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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) 

บริษัท DTN บริษัท ดีแทค เนทเวอร์ค จํากดั 

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 หรือพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร

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 ลงวนัที่ 14 พฤศจิกายน 2533 สญัญาแก้ไขเพ่ิมเติมสญัญาให้ดําเนินการ

ให้บริการวิทยคุมนาคมระบบเซลลลู่า ครัง้ที่ 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 1800 

เมกะเฮิรตซ์ และ 2.1 กิกะเฮิรตซ์ 

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  ของจาํนวนหุ้นที่จาํหน่ายได้แล้วทัง้หมดของนิตบิคุคลนัน้ 

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 

บริการโทรคมนาคม โดย

ได้รับใบอนญุาตประกอบ

กิจการโทรคมนาคมแบบ

ที่หนึง่ (ปัจจบุนัยงัไม่ได้

ดําเนินกิจการ)  

หุ้นสามญั 100.00 1,000,000 

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 

บริการโทรคมนาคม โดย

ได้รับใบอนญุาตจาก 

กสทช. (ปัจจบุนัให้ 

บริการโทรศพัท์ทางไกล

ระหวา่งประเทศ บริการ

อินเตอร์เน็ต และจะเร่ิม

ให้บริการโทรศพัท์ 

เคลื่อนที่บนคลื่นความถ่ี

หุ้นสามญั 100.00 11,600,000 



บริษัท โทเท่ิล แอค็เซ็ส คอมมนูิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) สว่นที่ 1 บริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์ 

ข้อ 1 ข้อมลูทัว่ไป 

 

หน้า 3 

ลาํดับ ชื่อและข้อมูลบริษัท ประเภทธุรกิจ ประเภทหุ้น 
จาํนวนหุ้นที่ถือ 

(ร้อยละ) 
จาํนวนหุ้น 
ทัง้หมด 

ย่าน 2.1 กิกะเฮิร์ตซ์)  

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 

บริการโทรคมนาคม 

(ปัจจบุนัให้บริการ WiFi) 

โดยได้รับใบอนญุาตการ

ให้บริการอินเตอร์เน็ตแบบ

ที่หนึง่ 

หุ้นสามญั 100.00 1,750,000 



บริษัท โทเท่ิล แอค็เซ็ส คอมมนูิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) สว่นที่ 1 บริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์ 

ข้อ 1 ข้อมลูทัว่ไป 

 

หน้า 4 

ลาํดับ ชื่อและข้อมูลบริษัท ประเภทธุรกิจ ประเภทหุ้น 
จาํนวนหุ้นที่ถือ 

(ร้อยละ) 
จาํนวนหุ้น 
ทัง้หมด 

1.6.4 บริษัท เพย์สบาย จาํกัด     

 เลขที่ 319 อาคารจตัรัุสจามจรีุ ชัน้ 36 

ถนนพญาไท แขวงปทมุวนั  

เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

โทรศพัท์ +66 2160 5463-5 

โทรสาร +66 2160 5462 

เลขทะเบียนบริษัท 0125547001804 

ให้บริการชําระเงิน

ออนไลน์และบตัรเงินสด 

หุ้นสามญั 100.00 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 

อยู่ระหวา่งการชําระบญัชี หุ้นสามญั 99.93 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 

โทรศพัท์ +66 2202 8000 

โทรสาร +66 2202 8885 

เลขทะเบียนบริษัท 0105532038740 

บริหารสนิทรัพย์ หุ้นสามญั 100.00 800,000 

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

Amsterdam, Netherlands 

โทรศพัท์ +31 (0)20 5405800 

หยดุดําเนินกิจการ  

(ธุรกิจการเงิน งบการเงิน

ใช้สกลุเงินเหรียญสหรัฐ 

หุ้นสามญั 99.99 18,151.20 ยโูร 



บริษัท โทเท่ิล แอค็เซ็ส คอมมนูิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) สว่นที่ 1 บริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์ 

ข้อ 1 ข้อมลูทัว่ไป 

 

หน้า 5 

ลาํดับ ชื่อและข้อมูลบริษัท ประเภทธุรกิจ ประเภทหุ้น 
จาํนวนหุ้นที่ถือ 

(ร้อยละ) 
จาํนวนหุ้น 
ทัง้หมด 

โทรสาร +31 (0)20 6447011 

เลขทะเบียนบริษัท B.V 592.204 

อเมริกา) 

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 

อยู่ระหวา่งการชําระบญัชี หุ้นสามญั 100.00 2,085,620 

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 

อยู่ระหวา่งการชําระบญัชี หุ้นสามญั 100.00 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 99.81 434,668,207 

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 

พฒันาและให้บริการ

โปรแกรมบนโทรศพัท์ 

เคลื่อนที่ 

หุ้นสามญั 51.01 2,039 



บริษัท โทเท่ิล แอค็เซ็ส คอมมนูิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) สว่นที่ 1 บริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์ 

ข้อ 1 ข้อมลูทัว่ไป 

 

หน้า 6 

ลาํดับ ชื่อและข้อมูลบริษัท ประเภทธุรกิจ ประเภทหุ้น 
จาํนวนหุ้นที่ถือ 

(ร้อยละ) 
จาํนวนหุ้น 
ทัง้หมด 

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 

จดัจําหน่ายโทรศพัท์ 

เคลื่อนที่ ซิมการ์ด บตัร

เติมเงิน และอปุกรณ์ 

เสริมตา่ง ๆ 

หุ้นสามญั 25.00 20,000,000 

1.6.14 บริษัท ศนูย์ให้บริการคงสิทธิเลข
หมายโทรศัพท์ จาํกัด 

    

 เลขที่ 598 ชัน้ 6 อาคารคิวเฮ้าส์ เพลิน

จิต ถนนเพลินจิต แขวงลมุพินี เขตปทมุ

วนั กรุงเทพมหานคร 

โทรศพัท์ +66 2663 7899 

โทรสาร +66 2663 7880 

เลขทะเบียนบริษัท 0115553001471 

บริการระบบสารสนเทศ

และฐานข้อมลูกลาง 

ประสานงานการโอนย้าย

ผู้ให้บริการโทรคมนาคม

เพื่อการคงสิทธิเลขหมาย

โทรศพัท์ 

หุ้นสามญั 20.00 20,000 

 



บริษัท โทเท่ิล แอค็เซ็ส คอมมนูิเคชัน่ จํากดั (มหาชน)  สว่นที่ 1 บริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์ 

 

 

หน้า 6 

2 ปัจจัยความเส่ียง 

การดําเนินธุรกิจของบริษัทต้องเผชิญกบัปัจจยัความเสี่ยงต่าง ๆ ซึง่อาจส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทใน

เครือ  อนึง่ ปัจจยัความเสี่ยงดงัที่จะกล่าวตอ่ไปข้างลา่งนีเ้ป็นเพียงปัจจยัความเสี่ยงสําคญับางประการที่อาจสง่ผลกระทบตอ่ผลการ

ดําเนินงานของบริษัทและบริษัทในเครือ ทัง้นี ้อาจมีปัจจยัความเสี่ยงอื่น ๆ ท่ีบริษัทไม่ทราบในปัจจุบนั และอาจมีปัจจยัความเสี่ยง

บางประการท่ีบริษัทเห็นว่าไม่เป็นสาระสําคญั ซึ่งปัจจัยความเสี่ยงเหล่านีอ้าจส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของบริษัทและ

บริษัทในเครือในอนาคตได้  

2.1 ความเส่ียงในการประกอบธุรกจิ 

2.1.1 ความเส่ียงจากการที่สัญญาร่วมการงานสิน้สุดลงก่อนครบกาํหนดเวลา 

บริษัทประกอบธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีในประเทศไทยภายใต้สญัญาร่วมการงานกบั กสท โดยสญัญาร่วม

การงานดงักลา่วมีระยะเวลาทัง้สิน้ 27 ปี ซึง่จะครบกําหนดในวนัท่ี 15 กนัยายน 2561  

ถึงแม้ บริษัท ดีแทค เนทเวอร์ค จํากัด (ซึ่งเป็นบริษัทย่อยท่ีบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99) (“บริษัท DTN”) จะได้รับใบอนุญาตให้ใช้

คลื่นความถ่ีสําหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนท่ีสากล (International Mobile Telecommunications – IMT) ย่าน 2.1 GHz และ

ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสาม จาก กสทช. เม่ือวนัท่ี 12 ธันวาคม 2555 ที่ผ่านมา ซึ่งทําให้บริษัทในเครือ 

(กล่าวคือ บริษัท DTN) สามารถให้บริการโทรคมนาคมได้อย่างต่อเน่ืองภายหลงัจากสิน้สดุสญัญาสมัปทานในปี 2561 แต่บริษัท 

DTN ต้องใช้เวลาและเงินลงทุนในการดําเนินการจัดสร้างโครงข่ายโทรคมนาคมเพ่ือให้มีโครงข่ายโทรคมนาคมครอบคลุมพืน้ที่

บริการทัว่ประเทศไทยเช่นเดียวกบับริษัทในปัจจบุนั 

ดงันัน้ หากสญัญาร่วมการงานสิน้สดุก่อนครบกําหนด เน่ืองจากการบอกเลิกสญัญาโดย กสท ตามเหตเุลิกสญัญาท่ีกําหนดไว้ใน

สญัญาร่วมการงาน และบริษัทไม่ได้รับความคุ้มครองจากการดําเนินการดงักลา่วของ กสท เหตดุงักล่าวอาจสง่ผลกระทบในทางลบ

อย่างมีนยัสําคญัตอ่ธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัท 

2.1.2 ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงทางกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายของรัฐ หรือหน่วยงานกาํกบัดูแลที่
เกี่ยวกบักจิการโทรคมนาคม 

(ก) กิจการโทรคมนาคมยังมีความไม่ชัดเจนในการกาํกับดูแลและการบังคับใช้กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

การประกอบกิจการโทรคมนาคมอยู่ภายใต้กฎหมายหลกัสองฉบบั ได้แก่ พรบ. องค์กรจดัสรรคลื่นความถ่ี และ พรบ. การประกอบ

กิจการโทรคมนาคม 

กสทช. มีอํานาจออกหลักเกณฑ์ต่าง ๆ เพ่ือกํากับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคม เช่น การกําหนดโครงสร้างและอัตรา

คา่บริการ การกําหนดหลกัเกณฑ์และมาตรการตา่ง ๆ เพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้บริโภค เป็นต้น ซึง่หลกัเกณฑ์ดงักลา่วตา่ง ๆ อาจ

ทําให้ความสามารถในการทํากําไรของบริษัทและบริษัทในเครือลดลง และ/หรือต้นทนุในการให้บริการของบริษัทและบริษัทในเครือ

สงูขึน้ แล้วแตก่รณี  

ในทางตรงกนัข้าม ความล่าช้าของ กสทช. ในการออกหลกัเกณฑ์ที่เก่ียวข้องกบัการใช้โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม หรือโครงข่าย

โทรคมนาคมร่วมกนัระหว่างผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม รวมถึงความไม่ชดัเจนของการบงัคบัใช้หลกัเกณฑ์ดงักล่าวของ กสทช. 

หากมีการปฏิเสธไม่ให้ใช้โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม หรือโครงข่ายโทรคมนาคมร่วมกัน ก็อาจส่งผลให้การเร่ิมให้บริการของ

บริษัท DTN บนคลื่นความถ่ีย่าน 2.1 GHz มีความล่าช้าออกไป ซึ่งอาจมีผลทําให้บริษัท DTN ต้องสูญเสียโอกาสในการแย่งชิง

ลูกค้ากับผู้ ให้บริการรายอื่น ซึ่งความไม่แน่นอนต่าง ๆ ดังกล่าวนีอ้าจส่งผลกระทบในทางลบต่อฐานะทางการเงิน และผลการ

ดําเนินงานของบริษัทและบริษัทในเครือ  
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(ข) ผลทางกฎหมายของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาร่วมการงาน และกระบวนการออกใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี
ย่าน 2.1 GHz ยังไม่มีความชัดเจน 

สญัญาแก้ไขเพ่ิมเติมสญัญาร่วมการงาน  

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

ซึ่งมีผลบังคับใช้เม่ือวันที่ 8 เมษายน 2535 กําหนดให้หน่วยงานราชการท่ีประสงค์จะให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดําเนินการใน

โครงการของรัฐท่ีมีวงเงินลงทนุตัง้แต ่1,000 ล้านบาทขึน้ไปปฏิบติัตามขัน้ตอนตา่ง ๆ ตามท่ี พรบ. การให้เอกชนเข้าร่วมงานกําหนด 

บริษัทได้เข้าร่วมดําเนินการให้บริการวิทยคุมนาคมระบบเซลลลู่าร์กบั กสท โดยเข้าทําสญัญาร่วมการงานในวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 

2533 ซึ่งเป็นวันก่อนวันท่ี พรบ. การให้เอกชนเข้าร่วมงานมีผลใช้บังคับ โดยในขณะนัน้วงเงินลงทุนในโครงการมีมูลค่ามากกว่า 

5,500 ล้านบาท ซึ่ง พรบ. การให้เอกชนเข้าร่วมงาน กําหนดว่าโครงการใดท่ีได้มีการริเร่ิมดําเนินการไปแล้วในขัน้ตอนใดก่อนวนัท่ี 

พรบ. การให้เอกชนเข้าร่วมงานใช้บงัคบัให้เป็นอนัใช้ได้ แต่การดําเนินการในขัน้ตอนต่อไปต้องปฏิบติัตาม พรบ. การให้เอกชนเข้า

ร่วมงาน  

ดังนัน้ สญัญาร่วมการงานซึ่งทําขึน้ก่อนวนัท่ี พรบ. การให้เอกชนเข้าร่วมงานใช้บังคับ จึงมีผลใช้บังคับได้ เพียงแต่จะต้องมีการ

กํากบัดแูลและติดตามผลการดําเนินงานตามสญัญาร่วมการงานโดยคณะกรรมการประสานงานตามมาตรา 22 เท่านัน้ 

อย่างไรก็ดี ภายหลงัจากท่ี พรบ. การให้เอกชนเข้าร่วมงานมีผลใช้บงัคบัแล้ว บริษัทได้เข้าทําสญัญาแก้ไขเพ่ิมเติมสญัญาร่วมการ

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

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

รวมถึงประเด็นท่ีเก่ียวกบัระยะเวลาการดําเนินการตามสญัญาและอตัราผลประโยชน์ตอบแทนท่ีบริษัทจะพงึชําระให้แก่ กสท 

ในช่วงท่ีมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในปี 2550 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวนัท่ี 23 มกราคม 2550 ให้คณะกรรมการกฤษฎีกาให้

ความเห็นประเด็นปัญหาข้อกฎหมายว่า กสท ซึ่งเป็นหน่วยงานเจ้าของโครงการได้ปฏิบัติถูกต้องตามขัน้ตอนของ พรบ. การให้

เอกชนเข้าร่วมงานในสว่นที่เก่ียวกบัการแก้ไขสญัญาร่วมการงานทัง้ 3 ครัง้หรือไม่  

คณะกรรมการกฤษฎีกาได้ให้ความเห็น (เร่ืองเสร็จที่ 292/2550) ว่าการแก้ไขสญัญาร่วมการงานทัง้ 3 ครัง้ ไม่ได้มีการเสนอเร่ืองให้

คณะกรรมการประสานงานตามมาตรา 22 พิจารณา และมิได้มีการนําเสนอให้คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ จึงถือว่าเป็นการ

แก้ไขสญัญาร่วมการงานท่ีไม่ได้ดําเนินการให้ถกูต้องตามขัน้ตอนที่ พรบ. การให้เอกชนเข้าร่วมงานกําหนดไว้  

อย่างไรก็ดี คณะกรรมการกฤษฎีกามีความเห็นว่าสัญญาแก้ไขสัญญาร่วมการงานทัง้ 3 ฉบับยังคงมีผลใช้บังคับอยู่ เว้นแต่

คณะรัฐมนตรีเห็นควรเพิกถอนสญัญาแก้ไขสญัญาร่วมการงานทัง้ 3 ฉบบัโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของรัฐและประโยชน์สาธารณะ 

คณะรัฐมนตรีก็สามารถที่จะทําได้  

อนึง่ ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาดงักลา่วข้างต้น เป็นเพียงความเห็นทางกฎหมายท่ีไม่มีผลผกูพนับริษัท 

ต่อมา กสท ได้แต่งตัง้คณะกรรมการประสานงานตามมาตรา 22 เพ่ือพิจารณาเร่ืองการแก้ไขสัญญาร่วมการงานทัง้ 3 ครัง้ตาม

ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาดงักล่าวข้างต้น โดยคณะกรรมการประสานงานตามมาตรา 22 ได้ให้ความเห็นเบือ้งต้นต่อ

รัฐมนตรีวา่การกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดยมีความเห็นไม่รับรองการแก้ไขสญัญาร่วมการงานครัง้ที่ 3 โดยเม่ือ

วนัที่ 1 กมุภาพนัธ์ 2554 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการดําเนินการแก้ไขเพ่ิมเติมสญัญาร่วมการงานให้ถกูต้องตามแนวทางปฏิบติั

ของ พรบ. การให้เอกชนเข้าร่วมงาน ตามท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ ซึ่งต่อมาเม่ือวันที่ 28 มิถุนายน 

2554 คณะรัฐมนตรีมีมติให้สง่เร่ืองให้ กสทช. ใช้เป็นข้อมลูประกอบการพิจารณาหลกัเกณฑ์และมาตรการอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง  

หากในภายหลงัคณะรัฐมนตรีมีมติให้เพิกถอนสญัญาแก้ไขสญัญาร่วมการงาน หรือมีมติให้บริษัทต้องชําระผลประโยชน์ตอบแทน

เพ่ิมเติม แม้ว่าบริษัทจะได้ดําเนินการโต้แย้งมติคณะรัฐมนตรีตามกระบวนการทางกฎหมาย แต่เหตุดังกล่าวก็อาจส่งผลกระทบ

ในทางลบอย่างมีนยัสําคญัตอ่ธุรกิจ ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทได้ 
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กระบวนการออกใบอนญุาตใหใ้ชค้ลืน่ความถีย่่าน 2.1 GHz 

การออกใบอนญุาตให้ใช้คลื่นความถ่ีย่าน 2.1 GHz ของ กสทช. ท่ีผ่านมาเป็นการออกใบอนญุาตให้ใช้คลื่นความถ่ีแก่ภาคเอกชน 

เพ่ือการประกอบกิจการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีเป็นครัง้แรกภายหลงัจาก พรบ. องค์กรจดัสรรคลื่นความถ่ี มีผลใช้บงัคบั ดงันัน้ ท่ีผ่านมา

จึงมีบุคคลหลายฝ่ายออกมาโต้แย้งขัน้ตอนและกระบวนการออกใบอนุญาตดงักล่าวของ กสทช. โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ตรวจการ

แผ่นดิน ได้โต้แย้งกระบวนการออกใบอนุญาตของ กสทช. โดยได้ยื่นฟ้องสํานักงาน กสทช. ต่อศาลปกครองกลาง และขอให้ศาล

ปกครองกลางออกคําสัง่คุ้มครองชัว่คราวขอให้มีการระงบักระบวนการออกใบอนญุาตของ กสทช. ไว้ก่อน ซึง่ศาลปกครองกลางได้มี

คําสั่งเม่ือวันที่ 3 ธันวาคม 2555 ไม่รับคําฟ้องของผู้ ตรวจการแผ่นดิน อย่างไรก็ดี ผู้ ตรวจการแผ่นดินได้อุทธรณ์คําสั่งของศาล

ปกครองกลางท่ีมีคําสัง่ไม่รับคําฟ้องของผู้ตรวจการแผ่นดินดังกล่าว ซึ่งมีผลทําให้คดียังไม่ยุติ โดยคําอุทธรณ์ยังอยู่ในกระบวน

พิจารณาของศาลปกครองสงูสดุ ซึง่มีผลทําให้การดําเนินการของบริษัท DTN ตามใบอนญุาตให้ใช้คลื่นความถ่ีย่าน 2.1 GHz ของ 

กสทช. นัน้ยงัมีความไม่แน่นอน และหากคําวินิจฉยัของศาลปกครองสงูสดุออกมาตรงข้ามกบัศาลปกครองกลาง ก็อาจสง่ผลกระทบ

ตอ่ธุรกิจ ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทได้ 

(ค) ความไม่แน่นอนในเร่ืองข้อพพิาทเกี่ยวกับการชาํระค่าเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม 

ทีโอทีเป็นคูส่ญัญากบับริษัทตามข้อตกลงเช่ือมโยงโครงข่ายซึง่ทําขึน้ในปี 2537 และ 2544 ซึง่กําหนดให้บริษัทต้องชําระคา่เช่ือมโยง

โครงข่าย (Access Charge) ในอตัราคงท่ีต่อเลขหมายสําหรับลกูค้าระบบรายเดือน และอัตราร้อยละของราคาหน้าบัตรสําหรับ

ลกูค้าระบบเติมเงิน  

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 และบริษัทปฏิบติัตามข้อตกลงเช่ือมโยงโครงข่ายตอ่ไป ขณะนีค้ดีอยู่ระหวา่งการพิจารณาของศาลปกครอง 

จากความเห็นของท่ีปรึกษากฎหมายของบริษัท บริษัทมีความเช่ือมั่นว่าบริษัทไม่มีภาระท่ีจะต้องชําระค่าเช่ือมโยงโครงข่าย 

(Access Charge) ตามท่ีทีโอทีเรียกร้อง เน่ืองจากข้อตกลงเช่ือมโยงโครงข่ายดงักล่าวไม่เป็นไปตาม พรบ. การประกอบกิจการ

โทรคมนาคม และประกาศ กทช. ว่าด้วยการใช้และเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม และบริษัทได้แจ้งยกเลิกข้อตกลงเช่ือมโยง

โครงข่ายแล้ว  

อย่างไรก็ดี หากศาลมีคําสั่งหรือคําพิพากษาถึงท่ีสุดให้บริษัทต้องชําระค่าเช่ือมโยงโครงข่าย (Access Charge) ตามที่ทีโอที

เรียกร้อง เหตดุงักลา่วก็อาจสง่ผลกระทบในทางลบอย่างมีนยัสําคญัตอ่ฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานของบริษัท  

(ง) ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการบันทึกบัญชี ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการบันทึกบัญชี
เร่ืองวิธีการคิดคาํนวณค่าเช่ือมโยงโครงข่าย (Access Charge) ของบริษัท  

ภายหลงัจากท่ีบริษัทได้แจ้งยกเลิกข้อตกลงเช่ือมโยงโครงข่ายกับทีโอทีเม่ือวนัที่ 8 พฤศจิกายน 2550 แล้ว บริษัทได้เปลี่ยนวิธีการ

บันทึกบัญชีท่ีเก่ียวเน่ืองกับค่าเช่ือมโยงโครงข่าย (Access Charge) โดยบริษัทได้หยุดบันทึกค่าเช่ือมโยงโครงข่าย (Access 
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Charge) ในงบการเงินของบริษัท เน่ืองจากบริษัทเห็นว่าภาระท่ีจะต้องชําระค่าเช่ือมโยงโครงข่าย (Access Charge) ตามข้อตกลง

เช่ือมโยงโครงข่ายได้สิน้สุดลงแล้ว และบริษัทได้บันทึกบัญชีรายรับและค่าใช้จ่ายที่ เกิดขึน้ในอัตราค่าเช่ือมต่อโครงข่าย 

(Interconnection Charge) ตามข้อเสนอการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม (RIO) ของบริษัทและของทีโอทีตามท่ีได้รับความ

เห็นชอบจาก กทช.  

อย่างไรก็ดี ในปัจจบุนัยงัไม่มีแนวปฏิบติัเก่ียวกบัวิธีการบนัทกึบญัชีรายรับและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ในลกัษณะดงักลา่ว และยงัไม่มีคํา

พิพากษาของศาลเป็นท่ีสดุในเร่ืองค่าเช่ือมโยงโครงข่าย (Access Charge) ซึง่ต่อมาหากมีแนวปฏิบติัทางบญัชีในเร่ืองนี ้หรือศาลมี

คําพิพากษาเป็นที่สุดในเร่ืองค่าเช่ือมโยงโครงข่าย (Access Charge) บริษัทอาจต้องเปลี่ยนแปลงวิธีการบันทึกบัญชีในเร่ือง

ดงักล่าว ซึ่งการเปลี่ยนแปลงวิธีการบนัทึกบญัชีอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสําคญัต่อกําไรและฐานะการเงินของบริษัท 

(โปรดพิจารณาประกอบกับความเสี่ยงในหัวข้อ “ความไม่แน่นอนในเร่ืองข้อพิพาทเก่ียวกับการชําระค่าเช่ือมต่อโครงข่าย

โทรคมนาคม” ข้างต้น)  

(จ) ความเส่ียงจากความไม่ชัดเจนของการใช้บังคับกฎหมายที่เกี่ยวกบัการถือหุ้นของนักลงทุนต่างด้าว 

ข้อจํากดัในเร่ืองสดัส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวแตกต่างกนัไปตามบทบญัญัติของกฎหมาย กฎหมายหลกั ๆ ซึง่กําหนดข้อจํากดั

เก่ียวกบัสดัสว่นการถือหุ้นของคนตา่งด้าวไว้ ได้แก ่

- ประมวลกฎหมายท่ีดิน ซึง่มีบทบญัญติัห้ามมิให้คนตา่งด้าว (ตามคํานิยามที่กําหนดไว้ในประมวลกฎหมายที่ดิน) ถือครองที่ดิน 

เว้นแต่จะได้รับอนุญาตตามกฎหมาย สําหรับคนต่างด้าวท่ีถือครองท่ีดินโดยไม่ได้รับอนุญาตจะต้องจําหน่ายท่ีดินดังกล่าว

ภายในระยะเวลาที่กําหนดซึง่ไม่น้อยกวา่ 180 วนัและไม่เกิน 1 ปี 

- พรบ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ซึ่งมีบทบัญญัติห้ามมิให้ “คนต่างด้าว” (ตามคํานิยามท่ีกําหนดไว้ใน พรบ. การ

ประกอบธุรกิจของคนตา่งด้าว) ประกอบธุรกิจบางประเภท ซึง่รวมถึงการให้บริการสื่อสารโทรคมนาคม เว้นแตจ่ะได้รับอนญุาต

จากอธิบดีกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  

- พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม ซึ่งมีบทบัญญัติห้ามมิให้ “คนต่างด้าว” (ตามคํานิยามท่ีกําหนดไว้ใน พรบ. การ

ประกอบธุรกิจของคนตา่งด้าว) ประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสองและแบบท่ีสาม 

- นอกจากนี ้สญัญาร่วมการงานยงัได้กําหนดให้บริษัทดํารงคณุสมบติัตาม พรบ. การประกอบธุรกิจของคนตา่งด้าวด้วย 

การฝ่าฝืนสดัส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวอาจส่งผลให้มีการยกเลิกใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคม หรือบอกเลิกสญัญา

ร่วมการงาน และสง่ผลให้บริษัท และ/หรือ บริษัทในเครือไม่สามารถประกอบกิจการโทรคมนาคมตอ่ไปได้  

บริษัทเช่ือมัน่ว่าบริษัทมิได้เป็น “คนต่างด้าว” ตามคํานิยามท่ีกําหนดไว้ใน พรบ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว และประมวล

กฎหมายที่ดิน รวมทัง้ได้ดําเนินการตามแนวปฏิบติัตา่ง ๆ ของประเทศไทยอย่างครบถ้วนและถกูต้อง  

ในเร่ืองนี ้บริษัทเห็นว่ารัฐบาลไม่มีนโยบายท่ีชดัเจนในเร่ืองการตีความและการใช้บงัคบั พรบ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวใน

เร่ืองที่เก่ียวกับการถือหุ้นของนักลงทุนต่างชาติ ทําให้บริษัทต้องเผชิญกับความเสี่ยงดังกล่าวในการประกอบกิจการของบริษัท 

เน่ืองจาก พรบ. การประกอบธรุกิจของคนตา่งด้าว แม้วา่จะมีการใช้บงัคบัมากวา่ 10 ปี แตย่งัไม่มีแนวคําพิพากษาของศาลฎีกาหรือ

แนวปฏิบติัท่ีชดัเจนของกระทรวงพาณิชย์ในเร่ืองที่เก่ียวกบัการถือหุ้นแทนหรือ “นอมินี” (Nominee) ตามมาตรา 36 แห่ง พรบ. การ

ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว เพ่ือให้บริษัทสามารถนํามาใช้ในการประเมินหรือคาดการณ์ผลกระทบจากการใช้บังคบั หรือการ

ตีความบทบญัญติัดงักลา่วที่อาจมีตอ่บริษัทและบริษัทในเครือได้  

จากปัญหาความไม่ชดัเจนในเร่ืองการตีความและการใช้บงัคบั พรบ. การประกอบธุรกิจของคนตา่งด้าวดงักลา่วทําให้ บริษัท ทรู มฟู 

จํากดั เม่ือวนัที่ 14 มิถนุายน 2554 ยื่นข้อกล่าวหากบัสํานกังานตํารวจแห่งชาติให้ดําเนินคดีอาญากบับริษัท (รวมทัง้กรรมการ ผู้ ถือ

หุ้นบางรายของบริษัท และกรรมการของผู้ ถือหุ้นดังกล่าว) โดยกล่าวหาว่าบริษัทประกอบกิจการโทรคมนาคมฝ่าฝืน พรบ. การ

ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว และวนัที่ 22 กันยายน 2554 ผู้ ถือหุ้นรายย่อยของบริษัทรายหนึ่ง (ซึ่งถือหุ้นบริษัทจํานวน 100 หุ้น) 
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ได้ยื่นฟ้องหน่วยงานของรัฐ ซึ่งรวมถึง กสทช. ต่อศาลปกครอง โดยกล่าวหาว่า บริษัทเป็น “คนต่างด้าว” ตาม พรบ. การประกอบ

ธุรกิจของคนตา่งด้าว ซึง่ทัง้สองกรณีดงักลา่วยงัอยู่ระหวา่งการพิจารณาของสํานกังานตํารวจแห่งชาติและศาล 

บริษัทยงัคงเช่ือมัน่ว่าบริษัทมิได้เป็น “คนตา่งด้าว” และได้ปฏิบติัตาม พรบ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวอย่างถกูต้องครบถ้วน 

อย่างไรก็ดี หากท้ายท่ีสดุ บริษัทถูกตดัสิน (โดยคําพิพากษาของศาลฎีกาซึ่งถึงท่ีสดุแล้ว) ว่าไม่มีสถานะเป็นบริษัทไทยตาม พรบ. 

การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว และ พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม และเหตดุงักล่าวไม่ได้รับการแก้ไข อาจถือเป็นเหตุ

ให้ กสท บอกเลิกสญัญาร่วมการงาน หรือ กสทช. ยกเลิกใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสามของบริษัท DTN ได้ ซึง่

จะมีผลทําให้บริษัทและบริษัท DTN ไม่สามารถประกอบกิจการโทรคมนาคมตอ่ไปได้ 

(ฉ) ความเส่ียงจากความไม่ชัดเจนของการใช้บังคับกฎหมายที่เกี่ยวกับการครอบงาํกิจการโดยคนต่างด้าว 

กสทช. ได้ออกประกาศ กสทช. เร่ือง การกําหนดข้อห้ามการกระทําท่ีมีลกัษณะเป็นการครอบงํากิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555 

(“ประกาศครอบงาํกิจการ”) ซึง่มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัท่ี 24 กรกฎาคม 2555 ซึง่ประกาศครอบงํากิจการได้กําหนดว่า “การครอบงํา

กิจการ” หมายถึง การที่คนต่างด้าวมีอํานาจควบคมุหรือมีอิทธิพลในการกําหนดนโยบาย การบริหารจดัการกิจการโทรคมนาคมของ

ผู้ขอรับใบอนุญาต โดยการถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงตัง้แต่กึ่งหนึ่งของจํานวนสิทธิออกเสียงทัง้หมด เป็นต้น ในเร่ืองนี ้บริษัทเห็นว่า 

ประกาศครอบงํากิจการไม่สามารถใช้บงัคบักบับริษัทท่ีเป็นผู้ได้รับสมัปทานอยู่ก่อน และได้รับการคุ้มครองตามมาตรา 305 (1) ของ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ประกอบกับมาตรา 80 ของ พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคมได้ เน่ืองจาก

บริษัทไม่ใช่ผู้ ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมจาก กสทช. ซึ่งท่ีปรึกษากฎหมายต่างมีความเห็นทางกฎหมายท่ี

สอดคล้องกบัความเห็นของบริษัทดงักลา่ว และสําหรับบริษัท DTN นัน้ บริษัท DTN ได้จดัทําหนงัสือรับรองยื่นต่อ กสทช. ไปแล้วใน

คราวยื่นคําขอรับใบอนญุาตให้ใช้คลื่นความถ่ีย่าน 2.1 GHz และใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสามเม่ือปี 2555 ที่

ผ่านมาวา่ บริษัท DTN จะปฏิบติัตามประกาศครอบงํากิจการของ กสทช.  

อนึ่ง กสทช. อาจไม่เห็นพ้องด้วยกบัแนวทางการตีความของบริษัทตามท่ีระบุในข้อ (ก) ข้างต้น และสําหรับ (ข) นัน้ บริษัทในเครือ 

(บริษัท DTN) ยงัมีความเสี่ยงจากความไม่ชดัเจนของการใช้บงัคบักฎหมายท่ีเก่ียวกบัการครอบงํากิจการโดยคนตา่งด้าว อย่างไรก็ดี 

ตามแนวทางคําอธิบายท่ี กสทช. ชีแ้จงต่อประชาชนในคราวการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเก่ียวกับความมุ่งหมายและ

วตัถปุระสงค์ของประกาศครอบงํากิจการ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งคํานิยาม “การครอบงํากิจการ” ในปี 2555 นัน้ บริษัทเช่ือมัน่ว่า 

บริษัท DTN นัน้ไม่เข้าข่ายเป็นบริษัทท่ีถกูครอบงํากิจการโดยคนต่างด้าวตามแนวทางคํานิยาม “การครอบงํากิจการ” ของ กสทช. 

อย่างไรก็ดี ความเสี่ยงจากความไม่ชดัเจนของการใช้บงัคบักฎหมายท่ีเก่ียวกบัการครอบงํากิจการโดยคนตา่งด้าว อาจสง่ผลกระทบ

ในทางลบอย่างมีนัยสําคญัต่อการประกอบธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทและบริษัท 

DTN  

(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 เว้นแต่สญัญาท่ีเก่ียวกับการจดัซือ้จดัจ้างตามปกติหรือสญัญาท่ี กสทช. ประกาศยกเว้นไว้ นอกจากนี ้

กสทช. ยงัมีอํานาจสัง่ให้ผู้ รับใบอนุญาตดําเนินการแก้ไขหรือยกเลิกสญัญาใด ๆ ท่ีทํากบัต่างประเทศที่มีลกัษณะหรือเง่ือนไขท่ีขดั

หรือแย้งกบักฎหมาย หรืออาจก่อให้เกิดการผกูขาด หรือจํากดัการแข่งขนัอย่างไม่เป็นธรรมต่อผู้ ใช้บริการ ดงันัน้ อํานาจการเข้าทํา



บริษัท โทเท่ิล แอค็เซ็ส คอมมนิูเคชัน่ จํากดั (มหาชน)  สว่นที่ 1 บริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์ 

ข้อ 2 ปัจจยัความเสี่ยง 

 

หน้า 11 

สญัญาของบริษัทและบริษัท DTN อาจถูกจํากัดโดยกฎเกณฑ์ดังกล่าว และอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจและโอกาสทางธุรกิจของ

บริษัทและบริษัท DTN 

(ซ) การกาํหนดอัตราค่าบริการขัน้สูงโดย กสทช.  

เม่ือวันที่ 28 มีนาคม 2555 กสทช. ได้ออกประกาศเร่ืองอัตราขัน้สูงของค่าบริการโทรคมนาคมสําหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ี

ประเภทเสียงภายในประเทศ พ.ศ. 2555 โดยได้กําหนดให้ผู้ มีอํานาจเหนือตลาดอย่างมีนัยสําคัญในตลาดค้าปลีกบริการ

โทรศพัท์เคลื่อนท่ีภายในประเทศ (กล่าวคือ เฉพาะเอไอเอส และบริษัท) มีสิทธิเรียกเก็บค่าบริการได้ไม่เกิน 99 สตางค์ต่อนาที อนึ่ง 

บริษัทไม่เห็นชอบด้วยกบัการท่ี กสทช. ออกประกาศใช้บงัคบักับผู้ ให้บริการเพียงบางราย จึงได้โต้แย้งเหตุดงักล่าวต่อศาล ขณะนี ้

คดีอยู่ระหวา่งการพิจารณาของศาล  

นอกจากนี ้กสทช. ได้กําหนดให้ผู้ รับใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมโดยใช้คลื่นความถ่ีย่าน 2.1 GHz ซึง่รวมถึงบริษัท DTN 

ต้องลดอตัราค่าบริการลงโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของอตัราค่าบริการเฉลี่ยของบริการประเภทเสียง (Voice) และบริการที่

ไม่ใช่ประเภทเสียง (Non-voice) ท่ีมีการให้บริการอยู่ในตลาด ณ วนัท่ีได้รับใบอนุญาต ซึ่งบริษัทเห็นว่าเง่ือนไขเร่ืองการลดอัตรา

คา่บริการดงักลา่วยงัมีความไม่ชดัเจน ซึง่บริษัท DTN และผู้ รับใบอนญุาตรายอื่นจะต้องร่วมหารือกบั กสทช. เพ่ือทราบความชดัเจน

ต่อไป อย่างไรก็ดี หาก กสทช. บงัคบัตามเง่ือนไขเร่ืองการลดอตัราคา่บริการโดยเคร่งครัด เหตดุงักล่าวอาจส่งผลกระทบในทางลบ

ตอ่กําไร ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัท 

(ฌ) ความเส่ียงจากการลดอัตราค่าตอบแทนการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม 

หลายปีท่ีผ่านมา ผู้ประกอบการกิจการโทรคมนาคมบางรายและ กสทช. ต่างพยายามท่ีจะบงัคบัให้ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม 

เช่น บริษัท พิจารณาปรับลดอตัราค่าตอบแทนการใช้และเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม โดย กสทช. ได้กําหนดอตัราค่าตอบแทน

ชัว่คราว (Termination Rate) ที่นาทีละ 0.50 บาท (จากปัจจบุนั 1 บาท) สําหรับใช้บงัคบัระหว่างผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมท่ีมี

ข้อพิพาทเร่ืองอัตราค่าตอบแทน และ กสทช. กําลงัพิจารณาออกมาตรฐานการคํานวณอัตราค่าตอบแทนการเช่ือมต่อโครงข่าย

โทรคมนาคม เพ่ือให้การคํานวณอตัราค่าตอบแทนมีหลกัเกณฑ์ท่ีชัดเจนและแน่นอน นอกจากนี ้บริษัทได้เข้าทําสญัญาเช่ือมต่อ

โครงข่ายโทรคมนาคมกบัผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมบางรายตามคําบงัคบัของ กสทช. ท่ีอตัรา Termination Rate นาทีละ 0.50 

บาท ดงันัน้ จึงมีความเป็นไปได้ว่าอตัราค่าตอบแทนการใช้และเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมนัน้อาจต้องมีการทบทวนและปรับ

ลดลงในท่ีสดุ ซึง่หากเป็นเช่นนัน้ก็อาจสง่ผลกระทบตอ่รายได้จากการประกอบธุรกิจ กําไร และผลการดําเนินงานของบริษัท 

(ญ) ภาระต้นทุนของบริษัทและบริษัทในเครืออาจเปล่ียนแปลงเน่ืองจากการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต 

 นโยบายของรัฐบาลยงัไม่มีความแน่นอนว่าจะเรียกเก็บภาษีสรรพสามิตสําหรับบริการโทรคมนาคมหรือไม่ ซึ่งหากมีการเรียกเก็บ 

จะมีผลทําให้ค่าบริการโทรคมนาคมเพ่ิมสงูขึน้ ซึง่อาจทําให้รายได้ค่าบริการลดลง ซึง่จะส่งผลกระทบต่อกําไร ฐานะการเงิน และผล

การดําเนินงานของบริษัท 

นอกจากนี ้ในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัภาษีสรรพสามิต เม่ือวนัท่ี 11 มกราคม 2551 กสท ได้ยื่นคําเสนอข้อพิพาทตอ่สถาบนัอนญุาโตตลุาการ

เรียกร้องให้บริษัทชําระค่าผลประโยชน์ตอบแทนในปีสมัปทานท่ี 12 ถึง 16 เพ่ิมเติม พร้อมเบีย้ปรับและภาษีมลูค่าเพ่ิม รวมเป็นเงิน

ทัง้สิน้ประมาณ 23,164 ล้านบาท เน่ืองจากในช่วงปีสัมปทานดังกล่าว บริษัทได้นําค่าภาษีสรรพสามิตท่ีได้ชําระให้แก่กรม

สรรพสามิตไปแล้วมาหกัออกจากผลประโยชน์ตอบแทนท่ีจะต้องนําส่งให้แก่ กสท ตามมติของคณะรัฐมนตรี และตามหนงัสือของ 

กสท และเม่ือวันที่ 28 พฤษภาคม 2555 คณะอนุญาโตตุลาการได้มีคําชีข้าดให้ยกคําเสนอข้อพิพาทของ กสท ดังกล่าวโดยให้

เหตผุลว่าบริษัทได้ชําระหนีผ้ลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ กสท เสร็จสิน้แล้ว และหนีท้ัง้หมดดงักล่าวได้ระงบัไปแล้ว อย่างไรก็ดี กสท 

โต้แย้งคําวินิจฉยัของคณะอนญุาโตตลุาการดงักลา่วตอ่ศาลปกครอง ขณะนี ้คดีอยู่ในการพิจารณาของศาลปกครอง  
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2.1.3 ความเส่ียงที่เกดิจากการแข่งขนัในการประกอบธุรกิจ 

(ก) กิจการโทรคมนาคมของไทยมีการแข่งขันสูงและมีความอ่อนไหวต่อการแข่งขันด้านราคา 

ธรุกิจให้บริการโทรคมนาคมผ่านโทรศพัท์เคลื่อนท่ีของประเทศไทยนบัเป็นธุรกิจท่ีมีการแข่งขนัสงู หากการแข่งขนัทางด้านราคาเพ่ิม

ความรุนแรงขึน้ และบริษัทรวมถึงบริษัท DTN ไม่สามารถตอบสนองต่อการแข่งขนัดงักล่าวได้ทนัท่วงทีและด้วยต้นทนุท่ีเหมาะสม 

การแข่งขนัดงักลา่วอาจสง่ผลกระทบในทางลบตอ่ธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัท  

(ข) บริษัทอาจเผชิญกับการแข่งขันเพิ่มมากขึน้จากผู้ประกอบการรายใหม่ 

การปฏิรูปกฎหมายและการเปิดเสรีกิจการสื่อสารโทรคมนาคมอาจทําให้การแข่งขันในตลาดทวีความรุนแรงมากยิ่งขึน้ ปัจจุบัน 

กสทช. มีอํานาจในการออกใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมให้กบัผู้ประกอบการรายใหม่บนพืน้ฐานของหลกัการการแข่งขนั

โดยเสรีและอย่างเป็นธรรม บริษัทไม่สามารถประเมินได้ว่าจะมีผู้ประกอบการรายใหม่จํานวนเท่าใดท่ีจะได้รับใบอนญุาตประกอบ

กิจการโทรคมนาคมจาก กสทช. และหาก กสทช. ออกใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมให้แก่ผู้ประกอบการรายใหม่ อาจทํา

ให้การแข่งขนัในตลาดทวีความรุนแรงมากยิ่งขึน้ เน่ืองจากผู้ประกอบการรายใหม่ ซึง่มีต้นทนุในการให้บริการท่ีต่ํากว่า อาจใช้วิธีการ

ลดราคาอย่างรุนแรง หรืออาจใช้กลยุทธ์ช่วยอุดหนุน (Subsidy Approach) เพ่ือเพ่ิมส่วนแบ่งทางการตลาดของตน ซึ่งอาจส่งผล

กระทบต่อความสามารถของบริษัทและบริษัท DTN ในการแข่งขนัในตลาด และอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลการ

ดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัท 

(ค) บริษัทอาจได้รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี 

อตุสาหกรรมโทรคมนาคมเป็นอตุสาหกรรมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอย่างต่อเน่ืองและรวดเร็ว บริษัทและบริษัท DTN จะต้อง

เผชิญกบัการแข่งขนัที่รุนแรงขึน้จากการนําเทคโนโลยีใหม่ หรือการปรับปรุงพฒันาเทคโนโลยีซึง่มีอยู่แล้วในปัจจบุนัมาใช้ในประเทศ

ไทย ซึง่หากบริษัทและบริษัท DTN ไม่สามารถตอบสนองตอ่การแข่งขนัดงักลา่วได้ทนัท่วงที และด้วยต้นทนุท่ีเหมาะสม เหตดุงักลา่ว

อาจสง่ผลกระทบตอ่คณุภาพการให้บริการ ธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทและบริษัท DTN 

2.1.4 ความเส่ียงเกี่ยวกับการดาํเนินงาน  

(ก) ความเส่ียงจากอุปกรณ์ ระบบการทาํงาน ระบบคอมพิวเตอร์ โครงข่าย และทรัพย์สินอื่นที่ใช้ในการดําเนินงาน
ของบริษัท 

การประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัท DTN ต่างต้องอาศยัเคร่ืองและอปุกรณ์โทรคมนาคมท่ีทนัสมยั เพ่ือสามารถตอบสนองต่อ

ความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว และความต้องการใช้บริการของลกูค้าท่ีมีมากขึน้ รวมถึงต้องอาศยัความสามารถใน

การจัดการโครงข่ายและการบริหารจัดการระบบต่าง ๆ เช่น ระบบการจัดเก็บข้อมูล (Information System) ระบบการจัดเก็บ

ค่าบริการ (Billing System) ระบบการบริหารจัดการโครงข่าย (Network Management System) และการให้บริการลูกค้า 

(Customer Services) ซึ่งระบบดังกล่าวเหล่านีจ้ะต้องทํางานอย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลาเพ่ือตอบสนองความต้องการของ

ลกูค้า 

บริษัทตระหนกัถึงความเสี่ยงต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดขึน้ โดยบริษัทได้จดัทําระบบควบคมุและขัน้ตอนการบํารุงรักษาโครงข่ายและอปุกรณ์ 

เพ่ือให้โครงข่ายและอปุกรณ์ทัง้หมดอยู่ในสภาพท่ีสามารถให้บริการแก่ลกูค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทได้จดัทําแผนสํารองใน

กรณีฉกุเฉิน ครอบคลมุทัง้การลงทนุเพ่ิมเติมในอปุกรณ์สําคญั และระบบป้องกนัภยัต่าง ๆ เช่น ระบบป้องกนัไฟอตัโนมติัท่ีชมุสาย

ทั่วประเทศ และระบบควบคุมการใช้งานโครงข่ายและอุปกรณ์แบบ Real Time และบริษัทได้จัดให้มีการฝึกฝนพนักงานอย่าง

สม่ําเสมอเพ่ือให้พนกังานเข้าใจถึงหน้าท่ีความรับผิดชอบและขัน้ตอนการปฏิบติัตา่ง ๆ ในกรณีท่ีเกิดเหตขุดัข้อง นอกจากนี ้บริษัทได้

ทําสัญญาประกันภัยเพ่ือคุ้มครองกรณีที่เกิดเหตุการณ์ท่ีทําให้โครงข่ายและอุปกรณ์ของบริษัทได้รับความเสียหายจากปัจจัย

ภายนอก อย่างไรก็ดี สญัญาประกนัภยัดงักล่าวไม่ครอบคลมุถึงความเสียหายอนัเน่ืองมาจากการหยดุชะงกัของธุรกิจ (Business 

Interruption Insurance)  
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นอกจากนี ้บริษัทได้จัดตัง้หน่วยงานตรวจสอบรายได้ (Revenue Assurance Function) เพ่ือตรวจสอบจุดบกพร่องและหยุดการ

ร่ัวไหลของรายได้ท่ีอาจเกิดขึน้ ทัง้นี ้เพ่ือส่งเสริมความสามารถของบริษัทในการจัดหารายได้จากการให้บริการ และบริษัทได้นํา

โปรแกรมคอมพิวเตอร์เข้ามาเสริมในขัน้ตอนการตรวจสอบการเรียกเก็บค่าบริการ (Revenue Assurance Process) อีกทางหนึ่ง

ด้วย  

อนึ่ง บริษัทได้จัดทําแผนและดําเนินการให้มีการประเมินและบริหารความเสี่ยงท่ีเหมาะสมภายใต้การกํากับดูแลและการให้

คําแนะนําของคณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหารของบริษัท โดยบริษัทได้จัดให้มีการตรวจสอบความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึน้อย่าง

สม่ําเสมอ และทําการปรับปรุงตามที่เห็นสมควร เพ่ือให้ขัน้ตอนการบริหารความเสี่ยงตา่ง ๆ ดําเนินการไปได้ด้วยดี และบริษัทจะได้

ดําเนินการให้บริษัท DTN ซึ่งจะต้องขยายโครงข่ายโทรคมนาคมเพ่ือให้ครอบคลมุทัว่ประเทศ ดําเนินการต่างๆ เช่นเดียวกบับริษัท

เพ่ือปอ้งกนัความเสี่ยงตา่งๆ ข้างต้นเช่นกนั  

อย่างไรกดี็ บริษัทไม่สามารถรับรองได้วา่วิธีการตา่ง ๆ ท่ีบริษัทและบริษัท DTN นํามาใช้จะเพียงพอตอ่การปอ้งกนัหรือลดความเสี่ยง

ดงักล่าวข้างต้น และข้อบกพร่องและข้อผิดพลาดของระบบดงักล่าวอาจส่งผลกระทบต่อโครงข่ายโทรคมนาคมและความสามารถ

ของบริษัทและบริษัท DTN ในการให้บริการแก่ลกูค้า และอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาส

ทางธุรกิจของบริษัทและบริษัท DTN 

(ข) การต้องพึ่งพาบุคคลภายนอกในการบาํรุงรักษาอุปกรณ์โทรคมนาคม 

บริษัทต้องให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนที่ผ่านอปุกรณ์โทรคมนาคมที่มีความสลบัซบัซ้อน ซึง่รวมถึงโครงข่ายโทรศพัท์เคลื่อนที่และสถานี

ฐานจํานวน 10,713 แห่งทั่วประเทศ (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555) ดังนัน้ ความสําเร็จของธุรกิจของบริษัทและของบริษัท 

DTN (ซึ่งอาจใช้สถานีฐานบางส่วนร่วมกันกบับริษัทในการให้บริการ 2.1 GHz) จึงขึน้อยู่กบัการบํารุงรักษาและซ่อมแซมโครงข่าย

และอปุกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ  

ปัจจบุนับริษัทได้วา่จ้างบคุคลภายนอกเพ่ือให้บริการบํารุงรักษาและซอ่มแซมสถานีฐานและระบบเครือข่ายสง่สญัญาณทัง้หมดของ

บริษัท หากบุคคลภายนอกไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีตามสัญญาได้ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ทันท่วงทีและด้วยต้นทุนท่ี

เหมาะสม อาจทําให้บริษัทและบริษัท DTN มีต้นทุนในการดําเนินงานท่ีเพ่ิมสงูขึน้ นอกจากนี ้ยงัอาจส่งผลกระทบต่อความล่าช้า

และคุณภาพของการให้บริการ ซึ่งอาจมีผลทําให้บริษัทและบริษัท DTN ต้องสญูเสียลกูค้าและรายได้ในจํานวนท่ีมีนัยสําคญั เหตุ

ดงักลา่วอาจสง่ผลกระทบตอ่ธุรกิจ ฐานะการเงนิ ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัท 

(ค) ความเส่ียงจากการพึ่งพงิทางธุรกิจกับบริษัท ยูไนเตด็ ดสิทริบวิช่ัน บซิซิเนส จาํกัด (ยูดี) 

เน่ืองจากบริษัทไม่ได้มุ่งเน้นในการเป็นผู้จดัจําหน่ายชดุเลขหมายและบตัรเติมเงินให้แก่ผู้ ใช้บริการโดยตรง ซึ่งจะเป็นการเพ่ิมภาระ

ให้กบับริษัทในการจดัการบริหารสินค้าคงคลงั รวมถึงระบบการจดัส่งสินค้า (Logistics) และการจดัเก็บเอกสารต่าง ๆ บริษัทจึงได้

แตง่ตัง้ให้ยดีูซึง่เป็นบริษัทร่วมของบริษัท (โดยบริษัทและ บจก. เบญจจินดา โฮลดิง้ ถือหุ้นร้อยละ 25 และร้อยละ 75 ของจํานวนหุ้น

ที่จําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของยดีูตามลําดบั) เป็นผู้จดัจําหน่ายหลกัของบริษัทในการจําหน่ายชุดเลขหมาย บตัรเติมเงิน และสินค้า

ต่าง ๆ ให้แก่ตวัแทนจําหน่าย ร้านค้าส่ง และร้านค้าปลีกต่าง ๆ ในประเทศไทย สินค้าเหล่านีส้่วนใหญ่บริษัทจะจําหน่ายให้แก่ยูดี

เพ่ือนําไปจําหน่ายต่อให้แก่ตวัแทนจําหน่ายของบริษัทต่อไป บริษัทให้ระยะเวลาชําระหนี ้(Credit Term) 45 – 50 วนั และให้การ

สนบัสนนุทางการตลาดแก่ยดีูโดยพิจารณาเป็นรายโครงการ ในปี 2555 ยอดจําหน่ายชดุเลขหมายและบตัรเติมเงินผ่านยดีูมีจํานวน

ทัง้สิน้ 12,928.2ล้านบาท  

ปัจจบุนับริษัทมีการขยายช่องทางการจดัจําหน่ายบริการเติมเงนิให้แก่ผู้ใช้บริการ โดยบริษัทจดัให้มีบริการเติมเงินออนไลน์ (Happy 

Online) ให้แก่ผู้ใช้บริการโดยตรง ซึง่ทําให้สดัสว่นในการพึง่พาระบบการจดัสง่สินค้า (Logistics) ของผู้จดัจําหน่ายลดลง นอกจากนี ้

ยอดการเติมเงินออนไลน์ของผู้ใช้บริการมีแนวโน้มเพ่ิมสงูขึน้อย่างตอ่เน่ือง 
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ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมียอดลูกหนีก้ารค้าจากยูดีจํานวนทัง้สิน้ 2,474.7 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 29.5 ของยอด

ลกูหนีก้ารค้าทัง้หมดของบริษัท ดงันัน้ การผิดนดัชําระหนีห้รือการชําระหนีล้า่ช้าของยดีูอาจสง่ผลกระทบในทางลบอย่างมีนยัสําคญั

ตอ่ธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัท  

2.2 ความเส่ียงทางการเงนิ 

2.2.1 ความเส่ียงจากความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนเงนิตราต่างประเทศ  

บริษัทมีความเสี่ยงจากความผนัผวนของอัตราแลกเปลี่ยน เน่ืองจากรายได้หลกัของบริษัทเป็นสกุลเงินบาท แต่บริษัทและบริษัท 

DTN มีคา่ใช้จ่ายท่ีต้องชําระในรูปของสกลุเงินตราตา่งประเทศเป็นจํานวนหนึง่ โดยบางสว่นเป็นคา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัหนีเ้งินกู้ระยะยาว

สกุลเงินตราต่างประเทศ และบางส่วนเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทุนหรือการดําเนินงานในรูปของเงินตราต่างประเทศ (ได้แก่ เจ้าหนี ้

การค้าจากการซือ้เคร่ืองมือและอปุกรณ์) 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีหนีเ้งินกู้ ระยะยาวสกลุเงินตราต่างประเทศจํานวน 1,268 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4 ของหนีส้ิน

รวมทัง้หมด อย่างไรก็ดี เน่ืองจากหนีเ้งินกู้ ระยะยาวสกุลเงินตราต่างประเทศมีกําหนดระยะเวลาการชําระคืนท่ีแน่นอน บริษัทจึงได้

ทําการปอ้งกนัความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้จากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยน โดยการเข้าทําสญัญาแลกเปลี่ยนเงินตราตา่งประเทศ 

(Cross Currency Swap Contracts) ซึง่ครอบคลมุกําหนดระยะเวลาการชําระคืนหนีเ้งินกู้ดงักลา่ว  

สําหรับการบริหารความเสี่ยงในส่วนของยอดเจ้าหนีก้ารค้าท่ีเกิดจากการซือ้เคร่ืองมือและอปุกรณ์นัน้ บริษัทมีรายได้ส่วนหนึ่งเป็น

เงินตราต่างประเทศจากการให้บริการข้ามแดนอัติโนมัติ (Natural Hedge) และหลังจากนัน้บริษัทจะพิจารณาใช้เคร่ืองมือทาง

การเงิน (Financial Instruments) ท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์ในการบริหารและจัดการความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึน้จากอัตรา

แลกเปลี่ยน  

อย่างไรก็ดี ถึงแม้บริษัทและบริษัท DTN จะได้เข้าทําสญัญาป้องกนัความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึน้จากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยน

ในส่วนของค่าใช้จ่ายท่ีต้องชําระในรูปของสกลุเงินตราต่างประเทศทัง้จํานวนหรือเกือบทัง้จํานวน แต่บริษัทไม่สามารถรับรองได้ว่า

