของรัฐ และ (3) ขัน้ตอนการกํากบั
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ดูแลและติดตามผล หน่วยงานเจ้าของโครงการจัดตัง้คณะกรรมการประสานงานตามมาตรา 22 แห่ง พรบ. การให้เอกชนเข้า

ร่วมงาน เพ่ือทําหน้าท่ีติดตามกํากบัดแูลให้มีการดําเนินงานตามสญัญา และรายงานผลการดําเนินงาน ความคืบหน้า ปัญหา และ

แนวทางแก้ไขตอ่รัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสงักดัเพ่ือทราบ 

บริษัทได้เข้าร่วมดําเนินกิจการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่าร์กับ กสท โดยเข้าทําสัญญาร่วมการงานในวันท่ี 14 

พฤศจิกายน 2533 ซึง่เป็นวนัก่อนวนัที่ พรบ. การให้เอกชนเข้าร่วมงาน มีผลใช้บงัคบั โดยในขณะนัน้วงเงินลงทนุในโครงการมีมลูค่า

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

ท่ีได้มีการริเร่ิมดําเนินการไปแล้วในขัน้ตอนใดก่อนวนัท่ี พรบ. การให้เอกชนเข้าร่วมงาน ใช้บงัคบัให้เป็นอนัใช้ได้ แต่การดําเนินการ

ในขัน้ตอนต่อไปต้องปฏิบติัตาม พรบ. การให้เอกชนเข้าร่วมงาน ดงันัน้ สญัญาร่วมการงานซึ่งทําขึน้ก่อนวนัท่ี พรบ. การให้เอกชน

เข้าร่วมงาน ใช้บงัคบั จึงมีผลใช้บงัคบัได้โดยไม่ต้องดําเนินการตามขัน้ตอน (1) และ (2) เพียงแต่จะต้องมีการกํากบัดแูลและติดตาม

ผลการดําเนินงานตามสญัญาโดยคณะกรรมการประสานงานตามมาตรา 22 ตามขัน้ตอน (3) เท่านัน้ 

อย่างไรก็ดี ภายหลงัจากท่ี พรบ. การให้เอกชนเข้าร่วมงาน มีผลใช้บงัคบัแล้ว บริษัทได้เข้าทําสญัญาแก้ไขเพ่ิมเติมสญัญาร่วมการ

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

2/2539 เม่ือวันที่ 26 มิถุนายน 2539 และครัง้ที่ 3/2539 เม่ือวันที่ 22 พฤศจิกายน 2539 โดยประเด็นข้อสัญญาที่มีการแก้ไขนัน้ 

รวมถึงประเด็นท่ีเก่ียวกบัระยะเวลาการดําเนินการตามสญัญาและอตัราผลประโยชน์ตอบแทนท่ีบริษัทจะพงึชําระให้แก่ กสท 

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวนัที่ 23 มกราคม 2550 ให้คณะกรรมการกฤษฎีกาให้ความเห็นประเด็นปัญหาข้อกฎหมายในการแก้ไข

สญัญาร่วมการงานทัง้ 3 ครัง้ดงักล่าวว่า กสท ซึ่งเป็นหน่วยงานเจ้าของโครงการมีหน้าท่ีและได้ปฏิบติัโดยถกูต้องตามขัน้ตอนของ 

พรบ. การให้เอกชนเข้าร่วมงาน หรือไม่ ซึง่คณะกรรมการกฤษฎีกาได้ให้ความเห็น (เร่ืองเสร็จที่ 292/2550) ว่าการแก้ไขสญัญาทัง้ 3 

ครัง้ ไม่ได้มีการเสนอเร่ืองให้คณะกรรมการประสานงานตามมาตรา 22 พิจารณา และมิได้มีการนําเสนอให้คณะรัฐมนตรีให้ความ

เห็นชอบ จึงถือว่าเป็นการแก้ไขสัญญาร่วมการงานท่ีไม่ได้ดําเนินการให้ถูกต้องตามขัน้ตอนท่ี พรบ. การให้เอกชนเข้าร่วมงาน 

กําหนดไว้ อย่างไรก็ดี คณะกรรมการกฤษฎีกามีความเห็นว่าสญัญาแก้ไขสญัญาร่วมการงานทัง้ 3 ฉบบัยงัคงมีผลใช้บงัคบัอยู่ แต่

หากคณะรัฐมนตรีพิจารณาถึงผลกระทบและความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของรัฐและประโยชน์สาธารณะแล้วเห็นว่า

ควรเพิกถอนสญัญาแก้ไขสญัญาร่วมการงานทัง้ 3 ฉบับ คณะรัฐมนตรีก็สามารถท่ีจะทําได้ แต่ถ้าคณะรัฐมนตรีเห็นว่ามีเหตุผล

ความจําเป็นพิเศษเพ่ือประโยชน์สาธารณะหรือประโยชน์ของรัฐและเพ่ือความต่อเน่ืองของการให้บริการสาธารณะ คณะรัฐมนตรีก็

อาจใช้ดลุยพินิจพิจารณาให้ความเห็นชอบให้มีการดําเนินการแก้ไขสญัญาร่วมการงานได้ตามความเหมาะสม  

อนึ่ง ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาดงักล่าวข้างต้น เป็นเพียงความเห็นทางกฎหมายท่ีไม่มีผลผกูพนับริษัท อย่างไรก็ดี กสท 

ได้แต่งตัง้คณะกรรมการประสานงานตามมาตรา 22 เพ่ือพิจารณาเร่ืองการแก้ไขสญัญาร่วมการงานทัง้ 3 ครัง้ตามความเห็นของ

คณะกรรมการกฤษฎีกาดังกล่าวข้างต้นแล้ว และคณะกรรมการประสานงานตามมาตรา 22 ได้ให้ความเห็นเบือ้งต้นต่อ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีความเห็นไม่รับรองการแก้ไขสัญญาร่วมการงานครัง้ท่ี 3 

อย่างไรก็ดี ปัจจุบนัรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารยงัไม่ได้เสนอความเห็นดงักล่าวต่อคณะรัฐมนตรี

แตอ่ย่างใด  

ทัง้นี ้หากคณะรัฐมนตรีมีมติให้เพิกถอนสญัญาแก้ไขสญัญาร่วมการงานฉบบัใดฉบบัหนึ่ง หรือมีมติให้บริษัทชําระผลประโยชน์ท่ีรัฐ

ควรได้รับคืนให้แก่รัฐ เหตดุงักลา่วอาจสง่ผลกระทบในทางลบอย่างมีนยัสําคญัตอ่ธุรกิจของบริษัท  

(ค) ความไม่แน่นอนในเร่ืองข้อพพิาทเกี่ยวกับการชาํระค่าเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม 

ทีโอทีเป็นคูส่ญัญากบับริษัทตามข้อตกลงเช่ือมโยงโครงข่ายซึง่ทําขึน้ในปี 2537 และ 2544 ซึง่กําหนดให้บริษัทต้องชําระคา่เช่ือมโยง

โครงข่าย (Access Charge) ในอตัราคงท่ีต่อเลขหมายสําหรับลกูค้าระบบรายเดือน และอัตราร้อยละของราคาหน้าบัตรสําหรับ

ลกูค้าระบบเติมเงิน  
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อย่างไรก็ดี ภายหลงัจากการประกาศใช้ พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม การใช้และเช่ือมตอ่โครงข่ายระหวา่งผู้ประกอบการ

ต้องดําเนินการให้สอดคล้องกับ พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม และประกาศ กทช. ว่าด้วยการใช้และเช่ือมต่อโครงข่าย

โทรคมนาคม ซึง่กําหนดให้มีการกําหนดอตัราคา่ตอบแทนหรือคา่บริการท่ีเป็นธรรม สะท้อนต้นทนุ และไม่เลือกปฏิบติั  

ดังนัน้ ในวันที่  17 พฤศจิกายน 2549 บริษัทจึงได้แจ้งให้ทีโอทีและ กสท. ทราบว่าบริษัทจะชําระค่าเช่ือมโยงโครงข่ายตาม

หลักเกณฑ์และในอัตราท่ีกฎหมายกําหนดแทนการชําระในอัตราท่ีกําหนดในข้อตกลงเช่ือมโยงโครงข่าย โดยบริษัทเห็นว่าค่า

เช่ือมโยงโครงข่าย (Access Charge) ตามข้อตกลงเช่ือมโยงโครงข่ายไม่สอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์ตาม พรบ. การประกอบกิจการ

โทรคมนาคม และประกาศ กทช. ว่าด้วยการใช้และเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ซึ่งกําหนดให้ผู้ประกอบการมีหน้าท่ีต้องคิด

คา่ตอบแทนการเช่ือมตอ่โครงข่ายโทรคมนาคมในอตัราท่ีเป็นธรรม สมเหตสุมผล และสะท้อนต้นทนุ  

ทีโอทีโต้แย้งว่าบริษัทมีหน้าท่ีต้องชําระค่าตอบแทนการเช่ือมโยงโครงข่าย (Access Charge) ในอตัราเดิมท่ีกําหนดไว้ในข้อตกลง

เช่ือมโยงโครงข่าย โดยเม่ือวนัที่ 9 พฤษภาคม 2554 ทีโอทีได้ยื่นฟ้องบริษัทต่อศาลปกครองเรียกร้องให้ กสท และบริษัทร่วมกนัรับ

ผิดชําระค่าเช่ือมโยงโครงข่าย (Access Charge) เป็นเงินจํานวนทัง้สิน้ประมาณ 113,319 ล้านบาท พร้อมภาษีมูลค่าเพ่ิมและ

ดอกเบีย้ และให้ กสท และบริษัทปฏิบติัตามข้อตกลงเช่ือมโยงโครงขา่ยตอ่ไป ขณะนีค้ดีอยู่ระหวา่งการพิจารณาของศาลปกครอง 

จากความเห็นของท่ีปรึกษากฎหมายของบริษัท ผู้บริหารของบริษัทมีความเช่ือมั่นว่าบริษัทไม่มีภาระท่ีจะต้องชําระค่าเช่ือมโยง

โครงข่าย (Access Charge) ตามที่ทีโอทีเรียกร้อง เน่ืองจากข้อตกลงเช่ือมโยงโครงข่ายดงักล่าวไม่เป็นไปตาม พรบ. การประกอบ

กิจการโทรคมนาคม และประกาศ กทช. วา่ด้วยการใช้และเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม และบริษัทได้แจ้งยกเลิกข้อตกลงเช่ือมโยง

โครงข่ายแล้ว  

อย่างไรก็ดี หากองค์กรท่ีเก่ียวข้องหรือศาลมีคําสั่งหรือคําพิพากษาให้บริษัทต้องชําระค่าเช่ือมโยงโครงข่าย (Access Charge) 

ตามที่ทีโอทีเรียกร้อง กรณีดงักลา่วอาจสง่ผลกระทบในทางลบอย่างมีนยัสําคญัต่อฐานะการเงินของบริษัท (โปรดพิจารณาข้อ 6.1.1 

ข้อพิพาทระหวา่งบริษัทและทีโอทีเก่ียวกบัการชําระคา่เช่ือมโยงโครงข่ายโทรศพัท์เคลื่อนที่ (Access Charge) เพ่ิมเติม) 

(ง) ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการบันทึกบัญชี ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการบันทึกบัญชี
เร่ืองวิธีการคิดคาํนวณค่าเช่ือมโยงโครงข่าย (Access Charge) ของบริษัท  

ภายหลงัจากท่ีบริษัทได้แจ้งยกเลิกข้อตกลงเช่ือมโยงโครงข่ายกับทีโอทีเม่ือวนัที่ 8 พฤศจิกายน 2550 แล้ว บริษัทได้เปลี่ยนวิธีการ

บันทึกบัญชีท่ีเก่ียวเน่ืองกับค่าเช่ือมโยงโครงข่าย (Access Charge) โดยบริษัทได้หยุดบันทึกค่าเช่ือมโยงโครงข่าย (Access 

Charge) ในงบการเงินของบริษัทเน่ืองจากบริษัทเห็นว่าภาระท่ีจะต้องชําระค่าเช่ือมโยงโครงข่าย (Access Charge) ตามข้อตกลง

เช่ือมโยงโครงข่ายได้สิน้สุดลงแล้ว และบริษัทได้บันทึกบัญชีรายรับและค่าใช้จ่ายที่ เกิดขึน้ในอัตราค่าเช่ือมต่อโครงข่าย 

(Interconnection Charge) ตามข้อเสนอการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม (RIO) ของบริษัทและของทีโอทีตามท่ีได้รับความ

เห็นชอบจาก กทช.  

อย่างไรก็ดี ในปัจจบุนัยงัไม่มีแนวปฏิบติัเก่ียวกบัวิธีการบนัทกึบญัชีรายรับและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ในลกัษณะดงักลา่ว และยงัไม่มีคํา

พิพากษาของศาลเป็นที่สดุในเร่ืองค่าเช่ือมโยงโครงข่าย (Access Charge) ซึง่ต่อมาหากมีแนวปฏิบติัทางบญัชีในเร่ืองนี ้หรือศาลมี

คําพิพากษาเป็นที่สุดในเร่ืองค่าเช่ือมโยงโครงข่าย (Access Charge) บริษัทอาจต้องเปลี่ยนแปลงวิธีการบันทึกบัญชีในเร่ือง

ดงักล่าว ซึ่งการเปลี่ยนแปลงวิธีการบนัทึกบญัชีอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสําคญัต่อกําไรและฐานะการเงินของบริษัท 

(โปรดพิจารณาประกอบกับความเสี่ยงในหัวข้อ “ความไม่แน่นอนในเร่ืองข้อพิพาทเก่ียวกับการชําระค่าเช่ือมต่อโครงข่าย

โทรคมนาคม” ข้างต้น)  

(จ) ความเส่ียงจากข้อกาํหนดทางกฎหมายและนิตกิรรมสัญญาเกี่ยวกับสัดส่วนการถือหุ้นของนักลงทุนต่างด้าว 

ข้อจํากดัในเร่ืองสดัส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวแตกต่างกนัไปตามบทบญัญัติของกฎหมายและในสญัญาแต่ละฉบบั การละเมิด

สดัสว่นการถือหุ้นของคนตา่งด้าวอาจสง่ผลให้มีการยกเลิกใบอนญุาตหรือบอกเลกิสญัญา และ/หรืออาจเป็นผลให้บริษัทไม่สามารถ

ประกอบกิจการโทรคมนาคมภายใต้มาตรา 80 แห่ง พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม ได้อีกตอ่ไป 
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กฎหมายซึง่กําหนดข้อจํากดัเก่ียวกบัสดัสว่นการถือหุ้นของคนตา่งด้าวสรุปได้ดงันี ้

(1) ประมวลกฎหมายที่ดิน ซึง่มีบทบญัญติัห้ามมิให้คนต่างด้าวถือครองที่ดิน เว้นแตจ่ะได้รับอนญุาตตามกฎหมาย คนต่างด้าว

ท่ีถือครองท่ีดินโดยไม่ได้รับอนญุาตจะต้องจําหน่ายท่ีดินดงักล่าวภายในระยะเวลาท่ีกําหนดซึ่งไม่น้อยกวา่ 180 วนัและไม่

เกิน 1 ปี 

“คนต่างด้าว” ตามประมวลกฎหมายท่ีดิน หมายรวมถึงบริษัทมหาชน หรือบริษัทจํากดั ที่มีบุคคลที่มิใช่สญัชาติไทยถือหุ้น

อยู่มากกว่าร้อยละ 49 ของทนุจดทะเบียน หรือมีจํานวนผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นบุคคลท่ีมิใช่สญัชาติไทยเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวน 

ผู้ ถือหุ้นทัง้หมด 

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

ธุรกิจของคนต่างด้าว) ประกอบธุรกิจบางประเภท ซึง่รวมถึงการให้บริการสื่อสารโทรคมนาคม เว้นแต่จะได้รับอนญุาตจาก

อธิบดีกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  

(3) พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม ซึง่กําหนดให้ผู้ขอรับใบอนญุาตแบบท่ีสองและแบบท่ีสามต้องมิใช่คนต่างด้าวตาม 

พรบ. การประกอบธุรกิจของคนตา่งด้าว 

นอกจากนี ้สญัญาร่วมการงานได้กําหนดให้บริษัทดํารงคณุสมบติัตาม พรบ. การประกอบธุรกิจของคนตา่งด้าวด้วย 

แม้ว่า พรบ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว จะมีการใช้บังคับมากว่า 10 ปี แต่ยังไม่มีแนวคําพิพากษาของศาลฎีกาในเร่ืองท่ี

เก่ียวกับบทบัญญัติของ พรบ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว (รวมทัง้บทบัญญัติท่ีเก่ียวกับการถือหุ้ นแทนหรือ “นอมินี” 

(Nominee) ตามมาตรา 36 แห่ง พรบ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ซึ่งกําหนดห้ามมิให้บุคคลสญัชาติไทยถือหุ้นแทน หรือ

กระทําการแทนผู้ ถือหุ้นต่างด้าว โดยมีวตัถปุระสงค์ในการเลี่ยงข้อจํากดัการถือหุ้นของคนต่างด้าวตาม พรบ. การประกอบธุรกิจของ

คนต่างด้าว) และยงัไม่มีองค์กรกํากบัดแูลใด (โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กระทรวงพาณิชย์ซึง่เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงตาม พรบ. 

การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว) กําหนดแนวปฏิบัติท่ีชัดเจนเก่ียวกับการถือหุ้นแทนหรือ “นอมินี” (Nominee) เพ่ือให้บริษัท

สามารถนํามาใช้ในการประเมินหรือคาดการณ์ผลกระทบจากการใช้บังคับหรือการตีความบทบัญญัติดังกล่าวตาม พรบ. การ

ประกอบธุรกิจของคนตา่งด้าวที่อาจมีตอ่บริษัทได้  

ทัง้นี ้จากข้อมลูบญัชีรายช่ือผู้ ถือหุ้นของบริษัท บริษัทมีหุ้นท่ีถือโดยคนต่างด้าวไม่เกินร้อยละ 50 ของทนุทัง้หมดของบริษัท ดงันัน้ 

บริษัทจงึถือเป็นบริษัทไทยตามความในมาตรา 4 แห่ง พรบ. การประกอบธุรกิจของคนตา่งด้าว ผู้บริหารของบริษัทมีความเช่ือมัน่ว่า 

บริษัทได้ปฏิบติัตาม พรบ. การประกอบธุรกิจของคนตา่งด้าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งตามมาตรา 4 ของพระราชบญัญัติดงักล่าว รวมทัง้

ได้ดําเนินการตามแนวปฏิบติัตา่ง ๆ ของประเทศไทยอย่างครบถ้วนและถกูต้อง 

อย่างไรก็ดี หากผู้ ถือหุ้นของบริษัทถกูพิจารณา (โดยคําพิพากษาของศาลฎีกาซึง่ถึงที่สดุแล้ว) วา่ถือหุ้นแทนหรือกระทําการแทนผู้ ถือ

หุ้นต่างด้าว บริษัทอาจถูกพิจารณาว่าไม่มีสถานะเป็นบริษัทไทยตาม พรบ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว และ พรบ. การ

ประกอบกิจการโทรคมนาคม เหตดุงักล่าวอาจถือเป็นเหตผุิดสญัญาและอาจเป็นเหตใุห้คู่สญัญา (รวมทัง้ กสทช.) บอกเลิกสญัญา

ร่วมการงานหรือสญัญาทางการค้าบางฉบบัได้ นอกจากนี ้อาจถือได้ว่าบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยทําผิดเง่ือนไขของใบอนุญาตที่

บริษัทและ/หรือบริษัทย่อย (แล้วแต่กรณี) มีได้ หากใบอนญุาตนัน้ ๆ มีข้อกําหนดให้บริษัทต้องดํารงสถานะเป็นบริษัทไทย หรือต้อง

ปฏิบติัตาม พรบ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ซึ่งหากเหตดุงักล่าวไม่ได้รับการแก้ไข จะมีผลทําให้บริษัทไม่สามารถประกอบ

กิจการโทรคมนาคมตอ่ไปได้ 

อนึ่ง เม่ือวนัที่ 14 มิถนุายน 2554 บริษัท ทรู มฟู จํากดั ได้ยื่นข้อกล่าวหากบัสํานกังานตํารวจแห่งชาติให้ดําเนินคดีอาญากบับริษัท 

กรรมการ ผู้ ถือหุ้นบางรายของบริษัท และกรรมการของผู้ ถือหุ้นดงักล่าว โดยกล่าวหาว่าบริษัทประกอบกิจการโทรคมนาคมฝ่าฝืน 

พรบ. การประกอบธุรกิจของคนตา่งด้าว ขณะนี ้คดีอยู่ระหวา่งการพิจารณาของสํานกังานตํารวจแห่งชาติ 
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นอกจากนี ้เม่ือวนัที่ 22 กนัยายน 2554 ผู้ ถือหุ้นรายย่อยของบริษัทรายหนึ่ง (ซึง่ถือหุ้นบริษัทจํานวน 100 หุ้น) ได้ยื่นฟ้องหน่วยงาน

ของรัฐ ซึ่งรวมถึง กสทช. ต่อศาลปกครอง โดยกล่าวอ้างว่า บริษัทเป็น “คนต่างด้าว” ตาม พรบ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 

และศาลได้มีคําสัง่เรียกให้บริษัทเข้ามาเป็นคู่กรณีในฐานะผู้ถกูฟ้องคดีร่วมเพ่ือประโยชน์แห่งความยติุธรรม ขณะนี ้คดีอยู่ระหว่าง

การพิจารณาของศาล 

(ฉ) การห้ามกระทาํการที่มีลักษณะเป็นการครอบงาํกิจการโดยคนต่างด้าว 

ณ วนัที่ 5 มกราคม 2555 เทเลนอร์และ บจก. ไทย เทลโค โฮลดิง้ส์ ตา่งเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยเทเลนอร์ถือหุ้นในบริษัท

ร้อยละ 42.6 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัท และ บจก. ไทย เทลโค โฮลดิง้ส์ ถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 23.5 ของ

จํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัท และบริษัทมีกรรมการซึ่งมิได้มีสญัชาติไทยจํานวนทัง้สิน้ 7 คนจากจํานวนกรรมการ

ทัง้หมด 12 คน 

มาตรา 8 แห่ง พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม บญัญัติให้ กสทช. มีอํานาจกําหนดให้ผู้ขอรับใบอนญุาตสําหรับการประกอบ

กิจการบางลกัษณะหรือบางประเภทท่ีเป็นนิติบุคคล ต้องกําหนดข้อห้ามการกระทําท่ีมีลกัษณะเป็นการครอบงํากิจการโดยคนต่าง

ด้าว  

เม่ือวนัที่ 30 สิงหาคม 2554 กทช. ปฏิบติัหน้าท่ี กสทช. จึงได้ออกประกาศ กสทช. เร่ือง การกําหนดข้อห้ามการกระทําท่ีมีลกัษณะ

เป็นการครอบงํากิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2554 (“ประกาศ กสทช. ว่าด้วยการครอบงาํกิจการโดยคนต่างด้าว”) ซึง่มีผลใช้

บงัคบัเม่ือวนัท่ี 31 สิงหาคม 2554 โดยใช้บงัคบักบัผู้ขอรับใบอนญุาต และผู้ รับใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสอง

และแบบท่ีสามเดิม รวมทัง้ผู้ ได้รับอนญุาต สมัปทาน หรือสญัญาจาก กสท (เช่น บริษัท) หรือทีโอที  

บริษัทเห็นว่าประกาศ กสทช. ว่าด้วยการครอบงํากิจการโดยคนต่างด้าว ไม่สามารถใช้บงัคบักบับริษัทและบริษัทย่อยของบริษัทได้ 

เน่ืองจากสิทธิในการประกอบกิจการโทรคมนาคมของบริษัทในฐานะผู้ ได้รับสมัปทานและของบริษัทย่อยในฐานะผู้ ได้รับใบอนญุาต

เดิมที่มีอยู่ก่อนแล้ว ย่อมได้รับความคุ้ มครองตามรัฐธรรมนูญและตามมาตรา 80 วรรคแรกแห่ง พรบ.การประกอบกิจการ

โทรคมนาคม จนกว่าสมัปทานหรือการอนญุาต (แล้วแต่กรณี) จะสิน้สดุลง ดงันัน้ เม่ือวนัที่ 25 พฤศจิกายน 2554 บริษัทและบริษัท

ย่อยจึงได้ยื่นฟ้อง กสทช. ต่อศาลปกครอง เพ่ือขอให้ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสัง่เพิกถอนประกาศฉบับดังกล่าว ขณะนี ้คดีอยู่

ระหวา่งการพิจารณาของศาล 

อย่างไรก็ดี ถึงแม้บริษัทจะได้ดําเนินการต่าง ๆ ทางกฎหมายท่ีจําเป็นต่อศาลและ/หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง แต่บริษัทไม่สามารถ

รับรองได้วา่การดําเนินธุรกิจโทรคมนาคมของบริษัท (ไม่ว่าจะเป็นการดําเนินการภายใต้สญัญาร่วมการงาน หรือภายใต้ใบอนญุาต

ประกอบกิจการโทรคมนาคม ซึ่งบริษัทจะต้องขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมจาก กสทช. ต่อไป) จะไม่ได้รับ

ผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัในระหว่างท่ียงัไม่มีความชดัเจนในการใช้บงัคบัประกาศ กสทช. ว่าด้วยการครอบงํากิจการโดยคนต่าง

ด้าว และยงัไม่มีคําพิพากษาหรือคําสัง่ของศาลหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพิกถอนหรือยบัยัง้การใช้บงัคบัประกาศดงักลา่ว 

(ช) การตรวจสอบสัญญาหรือข้อตกลงระหว่างบริษัทกับรัฐบาลต่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศ หรือบุคคลที่
อยู่ในต่างประเทศ 

มาตรา 54 แห่ง พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม และประกาศ กทช. เร่ืองการขอความเห็นชอบสญัญาอนัเก่ียวเน่ืองกบัการ

ประกอบกิจการโทรคมนาคมท่ีทํากับรัฐบาลต่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศ หรือบุคคลท่ีอยู่ในต่างประเทศ พ.ศ. 2549 

(“ประกาศ กทช. ว่าด้วยสัญญาต่างประเทศ”) กําหนดให้สัญญาหรือข้อตกลงใด ๆ เก่ียวกับการประกอบกิจการและการ

ให้บริการโทรคมนาคมตามท่ี กสทช. ประกาศกําหนด ซึง่ผู้ รับใบอนญุาตได้ทํากบัรัฐบาลต่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศ หรือ

บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีอยู่ในต่างประเทศ รวมทัง้การแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกสญัญาหรือข้อตกลงดังกล่าว ต้องได้รับความ

เห็นชอบจาก กสทช. ก่อน โดยประกาศ กทช. วา่ด้วยสญัญาต่างประเทศ กําหนดให้ผู้ รับใบอนญุาตต้องสง่สําเนาสญัญาท่ีจะทํากบั

ต่างประเทศให้ กสทช. เพ่ือขอความเห็นชอบก่อนการทําสญัญาดงักล่าว ทัง้นี ้เว้นแต่สญัญาท่ีเก่ียวกบัการจัดซือ้จดัจ้างตามปกติ

หรือสญัญาที่ กสทช. ประกาศยกเว้นไว้ นอกจากนี ้กสทช. ยงัมีอํานาจสัง่ให้ผู้ รับใบอนญุาตดําเนินการแก้ไขหรือยกเลิกสญัญาใด ๆ 
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ที่ทํากบัต่างประเทศท่ีมีลกัษณะหรือเง่ือนไขที่ขดัหรือแย้งกบักฎหมาย หรืออาจก่อให้เกิดการผกูขาด หรือจํากดัการแข่งขนัอย่างไม่

เป็นธรรมต่อผู้ ใช้บริการ ดงันัน้ อํานาจการเข้าทําสญัญาของบริษัทอาจถูกจํากัดโดยกฎเกณฑ์ดงักล่าว และอาจส่งผลกระทบต่อ

ธุรกิจและโอกาสทางธุรกิจของบริษัท 

(ซ) การกาํหนดอัตราขัน้สูงของค่าบริการ 

กสทช. มีอํานาจในการกําหนดอัตราขัน้สูงของค่าบริการท่ีบริษัทและผู้ ให้บริการโทรคมนาคมรายอื่นสามารถเรียกเก็บจากการ

ให้บริการโทรคมนาคมรูปแบบต่าง ๆ ในประเทศไทย ในปัจจบุนั กสทช. อยู่ระหวา่งการพิจารณาจดัทําแนวทางการกําหนดอตัราขัน้

สูงของค่าบริการ ซึ่งหาก กสทช. บังคับใช้แนวทางดังกล่าวในการกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการของผู้ ให้บริการ

โทรคมนาคม อตัราค่าธรรมเนียมและคา่บริการดงักล่าวอาจแตกตา่งไปจากอตัราคา่ธรรมเนียมและคา่บริการท่ีบริษัทเรียกเก็บอยู่ใน

ปัจจุบัน ซึ่งอาจส่งผลให้บริษัทต้องปรับเปลี่ยนอตัราค่าธรรมเนียมและค่าบริการท่ีเรียกเก็บจากลูกค้าหรือต่อความสามารถของ

บริษัทในการแข่งขนัในตลาด เหตดุงักล่าวอาจส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทาง

ธุรกิจของบริษัท 

(ฌ) ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงมาตรฐานการคาํนวณอัตราค่าตอบแทนการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม 

พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม กําหนดให้การเรียกเก็บค่าตอบแทนการใช้หรือเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมต้องเป็นไป

อย่างสมเหตุสมผลและเป็นธรรมต่อผู้ รับใบอนญุาตท่ีมีโครงข่ายโทรคมนาคมและผู้ขอใช้หรือเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม และ

ต้องให้เท่าเทียมกนัในระหวา่งผู้ขอใช้หรือเช่ือมตอ่โครงข่ายโทรคมนาคมทกุราย  

ในปัจจุบัน กสทช. อยู่ระหว่างการจัดทํามาตรฐานการคํานวณอัตราค่าตอบแทนการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ซึ่งหาก

มาตรฐานการคํานวณดงักล่าวมีผลใช้บงัคบั อาจส่งผลกระทบต่ออตัราค่าตอบแทนการเช่ือมตอ่โครงข่ายโทรคมนาคมท่ีบริษัทเรียก

เก็บจากผู้ประกอบการรายอื่นในปัจจุบนั และอาจส่งผลกระทบต่อรายได้จากการประกอบธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน 

และโอกาสทางธุรกิจของบริษัท 

(ญ) ภาระต้นทุนของบริษัทอาจเปล่ียนแปลงเน่ืองจากการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต 

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

2527 ซึ่งกําหนดให้มีการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตจากผู้ประกอบการกิจการโทรคมนาคมด้วย โดยกําหนดให้มีการจัดเก็บภาษี

สรรพสามิตจากบริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีหรือวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่าร์ในอัตราร้อยละ 10 ของรายรับจากการให้บริการ

โทรศพัท์เคลื่อนที่ภายในประเทศ 

ต่อมา คณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวนัท่ี 28 มกราคม 2546 และวนัท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2546 เห็นชอบให้คู่สญัญาภาคเอกชนซึ่งเป็นผู้

ประกอบกิจการให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีหรือวิทยคุมนาคมระบบเซลลลู่าร์ ซึง่มีหน้าท่ีชําระภาษีสรรพสามิตนัน้ มีสิทธินําค่าภาษี

สรรพสามิตท่ีได้ชําระแล้วดังกล่าวตลอดทัง้ปี (ไม่รวมดอกเบีย้ ค่าปรับ หรือเงินเพ่ิมใด ๆ) มาหกัออกจากจํานวนเงินผลประโยชน์

ตอบแทนท่ีคู่สญัญาภาคเอกชนจะต้องชําระให้แก่คู่สญัญาภาครัฐเม่ือสิน้ปีดําเนินการได้ และ กสท ได้มีหนังสือฉบับลงวนัท่ี 27 

มีนาคม 2546 แจ้งให้บริษัทนําค่าภาษีสรรพสามิตท่ีได้ชําระให้แก่รัฐมาหกัออกจากผลประโยชน์ตอบแทนท่ีจะต้องนําส่งให้แก่ กสท 

ตามสญัญาร่วมการงานได้ และต่อมา คณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวนัท่ี 23 มกราคม 2550 ให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีดงักล่าวข้างต้น 

และมีมติให้กระทรวงการคลงัพิจารณากําหนดภาษีสรรพสามิตท่ีจดัเก็บจากบริการโทรคมนาคมในอตัราร้อยละ 0  

อย่างไรก็ดี หากในอนาคตรัฐบาลมีการปรับเพ่ิมอตัราภาษีสรรพสามิตจะทําให้บริษัท รวมถึงผู้ประกอบการโทรคมนาคมรายอื่น ต้อง

รับภาระภาษีสรรพสามิตดงักล่าว และหากบริษัทไม่สามารถนําค่าภาษีสรรพสามิตมาหกัออกจากเงินผลประโยชน์ตอบแทนได้ จะ

ทําให้ต้นทนุในการให้บริการโทรคมนาคมของบริษัทเพ่ิมสงูขึน้ซึง่อาจสง่ผลกระทบตอ่ธุรกิจ ฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานของ

บริษัทได้ 

นอกจากนี ้เม่ือวันที่ 11 มกราคม 2551 กสท ได้ยื่นคําเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ เรียกร้องให้บริษัทชําระค่า

ผลประโยชน์ตอบแทนในปีสมัปทานท่ี 12 ถึง 16 เพ่ิมเติม พร้อมเบีย้ปรับและภาษีมลูค่าเพ่ิม รวมเป็นเงินทัง้สิน้ประมาณ 23,164 
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ล้านบาท โดยอ้างว่าบริษัทได้ชําระค่าตอบแทนผลประโยชน์ในช่วงปีสมัปทานดังกล่าวไม่ครบถ้วน เน่ืองจากในช่วงปีสมัปทาน

ดงักล่าว บริษัทได้นําค่าภาษีสรรพสามิตท่ีได้ชําระไปแล้วมาหกัออกจากผลประโยชน์ตอบแทนท่ีจะต้องนําส่งให้แก่ กสท ตามมติ

ของคณะรัฐมนตรี และตามหนงัสือของ กสท ดงักลา่ว ขณะนีข้้อพิพาทดงักล่าวอยู่ภายใต้กระบวนการทางอนญุาโตตลุาการ ซึง่อาจ

ใช้ระยะเวลาในการพิจารณาเป็นเวลาหลายปี  

อย่างไรก็ดี เม่ือปี 2554 ปรากฏข่าวว่าคณะอนุญาโตตุลาการในข้อพิพาทระหว่าง กสท และดีพีซี และระหว่างทีโอที และเอไอเอส 

(ซึ่งข้อพิพาทดงักล่าวมีลกัษณะเช่นเดียวกนักบัของบริษัท) ได้มีคําชีข้าดให้ยกคําเสนอข้อพิพาทของ กสท และทีโอที ที่เรียกร้องให้ 

ดีพีซี และเอไอเอส ชําระค่าผลประโยชน์ตอบแทนเพ่ิม โดยให้เหตผุลสรุปได้ว่าดีพีซี และเอไอเอส ไม่ได้เป็นผู้กระทําผิดสญัญาร่วม

การงาน และได้ชําระหนีผ้ลประโยชน์ตอบแทนเสร็จสิน้ และหนีท้ัง้หมดได้ระงบัไปแล้ว ดงันัน้ กสท และทีโอทีจงึไม่มีสิทธิเรียกร้องให้

ดีพีซี และเอไอเอส ชําระหนีด้งักลา่วซํา้อีก 

2.1.4 ความเส่ียงที่เกดิจากการแข่งขนัในการประกอบธุรกิจ 

(ก) กิจการโทรคมนาคมของไทยมีการแข่งขันสูงและมีความอ่อนไหวต่อการแข่งขันด้านราคา 

ธุรกิจให้บริการโทรคมนาคมผ่านโทรศพัท์เคลื่อนท่ีของประเทศไทยนบัเป็นธุรกิจท่ีมีการแข่งขนัสงู หากการแข่งขนัทางด้านราคาเพ่ิม

ความรุนแรงขึน้ และบริษัทไม่สามารถตอบสนองต่อการแข่งขนัดงักล่าวได้ทนัท่วงทีและด้วยต้นทนุท่ีเหมาะสม การแข่งขนัดงักล่าว

อาจสง่ผลกระทบในทางลบตอ่ธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัท  

(ข) บริษัทอาจเผชิญกับการแข่งขันเพิ่มมากขึน้จากผู้ประกอบการรายใหม่ 

การปฏิรูปกฎหมายและการเปิดเสรีกิจการสื่อสารโทรคมนาคมอาจทําให้การแข่งขันในตลาดทวีความรุนแรงมากยิ่งขึน้ ปัจจุบัน 

กสทช. มีอํานาจในการออกใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมให้กบัผู้ประกอบการรายใหม่บนพืน้ฐานของหลกัการการแข่งขนั

โดยเสรีและอย่างเป็นธรรม บริษัทไม่สามารถประเมินได้ว่า จะมีผู้ประกอบการรายใหม่จํานวนเท่าใดท่ีจะได้รับใบอนญุาตประกอบ

กิจการโทรคมนาคมจาก กสทช. และหาก กสทช. ออกใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมให้แก่ผู้ประกอบการรายใหม่ อาจทํา

ให้การแข่งขนัในตลาดทวีความรุนแรงมากยิ่งขึน้ เน่ืองจากผู้ประกอบการรายใหม่ ซึง่มีต้นทนุในการให้บริการที่ต่ํากว่า อาจใช้วิธีการ

ลดราคาอย่างรุนแรง หรืออาจใช้กลยุทธ์ช่วยอุดหนุน (Subsidy Approach) เพ่ือเพ่ิมส่วนแบ่งทางการตลาดของตน ซึ่งอาจส่งผล

กระทบต่อความสามารถของบริษัทในการแข่งขนัในตลาด และอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และ

โอกาสทางธุรกิจของบริษัท 

(ค) บริษัทอาจได้รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี 

สําหรับการให้บริการบนคลื่นความถ่ีย่าน 1800 เมกะเฮิรตซ์นัน้ ปัจจุบันบริษัทใช้เทคโนโลยีระบบ GSM ในการให้บริการ

โทรศัพท์เคลื่อนท่ี รวมถึงการให้บริการส่งผ่านข้อมูลด้วยความเร็วสูงด้วยเทคโนโลยี EDGE โดยครอบคลุมพืน้ที่ทั่วประเทศไทย 

สําหรับการให้บริการบนคลื่นความถ่ีย่าน 850 เมกะเฮิรตซ์นัน้ บริษัทได้ให้บริการโดยใช้เทคโนโลยี HSPA ภายใต้สญัญาร่วมการ

งาน โดยพืน้ที่ให้บริการยังมิได้ครอบคลุมพืน้ท่ีทั่วประเทศไทย เน่ืองจากบริษัทเพ่ิงได้รับอนุมัติให้ดําเนินการให้บริการโดยใช้

เทคโนโลยี HSPA ภายใต้สญัญาร่วมการงานเม่ือเดือนสิงหาคม 2554  

อย่างไรก็ดี อตุสาหกรรมโทรคมนาคมเป็นอตุสาหกรรมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอย่างต่อเน่ืองและรวดเร็ว บริษัทจะต้องเผชิญ

กบัการแข่งขนัท่ีรุนแรงขึน้จากการนําเทคโนโลยีใหม่ หรือการปรับปรุงพฒันาเทคโนโลยีซึ่งมีอยู่แล้วในปัจจุบนัมาใช้ในประเทศไทย 

ซึง่หากบริษัทไม่สามารถตอบสนองต่อการแข่งขนัดงักล่าวได้ทนัท่วงที และด้วยต้นทนุท่ีเหมาะสม เหตดุงักล่าวอาจส่งผลกระทบต่อ

คณุภาพการให้บริการ ธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัท 
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2.1.5 ความเส่ียงเกี่ยวกับการดาํเนินงานของบริษัท  

(ก) ความเส่ียงจากอุปกรณ์ ระบบการทาํงาน ระบบคอมพิวเตอร์ โครงข่าย และทรัพย์สินอื่นที่ใช้ในการดําเนินงาน
ของบริษัท 

การประกอบธุรกิจของบริษัทต้องอาศยัเคร่ืองและอปุกรณ์โทรคมนาคมท่ีทนัสมยั เพ่ือสามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงทาง

เทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว และความต้องการใช้บริการของลกูค้าท่ีมีมากขึน้ รวมถึงต้องอาศยัความสามารถในการจดัการโครงข่ายและ

การบริหารจัดการระบบต่าง ๆ เช่น ระบบการจัดเก็บข้อมูล (Information System) ระบบการจัดเก็บค่าบริการ (Billing System) 

ระบบการบริหารจัดการโครงข่าย (Network Management System) และการให้บริการลูกค้า (Customer Services) ซึ่งระบบ

ดงักลา่วเหลา่นีจ้ะต้องทํางานอย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลาเพ่ือตอบสนองความต้องการของลกูค้า 

บริษัทตระหนกัถึงความเสี่ยงต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดขึน้ โดยบริษัทได้จดัทําระบบควบคมุและขัน้ตอนการบํารุงรักษาโครงข่ายและอปุกรณ์ 

เพ่ือให้โครงข่ายและอปุกรณ์ทัง้หมดอยู่ในสภาพท่ีสามารถให้บริการแก่ลกูค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทได้จดัทําแผนสํารองใน

กรณีฉกุเฉิน ครอบคลมุทัง้การลงทนุเพ่ิมเติมในอปุกรณ์สําคญั และระบบป้องกนัภยัต่าง ๆ เช่น ระบบป้องกนัไฟอตัโนมติัท่ีชมุสาย

ทั่วประเทศ และระบบควบคุมการใช้งานโครงข่ายและอุปกรณ์แบบ Real Time และบริษัทได้จัดให้มีการฝึกฝนพนักงานอย่าง

สม่ําเสมอเพ่ือให้พนกังานเข้าใจถึงหน้าที่ความรับผิดชอบและขัน้ตอนการปฏิบติัตา่ง ๆ ในกรณีที่เกิดเหตขุดัข้อง นอกจากนี ้บริษัทได้

ทําสัญญาประกันภัยเพ่ือคุ้มครองกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ท่ีทําให้โครงข่ายและอุปกรณ์ของบริษัทได้รับความเสียหายจากปัจจัย

ภายนอก อย่างไรก็ดี สญัญาประกนัภยัดงักล่าวไม่ครอบคลมุถึงความเสียหายอนัเน่ืองมาจากการหยดุชะงกัของธุรกิจ (Business 

Interruption Insurance)  

นอกจากนี ้บริษัทได้จัดตัง้หน่วยงานตรวจสอบรายได้ (Revenue Assurance Function) เพ่ือตรวจสอบจุดบกพร่องและหยุดการ

ร่ัวไหลของรายได้ท่ีอาจเกิดขึน้ ทัง้นี ้เพ่ือส่งเสริมความสามารถของบริษัทในการจัดหารายได้จากการให้บริการ และบริษัทได้นํา

โปรแกรมคอมพิวเตอร์เข้ามาเสริมในขัน้ตอนการตรวจสอบการเรียกเก็บค่าบริการ (Revenue Assurance Process) อีกทางหนึ่ง

ด้วย  

อนึ่ง บริษัทได้จัดทําแผนและดําเนินการให้มีการประเมินและบริหารความเสี่ยงท่ีเหมาะสมภายใต้การกํากับดูแลและการให้

คําแนะนําของคณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหารของบริษัท โดยบริษัทได้จัดให้มีการตรวจสอบความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึน้อย่าง

สม่ําเสมอ และทําการปรับปรุงตามที่เห็นสมควร เพ่ือให้ขัน้ตอนการบริหารความเสี่ยงต่าง ๆ ดําเนินการไปได้ด้วยดี อย่างไรก็ดี 

บริษัทไม่สามารถรับรองได้ว่าวิธีการต่าง ๆ ท่ีบริษัทนํามาใช้จะเพียงพอต่อการป้องกนัหรือลดความเสี่ยงดงักล่าวข้างต้น นอกจากนี ้

ข้อบกพร่องและข้อผิดพลาดของระบบดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อโครงข่ายโทรคมนาคมและความสามารถของบริษัทในการ

ให้บริการแก่ลกูค้า และอาจสง่ผลกระทบตอ่ธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัท  

(ข) บริษัทต้องพึ่งพาบุคคลภายนอกในการบาํรุงรักษาอุปกรณ์โทรคมนาคม 

บริษัทต้องให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนที่ผ่านอปุกรณ์โทรคมนาคมที่มีความสลบัซบัซ้อน ซึง่รวมถึงโครงข่ายโทรศพัท์เคลื่อนที่และสถานี

ฐานจํานวน 11,638 แห่งทัว่ประเทศ (ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554) ดังนัน้ ความสําเร็จของธุรกิจของบริษัทจึงขึน้อยู่กับการ

บํารุงรักษาและซอ่มแซมโครงข่ายและอปุกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจบุนับริษัทได้วา่จ้างบคุคลภายนอกเพ่ือให้บริการบํารุงรักษา

และซอ่มแซมสถานีฐานและระบบเครือข่ายส่งสญัญาณทัง้หมดของบริษัท หากบคุคลภายนอกไม่สามารถปฏิบติัหน้าที่ตามสญัญา

ได้ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ทันท่วงทีและด้วยต้นทุนท่ีเหมาะสม อาจทําให้บริษัทมีต้นทุนในการดําเนินงานท่ีเพ่ิมสูงขึน้ 

นอกจากนี ้ยงัอาจส่งผลกระทบต่อความล่าช้าและคณุภาพของการให้บริการ ซึ่งอาจมีผลทําให้บริษัทต้องสญูเสียลกูค้าและรายได้

ในจํานวนที่มีนยัสําคญั เหตดุงักลา่วอาจสง่ผลกระทบตอ่ธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัท 

(ค) ความเส่ียงจากการพึ่งพงิทางธุรกิจกับบริษัท ยูไนเตด็ ดสิทริบวิช่ัน บซิซิเนส จาํกัด (ยูดี) 

เน่ืองจากบริษัทไม่ได้มุ่งเน้นในการเป็นผู้จดัจําหน่ายชดุเลขหมายและบตัรเติมเงินให้แก่ผู้ ใช้บริการโดยตรง ซึ่งจะเป็นการเพ่ิมภาระ

ให้กบับริษัทในการจดัการบริหารสินค้าคงคลงั รวมถึงระบบการจดัส่งสินค้า (Logistics) และการจดัเก็บเอกสารต่าง ๆ บริษัทจึงได้
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แตง่ตัง้ให้ยดีูซึง่เป็นบริษัทร่วมของบริษัท (โดยบริษัทและ บจก. เบญจจินดา โฮลดิง้ ถือหุ้นร้อยละ 25 และร้อยละ 75 ของจํานวนหุ้น

ท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของยดีูตามลําดบั) เป็นผู้จดัจําหน่ายหลกัของบริษัทในการจําหน่ายชุดเลขหมาย บตัรเติมเงิน และสินค้า

ต่าง ๆ ให้แก่ตวัแทนจําหน่าย ร้านค้าส่ง และร้านค้าปลีกต่าง ๆ ในประเทศไทย สินค้าเหล่านีส้่วนใหญ่บริษัทจะจําหน่ายให้แก่ยูดี

เพ่ือนําไปจําหน่ายต่อให้แก่ตวัแทนจําหน่ายของบริษัทต่อไป บริษัทให้ระยะเวลาชําระหนี ้(Credit Term) 45 – 50 วนั และให้การ

สนบัสนนุทางการตลาดแก่ยดีูโดยพิจารณาเป็นรายโครงการ ในปี 2554 ยอดจําหน่ายชดุเลขหมายและบตัรเติมเงินผ่านยดีูมีจํานวน

ทัง้สิน้ 12,956.9 ล้านบาท  

ปัจจบุนับริษัทมีการขยายช่องทางการจดัจําหน่ายบริการเติมเงินให้แก่ผู้ใช้บริการ โดยบริษัทจดัให้มีบริการเติมเงินออนไลน์ (Happy 

Online) ให้แก่ผู้ใช้บริการโดยตรง ซึง่ทําให้สดัสว่นในการพึง่พาระบบการจดัสง่สินค้า (Logistics) ของผู้จดัจําหน่ายลดลง นอกจากนี ้

ยอดการเติมเงินออนไลน์ของผู้ใช้บริการมีแนวโน้มเพ่ิมสงูขึน้อย่างตอ่เน่ือง 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมียอดลูกหนีก้ารค้าจากยูดีจํานวนทัง้สิน้ 2,249.7 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 34.9 ของยอด

ลกูหนีก้ารค้าทัง้หมดของบริษัท ดงันัน้ การผิดนดัชําระหนีห้รือการชําระหนีล้า่ช้าของยดีูอาจสง่ผลกระทบในทางลบอย่างมีนยัสําคญั

ตอ่ธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัท  

2.2 ความเส่ียงทางการเงนิ 

2.2.1 ความเส่ียงจากความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนเงนิตราต่างประเทศ  

บริษัทมีความเสี่ยงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยน เน่ืองจากรายได้หลกัของบริษัทเป็นสกลุเงินบาท แต่บริษัทมีค่าใช้จ่ายที่

ต้องชําระในรูปของสกุลเงินตราต่างประเทศเป็นจํานวนหนึ่ง โดยแบ่งเป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวกับหนีเ้งินกู้ ระยะยาวสกุลเงินตรา

ต่างประเทศและค่าใช้จ่ายในการลงทนุหรือการดําเนินงานในรูปของเงินตราต่างประเทศ (ได้แก่ เจ้าหนีก้ารค้าจากการซือ้เคร่ืองมือ

และอปุกรณ์) 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีหนีเ้งินกู้ ระยะยาวสกุลเงินตราต่างประเทศจํานวน 2,589.4 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.8 ของ

หนีส้ินรวมทัง้หมด อย่างไรก็ดี เน่ืองจากหนีเ้งินกู้ ระยะยาวสกลุเงินตราต่างประเทศมีกําหนดระยะเวลาการชําระคืนท่ีแน่นอน บริษัท

จึงได้ทําการป้องกันความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึน้จากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน โดยการเข้าทําสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตรา

ต่างประเทศ (Cross Currency Swap Contracts) ซึ่งครอบคลมุกําหนดระยะเวลาการชําระคืนหนีเ้งินกู้ดงักล่าวทัง้จํานวนคิดเป็น

ร้อยละ 100 ของหนีเ้งินกู้ระยะยาวสกลุเงินตราตา่งประเทศ  

นอกจากนี ้ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมียอดเจ้าหนีก้ารค้าจากการซือ้เคร่ืองมือและอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายในการลงทุนใน

เทคโนโลยีใหม่ท่ีต้องชําระในรูปของเงินตราต่างประเทศ ซึ่งบริษัทได้ทําการป้องกันความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึน้จากความผนัผวนของ

อตัราแลกเปลี่ยน โดยการเข้าทําสญัญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Exchange Contracts) ทกุครัง้ที่บริษัท

มีคา่ใช้จ่ายในการลงทนุหรือการดําเนินงานในรูปของเงินตราตา่งประเทศ  

อย่างไรก็ดี ถึงแม้บริษัทจะได้เข้าทําสัญญาป้องกันความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึน้จากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนในส่วนของ

ค่าใช้จ่ายท่ีต้องชําระในรูปของสกุลเงินตราต่างประเทศทัง้จํานวนหรือเกือบทัง้จํานวน แต่บริษัทไม่สามารถรับรองได้ว่า บริษัทจะ

ได้รับข้อเสนอและเง่ือนไขท่ีดีท่ีสุดในการเข้าทําสญัญาป้องกันความเสี่ยงแต่ละครัง้ภายใต้สภาวะของตลาดแลกเปลี่ยนเงินตรา

ตา่งประเทศในขณะนัน้ ๆ ซึง่ในกรณีเช่นนีอ้าจสง่ผลกระทบทําให้ต้นทนุในการดําเนินงานของบริษัทเพ่ิมสงูขึน้  

2.2.2 ความเส่ียงจากการเรียกเก็บค่าใช้บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่ 

ความเสี่ยงจากลูกหนีก้ารค้าโดยหลักมาจากลูกค้าระบบรายเดือน (Postpaid Customers) ที่ไม่ชําระหรือชําระค่าใช้บริการ

โทรศพัท์เคลื่อนท่ีภายหลงัจากการใช้บริการล่าช้า ส่งผลให้ยอดลูกหนีก้ารค้าค่าบริการโทรศัพท์ของบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 

2554 มีจํานวนทัง้สิน้ 2,483.5 ล้าน บาท โดยมีสดัส่วนรายได้จากการให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนที่ระบบรายเดือนคิดเป็นร้อยละ 18.9 

ของรายได้รวมของบริษัท อย่างไรก็ดี บริษัทได้มีการบันทึกสํารองค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญสําหรับรายได้จากการให้บริการ

โทรศพัท์เคลื่อนที่ระบบรายเดือนตามช่วงของอายหุนีท่ี้ค้างชําระในอตัราก้าวหน้า โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีลกูหนี ้
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ค้างชําระเกินกว่า 180 วัน เป็นจํานวนทัง้สิน้ 147.1 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.9 ของยอดลูกหนีก้ารค้าค่าบริการโทรศัพท์รวม 

(Accounts Receivable from Telephone Services) 

2.2.3 ความเส่ียงจากความผันผวนของอัตราดอกเบีย้  

การเปลี่ยนแปลงของอตัราดอกเบีย้ในตลาดส่งผลกระทบต่อหนีส้ินทางการเงินของบริษัท โดยทําให้ต้นทุนในการดําเนินงานของ

บริษัทเพ่ิมสงูขึน้ อย่างไรก็ดี บริษัทมีนโยบายในการบริหารจัดการความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบีย้โดยการเข้าทํา

สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบีย้ (Interest Rate Swap Contracts) กับสถาบันการเงินท่ีได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือ

เทียบเท่ากบัอนัดบัความน่าเช่ือถือของประเทศหรือสงูกว่า เพ่ือให้ความเสี่ยงที่เกิดจากความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้อยู่ในระดบัที่

เหมาะสมกบัแตล่ะสถานการณ์ โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 บริษัทมีหนีส้ินที่มีอตัราดอกเบีย้ลอยตวั (ภายหลงัการเข้าทําสญัญา

แลกเปลี่ยนอตัราดอกเบีย้) ทัง้สิน้จํานวน 1,052 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 22.9 ของหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้รวม 

2.2.4 ความเส่ียงจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว 

เศรษฐกิจไทยได้รับผลกระทบจากปัจจยัลบทัง้ภายในและภายนอกประเทศ เช่น การเกิดอทุกภยั การชะลอตวัของภาคการผลิต การ

ส่งออก และอตุสาหกรรมการท่องเท่ียว ปัญหาการว่างงาน และสถานการณ์ทางการเมือง ซึ่งปัจจยัเหล่านีส้่งผลกระทบในทางลบ

อย่างมีนยัสําคญัตอ่รายได้และกําลงัซือ้ พฤติกรรมการใช้จ่าย และระดบัความเช่ือมัน่ของผู้บริโภค  

สภาวะเศรษฐกิจดงักล่าวข้างต้นส่งผลกระทบต่ออตุสาหกรรมผู้ให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีเน่ืองจากการใช้บริการท่ีลดน้อยลง และ

ผู้ ประกอบการต้องรับความเสี่ยงมากขึน้จากการเรียกเก็บค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีไม่ได้ อย่างไรก็ตาม การใช้บริการ

โทรศพัท์เคลื่อนท่ีในปัจจบุนัถือเป็นสิ่งจําเป็นในชีวิตประจําวนั จึงอาจได้รับผลกระทบน้อยกว่าเม่ือเปรียบเทียบกบัอตุสาหกรรมอื่น 

อีกทัง้บริษัทได้พฒันารูปแบบการให้บริการและปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางการตลาดเพ่ือกระตุ้นการใช้บริการของลกูค้าและลดความ

เสี่ยงจากการยกเลิกการใช้บริการ รวมทัง้จัดทําและดําเนินการตามแผนการลดค่าใช้จ่าย (Cost Efficiency Program) เพ่ือให้

สอดคล้องกบัสภาวะเศรษฐกิจ อย่างไรก็ดี บริษัทไม่สามารถรับรองได้วา่ธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจ

ของบริษัท จะไม่ได้รับผลกระทบในทางลบอย่างมีนยัสําคญั หากสภาวะเศรษฐกิจดงักลา่วยงัคงดําเนินตอ่ไป 

2.3 ความเส่ียงอื่น ๆ 

2.3.1 ความเส่ียงจากภัยธรรมชาต ิ

ความเสี่ยงจากภยัธรรมชาติอาจเกิดขึน้ได้และอาจส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท เช่น กรณีภยัจากคลื่นสึนามิ การ

ระบาดของโรคไข้หวดัใหญ่สายพนัธุ์ใหม่ และการเกิดอทุกภยัในหลายภูมิภาคของประเทศไทยในช่วงท่ีผ่านมา ทําให้กําลงัซือ้และ

ความสามารถในการชําระหนีข้องผู้ ใช้บริการลดน้อยลง จํานวนนักท่องเท่ียวลดน้อยลง รวมทัง้ยังทําให้เสารับส่งสัญญาณ

โทรศพัท์เคลื่อนที่ของบริษัทได้รับความเสียหายในบางพืน้ที่  

เพ่ือให้บริษัทสามารถประกอบธุรกิจและให้บริการโทรคมนาคมได้อย่างต่อเน่ือง บริษัทได้จัดทําแผนรองรับสําหรับการแก้ไข

ข้อขดัข้องทางเทคนิคและเพ่ือบรรเทาปัญหาเก่ียวกบัโครงข่ายโทรคมนาคมของบริษัท โดยบริษัทได้จดัเตรียมรถสถานีเคลื่อนท่ีเพ่ือ

รับสง่สญัญาณแทนสถานีรับส่งสญัญาณในพืน้ท่ีที่ประสบภยั อีกทัง้บริษัทยงัได้เข้าทําสญัญาประกนัภยัเพ่ือปอ้งกนัความเสียหายที่

อาจเกิดขึน้กับอุปกรณ์โครงข่าย ซึ่งค่าสินไหมทดแทนท่ีได้รับนัน้จะนํามาใช้ซ่อมแซมและจัดหาอุปกรณ์ทดแทนสิ่งท่ีสญูหายหรือ

เสียหายตามเง่ือนไขที่กําหนดไว้ในสญัญาร่วมการงาน  

นอกจากนี ้บริษัทได้จัดเตรียมระบบสํารองสําหรับการเรียกเก็บค่าบริการและจัดเก็บข้อมูลลูกค้าของบริษัท โดยบริษัทได้บันทึก

ข้อมูลดังกล่าวเข้าสู่ระบบสํารองอย่างสม่ําเสมอ อย่างไรก็ดี ถึงแม้บริษัทจะได้จัดเตรียมมาตรการรองรับต่าง ๆ ไว้ แต่บริษัทไม่

สามารถรับรองได้ว่าธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัท จะไม่ได้รับผลกระทบอย่างมีนยัสําคญั

จากภยัธรรมชาติท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคต 
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2.3.2 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่อาจมีอทิธิพลต่อการดาํเนินการตัดสินใจต่าง ๆ ของบริษัท 

ปัจจบุนั เทเลนอร์และ บจก. ไทย เทลโค โฮลดิง้ส์ ตา่งเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้นรวมกนัคิดเป็นร้อยละ 66.1 (ข้อมลู 

ณ วนัที่ 5 มกราคม 2555) ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัท ดงันัน้ บคุคลดงักล่าวอาจมีอิทธิพลต่อการดําเนินการ

ตัดสินใจต่าง ๆ ของบริษัท เช่น การเลือกตัง้และเพิกถอนบุคคลเข้าเป็นกรรมการในคณะกรรมการของบริษัท และการตัดสินใจ

ดําเนินการใด ๆ โดยมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น (เว้นแตก่รณีที่บคุคลดงักลา่วไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเน่ืองจากบคุคลดงักลา่วมีสว่นได้

เสียเป็นพิเศษหรือมีสว่นได้เสียในเร่ืองดงักลา่ว) 
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3 ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

3.1 ความเป็นมาและพัฒนาการที่สาํคัญ 

บริษัทจดทะเบียนจัดตัง้เป็นบริษัทจํากัดในเดือนสิงหาคม 2532 โดยกลุ่มเบญจรงคกุล เพ่ือประกอบธุรกิจให้บริการโทรศัพท์ 

เคลื่อนที่ โดยได้เร่ิมให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนที่ภายใต้สญัญาร่วมการงานกบั กสท ในย่านความถ่ี 800 เมกะเฮิรตซ์ตัง้แต่ปี 2534 ใน

ย่านความถ่ี 1800 เมกะเฮิรตซ์ ตัง้แต่ปี 2537 และเม่ือเดือนสิงหาคม 2554 บริษัทได้ให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนที่โดยใช้เทคโนโลยี 

HSPA (3G) บนคลื่นความถ่ีย่าน 850 เมกะเฮิรตซ์  

ในปี 2538 บริษัทนําหุ้นของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศสิงคโปร์ โดยเป็นบริษัท

ไทยบริษัทแรกท่ีนําหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ต่างประเทศ จากนัน้ในปี 2543 เทเลนอร์ได้เข้าถือหุ้นในบริษัทคิดเป็น

สดัส่วนร้อยละ 29.9 และในเดือนตุลาคม 2548 เทเลนอร์และ บจก. ไทย เทลโค โฮลดิง้ส์ ได้ทําคําเสนอซือ้หุ้นของบริษัทเป็นการ

ทัว่ไปซึง่เป็นผลมาจากการที่ บจก. ไทย เทลโค โฮลดิง้ส์ ได้เข้าซือ้หุ้นของยคูอม 

ต่อมาในปี 2550 บริษัทได้ดําเนินการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทและนําหุ้นของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สาระสําคัญของการปรับโครงสร้างการถือหุ้ นประกอบด้วยการทําคําเสนอซือ้

หลกัทรัพย์ทัง้หมดของยคูอม โดยบริษัทได้ออกหุ้นสามญัใหม่ของบริษัทให้กบัผู้ ถือหุ้นของยคูอมเพ่ือเป็นคา่ตอบแทนหุ้นของยคูอมที่

นํามาเสนอขาย (Share Swap) และการลดทนุของบริษัทแบบเฉพาะเจาะจง (Selective Capital Reduction) โดยการลดหุ้นสามญั

ของบริษัทที่ยคูอมถืออยู่ทัง้หมด 

ภายหลงัจากการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและนําหุ้นของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยแล้ว บริษัทกลายเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของยคูอม และได้ทําการเพิกถอนหุ้นของยูคอมออกจากการเป็นหลกัทรัพย์จด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยในเดือนกนัยายน 2550 

ปัจจบุนักลุม่เบญจรงคกลุไม่ได้เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ทัง้โดยทางตรงและโดยทางอ้อมในบริษัทแล้ว ณ วนัที่ 5 มกราคม 2555 ผู้ ถือหุ้น

รายใหญ่ของบริษัท ได้แก่ เทเลนอร์ และ บจก. ไทย เทลโค โฮลดิงส์ (โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในข้อ 7.2 – โครงสร้างผู้ ถือ

หุ้น) 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 ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ยอดเยี่ยมจากนิตยสาร Asian MobileNews ซึ่งเป็นการได้รับ

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
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โทรศพัท์เคลื่อนที่ยอดเยี่ยมจากนิตยสาร Asian MobileNews 

สิงหาคม 2550 - บริษัทได้รับรางวัลพระราชทาน “Thailand Corporate Excellence” ประเภทความเป็นเลิศ

ด้านการตลาด จัดโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทยและสถาบันบัณฑิต

บริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ตลุาคม 2550 - บริษัทปรับภาพลกัษณ์แบรนด์ดีแทค โดยเน้นการสร้างความรู้สกึท่ีดีให้แก่ลกูค้า (feel good) 

มกราคม 2551 - บริษัทลงทนุใน บจก. 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 ป รับ เพ่ิมอันดับ เครดิตสากลของหนี เ้งินกู้ สกุล เงิน

ต่างประเทศระยะยาวขึน้มาที่ BBB- และปรับเพ่ิมอนัดับเครดิตภายในประเทศของหนีเ้งินกู้

ระยะยาวมาท่ี A+ 

- TRIS Rating ประกาศเพ่ิมเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ เป็น A+ สะท้อนเครดิตจากความแข็งแกร่ง

ด้านการแข่งขนั และฐานะการเงินที่ดีขึน้อย่างตอ่เน่ือง 

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 โดย Frost & 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 
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- โครงการทําดีทุกวนัจากดีแทคได้รับรางวลัยอดเยี่ยม บริษัทจดทะเบียนดีเด่นด้าน CSR จาก

งาน SET Awards 2009 

ธนัวาคม 2552 - บริษัทเปิดให้บริการ BlackBerry ในประเทศไทย พร้อมทัง้เปิดตัวโทรศัพท์ BlackBerry รุ่น 

ตา่ง ๆ รวมทัง้รุ่นพิเศษสีขาว 

มีนาคม 2553 - บจก. ดีแทค อินเทอร์เน็ต ได้รับรางวัล “สุดยอดนวัตกรรมทางเทคโนโลยี” (Commart 

Innovation Awards 2010) 

- บริษัทเปิดตวัเป็นผู้ จําหน่ายโทรศพัท์ iPhone ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ 

กรกฎาคม 2553 - บริษัทเข้าทําสญัญาการเช่ือมตอ่โครงขา่ยกบั กสท 

- บริษัทจําหน่ายไมโครซิม (Micro SIM) ซึง่เป็นซิมขนาดเลก็สําหรับอปุกรณ์ไอทีรุ่นใหม่ 

ตลุาคม 2553 - TRIS Rating ปรับเพ่ิมเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ เป็น AA- 

พฤศจิกายน 2553 - Fitch Ratings (Thailand) Limited ปรับเพ่ิมอนัดบัเครดิตของบริษัท ดงันี ้

- ปรับเพ่ิมอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาวและอนัดับเครดิตสากลสกุล

เงินในประเทศระยะยาวเป็น BBB 

- ปรับเพ่ิมอนัดบัเครดิตภายในประเทศระยะยาวเป็น AA-(tha) 

- ปรับเพ่ิมอนัดบัเครดิตภายในประเทศระยะสัน้เป็น F1+(tha) 

- ปรับเพ่ิมอนัดบัเครดิตหุ้นกู้ ไม่มีหลกัประกนัของบริษัทเป็น AA-(tha) 

- บริษัทประกาศจ่ายเงินปันผลพิเศษแก่ผู้ ถือหุ้ นเป็นครัง้แรก นอกจากการจ่ายเงินปันผล

ประจําปี 

- บริษัทได้รับรางวัล “สุดยอดแบรนด์แห่งปี” สาขา Mobile Operator ในพิธีมอบรางวัล 

Excellent Brand Survey Awards 2010 จากนิตยสาร HWM Thailand 

ธนัวาคม 2553 - บริษัทร่วมกับผู้ ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีอีก 4 ราย เปิดให้บริการคงสิทธิเลขหมาย

โทรศพัท์เคลื่อนที่ (MNP) 

กมุภาพนัธ์ 2554 - บริษัทจําหน่ายหุ้นทัง้หมดในกิจการคลื่นวิทย ุFAT Radio 104.5 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม 

สิงหาคม 2554 - บริษัทเปิดให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีด้วยเทคโนโลยี HSPA บนย่านความถ่ี 850 เมกะเฮิรตซ์

ภายใต้สญัญาร่วมการงาน 

กนัยายน 2554 - บริษัทเปิดตวัเป็นผู้ จําหน่าย iPad ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ 

ธนัวาคม 2554 - บริษัทได้รับรางวัลดีเด่น “Outstanding Corporate Social Responsibility Awards 2011” 

เป็นปีท่ี 3 จากการประกวดรางวัล SET Awards ประจําปี 2554 ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย 

- บริษัทประกาศแผนการปรับโครงสร้างทางการเงิน โดยเข้าทําสญัญาเงินกู้กบัสถาบนัการเงิน

ภายในประเทศ วงเงินทัง้สิน้ 30,000 ล้านบาท พร้อมกบัประกาศจ่ายเงินปันผลพิเศษเพ่ือปรับ

โครงสร้างทางการเงินในอตัราหุ้นละ 16.46 บาท 
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โครงสร้างการถือหุ้นของกลุม่บริษัท ณ วนัที ่5 มกราคม 2555 เป็นดงันี ้

 

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท(1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ 

(1) โปรดพิจารณารายละเอียดเก่ียวกบัสดัสว่นการถือหุ้นในบริษัทเพิ่มเติมในข้อ 7.2 – โครงสร้างผู้ ถือหุ้น 

(2) สดัสว่นการถือหุ้นของเทเลนอร์เป็นการถือหุ้นโดยทางตรงไม่รวมหุ้นที่ถือผ่าน CDP โดยถ้ารวมสดัสว่นการถือหุ้นผ่าน CDP เทเลนอร์จะมี

สดัส่วนการถือหุ้นที่ร้อยละ 42.6 ทัง้นี ้เทเลนอร์เป็นบริษัทย่อยของ Telenor ASA (ซึง่มีรัฐบาลนอร์เวย์ถือหุ้นมากกวา่ร้อยละ 50 เล็กน้อย) 

และในปี 2550 เทเลนอร์ร่วมกับ บจก. ไทย เทลโค โฮลดิง้ส์ และยูคอมได้แจ้งความเป็นกลุ่มไว้ในส่วนที่เก่ียวกับการถือหุ้นของตนใน

บริษัทตอ่สํานกังาน ก.ล.ต. แตปั่จจบุนัยคูอมมิได้ถือหุ้นในบริษัทแล้ว 

(3) รายช่ือผู้ ถือหุ้นและสดัสว่นการถือหุ้นใน บจก. ไทย เทลโค โฮลดิง้ส์ ณ วนัที่ 19 ตลุาคม 2554 มีดงันี ้

 เทเลนอร์ ร้อยละ 49.00 

 บจก. โบเลโร(6) ร้อยละ 41.10 

 นายบญุชยั เบญจรงคกลุ  ร้อยละ 9.90 

 ในปี 2550 บจก. ไทย เทลโค โฮลดิง้ส์ ร่วมกบัเทเลนอร์และยคูอมได้แจ้งความเป็นกลุ่มไว้ในส่วนที่เก่ียวกบัการถือหุ้นของตนในบริษัทต่อ

สํานกังาน ก.ล.ต. แตปั่จจบุนัยคูอมมิได้ถือหุ้นในบริษัทแล้ว 

(4) สดัสว่นการถือหุ้นของ CDP รวมหุ้นที่ถือโดยเทเลนอร์ โดยเทเลนอร์มีสดัสว่นการถือหุ้นร้อยละ 0.0 ผ่าน CDP 

(5) ไม่มีบคุคลที่อาจมีความขดัแย้งถือหุ้นใน บจก. ครีเอ้  

(6) รายช่ือผู้ ถือหุ้นและสดัสว่นการถือหุ้นใน บจก. โบเลโร ณ วนัที่ 19 เมษายน 2554 มีดงันี ้

 เทเลนอร์ ร้อยละ 49.00 

 บจก. กี เคาน์ตี ้(7) ร้อยละ 12.75 

 บจก. อาลิบี ้เคาน์ตี ้(7) ร้อยละ 12.75 

 บจก. เบย์วิว เคาน์ตี ้(7) ร้อยละ 12.75 

 บจก. ไกอา เคาน์ตี ้(7) ร้อยละ 12.75 

บจก. ไทย เทลโค 
โฮลดิง้ส์(3) 

บริษัท 

เทเลนอร์(2) ทีโอที กสท. ผู้ ถือหุ้นรายย่อย 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

บจก. ดีแทค  

เนทเวอร์ค 

บจก. ดีแทค 

อินเตอร์เนต 

 

บจก. พบับลิค 

เรดิโอ 

บจก. ดีแทค 

บรอดแบนด์ 

บจก. เวิลด์โฟน 

ช็อป 

บจก. เพย์สบาย บจก. แทค 

พร็อพเพอร์ตี ้

100% 

ยคูอม บจก. ครีเอ้(5) 

51% 

บจก. อีสเทิรน์ 

บิช 

บจก. วิภาวดี 

ออฟฟิต บิลดิง้ 

บริษัท แทค 

ไฟแนนซ์ บี.วี. 

CDP(4) 

23.5% 42.6% 5.6% 0.1% 27.7% 0.5% 

100% 100% 100% 
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 อนึง่ เทเลนอร์มีสิทธิออกเสียงเกินกวา่กึ่งหนึง่ของสิทธิออกเสียงทัง้หมดใน บจก. โบเลโร 

(7) บจก. ตัก้ ว ูโฮลดิง้ (ซึ่งมีบุคคลสญัชาติไทยถือหุ้นร้อยละ 51 และมีบริษัท ตัก้ ว ูโฮลดิง้ส์ ลิมิเต็ด ถือหุ้นร้อยละ 49 โดยบริษัท ตัก้ ว ูโฮล

ดิง้ส์ ลิมิเต็ด มีสิทธิออกเสียงเกินกวา่กึ่งหนึง่ของสิทธิออกเสียงทัง้หมดใน บจก. ตัก้ ว ูโฮลดิง้) ถือหุ้นใน บจก. กี เคาน์ตี ้บจก. อาลิบี ้เคาน์

ตี ้บจก. เบย์วิว เคาน์ตี ้และ บจก. ไกอา เคาน์ตี ้คิดเป็นร้อยละ 99 

3.2 ภาพรวมการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท 

บริษัทเป็นหนึ่งในผู้ นําในธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีในประเทศไทยท่ีให้บริการทางเสียง ข้อมูล และบริการเสริมอื่น ๆ ผ่าน

โครงข่ายหลกัในระบบ GSM 1800 และ HSPA โครงขา่ยของบริษัทมีพืน้ท่ีให้บริการครอบคลมุทัว่ประเทศและบริษัทเป็นผู้ให้บริการ

โทรศัพท์เคลื่อนท่ีรายใหญ่อันดับสองของประเทศเม่ือพิจารณาจากจํานวนลูกค้าทัง้หมด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งมีอยู่

ประมาณ 23.2 ล้านเลขหมาย0

1 โดยเป็นลกูค้าในระบบเติมเงินประมาณ 20.8 ล้านเลขหมาย และลกูค้าในระบบรายเดือนประมาณ 

2.4 ล้านเลขหมาย หรือคิดเป็นร้อยละ 90 และร้อยละ 10 ของจํานวนลกูค้าทัง้หมดตามลําดบั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมี

สว่นแบง่ทางการตลาดประมาณร้อยละ 30 ของจํานวนผู้ใช้บริการโทรศพัท์เคลื่อนที่ทัง้หมดของประเทศ 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีบริษัทย่อยทัง้สิน้ 12 บริษัท และถือหุ้นในบริษัทร่วมจํานวน 2 บริษัท ได้แก่ บจก. ยไูนเต็ด ดิสทริ

บิวชั่น บิซซิเนส (ยดีู) และ บจก. ฟรีเควนซี่ มีเดีย โดย บจก. ฟรีเควนซี่ มีเดีย อยู่ระหว่างการชําระบญัชี ความเป็นมาในการจดัตัง้

บริษัทย่อยสามารถสรุปได้ดงันี ้

บริษัทได้จดัตัง้บริษัทย่อยขึน้โดยมีวตัถุประสงค์หลกัในการบริหารสินทรัพย์และ/หรือพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ อนัได้แก่ บจก. แทค 

พร็อพเพอร์ตี ้มีวตัถปุระสงค์หลกัในการจดัการอสงัหาริมทรัพย์ โดยถือครองที่ดินในจงัหวดัตา่ง ๆ ซึง่สว่นใหญ่เป็นพืน้ที่ในการติดตัง้

สถานีฐาน บจก. วิภาวดี ออฟฟิต บิลดิง้ มีวตัถปุระสงค์หลกัในการพฒันาท่ีดิน บจก. อีสเทิรน์ บิช มีวตัถปุระสงค์หลกัในการพฒันา

อสงัหาริมทรัพย์และเป็นเจ้าของที่ดินที่ตัง้อาคาร Call Center ถนนศรีนครินทร์ และ บจก. แทค เซอร์วิส ซึง่เดิมมีวตัถปุระสงค์ในการ

ดําเนินการบริหาร Call Center ของบริษัท แตปั่จจบุนัได้เลิกบริษัทและชําระบญัชีเสร็จสิน้แล้วเม่ือวนัที่ 18 มีนาคม 2554 โดยได้โอน

การบริหาร 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 บจก. เวิลด์โฟน ช็อป ซึ่งเดิมดูแลการบริหารกิจการร้านจําหน่ายอุปกรณ์

โทรศพัท์เคลื่อนที่และดแูลธุรกิจค้าปลีกในนาม “ร้านรักบ้านเกิด” แตปั่จจบุนัได้หยดุดําเนินกิจการแล้ว  

ในปี 2550 บริษัทได้ลงทนุในบริษัทย่อยอีกหนึง่แห่ง ได้แก่ บจก. เพย์สบาย ซึง่มีวตัถปุระสงค์หลกัในการให้บริการรับ/สง่เงิน โอนเงิน

หรือรับชําระเงินแบบออนไลน์ นอกจากนี ้ภายหลงัจากการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทในปีเดียวกนั บมจ. ยไูนเต็ดคอมมนิู

เกชั่น อินดสัตรี (ยูคอม) ได้กลายเป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการเป็นตัวแทนจําหน่ายบัตรเติมเงินและ

ให้บริการเติมเงินโดยไม่ต้องใช้บัตรเติมเงิน (E-Refill) และในเดือนเมษายน 2551 บริษัทได้ลงทุนในหุ้นสามัญอีก 2 บริษัท ได้แก่ 

บจก. แฟต ดีกรี เพ่ือรองรับแผนการดําเนินธุรกิจผลิตรายการวิทยุ สื่อโฆษณาและให้บริการด้านสื่อบันเทิง และ บจก. ครีเอ้ เพ่ือ

รองรับการขยายธุรกิจด้านการพฒันาและให้บริการโปรแกรมบนโทรศพัท์เคลื่อนท่ี โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 51 ใน 2 บริษัทดงักล่าว 

ทัง้นี ้เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพในส่วนของบริการเสริมที่มีอยู่ในปัจจบุนั อย่างไรก็ดี เม่ือเดือนกมุภาพนัธ์ 2554 บริษัทได้จําหน่ายหุ้นทัง้หมด

ของ บจก. แฟต ดีกรี ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม 

บริษัทตระหนักถึงความสําคัญของการมีโครงสร้างองค์กรท่ีมีประสิทธิภาพอนัจะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินธุรกิจของ

บริษัทให้บรรลเุป้าหมายทางธุรกิจท่ีตัง้ไว้ จุดเดน่ประการหนึ่งของบริษัท คือ ความพร้อมท่ีจะเปลี่ยนแปลงและมีทศันคติในเชิงบวก

เพ่ือให้สามารถรับมือกบัการเปลี่ยนแปลงท่ีเป็นไปอย่างรวดเร็วและการแข่งขนัท่ีรุนแรงในตลาดได้ จากการเติบโตอย่างรวดเร็วของ

อุตสาหกรรมการให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ี การเปิดเสรีด้านกิจการสื่อสารโทรคมนาคม ประกอบกับการเตรียมความพร้อมทาง

 
1 จํานวนลกูค้าดงักลา่วนบัรวมทกุเลขหมายของผู้ใช้บริการระบบเติมเงินที่ยงั Active อยู่ แตไ่ม่รวมเลขหมายที่ไม่ได้ใช้งานเกิน 90 วนั  
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ธุรกิจในการขอรับใบอนญุาตให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนที่ระบบ 3G ในอนาคต บริษัทมีนโยบายการลงทนุในกิจการท่ีเก่ียวข้องกนักบั

ธุรกิจหลกัของบริษัทท่ีสามารถเสริมประโยชน์กบัธุรกิจหลกัของบริษัทได้ในระยะยาว โดยบริษัทได้จดัตัง้บริษัทใหม่ขึน้ 4 บริษัทเม่ือ

วนัท่ี 14 มีนาคม 2549 ได้แก่ บจก. ดีแทค เนทเวอร์ค เพ่ือดําเนินการให้บริการโทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศ ปัจจุบัน บจก.

