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ประเทศสิงคโปร์ถือหุ้นร้อยละ 100 ทําหน้าท่ีให้บริการในการชําระราคาและส่ง
มอบหลักทรัพย์ ประกันการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ รับฝากและถอน
หลกัทรัพย์ รวมทัง้ให้บริการทําธรุกรรมอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัหลกัทรัพย์ 

Churn Rate อตัราส่วนจํานวนเลขหมายท่ีออกจากระบบต่อจํานวนเลขหมายเฉลี่ยทัง้หมดใน
ระบบ 

EDGE Enhanced Data-Rates for GSM Evolution ซึง่เป็นมาตรฐานของเทคโนโลยีการ
รับสง่ข้อมลูเช่นเดียวกบัระบบ GPRS แตมี่ความเร็วสงูกวา่ระบบ GPRS 

GPRS General Packet Radio Service ซึง่เป็นมาตรฐานของเทคโนโลยีการรับส่งข้อมลู
สําหรับโทรศพัท์เคลื่อนท่ีในระบบ GSM 

GSM Global System for Mobile Communications ซึง่เป็นมาตรฐานของเทคโนโลยี
โทรศพัท์มือถือท่ีได้รับความนิยมมากท่ีสดุ 

IC คา่เช่ือมตอ่โครงข่ายโทรคมนาคม (Interconnection charge) 

IMEI International Mobile Equipment Identity ซึง่เป็นรหสัประจําโทรศพัท์เคลื่อนท่ีแต่
ละเคร่ือง 

IVR ระบบตอบรับอตัโนมติั (Interactive Voice Response System) 

MMS บริการรับสง่ข้อความมลัติมีเดีย (Multimedia Messaging Service) 

Penetration Rate อตัราสว่นจํานวนเลขหมายโทรศพัท์เคลื่อนท่ีท่ีเปิดใช้บริการตอ่ประชากรรวม 

SMS บริการรับสง่ข้อความตวัอกัษร (Short Message Service) 

TSD บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 

Wi-Fi Wireless Fidelity ซึง่เป็นเทคโนโลยีการรับสง่ข้อมลูแบบไร้สาย  

WiMAX Worldwide Interoperability for Microwave Access ซึง่เป็นเทคโนโลยีการรับส่ง
ข้อมลูแบบไร้สายความเร็วสงูรุ่นใหม ่(WMAN) ท่ีสามารถครอบคลมุพืน้ท่ีให้บริการ
ได้มากกวา่เทคโนโลยี Wi-Fi  
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สว่นท่ี 1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธรุกิจ หน้า 1 

ส่วนที่ 1 

การประกอบธุรกจิ 

 

1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

บริษัทเป็นหนึ่งในผู้ นําในธุรกิจให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีในประเทศไทยท่ีให้บริการทางเสียง ข้อมลู และบริการเสริมอ่ืน ๆ ผ่าน
โครงข่ายหลกัในระบบ GSM 1800 และ HSPA 850 โครงข่ายของบริษัทมีพืน้ท่ีให้บริการครอบคลมุทัว่ประเทศและบริษัทเป็นผู้
ให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีรายใหญ่อนัดบัสองของประเทศเม่ือพิจารณาจากจํานวนลกูค้าทัง้หมด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ซึง่มี
อยู่ประมาณ 27.9 ล้านเลขหมาย1 โดยเป็นลกูค้าในระบบเติมเงินประมาณ 24.4 ล้านเลขหมาย และลกูค้าในระบบรายเดือน
ประมาณ 3.5 ล้านเลขหมาย หรือคิดเป็นร้อยละ 12.53 และร้อยละ 87.47 ของจํานวนลกูค้าทัง้หมดตามลําดบั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2556 บริษัทมีสว่นแบง่ทางการตลาดประมาณร้อยละ 30.2 ของจํานวนผู้ใช้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีทัง้หมดของประเทศ 

เม่ือเดือนธันวาคม 2555 บจก. ดีแทค ไตรเน็ต ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีสําหรับกิจการโทรคมนาคมเคล่ือนท่ีสากล 
(International Mobile Telecommunication - IMT) ย่าน 2.1 กิกะเฮิร์ตซ์ และได้รับใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ี
สามบนคลื่นความถ่ีดงักลา่ว นอกจากการให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีบนคลื่นความถ่ีย่าน 2.1 กิกะเฮิร์ตซ์ แล้ว บจก. ดีแทค ไตรเน็ต 
ยังมีสิทธิให้บริการโทรคมนาคมในลักษณะของการให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคม เพ่ือเช่าใช้และเพ่ือให้บริการโทรคมนาคม 
(Network Provider and Service Provider) และสิ่งอํานวยความสะดวกด้านโทรคมนาคม (Telecommunications Facility) โดยมี
ขอบเขตในการประกอบกิจการโทรคมนาคมดงักล่าวทัว่ราชอาณาจกัรไทย ทัง้นี ้กิจการโทรคมนาคมท่ีได้รับอนญุาตรวมถึงลกัษณะ
และประเภทของบริการ ดงันี ้

(1) บริการโครงข่ายโทรคมนาคมไร้สาย 

(2) บริการโทรคมนาคม ดงันี ้

(2.1) บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ี 

(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) 

สําหรับการให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีบนคลื่นความถ่ีดงักล่าวข้างต้นนัน้ บจก. ดีแทค ไตรเน็ต ได้เร่ิมเปิดให้บริการ 3G อย่างเป็น
ทางการเม่ือวนัท่ี 23 กรกฎาคม 2556 ปัจจุบนัสามารถให้บริการครอบคลมุพืน้ท่ี 77 จงัหวดัทัว่ประเทศและครอบคลมุร้อยละ 55 
ของจํานวนประชากร และคาดว่าจะสามารถให้บริการครอบคลมุได้ร้อยละ 80 ของจํานวนประชากรภายใน 3 ปี นบัจากวนัท่ีได้รับ
ใบอนญุาต 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษัทมีบริษัทย่อยทัง้สิน้ 9 บริษัท และถือหุ้นในบริษัทร่วมจํานวน 2 บริษัท ได้แก่ บจก. ยไูนเต็ด ดิสทริ
บิวชัน่ บิซซิเนส (ยดีู) และ บจก. ศนูย์ให้บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศพัท์ 

ความเป็นมาในการจดัตัง้บริษัทย่อยสามารถสรุปได้ดงันี ้

- บริษัทได้จดัตัง้บริษัทย่อยขึน้โดยมีวตัถปุระสงค์หลกัในการบริหารสินทรัพย์และ/หรือพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ อนัได้แก่ บจก. 
แทค พร็อพเพอร์ตี ้มีวตัถุประสงค์หลกัในการจดัการอสงัหาริมทรัพย์ โดยถือครองที่ดินในจงัหวดัต่าง ๆ ซึ่งส่วนใหญ่เป็น

                                                      
1 จํานวนลกูค้านบัรวมทกุเลขหมายของผู้ ใช้บริการระบบเติมเงินท่ียงั Active อยู่ แต่ไม่รวมเลขหมายท่ีไม่ได้ใช้งานเกิน 90 วนัท่ีเป็นการระงบั
การใช้งานสองทาง 
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พืน้ท่ีในการติดตัง้สถานีฐาน บจก. อีสเทิรน์ บิช มีวตัถปุระสงค์หลกัในการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์และเป็นเจ้าของท่ีดินท่ีตัง้
อาคาร Call Center ถนนศรีนครินทร์ 

- ในปี 2549-2553 บริษัทได้จดัตัง้บริษัทย่อยเพ่ือดําเนินธรุกิจท่ีเสริมประโยชน์กบัธุรกิจหลกัของบริษัท ได้แก่ (ก) บจก. ดีแทค 
ไตรเน็ต ซึ่งได้รับใบอนญุาตให้ประกอบกิจการให้บริการโทรศพัท์ระหว่างประเทศ และบริการอินเทอร์เน็ต และเม่ือปลายปี 
2555 ก็ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีสําหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนท่ีสากล (International Mobile 
Telecommunication - IMT) ย่าน 2.1 กิกะเฮิร์ตซ์ และใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสามเพ่ือให้บริการ
โทรศพัท์เคลื่อนท่ีบนคลื่นความถ่ีย่าน 2.1 กิกะเฮิร์ตซ์ เพ่ิมเติม (ข) บจก. ดีแทค อินเตอร์เนต เซอร์วิส เพ่ือดําเนินการ
ให้บริการโทรคมนาคม (ปัจจบุนัยงัไม่ได้เร่ิมดําเนินกิจการ) และ (ค) บจก. ดีแทค บรอดแบนด์ เพ่ือดําเนินการให้บริการ
โทรคมนาคม ปัจจบุนัได้ให้บริการ Wi-Fi 

- ในปี 2550 บริษัทได้ลงทนุในบริษัทย่อยสองแห่ง ได้แก่ (ก) บจก. เพย์สบาย (บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99) ซึง่มีวตัถปุระสงค์
หลกัในการให้บริการรับ/สง่เงิน โอนเงินหรือรับชําระเงินแบบออนไลน์ บริการบตัรเงินสด และในปี 2555 บจก. เพย์สบาย ได้
ขยายขอบเขตการประกอบกิจการเพ่ิมเติมโดยได้ขอรับใบอนญุาตให้บริการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ และบริการรับชําระ
เงิน และได้รับใบอนญุาตดงักลา่วเม่ือเดือนพฤศจิกายน และ (ข) บจก. ครีเอ้ (บริษัทถือหุ้นร้อยละ 51) เพ่ือรองรับการขยาย
ธุรกิจด้านการพฒันาและให้บริการโปรแกรมบนโทรศพัท์เคลื่อนท่ี ทัง้นี ้เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพในส่วนของบริการเสริมท่ีมีอยู่ใน
ปัจจบุนั 

- นอกจากนี ้ภายหลงัจากการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทในปี 2550 บมจ. ยไูนเต็ดคอมมนิูเกชัน่ อินดสัตรี (ยคูอม) 
ได้กลายเป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยมีวตัถปุระสงค์หลกัในการเป็นตวัแทนจําหน่ายบตัรเติมเงินและให้บริการเติมเงินโดย
ไมต้่องใช้บตัรเติมเงิน (E-Refill)  

บริษัทตระหนักถึงความสําคญัของการมีโครงสร้างองค์กรท่ีมีประสิทธิภาพอนัจะช่วยส่งเสริมและสนบัสนุนการดําเนินธุรกิจของ
บริษัทให้บรรลเุป้าหมายทางธุรกิจท่ีตัง้ไว้ จดุเด่นประการหนึ่งของบริษัท คือ ความพร้อมท่ีจะเปลี่ยนแปลงและมีทศันคติในเชิงบวก
เพ่ือให้สามารถรับมือกบัการเปลี่ยนแปลงท่ีเป็นไปอย่างรวดเร็วและการแข่งขนัท่ีรุนแรงในตลาดได้จากการเติบโตอย่างรวดเร็วของ
อตุสาหกรรมการให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีและการเปิดเสรีด้านกิจการสื่อสารโทรคมนาคม 

ข้อมลูสรุปสําหรับบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 

บริษัท ประเภทธุรกจิ 
สัดส่วนการถอืหุ้น 

(ร้อยละ) 

บจก. เวิลด์โฟน ชอ็ป อยู่ระหวา่งการชําระบญัชี 100 

บจก. แทค พร็อพเพอร์ตี ้ บริหารสินทรัพย์ 100 

บจก. ดีแทค ไตรเน็ต  
(เดิมช่ือ บจก. ดีแทค เนทเวอร์ค) 

ให้บริการโทรคมนาคม โดยได้รับอนญุาตจาก กสทช. (ปัจจบุนั
ให้บริการโทรศพัท์ทางไกลระหวา่งประเทศ บริการอินเทอร์เน็ต และ 
ให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีบนคลืน่ความถ่ีย่าน 2.1 กิกะเฮิร์ตซ์) 

100 

บจก. ดีแทค บรอดแบนด์ ให้บริการโทรคมนาคม โดยได้รับอนญุาตจาก กสทช. (ปัจจบุนั
ให้บริการ Wi-Fi) 

100 

บจก. ดีแทค อินเตอร์เนต เซอร์วิส จดัตัง้ขึน้เพ่ือดําเนินการให้บริการอินเตอร์เน็ต (ปัจจบุนัยงัไมไ่ด้
ดําเนินกิจการ) 

100 

บมจ. ยไูนเตด็คอมมนิูเกชัน่  
อินดสัตรี (ยคูอม) 

ตวัแทนจําหน่ายบตัรเติมเงินและการให้บริการเติมเงินโดยไมต้่อง
ใช้บตัรเติมเงิน (E-Refill) 

99.81 
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บริษัท ประเภทธุรกจิ 
สัดส่วนการถอืหุ้น 

(ร้อยละ) 

บจก. เพย์สบาย ให้บริการเงินอิเลก็ทรอนิกส์ บริการบตัรเงินสด บริการชําระเงินทาง
อิเลก็ทรอนิกส์ และบริการรับชําระเงิน 

100 

บจก. ครีเอ้ พฒันาและให้บริการโปรแกรมบนโทรศพัท์เคลื่อนท่ี 51 

บจก. อีสเทิรน์ บชิ  บริหารสินทรัพย์ 100(1) 

บจก. ยไูนเตด็ ดิสทริบิวชัน่ บิซซิเนส 
(ยดีู) 

จดัจําหน่ายโทรศพัท์เคลื่อนท่ี ซิมการ์ด บตัรเติมเงินและ
อปุกรณ์เสริมตา่ง ๆ 

25(2) 

บจก. ศนูย์ให้บริการคงสิทธิเลข
หมายโทรศพัท์ 

ให้บริการระบบสารสนเทศและฐานข้อมลูกลาง ประสานงานการ
โอนย้ายผู้ให้บริการโทรคมนาคมเพ่ือการคงสิทธิเลขหมายโทรศพัท์ 

20 

หมายเหตุ 

(1) สดัสว่นการถือหุ้นผ่าน บจก. แทค พร็อพเพอร์ตี ้

(2) ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 75 ถือหุ้นโดย บจก. เบญจจินดา โฮลดิง้ แม้ว่าการท่ีบริษัทถือหุ้นในยดีูเพียงร้อยละ 25 โดยมี บจก. เบญจจินดา  
โฮลดิง้ ซึ่งเป็นบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งกบับริษัทถือหุ้นในยดีูร้อยละ 75 นัน้อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 
อย่างไรก็ดี บริษัทเห็นวา่โครงสร้างการถือหุ้นดงักล่าวเป็นไปเพ่ือประโยชน์ท่ีดีท่ีสดุของบริษัท เน่ืองจากบริษัทไม่ได้มุ่งเน้นในการเป็นผู้
จําหน่ายชดุเลขหมายและบตัรเติมเงินให้แก่ผู้ ใช้บริการโดยตรง ซึง่จะเป็นการเพ่ิมภาระให้กบับริษัทในการจดัการบริหารสินค้าคงคลงั 
รวมถึงระบบการจดัสง่สินค้า (Logistics) และการจดัเก็บเอกสารตา่ง ๆ อนึง่ บริษัทมีมาตรการป้องกนัการถ่ายเททางผลประโยชน์และ
ขัน้ตอนในการควบคมุรายการระหวา่งกนัอย่างรัดกมุ เป็นไปตามกฎเกณฑ์เร่ืองการเข้าทํารายการระหวา่งกนัของตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในข้อ 12.3 - มาตรการขัน้ตอนการอนมุติัการทํารายการระหวา่งกนั) 

 ทัง้นี ้ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2556 บจก. เบญจจินดา โฮลดิง้ มีรายช่ือผู้ ถือหุ้นและสดัสว่นการถือหุ้นดงัตอ่ไปนี ้

นายบญุชยั เบญจรงคกลุ ร้อยละ 40.0 
นายวิชยั เบญจรงคกลุ ร้อยละ 30.0 
นางวรรณา จิรกิติ ร้อยละ 15.0 
นายสมชาย เบญจรงคกลุ ร้อยละ 15.0 

1.1 นโยบายในการดาํเนินงานของบริษัท 

1.1.1 วสัิยทศัน์ (Empower Societies) 

การสร้างเสริมสงัคมให้เข้มแข็งด้วยเทคโนโลยีท่ีบริษัทมีอยู่ในมือ การมอบโอกาสให้ผู้คนสามารถเข้าถึงข้อมลูและเช่ือมต่อ
กนัได้อย่างทัว่ถึง เพ่ือพฒันาคณุภาพชีวิตและสร้างสรรค์สงัคมสําหรับอนาคตที่ดีกวา่ 

1.1.2 พนัธกจิ (We are here to help our customers) 

หน้าท่ีของบริษัทคือ การช่วยเหลือลกูค้าให้สามารถใช้ประโยชน์อย่างเต็มท่ีจากการติดต่อสื่อสาร ความสําเร็จของบริษัทจึง
วดัได้จากความรู้สกึของลกูค้าท่ีรักบริษัทและอยากแนะนําบริการที่ดีขอบริษัทนัน้ให้กบัครอบครัวและคนท่ีเขารัก 

1.1.3 กลยุทธ์ 

Internet for All 

การทําให้คนไทยทัว่ประเทศสามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ตได้ เพ่ือสง่เสริมคณุภาพชีวิตให้ดีขึน้ 
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Loved by Customers 

การมอบประสบการณ์ท่ีสร้างความประทบัใจในบริการและรักบริษัท จนอยากแนะนําและบอกตอ่ให้ครอบครัวและเพ่ือน 

Efficient Operations 

การเพ่ิมประสิทธิภาพในทกุขัน้ตอนของการดําเนินงาน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถขององค์กรให้สามารถตอบสนองความ
ต้องการของลกูค้าในอนาคต และความคาดหวงัของผู้ ถือหุ้นได้ดีย่ิงขึน้ 

1.1.4 เป้าหมายการดาํเนินธุรกจิ 

นอกเหนือจากการรักษาตําแหน่งหนึ่งในผู้ นําของตลาดผู้ ให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีในประเทศไทยแล้ว บริษัทมีเป้าหมาย
หลกัในการดําเนินธรุกิจของบริษัทดงัตอ่ไปนี ้

(1) เพ่ิมมลูคา่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทโดยการเพ่ิมความสามารถในการทํากําไร 

(2) รักษาและเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านการบริการ ช่องทางการจัดจําหน่าย การจัดกลยุทธ์ตามกลุ่มลูกค้า 
เครือข่ายช่องสญัญาณ และความรวดเร็วในการสง่ข้อมลู 

(3) นําเสนอนวัตกรรมใหม่ด้านการบริการอย่างต่อเน่ืองด้วยความหลากหลายและมีคุณภาพเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการและวิถีชีวิตของผู้ใช้บริการแตล่ะกลุม่ 

(4) เสริมสร้างคณุภาพของการให้บริการแก่ลกูค้าและบริการหลงัการขาย 

(5) พฒันาบคุลากรและองค์กรเพ่ือประสิทธิภาพสงูสดุด้วยหลกัพงึปฏิบติัและจรรยาบรรณท่ีดี 

เพ่ือให้บรรลเุป้าหมายการดําเนินธุรกิจเหล่านี ้บริษัทได้ปรับใช้กลยทุธ์ต่าง ๆ และจะทําการปรับเปลี่ยนเพ่ือความเหมาะสม
โดยกระบวนการตรวจสอบและทบทวนอย่างสม่ําเสมอเพ่ือให้บริษัทสามารถปรับตวัเข้ากบัสภาพแวดล้อมของการแข่งขนัท่ี
มีการเปล่ียนแปลงรวมถึงปัจจยัภายนอกด้านอ่ืน ๆ ได้ 

1.2 การเปล่ียนแปลงและพฒันาการที่สาํคัญ 

บริษัทจดทะเบียนจดัตัง้เป็นบริษัทจํากดัในเดือนสิงหาคม 2532 โดยกลุม่เบญจรงคกลุ เพ่ือประกอบธรุกิจให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ี 
โดยได้เร่ิมให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีภายใต้สญัญาร่วมการงานกบั กสท ในย่านความถ่ี 800 เมกะเฮิร์ตซ์ตัง้แต่ปี 2534 และในย่าน
ความถ่ี 1800 เมกะเฮิร์ตซ์ ตัง้แตปี่ 2537 

ในปี 2538 บริษัทนําหุ้นของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศสิงคโปร์ โดยเป็นบริษัท
ไทยบริษัทแรกท่ีนําหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ 

ในปี 2543 เทเลนอร์ได้เข้าถือหุ้นในบริษัทคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 29.9 และในเดือนตลุาคม 2548 เทเลนอร์และ บจก. ไทย เทลโค 
โฮลดิง้ส์ ได้ทําคําเสนอซือ้หุ้นของบริษัทเป็นการทัว่ไปซึง่เป็นผลมาจากการที่ บจก. ไทย เทลโค โฮลดิง้ส์ ได้เข้าซือ้หุ้นของยคูอม 

ในปี 2550 บริษัทได้ปรับโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทและนําหุ้นของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย สาระสําคญัของการปรับโครงสร้างการถือหุ้นประกอบด้วยการทําคําเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของยู
คอม โดยบริษัทได้ออกหุ้นสามญัใหมข่องบริษัทให้กบัผู้ ถือหุ้นของยคูอมเพ่ือเป็นค่าตอบแทนหุ้นของยคูอมที่นํามาเสนอขาย (Share 
Swap) และการลดทนุของบริษัทแบบเฉพาะเจาะจง (Selective Capital Reduction) โดยการลดหุ้นสามญัของบริษัทท่ียคูอมถืออยู่
ทัง้หมด 

ภายหลงัจากการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและนําหุ้นของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยแล้ว บริษัทกลายเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของยคูอม และได้ทําการเพิกถอนหุ้นของยคูอมออกจากการเป็นหลกัทรัพย์จด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยในเดือนกนัยายน 2550 
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ในเดือนมีนาคม 2544 บริษัทเร่ิมใช้ช่ือทางการค้า “ดีแทค” (dtac) และในเดือนตลุาคม 2550 บริษัทได้ปรับเปลี่ยนภาพลกัษณ์ของ
บริษัทโดยมุง่เน้นให้ความสําคญัต่อผู้ ใช้บริการ ซึง่นบัเป็นการเปลี่ยนแปลงครัง้ใหญ่ของบริษัทในวิธีการดําเนินธุรกิจการตลาด ทัง้นี ้
ก่อนปี 2544 บริษัทใช้ช่ือทางการค้า “เวิลด์โฟน” 

ในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา บริษัทมีการเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีสําคญั ดงันี ้

มิถนุายน 2550 - บริษัทนําหุ้นเข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเป็น
บริษัทแรกของประเทศไทยท่ีมีหลกัทรัพย์จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลกัทรัพย์สองแหง่ (Dual Listing) 

- บริษัทได้รับรางวลั “Mobile Operator of the Year” ของประเทศไทยในฐานะเป็นผู้ ให้บริการ
โทรศพัท์เคลื่อนท่ียอดเย่ียมจากนิตยสาร Asian MobileNews 

สิงหาคม 2550 - บริษัทได้รับรางวลัพระราชทาน “Thailand Corporate Excellence” ประเภทความเป็นเลิศด้าน
การตลาด จดัโดยสมาคมการจดัการธุรกิจแห่งประเทศไทยและสถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
แหง่จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ตลุาคม 2550 - บริษัทปรับภาพลกัษณ์แบรนด์ดีแทค โดยเน้นการสร้างความรู้สกึท่ีดีให้แก่ลกูค้า (feel good) 

มกราคม 2551 - บริษัทลงทนุใน บจก. เพย์สบาย ซึง่เป็นบริษัทให้บริการระบบชําระเงินออนไลน์ 

- บริษัทร่วมกับ กสท ทดลองให้บริการ 3G บนคลื่นความถ่ี 850 เมกะเฮิร์ตซ์ ท่ีสถานีฐานจงัหวดั
มหาสารคาม 

มีนาคม 2551 - บริษัทร่วมกบัธนาคารกสิกรไทยเปิดตวั “ATM SIM” บริการธุรกรรมทางการเงินบนโทรศพัท์เคลื่อนท่ี
ครัง้แรกของประเทศไทย 

พฤศจิกายน 2551 - ATM SIM ได้รับรางวลั Best Mobile Service จาก Asia Mobile Award 2008 ซึ่งจดัขึน้โดย 
GSMA’s Mobile Congress 

มกราคม 2552 - ATM SIM ได้รับรางวลั Project of the Year จากงาน Thailand ICT Excellence Awards 2008 

- โครงการ  *1677 บริการทางด่วนข้อมลูการเกษตรได้รับรางวลัการขบัเคล่ือนธุรกิจด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารดีเด่นแห่งปี (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 บนย่านความถ่ี 
850 เมกะเฮิร์ตซ์ และมีพืน้ท่ีให้บริการครอบคลมุใจกลางกรุงเทพมหานคร 

พฤศจิกายน 2552 - โครงการทําดีทกุวนัจากดีแทคได้รับรางวลัยอดเย่ียม บริษัทจดทะเบียนดีเด่นด้าน CSR จากงาน SET 
Awards 2009 

ธนัวาคม 2552 - บริษัทเปิดให้บริการ BlackBerry ในประเทศไทย พร้อมทัง้เปิดตวัโทรศพัท์ BlackBerry 
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มีนาคม 2553 - บจก. ดีแทค อินเทอร์เน็ต ได้รับรางวลั “สดุยอดนวตักรรมทางเทคโนโลยี” (Commart Innovation 
Awards 2010) 

- บริษัทเปิดตวัเป็นผู้ จําหน่ายโทรศพัท์ iPhone ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ 

กรกฎาคม 2553 - บริษัทเข้าทําสญัญาการเช่ือมตอ่โครงข่ายกบั กสท 

- บริษัทจําหน่ายไมโครซิม (Micro SIM) ซึง่เป็นซิมขนาดเลก็สําหรับอปุกรณ์ไอทีรุ่นใหม ่

พฤศจิกายน 2553 - บริษัทประกาศจ่ายเงินปันผลพิเศษแก่ผู้ ถือหุ้นเป็นครัง้แรกนอกเหนือจากการจ่ายเงินปันผลปกติ
ประจําปี 

- บริษัทได้รับรางวลั “สดุยอดแบรนด์แห่งปี” สาขา Mobile Operator ในพิธีมอบรางวลั Excellent 
Brand Survey Awards 2010 จากนิตยสาร HWM Thailand 

ธนัวาคม 2553 - บริษัทร่วมกับผู้ ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีอีก 4 ราย เปิดทดลองให้บริการคงสิทธิเลขหมาย
โทรศพัท์เคลื่อนท่ี (MNP) 

สิงหาคม 2554 - บริษัทเปิดให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีด้วยเทคโนโลยี  HSPA บนย่านความถ่ี  850  
เมกะเฮิร์ตซ์ภายใต้สญัญาร่วมการงาน 

กนัยายน 2554 - บริษัทเปิดตวัเป็นผู้ จําหน่าย iPad ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ 

ตลุาคม 2554 - บริษัทได้รับรางวลั “Hall of Fame:  A Decade of Excellence 2001-2010” ในฐานะหนึ่งในสิบ
องค์กรธุรกิจชัน้นําของประเทศไทยท่ีมีการบริหารจดัการเป็นเลิศมาตลอดหนึ่งทศวรรษจากการเก็บ
ข้อมลูโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ร่วมกับสถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจ 
ศศินทร์แหง่จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ธนัวาคม 2554 - บริษัทได้รับรางวลัดีเดน่ “Outstanding Corporate Social Responsibility Awards 2011” เป็นปีท่ี 3 
จากการประกวดรางวลั SET Awards ประจําปี 2554 ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

- บริษัทประกาศแผนการปรับโครงสร้างทางการเงิน พร้อมกับประกาศจ่ายเงินปันผลพิเศษเพ่ือปรับ
โครงสร้างทางการเงินในอตัราหุ้นละ 16.46 บาท 

- โครงการทําดีทกุวนัจากดีแทค ได้รับรางวลัยอดเย่ียม บริษัทจดทะเบียนดีเดน่ด้าน CSR จากงาน SET 
Awards 2011 เป็นปีท่ี 3 ติดตอ่กนั 

มีนาคม 2555 - บริษัทเปิดให้บริการ WiFi อย่างเป็นทางการ ณ ห้างสรรพสินค้าและคอมมิวนิตีม้อลล์ทั่ว
กรุงเทพมหานคร 

กรกฎาคม 2555 - บริษัทประกาศนโยบายการจ่ายเงินปันผลใหม่ ซึง่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในระดบัท่ีไม่ต่ํากว่า
ร้อยละ 80 ของกําไรสทุธิของบริษัท ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสถานะทางการเงินของบริษัทและโครงการประกอบ
ธรุกิจของบริษัทในอนาคต ด้วยความตัง้ใจท่ีจะจ่ายเงินปันผลทกุไตรมาส 

สิงหาคม 2555 - บริษัทได้รับรางวลัรัษฏากรพิพฒัน์ ประจําปี 2554 ซึ่งจดัขึน้โดยกรมสรรพากรเพ่ือเชิดชเูกียรติผู้ เสีย
ภาษีคณุภาพ 

กนัยายน 2555 - บริษัทได้รับรางวลัผู้บริหารระดบัสงูท่ีส่งเสริมนกัลงทนุสมัพนัธ์ท่ีดีท่ีสดุและนโยบายปันผลท่ีมีความ
ตอ่เน่ืองมากท่ีสดุจาก อลัฟา เซาท์ อีสต์ เอเชีย ซึง่เป็นนิตยสารท่ีมีช่ือเสียงด้านการลงทนุสถาบนั 



บริษัท โทเทิ่ล แอค็เซส็ คอมมนิูเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 
 

สว่นท่ี 1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธรุกิจ หน้า 7 

ตลุาคม 2555 - บจก. ดีแทค ไตรเน็ต เข้าร่วมการประมลูคลื่นความถ่ี IMT ย่าน 2.1 กิกะเฮิร์ตซ์ ซึง่จดัโดย กสทช. และ
เป็นผู้ชนะการประมลูคลื่นความถ่ีดงักลา่วจํานวน 2x15 เมกะเฮิร์ตซ์ 

ธนัวาคม 2555 - บจก. ดีแทค ไตรเน็ต ได้รับใบอนญุาตให้ใช้คลื่นความถ่ี IMT ย่าน 2.1 กิกะเฮิร์ตซ์ และใบอนญุาตให้
ประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสามจาก กสทช. 