บริษัทและบริษัท DTN จะได้รับข้อเสนอและเง่ือนไขท่ีดีท่ีสดุในการเข้าทําสญัญาป้องกันความเสี่ยงแต่ละครัง้ภายใต้สภาวะของ

ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในขณะนัน้ ๆ ซึ่งในกรณีเช่นนีอ้าจส่งผลกระทบทําให้ต้นทนุในการดําเนินงานของบริษัทเพ่ิม

สงูขึน้  

2.2.2 ความเส่ียงจากการเรียกเก็บค่าใช้บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่ 

ความเสี่ยงจากลูกหนีก้ารค้าโดยหลักมาจากลูกค้าระบบรายเดือน (Postpaid Customers) ท่ีไม่ชําระหรือชําระค่าใช้บริการ

โทรศัพท์เคลื่อนท่ีภายหลงัจากการใช้บริการล่าช้า ส่งผลให้ยอดลูกหนีก้ารค้าค่าบริการโทรศัพท์ของบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 

2555 มีจํานวนทัง้สิน้ 3,055.9 ล้านบาท โดยมีสดัสว่นรายได้จากการให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีระบบรายเดือนคิดเป็นร้อยละ 19.8 

ของรายได้รวมของบริษัท อย่างไรก็ดี บริษัทได้มีการบันทึกสํารองค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญสําหรับรายได้จากการให้บริการ

โทรศพัท์เคลื่อนท่ีระบบรายเดือนตามช่วงของอายหุนีท่ี้ค้างชําระในอตัราก้าวหน้า โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีลกูหนี ้

ค้างชําระเกินกว่า 180 วัน เป็นจํานวนทัง้สิน้ 145.7 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.8 ของยอดลูกหนีก้ารค้าค่าบริการโทรศัพท์รวม 

(Accounts Receivable from Telephone Services) 

2.2.3 ความเส่ียงจากความผันผวนของอัตราดอกเบีย้  

การเปลี่ยนแปลงของอตัราดอกเบีย้ในตลาดส่งผลกระทบต่อหนีส้ินทางการเงินของบริษัท โดยทําให้ต้นทุนในการดําเนินงานของ

บริษัทเพ่ิมสงูขึน้ อย่างไรก็ดี บริษัทมีนโยบายในการบริหารจดัการความเสี่ยงที่เกิดจากอตัราดอกเบีย้ตามความเหมาะสมกบัแต่ละ

สถานการณ์ มีการติดตามความเคลื่อนไหวและแนวโน้มของตลาดเงินและตลาดทุนอย่างใกล้ชิด ทําให้บริษัทมีความเช่ือมัน่ว่าจะ

สามารถบริหารและจดัการความเสี่ยงในสว่นนีไ้ด้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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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

ของบริษัทและบริษัท DTN 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

รับส่งสญัญาณแทนสถานีรับส่งสญัญาณในพืน้ท่ีประสบภยั อีกทัง้บริษัทยงัได้เข้าทําสญัญาประกนัภยัเพ่ือป้องกนัความเสียหายท่ี

อาจเกิดขึน้กับอุปกรณ์โครงข่าย ซึ่งค่าสินไหมทดแทนท่ีได้รับนัน้จะนํามาใช้ซ่อมแซมและจัดหาอุปกรณ์ทดแทนสิ่งท่ีสญูหายหรือ

เสียหายตามเง่ือนไขที่กําหนดไว้ในสญัญาร่วมการงาน  

นอกจากนี ้บริษัทได้จัดเตรียมระบบสํารองสําหรับการเรียกเก็บค่าบริการและจัดเก็บข้อมูลลูกค้าของบริษัท โดยบริษัทได้บันทึก

ข้อมลูดงักล่าวเข้าสู่ระบบสํารองอย่างสม่ําเสมอ และบริษัทจะได้ดําเนินการให้บริษัท DTN ซึ่งจะต้องขยายโครงข่ายโทรคมนาคม

เพ่ือให้ครอบคลมุทัว่ประเทศดําเนินการตา่ง ๆ ข้างต้นเช่นเดียวกนักบับริษัท เพ่ือป้องกนัความเสี่ยงตา่ง ๆ ข้างต้นเช่นกนั อย่างไรก็ดี 

ถึงแม้บริษัทและบริษัท DTN จะได้จดัเตรียมมาตรการรองรับต่าง ๆ ไว้ แต่บริษัทไม่สามารถรับรองได้ว่าธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลการ

ดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทและบริษัท DTN จะไม่ได้รับผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัจากภยัธรรมชาติท่ีอาจเกิดขึน้ใน

อนาคต 

2.3.2 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่อาจมีอทิธิพลต่อการดาํเนินการตัดสินใจต่าง ๆ ของบริษัท 

เทเลนอร์และ บจก. ไทย เทลโค โฮลดิง้ส์ ตา่งเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้นรวมกนัคิดเป็นร้อยละ 65.05 (ข้อมลู ณ วนัท่ี 

27 กมุภาพนัธ์ 2556) ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัท  

อนึ่ง บจก. ไทย เทลโค โฮลดิง้ส์ ได้มีการปรับโครงสร้างการถือหุ้นเม่ือเดือนกรกฎาคม 2555 โดยกลุ่มเบญจรงคกุล ซึ่งเป็นผู้ก่อตัง้

บริษัท ได้เข้ามาถือหุ้นในบริษัท ผ่านการถือหุ้นใน บจก. ไทย เทลโค โฮลดิง้ส์ โดยถือหุ้นทัง้สิน้ร้อยละ 51 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่าย

ได้แล้วทัง้หมดของ บจก. ไทย เทลโค โฮลดิง้ส์ 
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ดงันัน้ เทเลนอร์และ บจก. ไทย เทลโค โฮลดิง้ส์ (รวมถึงกลุ่มเบญจรงคกุล) อาจมีอิทธิพลต่อการดําเนินการตดัสินใจต่าง ๆ ของ

บริษัท เว้นแต่กรณีท่ีบคุคลดงักล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเน่ืองจากบคุคลดงักล่าวมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษหรือมีส่วนได้เสียใน

เร่ืองดงักลา่ว 
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3 ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

3.1 ความเป็นมาและพัฒนาการที่สาํคัญ 

บริษัทจดทะเบียนจดัตัง้เป็นบริษัทจํากดัในเดือนสิงหาคม 2532 โดยกลุม่เบญจรงคกลุ เพ่ือประกอบธุรกิจให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ี 

โดยได้เร่ิมให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีภายใต้สญัญาร่วมการงานกบั กสท ในย่านความถ่ี 800 เมกะเฮิรตซ์ตัง้แต่ปี 2534 และในย่าน

ความถ่ี 1800 เมกะเฮิรตซ์ ตัง้แตปี่ 2537 

ในปี 2538 บริษัทนําหุ้นของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศสิงคโปร์ โดยเป็นบริษัท

ไทยบริษัทแรกท่ีนําหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ 

ในปี 2543 เทเลนอร์ได้เข้าถือหุ้นในบริษัทคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 29.9 และในเดือนตุลาคม 2548 เทเลนอร์และ บจก. ไทย เทลโค 

โฮลดิง้ส์ ได้ทําคําเสนอซือ้หุ้นของบริษัทเป็นการทัว่ไปซึง่เป็นผลมาจากการที่ บจก. ไทย เทลโค โฮลดิง้ส์ ได้เข้าซือ้หุ้นของยคูอม 

ในปี 2550 บริษัทได้ปรับโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทและนําหุ้นของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย สาระสําคญัของการปรับโครงสร้างการถือหุ้นประกอบด้วยการทําคําเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของยู

คอม โดยบริษัทได้ออกหุ้นสามญัใหม่ของบริษัทให้กบัผู้ ถือหุ้นของยคูอมเพ่ือเป็นค่าตอบแทนหุ้นของยคูอมท่ีนํามาเสนอขาย (Share 

Swap) และการลดทนุของบริษัทแบบเฉพาะเจาะจง (Selective Capital Reduction) โดยการลดหุ้นสามญัของบริษัทท่ียคูอมถืออยู่

ทัง้หมด 

ภายหลงัจากการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและนําหุ้นของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยแล้ว บริษัทกลายเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของยคูอม และได้ทําการเพิกถอนหุ้นของยูคอมออกจากการเป็นหลกัทรัพย์จด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยในเดือนกนัยายน 2550 

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

บริษัทโดยมุ่งเน้นให้ความสําคญัต่อผู้ ใช้บริการ ซึง่นบัเป็นการเปลี่ยนแปลงครัง้ใหญ่ของบริษัทในวิธีการดําเนินธุรกิจการตลาด ทัง้นี ้

ก่อนปี 2544 บริษัทใช้ช่ือทางการค้า “เวิลด์โฟน” 

ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงและพฒันาการที่สําคญั ดงันี ้

มิถนุายน 2550 - บริษัทนําหุ้นเข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

โดยเป็นบริษัทแรกของประเทศไทยท่ีมีหลกัทรัพย์จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลกัทรัพย์สองแห่ง 

(Dual Listing) 

- บริษัทได้รับรางวลั “Mobile Operator of the Year” ของประเทศไทยในฐานะเป็นผู้ ให้บริการ

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 

- บริษัทร่วมกบั กสท ทดลองให้บริการ 3G บนคลื่นความถ่ี 850 เมกะเฮิรตซ์ ที่สถานีฐานจงัหวดั

มหาสารคาม 
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มีนาคม 2551 - บ ริษัท ร่วมกับธนาคารกสิกรไทยเปิดตัว “ATM SIM” บ ริการธุรกรรมทางการเงินบน

โทรศพัท์เคลื่อนที่ครัง้แรกของประเทศไทย 

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” 

กรกฎาคม 2552 - บริษัทย้ายสํานกังานใหญ่จากอาคารชยั ถนนวิภาวดี ไปยงัอาคารจตัรัุสจามจรีุ ถนนพญาไท 

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

ความถ่ี 850 เมกะเฮิรตซ์ และมีพืน้ที่ให้บริการครอบคลมุใจกลางกรุงเทพมหานคร 

พฤศจิกายน 2552 - บริษัทเปิดตัว “dSmart” ซึ่งเป็นระบบควบคุมดูแลระบบโครงข่ายและการบริการลูกค้าท่ีจุด

เดียวแบบครบวงจรเพ่ือเพ่ิมศกัยภาพการดแูลลกูค้าให้เกิดความพอใจสงูสดุ 

- โครงการทําดีทุกวนัจากดีแทคได้รับรางวลัยอดเยี่ยม บริษัทจดทะเบียนดีเด่นด้าน CSR จาก

งาน SET Awards 2009 

ธนัวาคม 2552 - บริษัทเปิดให้บริการ BlackBerry ในประเทศไทย พร้อมทัง้เปิดตวัโทรศพัท์ BlackBerry 

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

Innovation Awards 2010) 

- บริษัทเปิดตวัเป็นผู้ จําหน่ายโทรศพัท์ iPhone ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ 

กรกฎาคม 2553 - บริษัทเข้าทําสญัญาการเช่ือมตอ่โครงข่ายกบั กสท 

- บริษัทจําหน่ายไมโครซิม (Micro SIM) ซึง่เป็นซิมขนาดเลก็สําหรับอปุกรณ์ไอทีรุ่นใหม่ 

พฤศจิกายน 2553 - บริษัทประกาศจ่ายเงินปันผลพิเศษแก่ผู้ ถือหุ้นเป็นครัง้แรกนอกเหนือจากการจ่ายเงินปันผล

ปกติประจําปี 

- บริษัทได้รับรางวัล “สุดยอดแบรนด์แห่งปี” สาขา Mobile Operator ในพิธีมอบรางวัล 

Excellent Brand Survey Awards 2010 จากนิตยสาร HWM Thailand 

ธนัวาคม 2553 - บริษัทร่วมกับผู้ ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่อีก 4 ราย เปิดทดลองให้บริการคงสิทธิเลขหมาย

โทรศพัท์เคลื่อนที่ (MNP) 

สิงหาคม 2554 - บริษัทเปิดให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีด้วยเทคโนโลยี HSPA บนย่านความถ่ี 850 เมกะเฮิรตซ์

ภายใต้สญัญาร่วมการงาน 



บริษัท โทเท่ิล แอค็เซ็ส คอมมนิูเคชัน่ จํากดั (มหาชน)  สว่นที่ 1 บริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์ 

ข้อ 3 ลกัษณะการประกอบธุรกิจ 

 

หน้า 19 

กนัยายน 2554 - บริษัทเปิดตวัเป็นผู้ จําหน่าย iPad ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ 

ตลุาคม 2554 - บริษัทได้รับรางวลั “Hall of Fame:  A Decade of Excellence 2001-2010” ในฐานะหนึ่ง

ในสิบองค์กรธุรกิจชัน้นําของประเทศไทยท่ีมีการบริหารจดัการเป็นเลิศมาตลอดหนึ่งทศวรรษ

จากการเก็บข้อมลูโดยสมาคมการจดัการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ร่วมกบัสถาบนับณัฑิต

บริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

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

เป็นปีที่ 3 จากการประกวดรางวัล SET Awards ประจําปี 2554 ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย 

- บริษัทประกาศแผนการปรับโครงสร้างทางการเงิน พร้อมกบัประกาศจ่ายเงินปันผลพิเศษ

เพ่ือปรับโครงสร้างทางการเงินในอตัราหุ้นละ 16.46 บาท 

- โครงการทําดีทุกวันจากดีแทค ได้รับรางวลัยอดเยี่ยม บริษัทจดทะเบียนดีเด่นด้าน CSR 

จากงาน SET Awards 2011 เป็นปีที่ 3 ติดตอ่กนั 

มีนาคม 2555 - บริษัทเปิดให้บริการ WiFi อย่างเป็นทางการ ณ ห้างสรรพสินค้าและคอมมิวนิตีม้อลล์ทั่ว

กรุงเทพมหานคร 

กรกฎาคม 2555 - บริษัทประกาศนโยบายการจ่ายเงินปันผลใหม่ ซึง่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในระดบัท่ี

ไม่ต่ํากวา่ร้อยละ 80 ของกําไรสทุธิของบริษัท ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสถานะทางการเงินของบริษัทและ

โครงการประกอบธุรกิจของบริษัทในอนาคต ด้วยความตัง้ใจที่จะจ่ายเงินปันผลทกุไตรมาส 

สิงหาคม 2555 - บริษัทได้รับรางวัลรัษฏากรพิพัฒน์ ประจําปี 2554 ซึ่งจัดขึน้โดยกรมสรรพากรเพ่ือเชิดชู

เกียรติผู้ เสียภาษีคณุภาพ  

กนัยายน 2555 - บริษัทได้รับรางวลัผู้บริหารระดบัสงูที่สง่เสริมนกัลงทนุสมัพนัธ์ที่ดีที่สดุและนโยบายปันผลที่

มีความต่อเน่ืองมากท่ีสุดจาก อัลฟา เซาท์ อีสต์ เอเชีย ซึ่งเป็นนิตยสารที่มีช่ือเสียงด้านการ

ลงทนุสถาบนั 

ตลุาคม 2555 - บจก. ดีแทค เนทเวอร์ค เข้าร่วมการประมูลคลื่นความถ่ี IMT ย่าน 2.1 GHz ซึ่งจัดโดย 

กสทช. และเป็นผู้ชนะการประมลูคลื่นความถ่ีดงักลา่วจํานวน 2x15 เมกะเฮิรตซ์ 

ธนัวาคม 2555 - บจก. ดีแทค เนทเวอร์ค ได้รับใบอนญุาตให้ใช้คลื่นความถ่ี IMT ย่าน 2.1 GHz และใบอนญุาต

ให้ประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสามจาก กสทช. 

- บริษัทดําเนินการยกระดบัเครือข่าย 2G ทัง้หมดทัว่ประเทศแล้วเสร็จ รวมถึงการติดตัง้ฐานของ 

3G 850 เมกะเฮิร์ตซ์ ครอบคลมุทกุจงัหวดัหลกัทัว่ประเทศ 
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โครงสร้างการถือหุ้นของกลุม่บริษัท ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555 เป็นดงันี ้

 

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ 

(1) ไม่มีบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งถือหุ้นใน บจก. ครีเอ้  

3.2 ภาพรวมการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท 

บริษัทเป็นหนึ่งในผู้ นําในธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีในประเทศไทยท่ีให้บริการทางเสียง ข้อมูล และบริการเสริมอื่น ๆ ผ่าน

โครงข่ายหลักในระบบ GSM 1800 และ HSPA 850 โครงข่ายของบริษัทมีพืน้ท่ีให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศและบริษัทเป็นผู้

ให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีรายใหญ่อนัดบัสองของประเทศเม่ือพิจารณาจากจํานวนลกูค้าทัง้หมด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 ซึง่มี

อยู่ประมาณ 23.2 ล้านเลขหมาย 0

1 โดยเป็นลูกค้าในระบบเติมเงินประมาณ 20.8 ล้านเลขหมาย และลูกค้าในระบบรายเดือน

ประมาณ 2.4 ล้านเลขหมาย หรือคิดเป็นร้อยละ 90 และร้อยละ 10 ของจํานวนลกูค้าทัง้หมดตามลําดบั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 

บริษัทมีสว่นแบง่ทางการตลาดประมาณร้อยละ 30 ของจํานวนผู้ใช้บริการโทรศพัท์เคลื่อนที่ทัง้หมดของประเทศ 

เม่ือเดือนธันวาคม 2555 บจก. ดีแทค เนทเวอร์ค ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีสําหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนท่ีสากล 

(International Mobile Telecommunication - IMT) ย่าน 2.1 GHz และได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสาม

บนคลื่นความถ่ีดงักล่าว นอกจากการให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนที่บนคลื่นความถ่ีย่าน 2.1 GHz แล้ว บจก. ดีแทค เนทเวอร์ค ยงัมี

สิทธิให้บริการโทรคมนาคมในลกัษณะของการให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคม เพ่ือเช่าใช้และเพ่ือให้บริการโทรคมนาคม (Network 

Provider and Service Provider) และสิ่งอํานวยความสะดวกด้านโทรคมนาคม (Telecommunications Facility) โดยมีขอบเขตใน

การประกอบกิจการโทรคมนาคมดังกล่าวทั่วราชอาณาจักรไทย ทัง้นี ้กิจการโทรคมนาคมท่ีได้รับอนุญาตรวมถึงลักษณะและ

ประเภทของบริการ ดงันี ้

(1) บริการโครงข่ายโทรคมนาคมไร้สาย 

(2) บริการโทรคมนาคม ดงันี ้

(2.1) บริการโทรศพัท์เคลือ่นท่ี 

(2.2) บริการพหสุื่อความเร็วสงู (Public Broadband Multimedia Service) 

(2.3) บริการมลูคา่เพ่ิม (Value-added Service) ของบริการโทรคมนาคมท่ีได้รับอนญุาต  

 
1 จํานวนลกูค้าดงักลา่วนบัรวมทกุเลขหมายของผู้ใช้บริการระบบเติมเงินที่ยงั Active อยู่ แตไ่ม่รวมเลขหมายที่ไม่ได้ใช้งานเกิน 90 วนั  

100% 

บริษัท 

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(1) 

51% 

บจก. อีสเทิรน์ 

บิช 

บจก. วิภาวดี 

ออฟฟิต บิลดิง้ 

บริษัท แทค 

ไฟแนนซ์ บี.วี. 

100% 100% 
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(2.4) บริการขายสง่บริการ สําหรับบริการในข้อ (2.1) (2.2) และ (2.3) 

(3) บริการสิ่งอํานวยความสะดวกด้านโทรคมนาคม (Telecommunications Facility) 

สําหรับการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีบนคลื่นความถ่ีดังกล่าวข้างต้นนัน้ บจก. ดีแทค เนทเวอร์ค คาดการณ์ว่าจะสามารถเปิด

ให้บริการในเขตกรุงเทพมหานครได้ภายในช่วงกลางปี 2556 และสามารถให้บริการครอบคลมุได้ทกุจงัหวดัและถึงร้อยละ 50 ของ

จํานวนประชากรได้ภายใน 2 ปี นบัจากวนัท่ีได้รับใบอนญุาต และเพ่ิมขึน้เป็นร้อยละ 80 ของจํานวนประชากรภายใน 4 ปี นบัจาก

วนัที่ได้รับใบอนญุาต  

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีบริษัทย่อยทัง้สิน้ 12 บริษัท และถือหุ้นในบริษัทร่วมจํานวน 3 บริษัท ได้แก่ บจก. ยไูนเต็ด ดิสทริ

บิวชัน่ บิซซิเนส (ยดีู) บจก. ฟรีเควนซี่ มีเดีย (ปัจจบุนั อยู่ระหวา่งการชําระบญัชี) และ บจก. ศนูย์ให้บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศพัท์  

ความเป็นมาในการจดัตัง้บริษัทย่อยสามารถสรุปได้ดงันี ้

- บริษัทได้จัดตัง้บริษัทย่อยขึน้โดยมีวตัถุประสงค์หลกัในการบริหารสินทรัพย์และ/หรือพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ อนัได้แก่ บจก. 

แทค พร็อพเพอร์ตี ้มีวตัถปุระสงค์หลกัในการจดัการอสงัหาริมทรัพย์ โดยถือครองท่ีดินในจงัหวดัตา่ง ๆ ซึง่สว่นใหญ่เป็นพืน้ท่ีใน

การติดตัง้สถานีฐาน บจก. วิภาวดี ออฟฟิต บิลดิง้ มีวตัถุประสงค์หลกัในการพฒันาท่ีดิน บจก. อีสเทิรน์ บิช มีวตัถุประสงค์

หลกัในการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์และเป็นเจ้าของที่ดินที่ตัง้อาคาร Call Center ถนนศรีนครินทร์  

- ในปี 2550 บริษัทได้ลงทนุในบริษัทย่อยสองแหง่ ได้แก่ (ก) บจก. เพย์สบาย (บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99) ซึง่มีวตัถปุระสงค์หลกั

ในการให้บริการรับ/ส่งเงิน โอนเงินหรือรับชําระเงินแบบออนไลน์ บริการบตัรเงินสด และในปี 2555 บจก. เพย์สบาย ได้ขยาย

ขอบเขตการประกอบกิจการเพ่ิมเติมโดยได้ขอรับใบอนญุาตให้บริการชําระเงินทางอิเลก็ทรอนิกส์ และบริการรับชําระเงิน และ

ได้รับใบอนญุาตดงักล่าวเม่ือเดือนพฤศจิกายน และ (ข) บจก. ครีเอ้ (บริษัทถือหุ้นร้อยละ 51) เพ่ือรองรับการขยายธุรกิจด้าน

การพฒันาและให้บริการโปรแกรมบนโทรศพัท์เคลื่อนท่ี ทัง้นี ้เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพในสว่นของบริการเสริมที่มีอยู่ในปัจจบุนั 

- ในปี 2549-2553 บริษัทได้จัดตัง้บริษัทย่อยเพ่ือดําเนินธุรกิจท่ีเสริมประโยชน์กับธุรกิจหลกัของบริษัท ได้แก่ (ก) บจก. ดีแทค 

เนทเวอร์ค ซึ่งได้รับใบอนญุาตให้ประกอบกิจการให้บริการโทรศพัท์ระหว่างประเทศ และบริการอินเทอร์เน็ต และเม่ือปลายปี 

2555 ก็ ได้ รับ ใบ อ นุ ญ าต ให้ ใช้ ค ลื่ น ค วาม ถ่ี สํ าห รับ กิ จ ก ารโท รค ม น าค ม เค ลื่ อ น ท่ี ส าก ล  (International Mobile 

Telecommunication - IMT) ย่าน 2.1 GHz และใบอนุญ าตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสามเพ่ือให้บริการ

โทรศัพท์เคลื่อนที่บนคลื่นความถ่ีย่าน 2.1 GHz เพ่ิมเติม (ข) บจก. ดีแทค อินเตอร์เนต เซอร์วิส เพ่ือดําเนินการให้บริการ

โทรคมนาคม (ปัจจุบันยงัไม่ได้เร่ิมดําเนินกิจการ) และ (ค) บจก. ดีแทค บรอดแบนด์ เพ่ือดําเนินการให้บริการโทรคมนาคม 

ปัจจบุนัได้ให้บริการ Wi-Fi 

- นอกจากนี ้ภายหลงัจากการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทในปีเดียวกนั บมจ. ยไูนเต็ดคอมมนิูเกชัน่ อินดสัตรี (ยคูอม) ได้

กลายเป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยมีวตัถุประสงค์หลกัในการเป็นตวัแทนจําหน่ายบตัรเติมเงินและให้บริการเติมเงินโดยไม่

ต้องใช้บตัรเติมเงิน (E-Refill)  

บริษัทตระหนักถึงความสําคัญของการมีโครงสร้างองค์กรท่ีมีประสิทธิภาพอนัจะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินธุรกิจของ

บริษัทให้บรรลเุป้าหมายทางธุรกิจท่ีตัง้ไว้ จุดเด่นประการหนึ่งของบริษัท คือ ความพร้อมท่ีจะเปลี่ยนแปลงและมีทศันคติในเชิงบวก

เพ่ือให้สามารถรับมือกบัการเปลี่ยนแปลงท่ีเป็นไปอย่างรวดเร็วและการแข่งขนัท่ีรุนแรงในตลาดได้จากการเติบโตอย่างรวดเร็วของ

อตุสาหกรรมการให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีและการเปิดเสรีด้านกิจการสื่อสารโทรคมนาคม  
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ข้อมลูสรุปสําหรับบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2555 

บริษัท ประเภทธุรกิจ สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 

บจก. เวิลด์โฟน ช็อป  อยู่ระหวา่งการชําระบญัชี 100 

บจก. แทค พร็อพเพอร์ตี ้ บริหารสนิทรัพย์ 100 

บจก. ดีแทค เนทเวอร์ค  ให้บริการโทรคมนาคม (ปัจจุบันให้บริการโทรศัพท์ทางไกล

ระหวา่งประเทศ)โทรศพัท์ทางไกลระหวา่งประเทศ 

100 

บจก. ดีแทค บรอดแบนด์ (เดิมช่ือ บจก.

ไวด์ บรอดแบนด์) 

ให้บริการโทรคมนาคม (ปัจจบุนัให้บริการ Wi-Fi) 100 

บจก. ดีแทค อินเตอร์เนต เซอร์วิส  จัดตัง้ขึน้เพื่อดําเนินการให้บริการอินเตอร์เน็ต (ปัจจุบันยัง

ไม่ได้ดําเนินกิจการ) 

100 

บจก. พบับลิค เรดิโอ  อยู่ระหวา่งการชําระบญัชี 100 

บมจ. ยไูนเต็ดคอมมนูิเกชัน่ อินดสัตรี  

(ยคูอม) 

ตวัแทนจําหน่ายบตัรเติมเงินและการให้บริการเติมเงินโดยไม่

ต้องใช้บตัรเติมเงิน (E-Refill) 

99.8 

บจก. เพย์สบาย ใ ห้ บ ริก า ร เงิ น อิ เล็ ก ท รอ นิ ก ส์  บ ริก า ร ชํ า ระ เงิ น ท า ง

อิเลก็ทรอนิกส์ บริการรับชําระเงินแทน 

100 

บจก. ครีเอ้ พฒันาและให้บริการโปรแกรมบนโทรศพัท์เคลื่อนที ่ 51 

บจก. วิภาวดี ออฟฟิต บิลดิง้  อยู่ระหวา่งการชําระบญัชี 100  

(ผ่าน บจก. แทค พร็อพเพอร์ตี)้ 

บจก. อีสเทิรน์ บิช  บริหารสนิทรัพย์ 100  

(ผ่าน บจก. แทค พร็อพเพอร์ตี)้ 

บริษัท แทค ไฟแนนซ์ บี.วี. หยุดดําเนินกิจการ (ธุรกิจการเงิน งบการเงินใช้สกุลเงิน

เหรียญสหรัฐอเมริกา) 

100  

(ผ่าน บจก. แทค พร็อพเพอร์ตี)้ 

บจก. ฟรีเควนซ่ี มีเดีย  อยู่ระหวา่งการชําระบญัชี 40 

บจก. ยไูนเต็ด ดิสทริบิวชัน่ บิซซิเนส  

(ยดีู) 

จดัจําหน่ายโทรศพัท์เคลื่อนที่ ซิมการ์ด บตัรเติมเงินและ

อปุกรณ์เสริมตา่ง ๆ 

25(1) 

บจก. ศนูย์ให้บริการคงสิทธิเลขหมาย

โทรศพัท์ 

ให้บริการระบบสารสนเทศและฐานข้อมลูกลาง ประสานงาน

การโอนย้ายผู้ให้บริการโทรคมนาคมเพื่อการคงสิทธิเลขหมาย

โทรศพัท์ 

20 

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 20 ธนัวาคม 2555 บจก. เบญจจินดา โฮลดิง้ มีรายช่ือผู้ ถือหุ้นและสดัสว่นการถือหุ้นดงัตอ่ไปนี ้

นายบญุชยั เบญจรงคกลุ ร้อยละ 40.0 

นายวิชยั เบญจรงคกลุ ร้อยละ 30.0 

นางวรรณา จิรกิติ ร้อยละ 15.0 
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นายสมชาย เบญจรงคกลุ ร้อยละ 15.0 

3.3 โครงสร้างรายได้ 

โครงสร้างรายได้ของบริษัทและบริษัทย่อยตัง้แตปี่ 2553 ถึงปี 2555 มีดงันี ้

รายการ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2552 2553 2554 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

รายได้จากการขายและการให้บริการ       

รายได้จากการให้บริการโทรศพัท์ 68,749 95.1 73,188 92.4 78,235 87.4 

รายได้จากการขายเคร่ืองโทรศพัท์และชดุเลขหมาย 3,048 4.2 5,747 7.3 10,998 12.3 

รายได้จากการดําเนินงานอื่น(1) 519 0.7 264 0.3 265 0.3 

รวมรายได้จากการขายและการให้บริการ 72,317 100.0 79,199 100.0 89,497 100.0 

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) พฒันาบคุลากรและองค์กรเพ่ือประสิทธิภาพสงูสดุด้วยหลกัพงึปฏิบติัและจรรยาบรรณที่ดี 

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) โดยบริการแบบไม่มีเสียงรวมถึง การให้บริการ SMS การให้บริการ MMS การดาวน์

โหลดเสียงเรียกเข้า ภาพกราฟิก และบริการอินเทอร์เน็ตทางโทรศพัท์เคลื่อนที่ รวมทัง้บริการเสริมอื่น ๆ ซึง่บริษัทดําเนินการร่วมกบั

ผู้ ให้บริการเสริมต่าง ๆ นอกจากนี ้บริษัทยังให้บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศร่วมกับผู้ ให้บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ และ

ให้บริการข้ามแดนอตัโนมติัแก่ลกูค้าท่ีนําโทรศพัท์เคลื่อนท่ีไปใช้งานในต่างประเทศ และลกูค้าของผู้ ให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีใน

ต่างประเทศท่ีเลือกใช้โครงข่ายของบริษัทเม่ือใช้โทรศัพท์เคลื่อนท่ีระหว่างพํานักอยู่ในประเทศไทย ทัง้นี ้ภายใต้ข้อตกลงการ

ให้บริการข้ามแดนอตัโนมติัที่บริษัททํากบัผู้ให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนที่ในตา่งประเทศ 

ธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนท่ีในประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเน่ือง โดยปัจจุบันประเทศไทยมีจํานวนผู้ ใช้บริการ

โทรศพัท์เคลื่อนท่ีต่อประชากรรวมมากกว่าร้อยละ 100 ทัง้นี ้เป็นผลมาจากการท่ีผู้ ให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีหลายรายต่างขยาย

โครงข่ายและช่องทางการจดัจําหน่ายเพ่ือขยายพืน้ท่ีให้บริการและเพ่ือให้สินค้าและบริการเข้าถึงผู้ ใช้บริการจํานวนมาก นอกจากนี ้

การคิดค่าบริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีในอตัราท่ีเหมาะสม และการใช้บริการระบบเติมเงินท่ีสามารถทําได้ง่ายเป็นอีกปัจจยัสําคญัที่ทํา

ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ เข้าถึงประชากรท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีหลากหลายมากขึน้ ในปัจจุบันแม้ว่าผู้ ใช้

โทรศพัท์เคลื่อนท่ีจะใช้งานบริการเสียงเป็นหลกั แต่บริการทางด้านข้อมลูโดยเฉพาะการใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านโทรศพัท์เคลื่อนท่ีมี

แนวโน้มการเติบโตสงูขึน้อย่างต่อเน่ือง โดยส่วนหนึ่งมาจากความนิยมที่เพ่ิมขึน้ของการใช้งานสมาร์ทโฟน และแอพพลิเคชัน่สงัคม

ออนไลน์ตา่ง ๆ (Social Network Applications) 

เม่ือเดือนธันวาคม 2555 บจก. ดีแทค เนทเวอร์ค ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีสําหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนท่ีสากล 

(International Mobile Telecommunication - IMT) ย่าน 2.1 GHz และได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสาม

บนคลื่นความถ่ีดงักล่าว นอกจากการให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีบนคลื่นความถ่ีย่าน 2.1 GHz แล้ว บจก. ดีแทค เนทเวอร์ค ยงัมี

สิทธิให้บริการโทรคมนาคมในลกัษณะของการให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคม เพ่ือเช่าใช้และเพ่ือให้บริการโทรคมนาคม (Network 

Provider and Service Provider) และสิ่งอํานวยความสะดวกด้านโทรคมนาคม (Telecommunications Facility) โดยมีขอบเขตใน

การประกอบกิจการโทรคมนาคมดังกล่าวทั่วราชอาณาจักรไทย ทัง้นี ้กิจการโทรคมนาคมท่ีได้รับอนุญาตรวมถึงลักษณะและ

ประเภทของบริการ ดงันี ้

(1) บริการโครงข่ายโทรคมนาคมไร้สาย 

(2) บริการโทรคมนาคม ดงันี ้

(2.1) บริการโทรศพัท์เคลื่อนที่ 

(2.2) บริการพหสุื่อความเร็วสงู (Public Broadband Multimedia Service) 

(2.3) บริการมลูคา่เพ่ิม (Value-added Service) ของบริการโทรคมนาคมท่ีได้รับอนญุาต  

(2.4) บริการขายสง่บริการ สําหรับบริการในข้อ (2.1) (2.2) และ (2.3) 

(3) บริการสิ่งอํานวยความสะดวกด้านโทรคมนาคม (Telecommunications Facility) 

สําหรับการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีบนคลื่นความถ่ีดังกล่าวข้างต้นนัน้ บจก. ดีแทค เนทเวอร์ค คาดการณ์ว่าจะสามารถเปิด

ให้บริการในเขตกรุงเทพมหานครได้ภายในช่วงกลางปี 2556 และสามารถให้บริการครอบคลมุได้ทกุจงัหวดัและถึงร้อยละ 50 ของ

จํานวนประชากรได้ภายใน 2 ปี นบัจากวนัท่ีได้รับใบอนญุาต และเพ่ิมขึน้เป็นร้อยละ 80 ของจํานวนประชากรภายใน 4 ปี นบัจาก

วนัที่ได้รับใบอนญุาต  
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ข้อมลูเก่ียวกบัฐานลกูค้าของบริษัทในระยะ 3 ปีที่ผ่านมาสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2555 ดงันี ้

  สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 

  2553 2554 2555 

จาํนวนผู้ใช้บริการ(1) (หน่วย : พันเลขหมาย)     

ระบบรายเดือน  2,326.2 2,399.4 2,816.0 

อตัราการเติบโต (ร้อยละ)  1.5 3.1 17.4 

CAGR(2) 2553 – 2555  7.1 

ระบบเติมเงิน  19,294.2 20,817 22,491.8 

อตัราการเติบโต (ร้อยละ)  11.1 7.9 8.0 

CAGR(2) 2553 – 2555  9.0 

รวม  21,620.4 23,216.5 25,307.8 

อัตราการเตบิโต (ร้อยละ)  10.0 7.4 9.0 

CAGR(2) 2553 – 2555  8.8 

หมายเหตุ 

(1) จํานวนผู้ใช้บริการตามคําจํากดัความจะรวมทกุเลขหมายที่ยงั Active อยู่ โดยไม่รวมเลขหมายที่ไม่ได้ใช้งานเกิน 90 วนั  

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

ข้อมลูเก่ียวกบัรายได้เฉลี่ยตอ่เลขหมายตอ่เดือน (ARPU)1 โดยคํานวณจากรายได้สทุธิตอ่จํานวนผู้ใช้บริการเฉลี่ย 

  2553 2554 2555 

รายได้เฉลี่ยตอ่เลขหมายตอ่เดือน (หน่วย : บาท)     

ระบบรายเดือน  677 692 715 

ระบบเติมเงิน  221 218 219 

รวม  270 266 270 

4.1.1 การให้บริการโครงข่ายโทรศัพท์เคล่ือนที่ 

(ก) บริการด้านเสียงสาํหรับลูกค้าในระบบรายเดือน 

“ใช้สบาย จ่ายรายเดือน” คือ ลกัษณะเด่นของบริการในระบบรายเดือนท่ีบริษัทให้บริการแก่ลกูค้า ซึง่เป็นการให้เครดิตโดยลกูค้า

สามารถชําระคา่บริการภายหลงัการใช้ การให้บริการในระบบรายเดือนเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งตอ่จดุยืนของบริษัทในการ

เป็นผู้ให้บริการท่ีเป็นมิตรและให้ความใสใ่จตอ่ลกูค้าและเข้าใจถึงสถานการณ์ตา่ง ๆ ของลกูค้า  

 
1 ตัง้แต่ปี 2549 ผู้ ให้บริการโทรคมนาคมที่ได้ลงนามในสญัญาเช่ือมต่อโครงข่ายระหว่างกันได้เร่ิมคิดค่าเช่ือมต่อโครงข่ายซึ่งกันและกัน และ

เพื่อให้สะท้อนรายได้ที่เกิดจากการเช่ือมต่อโครงข่าย รายได้เฉลี่ยตอ่เลขหมายต่อเดือนของบริษัทจึงคํานวณโดยรวมค่าเช่ือมตอ่โครงข่ายจากผู้

ให้บริการที่มีการลงนามในสญัญาเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมกบับริษัท ซึ่ง ณ สิน้ปี 2555 ได้แก่ ทรูมูฟ เอไอเอส ทริปเปิลที บรอดแบนด์ 

ดีแทค เนทเวอร์ค ดิจิตอลโฟน กสท และ ทรู  ยนูิเวอร์แซล คอนเวอร์เจ้นซ์  
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ลกูค้าท่ีต้องการใช้บริการในระบบรายเดือนจะต้องทําการจดทะเบียนโดยกรอกแบบสญัญาขอใช้บริการ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม

และแนบเอกสารหลกัฐานแสดงตนพร้อมแจ้งที่อยู่สําหรับจดัสง่ใบแจ้งหนีค้า่บริการ สญัญาขอใช้บริการไม่มีกําหนดระยะเวลาการใช้

บริการขัน้ต่ํา ดังนัน้ ลูกค้าสามารถยกเลิกการใช้บริการได้โดยยื่นเอกสารตามท่ีกําหนด ณ สํานักงานบริการลูกค้าของบริษัททุก

สาขา หรือโทรไปยกเลิกการใช้บริการได้ท่ีศนูย์บริการลกูค้าของบริษัท โดยไม่เสียคา่ธรรมเนียมในการยกเลิกการใช้บริการ 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2555 บริษัทมีจํานวนผู้ใช้บริการในระบบรายเดือนรวม 2,815,952 เลขหมาย คิดเป็นร้อยละ 11.1 ของจํานวน

ผู้ ใช้บริการทัง้หมด เพ่ิมขึน้จากจํานวนผู้ ใช้บริการในระบบรายเดือน ณ สิน้ปี 2554 เน่ืองมาจากกระแสนิยมในเครือข่ายสังคม

ออนไลน์และการใช้อินเทอร์เน็ตบนโทรศพัท์เคลื่อนท่ี 

  สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 

 2553 2554 2555 

ผู้ใช้บริการในระบบรายเดือน (เลขหมาย)  2,326,174 2,399,371 2,815,952 

อตัราการเติบโต (ร้อยละ)  1.5 3.1 17.4 

สดัสว่นตอ่จํานวนผู้ใช้บริการทัง้หมด (ร้อยละ)  10.8 10.3 11.1 

ข้อมลูเก่ียวกบัรายได้เฉลี่ยต่อเลขหมายต่อเดือน (ARPU) ของผู้ ใช้บริการในระบบรายเดือน โดยคํานวณจากรายได้สทุธิต่อจํานวน

ผู้ใช้บริการเฉลี่ย มีดงันี ้

  2553 2554 2555 

รายได้เฉลี่ยตอ่เลขหมายตอ่เดือน (หน่วย : บาท)     

ระบบรายเดือน  677 692 715 

อตัราการเติบโต (ร้อยละ)  2.9 2.2 3.3 

ระหวา่งปี 2553 ถึง 2555 รายได้เฉลี่ยต่อเลขหมายต่อเดือน (ARPU) สําหรับลกูค้าในระบบรายเดือนจะอยู่ในชว่งระหว่าง 677 บาท

ถึง 715 บาท ทัง้นี ้เหตทุี่ ARPU ของบริษัทในปี 2555 เพ่ิมขึน้ เน่ืองจากการเติบโตของบริการเสริมโดยเฉพาะบริการอินเทอร์เน็ตบน

โทรศพัท์เคลื่อนท่ี อนึ่ง ARPU ของบริษัทสําหรับลกูค้าในระบบรายเดือนจะสงูกว่าลกูค้าในระบบเติมเงิน ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจาก

บริการในระบบรายเดือนสามารถตอบสนองความต้องการของลกูค้าท่ีมีปริมาณการใช้งานมาก ส่วนบริการในระบบเติมเงินสามารถ

ตอบสนองความต้องการของลกูค้าในวงกว้างแตมี่ปริมาณการใช้งานโดยเฉลี่ยตอ่คนน้อยกวา่ 

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 

WE - อตัราค่าบริการพิเศษระหว่างเบอร์คูใ่นแพ็คเกจ กลุม่ลกูค้าที่โทรมาก 
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รูปแบบการให้บริการ จุดเด่น กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

เดียวกนั 

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

เครือข่าย 

กลุม่ลกูค้าโทรปานกลางถึงโทรมาก 

ทศกณัฐ์ - ให้สิทธิโทรฟรีตอ่วนัรวมในคา่บริการเหมาจ่าย กลุม่ลกูค้าที่โทรปานกลางถึงมาก 

โฟร์โม้ - โทรฟรี 4 เบอร์พิเศษในช่วงเวลาจํากดัการโทร

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 

ลกูค้าทัว่ไปทีต้่องการแพ็กเกจทีเ่ข้าใจง่าย มีราคา 

และคณุภาพบริการที่เหมาะสม 

Blackberry - คา่บริการอินเทอร์เน็ตเหมาจ่าย หรือเน้นการ

แชท รับ-สง่อีเมล หรือ Social Network 

กลุม่ลกูค้าที่ใช้โทรศพัท์ Blackberry 

iPhone - คา่บริการใช้งานอินเทอร์เน็ตราคาพิเศษ กลุม่ลกูค้าที่ใช้โทรศพัท์ iPhone 

สมาร์ทโฟน - คา่บริการใช้งานอินเทอร์เน็ตราคาพิเศษ 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 
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รูปแบบการให้บริการ จุดเด่น กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

dtac Voice - อตัราค่าบริการตอ่นาทีพิเศษตามปริมาณการ

ใช้งาน 

กลุม่ลกูค้าที่เน้นการโทรศพัท์ 

Voice Buffet - อตัราค่าบริการตอ่นาทีพิเศษตามปริมาณการ

ใช้งาน ซึง่มีหลากหลายขนาด 

กลุม่ลกูค้าที่เน้นการโทรศพัท์ 

แพ็กเกจเสริม Voice - เพิ่มการใช้งานการโทรในอตัราพิเศษ กลุม่ลกูค้าที่เน้นการโทรศพัท์ 

 

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(ฉ) – 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  
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สําหรับการให้บริการเสียง บริษัทยงัคงมุ่งเน้นในการออกแบบแพ็คเกจให้ตรงตามความต้องการของลกูเค้า เช่น แพ็กเกจ MiniME 

สําหรับผู้ปกครองและลกู เพ่ือติดต่อถึงกนัได้โดยไม่คิดค่าบริการในช่วงเวลาท่ีกําหนด แพ็กเกจ dtac voice ท่ีมีอตัราค่าบริการต่อ

นาทีพิเศษตามการใช้งาน 

ปี 2555 

ด้วยความมุ่งมั่นของดีแทคภายใต้กลยุทธ์ ลูกค้าคือศูนย์กลาง (Customer Centricity) ในปี 2555 ดีแทคได้นําเสนอหลากหลาย

แพ็กเกจใหม่เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการท่ีหลากหลายของผู้ ใช้บริการ และในขณะเดียวกันเพ่ือกระตุ้ นการใช้งานของ

ผู้ใช้บริการ แพ็กเกจยอดนิยม Voice Buffet ซึง่ผู้ใช้บริการสามารถโทรฟรีไม่จํากดัได้ทกุเครือข่ายในช่วงเวลาท่ีกําหนด แพ็กเกจเสริม 

Voice เพ่ือเพ่ิมปริมาณการโทรในอตัราพิเศษเพ่ิมเติมจากแพ็กเกจหลกั 

 (ข) บริการด้านเสียงสาํหรับลูกค้าในระบบเตมิเงนิ 

บริษัทให้บริการแก่ลูกค้าระบบเติมเงินซึ่งมีจุดเด่นคือ “จ่ายง่าย ๆ ใช้ได้ทันที” ลกูค้าระบบเติมเงินสามารถใช้บริการได้เม่ือซือ้ซิม

การ์ดระบบเติมเงิน ซึง่ลกูค้าสามารถใช้บริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วกวา่ระบบรายเดือน นอกจากนี ้ลกูค้าไม่ต้องกงัวลเก่ียวกบัการ

ชําระค่าบริการตามใบแจ้งหนีทุ้ก ๆ เดือนหรือค่าบริการแบบเหมาจ่ายซึ่งลูกค้าอาจใช้ไม่ครบในบางเดือน แม้ว่าจะต้องชําระ

ค่าบริการล่วงหน้าแต่ลูกค้าระบบเติมเงินก็สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้ตามท่ีต้องการและมีความคล่องตัวในการใช้บริการสูง 

บริการนีย้ังช่วยลดอุปสรรคสําหรับลูกค้าท่ีประสงค์จะใช้บริการเพราะสามารถเข้าถึงได้ง่าย ลูกค้าสามารถเติมเงินได้ตามความ

ต้องการ และใช้บริการได้อย่างต่อเน่ืองตราบเท่าท่ียงัมีจํานวนเงินและระยะเวลาการใช้งานเหลืออยู่ โดยเม่ือจํานวนเงินท่ีมีอยู่หมด

ลกูค้าจะไม่สามารถโทรออกได้ แต่จะยงัสามารถรับสายได้ไปอีกระยะเวลาหนึ่ง บริษัทยงัคงพฒันารูปแบบการให้บริการใหม่ ๆ ของ

ระบบเติมเงินเพ่ือตอบสนองความพอใจของลกูค้าอย่างตอ่เน่ือง 

บริษัทเร่ิมให้บริการระบบเติมเงินภายใต้ช่ือ “Dprompt” ในปี 2542 โดยบริษัทเปลี่ยนตราสินค้าในการให้บริการและนําเสนอภายใต้

ช่ือบริการ “Happy” ในเดือนพฤษภาคม 2546 ซึง่บริการดงักล่าวประสบความสําเร็จในด้านการตลาดเป็นอย่างมาก ทําให้จํานวน

ลูกค้าระบบเติมเงินมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว โดย ณ วันที่  31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีจํานวนผู้ ใช้บริการในระบบเติมเงิน 

22,491,843 คิดเป็นร้อยละ 88.9 ของจํานวนผู้ ใช้บริการทัง้หมด ซึ่งส่งผลให้รายได้ของบริษัทเติบโตขึน้อย่างต่อเน่ืองตลอด 3 ปีที่

ผ่านมา อย่างไรก็ดี รายได้เฉลี่ยต่อเลขหมายต่อเดือน (ARPU) สําหรับผู้ ใช้บริการในระบบเติมเงินเพ่ิมขึน้เล็กน้อยจากปีก่อนที่ร้อย

ละ 0.5 แตมี่ปริมาณการใช้งานลดลง 

  สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 

  2553 2554 2554 

จํานวนผู้ใช้บริการในระบบเติมเงิน (เลขหมาย)  19,294,223 20,817,137 22,491,843 

อตัราการเติบโต (ร้อยละ)  11.1 7.9 8.0 

สดัสว่นตอ่จํานวนผู้ใช้บริการทัง้หมด (ร้อยละ)  89.2 89.7 88.9 

ข้อมลูเก่ียวกับรายได้เฉลี่ยต่อเลขหมายต่อเดือน (ARPU) ของผู้ ใช้บริการในระบบเติมเงิน โดยคํานวณจากรายได้สุทธิต่อจํานวน

ผู้ใช้บริการเฉลีย่ มีดงันี ้

  2553 2554 2555 

รายได้เฉลี่ยตอ่เลขหมายตอ่เดือน (หน่วย : บาท)     

ระบบเติมเงิน  221 218 219 

อตัราการเติบโต (ร้อยละ)  -1.5 -1.4 0.5 
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ปัจจบุนัการให้บริการระบบเติมเงินของบริษัทค่อนข้างหลากหลายตามความต้องการใช้งานของลกูค้า โดยเน้นเร่ืองความประหยดั

เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของลกูค้า โดยในปี 2555 บริษัทได้นําเสนอรูปแบบการให้บริการด้านข้อมลูแก่ลกูค้าใหม่ ได้แก่ ซิม

ปาท่องโก๋และซิม 15 หยกๆ 16 หย่อนๆ ใหม่ ซึ่งมีรูปแบบการให้บริการท่ีเหมาะสําหรับการใช้งานในแต่ละประเภทท่ีแตกต่างกัน

ออกไป อนึง่ เน่ืองจากบริษัทตระหนกัถึงประโยชน์ของการใช้กลยทุธ์เจาะจงเฉพาะกลุม่ (Micro-Segmentation) และการผสมผสาน

รูปแบบการให้บริการต่าง ๆ เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของลกูค้าแต่ละกลุ่มท่ีแตกต่างกนัและสามารถให้บริการแก่ลกูค้าท่ีมี

ความต้องการหลากหลายและมีประสบการณ์ในการใช้มาแล้ว บริษัทจึงได้ออกแพ็คเกจพิเศษสําหรับลกูค้าเก่าและแพ็คเกจเสริมท่ี

ลกูค้าสามารถซือ้เพ่ิมในช่วงเวลาท่ีลกูค้าคาดวา่จะมีปริมาณการใช้งานมากได้ โดยแพ็คเกจและบริการเสริมของลกูค้าเก่าที่นําเสนอ

ในปี 2555 ได้แก ่แฮปปีซุ้ปเปอร์จิ๋ว นอกจากนี ้เม่ือคํานึงถึงสภาวะตลาดโดยรวมท่ีจํานวนผู้ใช้บริการตอ่จํานวนประชากรสงูกวา่ร้อย

ละ 100 บริษัทจึงได้พฒันาและนําเสนอรูปแบบการให้บริการท่ีมุ่งเน้นการรักษาฐานลกูค้าปัจจบุนัมากขึน้อย่างต่อเน่ืองโดยเฉพาะ

ฐานลูกค้าที่มีคุณภาพ โดยบริษัทได้เปิดตัวบริการภายใต้แนวความคิดใจดี ประกอบด้วย “ใจดีให้ยืม” “ใจดีให้แลก” “ใจดีแจ้ง

เครือข่าย” “ใจดีให้โอน” “ใจดีแจกวนั” “ใจดีฉกุเฉิน” “ใจดีโทรผิดไม่คิดตงัค์” “ใจดีเจ้าบุญทุ่ม” และ “ใจดีให้ยืมบีบี” รวมทัง้จะเปิด

ให้บริการเพ่ิมเติมอีกในอนาคต 

รูปแบบการให้บริการหลกัแก่ลกูค้าใหม่ในระบบเติมเงิน มีดงันี ้

รูปแบบการให้บริการ จุดเด่น กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

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 า สํ าห รับ ก ารโท รระย ะ

เวลานาน 

กลุม่ลกูค้าที่มีปริมาณการโทรมาก 
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รูปแบบการให้บริการ จุดเด่น กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

ซิมแฮปปีส้มาร์ทโฟน - คา่บริการอินเทอร์เน็ตราคาพิเศษ กลุม่ลกูค้าที่ใช้โทรศพัท์สมาร์ทโฟน 

ซิมปาท่องโก๋ - 2 ซิมในแพ็กเกจเดียวกนัเพื่อให้ผู้ ใช้บริการโทร

หาเบอร์คูก่นัในอตัราพิเศษตลอด 24 ชัว่โมง 

กลุม่ลกูค้าที่ต้องการโทรหาเบอร์คนพิเศษ 

ซิม 15 หยกๆ 16 หย่อนๆ (ใหม่) - อัตราค่าบริการต่ําสําหรับโทรในเครือข่ายใน

ช่วงเวลาที่ กําหนด อัตราค่าบริการ SMS ต่ํา

และค่าบริการอินเทอร์เน็ตบนโทรศพัท์เคลื่อนที่

ในอตัราพิเศษ 

กลุม่ลกูค้าวยัรุ่น 

 

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 

แฮปปีซุ้ปเปอร์เม้าท์ - 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 

แฮปปีซุ้ปเปอร์เม้าท์จ๋ิว - แพ็กเกจแบบไม่ จํากัดขนาดเล็กสําห รับ

ผู้ ใช้บริการที่ต้องการเลือกใช้บริการใดบริการ

หนึง่โดยเฉพาะในแตล่ะช่วงเวลาได้ 

กลุ่มลูกค้าทั่วไปเพื่อเพิ่มปริมาณการใช้งานจาก

แพ็คเกจหลกัที่มีงบประมาณจํากดั 

รูปแบบการให้บริการหลกัแก่ลกูค้าในระบบเติมเงินในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา มีดงันี ้ 

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

ผู้ใช้บริการได้รับคา่โทรเพ่ิมจากการรับสายท่ีโทรมาจากนอกเครือข่าย นอกจากนี ้บริษัทยงัขยายระยะเวลาจําหน่ายซิมประหยดั ซิม

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

ในเดือนมกราคม 2552 บริษัทได้เปิดตวั “ซิมเจียยู่อี่” ซึง่คิดค่าบริการอตัราเดียวทกุเครือข่าย 24 ชัว่โมงเพ่ือทดแทนโปรโมชัน่เดิมที่

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 ้บริษัทได้คิดค้นบริการท่ีตรงตามความต้องการของลกูค้าเฉพาะกลุม่ เช่น “ซิมแฮปปีท้วัร์ริสต์” 

เพ่ือนักท่องเที่ยวท่ีมาเยือนประเทศไทยโดยเฉพาะ ด้วยค่าโทรอตัราพิเศษ พร้อมใช้งานอินเทอร์เน็ต และอํานวยความสะดวกให้

นกัท่องเท่ียวติดต่อสื่อสารกันได้ในราคาประหยดัด้วยค่าโทรไปต่างประเทศอตัราพิเศษ “ซิมแฮปปีส้มาร์ทโฟน” สําหรับลกูค้าท่ีใช้

สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต และแอร์การ์ดท่ีต้องการใช้งานด้านข้อมูลความเร็วสูง โดยคิดค่าบริการตามปริมาณเมกะไบต์ท่ีใช้งาน 

(Volume Based)  

ปี 2555 

จากกลยุทธ์ ลกูค้าคือศูนย์กลาง (Customer Centricity) ในปี 2555 ดีแทคได้นําเสนอ ซิมปาท่องโก๋ ที่มี 2 ซิมในแพ็กเกจเดียวกัน

เพ่ือให้ผู้ ใช้บริการโทรหาเบอร์คู่กันในอตัราพิเศษตลอด 24 ชั่วโมง แฮปป้ีซุปเปอร์เม้าท์จ๋ิว ซึ่งเป็นแพ็กเกจแบบไม่จํากัดขนาดเล็ก

สําหรับผู้ใช้บริการท่ีต้องการเลือกใช้บริการใดบริการหนึง่โดยเฉพาะในแตล่ะช่วงเวลาได้ และ แฮปป้ีซุปเปอร์เม้าท์ ซึง่เป็นแพ็กเกจท่ี

เหมาค่าโทรตามช่วงเวลาและวนัท่ีกําหนด ซิม 15 หยกๆ 16 หย่อนๆ  ซึ่งเป็นซิมระบบเติมเงินที่ขายดีที่สุดกลบัมาเปิดตัวอีกครัง้ 

ตอบสนองความต้องการของผู้ ใช้บริการโดยเฉพาะกลุ่มวยัรุ่นท่ีต้องการโทรภายในเครือข่ายในอตัราท่ีต่ํามากในช่วงเวลาที่กําหนด 

ซิม 15 หยกๆ 16 หย่อนๆ  นี ้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ ใช้บริการ ส่งผลให้จํานวนผู้ ใช้บริการใหม่สทุธิของดีแทคเพ่ิมขึน้สงู

อย่างมากภายหลงัการเปิดตวั 

ช่องทางการเตมิเงนิ 

บริษัทตระหนกัถึงความสําคญัของช่องทางการเติมเงินในระบบเติมเงินจึงได้นําเสนอช่องทางใหม่ ๆ เพ่ิมเติมอย่างตอ่เน่ืองเพ่ือความ