ดีแทค เนทเวอร์ค ได้เปิดดําเนินกิจการแล้ว บจก. พับบลิค เรดิโอ เพ่ือดําเนินการให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนที่ประเภทแท็กซี่เรดิโอ 

บจก. ดีแทค อินเตอร์เนต เซอร์วิส เพ่ือดําเนินการให้บริการอินเตอร์เน็ต และ บจก. ดีแทค บรอดแบนด์ (เดิมช่ือ บจก. ไวด์ บรอด

แบนด์) เพ่ือรองรับการให้บริการโทรคมนาคม ปัจจบุนัทัง้ 4 บริษัทได้เร่ิมดําเนินกิจการแล้ว ยกเว้น บจก. พบับลิค เรดิโอ 

ข้อมลูสรุปสําหรับบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2554 

บริษัท ประเภทธุรกิจ สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 

บจก. เวิลด์โฟน ช็อป  หยดุดําเนินกิจการในปี 2546 100 

บจก. แทค พร็อพเพอร์ตี ้ บริหารสนิทรัพย์ 100 

บจก. ดีแทค เนทเวอร์ค  ให้บริการโทรศพัท์ทางไกลระหวา่งประเทศ 100 

บจก. ดีแทค บรอดแบนด์ (เดิมช่ือ บจก.

ไวด์ บรอดแบนด์) 

จัดตัง้ขึน้เพื่อการให้บริการโทรคมนาคม (ปัจจุบันให้บริการ 

Wi-Fi) 

100 

บจก. ดีแทค อินเตอร์เนต เซอร์วิส  จัดตัง้ขึน้เพื่อดําเนินการให้บริการอินเตอร์เน็ต (ปัจจุบันยัง

ไม่ได้ดําเนินกิจการ) 

100 

บจก. พบับลิค เรดิโอ  จัดตัง้ขึน้เพื่อดําเนินการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภท

แท็กซ่ีเรดิโอ (ปัจจบุนัยงัไม่ได้ดําเนินกิจการ) 

100 

บมจ. ยูไนเต็ดคอมมูนิเกชั่น อินดัสตรี  

(ยคูอม) 

ตวัแทนจําหน่ายบตัรเติมเงินและการให้บริการเติมเงินโดยไม่

ต้องใช้บตัรเติมเงิน (E-Refill) 

99.8 

บจก. เพย์สบาย ให้บริการชําระเงินออนไลน์ 100 

บจก. ครีเอ้ พฒันาและให้บริการโปรแกรมบนโทรศพัท์เคลื่อนที ่ 51 

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

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

บริษัท แทค ไฟแนนซ์ บี.วี. ธุรกิจการเงิน (ปัจจุบันอยู่ในระหว่างขัน้ตอนการดําเนินการ

เพื่อการชําระบญัชี) 

100 (ผ่าน บจก. แทค พร็อพเพอร์ตี)้ 

บจก. ฟรีเควนซ่ี มีเดีย  ปัจจบุนัอยู่ระหวา่งการชําระบญัชี 40 

บจก. ยูไนเต็ด ดิสทริบิวชั่น  บิซซิเนส  

(ยดีู) 

จดัจําหน่ายบตัรเติมเงิน เคร่ืองโทรศพัท์เคล่ือนที ่และ

อปุกรณ์เสริม 

25(1) 

หมายเหตุ 

(1) ส่วนที่เหลือร้อยละ 75 ถือหุ้นโดย บจก. เบญจจินดา โฮลดิง้ แม้ว่าการที่บริษัทถือหุ้นในยูดีเพียงร้อยละ 25 โดยมี บจก. เบญจจินดา  

โฮลดิง้ ซึ่งเป็นบุคคลที่อาจมีความขดัแย้งกบับริษัทถือหุ้นในยูดีร้อยละ 75 นัน้อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท แต่

อย่างไรก็ดี บริษัทเห็นว่าโครงสร้างการถือหุ้นดงักล่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัท เน่ืองจากบริษัทไม่ได้มุ่งเน้นในการเป็นผู้

จําหน่ายชุดเลขหมายและบัตรเติมเงินให้แก่ผู้ ใช้บริการโดยตรง ซึ่งจะเป็นการเพิ่มภาระให้กับบริษัทในการจัดการบริหารสินค้าคงคลัง 

รวมถึงระบบการจัดส่งสินค้า (Logistics) และการจดัเก็บเอกสารต่าง ๆ อนึ่ง บริษัทมีมาตรการป้องกันการถ่ายเททางผลประโยชน์และ

ขัน้ตอนในการควบคมุรายการระหว่างกนัอย่างรัดกุม เป็นไปตามกฎเกณฑ์เร่ืองการเข้าทํารายการระหว่างกนัของตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในข้อ 10.3 - มาตรการขัน้ตอนการอนมุติัการทํารายการระหวา่งกนั)  

 ทัง้นี ้ณ วนัที่ 23 เมษายน 2554 บจก. เบญจจินดา โฮลดิง้ มีรายช่ือผู้ ถือหุ้นและสดัสว่นการถือหุ้นดงัตอ่ไปนี ้

 นายบญุชยั เบญจรงคกลุ ร้อยละ 40.0 

 นายวิชยั เบญจรงคกลุ ร้อยละ 30.0 
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 นางวรรณา จิรกิติ ร้อยละ 15.0 

 นายสมชาย เบญจรงคกลุ ร้อยละ 15.0 
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3.3 โครงสร้างรายได้ 

โครงสร้างรายได้ของบริษัทและบริษัทย่อยตัง้แตปี่ 2552 ถึงปี 2554 มีดงันี ้

รายการ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2552 2553 2554 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

รายได้จากการขายและการให้บริการ       

รายได้จากการให้บริการโทรศพัท์ 64,684 98 68,749 95 73,188 92 

รายได้จากการขายเคร่ืองโทรศพัท์และชดุเลขหมาย 617 1 3,082 4 5,844 7 

รายได้จากการดําเนินงานอื่น(1) 384 1 520 1 266 0 

รวมรายได้จากการขายและการให้บริการ 65,685 100 72,351 100 79,298 100 

หมายเหตุ 

(1) รายได้จากการดําเนินงานอื่นของบริษัทประกอบด้วยรายได้จากรายได้จากบริการโทรทางไกลระหว่างประเทศ (IDD) และค่าธรรมเนียม

ตา่ง ๆ เป็นหลกั 

3.4 เป้าหมายการดาํเนินธุรกจิ 

นอกเหนือจากการรักษาตําแหน่งหนึ่งในผู้ นําของตลาดผู้ ให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีในประเทศไทยแล้ว บริษัทมีเป้าหมายหลกัใน

การดําเนินธุรกิจของบริษัทดงัตอ่ไปนี ้

(1) เพ่ิมมลูคา่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทโดยการเพ่ิมความสามารถในการทํากําไร 

(2) รักษาและเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านการบริการ ช่องทางการจัดจําหน่าย การจัดกลยุทธ์ตามกลุ่มลูกค้า เครือข่าย

ช่องสญัญาณ และความรวดเร็วในการสง่ข้อมลู 

(3) นําเสนอนวตักรรมใหม่ด้านการบริการอย่างต่อเน่ืองด้วยความหลากหลายและมีคณุภาพเพ่ือตอบสนองความต้องการและ

วิถีชีวิตของผู้ใช้บริการแตล่ะกลุม่ 

(4) เสริมสร้างคณุภาพของการให้บริการแก่ลกูค้าและบริการหลงัการขาย 

(5) พฒันาบคุลากรและองค์กรเพ่ือประสิทธิภาพสงูสดุด้วยหลกัพงึปฏิบติัและจรรยาบรรณท่ีดี 

เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายการดําเนินธุรกิจเหล่านี ้บริษัทได้ปรับใช้กลยุทธ์ต่าง ๆ และจะทําการปรับเปลี่ยนเพ่ือความเหมาะสมโดย

กระบวนการตรวจสอบและทบทวนอย่างสม่ําเสมอเพ่ือให้บริษัทสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมของการแข่งขันท่ีมีการ

เปลี่ยนแปลงรวมถึงปัจจยัภายนอกด้านอื่น ๆ ได้ 
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4 การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ 

4.1 ลักษณะการให้บริการ 

บริษัทเป็นหนึ่งในผู้ นําในธุรกิจให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนที่ในประเทศไทย โดยดําเนินธุรกิจให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีภายใต้สญัญา

ร่วมการงานกับ กสท. มีอายุสญัญาสิน้สุดในปี 2561 บริษัทให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีกบัลกูค้าในหลายรูปแบบด้วยกันทัง้แบบ

เสียง (Voice) และแบบไม่มีเสียง (Non-Voice) โดยบริการแบบไม่มีเสียงรวมถึงการให้บริการทางข้อมูล การให้บริการ SMS การ

ให้บริการ MMS การดาวน์โหลดเสียงเรียกเข้า ภาพกราฟิก และบริการอินเทอร์เน็ตทางโทรศพัท์เคลื่อนที่ รวมทัง้บริการเสริมอื่น ๆ ซึง่

บริษัทดําเนินการร่วมกบัผู้ ให้บริการเสริมต่าง ๆ นอกจากนี ้บริษัทยงัให้บริการโทรศพัท์ระหว่างประเทศร่วมกบัผู้ ให้บริการโทรศพัท์

ระหว่างประเทศ และให้บริการข้ามแดนอตัโนมติัแก่ลกูค้าท่ีนําโทรศพัท์เคลื่อนท่ีไปใช้งานในต่างประเทศ และลกูค้าของผู้ให้บริการ

โทรศพัท์เคลื่อนท่ีในต่างประเทศท่ีเลือกใช้โครงข่ายของบริษัทเม่ือใช้โทรศพัท์เคลื่อนท่ีระหว่างพํานกัอยู่ในประเทศไทย ทัง้นี ้ภายใต้

ข้อตกลงการให้บริการข้ามแดนอตัโนมติัที่บริษัททํากบัผู้ให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนที่ในตา่งประเทศ 

ธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนท่ีในประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเน่ือง โดยปัจจุบันประเทศไทยมีจํานวนผู้ ใช้บริการ

โทรศพัท์เคลื่อนท่ีต่อประชากรรวมมากกว่าร้อยละ 100 ทัง้นี ้เป็นผลมาจากการท่ีผู้ ให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีหลายรายต่างขยาย

โครงข่ายและช่องทางการจดัจําหน่ายเพ่ือขยายพืน้ท่ีให้บริการและเพ่ือให้สินค้าและบริการเข้าถึงผู้ ใช้บริการจํานวนมาก นอกจากนี ้

การคิดคา่บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีในอตัราท่ีเหมาะสม และการใช้บริการระบบเติมเงินที่สามารถกระทําได้ง่ายเป็นอีกปัจจยัสําคญัที่

ทําให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เข้าถึงประชากรท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีหลากหลายมากขึน้ ในปัจจุบันแม้ว่าผู้ ใช้

โทรศพัท์เคลื่อนท่ีจะใช้งานบริการเสียงเป็นหลกั แต่บริการทางด้านข้อมลูโดยเฉพาะการใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านโทรศพัท์เคลื่อนท่ีมี

แนวโน้มการเติบโตสงูขึน้อย่างต่อเน่ือง โดยส่วนหนึ่งมาจากความนิยมที่เพ่ิมขึน้ของการใช้งานสมาร์ทโฟน และแอพพลิเคชัน่สงัคม

ออนไลน์ตา่ง ๆ (Social Network Applications) 

ข้อมลูเก่ียวกบัฐานลกูค้าของบริษัทในระยะ 3 ปีที่ผ่านมาสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2554 ดงันี ้

  สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 

  2552 2553 2554 

จาํนวนผู้ใช้บริการ(1) (หน่วย : พันเลขหมาย)     

ระบบรายเดือน  2,291.3 2,326.2 2,399.4 

อตัราการเติบโต (ร้อยละ)  -7.2 1.5 3.1 

CAGR(1) 2552 – 2554  -1.0 

ระบบเติมเงิน  17,365.7 19,294.2 20,817 

อตัราการเติบโต (ร้อยละ)  7.1 11.1 7.9 

CAGR(2) 2552 – 2554  8.7 

รวม  19,657.1 21,620.4 23,216.5 

อัตราการเตบิโต (ร้อยละ)  5.2 10.0 7.4 

CAGR 2552 – 2554  7.5 

หมายเหตุ 

(1) จํานวนผู้ใช้บริการตามคําจํากดัความจะรวมทกุเลขหมายที่ยงั Active อยู่ โดยไม่รวมเลขหมายที่ไม่ได้ใช้งานเกิน 90 วนั  

(2) CAGR (Compound Annual Growth Rate) หมายถึง อตัราการเติบโตเฉลี่ยตอ่ปี 
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ข้อมลูเก่ียวกบัรายได้เฉลี่ยตอ่เลขหมายตอ่เดือน (ARPU)1 โดยคํานวณจากรายได้สทุธิตอ่จํานวนผู้ใช้บริการเฉลี่ย 

  2552 2553 2554 

รายได้เฉลี่ยตอ่เลขหมายตอ่เดือน (หน่วย : บาท)     

ระบบรายเดือน  658 677 692 

ระบบเติมเงิน  225 221 218 

รวม  274 270 266 

4.1.1 การให้บริการโครงข่ายโทรศัพท์เคล่ือนที่ 

(ก) บริการด้านเสียงสาํหรับลูกค้าในระบบรายเดือน 

“ใช้สบาย จ่ายรายเดือน” คือ ลกัษณะเด่นของบริการในระบบรายเดือนท่ีบริษัทให้บริการแก่ลกูค้า ซึ่งเป็นการให้เครดิตโดยลกูค้า

สามารถชําระคา่บริการภายหลงัการใช้ การให้บริการในระบบรายเดือนเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งตอ่จดุยืนของบริษัทในการ

เป็นผู้ให้บริการท่ีเป็นมิตรและให้ความใสใ่จตอ่ลกูค้าและเข้าใจถึงสถานการณ์ตา่ง ๆ ของลกูค้า  

ลกูค้าท่ีต้องการใช้บริการในระบบรายเดือนจะต้องทําการจดทะเบียนโดยกรอกแบบสญัญาขอใช้บริการ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม

และแนบเอกสารหลกัฐานแสดงตนพร้อมแจ้งที่อยู่สําหรับจดัสง่ใบแจ้งหนีค้า่บริการ สญัญาขอใช้บริการไม่มีกําหนดระยะเวลาการใช้

บริการขัน้ต่ํา ดังนัน้ ลูกค้าสามารถยกเลิกการใช้บริการได้โดยยื่นเอกสารตามท่ีกําหนด ณ สํานักงานบริการลูกค้าของบริษัททุก

สาขา หรือโทรไปยกเลิกการใช้บริการได้ท่ีศนูย์บริการลกูค้าของบริษัท โดยไม่เสียคา่ธรรมเนียมในการยกเลิกการใช้บริการ 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2554 บริษัทมีจํานวนผู้ใช้บริการในระบบรายเดือนรวม 2,399,371 เลขหมาย คิดเป็นร้อยละ 10.3 ของจํานวน

ผู้ ใช้บริการทัง้หมด เพ่ิมขึน้จากจํานวนผู้ ใช้บริการในระบบรายเดือน ณ สิน้ปี 2553 เน่ืองมาจากการฟื้นตวัทางเศรษฐกิจโดยรวม 

ประกอบกบัความพยายามในการรักษาฐานลกูค้าของบริษัท 

  สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 

 2552 2553 2554 

ผู้ใช้บริการในระบบรายเดือน (เลขหมาย)  2,291,349 2,326,174 2,399,371 

อตัราการเติบโต (ร้อยละ)  -7.2 1.5 3.1 

สดัสว่นตอ่จํานวนผู้ใช้บริการทัง้หมด (ร้อยละ)  11.7 10.8 10.3 

ข้อมลูเก่ียวกบัรายได้เฉลี่ยต่อเลขหมายต่อเดือน (ARPU) ของผู้ ใช้บริการในระบบรายเดือน โดยคํานวณจากรายได้สทุธิต่อจํานวน

ผู้ใช้บริการเฉลีย่ มีดงันี ้

  2552 2553 2554 

รายได้เฉลี่ยตอ่เลขหมายตอ่เดือน (หน่วย : บาท)     

ระบบรายเดือน  658 677 692 

อตัราการเติบโต (ร้อยละ)  -7.4 2.9 2.2 

 
1 ตัง้แต่ปี 2550 ผู้ ให้บริการโทรคมนาคมที่ได้ลงนามในสญัญาเช่ือมต่อโครงข่ายระหว่างกันได้เร่ิมคิดค่าเช่ือมต่อโครงข่ายซึ่งกันและกัน และ

เพื่อให้สะท้อนรายได้ที่เกิดจากการเช่ือมต่อโครงข่าย รายได้เฉลี่ยตอ่เลขหมายต่อเดือนของบริษัทจึงคํานวณโดยรวมค่าเช่ือมตอ่โครงข่ายจากผู้

ให้บริการที่มีการลงนามในสญัญาเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมกบับริษัท ซึ่ง ณ สิน้ปี 2554 ได้แก่ ทรูมูฟ เอไอเอส ทริปเปิลที บรอดแบนด์ 

ดีแทค เนทเวอร์ค ดิจิตอลโฟน และ กสท (ที่มาของข้อมลู : บริษัท) 
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ระหวา่งปี 2552 ถึง 2554 รายได้เฉลี่ยต่อเลขหมายต่อเดือน (ARPU) สําหรับลกูค้าในระบบรายเดือนจะอยู่ในช่วงระหว่าง 658 บาท

ถึง 692 บาท ทัง้นี ้เหตุท่ี ARPU ของบริษัทในปี 2554 เพ่ิมขึน้ เน่ืองจากบริษัทมุ่งเน้นการรักษาฐานลูกค้าที่มีคุณภาพและสภาพ

เศรษฐกิจโดยรวมท่ีปรับตวัดีขึน้ อนึง่ ARPU ของบริษัทสําหรับลกูค้าในระบบรายเดือนจะสงูกวา่ลกูค้าในระบบเติมเงนิ สว่นหนึง่เป็น

ผลมาจากบริการในระบบรายเดือนสามารถตอบสนองความต้องการของลกูค้าท่ีมีปริมาณการใช้งานมาก ส่วนบริการในระบบเติม

เงินสามารถตอบสนองความต้องการของลกูค้าในวงกว้างแตมี่ปริมาณการใช้งานโดยเฉลี่ยตอ่คนน้อยกวา่ 

บริษัทได้นําเสนอรูปแบบการให้บริการและรูปแบบการคิดคา่บริการท่ีหลากหลายเพ่ือตอบสนองกลุม่ผู้ใช้บริการแตล่ะกลุม่ซึง่มีความ

ต้องการในการใช้งานและวิถีชีวิตท่ีแตกต่างกนัออกไป ทัง้นี ้ในการให้บริการทกุรูปแบบบริษัทจะคิดค่าบริการอตัราเดียวทัว่ประเทศ 

และได้รวมบริการเสริมพืน้ฐาน เช่น บริการรับสายเรียกซ้อนและบริการโอนสายอตัโนมติัไว้ด้วย และลกูค้ายงัสามารถเปลี่ยนแปลง

รูปแบบการให้บริการได้โดยอาจต้องเสียค่าธรรมเนียมในบางกรณี นอกจากนี ้บริษัทได้นําเสนอบริการท่ีสามารถเปลี่ยนรูปแบบการ

ให้บริการระหวา่งบริการในระบบรายเดือนและบริการในระบบเติมเงินโดยลกูค้าไม่ต้องเปลี่ยนเลขหมายโทรศพัท์แตอ่ย่างใด 

บริษัทนําเสนอรูปแบบการคิดคา่บริการใหม่ ๆ อย่างตอ่เน่ืองเพ่ือจงูใจกลุม่ลกูค้า และเป็นการสร้างความแปลกใหม่ตอ่ตลาด รวมทัง้

เป็นการเสนอบริการเพ่ือตอบสนองตอ่ความต้องการท่ีหลากหลายของลกูค้าและสภาวะการแข่งขนัในตลาด 

รูปแบบการให้บริการหลกัแก่ลกูค้าในระบบรายเดือนในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา มีดงันี ้

รูปแบบการให้บริการ จุดเด่น กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

WORK - อตัราคา่บริการในช่วงเวลาพิเศษ 

- คา่บริการเหมาจ่ายต่ํา 

กลุม่ลกูค้าโทรปานกลางถึงสงู 

โอ...มัก่ๆ - อตัราคา่บริการรายเดือนต่ํา 

- อตัราคา่บริการต่ําสําหรับโทรในเครือข่าย 

กลุม่ลกูค้าโทรปานกลางถึงสงู 

D แพ็คเกจอื่นๆ - รูปแบบการคิดค่าบริการและอัตราค่าบริการ

เหมาจ่ายขัน้ต่ําในแบบตา่ง ๆ ให้เลือก 

กลุม่ลกูค้าที่ต้องการควบคมุคา่ใช้จ่ายตอ่เดือน 

Zero - ไม่มีคา่บริการรายเดือน 

- อตัราคา่บริการตอ่นาทีเท่ากนัทกุเครือข่าย 

กลุม่ลกูค้าที่โทรน้อย 

Feel Free - ค่าบริการเหมาจ่ายที่ระดบัราคาต่าง ๆ สําหรับ

สิทธิโทรฟรีในแตล่ะวนั 

กลุ่มลูกค้าที่ โทรปานกลางถึงสูง และต้องการ

รูปแบบการคิดคา่บริการแบบเรียบง่าย ไม่ซบัซ้อน 

WE - อตัราค่าบริการพิเศษระหว่างเบอร์คูใ่นแพ็คเกจ

เดียวกนั 

กลุม่ลกูค้าที่โทรมาก 

LITE - คา่บริการรายเดือนต่ํา 

- อตัราคา่บริการตอ่นาทีเท่ากนัทกุเครือข่าย 

กลุ่มลูกค้าที่โทรน้อยถึงปานกลาง และต้องการ

รูปแบบการคิดคา่บริการแบบเรียบง่าย ไม่ซบัซ้อน 

HALF PRICE - คิดค่าบริการเพียงคร่ึงเดียวของจํานวนการใช้

งานที่ระดบัราคาตา่ง ๆ 

กลุ่มลูกค้าที่ โทรปานกลางถึงสูง และต้องการ

รูปแบบการคิดคา่บริการแบบเรียบง่าย ไม่ซบัซ้อน 

Goood - คิดค่าบริการเหมาจ่ายในช่วงเวลาที่กําหนด

สําหรับการโทรในเครือข่าย 

กลุม่ลกูค้าที่โทรมาก 

โสด - โทรฟรีในเครือข่ายในช่วงเวลาที่กําหนด กลุม่ลกูค้าโทรน้อยถึงปานกลาง 

SIM LITE FOR LOVE - โทรฟรี 1 เบอร์คนพิเศษ กลุ่มลูกค้าที่มีปริมาณการโทรน้อยและเน้นโทร

เฉพาะเบอร์ 

โทรมนัส์จิงดิ - คิดค่าบริการเหมาจ่ายตอ่นาทีราคาพิเศษที่

ระดบัราคาต่าง ๆ และจํากดัการโทรนอก

กลุม่ลกูค้าโทรปานกลางถึงโทรมาก 
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รูปแบบการให้บริการ จุดเด่น กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

เครือข่าย 

ทศกณัฐ์ - ให้สิทธิโทรฟรีตอ่วนัรวมในคา่บริการเหมาจ่าย กลุม่ลกูค้าที่โทรปานกลางถึงมาก 

โฟร์โม้ - โทรฟรี 4 เบอร์พิเศษในช่วงเวลาจํากดัการโทรร

ตอ่ครัง้ 

กลุม่ลกูค้าที่โทรเฉพาะเบอร์ 

SMS Internet SIM - คิดค่าบริการสง่ข้อความและใช้บริการด้าน

ข้อมลูราคาพิเศษ 

กลุม่ลกูค้าที่เน้นการใช้งานบริการเสริม หรือเป็น 

ซิมที่สองสําหรับลกูค้าที่มีซิมหลกัสําหรับแพ็คเกจ

บริการเสียงอื่น ๆ 

Sweetheart - โทรฟรีเบอร์พิเศษในช่วงเวลาจํากดัการโทรตอ่

ครัง้ 

กลุม่ลกูค้าที่มีปริมาณการโทรน้อยและเน้นโทร

เฉพาะเบอร์ 

เมาท์ S,M,L - คิดค่าบริการเหมาจ่ายจํากดัการโทรในและ

นอกเครือข่ายตามปริมาณการใช้งาน 

กลุม่ลกูค้าที่มีการใช้งานทัง้ในและนอกเครือข่าย 

one - คิดค่าโทรในเครือข่ายและนอกเครือข่ายเท่ากนั

นาทีละ 1 บาท ตลอด 24 ชัว่โมง 

ลกูค้าทัว่ไปทีต้่องการแพ็กเกจที่เข้าใจง่าย มีราคา 

และคณุภาพบริการที่เหมาะสม 

Blackberry - คา่บริการอินเทอร์เน็ตเหมาจ่าย หรือเน้นการ

แชท รับ-สง่อีเมล หรือ Social Network 

กลุม่ลกูค้าที่ใช้โทรศพัท์ Blackberry 

iPhone - คา่บริการใช้งานอินเทอร์เน็ตราคาพิเศษ กลุม่ลกูค้าที่ใช้โทรศพัท์ iPhone 

สมาร์ทโฟน - คา่บริการใช้งานอินเทอร์เน็ตราคาพเิศษ กลุม่ลกูค้าที่ใช้โทรศพัท์สมาร์ทโฟน 

Faster Series - คา่บริการตามความต้องการใช้งานด้านข้อมลู

ที่หลากหลาย ใช้บริการข้อมลูอย่างเดียว หรือ

ใช้บริการข้อมลูร่วมกบัการโทร หรือร่วมกบัการ

สง่ข้อความ SMS และ MMS  

กลุม่ลกูค้าที่ใช้โทรศพัท์สมาร์ทโฟน 

BB Me - คา่บริการใช้งาน BlackBerry messenger 

(BBM) และอินเทอร์เน็ตราคาพิเศษ 

กลุม่ลกูค้าที่ใช้โทรศพัท์ Blackberry 

MiniME - โทรฟรี 1 หมายเลขโทรศพัท์ในช่วงเวลาที่

กําหนด และบริการปอ้งกนัข้อความสําหรับ

หลายเลขโทรศพัท์ลกู 

กลุม่ลกูค้าผู้ปกครอง 

dtac Voice - อตัราค่าบริการตอ่นาทีพิเศษตามปริมาณการ

ใช้งาน 

กลุม่ลกูค้าที่เน้นการโทรศพัท์ 

ปี 2550 

ในเดือนกมุภาพนัธ์ 2550 บริษัทได้เปิดตวั “แพ็คเกจ โอ มัก่ๆ” เพ่ือตอบรับการเร่ิมต้นของการคิดค่าตอบแทนการเช่ือมต่อโครงข่าย

โทรคมนาคม โดยคิดค่าบริการสําหรับการโทรหาเลขหมายภายในโครงข่ายของบริษัทต่ํากว่าการคิดคา่บริการสําหรับการโทรหาเลข

หมายต่างโครงข่าย บริษัทเช่ือว่าการเปิดตวัแพ็คเกจใหม่นีเ้ป็นการสร้างรูปแบบใหม่ให้กับผู้ ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีในการคิด

ค่าบริการในระบบรายเดือน โดยผู้ ให้บริการจะเร่ิมมองหาการส่งเสริมการขายและอตัราค่าบริการใหม่เพ่ือจูงใจให้มีการโทรหาเลข

หมายภายในโครงข่ายเดียวกนัเพ่ิมมากขึน้ 

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

ของบริษัท ในส่วนของ “แพ็คเกจ Feel Free” คิดค่าบริการแบบเหมาจ่ายรายเดือนและรับสิทธิโทรฟรีต่อวนัที่ระดบัราคาต่าง ๆ ตาม

ความเหมาะสมของผู้ใช้บริการ โดยจะคิดคา่บริการต่อนาทีเพ่ิมเติมในสว่นที่โทรเกินสิทธิที่ได้รับในแตล่ะวนั สําหรับ “แพ็คเกจ Zero” 

ไม่มีคา่บริการรายเดือน และคิดคา่โทรเป็นนาทีตามการใช้งานจริงของผู้ใช้บริการ 
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ปี 2551 

ในปี 2551 บริษัทได้เปิดตวัแพ็คเกจเพ่ิมขึน้อีกสําหรับผู้ ใช้บริการในกลุ่มต่างๆ เช่น “WE” “HALF-PRICE” และ “Goood” สําหรับ

กลุม่ลกูค้าท่ีมีปริมาณการใช้งานมาก และ “LITE” สําหรับกลุม่ลกูค้าที่มีปริมาณการใช้งานน้อยถึงปานกลาง 

ปี 2552 

ในปี 2552 บริษัทได้นําเสนอแพ็คเกจเพ่ิมเติมเพ่ือตอบสนองความต้องการในการใช้งานของลกูค้าท่ีมีแนวโน้มใช้งานบริการเสริม

โดยเฉพาะบริการด้านข้อมลู (Data) มากขึน้ เช่น SMS Internet SIM เหมาะสําหรับกลุม่ลกูค้าท่ีเน้นการใช้งานด้านข้อมลูและรับส่ง

ข้อความโดยเฉพาะ นอกจากนี ้แนวโน้มการแข่งขนัของผู้ประกอบการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีก็มุ่งเน้นการใช้งานในเครือข่ายมากขึน้ โดย

บริษัทได้เปิดตวัแพ็คเกจท่ีมีค่าโทรจงูใจในเครือข่ายสําหรับผู้ใช้บริการท่ีมีลกัษณะการใช้งานต่าง ๆ กนัทัง้ในด้านของปริมาณการใช้

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

นอกจากนี ้บริษัทยงัมุ่งมัน่ที่จะพฒันารูปแบบการให้บริการใหม่ ๆ ที่หลากหลายเพ่ือให้สอดคล้องกบัความต้องการและวิถีชีวิตที่เป็น

เอกลักษณ์เฉพาะของกลุ่มลูกค้าแต่ละกลุ่มเพ่ือสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ผู้ ใช้บริการอย่างต่อเน่ือง บริษัทยังให้บริการ

โทรศพัท์เคลื่อนท่ีแก่ลกูค้ากลุ่มองค์กรธุรกิจ อนัได้แก่ กลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (โปรดพิจารณารายละเอียด

เพ่ิมเติมในข้อ 4.1.1(จ) – ลกูค้ากลุม่องค์กรธุรกิจ) 

ปี 2553 

จากกระแสความนิยมโทรศพัท์เคลื่อนท่ีแบบสมาร์ทโฟน บริษัทจึงเร่ิมเป็นตวัแทนจําหน่ายโทรศพัท์ Blackberry และ iPhone และมี

การนําเสนอโปรโมชัน่ท่ีเหมาะสมกบัการใช้งานของโทรศพัท์กลุ่มนี ้และเน้นการให้บริการด้านข้อมลูรวมถึงอินเทอร์เน็ตมากขึน้เพ่ือ

ตอบสนองความต้องการของลกูค้า นอกจากนี ้บริษัทยงัมีการจําหน่ายอปุกรณ์เช่ือมตอ่อินเทอร์เน็ตแบบไร้สายด้วย 

ขณะเดียวกนั ในการให้บริการเสียง บริษัทยงัรักษาภาพลกัษณ์ feel goood ซึง่เน้นความเข้าใจง่ายไม่ซบัซ้อน โปรโมชัน่ท่ีนําเสนอ

ใหม่อย่าง “one” คิดคา่โทรในอตัราเดียวทกุเครือข่าย ไม่จํากดัช่วงเวลา ทําให้ลกูค้าท่ีต้องการใช้งานโทรปกติทัว่ไปสามารถใช้งานได้

ในราคาท่ีคุ้มค่า สําหรับลกูค้าท่ีต้องการใช้งานมากขึน้ สามารถเลือกแพ็กเสริมได้ตามความต้องการในการใช้งาน และยงัมีบริการ

เสริมเพ่ือช่วยควบคมุค่าใช้จ่ายให้กบัลกูค้า เช่น บริการเล่นเน็ตสบายใจหายห่วง (Cap Max) และบริการแจ้งเตือนยอดการใช้งาน

ผ่าน SMS (Internet Alert) ฟรีโดยไม่ต้องสมคัร โดยบริษัทยงัคงให้ลกูค้าใช้บริการได้ตอ่เน่ือง แตเ่ก็บคา่บริการเท่าที่กําหนดเท่านัน้ 

ปี 2554 

ในปี 2554 ความต้องการใช้บริการด้านข้อมูลอยู่ในระดับสูงอย่างต่อเน่ือง บริษัทได้เปิดตัวแพ็คเกจใหม่ Faster Series ที่คิด

คา่บริการตามความต้องการใช้งานของผู้ใช้สมาร์ทโฟนท่ีมีความหลากหลาย มีทัง้แบบใช้บริการข้อมลูอย่างเดียว และแบบใช้บริการ

ข้อมลูร่วมกับการโทร หรือร่วมกับการส่งข้อความ SMS และ MMS และแพ็กเกจรายเดือน BB Me ท่ีตอบสนองความต้องการของ

ผู้ใช้โทรศพัท์ BlackBerry ได้อย่างครบครัน  

สําหรับการให้บริการเสียง บริษัทยงัคงมุ่งเน้นในการออกแบบแพ็คเกจให้ตรงตามความต้องการของลกูเค้า เช่น แพ็กเกจ MiniME 

สําหรับผู้ปกครองและลกู เพ่ือติดต่อถึงกนัได้โดยไม่คิดค่าบริการในช่วงเวลาท่ีกําหนด แพ็กเกจ dtac voice ท่ีมีอตัราค่าบริการต่อ

นาทีพิเศษตามการใช้งาน 

(ข) บริการด้านเสียงสาํหรับลูกค้าในระบบเตมิเงนิ 

บริษัทให้บริการแก่ลูกค้าระบบเติมเงินซึ่งมีจุดเด่นคือ “จ่ายง่าย ๆ ใช้ได้ทันที” ลกูค้าระบบเติมเงินสามารถใช้บริการได้เม่ือซือ้ซิม

การ์ดระบบเติมเงิน ซึง่ลกูค้าสามารถใช้บริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วกวา่ระบบรายเดือน นอกจากนี ้ลกูค้าไม่ต้องกงัวลเก่ียวกบัการ

ชําระค่าบริการตามใบแจ้งหนีทุ้ก ๆ เดือนหรือค่าบริการแบบเหมาจ่ายซึ่งลูกค้าอาจใช้ไม่ครบในบางเดือน แม้ว่าจะต้องชําระ

ค่าบริการล่วงหน้าแต่ลูกค้าระบบเติมเงินก็สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้ตามท่ีต้องการและมีความคล่องตัวในการใช้บริการสูง 

บริการนีย้ังช่วยลดอุปสรรคสําหรับลูกค้าท่ีประสงค์จะใช้บริการเพราะสามารถเข้าถึงได้ง่าย ลกูค้าสามารถเติมเงินได้ตามความ
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ต้องการ และใช้บริการได้อย่างต่อเน่ืองตราบเท่าท่ียงัมีจํานวนเงินและระยะเวลาการใช้งานเหลืออยู่ โดยเม่ือจํานวนเงินท่ีมีอยู่หมด

ลกูค้าจะไม่สามารถโทรออกได้ แต่จะยงัสามารถรับสายได้ไปอีกระยะเวลาหนึ่ง บริษัทยงัคงพฒันารูปแบบการให้บริการใหม่ ๆ ของ

ระบบเติมเงินเพ่ือตอบสนองความพอใจของลกูค้าอย่างตอ่เน่ือง 

บริษัทเร่ิมให้บริการระบบเติมเงินภายใต้ช่ือ “Dprompt” ในปี 2542 โดยบริษัทเปลี่ยนตราสินค้าในการให้บริการและนําเสนอภายใต้

ช่ือบริการ “Happy” ในเดือนพฤษภาคม 2546 ซึง่บริการดงักล่าวประสบความสําเร็จในด้านการตลาดเป็นอย่างมาก ทําให้จํานวน

ลกูค้าระบบเติมเงินมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีจํานวนผู้ ใช้บริการในระบบเติมเงินประมาณ

ร้อยละ 89.7 ของจํานวนผู้ ใช้บริการทัง้หมด ซึ่งส่งผลให้รายได้ของบริษัทเติบโตขึน้อย่างต่อเน่ืองตลอด 3 ปีท่ีผ่านมา อย่างไรก็ดี 

รายได้เฉลี่ยต่อเลขหมายต่อเดือน (ARPU) สําหรับผู้ ใช้บริการในระบบเติมเงินลดลงร้อยละ 1. 4 จากปีก่อน แต่มีปริมาณการใช้งาน

เพ่ิมขึน้จากโปรโมชัน่กระตุ้นการใช้งานในเครือข่ายในช่วงนอกเวลาที่มีการใช้งานสงู (ซูเปอร์เมาท์) 

  สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 

  2552 2553 2554 

จํานวนผู้ใช้บริการในระบบเติมเงิน (เลขหมาย)  17,365,700 19,294,223 20,817,137 

อตัราการเติบโต (ร้อยละ)  7.1 11.1 7.9 

สดัสว่นตอ่จํานวนผู้ใช้บริการทัง้หมด (ร้อยละ)  88.3 89.2 89.7 

ข้อมลูเก่ียวกับรายได้เฉลี่ยต่อเลขหมายต่อเดือน (ARPU) ของผู้ ใช้บริการในระบบเติมเงิน โดยคํานวณจากรายได้สุทธิต่อจํานวน

ผู้ใช้บริการเฉลีย่ มีดงันี ้

  2552 2553 2554 

รายได้เฉลี่ยตอ่เลขหมายตอ่เดือน (หน่วย : บาท)     

ระบบเติมเงิน  225 221 218 

อตัราการเติบโต (ร้อยละ)  -11.9 -1.5 -1.4 

ปัจจบุนัการให้บริการระบบเติมเงินของบริษัทค่อนข้างหลากหลายตามความต้องการใช้งานของลกูค้า โดยเน้นเร่ืองความประหยดั

เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของลกูค้า โดยในปี 2554 บริษัทได้นําเสนอรูปแบบการให้บริการด้านข้อมลูแก่ลกูค้าใหม่ ได้แก่ ซิม 

ม่วนซื่นทัง้ปี ซิมแฮปปีโ้ซเชียล ซิมแฮปปีท้วัร์ริสต์ ซิมแฮปปีน้าทีละ 40 สตางค์ ซิมแฮปปีอ้ินเทอร์เน็ต และซิมแฮปปีส้มาร์ทโฟน ซึง่มี

รูปแบบการให้บริการท่ีเหมาะสําหรับการใช้งานในแตล่ะประเภทท่ีแตกตา่งกนัออกไป อนึง่ เน่ืองจากบริษัทตระหนกัถึงประโยชน์ของ

การใช้กลยทุธ์เจาะจงเฉพาะกลุ่ม (Micro-Segmentation) และการผสมผสานรูปแบบการให้บริการต่าง ๆ เพ่ือตอบสนองต่อความ

ต้องการของลกูค้าแตล่ะกลุม่ท่ีแตกตา่งกนัและสามารถให้บริการแกล่กูค้าท่ีมีความต้องการหลากหลายและมีประสบการณ์ในการใช้

มาแล้ว บริษัทจึงได้ออกแพ็คเกจพิเศษสําหรับลกูค้าเก่าและแพ็คเกจเสริมท่ีลกูค้าสามารถซือ้เพ่ิมในช่วงเวลาท่ีลกูค้าคาดว่าจะมี

ปริมาณการใช้งานมากได้ โดยแพ็คเกจและบริการเสริมของลกูค้าเก่าที่นําเสนอในปี 2554 ได้แก่ แพ็คเกจ BB Mini และแพ็กเกจ

ราคาจิ๋ว นอกจากนี ้เม่ือคํานงึถึงสภาวะตลาดโดยรวมท่ีจํานวนผู้ใช้บริการตอ่จํานวนประชากรสงูกวา่ร้อยละ 100 บริษัทจงึได้พฒันา

และนําเสนอรูปแบบการให้บริการท่ีมุ่งเน้นการรักษาฐานลกูค้าปัจจุบนัมากขึน้อย่างต่อเน่ืองโดยเฉพาะฐานลกูค้าท่ีมีคณุภาพ โดย

บริษัทได้เปิดตวับริการภายใต้แนวความคิดใจดี ประกอบด้วย “ใจดีให้ยืม” “ใจดีให้แลก” “ใจดีแจ้งเครือข่าย” “ใจดีให้โอน” “ใจดีแจก

วนั” “ใจดีฉกุเฉิน” “ใจดีโทรผิดไม่คิดตงัค์” “ใจดีเจ้าบญุทุ่ม” และ “ใจดีให้ยืมบีบี” รวมทัง้จะเปิดให้บริการเพ่ิมเติมอีกในอนาคต 
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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 

กลุ่มลูกค้าที่มีป ริมาณ การโทรปานกลาง เน้น

รับสายเป็นหลกั 

ซิมคงกระพนั - อายกุารใช้งานนานที่สดุ กลุม่ลกูค้าที่มีปริมาณการใช้งานน้อย 

ซิมเจียยู่อี่ - อตัราคา่บริการอตัราเดียวทกุเครือข่าย กลุม่ลกูค้าที่มีปริมาณการโทรน้อยถึงปานกลาง 

ซิม 15 หยก ๆ 16 หย่อน ๆ - อัตราค่าบริการต่ําสําหรับโทรในเครือข่ายใน

ช่วงเวลาที่กําหนด และอัตราค่าบริการ SMS 

ต่ํา 

กลุม่ลกูค้าวยัรุ่น 

ซิมโก๊ะสดุประหยดั - อตัราค่าบริการต่ําสําหรับโทรในเครือข่าย และ

ราคาซิมถกูกวา่ประเภทอื่น 

กลุม่ลกูค้าที่มีปริมาณการโทรน้อยถึงปานกลาง 

ซิมกนัแดด - อตัราคา่บริการต่ําในช่วงกลางวนั กลุ่มลูกค้าเพศหญิงที่มีปริมาณการโทรมากในช่วง

กลางวนั 

ซิมสะตอ - อตัราคา่บริการต่ําสําหรับการโทรระยะเวลาสัน้ กลุม่ลกูค้าคนใต้ 

ซิมแฮปปีอ้ินเทอร์เนต็ - คา่บริการอินเทอร์เน็ตราคาพิเศษ กลุม่ลกูค้าที่ใช้โทรศพัท์สมาร์ทโฟน 

ซิมไอโฟนอินเทอร์เน็ต - ค่าอินเทอร์เน็ต 5 บาท/MB และค่าโทรอัตรา

เดียวทกุเครือข่าย 

กลุม่ลกูค้าที่ใช้โทรศพัท์ iPhone 

ซิมแบลค็เบอร์ร่ี - ค่าบริการอินเทอร์เน็ตเหมาจ่าย หรือเน้นการ

แชท รับ-สง่อีเมล หรือ Social Network 

กลุม่ลกูค้าที่ใช้โทรศพัท์ Blackberry 

ซิมม่วนซ่ืนทัง้ปี - อตัราคา่บริการพิเศษช่วงเทศกาล กลุม่ลกูค้าที่มีปริมาณการโทรมากช่วงเทศกาล 

ซิมแฮปปีโ้ซเชียล - บริการ Application ประเภทโซเชียลเน็ตเวิร์ก กลุม่ลกูค้าวยัรุ่นที่ต้องการใช้โซเชียลเน็ตเวิร์ก 

ซิมแฮปปีท้วัร์ริสต์ - อัตราค่าบ ริการพิ เศษสําห รับบริการเสียง 

บริการด้านข้อมลู และบริการโทรตา่งประเทศ 

กลุม่ลกูค้านกัท่องเที่ยวตา่งชาติ 

ซิมแฮปปีน้าทีละ 40 สตางค์ - อัต ราค่ าบ ริก าร ต่ํ าสํ าห รับ ก ารโท รระย ะ

เวลานาน 

กลุม่ลกูค้าที่มีปริมาณการโทรมาก 

ซิมแฮปปีส้มาร์ทโฟน - คา่บริการอินเทอร์เน็ตราคาพิเศษ กลุม่ลกูค้าที่ใช้โทรศพัท์สมาร์ทโฟน 
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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 - แพ็คเกจเสริมให้ลูกค้าซือ้เพิ่มในช่วงที่คาดว่า

จะมีการใช้งานมาก 

กลุ่มลูกค้าทั่วไปเพื่อเพิ่มปริมาณการใช้งานจาก

แพ็คเกจหลกั 

แฮปปี ้15 สต. - โทรนาทีละ 16 สตางค์ (รวม VAT) ในเครือ 

ข่ายระหวา่งเวลา 4 ทุ่มถึง 6 โมงเย็น 

กลุม่ลกูค้าที่เน้นการใช้งานในเครือข่าย 

BB Mini - อัตราค่าบริการเหมาจ่ายสําหรับ BBM ไม่

จํากดั 

กลุม่ลกูค้าที่เน้นการใช้ BBM 

รูปแบบการให้บริการหลกัแก่ลกูค้าในระบบเติมเงินในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา มีดงันี ้ 

ปี 2550 

ในเดือนมกราคม 2550 บริษัทได้เปิดตวั “ซิมประหยดั” ซึง่มีราคาถกูกวา่ซิมประเภทอื่นเพ่ือเป็นการลดคา่ใช้จ่ายในการเปิดใช้บริการ

โทรศพัท์ของบริษัทสําหรับผู้ ใช้บริการรายใหม่ ทําให้ตลาดโทรศัพท์เคลื่อนท่ีมีการขยายตวัอย่างมาก อตัราค่าบริการจะคิดอัตรา

เดียวทกุเครือข่ายตลอด 24 ชัว่โมง 

ในเดือนตลุาคม 2550 บริษัทได้เปิดตวั “ซิมฝาแฝด” ซึง่ออกจําหน่ายเป็นแพ็กคูใ่นจํานวนจํากดั โดยผู้ใช้บริการสามารถโทรหากนัฟรี

ตลอด 24 ชัว่โมง และเสียคา่บริการอตัราเดียวสําหรับการโทรไปยงัเลขหมายอื่นทกุเครือข่าย 

ต่อมาในเดือนธันวาคม 2550 บริษัทได้ขยายตลาดในภาคเหนือโดยการเปิดตวั “ซิมม่วนอ๊กม่วนใจ๋” ซึง่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี 

ซิม ดงักล่าวออกจําหน่ายเป็นแพ็ก 4 เลขหมายในจํานวนจํากดั เฉพาะในเขตภาคเหนือเท่านัน้ โดยมีอตัราค่าบริการต่ําสําหรับการ

โทรไปยงัเลขหมายภายในแพ็กเดียวกนัและคา่บริการอตัราเดียวสําหรับการโทรไปยงัเลขหมายอื่นทกุเครือข่าย 

ปี 2551 

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2551 บริษัทได้เปิดตวั “ซิมสุริยัน-จันทรา” ซึ่งคิดค่าบริการพิเศษอัตราเดียวทุกเครือข่ายในช่วงเวลากลางวัน

สําหรับซิมสริุยนั และในช่วงเวลากลางคืนสําหรับซิมจนัทรา เพ่ือเป็นการบริหารปริมาณการใช้งานเครือข่าย (Traffic) ของบริษัทใน

ช่วงเวลาต่าง ๆ กนัของวนั จากนัน้ในเดือนมิถนุายน 2551 บริษัทได้เปิดตวั “ซิมแฮปปี ้75 สตางค์” ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี 

โดยเป็นการคิดคา่บริการอตัราเดียวทกุเครือข่ายตลอด 24 ชัว่โมง  

ต่อมาในเดือนสิงหาคม 2551 บริษัทได้เปิดตัว “ซิมรับสายรับทรัพย์” ซึ่งคิดอัตราค่าบริการเป็นแบบในและนอกเครือข่าย และให้

ผู้ใช้บริการได้รับคา่โทรเพ่ิมจากการรับสายที่โทรมาจากนอกเครือข่าย นอกจากนี ้บริษัทยงัขยายระยะเวลาจําหน่ายซิมประหยดั ซิม

ม่วนซื่น ซิมบฟุเฟ่ต์ และยงัร่วมมือกบั KFC ในการออก “KFC Happy SIM” 
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ปี 2552 

ในเดือนมกราคม 2552 บริษัทได้เปิดตวั “ซิมเจียยู่อี่” ซึง่คิดค่าบริการอตัราเดียวทกุเครือข่าย 24 ชัว่โมงเพ่ือทดแทนโปรโมชัน่เดิมท่ี

หมดระยะเวลาการเปิดใช้บริการไป จากนัน้ในเดือนมีนาคม 2552 บริษัทได้เปิดตัว “ซิมคงกระพัน” โดยมีจุดเด่นคือมีวันใช้งาน

ยาวนานถึง 1,000 ชัว่โมง (ประมาณ 41 วนั) นานท่ีสดุในแพ็คเกจที่มีอยู่ในตลาด 

ในเดือนพฤษภาคม 2552 บริษัทได้เปิดตวั “ซิม 15 หยก ๆ 16 หย่อน ๆ” โดยเน้นอตัราคา่โทรและคา่บริการ SMS ต่ําในเครือข่ายเพ่ือ

ตอบสนองสภาวะทางเศรษฐกิจท่ีชะลอตวัและเพ่ิมปริมาณการโทรในเครือข่ายให้มากขึน้เพ่ือลดต้นทนุค่าเช่ือมต่อโครงข่าย ต่อมา

ในเดือนมิถุนายน 2552 บริษัทได้เปิดตัว “ซิมโก๊ะสุดประหยัด” ซึ่งมีค่าบริการโทรในเครือข่ายต่ํา รวมทัง้ราคาซิมท่ีถูกพิเศษกว่า 

ซิมอื่น ๆ เพ่ือกระตุ้นยอดขายในภาวะเศรษฐกิจอ่อนตวั 

ในเดือนกนัยายน 2552 บริษัทได้เปิดตวั “ซูเปอร์เมาท์” โดยเป็นแพ็คเกจเสริมให้ลกูค้าสามารถเลือกซือ้เพ่ิมเม่ือต้องการใช้งานได้มี

ให้เลือกทัง้แบบเน้นการโทรในเครือข่ายและการโทรนอกเครือข่าย โดยลกูค้าสามารถบริหารการใช้งานได้คุ้มค่าท่ีสดุและเป็นการ

กระตุ้นการใช้งานโดยรวม 

นอกจากนัน้ บริษัทได้พัฒนาระบบตอบรับโทรศัพท์อตัโนมัติ (Interactive Voice Response) เพ่ือนําเสนอแพ็คเกจต่าง ๆ รวมทัง้

บริการเสริมต่าง ๆ เช่น บริการใจดี ให้แก่ลกูค้าในปัจจบุนั ซึง่ลกูค้าสามารถโทรไปท่ีหมายเลข *1003 เพ่ือรับฟังและเลือกแพ็คเกจท่ี

ต้องการได้ ทําให้บริษัทมีความคลอ่งตวัสงูในการนําเสนอแพ็คเกจต่าง ๆ ให้กบัลกูค้า อีกทัง้ยงัเป็นการช่วยให้บริษัทสามารถสื่อสาร

ข้อมลูของแพ็คเกจใหม่ ๆ ให้กบัลกูค้าได้อย่างรวดเร็วเพ่ือตอบสนองภาวะการแข่งขนัที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจบุนั 

บริษัทมีกลยทุธ์สําหรับนวตักรรมด้านผลิตภณัฑ์และบริการอย่างชดัเจน และการที่บริษัทได้พฒันามาอย่างตอ่เน่ืองสะท้อนให้เห็นถึง

วตัถปุระสงค์หลกัของบริษัทในการตอบสนองความต้องการของลกูค้าและสร้างความพงึพอใจสงูสดุของผู้ใช้บริการ 

ปี 2553 

จากแพ็กเกจ “ซูเปอร์เมาท์” ท่ีประสบความสําเร็จอย่างดีในปีท่ีผ่านมา บริษัทจึงขยายระยะเวลาการใช้งานต่อมาในปี 2553 ด้วย 

และบริษัทได้ต่อยอดความสําเร็จจากกลยทุธ์ Micro Segmentation ผนวกกบั Target Intelligence เพ่ือใช้เป็นแนวทางหลกัในการ

มดัใจลกูค้า เจาะกลุม่ลกูค้าแยกตามภาคโดยนําเสนอ “ซิมสะตอ” สําหรับคนใต้ เน้นพฤติกรรมพดูเร็ว โทรยิ่งสัน้ยิ่งถกู 30 วินาทีแรก

จ่ายแค ่30 สตางค์  

นอกจากนี ้บริษัทยงัเปิดตวับริการใหม่ “แฮปปีอ้ินเทอร์เน็ตเว็บไซต์” สําหรับลกูค้าท่ีใช้แฮปปีอ้ินเทอร์เน็ตซิม ไมโครซิม และ dtac 

aircard แบบเติมเงิน ช่วยเพ่ิมความสะดวกให้กบัลกูค้าให้สามารถเช็คยอดเงินและแพ็กเกจ ยอดการใช้งาน เติมเงินด้วยบตัรเติมเงิน

หรือสมคัรแพ็กเกจแฮปปีอ้ินเทอร์เน็ตได้ตลอด  24 ชัว่โมง เพียงใสซ่ิมในอปุกรณ์เช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตตา่ง ๆ เช่น โน๊ตบุ๊ค เน็ตบุ๊ค แอร์

การ์ด หรือ iPad แล้วเข้าไปที่ www.happy.co.th/internetwebservices ก็สามารถใช้งานได้ทันที โดยไม่ต้องสมัครบริการและไม่

ต้องลอ็คอิน 

ปี 2554  

เพ่ือมุ่งสู่ความเป็น King of Voice ในตลาดมือถือแบบเติมเงิน โดยรุกสู่ภาคอีสานของประเทศไทย บริษัทเปิดตวั “ซิมม่วนซื่นทัง้ปี” 

ให้สิทธิลกูค้าโทรฟรี 5 เทศกาลวนัหยดุ เทศกาลละ 100 นาที ใช้ได้นาน 3 วนั ในเครือข่ายของบริษัทตลอด 24 ชัว่โมง และ “ซิมแฮป

ปีน้าทีละ 40 สตางค์” จากกลยทุธ์ Customer Centricity ซึง่เป็นซิมสําหรับกลุม่ลกูค้าท่ีมีพฤติกรรมการโทรหาปลายทางหลากหลาย

เครือข่ายและต้องการความคุ้มคา่เม่ือโทรนาน 

ในปี 2554 กระแสความนิยมในเครือข่ายสงัคมออนไลน์ส่งผลมาถึงผู้ ใช้บริการระบบเติมเงิน บริษัทได้ริเร่ิม “โซเชียลแอพ” และ “ซิม

แฮปปีโ้ซเชียล” เพ่ือเปิดโอกาสให้ลกูค้าท่ีไม่ได้ใช้สมาร์ทโฟนสามารถเข้าถึงโลกสงัคมออนไลน์ได้ โดยเป็นศูนย์รวมแอพพลิเคชั่น

ประเภทสังคมออนไลน์ยอดนิยมครบทุกรายการ Facebook Twitter MSN (Windows Live Messenger) Google Talk และ Hi5 
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นอกจากนี ้สําหรับลกูค้า Blackberry บริษัทได้เปิดตวั “BB Mini” ที่ให้ลกูค้าใช้บริการ BBM ได้ไม่จํากดั และบริการ “ใจดีให้ยืมบีบี” 

เพ่ือลกูค้าใช้งานได้อย่างตอ่เน่ืองแม้กระทัง่ในช่วงเงินหมด 

จากกลยทุธ์ Customer Centricity นี ้บริษัทได้คิดค้นบริการท่ีตรงตามความต้องการของลกูค้าเฉพาะกลุ่ม เช่น “ซิมแฮปปีท้วัร์ริสต์” 

เพ่ือนักท่องเที่ยวท่ีมาเยือนประเทศไทยโดยเฉพาะ ด้วยค่าโทรอตัราพิเศษ พร้อมใช้งานอินเทอร์เน็ต และอํานวยความสะดวกให้

นกัท่องเท่ียวติดต่อสื่อสารกันได้ในราคาประหยดัด้วยค่าโทรไปต่างประเทศอตัราพิเศษ “ซิมแฮปปีส้มาร์ทโฟน” สําหรับลกูค้าท่ีใช้

สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต และแอร์การ์ดท่ีต้องการใช้งานด้านข้อมูลความเร็วสูง โดยคิดค่าบริการตามปริมาณเมกะไบต์ท่ีใช้งาน 

(Volume Based)  

ช่องทางการเตมิเงนิ 

บริษัทตระหนกัถึงความสําคญัของช่องทางการเติมเงินในระบบเติมเงินจึงได้นําเสนอช่องทางใหม่ ๆ เพ่ิมเติมอย่างตอ่เน่ืองเพ่ือความ

สะดวกของผู้ ใช้บริการและเพ่ิมทางเลือกในการเติมเงินนอกเหนือจากการซือ้บตัรเติมเงินเท่านัน้ ช่องทางการเติมเงินในปัจจบุันที่

บริษัทให้บริการ ได้แก ่

(1) ช่องทางบตัรเติมเงิน ซึ่งมีจําหน่ายที่สํานักงานบริการลกูค้าสาขาย่อย สํานักงานบริการทุกสาขาทัว่ประเทศ และร้านของ

ตวัแทนจําหน่ายสินค้าอุปกรณ์โทรคมนาคม รวมทัง้ร้านค้าทั่วไปท่ีมิใช่ร้านค้าท่ีจําหน่ายสินค้าโทรคมนาคมโดยตรง อาทิ 

ร้านสะดวกซือ้ สถานีบริการนํา้มนั ซุปเปอร์มาร์เก็ต เป็นต้น  

(2) ช่องทางแฮปปีอ้อนไลน์ (E-Refill) คือบริการเติมเงินผ่านมือถือ ซึ่งลกูค้าสามารถเติมเงินกบัเครือข่ายแฮปปีอ้อนไลน์ท่ีมีอยู่

ทัว่ประเทศและมีอตัราการโตของเครือข่ายค่อนข้างสงู เน่ืองจากเป็นช่องทางท่ีลกูค้าหรือบคุคลทัว่ไปสามารถสมคัรเข้าร่วม

เครือข่ายเป็นอาชีพเสริมได้ 

(3) ช่องทางอิเลก็โทรนิกส์ โดยลกูค้าสามารถเติมเงินผ่านคูค้่าของบริษัทที่ให้บริการเติมเงิน อาทิ ร้านสะดวกซือ้ ห้างสรรพสินค้า 

ศูนย์การค้าปลีก (Discount Store) ร้านหนังสือ ที่ทําการไปรษณีย์ไทย ซุปเปอร์มาร์เก็ต ธนาคาร บริการเติมเงินผ่านตู้

เอทีเอ็ม บริการเติมเงินดว่น (Express Refill) ที่สํานกังานบริการลกูค้าสาขาย่อย 

(4) ช่องทางอินเทอร์เน็ต โดยการตดัชําระจากบตัรเครดิต ลกูค้าสามารถสมคัรใช้บริการและทํารายการได้เองผ่านอินเทอร์เน็ต 

บริษัทยงัคงขยายช่องทางการจําหน่ายซิมการ์ดและช่องทางการเติมเงิน ทัง้ร้านค้าปลีกและเครือข่ายผู้ให้บริการเติมเงินแบบแฮปปี ้

ออนไลน์ รวมทัง้ช่องทางอิเลก็โทรนิกส์อื่น ๆ อย่างต่อเน่ืองตามการขยายเครือข่ายโทรศพัท์เคลื่อนท่ีของบริษัทไปยงัพืน้ท่ีห่างไกลใน

ชนบท เพ่ือรองรับการขยายตวัของผู้ใช้บริการที่ยงัคงเติบโตอย่างตอ่เน่ืองในพืน้ท่ีดงักลา่ว 

(ค) บริการเสริม (Value Added Services) 

บริการเสริม ได้แก่ บริการทางเสียงและบริการท่ีมิใช่บริการทางเสียง 

(1) บริการเสริมท่ีเป็นบริการทางเสียง (Voice Based) 

• บริการด้าน Call Management เป็นบริการท่ีอํานวยความสะดวกสําหรับลกูค้าในการใช้งานโทรเข้ารับสายเป็นหลกั 

เช่น บริการรับฝากข้อความด้วยเสียง บริการแจ้งเตือนสายท่ีไม่ได้รับ บริการประชุมทางโทรศัพท์ บริการโอนสาย

อตัโนมติั บริการเลื่อกรับสายและเลื่อกไม่รับสาย เป็นต้น 

• บริการออดิโอเท็กซ์ ได้แก่ บริการดดูวงชะตา บริการตรวจผลรางวลัสลากกินแบง่ บริการรายงานผลกีฬา เป็นต้น 

• บริการเสียงเพลงขณะเรียกรอสายหรือ Ring4U 

• บริการข้อมลูทางโทรศพัท์ท่ีให้บริการร่วมกบัพนัธมิตร ได้แก่ บริการ BUG 1113 เป็นต้น 
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(2) บริการเสริมที่มิใช่บริการทางเสียง (Non-Voice) 

• บริการ SMS 

• บริการ MMS 

• บริการอินเทอร์เน็ตทางโทรศพัท์เคลื่อนท่ีผ่านทางโครงข่าย WAP 3G และ EDGE 

• บริการด้าน Content ตา่งๆ เช่น บริการดาวน์โหลดเสียงเรียกเข้า โลโก้ สกรีนเซฟเวอร์ เกมส์ เป็นต้น 

รายได้จากบริการเสริมเปรียบเทียบกบัรายได้จากบริการทัง้หมด 

  สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 

  2552 2553 2554 

รายได้จากบริการเสริมคิดเป็นร้อยละของรายได้รวมจากการให้บริการ  10 11 14 

รายได้รวมจากการให้บริการ (ล้านบาท)  64,684 68,749 73,188 

รายได้จากบริการเสริมต่าง ๆ มีการขยายตวัอย่างรวดเร็วเน่ืองจากมีการใช้บริการเพ่ิมมากขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายหลงัจากท่ี

บริษัทได้นําเคร่ืองสมาร์ทโฟนเข้ามาจําหน่าย แต่หากพิจารณาจากสดัส่วนรายได้ อาจเห็นว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก ทัง้นี ้

เน่ืองจากข้อจํากดัทางด้านเทคนิคในอดีต ทําให้ส่วนลดท่ีให้กบัการใช้บริการเสริมถกูนําไปหกัจากรายได้จากบริการเสียง ภายหลงั

จากท่ีระบบสามารถแยกรายการส่วนลดของบริการเสริมออกจากบริการเสียงได้ บริษัทจึงได้ปรับปรุงการบนัทึกส่วนลดใหม่ตัง้แต่

ไตรมาส 3 ปี 2552 เป็นต้นมา 

อย่างไรก็ดี อนาคตสําหรับธุรกิจด้านบริการเสริมยังคงสามารถพัฒนาได้อีกมากโดยเฉพาะการใช้บริการอินเทอร์เน็ตผ่าน

โทรศัพท์เคลื่อนท่ีซึ่งมีแนวโน้มขยายตัวเพ่ิมมากขึน้เน่ืองจากการเติบโตของตลาดโทรศัพท์สมาร์ทโฟน (Smartphone) และ

อปุกรณ์เสริมสาํหรับการใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านคอมพิวเตอร์ (Aircard) ซึง่ช่วยกระตุ้นปริมาณการใช้งานบริการเสริมโดยเฉพาะการ

ใช้งานบริการอินเทอร์เน็ต 

ในปัจจบุนั รายได้จากการให้บริการเสริมมีสดัสว่นไม่มากเม่ือเทียบกบัรายได้จากการให้บริการเสียง แต่นบัเป็นแหลง่รายได้ที่มีอตัรา

การเติบโตสงูและมีศกัยภาพการเติบโตในอนาคต เน่ืองจากการชะลอตวัของการขยายตวัของจํานวนผู้ ใช้บริการรวมอนัเป็นผลมา

จากอตัราผู้ ใช้บริการต่อประชากรรวม (Penetration Rate) ที่ปัจจุบนัอยู่ในระดบัสงูและส่งผลต่อการเติบโตของรายได้จากบริการ

เสียง ประกอบกับแนวโน้มการเติบโตของตลาดอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสงู (Wirelss Broadband) ที่จะช่วยกระตุ้นการใช้งาน

ด้านข้อมลู อนึ่ง บริษัทตระหนกัถึงความต้องการการใช้งานดงักล่าวจึงได้เตรียมความพร้อมภายในองค์กรเพ่ือรองรับการให้บริการ

เชิงพาณิชย์ที่จะเกิดขึน้ในอนาคต  

บริษัทได้ดําเนินกลยทุธ์ตา่ง ๆ เพ่ือกระตุ้นให้มีการใช้บริการเสริมมากขึน้ จากการดําเนินการพบว่าปัจจยัดงัตอ่ไปนีมี้ผลอย่างมากใน

การตดัสนิใจใช้บริการเสริมของผู้ใช้บริการ 

(1) คณุภาพของโครงข่าย 

บริษัทได้พัฒนาโครงข่ายส่งข้อมูลความเร็วสูงด้วยเทคโนโลยี 3G ครอบคลุมกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เสริมกับโครงข่าย 

EDGE ที่ครอบคลมุทัว่ประเทศ ทําให้ลกูค้าสามารถใช้บริการ MMS และเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านทางโทรศพัท์เคลื่อนท่ีได้สะดวก

รวดเร็วยิ่งขึน้ นอกจากนี ้บริษัทยังมุ่งมั่นท่ีจะพัฒนาโครงข่ายให้สามารถรองรับการใช้บริการของลูกค้าท่ีเพ่ิมสูงขึน้ จึงได้จัด

ช่องสญัญาณสําหรับการรับสง่ข้อมลูโดยเฉพาะ (Dedicated Data Channel) แยกออกจากช่องสญัญาณการใช้งานรับสายโทรออก

ทัว่ไป ซึง่จะช่วยให้ผู้ใช้บริการสามารถเช่ือมตอ่ข้อมลูด้วยความเร็วสงูสดุ และมีความคงท่ีสงูในการรับสง่ข้อมลู 
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(2) ปัจจยัด้านราคา 

บริษัทมีรายการส่งเสริมการขายสําหรับบริการ SMS บริการ MMS และบริการดาวน์โหลดต่าง ๆ ผ่านโครงข่าย 3G/EDGE โดย

นําเสนอแพ็คเกจหลากหลายท่ีคุ้มค่า ซึง่ลกูค้าสามารถเลือกใช้บริการในการส่ง SMS และ/หรือ MMS ในอตัราค่าบริการตอ่ครัง้ที่ต่ํา

กว่าอตัราปกติโดยคิดค่าบริการเป็นรายเดือน หรือเลือกแพ็คเกจ 3G/EDGE เพ่ือดาวน์โหลดผ่านโครงข่าย 3G/EDGE โดยลูกค้า

สามารถเลือกแพ็คเกจท่ีเหมาะสมกบัลกัษณะการใช้งาน ได้แก่ แพ็คเกจค่าบริการเป็นรายเดือนคิดตามเวลาท่ีใช้งาน หรือแพ็คเกจ

คา่บริการรายเดือนคิดตามปริมาณข้อมลูที่ดาวน์โหลด หรือแพ็คเกจคา่บริการเป็นรายวนั ซึง่แพ็คเกจคา่บริการดงักลา่วมีสว่นช่วยให้

ปริมาณการใช้บริการเสริมเพ่ิมสงูขึน้ เน่ืองจากลกูค้าได้รับความคุ้มคา่มากขึน้จากอตัราคา่บริการตอ่ครัง้ท่ีต่ําลง 

(3) คณุลกัษณะของเคร่ืองโทรศพัท์เคลื่อนท่ีในปัจจบุนั 

การเติบโตของตลาดโทรศพัท์สมาร์ทโฟนเป็นอีกหนึง่ปัจจยัหลกัท่ีมีความสําคญัต่อการเติบโตของปริมาณการใช้งานและรายได้จาก

บริการเสริม รวมทัง้มีแนวโน้มได้รับความนิยมในกลุ่มคนรุ่นใหม่อย่างต่อเน่ือง แม้ว่าในปัจจุบนัระดบัราคาของโทรศพัท์สมาร์ทโฟน

จะคอ่นข้างสงูแตมี่แนวโน้มที่จะลดต่ําลงเร่ือย ๆ ทัง้นี ้เน่ืองจากฟังก์ชัน่และแอพพลิเคชัน่ตา่ง ๆ ได้รับการพฒันามาเพ่ืออํานวยความ

สะดวกด้านการใช้งานบริการด้านข้อมลู  

(4) การตัง้คา่โทรศพัท์ 

บริษัทได้พัฒนาระบบการให้บริการ Terminal Management เพ่ือให้พนักงานทราบว่าผู้ ใช้บริการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่นใดและ

สามารถช่วยเหลือผู้ ใช้บริการในการตัง้ค่าโทรศพัท์เพ่ือใช้บริการ MMS หรือ 3G/EDGE ได้สะดวกและง่ายยิ่งขึน้ ทัง้นี ้ผู้ ใช้บริการ

สามารถติดต่อ Call Center ของบริษัทหรือเข้าไปยงัเว็บไซต์ของบริษัทเพ่ือขอรับบริการตัง้ค่าโทรศพัท์อย่างรวดเร็วผ่านทางบริการ 

SMS ด้วยตนเอง 

(5) ผู้ให้บริการด้าน Content และโปรแกรมการใช้งานตา่ง ๆ  

การขยายตัวของการใช้บริการเสริมขึน้อยู่กับจํานวนผู้ ให้บริการด้าน Content และแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ ท่ีมีความหลากหลาย 

ปัจจบุนับริษัทได้ร่วมกบัพนัธมิตรทางธุรกิจผู้พฒันา Content หลายรายเพ่ือนําเสนอสินค้าและบริการในด้านนีแ้ก่ผู้ใช้บริการ รวมถึง

การสร้างโมเดลทางธุรกิจแบบใหม่เพ่ือตอบสนองความต้องการของตลาด เช่น การให้บริการเหมาเพลงรอสายท่ีร่วมมือกับบริษัท 

อาร์เอส จํากดั (มหาชน) ให้บริการดาวน์โหลดเพลงแบบไม่จํากดัในราคาเพียง 20 บาทต่อเดือน จากเดิมท่ีคิดค่าบริการเพลงละ 35 

บาท บริการนีม้อบทัง้ความคุ้มคา่ให้กบัลกูค้า กระตุ้นการใช้งานทางด้าน 3G/EDGE และสร้างรายได้ให้กบับริษัทอย่างตอ่เน่ือง 

(6) กิจกรรมการให้ความรู้และกิจกรรมด้านการตลาด 

ในกรณีท่ีลกูค้าไม่คุ้นเคยกบับริการเสริมต่าง ๆ บริษัทได้จดักิจกรรมให้ความรู้แก่ลกูค้าเก่ียวกับบริการใหม่ ๆ และวิธีการใช้บริการ

อย่างต่อเน่ือง รวมทัง้ยังมีทีมงานด้านบริการเสริม (VAS Genius) ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ลูกค้าประจําอยู่ทุกศูนย์บริการเพ่ือ

แนะนําบริการท่ีเหมาะสมกบัลกูค้าอีกด้วย 

บริษัทยงัคงพฒันาและนําเสนอเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพ่ือปรับปรุงคณุภาพในการให้บริการเสริมอย่างตอ่เน่ือง รวมทัง้ลดอปุสรรคในการ

ใช้งานบริการเสริมด้านข้อมูลโดยกําหนดอัตราค่าบริการท่ีเหมาะสมและจูงใจ และร่วมงานอย่างใกล้ชิดกับพันธมิตรผู้พัฒนา 

Content และแอพพลิเคชั่นต่างๆ และพันธมิตรผู้ จัดจําหน่ายโทรศัพท์สมาร์ทโฟน รวมทัง้จัดกิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจแก่

ผู้ใช้บริการเสริมอย่างตอ่เน่ือง 

(ง) บริการระหว่างประเทศ 

บริการระหว่างประเทศ ได้แก่ บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศท่ีให้ลูกค้าของบริษัทสามารถโทรออกต่างประเทศโดยตรงผ่าน

โทรศพัท์เคลื่อนท่ีและบริการข้ามแดนอตัโนมติั (International Roaming) ซึ่งบริษัทให้บริการแก่ลกูค้าของบริษัทเม่ือเดินทางออก

นอกประเทศ (Outbound) และแก่ผู้ เดินทางมายงัประเทศไทยและเช่ือมโยงโครงข่ายกบับริษัท (Inbound) 
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ทัง้นี ้ลกูค้าของบริษัทท่ีโทรออกไปยงัตา่งประเทศผ่านโครงขา่ยของ กสท หรือทีโอที บริษัทจะรวมคา่ใช้บริการของ กสท ไว้ในใบเรียก

เก็บค่าบริการของลกูค้าระบบรายเดือนที่ใช้บริการผ่านโครงข่ายของ กสท เพ่ืออํานวยความสะดวกให้แก่ลกูค้าของบริษัทมากยิ่งขึน้ 

ส่วนลกูค้าระบบเติมเงินจะมีการตดัยอดค่าใช้บริการโดยอตัโนมัติจากบริษัท โดยบริษัทจะนําไปชําระหนีค้่าบริการกับ กสท หรือ 

ทีโอทีในภายหลงัตามที่ กสท และทีโอทีเรียกเก็บ 

ในเดือนกมุภาพนัธ์ 2550 บจก. ดีแทค เนทเวอร์ค ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทได้รับใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมในการ

ให้บริการโทรศพัท์ทางไกลระหวา่งประเทศจาก กทช. ปัจจบุนั บจก. ดีแทค เนทเวอร์ค ได้เปิดให้บริการดงักลา่วแล้ว 

สําหรับบริการข้ามแดนอตัโนมติั ลกูค้าของบริษัททัง้ในระบบรายเดือนและระบบเติมเงินเม่ือเดินทางไปต่างประเทศจะสามารถใช้

โทรศพัท์เคลื่อนท่ีผ่านเครือข่ายผู้ ร่วมให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีในต่างประเทศได้ทัว่โลกทัง้บริการเสียง บริการเสริม และบริการ

รับสง่ข้อมลู โดย ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2554 บริการดงักลา่วครอบคลมุพืน้ท่ีให้บริการทัง้หมด 159 ประเทศ 

รายได้จากการให้บริการข้ามแดนอตัโนมติัสําหรับลกูค้าท่ีเดินทางออกนอกประเทศและผู้ เดินทางมายงัประเทศไทยนบัเป็นหนึ่งใน

บริการท่ีบริษัทให้ความสําคัญ ทัง้นี ้ปัจจัยหลกัท่ีมีผลกระทบต่อการเติบโตของรายได้จากการให้บริการข้ามแดนอตัโนมัติคือการ

ขยายตวัของธุรกิจท่องเที่ยวนอกเหนือจากสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ 

  สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 

  2552 2553 2554 

รายได้จากการให้บริการข้ามแดนอตัโนมติั คิดเป็นร้อยละ

ของรายได้รวมจากการให้บริการ  

 4.0 3.6 2.9 

รายได้รวมจากการให้บริการ (ล้านบาท)  64,684 68,749 73,188 

ในสภาวะปกติช่วงไตรมาสที่ 2 และไตรมาสท่ี 3 ถือเป็นช่วงนอกฤดกูาลท่องเท่ียวของประเทศไทย รายได้จากการให้บริการข้ามแดน