- บริษัทดําเนินการยกระดบัเครือข่าย 2G ทัง้หมดทัว่ประเทศแล้วเสร็จ รวมถึงการติดตัง้ฐานของ 3G 
850 เมกะเฮิร์ตซ์ ครอบคลมุทกุจงัหวดัหลกัทัว่ประเทศ 

กมุภาพนัธ์ 2556 - บริษัทดําเนินการยกระดบัโครงข่ายทัว่ประเทศทัง้หมดเสร็จสมบรูณ์เพ่ือนําเทคโนโลยีการส่ือสารใน
โลกโทรคมนาคมท่ีทนัสมยัท่ีสดุมาสูผู่้บริโภค 

พฤษภาคม 2556 - บริษัทเปิดตวั “ดีแทคไตรเน็ต” ภายใต้แนวคิดการให้บริการผ่าน 3 เครือข่าย 1800 เมกะเฮิร์ตซ์ 850 
เมกะเฮิร์ตซ์ และ 2.1 กิกะเฮิร์ตซ์ 

มิถนุายน 2556 - บริษัทเปิดตวัโทรศพัท์ดีแทคไตรเน็ตรุ่นแรก ชีต้าห์ โจอี ้และ เม้าซี่ 

กรกฎาคม 2556 - บริษัทให้บริการ 3G HSPA บนคลื่น 2.1 กิกะเฮิร์ตซ์ 

สิงหาคม 2556 - บริษัทได้รับรางวลัผู้บริหารระดบัสงูท่ีส่งเสริมนกัลงทนุสมัพนัธ์ท่ีดีท่ีสดุและนโยบายปันผลท่ีมีความ
ตอ่เน่ืองมากท่ีสดุจาก อลัฟา เซาท์อีสต์ เอเซีย ซึง่เป็นนิตยสารท่ีมีช่ือเสียงด้านการลงทนุสถาบนัเป็นปี
ท่ี 2 ติดตอ่กนั 

กนัยายน 2556 - บริษัทได้รับรางวลั Thailand’s Corporate Brand Rising Star 2013 จากการวิจยัโดยสาขาวิชา
การตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยงานนีไ้ด้จัดขึน้เพ่ือ
ประกาศผลรางวัลและทําพิธีมอบรางวลัเกียรติยศให้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ท่ีมี
มลูคา่แบรนด์องค์กรสงูสดุ 

พฤศจิกายน 2556 - บริษัทเปิดตวัโทรศพัท์ดีแทคไตรเน็ตรุ่นท่ีสอง ไลอ้อน ชีต้าห์เทอร์โบ และโจอีเ้ทอร์โบ 

1.3 โครงสร้างการถอืหุ้นของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556  

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ 
(1) ไม่มีบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งถือหุ้นใน บจก. ครีเอ้ 
(2) ไม่รวม บจก. วิภาวดี ออฟฟิต บิลดิง้ บจก. พบับลิค เรดิโอ และบริษัท แทค ไฟแนนซ์ บี.วี. ซึง่เสร็จสิน้การชําระบญัชีในปี 2556 

100% 51% 

100% 

บริษัท 

100% 100% 100% 100% 100% 
บจก. ดีแทค  
ไตรเน็ต 

บจก. ดีแทค 
อินเตอร์เนต เซอร์วิส 

บจก. ดีแทค  
บรอดแบนด์ 

บจก. เวิลด์โฟน ช็อป บจก. เพย์สบาย 
บจก. แทค  

พร็อพเพอร์ตี ้(2) 

99.81% 

ยคูอม บจก. ครีเอ้(1) 

บจก. อีสเทิร์น บิช 
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2 ลักษณะการประกอบธุรกจิ 

2.1 โครงสร้างรายได้ 

โครงสร้างรายได้ของบริษัทและบริษัทย่อยตัง้แตปี่ 2554 ถึงปี 2556 มีดงันี ้

รายการ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2554 2555 2556 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

รายได้จากการขายและการให้บริการ       
รายได้จากการให้บริการโทรศพัท์ 73,188 92 78,235 87 80,659 85 
รายได้จากการขายเคร่ืองโทรศพัท์และชดุเลขหมาย 5,747 7 10,998 12 13,798 15 
รายได้จากการดําเนินงานอ่ืน(1) 264 0 265 0 160 0 

รวมรายได้จากการขายและการให้บริการ 79,199 100 89,497 100 94,617 100 
หมายเหตุ 

(1) รายได้จากการดําเนินงานอ่ืนของบริษัทประกอบด้วยรายได้จากบริการโทรทางไกลระหว่างประเทศ (IDD) และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เป็น
หลกั 

2.2 ลักษณะผลติภณัฑ์หรือบริการ 

บริษัทเป็นหนึง่ในผู้ นําในธรุกิจให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีในประเทศไทย โดยดําเนินธุรกิจให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีภายใต้สญัญา
ร่วมการงานกบั กสท มีอายสุญัญาสิน้สดุในปี 2561 บริษัทให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีกบัลกูค้าในหลายรูปแบบด้วยกนัทัง้แบบเสียง 
(Voice) และแบบไม่ใช่เสียง (Non-Voice) โดยบริการแบบไม่ใช่เสียงรวมถึง การให้บริการ SMS การให้บริการ MMS การดาวน์
โหลดเสียงเรียกเข้า ภาพกราฟิก และบริการอินเทอร์เน็ตทางโทรศพัท์เคลื่อนท่ี รวมทัง้บริการเสริมอ่ืน ๆ ซึง่บริษัทดําเนินการร่วมกบั
ผู้ ให้บริการเสริมต่าง ๆ นอกจากนี ้บริษัทยังให้บริการโทรศพัท์ระหว่างประเทศร่วมกับผู้ ให้บริการโทรศพัท์ระหว่างประเทศ และ
ให้บริการข้ามแดนอตัโนมติัแก่ลกูค้าท่ีนําโทรศพัท์เคลื่อนท่ีไปใช้งานในต่างประเทศ และลกูค้าของผู้ ให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีใน
ต่างประเทศท่ีเลือกใช้โครงข่ายของบริษัทเม่ือใช้โทรศพัท์เคลื่อนท่ีระหว่างพํานักอยู่ในประเทศไทย ทัง้นี ้ ภายใต้ข้อตกลงการ
ให้บริการข้ามแดนอตัโนมติัท่ีบริษัททํากบัผู้ ให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีในตา่งประเทศ 

ธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนท่ีในประเทศไทยมีการเปล่ียนแปลงอย่างต่อเน่ือง โดยปัจจุบันประเทศไทยมีจํานวนผู้ ใช้บริการ
โทรศพัท์เคลื่อนท่ีต่อประชากรรวมมากกว่าร้อยละ 100 ทัง้นี ้เป็นผลมาจากการท่ีผู้ ให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีหลายรายต่างขยาย
โครงข่ายและช่องทางการจดัจําหน่ายเพ่ือขยายพืน้ท่ีให้บริการและเพ่ือให้สินค้าและบริการเข้าถึงผู้ ใช้บริการจํานวนมาก นอกจากนี ้
การคิดค่าบริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีในอตัราท่ีเหมาะสม และการใช้บริการระบบเติมเงินท่ีสามารถทําได้ง่ายเป็นอีกปัจจยัสําคญัท่ีทํา
ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีเข้าถึงประชากรท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีหลากหลายมากขึน้ ในปัจจุบันแม้ว่าผู้ ใช้
โทรศพัท์เคลื่อนท่ีจะใช้งานบริการเสียงเป็นหลกั แต่บริการทางด้านข้อมลูโดยเฉพาะการใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านโทรศพัท์เคลื่อนท่ีมี
แนวโน้มการเติบโตสงูขึน้อย่างต่อเน่ือง โดยส่วนหนึ่งมาจากความนิยมท่ีเพ่ิมขึน้ของการใช้งานสมาร์ทโฟน และแอพพลิเคชัน่สงัคม
ออนไลน์ตา่ง ๆ (Social Network Applications) 

เม่ือเดือนธันวาคม 2555 บจก. ดีแทค ไตรเน็ต ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีสําหรับกิจการโทรคมนาคมเคล่ือนท่ีสากล 
(International Mobile Telecommunication - IMT) ย่าน 2.1 กิกะเฮิร์ตซ์ และได้รับใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ี
สามบนคลื่นความถ่ีดงักลา่ว นอกจากการให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีบนคลื่นความถ่ีย่าน 2.1 กิกะเฮิร์ตซ์ แล้ว บจก. ดีแทค ไตรเน็ต 
ยังมีสิทธิให้บริการโทรคมนาคมในลักษณะของการให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคม เพ่ือเช่าใช้และเพ่ือให้บริการโทรคมนาคม 
(Network Provider and Service Provider) และสิ่งอํานวยความสะดวกด้านโทรคมนาคม (Telecommunications Facility) โดยมี
ขอบเขตในการประกอบกิจการโทรคมนาคมดงักล่าวทัว่ราชอาณาจกัรไทย ทัง้นี ้กิจการโทรคมนาคมท่ีได้รับอนญุาตรวมถึงลกัษณะ
และประเภทของบริการ ดงันี ้
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(1) บริการโครงข่ายโทรคมนาคมไร้สาย 

(2) บริการโทรคมนาคม  

(2.1) บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ี 
(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) 

สําหรับการให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีบนคลื่นความถ่ีดงักล่าวข้างต้นนัน้ บจก. ดีแทค ไตรเน็ต ได้เร่ิมเปิดให้บริการ 3G อย่างเป็น
ทางการเม่ือวนัท่ี 23 กรกฎาคม 2556 ปัจจบุนัสามารถเปิดให้บริการใน 77 จงัหวดัทัว่ประเทศและครอบคลมุร้อยละ 55 ของจํานวน
ประชากร และคาดว่าจะสามารถให้บริการครอบคลมุได้ร้อยละ 80 ของจํานวนประชากรภายใน 3 ปี นบัจากวนัท่ีได้รับใบอนญุาต 
ข้อมลูเก่ียวกบัฐานลกูค้าของบริษัทในระยะ 3 ปีท่ีผ่านมาสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 มีดงันี ้

  สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 

  2554 2555 2556 

จาํนวนผู้ใช้บริการ(1) (หน่วย : พนัเลขหมาย)     
ระบบรายเดือน  2,399 2,816 3,502 
อตัราการเติบโต (ร้อยละ)  3.1 17.4 24.4 
CAGR(2) 2554 – 2556  20.8  
ระบบเติมเงิน  21,617 23,502 24,440 
อตัราการเติบโต (ร้อยละ)  12.0 8.7 4.0 
CAGR(2) 2554 – 2556  6.3  

รวม  24,016 26,318 27,942 

อัตราการเตบิโต (ร้อยละ)  11.1 9.6 6.2 
CAGR(2) 2554 – 2556  7.9  
หมายเหตุ 

(1) จํานวนผู้ใช้บริการตามคําจํากดัความจะรวมทกุเลขหมายท่ียงั Active อยู่ โดยไม่รวมเลขหมายท่ีไม่ได้ใช้งานเกิน 90 วนั 
(2) CAGR (Compound Annual Growth Rate) หมายถึง อตัราการเติบโตเฉล่ียตอ่ปี 

ข้อมลูเก่ียวกบัรายได้เฉลี่ยตอ่เลขหมายตอ่เดือน (ARPU)1, 2 โดยคํานวณจากรายได้สทุธิตอ่จํานวนผู้ใช้บริการเฉล่ีย 

  2554 2555 2556 

รายได้เฉลี่ยตอ่เลขหมายตอ่เดือน (หน่วย : บาท)     
ระบบรายเดือน  692 715 681 
ระบบเติมเงิน  218 211 189 

                                                      
1 ตัง้แต่ปี 2549 ผู้ ให้บริการโทรคมนาคมท่ีได้ลงนามในสญัญาเช่ือมต่อโครงข่ายระหว่างกนัได้เร่ิมคิดค่าเช่ือมต่อโครงข่ายซึง่กนัและกนั และ
เพ่ือให้สะท้อนรายได้ท่ีเกิดจากการเช่ือมตอ่โครงข่าย รายได้เฉล่ียต่อเลขหมายต่อเดือนของบริษัทจึงคํานวณโดยรวมค่าเช่ือมต่อโครงข่ายจากผู้
ให้บริการท่ีมีการลงนามในสญัญาเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมกบับริษัท ซึง่ ณ สิน้ปี 2556 ได้แก่ ทรูมฟู เอไอเอส ทริปเปิลที บรอดแบนด์ 
ดีแทค ไตรเน็ต ดิจิตอลโฟน กสท โทรคมนาคม ทรู  ยนิูเวอร์แซล คอนเวอร์เจ้นซ์ เรียล ฟิวเจอร์ และ แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค  
2 เม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2556 อตัราคา่เช่ือมตอ่โครงข่ายมีการปรับตวัลดลงจาก 1 บาทตอ่นาที เป็น 0.45 บาทตอ่นาที 
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  2554 2555 2556 

รวม  266 262 245 

2.2.1 การให้บริการโครงข่ายโทรศัพท์เคล่ือนที่ 

(ก) บริการด้านเสียงสาํหรับลูกค้าในระบบรายเดอืน 

“ใช้สบาย จ่ายรายเดือน” คือ ลกัษณะเด่นของบริการในระบบรายเดือนท่ีบริษัทให้บริการแก่ลกูค้า ซึ่งเป็นการให้เครดิตโดยลกูค้า
สามารถชําระคา่บริการภายหลงัการใช้ การให้บริการในระบบรายเดือนเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งต่อจดุยืนของบริษัทในการ
เป็นผู้ให้บริการที่เป็นมิตรและให้ความใสใ่จตอ่ลกูค้าและเข้าใจถึงสถานการณ์ตา่ง ๆ ของลกูค้า  

ลกูค้าท่ีต้องการใช้บริการในระบบรายเดือนจะต้องทําการจดทะเบียนโดยกรอกแบบสญัญาขอใช้บริการ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม
และแนบเอกสารหลกัฐานแสดงตนพร้อมแจ้งท่ีอยู่สําหรับจดัสง่ใบแจ้งหนีค้า่บริการ สญัญาขอใช้บริการไมมี่กําหนดระยะเวลาการใช้
บริการขัน้ต่ํา ดงันัน้ ลกูค้าสามารถยกเลิกการใช้บริการได้โดยย่ืนเอกสารตามท่ีกําหนด ณ สํานักงานบริการลกูค้าของบริษัททุก
สาขา หรือโทรไปยกเลกิการใช้บริการได้ท่ีศนูย์บริการลกูค้าของบริษัท โดยไมเ่สียคา่ธรรมเนียมในการยกเลิกการใช้บริการ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษัทมีจํานวนผู้ใช้บริการในระบบรายเดือนรวม 3,502,235 เลขหมาย คิดเป็นร้อยละ 12.5 ของจํานวน
ผู้ ใช้บริการทัง้หมด เพ่ิมขึน้จากจํานวนผู้ ใช้บริการในระบบรายเดือน ณ สิน้ปี 2555 เน่ืองมาจากกระแสนิยมในเครือข่ายสงัคม
ออนไลน์และการใช้อินเทอร์เน็ตบนโทรศพัท์เคลื่อนท่ี 

  สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 

 2554 2555 2556 

ผู้ใช้บริการในระบบรายเดือน (เลขหมาย)  2,399,371 2,815,952 3,502,235 
อตัราการเติบโต (ร้อยละ)  3.1 17.4 24.4 
สดัสว่นตอ่จํานวนผู้ใช้บริการทัง้หมด (ร้อยละ)  10.0 10.7 12.5 

ข้อมลูเก่ียวกบัรายได้เฉลี่ยต่อเลขหมายต่อเดือน (ARPU) ของผู้ ใช้บริการในระบบรายเดือน โดยคํานวณจากรายได้สทุธิต่อจํานวน
ผู้ใช้บริการเฉล่ีย มีดงันี ้

  2554 2555 2556 

รายได้เฉลี่ยตอ่เลขหมายตอ่เดือน (หน่วย : บาท)     
ระบบรายเดือน  692 715 681 
อตัราการเติบโต (ร้อยละ)  2.2 3.2 (4.7) 

ระหวา่งปี 2554 ถึง 2556 รายได้เฉลี่ยตอ่เลขหมายตอ่เดือน (ARPU) สําหรับลกูค้าในระบบรายเดือนจะอยู่ในช่วงระหว่าง 692 บาท
ถึง 681 บาท ทัง้นี ้เหตท่ีุ ARPU ของบริษัทในปี 2556 ลดลง มีปัจจยัหลกัมาจากการปรับลดของอตัราค่าเช่ือมต่อโครงข่ายจาก 1 
บาทต่อนาที เป็น 0.45 บาทต่อนาที หากไม่รวมค่าเช่ือมต่อโครงข่าย จะพบว่ารายได้เฉลี่ยต่อเลขหมายต่อเดือนสําหรับลกูค้าใน
ระบบรายเดือนยงัคงเติบโตอย่างตอ่เน่ืองจากการเติบโตของบริการเสริม โดยเฉพาะบริการอินเทอร์เน็ตบนโทรศพัท์เคลื่อนท่ี  

บริษัทได้นําเสนอรูปแบบการให้บริการและรูปแบบการคิดคา่บริการที่หลากหลายเพ่ือตอบสนองกลุม่ผู้ ใช้บริการแตล่ะกลุม่ซึง่มีความ
ต้องการในการใช้งานและวิถีชีวิตท่ีแตกตา่งกนัออกไป ทัง้นี ้ในการให้บริการทกุรูปแบบ บริษัทจะคิดค่าบริการอตัราเดียวทัว่ประเทศ 
และได้รวมบริการเสริมพืน้ฐาน เช่น บริการรับสายเรียกซ้อนและบริการโอนสายอตัโนมติัไว้ด้วย และลกูค้ายงัสามารถเปล่ียนแปลง
รูปแบบการให้บริการได้โดยอาจต้องเสียค่าธรรมเนียมในบางกรณี บริษัทนําเสนอรูปแบบการคิดค่าบริการใหม่ ๆ อย่างต่อเน่ืองเพ่ือ
จูงใจกลุ่มลูกค้า และเป็นการสร้างความแปลกใหม่ต่อตลาด รวมทัง้เป็นการเสนอบริการเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการที่
หลากหลายของลกูค้าและสภาวะการแข่งขนัในตลาด 
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รูปแบบการให้บริการหลกัแก่ลกูค้าในระบบรายเดือนในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา มีดงันี ้

รูปแบบการให้บริการ จุดเด่น กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

WE - อัตราค่าบ ริการพิ เศษระหว่าง เบอ ร์คู่ ใน
แพ็คเกจเดียวกนั 

กลุม่ลกูค้าท่ีโทรมาก 

LITE - คา่บริการรายเดือนต่ํา 

- อตัราคา่บริการตอ่นาทีเท่ากนัทกุเครือข่าย 

กลุ่มลูกค้าท่ีโทรน้อยถึงปานกลาง และต้องการ
รูปแบบการคิดคา่บริการแบบเรียบง่าย ไม่ซบัซ้อน 

HALF PRICE - คิดค่าบริการเพียงคร่ึงเดียวของจํานวนการใช้
งานท่ีระดบัราคาตา่ง ๆ 

กลุ่มลูกค้าท่ีโทรปานกลางถึงสูง  และต้องการ
รูปแบบการคิดคา่บริการแบบเรียบง่าย ไม่ซบัซ้อน 

Goood - คิดค่าบริการเหมาจ่ายในช่วงเวลาท่ีกําหนด
สําหรับการโทรในเครือข่าย 

กลุม่ลกูค้าท่ีโทรมาก 

โสด - โทรฟรีในเครือข่ายในช่วงเวลาท่ีกําหนด กลุม่ลกูค้าโทรน้อยถึงปานกลาง 

SIM LITE FOR LOVE - โทรฟรี 1 เบอร์คนพิเศษ กลุ่มลูกค้าท่ีมีปริมาณการโทรน้อยและเน้นโทร
เฉพาะเบอร์ 

โทรมนัส์จิงดิ - คิดค่าบริการเหมาจ่ายตอ่นาทีราคาพิเศษท่ี
ระดบัราคาต่าง ๆ และจํากดัการโทรนอก
เครือข่าย 

กลุม่ลกูค้าโทรปานกลางถึงโทรมาก 

ทศกณัฐ์ - ให้สิทธิโทรฟรีตอ่วนัรวมในคา่บริการเหมาจ่าย กลุม่ลกูค้าท่ีโทรปานกลางถึงมาก 

โฟร์โม้ - โทรฟรี 4 เบอร์พิเศษในช่วงเวลาจํากดัการโทร
ตอ่ครัง้ 

กลุม่ลกูค้าท่ีโทรเฉพาะเบอร์ 

SMS Internet SIM - คิดค่าบริการสง่ข้อความและใช้บริการด้าน
ข้อมลูราคาพิเศษ 

กลุม่ลกูค้าท่ีเน้นการใช้งานบริการเสริม หรือเป็น 
ซิมท่ีสองสําหรับลกูค้าท่ีมีซิมหลกัสําหรับแพ็คเกจ
บริการเสียงอ่ืน ๆ 

Sweetheart - โทรฟรีเบอร์พิเศษในช่วงเวลาจํากดัการโทรตอ่
ครัง้ 

กลุม่ลกูค้าท่ีมีปริมาณการโทรน้อยและเน้นโทร
เฉพาะเบอร์ 

เมาท์ S,M,L - คิดค่าบริการเหมาจ่ายจํากดัการโทรในและ
นอกเครือข่ายตามปริมาณการใช้งาน 

กลุม่ลกูค้าท่ีมีการใช้งานทัง้ในและนอกเครือข่าย 

one - คิดค่าโทรในเครือข่ายและนอกเครือข่าย
เท่ากนันาทีละ 1 บาท ตลอด 24 ชัว่โมง 

ลกูค้าทัว่ไปท่ีต้องการแพ็กเกจท่ีเข้าใจง่าย มีราคา 
และคณุภาพบริการท่ีเหมาะสม 

BlackBerry - คา่บริการอินเทอร์เน็ตเหมาจ่าย หรือเน้นการ
แชท รับ-สง่อีเมล หรือ Social Network 

กลุม่ลกูค้าท่ีใช้โทรศพัท์ BlackBerry 

iPhone - คา่บริการใช้งานอินเทอร์เน็ตราคาพิเศษ กลุม่ลกูค้าท่ีใช้โทรศพัท์ iPhone 

Faster Series - คา่บริการตามความต้องการใช้งานด้านข้อมลู
ท่ีหลากหลาย ใช้บริการข้อมลูอย่างเดียว หรือ
ใช้บริการข้อมลูร่วมกบัการโทร หรือร่วมกบั
การสง่ข้อความ SMS และ MMS  

กลุม่ลกูค้าท่ีใช้โทรศพัท์สมาร์ทโฟน 
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รูปแบบการให้บริการ จุดเด่น กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

BB Me - คา่บริการใช้งาน BlackBerry messenger 
(BBM) และอินเทอร์เน็ตราคาพิเศษ 

กลุม่ลกูค้าท่ีใช้โทรศพัท์ BlackBerry 

MiniME - โทรฟรี 1 หมายเลขโทรศพัท์ในช่วงเวลาท่ี
กําหนด และบริการป้องกนัข้อความสําหรับ
หลายเลขโทรศพัท์ลกู 

กลุม่ลกูค้าผู้ปกครอง 

dtac Voice - อตัราค่าบริการตอ่นาทีพิเศษตามปริมาณการ
ใช้งาน 

กลุม่ลกูค้าท่ีเน้นการโทรศพัท์ 

Voice Buffet - อตัราค่าบริการตอ่นาทีพิเศษตามปริมาณการ
ใช้งาน ซึง่มีหลากหลายขนาด 

กลุม่ลกูค้าท่ีเน้นการโทรศพัท์ 

แพ็กเกจ Aircard-Tablet - คา่บริการใช้อินเทอร์เน็ตราคาพิเศษ กลุม่ลกูค้าท่ีใช้งาน Aircard, iPad, Tablet 

Smartphone More Net - เน้นการใช้งานอินเทอร์เน็ตและการโทร กลุม่ลกูค้าท่ีใช้โทรศพัท์สมาร์ทโฟน 

Smartphone More Choice - เน้นการใช้งานอินเทอร์เน็ตและการโทรโดยให้
เลือกจบัคูแ่พ็กเกจอินเทอร์เน็ตและโทรได้ตาม
การใช้งาน 

กลุม่ลกูค้าท่ีใช้โทรศพัท์สมาร์ทโฟน 
 
 

Smartphone Family 
 

- เน้นการใช้งานอินเทอร์เน็ตและการโทรโดยให้
แชร์การใช้งานได้ในกลุม่ทัง้เน็ต ทัง้โทร 

กลุม่ลกูค้าท่ีใช้โทรศพัท์สมาร์ทโฟน 
 

Smartphone Starter - เน้นการใช้งานอินเทอร์เน็ตและการโทรสําหรับ
ลกูค้าท่ีเร่ิมใช้สมาร์ทโฟน 

กลุม่ลกูค้าท่ีใช้โทรศพัท์สมาร์ทโฟน 

ปี 2551 

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

ปี 2552 

ในปี 2552 บริษัทได้นําเสนอแพ็คเกจเพ่ิมเติมเพ่ือตอบสนองความต้องการในการใช้งานของลกูค้าท่ีมีแนวโน้มใช้งานบริการเสริม
โดยเฉพาะบริการด้านข้อมลู (Data) มากขึน้ เช่น SMS Internet SIM เหมาะสําหรับกลุ่มลกูค้าท่ีเน้นการใช้งานด้านข้อมลูและรับส่ง
ข้อความโดยเฉพาะ นอกจากนี ้แนวโน้มการแข่งขนัของผู้ประกอบการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีก็มุ่งเน้นการใช้งานในเครือข่ายมากขึน้ โดย
บริษัทได้เปิดตวัแพค็เกจท่ีมีคา่โทรจงูใจในเครือข่ายสําหรับผู้ ใช้บริการที่มีลกัษณะการใช้งานต่าง ๆ กนัทัง้ในด้านของปริมาณการใช้
งาน ลกัษณะการโทรตอ่ครัง้ เช่น “โสด” “SIM LITE in LOVE” “Sweetheart” “ทศกณัฐ์” “โทรมนัส์จิงดิ” และ “โฟร์โม้” 

นอกจากนี ้บริษัทยงัมุง่มัน่ท่ีจะพฒันารูปแบบการให้บริการใหม ่ๆ ท่ีหลากหลายเพ่ือให้สอดคล้องกบัความต้องการและวิถีชีวิตท่ีเป็น
เอกลักษณ์เฉพาะของกลุ่มลูกค้าแต่ละกลุ่มเพ่ือสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ผู้ ใช้บริการอย่างต่อเน่ือง บริษัทยังให้บริการ
โทรศพัท์เคลื่อนท่ีแก่ลกูค้ากลุ่มองค์กรธุรกิจ อนัได้แก่ กลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (โปรดพิจารณารายละเอียด
เพ่ิมเติมในข้อ 2.2.1(ฉ) – ลกูค้ากลุม่องค์กรธรุกิจ) 

ปี 2553 

จากกระแสความนิยมโทรศพัท์เคลื่อนท่ีแบบสมาร์ทโฟน บริษัทจึงเร่ิมเป็นตวัแทนจําหน่ายโทรศพัท์ BlackBerry และ iPhone และมี
การนําเสนอโปรโมชัน่ท่ีเหมาะสมกบัการใช้งานของโทรศพัท์กลุ่มนี ้และเน้นการให้บริการด้านข้อมลูรวมถึงอินเทอร์เน็ตมากขึน้เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของลกูค้า นอกจากนี ้บริษัทยงัมีการจําหน่ายอปุกรณ์เช่ือมตอ่อินเทอร์เน็ตแบบไร้สายด้วย 



บริษัท โทเทิ่ล แอค็เซส็ คอมมนิูเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 
 

สว่นท่ี 1 ลกัษณะการประกอบธรุกิจ หน้า 13 

ขณะเดียวกนั ในการให้บริการเสียง บริษัทยงัรักษาภาพลกัษณ์ feel goood ซึง่เน้นความเข้าใจง่ายไม่ซบัซ้อน โปรโมชัน่ท่ีนําเสนอ
ใหมอ่ย่าง “one” คิดคา่โทรในอตัราเดียวทกุเครือข่าย ไมจํ่ากดัช่วงเวลา ทําให้ลกูค้าท่ีต้องการใช้งานโทรปกติทัว่ไปสามารถใช้งานได้
ในราคาที่คุ้มค่า สําหรับลกูค้าท่ีต้องการใช้งานมากขึน้ สามารถเลือกแพ็กเสริมได้ตามความต้องการในการใช้งาน และยงัมีบริการ
เสริมเพ่ือช่วยควบคมุค่าใช้จ่ายให้กบัลกูค้า เช่น บริการเล่นเน็ตสบายใจหายห่วง (Cap Max) และบริการแจ้งเตือนยอดการใช้งาน
ผ่าน SMS (Internet Alert) ฟรีโดยไมต้่องสมคัร โดยบริษัทยงัคงให้ลกูค้าใช้บริการได้ตอ่เน่ือง แตเ่ก็บคา่บริการเทา่ท่ีกําหนดเทา่นัน้ 

ปี 2554 

ในปี 2554 ความต้องการใช้บริการด้านข้อมลูอยู่ในระดบัสงูอย่างต่อเน่ือง บริษัทได้เปิดตวัแพ็คเกจใหม่ Faster Series ท่ีคิด
คา่บริการตามความต้องการใช้งานของผู้ใช้สมาร์ทโฟนท่ีมีความหลากหลาย มีทัง้แบบใช้บริการข้อมลูอย่างเดียว และแบบใช้บริการ
ข้อมลูร่วมกบัการโทร หรือร่วมกบัการส่งข้อความ SMS และ MMS และแพ็กเกจรายเดือน BB Me ท่ีตอบสนองความต้องการของ
ผู้ใช้โทรศพัท์ BlackBerry ได้อย่างครบครัน  

สําหรับการให้บริการเสียง บริษัทยงัคงมุ่งเน้นในการออกแบบแพ็คเกจให้ตรงตามความต้องการของลกูเค้า เช่น แพ็กเกจ MiniME 
สําหรับผู้ปกครองและลกู เพ่ือติดต่อถึงกนัได้โดยไม่คิดค่าบริการในช่วงเวลาท่ีกําหนด แพ็กเกจ dtac voice ท่ีมีอตัราค่าบริการต่อ
นาทีพิเศษตามการใช้งาน 

ปี 2555 

ด้วยความมุ่งมัน่ของบริษัทภายใต้กลยทุธ์ ลกูค้าคือศนูย์กลาง (Customer Centricity) ในปี 2555 บริษัทได้นําเสนอหลากหลาย
แพ็กเกจใหม่เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการที่หลากหลายของผู้ ใช้บริการ และในขณะเดียวกันเพ่ือกระตุ้นการใช้งานของ
ผู้ใช้บริการ แพก็เกจยอดนิยม Voice Buffet ซึง่ผู้ ใช้บริการสามารถโทรฟรีไมจํ่ากดัได้ทกุเครือข่ายในช่วงเวลาท่ีกําหนด แพ็กเกจเสริม 
Voice เพ่ือเพ่ิมปริมาณการโทรในอตัราพิเศษเพ่ิมเติมจากแพก็เกจหลกั 

ปี 2556 

จากความนิยมในการใช้งานสมาร์ทโฟนท่ียงัคงเติบโตต่อเน่ือง บริษัทเปิดตวัแพ็กเกจสมาร์ทโฟนหลากหลายรูปแบบเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการใช้งานท่ีแตกต่างกันของลูกค้าในปี 2556 และส่งผลให้บริษัทมีจํานวนผู้ ใช้บริการระบบรายเดือนเพ่ิมขึน้อย่างมี
นยัสําคญัในระยะเวลาหนึง่ปีท่ีผ่านมา จํานวนผู้สมคัรใช้แพค็เกจสมาร์ทโฟนเพ่ิมขึน้เป็นสองเทา่และขณะนีมี้จํานวนมากกว่าผู้สมคัร
ใช้บริการเสียงเพียงอย่างเดียวทัง้ในแง่จํานวนผู้ใช้บริการและในแง่รายได้ จํานวนผู้ใช้บริการระบบรายเดือนท่ีใช้บริการข้อมลูเพ่ิมขึน้
ร้อยละ 67 จากปีก่อนและคิดเป็นร้อยละ 70 ของจํานวนผู้ใช้บริการระบบรายเดือนทัง้หมด 

(ข) บริการด้านเสียงสาํหรับลูกค้าในระบบเตมิเงนิ 

บริษัทให้บริการแก่ลกูค้าระบบเติมเงินซึ่งมีจดุเด่นคือ “จ่ายง่าย ๆ ใช้ได้ทนัที” ลกูค้าระบบเติมเงินสามารถใช้บริการได้เม่ือซือ้ซิม
การ์ดระบบเติมเงิน ซึง่ลกูค้าสามารถใช้บริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วกวา่ระบบรายเดือน นอกจากนี ้ลกูค้าไม่ต้องกงัวลเก่ียวกบัการ
ชําระค่าบริการตามใบแจ้งหนีทุ้ก ๆ เดือนหรือค่าบริการแบบเหมาจ่ายซึ่งลูกค้าอาจใช้ไม่ครบในบางเดือน แม้ว่าจะต้องชําระ
ค่าบริการล่วงหน้าแต่ลูกค้าระบบเติมเงินก็สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้ตามที่ต้องการและมีความคล่องตัวในการใช้บริการสูง 
บริการนีย้ังช่วยลดอุปสรรคสําหรับลูกค้าท่ีประสงค์จะใช้บริการเพราะสามารถเข้าถึงได้ง่าย ลูกค้าสามารถเติมเงินได้ตามความ
ต้องการ และใช้บริการได้อย่างต่อเน่ืองตราบเท่าท่ียงัมีจํานวนเงินและระยะเวลาการใช้งานเหลืออยู่ โดยเม่ือจํานวนเงินท่ีมีอยู่หมด
ลกูค้าจะไมส่ามารถโทรออกได้ แตจ่ะยงัสามารถรับสายได้ไปอีกระยะเวลาหนึ่ง บริษัทยงัคงพฒันารูปแบบการให้บริการใหม่ ๆ ของ
ระบบเติมเงินเพ่ือตอบสนองความพอใจของลกูค้าอย่างตอ่เน่ือง 