สะดวกของผู้ ใช้บริการและเพ่ิมทางเลือกในการเติมเงินนอกเหนือจากการซือ้บตัรเติมเงินเท่านัน้ ช่องทางการเติมเงินในปัจจบุันท่ี

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 โดยลกูค้าสามารถเติมเงนิผ่านคูค้่าของบริษัทที่ให้บริการเติมเงิน 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 บริการทางเสียงและบริการที่มิใช่บริการทางเสียง 
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(1) บริการเสริมท่ีเป็นบริการทางเสียง (Voice Based) 

• บริการด้าน Call Management เป็นบริการท่ีอํานวยความสะดวกสําหรับลกูค้าในการใช้งานโทรเข้ารับสายเป็นหลกั 

เช่น บริการรับฝากข้อความด้วยเสียง บริการแจ้งเตือนสายท่ีไม่ได้รับ บริการประชุมทางโทรศัพท์ บริการโอนสาย

อตัโนมติั บริการเลื่อกรับสายและเลื่อกไม่รับสาย เป็นต้น 

• บริการออดิโอเท็กซ์ ได้แก่ บริการดดูวงชะตา บริการตรวจผลรางวลัสลากกินแบง่ บริการรายงานผลกีฬา เป็นต้น 

• บริการเสียงเพลงขณะเรียกรอสายหรือ Ring4U 

• บริการข้อมลูทางโทรศพัท์ที่ให้บริการร่วมกบัพนัธมิตร ได้แก่ บริการ BUG 1113 เป็นต้น 

(2) บริการเสริมที่มิใช่บริการทางเสียง (Non-Voice) 

• บริการ SMS 

• บริการ MMS 

• บริการอินเทอร์เน็ตทางโทรศพัท์เคลื่อนที่ผ่านทางโครงข่าย WAP 3G และ EDGE 

• บริการ WiFi 

• บริการ Social Applications 

• บริการ Deezer 

• บริการด้าน Content ตา่งๆ เช่น บริการดาวน์โหลดเสียงเรียกเข้า โลโก้ สกรีนเซฟเวอร์ เกมส์ เป็นต้น 

รายได้จากบริการเสริมเปรียบเทียบกบัรายได้จากบริการทัง้หมด 

  สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 

  2553 2554 2555 

รายได้จากบริการเสริม (ล้านบาท) 7,511 10,169 15,175 

รายได้จากบริการเสริมคิดเป็นร้อยละของรายได้รวมจากการให้บริการ  10.9 13.9 19.4 

รายได้จากบริการเสริมต่าง ๆ มีการขยายตวัอย่างรวดเร็วเน่ืองจากมีการใช้บริการเพ่ิมมากขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายหลงัจากท่ี

บริษัทได้นําเคร่ืองสมาร์ทโฟนเข้ามาจําหน่าย  สะท้อนถึงสดัส่วนรายได้จากบริการเสริมต่อรายได้รวมจากการให้บริการของบริษัทท่ี

เพ่ิมสงูขึน้อย่างตอ่เน่ือง 

อย่างไรก็ดี อนาคตสําหรับธุรกิจด้านบริการเสริมยังคงสามารถพัฒนาได้อีกมากโดยเฉพาะการใช้บริการอินเทอร์เน็ตผ่าน

โทรศัพท์เคลื่อนท่ีซึ่งมีแนวโน้มขยายตัวเพ่ิมมากขึน้เน่ืองจากการเติบโตของตลาดโทรศัพท์สมาร์ทโฟน (Smartphone) และ

อปุกรณ์เสริมสาํหรับการใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านคอมพิวเตอร์ (Aircard) ซึง่ช่วยกระตุ้นปริมาณการใช้งานบริการเสริมโดยเฉพาะการ

ใช้งานบริการอินเทอร์เน็ต 

ในปัจจุบนั รายได้จากการให้บริการเสริมมีสดัส่วนไม่มากเท่ากบัรายได้จากการให้บริการเสียง แต่นบัเป็นแหล่งรายได้ที่มีอตัราการ

เติบโตสงูและมีศกัยภาพการเติบโตในอนาคต เน่ืองจากการชะลอตวัของการขยายตวัของจํานวนผู้ ใช้บริการรวมอนัเป็นผลมาจาก

อตัราผู้ ใช้บริการต่อประชากรรวม (Penetration Rate) ที่ปัจจุบนัอยู่ในระดบัสงูและส่งผลต่อการเติบโตของรายได้จากบริการเสียง 

ประกอบกับแนวโน้มการเติบโตของตลาดอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสงู (Wirelss Broadband) ที่จะช่วยกระตุ้นการใช้งานด้าน
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ข้อมลู อนึ่ง บริษัทตระหนักถึงความต้องการการใช้งานดงักล่าวจึงได้เตรียมความพร้อมภายในองค์กรเพ่ือรองรับการให้บริการเชิง

พาณิชย์ท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคต  

บริษัทได้ดําเนินกลยทุธ์ตา่ง ๆ เพ่ือกระตุ้นให้มีการใช้บริการเสริมมากขึน้ จากการดําเนินการพบว่าปัจจยัดงัตอ่ไปนีมี้ผลอย่างมากใน

การตดัสนิใจใช้บริการเสริมของผู้ใช้บริการ 

(1) คณุภาพของโครงข่าย 

ในปี 2555 ดีแทคได้ยกระดบัเครือข่าย 2G ทัว่ประเทศและได้ขยายพืน้ท่ีการให้บริการ 3G บนคลื่นความถ่ี 850 เมกะเฮิร์ตซ์ เพ่ือ

มอบประสบการณ์ด้านข้อมลู (Internet) และประสบการณ์เสียงท่ีดีท่ีสดุให้กบัลกูค้า 

หนึง่ในเปา้หมายท่ีท้าทายของดีแทค คือ การยกระดบัเครือข่ายทัง้หมดให้แล้วเสร็จภายในปี 2555 ระหวา่งการดําเนินการในปี 2555 

สว่นประกอบทัง้หมดของ Core Switch ซึง่รวมถึง Home Location Register (HLR) Circuit และ Packet Switch ได้ถกูเปลี่ยนใหม่

ทัง้หมด นอกจากนี ้ดีแทคได้นําวิธีการดําเนินงานท่ีดีท่ีสุดมาปรับใช้ เช่น การทําซํา้สํารองทางภูมิศาสตร์ (Geographical 

Redundancy) การดงึทรัพยากรมาใช้อตัโนมติั (Automatic Resource Pooling) และการยกขีดระดบัความสามารถของโครงสร้าง

พืน้ฐานให้ทนัสมยั เพ่ือรองรับการรับส่งบริการด้านข้อมลูอย่างมีคณุภาพ นอกจากนี ้ดีแทคยงัได้ดําเนินการยกระดบัเครือข่ายสาย

ส่ง (Transmission Network) จากแบบดัง้เดิม event-based สู่เทคโนโลยี IP-RAN ซึ่งการยกระดับนีทํ้าให้ดีแทคมีความพร้อม

สําหรับรองรับเทคโนโลยใีหม่ๆและการขยายเครือข่ายได้อย่างรวดเร็วในแบบ ‘plug and play’ ตอ่ไปในอนาคต 

ณ สิน้ปี 2555 ร้อยละ 99 ของสถานีฐาน 2G ได้ถกูเปลี่ยนใหม่ทัง้หมด เหลือเพียงสถานีฐานใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต้ ซึง่คาดว่า

จะดําเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม 2556 เน่ืองจากประเด็นด้านความปลอดภยัในพืน้ท่ี จากการยกระดบัเครือข่ายท่ีเสร็จ

สมบูรณ์ในครัง้นี ้ทําให้ดีแทคสามารถรองรับการเติบโตของบริการได้มากขึน้ ลดจํานวนความไม่คล่องตัวของเครือข่าย และเพ่ิม

ศกัยภาพของบริการด้านข้อมลู 2G ได้อย่างชดัเจน 

เพ่ือตอบสนองความต้องการประสบการณ์บริการด้านข้อมลูท่ีมีสงูขึน้มาก ดีแทคยงัได้ขยายพืน้ท่ีการให้บริการ 3G บนคลื่นความถ่ี 

850 เมกะเฮิร์ตซ์ทั่วประเทศอย่างรวดเร็ว จาก 2,000 สถานีฐานในเดือนพฤษภาคม 2,555 เป็น 5,000 สถานีฐาน ณ สิน้เดือน

ธันวาคม 2555 การยกระดบัเครือข่าย 2G ทัว่ประเทศและการขยายพืน้ท่ีการให้บริการ 3G บนคลื่นความถ่ี 850 เมกะเฮิร์ตซ์ตามที่

กลา่วมาข้างต้น สง่ผลให้ดีแทคสามารถตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้ดียิ่งกวา่ที่ผ่านมา 

(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 

สมาร์ทโฟนและแท็ปเล็ทเป็นแรงขบัเคลื่อนท่ีสําคญัของการเติบโตของบริการอินเทอร์เน็ตในปี 2555 โดยดีแทคได้มีการนําเสนอ

สมาร์ทโฟนและแท็ปเล็ทรุ่นใหม่ ๆ อย่างต่อเน่ืองตลอดทัง้ปี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามท่ีจะกระตุ้นการใช้งานบริการข้อมลู 

นอกจากนี ้ดีแทคยงัได้ร่วมกับผู้ผลิตโทรศัพท์ชัน้นําต่าง ๆ ในการนําเสนอแพ็กเกจข้อมลูควบคู่ไปกับการจําหน่ายเคร่ืองโทรศพัท์

เพ่ือให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้งานได้ทนัที  

เพ่ือเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับดีแทคในตลาดสมาร์ทโฟนและแท็ปเล็ท สําหรับรองรับการใช้งานบนเครือข่าย 3G บนคลื่น

ความถ่ี 850 เมกะเฮิร์ตซ์และบนเครือข่ายใหม่ 3G บนคลื่นความถ่ี 2.1 กิกะเฮิร์ตซ์ในอนาคต ดีแทคได้ทําการแต่งตัง้ Brightstar ซึ่ง
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เป็นบริษัทชัน้นําระดับโลกในด้านการบริหารจัดการระบบ Device Supply Chain แบบครบวงจร ทัง้ในด้านการจัดหาสินค้าเชิง 

กลยทุธ์ การบริหารจดัการสินค้า การวางแผนระบบ Supply Chain การสนบัสนนุช่องทางการจดัจําหน่าย และการบริหารคลงัสนิค้า

และบริการจดัสง่ โดยในปี 2555 บริการระบบ Supply Chain แบบครบวงจรของ Brightstar ช่วยให้ดีแทคมีสินค้าโทรศพัท์เคลื่อนท่ี

ท่ีหลากหลายไว้ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการแตล่ะกลุม่ได้ 

ในปี 2556 ดีแทคตระหนกัถึงความท้าทายในตลาดสมาร์ทโฟนและแท็ปเล็ทในหลาย ๆ ด้าน รวมถึงความต้องการของผู้ ใช้บริการท่ี

จะสงูขึน้อย่างรวดเร็วจากการเปิดให้บริการ 3G ใหม่บนคลื่นความถ่ี 2.1 กิกะเฮิร์ตซ์ การแข่งขนัเร่ืองผลิตภณัฑ์ของผู้ผลิต และผู้

ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่และตัวแทนจําหน่ายที่มีช่องทางการจัดจําหน่ายและคุณภาพของการให้บริการท่ีสูงขึน้ ดังนัน้ระบบ 

Device Supply Chain แบบครบวงจรจะช่วยให้ดีแทคสามารถพฒันาประสิทธิภาพในการดําเนินงาน การบริหารสินค้าและการจดั

จําหน่ายสินค้าได้ดียิ่งขึน้ เพ่ือเติมเต็มความต้องการของผู้ ใช้บริการท่ีหลากหลายและเพ่ิมขีดความสามารถในการจดัจําหน่ายและ

การให้บริการ ณ ทกุช่องทางการจดัจําหน่ายและจดุบริการ 

(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 Deezer บริการมิวสิคสตรีมม่ิงและแพ็กเกจพิเศษ 

Facebook ซึ่งออกแบบมาเพ่ือตอบสนองความต้องการของลกูค้าเฉพาะกลุ่ม บริการนีม้อบทัง้ความคุ้มค่าให้กบัลกูค้า กระตุ้นการ

ใช้งานทางด้าน 3G/EDGE และสร้างรายได้ให้กบับริษัทอย่างตอ่เน่ือง 

(6) กิจกรรมการให้ความรู้และกิจกรรมด้านการตลาด 

ในกรณีท่ีลกูค้าไม่คุ้นเคยกบับริการเสริมต่าง ๆ บริษัทได้จดักิจกรรมให้ความรู้แก่ลกูค้าเก่ียวกับบริการใหม่ ๆ และวิธีการใช้บริการ

อย่างต่อเน่ือง รวมทัง้ยังมีทีมงานด้านบริการเสริม (VAS Genius) ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ลูกค้าประจําอยู่ทุกศูนย์บริการเพ่ือ

แนะนําบริการท่ีเหมาะสมกบัลกูค้าอีกด้วย 

บริษัทยงัคงพฒันาและนําเสนอเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพ่ือปรับปรุงคณุภาพในการให้บริการเสริมอย่างตอ่เน่ือง รวมทัง้ลดอปุสรรคในการ

ใช้งานบริการเสริมด้านข้อมูลโดยกําหนดอัตราค่าบริการท่ีเหมาะสมและจูงใจ และร่วมงานอย่างใกล้ชิดกับพันธมิตรผู้พัฒนา 

Content และแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ และพันธมิตรผู้ จัดจําหน่ายโทรศัพท์สมาร์ทโฟน รวมทัง้จัดกิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจแก่

ผู้ใช้บริการเสริมอย่างตอ่เน่ือง 

(ง) บริการระหว่างประเทศ 

บริการระหว่างประเทศ ได้แก่ บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศท่ีให้ลูกค้าของบริษัทสามารถโทรออกต่างประเทศโดยตรงผ่าน

โทรศพัท์เคลื่อนท่ีและบริการข้ามแดนอตัโนมติั (International Roaming) ซึ่งบริษัทให้บริการแก่ลกูค้าของบริษัทเม่ือเดินทางออก

นอกประเทศ (Outbound) และแก่ผู้ เดินทางมายงัประเทศไทยและเช่ือมโยงโครงข่ายกบับริษัท (Inbound) 

ทัง้นี ้ลกูค้าของบริษัทท่ีโทรออกไปยงัตา่งประเทศผ่านโครงขา่ยของ กสท หรือทีโอที บริษัทจะรวมคา่ใช้บริการของ กสท ไว้ในใบเรียก

เก็บค่าบริการของลกูค้าระบบรายเดือนท่ีใช้บริการผ่านโครงข่ายของ กสท เพ่ืออํานวยความสะดวกให้แก่ลกูค้าของบริษัทมากยิ่งขึน้ 
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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 2555 บริการดงักลา่วครอบคลมุพืน้ท่ีให้บริการทัง้หมด 159 ประเทศ 

รายได้จากการให้บริการข้ามแดนอตัโนมติัสําหรับลกูค้าท่ีเดินทางออกนอกประเทศและผู้ เดินทางมายงัประเทศไทยนบัเป็นหนึ่งใน

บริการท่ีบริษัทให้ความสําคัญ ทัง้นี ้ปัจจัยหลกัท่ีมีผลกระทบต่อการเติบโตของรายได้จากการให้บริการข้ามแดนอตัโนมัติคือการ

ขยายตวัของธุรกิจท่องเที่ยวนอกเหนือจากสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ 

  สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 

  2553 2554 2555 

รายได้จากการให้บริการข้ามแดนอตัโนมติั (ล้านบาท)  2,580 2,106 2,285 

รายได้จากการให้บริการข้ามแดนอตัโนมติั คิดเป็นร้อยละของรายได้รวม

จากการให้บริการ 

 3.8 2.9 2.9 

ในสภาวะปกติช่วงไตรมาสที่ 2 และไตรมาสท่ี 3 ถือเป็นช่วงนอกฤดกูาลท่องเท่ียวของประเทศไทย รายได้จากการให้บริการข้ามแดน

อตัโนมติัในรอบระยะเวลาดงักล่าวจึงต่ํากว่าในช่วงไตรมาสที่ 1 และ ไตรมาสท่ี 4 โดยในปี 2555 สดัส่วนรายได้ในส่วนนีใ้นปี 2555 

ทรงตวัจากปีก่อนที่ร้อยะ 2.9 ของรายได้รวมจากการให้บริการ  

บริษัทให้บริการแพ็คเกจ Daily Data Roaming ให้ลกูค้าได้ใช้บริการข้อมลูในต่างประเทศใน 50 ประเทศยอดฮิตทัว่โลก ทัง้ในยโุรป 

อเมริกา เอเชีย ออสเตรเลีย ตะวนัออกกลาง และแอฟริกา เพ่ือตอบสนองรูปแบบการใช้งานด้านข้อมลูของลกูค้าสมาร์ทโฟน โดยมี

จํานวนวนัให้เลือกใช้ได้ตามความต้องการ คือ แพ็คเกจแบบ 1 วนั 3 วนั และ 7 วนั นอกจากนี ้บริษัทยงัมี SMS Roaming ให้ลกูค้า

สามารถส่งข้อความข้ามแดนในอตัราเดียวจากต่างประเทศ โดยในปี 2555 บริษัทได้เพ่ิมบริการ WiFi Roaming ท่ีรองรับการใช้งาน

อินเทอร์เน็ตแบบไม่จํากัดในต่างประเทศกว่า 7 แสนจุด อาทิ สนามบิน โรงแรม ร้านค้า และศูนย์การค้าชัน้นําต่าง ๆ ใน 117 

ประเทศทัว่โลก 

(จ) การให้บริการอนิเทอร์เน็ต 

บจก. ดีแทค เนทเวอร์ค ได้รับอนญุาตให้ประกอบกิจการให้บริการอินเทอร์เน็ตจากคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ และ

ได้เร่ิมให้บริการอินเทอร์เน็ตในรูปแบบของการให้บริการอนิเทอร์เน็ตความเร็วสงูแบบ Dedicated Broadband Internet Access แก่

กลุ่มลูกค้าประเภทองค์กร ตัง้แต่วันที่ 1 ตุลาคม 2552 ด้วยการเช่ือมต่อวงจรเฉพาะลูกค้าแต่ละราย (Dedicated Access) ผ่าน

โครงข่ายวงจรเช่า (Ethernet) 

ในการให้บริการอินเทอร์เน็ตของ บจก. ดีแทค เนทเวอร์ค นัน้ บจก. ดีแทค เนทเวอร์ค ได้เช่ือมต่อตรงกบั Internet Gateway ของผู้

ให้บริการ Internet Gateway รายใหญ่ของประเทศไทย รวมทัง้เช่ือมตอ่ตรงกบั International Internet Gateway และผู้ให้บริการ IP 

Transit ชัน้นําในตา่งประเทศ เพ่ือให้ผู้ ใช้บริการของ บจก. ดีแทค เนทเวอร์ค สามารถรับ-สง่ข้อมลูอินเทอร์เน็ตทัง้ในประเทศ และไป

ยังประเทศปลายทางต่าง ๆ ทั่วโลก ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว พร้อมกันนี ้บจก. ดีแทค เนทเวอร์ค ยังได้นําเสนอบริการด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) ให้กบัผู้ใช้บริการควบคูไ่ปด้วย ดงันี ้

- บริการเพ่ิมความปลอดภยัการใช้งานอินเทอร์เน็ต (Security Solution) อาทิ Firewall, Anti-virus และ Anti-SPAM 
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- บริการด้านอีเมลเพ่ือติดตอ่ธุรกิจ (Business Email Solution) 

- บริการเพ่ือการจัดเก็บข้อมูลการใช้งานอินเทอร์เน็ตเพ่ือรองรับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิด

เก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 (Log Management Solution) 

- บริการปิดกัน้เว็บไซต์ท่ีไม่เหมาะสม (Web blocking/ URL Filtering Solution) เป็นต้น 

(ฉ) 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 ้

• 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 

(ช) การให้บริการลูกค้า 

การให้บริการแก่ลกูค้าของบริษัทเป็นปัจจยัสําคญัประการหนึ่งท่ีทําให้บริษัทแตกต่างจากคู่แข่งขนั ดงันัน้ ปรัชญาองค์กรของบริษัท

จึงเน้นในเร่ืองการให้บริการท่ีเป็นมิตร ดูแลใส่ใจ และให้บริการสอดคล้องกับความต้องการของลกูค้า ซึ่งเป็นการตอกยํา้ถึงความ

ตัง้ใจของบริษัทท่ีจะให้บริการอนัเป็นเลิศและมอบประสบการณ์ท่ีดีที่สดุแก่ลกูค้า โดยบริษัทมุ่งพฒันาการให้บริการแก่ลกูค้าผ่าน

ช่องทางตา่ง ๆ อย่างตอ่เน่ือง ดงันี ้

(1) Call Center 
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมี Call Center 3 แห่ง ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี

พนกังานให้บริการลกูค้าทางโทรศพัท์ประมาณ 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 

บริษัทตระหนกัถึงความสาํคญัอย่างยิ่งต่อเป้าหมายการให้บริการท่ีดีเยี่ยมแก่ลกูค้าจงึได้นํากลยทุธ์การให้บริการลกูค้าเป็นกลุม่ย่อย

มาปรับใช้ โดยจดัแบ่งพนกังานให้บริการออกเป็นกลุ่มเพ่ือให้บริการและสร้างความสมัพนัธ์กบัลกูค้าในแต่ละกลุ่มและรองรับความ

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 

นอกจากนี ้บริษัทยงัได้พฒันาระบบโทรศพัท์อตัโนมติั (Interactive Voice Response System) ซึง่จะทําให้ผู้ใช้บริการท่ีติดตอ่มายงั 

Call Center สามารถทํารายการบางประเภทได้ด้วยตนเองจากระบบอัตโนมัติท่ีได้ตัง้ไว้โดยไม่ต้องผ่านพนักงาน เช่น การตัง้ค่า

โทรศพัท์เพ่ือใช้บริการ 3G หรือ EDGE และการสมคัรบริการเสริมต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง นอกจากนี ้บริษัทยงัมีบริการสํารวจความพงึ

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

ความสะดวกให้กบัลกูค้าในการใช้บริการ Call Center มากยิ่งขึน้ ทัง้นี ้บริษัทยงัอยู่ระหวา่งการพฒันาบริการใหม่ ๆ เพ่ิมขึน้อีกอย่าง

ตอ่เน่ือง ซึง่จะเน้นการให้บริการที่ทําให้ลกูค้าใช้บริการได้อย่างสะดวกและมีคณุภาพมากยิ่งขึน้ 

(2) สํานกังานบริการ (Service Hall) 

ในปี 2555 ดีแทคนํากลยุทธ์ลกูค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centricity) สร้างแนวคิดศูนย์บริการรูปแบบใหม่ ปรับมาตรฐานทุก

ร้านให้สร้างประสบการณ์ท่ีดีกบัลกูค้าอย่างเท่าเทียมกนั  ศนูย์บริการดีแทคได้ปรับเปลี่ยนและลงทนุครัง้ใหญ่โดยนําความต้องการ

ของลกูค้ากลุ่มเป้าหมายมาเป็นโจทย์ในการออกแบบบริการต่าง ๆ ตามแนวคิด Customer Centricity แนวคิดใหม่ท่ีมีคณุภาพเป็น

มาตรฐานเดียวกนั ซึง่สดุท้ายดีแทคได้จดัรูปแบบร้านเป็น 3 รูปแบบคือ ดีแทคฮอลล์ ดีแทคเซ็นเตอร์ และดีแทคเอ็กซ์เพรส 

วิธีการหลกั ๆ ที่บริษัทใช้ในการนําเสนอสินค้าและบริการของทกุร้านให้เป็นแบบเดียวกนัมี 2 วิธีการคือ การขายและบริการแบบครบ

วงจร (Sales & Service Integration) ซึ่งมีมุมท่ีลูกค้าจะได้ทดลองใช้งานและเลือกซือ้สมาร์ทโฟนและอุปกรณ์ต่าง ๆ มีบริการ

แนะนําการใช้งานเคร่ืองและเลือกแพ็กเกจท่ีเหมาะสม บริการหลงัการขายรวมถึงบริการพืน้ฐานต่าง ๆ และการจดัข้อเสนอตาม

ความต้องการลกูค้าแตล่ะกลุม่ท่ีมาใช้บริการภายในศนูย์ฯ (Segmentation) ซึง่ให้บริการโดยพนกังานที่ได้รับการอบรมให้มีความรู้ที่

จะสามารถแนะนําการใช้งานและลือกแพ็กเกจท่ีเหมาะสมได้ 

สําหรับลกูค้าท่ีต้องการใช้เวลาพิจารณาด้วยตวัเอง เราเพ่ิมเติมมมุบริการแบบ DIY (Do It Yourself) ในร้านระดบัดีแทคฮอลล์ท่ีจะ

ให้ลกูค้าได้เลือกชมมือถือ แท็บเล็ต โปรโมชัน่ข้อเสนอพิเศษและเลือกแพ็กเกจหรือบริการเสริมตามความต้องการ นบัเป็นเคร่ืองมือ

ช่วยตดัสินใจให้กบัลกูค้าก่อนที่จะเลือกใช้งานจริง 
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ศนูย์บริการดีแทครูปแบบใหม่เปิดตวัสาขาแรกกรกฎาคม 2555 เป็นต้นแบบการให้บริการครบวงจรทัง้การขายและบริการ พร้อมจดั

ข้อเสนอให้ตรงใจลกูค้าแต่ละกลุ่ม ซึ่งวางแผนจะเปิดให้บริการลกูค้าครบ 70 สาขาทัว่ประเทศภายในสิน้ปีนี ้และเปิดให้ครบ 300 

สาขาภายในปี 2557 นี ้

ด้วยแนวคิดศุนย์บริการรูปแบบใหม่นี ้ลกูค้าจะได้รับประโยชน์และความสะดวกในการใช้บริการอย่างครบวงจรในลกัษณะ One 

Stop Service ได้รับความสบายใจจากการให้คําแนะนําปรึกษา จําหน่าย และบริการหลงัการขายท่ีต่อเน่ืองเป็นระบบเดียวกันใน

รูปแบบ Sales & Service Integration มีประสบการณ์ท่ีดีมากยิ่งขึน้ (Better Experience) จากบรรยากาศและระบบบริการท่ี

พฒันาเพ่ือให้มีประสิทธิภาพตอบรับกบัความต้องการลกูค้าอย่างแท้จริง รวมทัง้ ได้รับข้อมลูในการช่วยตดัสินใจจากการจดัข้อเสนอ

ท่ีแบ่งตามลกัษณะการใช้งานในเซ็กเม้นต์ (Segment) ต่าง ๆ เหนือสิ่งอื่นใด รูปแบบใหม่ของศูนย์บริการนีจ้ะก่อให้เกิดความรู้สึก

และความผกูพนัท่ีดีระหวา่งดแทคกบัลกูค้า และสร้างความแตกตา่งในธุรกิจให้กบัเราในระยะยาวด้วย 

บริการตา่ง ๆ ที่สํานกังานบริการจดัเตรียมไว้สําหรับลกูค้า อาทิ 

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

เปลี่ยนโปรโมชั่น เปิดหรือระงบัการโทรศพัท์ทางไกลระหว่างประเทศ เปลี่ยนช่ือผู้จดทะเบียนใช้บริการ โอนเลขหมาย ขอซิม

การ์ดใหม่ สมคัรบริการเสริม และกิจกรรมสร้างความสมัพนัธ์กบัลกูค้า เป็นต้น 

• ‘Segment Wall’ เพ่ือแสดงเคร่ืองโทรศพัท์และแพ็กเกจตา่งๆ ท่ีเหมาะสมกบักลุม่ลกูค้าแตล่ะกลุม่ 

• 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  

อนึ่ง หลงัจากการปรับภาพลกัษณ์ตราสินค้าสําหรับบริการในระบบเติมเงินมาเป็น “แฮปปี”้ ตัง้แต่ปี 2546 บริษัทได้ทยอยเปิดตัว

บริการใจดีออกมาอย่างต่อเน่ือง ได้แก่ “ใจดีให้ยืม” บริการเติมเงินฉุกเฉินเม่ือเงินใกล้หมด “ใจดีแปลให้” บริการแปลภาษาไทย/

องักฤษเพ่ือการสนทนาในชีวิตประจําวนั “ใจดีแจ้งเครือข่าย” บริการเสียงแจ้งให้ลกูค้าทราบหากเลขหมายปลายทางอยู่ในเครือข่าย
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ของบริษัท “ใจดีให้โอน” บริการโอนค่าโทรคงเหลือในระบบเติมเงินให้เลขหมายอื่นในระบบเติมเงินของบริษัท “ใจดีแจกวนั” บริการ

เพ่ิมจํานวนวนั “ใจดีฉกุเฉิน” บริการสง่ข้อความสัน้ให้หมายเลขปลายทางโทรกลบั “ใจดีโทรผิดไม่คิดตงัค์” คืนคา่โทรให้เม่ือโทรผิดไป

ทกุเครือข่าย และ “ใจดีเจ้าบญุทุ่ม” ให้เลขหมายท่ีกําหนดโทรหาลกูค้าฟรี โดยลกูค้าเป็นผู้จ่ายค่าโทรให้ ทัง้นี ้บริษัทจะยงัคงพฒันา

นวตักรรมด้าน CRM เพ่ือรักษาและพฒันาความสมัพนัธ์ท่ีดีกบักลุม่ลกูค้าอย่างตอ่เน่ือง 

(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) การจําหน่ายผ่านสํานกังานบริการลกูค้าสาขายอ่ย (เดิมคือร้านดีแทค)  

(2) การจําหน่ายผ่านตวัแทนจําหน่ายประจําเขต ซึง่จะเป็นผู้ช่วยกระจายสินค้าให้ร้านค้าตวัแทนจําหน่าย 

(3) การจําหน่ายผ่านร้านค้าปลีกท่ีมีเครือข่าย (Chain Store)  

(4) การจําหน่ายโดยบริษัทไปยงัลกูค้าโดยตรง  

ทัง้นี ้การจําหน่ายในช่องทางที่ 1-3 จะกระทําผ่านยดีู ซึง่เป็นบริษัทร่วมของบริษัท (โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 25 ของจํานวนหุ้นท่ีได้

จําหน่ายแล้วทัง้หมดของยดีู) สว่นช่องทางที่ 4 บริษัทจะทําการจําหน่ายโดยตรงให้กบัลกูค้า  
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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 

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 

  2553 2554 2555 

จํานวนสถานีฐาน (แห่ง)  10,112 10,488 10,713 

ณ สิน้ปี 2555 บริษัทมีจํานวนสถานีฐานทัง้หมด 10,713 สถานีทั่วประเทศ เพ่ิมขึน้ 225 สถานี เพ่ิมขึน้มากเม่ือเทียบกับจํานวน

สถานีฐานใหม่ในปีก่อน ซึ่งเกิดจากความต้องการในการใช้เทคโนโลยีรูปแบบใหม่ โดยเฉพาะบริการด้านข้อมลู ทัง้นี ้บริษัทยงัคง

มุ่งเน้นการลงทนุเพ่ือพฒันาคณุภาพของสญัญาณและการให้บริการมากขึน้อีกด้วย เช่น การยกระดบัเครือข่ายทัง้หมด การขยาย

พืน้ท่ีการให้บริการ 3G บนคลื่นความถ่ี 850 เมกะเฮิร์ตซ์ การลงทุนในการปรับปรุงตรวจสอบคุณภาพของโครงข่ายและคุณภาพ

สญัญาณ ซึง่ครอบคลมุถึงเสียงสญัญาณท่ีชดัเจน สายไม่หลดุ หรือโทรออกไม่ได้ สามารถรองรับความต้องการใช้บริการด้านข้อมลู 

และสามารถรองรับสญัญาณในช่วงเวลาท่ีมีการใช้งานสงูได้ บริษัทมุ่งมัน่ท่ีจะริเร่ิมนวตักรรมด้านโครงข่ายเพ่ือการบริการท่ีดีและ
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เหนือกว่าคู่แข่งเพ่ือให้ลูกค้าเกิดความพอใจสูงสุดเสมอ โดยตัง้แต่ปี 2552 บริษัทลงทุนในระบบ dsmart ซึ่งเป็นระบบเฝ้าระวัง 

จดัการเครือข่ายที่ช่วยเพ่ิมขีดความสามารถในการตรวจสอบหาท่ีมาของปัญหาและแก้ไขได้รวดเร็วมากขึน้ รวมทัง้ปรับปรุงพฒันา

ระบบ 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 2555 บริษัทมีส่วนแบ่งทาง

การตลาดของรายได้ประมาณร้อยละ 31 โดยแนวโน้มการเพ่ิมขึน้ของส่วนแบ่งทางการตลาดของรายได้เป็นผลมาจากการนําเสนอ

บริการท่ีมีคณุภาพ ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ 

นอกจากนี ้สมาร์ทโฟนกําลงัได้รับความนิยมและมีอตัราการใช้งานที่เติบโตอย่างรวดเร็ว อีกทัง้ ราคาเฉลี่ยของสมาร์ทโฟนในตลาดมี

อตัราท่ีลดลง ทําให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสมาร์ทโฟนรวมทัง้บริการอินเทอร์เน็ตผ่านสมาร์ทโฟนได้ง่ายมากยิ่งขึน้ ส่งผลให้ปริมาณ

การใช้งานและรายได้จากการให้บริการด้านข้อมูลเติมโตขึน้อย่างก้าวกระโดด ซึ่งในปี 2556 นี ้บจก. ดีแทค เนทเวอร์ค จะเปิด

ให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนที่บนคลื่นความถ่ี 2.1 GHz ซึง่เป็นคลื่นความถ่ีมาตรฐานสําหรับการให้บริการ HSPA ซึง่นอกจากนีจ้ะเป็น

การส่งเสริมให้กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการให้บริการด้านข้อมลูมายิ่งขึน้แล้ว ยงัจะช่วยส่งเสริมธุรกิจการขายเคร่ืองสมาร์ทโฟนของ

บริษัทให้เพ่ิมมากขึน้ด้วยเช่นกนั 

ในส่วนของจํานวนผู้ ใช้บริการของบริษัท ในปี 2555 บริษัทมีจํานวนผู้ ใช้บริการเพ่ิมขึน้สุทธิอยู่ที่ 2,091,287 ราย และมียอด

ผู้ใช้บริการรวม ทัง้สิน้ 25,307,795 ราย มีส่วนแบง่ทางการตลาดของจํานวนผู้ใช้บริการโทรศพัท์เคลื่อนที่ประมาณร้อยละ 30 และมี

สว่นแบง่ทางการตลาดของรายได้จากการให้บริการรวมของบริษัทประมาณร้อยละ 31 
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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 

(ล้านเลขหมาย) 

 

หมายเหตุ 

(1) คําจํากดัความของจํานวนผู้ใช้บริการที่บริษัทใช้เป็นคําจํากดัความที่อ้างอิงกบัหลกัปฏิบติัที่ใช้ในตา่งประเทศ อนึ่ง ตัง้แตปี่ 2550 บริษัทได้

เปล่ียนคําจํากดัความของจํานวนผู้ใช้บริการของระบบเติมเงินใหม่เพื่อให้สะท้อนตวัเลขจํานวนผู้ใช้บริการที่มีการใช้งานจริง จากรวมทุก
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เลขหมายที่ยงัอยู่ในระยะเวลา 45 วนัหลงัจากสิน้สดุ Validity ตามอายทุี่กําหนดไว้ของซิมการ์ด เป็นรวมทกุเลขหมายที่ยงั Active อยู่ โดย

ไม่รวมเลขหมายที่ไม่ได้ใช้งานเกิน 90 วนั แม้วา่ยงัคงมี Validity ตามอายทุี่กําหนดไว้ของซิมการ์ดก็ตาม 

ตลาดโทรศพัท์เคลื่อนท่ีของประเทศไทยนบัวา่มีการเติบโตอย่างตอ่เน่ืองเป็นอย่างมากในช่วง 3-4 ปีท่ีผ่านมา โดยมีอตัราผู้ใช้บริการ

โทรศพัท์เคลื่อนที่ตอ่จํานวนประชากร (Penetration Rate) ขยายตวัเพ่ิมขึน้จากประมาณร้อยละ 94 ในปี 2551 เป็นประมาณร้อยละ 

99 ในปี 2552 ประมาณร้อยละ 107 ในปี 2553 ประมาณร้อยละ 120 ในปี 2554 และประมาณร้อยละ 137 ในปี 2555 บริษัทเช่ือวา่

ตลาดโทรศพัท์เคลื่อนท่ีจะยงัคงขยายตวัตอ่ไปทัง้ในด้านรายได้และจํานวนผู้ใช้บริการแตใ่นอตัราท่ีลดลงจากในอดีตที่ผ่านมา 

Penetration Rate ในประเทศไทย 

 

แหล่งข้อมูล ประมาณการของบริษัท 

ณ สิน้ปี 2555 บริษัทมียอดผู้ใช้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีประมาณ 25.3 ล้านราย เพ่ิมขึน้จากจํานวน 23.2 ล้านราย ในปี 2554 หรือ

คิดเป็นอตัราการเติบโตร้อยละ 9.0 โดยมียอดผู้ใช้บริการระบบเติมเงินประมาณ 22.5 ล้านราย หรือคิดเป็นร้อยละ 88.9 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 ซึง่เพ่ิมขึน้เลก็น้อยเป็น 219 บาทในปี 2555 สําหรับรายได้เฉลี่ยตอ่เลขหมายตอ่เดือนของลกูค้าระบบรายเดือนลดลงจาก 953 

บาทในปี 2548 เป็น 809 บาทในปี 2549 แต่จากการนําค่าเช่ือมต่อโครงข่ายเข้ามารวมในการคํานวณ ทําให้รายได้เฉลี่ยต่อเลข

หมายต่อเดือนของลูกค้าระบบรายเดือนเพ่ิมขึน้เป็น 823 บาทในปี 2550 ลดลงเป็น 711 บาท และ 658 ในปี 2551 และปี 2552 

จากนัน้เพ่ิมขึน้เป็น 677 บาท ในปี 2553 และ 692 บาท ในปี 2554 แตไ่ด้ปรับตวัเพ่ิมขึน้เป็น 715 บาทในปี 2555 จากรายได้บริการ

เสริม โดยเฉพาะอินเทอร์เน็ตบนโทรศพัท์เคลื่อนท่ี ดงันัน้ รายได้เฉลี่ยต่อเลขหมายต่อเดือนของทัง้สองระบบ (Blended ARPU) จึง

ลดลงจาก 406 บาทในปี 2548 เป็น 356 บาทในปี 2549 ก่อนจะเพ่ิมขึน้เป็น 374 บาทในปี 2550 ลดลงเป็น 309 บาทในปี 2551 

และเป็น 266 บาทในปี 2554 โดยรายได้เฉลี่ยต่อเลขหมายของทัง้สองระบบปัจจุบนั ณ สิน้ปี 2555 เพ่ิมขึน้เล็กน้อยเป็น 270 บาท 

ซึ่งสาเหตุที่ ARPU ลดลงจากภาพรวมในปี 2548 เน่ืองมาจากการนําเสนอรายการส่งเสริมการขายรูปแบบใหม่ในรูปแบบบุฟเฟ่ต์

หรือแบบ Per Call โดยรายการส่งเสริมการขายรูปแบบนีไ้ด้จํากัดค่าใช้จ่ายที่ลูกค้าต้องชําระต่อเดือนทําให้ไม่เกิดความสมัพันธ์

ระหว่างปริมาณการใช้งานโทรศพัท์ของลกูค้าและรายได้ท่ีบริษัทได้รับจากลกูค้ารายนัน้ ๆ และสาเหตุที่ ARPU เพ่ิมขึน้ในปี 2550 

เน่ืองมาจากการรวมค่าเช่ือมต่อโครงข่ายเข้าไปในการคํานวณ ซึ่งถ้าหากไม่รวมค่าเช่ือมต่อโครงข่ายแล้ว ARPU จะลดลงอย่าง
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ต่อเน่ือง โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการเพ่ิมขึน้ของจํานวนผู้ ใช้บริการท่ีใช้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีมากกว่าหนึ่งเลขหมายและสภาวะ

เศรษฐกิจท่ีไม่เอือ้อํานวยท่ีเร่ิมส่งผลตัง้แต่ปลายปี 2551 อย่างไรก็ดี อตัรา ARPU มีแนวโน้มเพ่ิมขึน้เล็กน้อยในปี 2555 จากกระแส

ความนิยมในเครือข่ายสงัคมออนไลน์ทําให้มีรายได้จากบริการอินเทอร์เน็ตบนโทรศพัท์เคลื่อนที่เพ่ิมสงูขึน้ 

จากภาวะการแข่งขนัดงักลา่วข้างต้น รวมถึงสภาวะเศรษฐกิจที่ไม่เอือ้อํานวย บริษัทต้องเผชิญกบัความท้าทายในการรักษาสว่นแบ่ง

ทางการตลาด โดยเน้นความคุ้มคา่ในการใช้บริการด้านเสียง ด้านข้อมลู การพฒันาคณุภาพโครงข่าย และการขยายช่องทางการจดั

จําหน่าย 

บริษัทมีความมุ่งมัน่ท่ีจะเป็นผู้ นําทางนวตักรรม ซึ่งรวมถึงความหลากหลาย คุณภาพของสินค้า การบริการในด้านต่าง ๆ และการ

พฒันาศกัยภาพของเครือข่ายให้มีคณุภาพและครอบคลมุทัว่ประเทศ 

4.2.2 กลยุทธ์หลักของบริษัท 

บริษัทให้ความสําคญักบัการเติบโตของรายได้และสดัส่วนการขยายตวัของตลาด และบรรลผุลตามท่ีได้ตัง้เป้าหมายไว้ด้วยกลยทุธ์

หลกัดงัตอ่ไปนี ้

• 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 
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• โครงสร้างองค์กรที่มีประสิทธิภาพ 

บริษัทเช่ือมัน่และตระหนกัถึงความสําคญัของการมีโครงสร้างองค์กรท่ีมีประสิทธิภาพ อนัจะช่วยส่งเสริมและสนบัสนนุการดําเนิน

ธุรกิจของบริษัทให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจท่ีบริษัทได้ตัง้ไว้ จุดเด่นประการหนึ่งขององค์กรของบริษัทคือความพร้อมท่ีจะ

เปลี่ยนแปลงและมีทัศนคติในเชิงบวกเพ่ือให้สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงท่ีเป็นไปอย่างรวดเร็วและการแข่งขันที่รุนแรงใน

ตลาด ปัจจบุนั บริษัทได้ปรับโครงสร้างองค์กรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจดัการ การพฒันาปรับปรุง และการประสานงาน

ระหวา่งหน่วยงานให้สอดคล้องกบัตลาดและสภาวะการแข่งขนัท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยแบง่ฝ่ายงานหลกัออกเป็น 7 

กลุม่ รายงานตรงตอ่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดงันี ้

(1) กลุ่มพาณิชย์ รับผิดชอบการจําหน่ายและการจัดจําหน่าย รวมทัง้การแนะนําผลิตภณัฑ์ใหม่และรายการส่งเสริมการขาย 

บริการเสริมตา่ง ๆ และกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัการให้บริการในระบบเติมเงินและระบบรายเดือน 

(2) กลุ่มลูกค้า รับผิดชอบการบริการหลงัการขาย ซึ่งประกอบด้วยการบริการลกูค้า ดีแทคช็อป ศูนย์บริการลูกค้า 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 รับผิดชอบการรักษาความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัหน่วยงานภายนอก 

4.2.3 แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรม 

การประมลูใบอนญุาต 3G บนคลื่นความถ่ี 2.1 กิกะเฮิร์ตซ์ได้ดําเนินการแล้วเสร็จในปี 2555 ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนของอตุสาหกรรม

โทรคมนาคมไทยจากระบบสญัญาสมัปทานเป็นระบบใบอนญุาต ซึง่ไม่เพียงแตจ่ะก่อให้เกิดความเท่าเทียมกนัในการแข่งขนั บริการ 

3G เต็มรูปแบบบนคลื่นความถ่ี 2.1 กิกะเฮิร์ตซ์จะยิ่งเร่งการเติบโตของตลาดอินเทอร์เน็ตไร้สาย ซึ่งผลจากการเติบโตครัง้นีจ้ะช่วย

กระตุ้นเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ เม่ือสมาร์ทโฟนมีราคาลดลงประกอบกบัความนิยมของแอปพลิเคชัน่เครือข่ายสงัคมออนไลน์

ที่ยงัเติบโตตอ่เน่ือง ดีแทคคาดวา่การใช้งานอินเทอร์เน็ตไร้สายและรายได้จากบริการข้อมลูจะยิ่งเติบโตสงูขึน้ในปี 2556 

นโยบายของภาครัฐท่ีมีแผนจะกระตุ้นการใช้จ่ายภายในประเทศและการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) จะมีส่วนช่วย

ส่งเสริมโอกาสของประเทศให้เติบโตยิ่งขึน้ ทัง้นี ้บริษัทได้วางแผนงานเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง โดยพัฒนาระบบสารสนเทศ 

ระบบ call center ระบบการบริหารจัดการ Device Supply Chain ช่องทางการจัดจําหน่าย และได้ปรับโครงสร้างองค์กร

เตรียมพร้อมเข้าสูย่คุ 3G  

ในปี 2556 ดีแทคจะยงัคงยึดปรัชญา ลกูค้าคือศนูย์กลาง (Customer Centricity) เพ่ือมอบประสบการณ์ที่ดีที่สดุและสร้างความพึง

พอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า และเพ่ือสอดรับกับความต้องการด้านข้อมูลที่เพ่ิมสูงขึน้ เราจะเร่งสร้างเคร่ือข่ายท่ีดีท่ีสุดและคาดว่าจะ

สามารถให้บริการ 3G บนคลื่นความถ่ี 2.1 กิกะเฮิร์ตซ์ได้ในไตรมาส 2 ของปี 2556  

นอกจากกลยุทธ์เพ่ือสร้างความเติบโตในปัจจุบนั บริษัทได้วางแผนขยายธุรกิจใหม่ เช่น การให้บริการทางการเงินและการพฒันา

แอปพลิเคชัน่ท่ีตอบสนองการใช้งานตา่งๆ บนเครือข่าย 3G อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ตระหนกัถึงหลกัความสมดลุระหวา่งการผลกัดนั

การเติบโตทางธุรกิจและการสร้างผลการดําเนินงานทางการเงินที่แขง็แกร่ง โดยจะยดึหลกัการดําเนินมาตรการการควบคมุคา่ใช้จ่าย

ภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 
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4.2.4 การกาํกบัดูแลการประกอบกจิการโทรคมนาคมในประเทศไทย 

ในปัจจบุนั การประกอบกิจการโทรคมนาคมอยู่ภายใต้กฎหมายหลกัสองฉบบั ได้แก่ พรบ. องค์กรจดัสรรคลื่นความถ่ี และ พรบ.การ

ประกอบกิจการโทรคมนาคม 

(ก) การกาํกบัดูแลการประกอบกจิการโทรคมนาคมภายใต้กฎหมายเดมิ 

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

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) การกาํกับดูแลการประกอบกจิการโทรคมนาคมภายใต้กฎหมายใหม่ 

(1) การแข่งขนัโดยเสรีและเป็นธรรม 

จดุเปลี่ยนแปลงท่ีสําคญัต่อการกํากบัดแูลการประกอบกิจการโทรคมนาคมในประเทศไทยได้แก่การตรา พรบ. องค์กรจดัสรรคลื่น

ความถ่ี พ.ศ. 2543 และ พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม ซึ่งโดยผลของกฎหมายใหม่ทัง้สองฉบบัดงักล่าว สิทธิและอํานาจ

ผกูขาดของทีโอที และ กสท ที่เคยมีอยู่ตามกฎหมายเดิม (กล่าวคือ พรบ. องค์การโทรศพัท์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2497 และ พรบ. 

การสื่อสารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2519 ตามลําดับ) ได้ถูกยกเลิก และกฎหมายใหม่ทัง้สองฉบับได้บัญญัติให้ผู้ประกอบกิจการ

โทรคมนาคมทกุรายต้องแข่งขนักนัโดยเสรีและเป็นธรรม 

พรบ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ี พ.ศ. 2553 กําหนดให้จัดตัง้ กสทช. เพ่ือทําหน้าท่ีในการจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับดูแลการ

ประกอบกิจการวิทยกุระจายเสียง วิทยโุทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม  ซึง่ กสทช. ได้มีการจดัตัง้ขึน้เม่ือวนัที่ 7 ตลุาคม 2554  

พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม เป็นกฎหมายอีกฉบบัหนึ่งที่กําหนดกรอบเง่ือนไขต่าง ๆ ในการประกอบกิจการโทรคมนาคม 

รวมถึงเง่ือนไขการประกอบกิจการโทรคมนาคมของผู้ประกอบการท่ีให้บริการอยู่ก่อนแล้วก่อนการประกาศใช้ พรบ. การประกอบ

กิจการโทรคมนาคม เง่ือนไขในการออกใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคม หลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการใช้และเช่ือมต่อโครงข่าย

โทรคมนาคม และการคุ้มครองผู้ใช้บริการ โดย กสทช. จะเป็นองค์กรที่มีอํานาจหน้าที่รับผิดชอบในการบงัคบัใช้ พรบ. การประกอบ

กิจการโทรคมนาคม รวมทัง้กําหนดกฎระเบียบท่ีออกภายใต้ พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์สาธารณะ ที่ผ่าน

มา กสทช. ได้ออกประกาศและกฎระเบียบต่าง ๆ หลายฉบบั รวมถึงกฎระเบียบเก่ียวกบัการใช้และเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม

และเง่ือนไขในการออกใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ทัง้นี ้กสทช. ได้ออกใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมหลาย

ประเภทให้แก่ผู้ประกอบการแล้วหลายราย 

(ค) กสทช. 

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

สาระสําคญัโดยสงัเขปได้ ดงันี ้
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• จดัทําแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถ่ี ตารางกําหนดคลื่นความถ่ีแห่งชาติ แผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม แผนความถ่ีวิทย ุ

และแผนเลขหมายโทรคมนาคม 

• กําหนดการจดัสรรคลื่นความถ่ีท่ีใช้ในกิจการโทรคมนาคม 

• 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 กําหนดให้บคุคลท่ีเป็นคูส่ญัญากบัทีโอทีหรือ กสท ซึง่ให้บริการโทรคมนาคม

อยู่ก่อนวนัท่ี พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม มีผลใช้บงัคบั ยงัคงมีสิทธิประกอบกิจการโทรคมนาคมตามขอบเขตและสิทธิท่ี

มีอยู่เดิมตามสญัญาจนกวา่การอนญุาตหรือสญัญาดงักล่าวจะสิน้สดุลง ดงันัน้ บริษัทในฐานะคู่สญัญาร่วมการงานจงึมีสิทธิในการ

ประกอบกิจการโทรคมนาคมตามสญัญาร่วมการงานได้โดยไม่ต้องได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ทัง้นี ้จนกว่า

สญัญาร่วมการงานจะสิน้สดุลง  

(2) ผู้ประกอบการใหม่ 

ภายใต้ พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม บุคคลใดท่ีประสงค์จะประกอบกิจการโทรคมนาคมนอกเหนือจากการให้บริการ

โทรคมนาคมที่มีอยู่เดิมตามมาตรา 80 แห่ง พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม จะต้องขอรับใบอนญุาตจาก กสทช. 

พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม กําหนดให้มีใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 3 แบบ ดงันี ้

• ใบอนญุาตแบบท่ีหนึ่ง ได้แก่ ใบอนญุาตสําหรับผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ประสงค์จะประกอบกิจการโทรคมนาคม แตไ่ม่

มีโครงข่ายเป็นของตนเอง และเป็นกิจการท่ี กสทช. เห็นว่ามีลกัษณะสมควรให้มีการบริการได้โดยเสรี โดย กสทช. จะออก

ใบอนญุาตให้ผู้ขอรับใบอนญุาตทกุรายท่ีมีคณุสมบติัครบถ้วน 



บริษัท โทเท่ิล แอค็เซ็ส คอมมนิูเคชัน่ จํากดั (มหาชน)  สว่นที่ 1 บริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์ 

ข้อ 4 การประกอบธุรกิจของแตล่ะสายผลติภณัฑ์ 

 

หน้า 50 

• ใบอนญุาตแบบท่ีสอง ได้แก่ ใบอนญุาตสําหรับผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมท่ีประสงค์จะให้บริการด้านโทรคมนาคมจํากัด

เฉพาะกลุม่บคุคล หรือเป็นการประกอบกิจการโทรคมนาคมท่ีไม่มีผลกระทบโดยนยัสําคญัตอ่การแข่งขนัโดยเสรีและเป็นธรรม

หรือต่อประโยชน์สาธารณะและผู้บริโภค โดย กสทช. จะออกใบอนญุาตให้กบัผู้ขอรับใบอนญุาตหากผู้ขอรับใบอนญุาตนัน้ได้

ปฏิบติัถกูต้องครบถ้วนตามหลกัเกณฑ์ท่ี กสทช. กําหนด และ 

• ใบอนุญาตแบบท่ีสาม ได้แก่ ใบอนุญาตสําหรับผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมท่ีมีโครงข่ายเป็นของตนเองและเป็นกิจการ

โทรคมนาคมท่ีมีวตัถปุระสงค์ในการให้บริการแก่บคุคลทัว่ไปจํานวนมาก หรือเป็นการให้บริการท่ีอาจมีผลกระทบโดยนยัสาํคญั

ต่อการแข่งขนัโดยเสรีและเป็นธรรม หรืออาจกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ หรือมีเหตุจําเป็นต่อการคุ้มครองผู้บริโภคเป็น

พิเศษ กสทช. มีดลุพินิจในการพิจารณาออกใบอนญุาตให้กบัผู้ขอรับใบอนญุาต 

ปัจจุบัน บริษัทย่อยของบริษัท (กล่าวคือ บจก. ดีแทค เนทเวอร์ค) ได้รับใบอนุญาตที่สําคญัจาก กสทช. กล่าวคือ (ก) ใบอนุญาต

แบบท่ีสามในการให้บริการโทรศพัท์ระหว่างประเทศ (ข) ใบอนุญาตแบบท่ีหนึ่งในการให้บริการอินเตอร์เน็ต และล่าสดุเม่ือเดือน

ธนัวาคม 2555 ได้รับ (ค) ใบอนญุาตแบบที่สามเพ่ิมเติมซึง่เป็นใบอนญุาตสําหรับใช้คลื่นความถ่ีสําหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่

สากล (International Mobile Telecommunication - IMT) ย่าน 2.1 GHz เพ่ือใช้ประกอบกิจการให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ี  

เม่ือเดือนธันวาคม 2555 กสทช. ได้มีประกาศ กสทช. เร่ือง ค่าธรรมเนียมใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคม กําหนดให้ผู้ รับ

ใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมทกุแบบ (ไม่รวมผู้ รับสมัปทาน เช่น บริษัท) มีหน้าท่ีต้องชําระค่าธรรมเนียมใบอนญุาตตาม

อตัราขัน้บนัไดท่ี กสทช. กําหนด ในอตัราท่ีเท่ากัน โดยมีอตัราสงูสดุท่ีร้อยละ 1.5 ของรายได้จากการประกอบกิจการโทรคมนาคม

ตามใบอนญุาต โดยบริษัทย่อยของบริษัทที่ได้รับใบอนญุาตมีหน้าท่ีต้องชําระคา่ธรรมเนียมใบอนญุาตตามประกาศนี ้

(จ) การจัดสรรคล่ืนความถ่ี 

เดิมกรมไปรษณีย์โทรเลขเป็นหน่วยงานของรัฐท่ีมีอํานาจในการจัดสรรและบริหารคลื่นความถ่ี ต่อมาเม่ือมีการประกาศใช้ พรบ. 

องค์กรจดัสรรคลื่นความถ่ี พ.ศ. 2543 กสทช. เป็นผู้ มีอํานาจในการจดัสรรและบริหารคลื่นความถ่ีโทรคมนาคมแตผู่้ เดียว 

เม่ือวนัที่ 3 เมษายน 2555 กสทช. ได้ออกประกาศ กสทช. เร่ือง แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถ่ี (พ.ศ. 2555) แผนแม่บทกิจการ

กระจายเสียง และกิจการโทรทศัน์ ฉบบัท่ี 1 (พ.ศ. 2555 - 2559) และแผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม ฉบบัท่ี 1 (พ.ศ. 2555 - 2559) 

ซึ่งประกาศลงราชกิจจานุเบกษาเม่ือวันท่ี 4 เมษายน 2555 แล้ว และ กสทช. ได้มีประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการ

อนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีสําหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนท่ีสากล (International Mobile Telecommunication - IMT) ย่าน 2.1 

GHz พ.ศ. 2555 และได้จดัการประมลูคลื่นความถ่ีตามประกาศนีข้ึน้ในเดือน ตลุาคม 2555 ซึง่ในเดือนธันวาคม 2555 บจก. ดีแทค 

เนทเวอร์ค ซึง่เป็นหนึง่ในผู้ชนะการประมลูคลื่นความถ่ีก็ได้รับใบอนญุาตให้ใช้คลื่นความถ่ีสําหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล 

(International Mobile Telecommunication - IMT) ย่าน 2.1 GHz เพ่ือใช้สําหรับการประกอบกิจการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่

ตอ่ไป 

(ฉ) การกาํหนดอัตราค่าบริการและการควบคุมราคา 

กสทช. มีอํานาจหน้าท่ีในการกําหนดโครงสร้างอตัราคา่ธรรมเนียมและโครงสร้างอตัราค่าบริการในกิจการโทรคมนาคม รวมถึงอตัรา

คา่ใช้และเช่ือมตอ่โครงข่ายโทรคมนาคม โดยคํานงึถงึประโยชน์สาธารณะเป็นสําคญั 

สําหรับโครงสร้างอตัราคา่ธรรมเนียมและโครงสร้างอตัราคา่บริการในกิจการโทรคมนาคม เม่ือวนัท่ี 28 กนัยายน 2549 กทช. ได้ออก

ประกาศ กทช. เร่ือง อัตราขัน้สูงของค่าบริการและการเรียกเก็บเงินค่าบริการล่วงหน้าในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2549 โดยผู้

ให้บริการโทรคมนาคม (รวมถึงบริษัท) ไม่มีสิทธิเรียกเก็บค่าบริการโทรคมนาคมนอกเหนือหรือเกินกว่าอัตราขัน้สูง เม่ือวันที่ 28 

มีนาคม 2555 กสทช. ได้ออกประกาศ กสทช. เร่ือง อตัราขัน้สงูของค่าบริการโทรคมนาคมสําหรับบริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีประเภท

เสียงภายในประเทศ พ.ศ. 2555 ซึ่งลงประกาศในราชกิจจานเุบกษา เม่ือวนัท่ี 3 เมษายน 2555 โดยประกาศฉบบัดงักล่าว กสทช. 