อตัโนมติัในรอบระยะเวลาดงักล่าวจึงต่ํากว่าในช่วงไตรมาสที่ 1 และ ไตรมาสท่ี 4 โดยในปี 2554 ประเทศไทยได้รับผลกระทบจาก

ปัญหาอทุกภยั สง่ผลให้จํานวนนกัท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศไทยลดลงและสง่ผลกระทบตอ่รายได้บริการข้ามแดนอตัโนมติั สดัสว่น

รายได้ในสว่นนีใ้นปี 2554 ลดลงเลก็น้อยจากร้อยละ 3.6 เหลือร้อยละ 2.9 ของรายได้รวมจากการให้บริการ  

ในปี 2554 บริษัทให้บริการแพ็คเกจ Daily Data Roaming ให้ลกูค้าได้ใช้บริการข้อมลูในต่างประเทศใน 40 ประเทศยอดฮิตทัว่โลก 

ทัง้ในยโุรป อเมริกา เอเชีย ออสเตรเลีย ตะวนัออกกลาง และแอฟริกา เพ่ือตอบสนองรูปแบบการใช้งานด้านข้อมลูของลกูค้าสมาร์ท

โฟน โดยมีจํานวนวนัให้เลือกใช้ได้ตามความต้องการ คือ แพ็คเกจแบบ 1 วนั 3 วนั และ 7 วนั นอกจากนี ้บริษัทยงัมี SMS Roaming 

ให้ลกูค้าสามารถส่งข้อความข้ามแดนในอตัราเดียวจากต่างประเทศได้มากกวา่ 140 ประเทศ และ 350 เครือข่ายผู้ ร่วมให้บริการทัว่

โลก 

(จ) ลูกค้ากลุ่มองค์กรธุรกิจ 

ลกูค้าในกลุ่มองค์กรธุรกิจประกอบด้วยลกูค้าองค์กรท่ีเป็นนิติบุคคลทัง้กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่และกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาด

ย่อม (SMEs) ซึง่ครอบคลมุธุรกิจในหลากหลายอตุสาหกรรม เช่น การธนาคารและการเงิน (Banking and Finance) ธุรกิจการผลิต 

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

อสงัหาริมทรัพย์ (Construction and Property) ธุรกิจเทคโนโลยีและโซลชูัน่พาร์ทเนอร์ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานราชการ (State 

Enterprise and Government)  

บริษัทมุ่งเน้นให้มีการพัฒนาและนําเสนอบริการและโซลชูั่นแก่ลูกค้ากลุ่มองค์กรธุรกิจอย่างต่อเน่ือง ด้วยความหลากหลายและ

เหมาะสมของบริการและโซลชูัน่สําหรับแต่ละประเภทของอตุสาหกรรม เพ่ือช่วยเพ่ิมศกัยภาพในการแข่งขนัทางธุรกิจขององค์กรใน

แต่ละภาคอตุสาหกรรม เพ่ือให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ิมมากขึน้ โดยปัจจบุนั บริษัทได้นําเสนอบริการและโซลชูัน่เพ่ิมเติม

สําหรับลกูค้าธุรกิจ เพ่ือรองรับความต้องการของลกูค้าที่หลากหลายมากขึน้ดงันี ้
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• Corporate Prepaid บริการที่ช่วยลกูค้ากลุม่องค์กรธุรกิจบริหารงบประมาณคา่โทรศพัท์ได้เต็มประสิทธิภาพสําหรับค่าโทรของ

พนักงานในแต่ละเดือน โดยลูกค้าสามารถจัดสรรค่าโทรให้พนักงานได้อย่างเหมาะสม พนักงานสามารถเลือกใช้โปรโมชั่น 

ต่าง ๆ จากบริษัทหรือแฮปปีท่ี้ลงตัวกับการใช้งานของแต่ละคนและสามารถเปลี่ยนแปลงได้ เม่ือพนักงานใช้ค่าโทรท่ีลูกค้า

จดัสรรให้หมดแล้วก็สามารถเติมเงินได้เองด้วยบตัรเติมเงินหรือผ่านช่องทางอื่น ๆ ที่บริษัทจดัให้ รวมถึงปรับเพ่ิมหรือลดค่าโทร

ให้กบัพนกังานได้ทกุเวลาตามความต้องการ 

• Vehicle Monitoring System บริการท่ีช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานระบบขนส่งอย่างเต็มประสิทธิภาพตาม

กําหนดการและแผนท่ีวางไว้ เพียงใช้ Data SIM ของบริษัทลูกค้าสามารถติดตามสถานะการปฏิบัติงานท่ีแท้จริงของทัง้

ยานพาหนะและพนกังานผู้ขบัข่ีได้แบบ Real Time ด้วยเครือข่ายส่งข้อมลูความเร็วสงู 3G/EDGE ของบริษัทท่ีครอบคลมุพืน้ท่ี

ให้บริการทัว่ประเทศ 

• Withholding Tax Calculation Service บริการท่ีช่วยจดัการการคํานวณภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายโดยอตัโนมติั พร้อมแสดงยอดในใบ

แจ้งคา่ใช้บริการทกุรอบชําระเงินอย่างแม่นยํา โดยไม่ต้องสมคัรหรือเสียคา่ใช้จ่ายใด ๆ เพ่ิมเติม 

นอกจากนี ้บริษัทยงัมุ่งเน้นให้ความสําคญัในเร่ืองการให้บริการต่อลกูค้ากลุ่มองค์กรธุรกิจอย่างต่อเน่ือง โดยแต่ละองค์กรจะได้รับ

การบริการหลงัการขายจากทีมงานท่ีจัดสรรมาดูแลโดยเฉพาะ รวมถึงได้รับสิทธิพิเศษและกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีจัดขึน้ให้โดยเฉพาะ

สําหรับลกูค้ากลุม่องค์กรธุรกิจ 

(ฉ) การให้บริการลูกค้า 

การให้บริการแก่ลกูค้าของบริษัทเป็นปัจจยัสําคญัประการหนึ่งท่ีทําให้บริษัทแตกต่างจากคู่แข่งขนั ดงันัน้ ปรัชญาองค์กรของบริษัท

จึงเน้นในเร่ืองการให้บริการท่ีเป็นมิตร ดูแลใส่ใจ และให้บริการสอดคล้องกับความต้องการของลกูค้า ซึ่งเป็นการตอกยํา้ถึงความ

ตัง้ใจของบริษัทท่ีจะให้บริการอนัเป็นเลิศและมอบประสบการณ์ท่ีดีที่สดุแก่ลกูค้า โดยบริษัทมุ่งพฒันาการให้บริการแก่ลกูค้าผ่าน

ช่องทางตา่ง ๆ อย่างตอ่เน่ือง ดงันี ้

(1) Call Center 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมี Call Center 3 แห่ง ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี

พนักงานให้บริการลกูค้าทางโทรศพัท์ประมาณ 1,200 คน ซึ่งทําหน้าท่ีให้คําแนะนําการใช้บริการใหม่ ๆ ตอบข้อซกัถามและแก้ไข

ปัญหาการใช้บริการ เปลี่ยนแปลงประเภทการใช้บริการ ให้ข้อมูลเก่ียวกับค่าใช้บริการ รับแจ้งปัญหาการใช้บริการโครงข่ายและ

ปัญหาอื่น ๆ รวมทัง้รับแจ้งเหตุฉกุเฉินต่าง ๆ จากลกูค้า โดยสามารถให้บริการทัง้ในภาษาไทย ภาษาองักฤษ ภาษายาวี ภาษาจีน 

ภาษาพม่า ภาษาลาว และภาษาญ่ีปุ่ น และในอนาคตจะเปิดให้บริการภาษาอื่น ๆ เพ่ิมเติมอีก 

ลกูค้าสามารถติดต่อ Call Center ท่ีหมายเลข 1678 ได้ทัง้จากโทรศพัท์เคลื่อนท่ีและโทรศพัท์พืน้ฐานตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวนัไม่มี

วนัหยดุ รวมทัง้สามารถติดตอ่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท แชตแบบออนไลน์หรือทางอีเมล์ได้เช่นกนั 

บริษัทตระหนกัถึงความสําคญัอย่างยิ่งต่อเป้าหมายการให้บริการที่ดีเยี่ยมแก่ลกูค้าจงึได้นํากลยทุธ์การให้บริการลกูค้าเป็นกลุม่ย่อย

มาปรับใช้ โดยจดัแบ่งพนกังานให้บริการออกเป็นกลุ่มเพ่ือให้บริการและสร้างความสมัพนัธ์กบัลกูค้าในแต่ละกลุม่และรองรับความ

ต้องการของลกูค้าได้ตรงจดุมากยิ่งขึน้ อาทิ ลกูค้าระบบรายเดือน ลกูค้าระบบเติมเงิน ลกูค้าวยัรุ่นท่ีสนใจบริการเสริมต่าง ๆ ลกูค้า 

SMEs และลูกค้ากลุ่มองค์กรธุรกิจอื่น ๆ นอกจากนี ้บริษัทยังได้จัดทีมงานเฉพาะเพ่ือดูแลกลุ่มลูกค้าท่ีใช้บริการรับส่งข้อมูลบน

คอมพิวเตอร์ผ่านระบบ 3G และ EDGE เพ่ือให้คําแนะนําหรือแก้ไขปัญหาให้แก่ลูกค้า รวมทัง้ทีมงานรับแจ้งเหตุฉุกเฉินเพ่ือให้

บริการแจ้งเลขหมายโทรศพัท์ของหน่วยงานราชการ โรงพยาบาลตา่ง ๆ หรือช่วยเหลือในการประสานงานให้แก่ลกูค้า 

สําหรับการสนบัสนนุการให้บริการข้อมลูต่าง ๆ นัน้ บริษัทได้พฒันาระบบให้บริการ Terminal Management เพ่ือให้พนกังานทราบ

ว่าผู้ ใช้บริการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่นใดและสามารถช่วยเหลือผู้ ใช้บริการในการตัง้ค่าโทรศัพท์เพ่ือใช้งานบริการ MMS 3G หรือ 

EDGE ได้อย่างรวดเร็วและสะดวกมากขึน้ 
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นอกจากนี ้บริษัทยงัได้พฒันาระบบโทรศพัท์อตัโนมติั (Interactive Voice Response System) ซึง่จะทําให้ผู้ใช้บริการท่ีติดตอ่มายงั 

Call Center สามารถทํารายการบางประเภทได้ด้วยตนเองจากระบบอัตโนมัติท่ีได้ตัง้ไว้โดยไม่ต้องผ่านพนักงาน เช่น การตัง้ค่า

โทรศพัท์เพ่ือใช้บริการ 3G หรือ EDGE และการสมคัรบริการเสริมต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง นอกจากนี ้บริษัทยงัมีบริการสํารวจความพึง

พอใจของลกูค้า (Post Call Satisfaction Survey) และการแจ้งข้อมลูระหว่างลกูค้ารอสายพนกังาน (Message on Hold) เพ่ือเพ่ิม

ความสะดวกให้กบัลกูค้าในการใช้บริการ Call Center มากยิ่งขึน้ ทัง้นี ้บริษัทยงัอยู่ระหวา่งการพฒันาบริการใหม่ ๆ เพ่ิมขึน้อีกอย่าง

ตอ่เน่ือง ซึง่จะเน้นการให้บริการท่ีทําให้ลกูค้าใช้บริการได้อย่างสะดวกและมีคณุภาพมากยิ่งขึน้ 

(2) สํานกังานบริการ (Service Hall) 

บริษัทได้ยกระดบัมาตรฐานการให้บริการในสํานกังานบริการทัว่ประเทศและเพ่ิมประเภทการให้บริการภายใต้แนวคิด World Class 

Service Quality ซึ่งจะอํานวยความสะดวกแก่ลกูค้าด้วยบริการต่าง ๆ อย่างครบครัน ณ จุดบริการเดียวอย่างรวดเร็ว เป็นกันเอง 

และทนัสมยั เพ่ือสร้างความประทบัใจให้แก่ลกูค้า รวมทัง้การแนะนําให้ลกูค้าหนัมาใช้บริการเสริมใหม่ ๆ ที่บริษัทนําเสนอมากขึน้ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีสํานกังานบริการทัง้สิน้ 27 แห่ง โดยตัง้อยู่ในกรุงเทพมหานคร 14 แห่งและในจงัหวดัใหญ่ ๆ ทัว่

ประเทศอีก 13 แห่ง ซึง่สํานกังานบริการของบริษัทจะตัง้อยู่ในย่านชมุชนหรือศนูย์การค้า 

บริการตา่ง ๆ ที่สํานกังานบริการจดัเตรียมไว้สําหรับลกูค้า อาทิ 

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

เปลี่ยนโปรโมชั่น เปิดหรือระงบัการโทรศพัท์ทางไกลระหว่างประเทศ เปลี่ยนช่ือผู้จดทะเบียนใช้บริการ โอนเลขหมาย ขอซิม

การ์ดใหม่ สมคัรบริการเสริม และกิจกรรมสร้างความสมัพนัธ์กบัลกูค้า เป็นต้น 

• มุมให้บริการเสริม เป็นจุดนําเสนอบริการเสริมใหม่ ๆ ให้ลูกค้าได้รับทราบและทดลองใช้ด้วยตนเอง รวมทัง้บริการตัง้ค่า

โทรศพัท์เพ่ือใช้บริการ MMS 3G หรือ EDGE บริการพิมพ์ภาพ ซึง่ลกูค้าสามารถพิมพ์ภาพจากเคร่ืองโทรศพัท์ได้ด้วยตนเอง 

• มมุบริการตนเอง ซึง่ลกูค้าสามารถดขู้อมลูหรือทํารายการต่าง ๆ ทางอินเทอร์เน็ตหรือผ่านคอมพิวเตอร์ออนไลน์ได้ด้วยตนเอง 

นอกจากนี ้ยงัมีกล้องเว็บแคมเพ่ือให้บริการโทรศพัท์ติดตอ่กบัเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการผ่านวีดีทศัน์ 

• บริการ Queue Plus ซึง่บริษัทจดัทําขึน้เพ่ือจดัลําดบัการให้บริการและเพ่ือให้บริการได้ตรงตามความประสงค์ของลกูค้าแต่ละ

กลุม่ 

(3) กลยทุธ์การบริหารงานลกูค้าสมัพนัธ์ (CRM) 

เน่ืองจากปัจจบุนัอตัราสว่นผู้ใช้บริการโทรศพัท์เคลื่อนที่ตอ่ประชากรรวมอยู่ในระดบัสงูมาก การบริหารความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัลกูค้าจึง

มีบทบาทสําคัญมากขึน้ โดยบริษัทมุ่งเน้นกิจกรรมเพ่ือรักษาฐานลูกค้าที่มีคุณภาพเพ่ิมมากขึน้ นอกเหนือไปจากการนําเสนอ

โปรโมชัน่จูงใจและแคมเปญทางการตลาดต่าง ๆ แล้ว บริษัทได้คิดค้นแนวทางใหม่ ๆ ในการทํางานท่ีจะมุ่งไปสู่การปฏิบติังานที่ดี

เลิศ (Operational Excellence) เพ่ือสร้างความพอใจสงูสดุแก่ลกูค้า 

ในปี 2552 บริษัทได้นําระบบปฏิบติัการเครือข่ายรูปแบบใหม่ หรือ dsmart เข้ามาใช้ในองค์กรซึง่เป็นระบบเฝา้ระวงั จดัการเครือข่าย 

และดแูลด้านการให้บริการแก่ลกูค้าอย่างครบวงจรจากจดุเดียว โดยเพ่ิมขีดความสามารถในการตรวจสอบหาท่ีมาของปัญหาและ

แก้ไขได้รวดเร็วมากขึน้ รวมทัง้ช่วยป้องกนัข้อผิดพลาดท่ีเกิดขึน้ภายในระบบอย่างทนัท่วงทีก่อนท่ีจะเกิดผลกระทบกับการใช้งาน

ของลกูค้า การลงทุนครัง้นี ้บริษัทถือเป็นส่วนสําคญัต่อเป้าหมายในการให้บริการท่ีดีเลิศรวมทัง้เป็นการสร้างประสบการณ์ท่ีดีต่อ

ลกูค้าในระยะยาว 

บริการใจดีก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางในการรักษาฐานลูกค้าท่ีสําคญั รวมทัง้ช่วยเสริมสร้างภาพลกัษณ์ของการเป็นผู้ ให้บริการท่ีเน้น

ความคุ้มคา่และเป็นมิตรกบัลกูค้า บริการใจดีเป็นหวัใจหลกัของแบรนด์ที่สะท้อนความเป็นผู้ให้บริการที่ใจดีและเข้าใจความต้องการ

ที่แท้จริงของลกูค้า ในปี 2554 บริษัทได้เปิดตัวบริการ “ใจดีให้ยืมบีบี” เพ่ือให้ลูกค้าใช้งานโทรศัพท์ Blackberry ได้อย่างต่อเน่ือง

แม้กระทัง่ในช่วงเงินหมด  
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อนึ่ง หลงัจากการปรับภาพลกัษณ์ตราสินค้าสําหรับบริการในระบบเติมเงินมาเป็น “แฮปปี”้ ตัง้แต่ปี 2546 บริษัทได้ทยอยเปิดตัว

บริการใจดีออกมาอย่างต่อเน่ือง ได้แก่ “ใจดีให้ยืม” บริการเติมเงินฉุกเฉินเม่ือเงินใกล้หมด “ใจดีแปลให้” บริการแปลภาษาไทย/

องักฤษเพ่ือการสนทนาในชีวิตประจําวนั “ใจดีแจ้งเครือข่าย” บริการเสียงแจ้งให้ลกูค้าทราบหากเลขหมายปลายทางอยู่ในเครือข่าย

ของบริษัท “ใจดีให้โอน” บริการโอนค่าโทรคงเหลือในระบบเติมเงินให้เลขหมายอื่นในระบบเติมเงินของบริษัท “ใจดีแจกวนั” บริการ

เพ่ิมจํานวนวนั “ใจดีฉกุเฉิน” บริการสง่ข้อความสัน้ให้หมายเลขปลายทางโทรกลบั “ใจดีโทรผิดไม่คิดตงัค์” คืนคา่โทรให้เม่ือโทรผิดไป

ทกุเครือข่าย และ “ใจดีเจ้าบญุทุ่ม” ให้เลขหมายท่ีกําหนดโทรหาลกูค้าฟรี โดยลกูค้าเป็นผู้จ่ายค่าโทรให้ ทัง้นี ้บริษัทจะยงัคงพฒันา

นวตักรรมด้าน CRM เพ่ือรักษาและพฒันาความสมัพนัธ์ที่ดีกบักลุม่ลกูค้าอย่างตอ่เน่ือง 

(4) การปรับปรุงและพฒันาบคุลากร 

บริษัทมุ่งมัน่ในการรักษามาตรฐานการให้บริการ โดยได้จดัทําระบบติดตามตรวจสอบและทบทวนเพ่ือดแูลมาตรฐานการให้บริการ

ของเจ้าหน้าที่  Call Center และสํานักงานบริการอย่างต่อเน่ือง รวมทัง้กําหนดดัชนีและระดับค่ามาตรฐานเพ่ือวัดประเมิน

ประสิทธิภาพของเจ้าหน้าท่ีบริการ อาทิ ระยะเวลารอรับบริการเม่ือลูกค้าโทรเข้ามายัง Call Center หรือลูกค้าติดต่อสํานักงาน

บริการ จํานวนครัง้ท่ีโทรมารับบริการ จํานวนสายท่ีรับ ความถกูต้องของข้อมลูท่ีให้กบัลกูค้า การวดัความพึงพอใจของผู้ ใช้บริการ 

เป็นต้น นอกจากนี ้บริษัทยงัได้จดัโครงการฝึกอบรมพนกังานอย่างตอ่เน่ืองเพ่ือรักษาระดบัมาตรฐานการให้บริการไว้ 

4.1.2 การจาํหน่ายและช่องทางการจาํหน่าย 

(ก) กิจกรรมทางการตลาด 

บริษัทใช้ช่ือ “ดีแทค” (dtac) เป็นช่ือทางการค้ามาตัง้แต่ปี 2544 ซึ่งกลายเป็นช่ือท่ีได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในประเทศไทย 

บริษัทเป็นผู้ ริเร่ิมนําเสนอนวตักรรมต่าง ๆ ด้านการตลาด รวมถึงการเปิดตวัผลิตภณัฑ์ บริการ และรายการส่งเสริมการขายใหม่ ๆ 

อย่างตอ่เน่ือง กิจกรรมทางการตลาดนบัเป็นกลยทุธ์สําคญัท่ีจะสื่อสารให้ลกูค้ารับทราบและเข้าใจในบริการตา่ง ๆ ท่ีบริษัทนําเสนอ

และตระหนักว่าบริษัทเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจและการดําเนินชีวิตของลูกค้า กิจกรรมทางการตลาดนอกเหนือจากการเปิดตัว

ผลติภณัฑ์แล้วยงัประกอบด้วยกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างฐานะทางการตลาด ภาพลกัษณ์ขององค์กร และกิจกรรมเพ่ือสงัคม นอกจากนี ้

บริษัทยังทําการสํารวจตลาดอย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้เข้าใจความต้องการของลูกค้า ซึ่งจะช่วยให้การจัดทํากิจกรรมทางการตลาดมี

ประสิทธิภาพและสร้างความพงึพอใจสงูสดุให้แก่ลกูค้าได้มากยิ่งขึน้ 

บริษัทยงัจดักิจกรรมทางการตลาดกบัร้านค้าตวัแทนจําหน่ายและตวัแทนจําหน่ายประจําเขต (Distributor) เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์และ

บริการเพ่ือให้ร้านค้าและตวัแทนจําหน่ายประจําเขตเข้าใจถึงนวตักรรมต่าง ๆ ด้านการบริการ บริการเสริม และกลยทุธ์ด้านราคา 

รวมทัง้การพฒันาโครงข่ายของบริษัท นอกจากนี ้ยงัมีกิจกรรมที่ตวัแทนของบริษัทไปเยี่ยมร้านค้าเพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นและตรวจสอบ

การดําเนินงานและการให้บริการกบัลกูค้าของร้านค้าแตล่ะรายเพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายและมาตรฐานการให้บริการของบริษัท 

(ข) การจัดจาํหน่าย 

การจัดจําหน่ายนับเป็นเคร่ืองมือและช่องทางท่ีสําคัญในการสนับสนุนการดําเนินธุรกิจของบริษัทและการขยายเครือข่ายการจัด

จําหน่ายเพ่ือให้ลกูค้าสามารถใช้ผลิตภณัฑ์และบริการของบริษัทได้อย่างแพร่หลายและสะดวกสบายยิ่งขึน้ ขณะเดียวกนัก็เป็นการ

ขยายฐานลกูค้ารายใหม่และรักษากลุ่มลกูค้าปัจจบุนัไว้ ทัง้นี ้การจดัจําหน่ายชดุเลขหมายและบตัรเติมเงินของบริษัทมี 4 ช่องทาง

หลกัคือ  

(1) การจําหน่ายผา่นสํานกังานบริการลกูค้าสาขายอ่ย (เดิมคือร้านดีแทค)  

(2) การจําหน่ายผ่านตวัแทนจําหน่ายประจําเขต ซึง่จะเป็นผู้ช่วยกระจายสินค้าให้ร้านค้าตวัแทนจําหน่าย 

(3) การจําหน่ายผ่านร้านค้าปลีกท่ีมีเครือข่าย (Chain Store)  

(4) การจําหน่ายโดยบริษัทไปยงัลกูค้าโดยตรง  
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ทัง้นี ้การจําหน่ายในช่องทางที่ 1 - 3 จะกระทําผ่านยดีู ซึง่เป็นบริษัทร่วมของบริษัท (โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 25 ของจํานวนหุ้นที่ได้

จําหน่ายแล้วทัง้หมดของยดีู) สว่นช่องทางที่ 4 บริษัทจะทําการจําหน่ายโดยตรงให้กบัลกูค้า  

ทัง้นี ้การจัดจําหน่ายสินค้าและบริการของบริษัทดงักล่าวอยู่ภายใต้สญัญา Service Level Agreement ที่ยูดีเข้าทํากับบริษัท ซึ่ง

สญัญาดังกล่าวได้กําหนดเง่ือนไขเก่ียวกับการตัง้ราคาและผลการดําเนินงาน โดยยูดีมีหน้าท่ีให้บริการเก่ียวกับช่องทางการจัด

จําหน่ายชดุเลขหมายและบตัรเติมเงิน ซึง่รวมถึงการจดัจําหน่าย การเก็บรักษา การเรียกคืนสินค้า และการประเมินความน่าเช่ือถือ

ของตัวแทนจําหน่ายประจําเขต อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงบริหารงานการจัดจําหน่ายในส่วนท่ีเก่ียวกับการติดต่อกับตัวแทน

จําหน่ายประจําเขตและร้านค้า เพ่ือดแูลให้ตวัแทนจําหน่ายประจําเขตและร้านค้าได้รับสินค้าอย่างเพียงพอและได้รับข้อมลูเก่ียวกบั

ผลติภณัฑ์และบริการใหม่ ๆ ของบริษัทอยู่ตลอดเวลา 

สาํนักงานบริการลูกค้าสาขาย่อย (dtac Center) 

สํานกังานบริการลกูค้าสาขายอ่ย (dtac Center) พฒันามาจากร้านดีแทค (dtac Shop) ที่เป็นแฟรนไชส์ โดยเป็นช่องทางในการจดั

จําหน่ายและให้บริการลกูค้าของบริษัท สํานกังานบริการลกูค้าสาขาย่อยนบัเป็นหนึ่งในเครือข่ายร้านค้าปลีกโทรศพัท์เคลื่อนที่และ

อุปกรณ์ ซิมการ์ดในระบบรายเดือนและเติมเงิน รวมถึงการให้บริการหลังการขายในด้านอื่น ๆ ซึ่งลูกค้าสามารถเลือกซือ้

เคร่ืองโทรศพัท์ ชุดเลขหมาย บตัรเติมเงิน และบริการเติมเงินอิเล็กทรอนิกส์ อปุกรณ์สื่อสารอื่น ๆ รวมทัง้รับชําระค่าใช้บริการและ

ให้บริการหลงัการขายแก่ลกูค้า และบางสาขายงัให้บริการซอ่มเคร่ืองโทรศพัท์เคลื่อนท่ีอีกด้วย 

สํานกังานบริการลกูค้าสาขาย่อยมีการให้บริการท่ีเน้นรูปแบบของ One-Stop Service โดยสามารถรับดําเนินการท่ีหน้าร้านได้เอง 

37 รายการ และรับเร่ืองส่งต่อให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องอีก 23 รายการ จากรายการการให้บริการท่ีสํานกังานบริการลกูค้าสาขาย่อย

สามารถทําได้ โดย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีจํานวนสํานักงานบริการลกูค้าสาขาย่อย (dtac Center) ทัง้หมด 253 แห่ง 

ประกอบด้วยสํานกังานในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจํานวน 105 ร้าน และในตา่งจงัหวดัอีก 148 ร้าน 

ในปัจจบุนับริษัทมีระบบตรวจเช็คและตรวจสอบการให้บริการและการดําเนินธุรกิจอย่างเป็นมาตรฐาน โดยจดัตัง้ทีมงานปฏิบติัการ 

กล่าวคือ ผู้ ให้การปรึกษาทางธุรกิจ (Business Consultant) ของบริษัทเข้าไปให้คําปรึกษาถึงการทํางานอย่างเป็นระบบเพ่ือให้เกิด

ความพึงพอใจสงูสดุแก่ลูกค้าในทุกระดับ อีกทัง้ได้เน้นการฝึกอบรมให้แก่พนักงานของร้านแฟรนไชส์ในทุกระดบัเพ่ือให้มีความรู้

ความสามารถในการให้บริการกบัลกูค้าอย่างเป็นมืออาชีพ 

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

นอกจากสํานกังานบริการลกูค้าสาขาย่อยแล้ว บริษัทยงัมีเครือข่ายการจดัจําหน่ายสินค้าทัว่ประเทศผ่านตวัแทนจําหน่าย ซึ่งส่วน

ใหญ่เป็นร้านค้าปลีกหรือร้านค้าปลีกท่ีมีเครือข่าย (Chain Stores) ที่จําหน่ายสินค้าและบริการด้านโทรศพัท์เคลื่อนท่ีให้แก่ผู้บริโภค

เป็นหลกัหรือในบางกรณีอาจจําหน่ายสินค้าตอ่ให้กบัตวัแทนจําหน่ายรายอื่นโดยการจําหน่ายผ่านยดีู 

ร้านค้าทั่วไป ได้แก่ ร้านค้าปลีกซึ่งจําหน่ายสินค้าต่าง ๆ เช่น ร้านสะดวกซือ้ ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านขายหนังสือ และสถานีบริการ

นํา้มนั เป็นต้น ซึง่ไม่มีธุรกิจหลกัเก่ียวข้องกบัการจําหน่ายเคร่ืองโทรศพัท์หรืออปุกรณ์โทรคมนาคม รวมถึงตวัแทนให้บริการเติมเงิน

แบบอิเล็กทรอนิกส์ “แฮปปีอ้อนไลน์” ซึ่งปัจจุบันบริษัทได้ขยายช่องทางจําหน่ายผ่านร้านค้าทั่วไปและตัวแทนจําหน่ายแฮปปี ้

ออนไลน์ครอบคลมุพืน้ท่ีทัว่ประเทศ 

4.1.3 การพัฒนาด้านโครงข่าย 

ข้อมลูเก่ียวกบัสถานีโครงข่าย GSM มีดงันี ้

  สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 

  2552 2553 2554 

จํานวนสถานีฐาน (แห่ง)  10,023 10,112 11,638 
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ณ สิน้ปี 2554 บริษัทมีจํานวนสถานีฐานทัง้หมด 11,638 สถานีทัว่ประเทศ เพ่ิมขึน้ 1,526 สถานี เพ่ิมขึน้มากเม่ือเทียบกับจํานวน

สถานีฐานใหม่ในปีก่อน ซึ่งเกิดจากความต้องการในการใช้เทคโนโลยีรูปแบบใหม่ โดยเฉพาะบริการด้านข้อมลู ทัง้นี ้บริษัทยงัคง

มุ่งเน้นการลงทุนเพ่ือพัฒนาคุณภาพของสัญญาณและการให้บริการมากขึน้อีกด้วย เช่น การลงทุนในการปรับปรุงตรวจสอบ

คณุภาพของโครงข่ายและคณุภาพสญัญาณ ซึง่ครอบคลมุถึงเสียงสญัญาณที่ชดัเจน สายไม่หลดุ หรือโทรออกไม่ได้ สามารถรองรับ

ความต้องการใช้บริการด้านข้อมลู และสามารถรองรับสญัญาณในช่วงเวลาที่มีการใช้งานสงูได้ บริษัทมุ่งมัน่ที่จะริเร่ิมนวตักรรมด้าน

โครงข่ายเพ่ือการบริการท่ีดีและเหนือกว่าคู่แข่งเพ่ือให้ลูกค้าเกิดความพอใจสูงสุดเสมอ โดยตัง้แต่ปี 2552 บริษัทลงทุนในระบบ 

dsmart ซึ่งเป็นระบบเฝา้ระวงั จดัการเครือข่ายที่ช่วยเพ่ิมขีดความสามารถในการตรวจสอบหาท่ีมาของปัญหาและแก้ไขได้รวดเร็ว

มากขึน้ รวมทัง้ปรับปรุงพฒันาระบบ Call Center เพ่ือช่วยให้ตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้ตรงจดุและรวดเร็วมากยิ่งขึน้ 

4.2 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 

4.2.1 ตลาดการให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่ 

ในปัจจุบนัตลาดการให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีมีผู้ประกอบการหลกั 3 ราย ได้แก่ เอไอเอส (รวมดีพีซี ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของเอไอ

เอส) ทรูมฟู และบริษัท โดยบริษัทให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีภายใต้ช่ือทางการค้า “ดีแทค” (dtac) ตัง้แต่ปี 2544 ด้วยนโยบายการ

นําเสนอนวตักรรมด้านผลิตภณัฑ์และบริการท่ีตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ 

ในการให้บริการด้านโทรคมนาคมในประเทศไทยนัน้ ผู้ประกอบการเอกชนมีส่วนร่วมในการให้บริการด้านการสื่อสาร โดยเป็นการ

ให้บริการภายใต้สญัญาร่วมการงานกบัรัฐวิสาหกิจสองแห่ง ซึง่ปัจจบุนัได้แปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชนจํากดัแล้ว ได้แก่ ทีโอที (เดิม

คือ องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย) และ กสท (เดิมคือ การสื่อสารแห่งประเทศไทย) ทัง้นี ้ได้มีการเข้าทําสญัญาร่วมการงาน

ในช่วงหลงัปี 2533 เพ่ือให้รัฐวิสาหกิจทัง้สองแห่งนัน้สามารถตอบสนองต่อความต้องการด้านโทรคมนาคมและการให้บริการด้าน

การสื่อสารไร้สายที่เพ่ิมขึน้ในประเทศได้ 

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

จะเป็นผู้ลงทนุสร้างโครงข่ายพร้อมกบัโอนกรรมสิทธิในอปุกรณ์โครงข่ายเหล่านัน้ให้แก่หน่วยงานเจ้าของสมัปทาน โดยหน่วยงาน

เจ้าของสมัปทานให้สิทธิแก่ผู้ประกอบการเอกชนในการใช้อปุกรณ์โครงข่ายเหล่านัน้ตลอดอายสุญัญาร่วมการงานแต่เพียงผู้ เดียว 

และมีสิทธิดําเนินกิจการให้บริการโทรศพัท์เคลือนท่ีแก่ประชาชนโดยต้องชําระส่วนแบ่งรายได้ให้กบัหน่วยงานเจ้าของสมัปทานเพ่ือ

แลกเปลี่ยนกบัสิทธิในการใช้คลื่นความถ่ีท่ีได้รับการจดัสรร 

บริษัทให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีในประเทศไทยในย่านความถ่ี 800 เมกะเฮิรตซ์ และในย่านความถ่ี 1800 เมกะเฮิรตซ์ โดยบริษัท

ได้รับสมัปทานจาก กสท ในการให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีเป็นระยะเวลา 27 ปี ภายใต้สญัญาร่วมการงานในรูปแบบของสญัญา 

“สร้าง-โอน-ดําเนินการ” (Build-Transfer-Operate) ซึ่งสญัญาร่วมการงานดงักล่าวจะสิน้สดุในปี 2561 และบริษัทต้องชําระส่วน

แบ่งรายได้ให้แก่ กสท ตัง้แต่ปี 2534 (โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในข้อ 12.1.1 - รายละเอียดสัญญาร่วมการงานและ

สญัญาแก้ไขเพ่ิมเติม) 

อนึง่ ปัจจบุนับริษัทมุ่งเน้นเป้าหมายการเติบโตของสว่นแบง่ทางการตลาดของรายได้เพ่ิมมากขึน้ เน่ืองจากจํานวนผู้ใช้บริการรวมต่อ

ประชากรอยู่ในระดบัสงูจึงทําให้การเติบโตของจํานวนผู้ ใช้บริการรวมลดความสําคัญลงไป ณ สิน้ปี 2554 บริษัทมีส่วนแบ่งทาง

การตลาดของรายได้ประมาณร้อยละ 32 (ตามประมาณการของบริษัท) โดยแนวโน้มการเพ่ิมขึน้ของส่วนแบ่งทางการตลาดของ

รายได้เป็นผลมาจากการเพ่ิมขึน้ของส่วนแบ่งทางการตลาดของจํานวนผู้ ใช้บริการและความสําเร็จในการดําเนินนโยบายที่มุ่งเน้น

คณุภาพของผู้ใช้บริการ 

ในส่วนของจํานวนผู้ ใช้บริการของบริษัท ในปี 2554 บริษัทมีจํานวนผู้ ใช้บริการเพ่ิมขึน้สุทธิอยู่ที่ 1,596,111 ราย และมียอด

ผู้ใช้บริการรวม ทัง้สิน้ 23,216,508 ราย มีส่วนแบง่ทางการตลาดของจํานวนผู้ใช้บริการโทรศพัท์เคลื่อนที่ประมาณร้อยละ 30 และมี

สว่นแบง่ทางการตลาดของรายได้จากการให้บริการรวมของบริษัทประมาณร้อยละ 32 (ตามประมาณการของบริษัท) 
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ส่วนแบ่งทางการตลาดของจาํนวนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่และรายได้ของบริษัท 

 

หมายเหตุ 

(1) ในเดือนเมษายน 2548 บริษัทได้เปลี่ยนนโยบายการตดัเลขหมายออกจากระบบจึงทําให้จํานวนเลขหมายที่ถูกตดัออกจากระบบสงูกว่า

ปกติและสง่ผลตอ่การคํานวณสว่นแบง่ทางการตลาดในปี 2548 – 2551 

(2) ในปี 2550 บริษัทได้เปลี่ยนวิธีนับจํานวนผู้ ใช้บริการระบบเติมเงินเพื่อให้สอดคล้องกับหลักปฏิบัติที่ใช้ในต่างประเทศ จากรวมทุกเลข

หมายที่ยงัอยู่ในระยะเวลา 45 วนัหลงัจากสิน้สดุ Validity ตามอายทุี่กําหนดไว้ของซิมการ์ด เป็นรวมทกุเลขหมายที่ยงั Active อยู่ โดยไม่

รวมเลขหมายที่ไม่ได้ใช้งานเกิน 90 วนั แม้ว่ายงัคงมี Validity ตามอายุที่กําหนดไว้ของซิมการ์ดก็ตาม ซึ่งส่งผลต่อการคํานวณส่วนแบ่ง

ทางการตลาดในปี 2550 เป็นต้นไป 

(3) แหล่งข้อมูลของเอไอเอส ดีพีซี ทรูมูฟ และทรูมูฟ เอช ได้มาจากข้อมูลที่เปิดเผยอยู่ในเว็บไซต์ของบริษัทดังกล่าวและข้อมูลจากการ

ประมาณการของบริษัท 

สัดส่วนฐานลูกค้าระบบเตมิเงนิและระบบรายเดือน 

 

หมายเหตุ 

(1) คําจํากดัความของจํานวนผู้ใช้บริการที่บริษัทใช้เป็นคําจํากดัความที่อ้างอิงกบัหลกัปฏิบติัที่ใช้ในตา่งประเทศ อนึ่ง ตัง้แตปี่ 2550 บริษัทได้

เปล่ียนคําจํากดัความของจํานวนผู้ใช้บริการของระบบเติมเงินใหม่เพื่อให้สะท้อนตวัเลขจํานวนผู้ใช้บริการที่มีการใช้งานจริง จากรวมทุก

เลขหมายที่ยงัอยู่ในระยะเวลา 45 วนัหลงัจากสิน้สดุ Validity ตามอายทุี่กําหนดไว้ของซิมการ์ด เป็นรวมทกุเลขหมายทีย่งั Active อยู่ โดย

ไม่รวมเลขหมายที่ไม่ได้ใช้งานเกิน 90 วนั แม้วา่ยงัคงมี Validity ตามอายทุี่กําหนดไว้ของซิมการ์ดก็ตาม 
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ตลาดโทรศพัท์เคลื่อนท่ีของประเทศไทยนบัวา่มีการเติบโตอย่างตอ่เน่ืองเป็นอย่างมากในช่วง 3-4 ปีท่ีผ่านมา โดยมีอตัราผู้ใช้บริการ

โทรศพัท์เคลื่อนที่ตอ่จํานวนประชากร (Penetration Rate) ขยายตวัเพ่ิมขึน้จากประมาณร้อยละ 94 ในปี 2551 เป็นประมาณร้อยละ 

99 ในปี 2552 ประมาณร้อยละ 107 ในปี 2553 และประมาณร้อยละ 120 ในปี 2554 บริษัทเช่ือว่าตลาดโทรศพัท์เคลื่อนท่ีจะยงัคง

ขยายตวัตอ่ไปทัง้ในด้านรายได้และจํานวนผู้ใช้บริการแตใ่นอตัราท่ีลดลงจากในอดีตที่ผ่านมา 

Penetration Rate ในประเทศไทย  

 

แหล่งข้อมูล ประมาณการของบริษัท 

ณ สิน้ปี 2554 บริษัทมียอดผู้ใช้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีประมาณ 23.2 ล้านราย เพ่ิมขึน้จากจํานวน 21.6 ล้านราย ในปี 2553 หรือ

คิดเป็นอตัราการเติบโตร้อยละ 7.4 โดยมียอดผู้ใช้บริการระบบเติมเงินประมาณ 20.8 ล้านราย หรือคิดเป็นร้อยละ 89.7 ของจํานวน

ผู้ใช้บริการทัง้หมดของบริษัท 

ตัง้แต่ปี 2548 ธุรกิจการให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีมีการแข่งขนัด้านราคาเพ่ิมขึน้เพ่ือดงึดดูลกูค้าในรูปแบบของผลิตภณัฑ์ใหม่ท่ีนํา

ออกสู่ตลาดและปริมาณของรายการส่งเสริมการขายท่ีผู้ ให้บริการแต่ละรายนําเสนอ ส่งผลให้บริษัทต้องปรับกลยทุธ์ทางการตลาด

โดยเน้นการจดัอตัราค่าบริการสําหรับลกูค้าทัง้ระบบเติมเงินและระบบรายเดือนให้เหมาะสมกบัการใช้งานของลกูค้าในแต่ละกลุ่ม 

ต่อมา ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2550 ได้มีการคิดค่าเช่ือมต่อโครงข่ายระหว่างผู้ ให้บริการโทรคมนาคมเป็นครัง้แรก ซึ่งส่งผลกระทบต่อ

การแข่งขนัระหวา่งผู้ ให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนที่อย่างมีนยัสําคญัโดยผู้ให้บริการต่างหนัมามุ่งเน้นการใช้งานในเครือข่ายเพ่ิมมากขึน้ 

อนึ่ง รายได้เฉลี่ยต่อเลขหมายต่อเดือนของลกูค้า (ARPU) ในระบบเติมเงินลดลงจาก 298 บาทในปี 2548 เป็น 269 บาทในปี 2549 

แต่จากการนําค่าเช่ือมต่อโครงข่ายเข้ามารวมในการคํานวณ ทําให้รายได้เฉลี่ยต่อเลขหมายต่อเดือนของลูกค้าในระบบเติมเงิน

เพ่ิมขึน้เป็น 297 บาทในปี 2550 และลดลงเหลือ 255 บาท ในปี 2551 225 บาท ในปี 2552  221 บาทในปี 2553 และ 218 ในปี 

2554 สําหรับรายได้เฉลี่ยต่อเลขหมายต่อเดือนของลกูค้าระบบรายเดือนลดลงจาก 953 บาทในปี 2548 เป็น 809 บาทในปี 2549 

แต่จากการนําค่าเช่ือมต่อโครงข่ายเข้ามารวมในการคํานวณ ทําให้รายได้เฉลี่ยต่อเลขหมายต่อเดือนของลูกค้าระบบรายเดือน

เพ่ิมขึน้เป็น 823 บาทในปี 2550 ลดลงเป็น 711 บาท และ 658 ในปี 2551 และปี 2552 จากนัน้เพ่ิมขึน้เป็น 677 บาท ในปี 2553 

และ 692 บาท  ในปี 2554 ดงันัน้ รายได้เฉลี่ยตอ่เลขหมายตอ่เดือนของทัง้สองระบบ (Blended ARPU) จงึลดลงจาก 406 บาทในปี 

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

หมายของทัง้สองระบบปัจจุบนั ณ สิน้ปี 2554 อยู่ท่ี 266 บาท ซึ่งสาเหตุท่ี ARPU ลดลงจากภาพรวมในปี 2548 เน่ืองมาจากการ

นําเสนอรายการส่งเสริมการขายรูปแบบใหม่ในรูปแบบบุฟเฟ่ต์หรือแบบ Per Call โดยรายการส่งเสริมการขายรูปแบบนีไ้ด้จํากัด

คา่ใช้จ่ายที่ลกูค้าต้องชําระต่อเดือนทําให้ไม่เกิดความสมัพนัธ์ระหว่างปริมาณการใช้งานโทรศพัท์ของลกูค้าและรายได้ที่บริษัทได้รับ

จากลกูค้ารายนัน้ ๆ และสาเหตุท่ี ARPU เพ่ิมขึน้ในปี 2550 เน่ืองมาจากการรวมค่าเช่ือมต่อโครงข่ายเข้าไปในการคํานวณ ซึ่งถ้า

หากไม่รวมค่าเช่ือมต่อโครงข่ายแล้ว ARPU จะลดลงอย่างต่อเน่ือง โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการเพ่ิมขึน้ของจํานวนผู้ ใช้บริการท่ีใช้

บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีมากกว่าหนึ่งเลขหมายและสภาวะเศรษฐกิจท่ีไม่เอือ้อํานวยท่ีเร่ิมส่งผลตัง้แต่ปลายปี 2551 อย่างไรก็ดี 

อตัรา ARPU มีแนวโน้มลดลงในปี 2552-2554 ทัง้นี ้เป็นผลมาจากการมุ่งเน้นการรักษาฐานลกูค้าท่ีมีคณุภาพของบริษัท 
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จากภาวะการแข่งขนัดงักลา่วข้างต้น รวมถึงสภาวะเศรษฐกิจที่ไม่เอือ้อํานวย บริษัทต้องเผชิญกบัความท้าทายในการรักษาสว่นแบ่ง

ทางการตลาด โดยเน้นความคุ้มคา่ในการใช้บริการด้านเสียง ด้านข้อมลู การพฒันาคณุภาพโครงข่าย และการขยายช่องทางการจดั

จําหน่าย 

บริษัทมีความมุ่งมัน่ท่ีจะเป็นผู้ นําทางนวตักรรม ซึ่งรวมถึงความหลากหลาย คุณภาพของสินค้า การบริการในด้านต่าง ๆ และการ

พฒันาศกัยภาพของเครือข่ายให้มีคณุภาพและครอบคลมุทัว่ประเทศ 

4.2.2 กลยุทธ์หลักของบริษัท 

ตลอดระยะเวลา 5 ปีท่ีผ่านมา บริษัทสามารถเพ่ิมส่วนแบ่งทางการตลาดในด้านรายได้ (Market Share of Revenues) ได้อย่าง

ต่อเน่ือง โดยปัจจุบันบริษัทมีส่วนแบ่งทางการตลาดในด้านรายได้อยู่ท่ี ร้อยละ 32.0 มากกว่าส่วนแบ่งทางการตลาดของจํานวน

ผู้ใช้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ี (Market Share of Subscribers) ที่ร้อยละ 30.2 เล็กน้อย โดยบริษัทให้ความสําคญักบัการเติบโตของ

รายได้และสดัสว่นการขยายตวัของตลาด และบรรลผุลตามท่ีได้ตัง้เปา้หมายไว้ด้วยกลยทุธ์หลกัดงัตอ่ไปนี ้

• การนําเสนอนวัตกรรมด้านบริการ 

แนวคิดการนําเสนอนวตักรรมที่บริษัทนํามาใช้มิได้เก่ียวข้องกบัเร่ืองเทคโนโลยีเท่านัน้ แตร่วมถึงนวตักรรมด้านบริการรูปแบบใหม่ ๆ 

ท่ีสามารถตอบสนองต่อความต้องการและวิถีชีวิตของลกูค้าได้เป็นอย่างดี นวตักรรมด้านการจัดจําหน่ายและนําเสนอบริการต่อ

ลกูค้า รวมทัง้การพฒันานวตักรรมด้านช่องทางการจดัจําหน่าย เพ่ือให้บริการลกูค้าได้ดียิ่งขึน้  

บริษัทเป็นผู้ นําท่ีริเร่ิมรูปแบบใหม่ ๆ ในการประกอบธุรกิจด้านโทรคมนาคมของประเทศ โดยลกูค้าต่างให้การยอมรับว่า ”ดีแทค” 

(dtac) คือ ผู้ให้บริการซึง่เป็นผู้ นําด้านนวตักรรมตา่ง ๆ (โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในข้อ 4.1 – ลกัษณะการให้บริการ) 

• การเสริมสร้างฐานะทางการตลาดให้แข็งแกร่ง 

บริษัทได้สร้างฐานะทางการตลาดของบริษัทให้แข็งแกร่งโดยมุ่งเน้นกลยทุธ์ใน 3 ด้านเพ่ือสร้างความแตกตา่งจากคูแ่ข่ง ดงันี ้ 

(1) การวางตําแหน่งทางการตลาด 

บริษัทได้วางตําแหน่งทางการตลาดให้เป็นทางเลือกหนึ่งท่ีถูกใจลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นด้านคุณภาพของการให้บริการ การคิดค้น

ผลติภณัฑ์และบริการใหม่ ๆ ให้เหมาะสมกบัความต้องการของลกูค้า 

(2) ช่องทางการจดัจําหน่าย 

บริษัทได้ขยายช่องทางการจัดจําหน่ายไปสู่ร้านค้าประเภทอื่นนอกเหนือจากร้านค้าโทรศัพท์มากขึน้ เพ่ือให้สามารถเข้าถึงและ

กระจายการจดัจําหน่ายไปสู่ลกูค้าได้มากขึน้ รวมถึงการเพ่ิมจํานวนผู้ให้บริการเติมเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะการขยายช่อง

ทางการจดัจําหน่ายไปพร้อมกบัการขยายสญัญาณโทรศพัท์เคลื่อนท่ีไปยงัพืน้ท่ีห่างไกลในชนบท เพ่ือรองรับจํานวนลกูค้าท่ีเพ่ิมขึน้

ในพืน้ท่ีเหลา่นัน้ 

(3) การบริการลกูค้า 

บริษัทตระหนักดีถึงความสําคัญในคุณภาพการให้บริการลูกค้า โดยบริษัทใส่ใจในทุกรายละเอียดและมุ่งมั่นท่ีจะช่วยเหลือดูแล

ลกูค้าอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในทกุ ๆ ด้านท่ีมีการให้บริการ นอกจากนี ้บริษัทได้ออกแคมเปญ “feel goood” เม่ือประมาณ

ปลายปี 2550 ซึง่ได้เปิดตวับริการท่ีทําให้ลกูค้าประทบัใจอย่างต่อเน่ืองจนถึงปัจจบุนั รวมทัง้สร้างประสบการณ์ในการใช้บริการท่ีดี

ให้กบัลกูค้า และยงัเป็นการเสริมสร้างแบรนด์ของบริษัทให้แข็งแกร่งยิ่งขึน้ 

• โครงสร้างองค์กรที่มีประสิทธิภาพ 

บริษัทเช่ือมัน่และตระหนกัถึงความสําคญัของการมีโครงสร้างองค์กรท่ีมีประสิทธิภาพ อนัจะช่วยส่งเสริมและสนบัสนนุการดําเนิน

ธุรกิจของบริษัทให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจท่ีบริษัทได้ตัง้ไว้ จุดเด่นประการหนึ่งขององค์กรของบริษัทคือความพร้อมท่ีจะ
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เปลี่ยนแปลงและมีทัศนคติในเชิงบวกเพ่ือให้สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงท่ีเป็นไปอย่างรวดเร็วและการแข่งขันท่ีรุนแรงใน

ตลาด ปัจจบุนั บริษัทได้ปรับโครงสร้างองค์กรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจดัการ การพฒันาปรับปรุง และการประสานงาน

ระหวา่งหน่วยงานให้สอดคล้องกบัตลาดและสภาวะการแข่งขนัท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยแบง่ฝ่ายงานหลกัออกเป็น 7 

กลุม่ รายงานตรงตอ่ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ดงันี ้

(1) กลุ่มพาณิชย์ รับผิดชอบการจําหน่ายและการจัดจําหน่าย รวมทัง้การแนะนําผลิตภณัฑ์ใหม่และรายการส่งเสริมการขาย 

บริการเสริมตา่ง ๆ และกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัการให้บริการในระบบเติมเงินและระบบรายเดือน 

(2) กลุ่มลูกค้า รับผิดชอบการบริการหลงัการขาย ซึ่งประกอบด้วยการบริการลูกค้า ดีแทคช็อป ศูนย์บริการลกูค้า และ Call 

Center 

(3) กลุ่มเทคโนโลยี รับผิดชอบการพัฒนาเทคโนโลยีทัง้หมดเพ่ือสนับสนุนธุรกิจและการประกอบการของบริษัท รวมถึงงาน

พฒันาโครงข่ายและระบบสารสนเทศ 

(4) กลุ่มการเงินและบญัชี รับผิดชอบการบริหารงานด้านการเงิน การบญัชี งบประมาณทัง้หมด รวมทัง้ตรวจสอบและควบคมุ

การใช้จ่ายของทกุหน่วยงานในบริษัท การลงทนุ และการระดมทนุ 

(5) กลุม่ People รับผิดชอบการบริหารงานด้านบคุลากร การพฒันาองค์กร และกระบวนการทํางาน 

(6) กลุม่กลยทุธ์ รับผิดชอบการกําหนดทิศทางในการดําเนินธุรกิจของบริษัท 

(7) กลุม่กิจการองค์กร รับผิดชอบการรักษาความสมัพนัธ์ที่ดีกบัหน่วยงานภายนอก 

4.2.3 แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรม 

ในปี 2554 การฟืน้ตวัของการใช้บริการเสียงเป็นไปอย่างน่าพอใจจากสภาวะเศรษฐกิจท่ีปรับตวัดีขึน้อย่างต่อเน่ือง อย่างไรก็ตาม 

บริการเสริมโดยเฉพาะบริการด้านข้อมลูเป็นตวัหลกัในการขบัเคลื่อนการเติบโตในปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะยงัคงเติบโตต่อเน่ืองใน

ปี 2555 โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย ซึง่มีสาเหตหุลกัมาจากปริมาณการใช้สมาร์ทโฟนท่ีเพ่ิมสงูขึน้ กระแสนิยมใน

แท็ปเล็ท และแอพพลิเคชั่นเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ได้รับความนิยมมากขึน้ ซึ่งบริษัทมีความพร้อมที่จะรองรับการเติบโตของ

บริการในสว่นนี ้

แม้ว่าอัตราผู้ ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีต่อประชากรรวมจะมากกว่าร้อยละ 100 แล้ว แต่บริษัทก็คาดว่าจํานวนผู้ ใช้บริการ

โทรศพัท์เคลื่อนท่ีจะยงัคงเติบโตได้อีกประมาณ 4 – 5 ล้านเลขหมายในปี 2555 และมีเป้าหมายที่จะรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดไว้ 

แตจ่ะมุ่งเน้นเร่ืองคณุภาพของผู้ใช้บริการมากกวา่ 

4.2.4 การกาํกบัดูแลการประกอบกจิการโทรคมนาคมในประเทศไทย 

ในปัจจบุนั การประกอบกิจการโทรคมนาคมอยู่ภายใต้กฎหมายหลกัสองฉบบั ได้แก่ พรบ. องค์กรจดัสรรคลื่นความถ่ี และ พรบ.การ

ประกอบกิจการโทรคมนาคม 

(ก) การกาํกับดูแลการประกอบกจิการโทรคมนาคมภายใต้กฎหมายเดมิ 

แต่เดิม การประกอบกิจการโทรคมนาคมในประเทศไทยอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงานราชการหลายหน่วยงานและ

รัฐวิสาหกิจซึง่ประกอบกิจการโทรคมนาคม ซึง่ประกอบด้วยกระทรวงคมนาคม กรมไปรษณีย์โทรเลข องค์การโทรศพัท์แห่งประเทศ

ไทย (ปัจจบุนั คือ ทีโอที) และการสื่อสารแห่งประเทศไทย (ปัจจบุนั คือ กสท) โดยทีโอทีและ กสท มีสิทธิผกูขาดในการให้บริการด้าน

โทรคมนาคม บคุคลอื่นที่ประสงค์จะให้บริการด้านโทรคมนาคมจะต้องได้รับอนญุาตจากทีโอทีหรือ กสท (แล้วแตก่รณี) โดยทัว่ไป ที

โอที และ กสท จะอนุญาตให้เอกชนให้บริการด้านโทรคมนาคมโดยวิธีการเข้าทําสญัญากับเอกชน โดยมีข้อผูกพันที่เรียกว่าการ 

“สร้าง-โอน-ดําเนินการ” (Build-Transfer-Operate) กลา่วคือ เอกชนผู้ รับดําเนินการภายใต้สญัญาจะเป็นผู้ลงทนุในการจดัหาเคร่ือง
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และอุปกรณ์ท่ีใช้ในการประกอบกิจการโทรคมนาคม และจะต้องโอนกรรมสิทธิเคร่ืองและอุปกรณ์เหล่านีใ้ห้แก่ทีโอที และ กสท 

(แล้วแตก่รณี) โดยเอกชนมีสิทธิใช้ประโยชน์จากเคร่ืองและอปุกรณ์ที่โอนให้แก่ทีโอที และ กสท (แล้วแตก่รณี) ตลอดอายขุองสญัญา 

อนึ่ง บริษัทได้รับอนญุาตให้ประกอบกิจการโทรคมนาคมในประเทศไทยจาก กสท โดยเข้าทําสญัญาร่วมการงานกบั กสท ภายใต้

เง่ือนไขและภาระผกูพนัหลายประการ ซึง่รวมถึงเง่ือนไขการ “สร้าง-โอน-ดําเนินการ” ดงักลา่วข้างต้น แตอ่ย่างไรก็ดี ตามสญัญาร่วม

การงานดงักล่าว บริษัทมีสิทธิแต่เพียงผู้ เดียวในการครอบครองและดําเนินการต่าง ๆ เก่ียวกบัโครงข่าย อปุกรณ์ และทรัพย์สินท่ีใช้

ในการประกอบกิจการโทรคมนาคมตลอดระยะเวลาของสญัญา 

(ข) การกาํกบัดูแลการประกอบกจิการโทรคมนาคมภายใต้กฎหมายใหม่ 

(1) การแข่งขนัโดยเสรีและเป็นธรรม 

จดุเปลี่ยนแปลงท่ีสําคญัต่อการกํากบัดแูลการประกอบกิจการโทรคมนาคมในประเทศไทยได้แก่การตรา พรบ. องค์กรจดัสรรคลื่น

ความถ่ี พ.ศ. 2543 (ซึง่ต่อมาถกูยกเลิกโดย พรบ. องค์กรจดัสรรคลื่นความถ่ีและกํากบัการประกอบกิจการวิทยกุระจายเสียง วิทยุ

โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ซึ่งมีผลใช้บังคับเม่ือวันท่ี 20 ธันวาคม 2553) และ พรบ. การประกอบกิจการ

โทรคมนาคม ซึง่โดยผลของกฎหมายใหม่ทัง้สองฉบบัดงักลา่ว สิทธิและอํานาจผกูขาดของทีโอที และ กสท ท่ีเคยมีอยู่ตามกฎหมาย

เดิม (กล่าวคือ พรบ. องค์การโทรศพัท์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2497 และ พรบ. การสื่อสารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2519 ตามลําดบั) 

ได้ถกูยกเลิก และกฎหมายใหม่ทัง้สองฉบบัได้บญัญติัให้ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมทกุรายต้องแข่งขนักนัโดยเสรีและเป็นธรรม 

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 กําหนดให้คลื่นความถ่ีวิทยุเป็นทรัพยากรสื่อสารของชาติเพ่ือประโยชน์

สาธารณะ และกําหนดให้มีองค์กรอิสระของรัฐทําหน้าท่ีจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับดแูลการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 

วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมตามท่ีกฎหมายบัญญัติ โดยในการดําเนินการดังกล่าวให้คํานึงถึงประโยชน์สูงสุดของ

ประชาชน รวมทัง้การแข่งขันโดยเสรีและเป็นธรรม ในการนี ้จึงได้มีการจัดตัง้หน่วยงานอิสระขึน้มาหน่วยงานหนึ่งภายใต้ พรบ. 

องค์กรจดัสรรคลื่นความถ่ี พ.ศ. 2543 กลา่วคือ กทช. ซึง่ตอ่มาเม่ือ พรบ. องค์กรจดัสรรคลื่นความถ่ี พ.ศ. 2543 ถกูยกเลิกและแทนท่ี

โดย พรบ. องค์กรจดัสรรคลื่นความถ่ีและกํากบัการประกอบกิจการวิทยกุระจายเสียง วิทยโุทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 

2553 พรบ. ฉบับใหม่กําหนดให้จัดตัง้คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

(“กสทช.”) เพ่ือทําหน้าท่ีในการจดัสรรคลื่นความถ่ีและกํากบัดแูลการประกอบกิจการวิทยกุระจายเสียง วิทยโุทรทศัน์ และกิจการ

โทรคมนาคมแทน กทช. ซึง่ กสทช. ได้มีการจดัตัง้ขึน้เม่ือวนัที่ 7 ตลุาคม 2554  

พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม เป็นกฎหมายอีกฉบบัหนึ่งที่กําหนดกรอบเง่ือนไขต่าง ๆ ในการประกอบกิจการโทรคมนาคม 

รวมถึงเง่ือนไขการประกอบกิจการโทรคมนาคมของผู้ประกอบการท่ีให้บริการอยู่ก่อนแล้วก่อนการประกาศใช้ พรบ. การประกอบ

กิจการโทรคมนาคม เง่ือนไขในการออกใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคม หลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการใช้และเช่ือมต่อโครงข่าย

โทรคมนาคม และการคุ้มครองผู้ ใช้บริการ โดย กทช. (ปัจจุบนั กสทช.) จะเป็นองค์กรท่ีมีอํานาจหน้าท่ีรับผิดชอบในการบงัคบัใช้ 

พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม รวมทัง้กําหนดกฎระเบียบท่ีออกภายใต้ พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม เพ่ือ

ประโยชน์สาธารณะ ที่ผ่านมา กทช. ได้ออกประกาศและกฎระเบียบต่าง ๆ หลายฉบับ รวมถึงกฎระเบียบเก่ียวกับการใช้และ

เช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมและเง่ือนไขในการออกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ทัง้นี ้กทช. ได้ออกใบอนุญาต

ประกอบกิจการโทรคมนาคมหลายประเภทให้แก่ผู้ประกอบการแล้วหลายราย 

(ค) กสทช. 

พรบ. องค์กรจดัสรรคลื่นความถ่ี พ.ศ. 2553 กําหนดให้ กสทช. มีอํานาจหน้าที่กํากบัดแูลการประกอบกิจการโทรคมนาคม ซึ่งสรุป

สาระสําคญัโดยสงัเขปได้ ดงันี ้

• จดัทําแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถ่ี ตารางกําหนดคลื่นความถ่ีแห่งชาติ แผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม แผนความถ่ีวิทย ุ

และแผนเลขหมายโทรคมนาคม 

• กําหนดการจดัสรรคลื่นความถ่ีท่ีใช้ในกิจการโทรคมนาคม 
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• พิจารณาอนญุาตและกํากบัดแูลการใช้คลื่นความถ่ีและเคร่ืองวิทยคุมนาคมในการประกอบกิจการโทรคมนาคม 

• พิจารณาอนุญาตและกํากับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคม และกําหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการอนุญาต 

เง่ือนไข และคา่ธรรมเนียมการอนญุาต 

• พิจารณาอนญุาตและกํากบัดแูลการใช้เลขหมายโทรคมนาคม และกําหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกบัการอนญุาต เง่ือนไข 

และคา่ธรรมเนียมการอนญุาต 

• กําหนดมาตรฐานและลกัษณะพงึประสงค์ด้านเทคนิคของกิจการโทรคมนาคม 

• กําหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการในการใช้และเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม และกําหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการในการกําหนด

อตัราคา่ใช้หรือคา่เช่ือมตอ่โครงข่ายโทรคมนาคม 

• กําหนดโครงสร้างอตัราคา่ธรรมเนียมและโครงสร้างอตัราคา่บริการในกิจการโทรคมนาคม  

• กําหนดมาตรการให้มีการกระจายบริการด้านโทรคมนาคมให้ทัว่ถึงและเท่าเทียมกนั 

• กําหนดมาตรการเพ่ือปอ้งกนัมิให้มีการผกูขาดหรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขนัในกิจการโทรคมนาคม  

• คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนที่เก่ียวข้องกบักิจการโทรคมนาคม ฯลฯ 

(ง) ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 

(1) ผู้ประกอบการเดิม 

แม้ พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม จะกําหนดให้ผู้ประสงค์จะประกอบกิจการโทรคมนาคมต้องได้รับใบอนญุาตจาก กสทช. 

แตผู่้ประกอบกิจการโทรคมนาคมตามมาตรา 80 แห่ง พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม สามารถประกอบกิจการโทรคมนาคม

ตอ่ไปได้โดยไม่ต้องขอรับใบอนญุาต 

มาตรา 80 แห่ง พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม กําหนดให้บคุคลที่เป็นคูส่ญัญากบัทีโอทีหรือ กสท ซึง่ให้บริการโทรคมนาคม

อยู่ก่อนวนัท่ี พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม มีผลใช้บงัคบั ยงัคงมีสิทธิประกอบกิจการโทรคมนาคมตามขอบเขตและสิทธิท่ี

มีอยู่เดิมตามสญัญาจนกวา่การอนญุาตหรือสญัญาดงักล่าวจะสิน้สดุลง ดงันัน้ บริษัทในฐานะคู่สญัญาร่วมการงานจงึมีสิทธิในการ

ประกอบกิจการโทรคมนาคมตามสญัญาร่วมการงานได้โดยไม่ต้องได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ทัง้นี ้จนกว่า

สญัญาร่วมการงานจะสิน้สดุลง  

อนึง่ เม่ือวนัท่ี 30 สิงหาคม 2554 กทช. ปฏิบติัหน้าท่ี กสทช. ได้ออกประกาศ กสทช. เร่ือง การกําหนดข้อห้ามการกระทําท่ีมีลกัษณะ

เป็นการครอบงํากิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2554 ซึ่งประกาศฯ ได้ระบใุห้มีผลใช้บงัคบักบัผู้ รับสมัปทาน (เช่น บริษัท) และผู้ ได้รับ

ใบอนุญาตเดิม (เช่น บริษัทย่อยของบริษัทซึ่งให้บริการโทรคมนาคมระหว่างประเทศ) โดยบริษัทเห็นว่าการท่ีประกาศฯ มีผลใช้

บงัคบักบับริษัท และผู้ รับใบอนญุาตเดิมอยู่ก่อนนัน้ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เน่ืองจากเป็นการใช้บงัคบักฎหมายให้มีผลย้อนหลงั ดงันัน้ 

บริษัทจึงได้ขอให้ศาลปกครองพิจารณาเพิกถอนประกาศฯ ฉบบัดงักล่าว พร้อมกนัไปกบัการขอให้ กสทช. พิจารณาทบทวนการใช้

บงัคบัประกาศฯ ฉบบัดงักลา่ว ขณะนีค้ดีอยู่ในระหวา่งการพิจารณาของศาลปกครอง 

(2) ผู้ประกอบการใหม่ 

ภายใต้ พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม บุคคลใดท่ีประสงค์จะประกอบกิจการโทรคมนาคมนอกเหนือจากการให้บริการ

โทรคมนาคมท่ีมีอยู่เดิมตามมาตรา 80 แห่ง พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม จะต้องขอรับใบอนุญาตจาก กทช. (ปัจจุบัน 

กสทช.) 
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พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม กําหนดให้มีใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 3 แบบ ดงันี ้

• ใบอนญุาตแบบท่ีหนึ่ง ได้แก่ ใบอนญุาตสําหรับผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ประสงค์จะประกอบกิจการโทรคมนาคม แตไ่ม่

มีโครงข่ายเป็นของตนเอง และเป็นกิจการท่ี กสทช. เห็นว่ามีลกัษณะสมควรให้มีการบริการได้โดยเสรี โดย กสทช. จะออก

ใบอนญุาตให้ผู้ขอรับใบอนญุาตทกุรายท่ีมีคณุสมบติัครบถ้วน 

• ใบอนญุาตแบบท่ีสอง ได้แก่ ใบอนญุาตสําหรับผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมท่ีประสงค์จะให้บริการด้านโทรคมนาคมจํากัด

เฉพาะกลุม่บคุคล หรือเป็นการประกอบกิจการโทรคมนาคมท่ีไม่มีผลกระทบโดยนยัสําคญัต่อการแข่งขนัโดยเสรีและเป็นธรรม

หรือต่อประโยชน์สาธารณะและผู้บริโภค โดย กสทช. จะออกใบอนญุาตให้กบัผู้ขอรับใบอนญุาตหากผู้ขอรับใบอนญุาตนัน้ได้

ปฏิบติัถกูต้องครบถ้วนตามหลกัเกณฑ์ที่ กสทช. กําหนด และ 

• ใบอนุญาตแบบท่ีสาม ได้แก่ ใบอนุญาตสําหรับผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมท่ีมีโครงข่ายเป็นของตนเองและเป็นกิจการ

โทรคมนาคมท่ีมีวตัถปุระสงค์ในการให้บริการแก่บคุคลทัว่ไปจํานวนมาก หรือเป็นการให้บริการท่ีอาจมีผลกระทบโดยนยัสาํคญั

ต่อการแข่งขนัโดยเสรีและเป็นธรรม หรืออาจกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ หรือมีเหตุจําเป็นต่อการคุ้มครองผู้บริโภคเป็น

พิเศษ กสทช. มีดลุพินิจในการพิจารณาออกใบอนญุาตให้กบัผู้ขอรับใบอนญุาต 

เพ่ือความโปร่งใสในการออกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม มาตรา 8 แห่ง พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม 

กําหนดให้ กสทช. ประกาศกําหนดหลักเกณฑ์การอนุญาตโดยเปิดเผยเป็นการทั่วไปไว้ล่วงหน้าเพ่ือให้ผู้ ท่ีประสงค์จะประกอบ

กิจการได้ทราบลว่งหน้าเก่ียวกบัคณุสมบติัของผู้ขอรับใบอนญุาต รวมทัง้ทราบถึงขอบเขตการประกอบกิจการโทรคมนาคมในแตล่ะ

ประเภท และวิธีการขอรับและการพิจารณาในการออกใบอนญุาต  

เม่ือวนัท่ี 30 สิงหาคม 2554 กทช. ปฏิบติัหน้าที่ กสทช. ได้ออกประกาศ กสทช. เร่ือง การกําหนดข้อห้ามการกระทําท่ีมีลกัษณะเป็น

การครอบงํากิจการโดยคนตา่งด้าว พ.ศ. 2554 ซึง่มีผลใช้บงัคบักบัผู้ขอรับใบอนญุาตรายใหม่ด้วย โดยประกาศฯ ดงักลา่วกําหนดให้

ผู้ขอใบอนญุาตรายใหม่ต้องกําหนดข้อห้ามการกระทําท่ีมีลกัษณะเป็นการครอบงํากิจการโดยคนต่างด้าว และยื่นต่อ กสทช. หาก 

กสทช. พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ขอรับใบอนญุาตรายใดมีการกระทําการท่ีเป็นการฝ่าฝืนข้อห้ามฯ ดงักล่าว กสทช. มีสิทธิท่ีจะกําหนด

มาตรการต่าง ๆ ตามท่ีระบุไว้ในประกาศฯ โดยมาตรการขัน้เด็ดขาดของ กสทช. รวมถึงการไม่อนมุติัใบอนญุาตใหม่ การระงบั การ

พกัใช้ หรือการเพิกถอนใบอนญุาตในภายหลงั อยา่งไรก็ดี บริษัทเห็นว่าประกาศฯ ดงักลา่วไม่ชอบด้วยกฎหมายหลายประการและมี

ความคลมุเครือไม่ชดัเจน บริษัทจึงได้ขอให้ศาลปกครองพิจารณาเพิกถอนประกาศฯ ฉบบัดงักล่าว พร้อมกนัไปกบัการขอให้ กสทช. 

พิจารณาทบทวนการใช้บงัคบัประกาศฯ ฉบบัดงักลา่ว ขณะนีค้ดีอยู่ในระหวา่งการพิจารณาของศาลปกครอง 

(จ) การจัดสรรคล่ืนความถ่ี 

เดิม กรมไปรษณีย์โทรเลขเป็นหน่วยงานของรัฐที่มีอํานาจในการจดัสรรและบริหารคลื่นความถ่ี 

ต่อมาเม่ือมีการประกาศใช้ พรบ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ี พ.ศ. 2543 (ซึ่งต่อมาถูกยกเลิกโดย พรบ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ี

และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ซึ่งมีผลใช้บังคับเม่ือวนัที่ 20 

ธนัวาคม 2553) กสทช. เป็นผู้ มีอํานาจในการจดัสรรและบริหารคลื่นความถ่ีโทรคมนาคมแตผู่้ เดียว 

ปัจจบุนั กสทช. อยู่ในระหวา่งการจดัทําแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถ่ีแห่งชาติ และตารางกําหนดคลื่นความถ่ีแห่งชาติให้เป็นไป

ตาม พรบ. องค์กรจดัสรรคลื่นความถ่ีและกํากบัการประกอบกิจการวิทยกุระจายเสียง วิทยโุทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 

2553 

(ฉ) การกาํหนดอัตราค่าบริการและการควบคุมราคา 

กสทช. มีอํานาจหน้าท่ีในการกําหนดโครงสร้างอตัราคา่ธรรมเนียมและโครงสร้างอตัราค่าบริการในกิจการโทรคมนาคม รวมถึงอตัรา

คา่ใช้และเช่ือมตอ่โครงข่ายโทรคมนาคม โดยคํานงึถึงประโยชน์สาธารณะเป็นสําคญั 
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สําหรับโครงสร้างอตัราคา่ธรรมเนียมและโครงสร้างอตัราคา่บริการในกิจการโทรคมนาคม เม่ือวนัท่ี 28 กนัยายน 2549 กทช. ได้ออก

ประกาศ กทช. เร่ือง อัตราขัน้สูงของค่าบริการและการเรียกเก็บเงินค่าบริการล่วงหน้าในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2549 โดยผู้

ให้บริการโทรคมนาคม (รวมถึงบริษัท) ไม่มีสิทธิเรียกเก็บค่าบริการโทรคมนาคมนอกเหนือหรือเกินกว่าอตัราขัน้สงู อย่างไรก็ดี ใน

ปัจจบุนั กสทช. ยงัไม่ได้กําหนดอตัราขัน้สงูใหม่เป็นอย่างอื่น โดยคา่บริการท่ีผู้ให้บริการโทรคมนาคมเรียกเก็บจริงจากผู้ใช้บริการ ณ 

วนัที่ประกาศดงักลา่วมีผลใช้บงัคบัถือเป็นอตัราขัน้สงูชัว่คราว 

สําหรับอตัราคา่ใช้และเช่ือมตอ่โครงข่ายโทรคมนาคมนัน้ โปรดดขู้อ (ช) ข้างลา่งนี ้

(ช) ข้อกาํหนดเกี่ยวกับการใช้และเช่ือมต่อโครงข่าย (Access and Interconnection) 

พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม กําหนดให้การเรียกเก็บค่าตอบแทนการใช้หรือเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมต้องเป็นไป

อย่างสมเหตุสมผลและเป็นธรรมต่อผู้ รับใบอนญุาตท่ีมีโครงข่ายโทรคมนาคมและผู้ขอใช้หรือเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม และ

ต้องให้เท่าเทียมกนัในระหว่างผู้ขอใช้หรือเช่ือมตอ่โครงข่ายโทรคมนาคมทกุราย ปัจจบุนั กสทช. อยู่ระหวา่งการจดัทํามาตรฐานการ

คํานวณอตัราค่าตอบแทนการเช่ือมตอ่โครงข่ายโทรคมนาคม ซึง่หากมาตรฐานการคํานวณดงักล่าวมีผลใช้บงัคบั อาจส่งผลกระทบ

ตอ่อตัราคา่ตอบแทนการเช่ือมตอ่โครงขา่ยโทรคมนาคมท่ีบริษัทเรียกเก็บจากผู้ประกอบการรายอื่นในปัจจบุนั  

นอกจากนี ้พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม ยงักําหนดให้ผู้ รับใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมท่ีมีโครงข่ายเป็นของ

ตนเองต้องยินยอมให้ผู้ รับใบอนุญาตรายอื่นใช้หรือเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมของตน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี กสทช. 