บริษัทเร่ิมให้บริการระบบเติมเงินภายใต้ช่ือ “Dprompt” ในปี 2542 โดยบริษัทเปลี่ยนตราสินค้าในการให้บริการและนําเสนอภายใต้
ช่ือบริการ “Happy” ในเดือนพฤษภาคม 2546 ซึง่บริการดงักล่าวประสบความสําเร็จในด้านการตลาดเป็นอย่างมาก ทําให้จํานวน
ลูกค้าระบบเติมเงินมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีจํานวนผู้ ใช้บริการในระบบเติมเงิน 
24,440,009 คิดเป็นร้อยละ 87.5 ของจํานวนผู้ ใช้บริการทัง้หมด ซึง่ส่งผลให้รายได้ของบริษัทเติบโตขึน้อย่างต่อเน่ืองตลอด 3 ปีท่ี
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ผ่านมา อย่างไรก็ดี รายได้เฉลี่ยต่อเลขหมายต่อเดือน (ARPU) สําหรับผู้ ใช้บริการในระบบเติมเงินลดลงจากปีก่อนท่ีร้อยละ 10.6 
เน่ืองจากการลดลงของอตัราคา่เช่ือมตอ่โครงข่ายและจํานวนผู้ใช้บริการระบบเติมเงินท่ีมีจํานวนมากขึน้ 

  สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 

  2554 2555 2556 

จํานวนผู้ใช้บริการในระบบเติมเงิน (เลขหมาย)  21,616,924 23,502,307 24,440,009 
อตัราการเติบโต (ร้อยละ)  12.0 8.7 4.0 
สดัสว่นตอ่จํานวนผู้ใช้บริการทัง้หมด (ร้อยละ)  90.0 89.3 87.5 

ข้อมลูเก่ียวกบัรายได้เฉลี่ยต่อเลขหมายต่อเดือน (ARPU) ของผู้ ใช้บริการในระบบเติมเงิน โดยคํานวณจากรายได้สทุธิต่อจํานวน
ผู้ใช้บริการเฉล่ีย มีดงันี ้

  2554 2555 2556 

รายได้เฉลี่ยตอ่เลขหมายตอ่เดือน (หน่วย : บาท)     
ระบบเติมเงิน  218 211 189 
อตัราการเติบโต (ร้อยละ)  (1.4) (3.2) (10.6) 

ปัจจบุนัการให้บริการระบบเติมเงินของบริษัทค่อนข้างหลากหลายตามความต้องการใช้งานของลกูค้า โดยเน้นเร่ืองความประหยดั
เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของลกูค้า โดยในปี 2556 บริษัทเน้นการนําเสนอรูปแบบการให้บริการด้านข้อมลูแก่ลกูค้าใหม่และ
ลกูค้าเก่า และเน้นการใช้กลยทุธ์เจาะจงเฉพาะกลุม่ (Micro-Segmentation) เพ่ือตอบสนองตอ่ความต้องการของลกูค้าแต่ละกลุ่มท่ี
แตกต่างกันและหลากหลาย นอกจากนี ้เม่ือคํานึงถึงสภาวะตลาดโดยรวมท่ีจํานวนผู้ ใช้บริการต่อจํานวนประชากรสงูกว่าร้อยละ 
100 บริษัทจึงได้พฒันาและนําเสนอรูปแบบการให้บริการที่มุ่งเน้นการรักษาฐานลกูค้าปัจจบุนัมากขึน้อย่างต่อเน่ืองโดยเฉพาะฐาน
ลกูค้าท่ีมีคณุภาพ โดยบริษัทได้เปิดตวับริการภายใต้แนวความคิดใจดี ประกอบด้วย “ใจดีให้ยืม” “ใจดีให้แลก” “ใจดีแจ้งเครือข่าย” 
“ใจดีให้โอน” “ใจดีแจกวนั” “ใจดีฉกุเฉิน” “ใจดีโทรผิดไม่คิดตงัค์” “ใจดีเจ้าบญุทุ่ม” และ “ใจดีให้ยืมบีบี” รวมทัง้จะเปิดให้บริการ
เพ่ิมเติมอีกในอนาคต 

รูปแบบการให้บริการหลกัแก่ลกูค้าใหมใ่นระบบเติมเงิน มีดงันี ้

รูปแบบการให้บริการ จุดเด่น กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

ซิมรับสายรับทรัพย์ - อตัราคา่บริการต่ําสําหรับโทรในเครือข่าย 

- ได้ค่าโทรเพ่ิมจากการรับสายท่ีโทรมาจากนอก
เครือข่าย 

กลุ่มลูกค้าท่ีมีปริมาณการโทรปานกลาง  เน้น
รับสายเป็นหลกั 

ซิมเปิล้ - อายกุารใช้งานนาน กลุม่ลกูค้าท่ีมีปริมาณการใช้งานน้อย 

ซิมคงกระพนั - อายกุารใช้งานนานท่ีสดุ กลุม่ลกูค้าท่ีมีปริมาณการใช้งานน้อย 

ซิมเจียยู่อ่ี - อตัราคา่บริการอตัราเดียวทกุเครือข่าย กลุม่ลกูค้าท่ีมีปริมาณการโทรน้อยถึงปานกลาง 

ซิม 15 หยก ๆ 16 หย่อน ๆ - อัตราค่าบริการต่ําสําหรับโทรในเครือข่ายใน
ช่วงเวลาท่ีกําหนด และอัตราค่าบริการ SMS 
ต่ํา 

กลุม่ลกูค้าวยัรุ่น 

ซิมโก๊ะสดุประหยดั - อตัราค่าบริการต่ําสําหรับโทรในเครือข่าย และ
ราคาซิมถกูกวา่ประเภทอ่ืน 

กลุม่ลกูค้าท่ีมีปริมาณการโทรน้อยถึงปานกลาง 
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รูปแบบการให้บริการ จุดเด่น กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

ซิมกนัแดด - อตัราคา่บริการต่ําในช่วงกลางวนั กลุ่มลกูค้าเพศหญิงท่ีมีปริมาณการโทรมากในช่วง
กลางวนั 

ซิมสะตอ - อตัราคา่บริการต่ําสําหรับการโทรระยะเวลาสัน้ กลุม่ลกูค้าคนใต้ 

ซิมแฮปปีอิ้นเทอร์เน็ต - คา่บริการอินเทอร์เน็ตราคาพิเศษ กลุม่ลกูค้าท่ีใช้โทรศพัท์สมาร์ทโฟน 

ซิมไอโฟนอินเทอร์เน็ต - ค่าอินเทอร์เน็ต 5 บาท/MB และค่าโทรอัตรา
เดียวทกุเครือข่าย 

กลุม่ลกูค้าท่ีใช้โทรศพัท์ iPhone 

ซิมแบลค็เบอร์ร่ี - ค่าบริการอินเทอร์เน็ตเหมาจ่าย หรือเน้นการ
แชท รับ-สง่อีเมล หรือ Social Network 

กลุม่ลกูค้าท่ีใช้โทรศพัท์ BlackBerry 

ซิมม่วนซ่ืนทัง้ปี - อตัราคา่บริการพิเศษช่วงเทศกาล กลุม่ลกูค้าท่ีมีปริมาณการโทรมากช่วงเทศกาล 

ซิมแฮปปีโ้ซเชียล - บริการ Application ประเภทโซเชียลเน็ตเวิร์ก กลุม่ลกูค้าวยัรุ่นท่ีต้องการใช้โซเชียลเน็ตเวิร์ก 

ซิมแฮปปีท้วัร์ริสต์ - อัตราค่าบริการพิเศษสําหรับบริการเสียง 
บริการด้านข้อมลู และบริการโทรตา่งประเทศ 

กลุม่ลกูค้านกัท่องเท่ียวตา่งชาติ 

ซิมแฮปปีน้าทีละ 40 สตางค์ - อัตราค่าบ ริการ ต่ํา สําห รับการโทรระยะ
เวลานาน 

กลุม่ลกูค้าท่ีมีปริมาณการโทรมาก 

ซิมแฮปปีส้มาร์ทโฟน - คา่บริการอินเทอร์เน็ตราคาพิเศษ กลุม่ลกูค้าท่ีใช้โทรศพัท์สมาร์ทโฟน 

ซิมปาท่องโก๋ - 2 ซิมในแพ็กเกจเดียวกนัเพ่ือให้ผู้ ใช้บริการโทร
หาเบอร์คูก่นัในอตัราพิเศษตลอด 24 ชัว่โมง 

กลุม่ลกูค้าท่ีต้องการโทรหาเบอร์คนพิเศษ 

ซิม 15 หยกๆ 16 หย่อนๆ (ใหม่) - อัตราค่าบริการต่ําสําหรับโทรในเครือข่ายใน
ช่วงเวลาท่ีกําหนด อตัราค่าบริการ SMS ต่ํา
แ ล ะ ค่ า บ ริ ก า ร อิ น เ ท อ ร์ เ น็ ต บ น
โทรศพัท์เคลื่อนท่ีในอตัราพิเศษ 

กลุม่ลกูค้าวยัรุ่น 

ซิม 2499 แฮปปีท้ัว่เมือง - อตัราค่าบริการโทรและ SMS ต่ํา สําหรับใน
เครือข่าย 

กลุม่ลกูค้าท่ีมีปริมาณการโทรและสง่ SMS 

ซิมสามก๊ก - อตัราคา่บริการต่ําสําหรับการโทรในช่วงเวลาท่ี
กําหนด 

กลุม่ลกูค้าท่ีมีปริมาณการโทรมาก 

แฮปปีบ้ฟุเฟ่รายเดือน - อตัราคา่บริการต่ําสําหรับโทรในเครือข่าย กลุม่ลกูค้าท่ีมีปริมาณการโทรมาก 

แฮปปีบ้ฟุเฟ่รายสปัดาห์ - อตัราคา่บริการต่ําสําหรับโทรในเครือข่าย กลุม่ลกูค้าท่ีมีปริมาณการโทรมาก 

รูปแบบการให้บริการแก่ลกูค้าเก่าและแพค็เกจเสริมในระบบเติมเงิน มีดงันี ้

รูปแบบการให้บริการ จุดเด่น กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

แฮปปีบ้ฟุเฟต์ในเครือข่าย  
4 ทุ่ม - 11 โมงเช้า 

- โทรฟรีเวลากลางคืน กลุม่ลกูค้าท่ีมีปริมาณการใช้งานมากในช่วงเวลา 

แฮปปีบ้ฟุเฟต์ในเครือข่าย  
ตี 5 - 5 โมงเย็น 

- โทรฟรีเวลากลางวนั กลุม่ลกูค้าท่ีมีปริมาณการใช้งานมากในช่วงเวลา 



บริษัท โทเทิ่ล แอค็เซส็ คอมมนิูเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 
 

สว่นท่ี 1 ลกัษณะการประกอบธรุกิจ หน้า 16 

รูปแบบการให้บริการ จุดเด่น กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

แฮปปีบ้ฟุเฟต์ในเครือข่าย  
4 ทุ่ม - 6 โมงเย็น 

- โทรฟรีเวลา 4 ทุ่ม - 6 โมงเย็น รายสปัดาห์ กลุ่มลกูค้าท่ีมีปริมาณการใช้งานมากในช่วงเวลา
ดงักลา่ว 

แฮปปีเ้บอร์คนโปรด - คา่โทรต่ําสําหรับเลขหมายพิเศษ กลุม่ลกูค้าท่ีโทรเฉพาะเลขหมาย 

นาทีละ 25 สต. นาทีแรก 2 บาท - คา่โทรต่ําในกรณีโทรนาน กลุม่ลกูค้าท่ีมีปริมาณการโทรมากตอ่ครัง้ 

แฮปปีซุ้ปเปอร์เม้าท์ - แพ็คเกจเสริมให้ลกูค้าซือ้เพ่ิมในช่วงท่ีคาดว่า
จะมีการใช้งานมาก 

กลุ่มลูกค้าทั่วไปเพ่ือเพ่ิมปริมาณการใช้งานจาก
แพ็คเกจหลกั 

แฮปปี ้15 สต. - โทรนาทีละ 16 สตางค์ (รวม VAT) ใน
เครือข่ายระหวา่งเวลา 4 ทุ่มถึง 6 โมงเย็น 

กลุม่ลกูค้าท่ีเน้นการใช้งานในเครือข่าย 

แฮปปี ้BlackBerry - อัตราค่าบริการเหมาจ่ายสําหรับ BBM ไม่
จํากดั 

กลุม่ลกูค้าท่ีเน้นการใช้ BBM 

แฮปปีซุ้ปเปอร์เม้าท์จ๋ิว - แพ็ก เกจแบบไม่ จํากัดขนาดเล็ก สําห รับ
ผู้ ใช้บริการท่ีต้องการเลือกใช้บริการใดบริการ
หนึ่ง มีให้ซือ้เหมาใช้งานแบบรายชัว่โมงใช้ได้
ตลอด 24 ชัว่โมง หรือจะซือ้เฉพาะช่วงเวลาท่ี
ต้องการโทรฟรีได้ มีให้เลือกทัง้รูปแบบรายวนั 
รายสปัดาห์ และรายเดือน 

กลุ่มลูกค้าทั่วไปเพ่ือเพ่ิมปริมาณการใช้งานจาก
แพ็คเกจหลกัท่ีมีงบประมาณจํากดั 

แฮปปีอิ้นเทอร์เน็ต - อัตราค่าบริการเหมาจ่ายสําหรับการใช้งาน
อินเทอร์เน็ต 

กลุม่ลกูค้าท่ีเน้นการใช้งานอินเทอร์เน็ต 

แฮปปี ้โซเชียล - อัตราค่าบ ริการ เหมาจ่ายสําหรับใช้งาน
แอปพลิเคชัน่สงัคมออนไลน์ไม่จํากดั 

กลุ่มลูกค้าท่ีเน้นการใช้แอปพลิเคชั่นเครือข่าย
สงัคมออนไลน์ 

รูปแบบการให้บริการหลกัแก่ลกูค้าในระบบเติมเงินในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา มีดงันี ้ 

ปี 2551 

ในเดือนกมุภาพนัธ์ 2551 บริษัทได้เปิดตวั “ซิมสริุยนั-จนัทรา” ซึ่งคิดค่าบริการพิเศษอตัราเดียวทกุเครือข่ายในช่วงเวลากลางวนั
สําหรับซิมสริุยนั และในช่วงเวลากลางคืนสําหรับซิมจนัทรา เพ่ือเป็นการบริหารปริมาณการใช้งานเครือข่าย (Traffic) ของบริษัทใน
ช่วงเวลาต่าง ๆ กนัของวนั จากนัน้ในเดือนมิถนุายน 2551 บริษัทได้เปิดตวั “ซิมแฮปปี ้75 สตางค์” ซึง่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี 
โดยเป็นการคิดคา่บริการอตัราเดียวทกุเครือข่ายตลอด 24 ชัว่โมง  

ต่อมาในเดือนสิงหาคม 2551 บริษัทได้เปิดตวั “ซิมรับสายรับทรัพย์” ซึง่คิดอตัราค่าบริการเป็นแบบในและนอกเครือข่าย และให้
ผู้ ใช้บริการได้รับคา่โทรเพ่ิมจากการรับสายท่ีโทรมาจากนอกเครือข่าย นอกจากนี ้บริษัทยงัขยายระยะเวลาจําหน่ายซิมประหยดั ซิม
มว่นซื่น ซิมบฟุเฟ่ต์ และยงัร่วมมือกบั KFC ในการออก “KFC Happy SIM” 

ปี 2552 

ในเดือนมกราคม 2552 บริษัทได้เปิดตวั “ซิมเจียยู่อ่ี” ซึง่คิดค่าบริการอตัราเดียวทกุเครือข่าย 24 ชัว่โมงเพ่ือทดแทนโปรโมชัน่เดิมท่ี
หมดระยะเวลาการเปิดใช้บริการไป จากนัน้ในเดือนมีนาคม 2552 บริษัทได้เปิดตวั “ซิมคงกระพนั” โดยมีจดุเด่นคือมีวนัใช้งาน
ยาวนานถึง 1,000 ชัว่โมง (ประมาณ 41 วนั) นานท่ีสดุในแพค็เกจท่ีมีอยู่ในตลาด 

ในเดือนพฤษภาคม 2552 บริษัทได้เปิดตวั “ซิม 15 หยก ๆ 16 หย่อน ๆ” โดยเน้นอตัราคา่โทรและคา่บริการ SMS ต่ําในเครือข่ายเพ่ือ
ตอบสนองสภาวะทางเศรษฐกิจท่ีชะลอตวัและเพ่ิมปริมาณการโทรในเครือข่ายให้มากขึน้เพ่ือลดต้นทนุค่าเช่ือมต่อโครงข่าย ต่อมา
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ในเดือนมิถนุายน 2552 บริษัทได้เปิดตวั “ซิมโก๊ะสดุประหยดั” ซึ่งมีค่าบริการโทรในเครือข่ายต่ํา รวมทัง้ราคาซิมท่ีถกูพิเศษกว่า 
ซิมอ่ืน ๆ เพ่ือกระตุ้นยอดขายในภาวะเศรษฐกิจอ่อนตวั 

ในเดือนกนัยายน 2552 บริษัทได้เปิดตวั “ซูเปอร์เมาท์” โดยเป็นแพ็คเกจเสริมให้ลกูค้าสามารถเลือกซือ้เพ่ิมเม่ือต้องการใช้งานได้มี
ให้เลือกทัง้แบบเน้นการโทรในเครือข่ายและการโทรนอกเครือข่าย โดยลกูค้าสามารถบริหารการใช้งานได้คุ้มค่าท่ีสดุและเป็นการ
กระตุ้นการใช้งานโดยรวม 

นอกจากนัน้ บริษัทได้พฒันาระบบตอบรับโทรศพัท์อตัโนมติั (Interactive Voice Response) เพ่ือนําเสนอแพ็คเกจต่าง ๆ รวมทัง้
บริการเสริมตา่ง ๆ เช่น บริการใจดี ให้แก่ลกูค้าในปัจจบุนั ซึง่ลกูค้าสามารถโทรไปท่ีหมายเลข *1003 เพ่ือรับฟังและเลือกแพ็คเกจท่ี
ต้องการได้ ทําให้บริษัทมีความคลอ่งตวัสงูในการนําเสนอแพ็คเกจต่าง ๆ ให้กบัลกูค้า อีกทัง้ยงัเป็นการช่วยให้บริษัทสามารถส่ือสาร
ข้อมลูของแพค็เกจใหม ่ๆ ให้กบัลกูค้าได้อย่างรวดเร็วเพ่ือตอบสนองภาวะการแข่งขนัท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจบุนั 

บริษัทมีกลยทุธ์สําหรับนวตักรรมด้านผลิตภณัฑ์และบริการอย่างชดัเจน และการท่ีบริษัทได้พฒันามาอย่างตอ่เน่ืองสะท้อนให้เห็นถึง
วตัถปุระสงค์หลกัของบริษัทในการตอบสนองความต้องการของลกูค้าและสร้างความพงึพอใจสงูสดุของผู้ใช้บริการ 

ปี 2553 

จากแพ็กเกจ “ซูเปอร์เมาท์” ท่ีประสบความสําเร็จอย่างดีในปีท่ีผ่านมา บริษัทจึงขยายระยะเวลาการใช้งานต่อมาในปี 2553 ด้วย 
และบริษัทได้ต่อยอดความสําเร็จจากกลยทุธ์ Micro Segmentation ผนวกกบั  Target Intelligence เพ่ือใช้เป็นแนวทางหลกัในการ
มดัใจลกูค้า เจาะกลุม่ลกูค้าแยกตามภาคโดยนําเสนอ “ซิมสะตอ” สําหรับคนใต้ เน้นพฤติกรรมพดูเร็ว โทรย่ิงสัน้ย่ิงถกู 30 วินาทีแรก
จ่ายแค ่30 สตางค์ 

นอกจากนี ้บริษัทยงัเปิดตวับริการใหม่ “แฮปปีอิ้นเทอร์เน็ตเว็บไซต์”  สําหรับลกูค้าท่ีใช้แฮปปีอิ้นเทอร์เน็ตซิม  ไมโครซิม  และ  dtac 
aircard แบบเติมเงิน ช่วยเพ่ิมความสะดวกให้กบัลกูค้าให้สามารถเช็คยอดเงินและแพก็เกจ ยอดการใช้งาน เติมเงินด้วยบตัรเติมเงิน
หรือสมคัรแพก็เกจแฮปปีอิ้นเทอร์เน็ตได้ตลอด  24 ชัว่โมง เพียงใสซ่ิมในอปุกรณ์เช่ือมตอ่อินเทอร์เน็ตต่าง ๆ  เช่น  โน๊ตบุ๊ค  เน็ตบุ๊ค  แอร์
การ์ด  หรือ iPad  แล้วเข้าไปท่ี  www.happy.co.th/internetwebservices ก็สามารถใช้งานได้ทนัที  โดยไม่ต้องสมคัรบริการและไม่
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 โดยเป็นศนูย์รวมแอพพลิเคชัน่
ประเภทสงัคมออนไลน์ยอดนิยมครบทกุรายการ Facebook Twitter MSN (Windows Live Messenger) Google Talk และ Hi5 
นอกจากนี ้สําหรับลกูค้า BlackBerry บริษัทได้เปิดตวั “BB Mini” ท่ีให้ลกูค้าใช้บริการ BBM ได้ไม่จํากดั และบริการ “ใจดีให้ยืมบีบี” 
เพ่ือลกูค้าใช้งานได้อย่างตอ่เน่ืองแม้กระทัง่ในช่วงเงินหมด 

จากกลยทุธ์ Customer Centricity นี ้บริษัทได้คิดค้นบริการที่ตรงตามความต้องการของลกูค้าเฉพาะกลุ่ม เช่น “ซิมแฮปปีท้วัร์ริสต์” 
เพ่ือนกัท่องเท่ียวท่ีมาเยือนประเทศไทยโดยเฉพาะ ด้วยค่าโทรอตัราพิเศษ พร้อมใช้งานอินเทอร์เน็ต และอํานวยความสะดวกให้
นกัท่องเท่ียวติดต่อสื่อสารกนัได้ในราคาประหยดัด้วยค่าโทรไปต่างประเทศอตัราพิเศษ “ซิมแฮปปีส้มาร์ทโฟน” สําหรับลกูค้าท่ีใช้
สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต และแอร์การ์ดท่ีต้องการใช้งานด้านข้อมูลความเร็วสูง โดยคิดค่าบริการตามปริมาณเมกะไบต์ท่ีใช้งาน 
(Volume Based) 
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ปี 2555 

จากกลยทุธ์ ลกูค้าคือศนูย์กลาง (Customer Centricity) ในปี 2555 บริษัทได้นําเสนอ ซิมปาท่องโก๋ ท่ีมี 2 ซิมในแพ็กเกจเดียวกนั
เพ่ือให้ผู้ ใช้บริการโทรหาเบอร์คู่กันในอตัราพิเศษตลอด 24 ชัว่โมง แฮปป้ีซุปเปอร์เม้าท์จ๋ิว ซึ่งเป็นแพ็กเกจแบบไม่จํากดัขนาดเล็ก
สําหรับผู้ใช้บริการที่ต้องการเลือกใช้บริการใดบริการหนึ่งโดยเฉพาะในแต่ละช่วงเวลาได้ และ แฮปป้ีซุปเปอร์เม้าท์ ซึง่เป็นแพ็กเกจท่ี
เหมาค่าโทรตามช่วงเวลาและวนัท่ีกําหนด ซิม 15  หยกๆ   16  หย่อนๆ ซึ่งเป็นซิมระบบเติมเงินท่ีขายดีท่ีสดุกลบัมาเปิดตวัอีกครัง้ 
ตอบสนองความต้องการของผู้ ใช้บริการโดยเฉพาะกลุ่มวยัรุ่นท่ีต้องการโทรภายในเครือข่ายในอตัราท่ีต่ํามากในช่วงเวลาท่ีกําหนด 
ซิม 15  หยกๆ   16  หย่อนๆ นี ้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ ใช้บริการ ส่งผลให้จํานวนผู้ ใช้บริการใหม่สทุธิของบริษัทเพ่ิมขึน้สงู
อย่างมากภายหลงัการเปิดตวั 

ปี 2556 

ปี 2556 สมาร์ทโฟนและบริการอินเทอร์เน็ตเป็นปัจจยัสําคญัสู่ความสําเร็จทัง้ในการเติบโตของรายได้และจํานวนผู้ ใช้บริการ เพ่ือ
สนบัสนนุการเติบโตนี ้ ระบบเติมเงินได้มีการออกแพ็คเกจอินเทอร์เน็ตท่ีหลากหลายและน่าสนใจ มีการออกแพ็คเกจขนาดเล็ก
สําหรับทัง้บริการเสียงและบริการอินเทอร์เน็ต โดยมุ่งเน้นบริการที่ช่วยกระตุ้นการใช้งานของลกูค้าการเปิดตวัท่ีประสบความสําเร็จ
ในปีนีไ้ด้แก่ Facebook Messenger สต๊ิกเกอร์ LINE และ Deezer ฯลฯ 

ด้วยการมุ่งเน้นให้ลกูค้าเป็นศนูย์กลางจากปี 2555 ต่อเน่ืองสู่ปี 2556 ระบบเติมเงินได้ดําเนินการตลาดแบบ contextual ท่ีเน้น
ตอบสนองความต้องการของลกูค้าแบบเฉพาะกลุม่ ระบบเติมเงินมีข้อเสนอพิเศษสําหรับแตล่ะภมิูภาค และกลุม่ลกูค้า เช่น การออก 
ดีแทคไตรเน็ตโฟนท่ีมี 3 รุ่น (ชีต้าห์ โจอี ้และเม้าท์ซี่) การออกแพค็เกจเสริมสําหรับเพ่ือนและครอบครัว (คา่บริการ 8 บาทตอ่วนั นาที
ละ 40 สตางค์) แพ็จเกจเสริมสําหรับเพ่ือนและครอบครัวแบบไม่จํากดั (ค่าบริการ 11 บาทต่อวนั) บริการ Facebook ฟรี 99 วนั 
สําหรับซิมระบบเติมเงิน Facebook Messenger แพ็จเกคโปรซุปเปอร์เซฟ (ค่าบริการวนัละ 49 บาท สปัดาห์ละ 99 บาท เดือนละ 
299 บาท หรือ 399 บาท) โปรมาราธอน และดีแทค Deezer (คา่บริการวนัละ 5 บาท) 

ช่องทางการเตมิเงนิ 

บริษัทตระหนกัถึงความสําคญัของช่องทางการเติมเงินในระบบเติมเงินจงึได้นําเสนอช่องทางใหม ่ๆ เพ่ิมเติมอย่างต่อเน่ืองเพ่ือความ
สะดวกของผู้ ใช้บริการและเพ่ิมทางเลือกในการเติมเงินนอกเหนือจากการซือ้บตัรเติมเงินเท่านัน้ ช่องทางการเติมเงินในปัจจบุนัท่ี
บริษัทให้บริการ ได้แก่ 

(1) ช่องทางบตัรเติมเงิน ซึ่งมีจําหน่ายท่ีสํานกังานบริการลกูค้าสาขาย่อย สํานกังานบริการทกุสาขาทัว่ประเทศ และร้านของ
ตวัแทนจําหน่ายสินค้าอปุกรณ์โทรคมนาคม รวมทัง้ร้านค้าทัว่ไปท่ีมิใช่ร้านค้าท่ีจําหน่ายสินค้าโทรคมนาคมโดยตรง อาทิ 
ร้านสะดวกซือ้ สถานีบริการนํา้มนั ซปุเปอร์มาร์เก็ต เป็นต้น  

(2) ช่องทางแฮปปีอ้อนไลน์ (E-Refill) คือบริการเติมเงินผ่านมือถือ ซึง่ลกูค้าสามารถเติมเงินกบัเครือข่ายแฮปปีอ้อนไลน์ท่ีมีอยู่
ทัว่ประเทศและมีอตัราการโตของเครือข่ายค่อนข้างสงู เน่ืองจากเป็นช่องทางท่ีลกูค้าหรือบคุคลทัว่ไปสามารถสมคัรเข้าร่วม
เครือข่ายเป็นอาชีพเสริมได้ 

(3) ช่องทางอิเลก็โทรนิกส์ โดยลกูค้าสามารถเติมเงินผ่านคูค้่าของบริษัทท่ีให้บริการเติมเงิน อาทิ ร้านสะดวกซือ้ ห้างสรรพสินค้า 
ศนูย์การค้าปลีก (Discount Store) ร้านหนงัสือ ท่ีทําการไปรษณีย์ไทย ซุปเปอร์มาร์เก็ต ธนาคาร บริการเติมเงินผ่านตู้
เอทีเอ็ม บริการเติมเงินดว่น (Express Refill) ท่ีสํานกังานบริการลกูค้าสาขาย่อย 

(4) ช่องทางอินเทอร์เน็ต โดยการตดัชําระจากบตัรเครดิต ลกูค้าสามารถสมคัรใช้บริการและทํารายการได้เองผ่านอินเทอร์เน็ต 

บริษัทยงัคงขยายช่องทางการจําหน่ายซิมการ์ดและช่องทางการเติมเงิน ทัง้ร้านค้าปลีกและเครือข่ายผู้ ให้บริการเติมเงินแบบแฮปปี้
ออนไลน์ รวมทัง้ช่องทางอิเลก็โทรนิกส์อ่ืน ๆ อย่างต่อเน่ืองตามการขยายเครือข่ายโทรศพัท์เคลื่อนท่ีของบริษัทไปยงัพืน้ท่ีห่างไกลใน
ชนบท เพ่ือรองรับการขยายตวัของผู้ใช้บริการที่ยงัคงเติบโตอย่างตอ่เน่ืองในพืน้ท่ีดงักลา่ว 
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(ค) บริการเสริม (Value Added Services) 

บริการเสริม ได้แก่ บริการทางเสียงและบริการที่มิใช่บริการทางเสียง 

(1) บริการเสริมท่ีเป็นบริการทางเสียง (Voice Based) 

 บริการด้าน Call Management เป็นบริการท่ีอํานวยความสะดวกสําหรับลกูค้าในการใช้งานโทรเข้ารับสายเป็นหลกั 
เช่น บริการรับฝากข้อความด้วยเสียง บริการแจ้งเตือนสายท่ีไม่ได้รับ บริการประชุมทางโทรศัพท์ บริการโอนสาย
อตัโนมติั บริการเลื่อกรับสายและเลื่อกไมรั่บสาย เป็นต้น 

 บริการออดิโอเทก็ซ์ ได้แก่ บริการดดูวงชะตา บริการตรวจผลรางวลัสลากกินแบง่ บริการรายงานผลกีฬา เป็นต้น 

 บริการเสียงเพลงขณะเรียกรอสายหรือ Ring4U 

 บริการข้อมลูทางโทรศพัท์ท่ีให้บริการร่วมกบัพนัธมิตร ได้แก่ บริการ BUG 1113 เป็นต้น 

(2) บริการเสริมท่ีมิใช่บริการทางเสียง (Non-Voice) 

 บริการ SMS 

 บริการ MMS 

 บริการอินเทอร์เน็ตทางโทรศพัท์เคลื่อนท่ีผ่านทางโครงข่าย WAP 3G และ EDGE 

 บริการ WiFi 

 บริการ Social Applications 

 บริการ Deezer 

 บริการด้าน Content ตา่งๆ เช่น บริการดาวน์โหลดเสียงเรียกเข้า โลโก้ สกรีนเซฟเวอร์ เกมส์ เป็นต้น 