ห้ามมิให้บริษัท ซึง่ กสทช. ถือเป็น “ผู้ มีอํานาจเหนือตลาดอย่างมีนยัสําคญั” เรียกเก็บคา่บริการประเภทเสียงจากผู้ใช้บริการเกินกว่า 



บริษัท โทเท่ิล แอค็เซ็ส คอมมนิูเคชัน่ จํากดั (มหาชน)  สว่นที่ 1 บริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์ 

ข้อ 4 การประกอบธุรกิจของแตล่ะสายผลติภณัฑ์ 

 

หน้า 51 

99 สตางค์ต่อนาที ซึ่งบริษัทไม่เห็นชอบด้วยประกาศดงักล่าวของ กสทช. ท่ีใช้บงัคบักับผู้ ให้บริการเพียงบางราย จึงได้โต้แย้งเหตุ

ดงักลา่วตอ่ศาล ขณะนี ้คดีอยู่ระหวา่งการพิจารณาของศาล 

นอกจากนี ้กสทช. ได้กําหนดให้ผู้ รับใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมโดยใช้คลื่นความถ่ีย่าน 2.1 GHz ซึง่รวมถึงบริษัทย่อย 

(กล่าวคือ บจก. ดีแทค เนทเวอร์ค) ต้องลดอตัราค่าบริการลงโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละสิบห้าของอตัราค่าบริการเฉลี่ยของบริการ

ประเภทเสียง (Voice) และบริการที่ไม่ใช่ประเภทเสียง (Non-voice) ที่มีการให้บริการอยู่ในตลาด ณ วนัที่ได้รับใบอนญุาต ซึง่บริษัท

เห็นว่าเง่ือนไขเร่ืองการลดอตัราคา่บริการดงักล่าวยงัมีความไม่ชดัเจน ซึง่ บจก.ดีแทค เนทเวอร์ค และผู้ รับใบอนญุาตรายอื่นจะต้อง

ร่วมหารือกบั กสทช. เพ่ือทราบความชดัเจนต่อไป (โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในข้อ 2.1.2(ซ) – การกําหนดอตัราคา่บริการ

ขัน้สงูโดย กสทช.) 

(ช) ข้อกาํหนดเกี่ยวกับการใช้และเช่ือมต่อโครงข่าย (Access and Interconnection) 

พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม กําหนดให้การเรียกเก็บค่าตอบแทนการใช้หรือเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมต้องเป็นไป

อย่างสมเหตุสมผลและเป็นธรรมต่อผู้ รับใบอนญุาตท่ีมีโครงข่ายโทรคมนาคมและผู้ขอใช้หรือเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม และ

ต้องให้เท่าเทียมกนัในระหว่างผู้ขอใช้หรือเช่ือมตอ่โครงข่ายโทรคมนาคมทกุราย ปัจจบุนั กสทช. อยู่ระหวา่งการจดัทํามาตรฐานการ

คํานวณอตัราค่าตอบแทนการเช่ือมตอ่โครงข่ายโทรคมนาคม ซึง่หากมาตรฐานการคํานวณดงักล่าวมีผลใช้บงัคบั อาจส่งผลกระทบ

ตอ่อตัราคา่ตอบแทนการเช่ือมตอ่โครงข่ายโทรคมนาคมท่ีบริษัทเรียกเก็บจากผู้ประกอบการรายอื่นในปัจจบุนั 

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) 

นอกจากนี ้หลายปีท่ีผ่านมา ผู้ ประกอบการกิจการโทรคมนาคมและ กสทช. ต่างพยายามท่ีจะบังคับให้ผู้ ประกอบกิจการ

โทรคมนาคม เช่น บริษัท พิจารณาปรับลดอตัราค่าตอบแทนการใช้และเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม โดย กสทช. ได้กําหนดอตัรา

ค่าตอบแทนชั่วคราว (Termination Rate) ที่นาทีละ 0.50 บาท (จากปัจจุบัน 1 บาท) สําหรับใช้บังคับระหว่างผู้ประกอบกิจการ

โทรคมนาคมท่ีมีข้อพิพาทเร่ืองอัตราค่าตอบแทน ดังนัน้ จึงมีความเป็นไปได้ว่าอัตราค่าตอบแทนการใช้และเช่ือมต่อโครงข่าย

โทรคมนาคมนัน้อาจต้องมีการทบทวนและปรับลดลงในอนาคตอันใกล้ ซึ่งหากเป็นเช่นนัน้ก็อาจส่งผลกระทบต่อรายได้จากการ

ประกอบธุรกิจ กําไร และผลการดําเนินงานของบริษัท (โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในข้อ 2.1.2(ฌ) – ความเสี่ยงจากการลด

อตัราคา่ตอบแทนการเช่ือมตอ่โครงข่ายโทรคมนาคม) 

(ซ) กฎเกณฑ์เกี่ยวกบัการใช้เลขหมายโทรคมนาคม 

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

ประกาศฯ ดังกล่าว เฉพาะผู้ รับใบอนุญาตประเภทท่ี 3 (รวมถึงบริษัท) มีสิทธิขอรับการอนุญาตและการจัดสรรเลขหมาย

โทรคมนาคมจาก กสทช. และมีหน้าที่ต้องชําระคา่ธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคมในอตัรา 2 บาทตอ่เลขหมายตอ่เดือน 
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นอกจากนี ้ประกาศฯ ดงักล่าว ยงัได้กําหนดให้ผู้ ให้บริการโทรคมนาคมในลกัษณะท่ีเรียกเก็บเงินล่วงหน้า (Prepaid) มีหน้าท่ีต้อง

จดัเก็บข้อมลูและรายละเอยีดเก่ียวกบัผู้ใช้บริการ โดยมีรายละเอียดตามท่ีประกาศฯ กําหนด 

(ฌ) พันธะในการให้บริการโทรคมนาคมพืน้ฐานโดยทั่วถงึ (Universal Service Obligations) 

พรบ. องค์กรจดัสรรคลื่นความถ่ีและกํากบัการประกอบกิจการวิทยกุระจายเสียง วิทยโุทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 

ซึ่งมีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 20 ธันวาคม 2553 ได้กําหนดหน้าท่ีให้ กสทช. กําหนดมาตรการให้มีการกระจายบริการโทรคมนาคม

พืน้ฐานโดยทัว่ถึงและบริการเพ่ือสงัคม (USO) ซึ่งเม่ือเดือนพฤษภาคม 2555 กสทช. ได้ออกประกาศ กสทช. เร่ือง แผนการจดัให้มี

บริการโทรคมนาคมพืน้ฐานโดยทั่วถึงและบริการเพ่ือสังคม พ.ศ. 2555-2559 ซึ่งเป็นแผนระยะเวลา 5 ปี โดยกําหนดให้ผู้ รับ

ใบอนญุาตทกุราย (แต่ไม่รวมผู้ รับสมัปทาน เช่น บริษัท) ต้องจดัสรรเงินรายได้ภายหลงัหกัค่าใช้จ่ายบางประเภทให้แก่กองทนุวิจยั

และพฒันากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมเพ่ือประโยชน์สาธารณะในอตัราร้อยละ 3.75 ตอ่ปี 

บจก. ดีแทค เนทเวอร์ค ได้รับใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสามจาก กทช. เม่ือเดือนกุมภาพนัธ์ 2550 และได้เร่ิม

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

อตัราเดิมมาโดยตลอด อย่างไรก็ดีตามประกาศ กสทช. ฉบับใหม่ ได้ขยายขอบหน้าท่ีในการชําระค่า USO ให้ครอบคลมุถึงผู้ รับ

ใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีหนึง่ซึง่บริษัทย่อยอื่นของบริษัทก็อาจต้องมีภาระต้องชําระค่า USO ให้แก่ กสทช. ใน

อตัราร้อยละ 3.75 ตอ่ปีเช่นกนัหากรายได้ของบริษัทย่อยดงักลา่วนัน้ถึงเกณฑ์ที่ กสทช. กําหนด อย่างไรก็ตาม รายได้รวมของบริษัท

ย่อยดงักลา่วนัน้คิดเป็นจํานวนน้อยมากเม่ือเทียบกบัรายได้ของบริษัท 

(ญ) ข้อจาํกัดการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นต่างด้าวและการห้ามการกระทาํที่มีลักษณะเป็นการครอบงาํกจิการโดยคนต่าง
ด้าว 

ข้อจํากดัการถือหุ้นของคนต่างด้าวท่ีกําหนดโดยบทบญัญัติแห่งกฎหมายและสญัญาแต่ละฉบบัจะแตกต่างกนั การฝ่าฝืนข้อจํากดั

การถือหุ้นของคนต่างด้าวตามท่ีกําหนดโดยกฎหมายหรือสญัญาดงักล่าวอาจทําให้มีการยกเลิกใบอนญุาตที่บริษัทและบริษัทย่อย

ได้รับ หรือบอกเลิกสญัญาที่บริษัทเป็นคูส่ญัญา และ/หรืออาจเป็นผลให้บริษัทและบริษัทย่อยไม่สามารถประกอบกิจการได้อีกตอ่ไป 

ข้อจํากัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวและข้อห้ามการกระทําท่ีมีลกัษณะเป็นการครอบงํากิจการโดยคนต่างด้าวดังกล่าวข้างต้นนี ้

ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างมีนยัสําคญัต่อบริษัท (โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในข้อ 2.1.2(จ) ความเสี่ยงจากความไม่ชดัเจน

ของการใช้บังคับกฎหมายที่เก่ียวกับการถือหุ้นของนักลงทุนต่างด้าว และข้อ 2.1.2(ฉ) – การห้ามกระทําการท่ีมีลกัษณะเป็นการ

ครอบงํากิจการโดยคนตา่งด้าว) 

(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 

ที่ทํากบัต่างประเทศที่มีลกัษณะหรือเง่ือนไขที่ขดัหรือแย้งกบักฎหมาย หรืออาจก่อให้เกิดการผกูขาด หรือจํากดัการแข่งขนัอย่างไม่

เป็นธรรมต่อผู้ ใช้บริการ ดงันัน้ อํานาจการเข้าทําสญัญาของบริษัทอาจถกูจํากดัโดยกฎเกณฑ์ดงักล่าว (โปรดพิจารณารายละเอียด
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เพ่ิมเติมในข้อ 2.1.2(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 ซึง่มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัท่ี 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

ร้องเรียนและพิจารณาเร่ืองร้องเรียนเป็นไปตามประกาศ กทช. เร่ือง กระบวนการรับเร่ืองร้องเรียนและพิจารณาเร่ืองร้องเรียนของ

ผู้ใช้บริการ ซึง่ประกาศไว้เม่ือวนัที่ 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 มีผลใช้บงัคับ ยงัคงมีสิทธิประกอบกิจการ

โทรคมนาคมตามขอบเขตและสิทธิที่มีอยู่เดิมตามท่ีได้รับอนุญาต สมัปทาน หรือสญัญานัน้ต่อไป จนกว่าการอนุญาต สมัปทาน 

หรือสญัญาดงักลา่วจะสิน้สดุลง  

และมาตรา 80 แห่ง พรบ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ

โทรคมนาคม พ.ศ. 2553 กําหนดให้ กสทช. ตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญานัน้ ซึ่ง

ปัจจบุนั กสทช. ยงัมิได้ออกหลกัเกณฑ์ใด ๆ ในเร่ืองดงักลา่ว  
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(โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในข้อ 2.1.2(ข) – ผลของกฎหมายของสัญญาแก้ไขเพ่ิมเติมสัญญาร่วมการงาน และ

กระบวนการออกใบอนญุาตให้ใช้คลื่นความถ่ีย่าน 2.1 GHz ยงัไม่มีความชดัเจน) 

(ฑ) การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตจากบริการโทรคมนาคม 

เม่ือวนัท่ี 11 กมุภาพนัธ์ 2546 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้ผู้ประกอบกิจการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีหรือวิทยคุมนาคมระบบเซลลลูา่ร์

มีสิทธินําค่าภาษีสรรพสามิตท่ีผู้ประกอบกิจการได้ชําระแล้วตลอดทัง้ปี (ไม่รวมดอกเบีย้ ค่าปรับ หรือเงินเพ่ิมใด ๆ) มาหกัออกจาก

จํานวนเงินผลประโยชน์ตอบแทนท่ีผู้ประกอบกิจการต้องนําส่งแก่ กสท หรือทีโอทีตามสญัญาร่วมการงาน ซึ่งต่อมาบริษัทได้รับ

หนงัสือจาก กสท ลงวนัที่ 27 มีนาคม 2546 แจ้งให้บริษัทดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีดงักลา่ว  

อย่างไรก็ดี เม่ือวนัท่ี 23 มกราคม 2550 คณะรัฐมนตรีได้มีมติยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวโดยได้ยกเลิกสิทธิของผู้ ให้บริการ

โทรคมนาคมในการนําค่าภาษีสรรพสามิตท่ีจะต้องชําระให้แก่รัฐไปหกัออกจากผลประโยชน์ตอบแทนท่ีผู้ ให้บริการโทรคมนาคม

จะต้องนําส่งให้แก่ กสท หรือทีโอที ตามสญัญาร่วมการงาน และกระทรวงการคลงัได้ออกประกาศลดอตัราภาษีสรรพสามิตจาก

อัตราร้อยละ 10 เป็นอัตราร้อยละ 0 ตัง้แต่วันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2550 เพ่ือไม่ให้ผู้ ให้บริการโทรคมนาคมมีภาระทางการเงินเกิน

สมควร ทําให้ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมจึงไม่มีหน้าท่ีต้องเสียภาษีภาษีสรรพสามิตอีกต่อไป (โปรดพิจารณารายละเอียด

เพ่ิมเติมในข้อ 2.1.2(ญ) – ภาระต้นทนุของบริษัทและบริษัทในเครืออาจเปลี่ยนแปลงเน่ืองจากการจดัเก็บภาษีสรรพสามิต) 

(ฒ) สิทธิในการตัง้เสา เดนิท่อหรือสาย หรือตดิตัง้เคร่ืองอุปกรณ์โทรคมนาคม 

กสทช. ได้ออกประกาศ กทช. เร่ือง หลกัเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกบัการใช้สิทธิในการปักหรือตัง้เสาหรือเดินสาย 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  

กสทช. 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

หยดุการกระทําอนัเป็นการจํากดัการแข่งขนั หรือการบงัคบัให้แยกขายบริการ เป็นต้น  

เม่ือวันที่ 1 ตุลาคม 2553 กสทช. ได้แจ้งแก่บริษัทว่าบริษัทถือเป็นผู้ มีอํานาจเหนือตลาดอย่างมีนัยสําคัญทัง้ในตลาดค้าปลีก

โทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศ และตลาดบริการโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนท่ีภายในประเทศ โดยกําหนดให้บริษัทมีหน้าท่ีต้อง

ปฏิบติัตามมาตรการเฉพาะท่ี กสทช. จะประกาศกําหนด โดย กสทช. ได้ออกประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ

โทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เร่ือง อตัราขัน้สงูของค่าบริการโทรคมนาคมสําหรับบริการโทรศพัท์เคลื่อนที่ประเภทเสียง

ภายในประเทศ พ.ศ. 2555 กําหนดห้ามมิให้บริษัทเรียกเก็บค่าบริการประเภทเสียงจากผู้ ใช้บริการในอตัราเกินกว่า 99 สตางค์ต่อ

นาที อย่างไรก็ดี บริษัทไม่เห็นด้วยกบัคําสัง่ดงักลา่วของ กทช. และอยู่ในขัน้ตอนการโต้แย้งคําสัง่ดงักลา่ว 

(ด) บริการคงสิทธเิลขหมายโทรศัพท์เคล่ือนที่ 



บริษัท โทเท่ิล แอค็เซ็ส คอมมนิูเคชัน่ จํากดั (มหาชน)  สว่นที่ 1 บริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์ 

ข้อ 4 การประกอบธุรกิจของแตล่ะสายผลติภณัฑ์ 

 

หน้า 55 

กสทช. ได้ออกประกาศ กทช. เร่ือง หลกัเกณฑ์บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศพัท์เคลื่อนท่ี (Mobile Number Portability) ซึง่มีผลใช้

บงัคบัเม่ือวนัที่ 4 สิงหาคม 2552 กําหนดให้ผู้ ให้บริการต้องจดัให้มีบริการการคงสิทธิเลขหมายโทรศพัท์เคลื่อนที่ โดยร่วมกนัลงทนุ

จดัตัง้ศูนย์ให้บริการระบบสารสนเทศและฐานข้อมลูกลาง (Clearing House) เพ่ือทําหน้าท่ีในการบริหารและจดัการกระบวนการ

โอนย้ายผู้ ให้บริการโดยคงเลขหมายเดิมอย่างมีประสิทธิภาพ ขณะนี ้บริษัทได้เปิดให้มีบริการคงสิทธิเลขหมายโทรศพัท์เคลื่อนท่ี

เพ่ือให้ผู้ใช้บริการสามารถโอนย้ายผู้ให้บริการได้แล้ว 

(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 เทคโนโลย ี 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 ในปี 2555 บริษัทได้ดําเนินการปรับปรุงโครงข่ายทัง้หมด (Network Swap) เสร็จสิน้ โดยมี บจก. อีริคสนั 

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

โครงข่ายของบริษัทให้รองรับเทคโนโลยี 3G รวมถึงเทคโนโลยีใหม่ในอนาคต และเพ่ือตอบสนองต่อพฤติกรรมการใช้งานของลกูค้า

ด้านการรับส่งข้อมลูท่ีเพ่ิมขึน้อย่างรวดเร็วในช่วงท่ีผ่านมา ทัง้นี ้ตามความมุ่งหมายของบริษัทท่ีจะมอบประสบการณ์ท่ีดีที่สดุให้กบั

ลกูค้า 



บริษัท โทเท่ิล แอค็เซ็ส คอมมนิูเคชัน่ จํากดั (มหาชน)  สว่นที่ 1 บริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์ 
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4.3.2 ผู้พัฒนา Content  

ณ สิน้ปี 2555 บริษัทมีผู้พัฒนา Content รวมทัง้สิน้ประมาณ 194 ราย เช่น บจก. สามารถ มัลติมีเดีย บจก. ไอ.เอ็น.เอ็น. เรดิโอ 

บมจ. จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี โดยข้อมลูท่ีได้รับจากผู้พฒันาส่วนใหญ่ (มากกว่าร้อยละ 50) จะนํามาเพ่ือสนับสนุนการให้บริการดาวน์

โหลดเสียงเพลงรอสาย เสียงเรียกเข้า ข่าวด่วนรายวนั ดวงชะตาพยากรณ์ และผลกีฬา โดยบริษัทจะเป็นผู้ เก็บรายได้จากผู้ ใช้และ

นํามาแบง่ให้กบัผู้พฒันา Content ตามท่ีได้ตกลงกนั  

4.3.3 การจัดหาเลขหมายโทรคมนาคม 

ในการจดัหาเลขหมายโทรคมนาคม บริษัทจะต้องยื่นคําขอรับการจดัสรรเลขหมายโทรคมนาคมตอ่ กสทช. ตามประกาศ กทช. เร่ือง 

หลกัเกณฑ์การจดัสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. 2551 

ภายหลงัจากท่ีบริษัทได้รับการจดัสรรเลขหมายโทรคมนาคมจาก กสทช. บริษัทมีหน้าที่ต้องแจ้งให้ผู้ รับใบอนญุาตรายอื่นทราบถึง

เลขหมายโทรคมนาคมท่ีได้รับการจดัสรรจาก กสทช. เพ่ือให้ผู้ รับใบอนุญาตรายอื่นดําเนินการให้เลขหมายโทรคมนาคมสามารถ

ติดตอ่กนัได้ในทกุโครงข่าย  

นอกจากนี ้บริษัทมีหน้าท่ีต้องชําระคา่ธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคมเป็นรายเดือนในอตัรา 2 บาทตอ่เลขหมาย  

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 

การจดัจําหน่ายโทรศพัท์เคลื่อนท่ีเร่ิมมีสดัส่วนสําคญัของรายได้หลกัของบริษัท ทัง้ยงัเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ ใช้บริการ

และสนบัสนนุบริการโทรศพัท์เคลื่อนที่ซึง่เป็นบริการหลกัของบริษัท และเพ่ือรองรับความนิยมในสมาร์ทโฟนและแท็ปเล็ทที่ยงัเติบโต

ต่อเน่ือง ดีแทคได้ทําสัญญาเป็นพันธมิตรทางธุรกิจแต่เพียงผู้ เดียวในประเทศไทยกับ Brightstar ผู้ จัดจําหน่ายอุปกรณ์

โทรศพัท์ไร้สายรายใหญ่ท่ีสดุของโลก เพ่ือเสริมความสามารถในการบริหารจัดการ Device Supply Chain แบบครบวงจรให้ดีขึน้ 

นอกจากนี ้ในปี 2555 ดีแทคได้ปรับเปลี่ยนการตกแต่งศนูย์บริการดีแทคครัง้ใหญ่ เพ่ือตอบสนองความต้องการในส่วนของอปุกรณ์

โทรศทัพ์เคลื่อนที่ที่เพ่ิมสงูขึน้และเพ่ือมอบประสบการณ์บริการท่ีดีขึน้ให้กบัผู้ใช้บริการ  

4.3.7 ความสามารถของโครงข่ายในการให้บริการลูกค้า  

บริษัทให้ความสําคัญกับคุณภาพของการบริการโดยเฉพาะความสามารถในการรองรับจํานวนลูกค้าของระบบโครงข่าย

โทรศัพท์เคลื่อนท่ี ซึ่งขึน้อยู่กับความสามารถและความชํานาญในการบริหารระบบโครงข่ายให้สามารถให้บริการได้อย่างเต็ม

ประสิทธิภาพ โดยบริษัทมีหน่วยงานท่ีดําเนินการวางแผน จดัหา และติดตัง้อปุกรณ์โครงข่ายโทรศพัท์เคลื่อนท่ีของบริษัทเพ่ือขยาย

ความสามารถในการรองรับจํานวนผู้ใช้บริการและขยายพืน้ท่ีการให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีให้มากขึน้  

4.4 งานที่ยังไม่ส่งมอบ 

- ไม่มี - 

4.5 ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม  

- ไม่มี - 



บริษัท โทเท่ิล แอค็เซ็ส คอมมนิูเคชัน่ จํากดั (มหาชน) สว่นที่ 1 บริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์ 
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5 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกจิ 

บริษัทมีทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจจําแนกได้เป็น 2 ประเภทหลกั ได้แก ่

รายละเอียดสินทรัพย์ ลักษณะกรรมสิทธิ์ 
มูลค่าสุทธิ ณ วนัที่  
31 ธันวาคม 2555  

(ล้านบาท) 

ทรัพย์สินประเภทที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ เป็นเจ้าของ 5,449.6 

ทรัพย์สินประเภทสิทธิการใช้อปุกรณ์ เป็นเจ้าของสิทธิ 56,452.8 

รวม  56,458.3 

5.1 ทรัพย์สินประเภทที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ 

รายละเอียดสินทรัพย์ถาวรหลกัของบริษัทและบริษัทย่อย ทัง้นี ้สินทรัพย์ดงักลา่วไม่มีภาระผกูพนัใด ๆ 

รายละเอียดสินทรัพย์ 
อายุการ 
ใช้งาน 

ขนาด  ที่ตัง้ 
ลักษณะ

กรรมสิทธิ์ 

มูลค่าสุทธิ ณ วนัที่ 
31 ธันวาคม 2555 

(ล้านบาท) 

ที่ดิน - 365.85 ไร่ กรุงเทพ / 

ปริมณฑล 

เป็นเจ้าของ 1,029.3 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 5-40 ปี - กรุงเทพ / 

ปริมณฑล 

เป็นเจ้าของ 743.9 

สว่นปรับปรุงอาคารสํานกังานเช่า 5-20 ปี - - เป็นเจ้าของ 667.3 

สิทธิการใช้อปุกรณ์ในการดําเนินงาน

สนบัสนนุการให้บริการวิทยคุมนาคมระบบ

เซลลลูา่ร์ 

อายทุี่เหลือของ

สมัปทานและ 10 ปี 

- - เป็นเจ้าของ 1,149.1 

สว่นปรับปรุงอาคารสถานีรับสง่สญัญาณ 20 ปี - - เป็นเจ้าของ 67.7 

สินทรัพย์ถาวรอื่น 3 และ 5 ปี - - เป็นเจ้าของ 1,792.4 

รวม     5,449.6 

ทรัพย์สินของบริษัท 

ปัจจุบนับริษัทมีที่ดินและอาคารพาณิชย์ คิดเป็นมลูค่ารวมประมาณ 1,773.1 ล้านบาท (ณ สิน้ปี 2555) โดยส่วนใหญ่ใช้เป็นพืน้ท่ี

สําหรับการติดตัง้สถานีฐาน นอกจากนี ้สญัญาร่วมการงานระหว่างบริษัทกบั กสท อนญุาตให้บริษัทใช้พืน้ท่ีของ กสท ในการติดตัง้

สถานีฐาน โดยมีค่าตอบแทนในบางกรณีตามท่ีกําหนดไว้ในสญัญาร่วมการงาน ทัง้นี ้พืน้ท่ีบางส่วนท่ีบริษัทใช้ในการติดตัง้สถานี

ฐานได้มีการโอนไปยงั บจก. ไปรษณีย์ไทย เน่ืองจากการแปลงสภาพของ กสท เป็นบริษัทมหาชนจํากดั 

ณ สิน้ปี 2555 บริษัทมีการเช่าอาคารที่สําคญัสรุปรายละเอียดได้ดงันี ้

ลักษณะ/สถานที่ตัง้ ผู้ให้เช่า 
พืน้ที่  

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

ระยะเวลาการเช่า 

อาคารคลงัสินค้านวนคร บริษัท ไทยพลอิสระ จํากดั 

(บริษัทที่ไม่เก่ียวข้องกนั) 

11,109.6 ตรม. 100 ปี 2555 ถึง ปี 2556 



บริษัท โทเท่ิล แอค็เซ็ส คอมมนูิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) สว่นที่ 1 บริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์ 
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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 2555 สิทธิการเช่ามีมลูคา่ตามบญัชีสทุธิเท่ากบั 32.4 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 2555 สิทธิการใช้อปุกรณ์รอ

ตดับญัชี (สทุธิ) ตามงบการเงินรวมของบริษัทมีมลูคา่ประมาณ 56,452.8 ล้านบาท 

5.3 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

บริษัทมีสินทรัพย์ไม่มีตวัตนได้แก่เคร่ืองหมายบริการต่าง ๆ ซึ่งมีอาย ุ10 ปี นับแต่วนัท่ีได้จดทะเบียนต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

กระทรวงพาณิชย์ โดย ณ สิน้ปี 2555 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 2555 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 จนกระทั่งเม่ือวนัที่ 17 พฤษภาคม 2549 กทช. ได้ออกประกาศ กทช. ว่าด้วยการใช้และเช่ือมต่อโครงข่าย

โทรคมนาคม (Interconnection Charge) ซึ่งกําหนดให้ผู้ รับใบอนญุาตท่ีมีโครงข่ายโทรคมนาคมทกุราย ต้องให้ผู้ รับใบอนญุาตท่ีมี

โครงข่ายโทรคมนาคมรายอื่นเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมกบัโครงข่ายของตนตามท่ีมีการร้องขอ และให้ผู้ ให้เช่ือมต่อโครงข่ายมี

สิทธิท่ีจะเรียกเก็บคา่ตอบแทนการเช่ือมตอ่โครงข่าย (Interconnection Charge) ในอตัราที่สะท้อนต้นทนุ  

ภายหลงัจากท่ีประกาศดังกล่าวใช้บงัคับ เม่ือวนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2549 บริษัทได้ระงบัการชําระค่าเช่ือมโยงโครงข่าย (Access 

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

โอทีทราบว่าบริษัทจะชําระเป็นค่าเช่ือมต่อโครงข่าย (Interconnection Charge) แทน แต่ทีโอทีโต้แย้งสิทธิของบริษัทและปฏิเสธท่ี

จะรับชําระเงินค่าเช่ือมต่อโครงข่าย (Interconnection Charge) โดยเม่ือวันที่ 9 พฤษภาคม 2554 ทีโอทีได้ยื่นคําฟ้องต่อศาล

ปกครองเรียกร้องให้ กสท และบริษัทร่วมกนัรับผิดชําระคา่เช่ือมโยงโครงข่าย (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) ตัง้แต่วนัท่ี 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) มาหกัออกจากจํานวนเงินผลประโยชน์ตอบแทนท่ีบริษัท

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

สรรพสามิตท่ีได้ชําระให้แก่รัฐมาหกัออกจากผลประโยชน์ตอบแทนท่ีบริษัทต้องนําสง่ให้แก ่กสท ตามสญัญาร่วมการงานแตอ่ย่างใด 

คณะอนุญาโตตุลาการได้มีคําชีข้าด ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2555 ให้บริษัทชนะคดีและยกคําเสนอข้อพิพาทของ กสท ทัง้หมด 
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อย่างไรก็ดี เม่ือวันที่ 31 สิงหาคม 2555 กสท ได้ยื่นคําร้องขอให้ศาลปกครองกลางเพิกถอนคําชีข้าดของคณะอนุญาโตตุลาการ

ดงักลา่ว ขณะนีค้ดีอยู่ระหวา่งการพิจารณาของศาลปกครอง 

6.1.3 ข้อพิพาทระหว่างบริษัทและ กสท เกี่ยวกับวิธีการคํานวณผลประโยชน์ตอบแทนอันเกิดจากรายได้ค่าเช่ือมต่อ
โครงข่ายโทรคมนาคม (Interconnection Charge) 

ในปี 2549 กสท ได้ยื่นข้อพิพาทต่ออนญุาโตตลุาการเก่ียวกบัการเรียกเก็บผลประโยชน์ตอบแทนเพ่ิมเติมสําหรับปีสมัปทานท่ี 11 ถึง

ปีสมัปทานท่ี 13 จากรายได้ค่า IC ท่ีบริษัทฯเรียกเก็บจากผู้ให้บริการรายอื่น อนัเน่ืองมาจากการท่ีบริษัทฯยินยอมให้ผู้ ให้บริการราย

อื่นสามารถเข้ามาใช้โครงข่ายโทรคมนาคมของบริษัทฯได้จํานวน 8 ล้านบาท ซึ่งต่อมาในปี 2553 กสท ได้ยื่นข้อพิพาทต่อ

อนญุาโตตลุาการเพ่ือเรียกให้บริษัทฯชําระผลประโยชน์ตอบแทนเพ่ิมเติมสําหรับปีสมัปทานท่ี 15 ในเร่ืองเดียวกนันีอ้ีกเป็นจํานวน 

4.4 ล้านบาท 

ในปี 2554 กสท ได้ยื่นคําเสนอข้อพิพาทต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการ เพ่ือเรียกร้องให้บริษัทฯชําระผลประโยชน์ตอบแทนเพ่ิมเติม

สําหรับรายได้คา่ IC ในปีสมัปทานท่ี 16 (16 กนัยายน 2549 - 15 กนัยายน 2550) ที่ขาดไปอีกเป็นจํานวนประมาณ 4,025 ล้านบาท 

พร้อมเบีย้ปรับอตัราร้อยละ 1.25 ตอ่เดือนของเงินที่ค้างชําระ เน่ืองจากบริษัทฯคํานวณผลประโยชน์ตอบแทนให้แก ่กสท โดยการหกั

กลบระหว่างรายได้ค่าเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมท่ีบริษัทฯได้รับจากผู้ประกอบการรายอื่นและรายจ่ายค่าเช่ือมต่อโครงข่าย

โทรคมนาคมท่ีบริษัทฯถูกผู้ประกอบการรายอื่นเรียกเก็บ แต่ กสท เรียกร้องให้บริษัทฯ ชําระผลประโยชน์ตอบแทนของรายได้ค่า

เช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมท่ีบริษัทฯได้รับจากผู้ ประกอบการรายอื่นทัง้หมดโดยไม่ให้นํารายจ่ายค่าเช่ือมต่อโครงข่าย

โทรคมนาคมท่ีบริษัทฯถกูผู้ประกอบการรายอื่นเรียกเก็บมาหกัออก 

ในปี 2555 กสท ได้ยื่นคําเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการเพ่ือเรียกร้องให้บริษัทฯชําระผลประโยชน์ตอบแทนเพ่ิมเติม

สําหรับรายได้ค่า IC สําหรับปีสมัปทานท่ี 17 เป็นจํานวน 3,859.85 ล้านบาท พร้อมเบีย้ปรับอตัราร้อยละ 1.25 ต่อเดือนของเงินที่

ค้างชําระ  

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯมิได้บันทึกผลประโยชน์ตอบแทนเพ่ิมเติมท่ี กสท เรียกเก็บข้างต้นไว้ในงบการเงิน เน่ืองจากท่ี

ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ และฝ่ายบริหารของบริษัทฯเห็นว่าบริษัทฯ ไม่มีหน้าท่ีต้องชําระผลประโยชน์ตอบแทนเพ่ิมเติมให้แก่ 

กสท ตามท่ี กสท เรียกร้อง ขณะนีข้้อพิพาทดงักลา่วอยู่ภายใต้กระบวนการทางอนญุาโตตลุาการ 
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7 โครงสร้างเงนิทุน 

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัท 

(ก) ข้อมูลเกี่ยวกบัหุ้น ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2555 

ทนุจดทะเบียน 4,744,161,260 บาท 

ทนุชําระแล้ว 4,735,622,000 บาท 

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

สิทธิการลงคะแนนเสียง 1 เสียง ตอ่ 1 หุ้น 

(ข) ข้อมูลเกี่ยวกบัหุ้นกู้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 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 (ข้อมลูการจดัอนัดบัเครดิตเม่ือเดือนพฤศจิกายน 2555) 

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

ณ วนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2555 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด ถือหุ้นสามัญของบริษัทจํานวน 315,740,978 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 

13.34 ของจํานวนหุ้นที่ออกและจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัท (หุ้นท่ีออกและจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทมีจํานวน 

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 

(ก) โครงสร้างผู้ถือหุ้น ณ วนัที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ 

(1) เทเลนอร์มีสัดส่วนการถือหุ้นที่ร้อยละ 42.6 (รวมสัดส่วนการถือหุ้นผ่าน CDP) ทัง้นี ้เทเลนอร์เป็นบริษัทย่อยของ Telenor ASA (ซึ่งมี

รัฐบาลนอร์เวย์ถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 50 เล็กน้อย) และในปี 2550 เทเลนอร์ร่วมกบั บจก. ไทย เทลโค โฮลดิง้ส์ และยูคอมได้แจ้งความ

เป็นกลุม่ไว้ในสว่นทีเ่ก่ียวกบัการถือหุ้นของตนในบริษัทตอ่สํานกังาน ก.ล.ต. แตปั่จจบุนัยคูอมมิได้ถือหุ้นในบริษัทแล้ว 

(2) รายช่ือผู้ ถือหุ้นและสดัสว่นการถือหุ้นใน บจก. ไทย เทลโค โฮลดิง้ส์ ณ วนัที่ 19 กรกฎาคม 2555 มีดงันี ้

บจก. บีซีทีเอ็น โฮลดิง้(4) ร้อยละ 51.00 

เทเลนอร์ เซ้าท์ อีสต์ เอเชีย อินเวสเม้นท์ พีทีอี ลิมิเต็ด ร้อยละ 49.00 

เทเลนอร์  ร้อยละ 0.00 

 ในปี 2550 บจก. ไทย เทลโค โฮลดิง้ส์ ร่วมกบัเทเลนอร์และยคูอมได้แจ้งความเป็นกลุ่มไว้ในส่วนที่เก่ียวกบัการถือหุ้นของตนในบริษัทต่อ

สํานกังาน ก.ล.ต. แตปั่จจบุนัยคูอมมิได้ถือหุ้นในบริษัทแล้ว 

(3) สดัสว่นการถือหุ้นของ CDP ไม่รวมหุ้นที่ถือโดยเทเลนอร์  

(4) รายช่ือผู้ ถือหุ้นและสดัสว่นการถือหุ้นใน บจก. บีซีทีเอ็น โฮลดิง้ ณ วนัที่ 17 กรกฎาคม 2555 มีดงันี ้

บจก. บีซีทีเอ็น อินโนเวชัน่(5) ร้อยละ 51.00 

เทเลนอร์ เซ้าท์ อีสต์ เอเชีย อินเวสเม้นท์ พีทีอี ลิมิเต็ด ร้อยละ 49.00 

เทเลนอร์ ร้อยละ 0.00 

 (5) รายช่ือผู้ ถือหุ้นและสดัสว่นการถือหุ้นใน บจก. บีซีทีเอ็น อินโนเวชัน่ ณ วนัที่ 16 กรกฎาคม 2555 มีดงันี ้

บจก. บีซีเอช โฮลดิง้(6) ร้อยละ 51.00 

เทเลนอร์ เซ้าท์ อีสต์ เอเชีย อินเวสเม้นท์ พีทีอี ลิมิเต็ด ร้อยละ 49.00 

เทเลนอร์ ร้อยละ 0.00 

(6) รายช่ือผู้ ถือหุ้นและสดัสว่นการถือหุ้นใน บจก. บีซีเอช โฮลดิง้ ณ วนัที่ 1 พฤศจิกายน 2555 มีดงันี ้

นายวิชยั เบญจรงคกลุ ร้อยละ 64.88 

นายบญุชยั เบญจรงคกลุ ร้อยละ 20.12 

นายสมชาย เบญจรงคกลุ ร้อยละ 15.00 

บจก. ไทย เทลโค 
โฮลดิง้ส์(2) 

บริษัท 

เทเลนอร์(1) ทีโอที กสท. ผู้ ถือหุ้นรายย่อย CDP(3) 

22.4% 42.6% 5.6% 0.1% 28.9% 0.4% 
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(ข) รายช่ือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 27 กุมภาพนัธ์ 2556(1) 

ลาํดับ ชื่อ จาํนวนหุ้น ร้อยละ 

1. บริษัท เทเลนอร์ เอเชีย พีทีอี แอลทีดี(2) 1,008,822,497 42.6 

2. บริษัท ไทย เทลโค โฮลดิง้ส์ จํากดั 531,001,300 22.4 

3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากดั 321,726,443 13.6 

4. บริษัท ทีโอที จํากดั (มหาชน 132,145,250 5.6 

5. State Street Bank Europe Limited 31,752,801 1.3 

6. ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั เพื่อผู้ฝาก 16,654,511 0.7 

7. สํานกังานประกนัสงัคม (2 กรณี)  14,188,400 0.6 

7. กรุงเทพประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) 11,620,000 0.5 

9. Chase Nominees Limited 15 11,540,400 0.5 

10. HSBC (Singapore) Nominees Pte Ltd 11,341,816 0.5 

หมายเหตุ 

(1) ข้อมลูจากบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั ณ วนัที่ 5 พฤศจิกายน 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 

(ค) รายช่ือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (ภายใต้ CDP) ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 

ลาํดับ ชื่อ จาํนวนหุ้น ร้อยละ 

1. Citibank Noms S'pore Pte Ltd 2,748,467 30.55 

2. Phillip Securities Pte Ltd 350,000 3.89 

3. Telenor Asia Pte Ltd 340,000 3.78 

4. Lam Hup Sum 316,016 3.51 

5. DBS Nominees Pte Ltd 297,590 3.31 

6. UOB Kay Hian Pte Ltd 205,000 2.28 

7. Chin Kee Choy 145,600 1.62 

8. Choo Seng Kwee 130,000 1.44 

9. United Overseas Bank Nominees 130,000 1.44 

10. HSBC (Singapore) Noms Pte Ltd 120,000 1.33 

ทัง้นี ้สดัสว่นการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นแตล่ะรายคํานวณจากหุ้นที่ถือภายใต้ CDP จํานวน 8,938,372 หุ้น 

7.3 นโยบายจ่ายเงนิปันผล 

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทคือบริษัทมีเป้าหมายจะจ่ายเงินปันผลไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80 ของกําไรสทุธิของบริษัท ขึน้อยู่กบั

ฐานะการเงินและโครงการประกอบธุรกิจของบริษัทในอนาคต ทัง้นี ้บริษัทมีเป้าหมายจะจ่ายเงินปันผลเป็นรายไตรมาส นอกจากนี ้

บริษัทมีเปา้หมายที่จะดําเนินธุรกิจด้วยโครงสร้างเงินทนุที่เอือ้ประโยชน์ตอ่กิจการของบริษัทมากท่ีสดุ 

คณะกรรมการบริษัทสามารถนําเสนอการประกาศจ่ายเงินปันผลประจําปีแต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นสามญั

ประจําปี สําหรับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล คณะกรรมการบริษัทอาจเห็นสมควรให้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหากเห็นว่า
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บริษัทสามารถดํารงเงินลงทุนหมุนเวียนท่ีใช้ในการดําเนินการได้อย่างเพียงพอภายหลังการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลนัน้ ซึ่ง

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่แจ้งให้ที่ประชมุผู้ 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 

เม่ือวันที่ 30 มีนาคม 2555 ท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2555 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานปี 

2554 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.38 บาท (หักภาษีและค่าใช้จ่ายอื่นใดตามท่ีกฎหมายกําหนด) โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผล

ดงักลา่วให้แกผู่้ ถือหุ้นแล้วเม่ือวนัที่ 27 เมษายน 2555 

วนัที่ 23 กรกฎาคม 2555 ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 3/2555 ได้มีมติอนมุติัการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอตัราหุ้นละ 

2.27 บาท (หกัภาษีและค่าใช้จ่ายอื่นใดตามท่ีกฎหมายกําหนด) จากกําไรสทุธิจากผลการดําเนินงาน 6 เดือนแรกของปี 2555 ของ

บริษัท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลดงักลา่วให้แก่ผู้ ถือหุ้นแล้วเม่ือวนัที่ 22 สิงหาคม 2555 

และเม่ือวนัที่ 19 ตุลาคม 2555 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 5/2555 ได้มีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอตัรา

หุ้นละ 1.13 บาท (หกัภาษีและค่าใช้จ่ายอื่นใดตามท่ีกฎหมายกําหนด) จากกําไรสทุธิจากผลการดําเนินงานของไตรมาสท่ี 3 ของปี 

2555 ของบริษัท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลดงักลา่วให้แก่ผู้ ถือหุ้นแล้วเม่ือวนัที่ 16 พฤศจิกายน 2555 
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8 การจัดการ 

8.1 โครงสร้างการจัดการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการสรรหา ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

กลุม่กลยทุธ์ กลุม่การเงินและบญัชี 

กลุม่ People กลุม่ลกูค้า กลุม่เทคโนโลย ี

กลุม่กิจการองค์กร 

กลุม่การตลาด 

คณะกรรมการธรรมาภิบาล 

คณะกรรมการกําหนด

คา่ตอบแทน 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
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โครงสร้างการจัดการของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ และฝ่ายบริหาร นอกจากนี ้ยังมีคณะกรรมการอื่น ๆ ในระดับบริหารอีก

หลายชดุเพ่ือทําหน้าท่ีควบคมุดแูลนโยบายภายในองค์กรเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสงูสดุในการดําเนินงาน ซึง่รวมถึง คณะกรรมการ

พิจารณาการลงทุน คณะกรรมการทรัพย์สินบริษัท คณะกรรมการคัดเลือกผู้ จําหน่าย คณะกรรมการตัดจําหน่ายสินค้าคงคลัง 

คณะกรรมการตรวจสอบมลูหนี ้คณะกรรมการสอบสวน คณะกรรมการบริหารจดัการความเสี่ยง และคณะกรรมการความปลอดภยั 

อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 

8.1.1 คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการทัง้หมด 12 ท่าน ดงันี ้

รายชื่อกรรมการ ตาํแหน่ง 

นายบญุชยั เบญจรงคกลุ ประธานกรรมการ 

นายซิคเว ่เบรคเก้ รองประธานกรรมการ 

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 

นางสาวธนัวดี วงศ์ธีรฤทธ์ิ(1) กรรมการ 

หมายเหตุ 

(1) นางสาวธันวดี วงศ์ธีรฤทธ์ิ เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการตามมติคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 1/2556 เมื่อวนัที่ 8 กมุภาพนัธ์ 2556 แทนนาย

สมพล จนัทร์ประเสริฐ ซึง่ลาออกจากการเป็นกรรมการเมื่อวนัที่ 8 กมุภาพนัธ์ 2556 

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

(4) นายลาส์ เอริค เทลแมนน์ โดยกรรมการสองในสีท่่านนีล้งลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราสําคญัของบริษัท 

อํานาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทกําหนดไว้โดยอ้างอิงกบั พรบ. บริษัทมหาชนจํากดั พรบ. หลกัทรัพย์ 

ข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อบงัคบัของบริษัท  

อํานาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทมีดงันี ้

(1) ปฏิบติัและรับผิดชอบหน้าท่ีของตนด้วยความระมดัระวงัและความซื่อสตัย์สจุริต โดยคํานึงถึงผลประโยชน์สงูสดุของบริษัท

และผู้ ถือหุ้น 

(2) มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการกิจการของบริษัท กําหนดกลยุทธ์และแผนการดําเนินธุรกิจระยะยาว จัดระบบ

โครงสร้างองค์กรที่เหมาะสม และกํากบัดแูลการดําเนินธุรกิจในแตล่ะวนั 

(3) กําหนดทิศทาง วิสยัทศัน์ มลูคา่ และความคาดหวงัในการเป็นผู้ นําของบริษัท 

(4) ตดัสินใจและในบางกรณีมอบอํานาจในการตดัสินใจให้บุคคลอื่น โดยเป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง วตัถุประสงค์ของ

บริษัท ข้อบงัคบัของบริษัท มติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น รวมถึงนโยบายการกํากบัดแูลกิจการของบริษัท 
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(5) ดําเนินการให้บริษัทปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์อันเป็นท่ียอมรับทั่วไปเก่ียวกับการกํากับดูแลและการควบคุมกิจการอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

(6) ให้ความเห็นชอบและควบคมุดแูลเปา้หมาย กลยทุธ์และแผนการดําเนินงาน รวมทัง้การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในเป้าหมายและ

กลยทุธ์และแผนการดําเนินงานดงักลา่ว 

(7) จดัให้มีรายงานการประกอบกิจการและการเงินของบริษัทซึง่ถกูต้องและครบถ้วน ให้แก่ผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุโดยทัว่ไป 

(8) ติดตามตรวจสอบการควบคมุภายในเก่ียวกบัการจดัทํารายงานทางการเงิน (Internal Control over Financial Reporting) 

อย่างเพียงพอ เพ่ือให้การกํากบัดแูลเป็นไปตามวตัถปุระสงค์ ข้อกําหนดทางกฎหมาย และนโยบายการกํากับดูแลกิจการ

ของบริษัท 

(9) ประเมินและหารือเก่ียวกับโครงสร้างทุนท่ีก่อให้เกิดประโยชย์สงูสดุ (Optimal Capital Structure) นโยบายเงินปันผล กล

ยทุธ์ในการจดัหาเงินทนุ และการจดัสดัสว่นเงินทนุที่เหมาะสม (Optimal Funding Composition) เป็นประจํา 

(10) พิจารณาและอนมุติัการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้เป็นครัง้คราว เม่ือเห็นว่าบริษัทมีกําไรสมควรพอท่ีจะทํา

เช่นนัน้ 

(11) มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการตรวจทานร่างงบดลุและบญัชีกําไรขาดทุนประจําปี ซึ่งจดัทําโดยคณะผู้บริหาร โดยตรวจทานให้

มัน่ใจวา่ งบดลุและบญัชีกําไรขาดทนุประจําปีจดัทําขึน้อย่างถกูต้องและครบถ้วน และสะท้อนสถานะทางการเงินของบริษัท

และผลประกอบการ ทัง้นี ้เพ่ือประโยชน์แก่ผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุทัว่ไป 

(12) จดัทํารายงานประจําปีร่วมกบัคณะผู้บริหาร 

(13) พิจารณากําหนดโครงสร้างการดําเนินกิจการโดยรวมของบริษัทและบริษัทย่อยหลกั 

(14) วางแผนเชิงรุกเพ่ือบริหารความเสี่ยงและจดัการกบัความเสี่ยงทางธุรกิจท่ีสําคญัของบริษัท โดยจะต้องพิจารณาความเสี่ยง

ด้านกลยทุธ์ การดําเนินกิจการ (ทางการเงินและอื่น ๆ) และทางกฎหมายเป็นสําคญั 

(15) ดําเนินการให้ธุรกรรมท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ของคณะผู้บริหาร คณะกรรมการ และผู้ ถือหุ้น รวมถึง

บุคคลที่เก่ียวข้องกับบุคคลดงักล่าวนัน้ ทําขึน้เช่นเดียวกับการทําธุรกรรมปกติกับบุคคลภายนอก (Arm’s Length Basis) 

ภายใต้เง่ือนไขทางการค้าปกติ และไม่มีผลกระทบตอ่ประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย 

(16) จัดให้บริษัทมีการควบคุมภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสม และจัดตัง้หน่วยตรวจสอบภายในเพ่ือติดตามตรวจสอบการ

ควบคุมภายในของบริษัท และรายงานความล้มเหลวหรือจุดอ่อนในการควบคุมต่าง ๆ ที่สําคัญ รวมถึงเสนอแนะวิธีการ

แก้ไข 

(17) จดัเตรียมวาระและความเห็นที่จะเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

(18) สรรหาผู้ ท่ีจะดํารงตําแหน่งกรรมการท่ีมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีเหมาะสมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของ

คณะกรรมการบริษัทและบริษัทย่อยหลกั 

(19) พิจารณาและเสนอคา่ตอบแทนของคณะกรรมการเพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติั 

(20) มีอํานาจแต่งตัง้ (และปลด) ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารของบริษัท ติดตามตรวจสอบและจดัให้มีการประเมินผลการปฏิบติั

หน้าท่ีของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารเป็นรายปี  

(21) ติดตามตรวจสอบให้มีการบริหารจดัการความเสี่ยงด้านความปลอดภยัและการปอ้งกนั บคุลากร ข้อมลู และสินทรัพย์อื่น ๆ 

ท่ีเหมาะสมและมีประสทิธิภาพ  
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(22) ดําเนินการให้บริษัทมีขัน้ตอนกระบวนการที่เพียงพอสําหรับการปอ้งกนัมิให้บริษัทเก่ียวพนักบัการทจุริต 

(23) จดัให้มีการประเมินผลงาน หน้าที่ และความสามารถในการปฏิบติัหน้าที่ของตน  

กรรมการอิสระ 

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

ชยัพฒัน์ และ (4) นางชนญัญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์ 

กรรมการอิสระดําเนินงานตามภาระหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีความเป็นอิสระจากผู้ ถือหุ้นรายใหญ่

และฝ่ายบริหารของบริษัท และมีคณุสมบติัครบถ้วนตามหลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนี ้ซึง่เป็นหลกัเกณฑ์ท่ีเข้มงวดกว่าที่สํานกังาน ก.ล.ต. 

และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด คือ 

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติ

บคุคลที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 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 ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับ

ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้งทาง

ผลประโยชน์ ทัง้นี ้ในกรณีท่ีผู้ ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่

กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จดัการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่ว

มาแล้วไม่น้อยกวา่ 2 ปีก่อนการแตง่ตัง้ 

(7) ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ ท่ี

เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท  

(8) ไม่มีลกัษณะอื่นใดที่ทําให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการดําเนินงานของบริษัท 
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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

ความรู้และประสบการณ์ด้านการเงินและการบญัชีเพียงพอที่จะทําหน้าท่ีในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงิน 

หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบมีดงันี ้

(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 รวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

(6) พิจารณาคดัเลือกและเสนอแตง่ตัง้บคุคลซึง่มีความเป็นอิสระเพ่ือทําหน้าท่ีเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท และเสนอคา่ตอบแทน

และเง่ือนไขการทํางานของบุคคลดงักล่าว รวมทัง้เข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่าง

น้อยปีละ 1 ครัง้ 

(7) สอบทานความเป็นอิสระของผู้สอบบญัชีของบริษัทเป็นรายปี 

(8) สอบทานขอบเขต ผลงาน ความคุ้มคา่ ความเป็นอิสระและความเท่ียงธรรมของผู้สอบบญัชีของบริษัท 

(9) สอบทานการจดัการให้มีช่องทางสําหรับพนกังานท่ีสามารถแจ้งเบาะแสเก่ียวกบัความผิดปรกติในเร่ืองรายงานทางการเงิน

หรือเร่ืองอื่น ๆ โดยการแจ้งดงักล่าวจะถกูเก็บเป็นความลบั รวมถึงการจัดให้มีการสืบสวนและติดตามผลในเร่ืองท่ีรับแจ้ง

อย่างเหมาะสม 

(10) สอบทานรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ธุรกรรมกบัผู้ มีส่วนได้เสีย หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตาม

กฎหมายและข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลกัทรัพย์สิงคโปร์ ทัง้นี ้เพ่ือให้มัน่ใจว่ารายการ

ดงักลา่วสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัท 
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(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) ปฏิบติัการอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

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 

(4) สอบทานเพ่ือให้มัน่ใจวา่การเปิดเผยคา่ตอบแทนทกุประเภทเป็นไปตามข้อกําหนดของกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

(5) รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกบัคา่ตอบแทนของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (รวมถึงค่าจ้าง เงินจงูใจ คา่ตอบแทนใน

รูปหุ้ น และสิทธิในการได้รับเงินเกษียณอายุหรือเงินชดเชย) ทัง้นี ้ตามนโยบายกําหนดค่าตอบแทน และพิจารณาว่า

องค์ประกอบของคา่ตอบแทนใดต้องได้รับการอนมุติัจากผู้ ถือหุ้นหรือไม่ 

(6) สอบทานสิทธิตามสญัญาท่ีประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารจะได้รับจากการยกเลิกสญัญาจ้าง และเงินที่จ่ายหรือเสนอว่าจะจ่าย 

เพ่ือพิจารณาวา่สมเหตสุมผลกบัสถานการณ์หรือไม่ 
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(7) เสนอรายงานการประชุมของคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนต่อคณะกรรมการบริษัทและรายงานการดําเนินงานของ

คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนและข้อเสนอแนะที่เหมาะสมตอ่คณะกรรมการบริษัท 

(8) จดัทํารายงานของคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนไว้ในรายงานประจําปีของบริษัท โดยเปิดเผยโครงสร้างและการปฏิบติั

หน้าท่ีของคณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 

(9) สอบทานเป็นประจําทกุปีและปรับปรุงกฎบตัรของคณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนเพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทอนมุติั 

(10) ปฏิบติัการอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

8.1.4 คณะกรรมการสรรหา 

คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วยกรรมการ 5 ท่าน ดงันี ้

รายชื่อกรรมการ ตาํแหน่ง 

นายสตีเฟ่น วดูรุฟ ฟอร์ดแฮม ประธานคณะกรรมการสรรหา 

นายจลุจิตต์ บณุยเกต ุ กรรมการสรรหา 

นายสนุทร โภคาชยัพฒัน์ กรรมการสรรหา 

นายลาส์ เอริค เทลแมนน์ กรรมการสรรหา 

นายมอร์เต็น เต็งส์ กรรมการสรรหา 

หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหามีดงันี ้

(1) ให้คําแนะนําเก่ียวกบัผู้ มีคณุสมบติัที่จะได้รับการเลือกตัง้ให้เป็นกรรมการของบริษัทและบริษัทย่อยหลกั 

(2) ให้คําแนะนําเก่ียวกบัผู้ มีคณุสมบติัท่ีจะได้รับการเลือกตัง้ให้เป็นประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

กลุม่การเงินและบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อยหลกั 

(3) พิจารณาโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการโดยพิจารณาจากความต้องการในปัจจบุนัและการพฒันาใน

อนาคตของบริษัท และให้คําแนะนําตอ่คณะกรรมการเก่ียวกบัการปรับเปลี่ยนตามท่ีเห็นวา่จําเป็น 

(4) ให้ความสําคัญกับการประเมินผลงานของตนเองของคณะกรรมการ และให้ข้อเสนอแนะการปรับปรุงแก้ไขตามท่ีเห็นว่า

จําเป็น 

(5) ตรวจสอบเพ่ือให้แน่ใจว่าได้มีการดําเนินการตามขัน้ตอนเพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้มีโอกาสเสนอช่ือผู้ มีคณุสมบติัเพ่ือดํารงตําแหน่ง

กรรมการ 

(6) ในการประเมินผู้ มีคุณสมบัติเพ่ือดํารงตําแหน่งคณะกรรมการทุกครัง้ จะต้องพิจารณาว่าผู้ มีคุณสมบัติดังกล่าวมี

ประสบการณ์ คณุสมบติั และความสามารถท่ีจําเป็นหรือไม่ 

(7) พิจารณาความจําเป็นในการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการตามวาระ 

(8) ชีแ้จงเหตผุลในการให้คําแนะนําของตน และแจ้งแถลงการออกเสียงคดัค้าน (หากมี) ไว้ในคําแนะนําดงักลา่วข้างต้น 

(9) ดําเนินการให้บริษัทปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องกบัการแตง่ตัง้และคณุสมบติัของคณะกรรมการ 

(10) กําหนดหลกัเกณฑ์ในการรับช่วงตําแหน่งคณะกรรมการ และการแตง่ตัง้ผู้บริหารหลกั ตามท่ีตนเห็นสมควร 

(11) จดัให้มีการเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัการดําเนินกิจการตา่ง ๆ ของคณะกรรมการสรรหาตามสมควร  

(12) จดัให้มีการประเมินผลงาน หน้าท่ี และความสามารถในการปฏิบติัหน้าที่ของตนปีละหนึง่ครัง้ 
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8.1.4 คณะกรรมการกาํกับดูแลกิจการ 

คณะกรรมการบริษัทมีมติให้จัดตัง้คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการเป็นคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทเม่ือเดือนตุลาคม 2555 

ปัจจบุนั คณะกรรมการบริษัทอยู่ระหวา่งการพิจารณาแตง่ตัง้บคุคลเพ่ือเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการกํากบัดแูลกิจการ 

หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการมีดงันี ้

(1) กํากับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามหลักการอันเป็นท่ียอมรับทั่วไปสําหรับการกํากับดูแลและการควบคุมกิจการอย่างมี

ประสิทธิภาพ และดํารงไว้ซึง่วฒันธรรมองค์กรที่เอือ้ตอ่การกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 

(2) กําหนดและดํารงไว้ซึง่นโยบายและกระบวนการการกํากบัดแูลกิจการที่เหมาะสม 

(3) ดําเนินการให้มีการบงัคบัใช้และปฏิบติัตามนโยบายและกระบวนการต่าง ๆ เก่ียวกบักํากบัดแูลกิจการท่ีคณะกรรมการได้

อนุมัติ เพ่ือให้มีการกํากับดูแลกิจการในบริษัท และบริษัทย่อยทัง้หมดซึ่งบริษัทมีอํานาจควบคุมไม่ว่าโดยทางตรงหรือ

ทางอ้อม 

(4) กํากับดูแลให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารประเมินผลการบงัคบัใช้และปฏิบัติตามนโยบายและกระบวนการต่าง ๆ เก่ียวกับ

กํากบัดแูลกิจการ และรายงานตอ่คณะกรรมการอย่างน้อยปีละหนึง่ครัง้ 

(5) ตรวจสอบและรายงานต่อคณะกรรมการในเร่ืองสําคัญต่าง ๆ ผลการตรวจสอบ และคําแนะนําเก่ียวกับการกํากับดูแล

กิจการ 

(6) ชีแ้จงเหตผุลในการให้คําแนะนําของตน และแจ้งแถลงการออกเสียงคดัค้าน (หากมี) ไว้ในคําแนะนําดงักลา่ว 

(7) ดําเนินการให้บริษัทปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องกบัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 

(8) จดัให้มีการเปิดเผยข้อมลูอย่างเหมาะสมเก่ียวกบัการดําเนินกิจการต่าง ๆ ของตน และหลกัปฏิบติัเก่ียวกบัการกํากบัดแูล

กิจการของบริษัท 

(9) จดัให้มีการประเมินผลงาน หน้าท่ี และความสามารถในการปฏิบติัหน้าที่ของตนปีละหนึง่ครัง้ 

8.1.5 คณะผู้บริหาร 

คณะผู้บริหารของบริษัทประกอบด้วยผู้บริหารทัง้หมด 8 ท่าน ดงันี ้

ชื่อ-นามสกุล ตาํแหน่ง 

นายจอน ทราวิส เอ็ดดี ้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

นายเพ็ทเตอร์ เบอร์เร่อ เฟอร์เบิร์ก รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่การเงินและบญัชี 

นายชยัยศ จิรบวรกลุ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่ลกูค้า 

นายคาลิต ซีซาร์ท รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่เทคโนโลย ี

นางสาวทิพยรัตน์ แก้วศรีงาม รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่ People  

วา่ที่ ร.ต. ดามพ์ สคุนธทรัพย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่กิจการองค์กร 

นางสาวสรัณยา แสงหิรัญ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่กลยทุธ์ 

นายซิกวาร์ท โวส เอริคเซน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่การตลาด 

หมายเหตุ 

ผู้บริหารข้างต้นเป็นผู้บริหารตามคํานิยามของสํานกังาน ก.ล.ต. ซึง่หมายถึงกรรมการ ผู้จดัการ หรือผู้ ดํารงตําแหน่งระดบับริหารสี่รายแรกนบั

ต่อจากผู้จดัการลงมา ผู้ซึง่ดํารงตําแหน่งเทียบเท่ากบัผู้ ดํารงตําแหน่งระดบับริหารรายที่สี่ทกุราย และหมายความรวมถึงผู้ ดํารงตําแหน่งระดบั

บริหารในสายงานบญัชีหรือการเงินที่เป็นระดบัผู้จดัการฝ่ายขึน้ไปหรือเทียบเท่า 
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อํานาจ หน้าท่ีและความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีดงันี ้

(1) รับผิดชอบในการบริหารจัดการกิจการของบริษัท โดยจะต้องปฏิบติัตามแนวทางและมติของคณะกรรมการบริษัท รวมถึง

นโยบายการกํากบัดแูลกิจการของบริษัท 

(2) มีอํานาจตดัสินใจในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีไม่อยู่ในอํานาจการตดัสินใจของคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

คําสัง่หรือมติของคณะกรรมการ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารจะต้องดําเนินการตามสมควรเพ่ือให้บริษัทดําเนินกิจการและ

พัฒนาธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ข้อบังคับของบริษัท มติของท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัท

กําหนด 

(3) จดัรูปแบบองค์กรของบริษัท และการจดัสรรบคุลากรให้เป็นไปตามแนวทางท่ีคณะกรรมการกําหนด 

(4) ดําเนินการให้บริษัทปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์อันเป็นท่ียอมรับทั่วไปเก่ียวกับการกํากับดูแลและการควบคุมกิจการอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

(5) ให้ความเห็นชอบและควบคมุดูแลงบประมาณและแผนการดําเนินงาน รวมทัง้การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในงบประมาณและ

แผนการดําเนินงานดงักลา่ว 

(6) วางแผนการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กรเพ่ือจัดการกับความเสี่ยงทางธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับบริษัท โดยพิจารณาความ

เสี่ยงทางด้านกลยุทธ์ การดําเนินกิจการ และทางกฎหมาย และจัดตัง้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงซึ่ง

ประกอบด้วยฝ่ายบริหารของบริษัท เพ่ือทําหน้าที่ให้การสนบัสนนุการปฏิบติัหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

(7) เสนอแผนกลยทุธ์การดําเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยหลกัตอ่คณะกรรมการเพ่ือขอความเห็นชอบ และเสนอแนะแนว

ทางการแก้ไขปัญหาในเร่ืองอื่น ๆ ที่มีนยัสําคญัในเชิงกลยทุธ์ของบริษัท 

(8) ดําเนินการให้ธุรกรรมท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ของคณะผู้บริหาร คณะกรรมการ และผู้ ถือหุ้น รวมถึง

บุคคลท่ีเก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าวนัน้ ทําขึน้อย่างเป็นการทําธุรกรรมปกติกับบุคคลภายนอก (Arm’s Length Basis) 

ภายใต้เง่ือนไขทางการค้าปกติ และไม่มีผลกระทบตอ่ประโยชน์ของบริษัท และผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย 

(9) จดัให้บริษัทฯ มีการควบคมุภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสม ซึง่จะต้องเป็นส่วนหนึ่งของแผนการปฏิบติัการและขัน้ตอนการ

ดําเนินกิจการของบริษัท เพ่ือเป็นหลกัประกนัตามสมควรวา่ บริษัทจะสามารถบรรลวุตัถปุระสงค์ท่ีเก่ียวกบัการใช้ทรัพยากร

อย่างมีประสิทธิภาพ การป้องกนัความเสี่ยงของทรัพย์สินของบริษัท ความน่าเช่ือถือของการรายงานทางการเงินทัง้ภายใน

และภายนอกองค์กร และการปฏิบติัตามนโยบายการกํากบัดแูลกิจการของบริษัท และกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 

(10) จัดตัง้หน่วยตรวจสอบภายในเพ่ือตรวจสอบขัน้ตอนการดําเนินงานของบริษัทตามแผนการตรวจสอบภายในท่ีได้รับการ

อนมุติั รายงานความล้มเหลวหรือจดุอ่อนในการควบคมุต่าง ๆ ท่ีสําคญั และให้คําแนะนําท่ีเก่ียวข้อง ทัง้นี ้หน่วยตรวจสอบ

ภายในจะต้องรายงานโดยตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ 

(11) รับผิดชอบให้มีการสื่อสารและความร่วมมือกบัพนกังานหรือตวัแทนพนกังานตามท่ีสมควร เพ่ือให้เกิดธรรมเนียมปฏิบติัเชิง

ร่วมมือทางธุรกิจที่เช่ือถือได้ โดยคํานงึถึงประสบการณ์และมมุมองความเข้าใจของพนกังานเป็นสําคญั 

(12) มีอํานาจท่ีจะร้องขอให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นและเป็นตวัแทนของบริษัท (หรือแต่งตัง้ตวัแทน) ในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัท

ย่อยหลกั รวมถึงการออกเสียงลงคะแนนตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ และติดตามผลการพฒันาธุรกิจ สถานะ 

และผลกําไรของบริษัทย่อยหลกั 

(13) ติดตามตรวจสอบว่าการบริหารจดัการความเสี่ยงด้านความปลอดภยัและการป้องกนับคุลากร ข้อมลู และสินทรัพย์อื่น ๆ มี

ความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  
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(14) จัดให้มีการจัดการ รวมถึงมาตรการบังคับท่ีเพียงพอต่อการท่ีพนักงานไม่ปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการของ

บริษัท (หากมี) และรายงานการไม่ปฏิบติัตามที่สําคญัตอ่คณะกรรมการ 

(15) นําขัน้ตอนกระบวนการท่ีเหมาะสมมาใช้เพ่ือป้องกนัมิให้บริษัทเก่ียวพนักบัการทจุริต ทัง้นี ้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารจะต้อง

ทําการตรวจสอบความเสี่ยงของกระบวนการดงักล่าวเป็นรายปี และต้องดําเนินการให้มีการแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องใด ๆ 

ท่ีตรวจพบ โดยรายงานผลการตรวจสอบดงักลา่วตอ่คณะกรรมการ 

8.1.6 เลขานุการบริษัท 

บริษัทได้แตง่ตัง้ นางวีระนชุ กมลยะบตุร ผู้อํานวยการอาวโุสสายงานกฎหมาย ดํารงตําแหน่งเลขานกุารบริษัท โดยเลขานกุารบริษัท

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดงันี ้

(1) ให้คําแนะนําด้านกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องกับการปฎิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการ และการประกอบธรุกิจของ

บริษัท 

(2) จดัเตรียมเอกสารและข้อมลูประกอบการประชมุคณะกรรมการ และการประชมุผู้ ถือหุ้น 

(3) ประสานงานและติดตามให้มีการปฏิบติัตามมติคณะกรรมการและมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

(4) จัดทําและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงาน

ประจําปีของบริษัท หนงัสอืนดัประชมุผู้ ถือหุ้น และรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น 

(5) เก็บรักษารายงานการมีสว่นได้เสียท่ีรายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร 

(6) จดัเตรียมข้อมลูและการบรรยายเก่ียวกบัธุรกิจของบริษัท รวมทัง้ข้อมลูอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการดําเนินธุรกิจของบริษัทให้แก่

กรรมการใหม่ 

(7) ดแูลกิจกรรมของคณะกรรมการและผู้ ถือหุ้น 

อนึ่ง รายละเอียดเก่ียวกับอํานาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าท่ี

บริหาร แสดงอยู่ในเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.dtac.co.th 

8.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร 

ปัจจบุนั บริษัทได้จดัตัง้คณะกรรมการสรรหาเพ่ือทําหน้าที่คดัเลือกบคุคลและเสนอช่ือให้แตง่ตัง้เป็นกรรมการใหม่ของบริษัท และ

ประเมินผลการดําเนินงานของคณะกรรมการบริษัท ทัง้นี ้ ในการคดัเลือกบคุคลที่จะเสนอช่ือให้แตง่ตัง้เป็นกรรมการใหม่ของบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาคณุสมบติัตา่ง ๆ รวมถึงประสบการณ์ ความเช่ียวชาญ และผลการปฏิบติังานในฐานะกรรมการใน

ช่วงเวลาที่ผ่านมา รวมทัง้ความรู้ และประสบการณ์ในกิจการโทรคมนาคม 

ทัง้นี ้กรรมการของบริษัทจะต้องมีคณุสมบติัของการเป็นกรรมการและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามท่ีกฎหมายกําหนด และจะต้องไม่

กรรมการไม่ดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์พร้อมกันมากกว่า 5 บริษัท ทัง้นี ้เพ่ือให้กรรมการ

สามารถปฏิบติัตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

กรรมการของบริษัทมีวาระการดํารงตําแหน่ง 3 ปี และกรรมการซึง่พ้นจากตําแหน่งอาจได้รับเลือกตัง้ให้กลบัเข้าดํารงตําแหน่งอกีได้ 

การแตง่ตัง้ ถอดถอน หรือการพ้นจากตําแหน่งของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัท ดงันี ้

(1) คณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการ

ทัง้หมดต้องมีถ่ินที่อยู่ในราชอาณาจกัรไทย 

(2) ให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

http://www.dtac.co.th/
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(ก) ผู้ ถือหุ้นหนึง่คนมีคะแนนเสียงเท่ากบัจํานวนหุ้นที่ตนถืออยู่ 

(ข) ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทัง้หมดเลือกตัง้บคุคลเพียงคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แตจ่ะ

แบง่คะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดเพียงใดไม่ได้  

(ค) ผู้ ท่ีได้รับคะแนนเสียงสงูสดุเรียงตามลําดบัจะได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการ ในกรณีท่ีได้รับคะแนนเสียงเท่ากนัเกิน

กวา่จํานวนกรรมการที่พงึเลือกในครัง้นัน้ ให้ประธานที่ประชมุเป็นผู้ ชีข้าด 

(3) ในกรณีท่ีกรรมการคนใดประสงค์จะลาออกจากตําแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกจะมีผลนับแต่วนัท่ีบริษัท

ได้รับใบลาออก 

(4) ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการออกจากตําแหน่งก่อนวาระได้ โดยต้องมีคะแนนเสียงสนบัสนนุไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 

ของจํานวนผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นรวมกนัไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนหุ้นทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น

ท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

(5) ในการประชุมสามญัประจําปีทกุครัง้ ให้กรรมการจํานวนหนึ่งในสามของกรรมการทัง้หมดของบริษัทพ้นจากตําแหน่ง โดย

ให้กรรมการท่ีอยู่ในตําแหน่งนานท่ีสดุเป็นผู้ออกจากตําแหน่งก่อน กรรมการท่ีพ้นจากตําแหน่งไปแล้วอาจได้รับเลือกให้เข้า

ดํารงตําแหน่งอีกได้ 

8.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท 

การกําหนดค่าตอบแทนของกรรมการพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ หลายประการ เช่น ธุรกิจและผลประกอบการของบริษัท บรรทดั

ฐานของตลาดและอตุสาหกรรม สภาวะเศรษฐกิจ ตลอดจนหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ

ชดุย่อย เป็นต้น คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนจะพิจารณาคา่ตอบแทนของกรรมการและนําเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทและท่ี

ประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาและอนมุติัทกุปี โดยจะทบทวนโครงสร้างคา่ตอบแทนทกุ ๆ 3 ปี 

ปัจจบุนั คา่ตอบแทนของกรรมการบริษัทประกอบด้วยคา่ตอบแทนรายเดือน เบีย้ประชมุ และโบนสั (ปัจจบุนับริษัทไม่มีคา่ตอบแทน

ในรูปหุ้ นให้แก่กรรมการของบริษัท) ในปี 2555 ค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริษัทมีจํานวนทัง้สิน้ 8,197,000 บาท โดยมี

รายละเอียดดงันี ้

(หน่วย: บาท) 

รายชื่อ ค่าตอบแทนรายเดือน เบีย้ประชุม โบนัส ค่าตอบแทนรวม 

นายบญุชยั เบญจรงคกลุ 2,784,000 - 310,000 3,094,000 

นายซิคเว ่เบรคเก้ - - - - 

นายจลุจิตต์ บณุยเกต ุ 696,000 635,000 77,000 1,408,000 

นายสตีเฟ่น วดูรุฟ ฟอร์ดแฮม 696,000 547,000 77,000 1,320,000 

นายสนุทร โภคาชยัพฒัน์ 696,000 546,000 77,000 1,319,000 

นายสมพล จนัทร์ประเสริฐ - 108,000 - 108,000 

นายกนุน่าร์ โจฮนั เบอร์เทลเซน่ - - - - 

นายจอน ทราวิส เอ็ดดี ้ - - - - 

นายลาส์ เอริค เทลแมนน์ - - - - 

นางชนญัญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์ 696,000 175,000 77,000 948,000 

นายฮากนุ บรัวเซ็ท เชิร์ล - - - - 

นายมอร์เต็น เต็งส์ - - - - 

รวม 5,568,000 2,011,000 618,000 8,197,000 
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ค่าตอบแทนของผู้บริหาร 

ค่าตอบแทนของผู้ บริหารของบริษัทประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนสํารองเลีย้งชีพ (ปัจจุบันบริษัทไม่มี

ค่าตอบแทนในรูปหุ้นของบริษัทให้แก่ผู้บริหาร) ในปี 2555 ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารของบริษัทมีจํานวนทัง้สิน้ 114,822,453 

บาท 

8.4 การกาํกับดูแลกจิการ 

คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทยึดมัน่ในหลกัการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีสําหรับบริษัทจด

ทะเบียนปี 2549 ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เพ่ือรักษาและเสริมสร้างมลูค่าของผู้ ถือหุ้นในระยะยาว โดยการพฒันาและ

ปรับปรุงผลการดําเนินงานและการปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบยีบท่ีเก่ียวข้อง  

ทัง้นี ้ในปี 2555 บริษัทได้ทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัท ซึ่งประกอบด้วยโครงสร้างการกํากับดูแล

กิจการ และกระบวนการในการบริหารความเสี่ยง การกําหนดกลยุทธ์ การรายงานทางการเงิน และการควบคุมภายใน และ

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติการจัดตัง้คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ (Corporate Governance Committee) เป็น

คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท (ซึ่งในอดีต คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการของบริษัทเป็นคณะกรรมการในระดับบริหาร 

ประกอบด้วยผู้บริหารระดบัสงู)  เพ่ือทําหน้าที่พฒันาและส่งเสริมการปฏิบติัตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี เพ่ือให้เป็นไปตาม

มาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับของผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ หน่วยงานกํากบัดแูล และผู้ มีสว่นได้เสียอื่น ๆ  

นอกจากนโยบายการกํากบัดแูลกิจการของบริษัทแล้ว บริษัทได้จดัให้มีหลกัในการปฏิบติั “จริยธรรมองค์กร – ดีแทคธรรมาภิบาล” 

ซึง่ใช้บงัคบักบักรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัท ตลอดจนบคุคลอื่น ๆ ที่กระทําการในนามของบริษัท ทัง้นี ้บริษัทได้จดัให้

มีการเผยแพร่นโยบายการกํากับดูแลกิจการและหลักในการปฏิบัติดังกล่าวทางเว็บไซต์ของบริษัทท่ี www.dtac.co.th และ

ระบบสื่อสารภายในของบริษัท (Intranet)  

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 ผ่านชอ่งทางท่ีเข้าถึงได้

ง่าย โดยสนบัสนนุให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตนอย่างเต็มท่ีผ่านการประชุมผู้ ถือหุ้น ทัง้นี ้เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตดัสินใจใน

เร่ืองที่กระทบหรือเก่ียวข้องกบัสิทธิและผลประโยชน์ของตน 

บริษัทได้จดัการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2555 เม่ือวนัที่ 30 มีนาคม 2555 ณ ห้องนภาลยับอลรูม โรงแรมดสุิตธานี กรุงเทพ 

โดยมีกรรมการและผู้บริหารระดบัสงูเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2555 ทัง้หมด 16 ท่าน เพ่ือชีแ้จงรายละเอียดที่เก่ียวข้อง

กบัวาระการประชมุและตอบข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้น  

บริษัทมอบให้บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั ซึง่เป็นนายทะเบียนของบริษัท เป็นผู้ ดําเนินการจดัส่งหนงัสือเชิญ

ประชมุผู้ ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชมุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเป็นเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 21 วนัก่อนการประชมุ และบริษัทได้จดั

ให้มีการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมทางเว็บไซต์ของบริษัทท่ี www.dtac.co.th เป็นการ

ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนัก่อนการประชุม เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับการประชุมผู้ ถือหุ้นได้สะดวกและ

รวดเร็วยิ่งขึน้ 

บริษัทได้นําระบบบาร์โคด (Barcode) มาใช้ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง เพ่ือช่วยให้ขัน้ตอนการลงทะเบียนและการ
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ประมวลผลการลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึน้ และได้จดัเตรียมอากรแสตมป์ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในการมอบฉันทะ ทัง้นี ้เพ่ือ

อํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหุ้น 

บริษัทได้จดัให้มีการชีแ้จงหลกัเกณฑ์และวิธีการออกเสียงลงคะแนนให้แก่ผู้ ถือหุ้นก่อนเร่ิมการประชุม โดยมีท่ีปรึกษากฎหมายทํา

หน้าท่ีกํากบัดแูลการประชมุและการออกเสียงลงคะแนนเพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัท  

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นส่งคําถามท่ีเก่ียวข้องกบัวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2555 ใน

ระหว่างวนัที่ 1 ตลุาคม – 31 ธันวาคม 2554 อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ ถือหุ้นส่งคําถามท่ีเก่ียวข้องกบัวาระการประชุมแต่อย่างใด ทัง้นี ้ใน

การประชุมผู้ ถือหุ้น ประธานในท่ีประชมุได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและตัง้คําถามในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกบับริษัทและ

วาระการประชมุ 

หมวดที่ 2 การปฏิบัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกัน 

คณะกรรมการบริษัทให้ความสําคญัและดแูลให้มีการปฏิบติัต่อผู้ ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกนัและเป็นธรรม โดยได้ดําเนินการ

ตา่ง ๆ ดงันี ้

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองท่ีเห็นสมควรบรรจุเป็นวาระการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2555 และเสนอช่ือบุคคล

เพ่ือเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ ถือหุ้นในระหว่างวนัท่ี 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2554 โดยบริษัทได้

เผยแพร่รายละเอียดเก่ียวกบัหลกัเกณฑ์และวิธีการในการดําเนินการดงักล่าวทางเว็บไซต์ของบริษัทท่ี www.dtac.co.th อย่างไรก็ดี 

ไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจเุป็นวาระการประชมุ หรือเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการแตอ่ย่างใด  

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชมุด้วยตนเองได้ สามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทหรือบคุคลอื่น

เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยบริษัทได้จดัเตรียมหนงัสือมอบฉันทะตามแบบท่ีกระทรวงพาณิชย์ประกาศ

กําหนด ซึ่งผู้ ถือหุ้นสามารถกําหนดทิศทางการออกเสียงลงคะแนนได้ และได้จดัส่งหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนังสือ

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

ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2555 ประธานในท่ีประชุมได้ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมท่ีได้แจ้งไว้ใน

หนงัสือเชิญประชมุผู้ ถือหุ้น และไม่มีการเพ่ิมวาระการประชมุโดยไม่แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบลว่งหน้า 

บริษัทได้มอบหมายให้บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั ดําเนินการแทนบริษัทในการลงทะเบียนและนบัคะแนน

เสียง ซึ่งบริษัทได้จัดเตรียมบตัรลงคะแนนเสียงสําหรับผู้ ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ โดยในวาระการเลือกตัง้

กรรมการ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นใช้สิทธิในการเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระเป็นไป

อย่างเปิดเผย โปร่งใส และมีการจดัเก็บบตัรลงคะแนนเสียงไว้สําหรับการตรวจสอบในภายหลงั 

บริษัทได้จัดทํารายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี 2555 และจัดให้มีการเผยแพร่รายงานการประชุมและแถบวิดีทัศน์

บนัทกึภาพการประชมุผู้ ถือหุ้นทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.dtac.co.thภายใน 14 วนัภายหลงัการประชมุ 

อนึ่ง บริษัทได้กําหนดนโยบายและหลกัในการปฏิบติัเก่ียวกับการใช้ข้อมูลภายในเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพ่ือป้องกันการใช้ข้อมูล

ภายในเพ่ือประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่นในทางมิชอบ โดยใช้บังคับกับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ตลอดจนบุคคล 

อื่น ๆ ที่กระทําการในนามของบริษัท โดยผู้บริหารในสายงานตา่ง ๆ จะเป็นผู้ รับผิดชอบในการดําเนินการให้พนกังานและบคุคลอื่น ๆ 

ท่ีเก่ียวข้องรับทราบและถือปฏิบัติตามหลกัในการปฏิบัตินี ้รายละเอียดเก่ียวกับการใช้ข้อมูลภายในแสดงอยู่ภายใต้หัวข้อ “การ

จดัการ – การใช้ข้อมลูภายใน” 

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษัทตระหนกัถึงสิทธิของผู้ มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทัง้ภายในและภายนอกบริษัท และดูแลเพ่ือให้มัน่ใจได้ว่าสิทธิดงักล่าวได้รับการ

คุ้มครองและปฏิบติัด้วยดี ทัง้นี ้เพ่ือสร้างความเข้าใจอนัดีและความร่วมมือระหว่างบริษัทและผู้ มีส่วนได้เสีย อนัจะเป็นประโยชน์ต่อ

การดําเนินงาน สร้างความเช่ือมัน่และความมัน่คงให้แก่บริษัทและผู้ มีส่วนได้เสีย รวมทัง้เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัของ
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บริษัทในระยะยาว 

นอกจากนี ้บริษัทยงัสนบัสนนุการเคารพสิทธิมนษุยชนท่ีประกาศใช้ในนานาประเทศ ซึ่งรวมถึงปฏิญญาและอนสุญัญาต่าง ๆ ของ

สหประชาชาติวา่ด้วยสิทธิมนษุยชน ทัง้นี ้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัท ตลอดจนบคุคลอื่นใดที่กระทําการในนามของ

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

บริษัท บริษัทมีความมุ่งมัน่ในการดําเนินงานเพ่ือสร้างผลกําไร และการเจริญเติบโตอย่างยัง่ยืน ทัง้นี ้เพ่ือเพ่ิมมลูคา่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นใน

ระยะยาว รายละเอียดเก่ียวกับสิทธิของผู้ ถือหุ้นแสดงอยู่ในหมวดท่ี 1 สิทธิของผู้ ถือหุ้น และหมวดท่ี 2 การปฏิบติัต่อผู้ ถือหุ้นอย่าง

เท่าเทียมกนั  

(2) สิทธิของพนกังาน 

บริษัทตระหนักเสมอว่าบุคลากรเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่า และเป็นรากฐานของความสําเร็จ ดังนัน้ บริษัทจึงมุ่งมั่นท่ีจะพัฒนา

ศกัยภาพของพนกังานตลอดเส้นทางการทํางาน โดยพฒันาทกัษะ ความรู้ และความสามารถของพนักงาน รวมทัง้มอบโอกาสใน

การสร้างความก้าวหน้าในการทํางานให้แก่พนกังานทกุคนโดยเท่าเทียมกนั และให้คา่ตอบแทนแก่พนกังานในอตัราที่เหมาะสม โดย

ในปี 2554 – 2555 ท่ีผ่านมา บริษัทได้ริเร่ิมโครงการ Organization Optimization (O2) เพ่ือศึกษาและทบทวนโครงสร้างองค์กร 

บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน การประเมินผลการทํางาน และความก้าวหน้าในการทํางาน ทัง้นี ้เพ่ือ

สร้างศกัยภาพและความพร้อมภายในองค์กรเพ่ือพฒันาองค์กรสูก่ารเป็นองค์กรที่ดีที่สดุ  

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 ้บริษัทยงัส่งเสริมให้พนกังานออกกําลงักายเพ่ือสขุภาพท่ีดี โดยได้จดัสถานที่ อปุกรณ์

กีฬา และกิจกรรมต่าง ๆ สําหรับการออกกําลงักาย เช่น โยคะและแอโรบิค เป็นต้น และสง่เสริมเร่ืองความสมัพนัธ์ในครอบครัว โดย

ได้จดัสถานที่และกิจกรรมตา่ง ๆ อาทิ ห้องเด็กเลน่ ห้องสมดุ ห้องให้นมบตุร และกิจกรรมในช่วงปิดเทอม เพ่ือรองรับกรณีที่พนกังาน
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มีความจําเป็นต้องนําบุตรหลานมาท่ีทํางาน นอกจากนี ้บริษัทได้จดัให้มีเงินช่วยเหลือพนักงานในกรณีต่าง ๆ เช่น การสมรส การ

คลอดบตุร การอปุสมบท การเสียชีวิตของญาติใกล้ชิด การประสบภยัพิบติัทางธรรมชาติ เป็นต้น 

นอกจากนี ้บริษัทได้จัดตัง้หน่วยงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน (HSSE) และกําหนด

นโยบายและหลกัในการปฏิบติัเก่ียวกบัเร่ืองสขุภาพ สวสัดิภาพ ความปลอดภยั และสิ่งแวดล้อม โดยกําหนดและส่งเสริมให้มีการ

ดแูลและรักษาสขุภาพอนามยัที่ดี และจดัให้มีสภาพแวดล้อมในการทํางานท่ีปลอดภยั ซึง่รวมถึงควบคมุภยนัตราย และดําเนินการที่

จําเป็นเพ่ือป้องกนัมิให้เกิดอบุติัเหตแุละโรคภยัจากการทํางาน ทัง้นี ้ตามมาตรฐานท่ีได้รับการยอมรับในนานาประเทศ อนึ่ง บริษัท

ได้จัดให้มีการอบรมด้านความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน (HSSE Workshop) และส่งเสริมวัฒนธรรมความ

ปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานในองค์กรผ่านโปรแรมการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านทางสื่ออิเลคทรอนิค (HSSE Virtual 

Learning Program) ให้แก่พนักงานทุกคน ทัง้นี ้เพ่ือสร้างจิตสํานึกและหลักในการปฏิบัติในเร่ืองดังกล่าว รวมทัง้มีการแต่งตัง้

คณะกรรมการความปลอดภยัและสภาพแวดล้อมในการทํางาน ซึง่ประกอบด้วยตวัแทนของพนกังานและผู้บริหารเข้าทํางานร่วมกนั 

โดยทําหน้าท่ีรายงานและเสนอแนวทางการแก้ไขและปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทํางานให้ปลอดภยั และส่งเสริมและสนบัสนนุ

กิจกรรมด้านความปลอดภยัในการทํางาน โดยมีการประชมุร่วมกนัเป็นประจําทกุเดือน 

อนึ่ง เพ่ือพฒันาและปรับปรุงองค์กรให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของพนกังานได้อย่างแท้จริง บริษัทได้จดัให้พนกังานทํา

แบบสํารวจความคิดเห็นของพนักงานท่ีมีต่อองค์กร (Employee Engagement Survey) ทุกสิน้ปีผ่านช่องทางออนไลน์ โดยแบบ

สํารวจความคิดเห็นดังกล่าวครอบคลุมเร่ืองความคิดเห็นท่ีพนักงานมีต่อหัวหน้างาน ทีมงาน และบริษัท รวมไปถึงแนวทางและ

ข้อเสนอแนะตา่ง ๆ ที่จะช่วยพฒันาศกัยภาพของบริษัท ทัง้นี ้พนกังานสามารถแสดงความรู้สกึและความคิดเห็นของตนเองผ่านแบบ

สํารวจความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ โดยข้อมลูที่ได้จากการทําแบบสํารวจความคิดเห็นจะถกูเก็บเป็นความลบั 

(3) สิทธิของชมุชน สงัคม และสิ่งแวดล้อม 

บริษัทตระหนกัถึงความเป็นส่วนหนึ่งของสงัคมและชุมชน และให้ความสําคญัต่อความรับผิดชอบต่อชมุชน สงัคม และสิ่งแวดล้อม 

โดยบริษัทเน้นการพัฒนากิจกรรมโดยการนําเทคโนโลยีการสื่อสารมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนกลุ่มต่าง ๆ 

(Enable) ส่งเสริมความปลอดภัยของการให้บริการด้านการสื่อสารโทรคมนาคม (Safe) และทําธุรกิจด้วยความห่วงใย ใส่ใจ

สิ่งแวดล้อม (Climate Change)  

ในปี 2555 ที่ผ่านมา บริษัทได้จัดทํากิจกรรมในหลากหลายรูปแบบเพ่ือช่วยเหลือชุมชน สงัคม และสิ่งแวดล้อม โดยได้รับความ

ร่วมมือจากองค์กรตา่ง ๆ ทัง้ภาครัฐและภาคเอกชน ดงัตวัอย่างตอ่ไปนี ้

การนําเทคโนโลยีการสื่อสารมาประยกุต์ใช้ในการพฒันาคณุภาพชีวิต (Enable) เช่น โครงการ Best Start มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยี

เพ่ือพฒันาสงัคมและคณุภาพชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่กลุ่มสตรีและเด็กด้อยโอกาสซึ่งอยู่ในพืน้ท่ีห่างไกล โดยร่วมมือกบัยนิูเซฟ 

ประเทศไทย โครงการ dtac Free WiFi ซึง่บริษัทสนบัสนนุบริการ free WiFi ตามนโยบาย Smart Thailand และนโยบายฟรีแท็บเลต็

ของรัฐบาล และโครงการ *1677 ทางด่วนข้อมูลการเกษตร คลังข้อมูลเกษตรกรไทย ซึ่งให้บริการส่งข้อมูลและข่าวสารด้าน

การเกษตรผ่าน SMS และ MMS พร้อมให้บริการปรึกษาความรู้และแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรผ่านทางโทรศพัท์ 

การส่งเสริมความปลอดภยัของการให้บริการด้านการสื่อสารโทรคมนาคม (Safe) เช่น โครงการ dtac Child Filter เปิดช่องทางและ

รณรงค์ให้ลกูค้าและประชาชนทัว่ไปแจ้งเบาะแสเว็บไซต์ท่ีไม่เหมาะสมสําหรับเยาวชน โดยร่วมมือกบัรายการข่าวจราจรสวพ.FM 91 

และสํานกังานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สทส.) ของสํานกังานตํารวจแห่งชาติ 

การทําธุรกิจด้วยความห่วงใย ใสใ่จสิ่งแวดล้อม (Climate Change) เช่น โครงการ แบตเตอร่ีมีพิษ...คิดก่อนทิง้ (Mobile Battery for 

Life) รณรงค์ให้ประชาชนทิง้แบตเตอร่ีอย่างถกูที่ และนําไปกําจดัอยา่งถกูวิธี เพ่ือรักษาสิ่งแวดล้อม  

นอกจากนี ้บริษัทยังให้ความสําคัญด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร โดยบริษัทมีนโยบายในการคุ้มครองและปกป้อง

สิ่งแวดล้อม โดยจะดําเนินการเพ่ือส่งเสริมให้เกิดความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม พฒันาและใช้เทคโนโลยีท่ีเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม

มากยิ่งขึน้ ทัง้นี ้บริษัทได้ดําเนินการเพ่ือลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและควบคมุกิจกรรมท่ีอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่าง
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ต่อเน่ือง อาทิ การจดัการของเสียท่ีเกิดขึน้จากการดําเนินงานของบริษัท เช่น การนําแบตเตอร่ีท่ีเสื่อมสภาพจากสถานีฐานไปกําจดั

โดยกระบวนการนํากลบัมาใช้ใหม่ (Recycle) การรณรงค์การใช้พลงังานให้เกิดประโยชน์สงูสดุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลดการปลอ่ย

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทัง้ภายในอาคารสํานกังานและสถานีฐาน โดยมีการออกแบบสํานกังานในอาคารจตรัุสจามจรีุให้ประหยดั

พลงังาน การรณรงค์ให้พนักงานใช้ไฟฟ้าอย่างประหยดั และการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร เช่น การประชุมผ่านทาง

อิเลคโทรนิค (E-conference) ซึ่งจะช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์จากการใช้พลังงานเชือ้เพลิงในการเดินทาง 

นอกจากนี ้บริษัทได้ทําการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ภายในสถานีฐานให้เกิดการใช้พลงังานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ ซึ่งกิจกรรม

ดงักลา่วสามารถลดการปลอ่ยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 166,213 ตนั ในปี 2554 

ทัง้นี ้รายละเอียดเก่ียวกับกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อชุมชน สงัคม และสิ่งแวดล้อมแสดงอยู่ในรายงานประจําปี 2555 ของ

บริษัทภายใต้หวัข้อ “ความรับผิดชอบตอ่สงัคม”  

(4) สิทธิของลกูค้า 

บริษัทมีความมุ่งมัน่ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการ รวมทัง้นําเสนอสินค้าและบริการเพ่ือตอบสนองตอ่ความต้องการของ

ลกูค้า ตลอดจนดําเนินการต่าง ๆ เพ่ือให้ลกูค้ามีความมัน่ใจและพึงพอใจในบริการของบริษัท โดยลกูค้าทกุรายจะได้รับการปฏิบติั

อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ด้วยความเคารพและกิริยามารยาทท่ีดี บนหลักการ “Customer Centricity” หรือการให้

ความสําคญัแก่ลกูค้า โดยเน้นเร่ืองการเข้าใจความต้องการของลกูค้า และให้พนกังานทกุคนยึดหลกัการนีใ้นการดําเนินการในเร่ือง

ต่าง ๆ โดยบริษัทได้จัดให้มีกิจกรรมภายในองค์กรให้กับพนักงานตลอดทัง้ปี เพ่ือสนับสนุนให้พนักงานได้เรียนรู้การทํางานของ

พนกังานส่วนหน้าท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบดแูลลกูค้าโดยตรง โดยการเข้าร่วมกิจกรรมดงักล่าวได้ส่งผลให้พนกังานเกิดความมุ่งมัน่ท่ีจะ

ปรับปรุงวิธีการทํางาน พร้อมสง่เสริมการทํางานร่วมกนัในทกุสว่นงาน เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ลกูค้าไม่ทางตรงก็ทางอ้อม 

ปัจจบุนั บริษัทได้จดัเตรียมช่องทางบริการเพ่ือรองรับการติดต่อจากลกูค้า กล่าวคือ สํานกังานบริการลกูค้า (Service Center) และ

คอลเซ็นเตอร์ (Call Center) โดยลกูค้าสามารถติดตอ่สอบถามข้อมลู แจ้งทํารายการเปลี่ยนแปลงตา่ง ๆ รวมถึงร้องเรียนปัญหาผ่าน

สํานกังานบริการลกูค้า ซึง่ตัง้อยู่ในทําเลสําคญัในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และต่างจงัหวดั และผ่านคอลเซ็นเตอร์ โทรศพัท์

หมายเลข 1687 ตลอด 24 ชัว่โมง 

นอกจากนี ้บริษัทได้จดัตัง้ “ศนูย์รับเร่ืองร้องเรียน” เพ่ือทําหน้าท่ีดแูลการรับเร่ืองร้องเรียนและแก้ไขปัญหาเร่ืองร้องเรียน โดยไม่คิด

ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ ทัง้นี ้บริษัทได้เผยแพร่รายละเอียดเก่ียวกบัหลกัเกณฑ์การรับเร่ืองร้องเรียนทางเว็บไซต์ของบริษัทท่ี 

www.dtac.co.th  

บริษัทมีนโยบายเก่ียวกบัการคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคลของลกูค้า โดยกําหนดให้การดําเนินการเก่ียวกบัข้อมลูสว่นบคุคลต้องกระทํา

ด้วยความระมัดระวังและรอบคอบ การดําเนินการเก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคลให้จํากัดเพียงเท่าท่ีจําเป็นเพ่ือวัตถุประสงค์ในการ

ปฏิบติังาน การดแูลลกูค้าอย่างมีประสิทธิภาพ และการดําเนินกิจกรรมเชิงพาณิชย์ที่เก่ียวข้อง ทัง้นี ้ตามที่กฎหมายกําหนด 

(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

ค้าตามหลกัในการปฏิบัติสําหรับคู่ค้า บริษัทได้จัดให้มีการเยี่ยมชมสถานท่ีประกอบการของคู่ค้าและส่งแบบสอบถามไปยังคู่ค้า

อย่างสม่ําเสมอ ทัง้นี ้เพ่ือยกระดบัมาตรฐานการประกอบธุรกิจ และเพ่ือสร้างความมัน่คงอย่างยัง่ยืนให้แก่คูค้่าของบริษัท 

http://www.dtac.co.th/
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นอกจากนี ้บริษัทให้ความสําคัญต่อการเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของคู่ค้าและบุคคลอื่น โดยมีนโยบายให้กรรมการ 

ผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลอื่นใดท่ีกระทําการในนามของบริษัท หลีกเลี่ยงการล่วงละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของคู่ค้า

และบุคคลอื่น ขณะเดียวกัน กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลอื่นใดท่ีกระทําการในนามของบริษัท จะต้องปกป้องและ

ตรวจสอบดแูลทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทเพ่ือประโยชน์ของบริษัท ทัง้นี ้ตามท่ีกําหนดไว้ในหลกัในการปฏิบติั “จริยธรรมองค์กร 

– ดีแทคธรรมาภิบาล” 

(6) สิทธิของคูแ่ข่ง 

บริษัทส่งเสริมและสนบัสนนุการแข่งขนัท่ีอยู่บนพืน้ฐานของความเป็นธรรมและโดยเปิดเผย และบริษัทจะไม่กระทําการใด ๆ ท่ีเป็น

การฝ่าฝืนหรือขดัต่อกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการแข่งขนัทางการค้า หรือท่ีอาจทําให้เกิดความเสื่อมเสียต่อช่ือเสียงของคู่แข่ง ทัง้นี ้

บริษัทดําเนินการแข่งขนัในตลาดโดยนําเสนอสินค้าและบริการท่ีดีและในราคาท่ีเหมาะสม และบริษัทจะเผชิญกบัคู่แข่งด้วยความ

ซื่อตรงและด้วยความเป็นมืออาชีพ 

นอกจากนี ้บริษัทมีนโยบายตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ และกําหนดห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และบคุคลอื่นใดที่กระทํา

การในนามของบริษัท ให้หรือรับของกํานลัท่ีเป็นเงินหรือสิ่งตอบแทนอื่นใดอนัมิชอบด้วยกฎหมายหรือไม่เหมาะสม เพ่ือให้ได้มาซึ่ง

ความได้เปรียบทางธุรกิจ ทัง้นี ้ตามท่ีกําหนดไว้ในหลกัในการปฏิบติั “จริยธรรมองค์กร – ดีแทคธรรมาภิบาล” โดยบริษัทได้แสดง

เจตนารมณ์เข้าแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุริต ในปี 2555 บริษัทได้จดัให้มีการฝึกอบรมแก่พนกังานใน

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือให้ความรู้เก่ียวกบันโยบายและแนวปฏิบติัในการตอ่ต้านการทจุริตของบริษัท 

(7) สิทธิของเจ้าหนี ้

บริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติต่อเจ้าหนีอ้ย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยให้ข้อมลูท่ีถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้แก่เจ้าหนี ้

และยดึมัน่ในการปฏิบติัตามข้อกําหนดและเง่ือนไขของสญัญาท่ีมีตอ่เจ้าหนีโ้ดยเคร่งครัด  

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

บริษัทปฏิบัติตามข้อกําหนดของสํานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลกัทรัพย์สิงคโปร์เก่ียวกับการ

เปิดเผยข้อมลูที่มีสาระสําคญั 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

หน้าที่ในการติดต่อสื่อสารกับผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปอย่างสม่ําเสมอ ทัง้นี ้ผู้ สนใจสามารถติดต่อขอรับข้อมูลของบริษัทจาก

หน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ได้ที่หมายเลขโทรศพัท์ +66 2202 8882 หรือทางอีเมล์ IR@dtac.co.th  

อนึ่ง คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทและข้อมลูทางการเงินท่ีปรากฏในรายงานประจําปี ซึง่งบการเงิน

ดงักล่าวจดัทําขึน้ตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย โดยบริษัทได้เลือกใช้นโยบายทางบญัชีท่ีเหมาะสมและใช้

นโยบายทางบญัชีเดียวกนัในแต่ละรอบปีบญัชี ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดแูลรับผิดชอบ

เก่ียวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายในของบริษัท รวมทัง้การเปิดเผยข้อมลูท่ีสําคญัอย่างเพียงพอใน

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน เพ่ือให้มัน่ใจวา่การบนัทกึข้อมลูทางบญัชีมีความถกูต้อง ครบถ้วนและเพียงพอ เพ่ือประโยชน์ของผู้ ถือ

หุ้นและผู้ลงทนุทัว่ไป นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทยงัได้จดัทํารายงานคณะกรรมการบริษัทเพ่ือนําเสนอในรายงานประจําปีต่อผู้

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 และเป็นเพศหญิง 

1 ท่าน กรรมการซึ่งเป็นผู้ แทนจาก กสท ตามสัญญาร่วมการงาน 1 ท่าน และกรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 1 ท่าน อนึ่ง บริษัทไม่มี

กรรมการอิสระท่ีดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 บริษัท และไม่มีกรรมการบริหารท่ีดํารงตําแหน่งเป็น

กรรมการในบริษัทจดทะเบียนมากกวา่ 2 บริษัท และมีกรรมการท่ีไม่ใช่ผู้บริหารมากกว่า 1 ท่านที่มีประสบการณ์การทํางานเก่ียวกบั

ธุรกิจของบริษัท 

ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารมีหน้าท่ีความรับผิดชอบแยกต่างหากจากกนัและไม่ใช่บคุคลเดียวกนั โดยประธาน

กรรมการมาจากการเลือกตัง้ของกรรมการบริษัท ทําหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชมุ โดยควบคมุการประชมุของคณะกรรมการบริษัท

ให้เป็นไปตามระเบียบวาระการประชมุ และสนบัสนนุให้กรรมการทกุท่านมีส่วนรวมในการประชมุ เช่น ตัง้คําถามหรือข้อสงัเกต ให้

คําปรึกษาและให้ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร และสนับสนุนการดําเนินธุรกิจของบริษัท แต่จะไม่ก้าวก่ายในการบริหารจัดการกิจการ

ของบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทําหน้าที่บริหารจดัการกิจการของบริษัท และกํากบัดแูลให้การดําเนินงานของบริษัทเป็นไปตาม

ข้อบงัคบั มติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น มติคณะกรรมการบริษัท นโยบายและแผนการประกอบธุรกิจของบริษัท และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง  

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการท่ีมีคณุสมบติั ความรู้ ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์หลากหลาย ทัง้ด้านการเงิน

การบญัชี การบริหารจดัการ กฎหมาย และกิจการโทรคมนาคม โดยกรรมการอิสระของบริษัทมีคณุสมบติัสงูกว่าข้อกําหนดขัน้ต่ํา

ของสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามรายละเอียดซึ่งแสดงอยู่ภายใต้หัวข้อ “การจัดการ – กรรมการ

อิสระ” 

กรรมการของบริษัทมีวาระการดํารงตําแหน่งกรรมการ 3 ปี และจะดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนได้รวมกนัไม่เกิน 5 

บริษัท โดยข้อบงัคบัของบริษัทกําหนดให้กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวน 1 ใน 3 ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีทุกครัง้ 

และกรรมการซึ่งพ้นจากตําแหน่งอาจได้รับเลือกตัง้ให้กลับเข้าดํารงตําแหน่งอีกได้ นอกจากนี ้บริษัทมิได้กําหนดให้ประธาน

กรรมการบริษัทเป็นกรรมการอิสระ เน่ืองจากกิจการโทรคมนาคมเป็นกิจการท่ีมีลกัษณะเฉพาะ มีความซบัซ้อน และมีการกํากบัดแูล

อย่างเข้มงวด บริษัทเห็นว่าประธานกรรมการและกรรมการของบริษัทมีความรู้ ความสามารถ และมีความเข้าใจเป็นอย่างดีถึง

ลกัษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท ซึ่งจําเป็นต่อการตดัสินใจเพ่ือประโยชน์สงูสดุของบริษัทและเพ่ือผู้ ถือหุ้นโดยรวม นอกจากนี ้

บริษัทมีระบบควบคมุภายในที่ดีซึง่สามารถสร้างความเช่ือมัน่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุทัว่ไปได้ 

บริษัทได้แต่งตัง้นางวีระนุช กมลยะบุตร ผู้อํานวยการอาวุโสสายงานกฎหมาย ดํารงตําแหน่งเลขานุการบริษัท เพ่ือทําหน้าท่ีให้

คําแนะนําด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ให้แก่คณะกรรมการบริษัท ดแูลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท และประสานงานให้

มีการปฏิบติัตามมติของคณะกรรมการบริษัท  

รายละเอียดเก่ียวกบัอํานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และเลขานกุารบริษัท 

แสดงอยู่ภายใต้หวัข้อ “การจดัการ” 

(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” 
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คณะกรรมการบริษัทสง่เสริมให้มีการจดัทํานโยบายการกํากบัดแูลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยบริษัทได้

ทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัทในปี 2555 ซึ่งประกอบด้วยโครงสร้างการกํากับดูแลกิจการ และ

กระบวนการในการบริหารความเสี่ยง การกําหนดกลยทุธ์ การรายงานทางการเงิน และการควบคมุภายใน และบริษัทได้จดัทําหลกั

ในการปฏิบติั “จริยธรรมองค์กร – ดีแทคธรรมาภิบาล” ซึ่งใช้บงัคบักบักรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัท ตลอดจนบุคคล 

อื่น ๆ ท่ีกระทําการในนามของบริษัท โดยเร่ิมใช้บงัคบัตัง้แต่ปี 2549 และมีการปรับปรุงแก้ไขเร่ือยมา โดยครอบคลมุเร่ืองต่าง ๆ เช่น 

สิทธิมนษุยชน แรงงาน สขุภาพอนามยั ความปลอดภยั การรักษาความปลอดภยั สิ่งแวดล้อม ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ การใช้

ข้อมลูภายใน การทุจริตคอร์รัปชั่น การควบคมุภายใน และการเปิดเผยข้อมลู เป็นต้น ทัง้นี ้บริษัทได้เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ

เก่ียวกับหลักในการปฏิบัติอย่างต่อเน่ือง อาทิ จัดการบรรยายในการปฐมนิเทศสําหรับพนักงานใหม่ และจัดการอบรมในเร่ือง

ดงักลา่วเป็นครัง้คราวไป  

คณะกรรมการบริษัทกํากบัดแูลให้มีการปฏิบติัตามข้อกําหนดเก่ียวกับขัน้ตอนการดําเนินการและการเปิดเผยข้อมลูของรายการท่ี

อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์ของสํานกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงาน

กํากบัดแูลท่ีเก่ียวข้อง โดยได้แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือทําหน้าท่ีพิจารณาและอนมุติั และให้ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ี

อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนี ้บริษัทได้กําหนดระเบียบปฏิบติัและจดัทําขอบเขตของธุรกรรมกบับุคคลท่ีมีส่วนได้

เสีย (General Mandate for Interested Person Transactions) โดยกําหนดประเภทและขัน้ตอนการอนุมัติรายการท่ีอาจมีความ

ขดัแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งเป็นรายการท่ีบริษัทกระทําเป็นปกติในการประกอบธุรกิจ โดยบริษัทจะเสนอให้คณะกรรมการบริษัท

พิจารณาอนุมัติขอบเขตของธุรกรรมกับบุคคลท่ีมีส่วนได้เสียและรายงานการเข้าทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีมีส่วนได้เสียให้

คณะกรรมการทราบเป็นประจําทกุปี  

คณะกรรมการบริษัทได้จดัให้มีการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษัททัง้คณะ (Evaluation on the Performance 

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

ประจําทกุปี เพ่ือเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละท่านแสดงความคิดเห็นต่อผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการทัง้คณะโดยรวม และ

เพ่ือช่วยให้ได้มีการพิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหาและอปุสรรคตา่ง ๆ ในการปฏิบติังานในระหวา่งปีที่ผ่านมา  

(3) การประชมุคณะกรรมการบริษัท 

การประชมุคณะกรรมการบริษัทจดัขึน้อย่างน้อยทกุไตรมาส โดยบริษัทจะแจ้งกําหนดการประชมุคณะกรรมการบริษัทให้กรรมการ

ทราบล่วงหน้าทกุปี เพ่ือให้กรรมการสามารถจดัเวลาและเข้าร่วมประชมุได้อย่างพร้อมเพรียงกนั ในการประชมุคณะกรรมการบริษัท 

มีการกําหนดวาระการประชุมท่ีชัดเจน โดยบริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้แก่กรรมการ

ลว่งหน้าไม่น้อยกวา่ 7 วนั เพ่ือให้กรรมการได้มีเวลาศกึษาข้อมลูอย่างเพียงพอกอ่นเข้าร่วมการประชมุ การประชมุแต่ละครัง้ใช้เวลา

ไม่ต่ํากว่า 3 ชั่วโมง โดยมีผู้บริหารระดบัสงูเข้าร่วมการประชุมเพ่ือชีแ้จงรายละเอียดและตอบข้อซกัถามของคณะกรรมการบริษัท 

ทัง้นี ้ประธานกรรมการเปิดโอกาสให้กรรมการทุกท่านได้แสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผยก่อนการลงคะแนน และสรุปมติของท่ี

ประชุมในแต่ละวาระการประชุม กรรมการท่ีมีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและจะต้องออก

จากการประชมุในระหวา่งการพิจารณาวาระนัน้ ๆ 

บริษัทจดัทําบนัทึกรายงานการประชมุเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยจดัเก็บต้นฉบบัร่วมกบัหนงัสือเชิญประชมุและเอกสารประกอบการ

ประชมุ และจดัเก็บสําเนาในรูปแบบอิเลค็โทรนิค เพ่ือความสะดวกสําหรับกรรมการและผู้ ท่ีเก่ียวข้องในการตรวจสอบ 

ในปี 2555 บริษัทได้จดัประชมุคณะกรรมการบริษัทรวม 6 ครัง้ โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชมุดงันี ้

ชื่อ-นามสกุล ตาํแหน่ง 
วันที่แต่งตัง้ 

ครัง้แรก 
วันที่แต่งตัง้ 
ครัง้สุดท้าย 

การเข้าร่วมประชุม 

นายบญุชยั เบญจรงคกลุ ประธานกรรมการ 29 ตลุาคม 2533 30 มีนาคม 2555 6 

นายซิคเว ่เบรคเก้ รองประธานกรรมการ 8 กมุภาพนัธ์ 2549 21 เมษายน 2554 2 
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ชื่อ-นามสกุล ตาํแหน่ง 
วันที่แต่งตัง้ 

ครัง้แรก 
วันที่แต่งตัง้ 
ครัง้สุดท้าย 

การเข้าร่วมประชุม 

นายจลุจิตต์ บณุยเกต ุ กรรมการอิสระ 6 มีนาคม 2543 21 เมษายน 2554 6 

นายสตีเฟ่น วดูรุฟ ฟอร์ดแฮม กรรมการอิสระ 17 พฤศจิกายน 2549 30 มีนาคม 2555 5 

นายสนุทร โภคาชยัพฒัน์ กรรมการอิสระ 6 มีนาคม 2543 30 มีนาคม 2555 6 

นายสมพล จนัทร์ประเสริฐ กรรมการ 6 มิถนุายน 2549 21 เมษายน 2554 6 

นายกนุน่าร์ โจฮนั เบอร์เทลเซน่ กรรมการ 27 เมษายน 2553 27 เมษายน 2553 5 

นายจอน ทราวิส เอ็ดดี ้ กรรมการ 21 เมษายน 2554 21 เมษายน 2554 5 

นายลาส์ เอริค เทลแมนน์ กรรมการ 20 กรกฎาคม 2554 20 กรกฎาคม 2554 6 

นางชนญัญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์ กรรมการอิสระ 5 กนัยายน 2554 30 มีนาคม 2555 5 

นายฮากนุ บรัวเซ็ท เชิร์ล กรรมการ 5 กนัยายน 2554 5 กนัยายน 2554 3 

นายมอร์เต็น เต็งส์ กรรมการ 21 ตลุาคม 2554 21 ตลุาคม 2554 6 

(4) คณะกรรมการชดุย่อย 

คณะกรรมการบริษัทได้จดัตัง้คณะกรรมการชดุย่อยเพ่ือทําหน้าที่แทนคณะกรรมการบริษัท 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