กําหนด แม้ในกรณีที่ผู้ รับใบอนญุาตรายอื่นนัน้ยงัมิได้ตกลงชําระค่าใช้หรือเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมดงักล่าว การปฏิเสธไม่ให้

ใช้โครงข่ายสามารถทําได้ก็ต่อเม่ือพิสจูน์ได้ว่าโครงข่ายท่ีตนมีอยู่ไม่เพียงพอแก่การให้ผู้ รับใบอนญุาตรายอื่นใช้โครงข่ายได้ หรือการ

ให้ใช้โครงข่ายดงักล่าวอาจเป็นผลให้เกิดปัญหาด้านเทคนิคท่ีก่อให้เกิดการรบกวนหรือเป็นเหตุขดัขวางการโทรคมนาคมได้ หรือ

กรณีอื่นที่ กสทช. ประกาศกําหนด 

และเม่ือ กทช. ออกประกาศว่าด้วยการใช้และเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม มีผลทําให้ทัง้ทีโอทีและ บริษัทมีหน้าท่ีต้องปฏิบติัตาม

ประกาศดงักล่าว โดยบริษัทเห็นว่าอตัราค่าเช่ือมโยงโครงข่าย (Access Charge) ของทีโอทีตามข้อตกลงเช่ือมโยงโครงข่ายที่จดัทํา

ขึน้ภายใต้กฎหมายเดิมไม่สอดคล้องกับ พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม และประกาศ กทช. ว่าด้วยการใช้และเช่ือมต่อ

โครงข่ายโทรคมนาคมอีกต่อไป (โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในข้อ 2.1.3(ค) – ความไม่แน่นอนในเร่ืองข้อพิพาทเก่ียวกบัการ

ชําระคา่เช่ือมตอ่โครงข่ายโทรคมนาคม) 

(ซ) กฎเกณฑ์เกี่ยวกบัการใช้เลขหมายโทรคมนาคม 

กทช. ได้ประกาศใช้บังคับประกาศ กทช. เร่ือง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. 2551 ภายใต้ 

ประกาศฯ ดังกล่าว เฉพาะผู้ รับใบอนุญาตประเภทท่ี 3 (รวมถึงบริษัท) มีสิทธิขอรับการอนุญาตและการจัดสรรเลขหมาย

โทรคมนาคมจาก กสทช. และมีหน้าท่ีต้องชําระค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคมในอตัรา 2 บาทต่อเลขหมายต่อเดือน โดยเม่ือ

ได้รับการจดัสรรเลขหมายโทรคมนาคมแล้ว บริษัทมีสิทธินําเลขหมายโทรคมนาคมออกให้บริการได้ และมีหน้าท่ีดําเนินการให้เลข

หมายโทรคมนาคมท่ีได้รับการจดัสรรสามารถติดตอ่กนัได้ในทกุโครงข่ายภายในระยะเวลาที่กําหนด 

นอกจากนี ้ประกาศฯ ดงักล่าว ยงัได้กําหนดให้ผู้ ให้บริการโทรคมนาคมในลกัษณะท่ีเรียกเก็บเงินล่วงหน้า (Prepaid) มีหน้าท่ีต้อง

จดัเก็บข้อมลูและรายละเอยีดเก่ียวกบัผู้ใช้บริการ โดยมีรายละเอียดตามท่ีประกาศฯ กําหนด 

(ฌ) พันธะในการให้บริการโทรคมนาคมพืน้ฐานโดยทั่วถงึ (Universal Service Obligations) 

พรบ. องค์กรจดัสรรคลื่นความถ่ีและกํากบัการประกอบกิจการวิทยกุระจายเสียง วิทยโุทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 

ซึง่มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 20 ธันวาคม 2553 ได้กําหนดหน้าท่ีให้ กสทช. กําหนดมาตรการให้มีการการกระจายบริการโทรคมนาคม

พืน้ฐานโดยทัว่ถึงและบริการเพ่ือสงัคม (USO) ซึง่ กสทช. กําลงัดําเนินการจดัทํา (ร่าง) แผนการจดัให้มีบริการโทรคมนาคมพืน้ฐาน

โดยทัว่ถึงและบริการเพ่ือสงัคม พ.ศ. 2555-2559 ซึ่งเป็นแผนระยะเวลา 5 ปี โดยกําหนดให้ผู้ รับใบอนุญาตทกุราย (แต่ไม่รวมผู้ รับ
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สมัปทาน เช่น บริษัท) ต้องจัดสรรเงินรายได้ภายหลงัหักค่าใช้จ่ายบางประเภทให้แก่กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง 

กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์สาธารณะในอตัราร้อยละ 4 ตอ่ปี 

บจก. ดีแทค เนทเวอร์ค ได้รับใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสามจาก กทช. เม่ือเดือนกุมภาพนัธ์ 2550 และได้เร่ิม

ประกอบการแล้วตัง้แตว่นัที่ 4 ธนัวาคม 2550 บจก. ดีแทค เนทเวอร์ค ได้ชําระคา่ USO ให้แก่ กสทช. ในอตัราร้อยละ 4 ตอ่ปีมาโดย

ตลอด แตต่าม (ร่าง) ใหม่ บริษัทย่อยรายอื่นของบริษัท ซึง่เป็นผู้ได้รับใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีหนึง่จาก กสทช. 

ก็อาจต้องมีภาระต้องชําระค่า USO ให้แก่ กสทช. ในอตัราร้อยละ 4 ต่อปีเช่นกนั อย่างไรก็ตาม รายได้รวมของบริษัทย่อยดงักล่าว

นัน้คิดเป็นจํานวนน้อยมากเม่ือเทียบกบัรายได้ของบริษัท 

(ญ) ข้อจาํกัดการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นต่างด้าวและการห้ามการกระทาํที่มีลักษณะเป็นการครอบงาํกจิการโดยคนต่าง
ด้าว 

ข้อจํากดัการถือหุ้นของคนต่างด้าวท่ีกําหนดโดยบทบญัญัติแห่งกฎหมายและสญัญาแต่ละฉบบัจะแตกตา่งกนั การละเมิดข้อจํากดั

การถือหุ้นของคนต่างด้าวตามท่ีกําหนดโดยกฎหมายหรือสญัญาดงักล่าวอาจทําให้มีการยกเลิกใบอนญุาตท่ีบริษัทได้รับ หรือบอก

เลิกสญัญาท่ีบริษัทเป็นคูส่ญัญา และ/หรืออาจเป็นผลให้บริษัทไม่สามารถประกอบกิจการได้อีกตอ่ไป 

ข้อจํากดัเก่ียวกบัการถือหุ้นของคนตา่งด้าวที่กําหนดโดยกฎหมายซึง่เก่ียวข้องกบับริษัท สรุปได้ดงันี ้

(1) ประมวลกฎหมายท่ีดินมีบทบญัญัติห้ามมิให้คนต่างด้าวถือครองท่ีดิน เว้นแต่จะได้รับอนญุาตตามกฎหมายเป็นการเฉพาะ 

ดังนัน้ คนต่างด้าวที่ถือครองที่ดินโดยไม่ได้รับอนุญาตจะต้องจําหน่ายท่ีดินดังกล่าวภายในระยะเวลาท่ีอธิบดีกรมท่ีดิน

กําหนดซึง่ไม่น้อยกวา่ 180 วนัแตไ่ม่เกิน 1 ปี 

“คนต่างด้าว” ตามประมวลกฎหมายท่ีดิน หมายรวมถึงบริษัทมหาชนจํากดัหรือบริษัทจํากดัท่ีมีบคุคลท่ีไม่มีสญัชาติไทยถือ

หุ้นอยู่มากกวา่ร้อยละ 49 ของทนุจดทะเบียนหรือมีจํานวนผู้ ถือหุ้นที่เป็นบคุคลท่ีไม่มีสญัชาติไทยเกินกวา่กึ่งหนึง่ของจํานวน

ผู้ ถือหุ้นทัง้หมด 

(2) พรบ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว กําหนดห้ามมิให้ “คนต่างด้าว” (ตามคํานิยามท่ีกําหนดไว้ใน พรบ. การประกอบ

ธุรกิจของคนต่างด้าว) ประกอบธุรกิจบางประเภท รวมถึงการให้บริการสื่อสารโทรคมนาคม เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก

อธิบดีกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  

นอกจากนี ้มาตรา 36 แห่ง พรบ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว มีข้อกําหนดห้ามมิให้ผู้ มีสญัชาติไทยหรือนิติบุคคลที่

มิใช่คนต่างด้าวถือหุ้นแทนหรือกระทําการแทนผู้ ถือหุ้นต่างด้าว โดยมีวตัถปุระสงค์ในการเลี่ยงข้อจํากดัการถือหุ้นของคน

ตา่งด้าวตาม พรบ. การประกอบธุรกิจของคนตา่งด้าว  

(3) พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม กําหนดให้ผู้ขอรับใบอนุญาตแบบท่ีสองและแบบท่ีสามต้องมิใช่คนต่างด้าวตาม 

พรบ. การประกอบธุรกิจของคนตา่งด้าว 

นอกจากข้อจํากดัเก่ียวกบัการถือหุ้นหรือการลงทนุของคนตา่งด้าวข้างต้นแล้ว มาตรา 8 ของ พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม 

บญัญัติให้ กสทช. มีอํานาจในการกําหนดให้ผู้ขอรับใบอนญุาตสําหรับการประกอบกิจการบางลกัษณะหรือบางประเภทท่ีเป็นนิติ

บุคคลจะต้องกําหนดข้อห้ามการกระทําท่ีมีลกัษณะเป็นการครอบงํากิจการโดยคนต่างด้าว ซึ่ง กทช. ปฏิบติัหน้าท่ี กสทช. ได้ออก

ประกาศ กสทช. เร่ือง การกําหนดข้อห้ามการกระทําท่ีมีลกัษณะเป็นการครอบงํากิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2554 (“ประกาศ 

กสทช. ว่าด้วยการครอบงาํกิจการโดยคนต่างด้าว”) แล้ว โดยมีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 31 สิงหาคม 2554 โดยประกาศฯ ดงักล่าว

กําหนดให้ใช้บงัคบักบัผู้ขอรับใบอนญุาตรายใหม่ และผู้ รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสองและแบบท่ีสามเดิม 

รวมทัง้ผู้ ได้รับอนุญาต สมัปทาน หรือสญัญาจาก กสท (เช่น บริษัท) ต้องกําหนดข้อห้ามการกระทําท่ีมีลกัษณะเป็นการครอบงํา

กิจการโดยคนต่างด้าว และยื่นต่อ กสทช. หาก กสทช. พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ขอรับใบอนญุาตรายใดมีการกระทําการท่ีเป็นการฝ่า

ฝืนข้อห้ามฯ ดงักล่าว กสทช. มีสิทธิท่ีจะกําหนดมาตรการต่าง ๆ ตามท่ีระบุไว้ในประกาศฯ โดยมาตรการขัน้เด็ดขาดของ กสทช. 

รวมถึงการไม่อนมุติัใบอนญุาตใหม่ การระงบั การพกัใช้ หรือการเพิกถอนใบอนญุาตในภายหลงั อย่างไรก็ดี บริษัทเห็นวา่ประกาศฯ 
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ดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายหลายประการและมีความคลุมเครือไม่ชัดเจน บริษัทจึงได้ขอให้ศาลปกครองพิจารณาเพิกถอน

ประกาศฯ ฉบบัดงักล่าว พร้อมกนัไปกบัการขอให้ กสทช. พิจารณาทบทวนการใช้บงัคบัประกาศฯ ฉบบัดงักล่าว ขณะนีค้ดีอยู่ใน

ระหวา่งการพิจารณาของศาลปกครอง 

ข้อจํากัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวและข้อห้ามการกระทําท่ีมีลกัษณะเป็นการครอบงํากิจการโดยคนต่างด้าวดังกล่าวข้างต้นนี ้

ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างมีนยัสําคญัต่อบริษัท โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในข้อ 2.1.3(จ) – ความเสี่ยงจากข้อกําหนดทาง

กฎหมายและนิติกรรมสญัญาเก่ียวกบัสดัส่วนการถือหุ้นของนกัลงทนุต่างด้าว และข้อ 2.1.3(ฉ) – การห้ามกระทําการท่ีมีลกัษณะ

เป็นการครอบงํากิจการโดยคนตา่งด้าว 

(ฎ) การให้ความเห็นชอบสัญญาหรือข้อตกลงระหว่างบริษัทกับรัฐบาลต่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศ หรือ
บุคคลที่อยู่ในต่างประเทศ  

มาตรา 54 แห่ง พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม ได้บญัญัติให้สญัญาหรือความตกลงใด ๆ เก่ียวกบัการประกอบกิจการและ

การให้บริการโทรคมนาคมตามท่ี กสทช. ประกาศกําหนดระหว่างผู้ รับใบอนญุาตและรัฐบาลต่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศ 

หรือบุคคลหรือนิติบุคคลท่ีอยู่ในต่างประเทศ รวมทัง้การแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกสญัญาหรือความตกลงดงักล่าวต้องได้รับ

ความเห็นชอบจาก กสทช. ก่อน ทัง้นี ้เว้นแตเ่ป็นการจดัซือ้จดัจ้างตามปกติ  

กทช. ได้ออกประกาศ กทช. เร่ือง การขอความเห็นชอบสญัญาอนัเก่ียวเน่ืองกับการประกอบกิจการโทรคมนาคมท่ีทํากับรัฐบาล

ต่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศ หรือบคุคลท่ีอยู่ในต่างประเทศ พ.ศ. 2549 (“ประกาศว่าด้วยสัญญาต่างประเทศ”) เพ่ือใช้

เป็นกฎเกณฑ์ในการกํากับดูแลสญัญาประเภทนี ้โดยประกาศดงักล่าวกําหนดให้ผู้ รับใบอนุญาตต้องส่งสําเนาสญัญาท่ีจะทํากับ

ต่างประเทศให้ กสทช. เพ่ือขอความเห็นชอบก่อนการทําสญัญาดงักล่าว ทัง้นี ้เว้นแต่สญัญาที่เก่ียวกบัการจดัซือ้จดัจ้างตามปกติ

หรือสญัญาที่ กสทช. ประกาศยกเว้นไว้ นอกจากนี ้กสทช. ยงัมีอํานาจสัง่ให้ผู้ รับใบอนญุาตดําเนินการแก้ไขหรือยกเลิกสญัญาใด ๆ 

ที่ทํากบัต่างประเทศท่ีมีลกัษณะหรือเง่ือนไขที่ขดัหรือแย้งกบักฎหมาย หรืออาจก่อให้เกิดการผกูขาด หรือจํากดัการแข่งขนัอย่างไม่

เป็นธรรมต่อผู้ ใช้บริการ ดงันัน้ อํานาจการเข้าทําสญัญาของบริษัทอาจถกูจํากดัโดยกฎเกณฑ์ดงักล่าว (โปรดพิจารณารายละเอียด

เพ่ิมเติมในข้อ 2.1.3(ช) – การตรวจสอบสญัญาหรือข้อตกลงระหว่างบริษัทกับรัฐบาลต่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศ หรือ

บคุคลที่อยู่ในตา่งประเทศ) 

(ฏ) การคุ้มครองผู้บริโภค 

กสทช. ได้กําหนดหลกัเกณฑ์ ตลอดจนมาตรการและวิธีการเก่ียวกบัการคุ้มครองผู้บริโภค กระบวนการรับเร่ืองร้องเรียนจากผู้บริโภค 

และการคุ้มครองสิทธิในความเป็นสว่นตวัและเสรีภาพของบคุคลในการสื่อสารถึงกนัโดยทางโทรคมนาคม ดงันี ้

(1) มาตรฐานของสญัญาให้บริการโทรคมนาคม 

สญัญาให้บริการโทรคมนาคมซึง่ผู้ให้บริการจะนําไปใช้กบัผู้ ใช้บริการจะต้องเป็นสญัญาท่ีได้รับความเห็นชอบจาก กสทช. ก่อน โดย

อย่างน้อยจะต้องมีข้อกําหนดเก่ียวกับหน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้ ให้บริการและผู้ ใช้บริการ ค่าใช้จ่ายในการให้บริการ 

มาตรฐานในการให้บริการ โดยข้อสญัญาจะต้องอยู่บนพืน้ฐานท่ีเป็นธรรมและมีความชดัเจน ซึ่งจะต้องเป็นไปตามประกาศ กทช. 

เร่ือง มาตรฐานของสญัญาให้บริการโทรคมนาคม ซึง่มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 25 กนัยายน 2549  

(2) การร้องเรียน 

ผู้ใช้บริการหรือผู้ ท่ีได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการให้บริการโทรคมนาคมของผู้ให้บริการ ซึง่เป็นผู้ รับใบอนญุาตตาม พรบ. การ

ประกอบกิจการโทรคมนาคม มีสิทธิยื่นข้อร้องเรียนต่อผู้ ให้บริการได้ โดยผู้ ให้บริการมีหน้าท่ีแจ้งการรับเร่ืองร้องเรียนให้ผู้ ร้องเรียน

ทราบภายใน 7 วนันบัถดัจากวนัที่ได้รับเร่ืองร้องเรียน และพิจารณาแก้ปัญหาข้อร้องเรียนให้แล้วเสร็จภายใน 30 วนันบัแตว่นัที่ได้รับ

เร่ืองร้องเรียน และหากผลการเจรจาระหว่างผู้ ให้บริการและผู้ ร้องเรียนไม่ได้ข้อยุติ ผู้ ให้บริการต้องเสนอรายงานให้แก่สํานักงาน 

กสทช. ภายใน 3 วันนับถัดจากวันท่ีการเจรจาตกลงเสร็จสิน้เพ่ือพิจารณาและหาข้อยุติในลําดับต่อไป โดยกระบวนการรับเร่ือง
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ร้องเรียนและพิจารณาเร่ืองร้องเรียนเป็นไปตามประกาศ กทช. เร่ือง กระบวนการรับเร่ืองร้องเรียนและพิจารณาเร่ืองร้องเรียนของ

ผู้ใช้บริการ ซึง่ประกาศไว้เม่ือวนัท่ี 27 กรกฎาคม 2549  

(3) ข้อมลูสว่นบคุคล 

ผู้ให้บริการซึง่เป็นผู้ รับใบอนญุาตตาม พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม มีหน้าท่ีต้องจดัให้มีมาตรการป้องกนัและรักษาความ

มั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบท่ีเหมาะสม ตลอดจนจัดทําหลกัเกณฑ์การคุ้มครองสิทธิของผู้ ใช้บริการเก่ียวกับ

ข้อมลูส่วนบุคคล สิทธิในความเป็นส่วนตวั และเสรีภาพในการสื่อสารของผู้ ใช้บริการ ให้สอดคล้องกบักฎเกณฑ์ท่ี กสทช. ประกาศ

กําหนด โดยต้องส่งหลกัเกณฑ์ดงักล่าวให้ กสทช. เห็นชอบและจดัให้ผู้ ใช้บริการรับทราบ รวมถึงจดัให้มีการเผยแพร่เป็นการทัว่ไป 

ทัง้นี ้การดําเนินการท่ีเก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคลนีจ้ะต้องเป็นไปตามประกาศ กทช. เร่ือง มาตรการคุ้มครองสิทธิของผู้ ใช้บริการ

โทรคมนาคมเก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการความเป็นส่วนตัว และเสรีภาพในการสื่อสารถึงกันโดยทางโทรคมนาคม ซึ่ง

ประกาศไว้เม่ือวนัที่ 18 พฤษภาคม 2549 

(ฐ) สัญญาร่วมการงาน 

พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม กําหนดให้บุคคลใดท่ีประสงค์จะประกอบกิจการโทรคมนาคมต้องขอรับใบอนุญาตจาก 

กสทช. เว้นแตเ่ป็นการให้บริการโทรคมนาคมท่ีมีอยู่แล้วตามมาตรา 80 แห่ง พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม 

มาตรา 80 แห่ง พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม กําหนดให้ผู้ ได้รับใบอนญุาต สมัปทาน หรือสญัญาจาก กสท หรือทีโอทีใน

การประกอบกิจการโทรคมนาคมอยู่ก่อนวนัท่ี พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม มีผลใช้บังคับ ยงัคงมีสิทธิประกอบกิจการ

โทรคมนาคมตามขอบเขตและสิทธิที่มีอยู่เดิมตามท่ีได้รับอนุญาต สมัปทาน หรือสญัญานัน้ต่อไป จนกว่าการอนุญาต สมัปทาน 

หรือสญัญาดงักลา่วจะสิน้สดุลง  

ดังนัน้ ตามมาตรา 80 แห่ง พรบ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และ

กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 กําหนดให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐ แจ้งรายละเอียดเก่ียวกับการอนุญาต 

สมัปทาน หรือสญัญา รวมถึงอายุสญัญาและค่าสมัปทานหรือค่าตอบแทนต่าง ๆ ตามการอนุญาต สมัปทาน หรือสญัญานัน้ ต่อ 

กสทช. ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ี กสทช. กําหนด และให้ กสทช. ตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของการอนญุาต สมัปทาน 

หรือสญัญานัน้ ซึง่ปัจจบุนั กสทช. ยงัมิได้ออกหลกัเกณฑ์ใด ๆ ในเร่ืองดงักลา่ว  

นอกจากนี ้โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในข้อ 2.1.3(ข) – รัฐบาลอยู่ในระหว่างการพิจารณาผลทางกฎหมายของสญัญาแก้ไข

เพ่ิมเติมสญัญาร่วมการงาน 

(ฑ) การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตจากบริการโทรคมนาคม 

เม่ือวนัที่ 28 มกราคม 2546 ได้มีการประกาศใช้พระราชกําหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบญัญติัพิกดัอตัราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 

(ฉบบัที่ 4) พ.ศ. 2546 ซึง่กําหนดให้ผู้ให้บริการกิจการโทรคมนาคมท่ีได้รับอนญุาตหรือสมัปทานจากรัฐ (รวมถึงบริษัท) มีหน้าท่ีต้อง

ชําระภาษีสรรพสามิตจากรายรับท่ีได้จากการให้บริการโทรคมนาคมในอตัราร้อยละ 50 สําหรับการให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ี และ

ประกาศกระทรวงการคลงั เร่ือง ลดอัตราและยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบับท่ี 68) ซึ่งกําหนดให้การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตจาก

กิจการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีหรือวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่าร์ลดลงจากอัตราร้อยละ 50 เหลืออัตราร้อยละ 10 ของรายรับจากการ

ให้บริการ โดยบริษัทได้ชําระภาษีสรรพสามิตครัง้แรกเม่ือวนัท่ี 18 กมุภาพนัธ์ 2546 สําหรับรายรับจากการที่บริษัทได้ให้บริการตัง้แต่

วนัที่ 28 มกราคม 2546 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2546 

ต่อมา เม่ือวนัที่ 11 กุมภาพนัธ์ 2546 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้ผู้ประกอบกิจการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีหรือวิทยคุมนาคมระบบ

เซลลลู่าร์มีสิทธินําค่าภาษีสรรพสามิตท่ีผู้ประกอบกิจการได้ชําระแล้วตลอดทัง้ปี (ไม่รวมดอกเบีย้ ค่าปรับ หรือเงินเพ่ิมใด ๆ) มาหกั

ออกจากจํานวนเงินผลประโยชน์ตอบแทนที่ผู้ประกอบกิจการต้องนําส่งแก่ กสท หรือทีโอทีตามสญัญาร่วมการงาน ซึง่ต่อมาบริษัท

ได้รับหนงัสือจาก กสท ลงวนัที่ 27 มีนาคม 2546 แจ้งให้บริษัทดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีดงักลา่ว  
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อย่างไรก็ดี เม่ือวนัท่ี 23 มกราคม 2550 คณะรัฐมนตรีได้มีมติยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวโดยได้ยกเลิกสิทธิของผู้ ให้บริการ

โทรคมนาคมในการนําค่าภาษีสรรพสามิตท่ีจะต้องชําระให้แก่รัฐไปหกัออกจากผลประโยชน์ตอบแทนท่ีผู้ ให้บริการโทรคมนาคม

จะต้องนําส่งให้แก ่กสท หรือทีโอที ตามสญัญาร่วมการงาน และมีมติให้กระทรวงการคลงักําหนดอตัราภาษีสรรพสามิตท่ีจะจดัเก็บ

จากการให้บริการโทรคมนาคมใหม่จากอัตราร้อยละ 10 เป็นอัตราร้อยละ 0 ทัง้นี ้เพ่ือไม่ให้ผู้ ให้บริการโทรคมนาคมมีภาระทาง

การเงินเกินสมควร  

กระทรวงการคลงัได้ออกประกาศลดอตัราภาษีสรรพสามิตจากอตัราร้อยละ 10 เป็นอตัราร้อยละ 0 เม่ือวนัที่ 26 กุมภาพนัธ์ 2550 

ดงันัน้ ตัง้แตว่นัที่ 26 กมุภาพนัธ์ 2550 เป็นต้นไป ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมจึงไม่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีภาษีสรรพสามิตอีกตอ่ไป 

(โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในข้อ 2.1.3(ญ) – ภาระต้นทนุของบริษัทอาจเปลี่ยนแปลงเน่ืองจากการจดัเก็บภาษีสรรพสามิต) 

(ฒ) สิทธิในการตัง้เสา เดนิท่อหรือสาย หรือตดิตัง้เคร่ืองอุปกรณ์โทรคมนาคม 

กทช. ได้ออกประกาศ กทช. เร่ือง หลกัเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการใช้สิทธิในการปักหรือตัง้เสาหรือเดินสาย วางท่อหรือติดตัง้

อปุกรณ์ประกอบใดในการให้บริการโทรคมนาคม พ.ศ. 2552 โดยมีผลบงัคบัใช้ในวนัท่ี 18 มีนาคม 2552 ประกาศฉบบัดงักล่าวได้

ให้สิทธิแก่ผู้ รับใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมและผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมตามมาตรา 80 แห่ง พรบ. การประกอบ

กิจการโทรคมนาคม ให้มีสิทธิขออนุญาตต่อ กสทช. เพ่ือปักเสา เดินสายหรือท่อ หรือติดตัง้อุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ บนท่ีดินหรือ

สิ่งก่อสร้างท่ีไม่ใช่ของตนได้ ทัง้นี ้โดยปฏิบติัตามเง่ือนไขและวิธีการท่ีประกาศกําหนดไว้ เช่น ต้องแจ้งเจ้าของท่ีดินก่อนและชําระค่า

ใช้ประโยชน์ตามท่ีตกลงกนั เป็นต้น หากตกลงกันไม่ได้ กสทช. มีอํานาจกําหนดค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ให้ในอตัราท่ีสะท้อน

ต้นทนุสว่นเพ่ิมระยะยาว 

(ณ) มาตรการป้องกนัการกระทาํอนัเป็นการผูกขาดหรือจาํกดัการแข่งขัน  

กทช. ได้ออกประกาศ กทช. เร่ือง มาตรการเพ่ือป้องกนัมิให้มีการกระทําอนัเป็นการผกูขาดหรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการ

แข่งขนัในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2549 โดยมีสาระสําคญัห้ามผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมไม่ให้กระทําการบางอย่างท่ีถือว่า

เป็นการจํากดัการแข่งขนั รวมทัง้ห้ามมิให้ผู้ ท่ีมีส่วนแบ่งการตลาดเกินกว่าร้อยละ 25 ของแต่ละประเภทการบริการหรือผู้ ท่ี กสทช. 

ประกาศว่าเป็นผู้ มีอํานาจเหนือตลาดกระทําการบางอย่างท่ีถือว่าเป็นการจํากัดการแข่งขัน เช่น การเลือกปฏิบัติในด้านอัตรา

ค่าบริการอย่างไม่เป็นธรรม ปฏิเสธการให้บริการ หรือสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีจําเป็น เป็นต้น ซึ่งหากผู้ประกอบการรายใดกระทํา

การอนัเป็นการจํากดัการแข่งขนั กสทช. อาจมีคําสัง่กําหนดมาตรการเฉพาะให้ผู้ประกอบการรายดงักล่าวปฏิบติัได้ เช่น การสัง่ให้

หยุดการกระทําอนัเป็นการจํากัดการแข่งขนั หรือการบงัคบัให้แยกขายบริการ เป็นต้น นอกจากนี ้กทช. ยงัได้ประกาศใช้ประกาศ 

กทช. เร่ือง นิยามของตลาดและขอบเขตตลาดโทรคมนาคมที่เก่ียวข้อง พ.ศ. 2551 เพ่ือเป็นหลกัเกณฑ์ในการกําหนดขอบเขตตลาด 

ซึง่ กสทช. จะกําหนดขอบเขตตลาดพร้อมทัง้กําหนดมาตรการการกํากบัดแูลไว้ล่วงหน้าเพ่ือป้องกนัมิให้ผู้ ท่ีมีอํานาจเหนือตลาดทํา

การใด ๆ ที่อาจจะเป็นการจํากดัการแข่งขนัในกิจการโทรคมนาคม  

เม่ือวันที่ 1 ตุลาคม 2553 กทช. ได้แจ้งแก่บริษัทว่าบริษัทถือเป็นผู้ มีอํานาจเหนือตลาดอย่างมีนัยสําคัญทัง้ในตลาดค้าปลีก

โทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศ และตลาดบริการโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนท่ีภายในประเทศ โดยกําหนดให้บริษัทมีหน้าท่ีต้อง

ปฏิบติัตามมาตรการเฉพาะที่ กทช. จะประกาศกําหนด อย่างไรก็ดี บริษัทไม่เห็นด้วยกบัคําสัง่ดงักล่าวของ กทช. และอยู่ในขัน้ตอน

การโต้แย้งคําสัง่ดงักลา่ว 

(ด) บริการคงสิทธเิลขหมายโทรศัพท์เคล่ือนที่ 

กทช. ได้ออกประกาศ กทช. เร่ือง หลกัเกณฑ์บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Number Portability) ซึ่งมีผลใช้

บงัคบัเม่ือวนัท่ี 4 สิงหาคม 2552 กําหนดให้ผู้ ให้บริการต้องจัดให้มีบริการการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยผู้ ให้บริการ

โทรศัพท์เคลื่อนที่ มีหน้าท่ีต้องจัดให้มีการโอนย้ายผู้ ให้บริการได้ นอกจากนี  ้ประกาศดังกล่าวยังกําหนดให้ผู้ ให้บริการ

โทรศพัท์เคลื่อนท่ีร่วมกนัลงทนุในการจดัตัง้ศนูย์ให้บริการระบบสารสนเทศและฐานข้อมลูกลาง (Clearing House) เพ่ือทําหน้าที่ใน

การบริหารและจดัการกระบวนการโอนย้ายผู้ให้บริการโดยคงเลขหมายเดิมอย่างมีประสิทธิภาพ ขณะนี ้บริษัทได้เปิดให้มีบริการคง

สิทธิเลขหมายโทรศพัท์เคลื่อนท่ีเพ่ือให้ผู้ใช้บริการสามารถโอนย้ายผู้ให้บริการได้แล้ว 
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(ต) คดีฟ้องร้องที่เกี่ยวข้องกับกิจการโทรคมนาคม 

เม่ือวนัที่ 26 กุมภาพนัธ์ 2553 ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ ดํารงตําแหน่งทางการเมืองพิพากษาให้ยึดทรัพย์ของ พ.ต.ท.ทกัษิณ 

ชินวัตร จํานวน 46,373 ล้านบาท เน่ืองจากขณะดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีได้ใช้อํานาจโดยมิชอบในการเอือ้ประโยชน์ให้แก่

บริษัทเอกชน โดยการแก้ไขสญัญาสมัปทานในกิจการโทรคมนาคม และตราพระราชกําหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบญัญติัพิกดัอตัรา

ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 (ฉบบัที่ 4) พ.ศ. 2546 และพระราชกําหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบญัญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 

พ.ศ. 2546 สําหรับกิจการโทรคมนาคม และคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบให้คูส่ญัญาภาคเอกชนนําภาษีสรรพสามิตที่ต้องชําระ

ให้แก่กรมสรรพสามิตมาหกัออกจากสว่นแบง่รายได้ตามสญัญาสมัปทานท่ีต้องชําระให้แก่หน่วยงานภาครัฐ เป็นเหตใุห้รัฐเสียหาย 

บริษัทเห็นวา่ เน่ืองจากคดีดงักลา่วมุ่งเอาผิดกบั พ.ต.ท.ทกัษิณ ชินวตัร โดยตรง มิได้มุ่งเอาผิดแก่บริษัทเอกชนผู้ปฏิบติัตามกฎหมาย

และมติคณะรัฐมนตรีโดยสจุริตในขณะนัน้ อีกทัง้บริษัทมิได้เข้าเป็นคู่ความในคดีดงักล่าวและคําพิพากษาดงักล่าวไม่ได้มีผลผกูพนั

บริษัทแตป่ระการใด บริษัทจงึมีความเช่ือวา่คดีดงักลา่วจะไม่สง่ผลกระทบตอ่การดําเนินธุรกิจของบริษัท 

4.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ 

4.3.1 การจัดหาอุปกรณ์โครงข่าย 

ปัจจบุนับริษัทมีผู้จดัหาอปุกรณ์ (Supplier) ดงันี ้

Supplier ลักษณะของบริการที่ให้ 

บจก. โนเกีย ซีเมนส์ เน็ตเวิร์ก (ประเทศไทย) ผู้ขายอปุกรณ์โครงข่าย 

บจก. อีริคสนั (ประเทศไทย) ผู้ขายอปุกรณ์โครงข่าย 

บจก. หวัเวย่ เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) ผู้ขายอปุกรณ์โครงข่าย 

บจก. บีบี เทคโนโลยี ผู้ให้บริการติดตัง้โครงข่าย 

บจก. อลัคาเทล-ลเูซน่ (ประเทศไทย)  ผู้ขายอปุกรณ์โครงข่าย 

บจก. เอลเทค วาเลียร์ (ประเทศไทย)  ผู้ขายอปุกรณ์โครงข่าย 

บจก. Kathrein Indochina ผู้ขายอปุกรณ์โครงข่าย 

บจก. เอ็นอีซี คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) ผู้ขายอปุกรณ์โครงข่าย 

บจก. ไอ ทเวนตี ้วนั อินเตอร์ คอร์ปอเรชัน่ ผู้ขายอปุกรณ์โครงข่าย 

หมายเหตุ 

(1) บริษัทได้ชําระคา่ใช้จ่ายข้างต้นนีเ้ป็นเงินสกลุบาท สกลุดอลลาร์สหรัฐ และสกลุยโูร 

แตเ่ดิม บจก. โนเกีย ซีเมนส์ เน็ตเวิร์ก (ประเทศไทย) เป็นผู้จดัหาอปุกรณ์ (Supplier) โครงข่ายหลกัของบริษัทและโครงสร้างพืน้ฐาน

ของสถานีฐาน อย่างไรก็ดี ปัจจุบัน บริษัทกําลังดําเนินการปรับปรุงโครงข่ายทัง้หมด (Network Swap) โดยมี บจก. อีริคสัน 

(ประเทศไทย) และบจก. หวัเวย่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) เป็นผู้จดัหาอปุกรณ์ (Supplier) เพ่ือยกระดบัประสิทธิภาพการทํางานของ

โครงข่ายของบริษัทให้รองรับเทคโนโลยี 3G รวมถึงเทคโนโลยีใหม่ในอนาคต และเพ่ือตอบสนองต่อพฤติกรรมการใช้งานของลกูค้า

ด้านการรับส่งข้อมลูท่ีเพ่ิมขึน้อย่างรวดเร็วในช่วงหนึ่งปีท่ีผ่านมา ทัง้นี ้ตามความมุ่งหมายของบริษัทท่ีจะมอบประสบการณ์ท่ีดีท่ีสดุ

ให้กบัลกูค้า 

4.3.2 ผู้พัฒนา Content  

ณ สิน้ไตรมาส 4 ของปี 2554 บริษัทมีผู้พฒันา Content รวมทัง้สิน้ประมาณ 194 ราย เช่น บจก. สามารถ มลัติมีเดีย บจก. ไอ.เอ็น.

เอ็น. เรดิโอ บมจ. จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี โดยข้อมูลท่ีได้รับจากผู้พัฒนาส่วนใหญ่ (มากกว่าร้อยละ 50) จะนํามาเพ่ือสนับสนุนการ

ให้บริการดาวน์โหลดเสียงเพลงรอสาย เสียงเรียกเข้า ข่าวดว่นรายวนั ดวงชะตาพยากรณ์ และผลกีฬา โดยบริษัทจะเป็นผู้ เก็บรายได้

จากผู้ใช้และนํามาแบง่ให้กบัผู้พฒันา Content ตามที่ได้ตกลงกนั  
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4.3.3 การจัดหาเลขหมายโทรคมนาคม 

ในการจดัหาเลขหมายโทรคมนาคม บริษัทจะต้องยื่นคําขอรับการจดัสรรเลขหมายโทรคมนาคมต่อ กทช. ตามประกาศ กทช. เร่ือง 

หลกัเกณฑ์การจดัสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. 2551 

ภายหลงัจากท่ีบริษัทได้รับการจดัสรรเลขหมายโทรคมนาคมจาก กทช. บริษัทมีหน้าท่ีต้องแจ้งให้ผู้ รับใบอนญุาตรายอื่นทราบถึงเลข

หมายโทรคมนาคมท่ีได้รับการจดัสรรจาก กทช. เพ่ือให้ผู้ รับใบอนญุาตรายอื่นดําเนินการให้เลขหมายโทรคมนาคมสามารถติดตอ่กนั

ได้ในทกุโครงข่าย  

นอกจากนี ้บริษัทมีหน้าท่ีต้องชําระคา่ธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคมเป็นรายเดือนในอตัรา 2 บาทตอ่เลขหมาย โดย กทช. มีสิทธิ

เรียกคืนเลขหมายโทรคมนาคมในกรณีท่ีผู้ ได้รับการจัดสรรไม่มีการนําเลขหมายโทรคมนาคมไปใช้ประโยชน์ หรือไม่ได้ชําระ

คา่ธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคมภายในระยะเวลาที่กําหนด เป็นต้น 

4.3.4 การจัดหาซิมการ์ด 

การจัดซือ้ซิมการ์ดมิได้เป็นต้นทุนหลักของบริษัท ในปัจจุบันบริษัทได้จัดซือ้ซิมการ์ดจากผู้ จัดจําหน่ายทัง้สิน้จํานวน 4 ราย ซึ่ง

เพียงพอและเหมาะสมกบัการปฏิบติังานของบริษัท 

4.3.5 การจัดหาบัตรเตมิเงนิ 

การจดัซือ้บตัรเติมเงินมิได้เป็นต้นทนุหลกัของบริษัท ในปัจจบุนับริษัทได้จดัซือ้บตัรเติมเงินจากผู้จดัจําหน่ายทัง้สิน้จํานวน 3 ราย ซึง่

เพียงพอและเหมาะสมกบัการปฏิบติังานของบริษัท 

4.3.6 การจัดหาโทรศัพท์เคล่ือนที่ 

การจดัจําหน่ายโทรศพัท์เคลื่อนท่ีไม่ได้เป็นรายได้หลกัของบริษัท บริการดงักล่าวมีเพ่ือเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ ใช้บริการ

ซึ่งในปัจจุบัน บริการจัดจําหน่ายโทรศัพท์ดังกล่าว บริษัทได้อนุญาตให้ผู้ จัดจําหน่ายรายอื่นเป็นผู้ ให้บริการแทนแล้ว โดยมีการ

ให้บริการในสํานกังานบริการบางแห่ง  

4.3.7 ความสามารถของโครงข่ายในการให้บริการลูกค้า  

บริษัทให้ความสําคัญกับคุณภาพของการบริการโดยเฉพาะความสามารถในการรองรับจํานวนลูกค้าของระบบโครงข่าย

โทรศัพท์เคลื่อนท่ี ซึ่งขึน้อยู่กับความสามารถและความชํานาญในการบริหารระบบโครงข่ายให้สามารถให้บริการได้อย่างเต็ม

ประสิทธิภาพ โดยบริษัทมีหน่วยงานท่ีดําเนินการวางแผน จดัหา และติดตัง้อปุกรณ์โครงข่ายโทรศพัท์เคลื่อนท่ีของบริษัทเพ่ือขยาย

ความสามารถในการรองรับจํานวนผู้ใช้บริการและขยายพืน้ท่ีการให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีให้มากขึน้  

4.4 งานที่ยังไม่ส่งมอบ 

- ไม่มี - 

4.5 ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม  

- ไม่มี - 
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5 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกจิ 

บริษัทมีทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจจําแนกได้เป็น 2 ประเภทหลกั ได้แก ่

รายละเอียดสินทรัพย์ ลักษณะกรรมสิทธิ์ 
มูลค่าสุทธิ ณ วนัที่  
31 ธันวาคม 2554  

(ล้านบาท) 

ทรัพย์สินประเภทที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ เป็นเจ้าของ 5,503.5 

ทรัพย์สินประเภทสิทธิการใช้อปุกรณ์ เป็นเจ้าของสิทธิ 57,142.5 

รวม  62,646.0 

5.1 ทรัพย์สินประเภทที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ 

รายละเอียดสินทรัพย์ถาวรหลกัของบริษัทและบริษัทย่อย ทัง้นี ้สินทรัพย์ดงักลา่วไม่มีภาระผกูพนัใด ๆ 

รายละเอียดสินทรัพย์ 
อายุการ 
ใช้งาน 

ขนาด  ที่ตัง้ 
ลักษณะ

กรรมสิทธิ์ 

มูลค่าสุทธิ ณ วนัที่ 
31 ธันวาคม 2554 

(ล้านบาท) 

ที่ดิน - 365.85 ไร่ กรุงเทพ / 

ปริมณฑล 

เป็นเจ้าของ 1,029.3 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 5-40 ปี - กรุงเทพ / 

ปริมณฑล 

เป็นเจ้าของ 828.3 

สว่นปรับปรุงอาคารสํานกังานเช่า 5-20 ปี - - เป็นเจ้าของ 733.2 

สิทธิการใช้อปุกรณ์ในการดําเนินงาน

สนบัสนนุการให้บริการวิทยคุมนาคมระบบ

เซลลลูา่ร์ 

อายทุี่เหลือของ

สมัปทานและ 10 ปี 

- - เป็นเจ้าของ 1,144.3 

สว่นปรับปรุงอาคารสถานีรับสง่สญัญาณ 20 ปี - - เป็นเจ้าของ 77.7 

สินทรัพย์ถาวรอื่น 3 และ 5 ปี - - เป็นเจ้าของ 1,690.7 

รวม     5,503.5 

ทรัพย์สินของบริษัท 

ปัจจุบนับริษัทมีที่ดินและอาคารพาณิชย์ คิดเป็นมลูค่ารวมประมาณ 1,857.6 ล้านบาท (ณ สิน้ปี 2554) โดยส่วนใหญ่ใช้เป็นพืน้ท่ี

สําหรับการติดตัง้สถานีฐาน นอกจากนี ้สญัญาร่วมการงานระหว่างบริษัทกบั กสท อนญุาตให้บริษัทใช้พืน้ท่ีของ กสท ในการติดตัง้

สถานีฐาน โดยมีค่าตอบแทนในบางกรณีตามท่ีกําหนดไว้ในสญัญาร่วมการงาน ทัง้นี ้พืน้ท่ีบางส่วนท่ีบริษัทใช้ในการติดตัง้สถานี

ฐานได้มีการโอนไปยงั บจก. ไปรษณีย์ไทย เน่ืองจากการแปลงสภาพของ กสท เป็นบริษัทมหาชนจํากดั 

ณ สิน้ปี 2554 บริษัทมีการเช่าอาคารที่สําคญัสรุปรายละเอียดได้ดงันี ้

ลักษณะ/สถานที่ตัง้ ผู้ให้เช่า 
พืน้ที่  

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

ระยะเวลาการเช่า 

อาคารคลงัสินค้านวนคร บริษัท ไทยพลอิสระ จํากดั 

(บริษัทที่ไม่เก่ียวข้องกนั) 

11,109.6 ตรม. 100 ปี 2553 ถึง ปี 2554 



บริษัท โทเท่ิล แอค็เซ็ส คอมมนิูเคชัน่ จํากดั (มหาชน) สว่นที่ 1 บริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์ 

ข้อ 5 ทรัพย์สนิท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ 

 

หน้า 57 

ลักษณะ/สถานที่ตัง้ ผู้ให้เช่า 
พืน้ที่  

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

ระยะเวลาการเช่า 

ค่าเช่าสํานักงานอาคารจัตุรัสจามจุรี 

ชัน้ 22-41 

สํานกังานจดัการทรัพย์สิน 

(สว่นอาคารจตัรัุสจามจรีุ) 

(กิจการที่ไม่เก่ียวข้องกนั) 

61,123.88 ตรม. 250 

(ไม่รวมคา่บริการ 

ตามสญัญาเช่า) 

1 เมษายน 2552 ถึง 

31 มีนาคม 2564 

คา่เช่าที่ติดตัง้ปา้ยโฆษณา สํานักงานจัดการทรัพย์สิน

(ส่วนอาคารจัตุ รัสจามจุรี) 

(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 24 สาขา รวมพืน้ท่ีเช่าประมาณ 

6,233.17 ตารางเมตร มีระยะเวลาการเช่าระหว่าง 1-3 ปี และ 12 ปี ซึง่มีอตัราการเช่าแตกต่างกนัไปขึน้อยู่กบัตําแหน่งที่ตัง้

ของแตล่ะศนูย์การค้า 

(2) บริษัทมีสิทธิการเช่าพืน้ที่สําหรับ Service Hall โดย ณ สิน้ปี 2554 สิทธิการเช่ามีมลูคา่ตามบญัชีสทุธิเท่ากบั 34.8 ล้านบาท 

ซึง่บริษัทบนัทกึบญัชีในลกัษณะสิทธิการเช่าและตดัจําหน่ายตามอายสุญัญาเช่า  

(3) การเช่าท่ีดินและพืน้ท่ีในอาคารเพ่ือใช้ในการทําสถานีฐานและชุมสาย มีระยะเวลาการเช่าเฉลี่ย 1-3 ปี โดยทัว่ไปบริษัทจะ

ทําสญัญาเช่าท่ีดินเพ่ือใช้ในการติดตัง้สถานีฐานและต่ออายสุญัญาเม่ือระยะเวลาการเช่าสิน้สดุลง ถึงแม้ภาวะการแข่งขนั

ในทางธุรกิจจะเพ่ิมขึน้แตบ่ริษัทยงัไม่เคยประสบปัญหาในการจดัหาที่ดินและการตอ่อายสุญัญา 

5.2 ทรัพย์สินประเภทสิทธกิารใช้อุปกรณ์ 

บริษัทมีสิทธิประกอบกิจการโทรคมนาคมตามสัญญาร่วมการงานและตามความในมาตรา 80 แห่ง พรบ. การประกอบกิจการ

โทรคมนาคม (โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในข้อ 4.2.4 – การกํากบัดแูลการประกอบกิจการโทรคมนาคมในประเทศไทย และ

ข้อ 12.1 – สรุปสญัญาที่มีสาระสําคญั) 

ตามสญัญาร่วมการงาน บริษัทจะต้องจดัหาเคร่ืองมือและอปุกรณ์ทัง้หมดในการดําเนินการและโอนกรรมสิทธิเคร่ืองมือและอปุกรณ์

นัน้ให้แก่ กสท โดยบริษัทมีสิทธิในการใช้อปุกรณ์ดงักล่าวในการให้บริการตลอดอายสุญัญา ณ สิน้ปี 2554 สิทธิการใช้อปุกรณ์รอ

ตดับญัชี (สทุธิ) ตามงบการเงินรวมของบริษัทมีมลูคา่ประมาณ 57,142.5 ล้านบาท 

5.3 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

บริษัทมีสินทรัพย์ไม่มีตวัตนได้แก่เคร่ืองหมายบริการต่าง ๆ ซึ่งมีอาย ุ10 ปี นับแต่วนัท่ีได้จดทะเบียนต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

กระทรวงพาณิชย์ โดย ณ สิน้ปี 2554 บริษัทมีเคร่ืองหมายบริการหลัก เช่น “DTAC”  "TAC” “Happy” “ZAD”  “WORK”  “โอ”  

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

ทัง้นี ้เม่ือสิน้สดุอายเุคร่ืองหมายบริการ บริษัทสามารถตอ่อายไุด้ทกุ ๆ 10 ปี โดยยื่นคําขอภายใน 90 วนัตอ่กรมทรัพย์สินทางปัญญา

ก่อนวนัหมดอาย ุ
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5.4 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

ปัจจุบนั บริษัทมุ่งเน้นธุรกิจให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีเป็นหลกัเท่านัน้ โดยบริษัทลงทนุในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเพ่ือสนบัสนุน

กิจการหลกัของบริษัทในแง่ของการบริหารสินทรัพย์และอสงัหาริมทรัพย์ และเพ่ือประกอบธุรกิจอื่นที่เก่ียวเน่ืองหรือเป็นประโยชน์กบั

ธุรกิจให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนที่ 

ในการดแูลบริหารกิจการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม บริษัทได้แต่งตัง้กรรมการท่ีมีประสบการณ์ท่ีเหมาะสมกบักิจการนัน้ ๆ เพ่ือ

เป็นตวัแทนของบริษัทในการดําเนินการดงันี ้

(1) ปฏิบติัหน้าที่และรับผิดชอบให้เกิดผลการดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

(2) ดแูลและทบทวนผลการดําเนินงานของบริษัทเหลา่นัน้ทกุไตรมาสเป็นอย่างน้อย 

(3) ลงมติออกเสียงในการประชมุคณะกรรมการบริษัทและท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นประจําปี 
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6 ข้อพพิาททางกฎหมาย 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทและบริษัทย่อยของบริษัทเป็นคู่ความหรือคู่กรณีในคดีหรือข้อพิพาทท่ียงัไม่สิน้สดุมีรายละเอียด

ดงันี ้

6.1 คดีหรือข้อพพิาทที่ยังไม่สิน้สุดโดยเป็นคดีที่มีทุนทรัพย์เกินกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น 

6.1.1 ข้อพพิาทระหว่างบริษัทและทโีอทเีกี่ยวกับการชาํระค่าเช่ือมโยงโครงข่ายโทรศัพท์เคล่ือนที่ (Access Charge) 

ตามที่ ทีโอที กสท และบริษัท ได้ร่วมกันทําข้อตกลงเร่ืองการเช่ือมโยงโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนท่ีแบบจดทะเบียนรายเดือน 

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

2544 โดยสาระสําคญัของข้อตกลงมีอยู่วา่ทีโอทีจะเช่ือมโยงโครงข่ายเลขหมายโทรศพัท์เคลื่อนที่ท่ีบริษัทให้บริการให้สามารถใช้งาน

ได้อย่างสมบูรณ์ โดยทีโอทีจะคิดค่าเช่ือมโยงโครงข่าย (Access Charge) ในอัตราเลขหมายละ 200 บาทต่อเดือน สําหรับการ

ให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีแบบจดทะเบียนรายเดือน และในอตัราร้อยละ 18 ของราคาหน้าบตัร (รวมภาษีมลูค่าเพ่ิมแล้ว) สําหรับ

การให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนที่แบบใช้บตัรเติมเงินลว่งหน้า (Prepaid Card)  

ภายหลงัจากท่ีมีการทําข้อตกลงการเช่ือมโยงโครงข่ายกนัแล้ว บริษัทได้ปฏิบติัตามข้อตกลงดงักล่าวโดยชําระค่าเช่ือมโยงโครงข่าย

ให้แก่ทีโอทีตลอดมา จนกระทั่งเม่ือวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2549 กทช. ได้ออกประกาศ กทช. ว่าด้วยการใช้และเช่ือมต่อโครงข่าย

โทรคมนาคม (Interconnection Charge) ซึ่งกําหนดให้ผู้ รับใบอนญุาตท่ีมีโครงข่ายโทรคมนาคมทกุราย ต้องให้ผู้ รับใบอนญุาตท่ีมี

โครงข่ายโทรคมนาคมรายอื่นเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมกบัโครงข่ายของตนตามท่ีมีการร้องขอ และให้ผู้ ให้เช่ือมต่อโครงข่ายมี

สิทธิท่ีจะเรียกเก็บคา่ตอบแทนการเช่ือมตอ่โครงข่าย (Interconnection Charge) ในอตัราที่สะท้อนต้นทนุ  

ภายหลงัจากที่ประกาศดังกล่าวใช้บงัคับ เม่ือวนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2549 บริษัทได้ระงบัการชําระค่าเช่ือมโยงโครงข่าย (Access 

Charge) ทัง้แบบจดทะเบียนรายเดือน (Postpaid) และแบบใช้บตัรเติมเงินล่วงหน้า (Prepaid Card) พร้อมกบัทําหนงัสือแจ้งให้ที

โอทีทราบว่าบริษัทจะชําระเป็นค่าเช่ือมต่อโครงข่าย (Interconnection Charge) แทน แต่ทีโอทีโต้แย้งสิทธิของบริษัทและปฏิเสธที่

จะรับชําระเงินค่าเช่ือมต่อโครงข่าย (Interconnection Charge) โดยเม่ือวันที่ 9 พฤษภาคม 2554 ทีโอทีได้ยื่นคําฟ้องต่อศาล

ปกครองเรียกร้องให้ กสท และบริษัทร่วมกนัรับผิดชําระค่าเช่ือมโยงโครงข่าย (Access Charge) อนัได้แก่ (ก) คา่เช่ือมโยงโครงข่าย 

(Access Charge) ตามข้อตกลงการเช่ือมโยงโครงข่ายตัง้แต่วนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2549 ถึงวนัที่ 9 พฤษภาคม 2554 และ (ข) ส่วน

แบ่งรายได้จํานวนคร่ึงหนึ่งท่ี กสท ได้รับจากบริษัท (เน่ืองจากบริษัทและ กสท มิได้ชําระให้แก่ทีโอทีตามข้อตกลงการเช่ือมโยง

โครงข่าย) ตัง้แต่วนัที่ 16 กนัยายน 2549 ถึงวนัที่ 9 พฤษภาคม 2554 พร้อมภาษีมลูค่าเพ่ิมและดอกเบีย้ รวมเป็นเงินจํานวนทัง้สิน้

ประมาณ 113,319 ล้านบาท ขณะนีค้ดีอยู่ระหวา่งการพิจารณาของศาลปกครอง 

6.1.2 ข้อพพิาทระหว่างบริษัทและ กสท. เกี่ยวกับการจัดเกบ็ภาษีสรรพสามิตจากการให้บริการโทรคมนาคม 

เม่ือวนัที่ 11 กมุภาพนัธ์ 2546 คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ผู้ ให้บริการโทรคมนาคมซึง่รวมถึงบริษัทมีสิทธินําเงินค่าภาษีสรรพสามิตท่ีได้

ชําระให้แก่รัฐแล้วตลอดทัง้ปี (ไม่รวมดอกเบีย้ ค่าปรับ หรือเงินเพ่ิมใด ๆ) มาหกัออกจากจํานวนเงินผลประโยชน์ตอบแทนที่บริษัท

ต้องนําส่งให้แก่ กสท เม่ือสิน้ปีดําเนินการตามสญัญาร่วมการงานได้ และเม่ือวนัที่ 27 มีนาคม 2546 กสท ได้มีหนงัสือแจ้งให้บริษัท

ดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีดงักลา่ว ซึง่ตอ่มามติคณะรัฐมนตรีดงักลา่วถกูยกเลิกเม่ือวนัที่ 23 มกราคม 2550 

ภายหลังจากท่ีมีการยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว เม่ือวันท่ี 11 มกราคม 2551 กสท ได้ยื่นคําเสนอข้อพิพาทต่อสถาบัน

อนุญาโตตุลาการ เรียกร้องให้บริษัทชําระค่าผลประโยชน์ตอบแทนในปีสัมปทานท่ี 12 ถึง 16 เพ่ิมเติม พร้อมเบีย้ปรับและ

ภาษีมูลค่าเพ่ิม รวมเป็นเงินจํานวนทัง้สิน้ประมาณ 23,164 ล้านบาท เสมือนหนึ่งว่า กสท ไม่เคยอนุญาตให้บริษัทนําค่าภาษี

สรรพสามิตท่ีได้ชําระให้แก่รัฐมาหกัออกจากผลประโยชน์ตอบแทนที่บริษัทต้องนําสง่ให้แก่ กสท ตามสญัญาร่วมการงานแตอ่ย่างใด 

ขณะนีข้้อพิพาทดงักลา่วอยู่ภายใต้กระบวนการทางอนญุาโตตลุาการ ซึง่อาจใช้ระยะเวลาในการพิจารณาเป็นเวลาหลายปี  

อย่างไรก็ดี เม่ือปี 2554 ปรากฏข่าวว่าคณะอนุญาโตตุลาการในข้อพิพาทระหว่าง กสท และดีพีซี และระหว่างทีโอที และเอไอเอส 

(ซึ่งข้อพิพาทดงักล่าวมีลกัษณะเช่นเดียวกนักบัของบริษัท) ได้มีคําชีข้าดให้ยกคําเสนอข้อพิพาทของ กสท และทีโอที ท่ีเรียกร้องให้ 
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ดีพีซี และเอไอเอส ชําระค่าผลประโยชน์ตอบแทนเพ่ิม โดยให้เหตผุลสรุปได้ว่าดีพีซี และเอไอเอส ไม่ได้เป็นผู้กระทําผิดสญัญาร่วม

การงาน และได้ชําระหนีผ้ลประโยชน์ตอบแทนเสร็จสิน้ และหนีท้ัง้หมดได้ระงบัไปแล้ว ดงันัน้ กสท และทีโอทีจงึไม่มีสิทธิเรียกร้องให้

ดีพีซี และเอไอเอส ชําระหนีด้งักลา่วซํา้อีก 

6.1.3 ข้อพิพาทระหว่างบริษัทและ กสท เกี่ยวกับวิธีการคํานวณผลประโยชน์ตอบแทนอันเกิดจากรายได้ค่าเช่ือมต่อ
โครงข่ายโทรคมนาคม (Interconnection Charge) 

ในปีสมัปทานที่ 16 (กล่าวคือ 16 กนัยายน 2549 - 15 กันยายน 2550) ของสญัญาร่วมการงาน บริษัทคํานวณผลประโยชน์ตอบ

แทนที่ต้องชําระให้แก่ กสท โดยการหกักลบระหว่างค่าตอบแทนการเช่ือมต่อโครงข่ายท่ีบริษัทได้รับจากผู้ประกอบการรายอื่นและ

รายจ่ายคา่ตอบแทนการเช่ือมตอ่โครงข่ายท่ีบริษัทถกูผู้ประกอบการรายอื่นเรียกเก็บ (Net Interconnection Charge) 

กสท โต้แย้งวิธีการคิดคํานวณผลประโยชน์ตอบแทนดังกล่าว โดย กสท เห็นว่าบริษัทต้องนําค่าตอบแทนการเช่ือมต่อโครงข่ายที่

บริษัทได้รับจากผู้ประกอบการรายอื่นมารวมคํานวณผลประโยชน์ตอบแทน โดยไม่มีสิทธิหักรายจ่ายค่าตอบแทนการเช่ือมต่อ

โครงข่ายท่ีบริษัทถูกผู้ประกอบการรายอื่นเรียกเก็บ ทัง้นี ้เม่ือวันที่ 31 สิงหาคม 2554 กสท ได้ยื่นคําเสนอข้อพิพาทต่อสถาบัน

อนุญาโตตุลาการ เรียกร้องให้บริษัทชําระผลประโยชน์ตอบแทนสําหรับปีสมัปทานที่ 16 ที่ขาดไปเป็นเงินจํานวนทัง้สิน้ประมาณ 

4,022 ล้านบาท พร้อมเบีย้ปรับในอตัราร้อยละ 1.25 ตอ่เดือนของเงินที่ค้างชําระ  

ขณะนี ้ข้อพิพาทดงักลา่วอยู่ภายใต้กระบวนการทางอนญุาโตตลุาการ ซึง่อาจใช้ระยะเวลาในการพิจารณาเป็นเวลาหลายปี 
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7 โครงสร้างเงนิทุน 

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัท 

(ก) ข้อมูลเกี่ยวกบัหุ้น ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2554 

ทนุจดทะเบียน 4,744,161,260 บาท 

ทนุชําระแล้ว 4,735,622,000 บาท 

หุ้นสามญั 2,367,811,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 2 บาท 

สิทธิการลงคะแนนเสียง 1 เสียง ตอ่ 1 หุ้น 

(ข) ข้อมูลเกี่ยวกบัหุ้นกู้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีดังนี ้ 

 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 

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 (ข้อมลูการจดัอนัดบัเครดิตเม่ือเดือนธนัวาคม 2554) 

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

ณ วนัที่ 5 มกราคม 2555 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากดั ถือหุ้นสามญัของบริษัทจํานวน 252,512,858 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 10.66 

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 
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7.2 โครงสร้างผู้ถือหุ้น 

รายช่ือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 5 มกราคม 2555(1) 

ลาํดับ ชื่อ จาํนวนหุ้น ร้อยละ 

1. บริษัท เทเลนอร์ เอเชีย พีทีอี แอลทีดี(2) 1,008,822,497 42.61 

2. บริษัท ไทย เทลโค โฮลดิง้ส์ จํากดั 555,500,000 23.46 

3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากดั 252,512,858 10.66 

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

5. ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั เพื่อผู้ฝาก 36,665,269  1.55 

6. STATE STREET BANK EUROPE LIMITED  34,218,125 1.45 

7. สํานกังานประกนัสงัคม (2 กรณี)  14,138,400  0.60 

7. STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 12,980,594 0.55 

9. The Central Depository (PTE) Limited - Listed Securities 12,242,921 0.52 

10. บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) 9,800,000 0.41 

หมายเหตุ 

(1) ข้อมลูจากบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั ณ วนัที่ 5 มกราคม 2555 

(2) สดัส่วนการถือหุ้นของเทเลนอร์ข้างต้นไม่รวมหุ้นที่เทเลนอร์ถือผ่าน CDP จํานวน 350,000 หุ้น หากรวมหุ้นที่เทเลนอร์ถือผ่าน CDP หุ้นที่

เทเลนอร์ถืออยู่ในบริษัทจะมีจํานวน 1,009,172,497 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 42.62 ทัง้นี ้ในปี 2550 เทเลนอร์ ร่วมกบั บจก. ไทย เทลโค 

โฮลดิง้ส์ และยคูอมได้แจ้งความเป็นกลุ่มไว้ในสว่นที่เก่ียวกบัการถือหุ้นของตนในบริษัทต่อสํานกังาน ก.ล.ต. แต่ปัจจบุนัยคูอมมิได้ถือหุ้น

ในบริษัทแล้ว 

(3) สดัสว่นการถือหุ้นภายใต้ CDP รวมหุ้นที่ถือโดยเทเลนอร์จํานวน 350,000 หุ้น หากไม่รวมหุ้นที่ถือโดยเทเลนอร์ หุ้นที่ถือภายใต้ CDP จะมี

จํานวน 11,892,921 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.50 

รายช่ือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (ภายใต้ CDP) ณ วันที่ 5 มกราคม 2555 

ลาํดับ ชื่อ จาํนวนหุ้น ร้อยละ 

1. Citibank Nominees Singapore Pte Ltd  3,286,256 26.84 

2. HSBC (Singapore) Nominees Pte Ltd  1,652,000 13.49 

3. DBS Nominees Pte Ltd  986,350 8.06 

4. Telenor Asia Pte Ltd  350,000 2.86 

5. Lam Hup Sum  340,000 2.78 

6. Nomura Singapore Limited  316,016 2.58 

7. UOB Kay Hian Pte Ltd  209,000 1.71 

8. United Overseas Bank Nominees Pte Ltd  145,600 1.19 

9. Chin Kee Choy 130,000 1.06 

10. Choo Seng Kwee Ltd 130,000 1.06 

ทัง้นี ้สดัสว่นการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นแตล่ะรายคํานวณจากหุ้นที่ถือภายใต้ CDP จํานวน 12,242,921 หุ้น 

7.3 นโยบายจ่ายเงนิปันผล 

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 50 ของกําไรสุทธิของงบการเงินรวมให้แก่ผู้ ถือหุ้น บริษัทมี

เปา้หมายที่จะดําเนินธุรกิจด้วยโครงสร้างเงินทนุที่เอือ้ประโยชน์ตอ่กิจการของบริษัทมากท่ีสดุ 
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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) จนกว่าเงินสํารองตามกฎหมายจะมีจํานวน

ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน ปัจจบุนั บริษัทได้ตัง้เงินสํารองตามที่กฎหมายกําหนดไว้เต็มจํานวนแล้ว 

เม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2554 ท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2554 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานปี 

2553 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 3.21 บาท (หักภาษีและค่าใช้จ่ายอื่นใดตามท่ีกฎหมายกําหนด) โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผล

ดงักลา่วให้แกผู่้ ถือหุ้นแล้วเม่ือวนัที่ 19 พฤษภาคม 2554 

นอกจากนี ้เม่ือวนัที่ 15 ธันวาคม 2554 ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 7/2554 ได้มีมติอนมุติัการจ่ายเงินปันผลพิเศษในอตัรา

หุ้นละ 16.46 บาท (หักภาษีและค่าใช้จ่ายอื่นใดตามท่ีกฎหมายกําหนด) จากกําไรสะสมและกําไรงวด 9 เดือนของปี 2554 ของ

บริษัท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลดงักลา่วให้แก่ผู้ ถือหุ้นแล้วเม่ือวนัที่ 12 มกราคม 2555 



บริษัท โทเท่ิล แอค็เซ็ส คอมมนิูเคชัน่ จํากดั (มหาชน) สว่นที่ 1 บริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์ 

  

 

หน้า 64 

8 การจัดการ 

8.1 โครงสร้างการจัดการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

กลุม่กลยทุธ์ กลุม่การเงินและบญัชี 

กลุม่ People กลุม่ลกูค้า กลุม่เทคโนโลย ี

กลุม่กิจการองค์กร 

กลุม่การตลาด 
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โครงสร้างการจดัการของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน 

นอกจากนี ้ยังมีการจัดตัง้คณะกรรมการย่อยอื่น ๆ ขึน้อีกหลายชุดเพ่ือทําหน้าที่ควบคุมดูแลนโยบายภายในองค์กรเพ่ือให้เกิด

ประสิทธิภาพสงูสดุในการดําเนินงาน ซึง่รวมถึงคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ คณะกรรมการพิจารณาการลงทนุ คณะกรรมการ

ทรัพย์สินบริษัท คณะกรรมการคัดเลือกผู้ จําหน่าย คณะกรรมการตัดจําหน่ายสินค้าคงคลัง คณะกรรมการตรวจสอบมูลหนี ้

คณะกรรมการสอบสวน คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง และคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดล้อมในการทํางาน รายละเอียดของคณะกรรมการชดุย่อยแสดงอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) ของ

บริษัท 

8.1.1 คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการทัง้หมด 12 ท่าน ดงันี ้

รายชื่อกรรมการ ตาํแหน่ง 

นายบญุชยั เบญจรงคกลุ ประธานกรรมการ 

นายซิคเว ่เบรคเก้ รองประธานกรรมการ 

นายสมพล จนัทร์ประเสริฐ กรรมการ 

นายจลุจิตต์ บณุยเกต ุ กรรมการอิสระ 

นายสนุทร โภคาชยัพฒัน์ กรรมการอิสระ 

นายสตีเฟ่น วดูรุฟ ฟอร์ดแฮม กรรมการอิสระ 

นายกนุน่าร์ โจฮนั เบอร์เทลเซน่ กรรมการ 

นายจอน ทราวิส เอ็ดดี ้ กรรมการ 

นายลาส์ เอริค เทลแมนน์ กรรมการ 

นางชนญัญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์ กรรมการอิสระ 

นายฮากนุ บรัวเซ็ท เชิร์ล กรรมการ 

นายมอร์เต็น เต็งส์ กรรมการ 

กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามผกูพนับริษัทได้แก่ (1) นายบุญชยั เบญจรงคกุล (2) นายซิคเว่ เบรคเก้ (3) นายจอน ทราวิส เอ็ดดี ้และ 

(4) นายลาส์ เอริค เทลแมนน์ โดยกรรมการสองในสี่ท่านนีล้งลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราสําคญัของบริษัท 

อํานาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทกําหนดไว้โดยอ้างอิงกบั พรบ. บริษัทมหาชนจํากดั พรบ. หลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรัพย์สิงคโปร์ ข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อบงัคบัของบริษัท  

อํานาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทมีดงันี ้

(1) มีอํานาจในการดําเนินการและมอบหมายความรับผิดชอบในการดําเนินธุรกิจของบริษัทภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย 

วตัถปุระสงค์และข้อบงัคบัของบริษัท และมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

(2) มีอํานาจในการสรรหาผู้ มีความรู้ความสามารถเพ่ือดํารงตําแหน่งผู้บริหารท่ีมีคณุสมบติัและความสามารถเหมาะสม รวมทัง้

มอบหมายอํานาจให้ผู้บริหารสามารถดําเนินงานให้เป็นไปตามเปา้หมาย 

(3) มีอํานาจในการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นเป็นครัง้คราว เม่ือเห็นวา่บริษัทมีกําไรสมควรพอท่ีจะจ่ายเงินปันผล 

(4) เป็นโจทก์ร้องทกุข์และดําเนินการตามกระบวนการพิจารณาใด ๆ ในนามของบริษัท 

(5) กําหนดวิสยัทศัน์ เปา้หมาย นโยบาย รวมทัง้งบประมาณในการดําเนินงานของบริษัท และกําหนดมาตรการเพ่ือให้ผู้บริหาร

ดําเนินการให้เป็นไปตามเปา้หมายและแผนงานท่ีกําหนด 

(6) จดัให้มีระบบบริหารความเสี่ยงท่ีเหมาะสม 
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(7) ดําเนินการให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมเพียงพอ รวมถึงจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและ

คณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือทําหน้าท่ีตรวจสอบการทํารายการระหว่างกันและรายงานผลการตรวจสอบแก่ผู้ ถือหุ้นและ

หน่วยงานกํากบัดแูลตา่ง ๆ 

(8) ดแูลให้มีการจดัทําบญัชีท่ีถกูต้องครบถ้วนและมีระบบการจดัเก็บเอกสารท่ีทําให้สามารถตรวจสอบความถกูต้องของข้อมลู

ได้ในภายหลงั เพ่ือให้สามารถติดตามการดําเนินงานของฝ่ายจดัการได้  

(9) อนุมติัการทํารายการ หรือเสนอความเห็นต่อผู้ ถือหุ้นเพ่ือให้อนมุติัการทํารายการด้วยความระมดัระวงั ซื่อสตัย์สจุริต โดย

คํานงึถึงประโยชน์สงูสดุของบริษัทเป็นสําคญั 

(10) ประเมินผลการดําเนินงานและกําหนดคา่ตอบแทนผู้บริหาร 

(11) รายงานข้อมลูทางการเงินและข้อมลูทัว่ไปตอ่ผู้ ถือหุ้นและนกัลงทนุทัว่ไปอย่างถกูต้องและเพียงพอ 

กรรมการอิสระ 

บริษัทมีกรรมการอิสระจํานวน 4 ท่าน ได้แก่ (1) นายจุลจิตต์ บุณยเกตุ (2) นายสตีเฟ่น วูดรุฟ ฟอร์ดแฮม (3) นายสุนทร โภคา

ชยัพฒัน์ และ (4) นางชนญัญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์ 

กรรมการอิสระดําเนินงานตามภาระหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีความเป็นอิสระจากผู้ ถือหุ้นรายใหญ่

และฝ่ายบริหารของบริษัท และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ท่ีสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

กําหนด คือ 

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลท่ี

อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ทัง้นี ้ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ ท่ีเก่ียวข้องของกรรมการอิสระด้วย 

(2) ไม่เคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีได้เงินเดือนประจํา หรือผู้ มีอํานาจควบคุมของ

บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี

ลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกวา่ 2 ปีก่อนการแตง่ตัง้ 

(3) ไม่เป็นบคุคลที่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พ่ี

น้อง และบตุร (รวมทัง้คู่สมรสของบตุร) ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มีอํานาจควบคมุ หรือบคุคลท่ีจะได้รับการเสนอให้

เป็นผู้บริหารหรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

(4) ไม่เคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เคยเป็นหรือเป็นผู้ ถือหุ้น

รายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ ท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 

บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อย

กวา่ 2 ปีก่อนการแตง่ตัง้ 

(5) ไม่เคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จดัการของสํานกังานสอบบญัชี ซึ่งมี

ผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์สงักดัอยู่ เว้น

แตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกวา่ 2 ปีก่อนการแตง่ตัง้ 

(6) ไม่เคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับ

ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้งทาง

ผลประโยชน์ ทัง้นี ้ในกรณีท่ีผู้ ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่
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กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จดัการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่ว

มาแล้วไม่น้อยกวา่ 2 ปีก่อนการแตง่ตัง้ 

(7) ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ ท่ี

เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท  

(8) ไม่มีลกัษณะอื่นใดที่ทําให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการดําเนินงานของบริษัท 

เลขานุการบริษัท 

บริษัทได้แตง่ตัง้ นางวีระนชุ กมลยะบตุร ผู้อํานวยการอาวโุสสายงานกฎหมาย ดํารงตําแหน่งเลขานกุารบริษัท 

8.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ดงันี ้

รายชื่อกรรมการ ตาํแหน่ง 

นายจลุจิตต์ บณุยเกต ุ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

นายสตีเฟ่น วดูรุฟ ฟอร์ดแฮม กรรมการตรวจสอบ 

นายสนุทร โภคาชยัพฒัน์ กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการตรวจสอบมีคณุสมบติัเช่นเดียวกบั “กรรมการอิสระ” และไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้

ตดัสินใจในการดําเนินงานของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ และไม่

เป็นกรรมการของบริษัทจดทะเบียนซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมของบริษัท ทัง้นี ้นายจุลจิตต์ บุณยเกต ุเป็นผู้ มี

ความรู้และประสบการณ์ด้านการเงินและการบญัชีเพียงพอที่จะทําหน้าที่ในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงิน 

หน้าท่ีและความรับผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบมีดงันี ้

(1) สอบทานกระบวนการรายงานทางการเงินของบริษัทเพ่ือให้มีการรายงานทางการเงินอย่างถกูต้องและเพียงพอ  

(2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคมุภายในและระบบการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล ซึง่ครอบคลมุถึง

การควบคมุภายในทางด้านการบญัชี การเงิน การดําเนินงาน และการปฏิบติัตามกฎหมาย กฎระเบียบ รวมถึงนโยบายการ

บริหารความเสี่ยงและระบบการควบคมุต่าง ๆ ท่ีกําหนดขึน้โดยผู้บริหารของบริษัท โดยมีการสอบทานอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

โดยผู้ตรวจสอบภายในและ/หรือผู้สอบบญัชีอิสระ 

(3) สอบทานความมีประสิทธิผลของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาถึงความเพียงพอของหน่วยงานตรวจสอบภายใน

อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยให้มีทรัพยากรด้านตา่ง ๆ อย่างเพียงพอ และหน่วยงานอยู่ในตําแหน่งท่ีเหมาะสมในองค์กร 

(4) พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย และ

เลิกจ้างหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

(5) สอบทานให้บริษัทปฏิบติัตาม พรบ. หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และ

ตลาดหลกัทรัพย์สิงคโปร์ รวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องกบัธรุกิจของบริษัท 

(6) พิจารณาคดัเลือกและเสนอแตง่ตัง้บคุคลซึง่มีความเป็นอิสระเพ่ือทําหน้าท่ีเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท และเสนอคา่ตอบแทน

และเง่ือนไขการทํางานของบุคคลดงักล่าว รวมทัง้เข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่าง

น้อยปีละ 1 ครัง้ 

(7) สอบทานความเป็นอิสระของผู้สอบบญัชีของบริษัทเป็นรายปี 
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(8) สอบทานขอบเขต ผลงาน ความคุ้มคา่ ความเป็นอิสระและความเท่ียงธรรมของผู้สอบบญัชีของบริษัท 

(9) สอบทานการจดัการให้มีช่องทางสําหรับพนกังานท่ีสามารถแจ้งเบาะแสเก่ียวกบัความผิดปรกติในเร่ืองรายงานทางการเงิน

หรือเร่ืองอื่น ๆ โดยการแจ้งดงักล่าวจะถกูเก็บเป็นความลบั รวมถึงการจัดให้มีการสืบสวนและติดตามผลในเร่ืองท่ีรับแจ้ง

อย่างเหมาะสม 

(10) สอบทานรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ธุรกรรมกบัผู้ มีส่วนได้เสีย หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตาม

กฎหมายและข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลกัทรัพย์สิงคโปร์ ทัง้นี ้เพ่ือให้มัน่ใจว่ารายการ

ดงักลา่วสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัท 

(11) จดัทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัท ซึง่รายงานดงักล่าวต้องลงนามโดย

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และอย่างน้อยต้องประกอบด้วยข้อมลูดงัตอ่ไปนี ้

– ความเห็นเก่ียวกบัความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นที่เช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท 

– ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในของบริษัท 

– ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตาม พ.ร.บ. หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ

ไทยและตลาดหลกัทรัพย์สิงคโปร์ และกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

– ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 

– ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

– จํานวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชมุของกรรมการตรวจสอบแตล่ะท่าน 

– ความเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบติัหน้าท่ีตามกฎบตัร 

– รายการอื่นท่ีเห็นว่าผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุทัว่ไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมาย

จากคณะกรรมการบริษัท 

(12) ปฏิบติัการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

8.1.3 คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนประกอบด้วยกรรมการ 5 ท่าน ดงันี ้ 

รายชื่อกรรมการ ตาํแหน่ง 

นายสตีเฟ่น วดูรุฟ ฟอร์ดแฮม ประธานคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน 

นายจลุจิตต์ บณุยเกต ุ กรรมการกําหนดค่าตอบแทน 

นายสนุทร โภคาชยัพฒัน์ กรรมการกําหนดค่าตอบแทน 

นายลาส์ เอริค เทลแมนน์ กรรมการกําหนดค่าตอบแทน 

นายมอร์เต็น เต็งส์ กรรมการกําหนดค่าตอบแทน 

หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนมีดงันี ้

(1) สอบทานและเสนอคา่ตอบแทนของประธานกรรมการและกรรมการอื่น ๆ 

(2) สอบทานและอนมุติัคา่ตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

(3) สอบทานความเหมาะสมของนโยบายกําหนดคา่ตอบแทน 



บริษัท โทเท่ิล แอค็เซ็ส คอมมนูิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) สว่นที่ 1 บริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์ 

 ข้อ 8 การจดัการ 

 

หน้า 69 

(4) สอบทานเพ่ือให้มัน่ใจวา่การเปิดเผยคา่ตอบแทนทกุประเภทเป็นไปตามข้อกําหนดของกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

(5) รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกบัคา่ตอบแทนของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (รวมถึงค่าจ้าง เงินจงูใจ คา่ตอบแทนใน

รูปหุ้ น และสิทธิในการได้รับเงินเกษียณอายุหรือเงินชดเชย) ทัง้นี ้ตามนโยบายกําหนดค่าตอบแทน และพิจารณาว่า

องค์ประกอบของคา่ตอบแทนใดต้องได้รับการอนมุติัจากผู้ ถือหุ้นหรือไม่ 

(6) สอบทานสิทธิตามสญัญาท่ีประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารจะได้รับจากการยกเลิกสญัญาจ้าง และเงินที่จ่ายหรือเสนอว่าจะจ่าย 