รายได้จากบริการเสริมเปรียบเทียบกบัรายได้จากบริการทัง้หมด 

  สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 

  2554 2555 2556 

รายได้จากบริการเสริม (ล้านบาท) 10,169 15,175 22,583 
รายได้จากบริการเสริมคิดเป็นร้อยละของรายได้รวมจากการให้บริการ 13.9 19.4 28.0 

รายได้จากบริการเสริมต่าง ๆ มีการขยายตวัอย่างรวดเร็วเน่ืองจากมีการใช้บริการเพ่ิมมากขึน้ โดยเฉพาะอย่างย่ิงภายหลงัจากท่ี
บริษัทได้นําเคร่ืองสมาร์ทโฟนเข้ามาจําหน่าย  สะท้อนถึงสดัส่วนรายได้จากบริการเสริมต่อรายได้รวมจากการให้บริการของบริษัทท่ี
เพ่ิมสงูขึน้อย่างตอ่เน่ือง 

อย่างไรก็ดี อนาคตสําหรับธุรกิจด้านบริการเสริมยังคงสามารถพัฒนาได้อีกมากโดยเฉพาะการใช้บริการอินเทอร์เน็ตผ่าน
โทรศพัท์เคลื่อนท่ีซึ่งมีแนวโน้มขยายตวัเพ่ิมมากขึน้เน่ืองจากการเติบโตของตลาดโทรศพัท์สมาร์ทโฟน (Smartphone) และ
อปุกรณ์เสริมสําหรับการใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านคอมพิวเตอร์ (Aircard) ซึง่ช่วยกระตุ้นปริมาณการใช้งานบริการเสริมโดยเฉพาะการ
ใช้งานบริการอินเทอร์เน็ต 

ในปัจจบุนั รายได้จากการให้บริการเสริมมีสดัส่วนไม่มากเท่ากบัรายได้จากการให้บริการเสียง แต่นบัเป็นแหล่งรายได้ท่ีมีอตัราการ
เติบโตสงูและมีศกัยภาพการเติบโตในอนาคต เน่ืองจากการชะลอตวัของการขยายตวัของจํานวนผู้ ใช้บริการรวมอนัเป็นผลมาจาก
อตัราผู้ ใช้บริการต่อประชากรรวม (Penetration Rate) ท่ีปัจจบุนัอยู่ในระดบัสงูและส่งผลต่อการเติบโตของรายได้จากบริการเสียง 
ประกอบกบัแนวโน้มการเติบโตของตลาดอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสงู (Wirelss Broadband) ท่ีจะช่วยกระตุ้นการใช้งานด้าน
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ข้อมลู อนึ่ง บริษัทตระหนกัถึงความต้องการการใช้งานดงักล่าวจึงได้เตรียมความพร้อมภายในองค์กรเพ่ือรองรับการให้บริการเชิง
พาณิชย์ท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคต  

บริษัทได้ดําเนินกลยทุธ์ตา่ง ๆ เพ่ือกระตุ้นให้มีการใช้บริการเสริมมากขึน้ จากการดําเนินการพบวา่ปัจจยัดงัต่อไปนีมี้ผลอย่างมากใน
การตดัสินใจใช้บริการเสริมของผู้ใช้บริการ 

(1) คณุภาพของโครงข่าย 

บริษัทสามารถขยายโครงข่าย 3G บนคลื่นความถ่ี 2.1 กิกะเฮิร์ตซ์ ได้ประมาณ 6,000 สถานีใน 77 จงัหวดัทัว่ประเทศ ครอบคลมุ
พืน้ท่ีให้บริการมากกว่าร้อยละ 55 ของจํานวนประชากรทัง้หมด และจากจํานวนสถานีทัง้หมดนี ้ประมาณ 2,000 สถานีอยู่ในเขต
พืน้ท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล บริษัทยงัคงเดินหน้าขยายโครงข่าย 3G บนคลื่นความถ่ี 2.1 กิกะเฮิร์ตซ์ พร้อมตัง้เป้าหมายท่ี
จะดําเนินการติดตัง้สถานีฐานของ 3G บนคลื่นความถ่ี 2.1 กิกะเฮิร์ตซ์ ควบคู่ไปกบัสถานีฐานเดิมทัง้หมดให้แล้วเสร็จภายในคร่ึงปี
แรกของปี 2557 

บริษัทมุ่งมัน่พฒันาคณุภาพของสญัญาณอย่างต่อเน่ือง โดยมีการติดตามผลการทดสอบคณุภาพของสญัญาณและการร้องเรียน
ของลกูค้าอย่างใกล้ชิด โดยในปี 2556 บริษัทประสบความสําเร็จในการพฒันาคณุภาพของสญัญาณให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ 
บริษัทได้ลงทนุกว่า 300 ล้านบาท สําหรับการเปล่ียนแบตเตอร่ีและเคร่ืองป่ันไฟประจําสถานีฐาน เพ่ือปรับปรุงขีดความสามารถใน
การรักษาพลงังานไฟฟ้าในกรณีท่ีเกิดภาวะไฟฟ้าดับ นอกจากนี ้บริษัทยังคงให้ความสนใจในเร่ืองของเส้นทางสื่อสญัญาณ 
(Transmission) ในพืน้ท่ีท่ีมีความเสี่ยงสงูต่อการเกิดปัญหา โดยการเพ่ิมเส้นทางการสื่อสญัญาณให้มากขึน้อีก ทัง้นี ้บริษัทได้ทํา
การเพ่ิมสายใยแก้วสายที่สาม (Third Route Transmission) จากกรุงเทพมหานครถึงภาคใต้ในปี 2013 เช่นเดียวกนักบัท่ีกําลงั
ดําเนินการในภาคเหนืออยู่ในขณะนี ้ซึง่คาดวา่จะแล้วเสร็จภายในต้นปี 2557 

ด้วยความทุ่มเทอย่างหนกัของพนกังานและการลงทุนอย่างต่อเน่ืองของบริษัท ทําให้สญัญาณของบริษัทคงความเสถียรภาพ
ต่อเน่ืองมากว่า 2 ปี ไม่ว่าจะเป็นบทพิสจูน์จากกรณีนํา้ท่วมในเดือนกันยายน หรือพายุใหญ่ท่ีหวัหินและโดยรอบจงัหวดั
ประจวบคีรีขนัธ์ จากทัง้สองเหตกุารณ์นีไ้มมี่สถานีฐานของบริษัทได้รับผลกระทบใด ๆ เลย 

(2) ปัจจยัด้านราคา 

บริษัทมีรายการส่งเสริมการขายสําหรับบริการ SMS บริการ MMS และบริการดาวน์โหลดต่าง ๆ ผ่านโครงข่าย 3G/EDGE โดย
นําเสนอแพค็เกจหลากหลายท่ีคุ้มคา่ ซึง่ลกูค้าสามารถเลือกใช้บริการในการส่ง SMS และ/หรือ MMS ในอตัราค่าบริการต่อครัง้ท่ีต่ํา
กว่าอตัราปกติโดยคิดค่าบริการเป็นรายเดือน หรือเลือกแพ็คเกจ 3G/EDGE เพ่ือดาวน์โหลดผ่านโครงข่าย 3G/EDGE โดยลกูค้า
สามารถเลือกแพ็คเกจท่ีเหมาะสมกบัลกัษณะการใช้งาน ได้แก่ แพ็คเกจค่าบริการเป็นรายเดือนคิดตามเวลาท่ีใช้งาน หรือแพ็คเกจ
คา่บริการรายเดือนคิดตามปริมาณข้อมลูท่ีดาวน์โหลด หรือแพค็เกจคา่บริการเป็นรายวนั ซึง่แพค็เกจคา่บริการดงักล่าวมีส่วนช่วยให้
ปริมาณการใช้บริการเสริมเพ่ิมสงูขึน้ เน่ืองจากลกูค้าได้รับความคุ้มคา่มากขึน้จากอตัราคา่บริการตอ่ครัง้ท่ีต่ําลง 

(3) คณุลกัษณะของเคร่ืองโทรศพัท์เคลื่อนท่ีในปัจจบุนั 

สมาร์ทโฟนและแท็ปเล็ทเป็นแรงขบัเคล่ือนท่ีสําคญัของการเติบโตของบริการอินเทอร์เน็ตในปี 2556 โดยบริษัทได้มีการนําเสนอ
สมาร์ทโฟนและแท็ปเล็ทรุ่นใหม่ ๆ อย่างต่อเน่ืองตลอดทัง้ปี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามท่ีจะกระตุ้นการใช้งานบริการข้อมลู 
นอกจากนี ้บริษัทยงัได้ร่วมกับผู้ผลิตโทรศพัท์ชัน้นําต่าง ๆ ในการนําเสนอแพ็กเกจข้อมลูควบคู่ไปกบัการจําหน่ายเคร่ืองโทรศพัท์
เพ่ือให้ผู้ ใช้บริการสามารถใช้งานได้ทนัที  

ในปี 2556 บริษัทเปิดตวัโทรศพัท์ดีแทคไตรเน็ต รุ่นแรก ชีต้าห์ โจอี ้และเม้าท์ซี่ ในไตรมาส 2 ปี 2556 ยอดขายในส่วนนีส้งูถึงร้อยละ 
20 ของยอดขายรวม พุง่สูอ่นัดบั 3 (รองจากแอปเปิล้และซมัซุง) ภายใน 3 เดือน ในไตรมาส 4 ปี 2556 บริษัทเปิดตวัโทรศพัท์ดีแทค
ไตรเน็ต รุ่นท่ี 2 ด้วยรูปแบบใหม่ ไลอ้อน ท่ีเป็น HD ในขณะท่ี ชีต้าห์ และ โจอี ้มีการยกระดบัให้เร็วขึน้เป็น ชีต้าห์เทอร์โบ และ โจอี ้
เทอร์โบ ความสําเร็จหลกัของโทรศพัท์ดีแทคไตรเน็ต เป็นผลจากคณุสมบติัและความสามารถท่ีครบครันตอบสนองความต้องการ
ของลกูค้าด้วยราคาท่ีเหมาะสมสําหรับทกุกลุ่มลกูค้า บริษัทยงัมีเคร่ืองโทรศพัท์ท่ีจําหน่ายพร้อมกบัแพ็คเกจท่ีมอบมลูค่าท่ีดีท่ีสดุ
สําหรับลกูค้า 
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นอกเหนือจากช่องทางการจําหน่ายโดยทัว่ไป บริษัทได้ขยายสู่ช่องทางดิจิตอลเพ่ือให้บริการลกูค้าได้มากขึน้และอํานวยความ
สะดวกให้กบัลกูค้าในการซือ้สมาร์ทโฟน แท็ปเล็ททางอินเตอร์เน็ต เช่น Nexus 4 และ Nexus 5 ซึง่ถือเป็นตวัอย่างของความสําเร็จ 
โดย Nexus 4 จําหน่ายหมดภายใน 1 วนัหลงัเปิดตวัผ่านร้านดีแทคออนไลน์ 

(4) การตัง้คา่โทรศพัท์ 

บริษัทได้พฒันาระบบการให้บริการ Terminal Management เพ่ือให้พนกังานทราบว่าผู้ ใช้บริการใช้โทรศพัท์เคลื่อนท่ีรุ่นใดและ
สามารถช่วยเหลือผู้ ใช้บริการในการตัง้ค่าโทรศพัท์เพ่ือใช้บริการ MMS หรือ 3G/EDGE ได้สะดวกและง่ายย่ิงขึน้ ทัง้นี ้ผู้ ใช้บริการ
สามารถติดต่อ Call Center ของบริษัทหรือเข้าไปยงัเว็บไซต์ของบริษัทเพ่ือขอรับบริการตัง้ค่าโทรศพัท์อย่างรวดเร็วผ่านทางบริการ 
SMS ด้วยตนเอง 

(5) ผู้ให้บริการด้าน Content และโปรแกรมการใช้งานตา่ง ๆ  

ด้วยความสําเร็จของ Facebook กบักิจกรรมบนโทรศพัท์เคลื่อนท่ี บริษัทมีจํานวนผู้ ใช้บริการ Facebook ผ่านโทรศพัท์เคลื่อนท่ีมาก
ท่ีสดุในประเทศไทย บริษัทได้เฉลิมฉลองผ่านการให้บริการ Facebook Messenger โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย พร้อมกนักบัการเป็นราย
แรกของประเทศไทย และเป็นอนัดบัท่ีสองของโลกในการให้บริการสต๊ิกเกอร์ในการคยุผ่าน Facebook Messenger ประเทศไทยมี
ความต้องการบริการโซเชียลเป็นอย่างมาก ดงันัน้ บริษัทจึงได้เร่ิมเข้าสู่บริการคยุผ่าน LINE โดยการมีบญัชีอย่างเป็นทางการและ
ให้บริการสต๊ิกเกอร์ดีแทค 

ในปี 2555 บริษัทได้เปิดตวับริการ Deezer แอพพลิเคชัน่ทางดนตรีท่ีดีท่ีสดุท่ีมีเพลงกว่า 25 ล้านเพลงทัว่โลก และในปี 2556 นี ้
บริษัทได้มีสว่นร่วมในการเปล่ียนแปลงจากเศรษฐกิจดัง้เดิมสูเ่ศรษฐกิจดิจิตอลสําหรับอตุสาหกรรมโทรทศัน์ ภาพยนตร์ และสิ่งพิมพ์
ด้วยการเปิดตวั 2 แอพพลิเคชัน่ของดีแทค Watchever และ Readever นอกจากนี ้บริษัทยงัเลง็เหน็ความสําคญัของการพฒันาและ
สร้างชมุชนผู้สร้างแอพพลิเคชัน่ระดบัท้องถ่ิน บริษัทจึงจดัให้มีการแข่งขนัภายใต้ช่ือ “ดีแทค แอคเซลเลอเรท” เพ่ือพฒันาผู้สร้าง
แอพพลิเคชัน่คนไทยให้มีโอกาสเติบโตไปสูร่ะดบัโลก 

(6) กิจกรรมการให้ความรู้และกิจกรรมด้านการตลาด 

ปี 2556 เป็นปีแหง่การเปลี่ยนแปลงในด้านการตลาด ผู้ ให้บริการทกุรายได้เร่ิมเปิดให้บริการ 3G บนคลื่นความถ่ี 2.1 กิกะเฮิร์ตซ์ ซึง่
ถือว่าเป็นเหตกุารณ์สําคญัแห่งปี บจก. ดีแทค ไตรเน็ต แสดงถึงจดุแข็งในการรวม 3 โครงข่าย (2G บนคลื่นความถ่ี 1800 เม
กะเฮิร์ตซ์ 3G บนคลื่นความถ่ี 850 เมกะเฮิร์ตซ์ และ 3G บนคลื่นความถ่ี 2.1 กิกะเฮิร์ตซ์) ท่ีทําให้บริษัทสามารถให้บริการได้อย่าง
เป็นเลิศ บริษัทได้ดําเนินกลยทุธ์สําหรับบริการด้านข้อมลูเพ่ือขบัเคลื่อนการเติบโตตลอดทัง้ปี ในปีนี ้บริษัทได้เพ่ิมความแข็งแกร่ง
ด้วยเคร่ืองสมาร์ทโฟน การตัง้ราคา และการนําเสนอเนือ้หา เพ่ือกระตุ้นการปรับเปลี่ยนจากเสียงสู่ข้อมลู บริษัทได้เปิดตวัโทรศพัท์
ดีแทคไตรเน็ตเป็นครัง้แรก นําพาอุตสาหกรรมด้วยการตัง้ราคาสมาร์ทโฟนแนวใหม่และการนําเสนอเนือ้หาด้านบันเทิงผ่าน
แอพพลิเคชัน่ต่าง ๆ อาทิเช่น ด้านดนตรีกบัแอพพลิเคชัน่ Deezer ด้านวิดีโอกบัแอพพลิเคชัน่ Watchever และด้านหนงัสือกบั
แอพพลิเคชัน่ Readever บริษัทจะยงัคงสร้างทัง้เนือ้หาและเศรษฐกิจดิจิตอลอย่างต่อเน่ืองอนัเป็นส่วนหนึ่งของกลยทุธ์ของบริษัท 
ในการใช้โครงข่าย 3G ใหม่ ตลาดได้เคลื่อนสู่การแข่งขนัท่ีมีแรงกดดนัทางด้านราคาเพ่ิมขึน้ บริษัทต้องต่อสู้ เพ่ือรักษาพืน้ท่ีในทกุ ๆ 
ด้าน บริษัทคาดวา่แรงกดดนัทางด้านราคานีจ้ะยงัคงมีตอ่เน่ืองในปี 2557 หรืออย่างน้อยในช่วงคร่ึงปีแรกของปี 2557 

(ง) บริการระหว่างประเทศ 

บริการระหวา่งประเทศ ได้แก่ บริการโทรศพัท์ระหวา่งประเทศ (IDD) ท่ีให้ลกูค้าของบริษัทสามารถโทรออกต่างประเทศโดยตรงผ่าน
โทรศพัท์เคลื่อนท่ี และบริการข้ามแดนอัตโนมติั (International Roaming) ซึ่งให้บริการแก่ลกูค้าของบริษัทเม่ือเดินทางไป
ตา่งประเทศ (Outbound) และแก่ผู้ เดินทางมายงัประเทศไทยและเช่ือมโยงโครงข่ายกบับริษัท (Inbound) 

ในเดือนกมุภาพนัธ์ 2550 บจก. ดีแทค ไตรเน็ต ซึง่เป็นบริษัทย่อยของบริษัทได้รับใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมในการ
ให้บริการโทรศพัท์ทางไกลระหว่างประเทศจาก กทช. ปัจจบุนั บจก. ดีแทค ไตรเน็ต ได้เปิดให้บริการโทรศพัท์ระหว่างประเทศผ่าน
รหสั “004” เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว นอกจากนี ้ลกูค้าของบริษัทยงัสามารถเลือกโทรออกไปยงัต่างประเทศผ่านโครงข่ายของ กสท “001 
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และ 009” หรือทีโอที “007 และ 008” ซึง่ค่าใช้บริการจะถกูรวมไว้ในใบเรียกเก็บค่าบริการของลกูค้าระบบรายเดือน  ส่วนลกูค้า
ระบบเติมเงินจะมีการตดัยอดคา่ใช้บริการโดยอตัโนมติั 

สําหรับบริการข้ามแดนอตัโนมติั ลกูค้าของบริษัททัง้ในระบบรายเดือนและระบบเติมเงินเม่ือเดินทางไปต่างประเทศจะสามารถใช้
โทรศัพท์เคลื่อนท่ีผ่านเครือข่ายผู้ ร่วมให้บริการโทรศัพท์ในต่างประเทศทัง้บริการเสียง บริการเสริม และบริการรับส่งข้อมูล 
ครอบคลมุพืน้ท่ีให้บริการกว่า 160 ประเทศทัว่โลก นอกจากนี ้บริษัทยงัให้บริการแพ็คเกจ Daily Data Roaming ให้ลกูค้าได้ใช้
บริการข้อมลูในตา่งประเทศใน 50 ประเทศยอดฮิตทัว่โลก ทัง้ในยโุรป อเมริกา เอเชีย ออสเตรเลีย ตะวนัออกกลาง และแอฟริกา เพ่ือ
ตอบสนองรูปแบบการใช้งานด้านข้อมลูของลกูค้าสมาร์ทโฟน โดยมีจํานวนวนัให้เลือกใช้ได้ตามความต้องการ คือ แพ็คเกจแบบ 1 
วนั 3 วนั และ 7 วนั มีบริการ SMS Roaming ให้ลกูค้าสามารถส่งข้อความข้ามแดนในอตัราเดียวจากต่างประเทศ และเพ่ิมบริการ 
WiFi Roaming ท่ีรองรับการใช้งานอินเทอร์เน็ตแบบไม่จํากดัในต่างประเทศกว่า 7 แสนจดุ อาทิ สนามบิน โรงแรม ร้านค้า และ
ศนูย์การค้าชัน้นําตา่ง ๆ ใน 117 ประเทศทัว่โลก 

รายได้จากการให้บริการข้ามแดนอตัโนมติัสําหรับลกูค้าท่ีเดินทางออกนอกประเทศและผู้ เดินทางมายงัประเทศไทยนบัเป็นหนึ่งใน
บริการท่ีบริษัทให้ความสําคญั ทัง้นี ้ปัจจยัหลกัท่ีมีผลกระทบต่อการเติบโตของรายได้บริการข้ามแดนอตัโนมติัคือการขยายตวัของ
ธรุกิจทอ่งเท่ียวประกอบกบัสภาพเศรษฐกิจและสถานการณ์ทางการเมืองโดยรวมของประเทศ 

ในปี 2556 รายได้จากบริการข้ามแดนอตัโนมติัลดลงร้อยละ 8.0 จากปีก่อน มาอยู่ท่ี 2.1 พนัล้านบาท อนัเน่ืองมาจากปัญหาความ
ไม่แน่นอนทางการเมืองส่งผลให้ธุรกิจท่องเท่ียวซบเซา โดยเฉพาะในส่วนของลกูค้าต่างประเทศท่ีเดินทางเข้ามาใช้งานในประเทศ
ไทย 

  สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 

  2554 2555 2556 

รายได้จากการให้บริการข้ามแดนอตัโนมติั (ล้านบาท)  2,106 2,285 2,102 
รายได้จากการให้บริการข้ามแดนอตัโนมติั คิดเป็นร้อยละของรายได้รวม
จากการให้บริการ 

 2.9 2.9 2.6 

(จ) การให้บริการอนิเทอร์เน็ต 

บจก. ดีแทค ไตรเน็ต ได้รับอนญุาตให้ประกอบกิจการให้บริการอินเทอร์เน็ตจาก กทช. และได้เร่ิมให้บริการอินเทอร์เน็ตในรูปแบบ
ของการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสงูแบบ Dedicated Broadband Internet Access แก่กลุ่มลกูค้าประเภทองค์กร ตัง้แต่วนัท่ี 
1 ตลุาคม 2552 ด้วยการเช่ือมตอ่วงจรเฉพาะลกูค้าแตล่ะราย (Dedicated Access) ผ่านโครงข่ายวงจรเช่า (Ethernet) 

ในการให้บริการอินเทอร์เน็ตของ บจก. ดีแทค ไตรเน็ต นัน้ บจก. ดีแทค ไตรเน็ต ได้เช่ือมต่อตรงกบั Internet Gateway ของผู้
ให้บริการ Internet Gateway รายใหญ่ของประเทศไทย รวมทัง้เช่ือมตอ่ตรงกบั International Internet Gateway และผู้ให้บริการ IP 
Transit ชัน้นําในตา่งประเทศ เพ่ือให้ผู้ ใช้บริการของ บจก. ดีแทค ไตรเน็ต สามารถรับ-ส่งข้อมลูอินเทอร์เน็ตทัง้ในประเทศ และไปยงั
ประเทศปลายทางต่าง ๆ ทัว่โลก ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว พร้อมกนันี ้บจก. ดีแทค ไตรเน็ต ยงัได้นําเสนอบริการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (ICT) ให้กบัผู้ ใช้บริการควบคูไ่ปด้วย ดงันี ้

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

- บริการด้านอีเมลเพ่ือติดตอ่ธรุกิจ (Business Email Solution) 

- บริการเพ่ือการจัดเก็บข้อมูลการใช้งานอินเทอร์เน็ตเพ่ือรองรับการปฏิบัติตามพระราชบญัญัติว่าด้วยการกระทําความผิด
เก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 (Log Management Solution) 

- บริการปิดกัน้เวบ็ไซต์ท่ีไมเ่หมาะสม (Web blocking/ URL Filtering Solution) เป็นต้น 
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(ฉ) ลูกค้ากลุ่มองค์กรธุรกจิ 

ลกูค้าในกลุ่มองค์กรธุรกิจประกอบด้วยลกูค้าองค์กรท่ีเป็นนิติบุคคลทัง้กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่และกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม (SMEs) ซึง่ครอบคลมุธรุกิจในหลากหลายอตุสาหกรรม เช่น การธนาคารและการเงิน (Banking and Finance) ธุรกิจการผลิต 
(Manufacturing) ธุรกิจค้าส่งและค้าปลีก (Wholesale and Retail) การค้าและบริการ (Services) ธุรกิจก่อสร้างและ
อสงัหาริมทรัพย์ (Construction and Property) ธุรกิจเทคโนโลยีและโซลชูัน่พาร์ทเนอร์ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานราชการ (State 
Enterprise and Government)  

บริษัทมุ่งเน้นให้มีการพฒันาและนําเสนอบริการและโซลชูัน่แก่ลกูค้ากลุ่มองค์กรธุรกิจอย่างต่อเน่ือง ด้วยความหลากหลายและ
เหมาะสมของบริการและโซลชูัน่สําหรับแต่ละประเภทของอตุสาหกรรม เพ่ือช่วยเพ่ิมศกัยภาพในการแข่งขนัทางธุรกิจขององค์กรใน
แตล่ะภาคอตุสาหกรรม เพ่ือให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ิมมากขึน้ โดยปัจจบุนั บริษัทได้นําเสนอบริการและโซลชูัน่เพ่ิมเติม
สําหรับลกูค้าธรุกิจ เพ่ือรองรับความต้องการของลกูค้าท่ีหลากหลายมากขึน้ดงันี ้

 Corporate Prepaid บริการที่ช่วยลกูค้ากลุม่องค์กรธรุกิจบริหารงบประมาณคา่โทรศพัท์ได้เต็มประสิทธิภาพสําหรับค่าโทรของ
พนักงานในแต่ละเดือน โดยลูกค้าสามารถจัดสรรค่าโทรให้พนกังานได้อย่างเหมาะสม พนักงานสามารถเลือกใช้โปรโมชั่น 
ต่าง ๆ จากบริษัทหรือแฮปปีท่ี้ลงตวักบัการใช้งานของแต่ละคนและสามารถเปลี่ยนแปลงได้ เม่ือพนกังานใช้ค่าโทรท่ีลกูค้า
จดัสรรให้หมดแล้วก็สามารถเติมเงินได้เองด้วยบตัรเติมเงินหรือผ่านช่องทางอ่ืน ๆ ท่ีบริษัทจดัให้ รวมถึงปรับเพ่ิมหรือลดค่าโทร
ให้กบัพนกังานได้ทกุเวลาตามความต้องการ 

 Vehicle Monitoring System บริการที่ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานระบบขนส่งอย่างเต็มประสิทธิภาพตาม
กําหนดการและแผนท่ีวางไว้ เพียงใช้ Data SIM ของบริษัทลกูค้าสามารถติดตามสถานะการปฏิบติังานท่ีแท้จริงของทัง้
ยานพาหนะและพนกังานผู้ขบัข่ีได้แบบ Real Time ด้วยเครือข่ายส่งข้อมลูความเร็วสงู 3G/EDGE ของบริษัทท่ีครอบคลมุพืน้ท่ี
ให้บริการทัว่ประเทศ 

 Withholding Tax Calculation Service บริการที่ช่วยจดัการการคํานวณภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายโดยอตัโนมติั พร้อมแสดงยอดในใบ
แจ้งคา่ใช้บริการทกุรอบชําระเงินอย่างแมน่ยํา โดยไมต้่องสมคัรหรือเสียคา่ใช้จ่ายใด ๆ เพ่ิมเติม 

นอกจากนี ้บริษัทยงัมุ่งเน้นให้ความสําคญัในเร่ืองการให้บริการต่อลกูค้ากลุ่มองค์กรธุรกิจอย่างต่อเน่ือง โดยแต่ละองค์กรจะได้รับ
การบริการหลงัการขายจากทีมงานท่ีจัดสรรมาดแูลโดยเฉพาะ รวมถึงได้รับสิทธิพิเศษและกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีจดัขึน้ให้โดยเฉพาะ
สําหรับลกูค้ากลุม่องค์กรธรุกิจ 

(ช) การให้บริการลูกค้า  

การให้บริการแก่ลกูค้าของบริษัทเป็นปัจจยัสําคญัประการหนึ่งท่ีทําให้บริษัทแตกต่างจากคู่แข่งขนั ดงันัน้ ปรัชญาองค์กรของบริษัท
จึงเน้นในเร่ืองการให้บริการท่ีเป็นมิตร ดแูลใส่ใจ และให้บริการสอดคล้องกบัความต้องการของลกูค้า ซึ่งเป็นการตอกยํา้ถึงความ
ตัง้ใจของบริษัทท่ีจะให้บริการอนัเป็นเลิศและมอบประสบการณ์ท่ีดีท่ีสดุแก่ลกูค้า โดยบริษัทมุ่งพฒันาการให้บริการแก่ลกูค้าผ่าน
ช่องทางตา่ง ๆ อย่างตอ่เน่ือง ดงันี ้

(1) Call Center 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษัทมี Call Center 3 แห่ง ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จงัหวดัปทมุธานี และจงัหวดัเชียงใหม่ โดยมี
พนกังานให้บริการลกูค้าทางโทรศพัท์ประมาณ 1,200 คน ซึง่ทําหน้าท่ีให้คําแนะนําการใช้บริการใหม่ ๆ ตอบข้อซกัถามและแก้ไข
ปัญหาการใช้บริการ เปลี่ยนแปลงประเภทการใช้บริการ ให้ข้อมลูเก่ียวกับค่าใช้บริการ รับแจ้งปัญหาการใช้บริการโครงข่ายและ
ปัญหาอ่ืน ๆ รวมทัง้รับแจ้งเหตฉุกุเฉินต่าง ๆ จากลกูค้า โดยสามารถให้บริการทัง้ในภาษาไทย ภาษาองักฤษ ภาษายาวี ภาษาจีน 
ภาษาพมา่ ภาษาลาว และภาษาญ่ีปุ่ น และในอนาคตจะเปิดให้บริการภาษาอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมอีก 

ลกูค้าสามารถติดต่อ Call Center ท่ีหมายเลข 1678 ได้ทัง้จากโทรศพัท์เคลื่อนท่ีและโทรศพัท์พืน้ฐานตลอด 24 ชัว่โมง ทกุวนัไม่มี
วนัหยดุ รวมทัง้สามารถติดตอ่ผ่านเวบ็ไซต์ของบริษัท แชตแบบออนไลน์หรือทางอีเมล์ได้เช่นกนั 
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บริษัทตระหนกัถึงความสําคญัอย่างย่ิงตอ่เป้าหมายการให้บริการที่ดีเย่ียมแก่ลกูค้าจงึได้นํากลยทุธ์การให้บริการลกูค้าเป็นกลุ่มย่อย
มาปรับใช้ โดยจดัแบ่งพนกังานให้บริการออกเป็นกลุ่มเพ่ือให้บริการและสร้างความสมัพนัธ์กบัลกูค้าในแต่ละกลุ่มและรองรับความ
ต้องการของลกูค้าได้ตรงจดุมากย่ิงขึน้ อาทิ ลกูค้าระบบรายเดือน ลกูค้าระบบเติมเงิน ลกูค้าวยัรุ่นท่ีสนใจบริการเสริมต่าง ๆ ลกูค้า 
SMEs และลกูค้ากลุ่มองค์กรธุรกิจอ่ืน ๆ นอกจากนี ้บริษัทยงัได้จดัทีมงานเฉพาะเพ่ือดแูลกลุ่มลกูค้าท่ีใช้บริการรับส่งข้อมลูบน
คอมพิวเตอร์ผ่านระบบ 3G และ EDGE เพ่ือให้คําแนะนําหรือแก้ไขปัญหาให้แก่ลกูค้า รวมทัง้ทีมงานรับแจ้งเหตฉุกุเฉินเพ่ือให้
บริการแจ้งเลขหมายโทรศพัท์ของหน่วยงานราชการ โรงพยาบาลตา่ง ๆ หรือช่วยเหลือในการประสานงานให้แก่ลกูค้า 

สําหรับการสนบัสนนุการให้บริการข้อมลูต่าง ๆ นัน้ บริษัทได้พฒันาระบบให้บริการ Terminal Management เพ่ือให้พนกังานทราบ
ว่าผู้ ใช้บริการใช้โทรศพัท์เคลื่อนท่ีรุ่นใดและสามารถช่วยเหลือผู้ ใช้บริการในการตัง้ค่าโทรศพัท์เพ่ือใช้งานบริการ MMS 3G หรือ 
EDGE ได้อย่างรวดเร็วและสะดวกมากขึน้ 