บัญชี โดยในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2555 ซึ่งจัดขึน้เม่ือวนัที่ 30 มีนาคม 2555 นางก่ิงกาญจน์ อศัวรังสฤษฎ์ ผู้สอบ

บญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4496 นายโสภณ เพ่ิมศิริวลัลภ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 3182 นางสาวรุ้งนภา เลิศสวุรรณ

กลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 3516 และนางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4521 ผู้สอบ

บัญชีจากบริษัท สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด ได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ทัง้นี ้นางก่ิง

กาญจน์ อศัวรังสฤษฎ์ เป็นผู้ รับผิดชอบในการตรวจสอบบญัชีของบริษัทและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทสําหรับปีสิน้สดุ

วนัที่ 31 ธันวาคม 2555 โดยได้รับการแต่งตัง้ครัง้แรกในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2553 เม่ือวนัที่ 27 เมษายน 2553 อนึ่ง 

ในปี 2555 บริษัทมีค่าตรวจสอบบญัชีจํานวน 7,366,476.08 บาท และไม่มีค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายให้แก่ผู้สอบบญัชี ซึ่งไม่เก่ียวข้องกับ

งานตรวจสอบบญัชี 

ในการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัการสอบทานระบบการควบคมุภายในและระบบการตรวจสอบภายในนัน้ 

คณะกรรมการตรวจสอบจะนดัประชมุกบัผู้สอบบญัชีของบริษัทตามลําพงัโดยไม่มีผู้บริหารของบริษัทเข้าร่วมประชมุด้วยอย่างน้อย

ปีละ 1 ครัง้ นอกจากนี ้ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเห็นว่าจําเป็นและเห็นสมควร คณะกรรมการตรวจสอบอาจขอคํา

ชีแ้จงและความเห็นจากหน่วยงานตรวจสอบภายใน (Internal Audit Department) และผู้สอบบญัชีของบริษัทเก่ียวกบัรายละเอียด

ด้านการเงินและบญัชีเพ่ือให้การทําหน้าที่เป็นไปอย่างสมบรูณ์ยิ่งขึน้ 
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การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจะจดัขึน้โดยเฉลี่ยเดือนละ 1 ครัง้ โดยในปี 2555 บริษัทได้จดัประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ

รวม 13 ครัง้ และมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมดงันี ้นายจุลจิตต์ บุณยเกต ุ13 ครัง้ นายสนุทร โภคาชัยพฒัน์ 12 ครัง้ และ

นายสตีเฟ่น วดูรุฟ ฟอร์ดแฮม 13 ครัง้ 

คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน  

คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการ 5 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระ 3 ท่าน และกรรมการท่ีไม่ใช่ผู้บริหาร 2 ท่าน 

มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการพิจารณาให้คําแนะนําเก่ียวกบัค่าตอบแทนสําหรับประธานกรรมการและกรรมการอื่น ๆ พิจารณาอนมุติั

ค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และพิจารณาความถกูต้องและเหมาะสมของนโยบายค่าตอบแทน เป็นต้น รายละเอียด

เก่ียวกับหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนแสดงอยู่ภายใต้หัวข้อ “การจัดการ – คณะกรรมการ

กําหนดคา่ตอบแทน” 

อนึง่ ในการกําหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุย่อย (ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ

กําหนดคา่ตอบแทน คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ) นัน้ คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนจะพิจารณา

ทบทวนโครงสร้างค่าตอบแทนทุก ๆ 3 ปี และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาและอนุมติั โดย

คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนจะคํานงึถึงปัจจยัต่าง ๆ หลายประการ เช่น ธุรกิจและผลประกอบการของบริษัท บรรทดัฐานของ

ตลาดและอตุสาหกรรม สภาวะเศรษฐกิจ ตลอดจนหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุย่อย 

เป็นต้น ในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี 2555 ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นมีมติอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและ

คณะกรรมการชดุย่อยสําหรับปี 2555 เป็นจํานวนไม่เกิน 8,200,000 บาท โดยประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือน เบีย้ประชมุ และ

โบนสั มีรายละเอียดดงันี ้

 ค่าตอบแทนรายเดือน เบีย้ประชุม 

ประธานกรรมการ 232,000 - 

กรรมการอิสระ 58,000 35,000 

กรรมการ (ผู้แทนจาก กสท) - 18,000 

ประธานกรรมการตรวจสอบ - 29,000 

กรรมการตรวจสอบ - 24,000 

ประธานกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน - 15,000 

กรรมการกําหนดค่าตอบแทน - 12,000 

หมายเหตุ 

(1) กรรมการท่านอื่น ๆ ไม่ได้รับคา่ตอบแทนข้างต้น 

(2) ค่าตอบแทนข้างต้นไม่รวมค่าตอบแทนของคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ เน่ืองจากคณะกรรมการดงักล่าว

จดัตัง้ขึน้ในเดือนตลุาคม 2555 และยงัไม่มีการจดัประชมุในปี 2555 

ในการพิจารณาค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนจะพิจารณาจากผลการดําเนินงานของ

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารในปีที่ผ่านมา โดยประเมินตามดชันีชีว้ดั (Key Performance Indicators) ที่กําหนดไว้ ซึง่ในแตล่ะหมวดจะ

มีการให้นํา้หนกัที่แตกตา่งกนั 

การประชุมคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนจะจัดขึน้อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยในปี 2555 บริษัทได้จัดประชุมคณะกรรมการ

กําหนดคา่ตอบแทนรวม 4 ครัง้ และมีกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนเข้าร่วมประชมุครบทกุครัง้ 

คณะกรรมการสรรหา 

คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วยกรรมการ 5 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระ 3 ท่าน และกรรมการท่ีไม่ใช่ผู้บริหาร 2 ท่าน มีหน้าที่

รับผิดชอบในการพิจารณาสรรหาบคุคลเพ่ือเสนอช่ือให้แต่งตัง้เป็นกรรมการของบริษัทและบริษัทย่อย นอกจากนี ้คณะกรรมการสรร
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หายังมีหน้าท่ีพิจารณาสรรหาบุคคลเพ่ือเสนอช่ือให้แต่งตัง้เป็นประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และรองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่ม

การเงิน ซึ่งเป็นตําแหน่งบริหารท่ีสําคัญของบริษัทและบริษัทย่อย เป็นต้น รายละเอียดเก่ียวกับหน้าท่ีและความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการสรรหาแสดงอยู่ภายใต้หวัข้อ “การจดัการ – คณะกรรมการสรรหา” 

อนึ่ง ในการพิจารณาสรรหาบุคคลเพ่ือเสนอช่ือให้แต่งตัง้เข้าดํารงตําแหน่งข้างต้นนัน้ คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาคุณสมบติั 

ประสบการณ์ และผลการทํางานของบุคคลดงักล่าว ว่ามีคุณสมบติัครบถ้วน และไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามท่ีกฎหมายกําหนดไว้ 

อีกทัง้มีความรู้ ความชํานาญ และประสบการณ์ในกิจการโทรคมนาคม ซึ่งการแต่งตัง้บุคคลดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อ

คณะกรรมการและบริษัท 

การประชุมคณะกรรมการสรรหาจะจัดขึน้อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยในปี 2555 บริษัทยงัไม่มีการจัดประชุมคณะกรรมการสรรหา 

เน่ืองจากคณะกรรมการดงักล่าวจดัตัง้ขึน้ในช่วงปลายปี 2555 อย่างไรก็ดี ในปี 2556 บริษัทได้จดัการประชมุคณะกรรมการสรรหา

แล้ว 1 ครัง้ และมีกรรมการสรรหาเข้าร่วมประชมุครบทกุท่าน และคาดวา่จะจดัการประชมุคณะกรรมการสรรหาอีกอย่างน้อย 1 ครัง้ 

ในปี 2556 เพ่ือพิจารณาวาระซึง่อยู่ภายใต้หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา 

คณะกรรมการกํากบัดูแลกิจการ 

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนมุติัการจดัตัง้คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ เป็นคณะกรรมการชดุย่อยของบริษัทเม่ือเดือนตลุาคม 

2555 (ซึง่ในอดีต คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการของบริษัทเป็นคณะกรรมการในระดบับริหาร ประกอบด้วยผู้บริหารระดบัสงู) เพ่ือ

ทําหน้าที่พฒันาและส่งเสริมการปฏิบติัตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับของผู้

ถือหุ้น นกัลงทนุ หน่วยงานกํากบัดแูล และผู้ มีส่วนได้เสียอื่น ๆ รายละเอียดเก่ียวกบัหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

กํากบัดแูลกิจการแสดงอยูภ่ายใต้หวัข้อ “การจดัการ – คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ” 

ปัจจบุนั คณะกรรมการบริษัทอยู่ระหวา่งพิจารณาแตง่ตัง้บคุคลเพ่ือเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการกํากบัดแูลกิจการ โดยได้รับการเสนอ

ช่ือจากคณะกรรมการสรรหาแล้ว และคาดวา่จะสามารถแตง่ตัง้ได้ครบถ้วนภายในต้นปี 2556 

(5) การพฒันากรรมการและผู้บริหาร 

ในการแต่งตัง้กรรมการใหม่ บริษัทจะจดัเตรียมข้อมลูท่ีสําคญัเก่ียวกบัการดําเนินธุรกิจของบริษัทให้แก่กรรมการตามความต้องการ

ของกรรมการท่านนัน้ ๆ เพ่ือให้กรรมการท่ีได้รับการแต่งตัง้ใหม่มีความคุ้ นเคยกับธุรกิจและการกํากับดูแลกิจการของบริษัท 

นอกจากนี ้บริษัทยงัส่งเสริมให้กรรมการบริษัทเข้าร่วมอบรมในหลกัสูตรท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติหน้าท่ีของกรรมการซึ่งจัดโดย

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทยและสถาบนัผู้ เช่ียวชาญอื่น ๆ โดยบริษัทจะแจ้งให้กรรมการทราบเก่ียวกบัหลกัสตูรการ

ฝึกอบรมตา่ง ๆ ซึง่จะเป็นประโยชน์กบักรรมการในการปฏิบติัหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทได้ดียิ่งขึน้ ปัจจบุนับริษัทมีกรรมการเข้า

รับการฝึกอบรมในหลกัสตูรของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทยจํานวน 6 ท่าน และอยู่ระหว่างเข้ารับการอบรมจํานวน 1 

ท่าน รายละเอียดเก่ียวกบัประวติัและประสบการณ์ของกรรมการบริษัทแสดงอยู่ในเอกสารแนบ 1 - รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ 

ผู้บริหาร และผู้ มีอํานาจควบคมุ  

บริษัทมีการประเมินผลงานและทักษะของผู้บริหารอย่างสม่ําเสมอ โดยผลจากการประเมินจะถูกนําไปใช้ในการจัดทําแผนการ

พฒันาของผู้บริหารแต่ละราย นอกจากนี ้การจดัทําแผนการสืบทอดสําหรับตําแหน่งงานที่มีความสําคญัตอ่องค์กรเป็นสว่นหนึ่งของ

การประเมินนีด้้วย 

อนึ่ง ในการพัฒนาผู้บริหาร บริษัทได้จัดให้มีหลักสูตรการฝึกอบรมต่าง ๆ ทัง้ภายในและภายนอกบริษัท รายละเอียดเก่ียวกับ

นโยบายการพฒันาทรัพยากรบคุคลแสดงอยูภ่ายใต้หวัข้อ “การจดัการ – นโยบายการพฒันาทรัพยากรบคุคล” 

8.5 การใช้ข้อมูลภายใน 

บริษัทได้กําหนดนโยบายและหลกัในการปฏิบติัสําหรับการดําเนินการเก่ียวกบัข้อมลู เพ่ือป้องกนัการใช้ข้อมลูภายในเพ่ือประโยชน์

สว่นตนหรือผู้อื่นในทางมิชอบ โดยกําหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการปอ้งกนัมิให้บคุคล
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ที่ไม่ได้รับอนญุาตได้รับข้อมลูท่ีมิได้เปิดเผยตอ่สาธารณชน และป้องกนัมิให้มีการเปิดเผยข้อมลูท่ีมิได้เปิดเผยตอ่สาธารณชน ซึง่อาจ

ส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นและตราสารทางการเงินอื่น ๆ ของบริษัทก่อนท่ีบริษัทจะได้เปิดเผยข้อมูลดงักล่าวผ่านระบบข้อมูลของ

ตลาดหลกัทรัพย์ หรือในขณะท่ีข้อมลูดงักล่าวยงัมีผลกระทบต่อราคา และห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนกังานของบริษัทซือ้

ขายหุ้นหรือตราสารทางการเงินก่อนที่ข้อมลูดงักลา่วจะเปิดเผยตอ่สาธารณชน หรือในขณะที่ข้อมลูดงักลา่วยงัมีผลกระทบตอ่ราคา 

ทัง้นี ้บริษัทได้กําหนดนโยบายเก่ียวกบัการซือ้ขายหลกัทรัพย์สําหรับกรรมการและผู้บริหารของบริษัท โดยกําหนดห้ามมิให้กรรมการ

และผู้บริหารซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทในช่วงเวลา 1 เดือนก่อนวนัประกาศผลการดําเนินงานของบริษัทในแต่ละไตรมาสจนถึงวนั

ถดัจากวนัประกาศผลการดําเนินงานของบริษัทต่อสาธารณชน หรือซือ้ขายหลกัทรัพย์เพ่ือการเก็งกําไรในระยะสัน้ ทัง้นี ้กรรมการ

และผู้บริหารของบริษัทจะต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงการได้มาหรือการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัท (รวมถึงการถือ

ครองหลักทรัพย์ของคู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ) ภายใน 24 ชั่วโมงนับจากวันท่ีมีการได้มาหรือมีการเปลี่ยนแปลง

ดงักลา่ว 

นอกจากนี ้บริษัทได้กําหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทรายงานการมีสว่นได้เสียของตนและบคุคลท่ีมีความเก่ียวข้อง ซึง่เป็น

ส่วนได้เสียท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารจดัการของบริษัทหรือบริษัทย่อยภายใน 15 วนัก่อนวนัสิน้ปีปฏิทินของทกุ ๆ ปี และภายใน 15 

วนันับจากวันท่ีมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย ทัง้นี ้เพ่ือประโยชน์ในการติดตามดูแลและดําเนินการตามข้อกําหนด

เก่ียวกบัการทํารายการที่เก่ียวโยงกนัซึง่เป็นรายการที่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

บริษัทได้จดัให้มีการเผยแพร่หลกัในการปฏิบติัสําหรับการดําเนินการเก่ียวกบัข้อมลูทางเว็บไซต์ของบริษัทท่ี www.dtac.co.th และ

ระบบสื่อสารภายในของบริษัท (Intranet) 

8.6 บุคลากร 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีพนกังาน (เฉพาะพนกังานท่ีรับอตัราค่าจ้างเป็นเงินเดือนประจํา) จํานวนทัง้สิน้ 5,121 คน โดยแบ่ง

ตามสายงานหลกัได้ดงันี ้

สายงาน จาํนวนพนักงาน (คน) 

กลุม่กิจการองค์กร 149 

กลุม่ลกูค้า 2,925 

กลุม่การเงินและบญัชี 215 

กลุม่การตลาด 500 

Office of CEO 11 

กลุม่ People 170 

กลุม่กลยทุธ์ 7 

กลุม่เทคโนโลย ี 1,144 

รวม 5,121 

ค่าตอบแทนรวมของพนักงานในปี 2555 ประกอบด้วยเงินเดือน ค่าแรง และผลประโยชน์อื่นเป็นเงินจํานวนทัง้สิน้ 3,885.4 ล้านบาท 

และในระหวา่งปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทนุสํารองเลีย้งชีพเป็นเงินจํานวนประมาณ 86 ล้านบาท 

นโยบายการพฒันาทรัพยากรบุคคล 

บริษัทมีนโยบายที่จะพฒันาศกัยภาพ ความรู้ ความสามารถ และคณุภาพของพนกังานอย่างต่อเน่ือง เพราะบริษัทตระหนกัเสมอว่า

บคุลากรเป็นทรัพยากรท่ีมีคณุคา่ และเป็นรากฐานของความสําเร็จ ดงันัน้ บริษัทจงึมุ่งมัน่ที่จะพฒันาและปรับตนเองให้เป็น “องค์กร

แห่งการพฒันาและเรียนรู้” โดยผสมผสานทัง้ความรู้ ทักษะ ความสามารถ ตลอดจนปลกูฝังวฒันธรรมและจริยธรรมขององค์กร

ควบคู่กนัไป ทัง้นี ้เพ่ือให้สอดคล้องกับกลยทุธ์และแนวทางในการดําเนินธุรกิจของบริษัท และเพ่ือให้บริษัทสามารถตอบสนองต่อ

การพฒันาและความก้าวหน้าของกิจการโทรคมนาคม และความต้องการของลกูค้าได้เป็นอย่างดี บริษัทได้จดัรูปแบบการเรียนรู้และ

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

บริษัทจัดให้มีหลักสูตรการฝึกอบรมท่ีเรียกว่า “dtac academy” ซึ่งเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคน ได้รับการฝึกอบรมในระดับ

หลกัสูตรท่ีจําเป็นและเหมาะสมต่อการทํางาน หรือในหลกัสูตรท่ีตนสนใจ เพ่ือเตรียมความพร้อมสําหรับโอกาสทางสายงานใน

อนาคต ดงันี ้

– หลกัสตูรพืน้ฐาน ซึง่เป็นหลกัสตูรบงัคบัสําหรับพนกังานทกุคน เช่น การปฐมนิเทศสําหรับพนกังานใหม่ การปลกูฝังวฒันธรรม

องค์กรและจริยธรรมองค์กร และการพัฒนาความเป็นผู้ นํา เป็นต้น โดยบริษัทจัดให้มีการอบรมพัฒนาและมีกิจกรรมอย่าง

ตอ่เน่ือง เพ่ือสง่เสริมให้พนกังานของบริษัทมีการปฏิบติังานท่ีสอดคล้องกบัวฒันธรรมและจริยธรรมขององค์กร 

– หลกัสตูรทัว่ไป สําหรับพฒันาศกัยภาพของพนกังานในแตล่ะระดบั ได้แก่ พนกังานระดบัปฏิบติังาน ผู้บริหารระดบัต้น ผู้บริหาร

ระดบักลาง และผู้บริหารระดบัสงู เช่น หลกัสตูรด้านการติดตอ่สื่อสาร การบริหารจดัการและวางแผน การเงิน ทรัพยากรบคุคล 

ทกัษะภาษาองักฤษ ทกัษะด้านคอมพิวเตอร์ และความรู้ในธุรกิจ เป็นต้น โดยเปิดโอกาสให้พนกังานเลือกเข้ารับการฝึกอบรม

ได้ตามความเหมาะสมและจําเป็นตอ่การปฏิบติังาน โดยผ่านความเห็นชอบของผู้บงัคบับญัชา 

– หลกัสตูรเฉพาะทาง เพ่ือพฒันาและยกระดบัความรู้ความสามารถเฉพาะด้านท่ีเก่ียวข้องโดยตรงตอ่หน้าท่ีและความรับผิดชอบ

ของพนักงานและผู้ บริหารในแต่ละฝ่าย ซึ่งรวมถึงการฝึกอบรมทางด้านทักษะการบริหารจัดการระดับสูง การพัฒนา

ประสิทธิภาพและขัน้ตอนในการทํางานและการบริการ การพัฒนาความสัมพันธ์ท่ียั่งยืนกับลูกค้า ตลอดจนความเข้าใจ

เก่ียวกบัสินค้าและบริการตา่ง ๆ ของบริษัท รวมทัง้สินค้าและบริการใหม่ ๆ ที่มีการเสนอขายในตลาดโทรศพัท์เคลื่อนที่ 

นอกจากนี ้บริษัทยังสนับสนุนให้พนักงานและผู้บริหารได้เข้ารับการฝึกอบรมกับสถาบนัผู้ เช่ียวชาญภายนอก เพ่ือพัฒนาความรู้

ความสามารถเฉพาะด้านท่ีเก่ียวข้องกบัการทํางานและหน้าท่ีความรับผิดชอบของแต่ละบุคคล และเพ่ือให้พนักงานและผู้บริหาร

ของบริษัทสามารถนําความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับมาประยุกต์ใช้ในการทํางานและเพ่ือให้เกิดความเหมาะสมกับการ

เปลี่ยนแปลงของธุรกิจท่ีเกิดขึน้ในปัจจบุนัและอนาคต 

การพฒันาโดยการแลกเปลีย่นประสบการณ์ในโครงการ Mobility 

บริษัทจดัให้มีโครงการ Mobility เพ่ือเปิดโอกาสให้พนกังานได้เรียนรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กบับริษัทโทรคมนาคมชัน้นําใน

ต่างประเทศ ทัง้นี ้พนักงานท่ีสมัครและได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ จะได้ทํางานร่วมกับบริษัทในต่างประเทศตาม

ระยะเวลาท่ีกําหนด เพ่ือให้พนกังานได้แลกเปลี่ยนความรู้ความชํานาญ และเรียนรู้นวตักรรมในระดบันานาชาติ เพ่ือนํามาปรับใช้

และเพ่ิมศกัยภาพการทํางานของแตล่ะบคุคลตอ่ไป 



บริษัท โทเท่ิล แอค็เซ็ส คอมมนิูเคชัน่ จํากดั (มหาชน) สว่นที่ 1 บริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์ 
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อนึ่ง ในปี 2554 บริษัทได้จดัสรรงบประมาณด้านการพฒันาบุคลากรเป็นจํานวนทัง้สิน้ 66.3 ล้านบาท และมีพนกังานเข้าร่วมการ

ฝึกอบรมทัง้สิน้ประมาณร้อยละ 73 ของจํานวนพนกังานทัง้หมด 



บริษัท โทเทิ่ล แอค็เซ็ส คอมมนูิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) สว่นที่ 1 บริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์ 
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9 การควบคุมภายใน 

ระบบการควบคุมภายในของบริษัทเป็นกระบวนการท่ีกํากับดูแลโดยคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหาร และเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง

เพ่ือให้มัน่ใจวา่บริษัทได้บรรลวุตัถปุระสงค์ดงัตอ่ไปนี ้

- การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 

- การปอ้งกนัทรัพย์สินของบริษัท 

- การรับรองความน่าเช่ือถือของรายงานทางการเงิน และ 

- การปฏิบติัตามนโยบายการกํากบัดแูลกิจการของบริษัท กฎหมาย และกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือทําหน้าท่ีดแูลและรับผิดชอบการจดัทํารายงานทางการเงินและขัน้ตอน

การควบคมุภายในเพ่ือให้มัน่ใจว่ากระบวนการควบคมุภายในมีประสิทธิผล ทัง้นี ้ในการประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 1/2556 

ซึง่จดัขึน้เม่ือวนัท่ี 8 กุมภาพนัธ์ 2556 คณะกรรมการบริษัทรับทราบความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัความเพียงพอ

ของระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบเห็นด้วยกบัความเห็นของผู้สอบบัญชีว่า ระบบการควบคุม

ภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสมต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัท และสามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทจากการ

นําไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอํานาจของฝ่ายบริหาร ทัง้นี ้ผู้สอบบัญชีไม่พบข้อบกพร่องท่ีสําคัญของระบบการควบคุมภายใน 

รวมทัง้การกระทําที่มิชอบ ที่อาจสง่ผลกระทบในทางลบอย่างมีนยัสําคญัตอ่การจดัทํารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย 

ระบบการควบคมุภายในของบริษัทประกอบไปด้วย 5 สว่น โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

(1) สภาพแวดล้อมภายในองค์กร  

บริษัทมีการจดัโครงสร้างองค์กรที่เอือ้อํานวยตอ่การบริหารงานของฝ่ายบริหารและการปฏิบติังานของพนกังานอย่างมีประสิทธิภาพ 

และมีการกําหนดเป้าหมายการดําเนินธุรกิจท่ีชดัเจนและเหมาะสม โดยคํานึงถึงความเป็นไปได้ของเป้าหมายที่กําหนด และจดัให้มี

การสื่อสารเปา้หมายดงักลา่วไปยงัพนกังานอย่างน้อยปีละครัง้ เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบติังานของพนกังาน 

ฝ่ายบริหารและพนกังานของบริษัทได้รับมอบอํานาจและความรับผิดชอบท่ีเหมาะสมผ่าน Corporate Authority Index ที่ได้รับการ

อนมุติัจากคณะกรรมการบริษัท 

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 

บริษัทได้จดัตัง้หน่วยงานควบคมุภายใน (Internal Control Unit) เพ่ือกํากบัดแูลและสง่เสริมการควบคมุภายในในการจดัทํารายงาน

ทางการเงิน (Internal Control over Financial Reporting หรือ ICFR) และหน่วยงานควบคมุกฎระเบียบ (Compliance Unit) เพ่ือ

พัฒนาและปรับใช้นโยบายและขัน้ตอนการกํากับดูแลกิจการของบริษัท โดยหน่วยงานควบคุมภายในทําหน้าท่ีกํากับดูแลและ

รายงานสถานะของการควบคมุภายในในการจดัทํารายงานทางการเงินต่อฝ่ายบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ

บริษัทอย่างสม่ําเสมอ ทัง้นี ้เพ่ือให้รายงานทางการเงินของบริษัทมีความถกูต้องและน่าเช่ือถือ นอกจากนี ้บริษัทได้จดัตัง้หน่วยงาน

ตรวจสอบภายในและแต่งตัง้นางสาวฐิติมา ศรีจนัทราพนัธุ์ เป็นผู้อํานวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน เพ่ือทําหน้าท่ีตรวจสอบขัน้ตอน

การควบคมุภายในของบริษัทในการดําเนินธุรกิจ 



บริษัท โทเท่ิล แอค็เซ็ส คอมมนิูเคชัน่ จํากดั (มหาชน) สว่นที่ 1 บริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์ 
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นอกจากนี ้บริษัทได้จัดให้มีหน่วยงานเพ่ือดูแลรับผิดชอบด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัย และ

สิ่งแวดล้อม (Health, Safety, Security & Environment หรือ HSSE Unit) โดยได้ยึดแนวทางตามมาตรฐาน OHSA 18001 และ 

ISO 14001 เป็นกรอบในการปฏิบัติงาน ทัง้นี ้บริษัทคํานึงถึงความรับผิดชอบของบริษัทต่อส่วนรวมในการรักษาสิ่งแวดล้อม 

โดยเฉพาะการปลอ่ยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โดยบริษัทได้จดัทําแผนงานลดการปลอ่ยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และมีการตรวจสอบ

อย่างตอ่เน่ือง 

(2) การบริหารความเสีย่ง 

บริษัทได้จัดตัง้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงในระดับบริหาร ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับสงู เพ่ือพิจารณา สอบทาน 

กํากบัดแูล และจดัการความเสี่ยงของบริษัท บริษัทเช่ือวา่คณุภาพและประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยงท่ีดีสําคญัอย่างยิง่ต่อ

ความสามารถในการรักษาเสถียรภาพการเติบโตและการสร้างผลกําไรของธุรกิจ ด้วยเหตนีุ ้บริษัทจึงได้เสริมสร้างและพฒันาความ

แข็งแกร่งในความสามารถด้านการบริการความเสี่ยงอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การบูรณาการการบริหารความเสี่ยงอย่าง

เป็นระบบเพ่ือให้เข้ากับธุรกิจและกระบวนการในการวางกลยุทธ์ของบริษัท เพ่ือผลตอบแทนท่ีสามารถแข่งขนัได้จากการดําเนิน

กิจกรรมต่าง ๆ ทางธุรกิจ ในระดับความเสี่ยงอนัเป็นท่ียอมรับได้ ทัง้นี ้ผู้ จัดการทุกคนมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการบริหาร

ความเสี่ยงภายใต้ขอบเขตงานของตน และต้องมัน่ใจได้ว่าตนได้ตระหนกัถึงเร่ืองการบริหารความเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจประจําวนั

ทกุวนั 

บริษัทได้วางกรอบการทํางานในเร่ืองการบริหารความเสี่ยง รวมทัง้ได้ทบทวนและปรับปรุงกรอบการทํางานดงักล่าวอย่างสม่ําเสมอ 

ซึง่รวมไปถึงโครงสร้างในการกํากบัดแูล นโยบาย กระบวนการ และคูมื่อในการบริหารด้วยเช่นกนั อนึง่ การประเมินความเสี่ยง (Risk 

Assessment) อย่างเป็นระบบเป็นส่วนท่ีสําคัญอย่างยิ่งของกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning Process) ของ

บริษัท โดยกระบวนการประเมินความเสี่ยงจะมีการระบคุวามเสี่ยงท่ีสําคญั ประเมินความรุนแรงของความเสี่ยง ทัง้ในแง่ของความ

เป็นไปได้ท่ีจะเกิดความเสี่ยงดงักลา่วและผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึน้ รวมไปถึงการกําหนดวิธีการเพ่ือลดความเสี่ยงตา่ง ๆ ด้วย  

นอกจากนี ้บริษัทยังได้กําหนดกระบวนการติดตามระดับความเสี่ยง (Risk Monitoring) อย่างเป็นระบบ เพ่ือสงัเกตการณ์ความ

เปลี่ยนแปลงของระดบัความเสี่ยง ความคืบหน้าของวิธีการเพ่ือลดความเสี่ยง และความเสี่ยงสําคญัที่อาจเกิดขึน้ อย่างสม่ําเสมอ  

ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการบริษัทจะได้รับทราบรายงานของความเสี่ยงท่ีสําคญัอย่างสม่ําเสมอ ผ่านกระบวนการการรายงาน

ความเสี่ยง (Risk Reporting) การรายงานความเสี่ยงดงักล่าวเป็นส่วนหนึ่งของข้อมลูท่ีใช้สนับสนุนเพ่ือประกอบการตดัสินใจของ

ฝ่ายบริหาร ซึ่งช่วยให้ฝ่ายบริหารสามารถตัดสินใจบนพืน้ฐานของการรับทราบถึงความเสี่ยงนัน้ ๆ และการตระหนักถึงและเข้า

ใจความเสี่ยงท่ีสําคญัอนัอาจเป็นอปุสรรคต่อเป้าหมายทางกลยทุธ์ของบริษัทได้ รวมทัง้สามารถเพ่ิมโอกาสในการบรรลเุป้าหมาย

ของบริษัทในระดบัความเสี่ยงอนัเป็นที่ยอมรับได้ 

(3) การควบคมุการปฏิบติังานของฝ่ายบริหาร 

บริษัทมีการจดัทํานโยบายและระเบียบวิธีการปฏิบติังานสําหรับการบริหารจดัการในด้านต่าง ๆ รวมถึงการทําธุรกรรมด้านการเงิน 

การจัดซือ้จัดจ้าง และการบริหารทัว่ไป โดยบริษัทมีการกําหนดอํานาจหน้าท่ีและวงเงินอนมุติัของฝ่ายบริหารแต่ละระดบัไว้อย่าง

ชดัเจนและเหมาะสม มีการแบ่งแยกหน้าท่ีในการอนมุติัออกจากหน้าท่ีในการบนัทึกรายการบญัชีและข้อมลู และหน้าท่ีในการดแูล

จัดเก็บทรัพย์สินออกจากกันเพ่ือเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน ทัง้นี ้ในการทําธุรกรรมต่าง ๆ กับผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ กรรมการ 

ผู้บริหาร หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าว บริษัทมีมาตรการท่ีรัดกุมในการติดตามดูแลเพ่ือให้มั่นใจว่าการทําธุรกรรมนัน้ ๆ 

ดําเนินการตามระเบียบวิธีการปฏิบติังานและผ่านขัน้ตอนการอนุมติัท่ีกําหนด เพ่ือป้องกันมิให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

โดยคํานงึถึงผลประโยชน์สงูสดุของบริษัทเป็นสําคญั  

(4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมลู 

บริษัทให้ความสําคญัต่อระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล เพ่ือให้การสื่อสารข้อมูลเป็นไปอย่างถูกต้องและเพียงพอต่อการ

ตดัสินใจของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้น และผู้ ท่ีเก่ียวข้อง โดยบริษัทได้ใช้นโยบายบญัชีตามมาตรฐานการบญัชีที่รับรอง
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ทั่วไปและเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท มีการจัดเก็บบัญชีและเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีอย่างเหมาะสมและสามารถ

ตรวจสอบได้ มีการจดัทําหนงัสือเชิญประชมุพร้อมเอกสารประกอบการประชมุ รวมทัง้รายงานการประชมุคณะกรรมการบริษัทและ

รายงานการประชุมผู้ ถือหุ้น เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและผู้ ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพ่ือพิจารณาก่อนการประชุมภายใน

ระยะเวลาท่ีเหมาะสมและตามท่ีกฎหมายกําหนด  

(5) ระบบการติดตาม  

บริษัทมีกระบวนการท่ีชัดเจนในการติดตามระบบการควบคุมภายในและรายงานข้อผิดพลาดและจุดอ่อนในการควบคุมภายในท่ี

สําคญั พร้อมทัง้รายละเอียดในการดําเนินการแก้ไข ซึ่งผู้บริหารจัดให้มีการติดตามอย่างต่อเน่ือง (Ongoing Monitoring) และทํา

การประเมินเป็นระยะ (Period Assessment) เพ่ือให้มัน่ใจได้วา่บริษัทมีระบบการควบคมุภายในท่ีมัน่คงและที่ใช้งานได้จริง  

ทัง้นี ้การติดตามอย่างตอ่เน่ืองรวมถึงการทบทวนผลการดําเนินงานและข้อมลูทางการเงินท่ีสําคญัเป็นประจํา การทบทวนคณุภาพ

ของการตรวจสอบภายใน การประเมินตนเองเก่ียวกับการควบคุมภายในในการจัดทํารายงานทางการเงิน การวิเคราะห์และการ

ติดตามรายงานการดําเนินงานที่อาจระบคุวามผิดปกติที่บง่บอกถึงความล้มเหลวในการควบคมุภายใน เป็นต้น  

การประเมินเป็นระยะรวมถึง 

- การดําเนินงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึง่ตรวจสอบขัน้ตอนการดําเนินธรุกิจของบริษัทตามแผนการตรวจสอบท่ีได้รับ

การอนมุติั โดยแสดงจดุอ่อนในการควบคมุภายในและให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไขจดุอ่อนเหลา่นัน้ โดยหน่วยตรวจสอบภายใน

จะรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ ติดตามการดําเนินการแก้ไขกบัฝ่ายบริหาร และจดัทํารายงาน

สรุปผลการดําเนินการดงักลา่วให้กบัคณะกรรมการตรวจสอบทกุเดือน 

นอกจากนี ้ฝ่ายบริหารมีหน้าท่ีรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบถึงกรณีท่ีมีหรือสงสัยว่ามีการฉ้อโกง การกระทําผิด

กฎหมาย หรือการประพฤติผิดที่อาจสง่ผลกระทบอย่างร้ายแรงตอ่ช่ือเสียงและตําแหน่งการเงินของบริษัท  

ในปี 2555 หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ดําเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบท่ีได้รับการอนุมติัจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ซึ่งไม่พบข้อบกพร่องท่ีสําคัญในระบบการควบคุมภายในของบริษัทท่ีอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงท่ีสําคัญต่อการ

ดําเนินการของบริษัท แม้ว่าหน่วยตรวจสอบภายในจะรายงานผลการตรวจสอบเก่ียวกับการไม่ปฏิบติัตามนโยบายของบาง

หน่วยงาน ฝ่ายบริหารท่ีรับผิดชอบได้ดําเนินการแก้ไขการไม่ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวโดยไม่ชักช้า โดยคณะกรรมการ

ตรวจสอบมีความเห็นวา่ความเสี่ยงของการไม่ปฏิบติัตามนโยบายดงักลา่วเป็นความเสี่ยงท่ีจํากดั 

- การทบทวนประเด็นในการควบคมุภายในท่ีตรวจพบโดยผู้สอบบญัชีภายนอกของบริษัท โดยผู้สอบบญัชีของบริษัทได้ทบทวน

และประเมินการควบคมุทางการบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อย และไม่พบข้อบกพร่องท่ีเป็นสาระสําคญัท่ีอาจส่งผลกระทบท่ี

สําคญัตอ่ความเห็นของผู้สอบบญัชีเก่ียวกบังบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2555 

- การทดสอบการควบคมุภายในในการจดัทํารายงานทางการเงินของฝ่ายบริหาร ซึง่จดัทําขึน้ใน 2555 โดยบริษัท ไพร้ซวอเตอร์

เฮาส์คเูปอร์ส เพ่ือเพ่ิมความเป็นอิสระของกระบวนการทดสอบ 
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10 รายการระหว่างกัน 

10.1 รายการระหว่างกันของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องกนัในรอบปีบญัชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 

บริษัทท่ีเกี่ยวข้อง ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการระหว่างกัน
สําหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดวันท่ี 
31 ธันวาคม 2555 (ล้านบาท) เหตุผลและความจําเป็นของการทาํรายการ 

งบการเงินรวม 

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

    

ประกอบธุรกิจการจัดจําหน่ายบัตร

เติมเงิน เคร่ืองโทรศัพท์เคลื่อนที่ และ

อุปกรณ์เสริม และให้บริการบริหาร

การจดัเก็บและจดัการสินค้าคงคลงั 

- เป็นบริษัทร่วม 

- บริษัทถือหุ้นในยดีูร้อยละ 25 

- ปัจจบุนั บจก. เบญจจินดา  

โฮลดิง้ ถือหุ้นในยดีูร้อยละ 75 

- ขายบตัรเติมเงิน (Refill Voucher) ซิมการ์ด 

ชุดซิมการ์ด ชุดเลขหมาย และสินค้าที่

บริษัทกําหนด 

12,928.2 - บริษัทมีเป้าหมายที่จะเป็นผู้ นําในด้านการบริการ

จึงแต่งตัง้ยูดีเป็นตวัแทนจําหน่ายสินค้าของบริษัท 

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

ดําเนินการเพิ่มยอดขายให้แก่บริษัท 

- บ ริษั ท ให้ การส นับ ส นุน ค่ า ใช้ จ่ าย ใน ก ารทํ า

การตลาดร่วมกบัยดีูเพื่อกระตุ้นยอดขายของบริษัท 

- ลกูหนีก้ารค้า 2,474.7 

- เงินปันผลรับ 37.5 

  - ซือ้เคร่ืองโทรศพัท์เคล่ือนที่ 31.6 

- คา่สนบัสนนุทางการตลาด 4.7 

- คา่เช่าจ่าย 13,6 

- เจ้าหนีก้ารค้า 0.8 

- เจ้าหนีอ้ื่น 2.0 
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    - บริษัทซือ้โทรศัพ ท์ เคลื่อนที่ จากยู ดี เพื่ อ นํามา

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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(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 2.1 - บริษัทจ้างยูเทลเพื่อให้บริการบํารุงรักษาอุปกรณ์

โทรคมนาคม (Telecommunication Equipment) 

ของบริษัท รวมทัง้ติดตัง้อปุกรณ์เพิ่มเติมตามสถานี

ฐานที่เพิ่มขึน้ โดยคิดอัตราค่าบริการจากค่าวัสดุ

อปุกรณ์ที่ใช้บวกคา่แรงโดยเป็นอตัราการค้าปกติ 

- 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) 

- รายได้จากการขายโทรศพัท์เคลื่อนที ่

- 

0.2 
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(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 

- รายได้จากการให้เช่าช่วงสถานีฐานและคา่

ไฟฟ้า 

2.1 - บริษัทให้เช่าช่วงสถานีฐานและเรียกเก็บค่าไฟฟ้า

ตามสัดส่วนการใช้ที่เกิดขึน้จริง อัตราค่าเช่าเป็น

รายการที่ตกลงตามเง่ือนไขและข้อตกลงทางการ

ค้าตามธุรกิจปกติและเป็นอัตราค่าเช่าที่ไม่ทําให้

บริษัทเสียเปรียบเมื่อเทียบกับการเช่าจากเจ้าของ

โครงข่ายรายอื่น 

- บริษัทเช่าใช้บริการโครงข่ายใยแก้วความเร็วสูง 

(High Speed Leased Circuit) โดยอตัราคา่เช่าใช้

เทียบเคียงได้กบัราคาตลาด 

- บจก. ดีแทค บรอดแบนด์ ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ

บริษัท ได้ทําสญัญาให้บริการวงจรสื่อสารสญัญาณ

ความเร็วสูงภายในประเทศ โดยอัตราค่าเช่าใช้

เทียบเคียงได้กับราคาตลาด และได้ทําสัญญา

ให้บริการอุปกรณ์และบริการสําหรับบริการ Wi-Fi 

โดยมีอตัราค่าอปุกรณ์และบริการเป็นอตัราการค้า

ปกติ 

- รายได้จากการขายเคร่ืองโทรศพัท์เคลื่อนที ่ - 

- ลกูหนีอ้ื่น 1.0 

- คา่เช่าจ่ายวงจรความเร็วสงู (High-Speed 

Leased Circuit) 

22.3 

- คา่อปุกรณ์และบริการสําหรับบริการ Wi-Fi 19.8 

- เจ้าหนีอ้ื่น (คา่เช่าค้างจ่าย) 10.2 

- เจ้าหนีก้ารค้า 118.9 
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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 ถือหุ้นรายใหญ่

ของบริษัท 

- ณ วนัที่ 27 กมุภาพนัธ์ 2556 

เทเลนอร์เป็นผู้ ถือหุ้นในบริษัท

คิดเป็นร้อยละ 42.6 

- คา่ธรรมเนียมการจดัการ (Management 

Fee) 

411.2 - บริษัททําสัญญาจ้างกลุ่มเทเลนอร์ให้คําปรึกษา

ด้าน การจัดการ โดยกลุ่ ม เท เลน อ ร์จะส่ งผู้ มี

ประสบการณ์และความสามารถมาร่วมบริหารงาน

ในบริษัท อัตราค่าธรรมเนียมที่บริษัทให้แก่กลุ่ม 

เทเลนอร์ขึน้อยู่กับความรู้ความสามารถ และ

ประสบการณ์ของผู้บริหารที่เข้ามาร่วมทํางานกับ

บริษัท 

- บริษัทเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ ที่ทางกลุ่มเทเลนอร์ริ

เร่ิมขึน้ เพื่อประโยชน์ด้านการดําเนินธุรกิจ และ

ปรับลดค่าใช้จ่ายในการดําเนินการต่าง ๆ ของ

บริษัท ซึง่อตัราค่าใช้จ่ายจะแบ่งเป็นส่วนเท่า ๆ กัน

ในระหวา่งบริษัทในกลุม่เทเลนอร์ 

- บริษัทเรียกเก็บค่าใช้บริการโทรศัพท์ เคลื่อนที่

สําหรับผู้ บริหารของ Telenor Asia (ROH) ซึ่งมี

สํานกังานตัง้อยู่ในประเทศไทย 

- คา่โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูปและคา่

ซอ่มแซมรักษาระบบ 

50.6 

- เจ้าหนีอ้ื่น (คา่ธรรมเนียมการจดัการค้าง

จ่าย) 

766.6 

- เงินทดรองแก่บริษัทที่เก่ียวข้องกนั 

(คา่ใช้จ่ายที่จ่ายแทน) 

9.9 

- รายได้ค่าบริการโทรศพัท์เคลื่อนที ่ 11.6 

- รายได้จากการขายเคร่ืองโทรศพัท์เคลื่อนที ่ 0.3 

- รายได้ค่าบริหารจดัการ 1.8 

- ลกูหนีก้ารค้า 

 

- 

(5) บจก. ห้องเย็นและการเกษตร
สากล  

    

ประกอบธรุกิจให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ - เป็นบริษัทที่เก่ียวข้องกนั 

- มีกรรมการร่วม คือ นายบญุชยั 

เบญจรงคกลุ  

- คา่เช่าที่ดิน 9.4 - บริษั ท เช่าพื น้ที่ อาคารเพื่ อ ให้ เป็นสถานที่ ตั 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 

- นายบญุชยั เบญจรงคกลุ เป็น

ผู้ ถือหุ้นร้อยละ 20 และ บจก. 

สํานกัข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. เป็นผู้

ถือหุ้นร้อยละ 30 

- คา่บริการด้านข้อมลู (Content) 0.1 - บจก. คอนเนค วัน เข้าทําสัญญาให้บริการเสริม 

ประเภทบริการข้อมูล (Content Provider Access 

Agreement) กับบริษัท โดยมุ่งเน้นให้บริการข้อมูล 

(Content) แ ก่ ลู ก ค้ า ผู้ ใ ช้ บ ริ ก า ร ร ะ บ บ

โทรศัพท์เคล่ือนที่ของบริษัท ค่าตอบแทนเป็นไป

ตามมาตรฐานทางการค้าทัว่ไปที่บริษัทได้รับจากผู้

ให้บริการข้อมูล (Content) รายอื่น นอกจากนี ้

บ ริษั ท ยังพิ จารณ าถึงค วาม น่ า เช่ื อ ถือของผู้

ให้บริการอีกด้วย 

- เจ้าหนีก้ารค้า 0.02 

  

  

(7) เทเลนอร์ โกลบอล์ เซอร์วิส     

ประกอบธุรกิจให้บ ริการด้านการ

เช่ือมโยงเครือข่าย 

- เป็นบริษัทที่เก่ียวข้องกนั 

- Telenor ASA เป็นผู้ ถือหุ้นราย

ใหญ่ของ เทเลนอร์ โกลบอล์ 

เซอร์วิส 

- รายได้ค่าเช่ือมโยงโครงข่าย 23.5 - บจก. ดีแทค เนทเวอร์ค 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 27.0 

- ต้นทนุคา่เช่ือมโยงโครงข่าย 88.4 

- เจ้าหนีก้ารค้า 33.9 

  - คา่สญัญาณโทรศพัท์ทางไกลระหวา่ง

ประเทศ 

14.3 
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บริษัทท่ีเกี่ยวข้อง ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการระหว่างกัน
สําหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดวันท่ี 
31 ธันวาคม 2555 (ล้านบาท) เหตุผลและความจําเป็นของการทาํรายการ 

งบการเงินรวม 

(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 วนัที่ 27 กมุภาพนัธ์ 2556 

เทเลนอร์เป็นผู้ ถือหุ้นในบริษัท

คิดเป็นร้อยละ 42.6 และเป็น 

ผู้ ถือหุ้นในบริษัททีเ่ก่ียวข้อง

ดงักลา่ว 

- รายได้จากการให้บริการโทรศพัท์ใน

ตา่งประเทศ 

92.8 - บริษัทเช่ือมโยงโครงข่ายกับผู้ประกอบการที่เป็น

บริษัทที่เก่ียวข้องกันในต่างประเทศเพื่อให้บริการ

ข้ามแดนอตัโนมติั ซึง่รายการดงักลา่วเป็นรายการที่

ตกลงตามเง่ือนไขและข้อตกลงทางการค้าตาม

ธุรกิจปกติ โดยรายได้หรือค่าใช้จ่ายจากค่าบริการ

ข้ามแดนอัต โนมั ติ เป็ นอัตรามาตรฐานซึ่ งไม่

แตกตา่งจากอตัราตลาด 

- บจก. ดีแทค เนทเวอร์ค 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 

- ต้นทนุการให้บริการโทรศพัท์ในตา่งประเทศ 21.2 

- เจ้าหนีก้ารค้า 220.9 

- รายได้ค่าเช่ือมโยงโครงข่ายระบบ

โทรคมนาคม 

35.9 

- ต้นทนุคา่เช่ือมโยงโครงข่าย 3.8 



บริษัท โทเท่ิล แอค็เซ็ส คอมมนิูเคชัน่ จํากดั (มหาชน)  สว่นที่ 1 บริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์ 
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บริษัทท่ีเกี่ยวข้อง ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการระหว่างกัน
สําหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดวันท่ี 
31 ธันวาคม 2555 (ล้านบาท) เหตุผลและความจําเป็นของการทาํรายการ 

งบการเงินรวม 

(9) บจก . ไอ .เอ็น .เอ็น .เรดิ โอ 
และ บจก. สํานักข่าว ไอ .
เอ็น.เอ็น 

 
  

 

ประกอบธุรกิจการบริหารงานสถานี

วิทยุและให้บ ริการด้าน ข้อมูลบน

โทรศพัท์เคลื่อนที ่

- เป็นบริษัทที่เก่ียวข้องกนั 

- มีกรรมการร่วมกนั คือ นายบญุ

ชยั เบญจรงคกลุ 

- คา่บริการด้านข้อมลู 89.7 - บจก. สํานักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น เป็นผู้ ให้บริการด้าน

ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้ ใช้โทรศพัท์เคลื่อนที่ และเข้าทํา

สัญ ญ าให้บ ริการเส ริมประเภทบริการข้อมูล 

(Content Provider Access Agreement) กับ

บริษัท โดยมุ่งเน้นให้บริการข้อมูล (Content) แก่

ลกูค้าผู้ ใช้บริการระบบโทรศพัท์เคลื่อนที่ของบริษัท 

ค่าตอบแทนเป็นไปตามมาตรฐานทางการค้าทัว่ไป

ที่บริษัทได้รับจากผู้ ให้บริการข้อมลู (Content) ราย

อื่น 

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

โฆษณ าสินค้าและบริการของบริษัทผ่านทาง

รายการวิทย ุอตัราค่าบริการเป็นอตัราธุรกิจการค้า

ทัว่ไป 

- บริษัทได้แบ่งพืน้ที่อาคารสํานกังานสาขาพิษณโุลก

ให้ บจก. ไอ.เอ็น.เอ็น.เรดิโอ ใช้พืน้ที่ 21 ตารางวา 

เพื่อใช้สถานที่ประกอบธุรกิจ 

- เจ้าหนีก้ารค้า 25.5 

- คา่ใช้จ่ายกิจกรรมทางการตลาด 40.8 

- เจ้าหนีอ้ื่น 7.1 

- รายได้ค่าเช่า 0.1 

- รายได้จากค่าซอ่มโทรศพัท์เคลื่อนที ่ 0.02 
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บริษัทท่ีเกี่ยวข้อง ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการระหว่างกัน
สําหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดวันท่ี 
31 ธันวาคม 2555 (ล้านบาท) เหตุผลและความจําเป็นของการทาํรายการ 

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 ่ 0.3 - บริษัทเรียกเก็บค่าใช้บริการโทรศัพท์ เคลื่อนที่

สําหรับผู้บริหาร (เบอร์ VIP) 

- บริษัทเช่าพืน้ที่ในอาคารเบญจจินดาเพื่อใช้เป็น

สถานีที่ตัง้ชุมสายโทรศัพท์จาก บจก. ไพรเวท 

พร็อพเพอร์ตี ้โดยคิดอตัราค่าเช่าเป็นรายเดือน ซึ่ง

เป็นอตัราที่เทียบเคียงได้กบัอตัราตลาด 

- บริษัทเช่าพืน้ที่บริเวณดาดฟ้าของอาคารพาณิชย์

เพื่อประโยชน์ในการติดตัง้เสาอากาศและอุปกรณ์

วิท ยุค ม น าค ม โด ย มี อัต ราค่ า เช่ าที่ ส าม ารถ

เทียบเคียงได้กบัราคาตลาด 

- คา่เช่าพืน้ที่ภายในอาคารเบญจจินดา 5.4 

- ลกูหนีก้ารค้า 0.1 

- เจ้าหนีอ้ื่น 0.01 
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บริษัทท่ีเกี่ยวข้อง ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการระหว่างกัน
สําหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดวันท่ี 
31 ธันวาคม 2555 (ล้านบาท) เหตุผลและความจําเป็นของการทาํรายการ 

งบการเงินรวม 

(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  

- คา่บริการบริหารจดัการโครงข่ายระบบ

สญัญาณสื่อสาร (Transmission Network) 

0.2 - บริษัทจ้าง บจก. เบญจจินดา โฮลดิง้ เพื่อให้บริการ 

บริหาร และบํารุงรักษาระบบโครงข่ายส่งสญัญาณ

(Transmission Network) ทัง้หมดของบริษัท 

รวมทัง้ติดตัง้ระบบเพิ่มเติม โดยคิดอตัราค่าบริการ

บํารุงรักษาเป็นอัตราเหมาจ่ายรายปีตามจํานวน

สถานีฐานทัง้หมด สําหรับค่าบริการการติดตัง้คิด

ตามปริมาณที่เกิดขึน้จริงในปี  

- ในการพิจารณาความเหมาะสมของการต่อสญัญา

แต่ละครัง้ บริษัทจะพิจารณาถึงราคาค่าบริการที ่

บจก. เบญจจินดา โฮลดิง้ เสนอ รวมทัง้ปัจจยัอื่น ๆ 

ที่ เ ก่ี ย ว ข้อ ง  เพื่ อ ให้ แน่ ใจ ว่าอัต ราค่ าบ ริก าร

สมเหตสุมผล ไม่ทําให้บริษัทเสียเปรียบ 

- เจ้าหนีก้ารค้า 5.8 

- เจ้าหนีอ้ื่น 0.01 

 
 

    
- เป็นรายการที่สําคัญและต้องคํานึงถึงการรักษา

ความลับทางธุรกิจและความน่าเช่ือถือของผู้

ให้บริการที่จะต้องสามารถรับรองความต่อเน่ือง

ของการทํางานของระบบโครงข่ายส่งสญัญาณเพื่อ

รักษาระดับคุณภาพในการให้บริการแก่ลูกค้าของ

บริษัท รวมถึงค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึน้หากต้อง

เปลี่ยนตวัผู้ให้บริการอีกด้วย 
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บริษัทท่ีเกี่ยวข้อง ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการระหว่างกัน
สําหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดวันท่ี 
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(12) บจก. บางแสนทาวน์เฮ้าส์  
  

 

ประกอบธรุกิจให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ - เป็นบริษัทที่เก่ียวข้องกนั 

- มีกรรมการร่วมกนั คือ นาย

บญุชยั เบญจรงคกลุ 

- นายบญุชยั เบญจรงคกลุ ถือ

หุ้นร้อยละ 25 ใน บจก. บาง

แสนทาวน์เฮ้าส์ 

- คา่เช่าที่ดิน 0.6 - บริษัทเช่าที่ดินของ บจก. บางแสนทาวน์เฮ้าส์ เพื่อ

ใช้เป็นสถานที่ปลูกสร้างอาคารชุมสายโทรศัพท์

และประกอบธุรกิจของบริษัท ซึ่งอัตราค่าเช่าเป็น

อตัราที่เทียบเคียงได้กับอตัราตลาด และบริษัทเช่า

ที่ ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเพื่อใช้ประโยชน์ในการ

จัดเก็บทรัพย์สินและประกอบธุรกิจของบริษัท 

อตัราคา่เช่าเป็นอตัราที่เทียบเคียงได้กบัอตัราตลาด 

(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 ุ

- คา่เช่าและค่าบริการศนูย์บริการ 4.0 - บริษัทเช่าพืน้ที่ในสนามบินสุวรรณภูมิ เพื่อตัง้เป็น

สํานักงานบริการลูกค้า โดยจ่ายค่าเช่าเป็นรายปี 

ในอัตราที่เทียบเคียงได้กับราคาตลาด และบริษัท

ได้รับอนญุาตให้ดําเนินการให้เช่าโทรศพัท์เคล่ือนที่

แก่ลูกค้าระหว่างเดินทางไปต่างประเทศ ขายซิม

การ์ด รับชําระค่าสาธารณูปโภค และให้บริการ 

อื่น ๆ ณ ท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ โดยจ่ายค่าสิทธิ

การให้บริการ (ชําระครัง้เดียว) และแบ่งรายได้จาก

การให้บริการลูกค้าแก่ บจก. คิงเพาเวอร์ สุวรรณ

ภมูิ เป็นรายเดือน ในอตัราที่เหมาะสม 

- เจ้าหนีอ้ื่น 0.01 
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(14) บจก. บีบี เทคโนโลย ี  
  

 

ประกอบธุรกิจให้บริการติดตัง้ และ
บํารุงรักษาอปุกรณ์โทรคมนาคม 

- เป็นบริษัทที่เก่ียวข้องกนั 

- บริษัท เบญจจินดา โฮลดิง้ 

จํากดั ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน

บริษัท บีบี เทคโนโลยี จํากดั 

- คา่บริการจ่าย การซอ่มบํารุง และ ติดตัง้

อปุกรณ์โทรคมนาคม 

470.2 - บริษัทจ้างบจก. บีบี  เทคโนโลยี  ให้ดําเนินการ

บริหารและบํารุงรักษาระบบโครงข่ายส่งสญัญาณ

ทัง้หมดของบริษัท รวมทัง้ติดตัง้ระบบเพิ่มเติม โดย

คิดอัตราค่าบริการบํารุงรักษาเป็นอัตราเหมาจ่าย

รายปีตามจํานวนสถานีฐานทั ง้หมด สําห รับ

ค่าบริการติดตัง้ คิดตามปริมาณที่เกิดขึน้จริงในปี 

ในการพิจารณาความเหมาะสมของการต่อสญัญา

แตล่ะครัง้ บริษัทจะพิจารณาถึงคา่บริการที่ บจก. บี

บี  เทคโนโลยี  เสนอ โดยเปรียบเทียบกับอัตรา

ค่าบริการที่บริษัทสามารถจัดจ้างมาเพื่อให้บริการ

เฉพาะจุด เพื่อให้แน่ใจว่าอัตราค่าบริการอยู่ใน

ระดบัที่สมเหตสุมผล 

- บริษัท ดีเทค บรอดแบนด์ จํากดั ซึ่งเป็นบริษัทย่อย 

ได้ทําสัญญาบริการติดตัง้อุปกรณ์ กับ บจก. บีบี 

เทคโนโลยี ให้ดําเนินการบริหารและบํารุงรักษา 

เพื่อดําเนินการติดตัง้อุปกรณ์ที่ เก่ียวข้องกับการ

ให้บริการ Wi-Fi ของบริษัท ดีเทค บรอดแบนด์ 

จํากัด โดยมีอัตราค่าบริการที่เหมาะสมเมื่อเปรีบ

เทียบกับเง่ือนไขและคุณภาพของบริการที่บริษัท

ได้รับจากผู้ให้บริการรายอื่น 

- เจ้าหนีก้ารค้า 345.0 

- คา่บริการบริหารจดัการโครงข่าย ระบบ

สญัญาสื่อสาร (Transmission Network) 

339.5 
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(15) บจก. ทอ็ปอัพฟอร์ยู   
  

 

 - เป็นบริษัทที่เก่ียวข้องกนั 

- โดย บจก. เบญจจินดา โฮลดิง้ 

ถือหุ้นร้อยละ 100 

- รายได้จากการให้สิทธิให้บริการเติมเงิน 286.1 - บริษัทตกลงให้ บจก. ท็อปอัพฟอร์ยู เป็นตัวแทน

ให้บริการเติมเงินค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่

ระบบการเติมเงินอิเล็กทรอนิกส์แก่ลูกค้า โดย

ค่าตอบแทนเป็นไปตามสัญญา ทัง้นี ้เพื่อเป็นการ

เพิ่มช่องทางให้บริการเติมเงินแก่ลกูค้าในระบบเติม

เงิน 

- ลกูหนีก้ารค้า 6.3 

  

(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. 1 
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(17) บจก. แอลเอ็มจี ประกันภัย  
  

 

 - เป็นบริษัทที่เก่ียวข้องกนั 

- นายบญุชยั เบญจรงคกลุ

กรรมการของบริษัทเป็นญาติ

กบันายสมชาย เบญจรงคกลุ 

ซึง่เป็นกรรมการของ บจก. 