เพ่ือพิจารณาวา่สมเหตสุมผลกบัสถานการณ์หรือไม่ 

(7) เสนอรายงานการประชุมของคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนต่อคณะกรรมการบริษัทและรายงานการดําเนินงานของ

คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนและข้อเสนอแนะที่เหมาะสมตอ่คณะกรรมการบริษัท 

(8) จดัทํารายงานของคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนไว้ในรายงานประจําปีของบริษัท โดยเปิดเผยโครงสร้างและการปฏิบติั

หน้าท่ีของคณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 

(9) สอบทานเป็นประจําทกุปีและปรับปรุงกฎบตัรของคณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนเพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทอนมุติั 

(10) ปฏิบติัการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

8.1.4 คณะผู้บริหาร 

คณะผู้บริหารของบริษัทประกอบด้วยผู้บริหารทัง้หมด 8 ท่าน ดงันี ้

ชื่อ-นามสกุล ตาํแหน่ง 

นายจอน ทราวิส เอ็ดดี ้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

นายเพ็ทเตอร์ เบอร์เร่อ เฟอร์เบิร์ก รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่การตลาด 

นายชยัยศ จิรบวรกลุ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่ลกูค้า 

นายคาลิต ซีซาร์ท รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่เทคโนโลย ี

นางสาวทิพยรัตน์ แก้วศรีงาม รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่ People  

นายอาล ิอามิน ชทัทาร์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่กลยทุธ์ 

วา่ที่ ร.ต. ดามพ์ สคุนธทรัพย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่กิจการองค์กร 

นางวณันา พรสินศิริรักษ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่การเงินและบญัชี 

หมายเหตุ 

ผู้บริหารข้างต้นเป็นผู้บริหารตามคํานิยามของสํานกังาน ก.ล.ต. ซึง่หมายถึงกรรมการ ผู้จดัการ หรือผู้ ดํารงตําแหน่งระดบับริหารสี่รายแรกนบั

ต่อจากผู้จดัการลงมา ผู้ซึง่ดํารงตําแหน่งเทียบเท่ากบัผู้ ดํารงตําแหน่งระดบับริหารรายที่สี่ทกุราย และหมายความรวมถึงผู้ ดํารงตําแหน่งระดบั

บริหารในสายงานบญัชีหรือการเงินที่เป็นระดบัผู้จดัการฝ่ายขึน้ไปหรือเทียบเท่า 

8.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร 

การแตง่ตัง้ ถอดถอน หรือการพ้นจากตําแหน่งของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัท ดงันี ้

(1) คณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการ

ทัง้หมดต้องมีถ่ินที่อยู่ในราชอาณาจกัรไทย 

(2) ให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) ผู้ ถือหุ้นหนึง่คนมีคะแนนเสียงเท่ากบัจํานวนหุ้นที่ตนถืออยู่ 
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(ข) ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทัง้หมดเลือกตัง้บคุคลเพียงคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แตจ่ะ

แบง่คะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดเพียงใดไม่ได้  

(ค) ผู้ที่ได้รับคะแนนเสียงสงูสดุเรียงตามลําดบัจะได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการ ในกรณีท่ีได้รับคะแนนเสียงเท่ากนัเกิน

กวา่จํานวนกรรมการที่พงึเลือกในครัง้นัน้ ให้ประธานที่ประชมุเป็นผู้ ชีข้าด 

(3) ในกรณีท่ีกรรมการคนใดประสงค์จะลาออกจากตําแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกจะมีผลนับแต่วนัท่ีบริษัท

ได้รับใบลาออก 

(4) ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการออกจากตําแหน่งก่อนวาระได้ โดยต้องมีคะแนนเสียงสนบัสนนุไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 

ของจํานวนผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นรวมกนัไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนหุ้นทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น

ที่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

(5) ในการประชุมสามญัประจําปีทกุครัง้ ให้กรรมการจํานวนหนึ่งในสามของกรรมการทัง้หมดของบริษัทพ้นจากตําแหน่ง โดย

ให้กรรมการท่ีอยู่ในตําแหน่งนานท่ีสดุเป็นผู้ออกจากตําแหน่งก่อน กรรมการท่ีพ้นจากตําแหน่งไปแล้วอาจได้รับเลือกให้เข้า

ดํารงตําแหน่งอีกได้ 

ปัจจบุนับริษัทยงัมิได้จดัให้มีคณะกรรมการสรรหาเพ่ือทําหน้าท่ีคดัเลือกบุคคลและเสนอช่ือให้แต่งตัง้เป็นกรรมการใหม่ของบริษัท 

และประเมินผลการดําเนินงานของคณะกรรมการบริษัท ทัง้นี ้ในการคดัเลือกบุคคลท่ีจะเสนอช่ือให้แต่งตัง้เป็นกรรมการใหม่ของ

บริษัท คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาคุณสมบัติต่าง ๆ รวมถึงประสบการณ์ ความเช่ียวชาญ และผลการปฏิบัติงานในฐานะ

กรรมการในช่วงเวลาท่ีผ่านมา 

8.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท 

คา่ตอบแทนของกรรมการบริษัทประกอบด้วยคา่ตอบแทนรายเดือน เบีย้ประชมุ และโบนสั (ปัจจบุนับริษัทไม่มีคา่ตอบแทนในรูปหุ้น

ให้แก่กรรมการของบริษัท) ในปี 2554 คา่ตอบแทนรวมของกรรมการบริษัทมีจํานวนทัง้สิน้ 7,596,751 บาท โดยมีรายละเอยีดดงันี ้

(หน่วย: บาท) 

รายชื่อ 
ค่าตอบแทน 
รายเดือน 

เบีย้ประชุม โบนัส ค่าตอบแทนรวม 

นายบญุชยั เบญจรงคกลุ 2,580,000 - 738,000 3,318,000 

นายซิคเว ่เบรคเก้ - - - - 

นายคนทุ บอร์เก้น(1) - - - - 

นายจลุจิตต์ บณุยเกต ุ 645,000 569,750 184,000 1,398,750 

นายสตีเฟ่น วดูรุฟ ฟอร์ดแฮม 645,000 360,126 184,000 1,189,126 

นายสนุทร โภคาชยัพฒัน์ 645,000 505,250 184,000 1,334,250 

นายสมพล จนัทร์ประเสริฐ - 48,375 - 48,375 

นายทอเร่ จอห์นเซ่น(2) - - - - 

นายคนทุ สนอร์เร่ บคั คอร์เนเลสเซน(3) - - - - 

นายชาร์ลส์ เทอเร็นซ์ วดูเวิร์ธ(4) - - - - 

นายกนุน่าร์ โจฮนั เบอร์เทลเซน่ - - - - 

นางฮิลเด เมอเรท ทอนน์(5) - - - - 

นายจอน ทราวิส เอ็ดดี ้(6) - - - - 

นายลาส์ เอริค เทลแมนน์(7) - - - - 
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รายชื่อ 
ค่าตอบแทน 
รายเดือน 

เบีย้ประชุม โบนัส ค่าตอบแทนรวม 

นางชนญัญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์(8) 215,000 32,250 61,000 308,250 

นายฮากนุ บรัวเซ็ท เชิร์ล(9) - - - - 

นายมอร์เต็น เต็งส์(10) - - - - 

รวม 4,730,000 1,515,751 1,351,000 7,596,751 

หมายเหตุ 

(1) นายคนทุ บอร์เก้น ลาออกจากการเป็นกรรมการเมื่อวนัที่ 5 กนัยายน 2554 

(2) นายทอเร่ จอห์นเซน่ ลาออกจากการเป็นกรรมการเมื่อวนัที่ 28 กมุภาพนัธ์ 2554 

(3) นายคนทุ สนอร์เร่ บคั คอร์เนเลสเซน ลาออกจากการเป็นกรรมการเมื่อวนัที่ 20 กรกฎาคม 2554 

(4) นายชาร์ลส์ เทอเร็นซ์ วดูเวิร์ธ ลาออกจากการเป็นกรรมการเมื่อวนัที่ 5 กนัยายน 2554 

(5) นางฮิลเด เมอเรท ทอนน์ ลาออกจากการเป็นกรรมการเมื่อวนัที่ 21 ตลุาคม 2554 

(6) นายจอน ทราวิส เอ็ดดี ้เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการตามมติที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2554 เมื่อวนัที่ 21 เมษายน 2554 

(7) นายลาส์ เอริค เทลแมนน์ เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการตามมติคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 4/2554 เมื่อวนัที่ 20 กรกฎาคม 2554 แทน

นายคนทุ สนอร์เร่ บคั คอร์เนเลสเซน 

(8) นางชนัญญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์ เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการตามมติคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 5/2554 เมื่อวนัที่ 5 กันยายน 2554 แทน

นายคนทุ บอร์เก้น 

(9) นายฮากุน บรัวเซ็ท เชิร์ล เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการตามมติคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 5/2554 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2554 แทน 

นายชาร์ลส์ เทอเร็นซ์ วดูเวิร์ธ 

(10) นายมอร์เต็น เต็งส์ เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการตามมติคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 6/2554 เมื่อวนัที่ 21 ตุลาคม 2554 แทนนางฮิลเด  

เมอเรท ทอนน์ 

ค่าตอบแทนของผู้บริหาร 

ค่าตอบแทนของผู้ บริหารของบริษัทประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนสํารองเลีย้งชีพ (ปัจจุบันบริษัทไม่มี

คา่ตอบแทนในรูปหุ้นให้แก่ผู้บริหารของบริษัท) ในปี 2554 คา่ตอบแทนรวมของผู้บริหารของบริษัทมีจํานวนทัง้สิน้ 115,064,563.50 

บาท 

8.4 การกาํกับดูแลกจิการ 

คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทยึดมัน่ในหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี ทัง้นี ้ตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีสําหรับบริษัท

จดทะเบียนปี 2549 ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2548 ของ

ตลาดหลกัทรัพย์สิงคโปร์ เพ่ือรักษาและเสริมสร้างมลูค่าของผู้ ถือหุ้นในระยะยาว โดยเน้นเร่ืองการดําเนินงานของบริษัท ตลอดจน

หน้าท่ีความรับผิดชอบต่อการดําเนินงาน และผลกระทบต่อผู้ มีส่วนได้เสียทัง้หมด ทัง้นี ้เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและเป็นที่

ยอมรับของผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ หน่วยงานกํากบัดแูล และผู้ มีสว่นได้เสียอื่น ๆ 

บริษัทได้จดัตัง้คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ (Corporate Governance Committee) ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดบัสงู เพ่ือทํา

หน้าท่ีพฒันาและส่งเสริมการปฏิบติัตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับของผู้ ถือ

หุ้น นักลงทุน หน่วยงานกํากับดูแล และผู้ มีส่วนได้เสียอื่น ๆ นอกจากนี ้บริษัทได้จัดให้มีหลักในการปฏิบัติ “จริยธรรมองค์กร – 

ดีแทคธรรมาภิบาล” ซึง่ใช้บงัคบักบักรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัท ตลอดจนบคุคลอื่น ๆ ที่กระทําการในนามของบริษัท 

ทัง้นี ้บริษัทได้จดัให้มีการเผยแพร่หลกัในการปฏิบติัดงักล่าวทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.dtac.co.th และระบบสื่อสารภายในของ

บริษัท (Intranet)  

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


บริษัท โทเท่ิล แอค็เซ็ส คอมมนูิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) สว่นที่ 1 บริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์ 

 ข้อ 8 การจดัการ 

 

หน้า 72 

รายละเอียดของการปฏิบติัตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทมีดงันี ้โดยอ้างอิงตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีสําหรับ

บริษัทจดทะเบียนปี 2549 ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึง่แบง่ออกเป็น 5 หมวด คือ 

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการบริษัทตระหนกัและให้ความสําคญัต่อสิทธิขัน้พืน้ฐานของผู้ ถือหุ้น อนัได้แก่ การซือ้ขายและการโอนหุ้น การได้รับสว่น

แบ่งในผลกําไรของบริษัท การเข้าร่วมประชุมเพ่ือใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ ถือหุ้นอย่างเป็นอิสระและเท่าเทียมกนั การร่วม

ตดัสินใจเร่ืองสําคญัของบริษัท การแต่งตัง้หรือถอดถอนกรรมการ การกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ การแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี การ

กําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี และการได้รับข้อมลูข่าวสารของบริษัทอย่างรวดเร็ว ครบถ้วน และเพียงพอ ผ่านช่องทางท่ีเข้าถึงได้

ง่าย โดยสนบัสนนุให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตนอย่างเต็มท่ีผ่านการประชุมผู้ ถือหุ้น ทัง้นี ้เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตดัสินใจใน

เร่ืองท่ีกระทบหรือเก่ียวข้องกบัสทิธิและผลประโยชน์ของตน 

บริษัทได้จัดประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2554 เม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2554 และการประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2554 เม่ือ

วนัที่ 31 พฤษภาคม 2554 ณ ห้องนภาลยับอลรูม โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ โดยมีกรรมการและผู้บริหารระดบัสงูเข้าร่วมประชุม

สามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี 2554 ทัง้หมด 10 ท่าน และเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ นครัง้ท่ี 1/2554 ทัง้หมด 11 ท่าน เพ่ือชีแ้จง

รายละเอียดท่ีเก่ียวข้องกบัวาระการประชมุและตอบข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้น  

บริษัทมอบให้บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั ซึง่เป็นนายทะเบียนของบริษัท เป็นผู้ ดําเนินการจดัส่งหนงัสือเชิญ

ประชมุผู้ ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชมุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเป็นเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกวา่ 7 วนัก่อนการประชมุ และบริษัทได้จดัให้

มีการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้ นและเอกสารประกอบการประชุมทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.dtac.co.th เป็นการ

ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนัก่อนการประชุม เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับการประชุมผู้ ถือหุ้นได้สะดวกและ

รวดเร็วยิ่งขึน้ 

บริษัทได้นําระบบบาร์โคด (Barcode) มาใช้ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง เพ่ือช่วยให้ขัน้ตอนการลงทะเบียนและการ

ประมวลผลการลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึน้ และได้จดัเตรียมอากรแสตมป์ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในการมอบฉันทะ ทัง้นี ้เพ่ือ

อํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหุ้น 

บริษัทได้จดัให้มีการชีแ้จงหลกัเกณฑ์และวิธีการออกเสียงลงคะแนนให้แก่ผู้ ถือหุ้นก่อนเร่ิมการประชุม โดยมีท่ีปรึกษากฎหมายทํา

หน้าท่ีกํากบัดแูลการประชมุและการออกเสียงลงคะแนนเพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัท  

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นส่งคําถามท่ีเก่ียวข้องกบัวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2554 ใน

ระหว่างวนัที่ 1 พฤศจิกายน – 31 ธันวาคม 2553 อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ ถือหุ้นส่งคําถามท่ีเก่ียวข้องกบัวาระการประชุมแต่อย่างใด ทัง้นี ้

ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ประธานในท่ีประชมุได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและตัง้คําถามในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกบับริษัทและ

วาระการประชมุ 

หมวดที่ 2 การปฏิบัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกัน 

คณะกรรมการบริษัทให้ความสําคญัและดแูลให้มีการปฏิบติัต่อผู้ ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกนัและเป็นธรรม โดยได้ดําเนินการ

ตา่ง ๆ ดงันี ้

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองท่ีเห็นสมควรบรรจุเป็นวาระการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2554 และเสนอช่ือบุคคล

เพ่ือเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชมุผู้ ถือหุ้นในระหวา่งวนัท่ี 1 พฤศจิกายน – 31 ธันวาคม 2553 โดยบริษัท

ได้เผยแพร่รายละเอียดเก่ียวกบัหลกัเกณฑ์และวิธีการในการดําเนินการดงักลา่วทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.dtac.co.th อย่างไรก็

ดี ไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจเุป็นวาระการประชมุ หรือเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการแตอ่ย่างใด  

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชมุด้วยตนเองได้ สามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทหรือบคุคลอื่น

เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยบริษัทได้จดัเตรียมหนงัสือมอบฉันทะตามแบบท่ีกระทรวงพาณิชย์ประกาศ

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


บริษัท โทเท่ิล แอค็เซ็ส คอมมนูิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) สว่นที่ 1 บริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์ 
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หน้า 73 

กําหนด ซึ่งผู้ ถือหุ้นสามารถกําหนดทิศทางการออกเสียงลงคะแนนได้ และได้จดัส่งหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนังสือ

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

ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2554 และการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2554 ประธานในที่ประชมุได้ดําเนินการประชมุ

ตามระเบียบวาระการประชมุท่ีได้แจ้งไว้ในหนงัสือเชิญประชมุผู้ ถือหุ้น และไม่มีการเพ่ิมวาระการประชมุโดยไม่แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบ

ลว่งหน้า 

บริษัทได้มอบหมายให้บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั ดําเนินการแทนบริษัทในการลงทะเบียนและนบัคะแนน

เสียง ซึ่งบริษัทได้จัดเตรียมบตัรลงคะแนนเสียงสําหรับผู้ ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ โดยในวาระการเลือกตัง้

กรรมการ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นใช้สิทธิในการเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระเป็นไป

อย่างเปิดเผย โปร่งใส และมีการจดัเก็บบตัรลงคะแนนเสียงไว้สําหรับการตรวจสอบในภายหลงั 

บริษัทได้จัดทํารายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี 2554 และจัดให้มีการเผยแพร่รายงานการประชุมและแถบวิดีทัศน์

บนัทกึภาพการประชมุผู้ ถือหุ้นทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.dtac.co.th ภายหลงัการประชมุ 14 วนั 

อนึ่ง บริษัทได้กําหนดนโยบายและหลกัในการปฏิบติัเก่ียวกับการใช้ข้อมูลภายในเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพ่ือป้องกันการใช้ข้อมูล

ภายในเพ่ือประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่นในทางมิชอบ โดยใช้บังคับกับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ตลอดจนบุคคล 

อื่น ๆ ที่กระทําการในนามของบริษัท โดยผู้บริหารในสายงานตา่ง ๆ จะเป็นผู้ รับผิดชอบในการดําเนินการให้พนกังานและบคุคลอื่น ๆ 

ท่ีเก่ียวข้องรับทราบและถือปฏิบติัตามหลกัในการปฏิบัตินี ้รายละเอียดเก่ียวกับการใช้ข้อมูลภายในแสดงอยู่ภายใต้หัวข้อ “การ

จดัการ – การใช้ข้อมลูภายใน” 

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษัทตระหนกัถึงสิทธิของผู้ มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทัง้ภายในและภายนอกบริษัท และดูแลเพ่ือให้มัน่ใจได้ว่าสิทธิดงักล่าวได้รับการ

คุ้มครองและปฏิบติัด้วยดี ทัง้นี ้เพ่ือสร้างความเข้าใจอนัดีและความร่วมมือระหว่างบริษัทและผู้ มีส่วนได้เสีย อนัจะเป็นประโยชน์ต่อ

การดําเนินงาน สร้างความเช่ือมัน่และความมัน่คงให้แก่บริษัทและผู้ มีส่วนได้เสีย รวมทัง้เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัของ

บริษัทในระยะยาว 

นอกจากนี ้บริษัทยงัสนบัสนนุการเคารพสิทธิมนษุยชนท่ีประกาศใช้ในนานาประเทศ ซึ่งรวมถึงปฏิญญาและอนสุญัญาต่าง ๆ ของ

สหประชาชาติวา่ด้วยสิทธิมนษุยชน ทัง้นี ้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัท ตลอดจนบคุคลอื่นใดท่ีกระทําการในนามของ

บริษัทจะต้องเคารพในศักด์ิศรีส่วนบุคคล ความเป็นส่วนตัว และสิทธิของแต่ละบุคคลท่ีตนได้มีการติดต่อด้วยในระหว่างการ

ปฏิบติังาน โดยจะต้องไม่กระทําการใด ๆ หรือส่งเสริมให้มีการละเมิดหรือล่วงเกินสิทธิมนษุยชนใด ๆ ทัง้นี ้ตามท่ีกําหนดไว้ในหลกั

ในการปฏิบติั “จริยธรรมองค์กร – ดีแทคธรรมาภิบาล” 

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

โอกาสแสดงความคิดเห็นและร้องเรียนโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษัทในกรณีได้รับความไม่เป็นธรรมหรือความเดือดร้อนจากการ

กระทําของบริษัท นอกจากนี ้บริษัทได้จัดช่องทางสําหรับพนักงานเพ่ือปรึกษาหรือแจ้งเหตุโดยตรงต่อหัวหน้าผู้ แทนพนักงาน 

(Compliance Manager) หากพบเห็นหรือสงสยัการกระทําใด ๆ ท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือฝ่าฝืนต่อหลกัในการปฏิบติั “จริยธรรม

องค์กร – ดีแทคธรรมาภิบาล” ซึ่งมีหรืออาจมีผลกระทบต่อพนกังาน ผู้ มีส่วนได้เสียอื่น ๆ และบริษัท โดยทีมงานผู้แทนพนกังานจะ

ตรวจสอบข้อเท็จ สรุปรายละเอียดของเหตุดังกล่าวเพ่ือรายงานต่อหน่วยงานตรวจสอบภายในและคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือ

พิจารณาให้ข้อเสนอแนะ และดําเนินการแก้ไขเยี่ยวยาหรือดําเนินการทางกฎหมายสําหรับการกระทําความผิดดงักล่าวต่อไป ทัง้นี ้

ข้อมลูของผู้แจ้ง (Whistleblower) และรายละเอียดอื่น ๆ ท่ีทีมงานผู้แทนพนกังานได้รับจะถกูเก็บเป็นความลบั 

(1) สิทธิของผู้ ถือหุ้น 

บริษัทตระหนกัและให้ความสําคญัต่อสิทธิของผู้ ถือหุ้นในฐานะเจ้าของบริษัท บริษัทดแูลให้มีการปฏิบติัต่อผู้ ถือหุ้นทกุรายอย่างเท่า

เทียมกนัและเป็นธรรม โดยจดัให้มีการเปิดเผยข้อมลูท่ีถกูต้อง โปร่งใส และทนัต่อเวลา และจดัให้มีการดแูลรักษาไว้ซึง่ทรัพย์สินของ

http://www.dtac.co.th/
http://www.dtac.co.th/
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บริษัท บริษัทมีความมุ่งมัน่ในการดําเนินงานเพ่ือสร้างผลกําไร และการเจริญเติบโตอย่างยัง่ยืน ทัง้นี ้เพ่ือเพ่ิมมลูคา่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นใน

ระยะยาว รายละเอียดเก่ียวกับสิทธิของผู้ ถือหุ้นแสดงอยู่ในหมวดที่ 1 สิทธิของผู้ ถือหุ้น และหมวดท่ี 2 การปฏิบติัต่อผู้ ถือหุ้นอย่าง

เท่าเทียมกนั  

(2) สิทธิของพนกังาน 

บริษัทตระหนักเสมอว่าบุคลากรเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่า และเป็นรากฐานของความสําเร็จ ดังนัน้ บริษัทจึงมุ่งมั่นท่ีจะพัฒนา

ศกัยภาพของพนกังานตลอดเส้นทางการทํางาน โดยพฒันาทกัษะ ความรู้ และความสามารถของพนักงาน รวมทัง้มอบโอกาสใน

การสร้างความก้าวหน้าในการทํางานให้แก่พนกังานทกุคนโดยเท่าเทียมกนั และให้คา่ตอบแทนแก่พนกังานในอตัราที่เหมาะสม โดย

ในปี 2554 ที่ผ่านมา บริษัทได้ริเร่ิมโครงการ Organization Optimization (O2) เพ่ือศกึษาและทบทวนโครงสร้างขององค์กร บทบาท 

หน้าท่ี และความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน การประเมินผลการทํางาน และความก้าวหน้าในการทํางาน ทัง้นี ้เพ่ือสร้าง

ศกัยภาพและความพร้อมภายในองค์กรเพ่ือพฒันาองค์กรสูก่ารเป็นองค์กรท่ีดีที่สดุ  

บริษัทให้ความสําคญัในเร่ืองสวสัดิการและความปลอดภยัของพนักงาน โดยบริษัทได้จัดสวสัดิการและสิทธิประโยชน์ขัน้พืน้ฐาน

ตามท่ีกฎหมายกําหนด อาทิ วันเวลาทํางาน วันหยุด วันหยุดพักผ่อนประจําปี และวันลาหยุดประเภทต่าง ๆ รวมถึงการ

ประกนัสงัคม กองทนุเงินทดแทน กองทนุสํารองเลีย้งชีพ โดยมีการประชาสมัพนัธ์สิทธิประโยชน์ตา่ง ๆ ให้กบัพนกังานอย่างตอ่เน่ือง 

บริษัทได้จดัให้มีสวสัดิการอื่น ๆ นอกจากท่ีกฎหมายกําหนด อาทิ การประกนัสขุภาพ ซึ่งครอบคลมุการรักษาพยาบาลผู้ ป่วยนอก

และผู้ ป่วยใน และทันตกรรม การประกันชีวิต การประกันอุบัติเหตุ การตรวจสุขภาพประจําปี และการรักษาพยาบาลภายใน

สํานกังาน โดยจดัให้มีแพทย์และพยาบาลประจําสํานกังานในช่วงเวลาปฏิบติังาน รวมถึงจดัให้มีมาตรการดแูลสขุภาพอนามยัของ

พนกังาน อาทิ การประชาสมัพนัธ์แนวทางการปอ้งกนัโรคระบาด และการจดัหาหน้ากากอนามยัและแอลกอฮอล์เจลสําหรับล้างมือ

ให้แก่พนกังานและบคุคลภายนอก นอกจากนี ้บริษัทยงัส่งเสริมให้พนกังานออกกําลงักายเพ่ือสขุภาพที่ดี โดยได้จดัสถานที่ อปุกรณ์

กีฬา และกิจกรรมต่าง ๆ สําหรับการออกกําลงักาย เช่น โยคะและแอโรบิค เป็นต้น และสง่เสริมเร่ืองความสมัพนัธ์ในครอบครัว โดย

ได้จดัสถานที่และกิจกรรมตา่ง ๆ อาทิ ห้องเด็กเลน่ ห้องสมดุ ห้องให้นมบตุร และกิจกรรมในช่วงปิดเทอม เพ่ือรองรับกรณีที่พนกังาน

มีความจําเป็นต้องนําบตุรหลานมาท่ีทํางาน  

นอกจากนี ้บริษัทได้จดัให้มีเงินช่วยเหลือพนกังานในกรณีต่าง ๆ เช่น การสมรส การคลอดบตุร การอปุสมบท การเสียชีวิตของญาติ

ใกล้ชิด การประสบภัยพิบติัทางธรรมชาติ เป็นต้น ซึ่งในปี 2554 ที่ผ่านมา พนักงานของบริษัทส่วนหนึ่งได้รับความเดือดร้อนจาก

อทุกภยัที่เกิดขึน้ในหลายพืน้ที่ของประเทศไทย บริษัทได้จดัโปรแกรมความช่วยเหลือพนกังานในหลาย ๆ ด้าน เช่น เงินช่วยเหลือค่า

เช่าบ้านและค่าเดินทางกรณีท่ีพนักงานต้องโยกย้ายออกจากท่ีอยู่อาศัยท่ีประสบอุทกภัย การจัดหาโรงแรมใกล้สํานักงานให้กับ

พนักงานและการอนุญาตให้พนักงานและครอบครัวพักอาศัยในสํานักงานในระหว่างท่ีประสบอุทกภัย โดยบริษัทได้จัดอาหาร

สําหรับพนกังานระหวา่งที่พกัอาศยัที่สํานกังานของบริษัทด้วย นอกจากนี ้บริษัทได้จดัเงินกู้ยืมให้แก่พนกังานเพ่ือใช้ในการซ่อมแซม

ที่อยู่อาศยัท่ีได้รับผลกระทบจากอุทกภยั โดยบริษัทได้ดําเนินการดงักล่าวข้างต้นโดยไม่มีการเลือกปฏิบติั และพนักงานทุกระดับ

ได้รับความช่วยเหลืออย่างเหมาะสมและครบถ้วน 

นอกจากนี ้บริษัทได้จัดตัง้หน่วยงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน (HSSE) และกําหนด

นโยบายและหลกัในการปฏิบติัเก่ียวกบัเร่ืองสขุภาพ สวสัดิภาพ ความปลอดภยั และสิ่งแวดล้อม โดยกําหนดและส่งเสริมให้มีการ

ดแูลและรักษาสขุภาพอนามยัที่ดี และจดัให้มีสภาพแวดล้อมในการทํางานท่ีปลอดภยั ซึง่รวมถึงควบคมุภยนัตราย และดําเนินการที่

จําเป็นเพ่ือป้องกนัมิให้เกิดอบุติัเหตแุละโรคภยัจากการทํางาน ทัง้นี ้ตามมาตรฐานท่ีได้รับการยอมรับในนานาประเทศ ในปี 2554 

บริษัทได้จดัให้มีการอบรมด้านความปลอดภยัและสภาพแวดล้อมในการทํางาน (HSSE Workshop) และส่งเสริมวฒันธรรมความ

ปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานในองค์กรผ่านโปรแรมการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านทางสื่ออิเลคทรอนิค (HSSE Virtual 

Learning Program) ให้แก่พนักงานทุกคน ทัง้นี ้เพ่ือสร้างจิตสํานึกและหลักในการปฏิบัติในเร่ืองดังกล่าว รวมทัง้มีการแต่งตัง้

คณะกรรมการความปลอดภยัและสภาพแวดล้อมในการทํางาน ซึง่ประกอบด้วยตวัแทนของพนกังานและผู้บริหารเข้าทํางานร่วมกนั 

โดยทําหน้าท่ีรายงานและเสนอแนวทางการแก้ไขและปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทํางานให้ปลอดภยั และส่งเสริมและสนบัสนนุ
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กิจกรรมด้านความปลอดภยัในการทํางาน โดยมีการประชมุร่วมกนัเป็นประจําทกุเดือน 

อนึ่ง เพ่ือพฒันาและปรับปรุงองค์กรให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของพนกังานได้อย่างแท้จริง บริษัทได้จดัให้พนกังานทํา

แบบสํารวจความคิดเห็นของพนกังานท่ีมีต่อองค์กร (dtac Checkup) ทกุสิน้ปีผ่านช่องทางออนไลน์ โดยแบบสํารวจความคิดเห็น

ดงักล่าวครอบคลมุเร่ืองความคิดเห็นท่ีพนกังานมีต่อหวัหน้างาน ทีมงาน และบริษัท รวมไปถึงแนวทางและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ท่ีจะ

ช่วยพฒันาศกัยภาพของบริษัท ทัง้นี ้พนกังานสามารถแสดงความรู้สกึและความคิดเห็นของตนเองผ่านแบบสํารวจความคิดเห็นได้

อย่างเต็มที่ โดยข้อมลูที่ได้จากการทําแบบสํารวจความคิดเห็นจะถกูเก็บเป็นความลบั 

(3) สิทธิของชมุชน สงัคม และสิ่งแวดล้อม 

บริษัทตระหนักถึงความเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและชุมชน และให้ความสําคัญในเร่ืองความรับผิดชอบต่อชุมชุน สังคม และ

สิ่งแวดล้อม โดยบริษัทได้ริเร่ิม “โครงการทําดีทุกวันจากดีแทค” ซึ่งเน้นการพัฒนากิจกรรมโดยการนําเทคโนโลยีการสื่อสารมา

ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนกลุ่มต่าง ๆ (Enable) เสริมสร้างความปลอดภัยของการให้บริการด้านการสื่อสาร

โทรคมนาคม (Safe) และทําธุรกิจด้วยความห่วงใย ใสใ่จสิ่งแวดล้อม (Climate Change) ภายใต้แนวคิดของการทําดีด้วยเทคโนโลยี 

ทําดีด้วยความรู้ และ ทําดีด้วยใจ  

ในปี 2554 ที่ผ่านมา โครงการทําดีทุกวันจากดีแทคได้จัดทํากิจกรรมในหลากหลายรูปแบบเพ่ือช่วยเหลือชุมชน สังคม และ

สิ่งแวดล้อม โดยได้รับความร่วมมือจากองค์กรตา่ง ๆ ทัง้ภาครัฐและภาคเอกชน ดงันี ้

โครงการทําดีด้วยเทคโนโลยปีระกอบด้วยกิจกรรมช่วยเหลือโดยใช้เทคโนโลยีสื่อสาร เช่น โครงการ *1677 ทางดว่นข้อมลูการเกษตร 

คลงัข้อมูลเกษตรกรไทย บริการส่งข้อมูลและข่าวสารด้านการเกษตรผ่าน SMS MMS และ Video Clip พร้อมให้บริการปรึกษา

ความรู้และแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรผ่านทางโทรศพัท์ และโครงการเฝ้าระวงัโรคระบาดผ่านระบบ SMS และ Google Map ซึ่ง

เป็นระบบเฝา้ระวงัและรายงานโรคระบาดเพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีสาธารณสขุสามารถส่ง SMS รายงานสถานการณ์โรคระบาด เพ่ือให้การ

ประมวลผลภาวะเจ็บป่วยเป็นไปอย่างรวดเร็วและแม่นยํา 

โครงการทําดีด้วยความรู้ประกอบด้วยกิจกรรมช่วยเหลือด้านการศกึษา เช่น มลูนิธิสํานกึรักบ้านเกิด เพ่ือพฒันาผู้ นําชมุชน โดยมอบ

ทนุการศึกษาและอปุกรณ์การเรียนการสอนให้แก่เยาวชน และโครงการป่ันจกัรยานเพ่ือน้องปีท่ี 3 ซึ่งรวมนํา้ใจนกัป่ันจกัรยานร่วม

ป่ันจกัรยานสะสมระยะทางเป็นทนุซือ้จกัรยานใหม่ให้กบัเด็ก ๆ ในพืน้ที่ห่างไกล  

โครงการทําดีด้วยใจประกอบด้วยกิจกรรมด้านการกศุลต่าง ๆ สําหรับเด็ก ชมุชน สงัคม การท่องเท่ียว และสิ่งแวดล้อม เช่น กิจกรรม

ทําดีด้วยใจเพ่ือความสขุ และรอยยิม้ของเด็กไทยครัง้ท่ี 5 ซึง่เป็นโครงการพฒันาคณุภาพชีวิตเด็ก เช่น การสนบัสนนุคา่ใช้จ่ายในการ

ผ่าตัดเด็กปากแหว่งเพดานโหว่ และโครงการทําดีด้วยใจ เพ่ือสิ่งแวดล้อมไทยยั่งยืน ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมเพ่ือรักษาและลด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น กิจกรรมแบตเตอร่ีมีพิษ...คิดก่อนทิง้ (Mobile Battery for Life) ซึง่รณรงค์การทิง้และกําจดัแบตเตอร่ี

อย่างถกูวิธี กิจกรรมพลิกฟืน้ผืนป่าด้วยพระบารมี ซึ่งจดักิจกรรมปลกูป่าและกิจกรรมเพ่ือสิ่งแวดล้อมในทกุภูมิภาคทัว่ประเทศไทย 

และการบรรเทาทกุข์ผู้ประสบมหาอทุกภยั ดีแทคช่วยนํา้ท่วม 2554 (Flood Relief Program 2011) โดยดําเนินมาตรการช่วยเหลือผู้

ประสบอทุกภยัซึง่รวมถึงพนกังาน ลกูค้า คู่ค้า และชมุชน โดยบริษัทได้ร่วมสมทบทนุมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภยั พร้อมเชิญชวน

ลกูค้าของบริษัทส่งข้อความทางโทรศพัท์มือถือเพ่ือร่วมบริจาค จดัทําถงุยงัชีพเพ่ือแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบภยัในช่วงนํา้ท่วมและถงุ

คืนชีพในช่วงนํา้ลด จัดทําอาหารเพ่ือแจกจ่ายให้แก่ผู้ ประสบภัย รวมทัง้ให้บริการเติมเงินฟรี 30 บาท แก่ผู้ประสบอุทกภัยและ

อาสาสมคัร และจดัจดุรับเติมเงินพร้อมโทรศพัท์เคลือ่นท่ีสํารองเพ่ือให้บริการแก่ผู้ประสบภยัโดยไม่คิดคา่ใช้จ่าย 

นอกจากนี ้บริษัทยังให้ความสําคัญด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร โดยบริษัทมีนโยบายในการคุ้มครองและปกป้อง

สิ่งแวดล้อม โดยจะดําเนินการเพ่ือส่งเสริมให้เกิดความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม พฒันาและใช้เทคโนโลยีท่ีเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม

มากยิ่งขึน้ ทัง้นี ้บริษัทได้ดําเนินการเพ่ือลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและควบคมุกิจกรรมท่ีอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่าง

ต่อเน่ือง อาทิ การจดัการของเสียท่ีเกิดขึน้จากการดําเนินงานของบริษัท เช่น การนําแบตเตอร่ีท่ีเสื่อมสภาพจากสถานีฐานไปกําจดั

โดยกระบวนการนํากลบัมาใช้ใหม่ (Recycle) การรณรงค์การใช้พลงังานให้เกิดประโยชน์สงูสดุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลดการปลอ่ย
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ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทัง้ภายในอาคารสํานกังานและสถานีฐาน โดยมีการออกแบบสํานกังานในอาคารจตรัุสจามจรีุให้ประหยดั

พลงังาน การรณรงค์ให้พนักงานใช้ไฟฟ้าอย่างประหยดั และการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร เช่น การประชุมผ่านทาง

อิเลคโทรนิค (E-conference) ซึ่งจะช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์จากการใช้พลังงานเชือ้เพลิงในการเดินทาง 

นอกจากนี ้บริษัทได้ทําการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ภายในสถานีฐานให้เกิดการใช้พลงังานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ ซึ่งกิจกรรม

ดงักลา่วสามารถลดการปลอ่ยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 166,732 ตนั ในปี 2553 

ทัง้นี ้โครงการทําดีทุกวันจากดีแทคได้รับรางวัล Outstanding Corporate Social Responsibility Awards 2011 จากงาน SET 

Awards 2011 ซึ่งตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและวารสารการเงินธนาคารร่วมกนัจดัขึน้ นอกจากนี ้โครงการ *1677 บริการ

ทางดว่นข้อมลูการเกษตร (เฟส 3) และโครงการเฝา้ระวงัโรคระบาดผ่านระบบ SMS และ Google Map จากโครงการทําดีทกุวนัจาก

ดีแทคได้รับรางวลัยอดเยี่ยมประเภทโครงการเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ICT for Sustainable Development Project) จากการ

ประกวดโครงการ ICT Excellence Awards 2010 จดัโดยสมาคมการจดัการธุรกิจแห่งประเทศไทย 

ทัง้นี ้รายละเอียดเก่ียวกับกิจกรรมของโครงการทําดีทุกวันจากดีแทคในปี 2554 แสดงอยู่ในรายงานประจําปี 2555 ของบริษัท

ภายใต้หวัข้อ “ความรับผิดชอบตอ่สงัคม”  

(4) สิทธิของลกูค้า 

บริษัทมีความมุ่งมัน่ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการ รวมทัง้นําเสนอสินค้าและบริการเพ่ือตอบสนองตอ่ความต้องการของ

ลกูค้า ตลอดจนดําเนินการต่าง ๆ เพ่ือให้ลกูค้ามีความมัน่ใจและพึงพอใจในบริการของบริษัท โดยลกูค้าทกุรายจะได้รับการปฏิบติั

อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ด้วยความเคารพและกิริยามารยาทท่ีดี ทัง้นี ้บนหลักการ “Customer Centricity” หรือการให้

ความสําคญัแก่ลกูค้า โดยเน้นเร่ืองการเข้าใจความต้องการของลกูค้า และให้พนกังานทกุคนยึดหลกัการนีใ้นการดําเนินการในเร่ือง

ตา่ง ๆ 

ปัจจบุนั บริษัทได้จดัเตรียมช่องทางบริการเพ่ือรองรับการติดต่อจากลกูค้า กล่าวคือ สํานกังานบริการลกูค้า (Service Center) และ

คอลเซ็นเตอร์ (Call Center) โดยลกูค้าสามารถติดตอ่สอบถามข้อมลู แจ้งทํารายการเปลี่ยนแปลงตา่ง ๆ รวมถึงร้องเรียนปัญหาผ่าน

สํานกังานบริการลกูค้า ซึง่ตัง้อยู่ในทําเลสําคญัในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และต่างจงัหวดั และผ่านคอลเซ็นเตอร์ โทรศพัท์

หมายเลข 1678 ตลอด 24 ชัว่โมง 

นอกจากนี ้บริษัทได้จดัตัง้ “ศนูย์รับเร่ืองร้องเรียน” เพ่ือทําหน้าท่ีดแูลการรับเร่ืองร้องเรียนและแก้ไขปัญหาเร่ืองร้องเรียน โดยไม่คิด

ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ ทัง้นี ้บริษัทได้เผยแพร่รายละเอียดเก่ียวกับหลกัเกณฑ์การรับเร่ืองร้องเรียนทางเว็บไซต์ของบริษัทท่ี 

www.dtac.co.th  

บริษัทมีนโยบายเก่ียวกบัการคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคลของลกูค้า โดยกําหนดให้การดําเนินการเก่ียวกบัข้อมลูสว่นบคุคลต้องกระทํา

ด้วยความระมัดระวังและรอบคอบ การดําเนินการเก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคลให้จํากัดเพียงเท่าท่ีจําเป็นเพ่ือวัตถุประสงค์ในการ

ปฏิบติังาน การดแูลลกูค้าอย่างมีประสิทธิภาพ และการดําเนินกิจกรรมเชิงพาณิชย์ที่เก่ียวข้อง ทัง้นี ้ตามท่ีกฎหมายกําหนด 

(5) สิทธิของคูค้่า 

บริษัทมีนโยบายในการปฏิบติัต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยบริษัทได้กําหนดวิธีการจัดซือ้จัดจ้างท่ีเป็นลายลกัษณ์

อกัษร ง่ายต่อการเข้าใจ และเป็นมาตรฐานเดียวกนั เพ่ือให้คู่ค้าของบริษัทสามารถเช่ือมัน่ในกระบวนการพิจารณาคดัเลือกคู่ค้าของ

บริษัทได้ในทุกกรณี โดยบริษัทจะจัดให้มีการแข่งขันการประกวดราคาทุกครัง้หากเป็นไปได้ ทัง้นี ้การเจรจาตกลงเข้าทําสญัญา

ระหวา่งคูค้่าและบริษัทเป็นไปภายใต้เง่ือนไขทางการค้าทัว่ไป 

บริษัทมีนโยบายให้คู่ค้าของบริษัทปฏิบัติตามหลักในการปฏิบัติสําหรับคู่ค้า (Supplier Code of Conduct) ในเร่ืองต่าง ๆ เช่น 

แรงงาน สขุภาพอนามยั ความปลอดภยั การรักษาความปลอดภยั สิ่งแวดล้อม และการทจุริตคอร์รัปชัน่ โดยกําหนดให้เป็นไปตาม

มาตรฐานเดียวกนักบับริษัท ซึง่เป็นมาตรฐานท่ีได้รับการยอมรับในนานาประเทศ อนึ่ง เพ่ือติดตามตรวจสอบการดําเนินงานของคู่

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


บริษัท โทเท่ิล แอค็เซ็ส คอมมนูิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) สว่นที่ 1 บริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์ 

 ข้อ 8 การจดัการ 

 

หน้า 77 

ค้าตามหลกัในการปฏิบัติสําหรับคู่ค้า บริษัทได้จัดให้มีการเยี่ยมชมสถานท่ีประกอบการของคู่ค้าและส่งแบบสอบถามไปยังคู่ค้า

อย่างสม่ําเสมอ ทัง้นี ้เพ่ือยกระดบัมาตรฐานการประกอบธุรกิจ และเพ่ือสร้างความมัน่คงอย่างยัง่ยืนให้แก่คูค้่าของบริษัท 

นอกจากนี ้บริษัทให้ความสําคัญต่อการเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของคู่ค้าและบุคคลอื่น โดยมีนโยบายให้กรรมการ 

ผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลอื่นใดท่ีกระทําการในนามของบริษัท หลีกเลี่ยงการล่วงละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของคู่ค้า

และบุคคลอื่น ขณะเดียวกัน กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลอื่นใดท่ีกระทําการในนามของบริษัท จะต้องปกป้องและ

ตรวจสอบดแูลทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทเพ่ือประโยชน์ของบริษัท ทัง้นี ้ตามที่กําหนดไว้ในหลกัในการปฏิบติั “จริยธรรมองค์กร 

– ดีแทคธรรมาภิบาล” 

(6) สิทธิของคูแ่ข่ง 

บริษัทส่งเสริมและสนบัสนนุการแข่งขนัท่ีอยู่บนพืน้ฐานของความเป็นธรรมและโดยเปิดเผย และบริษัทจะไม่กระทําการใด ๆ ท่ีเป็น

การฝ่าฝืนหรือขดัต่อกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการแข่งขนัทางการค้า หรือท่ีอาจทําให้เกิดความเสื่อมเสียต่อช่ือเสียงของคู่แข่ง ทัง้นี ้

บริษัทดําเนินการแข่งขนัในตลาดโดยนําเสนอสินค้าและบริการท่ีดีและในราคาท่ีเหมาะสม และบริษัทจะเผชิญกบัคู่แข่งด้วยความ

ซื่อตรงและด้วยความเป็นมืออาชีพ 

นอกจากนี ้บริษัทมีนโยบายตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ และกําหนดห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และบคุคลอื่นใดที่กระทํา

การในนามของบริษัท ให้หรือรับของกํานลัท่ีเป็นเงินหรือสิ่งตอบแทนอื่นใดอนัมิชอบด้วยกฎหมายหรือไม่เหมาะสม เพ่ือให้ได้มาซึ่ง

ความได้เปรียบทางธรุกิจ ทัง้นี ้ตามท่ีกําหนดไว้ในหลกัในการปฏิบติั “จริยธรรมองค์กร – ดีแทคธรรมาภิบาล” 

(7) สิทธิของเจ้าหนี ้

บริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติต่อเจ้าหนีอ้ย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยให้ข้อมลูท่ีถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้แก่เจ้าหนี ้

และยดึมัน่ในการปฏิบติัตามข้อกําหนดและเง่ือนไขของสญัญาที่มีตอ่เจ้าหนีโ้ดยเคร่งครัด  

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

บริษัทปฏิบัติตามข้อกําหนดของสํานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลกัทรัพย์สิงคโปร์เก่ียวกับการ

เปิดเผยข้อมลูท่ีมีสาระสําคญั โดยได้ดําเนินการเปิดเผยข้อมลูทางการเงิน พฒันาการของบริษัท ข้อมลูการประกอบกิจการ ผลการ

ดําเนินงาน และข่าวสารตา่ง ๆ ของบริษัทผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลกัทรัพย์สิงคโปร์ เพ่ือให้

การเปิดเผยข้อมลูเป็นไปอย่างโปร่งใสและเท่าเทียมกนั นอกจากนี ้บริษัทได้จดัให้มีการเปิดเผยข้อมลูทางการเงิน แบบแสดงรายการ

ข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) รายงานประจําปี นโยบายและกิจกรรมเพ่ือสงัคม ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ผ่านทางเว็บไซต์ของ

บริษัทท่ี www.dtac.co.th โดยบริษัทได้ดําเนินการปรับปรุงข้อมลูดงักล่าวให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ําเสมอ นอกจากนี ้บริษัทได้จัด

ประชุมแถลงข้อมลูผลการดําเนินงานในแต่ละไตรมาสให้แก่ผู้ ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ ผู้จัดการกองทุน และผู้ ท่ีสนใจ โดยมี

ผู้บริหารของบริษัทเข้าร่วมประชมุชีแ้จงและตอบข้อซกัถาม 

บริษัทตระหนักดีว่าข้อมลูของบริษัททัง้ท่ีเก่ียวกบัการเงินและท่ีมิใช่การเงินล้วนมีผลต่อการตดัสินใจของผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุทัว่ไป 

ดงันัน้ เพ่ือให้การเปิดเผยข้อมลูท่ีสําคญัเป็นไปอย่างถกูต้อง รวดเร็ว และโปร่งใส บริษัทได้จดัให้มีหน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์เพ่ือทํา

หน้าท่ีในการติดต่อสื่อสารกับผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปอย่างสม่ําเสมอ ทัง้นี ้ผู้ สนใจสามารถติดต่อขอรับข้อมูลของบริษัทจาก

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

อนึ่ง คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทและข้อมลูทางการเงินท่ีปรากฏในรายงานประจําปี ซึง่งบการเงิน

ดงักล่าวจดัทําขึน้ตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย โดยบริษัทได้เลือกใช้นโยบายทางบญัชีท่ีเหมาะสมและใช้

นโยบายทางบญัชีเดียวกนัในแต่ละรอบปีบญัชี ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดแูลรับผิดชอบ

เก่ียวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายในของบริษัท รวมทัง้การเปิดเผยข้อมลูท่ีสําคญัอย่างเพียงพอใน

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน เพ่ือให้มัน่ใจวา่การบนัทกึข้อมลูทางบญัชีมีความถกูต้อง ครบถ้วนและเพียงพอ เพ่ือประโยชน์ของผู้ ถือ

หุ้นและผู้ลงทนุทัว่ไป นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทยงัได้จดัทํารายงานคณะกรรมการบริษัทเพ่ือนําเสนอในรายงานประจําปีตอ่ผู้

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

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของกรรมการ 

(1) โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท 

ปัจจบุนัคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการทัง้หมด 12 ท่าน โดยมีกรรมการซึง่เป็นกรรมการอิสระ 4 ท่าน และกรรมการซึ่ง

เป็นผู้แทนจาก กสท ตามสญัญาร่วมการงาน 1 ท่าน  

ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารมีหน้าท่ีความรับผิดชอบแยกต่างหากจากกนัและไม่ใช่บุคคลเดียวกนั โดยประธาน

กรรมการมาจากการเลือกตัง้ของกรรมการบริษัท ทําหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชมุ โดยควบคมุการประชมุของคณะกรรมการบริษัท

ให้เป็นไปตามระเบียบวาระการประชมุ และสนบัสนนุให้กรรมการทกุท่านมีส่วนรวมในการประชมุ เช่น ตัง้คําถามหรือข้อสงัเกต ให้

คําปรึกษาและให้ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร และสนับสนนุการดําเนินธุรกิจของบริษัท แต่จะไม่ก้าวก่ายในการบริหารจัดการกิจการ

ของบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทําหน้าที่บริหารจดัการกิจการของบริษัท และกํากบัดแูลให้การดําเนินงานของบริษัทเป็นไปตาม

ข้อบงัคบั มติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น มติคณะกรรมการบริษัท นโยบายและแผนการประกอบธุรกิจของบริษัท และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการท่ีมีคณุสมบติั ความรู้ ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์หลากหลาย ทัง้ด้านการเงิน

การบญัชี การบริหารจดัการ กฎหมาย และกิจการโทรคมนาคม โดยกรรมการอิสระของบริษัทมีคณุสมบติัตามข้อกําหนดขัน้ต่ําของ

สํานกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามรายละเอียดซึง่แสดงอยู่ภายใต้หวัข้อ “การจดัการ – กรรมการอิสระ” 

บริษัทมิได้กําหนดวาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการบริษัท และมิได้กําหนดจํานวนบริษัทท่ีกรรมการสามารถดํารงตําแหน่งได้ 

โดยข้อบังคับของบริษัทกําหนดให้กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวน 1 ใน 3 ในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปีทุกครัง้ และ

กรรมการซึ่งพ้นจากตําแหน่งอาจได้รับเลือกตัง้ให้กลบัเข้าดํารงตําแหน่งอีกได้ นอกจากนี ้บริษัทมิได้กําหนดให้ประธานกรรมการ

บริษัทเป็นกรรมการอิสระ เน่ืองจากกิจการโทรคมนาคมเป็นกิจการท่ีมีลกัษณะเฉพาะ มีความซบัซ้อน และมีการกํากับดูแลอย่าง

เข้มงวด บริษัทเห็นว่าประธานกรรมการและกรรมการของบริษัทมีความรู้ ความสามารถ และมีความเข้าใจเป็นอย่างดีถึงลกัษณะ

การประกอบธุรกิจของบริษัท ซึ่งจําเป็นต่อการตดัสินใจเพ่ือประโยชน์สงูสดุของบริษัทและเพ่ือผู้ ถือหุ้นโดยรวม นอกจากนี ้บริษัทมี

ระบบควบคมุภายในที่ดีซึง่สามารถสร้างความเช่ือมัน่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุทัว่ไปได้ 

บริษัทได้แต่งตัง้นางวีระนุช กมลยะบุตร ผู้อํานวยการอาวุโสสายงานกฎหมาย ดํารงตําแหน่งเลขานุการบริษัท เพ่ือทําหน้าท่ีให้

คําแนะนําด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ให้แก่คณะกรรมการบริษัท ดแูลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท และประสานงานให้

มีการปฏิบติัตามมติของคณะกรรมการบริษัท 

(2) บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นชอบในวิสยัทศัน์ กลยทุธ์ ทิศทางและนโยบายในการดําเนินงาน แผนการประกอบธุรกิจ และ

งบประมาณประจําปีของบริษัท และกํากบัดแูลให้ฝ่ายจดัการดําเนินการให้เป็นไปตามนโยบายและแผนการประกอบธุรกิจท่ีกําหนด

ไว้ภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย วตัถปุระสงค์และข้อบงัคบัของบริษัท และมติของคณะกรรมการบริษัทและท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น โดย

คํานึงถึงผลประโยชน์สงูสดุของบริษัทและผู้ มีส่วนได้เสียเป็นสําคญั ทัง้นี ้เพ่ือสร้างความมัน่คงอย่างยัง่ยืนให้แก่บริษัท และเพ่ือเพ่ิม

มลูค่าให้แก่ผู้ ถือหุ้นในระยะยาว รายละเอียดเก่ียวกบัอํานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทแสดงอยู่ภายใต้

หวัข้อ “การจดัการ – คณะกรรมการบริษัท” 

คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมให้มีการจดัทํานโยบายการกํากบัดแูลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทัง้นี ้บริษัท

ได้จัดทําหลักในการปฏิบัติ “จริยธรรมองค์กร – ดีแทคธรรมาภิบาล” ซึ่งใช้บังคับกับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท 

ตลอดจนบคุคลอื่น ๆ ท่ีกระทําการในนามของบริษัท โดยเร่ิมใช้บงัคบัตัง้แต่ปี 2549 และมีการปรับปรุงแก้ไขเร่ือยมา โดยครอบคลมุ

เร่ืองต่าง ๆ เช่น สิทธิมนุษยชน แรงงาน สขุภาพอนามยั ความปลอดภยั การรักษาความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม ความขดัแย้งทาง

ผลประโยชน์ การใช้ข้อมลูภายใน การทจุริตคอร์รัปชัน่ การควบคมุภายใน และการเปิดเผยข้อมลู เป็นต้น ทัง้นี ้บริษัทได้เสริมสร้าง

ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัหลกัในการปฏิบติัอย่างต่อเน่ือง อาทิ จดัการบรรยายในการปฐมนิเทศสําหรับพนกังานใหม่ และจดัการ
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อบรมในเร่ืองดงักลา่วเป็นครัง้คราวไป  

คณะกรรมการบริษัทกํากบัดแูลให้มีการปฏิบติัตามข้อกําหนดเก่ียวกับขัน้ตอนการดําเนินการและการเปิดเผยข้อมลูของรายการท่ี

อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์ของสํานกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงาน

กํากบัดแูลท่ีเก่ียวข้อง โดยได้แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือทําหน้าท่ีพิจารณาและอนมุติั และให้ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ี

อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนี ้บริษัทได้กําหนดระเบียบปฏิบติัและจดัทําขอบเขตของธุรกรรมกบับุคคลท่ีมีส่วนได้

เสีย (General Mandate for Interested Person Transactions) โดยกําหนดประเภทและขัน้ตอนการอนุมัติรายการท่ีอาจมีความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งเป็นรายการท่ีบริษัทกระทําเป็นปกติในการประกอบธุรกิจ โดยบริษัทจะเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ น

พิจารณาอนุมติัขอบเขตของธุรกรรมกบับุคคลท่ีมีส่วนได้เสียดงักล่าวในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นเป็นประจําทกุปี ทัง้นี ้กรรมการ

และผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสีย รวมถึงบคุคลท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองดงักลา่ว 

คณะกรรมการบริษัทได้จดัให้มีการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษัททัง้คณะ (Evaluation on the Performance 

of the Board of Directors) และการประเมินผลการปฎิบัติงานของกรรมการเป็นรายบุคคล (Director Self Assessment) เป็น

ประจําทกุปี เพ่ือเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละท่านแสดงความคิดเห็นต่อผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการทัง้คณะโดยรวม และ

เพ่ือช่วยให้ได้มีการพิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหาและอปุสรรคตา่ง ๆ ในการปฏิบติังานในระหวา่งปีท่ีผ่านมา 

(3) การประชมุคณะกรรมการบริษัท 

การประชมุคณะกรรมการบริษัทจดัขึน้อย่างน้อยทกุไตรมาส โดยบริษัทจะแจ้งกําหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้กรรมการ

ทราบล่วงหน้า เพ่ือให้กรรมการสามารถจดัเวลาและเข้าร่วมประชุมได้อย่างพร้อมเพรียงกนั ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท มี

การกําหนดวาระการประชมุท่ีชดัเจน โดยบริษัทจะจดัสง่หนงัสือเชิญประชมุและเอกสารประกอบการประชมุให้แก่กรรมการลว่งหน้า

ไม่น้อยกว่า 7 วนั เพ่ือให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมลูอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมการประชุม การประชุมแต่ละครัง้ใช้เวลาไม่ต่ํา

กว่า 2 ชั่วโมง โดยมีผู้บริหารระดบัสงูเข้าร่วมการประชุมเพ่ือชีแ้จงรายละเอียดและตอบข้อซกัถามของคณะกรรมการบริษัท ทัง้นี ้

ประธานกรรมการเปิดโอกาสให้กรรมการทกุท่านได้แสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผยก่อนการลงคะแนน และสรุปมติของท่ีประชมุใน

แต่ละวาระการประชุม กรรมการท่ีมีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและจะต้องออกจากการ

ประชมุในระหวา่งการพิจารณาวาระนัน้ ๆ 

บริษัทจดัทําบนัทึกรายงานการประชมุเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยจดัเก็บต้นฉบบัร่วมกบัหนงัสือเชิญประชมุและเอกสารประกอบการ

ประชมุ และจดัเก็บสําเนาในรูปแบบอิเลค็โทรนิค เพ่ือความสะดวกสําหรับกรรมการและผู้ ท่ีเก่ียวข้องในการตรวจสอบ 

ในปี 2554 บริษัทได้จดัประชมุคณะกรรมการบริษัทรวม 7 ครัง้ โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชมุดงันี ้

ชื่อ-นามสกุล ตาํแหน่ง 
วันที่แต่งตัง้ 

ครัง้แรก 
วันที่แต่งตัง้ 
ครัง้สุดท้าย 

การเข้าร่วมประชุม 

นายบญุชยั เบญจรงคกลุ ประธานกรรมการ 29 ตลุาคม 2533 27 เมษายน 2553 7 

นายซิคเว ่เบรคเก้ รองประธานกรรมการ 8 กมุภาพนัธ์ 2549 21 เมษายน 2554 3 

นายคนทุ บอร์เก้น(1) กรรมการ 8 กมุภาพนัธ์ 2549 27 เมษายน 2553 4 

นายจลุจิตต์ บณุยเกต ุ กรรมการอิสระ 6 มีนาคม 2543 21 เมษายน 2554 7 

นายสตีเฟ่น วดูรุฟ ฟอร์ดแฮม กรรมการอิสระ 17 พฤศจิกายน 2549 27 เมษายน 2553 3 

นายสนุทร โภคาชยัพฒัน์ กรรมการอิสระ 6 มีนาคม 2543 30 เมษายน 2552 7 

นายสมพล จนัทร์ประเสริฐ กรรมการ 6 มิถนุายน 2549 21 เมษายน 2554 3 

นายทอเร่ จอห์นเซ่น(2) กรรมการ 19 สิงหาคม 2551 30 เมษายน 2552 2 

นายคนทุ สนอร์เร่ บคั คอร์เนเลสเซน(3) กรรมการ 12 ธนัวาคม 2550 21 เมษายน 2554 1 

นายชาร์ลส์ เทอเร็นซ์ วดูเวิร์ธ(4) กรรมการ 23 กนัยายน 2552 27 เมษายน 2553 2 

นายกนุน่าร์ โจฮนั เบอร์เทลเซน่ กรรมการ 27 เมษายน 2553 27 เมษายน 2553 6 
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ชื่อ-นามสกุล ตาํแหน่ง 
วันที่แต่งตัง้ 

ครัง้แรก 
วันที่แต่งตัง้ 
ครัง้สุดท้าย 

การเข้าร่วมประชุม 

นางฮิลเด เมอเรท ทอนน์(5) กรรมการ 23 สิงหาคม 2553 23 สิงหาคม 2553 4 

นายจอน ทราวิส เอ็ดดี ้(6) กรรมการ 21 เมษายน 2554 21 เมษายน 2554 5 

นายลาส์ เอริค เทลแมนน์(7) กรรมการ 20 กรกฎาคม 2554 20 กรกฎาคม 2554 2 

นางชนญัญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์(8) กรรมการอิสระ 5 กนัยายน 2554 5 กนัยายน 2554 1 

นายฮากนุ บรัวเซ็ท เชิร์ล(9) กรรมการ 5 กนัยายน 2554 5 กนัยายน 2554 2 

นายมอร์เต็น เต็งส์(10) กรรมการ 21 ตลุาคม 2554 21 ตลุาคม 2554 1 

หมายเหตุ 

(1) นายคนทุ บอร์เก้น ลาออกจากการเป็นกรรมการเมื่อวนัที่ 5 กนัยายน 2554 

(2) นายทอเร่ จอห์นเซน่ ลาออกจากการเป็นกรรมการเมื่อวนัที่ 28 กมุภาพนัธ์ 2554 

(3) นายคนทุ สนอร์เร่ บคั คอร์เนเลสเซน ลาออกจากการเป็นกรรมการเมื่อวนัที่ 20 กรกฎาคม 2554 

(4) นายชาร์ลส์ เทอเร็นซ์ วดูเวิร์ธ ลาออกจากการเป็นกรรมการเมื่อวนัที่ 5 กนัยายน 2554 

(5) นางฮิลเด เมอเรท ทอนน์ ลาออกจากการเป็นกรรมการเมื่อวนัที่ 21 ตลุาคม 2554 

(6) นายจอน ทราวิส เอ็ดดี ้เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการตามมติที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2554 เมื่อวนัที่ 21 เมษายน 2554 

(7) นายลาส์ เอริค เทลแมนน์ เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการตามมติคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 4/2554 เมื่อวนัที่ 20 กรกฎาคม 2554 แทน

นายคนทุ สนอร์เร่ บคั คอร์เนเลสเซน 

(8) นางชนัญญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์ เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการตามมติคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 5/2554 เมื่อวนัที่ 5 กันยายน 2554 แทน

นายคนทุ บอร์เก้น 

(9) นายฮากุน บรัวเซ็ท เชิร์ล เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการตามมติคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 5/2554 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2554 แทน 

นายชาร์ลส์ เทอเร็นซ์ วดูเวิร์ธ 

(10) นายมอร์เต็น เต็งส์ เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการตามมติคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 6/2554 เมื่อวนัที่ 21 ตุลาคม 2554 แทนนางฮิลเด  

เมอเรท ทอนน์ 

(4) คณะกรรมการชดุย่อย 

คณะกรรมการบริษัทได้จดัตัง้คณะกรรมการชดุย่อยเพ่ือทําหน้าท่ีแทนคณะกรรมการบริษัท ดงันี ้

คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการสอบทานกระบวนการรายงานทางการเงิน

ของบริษัท ระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายใน การปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

พิจารณาและคดัเลือกผู้สอบบญัชีของบริษัท และสอบทานรายการท่ีเก่ียวโยงกัน ธุรกรรมของผู้ มีส่วนได้เสีย หรือรายการท่ีอาจมี

ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ เป็นต้น รายละเอียดเก่ียวกบัหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบแสดงอยู่ภายใต้

หวัข้อ “การจดัการ – คณะกรรมการตรวจสอบ” 

อนึ่ง ในการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัการพิจารณาและคดัเลือกผู้สอบบญัชีของบริษัทนัน้ คณะกรรมการ

ตรวจสอบจะพิจารณาคดัเลือกผู้สอบบญัชีตามเกณฑ์การประเมินผลของบริษัท ซึ่งประกอบด้วยประสบการณ์ ผลการดําเนินงาน 

ความรู้ความเข้าใจในธุรกิจโทรคมนาคม และความเช่ียวชาญในการสอบบญัชีของบริษัทโทรคมนาคม รวมถึงความเป็นอิสระในการ

ดําเนินงานของผู้สอบบญัชีในปีท่ีผ่านมา เพ่ือนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นในการพิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบ

บญัชี โดยในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2554 ซึ่งจัดขึน้เม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2554 นางก่ิงกาญจน์ อศัวรังสฤษฎ์ ผู้สอบ

บญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4496 นายโสภณ เพ่ิมศิริวลัลภ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 3182 นางสาวรุ้งนภา เลิศสวุรรณ

กลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 3516 และนางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4521 ผู้สอบ
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บัญชีจากบริษัท สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด ได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ทัง้นี ้นางก่ิง

กาญจน์ อศัวรังสฤษฎ์ เป็นผู้ รับผิดชอบในการตรวจสอบบญัชีของบริษัทและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทสําหรับปีสิน้สดุ

วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 โดยได้รับการแต่งตัง้ครัง้แรกในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2553 เม่ือวนัที่ 27 เมษายน 2553 อนึ่ง 

บริษัทไม่มีคา่ใช้จ่ายที่ได้จ่ายให้แก่ผู้สอบบญัชี ซึง่ไม่เก่ียวข้องกบังานตรวจสอบบญัชีในปี 2554 

ในการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัการสอบทานระบบการควบคมุภายในและระบบการตรวจสอบภายในนัน้ 

คณะกรรมการตรวจสอบจะนดัประชมุกบัผู้สอบบญัชีของบริษัทตามลําพงัโดยไม่มีผู้บริหารของบริษัทเข้าร่วมประชมุด้วยอย่างน้อย

ปีละ 1 ครัง้ นอกจากนี ้ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเห็นว่าจําเป็นและเห็นสมควร คณะกรรมการตรวจสอบอาจขอคํา

ชีแ้จงและความเห็นจากหน่วยงานตรวจสอบภายใน (Internal Audit Unit) และผู้สอบบัญชีของบริษัทเก่ียวกับรายละเอียดด้าน

การเงินและบญัชีเพ่ือให้การทําหน้าท่ีเป็นไปอย่างสมบรูณ์ยิ่งขึน้ 

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจะจดัขึน้โดยเฉลี่ยเดือนละ 1 ครัง้ โดยในปี 2554 บริษัทได้จดัประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ

รวม 12 ครัง้ และมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมดงันี ้นายจุลจิตต์ บุณยเกต ุ12 ครัง้ นายสนุทร โภคาชัยพฒัน์ 12 ครัง้ และ

นายสตีเฟ่น วดูรุฟ ฟอร์ดแฮม 11 ครัง้ 

คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน  

คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการ 5 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระ 3 ท่าน และกรรมการท่ีไม่ใช่ผู้บริหาร 2 ท่าน 

มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการพิจารณาให้คําแนะนําเก่ียวกบัค่าตอบแทนสําหรับประธานกรรมการและกรรมการอื่น ๆ พิจารณาอนมุติั

ค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และพิจารณาความถกูต้องและเหมาะสมของนโยบายค่าตอบแทน เป็นต้น รายละเอียด

เก่ียวกับหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนแสดงอยู่ภายใต้หัวข้อ “การจัดการ – คณะกรรมการ

กําหนดคา่ตอบแทน” 

อนึ่ง ในการกําหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย (ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบและ

คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน) นัน้ คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาทบทวนโครงสร้างค่าตอบแทนทุก ๆ 3 ปี 

และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาและอนุมัติ โดยคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนจะ

คํานึงถึงปัจจัยต่าง ๆ หลายประการ เช่น ธุรกิจและผลประกอบการของบริษัท บรรทัดฐานของตลาดและอุตสาหกรรม สภาวะ

เศรษฐกิจ ตลอดจนหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุย่อย เป็นต้น ในการประชุมสามญัผู้

ถือหุ้นประจําปี 2554 ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุติัค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยสําหรับปี 2554 

เป็นจํานวนไม่เกิน 7,600,000 บาท เท่ากบัปีท่ีผ่านมา โดยประกอบด้วยคา่ตอบแทนรายเดือน เบีย้ประชมุ และโบนสั มีรายละเอียด

ดงันี ้

 ค่าตอบแทนรายเดือน เบีย้ประชุม 

ประธานกรรมการ 215,000 - 

กรรมการอิสระ 53,750 32,250 

กรรมการ (ผู้แทนจาก กสท) - 16,125 

ประธานกรรมการตรวจสอบ - 26,875 

กรรมการตรวจสอบ - 21,500 

ประธานกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน - 13,438 

กรรมการกําหนดค่าตอบแทน - 10,750 

ทัง้นี ้กรรมการท่านอื่น ๆ ไม่ได้รับคา่ตอบแทนข้างต้น 

ในการพิจารณาคา่ตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนจะพิจารณาจากผลการดําเนินงานของ

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารในปีท่ีผ่านมา โดยประเมินตามดชันีชีว้ดั (Key Performance Indicators) ที่กําหนดไว้ ซึง่ในแต่ละหมวดมี
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การให้นํา้หนกัที่แตกตา่งกนั 

การประชุมคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนจะจัดขึน้อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยในปี 2554 บริษัทได้จัดประชุมคณะกรรมการ

กําหนดคา่ตอบแทนรวม 2 ครัง้ และมีกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนเข้าร่วมประชมุครบทกุครัง้ 

(5) การพฒันากรรมการและผู้บริหาร 

ในการแต่งตัง้กรรมการใหม่ บริษัทจะจดัเตรียมข้อมลูท่ีสําคญัเก่ียวกบัการดําเนินธุรกิจของบริษัทให้แก่กรรมการตามความต้องการ

ของกรรมการท่านนัน้ ๆ เพ่ือให้กรรมการท่ีได้รับการแต่งตัง้ใหม่มีความคุ้ นเคยกับธุรกิจและการกํากับดูแลกิจการของบริษัท 

นอกจากนี ้บริษัทยังส่งเสริมให้กรรมการบริษัทเข้าร่วมอบรมในหลกัสูตรท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติหน้าท่ีของกรรมการซึ่งจัดโดย

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทยและสถาบนัผู้ เช่ียวชาญอื่น ๆ โดยบริษัทจะแจ้งให้กรรมการทราบเก่ียวกบัหลกัสตูรการ

ฝึกอบรมตา่ง ๆ ซึง่จะเป็นประโยชน์กบักรรมการในการปฏิบติัหน้าท่ีในฐานะกรรมการบริษัทได้ดียิ่งขึน้ ปัจจบุนับริษัทมีกรรมการเข้า

รับการฝึกอบรมในหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยจํานวน 5 ท่าน รายละเอียดเก่ียวกับประวัติและ

ประสบการณ์ของกรรมการบริษัทแสดงอยู่ในเอกสารแนบ 1 - รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผู้บริหาร และผู้ มีอํานาจควบคมุ  

บริษัทมีการประเมินผลงานและทักษะของผู้บริหารอย่างสม่ําเสมอ โดยผลจากการประเมินจะถูกนําไปใช้ในการจัดทําแผนการ

พฒันาของผู้บริหารแต่ละราย นอกจากนี ้การจดัทําแผนการสืบทอดสําหรับตําแหน่งงานที่มีความสําคญัตอ่องค์กรเป็นสว่นหนึ่งของ

การประเมินนีด้้วย 

อนึ่ง ในการพัฒนาผู้บริหาร บริษัทได้จัดให้มีหลักสูตรการฝึกอบรมต่าง ๆ ทัง้ภายในและภายนอกบริษัท รายละเอียดเก่ียวกับ

นโยบายการพฒันาทรัพยากรบคุคลแสดงอยู่ภายใต้หวัข้อ “การจดัการ – นโยบายการพฒันาทรัพยากรบคุคล” 

8.5 การใช้ข้อมูลภายใน 

บริษัทได้กําหนดนโยบายและหลกัในการปฏิบติัสําหรับการดําเนินการเก่ียวกบัข้อมลู เพ่ือป้องกนัการใช้ข้อมลูภายในเพ่ือประโยชน์

สว่นตนหรือผู้อื่นในทางมิชอบ โดยกําหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบในการปอ้งกนัมิให้บคุคล

ที่ไม่ได้รับอนญุาตได้รับข้อมลูที่มิได้เปิดเผยตอ่สาธารณชน และปอ้งกนัมิให้มีการเปิดเผยข้อมลูที่มิได้เปิดเผยตอ่สาธารณชน ซึง่อาจ

ส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นและตราสารทางการเงินอื่น ๆ ของบริษัทก่อนท่ีบริษัทจะได้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวผ่านระบบข้อมูลของ

ตลาดหลกัทรัพย์ หรือในขณะท่ีข้อมลูดงักล่าวยงัมีผลกระทบต่อราคา และห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนกังานของบริษัทซือ้

ขายหุ้นหรือตราสารทางการเงินก่อนที่ข้อมลูดงักลา่วจะเปิดเผยตอ่สาธารณชน หรือในขณะที่ข้อมลูดงักลา่วยงัมีผลกระทบตอ่ราคา 

ทัง้นี ้บริษัทได้กําหนดนโยบายเก่ียวกบัการซือ้ขายหลกัทรัพย์สําหรับกรรมการและผู้บริหารของบริษัท โดยกําหนดห้ามมิให้กรรมการ

และผู้บริหารซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทในช่วงเวลา 1 เดือนก่อนวนัประกาศผลการดําเนินงานของบริษัทในแต่ละไตรมาสจนถึงวนั

ถดัจากวนัประกาศผลการดําเนินงานของบริษัทต่อสาธารณชน หรือซือ้ขายหลกัทรัพย์เพ่ือการเก็งกําไรในระยะสัน้ ทัง้นี ้กรรมการ

และผู้บริหารของบริษัทจะต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงการได้มาหรือการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัท (รวมถึงการถือ

ครองหลักทรัพย์ของคู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ) ภายใน 24 ชั่วโมงนับจากวันที่มีการได้มาหรือมีการเปลี่ยนแปลง

ดงักลา่ว 

นอกจากนี ้บริษัทได้กําหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทรายงานการมีสว่นได้เสียของตนและบคุคลท่ีมีความเก่ียวข้อง ซึง่เป็น

ส่วนได้เสียท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารจดัการของบริษัทหรือบริษัทย่อยภายใน 15 วนัก่อนวนัสิน้ปีปฏิทินของทกุ ๆ ปี และภายใน 15 

วนันับจากวันท่ีมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย ทัง้นี ้เพ่ือประโยชน์ในการติดตามดูแลและดําเนินการตามข้อกําหนด

เก่ียวกบัการทํารายการที่เก่ียวโยงกนัซึง่เป็นรายการที่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

บริษัทได้จดัให้มีการเผยแพร่หลกัในการปฏิบติัสําหรับการดําเนินการเก่ียวกบัข้อมลูทางเว็บไซต์ของบริษัทท่ี www.dtac.co.th และ

ระบบสื่อสารภายในของบริษัท (Intranet) 

http://www.dtac.co.th/
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8.6 บุคลากร 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีพนกังาน (เฉพาะพนกังานท่ีรับอตัราค่าจ้างเป็นเงินเดือนประจํา) จํานวนทัง้สิน้ 5,583 คน โดยแบ่ง

ตามสายงานหลกัได้ดงันี ้

สายงาน จาํนวนพนักงาน (คน) 

กลุม่กิจการองค์กร 106 

กลุม่ลกูค้า 3,353 

กลุม่การเงินและบญัชี 228 

กลุม่การตลาด 500 

Office of CEO 5 

กลุม่ People 116 

กลุม่กลยทุธ์ 3 

กลุม่เทคโนโลย ี 1,272 

รวม 5,583 

ค่าตอบแทนรวมของพนักงานในปี 2554 ประกอบด้วยเงินเดือนและโบนัส เป็นเงินจํานวนทัง้สิน้ 3,277,598,620.03 บาท และเงิน

สมทบเข้ากองทนุสํารองเลีย้งชีพเป็นเงินจํานวนทัง้สิน้ 93,420,437.05 บาท 

นโยบายการพฒันาทรัพยากรบุคคล 

บริษัทมีนโยบายท่ีจะพฒันาศกัยภาพ ความรู้ ความสามารถ และคณุภาพของพนกังานอย่างต่อเน่ือง เพราะบริษัทตระหนกัเสมอว่า

บคุลากรเป็นทรัพยากรท่ีมีคณุคา่ และเป็นรากฐานของความสําเร็จ ดงันัน้ บริษัทจงึมุ่งมัน่ที่จะพฒันาและปรับตนเองให้เป็น “องค์กร

แห่งการพฒันาและเรียนรู้” โดยผสมผสานทัง้ความรู้ ทักษะ ความสามารถ ตลอดจนปลกูฝังวฒันธรรมและจริยธรรมขององค์กร

ควบคู่กนัไป ทัง้นี ้เพ่ือให้สอดคล้องกับกลยทุธ์และแนวทางในการดําเนินธุรกิจของบริษัท และเพ่ือให้บริษัทสามารถตอบสนองต่อ

การพฒันาและความก้าวหน้าของกิจการโทรคมนาคม และความต้องการของลกูค้าได้เป็นอย่างดี บริษัทได้จดัรูปแบบการเรียนรู้และ