นอกจากนี ้บริษัทยงัได้พฒันาระบบโทรศพัท์อตัโนมติั (Interactive Voice Response System) ซึง่จะทําให้ผู้ ใช้บริการที่ติดต่อมายงั 
Call Center สามารถทํารายการบางประเภทได้ด้วยตนเองจากระบบอตัโนมติัท่ีได้ตัง้ไว้โดยไม่ต้องผ่านพนกังาน เช่น การตัง้ค่า
โทรศพัท์เพ่ือใช้บริการ 3G หรือ EDGE และการสมคัรบริการเสริมต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง นอกจากนี ้บริษัทยงัมีบริการสํารวจความพงึ
พอใจของลกูค้า (Post Call Satisfaction Survey) และการแจ้งข้อมลูระหว่างลกูค้ารอสายพนกังาน (Message on Hold) เพ่ือเพ่ิม
ความสะดวกให้กบัลกูค้าในการใช้บริการ Call Center มากย่ิงขึน้ ทัง้นี ้บริษัทยงัอยู่ระหวา่งการพฒันาบริการใหม ่ๆ เพ่ิมขึน้อีกอย่าง
ตอ่เน่ือง ซึง่จะเน้นการให้บริการที่ทําให้ลกูค้าใช้บริการได้อย่างสะดวกและมีคณุภาพมากย่ิงขึน้ 

(2) สํานกังานบริการ (Service Hall) 

บริษัทนํากลยทุธ์ลกูค้าเป็นศนูย์กลาง (Customer Centricity) สร้างแนวคิดศนูย์บริการรูปแบบใหม่ ปรับมาตรฐานทกุร้านให้สร้าง
ประสบการณ์ท่ีดีกบัลกูค้าอย่างเท่าเทียมกนั ศนูย์บริการดีแทคได้ปรับเปลี่ยนและลงทนุครัง้ใหญ่โดยนําความต้องการของลกูค้า
กลุ่มเป้าหมายมาเป็นโจทย์ในการออกแบบบริการต่าง ๆ ตามแนวคิด Customer Centricity แนวคิดใหม่ท่ีมีคณุภาพเป็นมาตรฐาน
เดียวกนั ซึง่สดุท้ายบริษัทได้จดัรูปแบบร้านเป็น 3 รูปแบบคือ ดีแทคฮอลล์ ดีแทคเซน็เตอร์ และดีแทคเอ็กซ์เพรส 

วิธีการหลกั ๆ ท่ีบริษัทใช้ในการนําเสนอสินค้าและบริการของทกุร้านให้เป็นแบบเดียวกนัมี 2 วิธีการคือ การขายและบริการแบบครบ
วงจร (Sales & Service Integration) ซึง่มีมมุท่ีลกูค้าจะได้ทดลองใช้งานและเลือกซือ้สมาร์ทโฟนและอปุกรณ์ต่าง ๆ มีบริการ
แนะนําการใช้งานเคร่ืองและเลือกแพ็กเกจที่เหมาะสม บริการหลงัการขายรวมถึงบริการพืน้ฐานต่าง ๆ และการจดัข้อเสนอตาม
ความต้องการของลกูค้าแตล่ะกลุม่ท่ีมาใช้บริการภายในศนูย์บริการ (Segmentation) ซึง่ให้บริการโดยพนกังานท่ีได้รับการอบรมให้
มีความรู้ท่ีจะสามารถแนะนําการใช้งานและเลือกแพก็เกจท่ีเหมาะสมได้ 

สําหรับลกูค้าท่ีต้องการใช้เวลาพิจารณาด้วยตวัเอง บริษัทเพ่ิมเติมมมุบริการแบบ DIY (Do It Yourself) ในร้านระดบัดีแทคฮอลล์ท่ี
จะให้ลูกค้าได้เลือกชมมือถือ แท็บเล็ต โปรโมชั่นข้อเสนอพิเศษและเลือกแพ็กเกจหรือบริการเสริมตามความต้องการ นับเป็น
เคร่ืองมือช่วยตดัสินใจให้กบัลกูค้าก่อนท่ีจะเลือกใช้งานจริง 

ศนูย์บริการดีแทครูปแบบใหมเ่ปิดตวัสาขาแรกกรกฎาคม 2555 เป็นต้นแบบการให้บริการครบวงจรทัง้การขายและบริการ พร้อมจดั
ข้อเสนอให้ตรงใจลูกค้าแต่ละกลุ่ม ซึ่งวางแผนจะเปิดให้บริการลูกค้าครบ 300 สาขาภายในปี 2557 นี ้ด้วยแนวคิดศูนย์บริการ
รูปแบบใหม่นี ้ลกูค้าจะได้รับประโยชน์และความสะดวกในการใช้บริการอย่างครบวงจรในลกัษณะ One Stop Service ได้รับความ
สบายใจจากการให้คําแนะนําปรึกษา จําหน่าย และบริการหลงัการขายท่ีต่อเน่ืองเป็นระบบเดียวกนัในรูปแบบ Sales & Service 
Integration มีประสบการณ์ท่ีดีมากย่ิงขึน้ (Better Experience) จากบรรยากาศและระบบบริการท่ีพฒันาเพ่ือให้มีประสิทธิภาพ
ตอบรับกบัความต้องการลกูค้าอย่างแท้จริง รวมทัง้ได้รับข้อมลูในการช่วยตดัสินใจจากการจดัข้อเสนอท่ีแบง่ตามลกัษณะการใช้งาน
ในกลุม่ (Segment) ตา่ง ๆ เหนือสิ่งอ่ืนใด รูปแบบใหมข่องศนูย์บริการนีจ้ะก่อให้เกิดความรู้สกึและความผกูพนัท่ีดีระหว่างบริษัทกบั
ลกูค้า และสร้างความแตกตา่งทางธรุกิจในระยะยาวด้วย 
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บริการตา่ง ๆ ท่ีสํานกังานบริการจดัเตรียมไว้สําหรับลกูค้า อาทิ 

 บริการครบครัน ณ จดุเดียวหรือ One-Stop Service ซึ่งลกูค้าสามารถทํารายการต่าง ๆ เช่น เปิดใช้บริการ ชําระค่าบริการ 
เปลี่ยนโปรโมชัน่ เปิดหรือระงบัการโทรศพัท์ทางไกลระหว่างประเทศ เปลี่ยนช่ือผู้จดทะเบียนใช้บริการ โอนเลขหมาย ขอซิม
การ์ดใหม ่สมคัรบริการเสริม และกิจกรรมสร้างความสมัพนัธ์กบัลกูค้า เป็นต้น 

 ‘Segment Wall’ เพ่ือแสดงเคร่ืองโทรศพัท์และแพก็เกจตา่ง ๆ ท่ีเหมาะสมกบักลุม่ลกูค้าแตล่ะกลุม่ 

 มุมให้บริการเสริม เป็นจุดนําเสนอบริการเสริมใหม่ ๆ ให้ลูกค้าได้รับทราบและทดลองใช้ด้วยตนเอง รวมทัง้บริการตัง้ค่า
โทรศพัท์เพ่ือใช้บริการ MMS 3G หรือ EDGE บริการพิมพ์ภาพ ซึง่ลกูค้าสามารถพิมพ์ภาพจากเคร่ืองโทรศพัท์ได้ด้วยตนเอง 

 มมุบริการตนเอง ซึ่งลกูค้าสามารถดขู้อมลูหรือทํารายการต่าง ๆ ทางอินเทอร์เน็ตหรือผ่านคอมพิวเตอร์ออนไลน์ได้ด้วยตนเอง 
นอกจากนี ้ยงัมีกล้องเว็บแคมเพ่ือให้บริการโทรศพัท์ติดต่อกบัเจ้าหน้าท่ีผู้ ให้บริการผ่านวีดีทศัน์บริการ Queue Plus ซึง่บริษัท
จดัทําขึน้เพ่ือจดัลําดบัการให้บริการและเพ่ือให้บริการได้ตรงตามความประสงค์ของลกูค้าแตล่ะกลุม่ 

อีกทัง้เพ่ือสามารถให้บริการลกูค้าและตอบสนองความต้องการของลกูค้า ตามแนวคิด “Loved by Customers” และ “Customer 
Centricity” ให้ลกูค้าเป็นศนูย์กลาง บริษัทได้ผลกัดนัโครงการ Closed Feedback Loop (“CFL”) ซึง่เป็นกระบวนการและเคร่ืองมือ
รูปแบบใหม่ให้เกิดขึน้ โดยใช้ NPS หรือ Net Promoter Score เป็นตวัวดัค่าแนวโน้มท่ีลกูค้าอยากจะแนะนําบริษัทให้กบัเพ่ือนหรือ
คนรอบข้าง ช่วยให้บริษัทเข้าใจถึงความต้องการของลกูค้าได้อย่างแท้จริง 

ปัจจบุนันี ้บริษัทได้นํา CFL มาพฒันาการให้บริการและวิธีการทํางานของพนกังาน Call Center และดีแทคฮอลล์ ทัว่ประเทศ และ
บริษัทเช่ือมัน่ว่า ด้วย CFL นีจ้ะช่วยทําให้ลกูค้ารักและรู้สึกผูกพนักบับริษัทมากย่ิงขึน้ จนทําให้ลกูค้าแนะนําให้คนรอบข้างมาใช้
บริษัท ซึ่งกระบวนการนีจ้ะเป็นวิธีท่ีช่วยส่งเสริมให้เกิดการรับฟังปัญหา แก้ไขปัญหา และติดตามผล โดยจะมีการส่งต่อข้อมลูและ
ความคิดเห็นต่าง ๆ ของลกูค้าไปยงัหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และนําปัญหามาวิเคราะห์หาสาเหตท่ีุแท้จริง พร้อมทัง้หาแนวทางการ
แก้ไขอย่างเป็นระบบ ซึง่จะทําให้บริษัทสามารถเข้าใจและดแูลลกูค้าของบริษัทได้อย่างครบวงจรมากท่ีสดุ   

(3) กลยทุธ์การบริหารงานลกูค้าสมัพนัธ์ (CRM) 

เน่ืองจากปัจจบุนัอตัราสว่นผู้ใช้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีตอ่ประชากรรวมอยู่ในระดบัสงูมาก การบริหารความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัลกูค้าจึง
มีบทบาทสําคัญมากขึน้ โดยบริษัทมุ่งเน้นกิจกรรมเพ่ือรักษาฐานลูกค้าท่ีมีคุณภาพเพ่ิมมากขึน้ นอกเหนือไปจากการนําเสนอ
โปรโมชัน่จงูใจและแคมเปญทางการตลาดต่าง ๆ แล้ว บริษัทได้คิดค้นแนวทางใหม่ ๆ ในการทํางานท่ีจะมุ่งไปสู่การปฏิบติังานท่ีดี
เลิศ (Operational Excellence) เพ่ือสร้างความพอใจสงูสดุแก่ลกูค้า 

ในปี 2552 บริษัทได้นําระบบปฏิบติัการเครือข่ายรูปแบบใหม ่หรือ dsmart เข้ามาใช้ในองค์กรซึง่เป็นระบบเฝ้าระวงั จดัการเครือข่าย 
และดแูลด้านการให้บริการแก่ลกูค้าอย่างครบวงจรจากจดุเดียว โดยเพ่ิมขีดความสามารถในการตรวจสอบหาที่มาของปัญหาและ
แก้ไขได้รวดเร็วมากขึน้ รวมทัง้ช่วยป้องกนัข้อผิดพลาดที่เกิดขึน้ภายในระบบอย่างทนัท่วงทีก่อนท่ีจะเกิดผลกระทบกับการใช้งาน
ของลกูค้า การลงทนุครัง้นี ้บริษัทถือเป็นส่วนสําคญัต่อเป้าหมายในการให้บริการที่ดีเลิศรวมทัง้เป็นการสร้างประสบการณ์ท่ีดีต่อ
ลกูค้าในระยะยาว 

บริการใจดีก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางในการรักษาฐานลูกค้าท่ีสําคญั รวมทัง้ช่วยเสริมสร้างภาพลกัษณ์ของการเป็นผู้ ให้บริการท่ีเน้น
ความคุ้มคา่และเป็นมิตรกบัลกูค้า บริการใจดีเป็นหวัใจหลกัของแบรนด์ท่ีสะท้อนความเป็นผู้ให้บริการที่ใจดีและเข้าใจความต้องการ
ท่ีแท้จริงของลกูค้า  

อนึ่ง หลงัจากการปรับภาพลกัษณ์ตราสินค้าสําหรับบริการในระบบเติมเงินมาเป็น “แฮปปี”้ ตัง้แต่ปี 2546 บริษัทได้ทยอยเปิดตวั
บริการใจดีออกมาอย่างต่อเน่ือง ได้แก่ “ใจดีให้ยืม” บริการเติมเงินฉกุเฉินเม่ือเงินใกล้หมด “ใจดีแปลให้” บริการแปลภาษาไทย/
องักฤษเพ่ือการสนทนาในชีวิตประจําวนั “ใจดีแจ้งเครือข่าย” บริการเสียงแจ้งให้ลกูค้าทราบหากเลขหมายปลายทางอยู่ในเครือข่าย
ของบริษัท “ใจดีให้โอน” บริการโอนค่าโทรคงเหลือในระบบเติมเงินให้เลขหมายอ่ืนในระบบเติมเงินของบริษัท “ใจดีแจกวนั” บริการ
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เพ่ิมจํานวนวนั “ใจดีฉกุเฉิน” บริการส่งข้อความสัน้ให้หมายเลขปลายทางโทรกลบั ทัง้นี ้บริษัทจะยงัคงพฒันานวตักรรมด้านการ
บริหารงานลกูค้าสมัพนัธ์ เพ่ือรักษาและพฒันาความสมัพนัธ์ท่ีดีกบักลุม่ลกูค้าอย่างตอ่เน่ือง 

(4) การปรับปรุงและพฒันาบคุลากร 

บริษัทมุ่งมัน่ในการรักษามาตรฐานการให้บริการ โดยได้จดัทําระบบติดตามตรวจสอบและทบทวนเพ่ือดแูลมาตรฐานการให้บริการ
ของเจ้าหน้าท่ี Call Center และสํานักงานบริการอย่างต่อเน่ือง รวมทัง้กําหนดดชันีและระดบัค่ามาตรฐานเพ่ือวดัประเมิน
ประสิทธิภาพของเจ้าหน้าท่ีบริการ อาทิ ระยะเวลารอรับบริการเม่ือลกูค้าโทรเข้ามายงั Call Center หรือลกูค้าติดต่อสํานกังาน
บริการ จํานวนครัง้ท่ีโทรมารับบริการ จํานวนสายท่ีรับ ความถกูต้องของข้อมลูท่ีให้กบัลกูค้า การวดัความพึงพอใจของผู้ ใช้บริการ 
เป็นต้น นอกจากนี ้บริษัทยงัได้จดัโครงการฝึกอบรมพนกังานอย่างตอ่เน่ืองเพ่ือรักษาระดบัมาตรฐานการให้บริการไว้ 

2.2.2 การจาํหน่ายและช่องทางการจาํหน่าย 

(ก) กจิกรรมทางการตลาด 

บริษัทใช้ช่ือ “ดีแทค” (dtac) เป็นช่ือทางการค้ามาตัง้แต่ปี 2544 ซึง่กลายเป็นช่ือท่ีได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในประเทศไทย 
บริษัทเป็นผู้ ริเร่ิมนําเสนอนวตักรรมต่าง ๆ ด้านการตลาด รวมถึงการเปิดตวัผลิตภณัฑ์ บริการ และรายการส่งเสริมการขายใหม่ ๆ 
อย่างตอ่เน่ือง กิจกรรมทางการตลาดนบัเป็นกลยทุธ์สําคญัท่ีจะสื่อสารให้ลกูค้ารับทราบและเข้าใจในบริการต่าง ๆ ท่ีบริษัทนําเสนอ
และตระหนักว่าบริษัทเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจและการดําเนินชีวิตของลูกค้า กิจกรรมทางการตลาดนอกเหนือจากการเปิดตัว
ผลิตภณัฑ์แล้วยงัประกอบด้วยกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างฐานะทางการตลาด ภาพลกัษณ์ขององค์กร และกิจกรรมเพ่ือสงัคม นอกจากนี ้
บริษัทยงัทําการสํารวจตลาดอย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้เข้าใจความต้องการของลกูค้า ซึ่งจะช่วยให้การจดัทํากิจกรรมทางการตลาดมี
ประสิทธิภาพและสร้างความพงึพอใจสงูสดุให้แก่ลกูค้าได้มากย่ิงขึน้ 

บริษัทยงัจดักิจกรรมทางการตลาดกบัร้านค้าตวัแทนจําหน่ายและตวัแทนจําหน่ายประจําเขต (Distributor) เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์และ
บริการเพ่ือให้ร้านค้าและตวัแทนจําหน่ายประจําเขตเข้าใจถึงนวตักรรมต่าง ๆ ด้านการบริการ บริการเสริม และกลยทุธ์ด้านราคา 
รวมทัง้การพฒันาโครงข่ายของบริษัท นอกจากนี ้ยงัมีกิจกรรมท่ีตวัแทนของบริษัทไปเย่ียมร้านค้าเพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นและตรวจสอบ
การดําเนินงานและการให้บริการกบัลกูค้าของร้านค้าแตล่ะรายเพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายและมาตรฐานการให้บริการของบริษัท 

(ข) การจดัจาํหน่าย 

การจดัจําหน่ายนบัเป็นเคร่ืองมือและช่องทางท่ีสําคญัในการสนบัสนนุการดําเนินธุรกิจของบริษัทและการขยายเครือข่ายการจัด
จําหน่ายเพ่ือให้ลกูค้าสามารถใช้ผลิตภณัฑ์และบริการของบริษัทได้อย่างแพร่หลายและสะดวกสบายย่ิงขึน้ ขณะเดียวกนัก็เป็นการ
ขยายฐานลกูค้ารายใหม่และรักษากลุ่มลกูค้าปัจจบุนัไว้ ทัง้นี ้การจดัจําหน่ายชดุเลขหมายและบตัรเติมเงินของบริษัทมี 4 ช่องทาง
หลกัคือ  

(1) การจําหน่ายผ่านสํานกังานบริการลกูค้าสาขาย่อย (เดิมคือร้านดีแทค)  

(2) การจําหน่ายผ่านตวัแทนจําหน่ายประจําเขต ซึง่จะเป็นผู้ช่วยกระจายสินค้าให้ร้านค้าตวัแทนจําหน่าย 

(3) การจําหน่ายผ่านร้านค้าปลีกท่ีมีเครือข่าย (Chain Store)  

(4) การจําหน่ายโดยบริษัทไปยงัลกูค้าโดยตรง  

ทัง้นี ้การจําหน่ายในช่องทางท่ี 1-3 จะกระทําผ่านยดีู ซึง่เป็นบริษัทร่วมของบริษัท (โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 25 ของจํานวนหุ้นท่ีได้
จําหน่ายแล้วทัง้หมดของยดีู) ส่วนช่องทางท่ี 4 บริษัทจะทําการจําหน่ายโดยตรงให้กบัลกูค้า  การจดัจําหน่ายสินค้าและบริการของ
บริษัทดงักลา่วอยู่ภายใต้สญัญา Service Level Agreement ท่ียดีูเข้าทํากบับริษัท ซึง่สญัญาดงักลา่วได้กําหนดเง่ือนไขเก่ียวกบัการ
ตัง้ราคาและผลการดําเนินงาน โดยยดีูมีหน้าท่ีให้บริการเก่ียวกบัช่องทางการจดัจําหน่ายชดุเลขหมายและบตัรเติมเงิน ซึง่รวมถึงการ
จดัจําหน่าย การเก็บรักษา การเรียกคืนสินค้า และการประเมินความน่าเช่ือถือของตวัแทนจําหน่ายประจําเขต อย่างไรก็ตาม บริษัท
ยงัคงบริหารงานการจดัจําหน่ายในส่วนท่ีเก่ียวกบัการติดต่อกบัตวัแทนจําหน่ายประจําเขตและร้านค้า เพ่ือดแูลให้ตวัแทนจําหน่าย
ประจําเขตและร้านค้าได้รับสินค้าอย่างเพียงพอและได้รับข้อมลูเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์และบริการใหม ่ๆ ของบริษัทอยู่ตลอดเวลา 
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สาํนักงานบริการลูกค้าสาขาย่อย (dtac Center) 

สํานกังานบริการลกูค้าสาขาย่อย (dtac Center) พฒันามาจากร้านดีแทค (dtac Shop) ท่ีเป็นแฟรนไชส์ โดยเป็นช่องทางในการจดั
จําหน่ายและให้บริการลกูค้าของบริษัท สํานกังานบริการลกูค้าสาขาย่อยนบัเป็นหนึ่งในเครือข่ายร้านค้าปลีกโทรศพัท์เคลื่อนท่ีและ
อุปกรณ์ ซิมการ์ดในระบบรายเดือนและเติมเงิน รวมถึงการให้บริการหลังการขายในด้านอ่ืน ๆ ซึ่งลูกค้าสามารถเลือกซือ้
เคร่ืองโทรศพัท์ ชดุเลขหมาย บตัรเติมเงิน และบริการเติมเงินอิเล็กทรอนิกส์ อปุกรณ์สื่อสารอ่ืน ๆ รวมทัง้รับชําระค่าใช้บริการและ
ให้บริการหลงัการขายแก่ลกูค้า และบางสาขายงัให้บริการซอ่มเคร่ืองโทรศพัท์เคลื่อนท่ีอีกด้วย 

ในปัจจบุนั บริษัทมีระบบตรวจเช็คและตรวจสอบการให้บริการและการดําเนินธรุกิจอย่างเป็นมาตรฐาน โดยจดัตัง้ทีมงานปฏิบติัการ 
กล่าวคือ ผู้ ให้การปรึกษาทางธรุกิจ (Business Consultant) ของบริษัทเข้าไปให้คําปรึกษาถึงการทํางานอย่างเป็นระบบเพ่ือให้เกิด
ความพึงพอใจสงูสดุแก่ลกูค้าในทกุระดบั อีกทัง้ได้เน้นการฝึกอบรมให้แก่พนกังานของร้านแฟรนไชส์ในทกุระดบัเพ่ือให้มีความรู้
ความสามารถในการให้บริการกบัลกูค้าอย่างเป็นมืออาชีพ 

ร้านค้าตวัแทนจาํหน่ายย่อยที่เป็นร้านจาํหน่ายโทรศัพท์ (Telecommunications Dealer) และร้านค้าทั่วไป (Non-
Telecommunications Dealer) 

นอกจากสํานกังานบริการลกูค้าสาขาย่อยแล้ว บริษัทยงัมีเครือข่ายการจดัจําหน่ายสินค้าทัว่ประเทศผ่านตวัแทนจําหน่าย ซึ่งส่วน
ใหญ่เป็นร้านค้าปลีกหรือร้านค้าปลีกท่ีมีเครือข่าย (Chain Stores) ท่ีจําหน่ายสินค้าและบริการด้านโทรศพัท์เคลื่อนท่ีให้แก่ผู้บริโภค
เป็นหลกัหรือในบางกรณีอาจจําหน่ายสินค้าตอ่ให้กบัตวัแทนจําหน่ายรายอ่ืนโดยการจําหน่ายผ่านยดีู 

ร้านค้าทัว่ไป ได้แก่ ร้านค้าปลีกซึ่งจําหน่ายสินค้าต่าง ๆ เช่น ร้านสะดวกซือ้ ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านขายหนังสือ และสถานีบริการ
นํา้มนั เป็นต้น ซึง่ไม่มีธุรกิจหลกัเก่ียวข้องกบัการจําหน่ายเคร่ืองโทรศพัท์หรืออปุกรณ์โทรคมนาคม รวมถึงตวัแทนให้บริการเติมเงิน
แบบอิเล็กทรอนิกส์ “แฮปปีอ้อนไลน์” ซึ่งปัจจุบนับริษัทได้ขยายช่องทางจําหน่ายผ่านร้านค้าทัว่ไปและตวัแทนจําหน่ายแฮปปี้
ออนไลน์ครอบคลมุพืน้ท่ีทัว่ประเทศ 

2.2.3 การพฒันาด้านโครงข่าย 

ข้อมลูเก่ียวกบัสถานีโครงข่าย GSM มีดงันี ้

  สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 

  2554 2555 2556 

จํานวนสถานีฐาน (แห่ง)     
จํานวนสถานีฐานของ 2G-1800 เมกะเฮิร์ตซ์  10,488 10,713 10,779 
จํานวนสถานีฐานของ 3G-850 เมกะเฮิร์ตซ์  1,150 4,867 5,190 

จํานวนสถานีฐานของ 3G-2.1 กิกะเฮิร์ตซ์    5,900 

ณ สิน้ปี 2556 บริษัทมีจํานวนสถานีฐานทัง้หมด 21,869  สถานีทัว่ประเทศ เพ่ิมขึน้จากการขยายโครงข่าย 3G บนคลื่นความถ่ีย่าน 
2.1 กิกะเฮิร์ตซ์ เพ่ือตอบสนองความต้องการใช้งานด้านข้อมลูความเร็วสงู ซึ่งในปัจจุบนับริการ 3G บนคลื่นความถ่ีย่าน 2.1 กิ
กะเฮิร์ตซ์ มีพืน้ท่ีให้บริการใน 77 จงัหวดัทัว่ประเทศ ครอบคลมุพืน้ท่ีให้บริการมากกว่าร้อยละ 55 ของจํานวนประชากรทัง้หมด 
บริษัทยงัคงเดินหน้าขยายโครงข่าย 3G บนคล่ืนความถ่ีย่าน 2.1 กิกะเฮิร์ตซ์ พร้อมตัง้เป้าหมายท่ีจะดําเนินการติดตัง้สถานีฐานของ 
3G บนคลื่นความถ่ีย่าน 2.1 กิกะเฮิร์ตซ์ ควบคูไ่ปกบัสถานีฐานเดิมทัง้หมดให้แล้วเสร็จภายในคร่ึงปีแรกของปี 2557 

2.3 การตลาดและการแข่งขัน 

2.3.1 ตลาดการให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่ 
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ในปัจจบุนัตลาดการให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีมีผู้ประกอบการหลกั 3 ราย ได้แก่ เอไอเอส (รวมดีพีซี ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของเอไอ
เอส) ทรูมฟู และบริษัท โดยบริษัทให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีภายใต้ช่ือทางการค้า “ดีแทค” (dtac) ตัง้แต่ปี 2544 ด้วยนโยบายการ
นําเสนอนวตักรรมด้านผลิตภณัฑ์และบริการที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ 

ในการให้บริการด้านโทรคมนาคมในประเทศไทยนัน้ ผู้ประกอบการเอกชนมีส่วนร่วมในการให้บริการด้านการสื่อสาร โดยเป็นการ
ให้บริการภายใต้สญัญาร่วมการงานกบัรัฐวิสาหกิจสองแหง่ ซึง่ปัจจบุนัได้แปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชนจํากดัแล้ว ได้แก่ ทีโอที (เดิม
คือ องค์การโทรศพัท์แห่งประเทศไทย) และ กสท (เดิมคือ การสื่อสารแห่งประเทศไทย) ทัง้นี ้ได้มีการเข้าทําสญัญาร่วมการงาน
ในช่วงหลงัปี 2533 เพ่ือให้รัฐวิสาหกิจทัง้สองแห่งนัน้สามารถตอบสนองต่อความต้องการด้านโทรคมนาคมและการให้บริการด้าน
การสื่อสารไร้สายท่ีเพ่ิมขึน้ในประเทศได้ 

ในลกัษณะการดําเนินการแบบ “สร้าง-โอน-ดําเนินการ” (Build-Transfer-Operate) นัน้ ผู้ประกอบการเอกชนในฐานะผู้ รับสมัปทาน
จะเป็นผู้ลงทนุสร้างโครงข่ายพร้อมกับโอนกรรมสิทธิในอปุกรณ์โครงข่ายเหล่านัน้ให้แก่หน่วยงานเจ้าของสมัปทาน โดยหน่วยงาน
เจ้าของสมัปทานให้สิทธิแก่ผู้ประกอบการเอกชนในการใช้อปุกรณ์โครงข่ายเหล่านัน้ตลอดอายสุญัญาร่วมการงานแต่เพียงผู้ เดียว 
และมีสิทธิดําเนินกิจการให้บริการโทรศพัท์เคลือนท่ีแก่ประชาชนโดยต้องชําระส่วนแบ่งรายได้ให้กบัหน่วยงานเจ้าของสมัปทานเพ่ือ
แลกเปลี่ยนกบัสิทธิในการใช้คลื่นความถ่ีท่ีได้รับการจดัสรร 

บริษัทให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีในประเทศไทยในย่านความถ่ี 800 เมกะเฮิร์ตซ์ และในย่านความถ่ี 1800 เมกะเฮิร์ตซ์ โดยบริษัท
ได้รับสมัปทานจาก กสท ในการให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีเป็นระยะเวลา 27 ปี ภายใต้สญัญาร่วมการงานในรูปแบบของสญัญา 
“สร้าง-โอน-ดําเนินการ” (Build-Transfer-Operate) ซึง่สญัญาร่วมการงานดงักล่าวจะสิน้สดุในปี 2561 และบริษัทต้องชําระส่วน
แบง่รายได้ให้แก่ กสท ตัง้แตปี่ 2534 (โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในข้อ 6.8.1 - รายละเอียดสญัญาร่วมการงานและสญัญา
แก้ไขเพ่ิมเติม) 

อนึง่ ปัจจบุนับริษัทมุง่เน้นเป้าหมายการเติบโตของสว่นแบง่ทางการตลาดของรายได้เพ่ิมมากขึน้ เน่ืองจากจํานวนผู้ ใช้บริการรวมต่อ
ประชากรอยู่ในระดบัสงูจึงทําให้การเติบโตของจํานวนผู้ ใช้บริการรวมลดความสําคญัลงไป ณ สิน้ปี 2556 บริษัทมีส่วนแบ่งทาง
การตลาดของรายได้ประมาณร้อยละ 32.0 โดยแนวโน้มการเพ่ิมขึน้ของสว่นแบง่ทางการตลาดของรายได้เป็นผลมาจากการนําเสนอ
บริการที่มีคณุภาพ ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ 

นอกจากนี ้สมาร์ทโฟนกําลงัได้รับความนิยมและมีอตัราการใช้งานท่ีเติบโตอย่างรวดเร็ว อีกทัง้ราคาเฉล่ียของสมาร์ทโฟนในตลาดมี
อตัราท่ีลดลง ทําให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสมาร์ทโฟนรวมทัง้บริการอินเทอร์เน็ตผ่านสมาร์ทโฟนได้ง่ายมากย่ิงขึน้ ส่งผลให้ปริมาณ
การใช้งานและรายได้จากการให้บริการด้านข้อมลูเติมโตขึน้อย่างก้าวกระโดด ซึง่ในปี 2556 นี ้บจก. ดีแทค ไตรเน็ต ได้เปิดให้บริการ
โทรศพัท์เคลื่อนท่ีบนคลื่นความถ่ีย่าน 2.1 กิกะเฮิร์ตซ์ ซึง่เป็นคลื่นความถ่ีมาตรฐานสําหรับการให้บริการ HSPA ซึง่นอกจากจะเป็น
การส่งเสริมให้กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการให้บริการด้านข้อมลูมาย่ิงขึน้แล้ว ยงัจะช่วยส่งเสริมธุรกิจการขายเคร่ืองสมาร์ทโฟนของ
บริษัทให้เพ่ิมมากขึน้ด้วยเช่นกนั 

ในส่วนของจํานวนผู้ ใช้บริการของบริษัท ในปี 2556 บริษัทมีจํานวนผู้ ใช้บริการเพ่ิมขึน้สทุธิอยู่ท่ี 1,623,985  ราย และมียอด
ผู้ใช้บริการรวม ทัง้สิน้ 27,942,244 ราย มีสว่นแบง่ทางการตลาดของจํานวนผู้ใช้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีประมาณร้อยละ 30.2 และ
มีสว่นแบง่ทางการตลาดของรายได้จากการให้บริการรวมของบริษัทประมาณร้อยละ 32.0 
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ส่วนแบ่งทางการตลาดของจาํนวนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่และรายได้ของบริษัท 