แอลเอ็มจี ประกนัภยั 

- คา่เบีย้ประกนัภยัรถยนต์ 0. 07 - บริษัทเข้าทําสญัญากบั บจก. แอลเอ็มจี ประกนัภยั 

สําหรับประกันภัยรถยนต์ และเช่าพืน้ที่บริเวณชัน้

ดาดฟ้า เพื่อติดตัง้เสาอากาศในการติดตัง้อปุกรณ์

รับ-ส่ง สญัญาณ โดยมีค่าเบีย้ประกนัและค่าเช่าที่

เหมาะสมและเป็นธรรม 

- คา่เช่าที่ติดตัง้สถานีฐาน 0.6 

(18) นายจอน ทราวิส เอ็ดดี ้  
  

 

 - เป็นประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร

และกรรมการของบริษัท 

- รายได้ค่าเช่ารถยนต์ 0.1 - 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 2555 ภายใต้กรอบท่ีท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นอนมุติัให้เข้าทํารายการระหว่างกนั (IPT Mandate) 

สําหรับรายการอื่นท่ีไม่ได้อยู่ในขอบข่ายของ IPT Mandate คณะกรรมการตรวจสอบได้รับรายงานสรุปการทํารายการเป็นรายไตร

มาส และเห็นว่าการเข้าทํารายการดงักล่าวมีเง่ือนไขทางการค้าทัว่ไปและไม่ทําให้บริษัทและผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยเสียผลประโยชน์ โดย

สามารถสรุปได้ดงันี ้

รายการที่ไม่อยู่ภายใต้ IPT Mandate 

(หน่วย: ล้านบาท) 

 รายการ ปี 2555 

ยดีู เงินปันผล 37.5 

บริษัทย่อยเทเลนอร์ คา่โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูปและคา่ซอ่มแซมรักษา

ระบบ 

1.4 

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 



บริษัท โทเท่ิล แอค็เซ็ส คอมมนิูเคชัน่ จํากดั (มหาชน) สว่นที่ 1 บริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์ 

ข้อ 10 รายการระหวา่งกนั 

 

หน้า 109 

- การจดัหาจดุเช่ือมตอ่โครงข่าย และการแบง่สว่นคา่ใช้จ่ายของบริการโทรคมนาคมระหวา่งประเทศ และ 

- การจดัหาบริการการจดัเกบ็คา่ใช้บริการ (Outsource Bill-Collection Service) 

(3) การเช่าทรัพย์สินและการเช่าวงจรสื่อสารตา่ง 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 ท่ีบริษัทได้ตดัสินใจท่ีจะไม่ดําเนินการเอง (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



บริษัท โทเท่ิล แอค็เซ็ส คอมมนิูเคชัน่ จํากดั (มหาชน) สว่นที่ 1 บริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์ 

ข้อ 10 รายการระหวา่งกนั 
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อาจยงัคงมีอยู่ในส่วนท่ีเป็นการดําเนินการทางธุรกิจตามปกติของบริษัท ซึ่งบริษัทจะดําเนินการด้วยความโปร่งใสและปฏิบติัตาม

คูมื่อซึง่สอดคล้องกบัข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด 



บริษัท โทเท่ิล แอค็เซ็ส คอมมนิูเคชัน่ จํากดั (มหาชน) สว่นที่ 1 บริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์ 
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11 ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินการ 

11.1 งบการเงนิ 

11.1.1 ช่ือผู้สอบบัญชีสาํหรับงบการเงนิของบริษัทและงบการเงนิรวม 

งบการเงินปี 2553 2554 และ 2555 

ก่ิงกาญจน์ อศัวรังสฤษฎ์ 

ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบยีน 4496 

บจก. สํานกังาน เอินส์ท แอนด์ ยงั 

11.1.2 สรุปรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ให้ความเหน็อย่างไม่มีเง่ือนไข 

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) 

ผู้สอบบญัชีได้ให้ความเห็นสําหรับงบการเงินปี 2555 ดงันี ้

งบการเงินแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกัน

ของบริษัทและบริษัทย่อย โดยถูกต้องตามท่ีควรในสาระสําคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ซึ่งได้แสดงความเห็นไว้

อย่างไม่มีเง่ือนไข แต่ได้ให้ข้อสงัเกตในเร่ืองคดีฟ้องร้องและข้อพิพาททางการค้า การแก้ไขเพ่ิมเติมสญัญาสมัปทานครัง้ท่ี 3 

ความเสี่ยงจากข้อกําหนดทางกฎหมายและนิติกรรมสญัญาเก่ียวกบัสดัส่วนการถือหุ้นของนกัลงทนุต่างด้าว และการออก

ประกาศ กสทช. เร่ือง การกําหนดข้อห้ามการกระทําท่ีมีลกัษณะเป็นการครอบงํากิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555 ทัง้นี ้

ตามหมายเหตปุระกอบงบการเงิน และการเปิดเผยเอกสารแนบประกอบงบการเงินที่อธิบายความแตกตา่งระหวา่งหลกัการ

บญัชีที่รับรองทัว่ไปในประเทศไทยและการปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีระหวา่งประเทศ (IFRS) 

 

 



บริษัท โทเท่ิล แอค็เซ็ส คอมมนิูเคชัน่ จํากดั (มหาชน) สว่นที่ 1 บริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์ 

ข้อ 11 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 
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11.1.3 ตารางสรุปงบการเงนิรวม 

งบดุล 

 2553 2554 2555 

 ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

สินทรัพย์       

สินทรัพย์หมุนเวยีน       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 12,547.61 13 21,873.14 21 4,554.66 5 

เงินลงทนุชัว่คราว 100.00 0 100.00 0 150.00 0 

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่น 6,719.71 7 6,575.24 6 8,385.63 8 

สินค้าคงเหลือ – สทุธิ 255.69 0 384.17 0 904.08 1 

ต้นทนุของรายได้รับลว่งหน้าคา่บริการโทรศพัท์รอตดัจ่าย 605.07 1 688.15 1 558.33 1 

สินทรัพย์หมนุเวียนอื่น 1,272.33 1 1,504.66 1 2,416.54 2 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 21,500.41 22 31,125.36 30 16,969.24 17 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน       

เงินฝากสถาบนัการเงินที่ติดภาระคํา้ประกนั 0.40 0 0.40 0 0.40 0 

เงินลงทนุในบริษัทร่วม 296.02 0 306.26 0 294.12 0 

เงินลงทนุระยะยาวอื่น 199.67 0 51.40 0 51.40 0 

ลกูหนีกิ้จการที่เก่ียวข้องกนั 0.43 0 0.43 0 0.43 0 

ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ – สทุธิ 5,938.03 6 5,503.53 5 5,449.57 5 

สิทธิการใช้อปุกรณ์รอตดับญัชี – สทุธิ 64,338.16 65 57,142.54 55 56,452.84 56 

ต้นทนุการได้รับใบอนญุาตให้ใช้คลื่นความถ่ีฯ - - - - 12,798.09 13 

เคร่ืองมือและอปุกรณ์สมัปทานระหวา่งติดตัง้ 2,168.76 2 5,587.74 5 4,664.73 5 

สินทรัพย์ไม่มีตวัตนอื่น - - 2,747.98 3 2,311.18 2 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 1,007.67 1 706.78 1 1,305.56 1 

คา่ความนิยม  19.17 0 19.17 0 19.17 0 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอื่น 3,844.43 4 655.27 1 701.58 1 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 77,812.74 78 72,721.50 70 84,049.08 83 

สินทรัพย์รวม 99,313.15 100 103,846.86 100 101,018.32 100 

หนีส้ิน       

หนีส้ินหมุนเวียน       

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น 15,623.57 16 19,480.39 19 23,592.07 23 

เงินปันผลค้างจ่าย - 0 38,370.66 37 - 0 

สว่นของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึง่ปี 1,320.76 1 1,320.76 1 8,808.34 9 

สว่นของหุ้นกู้ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึง่ปี 3,000.00 3 - 0 -  0 

รายได้รับล่วงหน้าคา่บริการโทรศพัท์ 3,111.98 3 3,348.65 3 3,274.14 3 

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 1,421.30 1 1,519.79 1 1,187.51 1 

หนีส้ินหมนุเวียนอืน่ 700.03 1 809.81 1 937.98 1 

รวมหนีส้นิหมุนเวียน 25,177.64 25 64,850.06 62 37,800.04 37 



บริษัท โทเท่ิล แอค็เซ็ส คอมมนิูเคชัน่ จํากดั (มหาชน) สว่นที่ 1 บริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์ 
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หน้า 113 

 2553 2554 2555 

 ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

หนีส้ินไม่หมุนเวยีน       

เงินกู้ยืมระยะยาว - สทุธิจากสว่นที่ถึงกําหนดชําระภายใน

หนึง่ปี 

2,589.42 3 1,268.66 1 19,460.32 19 

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

สํารองผลประโยชน์พนกังาน - เงินชดเชยเมื่อออกจากงาน 96.38 0 120.77 0 158.98 0 

ต้นทนุการได้รับใบอนญุาตให้ใช้คลื่นความถ่ีฯค้างจ่าย - - - - 6,071.54 6 

หนีส้ินไม่หมนุเวียนอื่น 571.97 1 719.69 1 583.52 1 

รวมหนีส้นิไม่หมุนเวียน 5,257.76 5 4,109.11 4 28,274.36 28 

รวมหนีส้นิ 30,435.40 31 68,959.17 66 66,074.40 65 

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 23 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  38,376.61 39 4,384.40 4 4,443.12 4 

สว่นของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยของบริษัทยอ่ย 14.88 0 17.03 0 14.53 0 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 68,877.75 69 34,887.69 34 34,943.92 35 

รวมหนีส้นิและส่วนของผู้ถือหุ้น 99,313.15 100 103,846.86 100 101,018.32 100 

 



บริษัท โทเท่ิล แอค็เซ็ส คอมมนิูเคชัน่ จํากดั (มหาชน) สว่นที่ 1 บริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์ 
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หน้า 114 

งบกาํไรขาดทุน 

 2553 2554 2555 

 ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

รายได้จากการขายและการให้บริการ 
      

รายได้จากการให้บริการโทรศพัท์ 68,749.42 95 73,187.89 92 78,234.56 87 

รายได้จากการขายเคร่ืองโทรศพัท์และชดุเลขหมาย 3,048.17 4 5,746.91 7 10,997.81 12 

รายได้จากการดําเนินงานอื่น 519.43 1 264.08 0 264.98 0 

รวมรายได้จากการขายและการให้บริการ 72,317.03 100 79,198.88 100 89,497.36 100 
       

ต้นทนุขายและการให้บริการ       

ต้นทนุการให้บริการโทรศพัท์ (43,210.85) -60 (45,790.35) -58 (52,135.01) -58 

ต้นทนุขายเคร่ืองโทรศพัท์และชดุเลขหมาย (2,638.76) -4 (5,136.61) -6 (10,429.82) -12 

คา่ใช้จ่ายในการขายและการบริหาร (11,681.80) -16 (11,609.02) -15 (11,778.14) -13 

รวมค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงาน (57,531.41) -80 (62,536.02) -79 (74,342.97) -83 
       

กาํไรจากการดาํเนินงาน 14,785.62 20 16,662.86 21 15,154.39 17 

ดอกเบีย้รับ 202.80 0 578.91 1 384.85 0 

รายได้อื่น 544.75 1 118.90 0 112.99 0 

กําไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปลี่ยน (22.96) 0 113.22 0 240.60 0 

กาํไรจากการดาํเนินงาน - สุทธ ิ 15,510.20 21 17,473.88  22 15,892.83  18 

       

สว่นแบง่กําไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม 54.87 0 35.24 0 25.36 0 

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและภาษีเงนิได้นิตบุิคคล 15,565.08 22 17,509.12 22 15,918.19 18 

คา่ใช้จ่ายทางการเงิน (1,009.86) -1 (430.95) -1 (1,118.67) -1 

กาํไรก่อนภาษีเงนิได้นิตบุิคคล 14,555.22 20 17,078.17 22 14,799.52 17 

ภาษีเงินได้นิติบคุคล (3,670.48) -5 (5,266.04) -7 (3,523.94) -4 

กาํไรสุทธิสาํหรับปี 10,884.74 15 11,812.13 15 11,275.58 13 

       

การแบ่งปันกาํไรสุทธ ิ       

สว่นที่เป็นของผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 10,891.51  15 11,812.85  15 11,278.08 13 

สว่นที่เป็นของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยของบริษัทย่อย (6.77) 0 (0.72) 0 (2.50) 0 

       

กาํไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน (บาท) 4.60  4.99  4.76  
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หน้า 115 

งบกระแสเงนิสด 

   (หน่วย: ล้านบาท) 

 2553 2554 2555 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 
   

กําไรสทุธิก่อนภาษี 14,555.22 17,078.17 14,799.52 

ปรับกระทบกําไรสทุธิเป็นเงนิสดสทุธิรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดําเนินงาน    

สว่นแบง่กําไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วมตามวิธีสว่นได้เสีย (54.87) (35.24) (25.36) 

เงินปันผลรับจากเงินลงทนุระยะยาวอืน่ (57.47) (42.59) (48.53) 

กําไรจากการขายเงินลงทนุในบริษัทยอ่ย - (15.75) - 

การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมลูคา่สทุธิที่จะได้รับ 3.80 36.02 (19.55) 

คา่เผื่อหนีส้งสยัจะสญูของลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่น (โอนกลบั) 53.83 (194.94) 38.76 

คา่เผื่อการด้อยคา่ของสินทรัพย์หมนุเวียนอื่น (โอนกลบั) (0.01) (0.01) - 

คา่เผื่อการด้อยคา่ของคา่ความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตวัตน 0.49 - - 

คา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจําหน่าย 10,365.01 10,515.34 11,464.79 

ตดัจําหน่ายสินทรัพย์ถาวร 0.32 0.18 0.02 

ขาดทนุ (กําไร) จากการขายที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ (333.22) (2.33) (8.52) 

ประมาณการทรัพย์สิน/หนีส้ินในอนาคต (8.15) 7.18 6.54 

สํารองผลประโยชน์พนกังาน - เงินชดเชยเมื่อออกจากงานเพิ่มขึน้ (ลดลง) 20.94 43.44 43.93 

คา่ใช้จ่ายทางการเงิน 1,009.86 387.63 1,036.38 

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสนิทรัพย์และ
หนีส้ินดาํเนินงาน 

25,555.75 27,776.99 27,287.98 

สินทรัพย์ดําเนินงานลดลง (เพิ่มขึน้) 
  

 

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่น 202.89 313.02 (1,849.15) 

สินค้าคงเหลือ (76.03) (164.56) (500.36) 

สินทรัพย์หมนุเวียนอื่น (122.50) (329.41) (780.72) 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอื่น - (128.58) 77.42 

หนีส้ินดําเนินงานเพิ่มขึน้ (ลดลง) 
  

 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น 1,362.31 3,232.67 3,065.08 

หนีส้ินหมนุเวียนอืน่ (58.73) 637.47 (2.97) 

หนีส้ินไม่หมนุเวียนอื่น 118.69 115.68 (149.25) 

เงินสดสทุธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 26,982.37 31,453.26 27,148.02 

จ่ายดอกเบีย้ (962.32) (453.41) (956.30) 

จ่ายภาษีเงินได้ (3,187.67) (4,869.08) (4,456.33) 

เงนิสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงาน 22,832.38 26,130.78 21,735.39 
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หน้า 116 

   (หน่วย: ล้านบาท) 

 2553 2554 2555 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทนุ 

  

 

เงินลงทนุชัว่คราวลดลง (เพิ่มขึน้) 1,278.10 - (50) 

เงินลงทนุระยะยาวอื่นลดลง (เพิ่มขึน้) (0.28) 148.27 - 

เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม 25.00 25.00 37.50 

เงินปันผลรับจากเงินลงทนุระยะยาวอืน่ 57.47 42.59 48.53 

ลกูหนีบ้ริษัทที่เก่ียวข้องกนัลดลง (เพิ่มขึน้) 0.02 - - 

เงินสดรับจากการขายเงินลงทนุในบริษัทย่อย - 0.05 - 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัทย่อยลดลงจากการขายเงิน

ลงทนุในบริษัทย่อย 
- (3.95) - 

ซือ้ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ (448.86) (1,077.29) (1,217.37) 

เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ 711.70 4.71 11.41 

ซือ้สิทธิการใช้อปุกรณ์รอตดับญัชีและเคร่ืองมือและอปุกรณ์สมัปทาน

ระหวา่งติดตัง้ 
(2,504.80) (3,898.90) (6,561.78) 

เงินมดัจําและเงินจ่ายลว่งหน้าเพื่อการจดัซือ้และติดตัง้อปุกรณ์สมัปทาน

ลดลง  

44.64 14.50 - 

เงินสดจ่ายต้นทนุการได้รับใบอนญุาตให้ใช้คลืน่ความถ่ีฯ - - (6,750.00) 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอื่นเพิ่มขึน้ (941.16) (305.07) (605.97) 

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (1,778.16) (5,050.09) (15,087.68) 
 

  
 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ 
  

 

ชําระเงินคา่ธรรมเนียมจดัการเงินกู้  - - (55.42) 

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสัน้ - - 9,000.00 

ชําระคืนเงินกู้ ยืมระยะสัน้ - - (5,000.00) 

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว - - 27,000.00 

ชําระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว (6,564.73) (1,320.76) (5,320.76) 

เงินรับจากการออกหุ้นกู้สกลุเงินบาท - - - 

ชําระคืนหุ้นกู้สกลุเงินบาท (3,500.00) (3,000.00) - 

จ่ายเงินปันผล (4,554.63) (7,434.40) (49,590.02) 

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงนิ (14,619.36) (11,755.16) (23,966.19) 
 

  
 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สทุธิ 6,434.86 9,325.53 (17,318.48) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 6,112.76 12,547.61 21,873.14 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิน้ปี 12,547.61 21,873.14 4,554.66 
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หน้า 117 

สรุปอัตราส่วนทางการเงนิ 

 2553 2554 2555 

อัตราส่วนสภาพคล่อง    

อตัราสว่นสภาพคล่อง 0.85 0.48 0.45 

อตัราสว่นสภาพคล่องหมนุเร็ว 0.77 0.44 0.35 

อตัราสว่นสภาพคล่องกระแสเงินสด 0.91 0.58 0.42 

อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า – รวม(1) 11.55 12.73 13.92 

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย (วนั) - รวม 31.18 28.28 25.87 

อตัราสว่นหมนุเวียนสินค้าคงเหลือ 12.02 16.06 16.19 

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วนั) 29.96 22.42 22.23 

อตัราสว่นหมนุเวียนเจ้าหนี ้(2) 1.50 1.50 1.40 

ระยะเวลาชําระหนี ้(วนั)  240.26 239.85 258.05 

Cash Cycle -179.13 -189.15 -209.95 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร    

อตัราสว่นกําไรขัน้ต้น 36.60% 35.70% 30.09% 

อตัราสว่นกําไรสทุธิ 15.06% 14.92% 12.60% 

อตัราสว่นผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น 16.57% 22.77% 32.30% 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน    

อตัราสว่นผลตอบแทนจากสินทรัพย์ 10.92% 11.63% 11.01% 

อตัราสว่นผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร 28.81% 33.60% 36.52% 

อตัราการหมนุของสินทรัพย์ 0.73  0.78 0.87 

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงนิ    

อตัราสว่นหนีส้ินต่อสว่นของผู้ ถือหุ้น(3) -0.05 -0.50 0.74 

อตัราสว่นความสามารถในการชําระดอกเบีย้(4) 35.02  -147.54 42.56 

อตัราสว่นความสามารถชําระภาระผกูพนั (Cash Basis) 1.30  1.56 0.68 

อตัราสว่นการจ่ายเงินปันผล(5) 42% 358% 106% 

มลูคา่ที่ตราไว้ (บาท) 2.00 2.00 2.00 

มลูคา่ตามบญัชี (บาท) 29.09 14.73 14.76 

กําไรขัน้ต้นตอ่หุ้น (บาท)(6) 4.60 4.99 4.76 

หมายเหตุ 

(1) คํานวณจากรายได้จากการให้บริการโทรศัพท์ระบบรายเดือนและรายได้จากการขายเคร่ืองโทรศพัท์และชุดเลขหมาย / ลูกหนีก้ารค้า

คา่บริการโทรศพัท์และลกูหนีก้ารค้าจากการขายเคร่ืองโทรศพัท์และชดุเลขหมายเฉลี่ย 

(2) คํานวณจากยอดซือ้อปุกรณ์เคร่ืองมือสมัปทาน (จากงบกระแสเงินสด) / เจ้าหนีอ้ปุกรณ์สมัปทานเฉลี่ย 

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

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

(5) คํานวณรวมเงินปันผลพิเศษ 

(6) 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 2553 เศรษฐกิจของประเทศโดยรวมมีแนวโน้มดีขึน้ สง่ผลให้จํานวนผู้ใช้บริการใหม่สทุธิและปริมาณการใช้งานในปี 2553 เพ่ิม

มากขึน้จากท่ีชะลอตวัลงในปีก่อน ปริมาณการใช้งานบริการเสริมมีอตัราการเติบโตสงูอย่างเด่นชดั 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 รวมถึงอตุสาหกรรมโทรคมนาคมโดยรวมอนัจะนําไปสู่การแข่งขนัที่เป็นธรรม นอกจากนี ้การทํา

สญัญากบั กสท / ฮทัช์ ยงัสง่ผลให้บริษัทมีรายรับเช่ือมตอ่โครงข่ายสทุธิจากเดิมที่เป็นรายจ่ายสทุธิ 

ในปี 2554 บริษัทยงัคงมีผลประกอบการท่ีแข็งแกร่งทัง้ในส่วนของกําไรสทุธิและกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน บริษัทมีกําไรสทุธิ

ทัง้ปีเท่ากบั 11.8 พนัล้านบาท เพ่ิมขึน้ถึงร้อยละ 8.5 จากปีก่อน และยงัคงรักษาระดบัของกระแสเงินสดจากการดําเนินงานท่ี 21.5 

พนัล้านบาท เท่ากบัปีก่อนแม้จํานวนเงินลงทนุจะสงูกว่าปีก่อน 1.6 พนัล้านบาท รายได้รวมของปี 2554 เท่ากบั 79.2 พนัล้านบาท 

เพ่ิมขึน้ร้อยละ 9.5 เม่ือเทียบกบัปีก่อน จากการเพ่ิมขึน้ของรายได้จากบริการเสียงและรายได้จากบริการเสริมโดยเฉพาะรายได้ด้าน

ข้อมลู บริษัทยงัคงมี EBITDA ท่ีแข็งแกร่งและยงัสามารถรักษาระดบักระแสเงินสดได้แม้ว่าต้องเผชิญกบัอทุกภยัในหลายพืน้ท่ีของ

ประเทศและการปรับเพ่ิมอตัราสว่นแบง่รายได้ตามสญัญาสมัปทานในช่วงท้ายไตรมาส 3 ของปี 2554 

ในปี 2555 บริษัทมีผลประกอบการท่ีแข็งแกร่งทัง้ทางด้านการเงินและการดําเนินงาน โดยมีรายได้รวม 89.5 พนัล้านบาท เพ่ิมขึน้

ร้อยละ 13.0 จากปีก่อน จํานวนผู้ ใช้บริการใหม่สทุธิเติบโตสงู 2.1 ล้านเลขหมาย ส่งผลให้มีจํานวนผู้ ใช้บริการรวม ณ สิน้ปี 2555 

เท่ากบั 25.3 ล้านเลขหมาย  บริการเสริม โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย และยอดขายเคร่ืองโทรศพัท์เป็นปัจจยัหลกัที่

ช่วยส่งเสริมให้เกิดการเติบโตของรายได้รวม ทัง้นีเ้ป็นผลมาจากความนิยมในสมาร์ทโฟนและแอปพลิเคชัน่สงัคมออนไลน์ท่ียงัคงมี

สงูอย่างต่อเน่ือง EBITDA ของปี 2555 เท่ากับ 26.8 พนัล้านบาท ลดลงร้อยละ 1.8 จากปีก่อน โดยสาเหตหุลกัมาจากการเพ่ิมขึน้

ของอตัราส่วนแบ่งรายได้จากร้อยละ 25 เป็นร้อยละ 30 และอตัรากําไรของธุรกิจจําหน่ายโทรศพัท์เคลื่อนท่ีอยู่ในระดบัต่ํา ส่งผลให้

กําไรสทุธิลดลงร้อยละ 4.5 จากปีก่อน อนัเป็นผลจาก EBITDA ท่ีลดลง ประกอบกบัคา่ตดัจําหน่ายเครือข่ายและดอกเบีย้จ่ายท่ีเพ่ิม

สงูขึน้  
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ด้วยความมุ่งมั่นในกลยุทธ์ลกูค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centricity) บริษัทได้ลงทุนเพ่ือพัฒนาระบบตลอดจนการดําเนินงาน

ด้านตา่งๆ อย่างตอ่เน่ือง เพ่ือมอบประสบการณ์ที่ดีที่สดุให้กบัลกูค้า ณ ทกุจดุให้บริการ โดยในปี 2555 บริษัทได้ดําเนินการยกระดบั

เครือข่าย 2G ทัว่ประเทศได้ตามระยะเวลาท่ีกําหนดและขยายพืน้ท่ีให้บริการเครือข่าย 3G บนคลื่นความถ่ีย่าน 850 เมกะเฮิร์ตซ์ให้

ครอบคลมุพืน้ท่ีให้บริการประมาณร้อยละ 60 ของจํานวนประชากรตามจงัหวดัหลกัทัว่ประเทศ 

ในเดือนตุลาคม บริษัท ดีแทค เนทเวอร์ค จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทชนะการประมลูใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีสําหรับ

กิจการโทรคมนาคมเคลื่อนท่ีสากล (International Mobile Telecommunication - IMT) ย่าน 2.1 กิกะเฮิ ร์ตซ์ ซึ่งจัดขึน้โดย

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) และต่อมาได้รับใบอนุญาตใน

เดือนธันวาคม 2555 โดยใบอนญุาตท่ีได้รับใหม่นีน้อกจากจะก่อให้เกิดความเท่าเทียมกนัในอตุสาหกรรมโทรคมนาคมของประเทศ

ไทยแล้ว ยงัจะช่วยกระตุ้นให้เกิดการเติบโตของตลาดอนิเทอร์เน็ตไร้สายในประเทศไทยอีกด้วย  

11.2.2 สรุปภาพรวมผลการดาํเนินงานของปี 2555 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีจํานวนลูกค้ารวมทัง้สิน้ 25,307,795 ราย ร้อยละ 89 เป็นลูกค้าในระบบเติมเงิน โดยมีลูกค้า

เพ่ิมขึน้สุทธิจากสิน้ปี 2554 จํานวน 2,091,287 ราย คิดเป็นอตัราการเติบโตร้อยละ 9 บริษัทมีส่วนแบ่งทางการตลาดของจํานวน

ผู้ใช้บริการคิดเป็นประมาณร้อยละ 30 (ตามประมาณการของบริษัท) 

11.2.3 การวิเคราะห์ผลการดาํเนินงานสาํหรับปี 2553 ถงึปี 2555 

รายการ 
2553 2554 2555 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

รายได้จากการขายและการให้บริการ       

รายได้จากการให้บริการโทรศพัท์ 68,749 95 73,188 92 78,235 87 

รายได้จากการขายเคร่ืองโทรศพัท์และชดุเลขหมาย  3,048 4 5,747 7 10,998 12 

รายได้จากการดําเนินงานอื่น  519 1 264 0 265 0 

รวมรายได้จากการขายและการให้บริการ 72,317 100 79,199 100 89,497 100 

ต้นทนุการขายและการให้บริการ    
 

 
 

ต้นทนุจากการให้บริการโทรศพัท์ (43,211) -60 (45,790) -58 (52,135) -58 

ต้นทนุจากการขายเคร่ืองโทรศพัท์และชดุเลขหมาย  (2,639) -4 (5,137) -6 (10,430) -12 

รวมต้นทุนการขายและการให้บริการ (45,850) -63 (50,927) -64 (62,565) -70 

คา่ใช้จ่ายในการขายและการบริหาร (11,682) -16 (11,609) -15 (11,778) -13 

กาํไรจากการดาํเนินงาน  14,786 20 16,663 21 15,154 17 

ดอกเบีย้รับ 203 0 579 1 385 0 

รายได้อื่น 545 1 119 0 113 0 

กําไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปลี่ยน (23) 0 113 0 241 0 

สว่นแบง่กําไร (ขาดทนุ) จากบริษัทร่วมตามวิธีสว่นได้เสีย 55  0 35  0 25  0 

ต้นทนุการกู้ยืม (1,010) -1 (431) -1 (1,119) -1 

ภาษีเงินได้นิติบคุคล (3,670) -5 (5,266) -7 (3,524) -4 

กาํไรสุทธ ิ 10,885 15 11,812 15 11,276 13 

การแบ่งปันกาํไรสุทธ ิ    
 

 
 

สว่นที่เป็นของผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 10,892 15 11,813 15 11,278 13 
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รายการ 
2553 2554 2555 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

สว่นที่เป็นของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยของบริษัทย่อย (7) 0 (1) 0 (3) 0 
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การวิเคราะห์ผลการดาํเนินงานเปรียบเทยีบระหว่างปี 2553 และปี 2554 

ด้านรายได้ 

รายได้จากการดําเนินงานในปี 2554 เท่ากับ 79.2 พนัล้านบาท เพ่ิมขึน้ร้อยละ 9.5 จากปีก่อน ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายอตัราการ

เติบโตของรายได้ท่ีประมาณการไว้ท่ีตัวเลขหลกัเดียวในช่วงสูง และหากเทียบรายได้จากการดําเนินงานโดยไม่นับรายการพิเศษ 

อตัราการเติบโตของรายได้จะสงูถงึร้อยละ 10.9 การเพ่ิมขึน้ของรายได้มีปัจจยัหลกัคือจํานวนผู้ใช้บริการที่ยงัคงเติบโตอย่างตอ่เน่ือง

และการเติบโตอย่างมากของการใช้งานอินเทอร์เน็ตบนโทรศพัท์เคลื่อนท่ี โดยรายได้จากบริการเสริมมีอตัราการเติบโตสงูท่ีสดุ สง่ผล

ให้สดัสว่นรายได้จากบริการเสริมตอ่รายได้จากการให้บริการเพ่ิมสงูขึน้มากจากร้อยละ 10.9 ในปี 2553 เป็นร้อยละ 13.9 ในปี 2554 

อย่างไรก็ตาม รายได้จากบริการเสียงยงัคงเป็นสดัสว่นรายได้หลกัของบริษัท 

ฐานลกูค้าของบริษัทยงัคงเติบโตเพ่ิมขึน้อย่างต่อเน่ือง ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 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 2554 บริษัทมีจํานวนลกูค้าระบบรายเดือนและระบบเติมเงินเท่ากับ 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% 

(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 ซึ่งได้รับผลกระทบจากอทุกภยัท่ีกระทบพืน้ที่สําคญัอนัได้แก่ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

รวมถึงอยุธยา ซึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจและเมืองท่องเท่ียวหลักของประเทศ ส่งผลให้จํานวนนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมายัง
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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 

(2) ค่าใช้จ่ายด้านเครือข่าย ลดลงร้อยละ 4.3 จากปี 2553 โดยมาจากคา่ไฟฟ้าและค่าซอ่มบํารุงท่ีลดลงอย่างต่อเน่ืองจากการ

เปลี่ยนอปุกรณ์รุ่นเก่า ประกอบกบัความสําเร็จในการเจรจาตอ่อายสุญัญาจดัซือ้จดัจ้างเพ่ือให้ได้เง่ือนไขที่ดีขึน้ 

(3) คา่ตดัจําหน่ายสิทธิการใช้อปุกรณ์รอตดับญัชีในปี 2554 เพ่ิมขึน้เลก็น้อยร้อยละ 0.4 จากปีก่อน เน่ืองจากมีรายจ่ายเพ่ือการ

ลงทุนเพ่ิมขึน้ ประกอบกับระยะเวลาท่ีเหลือของสมัปทานสัน้ลง ซึ่งจะต้องตัดจําหน่ายสิทธิเร็วขึน้ โดยบริษัทมีการลงทุน

ขยายโครงข่ายเพ่ือรองรับปริมาณการใช้งานท่ีเพ่ิมขึน้ โดยเฉพาะความต้องการใช้งานอินเทอร์เน็ตบนโทรศพัท์เคลื่อนท่ี 

 2553 2554 

จํานวนสถานีฐาน 10,112 10,488 

(4) คา่เช่ือมตอ่โครงข่าย (IC) เพ่ิมขึน้ร้อยละ 1.9 จากปีก่อน 

(5) 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 
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กําไรข้ันต้น 

บริษัทมีกําไรขัน้ต้นเพ่ิมขึน้จาก 26,605 ล้านบาทในปี 2553 เป็น 28,272 ล้านบาทในปี 2554 เพ่ิมขึน้ร้อยละ 6.3 ซึ่งเป็นผลมาจาก

รายได้ท่ีเติบโตขึน้ ประกอบกบัการควบคมุค่าใช้จ่ายอย่างต่อเน่ือง โดยอตัรากําไรขัน้ต้นของการให้บริการโทรศพัท์ลดลงจากร้อยละ 

36.6 ในปี 2553 เป็นร้อยละ 35.7 ในปี 2554 จากการเพ่ิมขึน้ของอตัราสว่นแบง่รายได้ 

ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร 

ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารเท่ากับ 11,609 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยที่ร้อยละ 0.6 จากปีก่อน ซึ่งเป็นผลมาจากสาเหตุ

ดงัตอ่ไปนี ้

(1) ค่าใช้จ่ายในการขายและการตลาด เพ่ิมขึน้จากปีก่อนร้อยละ 5.7 โดยสดัส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและการตลาดต่อรายได้

รวมลดลงเลก็น้อยอยู่ท่ีร้อยละ 3.5 จากร้อยละ 3.7 ในปีก่อน  

(2) ค่าใช้จ่ายในการบริหาร เพ่ิมขึน้ร้อยละ 2.2 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 จากการลงทนุในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และแอพพลิเคชั่น

เครือข่ายสงัคมออนไลน์ใหม่ ๆ 

รายได้อื่น 

รายได้อื่นในปี 2554 เท่ากับ 119 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 78.2 จากปีก่อน เน่ืองจากปีก่อนมีกําไรจากการขายอาคารชัย (อาคาร

สํานกังานใหญ่เดิม) จํานวน 320 ล้านบาท  

ต้นทุนการกู้ยืม 

ต้นทนุการกู้ยืมในปี 2554 ลดลงร้อยละ 57.4 เน่ืองจากการชําระคืนหุ้นกู้และเงินกู้  

กําไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเส่ือมราคา และค่าใช้จ่ายตัดจาํหน่าย (EBITDA) 

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

6.3 จากปีก่อน และเพ่ิมสูงขึน้ถึงร้อยละ 9.7 ในกรณีไม่รวมรายการพิเศษในปี 2553 โดยเป็นผลมาจากรายได้ท่ีเติบโตแข็งแกร่ง 

ประกอบกบัการควบคมุค่าใช้จ่ายอย่างต่อเน่ือง EBITDA Margin ในปี 2554 ลดลงอยู่ท่ีร้อยละ 34.4 โดยเป็นผลมาจากการเพ่ิมขึน้

ของสว่นแบง่รายได้ แม้บริษัทจะดําเนินมาตรการควบคมุคา่ใช้จ่ายอย่างตอ่เน่ือง  

กําไรสุทธ ิ

กําไรสทุธิของปี 2554 เติบโตร้อยละ 8.5 จากปีก่อน จาก EBITDA ที่เพ่ิมขึน้และคา่ใช้จ่ายทางการเงินลดลงจากการชําระคืนหุ้นกู้  ใน

กรณีไม่รวมรายการพิเศษกําไรสทุธิเติบโตร้อยละ 14.1 จากปีก่อน  

อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น 

ในปี 2554 บริษัทมีอตัราผลตอบแทนตอ่ผู้ ถือหุ้นร้อยละ 22.8 
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การวิเคราะห์ผลการดาํเนินงานเปรียบเทยีบระหว่างปี 2554 และปี 2555 

ด้านรายได้ 

รายได้จากการดําเนินงานในปี 2555 เท่ากบั 89.5 พนัล้านบาท เพ่ิมขึน้ร้อยละ 13.0 จากปีก่อน ซึง่สงูกวา่เป้าหมายอตัราการเติบโต

ของรายได้ที่ประมาณการไว้ท่ีตัวเลขหลกัเดียวในช่วงสูง การเพ่ิมขึน้ของรายได้มีปัจจัยหลกัคือยอดขายเคร่ืองโทรศัพท์และการ

เติบโตอย่างมากของการใช้งานอินเทอร์เน็ตบนโทรศัพท์เคลื่อนท่ี โดยรายได้จากบริการเสริมมีอัตราการเติบโตสูงท่ีสุด ส่งผลให้

สดัส่วนรายได้จากบริการเสริมต่อรายได้จากการให้บริการเพ่ิมสงูขึน้มากจากร้อยละ 13.9 ในปี 2554 เป็นร้อยละ 19.4 ในปี 2555 

อย่างไรก็ตาม รายได้จากบริการเสียงยงัคงเป็นสดัสว่นรายได้หลกัของบริษัท 

ฐานลกูค้าของบริษัทยงัคงเติบโตเพ่ิมขึน้อย่างต่อเน่ือง ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีจํานวนลกูค้ารวมทัง้สิน้ 25,307,795ราย 

ร้อยละ 89 เป็นลกูค้าในระบบเติมเงิน โดยมีลกูค้าเพ่ิมขึน้สทุธิจากสิน้ปี 2554 จํานวน 2,091,287 ราย คิดเป็นอตัราการเติบโตร้อย

ละ 9 บริษัทมีส่วนแบ่งทางการตลาดของจํานวนผู้ใช้บริการคิดเป็นประมาณร้อยละ 30 (ตามประมาณการของบริษัท) สําหรับรายได้

จากการให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนที่รวมค่าเช่ือมต่อโครงข่ายในปี 2555 เท่ากบั 78,235 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 87 ของรายได้รวม 

เพ่ิมขึน้ร้อยละ 6.9 จากปีก่อนซึง่เท่ากบั 73,188 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดงันี ้

(1) จํานวนลกูค้าเพ่ิมขึน้สทุธิในปี 2555 เท่ากบั 2,091,287 ราย คิดเป็นอตัราการเติบโตร้อยละ 9.0 จากปี 2554 ส่วนใหญ่เป็น

ลกูค้าระบบเติมเงิน โดย ณ สิน้ปี 2555 บริษัทมีจํานวนลูกค้าระบบรายเดือนและระบบเติมเงินเท่ากับ 2.8 ล้านรายและ 

22.5 ล้านรายตามลําดบั 

จาํนวนผู้ใช้บริการ (เลขหมาย) 2554 2554 +/- 

ระบบรายเดือน 2,399,371 2,815,952 +17.4% 

ระบบเติมเงิน 20,817,137 22,491,843 +8.0% 

รวม 23,216,508 25,307,795 +9.0% 

(2) รายได้จากการให้บริการด้านเสียงในปี 2555 ลดลงร้อยละ 1.7 จากปีก่อน โดยรายได้จากการให้บริการเสียงคิดเป็นร้อยละ 

55.4 ของรายได้จากการให้บริการ 

(3) รายได้จากการให้บริการเสริม (VAS) ในปี 2555 เพ่ิมขึน้ถึงร้อยละ 49.2 จากปีก่อน จากปริมาณการใช้งานอินเทอร์เน็ตบน

โทรศพัท์เคลื่อนท่ีท่ีเพ่ิมขึน้อย่างต่อเน่ืองจากจํานวนผู้ ใช้โทรศพัท์สมาร์ทโฟนท่ีเพ่ิมขึน้ คิดเป็นร้อยละ 19.4 ของรายได้จาก

การให้บริการ 

รายได้จากการให้บริการด้านเสียงและรายได้จากการให้บริการเสริมตาม (2) และ (3) รวมอยู่ในรายได้เฉลี่ยต่อเลขหมายต่อเดือน 

(ARPU) ในตารางดงัตอ่ไปนี ้

รายได้เฉลี่ยต่อเลขหมายต่อรายต่อเดือน (บาท) 2554 2555 +/- 

ระบบรายเดือน 565 592 +4.8% 

ระบบเติมเงิน 172 175 +1.5% 

รวม 212 218 +3.0% 

(4) รายได้จากการให้บริการเครือข่ายระหว่างประเทศ (IR) เพ่ิมขึน้ร้อยละ 8.5 จากปี 2554 เน่ืองจากรายได้ในส่วนของลกูค้า

ต่างประเทศท่ีเข้ามาใช้งานในประเทศไทยเพ่ิมขึน้ รายได้ในส่วนนีคิ้ดเป็นร้อยละ 2.9 ของรายได้จากการดําเนินงาน เป็น

สดัสว่นเดียวกบัในปีท่ีผ่านมา 

(5) รายได้จากค่าเช่ือมต่อโครงข่าย (IC) เพ่ิมขึน้เล็กน้อยท่ีร้อยละ 0.8 จากปีก่อน คิดเป็นร้อยละ 18.8 ของรายได้จากการ

ให้บริการ 
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รายได้เฉลี่ยต่อเลขหมายต่อรายต่อเดือน (บาท) ไม่รวม IC รวม ส่วนเพิ่มร้อยละ 

ระบบรายเดือน 592 715 20.8 

ระบบเติมเงิน 175 219 25.1 

รวม 218 270 23.9 

(6) รายได้จากการขายเคร่ืองโทรศพัท์และชดุเลขหมายในปี 2555 เพ่ิมขึน้ถึงร้อยละ 91.4 จากปี 2554 อนัเป็นผลจากยอดขาย

ไอโฟน 4S ในช่วงต้นปีและยอดขายไอโฟน 5 ในช่วงปลายปี 

(7) รายได้จากการดําเนินงานอื่นประกอบด้วย รายได้จากบริการโทรศพัท์ทางไกลระหว่างประเทศ (IDD) และค่าธรรมเนียม 

ตา่ง ๆ เป็นหลกั เพ่ิมขึน้ร้อยละ 22.4 จากปีก่อน 

ด้านต้นทุน 

ต้นทนุจากการให้บริการโทรศพัท์ 

ปี 2555 บริษัทมีต้นทนุจากการให้บริการโทรศพัท์จํานวน 52,135 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากปีก่อนร้อยละ 13.9 โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

(1) ต้นทุนสัมปทานประกอบด้วย ค่าส่วนแบ่งรายได้และค่าเลขหมายโทรศัพท์ ซึ่งจ่ายให้ กสท และหน่วยงานกํากับดูแล 

ตามลําดับ โดยในปี 2554 ต้นทุนในส่วนนีเ้พ่ิมขึน้ถึงร้อยละ 23.6 ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นไปตามการเติบโตของรายได้จากการ

ให้บริการและจากผลกระทบของการเพ่ิมขึน้ของสว่นแบง่รายได้จากร้อยละ 25 เป็นร้อยละ 30 เต็มปี 

(2) ค่าใช้จ่ายด้านเครือข่าย เพ่ิมขึน้ร้อยละ 23.1 จากปีก่อน ซึ่งเป็นผลจากการยกระดับเครือข่าย 2G ทัง้หมดและการขยาย

พืน้ท่ีการให้บริการ 3G บนคลื่นความถ่ีย่าน 850 เมกะเฮิร์ตซ์ 

(3) ค่าตดัจําหน่ายสิทธิการใช้อปุกรณ์รอตดับญัชีในปี 2554 เพ่ิมขึน้ร้อยละ 10.0 จากปีก่อน เน่ืองจากมีรายจ่ายเพ่ือการลงทนุ

เพ่ิมขึน้ ประกอบกบัระยะเวลาที่เหลือของสมัปทานสัน้ลง ซึง่จะต้องตดัจําหน่ายสิทธิเร็วขึน้  

 2554 2555 

จํานวนสถานีฐาน 10,488 10,713 

(4) คา่เช่ือมตอ่โครงข่าย (IC) เพ่ิมขึน้ร้อยละ 2.9 จากปีก่อน 

(5) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานอื่น ประกอบด้วยต้นทุนการผลิตและค่าคอมมิชชั่นของบัตรเติมเงิน ต้นทุนเครือข่ายระหว่าง

ประเทศ ต้นทนุคา่โทรทางไกลระหวา่งประเทศ คา่เบีย้ประกนัเครือข่าย และอื่น ๆ เพ่ิมขึน้ร้อยละ 11.2 จากปี 2554 

ต้นทนุจากการขายเคร่ืองโทรศพัท์และชดุเลขหมาย 

ต้นทนุของเคร่ืองโทรศพัท์และชดุเลขหมายเพ่ิมขึน้ร้อยละ 103.0 จากปีก่อนตามสดัส่วนของรายได้ที่เก่ียวข้องแต่ด้วยอตัราที่สงูกว่า

เน่ืองจากเคร่ืองโทรศพัท์มีอตัรากําไรลดลง  

กําไรข้ันต้น 

บริษัทมีกําไรขัน้ต้นลดลงจาก 28,272 ล้านบาทในปี 2554 เป็น 26,933 ล้านบาทในปี 2555 ลดลงร้อยละ 4.7 ซึง่เป็นผลมาจากการ

เพ่ิมขึน้ของส่วนแบ่งรายได้ ค่าใช้จ่ายด้านเครือข่ายและต้นทุนจากการขายเคร่ืองโทรศพัท์ โดยอตัรากําไรขัน้ต้นของการให้บริการ

โทรศพัท์ลดลงจากร้อยละ 35.7 ในปี 2554 เป็นร้อยละ 30.1 ในปี 2555 จากอตัราส่วนแบ่งรายได้ที่เพ่ิมขึน้และอตัรากําไรท่ีลดลง

จากการขายเคร่ืองโทรศพัท์ 
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ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร 

ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารเท่ากับ 11,778 ล้านบาท เพ่ิมขึน้เล็กน้อยท่ีร้อยละ 1.5 จากปีก่อน ซึ่งเป็นผลมาจากสาเหตุ

ดงัตอ่ไปนี ้

(1) ค่าใช้จ่ายในการขายและการตลาด ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 3.1 โดยสดัส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและการตลาดต่อรายได้

รวมอยู่ที่ร้อยละ 3.5 ลดลงเลก็น้อยจากร้อยละ 3.8 ในปีก่อน  

(2) ค่าใช้จ่ายในการบริหาร เพ่ิมขึน้ร้อยละ 2.1 จากปีก่อน โดยสดัส่วนของค่าใช้จ่ายในการบริหารทัว่ไปต่อรายได้รวมสําหรับปี 

2555 อยู่ที่ร้อยละ 7.6 ลดลงจากร้อยละ 8.5 ในปีก่อน  

(3) คา่สํารองหนีส้งสยัจะสญู เพ่ิมขึน้ร้อยละ 37.6 จากปีก่อน จากฐานท่ีต่ําในปี 2554 ที่เกิดจากการกลบัรายการค่าสํารอง ซึ่ง

ยงัคงอยู่ในระดบัที่ยอมรับได้ท่ีร้อยละ 1.3 ของรายได้จากการให้บริการในระบบรายเดือน 

(4) คา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจําหน่าย เพ่ิมขึน้ร้อยละ 2.7 จากปีก่อน จากการลงทนุการลงทนุในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ

ช่องทางการจําหน่ายและจดัจําหน่าย  

รายได้อื่น 

รายได้อื่นในปี 2555 เท่ากบั 113 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 5.0 จากปีก่อน  

ต้นทุนการกู้ยืม 

ต้นทนุการกู้ยืมในปี 2555 เพ่ิมขึน้ร้อยละ 159.6 จากการกู้ยืมเพ่ือการลงทนุและประมลูใบอนญุาตให้ใช้คลื่นความถ่ี 2.1 กิกะเฮิร์ตซ์ 

กําไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเส่ือมราคา และค่าใช้จ่ายตัดจาํหน่าย (EBITDA) 

กําไรก่อนหกัดอกเบีย้ ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าใช้จ่ายตดัจําหน่าย (EBITDA) สําหรับปี 2555 เท่ากับ 26.8 พันล้านบาท ลดลง

ร้อยละ 1.8 จากปีก่อน โดย EBITDA margin ลดลงจากร้อยละ 34.4 ในปี 2554 เป็นร้อยละ 29.9 ในปี 2555 เน่ืองจากอตัราส่วน

แบง่รายได้ท่ีเพ่ิมขึน้ คา่ใช้จ่ายด้านเครือข่ายที่สงูขึน้ และอตัรากําไรท่ีต่ําของธุรกิจขายเคร่ืองโทรศพัท์  

กําไรสุทธ ิ

กําไรสทุธิของปี 2555 เท่ากบั 11.3 พนัล้านบาท ลดลงร้อยละ 4.5 จากปีก่อน เน่ืองจาก EBITDA ที่ลดลง คา่ตดัจําหน่ายสิทธิการใช้

อปุกรณ์รอตดับญัชีที่เพ่ิมขึน้ และดอกเบีย้จ่ายที่สงูขึน้  

อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น 

ในปี 2555 บริษัทมีอตัราผลตอบแทนตอ่ผู้ ถือหุ้นร้อยละ 32.3 
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11.3 การวิเคราะห์ฐานะทางการเงนิ 

11.3.1 สินทรัพย์ 

สว่นประกอบหลกัของสินทรัพย์และคณุภาพของสินทรัพย์ 

สินทรัพย์ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2553 2554 2555 

จาํนวน 
(ล้านบาท) 

ร้อยละของ
สินทรัพย์รวม 

จาํนวน 
(ล้านบาท) 

ร้อยละของ
สินทรัพย์รวม 

จาํนวน 
(ล้านบาท) 

ร้อยละของ
สินทรัพย์รวม 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  12,548  13 21,873  21 4,555 5 

เงินลงทนุชัว่คราว 100  0 100  0 150 0 

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่น – สทุธิ 6,720  7 6,575  6 8,386  8 

สินค้าคงเหลือ – สทุธิ 256  0 384  0 904 1 

ต้นทนุของรายได้รับลว่งหน้าคา่บริการโทรศพัท์

รอตดัจ่าย 
605  1 688  1 558 1 

สินทรัพย์หมนุเวียนอื่น 1,272  1 1,505  1 2,417  2 

สินทรัพย์หมุนเวยีนรวม 21,500  22 31,125  30 16,969  17 

ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ 5,938  6 5,504  5 5,450 5 

สิทธิการใช้อปุกรณ์รอตดับญัชี 64,338  65 57,143  55 56,453 56 

ต้นทนุการได้รับใบอนญุาตให้ใช้คลื่นความถ่ีฯ - 0 - 0 12,798 13 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอื่น 7,537  8 10,075  10 9,348 9 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวม 77,813  78 72,722  70 84,049 83 

รวมสินทรัพย์ 99,313  100 103,847  100 101,018 100 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 รายการสินทรัพย์ท่ีสําคัญของบริษัท ได้แก่ สิทธิการใช้อุปกรณ์รอตัดบัญชีซึ่งคิดเป็นร้อยละ 56 ของ

สินทรัพย์รวม และคิดเป็นร้อยละ 65 และร้อยละ 55 ของสินทรัพย์รวมในปี 2553 และปี 2554 ตามลําดบั และสินทรัพย์หมนุเวียนซึง่

คิดเป็นร้อยละ 17 ของสินทรัพย์รวม และคิดเป็นร้อยละ 22 และร้อยละ 30 ของสินทรัพย์รวมในปี 2553 และปี 2554 ตามลําดบั 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 101,018 ล้านบาท ลดลง 2,829 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 2.7 จากสิน้ปี 2554 

โดยมีสาเหตหุลกั ดงันี ้

(1) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง 17,318 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 79.2 ซึง่มาจากการปรับโครงสร้างทางการเงิน

ในเดือนธนัวาคม 2554 

(2) สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเพ่ิมขึน้ 912 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึน้ ร้อยละ 60.6 โดยส่วนใหญ่มาจากการเพ่ิมขึน้ของภาษี

ภาษีมลูคา่เพ่ิมรอเรียกคืน 

การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์มีรายการที่สําคญัดงัตอ่ไปนี ้

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายความรวมถึง เงินสดและเงินฝากกบัสถาบนัการเงินซึง่ถึงกําหนดชําระคืนภายในระยะเวลา

ไม่เกิน 3 เดือนนับตัง้แต่วนัท่ีฝากและปราศจากภาระผูกพนั โดยบริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
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2555 ทัง้สิน้ 4,555 ล้านบาท ลดลง 17,318 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 79.2 เม่ือเทียบกบัยอดคงเหลือ ณ สิน้ปี 2554 ซึง่เป็นผลมา

จากการปรับโครงสร้างทางการเงินในเดือนธันวาคม 2554 และในปี 2555 บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิจากการดําเนินงานลดลง 

4,395 ล้านบาทจากปีก่อน กระแสเงินสดสทุธิท่ีใช้ไปในกิจกรรมการลงทุนเพ่ิมขึน้จากปีก่อน 10,038 ล้านบาท เน่ืองจากบริษัทมี

รายจ่ายด้านการลงทนุมากในปี 2555 และกระแสเงินสดสทุธิท่ีใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงินเพ่ิมขึน้จากปีก่อน 12,211 ล้านบาท จาก

การจ่ายเงินปันผล สง่ผลให้บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงจากปีก่อน 

ลูกหนีก้ารค้า - สุทธิ 

ตารางแสดงลกูหนีก้ารค้า - สทุธิ 

 หน่วย: ล้านบาท 

ลูกหนีก้ารค้า 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2553 2554 2555 

ลกูหนีก้ารค้าคา่บริการโทรศพัท์ 2,331 2,484 3,056 

ลกูหนีก้ารค้าผู้ให้บริการโทรศพัท์ในตา่งประเทศ 745 721 695 

ลกูหนีก้ารค้าจากการขายเคร่ืองโทรศพัท์และชดุเลขหมาย 957 1,115 1,603 

ลกูหนีก้ารค้าอื่น 176 263 567 

รวม 4,209 4,583 5,921 

หกั: คา่เผื่อหนีส้งสยัจะสญู (622) (404) (443) 

ลูกหนีก้ารค้า - สุทธ ิ 3,587 4,179 5,478 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีลกูหนีก้ารค้าสทุธิจํานวน 5,478 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากยอด ณ สิน้ปี 2554 ร้อยละ 31.1 โดยมี

สาเหตหุลกัมาจากรายได้ค่าบริการโทรศพัท์ที่เพ่ิมสงูขึน้ โดยการชําระหนีข้องลกูหนีโ้ดยเฉลี่ยเร็วขึน้เล็กน้อยจาก 28 วนัในปี 2554 

เป็น 26 วนัในปี 2555 

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

สาเหตหุลกัมาจากรายได้ค่าบริการโทรศพัท์ท่ีเพ่ิมสงูขึน้ โดยการชําระหนีข้องลกูหนีโ้ดยเฉลี่ยเร็วขึน้เล็กน้อยจาก 35 วนัในปี 2552 

เป็น 31 วนัในปี 2553 

ตารางแสดงลกูหนีก้ารค้าคา่บริการโทรศพัท์จําแนกตามอายหุนีท่ี้ค้างชําระ 

หน่วย: ล้านบาท 

อายุหนี ้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2553 2554 2555 

ยงัไม่ถึงกําหนดชําระ 1,544 1,655 2,163 

น้อยกวา่ 1 เดือน 353 454 503 

1 เดือน ถึง 3 เดือน 101 153 154 

3 เดือน ถึง 6 เดือน 93 76 91 

มากกวา่ 6 เดือน 241 147 146 

รวม 2,331 2,484 3,056 



บริษัท โทเท่ิล แอค็เซ็ส คอมมนิูเคชัน่ จํากดั (มหาชน) สว่นที่ 1 บริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์ 

ข้อ 11 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

 

หน้า 129 

หกั: คา่เผื่อหนีส้งสยัจะสญู (514) (299) (319) 