การพฒันาท่ีเหมาะสม ดงันี ้

การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์และการลงมือทํางานจริง (Experience) 

บริษัทส่งเสริมและจดัให้พนกังานได้เรียนรู้จากการลงมือทําจริง (On the Job Training) ทัง้นี ้เพ่ือให้เกิดการสอนงานและถ่ายทอด

ความรู้ในงานท่ีรับผิดชอบ นอกจากนี ้บริษัทสนับสนุนให้พนกังานกล้าลองและกล้าทําในสิ่งใหม่ ๆ และเรียนรู้จากความผิดพลาด 

เพ่ือจะได้เห็นข้อบกพร่อง ปัญหา และการแก้ไขปัญหา อนัจะนําไปสูก่ารพฒันาตนเองอย่างแท้จริง 

การพฒันาโดยการแลกเปลีย่นความคิดเห็น (Evaluation) 

บริษัทส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ผู้ บังคับบัญชา รวมถึงเพ่ือนร่วมงาน เป็นผู้ แนะนํา (Coaching) และ/หรือให้คําปรึกษา 

(Consulting) เพ่ือให้ผู้บงัคบับญัชาและพนกังานได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ติชม และให้คําแนะนําในการทํางานร่วมกนั โดยอาศยั

ช่วงเวลาของการทํางานทัว่ไป และในช่วงของการประเมินผลการปฏิบติังาน ซึง่จะจดัให้มีขึน้ปีละ 2 ครัง้ 

การพฒันาโดยการศึกษาหาความรู้และอบรมเพ่ิมเติม (Education)  

บริษัทจดัให้มีหลกัสตูรการฝึกอบรมท่ีเรียกวา่ “dtac school” ซึง่เปิดโอกาสให้พนกังานเลือกเข้ารับการฝึกอบรมในหลกัสตูรท่ีจําเป็น

ตอ่การทํางาน หรือในหลกัสตูรท่ีตนสนใจ ดงันี ้

– หลกัสตูรพืน้ฐาน ซึง่เป็นหลกัสตูรบงัคบัสําหรับพนกังานทกุคน เช่น การปฐมนิเทศสําหรับพนกังานใหม่ การปลกูฝังวฒันธรรม

องค์กรและจริยธรรมองค์กร และการพัฒนาความเป็นผู้ นํา เป็นต้น โดยบริษัทจัดให้มีการอบรมพัฒนาและมีกิจกรรมอย่าง

ตอ่เน่ือง เพ่ือสง่เสริมให้พนกังานของบริษัทมีการปฏิบติังานท่ีสอดคล้องกบัวฒันธรรมและจริยธรรมขององค์กร 
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– หลกัสตูรทัว่ไป สําหรับพฒันาศกัยภาพของพนกังานในแตล่ะระดบั ได้แก่ พนกังานระดบัปฏิบติังาน ผู้บริหารระดบัต้น ผู้บริหาร

ระดบักลาง และผู้บริหารระดบัสงู เช่น หลกัสตูรด้านการติดตอ่สื่อสาร การบริหารจดัการและวางแผน การเงิน ทรัพยากรบคุคล 

ทกัษะภาษาองักฤษ ทกัษะด้านคอมพิวเตอร์ และความรู้ในธุรกิจ เป็นต้น โดยเปิดโอกาสให้พนกังานเลือกเข้ารับการฝึกอบรม

ได้ตามความเหมาะสมและจําเป็นตอ่การปฏิบติังาน โดยผ่านความเห็นชอบของผู้บงัคบับญัชา 

– หลกัสตูรเฉพาะทาง เพ่ือพฒันาและยกระดบัความรู้ความสามารถเฉพาะด้านท่ีเก่ียวข้องโดยตรงตอ่หน้าที่และความรับผิดชอบ

ของพนักงานและผู้ บริหารในแต่ละฝ่าย ซึ่งรวมถึงการฝึกอบรมทางด้านทักษะการบริหารจัดการระดับสูง การพัฒนา

ประสิทธิภาพและขัน้ตอนในการทํางานและการบริการ การพัฒนาความสัมพันธ์ท่ียั่งยืนกับลูกค้า ตลอดจนความเข้าใจ

เก่ียวกบัสินค้าและบริการตา่ง ๆ ของบริษัท รวมทัง้สินค้าและบริการใหม่ ๆ ที่มีการเสนอขายในตลาดโทรศพัท์เคลื่อนท่ี 

นอกจากนี ้บริษัทยังสนับสนุนให้พนักงานและผู้บริหารได้เข้ารับการฝึกอบรมกับสถาบนัผู้ เช่ียวชาญภายนอก เพ่ือพัฒนาความรู้

ความสามารถเฉพาะด้านท่ีเก่ียวข้องกบัการทํางานและหน้าท่ีความรับผิดชอบของแต่ละบุคคล และเพ่ือให้พนักงานและผู้บริหาร

ของบริษัทสามารถนําความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับมาประยุกต์ใช้ในการทํางานและเพ่ือให้เกิดความเหมาะสมกับการ

เปลี่ยนแปลงของธุรกิจที่เกิดขึน้ในปัจจบุนัและอนาคต 

อนึ่ง ในปี 2554 บริษัทได้จดัสรรงบประมาณด้านการพฒันาบุคลากรเป็นจํานวนทัง้สิน้ 40.4 ล้านบาท และมีพนกังานเข้าร่วมการ

ฝึกอบรมทัง้สิน้ประมาณร้อยละ 47.4 ของจํานวนพนกังานทัง้หมด 
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9 การควบคุมภายใน 

ระบบการควบคมุภายในคือกระบวนการท่ีกํากบัดแูลโดยคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหาร และเจ้าหน้าที่ท่ีเก่ียวข้องเพ่ือให้มัน่ใจว่า

บริษัทได้บรรลวุตัถปุระสงค์ดงัตอ่ไปนี ้

- การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 

- การปอ้งกนัทรัพย์สินของบริษัท 

- การรับรองความน่าเช่ือถือของรายงานทางการเงิน และ 

- การปฏิบติัตามนโยบายการกํากบัดแูลกิจการของบริษัท กฎหมายและข้อบงัคบัที่เก่ียวข้อง 

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือทําหน้าที่ดแูลและรับผิดชอบการจดัทํารายงานทางการเงินและขัน้ตอน

การควบคุมภายใน คณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 1/2555 ซึ่งจัดขึน้เม่ือวนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ 2555 

รับทราบความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในของบริษัท โดยคณะกรรมการ

ตรวจสอบเห็นด้วยกบัความเห็นของผู้สอบบญัชีว่าระบบการควบคมุภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสมต่อการดําเนิน

ธุรกิจของบริษัท และสามารถป้องกนัทรัพย์สินของบริษัทจากการที่ฝ่ายบริหารนําไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอํานาจ ทัง้นี ้ผู้สอบ

บัญชีไม่พบข้อบกพร่องท่ีสําคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทัง้การกระทําท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบต่อการจัดทํารายงาน

ทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย 

อนึ่ง ในการรับรองความน่าเช่ือถือของรายงานทางการเงิน บริษัทได้จดัให้มีขัน้ตอนการควบคมุภายในในการจดัทํารายงานทางการ

เงิน (Internal Control over Financial Reporting หรือ ICFR) เพ่ือให้มัน่ใจได้ว่างบการเงินของบริษัทมีความน่าเช่ือถือ และตรวจ

พบและแก้ไขข้อผิดพลาดและความผิดปกติตา่ง ๆ ที่อาจมีนยัสําคญัตอ่งบการเงินภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม 

ระบบการควบคมุภายในประกอบไปด้วย 5 สว่นที่เก่ียวข้องกนัซึง่กําหนดขึน้เพ่ือให้มัน่ใจได้ว่าบริษัทสามารถบรรลวุตัถปุระสงค์ของ

การควบคมุภายในได้ รายละเอียดของแตล่ะสว่นมีดงัตอ่ไปนี ้

(1) สภาพแวดล้อมภายในองค์กร  

บริษัทมีการจดัโครงสร้างองค์กรที่เอือ้อํานวยตอ่การบริหารงานของฝ่ายบริหารและการปฏิบติังานของพนกังานอย่างมีประสิทธิภาพ 

และมีการกําหนดเป้าหมายการดําเนินธุรกิจที่ชดัเจนและเหมาะสม โดยคํานึงถึงความเป็นไปได้ของเป้าหมายที่กําหนด และจดัให้มี

การสื่อสารเปา้หมายดงักลา่วไปยงัพนกังานอย่างน้อยปีละครัง้ เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบติังานของพนกังาน 

ฝ่ายบริหารและพนกังานได้รับมอบอํานาจและความรับผิดชอบท่ีเหมาะสมผ่าน Corporate Authority Index ท่ีได้รับการอนมุติัจาก

คณะกรรมการบริษัท 

บริษัทมีหลกัในการปฏิบติั “จริยธรรมองค์กร – ดีแทคธรรมาภิบาล” (Codes of Conduct) ซึง่ครอบคลมุข้อกําหนดห้ามฝ่ายบริหาร

และพนักงานปฏิบัติตนในลกัษณะท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท แนวทางการปฏิบัติต่อผู้ มีส่วนได้เสีย 

ตา่ง ๆ ทัง้ภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงการปฏิบติัตอ่พนกังาน ลกูค้า คูค้่า คู่แข่ง และหน่วยงานราชการ สิ่งแวดล้อม ทรัพย์สิน 

การควบคุมภายใน บญัชี การรายงานและการเปิดเผยข้อมลู และการดําเนินการเก่ียวกบัข้อมลูและการปกป้องข้อมลูส่วนบุคคล 

โดยพนกังานสามารถปรึกษาหรือแจ้งเหตกุารฝ่าฝืนหลกัในการปฏิบติัต่อหวัหน้าผู้แทนพนกังาน (Compliance Manager) โดยตรง 

ทัง้นี ้การกําหนดนโยบายและจดัให้มีหลกัในการปฏิบติัดงักล่าวอยู่บนพืน้ฐานท่ีคํานึงถึงความเป็นธรรมต่อผู้ มีส่วนได้เสีย และเพ่ือ

ประโยชน์ของบริษัทในระยะยาว  

บริษัทได้จัดตัง้ “หน่วยงานกํากับดูแลและควบคุมภายใน” (Governance and Internal Control Unit) เพ่ือกํากับดูแลและส่งเสริม

กิจกรรมการควบคุมภายใน และเพ่ือพัฒนาและปรับใช้นโยบายและขัน้ตอนการกํากับดูแลกิจการ โดยหน่วยงานกํากับดูแลและ

ควบคุมภายในทําหน้าที่กํากับดูแลและรายงานสถานะของการควบคุมภายในในการจัดทํารายงานทางการเงินต่อฝ่ายบริหาร 
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คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ําเสมอ ทัง้นี ้เพ่ือให้รายงานทางการเงินของบริษัทมีความถกูต้องและ

น่าเช่ือถือมากขึน้ 

นอกจากนี ้บริษัทได้จดัให้มีหน่วยงานด้านอาชีวอนามยั ความปลอดภยั การรักษาความปลอดภยั และสิ่งแวดล้อม (Health, Safety, 

Security & Environment) เพ่ือดแูลรับผิดชอบด้านความปลอดภยัภายในองค์กรและในส่วนท่ีเก่ียวข้องกบัคูค้่าของบริษัท โดยได้ยึด

แนวทางตามมาตรฐาน OHSA 18001 และ ISO 14001 เป็นกรอบในการปฏิบัติงาน ทัง้นี ้บริษัทคํานึงถึงความรับผิดชอบต่อ

ส่วนรวมในการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โดยบริษัทได้จดัทําแผนงานท่ีจะลดการปล่อยก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์และมีการตรวจสอบอย่างตอ่เน่ือง 

(2) การบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัตินโยบายบริหารความเสี่ยงของบริษัท และบริษัทได้จัดตัง้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพ่ือ

พิจารณา ทบทวน กํากบัดแูล และบริหารความเสี่ยงของบริษัท ทัง้นี ้การบริหารความเสี่ยงเป็นสว่นสําคญัของวฒันธรรมองค์กรของ

บริษัท ผู้บริหารทกุระดบัมีหน้าที่บริหารความเสี่ยงในสว่นที่ตนรับผิดชอบ โดยบริษัทได้ประเมินและจดัทําแนวทางปอ้งกนัความเสี่ยง

และนําเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส 

(3) การควบคมุการปฏิบติังานของฝ่ายบริหาร 

บริษัทมีการจดัทํานโยบายและระเบียบวิธีการปฏิบติังานสําหรับการบริหารจดัการในด้านต่าง ๆ รวมถึงการทําธุรกรรมด้านการเงิน

การจัดซือ้ และการบริหารทัว่ไป โดยบริษัทมีการกําหนดอํานาจหน้าท่ีและวงเงินอนุมติัของฝ่ายบริหารแต่ละระดบัไว้อย่างชัดเจน

และเหมาะสม มีการแบ่งแยกหน้าท่ีในการอนมุติัออกจากหน้าท่ีในการบนัทึกรายการบญัชีและข้อมลู และหน้าท่ีในการดแูลจดัเก็บ

ทรัพย์สินออกจากกนัเพ่ือเป็นการตรวจสอบซึง่กนัและกนั ทัง้นี ้ในการทําธุรกรรมตา่ง ๆ กบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือ

ผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าว บริษัทมีมาตรการท่ีรัดกุมในการติดตามดูแลเพ่ือให้มัน่ใจว่าการทําธุรกรรมนัน้ ๆ ดําเนินการตาม

ระเบียบวิธีการปฏิบัติงานและผ่านขัน้ตอนการอนุมัติท่ีกําหนด เพ่ือป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยคํานึงถึง

ผลประโยชน์สงูสดุของบริษัทเป็นสําคญั 

(4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมลู 

บริษัทให้ความสําคญัต่อระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล เพ่ือให้การสื่อสารข้อมูลเป็นไปอย่างถูกต้องและเพียงพอต่อการ

ตดัสินใจของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้น และผู้ที่เก่ียวข้อง โดยบริษัทได้ใช้นโยบายบญัชีตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรอง

ทั่วไปและเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท มีการจัดเก็บบัญชีและเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีอย่างเหมาะสมและสามารถ

ตรวจสอบได้ มีการจดัทําหนงัสือเชิญประชมุพร้อมเอกสารประกอบการประชมุ รวมทัง้รายงานการประชมุคณะกรรมการบริษัทและ

รายงานการประชุมผู้ ถือหุ้น เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและผู้ ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพ่ือพิจารณาก่อนการประชุมภายใน

ระยะเวลาท่ีเหมาะสมและตามท่ีกฎหมายกําหนด  

(5) ระบบการติดตาม  

บริษัทมีกระบวนการท่ีชัดเจนในการติดตามระบบการควบคุมภายในและรายงานข้อผิดพลาดและจุดอ่อนในการควบคุมภายในที่

สําคญั พร้อมทัง้รายละเอียดในการดําเนินการแก้ไข ซึ่งผู้บริหารจัดให้มีการติดตามอย่างต่อเน่ือง (Ongoing Monitoring) และทํา

การประเมินเป็นระยะ (Period Assessment) เพ่ือให้มัน่ใจได้วา่บริษัทมีระบบการควบคมุภายในที่มัน่คงและท่ีใช้งานได้จริง  

ทัง้นี ้การติดตามอย่างตอ่เน่ืองรวมถึงการทบทวนผลการดําเนินงานและข้อมลูทางการเงินที่สําคญัเป็นประจํา การทบทวนคณุภาพ

ของการตรวจสอบภายใน การประเมินตนเองเก่ียวกับการควบคุมภายในในการจัดทํารายงานทางการเงิน การวิเคราะห์และการ

ติดตามรายงานการดําเนินงานที่อาจระบคุวามผิดปกติที่บง่บอกถึงความล้มเหลวในการควบคมุภายใน เป็นต้น 
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การประเมินเป็นระยะรวมถึง 

- การดําเนินงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึง่ตรวจสอบขัน้ตอนการดําเนินธุรกิจของบริษัทตามแผนการตรวจสอบท่ีได้รับ

การอนมุติั โดยแสดงจดุอ่อนในการควบคมุภายในและให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไขจดุอ่อนเหลา่นัน้ โดยหน่วยตรวจสอบภายใน

จะรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ ติดตามการดําเนินการแก้ไขกบัฝ่ายบริหาร และจดัทํารายงาน

สรุปผลการดําเนินการดงักลา่วให้กบัคณะกรรมการตรวจสอบทกุเดือน 

นอกจากนี ้ฝ่ายบริหารมีหน้าที่รายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบถึงกรณีท่ีมีหรือสงสัยว่ามีการฉ้อโกง การกระทําผิด

กฎหมาย หรือการประพฤติผิดท่ีอาจสง่ผลกระทบอย่างร้ายแรงตอ่ช่ือเสียงและตําแหน่งการเงินของบริษัท  

ในปี 2554 หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ดําเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบท่ีได้รับการอนุมติัจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ซึ่งไม่พบข้อบกพร่องท่ีสําคัญในระบบการควบคุมภายในของบริษัทท่ีอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงที่สําคัญต่อการ

ดําเนินการของบริษัท แม้ว่าหน่วยตรวจสอบภายในจะรายงานผลการตรวจสอบเก่ียวกับการไม่ปฏิบติัตามนโยบายของบาง

หน่วยงาน ฝ่ายบริหารท่ีรับผิดชอบได้ดําเนินการแก้ไขการไม่ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวโดยไม่ชักช้า โดยคณะกรรมการ

ตรวจสอบมีความเห็นวา่ความเสี่ยงของการไม่ปฏิบติัตามนโยบายดงักลา่วเป็นความเสี่ยงท่ีจํากดั 

- การทบทวนประเด็นในการควบคมุภายในท่ีตรวจพบโดยผู้สอบบญัชีภายนอกของบริษัท โดยผู้สอบบญัชีของบริษัทได้ทบทวน

และประเมินการควบคมุทางการบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อย และไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสําคญัที่อาจส่งผลกระทบที่

สําคญัตอ่ความเห็นของผู้สอบบญัชีเก่ียวกบังบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2554 

- ผลการทดสอบการควบคุมภายในในการจดัทํารายงานทางการเงินของฝ่ายบริหาร ซึ่งจัดทําขึน้ใน 2554 โดยบริษัท ไพร้ซวอ

เตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เพ่ือเพ่ิมความเป็นอิสระของกระบวนการทดสอบ 
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10 รายการระหว่างกัน 

10.1 รายการระหว่างกันของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องกนัในรอบปีบญัชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 

บริษัทท่ีเกี่ยวข้อง ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการระหว่างกัน
สําหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดวันท่ี 
31 ธันวาคม 2554 (ล้านบาท) เหตุผลและความจําเป็นของการทาํรายการ 

งบการเงินรวม 

(1) บจก. ยูไนเต็ด ดิสทริบิวชั่ น 
บซิซิเนส (ยูดี) 

    

ประกอบธุรกิจการจัดจําหน่ายบัตร

เติมเงิน เคร่ืองโทรศัพท์เคลื่อนที่ และ

อุปกรณ์เสริม และบริการบริหารการ

จดัเก็บและบริการสินค้าคงคลงั 

- เป็นบริษัทร่วม 

- บริษัทถือหุ้นในยดีูร้อยละ 25  

- ปัจจบุนั บจก. เบญจจินดา  

โฮลดิง้ ถือหุ้นในยดีูร้อยละ 75  

- ขายบตัรเติมเงิน (Refill Voucher) ซิมการ์ด 

ชุดซิมการ์ด ชุดเลขหมาย และสินค้าที่

บริษัทกําหนด 

12,956.9 - บริษัทมีเป้าหมายที่จะเป็นผู้ นําในด้านบริการจึง

แต่งตัง้ยูดีเป็นตัวแทนจําหน่ายสินค้าของบริษัท 

โดยบริษัทคิดราคาจากราคาขายสุดท้าย (Retail 

Price) หักส่วนลดเป็นร้อยละของยอดขาย (Sale 

Margin) ในการพิจารณาความเหมาะสมของการ

ต่อสัญญาแต่ละครัง้ บริษัทจะพิจารณาถึง Sale 

Margin ที่เหมาะสมกบัภาวะตลาดและการแข่งขนั 

โด ยบ ริษั ท จะต่ อ รองให้ แน่ ใจว่า เป็ น อัต ราที่

สมเหตุสมผลเปรียบเทียบกบัผลตอบแทนจากการ

ขายผลิตภัณฑ์ที่ใกล้เคียงกัน ขณะเดียวกันเป็น

อตัราที่สามารถจงูใจให้ตวัแทนจําหน่ายมีแรงจงูใจ

ในการเพิ่มยอดขายของบริษัท 

- บริษัทให้การสนับสนุนค่าใช้ จ่ายในการทํา

การตลาดร่วมกบัยดีูเพื่อกระตุ้นยอดขายของบริษัท 

- ลกูหนีก้ารค้า 2,249.7 

- เงินปันผลรับ 25.0 

  - ซือ้เคร่ืองโทรศพัท์เคล่ือนที่ 64.9 

- คา่สนบัสนนุทางการตลาด 24.8 

- คา่เช่าจ่าย 22.5 

- เจ้าหนีก้ารค้า 5.4 

- เจ้าหนีอ้ื่น 11.9 
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บริษัทท่ีเกี่ยวข้อง ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการระหว่างกัน
สําหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดวันท่ี 
31 ธันวาคม 2554 (ล้านบาท) เหตุผลและความจําเป็นของการทาํรายการ 

งบการเงินรวม 

    - บริษัทซือ้โทรศัพท์เคลื่อนที่จากยูดีเพื่อนํามา

จําหน่ายที่สํานักงานบริการ เป็นรายการที่ตกลง

ตามเง่ือนไขและข้อตกลงทางการค้าตามธุรกิจปกติ 

และไม่ทําให้บริษัทเสียเปรียบเมื่อเปรียบเทียบกับ

เง่ือนไขและคุณภาพของสินค้าและบริการที่บริษัท

ได้รับจากผู้ขายรายอื่น 

  

    - บริษัทจ้างให้ยูดีเป็นผู้ บริหารจัดการสินค้า อัน
ประกอบด้วย การประกอบชุดสินค้า การบรรจุหีบ
ห่อ การกระจายสินค้า การจัดเก็บสินค้า และการ
บริหารจัดการอื่น ๆ เก่ียวกับสินค้าตามที่บริษัท
กําหนด ซึ่งอัตราค่าจ้างเป็นอัตราที่ตกลงตาม
เง่ือนไขและข้อตกลงทางการค้าตามธุรกิจปกติ 
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บริษัทท่ีเกี่ยวข้อง ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการระหว่างกัน
สําหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดวันท่ี 
31 ธันวาคม 2554 (ล้านบาท) เหตุผลและความจําเป็นของการทาํรายการ 

งบการเงินรวม 

(2) บ จก . ยู ไน เต็ ด เท เล ค อ ม 
เซลส์  แอนด์  เซอร์วิส เซส  
(ยูเทล) 

    

ประกอบธุรกิจให้บริการครบวงจรใน

ด้านที่เก่ียวกับโทรคมนาคม เช่น การ

ออกแบบระบบ การดําเนินโครงการ 

การให้เช่าอปุกรณ์โทรคมนาคมต่าง ๆ 

บริการให้คําปรึกษา และดูแลระบบ

โท รค ม น าค ม  ข้อ มู ล ส ารส น เท ศ 

อุปกรณ์ ในการประจายเสียงและ

โครงข่าย 

- เป็นบริษัทที่เก่ียวข้องกนั 

- ปัจจบุนั บจก. เบญจจินดา  

โฮลดิง้ ถือหุ้นในยเูทลร้อยละ 

100 

- เจ้าหนีก้ารค้า 2.0 - บริษัทจ้างยูเทลเพื่อให้บริการบํารุงรักษาอปุกรณ์

โทรคมนาคม (Telecommunication Equipment) 

ของบริษัท รวมทัง้ติดตัง้อปุกรณ์เพิ่มเติมตามสถานี

ฐานที่เพิ่มขึน้ โดยคิดอัตราค่าบริการจากค่าวัสดุ

อปุกรณ์ทีใ่ช้บวกคา่แรงโดยเป็นอตัราการค้าปกติ 

- บริษัทได้จัดให้มีการเสนอราคาก่อนตกลงทํา

สญัญารับบริการดแูลรักษาและติดตัง้ โดยผู้บริหาร

ระดบัสงูของบริษัท (ซึง่ไม่มีผลประโยชน์ทัง้ทางตรง

และทางอ้อม ) จะจัดหาคําเสนอราคาจากผู้

ให้บริการอย่างน้อยสองราย บริษัทจะทําสญัญากบั

ผู้ เส น อราค าที่ เห ม าะสม  โด ยพิ จารณ าจาก

ความสัมพันธ์ในการทํางาน คุณ ภาพของการ

ให้บริการ ระยะเวลาในการทํางาน ขนาดโครงการ 

และช่ือเสียงของผู้ให้บริการ 

- เจ้าหนีอ้ื่น (คา่ไฟฟ้าค้างจ่าย) 0.01 
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บริษัทท่ีเกี่ยวข้อง ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการระหว่างกัน
สําหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดวันท่ี 
31 ธันวาคม 2554 (ล้านบาท) เหตุผลและความจําเป็นของการทาํรายการ 

งบการเงินรวม 

(3) บจก. ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น 
ไฮเวย์ (ยูไอเอช) 

    

ประกอบธุรกิจการให้ เช่าวงจรสื่ อ

สั ญ ญ า ณ ค ว า ม เร็ ว สู ง โด ย ผ่ า น

โครงข่ายใยแก้วนําแสงทัว่ประเทศ 

- เป็นบริษัทที่เก่ียวข้องกนั 

- ปัจจบุนั บจก. เบญจจินดา  

โฮลดิง้ ถือหุ้นในยไูอเอชร้อยละ 

100 

- รายได้จากการให้เช่าช่วงสถานีฐานและ

คา่ไฟฟ้า 

2.0 - บริษัทให้เช่าช่วงสถานีฐานและเรียกเก็บค่าไฟฟ้า

ตามสัดส่วนการใช้ที่เกิดขึน้จริง อัตราค่าเช่าเป็น

รายการที่ตกลงตามเง่ือนไขและข้อตกลงทางการ

ค้าตามธุรกิจปกติและเป็นอัตราค่าเช่าที่ไม่ทําให้

บริษัทเสียเปรียบเมื่อเทียบกับการเช่าจากเจ้าของ

โครงข่ายรายอื่น 

- บริษัทเช่าใช้บริการโครงข่ายใยแก้วความเร็วสูง 

(High Speed Leased Circuit) โดยอตัราค่าเช่าใช้

เทียบเคียงได้กบัราคาตลาด 

- บจก. ดีแทค บรอดแบนด์ ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ

บริษัท ได้ทําสญัญาให้บริการวงจรสื่อสารสญัญาณ

ความเร็วสูงภายในประเทศ โดยอัตราค่าเช่าใช้

เทียบเคียงได้กับราคาตลาด และได้ทําสัญญา

ให้บริการอุปกรณ์และบริการสําหรับบริการ Wi-Fi 

โดยมีอตัราค่าอปุกรณ์และบริการเป็นอตัราการค้า

ปกติ 

- รายได้จากการขายเคร่ือง

โทรศพัท์เคลื่อนที ่

0.2 

- ลกูหนีอ้ื่น 0.4 

- คา่เช่าจ่ายวงจรความเร็วสงู (High-

Speed Leased Circuit) 

10.8 

- คา่อปุกรณ์และบริการสําหรับบริการ Wi-

Fi 

126.3 

- เจ้าหนีอ้ื่น (คา่เช่าค้างจ่าย) 5.4 

- เจ้าหนีก้ารค้า 125.9 
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(4) เทเลนอร์     

กลุม่เทเลนอร์ประกอบด้วย 

- Telenor ASA 

- Telenor Consult 

- Telenor Mobile 

- Telenor Asia (ROH) 

- Telenor Key Partner 

- PANNON GSM 

- Telenor Pakistan 

ซึง่บริษัทดงักลา่วข้างต้นเป็นบริษัท

ย่อยของ Telenor ASA 

Telenor ASA ประกอบธุรกิจ

โทรคมนาคมในประเทศนอร์เวย์ 

- เทเลนอร์เป็นผู้ ถือหุ้นราย

ใหญ่ของบริษัท 

- ณ วนัที่ 5 มกราคม 2555  

เทเลนอร์เป็นผู้ ถือหุ้นในบริษัท

คิดเป็นร้อยละ 42.6 

- คา่ธรรมเนียมการจดัการ (Management 

Fee) 

371.8 - บริษัททําสญัญาจ้างกลุ่มเทเลนอร์ให้คําปรึกษา

ด้าน การจัดการ โดยกลุ่ ม เท เลน อ ร์จะส่ งผู้ มี

ประสบการณ์และความสามารถมาร่วมบริหารงาน

ในบริษัท อัตราค่าธรรมเนียมที่บริษัทให้แก่กลุ่ม 

เทเลนอร์ขึน้อยู่กับความรู้ความสามารถ และ

ประสบการณ์ของผู้บริหารที่เข้ามาร่วมทํางานกับ

บริษัท 

- บริษัทเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ ที่ทางกลุ่มเทเลน

อร์ริเร่ิมขึน้ เพื่อประโยชน์ด้านการดําเนินธุรกิจ และ

ปรับลดค่าใช้จ่ายในการดําเนินการต่าง ๆ ของ

บริษัท ซึง่อตัราค่าใช้จ่ายจะแบ่งเป็นส่วนเท่า ๆ กัน

ในระหวา่งบริษัทในกลุม่เทเลนอร์ 

- บริษัทเรียกเก็บค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่

สําห รับผู้ บ ริหารของ Telenor Asia (ROH) ซึ่งมี

สํานกังานตัง้อยู่ในประเทศไทย 

- คา่โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูปและคา่

ซอ่มแซมรักษาระบบ 

120.1 

- เจ้าหนีอ้ื่น (คา่ธรรมเนียมการจดัการค้าง

จ่าย) 

417.8 

- เงินทดรองแก่บริษัทที่เก่ียวข้องกนั 

(คา่ใช้จ่ายที่จ่ายแทน) 

1.5 

- รายได้ค่าบริการโทรศพัท์เคลื่อนที ่ 8.0 

- รายได้จากการขายเคร่ือง

โทรศพัท์เคลื่อนที ่

0.2 

- รายได้ค่าบริหารจดัการ 2.5 

- ลกูหนีก้ารค้า 

 

0.9 

(5) บจก. ห้องเย็นและการเกษตร
สากล  

    

ประกอบธรุกิจให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ - เป็นบริษัทที่เก่ียวข้องกนั 

- มีกรรมการร่วม คือ นายบญุ
ชยั เบญจรงคกลุ  

- คา่เช่าที่ดิน 12.0 - บริษัทเช่าพื น้ที่อาคารเพื่อให้ เป็นสถานที่ตั ง้
ชมุสายโทรศพัท์ อตัราค่าเช่าอยู่ในอตัราเทียบเคียง
ได้กบัราคาตลาด  
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(6) บจก. คอนเนค วัน      

ประกอบธุรกิจให้บริการด้านข้อมูล 

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

โทรศพัท์เคลื่อนที ่

- เป็นบริษัทที่เก่ียวข้องกนั 

- เป็นบริษัทร่วมของยดีู 

- มีกรรมการร่วมกนั คือ นาย

บญุชยั เบญจรงคกลุ ซึง่เป็นผู้

ถือหุ้นร้อยละ 20 และ บจก. 

สํานกัข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. เป็นผู้

ถือหุ้นร้อยละ 30 

- คา่บริการด้านข้อมลู (Content) 0.1 - บจก. คอนเนค วนั เข้าทําสญัญาให้บริการข้อมลู 

(Content Provider Access Agreement) กั บ

บริษัท โดยมุ่งเน้นให้บริการข้อมูล (Content) แก่

ลกูค้าผู้ ใช้บริการระบบโทรศพัท์เคลื่อนที่ของบริษัท 

ค่าตอบแทนเป็นไปตามมาตรฐานทางการค้าทัว่ไป

ที่บริษัทได้รับจากผู้ ให้บริการข้อมลู (Content) ราย

อื่ น  น อ ก จาก นี  ้บ ริ ษั ท ยังพิ จารณ าถึ งค วาม

น่าเช่ือถือของผู้ให้บริการอีกด้วย 

- เจ้าหนีก้ารค้า 0.03 

  

  

(7) เทเลนอร์ โกลบอล์ เซอร์วิส     

ประกอบธุรกิจให้บ ริการด้านการ

เช่ือมโยงเครือข่าย 

- เป็นบริษัทที่เก่ียวข้องกนั 

- Telenor ASA เป็นผู้ ถือหุ้นราย

ใหญ่ของ เทเลนอร์ โกลบอล์ 

เซอร์วิส 

- รายได้ค่าเช่ือมโยงโครงข่าย 7.9 - บจก. ดีแทค เนทเวอร์ ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้ทํา

สัญ ญ าให้ บ ริก า ร เช่ื อ ม โย ง โค รง ข่ าย ระ บ บ

โทรคมนาคมและอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศ 

พ ร้อมทั ง้สัญ ญ าณ โทรศัพ ท์ทางไกลระหว่าง

ประเทศ กบัเทเลนอร์ โกลบอล์ เซอร์วิส  

- ลกูหนีก้ารค้า 5.7 

- ต้นทนุคา่เช่ือมโยงโครงข่าย 140.9 

- เจ้าหนีก้ารค้า 21.2 

  - คา่สญัญาณโทรศพัท์ทางไกลระหวา่งประเทศ 12.6 
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(8) บ ริษัทที่ เ ก่ี ยว ข้องกับการ
ใ ห้ บ ริ ก า ร โ ท ร ศั พ ท์ ใ น
ต่างประเทศ 

 
  

 

- Digi Telecommunication Sdn 

Bhd 

- Telenor Mobile AS 

- JSC Kyivstar GSM 

- Grameenphone 

- Pannon GSM 

- Promate GSM 

- Sonofon A/S 

- Telenor Pakistan 

- Telenor d.o.o 

- Telenor Sverige AB 

- Telenor A/S 

- Telenor Ltd 

- Telenor Magyarorszag Zrt 

- Telenor LLC, Montenegro 

- Unitech Wireless (Tamil 

Nadu) Pvt., Ltd 

- เป็นบริษัทที่เก่ียวข้องกนั 

- ณ วนัที ่5 มกราคม 2555  

เทเลนอร์เป็นผู้ ถือหุ้นในบริษัท

คิดเป็นร้อยละ 42.6 และเป็น 

ผู้ ถือหุ้นในบริษัทที่เก่ียวข้อง

ดงักลา่ว 

- รายได้จากการให้บริการโทรศพัท์ใน

ตา่งประเทศ 

108.9 - บริษัทเช่ือมโยงโครงข่ายกบัผู้ประกอบการที่เป็น

บริษัทที่เก่ียวข้องกันในต่างประเทศเพื่อให้บริการ

ข้ามแดนอตัโนมติั ซึง่รายการดงักลา่วเป็นรายการที่

ตกลงตามเง่ือนไขและข้อตกลงทางการค้าตาม

ธุรกิจปกติ โดยรายได้หรือค่าใช้จ่ายจากค่าบริการ

ข้ามแดนอัต โนมั ติ เป็ นอัตรามาตรฐานซึ่ งไม่

แตกตา่งจากอตัราตลาด 

- บจก. ดีแทค เนทเวอร์ ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้ทํา

สัญ ญ าให้ บ ริก า ร เช่ื อ ม โย ง โค รง ข่ าย ระ บ บ

โทรคมนาคมกับ Digi Telecommunication Sdn 

Bhd (ประเทศมาเลเซีย) พ ร้อมทั ง้สัญ ญ าณ

โทรศพัท์ทางไกลระหวา่งประเทศ 

- ลกูหนีก้ารค้า 1.9 

- ต้นทนุการให้บริการโทรศพัท์ใน

ตา่งประเทศ 

5.3 

- เจ้าหนีก้ารค้า 309.7 

- รายได้ค่าเช่ือมโยงโครงข่ายระบบ

โทรคมนาคม 

0.5 

- ต้นทนุคา่เช่ือมโยงโครงข่าย 25.2 
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(9) บจก . ไอ .เอ็น .เอ็น .เรดิ โอ 
และ บจก. สํานักข่าว ไอ .
เอ็น.เอ็น 

 
  

 

ประกอบธุรกิจการบริหารงานสถานี

วิทยุและให้บ ริการด้าน ข้อมูลบน

โทรศพัท์เคลื่อนที ่

- เป็นบริษัทที่เก่ียวข้องกนั 

- มีกรรมการร่วมกนั คือ นาย

บญุชยั เบญจรงคกลุ 

  

- คา่บริการด้านข้อมลู 67.4 - บจก. สํานกัข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น เป็นผู้ให้บริการด้าน

ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้ ใช้โทรศพัท์เคลื่อนที่ และเข้าทํา

สั ญ ญ า ใ ห้ บ ริ ก า ร ข้ อ มู ล  (Content Provider 

Access Agreement) กั บ บ ริ ษั ท  โด ย มุ่ ง เ น้ น

ให้บริการข้อมูล (Content) แก่ลูกค้าผู้ ใช้บริการ

ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ของบริษัท ค่าตอบแทน

เป็นไปตามมาตรฐานทางการค้าทัว่ไปที่บริษัทได้รับ

จากผู้ให้บริการข้อมลู (Content) รายอื่น 

- บริษัทซือ้เวลาจาก บจก. ไอ.เอ็น.เอ็น. เรดิโอ เพื่อ

โฆษณ าสินค้าและบริการของบริษัทผ่านทาง

รายการวิทย ุอตัราค่าบริการเป็นอตัราธุรกิจการค้า

ทัว่ไป 

- บ ริษั ท ได้แบ่ งพื น้ที่ อาคารสํ านักงานสาขา

พิษณุโลกให้ บจก. ไอ.เอ็น.เอ็น.เรดิโอ ใช้พืน้ที่ 21 

ตารางวา เพื่อใช้สถานที่ประกอบธุรกิจ 

- เจ้าหนีก้ารค้า 23.1 

- คา่ใช้จ่ายกิจกรรมทางการตลาด 43.6 

- เจ้าหนีอ้ื่น 4.0 

- รายได้ค่าเช่า 0.2 

- รายได้จากการขายเคร่ือง

โทรศพัท์เคลื่อนที ่

0.2 
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บริษัทท่ีเกี่ยวข้อง ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการระหว่างกัน
สําหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดวันท่ี 
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งบการเงินรวม 

(10) บจก. ไพรเวท พร็อพเพอร์ตี ้  
  

 

ประกอบธุรกิจซือ้ จัดหา รับ เช่า ให้

เ ช่ า  เ ช่ า ซื ้ อ  ถื อ ก ร ร ม สิ ท ธ์ิ 

อสงัหาริมทรัพย์ 

- เป็นบริษัทที่เก่ียวข้องกนั 

- มีกรรมการร่วมกนั คือ นาย

บญุชยั เบญจรงคกลุ 

- นายบญุชยั เบญจรงคกลุ ถือ 

หุ้นร้อยละ 25 ใน บจก. ไพรเวท 

พร็อพเพอร์ตี ้

- รายได้ค่าบริการโทรศพัท์เคลื่อนที ่ 0.2 - บริษัทเรียกเก็บค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่

สําหรับผู้บริหาร (เบอร์ VIP) 

- บริษัทเช่าพืน้ที่ในอาคารเบญจจินดาเพื่อใช้เป็น

สถานีที่ตัง้ชุมสายโทรศัพท์จาก บจก. ไพรเวท 

พร็อพเพอร์ตี ้โดยคิดอตัราค่าเช่าเป็นรายเดือน ซึ่ง

เป็นอตัราที่เทียบเคียงได้กบัอตัราตลาด 

- คา่เช่าพืน้ที่ภายในอาคารเบญจจินดา 5.3 

- ลกูหนีก้ารค้า 0.003 

- เจ้าหนีอ้ื่น 0.02 

(11) บจก. เบญจจนิดา โฮลดิง้   
  

 

ประกอบธุรกิจให้เช่าทรัพย์สิน โดย

เป็นการรับโอนสิทธิเรียกร้องจากยู

คอมตามสญัญาซือ้ขายทรัพย์สินและ

หนีส้ินลงวนัที่ 26 มกราคม 2549 และ

ประกอบธุรกิจให้บริการบริหาร และ

บํ า รุ ง รั ก ษ า ร ะ บ บ โค ร ง ข่ า ย ส่ ง

สญัญาณ 

- เป็นบริษัทที่เก่ียวข้องกนั 

- มีกรรมการร่วมกนัคือ นาย 

บญุชยั เบญจรงคกลุ  

- นายบญุชยั เบญจรงคกลุ ถือ

หุ้นร้อยละ 40 ใน บจก. เบญจ

จินดา โฮลดิง้  

- ค่าบริการบริหารจัดการโครงข่ายระบบ

สญัญาณสื่อสาร (Transmission Network) 

0.4 - บริษั ท จ้าง บจก . เบ ญ จจินดา โฮลดิ ง้  เพื่ อ

ให้บริการ บริหาร และบํารุงรักษาระบบโครงข่ายส่ง

สัญญาณ(Transmission Network) ทัง้หมดของ

บริษัท รวมทัง้ติดตัง้ระบบเพิ่มเติม โดยคิดอัตรา

ค่าบริการบํารุงรักษาเป็นอตัราเหมาจ่ายรายปีตาม

จํานวนสถานีฐานทัง้หมด สําหรับค่าบริการการ

ติดตัง้คิดตามปริมาณที่เกิดขึน้จริงในปี  

- ในการพิจารณ าความเหมาะสมของการต่อ

สัญ ญ าแต่ละครัง้ บริษัทจะพิจารณ าถึงราคา

คา่บริการที ่บจก. เบญจจินดา โฮลดิง้ เสนอ รวมทัง้

ปัจจัยอื่น  ๆ ที่ เก่ียวข้อง เพื่ อให้แน่ ใจว่าอัตรา

คา่บริการสมเหตสุมผล ไม่ทําให้บริษัทเสียเปรียบ 

- เจ้าหนีก้ารค้า 10.2 

- เจ้าหนีอ้ื่น 0.03 
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บริษัทท่ีเกี่ยวข้อง ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการระหว่างกัน
สําหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดวันท่ี 
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งบการเงินรวม 

    - เป็นรายการที่สําคัญและต้องคํานึงถึงการรักษา

ความลับทางธุรกิจและความน่าเช่ือถือของผู้

ให้บริการที่จะต้องสามารถรับรองความต่อเน่ือง

ของการทํางานของระบบโครงข่ายส่งสญัญาณเพื่อ

รักษาระดับคุณภาพในการให้บริการแก่ลูกค้าของ

บริษัท รวมถึงค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึน้หากต้อง

เปลี่ยนตวัผู้ให้บริการอีกด้วย 

(12) บจก. บางแสนทาวน์เฮ้าส์  
  

 

ประกอบธรุกิจให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ - เป็นบริษัทที่เก่ียวข้องกนั 

- มีกรรมการร่วมกนั คือ นาย

บญุชยั เบญจรงคกลุ 

- นายบญุชยั เบญจรงคกลุ ถือ

หุ้นร้อยละ 25 ใน บจก. บาง

แสนทาวน์เฮ้าส์ 

- คา่เช่าที่ดิน 0.5 - บริษัทเช่าที่ดินของ บจก. บางแสนทาวน์เฮ้าส์ 

เพื่อใช้เป็นสถานที่ปลกูสร้างอาคารชมุสายโทรศพัท์

และประกอบธุรกิจของบริษัท ซึ่งอัตราค่าเช่าเป็น

อตัราที่เทียบเคียงได้กับอตัราตลาด และบริษัทเช่า

ที่ ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเพื่อใช้ประโยชน์ในการ

จัดเก็บทรัพย์สินและประกอบธุรกิจของบริษัท 

อตัราคา่เช่าเป็นอตัราที่เทียบเคียงได้กบัอตัราตลาด 
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บริษัทท่ีเกี่ยวข้อง ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการระหว่างกัน
สําหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดวันท่ี 
31 ธันวาคม 2554 (ล้านบาท) เหตุผลและความจําเป็นของการทาํรายการ 

งบการเงินรวม 

(13) บจก. คิงเพาเวอร์ สุวรรณภูมิ   
  

 

ประกอบธุรกิจการประมูลเพื่อบริหาร

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

อสงัหาริมทรัพย์ 

- เป็นบริษัทที่เก่ียวข้องกนั 

- มีกรรมการร่วมกนั คือ นาย 

จลุจิตต์ บณุยเกต ุ

- คา่เช่าและคา่บริการศนูย์บริการ 2.7 - บริษัทเช่าพืน้ที่ในสนามบินสุวรรณภูมิ เพื่อตัง้

เป็นสํานกังานบริการลกูค้า โดยจ่ายค่าเช่าเป็นราย

ปี ในอตัราที่เทียบเคียงได้กบัราคาตลาด และบริษัท

ได้รับอนญุาตให้ดําเนินการให้เช่าโทรศพัท์เคล่ือนที่

แก่ลูกค้าระหว่างเดินทางไปต่างประเทศ ขายซิม

การ์ด รับชําระค่าสาธารณูปโภค และให้บริการ 

อื่น ๆ ณ ท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ โดยจ่ายค่าสิทธิ

การให้บริการ (ชําระครัง้เดียว) และแบ่งรายได้จาก

การให้บริการลูกค้าแก่ บจก. คิงเพาเวอร์ สุวรรณ

ภมูิ เป็นรายเดือน ทัง้นี ้ในอตัราที่เหมาะสม 

- เจ้าหนีอ้ื่น 0.2 

(14) บจก. บีบี เทคโนโลย ี  
  

 

 - เป็นบริษัทที่เก่ียวข้องกนั 

- บริษัท เบญจจินดา โฮลดิง้ 

จํากดั ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน

บริษัท บีบี เทคโนโลยี จํากดั 

- ร า ย ไ ด้ จ า ก ก า ร ข า ย เ ค ร่ื อ ง
โทรศพัท์เคลื่อนที่ 

0.02 - บจก. บี บี  เทคโนโลยี  ให้บ ริการบริหารและ
บํารุงรักษาระบบโครงข่ายส่งสญัญาณทัง้หมดของ
บริษัท รวมทัง้ติดตัง้ระบบเพิ่มเติม โดยคิดอัตรา
ค่าบริการบํารุงรักษาเป็นอตัราเหมาจ่ายรายปีตาม
จํานวนสถานีฐานทัง้หมด สําหรับค่าบริการติดตัง้ 
คิดตามปริมาณที่เกิดขึน้จริงในปี ในการพิจารณา
ความเหมาะสมของการตอ่สญัญาแตล่ะครัง้ บริษัท
จะพิจารณาถึงค่าบริการที่ บจก. บีบี เทคโนโลยี 
เสนอ โดยเปรียบเทียบกับอัตราค่าบริการที่บริษัท
สามารถจัดจ้างมาเพื่อให้บริการเฉพาะจุด เพื่อให้

- ค่าบริการจ่าย การซ่อมบํารุง และ ติดตัง้
อปุกรณ์โทรคมนาคม 

488.4 

- เจ้าหนีก้ารค้า 438.5 

- ค่าบริการบริหารจัดการโครงข่าย ระบบ
สญัญาสื่อสาร (Transmission Network) 

338.8 
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บริษัทท่ีเกี่ยวข้อง ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการระหว่างกัน
สําหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดวันท่ี 
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  แน่ใจวา่อตัราคา่บริการอยู่ในระดบัทีสมเหตสุมผล 



บริษัท โทเท่ิล แอค็เซ็ส คอมมนิูเคชัน่ จํากดั (มหาชน)  สว่นที่ 1 บริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์ 

ข้อ 10 รายการระหวา่งกนั 
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บริษัทท่ีเกี่ยวข้อง ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการระหว่างกัน
สําหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดวันท่ี 
31 ธันวาคม 2554 (ล้านบาท) เหตุผลและความจําเป็นของการทาํรายการ 

งบการเงินรวม 

(15) บจก. ทอ็ปอัพฟอร์ยู   
  

 

 - เป็นบริษัทที่เก่ียวข้องกนั 

- โดย บจก. เบญจจินดา โฮลดิง้ 

ถือหุ้นร้อยละ 100 

- รายได้จากการให้สิทธิให้บริการเติมเงิน 94.0 - บริษัทตกลงให้ บจก. ท็อปอพัฟอร์ยู เป็นตวัแทน

ให้บริการเติมเงินค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่

ระบบการเติมเงินอิเล็กทรอนิกส์แก่ลูกค้า โดย

ค่าตอบแทนเป็นไปตามสัญญา ทัง้นี ้เพื่อเป็นการ

เพิ่มช่องทางให้บริการเติมเงินแก่ลกูค้าในระบบเติม

เงิน 

- ลกูหนีก้ารค้า 4.4 

  

(16) บจก. บีบี คอนเท้นท์ แอนด์ 
มัลตมีิเดีย  

 
  

 

 - เป็นบริษัทที่เก่ียวข้องกนั 

- โดย บจก. เบญจจินดา โฮลดิง้ 

ถือหุ้นร้อยละ 100 

- คา่บริการด้านข้อมลู 0.1 - บริษัทเข้าทําสัญญาให้บริการข้อมูล (Content 

Provider Access Agreement) กับ บจก. บีบี 

คอนเท้นท์ แอนด์ มัลติมีเดีย โดยมุ่งเน้นให้บริการ

ข้ อ มู ล  (C o n te n t)  แ ก่ ลู ก ค้ า ข อ ง บ ริ ษั ท  มี

ค่าตอบแทนเป็นไปตามมาตรฐานทางการค้าทัว่ไป

ที่บริษัทได้รับจากผู้ ให้บริการข้อมลู (Content) ราย

อื่น 

- เจ้าหนีก้ารค้า 0.05 
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บริษัทท่ีเกี่ยวข้อง ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการระหว่างกัน
สําหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดวันท่ี 
31 ธันวาคม 2554 (ล้านบาท) เหตุผลและความจําเป็นของการทาํรายการ 
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(17) บจก. แอลเอ็มจี ประกันภัย  
  

 

 - เป็นบริษัทที่เก่ียวข้องกนั 

- นายบญุชยั เบญจรงคกลุ

กรรมการของบริษัทเป็นญาติ

กบันายสมชาย เบญจรงคกลุ 

ซึง่เป็นกรรมการของ บจก. 

แอลเอ็มจี ประกนัภยั 

- คา่เบีย้ประกนัภยัรถยนต์ 0.2 - บริษัทเข้าทําสญัญากบั บจก. แอลเอ็มจี ประกนัภยั 

สําหรับประกันภัยรถยนต์ และเช่าพืน้ที่บริเวณชัน้

ดาดฟ้า เพื่อติดตัง้เสาอากาศในการติดตัง้อปุกรณ์

รับ-ส่ง สญัญาณ โดยมีค่าเบีย้ประกนัและค่าเช่าที่

เหมาะสมและเป็นธรรม 

- คา่เช่าที่ติดตัง้สถานีฐาน 1.3 

(18) นายจอน ทราวิส เอ็ดดี ้  
  

 

 - เป็นประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร

และกรรมการของบริษัท 

- รายได้ค่าเช่ารถยนต์ 0.05 - บริษัทเข้าทําสัญญาให้เช่ารถกับนายจอน ทราวิส 

เอ็ดดี ้โดยมีค่าเช่าที่เหมาะสมและเป็นธรรม โดย

นายจอน ทราวิส เอ็ดดี  ้(ผู้ เช่า) เป็นผู้ รับภาระ

ค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษารถยนต์ที่เช่าทัง้หมด

ตลอดระยะเวลาการเช่า 

- ลกูหนีอ้ื่น 0.03 

หมายเหตุ 

(1) ที่มาของลกัษณะความสมัพนัธ์ระหวา่งบริษัทกบับริษัทที่เก่ียวข้องที่เป็นนิติบคุคลสญัชาติไทย ได้จากกระทรวงพาณิชย์ 
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10.2 ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการระหว่างกนัดงักล่าวตามตารางในข้อ 10.1 - รายการระหว่างกนัของบริษัท บริษัทย่อย 

บริษัทร่วม และบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนัในปี 2554 ภายใต้กรอบที่ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นอนมุติัให้เข้าทํารายการระหว่างกนั (IPT Mandate) 

สําหรับรายการอื่นท่ีไม่ได้อยู่ในขอบข่ายของ IPT Mandate คณะกรรมการตรวจสอบได้รับรายงานสรุปการทํารายการเป็นรายไตร

มาส และเห็นว่าการเข้าทํารายการดงักล่าวมีเง่ือนไขทางการค้าทัว่ไปและไม่ทําให้บริษัทและผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยเสียผลประโยชน์ โดย

สามารถสรุปได้ดงันี ้

รายการที่ไม่อยู่ภายใต้ IPT Mandate 

(หน่วย : ล้านบาท) 

 รายการ ปี 2554 

ยดีู เงินปันผล 25 

บริษัทย่อยเทเลนอร์ คา่โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูปและคา่ซอ่มแซมรักษา

ระบบ 

1 

10.3 มาตรการขัน้ตอนการอนุมัตกิารทาํรายการระหว่างกัน 

บริษัทได้กําหนดนโยบายและขัน้ตอนการทํารายการระหว่างกันเพ่ือให้รายการระหว่างบุคคลหรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง

เป็นไปอย่างโปร่งใส และเพ่ือเป็นการรักษาผลประโยชน์ของบริษัท โดยสามารถสรุปนโยบายและขัน้ตอนดงักลา่วได้ดงันี ้

บริษัทมีนโยบายท่ีจะยึดมัน่ต่อข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศสิงคโปร์ในการดําเนินการเก่ียวกบัการทํารายการระหว่าง

กันอย่างเคร่งครัด โดยข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศสิงคโปร์กําหนดให้บริษัทขอมติจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ น (IPT 

Mandate หรือ General Mandate) เป็นการล่วงหน้าสําหรับรายการระหว่างกันท่ีเกิดขึน้เป็นประจําทุกปีและเป็นรายการท่ี

จําเป็นต้องทําเพ่ือสนบัสนนุการดําเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท  

แม้วา่ตอ่มาบริษัทไม่มีหน้าที่ต้องปฏิบติัตามข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศสิงคโปร์ภายหลงัจากที่บริษัทได้รับอนมุติัจาก

ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นประจําปี 2554 ให้เปลี่ยนแปลงสถานะการจดทะเบียนหลกัทรัพย์ของบริษัทบนกระดานหลกัของตลาดหลกัทรัพย์

สิงคโปร์จากตลาดหลกั (Primary Listing) เป็นตลาดรอง (Secondary Listing) บริษัทก็ยงัคงถือปฏิบติัตามนโยบายและขัน้ตอนการ

ทํารายการระหว่างกนัเดิม เน่ืองจากบริษัทเห็นว่านโยบายและขัน้ตอนการทํารายการระหว่างกนัเดิมมิได้ขดัแย้งกบัข้อกําหนดของ

สํานกังาน ก.ล.ต. ในเร่ืองนี ้โดยบริษัทได้ขออนมุติัในหลกัการจากคณะกรรมการบริษัทสําหรับการเข้าทํารายการระหว่างกนัที่เป็น

รายการธุรกิจปกติหรือรายการสนบัสนนุธุรกิจปกติของบริษัท 

รายการดงักลา่ว ได้แก่ 

(1) การซือ้และจําหน่ายผลิตภณัฑ์ตา่ง ๆ รวมถึง การซือ้และจําหน่ายผลิตภณัฑ์ด้านโทรคมนาคม (รวมถึง ชดุโทรศพัท์พร้อมซิม

การ์ด (Phone Kits) บตัรเติมเงิน ซมิการ์ด ชดุเลขหมายระบบรายเดือน (SIM Card Packages) และชดุเลขหมายระบบเติม

เงิน (Starter Kits)) และการขายผลิตภณัฑ์เติมเงินด้วยระบบอิเลก็ทรอนิกส์ (e-Refill) 

(2) การจดัหาบริการตา่ง ๆ รวมถึง 

- การจดัหาบริการซอ่มบํารุง (รวมถึงบริการติดตัง้) สถานีฐาน และอปุกรณ์สถานีรับสง่สญัญาณ (Cell Site) 

- การจดัหาบริการข้อมลูท่ีเป็นเนือ้หา (Content Provider Access) 

- การจดัหาบริการข้ามแดนอตัโนมติั (International Roaming) 

- การจดัหาบริการด้านการจดัการค่าใช้จ่ายและการบริการธุรกิจ 
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- การจดัหาจดุเช่ือมตอ่โครงข่าย และการแบง่สว่นคา่ใช้จ่ายของบริการโทรคมนาคมระหวา่งประเทศ และ 

- การจดัหาบริการการจดัเก็บคา่ใช้บริการ (Outsource Bill-Collection Service) 

(3) การเช่าทรัพย์สนิและการเช่าวงจรสื่อสารตา่ง ๆ รวมถึง 

- การเช่าวงจรสื่อสารข้อมลูความเร็วสงู (High Speed Leased Circuit) และ 

- การเช่าท่ีดิน พืน้ที่สํานกังานและคลงัสินค้า 

(4) การจ่ายคา่นายหน้าแก่บคุคลที่มีสว่นได้เสียในการให้บริการด้านจดัจําหน่ายหรือบริการอื่น ๆ (เช่น การจดัจําหน่าย

ผลิตภณัฑ์เติมเงินด้วยระบบอเิลก็ทรอนิกส์ของบริษัท) 

(5) การจดัหาและบํารุงรักษาบริการด้านโทรคมนาคม รวมถึงการจดัหาจดุเช่ือมตอ่โครงข่าย และการแบง่สว่นคา่ใช้จ่ายของ

บริการโทรคมนาคมระหวา่งประเทศ และ 

(6) การจดัหาหรือรับผลิตภณัฑ์และ/หรือบริการอื่น ๆ ซึง่เก่ียวข้องกบัการจดัหาหรือรับผลิตภณัฑ์และ/หรือบริการตามท่ีระบไุว้

ในข้อ (1) ถึง (5) ข้างต้น 

ทัง้นี ้บริษัทได้กําหนดขัน้ตอนการอนุมัติรายการระหว่างกันท่ีเกิดขึน้จริงในระหว่างปี ตามกรอบท่ีได้รับอนุมัติจากผู้ ถือหุ้ นและ

คณะกรรมการบริษัท ดงันี ้

(1) ในกรณีท่ีมลูคา่ของรายการตัง้แต ่500,000 บาทขึน้ไป ผู้บริหารระดบัสงูจะเป็นผู้สอบทานและอนมุติัรายการ 

(2) ในกรณีท่ีมลูคา่รายการเท่ากบัหรือมากกวา่ 10 ล้านบาท ผู้บริหารระดบัสงูจะเป็นผู้สอบทานและอนมุติัรายการ นอกจากนัน้ 

สายงานตรวจสอบภายในจะทําหน้าท่ีตรวจสอบการกําหนดราคารวมถึงเง่ือนไขอื่น ๆ สําหรับรายการระหว่างกันนัน้ว่า

เป็นไปตามเง่ือนไขการค้าปกติและก่อความเสียหายให้กบับริษัทและผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยหรือไม่ ในกรณีท่ีสายงานตรวจสอบ

ภายในเห็นว่ารายการระหวา่งกนัไม่ได้เป็นไปตามเง่ือนไขการค้าปกติ สายงานตรวจสอบภายในจะจดัทํารายงานการสอบ

ทานรายการระหวา่งกนั (Review Report) และสง่ให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นรายไตรมาส 

(3) ในกรณีท่ีมูลค่ารายการเท่ากับหรือมากกว่า 100 ล้านบาท คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องสอบทานและอนุมัติรายการ

ก่อนท่ีบริษัทจะสามารถดําเนินการทําสญัญาหรือตกลงเข้าทํารายการได้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาการ

กําหนดราคาและเง่ือนไขของรายการโดยเปรียบเทียบกบัวิธีปฏิบติัทัว่ไปในอตุสาหกรรม 

10.4 นโยบายและแนวโน้มการทาํรายการระหว่างกนัในอนาคต 

ในอนาคตบริษัทอาจมีการเข้าทํารายการระหว่างกนัตามความจําเป็นในการประกอบธุรกิจ โดยหมายความรวมถึงการปฏิบติัการ

ต่าง ๆ ที่บริษัทได้ตดัสินใจท่ีจะไม่ดําเนินการเอง (เช่น การบริหาร ซ่อมบํารุงและติดตัง้โครงข่ายระบบสญัญาณสื่อสารและอปุกรณ์

โทรคมนาคม การจดัจําหน่ายซิมการ์ดและบตัรเติมเงิน การรับคําปรึกษาด้านการจดัการ และการเช่าและให้เช่าทรัพย์สิน) ซึ่งอาจ

เป็นรายการท่ีต้องอาศัยผู้ เช่ียวชาญเฉพาะด้าน โดยการเข้าทํารายการจะตัง้อยู่บนเง่ือนไขทางการค้าโดยสามารถอ้างอิงได้กับ

เง่ือนไขของธุรกิจประเภทเดียวกันท่ีบริษัทกระทํากับบุคคลภายนอก บริษัทจะปฏิบัติตาม พรบ. หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

ข้อบงัคบั ประกาศ คําสัง่ หรือข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบติัตามข้อกําหนดและปฏิบติัเก่ียวกบั

การเปิดเผยข้อมลูการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนั และการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ท่ีสําคญัของบริษัทจดทะเบียนและบริษัท

ย่อย นอกจากนี ้บริษัทจะทําการเปิดเผยรายการระหวา่งกนัไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินท่ีได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชี

ของบริษัท แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) และรายงานประจําปี (แบบ 56-2) รวมถึงการเปิดเผยข้อมลูผ่านระบบ 

SCP ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย  

บริษัทพิจารณานโยบายและขัน้ตอนในการปรับปรุงการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีซึ่งรวมถึงการเข้าทํารายการระหว่างกนัอย่างต่อเน่ือง 

เพ่ือให้เกิดความมัน่ใจวา่ได้ปฏิบติัตามข้อกําหนดต่าง ๆ ตามท่ีกลา่วข้างต้น สําหรับแนวโน้มการทํารายการระหวา่งกนัในอนาคตนัน้
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อาจยงัคงมีอยู่ในส่วนท่ีเป็นการดําเนินการทางธุรกิจตามปกติของบริษัท ซึ่งบริษัทจะดําเนินการด้วยความโปร่งใสและปฏิบติัตาม

คูมื่อซึง่สอดคล้องกบัข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด 
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11 ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินการ 

11.1 งบการเงนิ 

11.1.1 ช่ือผู้สอบบัญชีสาํหรับงบการเงนิของบริษัทและงบการเงนิรวม 

งบการเงินปี 2552 

สมุาลี รีวราบณัฑิต 

ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบยีน 3970 

บจก. สํานกังาน เอินส์ท แอนด์ ยงั 

งบการเงินปี 2553 และ 2554 

ก่ิงกาญจน์ อศัวรังสฤษฎ์ 

ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบยีน 4496 

บจก. สํานกังาน เอินส์ท แอนด์ ยงั 

11.1.2 สรุปรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ให้ความเหน็อย่างไม่มีเง่ือนไข 

ผู้สอบบญัชีได้ให้ความเห็นสําหรับงบการเงินปี 2552 ดงันี ้

งบการเงินแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2552 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกัน

ของบริษัทและบริษัทย่อย โดยถูกต้องตามท่ีควรในสาระสําคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ซึ่งได้แสดงความเห็นไว้

อย่างไม่มีเง่ือนไข แต่ได้ให้ข้อสงัเกตในเร่ืองคดีฟ้องร้องและข้อพิพาททางการค้าตามหมายเหตปุระกอบงบการเงิน และการ

เปิดเผยหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีอธิบายความแตกต่างระหว่างหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทยและการ

ปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีระหวา่งประเทศ (IFRS) 

ผู้สอบบญัชีได้ให้ความเห็นสําหรับงบการเงินปี 2553 ดงันี ้

งบการเงินแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกัน

ของบริษัทและบริษัทย่อย โดยถูกต้องตามท่ีควรในสาระสําคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ซึ่งได้แสดงความเห็นไว้

อย่างไม่มีเง่ือนไข แตไ่ด้ให้ข้อสงัเกตในเร่ืองคดีฟ้องร้องและข้อพิพาททางการค้า และการแก้ไขเพ่ิมเติมสญัญาสมัปทานครัง้

ที่ 3 ทัง้นี ้ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน และการเปิดเผยเอกสารแนบประกอบงบการเงินท่ีอธิบายความแตกต่าง

ระหวา่งหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทยและการปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีระหวา่งประเทศ (IFRS) 

ผู้สอบบญัชีได้ให้ความเห็นสําหรับงบการเงินปี 2554 ดงันี ้

งบการเงินแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกัน

ของบริษัทและบริษัทย่อย โดยถูกต้องตามท่ีควรในสาระสําคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ซึ่งได้แสดงความเห็นไว้

อย่างไม่มีเง่ือนไข แต่ได้ให้ข้อสงัเกตในเร่ืองคดีฟ้องร้องและข้อพิพาททางการค้า การแก้ไขเพ่ิมเติมสญัญาสมัปทานครัง้ท่ี 3 

ความเสี่ยงจากข้อกําหนดทางกฎหมายและนิติกรรมสญัญาเก่ียวกบัสดัส่วนการถือหุ้นของนกัลงทนุต่างด้าว และการออก

ประกาศ กสทช. เร่ือง การกําหนดข้อห้ามการกระทําท่ีมีลกัษณะเป็นการครอบงํากิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2554 ทัง้นี ้

ตามหมายเหตปุระกอบงบการเงิน และการเปิดเผยเอกสารแนบประกอบงบการเงินที่อธิบายความแตกตา่งระหวา่งหลกัการ

บญัชีที่รับรองทัว่ไปในประเทศไทยและการปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีระหวา่งประเทศ (IFRS) 
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11.1.3 ตารางสรุปงบการเงนิรวม 

งบดุล 

 2552(1) 2553 2554 

 ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

สินทรัพย์ 
      

สินทรัพย์หมุนเวยีน       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6,112.76  6 12,547.61  13 21,873.14  21 

เงินลงทนุชัว่คราว 1,378.10  1 100.00  0 100.00  0 

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่น 6,526.15  7 6,719.71  7 6,575.24  6 

สินค้าคงเหลือ - สทุธิ 183.45  0 255.69  0 384.17  0 

ต้นทนุของรายได้รับลว่งหน้าคา่บริการโทรศพัท์รอตดัจ่าย 413.96   605.07   688.15   

สินทรัพย์หมนุเวียนอื่น 1,365.29  1 1,272.33  1 1,504.66  1 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 15,979.70  16 21,500.41  22 31,125.36  30 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน       

เงินฝากสถาบนัการเงินที่ติดภาระคํา้ประกนั 0.40  0 0.40  0 0.40  0 

เงินลงทนุในบริษัทร่วม 266.15  0 296.02  0 306.26  0 

เงินลงทนุระยะยาวอื่น 199.39  0 199.67  0 51.40  0 

ลกูหนีกิ้จการที่เก่ียวข้องกนั 0.45  0 0.43  0 0.43  0 

ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ - สทุธิ 7,149.33  7 5,938.03  6 5,503.53  5 

สิทธิการใช้อปุกรณ์รอตดับญัชี - สทุธิ 70,116.65  70 64,338.16  65 57,142.54  55 

เคร่ืองมือและอปุกรณ์สมัปทานระหวา่งติดตัง้ 1,779.94  2 2,168.76  2 5,587.74  5 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 705.57  1 1,007.67  1 706.78  1 

คา่ความนิยม  19.17   19.17   19.17   

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอื่น 3,863.14  4 3,844.43  4 3,403.24  3 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 84,100.20  84 77,812.74  78 72,721.50  70 

สินทรัพย์รวม 100,079.90  100 99,313.15  100 103,846.86  100 
       

หนีส้ิน       

หนีส้ินหมุนเวียน       

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น 13,523.35  14 15,623.57  16 19,480.39  19 

เงินปันผลค้างจ่าย -  0 -  0 38,370.66  37 

สว่นของเงินกู้ ยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึง่ปี 3,707.01  4 1,320.76  1 1,320.76  1 

สว่นของหุ้นกู้ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึง่ปี 3,500.00  3 3,000.00  3 -  0 

รายได้รับล่วงหน้าคา่บริการโทรศพัท์ 3,234.96   3,111.98   3,348.65   

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 603.20   1,421.30   1,519.79   

หนีส้ินหมนุเวียนอืน่ 689.82  1 700.03  1 809.81  1 

รวมหนีส้นิหมุนเวียน 25,258.35  25 25,177.64  25 64,850.06  62 
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 2552(1) 2553 2554 

 ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

หนีส้ินไม่หมุนเวยีน 
      

เงินกู้ยืมระยะยาว - สทุธิจากสว่นที่ถึงกําหนดชําระภายใน

หนึง่ปี 
6,767.89 7 2,589.42 3 1,268.66 1 

หุ้นกู้  - สทุธิจากสว่นที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึง่ปี 5,000.00  5 2,000.00  2 2,000.00  2 

สํารองผลประโยชน์พนกังาน - เงินชดเชยเมื่อออกจากงาน 75.43  0 96.38  0 120.77  0 

หนีส้ินไม่หมนุเวียนอื่น 430.58  0 571.97  1 719.69  1 

รวมหนีส้นิไม่หมุนเวียน 12,273.91  12 5,257.76  5 4,109.11  4 

รวมหนีส้นิ 37,532.25  38 30,435.40  31 68,959.17  66 

ส่วนของผู้ถือหุ้น       

ทนุจดทะเบียน 4,744.16  5 4,744.16  5 4,744.16  5 

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

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

สว่นเกินทนุที่เป็นสว่นของบริษัทย่อยซึง่เกิดจากการที่บริษัท

ซือ้บริษัทย่อยในราคาที่ต่ํากวา่มลูค่าตามบญัชี 

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  32,039.73  32 38,376.61  39 4,384.40  4 

สว่นของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยของบริษัทยอ่ย 21.65  0 14.88  0 17.03  0 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 62,547.64  62 68,877.75  69 34,887.69  34 

รวมหนีส้นิและส่วนของผู้ถือหุ้น 100,079.90  100 99,313.15  100 103,846.86  100 

หมายเหตุ 

(1) รายการบญัชีบางรายการได้มีการจดัใหม่เพื่อให้สอดคล้องกบัการจดัประเภทรายการบญัชีของงวดปัจจบุนั 
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งบกาํไรขาดทุน 

 2552(1) 2553 2554 

 ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

รายได้จากการขายและการให้บริการ 
      

รายได้จากการให้บริการโทรศพัท์ 64,684.18  98 68,749.42  95 73,187.89  92 

รายได้จากการขายเคร่ืองโทรศพัท์และชดุเลขหมาย 617.25  1 3,081.53  4 5,844.07  7 

รายได้จากการดําเนินงานอื่น 384.02  1 520.42  1 266.16  0 

รวมรายได้จากการขายและการให้บริการ 65,685.45  100 72,351.37  100 79,298.12  100 
       

ต้นทนุขายและการให้บริการ       

ต้นทนุการให้บริการโทรศพัท์ (43,215.77) -66 (43,210.85) -60 (45,790.35) -58 

ต้นทนุขายเคร่ืองโทรศพัท์และชดุเลขหมาย (342.92) -1 (2,535.65) -4 (5,128.34) -6 

คา่ใช้จ่ายในการขายและการบริหาร (12,153.57) -19 (11,819.25) -16 (11,716.57) -15 

รวมค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงาน (55,712.25) -85 (57,565.75) -80 (62,635.26) -79 
       

กาํไรจากการดาํเนินงาน 9,973.20  15 14,785.62  20 16,662.86  21 

ดอกเบีย้รับ 173.89  0 202.80  0 578.91  1 

รายได้อื่น 135.74  0 544.75  1 118.90  0 

กําไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปลี่ยน (11.30) 0 (22.96) 0 113.22  0 

กาํไรจากการดาํเนินงาน - สุทธ ิ 10,271.53  16 15,510.20  21 17,473.88  22 
       

สว่นแบง่กําไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม 39.20  0 54.87  0 35.24  0 

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและภาษีเงนิได้นิตบุิคคล 10,310.72  16 15,565.08  22 17,509.12  22 

คา่ใช้จ่ายทางการเงิน (1,455.31) -2 (1,009.86) -1 (430.95) -1 

กาํไรก่อนภาษีเงนิได้นิตบุิคคล 8,855.42  13 14,555.22  20 17,078.17  22 

ภาษีเงินได้นิติบคุคล (2,241.76) -3 (3,670.48) -5 (5,266.04) -7 

กาํไรสุทธิสาํหรับปี 6,613.66  10 10,884.74  15 11,812.13  15 
       

การแบ่งปันกาํไรสุทธ ิ       

สว่นที่เป็นของผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 6,627.77  10 10,891.51  15 11,812.85  15 

สว่นที่เป็นของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยของบริษัทย่อย (14.11) 0 (6.77) 0 (0.72) 0 
       

กาํไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน (บาท) 2.80   4.60  4.99  

หมายเหตุ 

(1) รายการบญัชีบางรายการได้มีการจดัใหม่เพื่อให้สอดคล้องกบัการจดัประเภทรายการบญัชีของงวดปัจจบุนั 
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งบกระแสเงนิสด 

   (หน่วย: ล้านบาท) 

 2552(1) 2553 2554 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 
   

กําไรสทุธิก่อนภาษี 8,855.42  14,555.22  17,078.17  

ปรับกระทบกําไรสทุธิเป็นเงินสดสทุธิรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดําเนินงาน    

สว่นแบง่กําไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วมตามวิธีสว่นได้เสีย (39.20) (54.87) (35.24) 

เงินปันผลรับจากเงินลงทนุระยะยาวอืน่ (0.17) (57.47) (42.59) 

กําไรจากการขายเงินลงทนุในบริษัทยอ่ย -  -  (15.75) 

การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมลูคา่สทุธิที่จะได้รับ (5.61) 3.80  36.02  

คา่เผื่อหนีส้งสยัจะสญูของลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่น (โอนกลบั) 12.64  53.83  (194.94) 

คา่เผื่อการด้อยคา่ของสินทรัพย์หมนุเวียนอื่น (โอนกลบั) -  (0.01) (0.01) 

คา่เผื่อการด้อยคา่ของคา่ความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตวัตน 39.27  0.49  -  

คา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจําหน่าย 10,097.72  10,365.01  10,515.34  

ตดัจําหน่ายสินทรัพย์ถาวร 6.06  0.32  0.18  

ขาดทนุ (กําไร) จากการขายที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ (0.20) (333.22) (2.33) 

ประมาณการทรัพย์สิน/หนีส้ินในอนาคต (18.50) (8.15) (7.18) 

สํารองผลประโยชน์พนกังาน - เงินชดเชยเมื่อออกจากงานเพิ่มขึน้ (ลดลง) 3.52  20.94  24.39  

คา่ใช้จ่ายทางการเงิน 1,455.31  1,009.86  430.95  

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสนิทรัพย์และ
หนีส้ินดาํเนินงาน 

20,406.27  25,555.75  27,787.02  

สินทรัพย์ดําเนินงานลดลง (เพิ่มขึน้) 
   

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่น 976.78  202.89  336.07  

สินค้าคงเหลือ (66.86) (76.03) (164.56) 

สินทรัพย์หมนุเวียนอื่น 122.20   (122.50)  (345.68) 

หนีส้ินดําเนินงานเพิ่มขึน้ (ลดลง) 
   

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น 1,824.04  1,362.31  3,232.67  

หนีส้ินหมนุเวียนอืน่ (567.60) (58.73) 635.92  

หนีส้ินไม่หมนุเวียนอื่น 97.32  118.69  141.91  

เงินสดสทุธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 22,792.14  26,982.37  31,623.35  

จ่ายดอกเบีย้ (1,549.38) (962.32) (453.41) 

จ่ายภาษีเงินได้ (2,135.13) (3,187.67) (4,874.44) 

เงนิสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงาน 19,107.64  22,832.38  26,295.50  
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   (หน่วย: ล้านบาท) 

 2552(1) 2553 2554 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทนุ 

   

เงินลงทนุชัว่คราวลดลง (เพิ่มขึน้) (1,093.84) 1,278.10  -  

เงินลงทนุในบริษัทย่อยเพิ่มขึน้ 0.16  -  -  

เงินลงทนุระยะยาวอื่นลดลง (เพิ่มขึน้) 0.11  (0.28) 148.27  

เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม 25.00  25.00  25.00  

เงินปันผลรับจากเงินลงทนุระยะยาวอืน่ 0.17  57.47  42.59  

ลกูหนีบ้ริษัทที่เก่ียวข้องกนัลดลง (เพิ่มขึน้) -  0.02  -  

เงินสดรับจากการขายเงินลงทนุในบริษัทย่อย -  -  0.05  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัทย่อยลดลงจากการขายเงิน

ลงทนุในบริษัทย่อย 
-  -  (3.95) 

ซือ้ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ (2,017.28) (448.86) (1,077.29) 

เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ 12.83  711.70  4.71  

ซือ้สิทธิการใช้อปุกรณ์รอตดับญัชีและเคร่ืองมือและอปุกรณ์สมัปทาน

ระหวา่งติดตัง้ 
(2,535.01) (2,504.80) (3,898.90) 

เงินมดัจําและเงินจ่ายลว่งหน้าเพื่อการจดัซือ้และติดตัง้อปุกรณ์สมัปทาน

ลดลง  

56.05  44.64  14.50  

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอื่นเพิ่มขึน้ (1,586.47) (941.16) (469.79) 

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (7,138.28) (1,778.16) (5,214.82) 
 

   

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ 
   

ชําระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว (3,097.20) (6,564.73) (1,320.76) 

เงินรับจากการออกหุ้นกู้สกลุเงินบาท 2,000.00  -  -  

ชําระคืนหุ้นกู้สกลุเงินบาท (8,000.00) (3,500.00) (3,000.00) 