 

 
หมายเหตุ 

(1) ในเดือนเมษายน 2548 บริษัทได้เปล่ียนนโยบายการตดัเลขหมายออกจากระบบจึงทําให้จํานวนเลขหมายท่ีถกูตดัออกจากระบบสงูกว่า
ปกติและสง่ผลตอ่การคํานวณสว่นแบง่ทางการตลาดในปี 2548 – 2551 

(2) ในปี 2550 บริษัทได้เปล่ียนวิธีนบัจํานวนผู้ ใช้บริการระบบเติมเงินเพ่ือให้สอดคล้องกบัหลกัปฏิบติัท่ีใช้ในต่างประเทศ จากรวมทกุเลข
หมายท่ียงัอยู่ในระยะเวลา 45 วนัหลงัจากสิน้สดุ Validity ตามอายท่ีุกําหนดไว้ของซิมการ์ด เป็นรวมทกุเลขหมายท่ียงั Active อยู่ โดยไม่
รวมเลขหมายท่ีไม่ได้ใช้งานเกิน 90 วนั แม้ว่ายงัคงมี Validity ตามอายท่ีุกําหนดไว้ของซิมการ์ดก็ตาม ซึง่ส่งผลต่อการคํานวณส่วนแบ่ง
ทางการตลาดในปี 2550 เป็นต้นไป 

(3) แหล่งข้อมูลของเอไอเอส ดีพีซี ทรูมูฟ และทรูมูฟ เอช ได้มาจากข้อมูลท่ีเปิดเผยอยู่ในเว็บไซต์ของบริษัทดงักล่าวและข้อมูลจากการ
ประมาณการของบริษัท 

 

สัดส่วนฐานลูกค้าระบบเตมิเงนิและระบบรายเดอืน (ล้านเลขหมาย) 

 

 
หมายเหตุ 

(1) คําจํากดัความของจํานวนผู้ใช้บริการท่ีบริษัทใช้เป็นคําจํากดัความท่ีอ้างอิงกบัหลกัปฏิบติัท่ีใช้ในตา่งประเทศ อนึ่ง ตัง้แต่ปี 2550 บริษัทได้
เปล่ียนคําจํากดัความของจํานวนผู้ ใช้บริการของระบบเติมเงินใหม่เพ่ือให้สะท้อนตวัเลขจํานวนผู้ ใช้บริการท่ีมีการใช้งานจริง จากรวมทกุ
เลขหมายท่ียงัอยู่ในระยะเวลา 45 วนัหลงัจากสิน้สดุ Validity ตามอายท่ีุกําหนดไว้ของซิมการ์ด เป็นรวมทกุเลขหมายท่ียงั Active อยู่ โดย
ไม่รวมเลขหมายท่ีไม่ได้ใช้งานเกิน 90 วนั แม้วา่ยงัคงมี Validity ตามอายท่ีุกําหนดไว้ของซิมการ์ดก็ตาม 
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ตลาดโทรศพัท์เคลื่อนท่ีของประเทศไทยนบัวา่มีการเติบโตอย่างต่อเน่ืองเป็นอย่างมากในช่วง 3-4 ปีท่ีผ่านมา โดยมีอตัราผู้ ใช้บริการ
โทรศพัท์เคลื่อนท่ีตอ่จํานวนประชากร (Penetration Rate) ขยายตวัเพ่ิมขึน้จากประมาณร้อยละ 99 ในปี 2552 เป็นประมาณร้อยละ 
136 ในปี 2556 บริษัทเช่ือว่าตลาดโทรศพัท์เคลื่อนท่ีจะยงัคงขยายตวัต่อไปทัง้ในด้านรายได้และจํานวนผู้ ใช้บริการแต่ในอตัราท่ี
ลดลงจากในอดีตท่ีผ่านมา 

 

Penetration Rate ในประเทศไทย 

 

 
แหล่งข้อมูล ประมาณการของบริษัท 

ในปี 2556 รายได้เฉลี่ยตอ่เลขหมายตอ่เดือน (ARPU) ของลกูค้าบริษัทอยู่ท่ี 245 บาท ปรับตวัลดลงจาก 262  บาทในปี 2555 โดยมี
สาเหตหุลกัจากการปรับลดของอตัราค่าเช่ือมต่อโครงข่ายจาก 1 บาทต่อนาที เป็น 0.45 บาทต่อนาทีตัง้แต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2556  
ประกอบกบัสภาพเศรษฐกิจท่ีซบเซาและการแข่งขนัในตลาดที่สงูขึน้ หากไม่รวมค่าเช่ือมโยงโครงข่าย จะพบว่ารายได้เฉลี่ยต่อเลข
หมายต่อเดือนค่อนข้างทรงตวัอยู่ท่ี 211 บาทในปี 2556 ใกล้เคียงกบัในปี 2555 ท่ี 212 บาท รายได้เฉลี่ยต่อเลขหมายต่อเดือน
สําหรับลกูค้าในระบบรายเดือนปรับตวัลดลงจาก 715 บาทในปี 2555 เป็น 681 บาทในปี 2556 หากไม่รวมค่าเช่ือมต่อโครงข่าย 
รายได้เฉลี่ยต่อเลขหมายต่อเดือนปรับตวัเพ่ิมขึน้จาก 592 บาทในปี 2555 เป็น 602 บาทในปี 2556 จากการเติบโตของการใช้งาน
ด้านข้อมลู ในขณะท่ีรายได้ต่อเลขหมายต่อเดือนสําหรับลกูค้าในระบบเติมเงินลดลงจาก 211 บาทในปี 2555 เป็น 189 บาทในปี 
2556 หากไม่รวมค่าเช่ือมต่อโครงข่าย รายได้เฉลี่ยต่อเลขหมายต่อเดือนปรับตวัลดลงเล็กน้อยจาก 169 บาทในปี 2555 เป็น 161 
บาทในปี 2556 จากการแข่งขนัด้านราคาท่ีสงูขึน้  

จากภาวะการแข่งขนัท่ีสงูขึน้ในปี 2556  รวมถึงสภาวะเศรษฐกิจท่ีซบเซา บริษัทจงึมุง่เน้นการสร้างความคุ้มคา่ในการให้บริการ  การ
เป็นผู้ นําทางนวตักรรม ซึ่งรวมถึงความหลากหลายและคุณภาพของสินค้า การบริการในด้านต่าง ๆ การขยายช่องทางการจัด
จําหน่าย และการพฒันาศกัยภาพของเครือข่ายให้มีคณุภาพและครอบคลมุทัว่ประเทศ 

2.3.2 กลยุทธ์หลักของบริษัท 

บริษัทให้ความสําคญักบัการเติบโตของรายได้และสดัส่วนการขยายตวัของตลาด และบรรลผุลตามท่ีได้ตัง้เป้าหมายไว้ด้วยกลยทุธ์
หลกัดงัตอ่ไปนี ้

การนําเสนอนวัตกรรมด้านบริการ 

แนวคิดการนําเสนอนวตักรรมท่ีบริษัทนํามาใช้มิได้เก่ียวข้องกบัเร่ืองเทคโนโลยีเท่านัน้ แต่รวมถึงนวตักรรมด้านบริการรูปแบบใหม่ ๆ 
ท่ีสามารถตอบสนองต่อความต้องการและวิถีชีวิตของลกูค้าได้เป็นอย่างดี นวตักรรมด้านการจัดจําหน่ายและนําเสนอบริการต่อ
ลกูค้า รวมทัง้การพฒันานวตักรรมด้านช่องทางการจดัจําหน่าย เพ่ือให้บริการลกูค้าได้ดีย่ิงขึน้  

บริษัทเป็นผู้ นําท่ีริเร่ิมรูปแบบใหม่ ๆ ในการประกอบธุรกิจด้านโทรคมนาคมของประเทศ โดยลกูค้าต่างให้การยอมรับว่า ”ดีแทค” 
(dtac) คือ ผู้ให้บริการซึง่เป็นผู้ นําด้านนวตักรรมตา่ง ๆ (โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในข้อ 2.2 – ลกัษณะการให้บริการ) 
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การเสริมสร้างฐานะทางการตลาดให้แขง็แกร่ง 

บริษัทได้สร้างฐานะทางการตลาดของบริษัทให้แข็งแกร่งโดยมุง่เน้นกลยทุธ์ใน 3 ด้านเพ่ือสร้างความแตกตา่งจากคูแ่ข่ง ดงันี ้ 

(1) การวางตําแหน่งทางการตลาด 

บริษัทได้วางตําแหน่งทางการตลาดให้เป็นทางเลือกหนึ่งท่ีถูกใจลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นด้านคุณภาพของการให้บริการ การคิดค้น
ผลิตภณัฑ์และบริการใหม ่ๆ ให้เหมาะสมกบัความต้องการของลกูค้า 

(2) ช่องทางการจดัจําหน่าย 

บริษัทได้ขยายช่องทางการจัดจําหน่ายไปสู่ร้านค้าประเภทอ่ืนนอกเหนือจากร้านค้าโทรศพัท์มากขึน้ เพ่ือให้สามารถเข้าถึงและ
กระจายการจดัจําหน่ายไปสูล่กูค้าได้มากขึน้ รวมถึงการเพ่ิมจํานวนผู้ ให้บริการเติมเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะการขยายช่อง
ทางการจดัจําหน่ายไปพร้อมกบัการขยายสญัญาณโทรศพัท์เคลื่อนท่ีไปยงัพืน้ท่ีห่างไกลในชนบท เพ่ือรองรับจํานวนลกูค้าท่ีเพ่ิมขึน้
ในพืน้ท่ีเหลา่นัน้ 

(3) การบริการลกูค้า 

บริษัทตระหนักดีถึงความสําคญัในคณุภาพการให้บริการลูกค้า โดยบริษัทใส่ใจในทุกรายละเอียดและมุ่งมัน่ท่ีจะช่วยเหลือดูแล
ลกูค้าอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในทกุ ๆ ด้านท่ีมีการให้บริการ นอกจากนี ้บริษัทได้ออกแคมเปญ “feel goood” เม่ือประมาณ
ปลายปี 2550 ซึง่ได้เปิดตวับริการที่ทําให้ลกูค้าประทบัใจอย่างต่อเน่ืองจนถึงปัจจบุนั รวมทัง้สร้างประสบการณ์ในการใช้บริการที่ดี
ให้กบัลกูค้า และยงัเป็นการเสริมสร้างแบรนด์ของบริษัทให้แข็งแกร่งย่ิงขึน้ 

โครงสร้างองค์กรที่มีประสทิธิภาพ 

บริษัทเช่ือมัน่และตระหนกัถึงความสําคญัของการมีโครงสร้างองค์กรท่ีมีประสิทธิภาพ อนัจะช่วยส่งเสริมและสนบัสนนุการดําเนิน
ธุรกิจของบริษัทให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจท่ีบริษัทได้ตัง้ไว้ จุดเด่นประการหนึ่งขององค์กรของบริษัทคือความพร้อมท่ีจะ
เปลี่ยนแปลงและมีทศันคติในเชิงบวกเพ่ือให้สามารถรับมือกับการเปล่ียนแปลงท่ีเป็นไปอย่างรวดเร็วและการแข่งขันท่ีรุนแรงใน
ตลาด ปัจจบุนั บริษัทได้ปรับโครงสร้างองค์กรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจดัการ การพฒันาปรับปรุง และการประสานงาน
ระหวา่งหน่วยงานให้สอดคล้องกบัตลาดและสภาวะการแข่งขนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยแบ่งฝ่ายงานหลกัออกเป็น 5 
กลุม่ รายงานตรงตอ่ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ดงันี ้

(1) กลุ่มพาณิชย์ รับผิดชอบการจําหน่ายและการจดัจําหน่าย รวมทัง้การแนะนําผลิตภณัฑ์ใหม่และรายการส่งเสริมการขาย 
บริการเสริมตา่ง ๆ และกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัการให้บริการในระบบเติมเงินและระบบรายเดือน 

(2) กลุ่มลกูค้า รับผิดชอบการบริการหลงัการขาย ซึ่งประกอบด้วยการบริการลกูค้า ดีแทคช็อป ศูนย์บริการลูกค้า และ Call 
Center 

(3) กลุ่มเทคโนโลยี รับผิดชอบการพฒันาเทคโนโลยีทัง้หมดเพ่ือสนับสนุนธุรกิจและการประกอบการของบริษัท รวมถึงงาน
พฒันาโครงข่ายและระบบสารสนเทศ 

(4) กลุ่มการเงินและบญัชี รับผิดชอบการบริหารงานด้านการเงิน การบญัชี งบประมาณทัง้หมด รวมทัง้ตรวจสอบและควบคมุ
การใช้จ่ายของทกุหน่วยงานในบริษัท การลงทนุ และการระดมทนุ 

(5) กลุม่ People รับผิดชอบการบริหารงานด้านบคุลากร การพฒันาองค์กร และกระบวนการทํางาน 

2.3.3 แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรม 

ในปี 2556 ผู้ใช้งานโทรศพัท์เคลื่อนท่ีในไทยได้เร่ิมสมัผสัประสบการณ์การใช้งานโครงขา่ย 3G บนคลื่นความถ่ี 2.1 กิกะเฮิร์ตซ์ สง่ผล
ให้มีความต้องการการใช้งานข้อมลูท่ีเพ่ิมขึน้อย่างมาก รวมถึงความต้องการเนือ้หาที่หลากหลายมากขึน้  
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ณ สิน้ปี 2556 ประเทศไทยจะมีอตัราผู้ ใช้บริการโทรศพัท์อยู่ท่ีร้อยละ 136 ของจํานวนประชากรทัง้หมด อตัราการใช้งานดงักล่าวจะ
เป็นตวัผลกัดนัให้เกิดการแข่งขนัท่ีเข้มข้นมากขึน้ในอตุสาหกรรมโทรคมนาคมไทย โดยเฉพาะอย่างย่ิงการแข่งขนัการให้บริการเชิง
ข้อมลู ทัง้คณุภาพของเครือข่าย คา่บริการ และเนือ้หา (Content) ท่ีต้องตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่มีมากขึน้ โดยบริษัท
ได้ดําเนินการมาตรการเชิงรุกท่ีจะรองรับกบัการแข่งขนัดงักลา่วเพ่ือท่ีจะสร้างความพงึพอใจสงูสดุแก่ลกูค้า 

บริษัทยงัเตรียมพร้อมท่ีจะรองรับแนวโน้มทางธุรกิจใหม่ท่ีจะเกิดขึน้จากพฤติกรรมของผู้ ใช้งานท่ีเปลี่ยนแปลงไป และการเติบโตของ
การใช้งานข้อมลูผ่านโครงข่าย เช่น การให้บริการทางการเงินผ่านอปุกรณ์พกพา การให้บริการแอพพลิเคชัน่ ซึง่จะเป็นโอกาสทาง
ธรุกิจท่ีสําคญันบัจากนี ้

การเข้าถึงอุปกรณ์พกพาต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนและแท็ปเล็ท รวมถึงอุปกรณ์พกพาอ่ืนๆ จะเป็นตวัแปรท่ีสําคญัในการ
ขบัเคล่ือนการใช้งานข้อมลูและเข้าถึงเนือ้หาแอพพลิเคชัน่ ซึ่งผู้ประกอบการต่าง ๆ รวมถึงผู้ ให้บริการโครงข่าย จะมุ่งนําเสนอ
ทางเลือกของอปุกรณ์พกพาทัง้รูปแบบ ระดบัราคาท่ีหลากหลาย ช่องทางการจดัจําหน่าย รวมถึงการส่งเสริมเง่ือนไขด้านการเงินเพ่ือ
เพ่ิมความสามารถในการเข้าถึงอปุกรณ์เหลา่นีข้องผู้บริโภค 

บริษัทยังคงมุ่งมัน่ในการพฒันาประสิทธิภาพของโครงข่ายและการให้บริการอย่างต่อเน่ืองเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู้บริโภคและการแข่งขนัท่ีสงูขึน้ สอดรับการปรับตวัในภาพรวมของอตุสาหกรรมโทรคมนาคมของไทยท่ีเปลี่ยนแปลงจากการสื่อสาร
พืน้ฐานในระบบเสียง ไปมุ่งเน้นทางด้านการให้บริการเชิงข้อมลู บริษัทจะยึดมัน่ในการสร้างพนัธะสญัญาท่ีจะร่วมสร้างสงัคมท่ีมี
คณุภาพ ผ่านทางกลยทุธ์ตา่งๆได้แก่ ‘Internet for all’ ‘Loved by customers’ และ ‘Efficient operations’ 

2.3.4 การกาํกับดแูลการประกอบกจิการโทรคมนาคมในประเทศไทย 

ในปัจจบุนั การประกอบกิจการโทรคมนาคมอยู่ภายใต้กฎหมายหลกัสองฉบบั ได้แก่ พ.ร.บ. องค์กรจดัสรรคลื่นความถ่ี และ พ.ร.บ.
การประกอบกิจการโทรคมนาคม ก่อนปี 2554 กทช. เป็นผู้ กํากบัดแูลกิจการโทรคมนาคม หลงัจากปี 2554 กสทช. เป็นผู้ กํากบัดแูล
กิจการโทรคมนาคมตอ่มา 

(ก) การกาํกับดแูลการประกอบกจิการโทรคมนาคมภายใต้กฎหมายเดมิ 

แต่เดิม การประกอบกิจการโทรคมนาคมในประเทศไทยอยู่ภายใต้การกํากับดแูลของหน่วยงานราชการหลายหน่วยงานและ
รัฐวิสาหกิจซึง่ประกอบกิจการโทรคมนาคม ซึง่ประกอบด้วยกระทรวงคมนาคม กรมไปรษณีย์โทรเลข องค์การโทรศพัท์แห่งประเทศ
ไทย (ปัจจบุนั คือ ทีโอที) และการสื่อสารแหง่ประเทศไทย (ปัจจบุนั คือ กสท) โดยทีโอทีและ กสท มีสิทธิผกูขาดในการให้บริการด้าน
โทรคมนาคม บคุคลอ่ืนท่ีประสงค์จะให้บริการด้านโทรคมนาคมจะต้องได้รับอนญุาตจากทีโอทีหรือ กสท (แล้วแต่กรณี) โดยทัว่ไป ที
โอที และ กสท จะอนญุาตให้เอกชนให้บริการด้านโทรคมนาคมโดยวิธีการเข้าทําสญัญากบัเอกชน โดยมีข้อผกูพนัท่ีเรียกว่าการ 
“สร้าง-โอน-ดําเนินการ” (Build-Transfer-Operate) กลา่วคือ เอกชนผู้ รับดําเนินการภายใต้สญัญาจะเป็นผู้ลงทนุในการจดัหาเคร่ือง
และอปุกรณ์ท่ีใช้ในการประกอบกิจการโทรคมนาคม และจะต้องโอนกรรมสิทธิเคร่ืองและอปุกรณ์เหล่านีใ้ห้แก่ทีโอที และ กสท 
(แล้วแตก่รณี) โดยเอกชนมีสิทธิใช้ประโยชน์จากเคร่ืองและอปุกรณ์ท่ีโอนให้แก่ทีโอที และ กสท (แล้วแตก่รณี) ตลอดอายขุองสญัญา 

อนึ่ง บริษัทได้รับอนญุาตให้ประกอบกิจการโทรคมนาคมในประเทศไทยจาก กสท โดยเข้าทําสญัญาร่วมการงานกบั กสท ภายใต้
เง่ือนไขและภาระผกูพนัหลายประการ ซึ่งรวมถึงเง่ือนไขการ “สร้าง-โอน-ดําเนินการ” ดงักล่าวข้างต้น ซึง่ตามสญัญาร่วมการงาน
ดงักล่าว บริษัทมีสิทธิแต่เพียงผู้ เดียวในการครอบครองและดําเนินการต่าง ๆ เก่ียวกับเคร่ืองและอุปกรณ์ท่ีโอนให้แก่ กสท ตลอด
ระยะเวลาของสญัญา 

(ข) การกาํกับดแูลการประกอบกจิการโทรคมนาคมภายใต้กฎหมายใหม่ 

(1) การแข่งขนัโดยเสรีและเป็นธรรม 

จดุเปลี่ยนแปลงท่ีสําคญัต่อการกํากบัดแูลการประกอบกิจการโทรคมนาคมในประเทศไทยได้แก่การตรา พ.ร.บ. องค์กรจดัสรรคลื่น
ความถ่ี พ.ศ. 2543 และ พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม ซึ่งโดยผลของกฎหมายทัง้สองฉบบัดงักล่าว สิทธิและอํานาจ
ผกูขาดของทีโอที และ กสท ท่ีเคยมีอยู่ตามกฎหมายเดิม (กล่าวคือ พ.ร.บ. องค์การโทรศพัท์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2497 และ 
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พ.ร.บ. การสื่อสารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2519 ตามลําดบั) ได้ถกูยกเลิก และกฎหมายทัง้สองฉบบัได้บญัญติัให้ผู้ประกอบกิจการ
โทรคมนาคมทกุรายต้องแข่งขนักนัโดยเสรีและเป็นธรรม 

ตอ่มา พ.ร.บ. องค์กรจดัสรรคลื่นความถ่ี พ.ศ. 2553 กําหนดให้จดัตัง้ กสทช. เพ่ือทําหน้าท่ีในการจดัสรรคลื่นความถ่ีและกํากบัดแูล
การประกอบกิจการวิทยกุระจายเสียง วิทยโุทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม (แทน กทช. ตาม พ.ร.บ. องค์กรจดัสรรคลื่นความถ่ี 
พ.ศ. 2543) ซึง่ กสทช. ได้มีการจดัตัง้ขึน้เม่ือวนัท่ี 7 ตลุาคม 2554 

พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม เป็นกฎหมายอีกฉบับหนึ่งท่ีกําหนดกรอบเง่ือนไขต่าง ๆ ในการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม รวมถึงเง่ือนไขการประกอบกิจการโทรคมนาคมของผู้ประกอบการที่ให้บริการอยู่ก่อนแล้วก่อนการประกาศใช้ พ.ร.บ. 
การประกอบกิจการโทรคมนาคม เง่ือนไขในการออกใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคม หลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการใช้และเช่ือมตอ่
โครงข่ายโทรคมนาคม และการคุ้มครองผู้ ใช้บริการ โดย กสทช. จะเป็นองค์กรท่ีมีอํานาจหน้าท่ีรับผิดชอบในการบงัคบัใช้ พ.ร.บ. 
การประกอบกิจการโทรคมนาคม รวมทัง้กําหนดกฎระเบียบท่ีออกภายใต้ พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์
สาธารณะ ท่ีผ่านมา กสทช. ได้ออกประกาศและกฎระเบียบต่าง ๆ หลายฉบบั รวมถึงกฎระเบียบเก่ียวกับการใช้และเช่ือมต่อ
โครงข่ายโทรคมนาคมและเง่ือนไขในการออกใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ทัง้นี ้กสทช. ได้ออกใบอนญุาตประกอบ
กิจการโทรคมนาคมหลายประเภทให้แก่ผู้ประกอบการแล้วหลายราย 

(ค) กสทช. 

พ.ร.บ. องค์กรจดัสรรคลื่นความถ่ี พ.ศ. 2553 กําหนดให้ กสทช. มีอํานาจหน้าท่ีกํากบัดแูลการประกอบกิจการโทรคมนาคม ซึง่สรุป
สาระสําคญัโดยสงัเขปได้ ดงันี ้

 จดัทําแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถ่ี ตารางกําหนดคลื่นความถ่ีแห่งชาติ แผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม แผนความถ่ีวิทย ุ
และแผนเลขหมายโทรคมนาคม 

 กําหนดการจดัสรรคลื่นความถ่ีท่ีใช้ในกิจการโทรคมนาคม 

 พิจารณาอนญุาตและกํากบัดแูลการใช้คลื่นความถ่ีและเคร่ืองวิทยคุมนาคมในการประกอบกิจการโทรคมนาคม 

 พิจารณาอนุญาตและกํากับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคม และกําหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการอนุญาต 
เง่ือนไข และคา่ธรรมเนียมการอนญุาต 

 พิจารณาอนญุาตและกํากบัดแูลการใช้เลขหมายโทรคมนาคม และกําหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกบัการอนญุาต เง่ือนไข 
และคา่ธรรมเนียมการอนญุาต 

 กําหนดมาตรฐานและลกัษณะพงึประสงค์ด้านเทคนิคของกิจการโทรคมนาคม 

 กําหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการในการใช้และเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม และกําหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการในการกําหนด
อตัราคา่ใช้หรือคา่เช่ือมตอ่โครงข่ายโทรคมนาคม 

 กําหนดโครงสร้างอตัราคา่ธรรมเนียมและโครงสร้างอตัราคา่บริการในกิจการโทรคมนาคม  

 กําหนดมาตรการให้มีการกระจายบริการด้านโทรคมนาคมให้ทัว่ถึงและเทา่เทียมกนั 

 กําหนดมาตรการเพ่ือป้องกนัมิให้มีการผกูขาดหรือก่อให้เกิดความไมเ่ป็นธรรมในการแข่งขนัในกิจการโทรคมนาคม  

 คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนที่เก่ียวข้องกบักิจการโทรคมนาคม ฯลฯ 
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(ง) ใบอนุญาตประกอบกจิการโทรคมนาคม 

(1) ผู้ประกอบการเดิม 

แม้ พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม จะกําหนดให้ผู้ประสงค์จะประกอบกิจการโทรคมนาคมต้องได้รับใบอนญุาตจาก 
กสทช. แต่ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมตามมาตรา 80 แห่ง พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม สามารถประกอบกิจการ
โทรคมนาคมตอ่ไปได้โดยไมต้่องขอรับใบอนญุาต 

มาตรา 80 แห่ง พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม กําหนดให้บุคคลท่ีเป็นคู่สญัญากับทีโอทีหรือ กสท ซึ่งให้บริการ
โทรคมนาคมอยู่ก่อนวนัท่ี พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม มีผลใช้บงัคบั ยงัคงมีสิทธิประกอบกิจการโทรคมนาคมตาม
ขอบเขตและสิทธิท่ีมีอยู่เดิมตามสญัญาจนกว่าการอนญุาตหรือสญัญาดงักล่าวจะสิน้สดุลง ดงันัน้ บริษัทในฐานะคู่สญัญาร่วมการ
งานจงึมีสิทธิในการประกอบกิจการโทรคมนาคมตามสญัญาร่วมการงานได้โดยไมต้่องได้รับใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 
ทัง้นี ้จนกวา่สญัญาร่วมการงานจะสิน้สดุลง  

(2) ผู้ประกอบการใหม ่

ภายใต้ พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม บคุคลใดที่ประสงค์จะประกอบกิจการโทรคมนาคมนอกเหนือจากการให้บริการ
โทรคมนาคมท่ีมีอยู่เดิมตามมาตรา 80 แหง่ พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม จะต้องขอรับใบอนญุาตจาก กสทช. 

พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม กําหนดให้มีใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 3 แบบ ดงันี ้

 ใบอนญุาตแบบท่ีหนึง่ ได้แก่ ใบอนญุาตสําหรับผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมท่ีประสงค์จะประกอบกิจการโทรคมนาคม แต่ไม่
มีโครงข่ายเป็นของตนเอง และเป็นกิจการที่ กสทช. เห็นว่ามีลกัษณะสมควรให้มีการบริการได้โดยเสรี โดย กสทช. จะออก
ใบอนญุาตให้ผู้ขอรับใบอนญุาตทกุรายท่ีมีคณุสมบติัครบถ้วน 

 ใบอนญุาตแบบท่ีสอง ได้แก่ ใบอนญุาตสําหรับผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ประสงค์จะให้บริการด้านโทรคมนาคมจํากัด
เฉพาะกลุม่บคุคล หรือเป็นการประกอบกิจการโทรคมนาคมท่ีไม่มีผลกระทบโดยนยัสําคญัต่อการแข่งขนัโดยเสรีและเป็นธรรม
หรือต่อประโยชน์สาธารณะและผู้บริโภค โดย กสทช. จะออกใบอนญุาตให้กบัผู้ขอรับใบอนญุาตหากผู้ขอรับใบอนญุาตนัน้ได้
ปฏิบติัถกูต้องครบถ้วนตามหลกัเกณฑ์ท่ี กสทช. กําหนด และ 

 ใบอนุญาตแบบท่ีสาม ได้แก่ ใบอนุญาตสําหรับผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมท่ีมีโครงข่ายเป็นของตนเองและเป็นกิจการ
โทรคมนาคมที่มีวัตถุประสงค์ในการให้บริการแก่บุคคลทั่วไปจํานวนมาก หรือเป็นการให้บริการท่ีอาจมีผลกระทบโดยนัย
สําคญัต่อการแข่งขนัโดยเสรีและเป็นธรรม หรืออาจกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ หรือมีเหตจํุาเป็นต่อการคุ้มครองผู้บริโภค
เป็นพิเศษ กสทช. มีดลุพินิจในการพิจารณาออกใบอนญุาตให้กบัผู้ขอรับใบอนญุาต 

ปัจจบุนั บริษัทย่อยของบริษัท (กล่าวคือ บจก. ดีแทค ไตรเน็ต ได้รับใบอนญุาตที่สําคญัจาก กสทช. กล่าวคือ (ก) ใบอนญุาตแบบท่ี
สามในการให้บริการโทรศพัท์ระหว่างประเทศ (ข) ใบอนญุาตแบบที่หนึ่งในการให้บริการอินเตอร์เน็ต และล่าสดุเม่ือเดือนธันวาคม 
2555 ได้รับ (ค) ใบอนญุาตแบบท่ีสามเพ่ิมเติมซึ่งเป็นใบอนญุาตสําหรับใช้คลื่นความถ่ีสําหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนท่ีสากล 
(International Mobile Telecommunication - IMT) ย่าน 2.1 กิกะเฮิร์ตซ์ เพ่ือใช้ประกอบกิจการให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ี  

เม่ือเดือนธันวาคม 2555 กสทช. ได้มีประกาศ กสทช. เร่ือง ค่าธรรมเนียมใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคม กําหนดให้ผู้ รับ
ใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมทกุแบบ (ไม่รวมผู้ รับสมัปทาน เช่น บริษัท) มีหน้าท่ีต้องชําระค่าธรรมเนียมใบอนญุาตตาม
อตัราขัน้บนัไดที่ กสทช. กําหนด ในอตัราที่เท่ากนั โดยมีอตัราสงูสดุท่ีร้อยละ 1.5 ของรายได้จากการประกอบกิจการโทรคมนาคม
ตามใบอนญุาต โดยบริษัทย่อยของบริษัทท่ีได้รับใบอนญุาตมีหน้าท่ีต้องชําระคา่ธรรมเนียมใบอนญุาตตามประกาศนี ้

(จ) การจดัสรรคล่ืนความถี่ 

เดิมกรมไปรษณีย์โทรเลขเป็นหน่วยงานของรัฐท่ีมีอํานาจในการจดัสรรและบริหารคลื่นความถ่ี ต่อมาเม่ือมีการประกาศใช้ พ.ร.บ. 
องค์กรจดัสรรคลื่นความถ่ี พ.ศ. 2543 และพ.ร.บ. องค์กรจดัสรรคลื่นความถ่ี พ.ศ. 2553 กสทช. เป็นผู้ มีอํานาจในการจดัสรรและ
บริหารคลื่นความถ่ีโทรคมนาคมแตผู่้ เดียว 
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เม่ือวนัท่ี 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) 
ซึ่งประกาศลงราชกิจจานเุบกษาเม่ือวนัท่ี 4 เมษายน 2555 แล้ว และ กสทช. ได้มีประกาศ กสทช. เร่ือง หลกัเกณฑ์และวิธีการ
อนญุาตให้ใช้คลื่นความถ่ีสําหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนท่ีสากล (International Mobile Telecommunication - IMT) ย่าน 2.1 
GHz พ.ศ. 2555 และได้จดัการประมลูคลื่นความถ่ีตามประกาศนีข้ึน้ในเดือน ตลุาคม 2555 ซึง่ในเดือนธนัวาคม 2555 บจก. ดีแทค 
ไตรเน็ต ซึง่เป็นหนึ่งในผู้ชนะการประมลูคลื่นความถ่ีก็ได้รับใบอนญุาตให้ใช้คลื่นความถ่ีสําหรับกิจการโทรคมนาคมเคล่ือนท่ีสากล 
(International Mobile Telecommunication - IMT) ย่าน 2.1 กิกะเฮิร์ตซ์ เพ่ือใช้สําหรับการประกอบกิจการให้บริการ
โทรศพัท์เคลื่อนท่ีตอ่ไป 

(ฉ) การกาํหนดอัตราค่าบริการและการควบคุมราคา 

กสทช. มีอํานาจหน้าท่ีในการกําหนดโครงสร้างอตัราคา่ธรรมเนียมและโครงสร้างอตัราคา่บริการในกิจการโทรคมนาคม รวมถึงอตัรา
คา่ใช้และเช่ือมตอ่โครงข่ายโทรคมนาคม โดยคํานงึถึงประโยชน์สาธารณะเป็นสําคญั 

สําหรับโครงสร้างอตัราคา่ธรรมเนียมและโครงสร้างอตัราคา่บริการในกิจการโทรคมนาคม เม่ือวนัท่ี 28 กนัยายน 2549 กทช. ได้ออก
ประกาศ กทช. เร่ือง อตัราขัน้สงูของค่าบริการและการเรียกเก็บเงินค่าบริการล่วงหน้าในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2549 โดยผู้
ให้บริการโทรคมนาคม (รวมถึงบริษัท) ไม่มีสิทธิเรียกเก็บค่าบริการโทรคมนาคมนอกเหนือหรือเกินกว่าอัตราขัน้สงู เม่ือวนัท่ี 28 
มีนาคม 2555 กสทช. ได้ออกประกาศ กสทช. เร่ือง อตัราขัน้สงูของค่าบริการโทรคมนาคมสําหรับบริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีประเภท
เสียงภายในประเทศ พ.ศ. 2555 ซึง่ลงประกาศในราชกิจจานเุบกษา เม่ือวนัท่ี 3 เมษายน 2555 โดยประกาศฉบบัดงักล่าว กสทช. 
ห้ามมิให้บริษัท ซึง่ กสทช. ถือเป็น “ผู้ มีอํานาจเหนือตลาดอย่างมีนยัสําคญั” เรียกเก็บค่าบริการประเภทเสียงจากผู้ ใช้บริการเกิน
กว่า 99 สตางค์ต่อนาที ซึ่งบริษัทไม่เห็นชอบด้วยประกาศดงักล่าวของ กสทช. ท่ีใช้บงัคบักบัผู้ ให้บริการเพียงบางราย จึงได้โต้แย้ง
เหตดุงักลา่วตอ่ศาล ขณะนี ้คดีอยู่ระหวา่งการพิจารณาของศาล 

นอกจากนี ้กสทช. ได้กําหนดให้ผู้ รับใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมโดยใช้คลื่นความถ่ีย่าน 2.1 กิกะเฮิร์ตซ์ ซึง่รวมถึงบริษัท
ย่อย (กล่าวคือ บจก. ดีแทค ไตรเน็ต) ต้องลดอตัราค่าบริการลงโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละสิบห้าของอตัราค่าบริการเฉลี่ยของ
บริการประเภทเสียง (Voice) และบริการที่ไมใ่ช่ประเภทเสียง (Non-voice) ท่ีมีการให้บริการอยู่ในตลาด ณ วนัท่ีได้รับใบอนญุาต ซึง่
บริษัทเห็นว่าเง่ือนไขเร่ืองการลดอตัราค่าบริการดงักล่าวยงัมีความไม่ชดัเจน ซึง่ บจก. ดีแทค ไตรเน็ต และผู้ รับใบอนญุาตรายอ่ืน
จะต้องร่วมหารือกบั กสทช. เพ่ือทราบความชดัเจนต่อไป (โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในข้อ 3.1.2(ซ) – การกําหนดอตัรา
คา่บริการขัน้สงูโดย กสทช.) 