ลูกหนีก้ารค้าค่าบริการโทรศัพท์ – สุทธ ิ 1,817 2,184 2,737 

ระยะเวลาติดตามเรียกให้ชําระหนีเ้ฉลี่ยเท่ากับ 26 วันในปี 2555 ลดลงเล็กน้อยจาก 28 วัน ในปี 2554 และ 31 วันในปี 2553 

เน่ืองจากบริษัทมุ่งเน้นผู้ใช้บริการท่ีมีคณุภาพ นอกจากนี ้บริษัทยงัคงให้ความสําคญักบัการบริหารจดัการลกูหนีค้งเหลือ โดยรักษา

ระดับของหนีส้งสยัจะสูญไม่ให้สูงจนเกินไป นอกจากนี ้บริษัทยังมีนโยบายท่ีจะตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสูญให้เหมาะสมเพียงพอ

เพ่ือให้แน่ใจวา่ยอดลกูหนีค้งเหลือสทุธิแสดงให้เห็นถึงจํานวนเงินที่คาดวา่จะเรียกเก็บได้ในอนาคตอย่างถกูต้อง 

สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 

สินค้าคงเหลือของบริษัทในปัจจบุนัคือ ชดุซิมการ์ด ชดุเลขหมาย บตัรเติมเงิน เคร่ืองลกูข่ายโทรศพัท์เคลื่อนที่ แท็ปเลท็ และอปุกรณ์

ไอทีตา่ง ๆ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมียอดสินค้าคงเหลือสุทธิจํานวน 904 ล้านบาท เพ่ิมสูงขึน้ถึงร้อยละ 135.3 เม่ือเทียบกับสิน้ปี 

2554 อนัเป็นผลจากกระแสความนิยมในสมาร์ทโฟนและการใช้งานอินเทอร์เน็ตบนโทรศพัท์เคลื่อนที่  

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 

ตารางแสดงยอดสินค้าคงเหลือ – สทุธิ 

หน่วย : ล้านบาท 

รายการ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2553 2554 2555 

สินค้าคงเหลือ 270 427 927 

หกั: รายการปรับลดเป็นมลูคา่สทุธิที่จะได้รับ (14) (43) (23) 

สินค้าคงเหลือ – สุทธ ิ 256 384 904 

สิทธิการใช้อุปกรณ์รอตัดบัญชี 

สิทธิการใช้อุปกรณ์รอตดับญัชีเป็นสิทธิการใช้อุปกรณ์ตามสญัญาร่วมการงานซึ่งทําขึน้ระหว่างบริษัทและ กสท โดยเป็นรูปแบบ 

Build-Transfer-Operate บริษัทต้องโอนเคร่ืองและอปุกรณ์ตามสญัญาให้แก่ กสท เม่ือติดตัง้แล้วเสร็จ ซึง่บริษัทจะได้รับสิทธิในการ

ให้บริการตลอดระยะเวลาตามสญัญาร่วมการงาน ทัง้นี ้บริษัทมีสิทธิการใช้อุปกรณ์รอตัดบัญชีสทุธิ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 

จํานวน 56,453 ล้านบาท ลดลง 690 ล้านบาทหรือประมาณร้อยละ 1.2 จากสิน้ปี 2554 ซึง่ลดลง 7,196 ล้านบาทหรือประมาณร้อย

ละ 11.2 จากสิน้ปี 2553 ซึ่งมีจํานวน 64,338 ล้านบาท ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2555 สิทธิการใช้อุปกรณ์รอตดับญัชีคิดเป็นร้อยละ 

56.0 ของสินทรัพย์รวม 

11.3.2 สภาพคล่อง 

(ก) อัตราส่วนสภาพคล่องและหนีสิ้นระยะสัน้ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีอตัราส่วนสินทรัพย์หมนุเวียนต่อหนีส้ินหมนุเวียน 0.45 เท่า ลดลงจาก 0.48 เท่า ณ สิน้ปี 2554 

เน่ืองจากการลดลงของสินทรัพย์หมนุเวียน โดย ณ สิน้ปี 2555 สินทรัพย์หมนุเวียนอยู่ท่ี 16,969 ล้านบาท ซึง่เกิดจากการลดลงของ

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด แม้ว่าหนีส้ินหมนุเวียน ณ สิน้ปี 2555 ลดลงจากปี 2554 ถึง 27,050 ล้านบาทหรือร้อยละ 41.7 

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

เน่ืองจากการเพ่ิมขึน้ของหนีส้ินหมุนเวียน โดย ณ สิน้ปี 2554 หนีส้ินหมุนเวียนอยู่ท่ี 64,850 ล้านบาท รายการใหญ่ของหนีส้ิน

หมนุเวียนนีคื้อเงินปันผลค้างจ่ายจากการประกาศจ่ายเงินปันผลพิเศษในเดือนธนัวาคม 2554 แม้วา่เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิ

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 

อตัราส่วนความสามารถในการชําระดอกเบีย้ของบริษัทสําหรับปี 2555 เท่ากบั 42.6 เท่า เปลี่ยนแปลงจากปี 2554 อย่างมากจาก

การปรับโครงสร้างทางการเงิน (อัตราส่วนความสามารถในการชําระดอกเบีย้ของบริษัทของปี 2553 และปี 2554  มีอัตราส่วน

เท่ากบั 35.02 เท่าและ -147.5 เท่า ตามลําดบั) 

อตัราสว่นความสามารถในการชําระภาระผกูพนัสําหรับปี 2554 เท่ากบั 0.7 เท่า เม่ือเทียบกบัอตัราสว่นเดียวกนัในปี 2553 และ 

2554 ซึง่เท่ากบั 1.3 เท่าและ 1.6 เท่า ตามลําดบั 

(ข) สภาพคล่อง 

ในระยะเวลา 3 ปีท่ีผ่านมา กระแสเงินสดของบริษัทส่วนใหญ่จะถกูใช้ไปในการลงทนุในเครือข่าย ทัง้การยกระดบัเครือข่ายทัง้หมด

ของ 2G และการขยายพืน้ท่ีการให้บริการ 3G บนคลื่นความถ่ีย่าน 850 เมกะเฮิร์ตซ์ การชําระคืนหุ้นกู้และเงินกู้  และการจ่ายเงินปัน

ผล โดยมีแหล่งท่ีมาของเงินทนุจากเงินสดสทุธิจากกิจกรรมการดําเนินงาน และเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน ในปี 2555 บริษัทมีเงิน

สดและรายการเทียบเท่าเงินสดสทุธิลดลง 17,318 ล้านบาทเม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปี 2554 โดยส่วนใหญ่เป็นการลดลงของ

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุนและจัดหาเงิน (บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิเพ่ิมขึน้ 6,435 ล้านบาทในปี 2553 และเพ่ิมขึน้ 

9,326 ล้านบาท ตามลําดบั ) 

(1) เงินสดสทุธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมการดําเนินงาน 

- ในปี 2555 เงินสดสทุธิจากกิจกรรมดําเนินงานมีจํานวนเท่ากบั 21,735 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 17 จากปี 2554 

- ในปี 2554 เงินสดสทุธิจากกิจกรรมดําเนินงานมีจํานวนเท่ากบั 26,131 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ร้อยละ 15 จากปี 2553 

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

(2) เงินสดสทุธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทนุ 

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุในปี 2555 ปี 2554 และปี 2553 มีจํานวน 15,088 ล้านบาท 5,050 ล้านบาท และ 1,778 

ล้านบาท ตามลําดับ โดยส่วนใหญ่ใช้สําหรับการลงทุนในการติดตัง้อุปกรณ์โทรคมนาคมและขยายโครงข่ายโทรศัพท์ 

เคลื่อนที่ของบริษัท สําหรับในปี 2554 รายจ่ายเพ่ือการลงทนุจะมุ่งเน้นการลงทนุเพ่ือยกระดบัเครือข่าย 2G ทัง้หมดและการ

ขยายพืน้ท่ีการให้บริการ 3G บนคลื่นความถ่ีย่าน 850 เมกะเฮิร์ตซ์ 

(3) เงินสดสทุธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน 

ในปี 2555 เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงินมีจํานวนทัง้สิน้ 23,966 ล้านบาท ซึง่เป็นผลมาจาก 

- เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสัน้ 9,000 ล้านบาท 

- การชําระคืนเงินกู้ยืมระยะสัน้จํานวน 5,000 ล้านบาท 

- เงินสดรับจากเงินกู้ยมืระยะยาว 27,000 ล้านบาท 

- การชําระคืนเงินกู้ระยะยาวจํานวน 5,321 ล้านบาท  
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- การจ่ายเงินปันผลจํานวน 49,590 ล้านบาท 

ในปี 2554 เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงินมีจํานวนทัง้สิน้ 11,755 ล้านบาท ซึง่เป็นผลมาจาก 

- การชําระคืนเงินกู้ระยะยาวจํานวน 1,321 ล้านบาท  

- การชําระคืนหุ้นกู้ จํานวน 3,000 ล้านบาท 

- การจ่ายเงินปันผลจํานวน 7,434 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 

11.3.3 แหล่งที่มาของเงนิทุน 

(ก) โครงสร้างเงนิทุน 

ตามงบดลุรวมของบริษัท ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555 อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทอยู่ในระดบั 0.7 โดยอตัราสว่นนี ้

เพ่ิมขึน้จาก -0.05 ณ สิน้ปี 2553 และ -0.5 เท่า ณ สิน้ปี 2554 

(ข) หนีสิ้น 

ตารางสรุปภาระหนีส้ิน 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

 2553 2554 2555 

 จาํนวน 
(ล้านบาท) 

ร้อยละของ
สินทรัพย์รวม 

จาํนวน 
(ล้านบาท) 

ร้อยละของ
สินทรัพย์รวม 

จาํนวน 
(ล้านบาท) 

ร้อยละของ
สินทรัพย์รวม 

สินทรัพย์รวม 99,313 100 103,847 100 101,018 100 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น 15,624 16 19,480 19 23,592 23 

เงินปันผลค้างจ่าย - 0 38,371 37 - 0 

สว่นของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี 1,321 1 1,321 1 8,808 9 

สว่นของหุ้นกู้ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึง่ปี 3,000 3 - 0 - 0 

รวมเงินกู้ ยืมระยะสัน้ 4,321 4 1,321 1 8,808 9 

รายได้รับล่วงหน้าคา่บริการโทรศพัท์ 3,112 3 3,349 3 3,274 3 

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 1,421 1 1,520 1 1,188 1 

หนีส้ินหมนุเวียนอืน่ 700 1 810 1 938 1 

หนีส้ินหมุนเวียนรวม 25,178 25 64,850 62 37,800 37 
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 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

 2553 2554 2555 

 จาํนวน 
(ล้านบาท) 

ร้อยละของ
สินทรัพย์รวม 

จาํนวน 
(ล้านบาท) 

ร้อยละของ
สินทรัพย์รวม 

จาํนวน 
(ล้านบาท) 

ร้อยละของ
สินทรัพย์รวม 

เงินกู้ยืมระยะยาว-สทุธิจากสว่นที่ชําระภายใน 1 ปี 2,589 3 1,269 1 19,460 19 
หุ้นกู้-สทุธิจากสว่นที่ชําระภายในหนึง่ปี 2,000 2 2,000 2 2,000 2 

รวมเงินกู้ยืมระยะยาว - สทุธิ 4,589 5 3,269 3 21,460 21 

รวมเงินกู้ยืม 8,910 9 4,589 4 30,268 30 

ต้นทนุการได้รับใบอนญุาตให้ใช้คลื่นความถ่ีฯค้างจ่าย - 0 - 0 6,072 6 

หนีส้ินไม่หมนุเวียนอื่น 668 1 840 1 743 1 

หนีส้ินไม่หมุนเวยีนรวม 5,258 5 4,109 4 28,274 28 

หนีส้ินรวม 30,435 31 68,959 66 66,074 65 

 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีหนีส้ินรวมทัง้สิน้ 66,074 ล้านบาท ลดลง 2,885 ล้านบาทจากสิน้ปี 2554 ท่ีมีจํานวนทัง้สิน้ 

68,959 ล้านบาท หนีส้ินหลกัประกอบด้วย เงินกู้ยืมและหุ้นกู้ทัง้สิน้ 30,268 ล้านบาท ซึง่แบ่งเป็นเงินกู้ยืมระยะสัน้และหนีส้ินระยะ

ยาวท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปีรวมทัง้สิน้ 8,808 ล้านบาท เงินกู้ ระยะยาวและหุ้นกู้สทุธิจากส่วนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี

จํานวน 21,460 ล้านบาท เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น 23,592 ล้านบาท ต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีฯค้างจ่าย 

6,072 ล้านบาท และหนีส้ินหมนุเวียนอื่น 743 ล้านบาท  

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 7,097 ล้านบาทจากสิน้ปี 2552 ท่ีมีจํานวนทัง้สิน้ 

37,532 ล้านบาท หนีส้ินหลกัประกอบด้วย เจ้าหนีก้ารค้าทัง้สิน้ 15,624 ล้านบาท หนีส้ินหมนุเวียนอื่น 700 ล้านบาท เงินกู้ยืมและ

หุ้นกู้ทัง้สิน้ 8,910 ล้านบาท ซึง่แบ่งเป็นเงินกู้ยืมระยะสัน้และหนีส้ินระยะยาวท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี รวมทัง้สิน้ 4,321 ล้าน

บาท เงินกู้ระยะยาวและหุ้นกู้สทุธิจากสว่นที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึง่ปีจํานวน 4,589 ล้านบาท 

เจ้าหนีก้ารค้าของบริษัทส่วนใหญ่เป็นเจ้าหนีผู้้ขายอปุกรณ์โครงข่ายโทรศพัท์เคลื่อนท่ี รวมทัง้ค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัสญัญาร่วมการงาน

ค้างชําระ กสท และทีโอที ซึ่งในปี 2555 บริษัทมีระยะเวลาชําระหนีเ้ฉลี่ย (ส่วนของการซือ้อุปกรณ์เคร่ืองมือสัมปทาน) 258 วัน 

เพ่ิมขึน้จาก 240 วนั ในปี 2552 และปี 2553  

บริษัทมีนโยบายท่ีจะจดัการหนีส้ิน จึงให้มีการบริหารต้นทนุท่ีเหมาะสมโดยคํานึงถึงระยะเวลาครบกําหนดชําระคืนเงินกู้  ตลอดจน

ระดบัความเสี่ยงท่ีมาจากโครงสร้างหนีข้องบริษัท ซึ่งบริษัทได้ทําการปิดความเสี่ยงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยนเงินตรา

ตา่งประเทศสําหรับเงินกู้ยืมระยะยาวสกลุเงินตา่งประเทศในสว่นของเงินต้นและดอกเบีย้แล้ว 

จากนโยบายในการบริหารจดัการหนีส้ินของบริษัทดงักลา่ว บริษัทจงึได้ระดมเงินทนุในการก่อหนีต้ามลําดบัเวลา ดงันี ้

ปี 2548 

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

ปี ทยอยชําระคืนเงินต้น ครบกําหนดปี 2558 ปัจจบุนัมียอดการเบิกถอนเงินกู้ เต็มจํานวน 
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(2) เงินกู้ ระยะยาวสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ จํานวน 170 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ECA Tranche A & B) โดยได้รับการอนุมัติจาก

หน่วยงานที่ให้สินเช่ือเพ่ือสนับสนุนการส่งออกจากต่างประเทศของประเทศฟินแลนด์ หรือ Finnish Export Credit Ltd. 

(FEC) ระยะเวลา 8 ปี ทยอยชําระคืนเงินต้น ครบกําหนดปี 2556 บริษัทได้เบิกถอนเงินกู้ทัง้จํานวนในปี 2549 

ปี 2552 

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

กําหนดไถ่ถอนปี 2557 

ปี 2554 

(1) สญัญาสินเช่ือกบัสถาบนัการเงินโดยสาระสําคญัของวงเงินสินเช่ือมีดงันี ้

  Tranche A 

 วงเงินสินเช่ือ :  20,000 ล้านบาท  

 อตัราดอกเบีย้  :  BIBOR บวกสว่นเพ่ิม (สว่นเพ่ิมเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในสญัญา) 

 กําหนดชําระดอกเบีย้ :  ทกุ 3 เดือน  

  กําหนดชําระคืนเงินต้น :   10 งวด ทกุงวด 6 เดือน เร่ิมชําระงวดแรก 30 มิถนุายน 2555 

 Tranche B 

 วงเงินสินเช่ือ :   10,000 ล้านบาท 

  อตัราดอกเบีย้ :    อตัราเงินกู้ระยะสัน้ 

  กําหนดชําระดอกเบีย้ :  ทกุ 1 เดือน 3 เดือน หรือ 6 เดือน ตามเง่ือนไขที่ได้ตกลงกนั 

 กําหนดชําระคืนเงินต้น :   ตามท่ีตกลงกนัแตไ่ม่เกิน 6 เดือน และไม่เกินวนัสิน้สดุสญัญา 

ปี 2555 

(1) สินเช่ือกบัสถาบนัการเงินแห่งหนึง่ โดยสาระสําคญัของวงเงินสินเช่ือมีดงันี ้

 วงเงินสินเช่ือ :  20,000ล้านบาท  

 วงเงินคํา้ประกนั : 10,000 ล้านบาท 

 อตัราดอกเบีย้  :  BIBOR บวกสว่นเพ่ิม (สว่นเพ่ิมเป็นไปตามเง่ือนไขที่ระบไุว้ในสญัญา) 

 กําหนดชําระดอกเบีย้ :  ทกุ 1 เดือน 3 เดือน หรือ 6 เดือน ตามเง่ือนไขที่ได้ตกลงกนั 

  กําหนดชําระคืนเงินต้น :   4 งวด ทกุงวด 6 เดือน เร่ิมชําระงวดแรก 30 เมษายน 2559 

(2) สินเช่ือกบัสถาบนัการเงินตา่งประเทศกลุม่หนึง่ โดยสาระสําคญัของวงเงินสินเช่ือมีดงันี ้

 วงเงินสินเช่ือ :  10,000 ล้านบาท  

 อตัราดอกเบีย้  :  BIBOR บวกสว่นเพ่ิม (สว่นเพ่ิมเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในสญัญา) 

 กําหนดชําระดอกเบีย้ :  ทกุ 6 เดือน  

  กําหนดชําระคืนเงินต้น :   4 งวด ทกุงวด 6 เดือน เร่ิมชําระครัง้แรกเดือนมิถนุายน 2559 
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 ณ สิน้ปี 2555 บริษัทยงัไม่ได้เบิกใช้วงเงินสินเช่ือดงักลา่ว 

ตารางแสดงวงเงินสินเช่ือและภาระหนี ้ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2555  

หนีส้ิน วงเงนิ 
ยอดคงค้าง 
(ล้านบาท) 

สกุลเงนิบาท   

เงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน 30,000 ล้านบาท 20,000.0 

เงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน 20,000 ล้านบาท 7,000.0 

TAC 148A - 2,000.0 

รวมภาระหนีส้กุลเงนิบาท  29,000.0 

สกุลเงนิดอลลาร์สหรัฐฯ   

FEC 170.0 ล้านเหรียญ 512.4 

NIB 2005 40.0 ล้านเหรียญ 756.2 

รวมภาระหนีส้กุลเงนิดอลลาร์สหรัฐฯ  1,268.6 

ภาระหนีท้ัง้สิน้  30,268.6 

หมายเหตุ 

(A) = ทยอยชําระ 

(B) = ชําระครัง้เดียวเมื่อครบกําหนด 

สําหรับเงินกู้ ระยะยาวของบริษัท บริษัทมีหน้าท่ีจะต้องดํารงฐานะทางการเงิน โดยจะต้องดํารงสดัส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นใน

อตัราสว่นไม่เกิน 2:1 

(ค) ภาระผูกพัน 

โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมของภาระผกูพนัท่ีมีตอ่ทรัพย์สินของบริษัทในหมายเหตปุระกอบงบการเงินปี 2555 

(ง) ส่วนของผู้ถือหุ้น  

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีทุนจดทะเบียนทัง้สิน้ 4,744 ล้านบาท โดยมีทุนท่ีออกและชําระแล้วทัง้สิน้ 4,736 ล้านบาท มี

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นทัง้สิน้ 23,543 ล้านบาท และมีกําไรสะสมท่ียงัไม่ได้จัดสรรทัง้สิน้ 4,443 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 58.7 ล้านบาท จาก

กําไรสะสมที่ยงัไม่ได้จดัสรร ณ สิน้ปี 2554 ทัง้สิน้ 4,384 ล้านบาท  

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 

11.4 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

ในปี 2555 บริษัทและบริษัทย่อยชําระค่าตอบแทนในการสอบบญัชีให้แก่ผู้สอบบญัชีของบริษัท สํานกังานสอบบญัชีท่ีผู้สอบบญัชี

สงักดั และกิจการที่เก่ียวข้องกบัสํานกังานสอบบญัชีท่ีผู้สอบบญัชีสงักดัจํานวนรวมทัง้สิน้ 7,366,476 บาท 
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11.5 ปัจจัยหลักและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลต่อการดาํเนินงานหรือฐานะการเงนิในอนาคต 

11.5.1 ปริมาณการโทรที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว 

แนวโน้มการชะลอตวัของเศรษฐกิจไทย อนัเป็นผลมาจากภาวะถดถอยของเศรษฐกิจชัน้นําของโลก ตลอดจนปัจจยัลบในประเทศ 

เช่น ภาคการผลิตชะลอตวั ปัญหาการว่างงานซึง่ส่งผลกระทบต่อรายได้และกําลงัซือ้ของผู้บริโภค ปัญหานํา้ท่วมในหลายพืน้ท่ีของ

ประเทศ และสถานการณ์ความรุนแรงทางการเมืองในประเทศ ส่งผลลบต่อรายได้จากอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวจากจํานวน

นกัท่องเท่ียวท่ีลดลง จากเหตผุลดงักล่าว อตัราการขยายตวัทางเศรษฐกิจของประเทศจึงมีความเสี่ยงท่ีจะเข้าสู่ภาวะถดถอย และมี

ผลกระทบโดยตรงกบัระดบัความเช่ือมัน่ของผู้บริโภค รวมถึงพฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้บริโภค 

สําหรับอตุสาหกรรมผู้ให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ี อาจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดงักลา่วจากการใช้งานที่น้อยลง แตอ่ย่างไรก็

ตาม การใช้งานโทรศพัท์เคลื่อนท่ีในปัจจบุนัถือเป็นสิ่งจําเป็นในชีวิตประจําวนั จึงอาจได้รับผลกระทบน้อยกว่าเม่ือเปรียบเทียบกบั

อตุสาหกรรมอื่น อีกทัง้รัฐบาลก็ได้ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพ่ือให้ผู้บริโภคใช้จ่ายกนัมากขึน้ ในขณะที่บริษัทเองก็ได้พฒันา

รูปแบบการให้บริการตา่ง ๆ เพ่ือลดความเสี่ยงในการยกเลิกการใช้บริการและกระตุ้นการใช้งานของผู้บริโภคให้เพ่ิมมากขึน้  

11.5.2 อัตราการเพิ่มของจาํนวนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่และการขยายตัวของฐานลูกค้า 

ณ สิน้ปี 2554 จํานวนเลขหมายต่อประชากรรวมอยู่ท่ีประมาณร้อยละ 120 สงูกว่าจํานวนประชากร เน่ืองจากลกูค้า 1 รายอาจเป็น

เจ้าของเลขหมายมากกวา่ 1 เลขหมาย และการพฒันาโครงข่ายอย่างตอ่เน่ืองเพ่ือให้ครอบคลมุพืน้ท่ีให้บริการมากขึน้โดยมีคณุภาพ

ที่ดีขึน้จะส่งผลให้บริษัทสามารถให้บริการแก่ผู้ ใช้บริการเพ่ือเข้ามาใช้บริการได้มากขึน้ ทัง้นี ้อตัราการเจริญเติบโตในอนาคตอาจไม่

สงูเหมือนในปีท่ีผ่านมา 

11.5.3 การเตบิโตของรายได้จากการให้บริการเสริม 

ในปัจจบุนัรายได้จากการให้บริการเสริมยงัต่ํากว่ารายได้จากการให้บริการด้านเสียงอยู่มาก แต่ก็มีอตัราการเติบโตอย่างมีนยัสําคญั 

โดยในปี 2555 รายได้จากการให้บริการเสริมคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 19.4 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 บริษัทยงัได้ให้บริการข้ามแดนอตัโนมติัแก่นกัท่องเท่ียวและนกัธุรกิจท่ีเดิน

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 บริษัทได้ทําการป้องกันความเสี่ยงท่ีอาจ

เกิดขึน้จากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยนเหลา่นีไ้ว้เรียบร้อยแล้ว 

11.5.6 ผลกระทบจากความผันผวนของอัตราดอกเบีย้ 

การเปลี่ยนแปลงอตัราดอกเบีย้ในตลาดย่อมสง่ผลกระทบตอ่มลูคา่ยติุธรรมของสินทรัพย์ หนีส้ิน รวมถงึดอกเบีย้รับและดอกเบีย้จ่าย

ของบริษัท ทัง้นี ้การระดมทนุและการบริหารเงินของบริษัทเป็นปัจจยัท่ีทําให้บริษัทต้องเผชิญกบัความเสี่ยงจากความผนัผวนของ

อตัราดอกเบีย้ดงักล่าว บริษัทใช้ตราสารอนุพันธ์เพ่ือลดความเสี่ยงด้านดอกเบีย้จ่าย และอาจจะเข้าทําสญัญาแลกเปลี่ยนอตัรา

ดอกเบีย้ในกรณีที่ต้องการปอ้งกนัความเสี่ยงเป็นการเพ่ิมเติม 

11.5.7 การเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม (Interconnection) 

เม่ือวนัที่ 17 พฤษภาคม  2549 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 แก่ลกูค้า ฉะนัน้ รายการ

ส่งเสริมการขายท่ีหลากหลายจะช่วยกระตุ้นยอดขายลูกค้าใหม่และปริมาณการใช้งานของลกูค้า ซึ่งจะส่งผลต่อรายได้จากการ

ให้บริการในที่สุด นอกจากนี ้รายการส่งเสริมการขายท่ีหลากหลายยงัสามารถดึงดูดลกูค้าปัจจุบนัและลกูค้าใหม่ท่ีมีวิถีชีวิตและ

ความต้องการการใช้งานท่ีแตกตา่งกนัมาใช้บริการหรือเพ่ิมปริมาณการใช้งานในกรณีที่เป็นลกูค้าอยู่แล้ว 

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 (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

โทรคมนาคมกรณีที่บริษัทเป็นผู้ให้เช่ือมตอ่โครงข่ายฉบบัหนึง่และกรณีท่ีบริษัทเป็นผู้ขอเช่ือมตอ่โครงข่ายอกีฉบบัหนึง่ 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 8 กมุภาพนัธ์ 2556 ตอ่ผู้สอบบญัชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึง่

ครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทัง้การกระทําท่ีมิชอบท่ีอาจมี

ผลกระทบตอ่การจดัทํารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย 

ในการนี ้เพ่ือเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักับท่ีบริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้มอบหมายให้

นางวีระนชุ กมลยะบตุร เป็นผู้ลงลายมือช่ือกํากบัเอกสารนีไ้ว้ทกุหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของนางวีระนชุ กมลยะบตุร 

กํากบัไว้ บริษัทจะถือวา่ไม่ใช่ข้อมลูที่บริษัทได้รับรองความถกูต้องของข้อมลูแล้วดงักลา่วข้างต้น 

 ช่ือ ตําแหน่ง ลายมือช่ือ 

    

    

 นายลาส์ เอริค เทลแมนน์ กรรมการ    

    

    

 นายจอน ทราวิส เอ็ดดี ้ กรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร    

    

    

ผู้ รับมอบอํานาจ นางวีระนชุ กมลยะบตุร ผู้อํานวยการอาวโุสสายงานกฎหมาย    

 



 

 

 

 

 

 

 

 

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) 

58 

(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 2555 – ปัจจบุนั 

2533 – ปัจจบุนั 

 

2533 – ปัจจบุนั 

2532 – ปัจจบุนั 

2541 – ปัจจบุนั 

2544 – ปัจจบุนั 

กรรมการ 

ประธานกรรมการ 

 

ประธานกรรมการ 

ประธานกรรมการ 

ประธาน 

ประธาน 

บริษัท บีซีเอช โฮลดิง้ จํากดั 

บริษัท โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนูิเคชัน่ จํากดั 

(มหาชน) 

บริษัท เบญจจินดา โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) 

บริษัท ไพรเวท พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั 

มลูนิธิร่วมด้วยช่วยกนัสํานกึรักบ้านเกิด 

สหกรณ์ร่วมด้วยช่วยกนั จํากดั 

นายซคิเว่ เบรคเก้ 

รองประธานกรรมการ 

(กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม) 

53 

(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

ก.ย. 2551 – ปัจจบุนั 

ส.ค. 2551 – ปัจจบุนั 

 

ก.พ. 2549 – ส.ค. 2551 

 

2548 – 2551 

Nominated MD 

กรรมการ 

ประธานกรรมการ 

ประธานกรรมการ  

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

กรรมการ  

รองประธานกรรมการ 

 

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

 

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

Unitech Wireless Ltd., India 

Unitech Wireless, India 

Grameenphone, Bangladesh 

DiGi, Malaysia 

บริษัท เทเลนอร์ เอเชีย (อาร์โอเอช) จํากดั 

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 ประธาน

คณะกรรมการสรรหา 

62 

(3 ก.พ. 2494) 

ปริญญาโท 

 

MA Jurisprudence, Oxford 

University, UK 

10,000 หุ้นสามญั 

และ 3,000 หุ้นเอ็น

วีดีอาร์ (0.00%) 

ไม่มี 2555 – ปัจจบุนั 

 

2550 – ปัจจบุนั 

 

2546 – ปัจจบุนั 

2538 – ปัจจบุนั 

ประธานคณะกรรมการสรรหา 

 

กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการ

กําหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ 

หุ้นสว่น 

กรรมการ 

บริษัท โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนูิเคชัน่ จํากดั 

)มหาชน(  

บริษัท โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนูิเคชัน่ จํากดั 

(มหาชน) 

Wikborg Rein 

Masterbulk Private Limited 

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
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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 

กรรมการสรรหา กรรมการ

ธรรมาภิบาล 

69 

(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 2556 – ปัจจบุนั 

 

2555 – ปัจจบุนั 

 

2555 – ปัจจบุนั 

2549 – ปัจจบุนั 

 

2547 – ปัจจบุนั 

2543 – ปัจจบุนั 

กรรมการธรรมาภิบาล 

 
กรรมการสรรหา 

 
ประธานกรรมการ 
กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการ

ตรวจสอบ และกรรมการกําหนดค่าตอบแทน 
รองประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการ 

บริษัท โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนูิเคชัน่ จํากดั 

(มหาชน) 

บริษัท โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนูิเคชัน่ จํากดั 

(มหาชน) 

บริษัท ดีแทค เนทเวอร์ค จํากดั 

บริษัท โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนูิเคชัน่ จํากดั 

(มหาชน) 

บริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั 

บริษัท โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนูิเคชัน่ จํากดั 

(มหาชน) 

นายสนุทร โภคาชยัพฒัน์ 

กรรมการอิสระ กรรมการ

ตรวจสอบ กรรมการกําหนด

ค่าตอบแทน กรรมการสรรหา 

กรรมการธรรมาภิบาล 

75 

(1 ต.ค. 2480) 

ปริญญาตรี 

 

หลกัสตูรอบรม 

นิตศิาสตร์บณัฑิต มหาวิทยาลยั 

ธรรมศาสตร์ 

หลกัสตูร Director Accreditation 

Program (DAP) (48/2548) โดย

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัท

ไทย (IOD) 

ไม่มี ไม่มี 2556 – ปัจจบุนั 

 

2555 – ปัจจบุนั 

 

2555 – ปัจจบุนั 

2548 – ปัจจบุนั 

 

2547 – ปัจจบุนั 

2543 – ปัจจบุนั 

 

2517 – ปัจจบุนั 

 

2517 – ปัจจบุนั 

กรรมการธรรมาภิบาล 

 

กรรมการสรรหา 

 

กรรมการ 

รองประธานกรรมการ 

 

ที่ปรึกษา 

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ

กรรมการกําหนดค่าตอบแทน 

ที่ปรึกษา 

 

กรรมการและหวัหน้าสาํนกังานทนายความ 

บริษัท โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนูิเคชัน่ จํากดั 

)มหาชน(  

บริษัท โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนูิเคชัน่ จํากดั 

)มหาชน(  

บริษัท ดีแทค เนทเวอร์ค จํากดั 

บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากดั 

(มหาชน) 

บริษัท ไฟว์สตาร์ โปรดกัชัน่ จํากดั 

บริษัท โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนูิเคชัน่ จํากดั 

(มหาชน) 

บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากดั 

(ช่อง 3) 

บริษัท สํานกังานชยัพฒัน์ จํากดั 
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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 

56 

(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 

 

ผู้อํานวยการฝ่าย Regulatory Affairs Asia 

Senior Vice President - Regulatory 

Affairs 

บริษัท โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนูิเคชัน่ จํากดั 

(มหาชน) 

บริษัท เทเลนอร์ เอเชีย (อาร์โอเอช) จํากดั 

บริษัท โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนูิเคชัน่ จํากดั 

(มหาชน) 

นายจอน ทราวิส เอด็ดี ้

กรรมการและประธาน

เจ้าหน้าที่บริหาร 

(กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม) 

46 

(30 เม.ย. 2509) 

ปริญญาตรี Bachelor of Science, Electrical 

Engineering (BSSE), Montana State 

University – Bozeman, MT, USA 

439,500 หุ้น 

(0.02%) 

ไม่มี 2555 – ปัจจบุนั 

2554 – ปัจจบุนั 

 

2551 – ปัจจบุนั 

2551 – 2554 

2550 – 2551 

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

 

ประธานกรรมการ 

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

Chief Operating Officer 

บริษัท ดีแทค เนทเวอร์ค จํากดั 

บริษัท โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนูิเคชัน่ จํากดั 

(มหาชน) 

Tameer Microfinance Bangkok Limited  

Telenor Pakistan (Pvt) Limited 

Maxis Telecommunications Bhd, 

Malaysia 



บริษัท โทเท่ิล แอค็เซ็ส คอมมนิูเคชัน่ จํากดั (มหาชน)  เอกสารแนบ 1 

   

 

หน้า 148 

ช่ือ-นามสกลุ/ ตําแหน่ง อาย ุ(ปี) คณุวฒุทิางการศกึษา 

สดัสว่นการถือ 

หุ้นในบริษัท 

(%) 

ความสมัพนัธ์ทาง

ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

นายลาส์ เอริค เทลแมนน์ 

กรรมการ กรรมการกําหนด

ค่าตอบแทน และกรรมการ

สรรหา (กรรมการผู้ มีอาํนาจ

ลงนาม) 

40 

(14 ส.ค. 2514) 

ปริญญาโท 

 

 

ปริญญาโท 

 

 

หลกัสตูรอบรม 

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 

หลกัสตูร Director Certification 

Program (DCP) (165/2555) โดย

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัท

ไทย (IOD) 

ไม่มี ไม่มี 2555 – ปัจจบุนั 

 

ก.ค. 2554 – ปัจจบุนั 

 

2554 – ปัจจบุนั 

2554 – ปัจจบุนั 

2554 – ปัจจบุนั 

2553 – ปัจจบุนั 

2553 – ปัจจบุนั 

2553 – ปัจจบุนั 

2552 – 2553 

2549 – 2552 

กรรมการสรรหา 

 

กรรมการและกรรมการกําหนดค่าตอบแทน 

 

กรรมการและกรรมการตรวจสอบ  

กรรมการ 

กรรมการ  

กรรมการ 

กรรมการ 

Vice President 

Vice President 

Head of Program and Process Management 

บริษัท โทเทิ่ล แอค็เซส็ คอมมนูิเคชัน่ จํากดั 

(มหาชน) 

บริษัท โทเทิ่ล แอค็เซส็ 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 และกรรมการ

ธรรมาภิบาล 

49 

(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) 

ไม่มี ไม่มี 2556 – ปัจจบุนั 

 

ก.ย. 2554 – ปัจจบุนั 

 

2551 – ปัจจบุนั 

 

2547 – 2551 

กรรมการธรรมาบาล 

 

กรรมการอิสระ 

 

กรรมการผู้จดัการ 

 

ผู้ จัดการประจําประเทศไทย กลุ่มอุปกรณ์

โทรศพัท์เคลื่อนที่ 

บริษัท โทเทิ่ล แอค็เซส็ คอมมนูิเคชัน่ จํากดั 

(มหาชน) 

บริษัท โทเทิ่ล แอค็เซส็ คอมมนูิเคชัน่ จํากดั 

(มหาชน) 

บริษัท ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส อินเตอร์เนชัน่

แนล (ประเทศไทย) จํากดั 

บริษัท โมโตโรลา่ (ประเทศไทย) จํากดั 



บริษัท โทเท่ิล แอค็เซ็ส คอมมนิูเคชัน่ จํากดั (มหาชน)  เอกสารแนบ 1 

   

 

หน้า 149 

ช่ือ-นามสกลุ/ ตําแหน่ง อาย ุ(ปี) คณุวฒุทิางการศกึษา 

สดัสว่นการถือ 

หุ้นในบริษัท 

(%) 

ความสมัพนัธ์ทาง

ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

นายฮากนุ บรัวเชท็ เชิร์ล  

กรรมการ 

41 

(18 ม.ค. 2515) 

 Marketing and Communication, 

Norwegian School of Management (BI) 

ไม่มี ไม่มี 2555 – ปัจจบุนั 

2555 – ปัจจบุนั 

 

2555 – ปัจจบุนั 

 

2555 – ปัจจบุนั 

ก.ย. 2554 – ปัจจบุนั 

 

2554 – ปัจจบุนั 

ส.ค. 2554 – ปัจจบุนั 

ม.ค. 2554 – 2555 

มี.ค. 2553 – ปัจจบุนั 

มี.ค. 2553 – ปัจจบุนั 

ส.ค. 2551 – ปัจจบุนั 

 

พ.ค. 2550 – ส.ค.2554 

เม.ย. 2549 – 2555 

กรรมการ 

กรรมการ 

 

กรรมการ 

 

กรรมการ 

กรรมการ 

 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการและกรรมการกําหนดค่าตอบแทน 

กรรมการ 

Senior Vice President, Business Environment 

Management 

กรรมการ 

กรรมการ 

Telenor South Asia Investment Pte. Ltd 

Telenor South East Asia Investment Pte. 

Ltd 

Telenor Global Services Singapore Pte. 

Ltd 

Telenor Pakistan 

บริษัท โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนูิเคชัน่ จํากดั 

(มหาชน) 

GrameenPhone 

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 

กรรมการ กรรมการกําหนด

คา่ตอบแทน และกรรมการสรรหา 

51 

(20 ต.ค. 2504) 

ปริญญาโท 

 

ปริญญาตรี 

Master of Business & Administration, BI 

Norway 

Engineer, AID Norway 

ไม่มี ไม่มี 2555 – ปัจจบุนั 

 

ต.ค. 2554 – ปัจจบุนั 

 

ก.ย. 2554 –  ปัจจบุนั 

2553 – 2554 

2551 – 2553 

2549 – 2551 

กรรมการสรรหา 

 

กรรมการและกรรมการกําหนดค่าตอบแทน 

 

Senior Vice President, Performance 

Management 

Senior Vice President 

Chief Executive Officer 

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนูิเคชัน่ จํากดั 

(มหาชน) 

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนูิเคชัน่ จํากดั 

(มหาชน) 

บริษัท เทเลนอร์ เอเชีย (อาร์โอเอช) จํากดั 

Telenor Corporate Development 

Telenor Cinclus Technology AS 

Telenor Satellite Services AS 



บริษัท โทเท่ิล แอค็เซ็ส คอมมนิูเคชัน่ จํากดั (มหาชน)  เอกสารแนบ 1 

   

 

หน้า 150 

ช่ือ-นามสกลุ/ ตําแหน่ง อาย ุ(ปี) คณุวฒุทิางการศกึษา 

สดัสว่นการถือ 

หุ้นในบริษัท 

(%) 

ความสมัพนัธ์ทาง

ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

นางสาวธนัวดี วงศ์ธีรฤทธ์ิ (1) 

กรรมการ 

51 

(16 พ.ค. 2504) 

ปริญญาโท 

 

หลกัสตูรอบรม 

Master of Science in Electrical 

Engineering, University of Miami, USA 

หลกัสตูร Director Accreditation 

Program (DAP) (81/2552) โดย

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัท

ไทย (IOD) 

ไม่มี ไม่มี 2556 – ปัจจบุนั 

 

2556 

 

2552 – 2555 

 

2551 

 

2550 

กรรมการ 

 

รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ (สายงานกลยทุธ์

องค์กร) 

รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ (สายงานธุรกิจ

โทรศพัท์) 

รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ (สายงานธุรกิจ

สื่อสารไร้สาย) 

รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ (สายงานธุรกิจ 

ซีดีเอ็มเอ) 

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) 

นายคาลติ ซีซาร์ท 

รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 

กลุม่เทคโนโลย ี

48 

(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 



บริษัท โทเท่ิล แอค็เซ็ส คอมมนิูเคชัน่ จํากดั (มหาชน)  เอกสารแนบ 1 

   

 

หน้า 151 

ช่ือ-นามสกลุ/ ตําแหน่ง อาย ุ(ปี) คณุวฒุทิางการศกึษา 

สดัสว่นการถือ 

หุ้นในบริษัท 

(%) 

ความสมัพนัธ์ทาง

ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

นายเพ็ทเตอร์ เบอร์เร่อ  

เฟอร์เบิร์ก  

รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 

กลุม่การเงินและบญัชี 

45 

(11 มี.ค. 2510) 

ปริญญาโท 

 

 

 

ประกาศนียบตัร 

Master of Science in Business 

Administration from Norwegian 

School of Economics and Business 

Administration 

European Certified Financial 

Analyst 

31,200 หุ้นสามญั 

และ 28,000 หุ้นเอ็น 

วีดีอาร์ (0.00%) 

ไม่มี 2555 – ปัจจบุนั 

 

2555 – ปัจจบุนั 

 

2554 – ปัจจบุนั 

2554 – ปัจจบุนั 

2554 – ปัจจบุนั 

ก.ค. 2554 – 2555 

 

มิ.ย. 2553 – มิ.ย. 2554 

 

2552 – 2553 

2550 – 2552 

2547 – 2550 

รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร กลุม่การเงิน

และบญัชี 

รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร กลุม่การเงิน

และบญัชี 

กรรมการ 

กรรมการ  

กรรมการ 

รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารกลุม่การตลาด 

 

รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารกลุม่พาณิชย์ 

 

SVP, Head of Services 

SVP, Head of Financial Services 

รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร กลุม่การเงิน

และบญัชี 

บริษัท โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนูิเคชัน่ จํากดั 

(มหาชน) 

บริษัท ดีแทค เนทเวอร์ค จํากดั 

 

บริษัท เพย์สบาย จํากดั 

บริษัท ดีแทค อนิเตอร์เนต เซอร์วิส จํากดั 

บริษัท ดีแทค บรอดแบนด์ จํากดั 

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 

43 

(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 

   

 

หน้า 152 

ช่ือ-นามสกลุ/ ตําแหน่ง อาย ุ(ปี) คณุวฒุทิางการศกึษา 

สดัสว่นการถือ 

หุ้นในบริษัท 

(%) 

ความสมัพนัธ์ทาง

ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

นายชยัยศ จิรบวรกลุ 

รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 

กลุม่ลกูค้า  

45 

(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 2555 – ปัจจบุนั 

 

ก.ค. 2554 – ปัจจบุนั 

 

2554 – ปัจจบุนั 

2554 – ปัจจบุนั2553 – 

2554 

 

2552 – 2553 

 

2550 – 2552 

กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

กลุม่ลกูค้าและการตลาด 

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุม่ลกูค้า 

 

กรรมการ 

กรรมการ  

ผู้อํานวยการอาวโุส สายงาน Distribution 

 

ผู้อํานวยการอาวโุส สายงานธุรกิจดีแทค 

 

ผู้อํานวยการอาวโุส สายงานธุรกิจโพสต์เพด 

บริษัท ดีแทค เนทเวอร์ค จํากดั 

 

บริษัท โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนูิเคชัน่ จํากดั 

(มหาชน) 

บริษัท ดีแทค อนิเตอร์เนต เซอร์วิส จํากดั 

บริษัท ดีแทค บรอดแบนด์ จํากดั 

บริษัท โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนูิเคชัน่ จํากดั 

(มหาชน) 

บริษัท โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนูิเคชัน่ จํากดั 

(มหาชน) 

บริษัท โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนูิเคชัน่ จํากดั 

(มหาชน) 

ว่าที่ ร.ต. ดามพ์ สคุนธทรัพย์ 

รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 

กลุม่กิจการองค์กร 

55 

(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 2555 – ปัจจบุนั 

 

ต.ค. 2554 – ปัจจบุนั 

 

2548 – 2554 

2548 – 2549 

รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารกลุม่กิจการ

องค์กร  

รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารกลุม่กิจการ

องค์กร 

กรรมการและรองกรรมการผู้จดัการอาวโุส 

รองกรรมการผู้จดัการอาวโุส 

บริษัท ดีแทค เนทเวอร์ค จํากดั 

 

บริษัท โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนูิเคชัน่ จํากดั 

(มหาชน) 

บริษัท เอก-ชยั ดีสทริบิวชัน่ ซิสเทม จํากดั 

ธนาคารไทยพาณิชย์ 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 

นายซกิวาร์ท โวส เอริคเซน 

รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 

กลุม่การตลาด 

39 

(6 ก.ค. 2517) 

ปริญญาโท Master of Science, Norwegian 

University of Science and 

Technology, Trondheim, Norway 

ไม่มี ไม่มี 2556 – ปัจจบุนั 

 

2553 – 2555 

2552 – 2553 

2551 – 2552 

2549 – 2551 

รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร กลุม่การตลาด 

 

รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร ฝ่ายการตลาด 

Senior Executive 

Chief Corporate Strategy Officer 

Chief Market Officer 

บริษัท โทเทิ่ล แอค็เซส็ คอมมนูิเคชัน่ จํากดั 

(มหาชน) 

Telenor Hungary 

Telenor (India launch project) 

Pannon 

Telenor Pakistan 

นางสาวสรัณยา แสงหรัิญ 

รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 

กลุม่กลยทุธ์ 

41 

(25 ต.ค. 2515) 

ปริญญาเอก 

 

 

ปริญญาโท 

 

 

 

ปริญญาตรี 

Ph.D. of Media & Governance, 

Wireless data communications, 

Keio University, Japan 

M.S. Master of Media & 

Governance, Wireless data 

communications, Keio University, 

Japan 

รัฐศาสตรบณัฑิต (เกียรตินิยม) 

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ไม่มี ไม่มี 2556-ปัจจบุนั 

 

2554-2555 

2547-2554 

รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร กลุม่กลยทุธ์ 

 

รองกรรมการผู้จดัการ 

Chief Executive Consultant & Senior 

Manager 

บริษัท โทเทิ่ล แอค็เซส็ คอมมนูิเคชัน่ จํากดั 

(มหาชน) 

บริษัท ซีด้ เอ็มคอท จํากดั 

Global Business Division บริษัท เอ็นทีท ี

โดโคโม อินคอร์ปอเรชัน่ 

หมายเหตุ 

(1) นางสาวธนัวดี วงศ์ธีรฤทธ์ิ เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการตามมติคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 1/2556 เม่ือวนัที่ 8 กมุภาพนัธ์ 2556 แทนนายสมพล จนัทร์ประเสริฐ 



 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 2 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย 
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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 / / /   / 

นายซคิเว่ เบรคเก้ /                       / /        

นายสตีเฟ่น วดูรุฟ ฟอร์ดแฮม /                                

นายจลุจติต์  บญุยเกต ุ /                              //  

นายสนุทร  โภคาชยัพฒัน์ /                                

นางสาวธนัวดี วงศ์ธีรฤทธ์ิ /                                

นายกนุนา่ร์ โจฮนั เบอร์เทลเซน่ /                                

นายจอน ทราวิส เอด็ดี ้ //        //                        

นายลาส์ เอริค เทลแมนน์ /                        /        

นางชนญัญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์ /                                

นายฮากนุ บรัวเชท็ เชิร์ล /                                

นายมอร์เต็น เต็งส์ /                        /        

นายคาลติ ซีซาร์ท ///                                 

นายเพ็ทเตอร์ เบอร์เร่อ เฟอร์เบิร์ก  ///       /  /  /                     

นางสาวทิพยรัตน์ แก้วศรีงาม ///                                

นายชยัยศ จิรบวรกลุ ///       / // /                       

ว่าที่ ร.ต. ดามพ์ สคุนธทรัพย์ ///        ///                         

นายซกิวาร์ท โวส เอริคเซน ///                                

นางสาวสรัณยา แสงหรัิญ ///                                



บริษัท โทเท่ิล แอค็เซ็ส คอมมนิูเคชัน่ จํากดั (มหาชน)  เอกสารแนบ 2 

   

 

หน้า 155 

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 เซอร์วิส 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 ศนูย์ให้บริการคงสทิธิเลขหมาย

โทรศพัท์ จํากดั 

16 = บริษัท ยไูนเต็ดเทเลคอม เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส

เซส จํากดั 

17 = บริษัท ยไูนเต็ด อนิฟอร์เมชัน่ ไฮเวย์ จํากดั 18 = บริษัท ห้องเย็นและการเกษตรสากล จํากดั 19 = บริษัท คอนเนควนั จํากดั** 20 = บริษัท เทเลนอร์ โกลบอล เซอร์วิส เอเอส 

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

26 = บริษัท บางแสนทาวน์เฮ้าส์ จํากดั 27 = บริษัท ไพรเวท พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั 28 = บริษัท สํานกัข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น จํากดั 

(ช่ือเดิม บริษัท สํานกัขา่ว ไอ.เอ็น.เอน็ (ประเทศ

ไทย) จํากดั) 

29 = บริษัท เศรษฐกิจร่วมด้วยช่วยกนั จํากดั 

 

30 = บริษัท คิง เพาเวอร์ สวุรรณภมิู จํากดั 

31 = บริษัท บีบี แอสเซ็ทส์ แมเนจเม้นท์ จํากดั     

(1) ข้อมลู ณ วนัที่ 20 ธนัวาคม 2555 

(2) บริษัทที่จดทะเบียนในต่างประเทศ 
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย 

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

นายจอน ทราวิส เอด็ดี ้        //     

นายชยัยศ จิรบวรกลุ       / / /    

นายเพ็ทเตอร์ เบอร์เร่อ เฟอร์เบิร์ก       /  /  /  

นายปกรณ์ พรรณเชษฐ์            / 

นายศภุศิษฐ์ ติรรักธรรมกิจ           /  

นายเกษชญง สกาวรัตนานนท์           /  

นางสาวอรุณพร  กาญจนเมธากลุ  / /  / /     / / 

นายอาลิ อามิน ชทัทาร์           /  

นายพิชติ จงสฤษดิ์หวงั           /  

Orangefield Trust (Nederland) B.V.    /         

นายณฐัชยั อึง๊ศรีวงศ์            / 

นายไพโรจน์ บวัเผื่อน            / 

นายเวชยทุธ แสงประสทิธ์ิ          /   

นายธรรมนญู อิ่มทัว่          /   

นางสาวจริยา อศัวเพชรกลู          /   

นางสาวกาญจนา เที่ยงสตัย์          /   

นายสพุมิตร กองเพ็ชร  / /  / /    /   

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 11 มกราคม 2556 

(2) บริษัทที่จดทะเบียนในต่างประเทศ 



 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 3 

 

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
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	20120640T08_PROPERTY
	บริษัทมีทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจจำแนกได้เป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก่
	5.1 ทรัพย์สินประเภทที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

	รายละเอียดสินทรัพย์ถาวรหลักของบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งนี้ สินทรัพย์ดังกล่าวไม่มีภาระผูกพันใด ๆ
	ทรัพย์สินของบริษัท
	ปัจจุบันบริษัทมีที่ดินและอาคารพาณิชย์ คิดเป็นมูลค่ารวมประมาณ 1,773.1 ล้านบาท (ณ สิ้นปี 2555) โดยส่วนใหญ่ใช้เป็นพื้นที่สำหรับการติดตั้งสถานีฐาน นอกจากนี้ สัญญาร่วมการงานระหว่างบริษัทกับ กสท อนุญาตให้บริษัทใช้พื้นที่ของ กสท ในการติดตั้งสถานีฐาน โดยมีค่า...
	ณ สิ้นปี 2555 บริษัทมีการเช่าอาคารที่สำคัญสรุปรายละเอียดได้ดังนี้
	อนึ่ง ในสัญญาเช่าอาคารบางฉบับ ผู้ให้เช่าได้ให้คำมั่นที่จะต่ออายุสัญญาให้แก่บริษัทเมื่อสัญญาเช่านั้นสิ้นสุดลง ดังนั้น บริษัทจึงมีสิทธิที่จะต่ออายุสัญญาเช่าอาคารดังกล่าวได้ตามแต่บริษัทจะเห็นสมควร
	นอกจากการเช่าอาคารข้างต้น บริษัทยังมีการเช่าอื่น ๆ ที่สำคัญ ได้แก่
	(1) การเช่าพื้นที่ในอาคารศูนย์การค้าเพื่อดำเนินการสำนักงานบริการของบริษัทรวมทั้งสิ้น 24 สาขา รวมพื้นที่เช่าประมาณ 6,233.17 ตารางเมตร มีระยะเวลาการเช่าระหว่าง 1-3 ปี และ 12 ปี ซึ่งมีอัตราการเช่าแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ตั้งของแต่ละศูนย์การค้า
	(2) บริษัทมีสิทธิการเช่าพื้นที่สำหรับ Service Hall โดย ณ สิ้นปี 2555 สิทธิการเช่ามีมูลค่าตามบัญชีสุทธิเท่ากับ 32.4 ล้านบาท ซึ่งบริษัทบันทึกบัญชีในลักษณะสิทธิการเช่าและตัดจำหน่ายตามอายุสัญญาเช่า
	(3) การเช่าที่ดินและพื้นที่ในอาคารเพื่อใช้ในการทำสถานีฐานและชุมสาย มีระยะเวลาการเช่าเฉลี่ย 1-3 ปี โดยทั่วไปบริษัทจะทำสัญญาเช่าที่ดินเพื่อใช้ในการติดตั้งสถานีฐานและต่ออายุสัญญาเมื่อระยะเวลาการเช่าสิ้นสุดลง ถึงแม้ภาวะการแข่งขันในทางธุรกิจจะเพิ่มขึ้นแต่บ...
	5.2 ทรัพย์สินประเภทสิทธิการใช้อุปกรณ์
	5.3 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
	5.4 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

	(1) ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบให้เกิดผลการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ
	(2) ดูแลและทบทวนผลการดำเนินงานของบริษัทเหล่านั้นทุกไตรมาสเป็นอย่างน้อย
	(3) ลงมติออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี
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	7.1 หลักทรัพย์ของบริษัท
	(ก) ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
	(ข) ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นกู้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีดังนี้
	(ค) ใบสำคัญแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR: Non-Voting Depository Receipt)
	7.2 โครงสร้างผู้ถือหุ้น
	(ก) โครงสร้างผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556
	(ข) รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556(1)
	(ค) รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (ภายใต้ CDP) ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556
	7.3 นโยบายจ่ายเงินปันผล
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	คณะกรรมการบริษัทมีมติให้จัดตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการเป็นคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทเมื่อเดือนตุลาคม 2555 ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทอยู่ระหว่างการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการ
	หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการมีดังนี้
	คณะผู้บริหารของบริษัทประกอบด้วยผู้บริหารทั้งหมด 8 ท่าน ดังนี้
	อนึ่ง รายละเอียดเกี่ยวกับอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แสดงอยู่ในเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.dtac.co.th
	ปัจจุบัน บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการสรรหาเพื่อทำหน้าที่คัดเลือกบุคคลและเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่ของบริษัท และประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ในการคัดเลือกบุคคลที่จะเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่ของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจะ...
	ทั้งนี้ กรรมการของบริษัทจะต้องมีคุณสมบัติของการเป็นกรรมการและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด และจะต้องไม่กรรมการไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์พร้อมกันมากกว่า 5 บริษัท ทั้งนี้ เพื่อให้กรรมการสามารถปฏิบัติตามหน้าที่และควา...
	กรรมการของบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกได้ การแต่งตั้ง ถอดถอน หรือการพ้นจากตำแหน่งของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ดังนี้
	การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ หลายประการ เช่น ธุรกิจและผลประกอบการของบริษัท บรรทัดฐานของตลาดและอุตสาหกรรม สภาวะเศรษฐกิจ ตลอดจนหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย เป็นต้น คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาค...
	ปัจจุบัน ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม และโบนัส (ปัจจุบันบริษัทไม่มีค่าตอบแทนในรูปหุ้นให้แก่กรรมการของบริษัท) ในปี 2555 ค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 8,197,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
	ค่าตอบแทนของผู้บริหาร
	ค่าตอบแทนของผู้บริหารของบริษัทประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ปัจจุบันบริษัทไม่มีค่าตอบแทนในรูปหุ้นของบริษัทให้แก่ผู้บริหาร) ในปี 2555 ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารของบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 114,822,453 บาท
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