จ่ายเงินปันผล (3,556.87) (4,554.63) (7,434.40) 

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงนิ (12,654.07) (14,619.36) (11,755.16) 
 

   

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สทุธิ (684.71) 6,434.86  9,325.53  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 6,797.47  6,112.76  12,547.61  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิน้ปี 6,112.76  12,547.61  21,873.14  

หมายเหตุ 

(1) รายการบญัชีบางรายการได้มีการจดัใหม่เพื่อให้สอดคล้องกบัการจดัประเภทรายการบญัชีของงวดปัจจบุนั 
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สรุปอัตราส่วนทางการเงนิ 

 2552 2553 2554 

อัตราส่วนสภาพคล่อง    

อตัราสว่นสภาพคล่อง 0.63  0.85  0.48 

อตัราสว่นสภาพคล่องหมนุเร็ว 0.55  0.77  0.44 

อตัราสว่นสภาพคล่องกระแสเงินสด 0.73 0.91 0.58 

อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า – รวม(1) 10.39  11.57 12.79 

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย (วนั) - รวม 34.66  31.12 28.16 

อตัราสว่นหมนุเวียนสินค้าคงเหลือ 2.33  11.55  16.03 

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วนั) 154.55  31.17  22.46 

อตัราสว่นหมนุเวียนเจ้าหนี ้(2) 2.15  1.50  1.50 

ระยะเวลาชําระหนี ้(วนั)  167.24  240.26  239.85 

Cash Cycle 21.97 -177.97 -189.23 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร    

อตัราสว่นกําไรขัน้ต้น 33.69% 36.77% 35.79% 

อตัราสว่นกําไรสทุธิ 10.09% 15.05% 14.90% 

อตัราสว่นผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น 10.86% 16.57% 22.77% 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน    

อตัราสว่นผลตอบแทนจากสินทรัพย์ 6.63% 10.92% 11.63% 

อตัราสว่นผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร 21.00% 28.81% 33.60% 

อตัราการหมนุของสินทรัพย์ 0.66  0.73  0.78 

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงนิ    

อตัราสว่นหนีส้ินต่อสว่นของผู้ ถือหุ้น(3) 0.21  -0.05 -0.50 

อตัราสว่นความสามารถในการชําระดอกเบีย้(4) 16.91 35.02  -147.54 

อตัราสว่นความสามารถชําระภาระผกูพนั (Cash Basis) 1.11  1.30  1.57 

อตัราสว่นการจ่ายเงินปันผล 54% 42% 64% 

มลูคา่ที่ตราไว้ (บาท) 2.00 2.00 2.00 

มลูคา่ตามบญัชี (บาท) 26.42 29.09 14.73 

กําไรขัน้ต้นตอ่หุ้น (บาท)(5) 2.80 4.60 4.99 

หมายเหตุ 

(1) คํานวณจากรายได้จากการให้บริการโทรศัพท์ระบบรายเดือนและรายได้จากการขายเคร่ืองโทรศพัท์และชุดเลขหมาย / ลูกหนีก้ารค้า

คา่บริการโทรศพัท์และลกูหนีก้ารค้าจากการขายเคร่ืองโทรศพัท์และชดุเลขหมายเฉลี่ย 

(2) คํานวณจากยอดซือ้อปุกรณ์เคร่ืองมือสมัปทาน (จากงบกระแสเงินสด) / เจ้าหนีอ้ปุกรณ์สมัปทานเฉลี่ย 

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

(4) คํานวณจากกําไรก่อนหกัคา่ใช้จ่าย ดอกเบีย้ คา่เสื่อมราคา และคา่ตดัจําหน่าย / (ดอกเบีย้จ่าย – ดอกเบีย้รับ) 

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

11.2.1 สรุปภาพรวมของผลการดาํเนินงานที่ผ่านมา 

แม้ว่าภาวะการแข่งขนัในตลาดจะทวีความรุนแรงมากขึน้ บริษัทยงัคงให้ความสําคญัในการให้บริการลกูค้าด้วยความเป็นมิตร การ

พฒันานวตักรรมการให้บริการในด้านตา่ง ๆ โดยมุ่งเน้นการนําเสนอให้ตรงต่อความต้องการและการดําเนินชีวิตประจําวนัของลกูค้า 

และเข้าถึงลูกค้าเฉพาะกลุ่มเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการท่ีหลากหลายแตกต่างกันไป ทัง้ยังเป็นการให้บริการท่ีคุ้มค่าอย่าง

ต่อเน่ือง นอกจากนี ้บริษัทยงัเน้นการพฒันาคณุภาพของโครงข่ายให้ครอบคลมุพืน้ท่ีให้มากขึน้และเพียงพอต่อปริมาณการใช้งาน

ของลูกค้า ตลอดจนการขยายช่องทางการจัดจําหน่ายเพ่ือกระจายสินค้าและบริการของบริษัทไปสู่ลูกค้าได้อย่างทั่วถึง โดยมี

วตัถปุระสงค์หลกัเพ่ือรักษาและเพ่ิมส่วนแบ่งทางการตลาดทัง้ในด้านจํานวนผู้ ใช้บริการและด้านรายได้จากการให้บริการ เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพให้กับองค์กร ท่ีผ่านมาบริษัทสามารถบริหารและจัดการให้มีการเติบโตของรายได้อย่างต่อเน่ือง ประกอบกับการ

บริหารจัดการด้านต้นทุนท่ีมีประสิทธิภาพมากขึน้ ส่งผลให้บริษัทมีผลประกอบการท่ีดีขึน้อย่างมีนัยสําคัญ และส่งผลให้ฐานะ

ทางการเงินของบริษัทมีความแข็งแกร่งเพ่ิมมากขึน้อีกด้วย 

ในปี 2552 บริษัทมีจํานวนผู้ ใช้บริการเพ่ิมขึน้สทุธิจํานวน 1.0 ล้านราย ส่งผลให้บริษัทมีจํานวนผู้ ใช้บริการรวมทัง้หมด ณ สิน้ปีเป็น

จํานวน 19.7 ล้านราย สําหรับรายได้ค่าบริการท่ีไม่รวมคา่เช่ือมต่อโครงข่ายมีจํานวนเพ่ิมขึน้ร้อยละ 0.5 ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่

ไม่เอือ้อํานวย ส่วนรายได้ค่าบริการรวมลดลงร้อยละ 2.9 จากค่าเช่ือมต่อโครงข่าย รายได้จากการให้บริการโทรศัพท์ข้ามแดน

อตัโนมัติ และรายได้จากการให้บริการโทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศท่ีลดลงอย่างมาก ซึ่งเป็นผลมาจากวิกฤติเศรษฐกิจโลก 

สถานการณ์ความไม่สงบภายในประเทศ รวมถึงการแพร่ระบาดของโรคไข้หวดัใหญ่สายพนัธุ์ A (H1N1) สําหรับ EBITDA ลดลงร้อย

ละ 12.8 จากปีก่อน เน่ืองจากในปี 2551 บริษัทมีการบนัทึกกําไรจากดีพีซี และร้อยละ 2.7 หากไม่รวมกําไรจากดีพีซี เน่ืองจากค่า

เช่ือมตอ่โครงข่ายสทุธิปรับตวัลดลง อยา่งไรก็ดี EBITDA Margin ที่ไม่รวมดีพีซีปรับตวัเพ่ิมขึน้เป็นร้อยละ 30.6 จากผลของมาตรการ

เพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินงาน 

ในปี 2553 เศรษฐกิจของประเทศโดยรวมมีแนวโน้มดีขึน้ สง่ผลให้จํานวนผู้ใช้บริการใหม่สทุธิและปริมาณการใช้งานในปี 2553 เพ่ิม

มากขึน้จากท่ีชะลอตวัลงในปีก่อน ปริมาณการใช้งานบริการเสริมมีอตัราการเติบโตสงูอย่างเด่นชัด สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากความ

นิยมที่เพ่ิมสงูขึน้ของสมาร์ทโฟนและแอพพลิเคชัน่เครือข่ายสงัคมออนไลน์ บริษัทมีจํานวนผู้ใช้บริการเพ่ิมขึน้สทุธิประมาณ 2.0 ล้าน

เลขหมาย ส่งผลให้บริษัทมีจํานวนผู้ ใช้บริการรวมทัง้หมด ณ สิน้ปีเป็นจํานวน 21.6 ล้านราย สําหรับรายได้ค่าบริการท่ีไม่รวมค่า

เช่ือมต่อโครงข่ายเพ่ิมขึน้ร้อยละ 5.2 ส่วนรายได้รวมเพ่ิมขึน้ร้อยละ 10.1 เม่ือเทียบกับปีก่อน เน่ืองจากการฟื้นตัวของการใช้งาน

บริการเสียง รวมทัง้มีรายได้จากบริการเสริมและการขายเคร่ืองโทรศัพท์เพ่ิมมากขึน้ นอกจากนี ้การดําเนินมาตรการควบคุม

ค่าใช้จ่ายอย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้บริษัทมีอัตราการเติบโตของ EBITDA เพ่ิมขึน้ร้อยละ 27.1 จากปีก่อน และ EBITDA Margin 

เพ่ิมขึน้เป็นร้อยละ 35.1 ในกรณีไม่รวมรายการพิเศษจากการบนัทึกรายรับค่าเช่ือมต่อโครงข่ายสทุธิย้อนหลงัจาก กสท / ฮทัช์ และ

กําไรจากการขายอาคารชยั (อาคารสํานกังานใหญ่เดิม) EBITDA และ EBITDA Margin ของปี 2553 ก็ยงัคงเติบโตสงูที่ร้อยละ 23.1 

และร้อยละ 34.6 ตามลําดบั ทัง้นี ้การตกลงเข้าทําสญัญาเช่ือมต่อโครงข่ายกบั กสท / ฮทัช์ ในเดือนกรกฎาคม 2553 เป็นอีกหนึ่ง

ความก้าวหน้าท่ีสําคญัของบริษัท รวมถึงอตุสาหกรรมโทรคมนาคมโดยรวมอนัจะนําไปสู่การแข่งขนัท่ีเป็นธรรม นอกจากนี ้การทํา

สญัญากบั กสท / ฮทัช์ ยงัสง่ผลให้บริษัทมีรายรับเช่ือมตอ่โครงข่ายสทุธิจากเดิมที่เป็นรายจ่ายสทุธิ 

ในปี 2554 บริษัทยงัคงมีผลประกอบการท่ีแข็งแกร่งทัง้ในสว่นของกําไรสทุธิและกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน บริษัทมีกําไรสทุธิ

ทัง้ปีเท่ากบั 11.8 พนัล้านบาท เพ่ิมขึน้ถึงร้อยละ 8.5 จากปีก่อน และยงัคงรักษาระดบัของกระแสเงินสดจากการดําเนินงานท่ี 21.5 

พนัล้านบาท เท่ากบัปีก่อนแม้จํานวนเงินลงทนุจะสงูกว่าปีก่อน 1.6 พนัล้านบาท รายได้รวมของปี 2554 เท่ากบั 79.3 พนัล้านบาท 

เพ่ิมขึน้ร้อยละ 9.6 เม่ือเทียบกบัปีก่อน จากการเพ่ิมขึน้ของรายได้จากบริการเสียงและรายได้จากบริการเสริมโดยเฉพาะรายได้ด้าน

ข้อมลู บริษัทยงัคงมี EBITDA ท่ีแข็งแกร่งและยงัสามารถรักษาระดบักระแสเงินสดได้แม้ว่าต้องเผชิญกบัอทุกภยัในหลายพืน้ท่ีของ

ประเทศและการปรับเพ่ิมอตัราสว่นแบง่รายได้ตามสญัญาสมัปทานในช่วงท้ายไตรมาส 3 ของปี 2554 
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ปี 2554 ถือเป็นปีท่ีตอกยํา้กระแสนิยมการใช้งานอินเทอร์เน็ต โดยมีการใช้งานบนโทรศพัท์เคลื่อนท่ีเพ่ิมสงูขึน้มากจากความนิยม

ของเคร่ืองโทรศัพท์สมาร์ทโฟนและแอพพลิเคชั่นเครือข่ายสงัคมออนไลน์ และยังคงมีแนวโน้มท่ีจะเติบโตสูงต่อเน่ืองในปี 2555 

จํานวนผู้ใช้บริการใหม่สทุธิเพ่ิมขึน้ถึง 1.6 ล้านเลขหมายในปี 2554 ซึง่แม้อตัราการเติบโตของจํานวนผู้ใช้บริการจะชะลอจากปีก่อน 

แต่หากพิจารณาถึงอัตราผู้ ใช้บริการต่อประชากรท่ีเกินกว่าร้อยละ 110 แล้ว จํานวนผู้ ใช้บริการท่ีเพ่ิมขึน้แสดงถึงการเติบโตของ

อตุสาหกรรมได้เป็นอย่างดี ซึง่ปัจจยัหลกั ได้แก่ ความสาํเร็จจากการเปิดให้บริการ 3G HSPA บนคลื่นความถ่ีย่าน 850 เมกะเฮิรตซ์ 

และความพยายามอย่างตอ่เน่ืองในการรักษาฐานลกูค้าของบริษัท 

นอกจากนี ้ในเดือนธันวาคม บริษัทได้เข้าทําสญัญาเงินกู้กับสถาบนัการเงินในประเทศ วงเงินรวม 30,000 ล้านบาทและประกาศ

จ่ายเงินปันผลพิเศษในอตัราร้อยละ 16.46 บาทต่อหุ้น เพ่ือปรับโครงสร้างทางการเงิน เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารต้นทุนของ

บริษัท และเตรียมความพร้อมสําหรับการลงทนุของบริษัทตอ่ไป 

ความคืบหน้าทางด้านกฎระเบียบสามารถสรุปได้ดงันี ้ในเดือนสิงหาคม บริษัทเปิดให้บริการ 3G HSPA บนคลื่นความถ่ีย่าน 850 

เมกะเฮิรตซ์ อย่างเป็นทางการ และในเดือนตุลาคม ได้มีการแต่งตัง้ กสทช. ซึ่งเป็นองค์กรหลักในการทําหน้าที่กํากับดูแลการ

ประกอบกิจการวิทยกุระจายเสียง วิทยโุทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม รวมทัง้การจดัสรรคลื่นความถ่ีในการให้บริการตา่ง ๆ ทัง้นี ้

ตาม พรบ. องค์กรจดัสรรคลื่นความถ่ี พ.ศ. 2553 การแต่งตัง้ กสทช. ถือเป็นความก้าวหน้าสําคญัของอตุสาหกรรมโทรคมนาคมไทย

ท่ีจะมีทิศทางท่ีชัดเจน นําไปสู่การจัดทําแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถ่ี การจัดสรรและกระบวนการออกใบอนุญาตใช้คลื่น

ความถ่ีในลําดบัตอ่ไป 

11.2.2 สรุปภาพรวมผลการดาํเนินงานของปี 2554 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีจํานวนลูกค้ารวมทัง้สิน้ 23,216,508 ราย ร้อยละ 90 เป็นลูกค้าในระบบเติมเงิน โดยมีลูกค้า

เพ่ิมขึน้สทุธิจากสิน้ปี 2553 จํานวน 1,596,111 ราย คิดเป็นอตัราการเติบโตร้อยละ 7 บริษัทมีส่วนแบ่งทางการตลาดของจํานวน

ผู้ใช้บริการคิดเป็นประมาณร้อยละ 30 (ตามประมาณการของบริษัท) 

11.2.3 การวิเคราะห์ผลการดาํเนินงานสาํหรับปี 2552 ถงึปี 2554 

รายการ 
2552 2553 2554 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

รายได้จากการขายและการให้บริการ       

รายได้จากการให้บริการโทรศพัท์ 64,684 98 68,749 95 73,188 92 

รายได้จากการขายเคร่ืองโทรศพัท์และชดุเลขหมาย  617 1 3,082 4 5,844 7 

รายได้จากการดําเนินงานอื่น 384 1  520 1 266 0 

รวมรายได้จากการขายและการให้บริการ 65,685 100 72,351 100 79,298 100 

ต้นทนุการขายและการให้บริการ      
 

ต้นทนุจากการให้บริการโทรศพัท์ (43,216) -66 (43,211) -60 (45,790) -58 

ต้นทนุจากการขายเคร่ืองโทรศพัท์และชดุเลขหมาย  (343) -1 (2,536) -4 (5,128) -6 

รวมต้นทุนการขายและการให้บริการ (43,559) -66 (45,747) -63 (50,919) -64 

คา่ใช้จ่ายในการขายและการบริหาร (12,154) -19 (11,819) -16 (11,717) -15 

กาํไรจากการดาํเนินงาน  9,973 15 14,786 20 16,663 21 
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รายการ 
2552 2553 2554 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

ดอกเบีย้รับ 174 0 203 0 579 1 

รายได้อื่น 136 0 545 1 119 0 

กําไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปลี่ยน (11) 0 (23) 0 113 0 

สว่นแบง่กําไร (ขาดทนุ) จากบริษัทร่วมตามวิธีสว่นได้เสีย 39  0 55  0 35  0 

ต้นทนุการกู้ยืม (1,455) -2 (1,010) -1 (431) -1 

ภาษีเงินได้นิติบคุคล (2,242) -3 (3,670) -5 (5,266) -7 

กาํไรสุทธ ิ 6,614 10 10,885 15 11,812 15 

การแบ่งปันกาํไรสุทธ ิ      
 

สว่นที่เป็นของผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 6,628 10 10,892 15 11,813 15 

สว่นที่เป็นของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยของบริษัทย่อย (14) 0 (7) 0 (1) 0 

การวิเคราะห์ผลการดาํเนินงานเปรียบเทยีบระหว่างปี 2552 และปี 2553 

ด้านรายได้ 

ในปี 2553 แม้ว่าอุตสาหกรรมโทรคมนาคมโดยรวมยงัคงได้รับผลกระทบจากความผันผวนทางการเมืองในประเทศ ภยัพิบติัทาง

ธรรมชาติ และการชะลอการประมลูใบอนญุาต 3G แต่ภาวะเศรษฐกิจในประเทศโดยรวมมีแนวโน้มดีขึน้อย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้มี

การเติบโตของจํานวนผู้ ใช้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีในประเทศเพ่ิมมากขึน้ โดยจํานวนผู้ ใช้บริการใหม่สทุธิเพ่ิมขึน้เป็นสองเท่าเม่ือ

เทียบกบัจํานวนผู้ใช้บริการใหม่สทุธิท่ีเพ่ิมขึน้ในปีก่อน และ ณ สิน้ปี 2553 พบว่าอตัราส่วนผู้ใช้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีในประเทศ

ต่อประชากรรวมเกินกว่าร้อยละ 100 แล้ว สําหรับรายได้รวมของปี 2553 เพ่ิมขึน้ร้อยละ 10.1 เม่ือเทียบกับปีท่ีผ่านมา โดยรายได้

เพ่ิมขึน้เกือบทกุประเภทบริการตามสภาพเศรษฐกิจท่ีดีขึน้ ประกอบกบัการเติบโตอย่างมากของรายได้จากบริการเสริมและการขาย

เคร่ืองโทรศัพท์ตามกระแสนิยมที่เพ่ิมสูงขึน้ของสมาร์ทโฟนและแอพพลิเคชั่นเครือข่ายสงัคมออนไลน์ นอกจากนี ้รายได้จากค่า

เช่ือมต่อโครงข่ายท่ีเพ่ิมขึน้มากจากการตกลงเข้าทําสญัญาเช่ือมต่อโครงข่ายกบั กสท / ฮัทช์ ในเดือนกรกฎาคม 2553 ก็เป็นส่วน

หนึง่ท่ีช่วยให้รายได้จากการให้บริการมีอตัราการเติบโตสงู  

ฐานลกูค้ายงัคงเติบโตเพ่ิมขึน้อย่างตอ่เน่ือง ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2553 บริษัทมีจํานวนลกูค้ารวมทัง้สิน้ 21,620,397 ราย ร้อยละ 89 

เป็นลกูค้าในระบบเติมเงิน โดยมีลกูค้าเพ่ิมขึน้สทุธิจากสิน้ปี 2552 จํานวน 1,963,348 ราย คิดเป็นอตัราการเติบโตร้อยละ 10 บริษัท

มีส่วนแบ่งทางการตลาดของจํานวนผู้ ใช้บริการประมาณร้อยละ 30 สําหรับรายได้จากการให้บริการโทรศัพท์ที่รวมค่าเช่ือมต่อ

โครงข่ายในปี 2553 เท่ากับ 68,749 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 95 ของรายได้รวม เพ่ิมขึน้ร้อยละ 6.3 จากปีก่อนซึ่งเท่ากับ 64,684 

ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดงันี ้

(1) จํานวนลกูค้าเพ่ิมขึน้สทุธิในปี 2553 เท่ากบั 1,963,348 ราย คิดเป็นอตัราการเติบโตร้อยละ 10.0 จากปี 2552 สว่นใหญ่เป็น

ลกูค้าระบบเติมเงิน โดย ณ สิน้ปี 2553 บริษัทมีจํานวนลูกค้าระบบรายเดือนและระบบเติมเงินเท่ากับ 2.3 ล้านรายและ 

19.3 ล้านรายตามลําดบั 

จาํนวนผู้ใช้บริการ (เลขหมาย) 2552 2553 +/- 

ระบบรายเดือน 2,291,349 2,326,174  +1.5% 

ระบบเติมเงิน 17,365,700 19,294,223 +11.1% 

รวม 19,657,049 21,620,397 +10.0% 
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(2) รายได้จากการให้บริการด้านเสียงในปี 2553 เพ่ิมขึน้ร้อยละ 3.5 จากปีก่อน ส่วนใหญ่มาจากการเติบโตของรายได้จากการ

ใช้งานของลกูค้าในระบบเติมเงินที่เพ่ิมขึน้ร้อยละ 5.9 ในขณะท่ีรายได้จากลกูค้าในระบบรายเดือนมีปริมาณลดลงร้อยละ 

2.9 คิดเป็นร้อยละ 61.7 ของรายได้จากการให้บริการ 

(3) รายได้จากการให้บริการเสริม (VAS) ในปี 2553 เพ่ิมขึน้ร้อยละ 19.1 จากปีก่อน จากปริมาณการใช้งานอินเทอร์เน็ตบน

โทรศพัท์เคลื่อนท่ีท่ีเพ่ิมขึน้อย่างต่อเน่ืองจากจํานวนผู้ ใช้โทรศพัท์สมาร์ทโฟนท่ีเพ่ิมขึน้ คิดเป็นร้อยละ 11.0 ของรายได้จาก

การให้บริการ 

รายได้จากการให้บริการด้านเสียงและรายได้จากการให้บริการเสริมตาม (2) และ (3) รวมอยู่ในรายได้เฉลี่ยต่อเลขหมายต่อเดือน 

(ARPU) ในตารางดงัตอ่ไปนี ้

รายได้เฉลี่ยต่อเลขหมายต่อรายต่อเดือน (บาท) 2552 2553 +/- 

ระบบรายเดือน 549 557 +1.4% 

ระบบเติมเงิน 175 172 -1.7% 

รวม 218 213 -2.3% 

(4) รายได้จากการให้บริการเครือข่ายระหว่างประเทศ (IR) ลดลงร้อยละ 3.7 จากปีก่อน ซึง่เป็นไปในทิศทางเดียวกบัการหดตวั

ของอตุสาหกรรมการท่องเท่ียว ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรงทางการเมืองในช่วงไตรมาส 2 และปัญหา

นํา้ท่วมในหลายพืน้ที่ของประเทศไทย คิดเป็นร้อยละ 3.6 ของรายได้จากการให้บริการ 

(5) รายได้จากการให้บริการโทรศพัท์ทางไกลระหว่างประเทศ (IDD) และค่าธรรมเนียมตา่ง ๆ เป็นหลกั เพ่ิมขึน้ร้อยละ 8.6 จาก

ปีก่อน 

(6) รายได้จากค่าเช่ือมตอ่โครงข่าย (IC) เพ่ิมขึน้ร้อยละ 10.7 จากปีก่อน จากการเร่ิมบนัทึกค่าเช่ือมต่อโครงข่ายกบั กสท / ฮทัช์

ตัง้แตไ่ตรมาส 3 ของปี 2553 และรายการพิเศษในสว่นของรายได้คา่เช่ือมตอ่โครงข่ายท่ีบนัทกึย้อนหลงัจาก กสท / ฮทัช์ (ซึง่

เป็นการบนัทึกบญัชีครัง้เดียว) โดยคิดเป็นร้อยละ 20.5 ของรายได้จากการให้บริการ อย่างไรก็ดี หากไม่รวมรายการพิเศษ

ดงักลา่ว รายได้จากคา่เช่ือมตอ่โครงข่าย (IC) จะเพ่ิมขึน้ร้อยละ 4.0 และคิดเป็นร้อยละ 20.8 ของรายได้จากการให้บริการ 

รายได้เฉลี่ยต่อเลขหมายต่อรายต่อเดือน (บาท) ไม่รวม IC รวม ส่วนเพิ่มร้อยละ 

ระบบรายเดือน 557 677 21.6 

ระบบเติมเงิน 172 221 28.3 

รวม 213 270 26.5 

(7) รายได้จากการขายเคร่ืองโทรศพัท์และชุดเลขหมายในปี 2553 เพ่ิมสงูขึน้ถึงร้อยละ 399.2 จากปีก่อน เน่ืองจากบริษัทเร่ิม

จําหน่ายเคร่ืองโทรศพัท์ iPhone ในเดือนมีนาคม 2553 ประกอบกบัมียอดจําหน่ายเคร่ืองโทรศทัพ์ Blackberry ตลอดทัง้ปี 

(8) รายได้จากการดําเนินงานอื่นประกอบด้วย รายได้จากการให้เช่าวงจร Transmission รายได้จากการให้บริการการซอ่ม และ

อื่น ๆ โดยรายได้จากการดําเนินงานอื่นเพ่ิมขึน้ร้อยละ 35.5 จากปีก่อน 

ด้านต้นทุน 

ต้นทนุจากการให้บริการโทรศพัท์ 

ในปี 2553 บริษัทมีต้นทนุจากการให้บริการโทรศพัท์จํานวน 43,211 ล้านบาท คงที่จากปีก่อน โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

(1) ต้นทุนสัมปทานประกอบด้วย ค่าส่วนแบ่งรายได้ซึ่งจ่ายให้แก่ กสท และค่าเลขหมายโทรศัพท์ โดยในปี 2553 ต้นทุน

สมัปทานเพ่ิมขึน้เล็กน้อยที่ร้อยละ 4.8 โดยเป็นไปตามการเติบโตของรายได้จากการให้บริการ นอกจากนัน้ การเข้าทํา
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สญัญาเช่ือมต่อโครงข่ายกบั กสท / ฮทัช์ ตัง้แตไ่ตรมาส 3 ของปี 2553 ส่งผลให้บริษัทมีรายรับค่าเช่ือมต่อโครงข่ายสทุธิจาก

เดิมที่เป็นรายจ่ายสทุธิ โดยรายรับสทุธิดงักลา่วจะนํามารวมกบัรายได้เพ่ือคํานวณสว่นแบง่รายได้ที่จ่ายให้แก่ กสท 

(2) ค่าตัดจําหน่ายสิทธิการใช้อุปกรณ์รอตัดบัญชี เพ่ิมขึน้ร้อยละ 2.4 เน่ืองจากมีรายจ่ายเพ่ือการลงทุนขยายโครงข่ายเพ่ือ

รองรับปริมาณการใช้งานอินเทอร์เน็ตบนโทรศพัท์เคลื่อนท่ีเพ่ิมขึน้ และระยะเวลาการตดัจําหน่ายท่ีสัน้ลงซึง่เป็นไปตามอายุ

ที่เหลือของสมัปทาน 

 2552 2553 

จํานวนสถานีฐาน 10,023 10,112 

(3) คา่เช่ือมต่อโครงข่าย (IC) ลดลงร้อยละ 3.4 เม่ือเทียบกบัปีก่อน เน่ืองมาจากรายการส่งเสริมการขายที่สนบัสนนุให้ลกูค้าใช้

บริการโทรศพัท์ในเครือข่าย อย่างไรก็ดี กรณีไม่รวมรายการพิเศษจากการบนัทึกคา่เช่ือมต่อโครงข่ายสทุธิย้อนหลงักบั กสท 

คา่เช่ือมตอ่โครงข่าย (IC) จะลดลงร้อยละ 4.8  เม่ือเทียบกบัปีก่อน 

(4) คา่ใช้จ่ายในการดําเนินงานอื่น ได้แก่ ต้นทนุการผลิตบตัรเติมเงินและค่าธรรมเนียมจากการขายบตัรเติมเงินที่ชําระให้แก่ยดีู 

ค่าใช้จ่ายท่ีต้องชําระให้แก่ผู้ ให้บริการในต่างประเทศท่ีเก่ียวข้องในการให้บริการข้ามแดนอัตโนมัติ ค่าเช่าสถานี ค่า

สาธารณปูโภค และคา่ซอ่มบํารุง คา่ใช้จ่ายในการดําเนินงานอื่นรวม สําหรับปี 2553 ลดลงร้อยละ 5.8 จากปีก่อน สว่นใหญ่

มาจากการลดลงอย่างมากของค่าไฟ และค่าซ่อมบํารุงจากการนําอุปกรณ์รุ่นใหม่เปลี่ยนแทนรุ่นเก่า ประกอบกับ

ความสําเร็จในการเจรจาตอ่อายสุญัญาจดัซือ้จดัจ้างเพ่ือให้ได้เง่ือนไขที่ดีขึน้ 

ต้นทนุจากการขายเคร่ืองโทรศพัท์และชดุเลขหมาย 

ต้นทุนของเคร่ืองโทรศัพท์และชุดเลขหมายเพ่ิมขึน้ร้อยละ 639.4 จากปี 2552 ตามรายได้จากการขายเคร่ืองโทรศัพท์ท่ีเพ่ิมสงูขึน้

มาก โดยต้นทนุมีอตัราการเพ่ิมมากกวา่รายได้เน่ืองจากเคร่ืองโทรศพัท์มีอตัรากําไรต่ํากวา่ชดุเลขหมาย 

กําไรข้ันต้น 

บริษัทมีกําไรขัน้ต้นเพ่ิมขึน้จาก 22,127 ล้านบาทในปี 2552 เป็น 26,605 ล้านบาทในปี 2553 เพ่ิมขึน้ร้อยละ 20.2 ซึง่เป็นผลมาจาก

รายได้ท่ีเติบโตอย่างแข็งแกร่ง ประกอบกบัการควบคุมค่าใช้จ่ายท่ียงัคงดีขึน้อย่างต่อเน่ือง โดยอตัรากําไรขัน้ต้นของการให้บริการ

โทรศพัท์เพ่ิมขึน้จากร้อยละ 33.7 ในปี 2552 เป็นร้อยละ 36.8 ในปี 2553 

ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร 

คา่ใช้จ่ายในการขายและการบริหารเท่ากบั 11,819 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 2.8 จากปีก่อน ซึง่เป็นผลมาจากสาเหตดุงัตอ่ไปนี ้

(1) คา่ใช้จ่ายในการขายและการตลาด ลดลงร้อยละ 8.6 จากการควบคมุคา่ใช้จ่ายในสว่นนีอ้ย่างตอ่เน่ืองจากปีก่อน 

(2) คา่ใช้จ่ายในการบริหาร ลดลงร้อยละ 1.0 จากการควบคมุคา่ใช้จ่ายในสว่นนีอ้ย่างตอ่เน่ืองจากปีก่อน  

(3) ค่าสํารองหนีส้งสยัจะสญู คิดเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 4.4 ของรายได้ในระบบรายเดือน ลดลงจากร้อยละ 11.3 ในปี 

2552 ซึง่เป็นผลมาจากการมุ่งเน้นด้านคณุภาพของผู้ใช้บริการมากกว่าจํานวนผู้ใช้บริการ ประกอบกบัการฟืน้ตวัของสภาพ

เศรษฐกิจโดยรวม 

(4) คา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจําหน่าย เพ่ิมขึน้ร้อยละ 4.5 จากการลงทนุในอปุกรณ์คอมพิวเตอร์ และแอพพลิเคชัน่ใหม่ ๆ 

รายได้อื่น 

รายได้อื่นในปี 2553 เพ่ิมขึน้จํานวน 545 ล้านบาท หรือร้อยละ 301.3 จากปีก่อน ส่วนใหญ่มาจากกําไรจากการขายอาคารชัย 

(อาคารสํานกังานใหญ่เดิม) จํานวน 320 ล้านบาท  
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ต้นทุนการกู้ยืม 

ต้นทนุการกู้ยืมในปี 2553 ลดลงร้อยละ 30.6 เน่ืองจากการชําระคืนเงินกู้อย่างตอ่เน่ือง 

กําไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเส่ือมราคา และค่าใช้จ่ายตัดจาํหน่าย (EBITDA) 

ในปี 2553 กําไรก่อนหกัดอกเบีย้ ภาษี คา่เสื่อมราคา และคา่ใช้จ่ายตดัจําหน่าย (EBITDA) เท่ากบั 25,686 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ร้อยละ 

27.1 จากปีก่อน โดยเป็นผลมาจากรายได้ท่ีเติบโตอย่างแข็งแกร่ง ประกอบกบัการควบคมุค่าใช้จ่ายท่ียงัคงดีขึน้อย่างต่อเน่ือง และ

อตัราส่วนต่างของกําไรก่อนหักดอกเบีย้ ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าใช้จ่ายตัดจําหน่าย (EBITDA Margin) อยู่ที่ร้อยละ 35.1 ใน

กรณีท่ีไม่รวมรายการพิเศษจากการบนัทกึรายรับค่าเช่ือมต่อโครงข่ายสทุธิย้อนหลงัจาก กสท / ฮทัช์ และกําไรจากการขายอาคารชยั 

(อาคารสํานักงานใหญ่เดิม) EBITDA ของปี 2553 เติบโตท่ีร้อยละ 23.1 จากปีก่อน เช่นเดียวกับท่ี EBITDA Margin อยู่ที่ร้อยละ 

34.6  

กําไรสุทธ ิ

ในปี 2553 กําไรสุทธิเท่ากับ 10,885 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ร้อยละ 64.6 จากปีก่อน เน่ืองจาก EBITDA ที่เพ่ิมมากขึน้ ประกอบกับ

ค่าใช้จ่ายทางการเงินที่ลดลงจากการชําระคืนเงินกู้  ในกรณีท่ีไม่รวมรายการพิเศษจากการบนัทึกรายรับค่าเช่ือมต่อโครงข่ายสทุธิ

ย้อนหลงัจาก กสท / ฮทัช์ และกําไรจากการขายอาคารชยั (อาคารสํานกังานใหญ่เดิม) กําไรสทุธิเติบโตร้อยละ 56.6 จากปีก่อน 

อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น 

ในปี 2553 บริษัทมีอตัราผลตอบแทนตอ่ผู้ ถือหุ้นร้อยละ 16.6 

การวิเคราะห์ผลการดาํเนินงานเปรียบเทยีบระหว่างปี 2553 และปี 2554 

ด้านรายได้ 

รายได้จากการดําเนินงานในปี 2554 เท่ากับ 79.3 พนัล้านบาท เพ่ิมขึน้ร้อยละ 9.6 จากปีก่อน ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายอตัราการ

เติบโตของรายได้ท่ีประมาณการไว้ที่ตัวเลขหลกัเดียวในช่วงสูง และหากเทียบรายได้จากการดําเนินงานโดยไม่นับรายการพิเศษ 

อตัราการเติบโตของรายได้จะสงูถงึร้อยละ 10.9 การเพ่ิมขึน้ของรายได้มีปัจจยัหลกัคือจํานวนผู้ใช้บริการที่ยงัคงเติบโตอย่างตอ่เน่ือง

และการเติบโตอย่างมากของการใช้งานอินเทอร์เน็ตบนโทรศพัท์เคลื่อนท่ี โดยรายได้จากบริการเสริมมีอตัราการเติบโตสงูท่ีสดุ สง่ผล

ให้สดัส่วนรายได้จากบริการเสริมตอ่รายได้จากการให้บริการไม่รวม IC เพ่ิมสงูขึน้มากจากร้อยละ 13.9 ในปี 2553 เป็นร้อยละ 17.4 

ในปี 2554 อย่างไรก็ตาม รายได้จากบริการเสียงยงัคงเป็นสดัสว่นรายได้หลกัของบริษัท 

ฐานลกูค้าของบริษัทยงัคงเติบโตเพ่ิมขึน้อย่างตอ่เน่ือง ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2554 บริษัทมีจํานวนลกูค้ารวมทัง้สิน้ 23,216,508 ราย 

ร้อยละ 90 เป็นลกูค้าในระบบเติมเงิน โดยมีลกูค้าเพ่ิมขึน้สทุธิจากสิน้ปี 2553 จํานวน 1,596,111 ราย คิดเป็นอตัราการเติบโตร้อย

ละ 7 บริษัทมีส่วนแบ่งทางการตลาดของจํานวนผู้ใช้บริการคิดเป็นประมาณร้อยละ 30 (ตามประมาณการของบริษัท) สําหรับรายได้

จากการให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนที่รวมค่าเช่ือมต่อโครงข่ายในปี 2554 เท่ากบั 73,188 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 92 ของรายได้รวม 

เพ่ิมขึน้ร้อยละ 6.5 จากปีก่อนซึง่เท่ากบั 68,749 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดงันี ้

(1) จํานวนลกูค้าเพ่ิมขึน้สทุธิในปี 2554 เท่ากบั 1,596,111 ราย คิดเป็นอตัราการเติบโตร้อยละ 7.4 จากปี 2553 ส่วนใหญ่เป็น

ลกูค้าระบบเติมเงิน โดย ณ สิน้ปี 2553 บริษัทมีจํานวนลูกค้าระบบรายเดือนและระบบเติมเงินเท่ากับ 2.4 ล้านรายและ 

20.8 ล้านรายตามลําดบั 

จาํนวนผู้ใช้บริการ (เลขหมาย) 2553 2554 +/- 

ระบบรายเดือน 2,326,174 2,399,371 +3.1% 

ระบบเติมเงิน 19,294,223 20,817,137 +7.9% 

รวม 21,620,397 23,216,508 +7.4% 
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(2) รายได้จากการให้บริการด้านเสียงในปี 2554 เพ่ิมขึน้ร้อยละ 3.9 จากปีก่อน โดยเป็นผลมาจากจํานวนผู้ ใช้บริการท่ียงัคงมี

อตัราการขยายตวั สว่นใหญ่มาจากการเติบโตของรายได้จากการใช้งานของลกูค้าในระบบเติมเงินที่เพ่ิมขึน้ร้อยละ 4.7 และ

รายได้จากลูกค้าในระบบรายเดือนที่มีปริมาณเพ่ิมขึน้ร้อยละ 0.6 รายได้จากการให้บริการเสียงคิดเป็นร้อยละ 60.3 ของ

รายได้จากการให้บริการ 

(3) รายได้จากการให้บริการเสริม (VAS) ในปี 2554 เพ่ิมขึน้ถึงร้อยละ 35.2 จากปีก่อน จากปริมาณการใช้งานอินเทอร์เน็ตบน

โทรศพัท์เคลื่อนท่ีท่ีเพ่ิมขึน้อย่างต่อเน่ืองจากจํานวนผู้ ใช้โทรศพัท์สมาร์ทโฟนท่ีเพ่ิมขึน้ คิดเป็นร้อยละ 13.9 ของรายได้จาก

การให้บริการ 

รายได้จากการให้บริการด้านเสียงและรายได้จากการให้บริการเสริมตาม (2) และ (3) รวมอยู่ในรายได้เฉลี่ยต่อเลขหมายต่อเดือน 

(ARPU) ในตารางดงัตอ่ไปนี ้

รายได้เฉลี่ยต่อเลขหมายต่อรายต่อเดือน (บาท) 2553 2554 +/- 

ระบบรายเดือน 557 565 +1.4% 

ระบบเติมเงิน 172 172 0.0% 

รวม 213 212 -0.5% 

(4) รายได้จากการให้บริการเครือข่ายระหว่างประเทศ (IR) ลดลงร้อยละ 16.1 จากปีก่อน เป็นไปในทิศทางเดียวกบัการหดตวั

ของอุตสาหกรรมท่องเท่ียว ซึ่งได้รับผลกระทบจากอทุกภยัท่ีกระทบพืน้ท่ีสําคญัอนัได้แก่ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

รวมถึงอยุธยา ซึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจและเมืองท่องเที่ยวหลักของประเทศ ส่งผลให้จํานวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายัง

ประเทศไทยลดลงเป็นจํานวนมาก เม่ือประกอบกบัการเติบโตท่ีสงูขึน้อย่างมากของรายได้จากบริการเสียงและบริการเสริม 

ทําให้สดัสว่นของรายได้ในสว่นนีคิ้ดเป็นร้อยละ 2.9 ของรายได้จากการให้บริการ 

(5) รายได้จากคา่เช่ือมตอ่โครงข่าย (IC) เพ่ิมขึน้ร้อยละ 3.7 จากปีก่อน คิดเป็นร้อยละ 20.0 ของรายได้จากการให้บริการ 

รายได้เฉลี่ยต่อเลขหมายต่อรายต่อเดือน (บาท) ไม่รวม IC รวม ส่วนเพิ่มร้อยละ 

ระบบรายเดือน 565 692 22.5 

ระบบเติมเงิน 172 218 26.7 

รวม 212 266 25.5 

(6) รายได้จากการขายเคร่ืองโทรศพัท์และชดุเลขหมายในปี 2554 ได้รับผลจากกระแสนิยมในโทรศพัท์สมาร์ทโฟนและแท็ปเลท

ที่ดีอย่างตอ่เน่ือง ทัง้คา่ย Apple Samsung และ Blackberry รายได้ในสว่นนีเ้พ่ิมสงูขึน้ถึงร้อยละ 89.6 จากปีก่อน 

(7) รายได้จากการดําเนินงานอื่นประกอบด้วย รายได้จากบริการโทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศ (IDD) และค่าธรรมเนียม 

ตา่ง ๆ เป็นหลกั เพ่ิมขึน้ร้อยละ 2.5 จากปีก่อน 

ด้านต้นทุน 

ต้นทนุจากการให้บริการโทรศพัท์ 

ปี 2554 บริษัทมีต้นทนุจากการให้บริการโทรศพัท์จํานวน 45,790 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากปีก่อนร้อยละ 6.0 โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

(1) ต้นทุนสัมปทานประกอบด้วย ค่าส่วนแบ่งรายได้และค่าเลขหมายโทรศัพท์ ซึ่งจ่ายให้ กสท และหน่วยงานกํากับดูแล 

ตามลําดับ โดยในปี 2554 ต้นทุนในส่วนนีเ้พ่ิมขึน้ถึงร้อยละ 13.7 ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นไปตามการเติบโตของรายได้จากการ

ให้บริการและจากการเพ่ิมขึน้ของสว่นแบง่รายได้จากร้อยละ 25 เป็นร้อยละ 30 ตัง้แตค่ร่ึงหลงัของเดือนกนัยายนเป็นต้นไป 
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(2) คา่ตดัจําหน่ายสิทธิการใช้อปุกรณ์รอตดับญัชีในปี 2554 เพ่ิมขึน้เลก็น้อยร้อยละ 0.4 จากปีก่อน เน่ืองจากมีรายจ่ายเพ่ือการ

ลงทุนเพ่ิมขึน้ ประกอบกับระยะเวลาท่ีเหลือของสมัปทานสัน้ลง ซึ่งจะต้องตัดจําหน่ายสิทธิเร็วขึน้ โดยบริษัทมีการลงทุน

ขยายโครงข่ายเพ่ือรองรับปริมาณการใช้งานท่ีเพ่ิมขึน้ โดยเฉพาะความต้องการใช้งานอินเทอร์เน็ตบนโทรศพัท์เคลื่อนท่ี 

 2553 2554 

จํานวนสถานีฐาน 10,112 11,638 

(3) คา่เช่ือมตอ่โครงข่าย (IC) เพ่ิมขึน้ร้อยละ 1.9 จากปีก่อน 

(4) คา่ใช้จ่ายในการดําเนินงานอื่น ได้แก่ ต้นทนุการผลิตบตัรเติมเงินและคา่ธรรมเนียมจากการขายบตัรเติมเงิน คา่ใช้จ่ายท่ีต้อง

ชําระให้แก่ผู้ ให้บริการในต่างประเทศท่ีเก่ียวข้องในการให้บริการข้ามแดนอตัโนมติั ค่าเช่าสถานี ค่าสาธารณูปโภค และค่า

ซ่อมบํารุง ค่าเบีย้ประกนัโครงข่ายและอื่น ๆ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานอื่นรวมสําหรับปี 2554 เพ่ิมขึน้ร้อยละ 12.0 จากปี

ก่อน ซึง่เกิดจากการขยายโครงข่ายและการเพ่ิมอตัราคา่เบีย้ประกนัภยัจากเหตอุทุกภยั 

ต้นทนุจากการขายเคร่ืองโทรศพัท์และชดุเลขหมาย 

ต้นทนุของเคร่ืองโทรศพัท์และชดุเลขหมายเพ่ิมขึน้ร้อยละ 102.2 จากปีก่อนตามรายได้จากการขายเคร่ืองโทรศพัท์ท่ีเพ่ิมสงูขึน้มาก 

โดยต้นทนุมีอตัราการเพ่ิมมากกวา่รายได้เน่ืองจากเคร่ืองโทรศพัท์มีกําไรต่ํากวา่ชดุเลขหมาย 

กําไรข้ันต้น 

บริษัทมีกําไรขัน้ต้นเพ่ิมขึน้จาก 26,605 ล้านบาทในปี 2553 เป็น 28,379 ล้านบาทในปี 2554 เพ่ิมขึน้ร้อยละ 6.7 ซึ่งเป็นผลมาจาก

รายได้ท่ีเติบโตขึน้ ประกอบกบัการควบคมุค่าใช้จ่ายอย่างต่อเน่ือง โดยอตัรากําไรขัน้ต้นของการให้บริการโทรศพัท์ลดลงจากร้อยละ 

36.8 ในปี 2553 เป็นร้อยละ 35.8 ในปี 2554 จากการเพ่ิมขึน้ของอตัราสว่นแบง่รายได้ 

ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร 

ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารเท่ากับ 11,717 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยที่ร้อยละ 0.9 จากปีก่อน ซึ่งเป็นผลมาจากสาเหตุ

ดงัตอ่ไปนี ้

(1) ค่าใช้จ่ายในการขายและการตลาด เพ่ิมขึน้จากปีก่อนร้อยละ 4.5 โดยสดัส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและการตลาดต่อรายได้

รวมลดลงเลก็น้อยจากร้อยละ 3.8 ในปีก่อน  

(2) ค่าใช้จ่ายในการบริหาร เพ่ิมขึน้ร้อยละ 2.1 จากปีก่อน โดยสดัส่วนของค่าใช้จ่ายในการบริหารทัว่ไปต่อรายได้รวมสําหรับปี 

2554 อยู่ที่ร้อยละ 8.5 ลดลงจากร้อยละ 9.1 ในปีก่อน  

(3) ค่าสํารองหนีส้งสยัจะสูญ ลดลงมากท่ีร้อยละ 75.6 จากปีก่อน ซึ่งเป็นผลมาจากการมุ่งเน้นด้านคุณภาพของผู้ ใช้บริการ

มากกวา่จํานวนผู้ใช้บริการ ประกอบกบัการเปลีย่นวิธีการตัง้สํารองหนีส้งสยัจะสญูจากวิธีร้อยละของรายได้เป็นวิธีตามอายุ

หนี ้

(4) ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจําหน่าย เพ่ิมขึน้ร้อยละ 8.0 จากปีก่อน จากการลงทนุในอปุกรณ์คอมพิวเตอร์ และแอพพลิเคชั่น

เครือข่ายสงัคมออนไลน์ใหม่ ๆ 

รายได้อื่น 

รายได้อื่นในปี 2554 ลดลงจํานวน 119 ล้านบาท หรือร้อยละ 78.2 จากปีก่อน เน่ืองจากปีก่อนมีกําไรจากการขายอาคารชยั (อาคาร

สํานกังานใหญ่เดิม) จํานวน 320 ล้านบาท  
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ต้นทุนการกู้ยืม 

ต้นทนุการกู้ยืมในปี 2554 ลดลงร้อยละ 57.4 เน่ืองจากการชําระคืนหุ้นกู้และเงินกู้  

กําไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเส่ือมราคา และค่าใช้จ่ายตัดจาํหน่าย (EBITDA) 

ในปี 2554 กําไรก่อนหกัดอกเบีย้ ภาษี ค่าเสื่อมราคา และคา่ใช้จ่ายตดัจําหน่าย (EBITDA) เท่ากบั 27,296 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ร้อยละ 

6.3 จากปีก่อน และเพ่ิมสูงขึน้ถึงร้อยละ 9.7 ในกรณีไม่รวมรายการพิเศษในปี 2553 โดยเป็นผลมาจากรายได้ท่ีเติบโตแข็งแกร่ง 

ประกอบกบัการควบคมุค่าใช้จ่ายอย่างต่อเน่ือง EBITDA Margin ในปี 2554 ลดลงอยู่ท่ีร้อยละ 34.1 โดยเป็นผลมาจากการเพ่ิมขึน้

ของสว่นแบง่รายได้ แม้บริษัทจะดําเนินมาตรการควบคมุคา่ใช้จา่ยอย่างตอ่เน่ือง  

กําไรสุทธ ิ

กําไรสทุธิของปี 2554 เติบโตร้อยละ 8.5 จากปีก่อน จาก EBITDA ที่เพ่ิมขึน้และคา่ใช้จ่ายทางการเงินลดลงจากการชําระคืนหุ้นกู้  ใน

กรณีไม่รวมรายการพิเศษกําไรสทุธิเติบโตร้อยละ 14.1 จากปีก่อน  

อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น 

ในปี 2554 บริษัทมีอตัราผลตอบแทนตอ่ผู้ ถือหุ้นร้อยละ 22.8 

11.3 การวิเคราะห์ฐานะทางการเงนิ 

11.3.1 สินทรัพย์ 

สว่นประกอบหลกัของสินทรัพย์และคณุภาพของสินทรัพย์ 

สินทรัพย์ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2552(1) 2553 2554 

จาํนวน 
(ล้านบาท) 

ร้อยละของ
สินทรัพย์รวม 

จาํนวน 
(ล้านบาท) 

ร้อยละของ
สินทรัพย์รวม 

จาํนวน 
(ล้านบาท) 

ร้อยละของ
สินทรัพย์รวม 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  6,113  6 12,548  13 21,873  21 

เงินลงทนุชัว่คราว 1,378  1 100  0 100  0 

ลกูหนีก้ารค้ากิจการที่เก่ียวข้องกนั - สทุธิ 3,642  4 2,931  3 2,263  2 

ลกูหนีก้ารค้ากิจการที่ไม่เก่ียวข้องกนั        

ลกูหนีก้ารค้าค่าบริการโทรศพัท์ 2,479  2 2,331  2 2,484  2 

ลกูหนีก้ารค้าผู้ให้บริการโทรศพัท์ในตา่งประเทศ 555  1 745  1 721  1 

ลกูหนีก้ารค้าจากการขายเคร่ืองโทรศพัท์และชดุ

เลขหมาย 

591  1 957  1 1,115  1 

ลกูหนีก้ารค้าอื่น 78  0 176  0 263  0 

หกั: คา่เผื่อหนีส้งสยัจะสญู (578) -1 (622) -1 (404) 0 

ลกูหนีก้ารค้ากิจการที่ไม่เก่ียวข้องกนั - สทุธิ 3,125  3 3,587  4 4,179  4 

ลกุหนีอ้ื่น - สทุธิ (241) 0 202  0 133  0 

สินค้าคงเหลือ - สทุธิ 183  0 256  0 384  0 

ต้นทนุของรายได้รับลว่งหน้าคา่บริการโทรศพัท์

รอตดัจ่าย 
414  0 605  1 688  1 

สินทรัพย์หมนุเวียนอื่น 1,365  1 1,272  1 1,505  1 

สินทรัพย์หมุนเวยีนรวม 15,980  16 21,500  22 31,125  30 
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สินทรัพย์ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2552(1) 2553 2554 

จาํนวน 
(ล้านบาท) 

ร้อยละของ
สินทรัพย์รวม 

จาํนวน 
(ล้านบาท) 

ร้อยละของ
สินทรัพย์รวม 

จาํนวน 
(ล้านบาท) 

ร้อยละของ
สินทรัพย์รวม 

ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ 7,149  7 5,938  6 5,504  5 

สิทธิการใช้อปุกรณ์รอตดับญัชี 70,117  70 64,338  65 57,143  55 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอืน่ 6,834  7 7,537  8 10,075  10 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวม 84,100  84 77,813  78 72,722  70 

รวมสินทรัพย์ 100,080  100 99,313  100 103,847  100 

หมายเหตุ 

(1) รายการบญัชีบางรายการได้มีการจดัใหม่เพื่อให้สอดคล้องกบัการจดัประเภทรายการบญัชีของงวดปัจจบุนั 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 รายการสินทรัพย์ท่ีสําคัญของบริษัท ได้แก่ สิทธิการใช้อุปกรณ์รอตัดบัญชีซึ่งคิดเป็นร้อยละ 55 ของ

สินทรัพย์รวม และคิดเป็นร้อยละ 65 และร้อยละ 70 ของสินทรัพย์รวมในระหวา่งปี 2552 และปี 2553 และสินทรัพย์หมนุเวียนซึง่คิด

เป็นร้อยละ 30 ของสินทรัพย์รวม และคิดเป็นร้อยละ 16 และร้อยละ 22 ของสินทรัพย์รวมในปี 2552 และปี 2553 ตามลําดบั 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2554 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 103,847 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 4,534 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.6 จากสิน้ปี 2553 โดยมี

สาเหตหุลกั ดงันี ้

(1) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้ 9,326 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึน้ร้อยละ 74.3 ซึ่งมาจากกระแสเงินสดที่ได้จากการ

ดําเนินงานสงูกวา่กระแสเงินสดที่ใช้ไปในกิจกรรมลงทนุและที่ใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงิน 

(2) สินค้าคงเหลือเพ่ิมขึน้ 128 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึน้ร้อยละ 50.2 เน่ืองจากบริษัทมีการจดัจําหน่ายสินค้าหลากหลายประเภท

มากขึน้ ทัง้เคร่ืองโทรศพัท์ แท็ปเลท็ และอปุกรณ์ไอทีอื่น ๆ 

การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์มีรายการที่สําคญัดงัตอ่ไปนี ้

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายความรวมถึงเงินสดและเงินฝากกบัสถาบนัการเงินซึง่ถึงกําหนดชําระคืนภายในระยะเวลา

ไม่เกิน 3 เดือนนับตัง้แต่วนัท่ีฝากและปราศจากภาระผูกพนั โดยบริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 

2554 ทัง้สิน้ 21,873 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ร้อยละ 74.3 เม่ือเทียบกบัยอดคงเหลือ ณ สิน้ปี 2553 ทัง้สิน้ 12,548 ล้านบาท ซึง่เป็นผลมา

จากรายได้ท่ีเติบโตสงู ประกอบกับต้นทุนท่ีปรับตวัดีขึน้อย่างต่อเน่ือง ทําให้บริษัทมีกระแสเงินสดสทุธิจากการดําเนินงานเพ่ิมขึน้ 

3,463 ล้านบาทจากปีก่อน กระแสเงินสดสทุธิท่ีใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงินลดลงจากปีก่อน 2,864 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม กระแส

เงินสดสุทธิที่ใช้ไปในกิจกรรมการลงทุนเพ่ิมขึน้จากปีก่อนถึง 3,437 ล้านบาท เน่ืองจากบริษัทมีรายจ่ายด้านการลงทุนมากในปี 

2554 สง่ผลให้บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้จากปีก่อนถึง 9,326 ล้านบาท 

ลูกหนีก้ารค้า - สุทธิ 

ตารางแสดงลกูหนีก้ารค้า - สทุธิ 

 หน่วย: ล้านบาท 

ลูกหนีก้ารค้า 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2552 2553 2554 

ลกูหนีก้ารค้าคา่บริการโทรศพัท์ 2,479  2,331  2,484  
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ลูกหนีก้ารค้า 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2552 2553 2554 

ลกูหนีก้ารค้าผู้ให้บริการโทรศพัท์ในตา่งประเทศ 55  745  721  

ลกูหนีก้ารค้าจากการขายเคร่ืองโทรศพัท์และชดุเลขหมาย 591  957  1,115  

ลกูหนีก้ารค้าอื่น 78  176  263  

รวม 3,702  4,209  4,583  

หกั: คา่เผื่อหนีส้งสยัจะสญู (578) (622) (404) 

ลูกหนีก้ารค้า - สุทธ ิ 3,125  3,587  4,179  

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีลกูหนีก้ารค้าสทุธิจํานวน 4,179 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากยอด ณ สิน้ปี 2553 ร้อยละ 16.5 โดยมี

สาเหตหุลกัมาจากรายได้ค่าบริการโทรศพัท์ที่เพ่ิมสงูขึน้ โดยการชําระหนีข้องลกูหนีโ้ดยเฉลี่ยเร็วขึน้เล็กน้อยจาก 31 วนัในปี 2553 

เป็น 28 วนัในปี 2554 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีลกูหนีก้ารค้าสทุธิจํานวน 3,587 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากยอด ณ สิน้ปี 2552 ร้อยละ 14.8 โดยมี

สาเหตหุลกัมาจากรายได้ค่าบริการโทรศพัท์ท่ีเพ่ิมสงูขึน้ โดยการชําระหนีข้องลกูหนีโ้ดยเฉลี่ยเร็วขึน้เล็กน้อยจาก 35 วนัในปี 2552 

เป็น 31 วนัในปี 2553 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทมีลกูหนีก้ารค้าสทุธิจํานวน 3,125 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากยอด ณ สิน้ปี 2551 ร้อยละ 15.3 โดยมี

สาเหตหุลกัมาจากการชําระหนีข้องลกูหนีโ้ดยเฉลี่ยช้าลงจากปีก่อน 

บริษัทบนัทึกค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูสําหรับลกูหนีก้ารค้าค่าบริการโทรศพัท์ซึ่งเป็นลกูหนีก้ารค้าส่วนใหญ่ของบริษัท โดยพิจารณา

จากประสบการณ์การติดตามเรียกให้ชําระหนีใ้นอดีตและการวิเคราะห์อายหุนี ้โดยบนัทึกค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูของลกูหนีก้ารค้า

ค่าบริการโทรศพัท์เป็นอตัราร้อยละของยอดลกูหนีก้ารค้าค่าบริการโทรศพัท์คงค้างในแต่ละช่วงของอายุหนีท่ี้ค้างชําระตามอตัรา

ก้าวหน้า 

ตารางแสดงลกูหนีก้ารค้าคา่บริการโทรศพัท์จําแนกตามอายหุนีท่ี้ค้างชําระ 

หน่วย: ล้านบาท 

อายุหนี ้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2552 2553 2554 

ยงัไม่ถึงกําหนดชําระ 1,453  1,544  1,655 

น้อยกวา่ 1 เดือน 364  353  454 

1 เดือน ถึง 3 เดือน 140  101  153 

3 เดือน ถึง 6 เดือน 138  93  76 

มากกวา่ 6 เดือน 384  241  147 

รวม 2,479  2,331  2,484 

หกั: คา่เผื่อหนีส้งสยัจะสญู (477) (514) (299) 

ลูกหนีก้ารค้าค่าบริการโทรศัพท์ – สุทธ ิ 2,002  1,817  2,184 

ระยะเวลาติดตามเรียกให้ชําระหนีเ้ฉลี่ยเท่ากับ 28 วัน ในปี 2554 ลดลงเล็กน้อยจาก 31 วันในปี 2553 และ 35 วันในปี 2552 

เน่ืองจากบริษัทมุ่งเน้นลกูค้าผู้ ใช้บริการท่ีมีคณุภาพ นอกจากนี ้บริษัทยงัคงให้ความสําคญักบัการบริหารจดัการลกูหนีค้งเหลือ โดย

รักษาระดบัของหนีส้งสยัจะสญูไม่ให้สงูจนเกินไป นอกจากนี ้บริษัทยงัมีนโยบายท่ีจะตัง้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูให้เหมาะสมเพียงพอ

เพ่ือให้แน่ใจวา่ยอดลกูหนีค้งเหลือสทุธิแสดงให้เห็นถึงจํานวนเงินที่คาดวา่จะเก็บได้ในอนาคตอย่างถกูต้อง 
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สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 

สินค้าคงเหลือของบริษัทในปัจจบุนัคือ ชดุซิมการ์ด ชดุเลขหมาย บตัรเติมเงิน เคร่ืองลกูข่ายโทรศพัท์เคลื่อนท่ี แท็ปเลท็ และอปุกรณ์

ไอทีตา่ง ๆ 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมียอดสินค้าคงเหลือสทุธิจํานวน 384 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ร้อยละ 50.2 เม่ือเทียบกบัสิน้ปี 2553 ซึ่ง

เป็นผลจากการจดัจําหน่ายสินค้าหลากหลายประเภทมากขึน้ ทัง้เคร่ืองโทรศพัท์ แท็ปเลท็ และอปุกรณ์ไอทีอื่น ๆ 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมียอดสินค้าคงเหลือสทุธิจํานวน 256 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ร้อยละ 39.4 เม่ือเทียบกบัสิน้ปี 2552 จาก

การจดัเก็บเคร่ืองโทรศพัท์ iPhone และ Blackberry ไว้ในคลงั (สต๊อก) เพ่ือจําหน่าย 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทมียอดสินค้าคงเหลือสทุธิจํานวน 183 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ร้อยละ 65.3 เม่ือเทียบกบัสิน้ปี 2551 จาก

การจดัเก็บเคร่ืองโทรศพัท์ Blackberry ไว้ในคลงั (สต๊อก) เพ่ือจําหน่าย 

ตารางแสดงยอดสินค้าคงเหลือ – สทุธิ 

หน่วย : ล้านบาท 

รายการ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2552 2553 2554 

สินค้าคงเหลือ 197  270  427  

หกั: รายการปรับลดเป็นมลูคา่สทุธิที่จะได้รับ (13) (14) (43) 

สินค้าคงเหลือ – สุทธ ิ 183  256  384  

สิทธิการใช้อุปกรณ์รอตัดบัญชี 

สิทธิการใช้อุปกรณ์รอตดับญัชีเป็นสิทธิการใช้อุปกรณ์ตามสญัญาร่วมการงานซึ่งทําขึน้ระหว่างบริษัทและ กสท โดยเป็นรูปแบบ 

Build-Transfer-Operate บริษัทต้องโอนเคร่ืองและอปุกรณ์ตามสญัญาให้แก่ กสท เม่ือติดตัง้แล้วเสร็จ ซึง่บริษัทจะได้รับสิทธิในการ

ให้บริการตลอดระยะเวลาตามสญัญาร่วมการงาน ทัง้นี ้บริษัทมีสิทธิการใช้อุปกรณ์รอตัดบัญชีสทุธิ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 

จํานวน 57,143 ล้านบาท ลดลง 7,196 ล้านบาทหรือประมาณร้อยละ 11.2 จากสิน้ปี 2553 ซึง่มีจํานวน 64,338 ล้านบาท ซึง่ลดลง 

5,779 ล้านบาทจาก ณ สิน้ปี 2552 ซึ่งมีจํานวน 70,117 ล้านบาท อนึ่ง ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2554 สิทธิการใช้อปุกรณ์รอตดับญัชี

คิดเป็นร้อยละ 55.0 ของสินทรัพย์รวม 

11.3.2 สภาพคล่อง 

(ก) อัตราส่วนสภาพคล่องและหนีสิ้นระยะสัน้ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีอตัราส่วนสินทรัพย์หมนุเวียนต่อหนีส้ินหมนุเวียน 0.48 เท่า ลดลงจาก 0.85 เท่า ณ สิน้ปี 2553 

เน่ืองจากการเพ่ิมขึน้ของหนีส้ินหมุนเวียน โดย ณ สิน้ปี 2554 หนีส้ินหมุนเวียนอยู่ที่ 64,850 ล้านบาท รายการใหญ่ของหนีส้ิน

หมนุเวียนนีคื้อเงินปันผลค้างจ่ายจากการประกาศจ่ายเงินปันผลพิเศษในเดือนธนัวาคม 2554 แม้วา่เงินสดและรายการเทียบเท่าเงิน

สดจะเพ่ิมขึน้จาก 12,548 ล้านบาท เป็น 21,873 ล้านบาท ณ สิน้ปี 2554 ก็ตาม 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2553 บริษัทมีอตัราสว่นสินทรัพย์หมนุเวียนตอ่หนีส้ินหมนุเวียน 0.85 เท่า เพ่ิมขึน้จาก 0.63 เท่า ณ สิน้ปี 2552 

เน่ืองจากการเพ่ิมขึน้ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจากจํานวน 6,113 ล้านบาท เป็น 12,548 ล้านบาท ณ สิน้ปี 2553 

ขณะที่หนีส้ินหมนุเวียนคอ่นข้างคงที่เม่ือเทียบกบั ณ สิน้ปี 2552 

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

เน่ืองจากปริมาณเงินสดในมือและเงินลงทุนชั่วคราวที่เพ่ิมขึน้ สําหรับระยะเวลาการชําระหนีใ้นไตรมาสแรกของปี 2552 ตัวเลข
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แตกต่างจากเดิมมาก เน่ืองจากมีการปรับวิธีการบนัทึกเงินลงทนุในอปุกรณ์ให้สะท้อนกบัความเป็นจริงมากขึน้ สง่ผลให้ระยะเวลา

ชําระหนีเ้พ่ิมขึน้จาก 58.39 วนัในปี 2551 เป็น 167.24 วนั ในปี 2552 

อตัราสว่นความสามารถในการชําระดอกเบีย้ของบริษัทสําหรับปี 2554 กลายเป็นคา่ติดลบท่ี -147.54 เท่า เน่ืองจากจํานวนดอกเบีย้

รับสูงกว่าจํานวนดอกเบีย้จ่าย ซึ่งเป็นผลจากระดับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสูงและต้นทุนการกู้ ยืมท่ีลดลงอย่างมาก 

(อตัราส่วนความสามารถในการชําระดอกเบีย้ของบริษัทของปี 2552 และปี 2553 มีอตัราส่วนเท่ากับ 16.91 เท่าและ 35.02 เท่า 

ตามลําดบั) 

อตัราสว่นความสามารถในการชําระภาระผกูพนัสําหรับปี 2554 เท่ากบั 1.57 เท่า เม่ือเทียบกบัอตัราสว่นเดียวกนัในปี 2552 และ 

2553 ซึง่เท่ากบั 1.11 และ 1.30 ตามลําดบั 

(ข) สภาพคล่อง 

ในระยะเวลา 3 ปีท่ีผ่านมา กระแสเงินสดของบริษัทส่วนใหญ่จะถูกใช้ไปในรูปของการขยายโครงข่ายของบริษัทและชําระคืนหุ้นกู้

และเงินกู้  โดยมีแหลง่ที่มาของเงินทนุจากเงินสดสทุธิจากกิจกรรมการดําเนินงาน และเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน ในปี 2554 บริษัท

มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิเพ่ิมขึน้ 9,326 ล้านบาทเม่ือเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2553 โดยส่วนใหญ่เป็นการ

เพ่ิมขึน้ของกระแสเงินสดสทุธิจากกิจกรรมการดําเนินงาน (บริษัทมีกระแสเงินสดสทุธิเพ่ิมขึน้ 6,435 ล้านบาทในปี 2553 แต่ลดลง 

685 ล้านบาท ในปี 2552 ตามลําดบั ) 

(1) เงินสดสทุธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมการดําเนินงาน 

- ในปี 2554 เงินสดสทุธิจากกิจกรรมดําเนินงานมีจํานวนเท่ากบั 26,296 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ร้อยละ 15 จากปี 2553 

- ในปี 2553 เงินสดสทุธิจากกิจกรรมดําเนินงานมีจํานวนเท่ากบั 22,832 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ร้อยละ 19 จากปี 2552 

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

(2) เงินสดสทุธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทนุ 

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุในปี 2554 ปี 2553 และ ปี 2552 มีจํานวน 5,215 ล้านบาท 1,778 ล้านบาท และ 7,138

ล้านบาท ตามลําดับ โดยส่วนใหญ่ใช้สําหรับการลงทุนในการติดตัง้อุปกรณ์โทรคมนาคมและขยายโครงข่ายโทรศัพท์ 

เคลื่อนที่ของบริษัท สําหรับในปี 2554 รายจ่ายเพ่ือการลงทุนจะมุ่งเน้นการลงทุนเพ่ือขยายความสามารถในการรองรับ

ปริมาณการใช้งานด้านข้อมลูที่เพ่ิมสงูขึน้ การลงทนุในซอฟท์แวร์ใหม่ ๆ และระบบคอมพิวเตอร์ 

(3) เงินสดสทุธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน 

ในปี 2554 เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงินมีจํานวนทัง้สิน้ 11,755 ล้านบาท ซึง่เป็นผลมาจาก 

- การชําระคืนเงินกู้ระยะยาวจํานวน 1,321 ล้านบาท  

- การชําระคืนหุ้นกู้ จํานวน 3,000 ล้านบาท 

- การจ่ายเงินปันผลจํานวน 7,424 ล้านบาท 

ในปี 2553 เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงินมีจํานวนทัง้สิน้ 14,619 ล้านบาท ซึง่เป็นผลมาจาก 

- การชําระคืนเงินกู้ ระยะยาวจํานวน 6,565 ล้านบาท (โดยมีการชําระคืนเงินกู้ ก่อนวันครบกําหนดจํานวนประมาณ 

2,800 ล้านบาท) 

- การชําระคืนหุ้นกู้ จํานวน 3,500 ล้านบาท 

- การจ่ายเงินปันผลจํานวน 4,554 ล้านบาท 
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ในปี 2552 เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงินมีจํานวนทัง้สิน้ 12,654 ล้านบาท ซึง่เป็นผลมาจาก 

- การออกหุ้นกู้ จํานวน 2,000 ล้านบาท 

- การชําระคืนเงินกู้ระยะยาวจํานวน 3,097 ล้านบาท 

- การชําระคืนหุ้นกู้ จํานวน 8,000 ล้านบาท 

- การจ่ายเงินปันผลจํานวน 3,557 ล้านบาท 

11.3.3 แหล่งที่มาของเงนิทุน 

(ก) โครงสร้างเงนิทุน 

ตามงบดลุรวมของบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทอยู่ในระดบั -0.50 ซึง่แสดงถึง

ระดบัเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสงูกวา่ระดบัหนีส้ินท่ีมีดอกเบีย้ โดยอตัราสว่นนีเ้พ่ิมขึน้จาก -0.05 ณ สิน้ปี 2553 และ 0.21 

เท่า ณ สิน้ปี 2552 

(ข) หนีสิ้น 

ตารางสรุปภาระหนีส้ิน 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

 2552(1) 2553 2554 

 จาํนวน  
(ล้านบาท) 

ร้อยละของ
สินทรัพย์รวม 

จาํนวน  
(ล้านบาท) 

ร้อยละของ
สินทรัพย์รวม 

จาํนวน  
(ล้านบาท) 

ร้อยละของ
สินทรัพย์รวม 

สินทรัพย์รวม 100,080  100 99,313  100 103,847  100 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น 13,523  14 15,624  16 19,480  19 

เงินปันผลค้างจ่าย -  0 -  0 38,371  37 

สว่นของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี 3,707  4 1,321  1 1,321  1 

สว่นของหุ้นกู้ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึง่ปี 3,500  3 3,000  3 - 0 

รวมเงินกู้ ยืมระยะสัน้ 7,207  7 4,321  4 1,321  1 

รายได้รับล่วงหน้าคา่บริการโทรศพัท์ 3,235  3 3,112  3 3,349  3 

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 603  1 1,421  1 1,520  1 

หนีส้ินหมนุเวียนอืน่ 690  1 700  1 810  1 

หนีส้ินหมุนเวียนรวม 25,258  25 25,178  25 64,850  62 

เงินกู้ยืมระยะยาว-สทุธิจากสว่นที่ชําระภายใน 1 ปี 6,768  7 2,589  3 1,269  1 

หุ้นกู้-สทุธิจากสว่นที่ชําระภายในหนึง่ปี 5,000  5 2,000  2 2,000  2 

รวมเงินกู้ยืมระยะยาว - สทุธิ 11,768  12 4,589  5 3,269  3 

รวมเงินกู้ยืม 18,975  19 8,910  9 4,589  4 

หนีส้ินไม่หมนุเวียนอื่น 506  1 668  1 840  1 

หนีส้ินไม่หมุนเวยีนรวม 12,274  12 5,258  5 4,109  4 

หนีส้ินรวม 37,532  38 30,435  31 68,959  66 

หมายเหตุ 

(1) รายการบญัชีบางรายการได้มีการจดัใหม่เพื่อให้สอดคล้องกบัการจดัประเภทรายการบญัชีของงวดปัจจบุนั 
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ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีหนีส้ินรวมทัง้สิน้ 68,959 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 38,524 ล้านบาทจากสิน้ปี 2553 ที่มีจํานวนทัง้สิน้ 

30,435 ล้านบาท หนีส้ินหลกัประกอบด้วย เงินปันผลค้างจ่าย 38,371 ล้านบาท เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น 19,480 ล้านบาท 

หนีส้ินหมนุเวียนอื่น 810 ล้านบาท เงินกู้ยืมและหุ้นกู้ทัง้สิน้ 4,589 ล้านบาท ซึ่งแบ่งเป็นเงินกู้ยืมระยะสัน้และหนีส้ินระยะยาวที่ถึง

กําหนดชําระภายในหนึ่งปีรวมทัง้สิน้ 1,321 ล้านบาท เงินกู้ ระยะยาวและหุ้นกู้สทุธิจากส่วนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปีจํานวน 

3,269 ล้านบาท 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีหนีส้ินรวมทัง้สิน้ 30,435 ล้านบาท ลดลง 7,547 ล้านบาทจากสิน้ปี 2552 ท่ีมีจํานวนทัง้สิน้ 

37,532 ล้านบาท หนีส้ินหลกัประกอบด้วย เจ้าหนีก้ารค้าทัง้สิน้ 9,768 ล้านบาท หนีส้ินหมนุเวียนอื่น 11,111 ล้านบาท เงินกู้ยืมและ

หุ้นกู้ทัง้สิน้ 8,910 ล้านบาท ซึง่แบ่งเป็นเงินกู้ยืมระยะสัน้และหนีส้ินระยะยาวท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี รวมทัง้สิน้ 4,321 ล้าน

บาท เงินกู้ระยะยาวและหุ้นกู้สทุธิจากสว่นที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึง่ปีจํานวน 4,589 ล้านบาท 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 บริษัทมีหนีส้ินรวมทัง้สิน้ 37,532 ล้านบาท ลดลง 7,412 ล้านบาทจากสิน้ปี 2551 ท่ีมีจํานวนทัง้สิน้ 

44,944 ล้านบาท หนีส้ินหลักประกอบด้วย เจ้าหนีก้ารค้าทัง้สิน้ 8,018 ล้านบาท เงินกู้ ยืมและหุ้นกู้ ทัง้สิน้ 18,975 ล้านบาท ซึ่ง

แบ่งเป็นเงินกู้ยืมระยะสัน้และหนีส้ินระยะยาวท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปีรวมทัง้สิน้ 7,207 ล้านบาท เงินกู้ ระยะยาวและหุ้นกู้

สทุธิจากสว่นที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึง่ปีจํานวน 11,768 ล้านบาท 

เจ้าหนีก้ารค้าของบริษัทส่วนใหญ่เป็นเจ้าหนีผู้้ขายอปุกรณ์โครงข่ายโทรศพัท์เคลื่อนท่ี รวมทัง้ค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัสญัญาร่วมการงาน

ค้างชําระ กสท และทีโอที ซึ่งในปี 2554 บริษัทมีระยะเวลาชําระหนีเ้ฉลี่ย (ส่วนของการซือ้อุปกรณ์เคร่ืองมือสัมปทาน) 240 วัน 

เท่ากบัปี 2553 โดยเพ่ิมขึน้จากระยะเวลาชําระหนีเ้ฉลี่ย 167 วนั ในปี 2552  

บริษัทมีนโยบายท่ีจะจดัการหนีส้ิน จึงให้มีการบริหารต้นทนุท่ีเหมาะสมโดยคํานึงถึงระยะเวลาครบกําหนดชําระคืนเงินกู้  ตลอดจน

ระดบัความเสี่ยงท่ีมาจากโครงสร้างหนีข้องบริษัท ซึ่งบริษัทได้ทําการปิดความเสี่ยงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยนเงินตรา

ตา่งประเทศสําหรับเงินกู้ยืมระยะยาวสกลุเงินตา่งประเทศในสว่นของเงินต้นและดอกเบีย้แล้ว 

จากนโยบายในการบริหารจดัการหนีส้ินของบริษัทดงักลา่ว บริษัทจงึได้ระดมเงินทนุในการก่อหนีต้ามลําดบัเวลา ดงันี ้

ปี 2548 

(1) เงินกู้ระยะยาวสกลุเงนิดอลลาร์สหรัฐฯ 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 

ปี 2552 

(1) หุ้นกู้ สกุลบาท (TAC 148A) จํานวน 2,000 ล้านบาท เสนอขายต่อนักลงทุนในเดือนสิงหาคม 2552 อายุหุ้ นกู้  5 ปี ครบ

กําหนดไถ่ถอนปี 2557 

ตารางแสดงวงเงินสินเช่ือและภาระหนี ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และกําหนดชําระคืน 

หนีส้ิน วงเงนิ 
ยอดหนีค้งค้าง % การปิด

ความเสี่ยง 
รวม 

(ล้านบาท) 
ครบกาํหนด 

ล้านเหรียญ ล้านบาท ล้านเยน 

สกุลเงนิบาท        

TAC 148A - - 2,000.0 - - 2,000.00 2557 (B) 