(ช) ข้อกาํหนดเก่ียวกับการใช้และเช่ือมต่อโครงข่าย (Access and Interconnection) 

พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม กําหนดให้การเรียกเก็บค่าตอบแทนการใช้หรือเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมต้องเป็นไป
อย่างสมเหตสุมผลและเป็นธรรมต่อผู้ รับใบอนญุาตท่ีมีโครงข่ายโทรคมนาคมและผู้ขอใช้หรือเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม และ
ต้องให้เทา่เทียมกนัในระหวา่งผู้ขอใช้หรือเช่ือมตอ่โครงข่ายโทรคมนาคมทกุราย ปัจจบุนั กสทช. อยู่ระหว่างการจดัทํามาตรฐานการ
คํานวณอตัราคา่ตอบแทนการเช่ือมตอ่โครงข่ายโทรคมนาคม ซึง่หากมาตรฐานการคํานวณดงักล่าวมีผลใช้บงัคบั อาจส่งผลกระทบ
ตอ่อตัราคา่ตอบแทนการเช่ือมตอ่โครงข่ายโทรคมนาคมท่ีบริษัทเรียกเก็บจากผู้ประกอบการรายอ่ืนในปัจจบุนั 

นอกจากนี ้พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม ยงักําหนดให้ผู้ รับใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมท่ีมีโครงข่ายต้อง
ยินยอมให้ผู้ รับใบอนญุาตรายอ่ืนใช้หรือเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมของตน ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที่ กสทช. กําหนด แม้ใน
กรณีท่ีผู้ รับใบอนญุาตรายอ่ืนนัน้ยงัมิได้ตกลงชําระค่าใช้หรือเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมดงักล่าว การปฏิเสธไม่ให้ใช้โครงข่าย
สามารถทําได้ก็ต่อเม่ือพิสูจน์ได้ว่าโครงข่ายท่ีตนมีอยู่ไม่เพียงพอแก่การให้ผู้ รับใบอนุญาตรายอ่ืนใช้โครงข่ายได้ หรือการให้ใช้
โครงข่ายดงักลา่วอาจเป็นผลให้เกิดปัญหาด้านเทคนิคท่ีก่อให้เกิดการรบกวนหรือเป็นเหตขุดัขวางการโทรคมนาคมได้ หรือกรณีอ่ืนท่ี 
กสทช. ประกาศกําหนด 

และเม่ือ กทช. (ซึง่เป็นองค์กรกํากบัดแูลในขณะนัน้) ได้ออกประกาศว่าด้วยการใช้และเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม มีผลทําให้ทัง้
ทีโอทีและบริษัทมีหน้าท่ีต้องปฏิบติัตามประกาศดงักลา่ว โดยบริษัทเห็นว่าอตัราค่าเช่ือมโยงโครงข่าย (Access Charge) ของทีโอที
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ตามข้อตกลงเช่ือมโยงโครงข่ายท่ีจดัทําขึน้ภายใต้กฎหมายเดิมไม่สอดคล้องกับ พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม และ
ประกาศ กทช. ว่าด้วยการใช้และเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมอีกต่อไป (โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในข้อ 3.1.2 (ค) – 
ความไมแ่น่นอนในเร่ืองข้อพิพาทเก่ียวกบัการชําระคา่เช่ือมตอ่โครงข่ายโทรคมนาคม) 

เม่ือวนัท่ี 12 มีนาคม 2556 กสทช. ได้มีคําสัง่ท่ี 34/2556 กําหนดให้ผู้ ได้รับใบอนญุาตให้ใช้คลื่นความถ่ีย่าน 2.1 กิกะเฮิร์ตซ์ ทกุราย 
ซึ่งรวมถึง บจก. ดีแทค ไตรเน็ต ให้ใช้อตัราค่าตอบแทนการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมเป็นการชัว่คราว ในอตัรานาทีละ 0.45 
บาท (Call Termination และ Call Origination) และ 0.06 บาท (Call Transit)  

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 18 มิถนุายน 2556 กสทช. ได้มีหนงัสือแจ้งมายงับริษัท เพ่ือขอความร่วมมือให้บริษัทดําเนินการตามมติท่ีประชมุ
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม ครัง้ท่ี 22/2556 เม่ือวนัท่ี 10 มิถนุายน 2556 โดยใช้อตัราค่าเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม หรือ
แก้ไขสัญญาการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ในส่วนของอัตราค่าตอบแทนการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมให้เป็นอัตรา
เดียวกัน ทัง้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ี และบริการโทรศพัท์ประจําท่ี ในอัตรานาทีละ 0.45 บาท (Call Termination และ Call 
Origination) และ 0.06 บาท (Call Transit) เช่นกนั 

นอกจากนี  ้กสทช.ก็มีแนวนโยบายท่ีจะทบทวนอัตราค่าเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมสําหรับผู้ ประกอบการรายต่างๆใน
อตุสาหกรรม จึงมีความเป็นไปได้ว่าอตัราค่าเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมของบริษัทจะลดลง ซึ่งการลดลงของอตัราค่าเช่ือมต่อ
โครงข่ายโทรคมนาคมอาจส่งผลกระทบต่อรายได้จากการประกอบธุรกิจ กําไร และผลการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยได้ 
(โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในข้อ 3.1.2 (ฌ) – ความเส่ียงจากการลดอตัราคา่ตอบแทนการเช่ือมตอ่โครงข่ายโทรคมนาคม) 

นอกจากนี  ้กสทช. ยังได้ประกาศใช้กฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องในเร่ืองนีอี้กคือ ประกาศ กสทช. เร่ืองการใช้บริการข้ามโครงข่าย
โทรศัพท์เคลื่อนท่ีภายในประเทศ พ.ศ. 2556 และประกาศ กสทช. เร่ืองการใช้โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมร่วมกันสําหรับ
โครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนท่ี พ.ศ. 2556 ซึ่งบริษัทและบจก. ดีแทค ไตรเน็ต และผู้ ประกอบการรายอ่ืน ๆ จะมีหน้าท่ีต้องให้
ผู้ประกอบการต่าง ๆ เข้าถึงโครงข่ายโทรคมนาคมท่ีตนนําออกให้บริการตามที่กําหนดไว้ในประกาศดงักล่าว โดยคู่กรณีสามารถ
เจรจาตกลงเง่ือนไขของสญัญาได้โดยอิสระและหากมีข้อพิพาทในเร่ืองอตัราค่าตอบแทน กสทช.จะกําหนดอตัราค่าตอบแทนโดย
คํานวณจากต้นทนุท่ีเกิดขึน้จริงโดยวิธีการจดัสรรต้นทนุทัง้หมด (Fully Distributed Cost) รวมถึงราคาค้าปลีกด้วยในกรณีทีเป็น
เร่ืองการขอใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรคมนาคม 

นอกจากประกาศทัง้สองฉบบัแล้ว กสทช. ยงัได้ประกาศใช้ ประกาศ กสทช. เร่ืองบริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีแบบโครงข่ายเสมือน พ.ศ. 
2556 โดยกําหนดว่าผู้ ท่ีประสงค์จะขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีจะต้องได้รับใบอนุญาตจากกสทช. ดังนัน้ อาจเป็นไปได้ว่า
กฎเกณฑ์ต่าง ๆ จะทําให้การแข่งขนัในธุรกิจเพ่ิมสงูขึน้ (โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในข้อ 3.1.2 (ก) – กิจการโทรคมนาคม
ยงัมีความไมช่ดัเจนในการกํากบัดแูลและการบงัคบัใช้กฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง) 

(ซ) กฎเกณฑ์เกี่ยวกบัการใช้เลขหมายโทรคมนาคม 

กทช. ได้ประกาศใช้บงัคบัประกาศ กทช. เร่ือง หลกัเกณฑ์การจดัสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. 2551 ภายใต้ 
ประกาศฯ ดงักลา่ว เฉพาะผู้ รับใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม (รวมถึงบริษัท (ในฐานะผู้ รับสมัปทานจาก กสท) 
และ บจก. ดีแทค ไตรเน็ต) มีสิทธิขอรับการอนุญาตและการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมจาก กสทช. และมีหน้าท่ีต้องชําระ
คา่ธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคมในอตัรา 2 บาทตอ่เลขหมายตอ่เดือน 

นอกจากนี ้ประกาศฯ ดงักล่าว ยงัได้กําหนดให้ผู้ ให้บริการโทรคมนาคมในลกัษณะท่ีเรียกเก็บเงินล่วงหน้า (Prepaid) มีหน้าท่ีต้อง
จดัเก็บข้อมลูและรายละเอียดเก่ียวกบัผู้ ใช้บริการ โดยมีรายละเอียดตามท่ีประกาศฯ กําหนด 

(ฌ) พนัธะในการให้บริการโทรคมนาคมพืน้ฐานโดยทั่วถงึ (Universal Service Obligations) 

พ.ร.บ. องค์กรจดัสรรคลื่นความถ่ีและกํากบัการประกอบกิจการวิทยกุระจายเสียง วิทยโุทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 
ซึ่งมีผลใช้บังคบัเม่ือวนัท่ี 20 ธันวาคม 2553 ได้กําหนดหน้าท่ีให้ กสทช. กําหนดมาตรการให้มีการกระจายบริการโทรคมนาคม
พืน้ฐานโดยทัว่ถึงและบริการเพ่ือสงัคม (USO) ซึง่เม่ือเดือนพฤษภาคม 2555 กสทช. ได้ออกประกาศ กสทช. เร่ือง แผนการจดัให้มี
บริการโทรคมนาคมพืน้ฐานโดยทัว่ถึงและบริการเพ่ือสงัคม พ.ศ. 2555-2559 ซึ่งเป็นแผนระยะเวลา 5 ปี โดยกําหนดให้ผู้ รับ
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ใบอนญุาตทกุราย (แต่ไม่รวมผู้ รับสมัปทาน เช่น บริษัท) ต้องจดัสรรเงินรายได้ภายหลงัหกัค่าใช้จ่ายบางประเภทให้แก่กองทนุวิจยั
และพฒันากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมเพ่ือประโยชน์สาธารณะในอตัราร้อยละ 3.75 ตอ่ปี 

บจก. ดีแทค ไตรเน็ต ได้รับใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสามจาก กทช. เม่ือเดือนกมุภาพนัธ์ 2550 และได้เร่ิม
ประกอบการแล้วตัง้แต่วนัท่ี 4 ธนัวาคม 2550 บจก. ดีแทค ไตรเน็ต ได้ชําระค่า USO ให้แก่ กสทช. ในอตัราร้อยละ 4 ต่อปี ซึง่เป็น
อตัราเดิมมาโดยตลอด อย่างไรก็ดี ตามประกาศ กสทช. ฉบบัใหม่ ได้ขยายขอบหน้าท่ีในการชําระค่า USO ให้ครอบคลมุถึงผู้ รับ
ใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีหนึง่ซึง่บริษัทย่อยอ่ืนของบริษัทก็อาจต้องมีภาระต้องชําระค่า USO ให้แก่ กสทช. ใน
อตัราร้อยละ 3.75 ตอ่ปีเช่นกนัหากรายได้ของบริษัทย่อยดงักลา่วนัน้ถึงเกณฑ์ท่ี กสทช. กําหนด อย่างไรก็ตาม รายได้รวมของบริษัท
ย่อยดงักลา่วนัน้คิดเป็นจํานวนน้อยมากเม่ือเทียบกบัรายได้ของบริษัท 

(ญ) ข้อจาํกัดการถอืหุ้นของผู้ถอืหุ้นต่างด้าวและการห้ามการกระทาํที่มีลักษณะเป็นการครอบงาํกจิการโดยคนต่าง
ด้าว 

ข้อจํากดัการถือหุ้นของคนต่างด้าวท่ีกําหนดโดยบทบญัญัติแห่งกฎหมายและสญัญาแต่ละฉบบัจะแตกต่างกนั การฝ่าฝืนข้อจํากดั
การถือหุ้นของคนต่างด้าวตามท่ีกําหนดโดยกฎหมายหรือสญัญาดงักล่าวอาจทําให้มีการยกเลิกใบอนญุาตที่บริษัทและบริษัทย่อย
ได้รับ หรือบอกเลิกสญัญาท่ีบริษัทเป็นคูส่ญัญา และ/หรืออาจเป็นผลให้บริษัทและบริษัทย่อยไมส่ามารถประกอบกิจการได้อีกตอ่ไป 

ข้อจํากัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวและข้อห้ามการกระทําท่ีมีลกัษณะเป็นการครอบงํากิจการโดยคนต่างด้าวดงักล่าวข้างต้นนี ้
ก่อให้เกิดความเส่ียงอย่างมีนยัสําคญัตอ่บริษัท (โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในข้อ 3.1.2(จ) – ความเส่ียงจากความไม่ชดัเจน
ของการใช้บงัคบักฎหมายท่ีเก่ียวกบัการถือหุ้นของนกัลงทนุต่างด้าว และข้อ 3.1.2(ฉ) – การห้ามกระทําการที่มีลกัษณะเป็นการ
ครอบงํากิจการโดยคนตา่งด้าว) 

(ฎ) การให้ความเห็นชอบสัญญาหรือข้อตกลงระหว่างบริษัทกับรัฐบาลต่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศ หรือ
บุคคลที่อยู่ในต่างประเทศ  

มาตรา 54 แหง่ พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม ได้บญัญติัให้สญัญาหรือความตกลงใด ๆ เก่ียวกบัการประกอบกิจการและ
การให้บริการโทรคมนาคมตามท่ี กสทช. ประกาศกําหนดระหว่างผู้ รับใบอนญุาตและรัฐบาลต่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศ 
หรือบุคคลหรือนิติบุคคลท่ีอยู่ในต่างประเทศ รวมทัง้การแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกสญัญาหรือความตกลงดงักล่าวต้องได้รับ
ความเหน็ชอบจาก กสทช. ก่อน ทัง้นี ้เว้นแตเ่ป็นการจดัซือ้จดัจ้างตามปกติ 

กทช. ได้ออกประกาศ กทช. เร่ือง การขอความเห็นชอบสญัญาอนัเก่ียวเน่ืองกบัการประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ทํากบัรัฐบาล
ต่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศ หรือบคุคลท่ีอยู่ในต่างประเทศ พ.ศ. 2549 (“ประกาศว่าด้วยสัญญาต่างประเทศ”) เพ่ือ
ใช้เป็นกฎเกณฑ์ในการกํากบัดแูลสญัญาประเภทนี ้โดยประกาศดงักล่าวกําหนดให้ผู้ รับใบอนญุาตต้องส่งสําเนาสญัญาท่ีจะทํากบั
ต่างประเทศให้ กสทช. เพ่ือขอความเห็นชอบก่อนการทําสญัญาดงักล่าว ทัง้นี ้ เว้นแต่สญัญาท่ีเก่ียวกบัการจดัซือ้จดัจ้างตามปกติ
หรือสญัญาท่ี กสทช. ประกาศยกเว้นไว้ นอกจากนี ้กสทช. ยงัมีอํานาจสัง่ให้ผู้ รับใบอนญุาตดําเนินการแก้ไขหรือยกเลิกสญัญาใด ๆ 
ท่ีทํากบัต่างประเทศที่มีลกัษณะหรือเง่ือนไขท่ีขดัหรือแย้งกบักฎหมาย หรืออาจก่อให้เกิดการผกูขาด หรือจํากดัการแข่งขนัอย่างไม่
เป็นธรรมต่อผู้ ใช้บริการ ดงันัน้ อํานาจการเข้าทําสญัญาของบริษัทอาจถกูจํากดัโดยกฎเกณฑ์ดงักล่าว (โปรดพิจารณารายละเอียด
เพ่ิมเติมในข้อ 3.1.2(ช) – การตรวจสอบสญัญาหรือข้อตกลงระหว่างบริษัทกบัรัฐบาลต่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศ หรือ
บคุคลท่ีอยู่ในตา่งประเทศ) 

(ฏ) การคุ้มครองผู้บริโภค 

กสทช. ได้กําหนดหลกัเกณฑ์ ตลอดจนมาตรการและวิธีการเก่ียวกบัการคุ้มครองผู้บริโภค กระบวนการรับเร่ืองร้องเรียนจากผู้บริโภค 
และการคุ้มครองสิทธิในความเป็นสว่นตวัและเสรีภาพของบคุคลในการสื่อสารถึงกนัโดยทางโทรคมนาคม ดงันี ้

(1) มาตรฐานของสญัญาให้บริการโทรคมนาคม 

สญัญาให้บริการโทรคมนาคมซึง่ผู้ ให้บริการจะนําไปใช้กบัผู้ ใช้บริการจะต้องเป็นสญัญาท่ีได้รับความเห็นชอบจาก กสทช. ก่อน โดย
อย่างน้อยจะต้องมีข้อกําหนดเก่ียวกับหน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้ ให้บริการและผู้ ใช้บริการ ค่าใช้จ่ายในการให้บริการ 
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มาตรฐานในการให้บริการ โดยข้อสญัญาจะต้องอยู่บนพืน้ฐานท่ีเป็นธรรมและมีความชดัเจน ซึ่งจะต้องเป็นไปตามประกาศ กทช. 
เร่ือง มาตรฐานของสญัญาให้บริการโทรคมนาคม ซึง่มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัท่ี 25 กนัยายน 2549 

(2) การร้องเรียน 

ผู้ ใช้บริการหรือผู้ ท่ีได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการให้บริการโทรคมนาคมของผู้ ให้บริการ ซึ่งเป็นผู้ รับใบอนญุาตตาม พ.ร.บ. 
การประกอบกิจการโทรคมนาคม มีสิทธิย่ืนข้อร้องเรียนต่อผู้ ให้บริการได้ โดยผู้ ให้บริการมีหน้าท่ีแจ้งการรับเร่ืองร้องเรียนให้ผู้
ร้องเรียนทราบภายใน 7 วนันบัถดัจากวนัท่ีได้รับเร่ืองร้องเรียน และพิจารณาแก้ปัญหาข้อร้องเรียนให้แล้วเสร็จภายใน 30 วนันบัแต่
วนัท่ีได้รับเร่ืองร้องเรียน และหากผลการเจรจาระหว่างผู้ ให้บริการและผู้ ร้องเรียนไม่ได้ข้อยุติ ผู้ ให้บริการต้องเสนอรายงานให้แก่
สํานกังาน กสทช. ภายใน 3 วนันบัถดัจากวนัท่ีการเจรจาตกลงเสร็จสิน้เพ่ือพิจารณาและหาข้อยติุในลําดบัต่อไป โดยกระบวนการ
รับเร่ืองร้องเรียนและพิจารณาเร่ืองร้องเรียนเป็นไปตามประกาศ กทช. เร่ือง กระบวนการรับเร่ืองร้องเรียนและพิจารณาเร่ืองร้องเรียน
ของผู้ใช้บริการ ซึง่ประกาศไว้เม่ือวนัท่ี 27 กรกฎาคม 2549  

(3) ข้อมลูสว่นบคุคล 

ผู้ ให้บริการซึ่งเป็นผู้ รับใบอนญุาตตาม พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม มีหน้าท่ีต้องจดัให้มีมาตรการป้องกนัและรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบที่เหมาะสม ตลอดจนจัดทําหลักเกณฑ์การคุ้มครองสิทธิของผู้ ใช้บริการ
เก่ียวกบัข้อมลูส่วนบคุคล สิทธิในความเป็นส่วนตวั และเสรีภาพในการสื่อสารของผู้ ใช้บริการ ให้สอดคล้องกบักฎเกณฑ์ท่ี กสทช. 
ประกาศกําหนด โดยต้องสง่หลกัเกณฑ์ดงักลา่วให้ กสทช. เหน็ชอบและจดัให้ผู้ ใช้บริการรับทราบ รวมถึงจดัให้มีการเผยแพร่เป็นการ
ทัว่ไป ทัง้นี ้การดําเนินการท่ีเก่ียวกบัข้อมลูสว่นบคุคลนีจ้ะต้องเป็นไปตามประกาศ กทช. เร่ือง มาตรการคุ้มครองสิทธิของผู้ใช้บริการ
โทรคมนาคมเก่ียวกับข้อมลูส่วนบุคคล สิทธิในการความเป็นส่วนตวั และเสรีภาพในการสื่อสารถึงกันโดยทางโทรคมนาคม ซึ่ง
ประกาศไว้เม่ือวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2549 

(4) การเรียกเก็บคา่บริการลว่งหน้า 

กสทช. ได้มีมติลงวันท่ี 29 มกราคม 2556 เห็นชอบกําหนดแนวปฏิบัติกรณีการให้บริการโทรคมนาคมในลักษณะท่ีเรียกเก็บ
ค่าบริการเป็นการล่วงหน้าจะต้องไม่มีข้อกําหนดอนัมีลกัษณะเป็นการบงัคบัให้ผู้ ใช้บริการต้องใช้บริการภายในระยะเวลาท่ีกําหนด
ตามข้อ 11 ของประกาศ กทช. เร่ืองมาตรฐานของสญัญาให้บริการโทรคมนาคม พ.ศ. 2549 โดยกําหนดหลกัเกณฑ์ว่าในการเติม
เงินทกุมลูค่า ผู้ ใช้บริการจะต้องได้รับระยะเวลาใช้งานเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วนั โดยระยะเวลาการสะสมวนัจะต้องไม่น้อย
กวา่ 365 วนั ทัง้นี ้ต้องไมเ่กินระยะเวลาอายสุมัปทานท่ียงัคงเหลืออยู่ และเม่ือสญัญาเลิกกนั ในกรณีท่ีผู้ ให้บริการมีเงินค้างชําระแก่
ผู้ ใช้บริการ ผู้ให้บริการจะต้องคืนเงินนัน้ให้แก่ผู้ ใช้บริการ  

(ฐ) สัญญาร่วมการงาน 

พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม กําหนดให้บคุคลใดท่ีประสงค์จะประกอบกิจการโทรคมนาคมต้องขอรับใบอนญุาตจาก 
กสทช. เว้นแตเ่ป็นการให้บริการโทรคมนาคมท่ีมีอยู่แล้วตามมาตรา 80 แหง่ พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม 

มาตรา 80 แหง่ พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม กําหนดให้ผู้ ได้รับใบอนญุาต สมัปทาน หรือสญัญาจาก กสท หรือทีโอทีใน
การประกอบกิจการโทรคมนาคมอยู่ก่อนวนัท่ี พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม มีผลใช้บงัคบั ยงัคงมีสิทธิประกอบกิจการ
โทรคมนาคมตามขอบเขตและสิทธิท่ีมีอยู่เดิมตามท่ีได้รับอนญุาต สมัปทาน หรือสญัญานัน้ต่อไป จนกว่าการอนญุาต สมัปทาน 
หรือสญัญาดงักลา่วจะสิน้สดุลง  

และมาตรา 80 แห่ง พ.ร.บ. องค์กรจดัสรรคลื่นความถ่ีและกํากบัการประกอบกิจการวิทยกุระจายเสียง วิทยโุทรทศัน์ และกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. 2553 กําหนดให้ กสทช. ตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของการอนญุาต สมัปทาน หรือสญัญานัน้ ซึ่ง
ปัจจบุนั กสทช. ยงัมิได้ออกหลกัเกณฑ์ใด ๆ ในเร่ืองดงักลา่ว  

(โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในข้อ 3.1.2(ข) – ผลของกฎหมายของสญัญาแก้ไขเพ่ิมเติมสญัญาร่วมการงาน และ
กระบวนการออกใบอนญุาตให้ใช้คลื่นความถ่ีย่าน 2.1 กิกะเฮิร์ตซ์ ยงัไมมี่ความชดัเจน) 
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(ฑ) การจดัเกบ็ภาษีสรรพสามติจากบริการโทรคมนาคม 

เม่ือวนัท่ี 11 กมุภาพนัธ์ 2546 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเหน็ชอบให้ผู้ประกอบกิจการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีหรือวิทยคุมนาคมระบบเซลลลู่าร์
มีสิทธินําค่าภาษีสรรพสามิตท่ีผู้ประกอบกิจการได้ชําระแล้วตลอดทัง้ปี (ไม่รวมดอกเบีย้ ค่าปรับ หรือเงินเพ่ิมใด ๆ) มาหกัออกจาก
จํานวนเงินผลประโยชน์ตอบแทนที่ผู้ประกอบกิจการต้องนําส่งแก่ กสท หรือทีโอทีตามสญัญาร่วมการงาน ซึ่งต่อมาบริษัทได้รับ
หนงัสือจาก กสท ลงวนัท่ี 27 มีนาคม 2546 แจ้งให้บริษัทดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีดงักลา่ว  

อย่างไรก็ดี เม่ือวนัท่ี 23 มกราคม 2550 คณะรัฐมนตรีได้มีมติยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีดงักล่าวโดยได้ยกเลิกสิทธิของผู้ ให้บริการ
โทรคมนาคมในการนําค่าภาษีสรรพสามิตท่ีจะต้องชําระให้แก่รัฐไปหกัออกจากผลประโยชน์ตอบแทนที่ผู้ ให้บริการโทรคมนาคม
จะต้องนําส่งให้แก่ กสท หรือทีโอที ตามสญัญาร่วมการงาน และกระทรวงการคลงัได้ออกประกาศลดอตัราภาษีสรรพสามิตจาก
อตัราร้อยละ 10 เป็นอตัราร้อยละ 0 ตัง้แต่วนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2550 เพ่ือไม่ให้ผู้ ให้บริการโทรคมนาคมมีภาระทางการเงินเกิน
สมควร ทําให้ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมจึงไม่มีหน้าท่ีต้องเสียภาษีภาษีสรรพสามิตอีกต่อไป (โปรดพิจารณารายละเอียด
เพ่ิมเติมในข้อ 3.1.2(ญ) – ภาระต้นทนุของบริษัทและบริษัทย่อยอาจเปล่ียนแปลงเน่ืองจากการจดัเก็บภาษีสรรพสามิต) 

(ฒ) สทิธิในการตัง้เสา เดนิท่อหรือสาย หรือตดิตัง้เคร่ืองอุปกรณ์โทรคมนาคม 

กสทช. ได้ออกประกาศ กทช. เร่ือง หลกัเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกบัการใช้สิทธิในการปักหรือตัง้เสาหรือเดินสาย วางท่อหรือติดตัง้
อปุกรณ์ประกอบใดในการให้บริการโทรคมนาคม พ.ศ. 2552 โดยมีผลบงัคบัใช้ในวนัท่ี 18 มีนาคม 2552 ประกาศฉบบัดงักล่าวได้
ให้สิทธิแก่ผู้ รับใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมและผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมตามมาตรา 80 แห่ง พ.ร.บ. การประกอบ
กิจการโทรคมนาคม ให้มีสิทธิขออนญุาตต่อ กสทช. เพ่ือปักเสา เดินสายหรือท่อ หรือติดตัง้อปุกรณ์ประกอบต่าง ๆ บนท่ีดินหรือ
สิ่งก่อสร้างท่ีไมใ่ช่ของตนได้ ทัง้นี ้โดยปฏิบติัตามเง่ือนไขและวิธีการที่ประกาศกําหนดไว้ เช่น ต้องแจ้งเจ้าของท่ีดินก่อนและชําระค่า
ใช้ประโยชน์ตามท่ีตกลงกัน เป็นต้น หากตกลงกนัไม่ได้ กสทช. มีอํานาจกําหนดค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ให้ในอตัราท่ีสะท้อน
ต้นทนุสว่นเพ่ิมระยะยาว 