รวมภาระหนีส้กุลเงนิบาท      2,000.00  
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หนีส้ิน วงเงนิ 
ยอดหนีค้งค้าง % การปิด

ความเสี่ยง 
รวม 

(ล้านบาท) 
ครบกาํหนด 

ล้านเหรียญ ล้านบาท ล้านเยน 

สกุลเงนิดอลลาร์สหรัฐฯ        

FEC 170.0 ล้านเหรียญ 39.2 - - 100 1,537.23 2556 (A) 

NIB 2005 40.0 ล้านเหรียญ 25.5 - - 100 1,052.16 2558 (A) 

รวมภาระหนีส้กุลเงนิ

ดอลลาร์สหรัฐฯ 

 64.7 - - 100 2,589.42  

ภาระหนีท้ัง้สิน้      4,589.42  

หมายเหตุ 

(A) = ทยอยชําระ 

(B) = ชําระครัง้เดียวเมื่อครบกําหนด 

เม่ือวนัที่ 15 ธันวาคม 2554 บริษัทได้เข้าทําสญัญาสินเช่ือกบัสถาบนัการเงินภายในประเทศ วงเงินทัง้สิน้ 30,000 ล้านบาท ณ วนั

สิน้รอบระยะเวลารายงาน บริษัทยงัไม่ได้เบิกใช้วงเงินสินเช่ือดงักลา่ว อย่างไรก็ตาม บริษัทได้เบิกถอนวงเงินสินเช่ือบางสว่นในเดือน

มกราคม 2555 

สําหรับเงินกู้ ระยะยาวของบริษัท บริษัทมีหน้าท่ีจะต้องดํารงฐานะทางการเงิน โดยจะต้องดํารงสดัส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นใน

อตัราสว่นไม่เกิน 2:1 

(ค) ภาระผูกพัน 

โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมของภาระผกูพนัที่มีตอ่ทรัพย์สินของบริษัทในหมายเหตปุระกอบงบการเงินปี 2554 

(ง) ส่วนของผู้ถือหุ้น  

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีทุนจดทะเบียนทัง้สิน้ 4,744 ล้านบาท โดยมีทุนท่ีออกและชําระแล้วทัง้สิน้ 4,736 ล้านบาท มี

ส่วนเกินมลูค่าหุ้นทัง้สิน้ 23,543 ล้านบาท และมีกําไรสะสมท่ียงัไม่ได้จัดสรรทัง้สิน้ 4,384 ล้านบาท ลดลง 33,992 ล้านบาท จาก

กําไรสะสมท่ียงัไม่ได้จดัสรร ณ สิน้ปี 2553 ทัง้สิน้ 38,377 ล้านบาท ซึง่เป็นผลจากการประกาศจ่ายเงินปันผลพิเศษในเดือนธนัวาคม 

2554 จํานวน 38,371 ล้านบาท 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีทุนจดทะเบียนทัง้สิน้ 4,744 ล้านบาท โดยมีทุนท่ีออกและชําระแล้วทัง้สิน้ 4,736 ล้านบาท มี

ส่วนเกินมลูค่าหุ้นทัง้สิน้ 23,543 ล้านบาท และมีกําไรสะสมท่ียงัไม่ได้จดัสรรทัง้สิน้ 38,377 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 6,337 ล้านบาทจาก

กําไรสะสมที่ยงัไม่ได้จดัสรร ณ สิน้ปี 2552 ทัง้สิน้ 32,040 ล้านบาท 

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  

11.4 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

ในปี 2554 บริษัทและบริษัทย่อยชําระค่าตอบแทนในการสอบบญัชีให้แก่ผู้สอบบญัชีของบริษัท สํานกังานสอบบญัชีท่ีผู้สอบบญัชี

สงักดั และกิจการที่เก่ียวข้องกบัสํานกังานสอบบญัชีท่ีผู้สอบบญัชีสงักดัจํานวนรวมทัง้สิน้ 7,351,000 บาท 
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11.5 ปัจจัยหลักและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลต่อการดาํเนินงานหรือฐานะการเงนิในอนาคต 

11.5.1 ปริมาณการโทรที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว 

แนวโน้มการชะลอตวัของเศรษฐกิจไทย อนัเป็นผลมาจากภาวะถดถอยของเศรษฐกิจชัน้นําของโลก ตลอดจนปัจจยัลบในประเทศ 

เช่น ภาคการผลิตชะลอตวั ปัญหาการว่างงานซึง่ส่งผลกระทบต่อรายได้และกําลงัซือ้ของผู้บริโภค ปัญหานํา้ท่วมในหลายพืน้ท่ีของ

ประเทศ และสถานการณ์ความรุนแรงทางการเมืองในประเทศ ส่งผลลบต่อรายได้จากอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวจากจํานวน

นกัท่องเท่ียวท่ีลดลง จากเหตผุลดงักลา่ว อตัราการขยายตวัทางเศรษฐกิจของประเทศจึงมีความเสี่ยงท่ีจะเข้าสู่ภาวะถดถอย และมี

ผลกระทบโดยตรงกบัระดบัความเช่ือมัน่ของผู้บริโภค รวมถึงพฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้บริโภค 

สําหรับอตุสาหกรรมผู้ให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนที่ อาจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดงักลา่วจากการใช้งานท่ีน้อยลง แตอ่ย่างไรก็

ตาม การใช้งานโทรศพัท์เคลื่อนท่ีในปัจจบุนัถือเป็นสิ่งจําเป็นในชีวิตประจําวนั จึงอาจได้รับผลกระทบน้อยกว่าเม่ือเปรียบเทียบกบั

อตุสาหกรรมอื่น อีกทัง้รัฐบาลก็ได้ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพ่ือให้ผู้บริโภคใช้จ่ายกนัมากขึน้ ในขณะท่ีบริษัทเองก็ได้พฒันา

รูปแบบการให้บริการตา่ง ๆ เพ่ือลดความเสี่ยงในการยกเลิกการใช้บริการและกระตุ้นการใช้งานของผู้บริโภคให้เพ่ิมมากขึน้  

11.5.2 อัตราการเพิ่มของจาํนวนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่และการขยายตัวของฐานลูกค้า 

ณ สิน้ปี 2554 จํานวนเลขหมายต่อประชากรรวมอยู่ท่ีประมาณร้อยละ 120 สงูกว่าจํานวนประชากร เน่ืองจากลกูค้า 1 รายอาจเป็น

เจ้าของเลขหมายมากกวา่ 1 เลขหมาย และการพฒันาโครงข่ายอย่างตอ่เน่ืองเพ่ือให้ครอบคลมุพืน้ท่ีให้บริการมากขึน้โดยมีคณุภาพ

ที่ดีขึน้จะส่งผลให้บริษัทสามารถให้บริการแก่ลกูค้าเพ่ือเข้ามาใช้บริการได้มากขึน้ ทัง้นี ้อตัราการเจริญเติบโตในอนาคตอาจไม่สงู

เหมือนในปีที่ผ่านมา 

11.5.3 การเตบิโตของรายได้จากการให้บริการเสริม 

ในปัจจบุนัรายได้จากการให้บริการเสริมยงัต่ํากว่ารายได้จากการให้บริการด้านเสียงอยู่มาก แต่ก็มีอตัราการเติบโตอย่างมีนยัสําคญั 

โดยในปี 2554 รายได้จากการให้บริการเสริมคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 13.9 ของรายได้จากการให้บริการโทรศพัท์ ซึง่ยงัมีศกัยภาพท่ีจะ

เติบโตได้อีกมาก โดยเฉพาะการใช้งานด้านข้อมูล (Data Service) ผ่านเครือข่าย 3G และ GPRS/EDGE ของบริษัทจากกระแส

ความนิยมของเคร่ืองโทรศพัท์สมาร์ทโฟนและแอพพลิเคชัน่เครือข่ายสงัคมออนไลน์ ท่ีผ่านมาบริษัทได้ใช้รายการส่งเสริมการขาย

ต่าง ๆ เช่น แพ็คเกจท่ีเสนออตัราค่าบริการพิเศษในการใช้บริการเสริมเพ่ือกระตุ้นปริมาณการใช้งานของลกูค้า นอกจากนี ้บริษัทได้

พฒันาระบบเพ่ืออํานวยความสะดวกในการตัง้ค่าเคร่ืองโทรศพัท์และการนําเสนอบริการเสริมใหม่ ๆ ที่ตอบสนองต่อความต้องการ

ของลกูค้าอย่างตอ่เน่ือง รวมทัง้ร่วมมือกบัพนัธมิตรทางธุรกิจในการพฒันา Content เพ่ือนําเสนอตอ่ลกูค้าด้วย อีกทัง้ปริมาณเคร่ือง

โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีฟังก์ชั่นการใช้งานที่สามารถอํานวยความสะดวกในการใช้บริการด้านข้อมูลและมัลติมีเดียต่าง ๆ มีเพ่ิมขึน้ 

เพ่ือให้สามารถรองรับความต้องการของลกูค้าท่ีเพ่ิมขึน้ ทําให้แนวโน้มการใช้งานของบริการเสริมสงูขึน้ได้ตอ่ไปในอนาคต 

11.5.4 การพัฒนาของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศไทย 

นอกจากบริการท่ีบริษัทจดัให้มีแก่ลกูค้าในประเทศแล้ว บริษัทยงัได้ให้บริการข้ามแดนอตัโนมติัแก่นกัท่องเท่ียวและนกัธุรกิจที่เดิน

ทางเข้ามาพํานักในประเทศไทยอีกด้วย โดยสถานการณ์การท่องเท่ียวในประเทศไทยเป็นปัจจยัหลกัปัจจยัหนึ่งต่อการพฒันาของ

รายได้จากการให้บริการข้ามแดนอตัโนมติั เน่ืองจากถ้าสถานการณ์การท่องเท่ียวดีขึน้ จํานวนนักท่องเท่ียวจะเพ่ิมขึน้ด้วย และมี

แนวโน้มท่ีจะสง่ผลดีตอ่การเติบโตของรายได้จากการให้บริการข้ามแดนอตัโนมติั 

11.5.5 ผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียน 

บริษัทและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยนในส่วนท่ีเก่ียวกบัเจ้าหนีก้ารค้าจากการซือ้เคร่ืองมือและ

อุปกรณ์ และหนีเ้งินกู้ ระยะยาวท่ีระบุเป็นเงินตราต่างประเทศ ดังนัน้ หากอัตราแลกเปลี่ยนมีความผันผวนอย่างมากอาจส่งผล

กระทบต่อผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทได้ ดงันัน้เพ่ือเป็นการลดผลกระทบจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยน 

บริษัทมีนโยบายในการเข้าทําสญัญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Exchange Contracts) และใช้ธุรกรรม

อนุพันธ์ทางการเงินในการจัดการหนีส้ินของบริษัทตามท่ีบริษัทเห็นสมควร โดยใช้เคร่ืองมือทางการเงินเหล่านีเ้ปลี่ยนเงินตรา
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ต่างประเทศให้เป็นเงินสกุลบาทเพ่ือป้องกันความเสี่ยง และ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 บริษัทได้ทําการป้องกันความเสี่ยงที่อาจ

เกิดขึน้จากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยนเหลา่นีไ้ว้เรียบร้อยแล้ว 

11.5.6 ผลกระทบจากความผันผวนของอัตราดอกเบีย้ 

การเปลี่ยนแปลงอตัราดอกเบีย้ในตลาดย่อมสง่ผลกระทบตอ่มลูคา่ยติุธรรมของสินทรัพย์ หนีส้ิน รวมถงึดอกเบีย้รับและดอกเบีย้จ่าย

ของบริษัท ทัง้นี ้การระดมทนุและการบริหารเงินของบริษัทเป็นปัจจยัท่ีทําให้บริษัทต้องเผชิญกบัความเสี่ยงจากความผนัผวนของ

อตัราดอกเบีย้ดงักล่าว บริษัทใช้ตราสารอนุพันธ์เพ่ือลดความเสี่ยงด้านดอกเบีย้จ่าย และอาจจะเข้าทําสญัญาแลกเปลี่ยนอตัรา

ดอกเบีย้ในกรณีที่ต้องการปอ้งกนัความเสี่ยงเป็นการเพ่ิมเติม 

11.5.7 การเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม (Interconnection) 

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

Charge) ซึ่งกําหนดให้ผู้ รับใบอนุญาตท่ีมีโครงข่ายโทรคมนาคมทุกราย ต้องให้ผู้ รับใบอนุญาตท่ีมีโครงข่ายโทรคมนาคมรายอื่น

เช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมกบัโครงข่ายของตนตามท่ีมีการร้องขอ และให้ผู้ ให้เช่ือมต่อโครงข่ายมีสิทธิท่ีจะเรียกเก็บค่าตอบแทน

การเช่ือมตอ่โครงข่าย (Interconnection Charge) ในอตัราที่สะท้อนต้นทนุ 

เม่ือประกาศดงักล่าวได้ออกบงัคบัใช้ จึงมีผลทําให้ทัง้ทีโอทีและบริษัทมีหน้าท่ีต้องปฏิบติัตามประกาศดงักล่าว โดยบริษัทเห็นว่า

อัตราค่าเช่ือมโยงโครงข่าย (Access Charge) ของทีโอทีตามข้อตกลงเช่ือมโยงโครงข่ายท่ีจัดทําขึน้ภายใต้กฎหมายเดิมไม่

สอดคล้องกบั พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม และประกาศ กทช. ว่าด้วยการใช้และเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมอีกต่อไป 

โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในข้อ 2.1.3(ค) – ความไม่แน่นอนในเร่ืองข้อพิพาทเก่ียวกับการชําระค่าเช่ือมต่อโครงข่าย

โทรคมนาคม ข้อ 2.1.3(ง) ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงแนวปฏิบติัเก่ียวกบัวิธีการบนัทึกบญัชี ซึง่อาจมีผลกระทบต่อการบนัทึก

บญัชีเร่ืองวิธีการคิดคํานวณค่าเช่ือมโยงโครงข่าย (Access Charge) ของบริษัท และข้อ 6.1.1 ข้อพิพาทระหว่างบริษัทและทีโอที

เก่ียวกบัการชําระคา่เช่ือมโยงโครงข่ายโทรศพัท์เคลื่อนท่ี (Access Charge) 

11.5.8 ความหลากหลายของรายการส่งเสริมการขาย 

ท่ีผ่านมาการพฒันาการของตลาดโทรศพัท์เคลื่อนท่ีในประเทศไทยและการเติบโตของจํานวนลกูค้าในตลาดโดยรวมมีแนวโน้มผนั

แปรตามภาวะการแข่งขนัในตลาดซึ่งผู้ประกอบการรายต่าง ๆ นําเสนอรายการส่งเสริมการขายต่าง ๆ แก่ลูกค้า ฉะนัน้ รายการ

ส่งเสริมการขายท่ีหลากหลายจะช่วยกระตุ้นยอดขายลูกค้าใหม่และปริมาณการใช้งานของลูกค้า ซึ่งจะส่งผลต่อรายได้จากการ

ให้บริการในที่สุด นอกจากนี ้รายการส่งเสริมการขายท่ีหลากหลายยงัสามารถดึงดูดลกูค้าปัจจุบนัและลกูค้าใหม่ท่ีมีวิถีชีวิตและ

ความต้องการการใช้งานท่ีแตกตา่งกนัมาใช้บริการหรือเพ่ิมปริมาณการใช้งานในกรณีท่ีเป็นลกูค้าอยู่แล้ว 

11.5.9 การเพิ่มขึน้ของอัตราส่วนแบ่งรายได้ 

ตามสญัญาร่วมการงานของบริษัท อตัราส่วนแบ่งรายได้ของบริษัทตัง้แต่ปลายไตรมาสท่ี 3 ของปี 2554 จนหมดอายุของสญัญา

เพ่ิมขึน้จากร้อยละ 25 เป็นร้อยละ 30 การเพ่ิมขึน้ของอตัราส่วนแบ่งรายได้นีก้ระทบโดยตรงกบัต้นทนุในการดําเนินงานของบริษัท

เน่ืองจากสว่นแบง่รายได้เป็นรายการหลกัของต้นทนุการให้บริการ อนัสง่ผลตอ่อตัรากําไรของบริษัทท่ีอาจลดลงด้วย 

11.5.10 การขยายธุรกิจใหม่ผ่านบริษัทย่อยของบริษัท 

บริษัทมีแผนในการขยายธุรกิจใหม่ผ่านบริษัทย่อยของบริษัทเพ่ือรองรับโอกาสและเตรียมความพร้อมในการทําธุรกิจใหม่ ๆ ที่เกิดขึน้

จากการเปลี่ยนแปลงของกฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ของหน่วยงานท่ีทําหน้าท่ีกํากับดูแลกิจการโทรคมนาคม เม่ือบริษัทย่อย

เหล่านัน้เร่ิมดําเนินการแล้วจะสง่ผลให้รายได้ของบริษัทโดยรวมเพ่ิมขึน้ แต่ทัง้นีบ้ริษัทไม่สามารถประเมินหรือกําหนดระยะเวลาการ

เร่ิมดําเนินการของบริษัทเหลา่นีไ้ด้เน่ืองจากกฎระเบียบข้อบงัคบัดงักลา่วยงัมีความไม่แน่นอนบางประการ 
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12 ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง 

12.1 สรุปสัญญาที่มีสาระสาํคัญ 

รายละเอียดในส่วนนีเ้ป็นการสรุปหรือตดัตอนเฉพาะเนือ้หาของข้อสญัญาบางข้อในสญัญาบางฉบบัท่ีมีสาระสําคญัซึง่บริษัทได้เข้า

ทํากับคู่สัญญา ทัง้นี ้สญัญาบางฉบับได้ทําขึน้ก่อนท่ีจะมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายและ/หรือกฎระเบียบต่าง ๆ ที่ใช้กํากับดูแล

กิจการโทรคมนาคม ดังนัน้ ข้อสัญญาบางข้อในสัญญาบางฉบับจึงอาจไม่มีผลใช้บังคับเน่ืองจากขัดหรือแย้งกับกฎหมายหรือ

กฎระเบียบท่ีใช้กํากับดูแลกิจการโทรคมนาคมซึ่งได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ข้อมูลที่ระบุต่อไปนีจ้ึงเป็นการนําเสนอข้อสญัญาที่

สําคญัเพ่ือการอ้างอิงเท่านัน้ 

12.1.1 รายละเอียดสัญญาให้ดําเนินการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่าร์และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (“สัญญาร่วม
การงาน”) 

สัญญาร่วมการงานเป็นสัญญาที่บริษัททําขึน้ในขณะท่ี กสท มีอํานาจผูกขาดในการประกอบกิจการโทรคมนาคม อย่างไรก็ดี 

เน่ืองจากมีการเปลี่ยนแปลงด้านกฎหมายและกฎระเบียบท่ีใช้ในการกํากับดูแลกิจการโทรคมนาคม รวมถึงการยกเลิกอํานาจ

ผูกขาดในการประกอบกิจการโทรคมนาคมของ กสท ปัจจุบันบริษัทมีสิทธิในการประกอบกิจการโทรคมนาคมได้บนพืน้ฐานของ

หลกัการการแข่งขนัโดยเสรีและเป็นธรรมตามมาตรา 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 ถึงวันท่ี 15 กันยายน 

2561) 

ลักษณะสัญญา กสท อนุญาตให้บริษัทจัดให้มีการขยายและดําเนินการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบ

เซลลลู่าร์เพ่ือเป็นบริการสาธารณะแก่ประชาชนตลอดอายุสญัญาภายใต้การกํากับดูแล

ของ กสท  

ค่าตอบแทน ในแง่ของสิ่งตอบแทนที่บริษัทต้องชําระให้แก่ กสท นัน้ ที่สําคญัมีอยู่ 2 ประการ คือ (1) การ

โอนกรรมสิทธิในเคร่ืองและอุปกรณ์วิทยุคมนาคมบางประเภทที่บริษัทจัดหามาเพ่ือใช้ใน

การให้บริการโทรคมนาคมภายใต้สัญญาร่วมการงาน และ (2) การชําระเงินส่วนแบ่ง

รายได้ซึง่กําหนดชําระเป็นรายปี (โดยบริษัทมีการประกนัรายได้ขัน้ต่ําให้แก่ กสท ในรูปของ

ส่วนแบ่งรายได้ขัน้ต่ําด้วย) ทัง้นี ้ค่าตอบแทนดงักล่าว (รวมถึงส่วนแบ่งรายได้ขัน้ต่ํา) หาก

เกิดเหตสุดุวิสยัขึน้ในปีใดเป็นเหตใุห้บริษัทไม่อาจดําเนินการให้บริการได้ บริษัทและ กสท 

มีหน้าที่ตามสญัญาร่วมการงานท่ีจะต้องเจรจาปรับส่วนแบ่งรายได้ขัน้ต่ํารายปีด้วยเหตุ

และผล 
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 บริษัทตกลงจะชําระผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ กสท เป็นรายปี คิดเป็นอตัราร้อยละของ

รายได้จากการให้บริการตามสญัญานี ้ก่อนหกัค่าใช้จ่าย ค่าภาษี และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 

จากการให้บริการ ผลประโยชน์ตอบแทนแตล่ะปีท่ี กสท จะได้รับมีดงันี ้

ปีที่ 1 - 4 ร้อยละ 12 

ปีที่ 5 ร้อยละ 25 

ปีที่ 6 - 15 ร้อยละ 20 

ปีที่ 16 - 20 ร้อยละ 25 

ปีที่ 21 - 27 ร้อยละ 30 

 ทัง้นี ้เพ่ือเป็นการประกนัรายได้ให้กบั กสท บริษัทยนิยอมชําระผลประโยชน์ตอบแทนขัน้ต่ํา

ให้แก่ กสท เป็นเวลา 27 ปี รวมเป็นเงินไม่ต่ํากว่า 17,051.84 ล้านบาท โดยแบ่งชําระเป็น

รายปีตามจํานวนดงัตอ่ไปนี ้

ปีที่ 1 22.16 ล้านบาท 

ปีที่ 2 32.53 ล้านบาท 

ปีที่ 3 126.60 ล้านบาท 

ปีที่ 4 154.06 ล้านบาท 

ปีที่ 5 352.48 ล้านบาท 

ปีที่ 6 382.09 ล้านบาท 

ปีที่ 7 411.69 ล้านบาท 

ปีที่ 8 441.30 ล้านบาท 

ปีที่ 9 470.90 ล้านบาท 

ปีที่ 10 500.51 ล้านบาท 

ปีที่ 11 524.45 ล้านบาท 

ปีที่ 12 544.19 ล้านบาท 

ปีที่ 13 563.92 ล้านบาท 

ปีที่ 14 583.65 ล้านบาท 

ปีที่ 15 603.39 ล้านบาท 

ปีที่ 16 747.75 ล้านบาท 

ปีที่ 17 764.65 ล้านบาท 

ปีที่ 18 776.49 ล้านบาท 

ปีที่ 19 781.54 ล้านบาท 

ปีที่ 20 769.60 ล้านบาท 

ปีที่ 21 751.88 ล้านบาท 

ปีที่ 22 746.01 ล้านบาท 

ปีที่ 23 1,200.00 ล้านบาท 

ปีที่ 24 1,200.00 ล้านบาท 

ปีที่ 25 1,200.00 ล้านบาท 

ปีที่ 26 1,200.00 ล้านบาท 

ปีที่ 27 1,200.00 ล้านบาท 
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 ถ้าสัญญาร่วมการงานสิน้สุดลงก่อนถึงกําหนด บริษัทย่อมไม่มีภาระท่ีจะต้องจ่าย

ผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ตามระยะเวลาของสญัญาร่วมการงานที่เหลือ แต่ กสท อาจมี

สิทธิเรียกคา่เสียหายจากบริษัทได้ถ้าหากบริษัททําผิดสญัญา ซึง่เป็นข้อกําหนดของสญัญา

ทัว่ไป 

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 บอกเลิกสญัญาเน่ืองจากบริษัทไม่ปฎิบติัตามสญัญา หรือปฎิบติัผิดสญัญา

ข้อหนึ่งข้อใดและทําให้ กสท ได้รับความเสียหายและบริษัทมิได้ดําเนินการแก้ไขให้

แล้วเสร็จภายใน 90 วนันบัแตว่นัที่ได้รับแจ้งเป็นหนงัสือจาก กสท 

(3) เม่ือคูส่ญัญาทัง้สองฝ่ายตกลงกนัเลิกสญัญา 

(4) เม่ือบริษัทล้มละลาย 

(5) เม่ือ กสท บอกเลิกสัญญาในกรณีท่ีบริษัทตกเป็นผู้ ขาดคุณสมบัติตาม พรบ. การ

ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว และ กสท ได้แจ้งให้บริษัททราบเป็นหนังสือล่วงหน้า

เป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 90 วนั 

 ในกรณีท่ีมีการเลิกสัญญา (ทําให้บริษัทไม่อาจให้บริการตามสัญญาร่วมการงานได้อีก

ตอ่ไป) สญัญาร่วมการงานระบใุห้ กสท และบริษัทมีสทิธิและหน้าท่ีโดยสรุปดงันี ้

(1) บริษัทต้องส่งมอบอาคารสถานท่ีบางแห่งซึ่งใช้เป็นสถานท่ีติดตัง้เคร่ืองและอุปกรณ์

ตามท่ีระบุในสญัญาร่วมการงานและ/หรือเคร่ืองและอปุกรณ์ท่ีตกเป็นกรรมสิทธิของ 

กสท คืนให้แก่ กสท  

(2) บริษัทและ กสท จะต้องตรวจสอบและชําระหนีท้ี่ค้างชําระให้เสร็จสิน้ภายใน 120 วนั 

(3) บริษัทต้องโอนหลกัประกันการใช้บริการทัง้หมดท่ีบริษัทได้รับจากผู้ ใช้บริการ และ

สญัญาใช้บริการให้แก่ กสท ภายใน 90 วนั และ กสท จะคืนหนังสือคํา้ประกันของ

ธนาคารท่ีบริษัทมอบไว้ให้ กสท คืนให้แก่บริษัทตอ่ไป 

(4) บริษัทจะต้องแจ้งให้ กสท ทราบถึงการปรับปรุงใด ๆ เก่ียวกับระบบการให้บริการที่

บริษัทได้ดําเนินการไปแล้ว  

(5) บริษัทต้องจดัการฝึกอบรมแก่เจ้าหน้าท่ี กสท  
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 (6) ในกรณีท่ีบริษัททําผิดสญัญา กสท มีสิทธิปรับบริษัทและริบหลกัประกนัท่ีบริษัทได้ให้

ไว้กบั กสท (หนงัสือคํา้ประกนัธนาคาร) ทัง้นี ้การเรียกเบีย้ปรับจะไม่ตดัสิทธิ กสท ใน

การเรียกร้องคา่เสียหายจากบริษัทในการไม่ปฏิบติัตามสญัญา 

เง่ือนไขอื่น ๆ (1) บริษัทเป็นผู้ จัดหาเคร่ือง รวมทัง้อะไหล่และอุปกรณ์ในส่วนท่ีเป็นโครงข่ายการ

ให้บริการ โดยบริษัทจะโอนเคร่ืองและอุปกรณ์ดังกล่าวให้เป็นกรรมสิทธิของ กสท 

และ กสท ให้สิทธิบริษัทในการใช้ทรัพย์สินนีเ้พ่ือนําไปให้บริการแต่เพียงผู้ เดียวตลอด

อายสุญัญา 

(2) กสท อนุญาตให้บริษัทใช้สถานท่ีของ กสท. เพ่ือติดตัง้เคร่ืองและอุปกรณ์ตลอดจน

อาคารสําหรับติดตัง้เคร่ืองและอปุกรณ์ โดยบริษัทไม่ต้องชําระคา่เชา่หรือคา่ตอบแทน

อื่นใดให้แก่ กสท และในกรณีท่ีบริษัทต้องการใช้อาคารอื่นนอกเหนือจากนีเ้พ่ือเป็น

สถานท่ีติดตัง้เคร่ืองและอุปกรณ์ บริษัทจะต้องแจ้งขออนุมติัจาก กสท ก่อน ซึ่งหาก

สถานท่ีดงักล่าวบริษัทไม่ได้มีกรรมสิทธิ บริษัทต้องทําการเช่าในนามของบริษัท โดย

บริษัทเป็นผู้ออกคา่เชา่และคา่ใช้จ่ายใด ๆ เองทัง้สิน้ 

 (3) ในกรณีที่ กสท จะต้องปฏิบติัตามกฎหมายท่ีเก่ียวกับการอนุญาตให้ผู้ประกอบการ

เอกชนให้บริการโทรคมนาคมและแข่งขันกันโดยเสรีท่ีไม่มีอยู่ในปัจจุบันแต่มีการ

บังคับใช้ในอนาคต กสท ไม่ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึน้ตาม

สญัญานีใ้ห้แก่บริษัท 

(4) ในการดําเนินงานตามสญัญาไม่ว่าการบริหาร การหาผู้ ใช้บริการ การโฆษณา หรือ

การทํานิติกรรมใด ๆ กบับคุคลภายนอกหรือผู้ใช้บริการ บริษัทจะต้องเป็นผู้ รับผดิชอบ

และดําเนินการเองในนามบริษัท โดย กสท จะไม่รับผิดชอบในภาระผกูพนัทัง้หลายท่ี

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 
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(10) บริษัทจะแต่งตัง้บุคคลอื่นเป็นตัวแทนเพ่ือจัดให้บริการ (Service Provider) ของ

บริษัทไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจาก กสท ก่อน โดยการแต่งตัง้

ตัวแทนเพ่ือจัดให้บริการดังกล่าวไม่ทําให้บริษัทหลุดพ้นความรับผิดตามสัญญานี ้

การกระทําใด ๆ ของตวัแทนถือเสมือนเป็นการกระทําของบริษัทและผกูพนับริษัททกุ

ประการ 

(11) ในกรณีที่ กสท ทําสญัญาให้ผู้ประกอบการเอกชนรายอื่นดําเนินการให้บริการวิทยุ

คมนาคมระบบเซลลูล่าร์ในลักษณะเดียวกัน โดยมีข้อกําหนด เง่ือนไข อัตรา

ค่าบริการและ/หรืออัตราส่วนแบ่งเงินผลประโยชน์ตอบแทนท่ีแตกต่างไปท่ีทําให้

บริษัทเสียเปรียบในประการท่ีสําคญัหรือมีผลกระทบในทางลบต่อบริษัท บริษัทและ 

กสท จะพิจารณาร่วมกนัเพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมแก่บริษัท 

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

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

วา่ด้วยการใช้และเช่ือมตอ่โครงข่ายโทรคมนาคม ซึง่กํากบัดแูลระบบการเช่ือมตอ่โครงข่ายโทรคมนาคมระหวา่งผู้ประกอบการตา่ง ๆ 

ปัจจบุนัการเช่ือมต่อโครงข่ายจึงต้องเป็นไปตามข้อกําหนดของ พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม และประกาศ กทช. ว่าด้วย

การใช้และเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมดงักล่าว ดงันัน้ บริษัทจึงมีสิทธิและหน้าท่ีในการเช่ือมต่อโครงข่ายกบัผู้ประกอบการราย

อื่นตาม พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม และประกาศ กทช. ดงักลา่ว 

ข้อมลูเก่ียวกบัสญัญาเช่ือมโยงโครงขา่ย พ.ศ. 2537 ดงัตอ่ไปนีจ้งึเป็นการสรุปข้อมลูเพ่ือการอ้างอิงเท่านัน้ 

วันที่ทาํสัญญา วนัที่ 22 กมุภาพนัธ์ 2537  

ลักษณะสัญญา คา่เช่ือมโยงสญัญาณของผู้ใช้โทรศพัท์ของบริษัทเข้ากบัโครงข่ายของทีโอที 

ค่าตอบแทน ทีโอทีจะคิดคา่เช่ือมโยงโครงข่ายตามหลกัเกณฑ์ ดงันี ้

(1) ตามจํานวนเลขหมายท่ีมีผู้ เช่าในอตัราเลขหมายละ 200 บาทตอ่เดือน (ภายหลงั ทีโอ

ทีตกลงลดคา่เช่ือมโยงโครงข่ายลงเลขหมายละ 22 บาทตอ่เดือน) 

(2) คร่ึงหนึ่งของส่วนแบ่งรายได้ท่ี กสท ได้รับจากบริษัทตามสญัญาระหว่าง กสท และ

บริษัท ยกเว้นส่วนแบ่งรายได้จากการใช้บริการระหว่างโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายใน

เครือข่ายของ กสท และบริษัท 

 ในกรณีท่ีบริษัทปฏิบัติผิดข้อตกลงฉบับนีเ้ป็นเหตุให้ทีโอทีเรียกให้ กสท ชําระเงินค่า

เช่ือมโยงโครงข่ายหรือเงินอื่นใด รวมทัง้ค่าเสียหายแทนบริษัทแล้ว บริษัทยินยอมชําระเงิน

ให้ กสท เป็น 2 เท่าของจํานวนเงินที่ กสท ชําระแทนบริษัทไป นอกจากนี ้หาก กสท ร้องขอ 

บริษัทยินยอมวางหลกัประกนัให้ กสท เป็นจํานวนเงินเท่าที่บริษัทต้องชําระให้ทีโอที 

วิธีการชาํระค่าตอบแทน บริษัทยินยอมชําระค่าเช่ือมโยงโครงข่าย ค่าเช่าวงจรเช่ือมโยง หรือเงินอื่นใดท่ีต้องชําระ

ให้แก่ทีโอทีตามกําหนดเวลา 

หมายเหตุ 

เมื่อวนัที่ 17 พฤศจิกายน 2549 บริษัทได้แจ้งให้ทีโอทีและ กสท ทราบว่าอตัราและการเก็บค่าเช่ือมโยงโครงข่ายดงักล่าวขดัแย้งกบักฎหมายที่

บงัคบัใช้ในปัจจบุนั และเมื่อวนัที่ 8 พฤศจิกายน 2550 บริษัทได้แจ้งยกเลิกข้อตกลงดงักลา่วกบัทีโอทีแล้ว (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติม
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ในข้อ 4.2.4(ช) – ข้อกําหนดเก่ียวกบัการใช้และเช่ือมตอ่โครงข่าย (Access and Interconnection) และข้อ 2.1.3(ค) – ความไม่แน่นอนในเร่ือง

ข้อพิพาทเก่ียวกบัการชําระคา่เช่ือมตอ่โครงข่ายโทรคมนาคม) 

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

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

ว่าด้วยการใช้และเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ซึ่งกําหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการในการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมระหว่าง

ผู้ประกอบการ ปัจจุบนัการเช่ือมต่อโครงข่ายต้องเป็นไปตามข้อกําหนดของ พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม และประกาศ 

กทช. ว่าด้วยการใช้และเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ดงันัน้ บริษัทจึงมีสิทธิและหน้าท่ีในการเช่ือมต่อโครงข่ายกบัผู้ประกอบการ

รายอื่นตาม พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม และประกาศ กทช. ดงักลา่ว 

ข้อมลูเก่ียวกบัสญัญาเช่ือมโยงโครงข่าย พ.ศ. 2544 ตามรายละเอียดข้างลา่งนีจ้งึเป็นการสรุปข้อมลูเพ่ือการอ้างอิงเท่านัน้ 

วันที่ทาํสัญญา วนัที่ 2 เมษายน 2544 

ลักษณะสัญญา (1) บริษัทตกลงชําระคา่เช่ือมโยงโครงข่ายสําหรับเลขหมายโทรศพัท์เคลื่อนท่ีแบบใช้บตัร

เติม เงิน ล่ วงห น้ าให้ แก่ที โอที ในอัตรา ร้อยละ 18 ของราคาห น้ าบัตร (รวม

ภาษีมลูคา่เพ่ิม)  

(2) กสท ตกลงชําระค่าเช่ือมโยงโครงข่ายสําหรับเลขหมายโทรศพัท์เคลื่อนที่แบบใช้บตัร

เติมเงินล่วงหน้าให้แก่ทีโอทีเป็นจํานวนคร่ึงหนึ่งของส่วนแบ่งรายได้ที่ กสท ได้รับจาก

บริษัท ยกเว้นส่วนแบ่งรายได้จากการใช้บริการระหว่างโทรศัพท์เคลื่อนท่ีภายใน

เครือข่ายของ กสท และบริษัท 

หมายเหตุ 

เมื่อวนัที่ 17 พฤศจิกายน 2549 บริษัทได้แจ้งให้ทีโอทีและ กสท ทราบว่าอตัราและการเก็บค่าเช่ือมโยงโครงข่ายดงักล่าวขดัแย้งกบักฎหมายที่

บังคับใช้ในปัจจุบัน (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในข้อ 4.2.4(ช) – ข้อกําหนดเก่ียวกับการใช้และเช่ือมต่อโครงข่าย (Access and 

Interconnection) และข้อ 2.1.3(ค) – ความไมแ่น่นอนในเร่ืองข้อพิพาทเก่ียวกบัการชําระคา่เช่ือมตอ่โครงข่ายโทรคมนาคม) 

12.1.4 สัญญาการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมระหว่าง (1) บริษัทและทรูมูฟ (2) บริษัทและเอไอเอส (3) บริษัท
และบจ. ทริปเปิลที บรอดแบนด์ (4) บริษัทและบจ. ดีแทค เนทเวอร์ค (5) บริษัทและบจ. ดิจิตอล โฟน และ(6) 
บริษัทและบมจ. กสท โทรคมนาคม และ (7) บริษัทและบจ. ทรู ยูนิเวอร์แซล คอนเวอร์เจ้นซ์ 

ปัจจุบันบริษัทได้เข้าทําสัญญาการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมกับคู่สัญญา 7 ราย ได้แก่ (1) ทรูมูฟ – สัญญาการเช่ือมต่อ

โครงข่ายโทรคมนาคม ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2549 (2) เอไอเอส – สัญญาการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ลงวันที่ 30 

พฤศจิกายน 2549 และบนัทึกต่อท้ายสญัญาการเช่ือมตอ่โครงข่ายโทรคมนาคม ครัง้ที่ 1 ลงวนัที่ 15 พฤษภาคม 2551 (3) บจ. ทริป

เปิลที บรอดแบนด์ – สญัญาการเช่ือมตอ่โครงข่ายโทรคมนาคม ลงวนัที่ 22 ธนัวาคม 2549 (4) บจ. ดีแทค เนทเวอร์ค – สญัญาการ

เช่ือมตอ่โครงข่ายโทรคมนาคม ลงวนัที่ 9 กรกฎาคม 2550 และบนัทกึแก้ไขเพ่ิมเติมสญัญาการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ครัง้ที่ 

1 ลงวนัที่ 30 พฤศจิกายน 2553 (5) บจ. ดิจิตอล โฟน – สญัญาการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ลงวนัที่ 16 กรกฎาคม 2550 (6) 

บมจ. กสท โทรคมนาคม – สญัญาการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ลงวันท่ี 7 กรกฎาคม 2553 และ (7) บจ. ทรู ยูนิเวอร์แซล 

คอนเวอร์เจ้นซ์ – สญัญาการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ลงวนัที่ 24 สิงหาคม 2554 โดยจดัทําเป็นสญัญาการเช่ือมต่อโครงข่าย

โทรคมนาคมกรณีที่บริษัทเป็นผู้ให้เช่ือมตอ่โครงข่ายฉบบัหนึง่และกรณีทีบ่ริษัทเป็นผู้ขอเช่ือมตอ่โครงข่ายอกีฉบบัหนึง่ เว้นแตส่ญัญา

การเช่ือมตอ่โครงข่ายโทรคมนาคมระหวา่งบริษัทกบั บจ.ดีแทค เนทเวอร์ค บริษัทเป็นผู้ให้เช่ือมตอ่โครงข่ายแตเ่พียงฝ่ายเดียว 
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สญัญาการเช่ือมตอ่โครงข่ายโทรคมนาคมข้างต้นมีสาระสําคญัท่ีคล้ายกนั ดงันี ้

อายุสัญญา มีผลใช้บังคับตลอดไปจนกว่าจะมีการบอกเลิก การระงบัตามข้อกําหนดของสญัญาการ

เช่ือมตอ่โครงข่ายโทรคมนาคม 

หน้าที่ของผู้ให้เช่ือมต่อโครงข่าย (1) จดัให้ผู้ขอเช่ือมต่อโครงข่ายเช่ือมต่อโครงข่ายเข้ากับโครงข่ายโทรคมนาคมของผู้ ให้

เช่ือมตอ่โครงข่ายได้ที่จดุเช่ือมตอ่ใด ๆ ที่มีความเป็นไปได้ทางเทคนิค 

(2) จัดหาสถานที่หรือพืน้ที่ตามท่ีผู้ ขอเช่ือมต่อโครงข่ายร้องขอใช้โครงสร้างพืน้ฐาน

ดังกล่าว ณ จุดเช่ือมต่อในอัตราอ้างอิงต้นทุน (Cost-based Basis) รวมถึงการ

จดัเตรียมสิ่งอํานวยความสะดวก โครงสร้างพืน้ฐาน และสาธารณปูโภคตา่ง ๆ  

(3) จดัระเบียบการเข้าสถานท่ีและการทํางานร่วมกนั และจดัทําคู่มือการปฏิบติังานและ

บํารุงรักษา 

(4) ยินยอมให้ผู้ขอเช่ือมต่อโครงข่ายเข้าไปซ่อมแซมหรือบํารุงรักษาอุปกรณ์ในสถานท่ี

หรือพืน้ที่ร่วมได้ตามความเหมาะสมตลอดเวลา 

หน้าที่ของผู้ขอเช่ือมต่อโครงข่าย (1) รับผิดชอบค่าใช้จ่ายและดูแลอุปกรณ์และทรัพย์สินนับจากจุดเช่ือมต่อไปทาง

โครงข่ายของผู้ขอเช่ือมต่อโครงข่าย ซึ่งขอใช้อาคารสถานท่ี สาธารณูปโภค และสิ่ง

อํานวยความสะดวกอื่น ๆ เป็นต้น  

(2) ยินยอมและให้ความร่วมมือกับผู้ ให้เช่ือมต่อโครงข่ายในขัน้ตอนการตรวจตราใน

อาคารสถานที่เม่ือมีเหตอุนัสมควร  

 (3) ห้ามโอนสิทธิการใช้อาคารสถานท่ีไม่ว่ากรณีใด ๆ ไปให้บุคคลอื่นใช้หรือยอมให้

บุคคลอื่นเข้าครอบครอง เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก

เจ้าของอาคารสถานท่ีและ/หรือผู้ให้ใช้อาคารสถานท่ี 

หน้าที่ของคู่สัญญาทัง้สองฝ่าย (1) รายงานเหตเุสยีตามหลกัเกณฑ์การใช้งานและการบํารุงรักษาที่คูส่ญัญาจะได้ร่วมกนั

กําหนดขึน้ภายหลงัวนัทําสญัญาการเช่ือมตอ่โครงข่ายโทรคมนาคมโดยเร็วที่สดุเท่าที่

จะเป็นไปได้ 

(2) ร่วมประชมุกําหนดรายละเอียดการทํางาน เช่น การประมาณการทราฟฟิค (Traffic) 

ค่าใช้จ่ายที่ เกิดขึน้เพื่อประโยชน์
ของตนเอง 

คู่สัญญาแต่ละฝ่ายมีหน้าท่ีรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการซ่อมบํารุงอุปกรณ์ในส่วนท่ีเป็น

กรรมสิทธ์ิหรืออยู่ในความครอบครองของตนเอง ค่านํา้ ค่าไฟฟ้า และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ใน

สว่นที่ใช้เพ่ือประโยชน์ของตนเอง 

การชาํระเงนิ (1) ผู้ขอเช่ือมต่อโครงข่ายจะต้องชําระเงินให้แก่ผู้ ให้เช่ือมต่อโครงข่ายภายใน 30 วนันับ

จากวนัที่ระบไุว้ในใบเรียกเก็บเงิน 

(2) ผู้ขอเช่ือมต่อโครงข่ายจะต้องเป็นผู้ รับภาระหนีส้ญู ในกรณีที่ผู้ขอเช่ือมตอ่โครงข่ายไม่

สามารถเรียกเกบ็คา่บริการจากผู้ใช้บริการต้นทางได้ 

ดอกเบีย้ผิดนัด ร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคํานวณตัง้แต่วนัผิดนดัจนถึงวนัท่ีคู่สญัญาชําระเงินตามใบเรียกเก็บ

เงินเต็มจํานวน 
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การเลิกสัญญา (1) การยกเลิกและการระงบัสญัญาต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขของ กสทช. 

(2) การยกเลิกหรือการระงบัการเช่ือมต่อโครงข่ายเน่ืองจากการผิดนัดชําระเงินจะต้อง

ได้รับความยินยอมจาก กสทช. ก่อน 

การเปล่ียนแปลง การแก้ไข และ
การทบทวนสัญญาการเช่ือมต่อ
โครงข่ายโทรคมนาคม 

คูส่ญัญาจะต้องพิจารณาทบทวนสญัญาอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

คู่สญัญาทัง้สองฝ่ายอาจตกลงเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญาโดยความเห็นชอบจาก กสทช. 

เม่ือมีเหตกุารณ์ดงัตอ่ไปนีเ้กิดขึน้  

(1) มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขกฎระเบียบด้านการกํากบัดแูลท่ีเก่ียวข้อง 

(2) มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขที่กําหนดไว้ในใบอนญุาตของแตล่ะฝ่าย 

(3) ข้อสญัญาส่วนใดส่วนหนึ่งพ้นสภาพบงัคบัหรืออยู่ในสภาพท่ีไม่เหมาะสมจะนํามาใช้

บงัคบัอีกตอ่ไป 
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-ลายมือช่ือ- 

-ลายมือช่ือ- 

-ลายมือช่ือ- 

ตราประทบั 

ส่วนที่ 2 

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 

บริษัทได้สอบทานข้อมลูในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปีฉบบันีแ้ล้วด้วยความระมัดระวงั บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าว

ถกูต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทําให้ผู้อื่นสําคญัผิด หรือไม่ขาดข้อมลูที่ควรต้องแจ้งในสาระสําคญั นอกจากนี ้บริษัทขอรับรองวา่ 

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนใน

สาระสําคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว  

(2) บริษัทได้จดัให้มีระบบการเปิดเผยข้อมลูท่ีดี เพ่ือให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมลูในส่วนท่ีเป็นสาระสําคญัทัง้ของบริษัท

และบริษัทย่อยอย่างถกูต้องครบถ้วนแล้ว รวมทัง้ควบคมุดแูลให้มีการปฏิบติัตามระบบดงักลา่ว 

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดงักล่าว และบริษัทได้แจ้งข้อมูล

การประเมินระบบการควบคมุภายใน ณ วนัท่ี 3 กมุภาพนัธ์ 2555 ตอ่ผู้สอบบญัชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึง่

ครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทัง้การกระทําท่ีมิชอบท่ีอาจมี

ผลกระทบตอ่การจดัทํารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย 

ในการนี ้เพ่ือเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักับท่ีบริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้มอบหมายให้

นางวณันา พรสินศิริรักษ์ เป็นผู้ลงลายมือช่ือกํากบัเอกสารนีไ้ว้ทกุหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของนางวณันา พรสินศิริ

รักษ์ กํากบัไว้ บริษัทจะถือวา่ไม่ใช่ข้อมลูที่บริษัทได้รับรองความถกูต้องของข้อมลูแล้วดงักลา่วข้างต้น 

 ช่ือ ตําแหน่ง ลายมือช่ือ 

    

    

 นายลาส์ เอริค เทลแมนน์ กรรมการ    

    

    

 นายจอน ทราวิส เอ็ดดี ้ กรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร    

    

    

ผู้ รับมอบอํานาจ นางวณันา พรสินศิริรักษ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  

กลุม่การเงินและบญัชี 

   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 1 

 
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษัท 
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษัท 

ช่ือ-นามสกลุ/ ตําแหน่ง อาย ุ(ปี) คณุวฒุทิางการศกึษา 

สดัสว่นการถือ 

หุ้นในบริษัท 

(%) 

ความสมัพนัธ์ทาง

ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

นายบญุชยั เบญจรงคกลุ 

ประธานกรรมการ 

(กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม) 

57 

(25 มิ.ย. 2497) 

ปริญญาเอก 

 

ปริญญาตรี 

 

หลกัสตูรอบรม 

เศรษฐศาสตร์ ดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ์

มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

B.Sc. in Management, Northern 

Illinois University, USA  

หลกัสตูร Role of Chairman Program 

(11/2548) โดยสมาคมสง่เสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

10 หุ้น 

(0%) 

ไม่มี 2533 – ปัจจบุนั 

 

2533 – ปัจจบุนั 

2532 – ปัจจบุนั 

2541 – ปัจจบุนั 

2544 – ปัจจบุนั 

ประธานกรรมการ 

 

ประธานกรรมการ 

ประธานกรรมการ 

ประธาน 

ประธาน 

บริษัท โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนูิเคชัน่ จํากดั 

(มหาชน) 

บริษัท เบญจจินดา โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) 

บริษัท ไพรเวท พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั 

มลูนิธิร่วมด้วยช่วยกนัสํานกึรักบ้านเกิด 

สหกรณ์ร่วมด้วยช่วยกนั จํากดั 

นายซคิเว่ เบรคเก้ 

รองประธานกรรมการ 

(กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม) 

52 

(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 

Administration Telemark College, 

Norway 

ไม่มี ไม่มี 2553 – ปัจจบุนั 

2552 – ปัจจบุนั 

2552 – ปัจจบุนั 

2552 – ปัจจบุนั 

ก.ย. 2551 – ปัจจบุนั 

 

ส.ค. 2551 – ปัจจบุนั 

 

ก.พ. 2549 – ส.ค. 2551 

 

2548 – 2551 

Nominated MD 

กรรมการ 

ประธานกรรมการ 

ประธานกรรมการ  

กรรมการ และ Executive Vice President 

Telenor Group, Head of Region Asia 

รองประธานกรรมการ 

 

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

 

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

Unitech Wireless Ltd., India 

Unitech Wireless, India 

Grameenphone, Bangladesh 

DiGi, Malaysia 

Telenor Asia Pte. Ltd. 

 

บริษัท โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนูิเคชัน่ จํากดั 

(มหาชน) 

บริษัท โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนูิเคชัน่ จํากดั 

(มหาชน) 

บริษัท ยไูนเต็ด คอมมนูิเกชัน่ อนิดสัตรี 

จํากดั (มหาชน) 

นายสตีเฟ่น วดูรุฟ ฟอร์ดแฮม 

กรรมการอิสระ ประธาน

กรรมการกําหนดค่าตอบแทน 

กรรมการตรวจสอบ 

61 

(3 ก.พ. 2494) 

ปริญญาโท 

 

MA Jurisprudence, Oxford 

University, UK 

ไม่มี ไม่มี 2550 – ปัจจบุนั 

 

2546 – ปัจจบุนั 

กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการ

กําหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ 

หุ้นสว่น 

บริษัท โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนูิเคชัน่ จํากดั 

(มหาชน) 

Wikborg Rein  

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


บริษัท โทเท่ิล แอค็เซ็ส คอมมนิูเคชัน่ จํากดั (มหาชน)  เอกสารแนบ 1 
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ช่ือ-นามสกลุ/ ตําแหน่ง อาย ุ(ปี) คณุวฒุทิางการศกึษา 

สดัสว่นการถือ 

หุ้นในบริษัท 

(%) 

ความสมัพนัธ์ทาง

ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

นายจลุจติต์ บณุยเกต ุ 

กรรมการอิสระ ประธาน

คณะกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการกําหนดค่าตอบแทน 

68 

(27 ก.ย. 2486) 

ปริญญาโท 

 

ปริญญาตรี 

 

หลกัสตูรอบรม 

รัฐศาสตร์มหาบณัฑิต Kent State 

University, USA 

นิตศิาสตร์บณัฑิต จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 

หลกัสตูร Director Accreditation 

Program (DAP) (38/2548) โดย

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัท

ไทย (IOD) 

ไม่มี ไม่มี 2549  – ปัจจบุนั 

 

 

2547 – ปัจจบุนั 

2543 – ปัจจบุนั 

กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการ

ตรวจสอบ และ กรรมการกําหนด

ค่าตอบแทน  

รองประธานกรรมการบริหาร 

กรรมการ 

บริษัท โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนูิเคชัน่ จํากดั 

)มหาชน(  

 

บริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั 

บริษัท โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนูิเคชัน่ จํากดั 

)มหาชน(  

นายสนุทร โภคาชยัพฒัน์ 

กรรมการอิสระ กรรมการ

ตรวจสอบ กรรมการกําหนด

ค่าตอบแทน 

74 

(1 ต.ค. 2480) 

ปริญญาตรี 

 

หลกัสตูรอบรม 

นิตศิาสตร์บณัฑิต มหาวิทยาลยั 

ธรรมศาสตร์ 

หลกัสตูร Director Accreditation 

Program (DAP) (48/2548) โดย

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัท

ไทย (IOD) 

ไม่มี ไม่มี 2548 – ปัจจบุนั 

 

2547 – ปัจจบุนั 

2543 – ปัจจบุนั 

 

2517 – ปัจจบุนั 

 

2517 – ปัจจบุนั 

รองประธานกรรมการ 

 

ที่ปรึกษา 

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ

กรรมการกําหนดค่าตอบแทน 

ที่ปรึกษา 

 

กรรมการและหวัหน้าสาํนกังานทนายความ 

บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากดั 

(มหาชน) 

บริษัท ไฟว์สตาร์ โปรดกัชัน่ จํากดั 

บริษัท โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนูิเคชัน่ จํากดั 

(มหาชน) 

บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากดั 

(ช่อง3) 

บริษัท สํานกังานชยัพฒัน์ จํากดั 

นายสมพล จนัทร์ประเสริฐ 

กรรมการ 

59 

(17 มิ.ย. 2495) 

ปริญญาโท 

ปริญญาโท 

 

ปริญญาตรี 

 

ปริญญาบตัร 

ปริญญาบตัร 

บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

วิศวกรรมไฟฟ้า จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 

วิศวกรรมไฟฟ้า จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 

วิทยาลยัปอ้งกนัราชอาณาจกัร 

หลกัสตูรการบริหารงานภาครัฐและ 

กฎหมายมหาชน วิทยาลยัการเมืองการ

ปกครอง สถาบนัพระปกเกล้า 

ไม่มี ไม่มี ก.ค. 2549 – ปัจจบุนั 

 

2552 

 

มิ.ย. 2551 – ปัจจบุนั 

 

มี.ค. 2550 – มิ.ย. 2551 

ก.ค. 49 – มี.ค. 50 

กรรมการ 

 

รักษาการ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ (สาย

งานธุรกิจการตลาด) 

รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ (สายงานธุรกิจ 

บรอดแบนด์) 

ที่ปรึกษาอาวโุส ระดบั13 

รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ (สายงาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

บริษัท โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนูิเคชัน่ จํากดั 

(มหาชน) 

บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากดั (มหาชน) 

 

บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากดั (มหาชน) 

 

บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากดั (มหาชน) 

บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากดั (มหาชน) 



บริษัท โทเท่ิล แอค็เซ็ส คอมมนิูเคชัน่ จํากดั (มหาชน)  เอกสารแนบ 1 
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ช่ือ-นามสกลุ/ ตําแหน่ง อาย ุ(ปี) คณุวฒุทิางการศกึษา 

สดัสว่นการถือ 

หุ้นในบริษัท 

(%) 

ความสมัพนัธ์ทาง

ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

นายกนุนา่ร์ โจฮนั  

เบอร์เทลเซน่ 

กรรมการ 

55 

(21 ก.ค. 2499) 

ปริญญาโท 

 

 

Diploma 

 

Diploma 

 

Diploma 

Master Business Administration 

(Hons), University College Dublin 

Ireland  

Advanced Management, University 

College Dublin Ireland 

Social & Human studies, National 

University of Ireland Maynooth 

Radio & Telecommunication, 

Norwegian Nautical College 

ไม่มี ไม่มี 2553 – ปัจจบุนั 

 

2552 – ปัจจบุนั 

2548 – 2552 

กรรมการ 

 

กรรมการ Regulatory Affairs Asia 

Senior Vice President - Regulatory 

Affairs 

บริษัท โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนูิเคชัน่ จํากดั 

(มหาชน) 

Telenor Asia (ROH) Ltd 

บริษัท โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนูิเคชัน่ จํากดั 

(มหาชน) 

นายจอน ทราวิส เอด็ดี ้

กรรมการและประธาน

เจ้าหน้าที่บริหาร 

(กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม) 

45 

(30 เม.ย. 2509) 

ปริญญาตรี Bachelor of Science, Electrical 

Engineering (BSSE), Montana State 

University – Bozeman, MT, USA 

279,000 หุ้น 

(0.01%) 

ไม่มี ปัจจบุนั 

 

2551 – ปัจจบุนั 

2551 – 2554 

2550 – 2551 

 

2545 – 2550 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

 

ประธานกรรมการ 

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

Chief Operating Officer 

 

Chief Technology Officer 

บริษัท โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนูิเคชัน่ จํากดั 

(มหาชน) 

Tameer Microfinance Bangkok Limited  

Telenor Pakistan (Pvt) Limited 

Maxis Telecommunications Bhd, 

Malaysia 

DiGi Telecommunications Sdn Bhd, 

Malaysia  



บริษัท โทเท่ิล แอค็เซ็ส คอมมนิูเคชัน่ จํากดั (มหาชน)  เอกสารแนบ 1 
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ช่ือ-นามสกลุ/ ตําแหน่ง อาย ุ(ปี) คณุวฒุทิางการศกึษา 

สดัสว่นการถือ 

หุ้นในบริษัท 

(%) 

ความสมัพนัธ์ทาง

ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

นายลาส์ เอริค เทลแมนน์ 

กรรมการและกรรมการ

กําหนดค่าตอบแทน 

(กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม) 

39 

(14 ส.ค. 2514) 

ปริญญาโท 

 

 

ปริญญาโท 

Master of Business and Administration 

(MBA), Edinburgh Business School, 

Heriot-Watt University, Scotland 

Master of Science in Business (M.Sc. / 

Sivilokonom), Bodo Business School, 

International Business & Finance 

ไม่มี ไม่มี ก.ค. 2554 – ปัจจบุนั 

 

2554 – ปัจจบุนั 

2554 – ปัจจบุนั 

2554 – ปัจจบุนั 

2553 – ปัจจบุนั 

2553 – ปัจจบุนั 

2553 – ปัจจบุนั 

2552 – 2553 

2549 – 2552 

กรรมการ และกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 

 

กรรมการและกรรมการตรวจสอบ  

กรรมการ 

กรรมการ  

กรรมการ 

กรรมการ 

Vice President 

Vice President 

Head of Program and Process Management 

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนูิเคชัน่ จํากดั 

(มหาชน) 

DiGi.com Berhad 

DiGi Telecommunications Sdn Bhd 

Grameenphone, Bangladesh 

Telenor Pakistan Ltd 

Telenor Key Partners 

Telenor Asia Pte. Ltd 

Telenor ASA 

DiGi Telecommunications Shd 

นางชนญัญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์  

กรรมการอิสระ 

48 

(24 เม.ย. 2506) 

ปริญญาโท 

 

 

ประกาศนียบตัร 

 

 

ปริญญาตรี 

 

หลกัสตูรอบรม 

สาขา Management Information System 

มหาวิทยาลยัเวสท์เวอร์จิเนีย 

สหรัฐอเมริกา 

ประกาศนียบตัรด้านการจดัการ (Special 

Management Program) มหาวิทยาลยั

มาร์แชล สหรัฐอเมริกา 

สาขาบริหารธุรกิจ เอกการบญัชี 

มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

หลกัสตูร Director Certification 

Program (DCP) (49/2547) โดย

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัท

ไทย (IOD) 

6,000 หุ้น  

(0%) 

ไม่มี ก.ย. 2554 – ปัจจบุนั 

 

2551 – ปัจจบุนั 

 

2547 – 2551 

กรรมการอิสระ 

 

กรรมการผู้จดัการ 

 

ผู้จดัการประจําประเทศไทย กลุม่อปุกรณ์

โทรศพัท์เคลื่อนที ่

บริษัท โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนูิเคชัน่ จํากดั 

(มหาชน) 

บริษัท ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส อินเตอร์เนชัน่

แนล (ประเทศไทย) จํากดั 

บริษัท โมโตโรลา่ (ประเทศไทย) จํากดั 



บริษัท โทเท่ิล แอค็เซ็ส คอมมนิูเคชัน่ จํากดั (มหาชน)  เอกสารแนบ 1 

   

 

หน้า 143 

ช่ือ-นามสกลุ/ ตําแหน่ง อาย ุ(ปี) คณุวฒุทิางการศกึษา 

สดัสว่นการถือ 

หุ้นในบริษัท 

(%) 

ความสมัพนัธ์ทาง

ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

นายฮากนุ บรัวเชท็ เชิร์ล  

กรรมการ 

39 

(18 ม.ค. 2515) 

 Marketing and Communication, 

Norwegian School of Management (BI) 

ไม่มี ไม่มี ก.ย. 2554 – ปัจจบุนั 

 

ส.ค. 2554 – ปัจจบุนั 

ม.ค. 2554 – ปัจจบุนั 

มี.ค. 2553 – ปัจจบุนั 

มี.ค. 2553 – ปัจจบุนั 

ส.ค. 2551 – ปัจจบุนั 

 

พ.ค. 2550 – ส.ค.2554 

เม.ย. 2549 – ปัจจบุนั 

กรรมการ 

 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการและกรรมการกําหนดค่าตอบแทน 

กรรมการ 

Senior Vice President, Business Environment 

Management 

กรรมการ 

กรรมการ 

บริษัท โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนูิเคชัน่ จํากดั 

(มหาชน) 

Telenor Asia Pte. Ltd 

Telenor India Limited 

DiGi.com Berhad 

DiGi Telecommunications Sdn Bhd 

Telenor Group, Asia Region 

 

Telenor Pakistan Ltd 

Telenor Corporate Development Sdn 

นายมอร์เต็น เต็งส์ 

กรรมการและกรรมการกําหนด

คา่ตอบแทน 

50 

(20 ต.ค. 2504) 

ปริญญาโท 

 

ปริญญาตรี 

Master of Business & Administration, BI 

Norway 

Engineer, AID Norway 

ไม่มี ไม่มี ต.ค. 2554 – ปัจจบุนั 

 

ก.ย. 2554 - ปัจจบุนั 

2553 – 2554 

2551 – 2553 

2549 – 2551 

กรรมการ และกรรมการกําหนดค่าตอบแทน 

 

Senior Vice President, Performance 

Management 

Senior Vice President 

Chief Executive Officer 

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนูิเคชัน่ จํากดั 

(มหาชน) 

Telenor Asia (ROH) Ltd. 

Telenor Coporate Development 

Telenor Cinclus Technology AS 

Telenor Satellite Services AS 

นางวณันา พรสินศิริรักษ์(1) 

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

กลุม่การเงินและบญัชี 

48 

(19 เม.ย. 2506) 

ปริญญาโท 

 

ปริญญาตรี 

การบญัชีมหาบณัฑิต 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี 

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ไม่มี ไม่มี 2553 – เม.ย. 2555 

 

ปัจจบุนั 

ปัจจบุนั 

ปัจจบุนั 

2550 – 2552 

รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร กลุม่การเงิน

และบญัชี 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

Assistant to Executive Committee 

Member for the area South Asia/ASEAN 

บริษัท โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนูิเคชัน่ จํากดั 

(มหาชน) 

บริษัท ดีแทค อนิเตอร์เนต เซอร์วิส จํากดั 

บริษัท ดีแทค บรอดแบนด์ จํากดั 

บริษัท ดีแทค เนทเวอร์ค จํากดั 

Holcim, Switzerland 



บริษัท โทเท่ิล แอค็เซ็ส คอมมนิูเคชัน่ จํากดั (มหาชน)  เอกสารแนบ 1 

   

 

หน้า 144 

ช่ือ-นามสกลุ/ ตําแหน่ง อาย ุ(ปี) คณุวฒุทิางการศกึษา 

สดัสว่นการถือ 

หุ้นในบริษัท 

(%) 

ความสมัพนัธ์ทาง

ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

นายคาลติ ซีซาร์ท 

รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 

กลุม่เทคโนโลย ี

47 

(19 ส.ค. 2507) 

ปริญญาโท 

 

ปริญญาตรี 

Master of Business Administration from 

Karachi University 

Bachelor of Science, Computer 

Science from California State University, 

Northridge, CA, USA 

ไม่มี ไม่มี พ.ค. 2554 – ปัจจบุนั 

 

2547 – 2554 

รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารกลุม่เทคโนโลย ี

 

ผู้ช่วยผู้อํานวยการและรองประธานเจ้าหน้าที่

บริหารกลุม่เทคโนโลย ี

บริษัท โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนูิเคชัน่ จํากดั 

(มหาชน) 

Telenor Pakistan (Pvt) Limited 

นายเพ็ทเตอร์ เบอร์เร่อ  

เฟอร์เบิร์ก  

รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 

กลุม่การตลาด 

44 

(11 มี.ค. 2510) 

ปริญญาโท Master of Science in Business 

Administration from Norwegian 

School of Economics and Business 

Administration 

31,200 หุ้น 

(0%) 

ไม่มี ก.ค. 2554 – ปัจจบุนั 

 

มิ.ย. 2553 – มิ.ย. 2554 

 

2552 – 2553 

2550 – 2552 

2547 – 2550 

รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารกลุม่การตลาด 

 

รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารกลุม่พาณิชย์ 

 

SVP, Head of Services 

SVP, Head of Financial Services 

รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร กลุม่การเงิน

และบญัชี 

บริษัท โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนูิเคชัน่ จํากดั 

(มหาชน) 

บริษัท โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนูิเคชัน่ จํากดั 

(มหาชน) 

Corporate Development Telenor Group 

Global Coordination Telenor Group 

บริษัท โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนูิเคชัน่ จํากดั 

(มหาชน) 

น.ส. ทิพยรัตน์ แก้วศรีงาม

รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 

กลุม่ People 

42 

(12 พ.ค. 2512) 

ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ, Saint Louis 

University, Missouri, USA 

ไม่มี ไม่มี ก.ค. 2554 – ปัจจบุนั 

 

ก.พ. 2551 – มิ.ย. 2554 

 

ก.พ. 2550 – ม.ค. 2551 

 

เม.ย. 2546 – ม.ค. 2550 

รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารกลุม่ People 

 

รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารกลุม่ลกูค้า 

 

หวัหน้าสายงานการจดัการโครงการทางด้าน

กลยทุธ์ 

ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายผลิตภณัฑ์และ

ช่องทางการบริการ 

บริษัท โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนูิเคชัน่ จํากดั 

(มหาชน) 

บริษัท โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนูิเคชัน่ จํากดั 

(มหาชน) 

บริษัท โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนูิเคชัน่ จํากดั 

(มหาชน) 

ธนาคาร กรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 



บริษัท โทเท่ิล แอค็เซ็ส คอมมนิูเคชัน่ จํากดั (มหาชน)  เอกสารแนบ 1 
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ช่ือ-นามสกลุ/ ตําแหน่ง อาย ุ(ปี) คณุวฒุทิางการศกึษา 

สดัสว่นการถือ 

หุ้นในบริษัท 

(%) 

ความสมัพนัธ์ทาง

ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

นายชยัยศ จิรบวรกลุ 

รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 

กลุม่ลกูค้า  

44 

(31 ต.ค. 2510)  

ปริญญาโท 

 

 

ปริญญาโท 

Master of Engineering Management, 

University of Missouri-Rolla, Missouri, 

USA 

Master of Electrical Engineering, 

Louisiana State University, Louisiana, 

USA 

ไม่มี ไม่มี ก.ค. 2554 – ปัจจบุนั 

 

2553 – 2554 

 

2552-2553 

 

2550-2552 

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุม่ลกูค้า 

 

ผู้อํานวยการอาวโุส สายงาน Distribution 

 

ผู้อํานวยการอาวโุส สายงานธุรกิจดีแทค 

 

ผู้อํานวยการอาวโุส สายงานธุรกิจโพสต์เพด 

บริษัท โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนูิเคชัน่ จํากดั 

(มหาชน) 

บริษัท โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนูิเคชัน่ จํากดั 

(มหาชน) 

บริษัท โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนูิเคชัน่ จํากดั 

(มหาชน) 

บริษัท โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนูิเคชัน่ จํากดั 

(มหาชน) 

นายอาลิ อามิน ชทัทาร์ 

รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 

กลุม่กลยทุธ์ 

37 

(21 ธ.ค. 2517) 

ปริญญาตรี Bachelor of Science, Engineering 

and Management Systems, 

Columbia University, New York, 

USA 

ไม่มี ไม่มี ก.ค. 2554 – ปัจจบุนั 

 

2552 – มิ.ย. 2554 

 

2550 – 2552 

2547 – 2550 

รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารกลุม่กลยทุธ์ 

 

Senior Advisor 

 

Vice President 

Director (in Finance) 

บริษัท โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนูิเคชัน่ จํากดั 

(มหาชน) 

บริษัท โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนูิเคชัน่ จํากดั 

(มหาชน) 

NBK Capital (UAE) 

Telenor Pakistan (Pakistan) 

ว่าที่ ร.ต. ดามพ์ สคุนธทรัพย์ 

รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 

กลุม่กิจการองค์กร 

54 

(19 พ.ย. 2500) 

ปริญญาเอก 

 

 

ปริญญาโท 

 

 

ปริญญาตรี 

PhD. Fletcher School of Law and 

Diplomacy, Tufts University, 

Medford, MA, USA 

M.A.L.D. Fletcher School of Law 

and Diplomacy, Tufts University, 

Medford, MA, USA 

รัฐศาสตร์บณัฑิต จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 

ไม่มี ไม่มี ต.ค. 2554 – ปัจจบุนั 

 

2548 – 2554 

2548 – 2549 

รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารกลุม่กิจการ

องค์กร 

กรรมการและรองกรรมการผู้จดัการอาวโุส 

รองกรรมการผู้จดัการอาวโุส 

บริษัท โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนูิเคชัน่ จํากดั 

(มหาชน) 

บริษัท เอก-ชยั ดีสทริบิวชัน่ ซิสเทม จํากดั 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุ 

(1) นางวณันา พรสินศิริรักษ์ ลาออกจากตําแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่การเงินและบญัชี มีผลสิน้เดือนเมษายน 2555 



 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 2 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย 

 

 



บริษัท โทเท่ิล แอค็เซ็ส คอมมนิูเคชัน่ จํากดั (มหาชน)  เอกสารแนบ 2 
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ข้อมูลการดาํรงตาํแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอาํนาจควบคุมในบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง 

รายช่ือ 
บริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง 

 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 

นายบญุชยั เบญจรงคกลุ X                 / /      X / / / X   / 

นายซคิเว่ เบรคเก้ /                      / /         

นายสตีเฟ่น วดูรุฟ ฟอร์ดแฮม /                                

นายจลุจติต์  บญุยเกต ุ /                              //  

นายสนุทร  โภคาชยัพฒัน์ /                                

นายสมพล จนัทร์ประเสริฐ /                                

นายกนุนา่ร์ โจฮนั เบอร์เทลเซน่ /                                

นายจอน ทราวิส เอด็ดี ้ //                                

นายลาส์ เอริค เทลแมนน์ /                       /         

นางชนญัญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์ /                                

นายฮากนุ บรัวเชท็ เชิร์ล /                                

นายมอร์เต็น เต็งส์ /                       /         

นางวณันา พรสินศิริรักษ์ ///       / / /                       

นายคาลติ ซีซาร์ท ///        /                        

นายเพ็ทเตอร์ เบอร์เร่อ เฟอร์เบิร์ก  ///       / / /  /                     

นางสาวทิพยรัตน์ แก้วศรีงาม ///                                

นายชยัยศ จิรบวรกลุ ///       /  /                       

นายอาลิ อามิน ชทัทาร์ ///           /                     

ว่าที่ ร.ต. ดามพ์ สคุนธทรัพย์ ///                                



บริษัท โทเท่ิล แอค็เซ็ส คอมมนิูเคชัน่ จํากดั (มหาชน)  เอกสารแนบ 2 

   

 

หน้า 148 

หมายเหตุ 

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

1 = บริษัท เวิลด์โฟน ชอ็ป จํากดั 2 = บริษัท แทค พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั 3 = บริษัท อีสเทิรน์ บิช จํากดั 4 = บริษัท แทค ไฟแนนซ์ บี.วี.(2) 5 = บริษัท วิภาวดี ออฟฟิต บิลดิง้ จํากดั 

6 = บริษัท พบับลิค เรดิโอ จํากดั 7 = บริษัท ดีแทค อินเตอร์เนต เซอร์วสิ จํากดั 8 = บริษัท ดีแทค เนทเวอร์ค จํากดั 9 = บริษัท ดีแทค บรอดแบนด์ จํากดั 10 = บริษัท ยไูนเต็ดคอมมนูิเกชัน่ อินดสัตรี จํากดั 

(มหาชน) 

11 = บริษัท เพย์สบาย จํากดั 12 = บริษัท ครีเอ้ จํากดั 13 = บริษัท ฟรีเควนซี่ มีเดีย จํากดั 

(เลิกดาํเนนิกิจการแล้วและอยู่ระหวา่งขัน้ตอนการ

ชําระบญัชี) 

14 = บริษัท ยไูนเต็ด ดสิทริบิวชัน่ บิซซิเนส จํากดั 15 = บริษัท ยไูนเต็ดเทเลคอม เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส

เซส จํากดั 

16 = บริษัท ยไูนเต็ด อนิฟอร์เมชัน่ ไฮเวย์ จํากดั 17 = บริษัท ห้องเย็นและการเกษตรสากล จํากดั 18 = บริษัท คอนเนควนั จํากดั 19 = บริษัท เทเลนอร์ โกลบอล เซอร์วิส เอเอส** 20 = บริษัท เทเลนอร์ เอเอสเอ(2) 

21 = บริษัท เทเลนอร์ คอนซลัท์ เอเอส(2) 22 = บริษัท เทเลนอร์ เอเชีย พีทอีี แอลทดีี(2) 23 = บริษัท เทเลนอร์ เอเซีย (อาร์โอเอช) จํากดั 24 = บริษัท เบญจจินดา โฮลดิง้ จํากดั 25 = บริษัท บางแสนทาวน์เฮ้าส์ จํากดั 

26 = บริษัท ไพรเวท พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั 27 = บริษัท สํานกัข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น จํากดั 

(ช่ือเดิม บริษัท สํานกัขา่ว ไอ.เอ็น.เอน็ (ประเทศ

ไทย) จํากดั) 

28 = บริษัท เศรษฐกิจร่วมด้วยช่วยกนั จํากดั 29 = บริษัท เอกราย จํากดั 

 

30 = บริษัท คิง เพาเวอร์ สวุรรณภมิู จํากดั 

31 = บริษัท บีบี แอสเซ็ทส์ แมเนจเม้นท์ จํากดั     

(1) ข้อมลู ณ วนัที่ 15 ธนัวาคม 2554 

(2) บริษัทที่จดทะเบียนในต่างประเทศ 

 



บริษัท โทเท่ิล แอค็เซ็ส คอมมนูิเคชัน่ จํากดั (มหาชน)  เอกสารแนบ 2 

 

 

หน้า 149 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย 

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

นายคาลติ ซีซาร์ท        /     

นายชยัยศ จิรบวรกลุ       /  /    

นายเพ็ทเตอร์ เบอร์เร่อ เฟอร์เบิร์ก       / / /  /  

นางวีระนชุ กมลยะบตุร        /     

นายปกรณ์ พรรณเชษฐ์           / / 

นายศภุศิษฐ์ ติรรักธรรมกิจ           /  

นายวรรษิษฐ์ ไสยวรรณ        /     

นางวณันา  พรสินศิริรักษ์       / / /    

นายอาลิ อามิน ชทัทาร์           /  

Orangefield Trust (Nederland) B.V.    /         

นายณฐัชยั อึง๊ศรีวงศ์            / 

นายไพโรจน์ บวัเผื่อน            / 

นายพฤหสั ไชยราช          /   

นายเวชยทุธ แสงประสทิธ์ิ          /   

นายธรรมนญู อิ่มทัว่          /   

นางสาวจริยา อศัวเพชรกลู          /   

นางสาวกาญจนา เที่ยงสตัย์          /   

นายสพุมิตร กองเพ็ชร / / /  / /       

นางสาวอรุณพร กาญจนเมธากลุ  / /  / /     / / 

นายปัญญา เวชบรรยงค์รัตน์            / 

นายนิธิพงษ์ บญุหลง            / 

หมายเหตุ 

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

1 = บริษัท เวิลด์โฟน ชอ็ป จํากดั 7 = บริษัท ดีแทค อินเตอร์เนต เซอร์วิส จํากดั 

2 = บริษัท แทค พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั 8 = บริษัท ดีแทค เนทเวอร์ค จํากดั 

3 = บริษัท อีสเทิรน์ บิช จํากดั 9 = บริษัท ดีแทค บรอดแบนด์ จํากดั 

4 = บริษัท แทค ไฟแนนซ์ บี.วี.(2) 10 = บริษัท ยไูนเต็ดคอมมนูิเกชัน่ อินดสัตรี จํากดั (มหาชน) 

5 = บริษัท วิภาวดี ออฟฟิต บิลดิง้ จํากดั 11 = บริษัท เพย์สบาย จํากดั 

6 = บริษัท พบับลิค เรดิโอ จํากดั 12 = บริษัท ครีเอ้ จํากดั 

(1) ข้อมลู ณ วนัที่ 15 ธนัวาคม 2554 

(2) บริษัทที่จดทะเบียนในต่างประเทศ 
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
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