(ณ) มาตรการป้องกนัการกระทาํอนัเป็นการผูกขาดหรือจาํกัดการแข่งขัน  

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  

เม่ือวันท่ี 1 ตุลาคม 2553 กสทช. ได้แจ้งแก่บริษัทว่าบริษัทถือเป็นผู้ มีอํานาจเหนือตลาดอย่างมีนัยสําคัญทัง้ในตลาดค้าปลีก
โทรศพัท์เคลื่อนท่ีภายในประเทศ และตลาดบริการโครงข่ายโทรศพัท์เคลื่อนท่ีภายในประเทศ โดยกําหนดให้บริษัทมีหน้าท่ีต้อง
ปฏิบติัตามมาตรการเฉพาะท่ี กสทช. จะประกาศกําหนด โดย กสทช. ได้ออกประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแหง่ชาติ เร่ือง อตัราขัน้สงูของคา่บริการโทรคมนาคมสําหรับบริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีประเภทเสียง
ภายในประเทศ พ.ศ. 2555 กําหนดห้ามมิให้บริษัทเรียกเก็บค่าบริการประเภทเสียงจากผู้ ใช้บริการในอตัราเกินกว่า 99 สตางค์ต่อ
นาที อย่างไรก็ดี บริษัทไมเ่หน็ด้วยกบัคําสัง่ดงักลา่วของ กทช. และอยู่ในขัน้ตอนการโต้แย้งคําสัง่ดงักลา่ว 

(ด) บริการคงสทิธิเลขหมายโทรศัพท์เคล่ือนที่ 

กสทช. ได้ออกประกาศ กทช. เร่ือง หลกัเกณฑ์บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศพัท์เคลื่อนท่ี (Mobile Number Portability) ซึง่มีผลใช้
บงัคบัเม่ือวนัท่ี 4 สิงหาคม 2552 กําหนดให้ผู้ ให้บริการต้องจดัให้มีบริการการคงสิทธิเลขหมายโทรศพัท์เคลื่อนท่ี โดยร่วมกนัลงทนุ
จดัตัง้ศนูย์ให้บริการระบบสารสนเทศและฐานข้อมลูกลาง (Clearing House) เพ่ือทําหน้าท่ีในการบริหารและจดัการกระบวนการ
โอนย้ายผู้ ให้บริการโดยคงเลขหมายเดิมอย่างมีประสิทธิภาพ ขณะนี ้บริษัทได้เปิดให้มีบริการคงสิทธิเลขหมายโทรศพัท์เคลื่อนท่ี
เพ่ือให้ผู้ ใช้บริการสามารถโอนย้ายผู้ให้บริการได้แล้ว 
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(ต) คดฟ้ีองร้องที่เกี่ยวข้องกับกจิการโทรคมนาคม 

เม่ือวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2553 ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ ดํารงตําแหน่งทางการเมืองพิพากษาให้ยึดทรัพย์ของ พ.ต.ท.ทกัษิณ 
ชินวตัร จํานวน 46,373 ล้านบาท เน่ืองจากขณะดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีได้ใช้อํานาจโดยมิชอบในการเอือ้ประโยชน์ให้แก่
บริษัทเอกชน โดยการแก้ไขสญัญาสมัปทานในกิจการโทรคมนาคม และตราพระราชกําหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบญัญติัพิกดัอตัรา
ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2546 และพระราชกําหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบญัญติัภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 
พ.ศ. 2546 สําหรับกิจการโทรคมนาคม และคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเหน็ชอบให้คูส่ญัญาภาคเอกชนนําภาษีสรรพสามิตท่ีต้องชําระ
ให้แก่กรมสรรพสามิตมาหกัออกจากสว่นแบง่รายได้ตามสญัญาสมัปทานท่ีต้องชําระให้แก่หน่วยงานภาครัฐ เป็นเหตใุห้รัฐเสียหาย 

บริษัทเหน็วา่ เน่ืองจากคดีดงักลา่วมุง่เอาผิดกบั พ.ต.ท.ทกัษิณ ชินวตัร โดยตรง มิได้มุง่เอาผิดแก่บริษัทเอกชนผู้ปฏิบติัตามกฎหมาย
และมติคณะรัฐมนตรีโดยสจุริตในขณะนัน้ อีกทัง้บริษัทมิได้เข้าเป็นคู่ความในคดีดงักล่าวและคําพิพากษาดงักล่าวไม่ได้มีผลผกูพนั
บริษัทแตป่ระการใด บริษัทจงึมีความเช่ือวา่คดีดงักลา่วจะไมส่ง่ผลกระทบตอ่การดําเนินธรุกิจของบริษัท 

2.4 การจดัหาผลติภณัฑ์และบริการ 

2.4.1 การจดัหาอุปกรณ์โครงข่าย 

ปัจจบุนับริษัทมีผู้จดัหาอปุกรณ์ (Supplier) ดงันี ้

Supplier ลักษณะของบริการ 

บจก. อีริคสนั (ประเทศไทย) ผู้ขายอปุกรณ์โครงข่าย 
บจก. หวัเวย่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) ผู้ขายอปุกรณ์โครงข่าย 
บจก. บีบี เทคโนโลยี ผู้ให้บริการติดตัง้โครงข่าย 
บจก. อลัคาเทล-ลเูซน่ (ประเทศไทย)  ผู้ขายอปุกรณ์โครงข่าย 
บจก. เอลเทค วาเลียร์ (ประเทศไทย)  ผู้ขายอปุกรณ์โครงข่าย 
บจก. Kathrein Indochina ผู้ขายอปุกรณ์โครงข่าย 
บจก. เอ็นอีซี คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) ผู้ขายอปุกรณ์โครงข่าย 
บจก. ไอ ทเวนตี ้วนั อินเตอร์ คอร์ปอเรชัน่ ผู้ขายอปุกรณ์โครงข่าย 
หมายเหตุ 

(1) บริษัทได้ชําระคา่ใช้จ่ายข้างต้นนีเ้ป็นเงินสกลุบาท สกลุดอลลาร์สหรัฐ และสกลุยโูร 

บจก. อีริคสนั (ประเทศไทย) และบจก. หวัเวย่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) เป็นผู้จดัหาอปุกรณ์ (Supplier) เพ่ือยกระดบัประสิทธิภาพ
การทํางานของโครงข่ายของบริษัทให้รองรับเทคโนโลยี 3G รวมถึงเทคโนโลยีใหม่ในอนาคต และเพ่ือตอบสนองต่อพฤติกรรมการใช้
งานของลกูค้าด้านการรับส่งข้อมลูท่ีเพ่ิมขึน้อย่างรวดเร็วในช่วงท่ีผ่านมา ทัง้นี ้ตามความมุ่งหมายของบริษัทท่ีจะมอบประสบการณ์
ท่ีดีท่ีสดุให้กบัลกูค้า 

2.4.2 Content  

ณ สิน้ปี 2556 บริษัทมีผู้พฒันา Content รวมทัง้สิน้ประมาณ 213 ราย เช่น บจก. สามารถ มลัติมีเดีย บจก. ไอ.เอ็น.เอ็น. เรดิโอ 
บมจ. จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี โดยข้อมลูท่ีได้รับจากผู้พฒันาส่วนใหญ่ (มากกว่าร้อยละ 50) จะนํามาเพ่ือสนบัสนนุการให้บริการดาวน์
โหลดเสียงเพลงรอสาย เสียงเรียกเข้า ข่าวด่วนรายวนั ดวงชะตาพยากรณ์ และผลกีฬา โดยบริษัทจะเป็นผู้ เก็บรายได้จากผู้ ใช้และ
นํามาแบง่ให้กบัผู้พฒันา Content ตามท่ีได้ตกลงกนั  

2.4.3 การจดัหาเลขหมายโทรคมนาคม 

ในการจดัหาเลขหมายโทรคมนาคม บริษัทจะต้องย่ืนคําขอรับการจดัสรรเลขหมายโทรคมนาคมต่อ กสทช. ตามประกาศ กทช. เร่ือง 
หลกัเกณฑ์การจดัสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. 2551 
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ภายหลงัจากท่ีบริษัทได้รับการจดัสรรเลขหมายโทรคมนาคมจาก กสทช. บริษัทมีหน้าท่ีต้องแจ้งให้ผู้ รับใบอนญุาตรายอ่ืนทราบถึง
เลขหมายโทรคมนาคมท่ีได้รับการจดัสรรจาก กสทช. เพ่ือให้ผู้ รับใบอนญุาตรายอ่ืนดําเนินการให้เลขหมายโทรคมนาคมสามารถ
ติดตอ่กนัได้ในทกุโครงข่าย  

นอกจากนี ้บริษัทมีหน้าท่ีต้องชําระคา่ธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคมเป็นรายเดือนในอตัรา 2 บาทตอ่เลขหมาย  

2.4.4 การจดัหาซมิการ์ด 

การจดัซือ้ซิมการ์ดมิได้เป็นต้นทุนหลกัของบริษัท ในปัจจุบนับริษัทได้จัดซือ้ซิมการ์ดจากผู้ จดัจําหน่ายทัง้สิน้จํานวน 4 ราย ซึ่ง
เพียงพอและเหมาะสมกบัการปฏิบติังานของบริษัท 

2.4.5 การจดัหาบัตรเตมิเงนิ 

การจดัซือ้บตัรเติมเงินมิได้เป็นต้นทนุหลกัของบริษัท ในปัจจบุนับริษัทได้จดัซือ้บตัรเติมเงินจากผู้จดัจําหน่ายทัง้สิน้จํานวน 2 ราย ซึง่
เพียงพอและเหมาะสมกบัการปฏิบติังานของบริษัท 

2.4.6 การจดัหาโทรศัพท์เคล่ือนที่ 

การจดัจําหน่ายโทรศพัท์เคลื่อนท่ีเร่ิมมีสดัส่วนสําคญัของรายได้หลกัของบริษัท ทัง้ยงัเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ ใช้บริการ
และสนบัสนนุบริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีซึง่เป็นบริการหลกัของบริษัท และเพ่ือรองรับความนิยมในสมาร์ทโฟนและแท็ปเล็ทท่ียงัเติบโต
ต่อเน่ือง บริษัทได้ทําสัญญาเป็นพันธมิตรทางธุรกิจแต่เพียงผู้ เดียวในประเทศไทยกับ Brightstar ผู้ จัดจําหน่ายอุปกรณ์
โทรศพัท์ไร้สายรายใหญ่ท่ีสดุของโลก เพ่ือเสริมความสามารถในการบริหารจดัการ Device Supply Chain แบบครบวงจรให้ดีขึน้ 

2.4.7 ความสามารถของโครงข่ายในการให้บริการลูกค้า  

บริษัทให้ความสําคัญกับคุณภาพของการบริการโดยเฉพาะความสามารถในการรองรับจํานวนลูกค้าของระบบโครงข่าย
โทรศัพท์เคลื่อนท่ี ซึ่งขึน้อยู่กับความสามารถและความชํานาญในการบริหารระบบโครงข่ายให้สามารถให้บริการได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ โดยบริษัทมีหน่วยงานท่ีดําเนินการวางแผน จดัหา และติดตัง้อปุกรณ์โครงข่ายโทรศพัท์เคลื่อนท่ีของบริษัทเพ่ือขยาย
ความสามารถในการรองรับจํานวนผู้ใช้บริการและขยายพืน้ท่ีการให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีให้มากขึน้  

2.5 งานที่ยงัไม่ส่งมอบ 

- ไมมี่ - 
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3 ปัจจัยความเส่ียง 

การดําเนินธุรกิจของบริษัทต้องเผชิญกบัปัจจยัความเส่ียงต่าง ๆ ซึง่อาจสง่ผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของบริษัทและ
บริษัทย่อย อนึ่ง ปัจจยัความเส่ียงดงัท่ีจะกล่าวต่อไปข้างล่างนีเ้ป็นเพียงปัจจยัความเส่ียงสําคญับางประการท่ีอาจส่งผล
กระทบต่อผลการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย  ทัง้นี ้อาจมีปัจจยัความเส่ียงอ่ืน ๆ ท่ีบริษัทไม่ทราบในปัจจบุนั และ
อาจมีปัจจยัความเส่ียงบางประการท่ีบริษัทเห็นว่าไม่เป็นสาระสําคญั ซึ่งปัจจยัความเส่ียงเหล่านีอ้าจส่งผลกระทบต่อผล
การดําเนินงานของบริษัทและบริษัทยอ่ยในอนาคตได้ 

3.1 ความเส่ียงในการประกอบธุรกจิ 

3.1.1 ความเส่ียงจากการที่สัญญาร่วมการงานสิน้สุดลงก่อนครบกาํหนดเวลา 

บริษัทประกอบธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการให้บริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ีในประเทศไทยภายใต้สญัญาร่วมการงานกบั กสท โดย
สญัญาร่วมการงานดงักลา่วมีระยะเวลาทัง้สิน้ 27 ปี ซึง่จะครบกําหนดในวนัท่ี 15 กนัยายน 2561 

นอกจากนี ้บจก. ดีแทค ไตรเน็ต ซึ่งเป็นบริษัทย่อยท่ีบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 ได้รับใบอนญุาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีสําหรับ
กิจการโทรคมนาคมเคล่ือนท่ีสากล (International Mobile Telecommunications – IMT) ย่าน 2.1 กิกะเฮิร์ตซ์ และ
ใบอนญุาตให้ประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสาม จาก กสทช. เม่ือวนัท่ี 7 ธันวาคม 2555 ซึ่งทําให้ บจก. ดีแทค ไตร
เน็ต สามารถให้บริการโทรคมนาคมได้อย่างต่อเน่ืองภายหลงัจากสญัญาร่วมการงานสิน้สดุลงในปี 2561 แต่ บจก. ดีแทค 
ไตรเน็ต จะต้องใช้เวลาและเงินลงทุนในการดําเนินการจัดสร้างโครงข่ายโทรคมนาคมเพ่ือให้มีโครงข่ายโทรคมนาคม
ครอบคลมุพืน้ท่ีบริการทัว่ประเทศไทยเช่นเดียวกบับริษัท 

อย่างไรก็ดี ปัจจบุนับริษัทมีข้อพิพาทจํานวนมากกบั กสท ซึ่งบริษัทไม่อาจคาดการณ์ได้ว่า กสท จะบอกเลิกสญัญาก่อน
สญัญาร่วมการงานสิน้สุดลงหรือไม่ ดังนัน้ หาก กสท บอกเลิกสญัญาก่อนสัญญาร่วมการงานสิน้สุดลง ตามเหตุเลิก
สญัญาท่ีกําหนดไว้ในสญัญาร่วมการงาน และบริษัทไม่ได้รับความคุ้มครองจากการดําเนินการดงักล่าวของ กสท เหตุ
ดงักล่าวอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนยัสําคญัต่อธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจ
ของบริษัท 

3.1.2 ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงทางกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายของรัฐ หรือหน่วยงานกาํกับดูแล
ที่เก่ียวกับกจิการโทรคมนาคม 

(ก) กจิการโทรคมนาคมยังมีความไม่ชัดเจนในการกาํกับดูแลและการบังคับใช้กฎระเบียบที่เก่ียวข้อง 

การประกอบกิจการโทรคมนาคมอยู่ภายใต้กฎหมายหลกัสองฉบบั ได้แก่ พ.ร.บ . องค์กรจดัสรรคล่ืนความถ่ี และ พ.ร.บ. 
การประกอบกิจการโทรคมนาคม 

กสทช. มีอํานาจออกหลกัเกณฑ์ต่าง ๆ เพ่ือกํากบัดแูลการประกอบกิจการโทรคมนาคม เช่น การกําหนดโครงสร้างและ
อตัราค่าบริการ การกําหนดหลกัเกณฑ์และมาตรการต่าง ๆ เพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้บริโภค เช่น กฎเกณฑ์ในการ
ให้บริการคงสิทธิเลขหมายโทรคมนาคม ในปัจจุบัน กฎเกณฑ์ดังกล่าวได้สร้างข้อจํากัดในการโอนย้ายผู้ ใช้บริการ ซึ่ง
หลกัเกณฑ์ต่าง ๆ ดงักล่าวอาจทําให้ผู้ ใช้บริการของบริษัทและของผู้ประกอบการรายอ่ืนไม่อาจย้ายไปใช้บริการบน บจก. 
ดีแทค ไตรเน็ต ได้อย่างรวดเร็วตามท่ีควรจะเป็นจนอาจทําให้ความสามารถในการทํากําไรของบริษัทและบริษัทย่อยลดลง 
และ/หรือต้นทนุในการให้บริการของบริษัทและบริษัทยอ่ยสงูขึน้ แล้วแต่กรณี ซึง่ความไม่แน่นอนต่าง ๆ ดงักลา่ว อาจสง่ผล
กระทบในทางลบตอ่ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินการของบริษัทและบริษัทยอ่ย 

ในทางตรงกนัข้าม แม้ว่า กสทช. จะได้ประกาศใช้กฎเกณฑ์ต่าง ๆ เพ่ือให้มีการใช้โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมร่วมกนั
หรือใช้และเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมระหว่างผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม หรือการใช้สิทธิแห่งทาง (Right of way) 
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แต่การบงัคบัใช้กฎเกณฑ์ดงักล่าวอาจยงัไม่มีความชดัเจนในทางปฏิบติั หรืออาจเกิดความล่าช้า หรืออาจเกิดการปฏิเสธ
ไม่ให้ใช้โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมหรือโครงข่ายโทรคมนาคมร่วมกนั หรืออาจมีข้อโต้แย้งจากบคุคลท่ีเก่ียวข้อง หรือมี
กรณีท่ีบริษัทหรือบริษัทยอ่ยอาจได้รับผลกระทบจากนโยบายของภาครัฐในเร่ืองการจดัวางโครงข่ายบริการสาธารณะ (เช่น 
เสาหรือท่อ) เช่น การนําสายใยแก้วนําแสงลงใต้ดิน หรือการปฏิเสธมิให้ใช้เสาเพ่ือการพาดสาย เป็นต้น ซึ่งหากกรณี
ดงักลา่วเกิดขึน้ อาจทําให้บริษัทและบจก. ดีแทค ไตรเน็ต อาจได้รับผลกระทบ โดยอาจต้องสญูเสียโอกาสในการแย่งชิง
ลกูค้ากับผู้ ให้บริการรายอ่ืน หรือมีต้นทุนท่ีเพิ่มสงูขึน้ ซึ่งความไม่แน่นอนต่าง ๆ ดงักล่าวอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อ
ฐานะทางการเงิน และผลการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทยอ่ย 

(ข) ผลทางกฎหมายของสัญญาแก้ไขเพิ่มเตมิสัญญาร่วมการงาน และกระบวนการออกใบอนุญาตให้ใช้คล่ืน
ความถ่ีย่าน 2.1 GHz ยังไม่มีความชัดเจน 

สญัญาแกไ้ขเพ่ิมเติมสญัญาร่วมการงาน  

พระราชบญัญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 (“พ.ร.บ. การให้เอกชนเข้า
ร่วมงาน”)  กําหนดให้หน่วยงานราชการท่ีประสงค์จะให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดําเนินการในโครงการของรัฐท่ีมีวงเงิน
ลงทุนตัง้แต่ 1,000 ล้านบาทขึน้ไปปฏิบัติตามขัน้ตอนต่าง ๆ ตามท่ี พ.ร.บ. การให้เอกชนเข้าร่วมงาน กําหนด รวมถึง
กระบวนการแก้ไขสญัญาระหวา่งหน่วยงานราชการและเอกชนซึง่เข้าร่วมงานหรือดําเนินการในโครงการของรัฐ 

ภายหลงัจากท่ี พ.ร.บ. การให้เอกชนเข้าร่วมงาน มีผลใช้บงัคบัแล้ว บริษัทได้เข้าทําสญัญาแก้ไขเพิ่มเติมสญัญาร่วมการ
งานกบั กสท จํานวน 3 ครัง้ โดยมีการแก้ไขระยะเวลาการดําเนินการตามสญัญาและอตัราผลประโยชน์ตอบแทนท่ีบริษัท
จะพงึชําระให้แก่ กสท ด้วย 

ต่อมาคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ให้ความเห็น (เร่ืองเสร็จท่ี 292/2550) ว่าการแก้ไขสญัญาร่วมการงานทัง้ 3 ครัง้ ไม่ได้มี
การเสนอเร่ืองให้คณะกรรมการประสานงานตามมาตรา 22 แห่งพระราชบญัญัติฉบบัดงักล่าวพิจารณา และมิได้มีการ
นําเสนอให้คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ จึงถือว่าเป็นการทําผิดขัน้ตอนท่ี พ.ร.บ. การให้เอกชนเข้าร่วมงาน กําหนดไว้ 
อย่างไรก็ดี คณะกรรมการกฤษฎีกามีความเห็นว่า สญัญาแก้ไขสญัญาร่วมการงานทัง้ 3 ฉบบัยงัคงมีผลใช้บงัคบัอยู่ แต่
คณะรัฐมนตรีมีสิทธิเพิกถอนสญัญาแก้ไขสญัญาร่วมการงานทัง้ 3 ฉบบัได้ โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของรัฐและประโยชน์
สาธารณะ  

อนึง่ ความเหน็ของคณะกรรมการกฤษฎีกาดงักลา่วข้างต้น เป็นเพียงความเหน็ทางกฎหมายท่ีไมมี่ผลผกูพนับริษัท 

ต่อมา คณะกรรมการประสานงานตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวได้ให้ความเห็นเบือ้งต้นต่อ
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร โดยมีความเห็นไม่รับรองการแก้ไขสญัญาร่วมการงานครัง้ท่ี 
3 ซึ่งต่อมาเม่ือวนัท่ี 28 มิถนุายน 2554 คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้สง่เร่ืองให้ กสทช. ใช้เป็นข้อมลูประกอบการพิจารณา
หลกัเกณฑ์และมาตรการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

ปัจจบุนั พรบ. การให้เอกชนเข้าร่วมงาน ฉบบัดงักล่าว ได้ถกูยกเลิกไปแล้วโดยพระราชบญัญัติการให้เอกชนร่วมลงทนุใน
กิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 (“พ.ร.บ. การให้เอกชนร่วมลงทุน”) ซึ่งมีผลบงัคบัใช้เม่ือวนัท่ี 4 เมษายน 2556 โดย พ.ร.บ. 
การให้เอกชนร่วมลงทุน กําหนดว่าหากปรากฏต่อสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจว่า มีโครงการใดมิได้
ดําเนินการให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัตินี ้ให้สํานักงานแจ้งหน่วยงานเจ้าของโครงการเพ่ือชีแ้จงข้อเท็จจริงและแนว
ทางการดําเนินการท่ีเหมาะสมเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ และหาก
คณะกรรมการดงักลา่วเหน็สมควรยกเลิกหรือแก้ไขสญัญาร่วมลงทนุ ให้เสนอขอความเหน็ชอบตอ่คณะรัฐมนตรี 

เน่ืองจาก พ.ร.บ. การให้เอกชนร่วมลงทนุ เพิ่งมีผลใช้บงัคบั บริษัทจึงไม่อาจทราบถึงความชดัเจนของแนวทางการตีความ
และการบงัคบัใช้กฎหมายดงักล่าว ในกรณีท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติให้เพิกถอนสญัญาแก้ไขสญัญาร่วมการงาน หรือมีมติให้
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บริษัทต้องชําระผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติม แม้ว่าบริษัทจะได้ดําเนินการโต้แย้งมติคณะรัฐมนตรีตามกระบวนการทาง
กฎหมายก็ตาม เหตุดังกล่าวอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสําคัญต่อธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และผลการ
ดําเนินงานของบริษัทได้ 

กระบวนการออกใบอนญุาตใหใ้ชค้ลืน่ความถีย่่าน 2.1 กิกะเฮิร์ตซ์ 

การออกใบอนญุาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีย่าน 2.1 GHz ของ กสทช. ท่ีผ่านมาเป็นการออกใบอนญุาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีแก่
ภาคเอกชน เพ่ือการประกอบกิจการโทรศพัท์เคล่ือนท่ีเป็นครัง้แรกภายหลงัจาก พรบ. องค์กรจดัสรรคล่ืนความถ่ี มีผลใช้
บงัคบั ดงันัน้ ท่ีผ่านมาจึงมีบุคคลหลายฝ่ายออกมาโต้แย้งขัน้ตอนและกระบวนการออกใบอนญุาตดงักล่าวของ กสทช. 
โดยเฉพาะอย่างย่ิง ผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้โต้แย้งกระบวนการออกใบอนญุาตของ กสทช. โดยได้ย่ืนฟ้องสํานกังาน กสทช. 
ต่อศาลปกครองกลาง และขอให้ศาลปกครองกลางออกคําสั่งคุ้ มครองชั่วคราวขอให้มีการระงับกระบวนการออก
ใบอนญุาตของ กสทช. ไว้ก่อน ซึ่งศาลปกครองกลางได้มีคําสัง่เม่ือวนัท่ี 3 ธันวาคม 2555 ไม่รับคําฟ้องของผู้ตรวจการ
แผน่ดิน อยา่งไรก็ดี ผู้ตรวจการแผน่ดินได้อทุธรณ์คําสัง่ของศาลปกครองกลางท่ีมีคําสัง่ไมรั่บคําฟ้องของผู้ตรวจการแผ่นดิน
ดงักลา่ว ซึ่งมีผลทําให้คดียงัไม่ยติุ โดยคําอทุธรณ์ยงัอยู่ในกระบวนการพิจารณาของศาลปกครองสงูสดุ ซึ่งมีผลทําให้การ
ดําเนินการของ บจก. ดีแทค ไตรเน็ต ตามใบอนญุาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีย่าน 2.1 กิกะเฮิร์ตซ์ ของ กสทช. นัน้ยงัมีความไม่
แน่นอน และหากคําวินิจฉยัของศาลปกครองสงูสดุออกมาตรงข้ามกบัศาลปกครองกลาง เหตดุงักลา่วอาจสง่ผลกระทบต่อ
ธุรกิจ ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทได้ 

(ค) ความไม่แน่นอนในเร่ืองข้อพพิาทเก่ียวกับการชาํระค่าเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม 

ทีโอทีเป็นคู่สญัญากบับริษัทตามข้อตกลงเช่ือมโยงโครงข่ายซึ่งทําขึน้ในปี 2537 และ 2544 ซึ่งกําหนดให้บริษัทต้องชําระ
ค่าเช่ือมโยงโครงข่าย (Access Charge) ในอตัราคงท่ีต่อเลขหมายสําหรับลกูค้าระบบรายเดือน และอตัราร้อยละของ
ราคาหน้าบตัรสําหรับลกูค้าระบบเติมเงิน  

อย่างไรก็ดี ภายหลังจากการประกาศใช้ พ.ร.บ.  การประกอบกิจการโทรคมนาคม การเช่ือมต่อโครงข่ายระหว่าง
ผู้ประกอบการต้องดําเนินการให้สอดคล้องกบั พ.ร.บ.  การประกอบกิจการโทรคมนาคม และประกาศ กทช.  ว่าด้วยการใช้
และเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ซึ่งกําหนดให้มีการกําหนดอตัราค่าตอบแทนหรือค่าบริการท่ีเป็นธรรม สะท้อนต้นทนุ 
และไมเ่ลือกปฏิบติั  

ดงันัน้ ในวนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2549 บริษัทจึงได้แจ้งให้ทีโอทีและ กสท. ทราบว่าบริษัทจะชําระค่าเช่ือมโยงโครงข่ายตาม
หลกัเกณฑ์และในอตัราท่ีกฎหมายกําหนดแทนการชําระในอตัราท่ีกําหนดในข้อตกลงเช่ือมโยงโครงข่าย โดยบริษัทเห็นว่า
ค่าเช่ือมโยงโครงข่าย (Access Charge) ตามข้อตกลงเช่ือมโยงโครงข่ายไม่สอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์ตาม พ.ร.บ. การ
ประกอบกิจการโทรคมนาคม และประกาศ กทช. วา่ด้วยการใช้และเช่ือมตอ่โครงข่ายโทรคมนาคม  

ทีโอทีโต้แย้งว่าบริษัทมีหน้าท่ีต้องชําระค่าตอบแทนการเช่ือมโยงโครงข่าย (Access Charge) ในอตัราเดิมท่ีกําหนดไว้ใน
ข้อตกลงเช่ือมโยงโครงข่าย โดยเม่ือวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2554 ทีโอทีได้ย่ืนฟ้องบริษัทต่อศาลปกครองเรียกร้องให้ กสท และ
บริษัทร่วมกนัรับผิดชําระค่าเช่ือมโยงโครงข่าย (Access Charge) เป็นเงินจํานวนทัง้สิน้ประมาณ 113,319 ล้านบาท 
พร้อมภาษีมูลค่าเพิ่มและดอกเบีย้ และให้ กสท และบริษัทปฏิบัติตามข้อตกลงเช่ือมโยงโครงข่ายต่อไป ขณะนีค้ดีอยู่
ระหวา่งการพิจารณาของศาลปกครอง 

จากความเหน็ของท่ีปรึกษากฎหมายของบริษัท บริษัทมีความเช่ือมัน่วา่บริษัทไมมี่ภาระท่ีจะต้องชําระค่าเช่ือมโยงโครงข่าย 
(Access Charge) ตามท่ีทีโอทีเรียกร้อง เน่ืองจากข้อตกลงเช่ือมโยงโครงข่ายดงักลา่วไม่เป็นไปตาม พ.ร.บ.  การประกอบ
กิจการโทรคมนาคม และประกาศ กทช. วา่ด้วยการใช้และเช่ือมตอ่โครงข่ายโทรคมนาคม และบริษัทได้แจ้งยกเลิกข้อตกลง
เช่ือมโยงโครงข่ายแล้ว  
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อย่างไรก็ดี หากศาลมีคําสัง่หรือคําพิพากษาถึงท่ีสดุให้บริษัทต้องชําระค่าเช่ือมโยงโครงข่าย (Access Charge) ตามท่ี 
ทีโอทีเรียกร้อง เหตุดงักล่าวก็อาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสําคญัต่อฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานของ
บริษัท  

(ง) ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงแนวปฏิบัตเิก่ียวกับวิธีการบันทกึบัญชี ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการบันทกึ
บัญชีเร่ืองวธีิการคดิคาํนวณค่าเช่ือมโยงโครงข่าย (Access Charge) ของบริษัท  

ภายหลงัจากท่ีบริษัทได้แจ้งยกเลกิข้อตกลงเช่ือมโยงโครงข่ายกบัทีโอทีเม่ือวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2550 แล้ว บริษัทได้เปล่ียน
วิธีการบนัทกึบญัชีท่ีเก่ียวเน่ืองกบัค่าเช่ือมโยงโครงข่าย (Access Charge) โดยบริษัทได้หยดุบนัทกึค่าเช่ือมโยงโครงข่าย 
(Access Charge) ในงบการเงินของบริษัท เน่ืองจากบริษัทเห็นว่าภาระท่ีจะต้องชําระค่าเช่ือมโยงโครงข่าย (Access 
Charge) ตามข้อตกลงเช่ือมโยงโครงข่ายได้สิน้สดุลงแล้ว และบริษัทได้บนัทกึบญัชีรายรับและค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ในอตัรา
ค่าเช่ือมต่อโครงข่าย (Interconnection Charge) ตามข้อเสนอการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม (RIO) ของบริษัทและ
ของทีโอทีตามท่ีได้รับความเหน็ชอบจาก กทช.  

อย่างไรก็ดี ในปัจจบุนัยงัไม่มีแนวปฏิบติัเก่ียวกบัวิธีการบนัทกึบญัชีรายรับและค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ในลกัษณะดงักลา่ว และ
ยงัไม่มีคําพิพากษาของศาลเป็นท่ีสดุในเร่ืองค่าเช่ือมโยงโครงข่าย (Access Charge) ซึง่ต่อมาหากมีแนวปฏิบติัทางบญัชี
ในเร่ืองนี ้หรือศาลมีคําพิพากษาเป็นท่ีสดุในเร่ืองค่าเช่ือมโยงโครงข่าย (Access Charge) บริษัทอาจต้องเปล่ียนแปลง
วิธีการบนัทกึบญัชีในเร่ืองดงักล่าว ซึง่การเปล่ียนแปลงวิธีการบนัทกึบญัชีอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนยัสําคญัต่อ
กําไรและฐานะการเงินของบริษัท (โปรดพิจารณาประกอบกับความเส่ียงในหัวข้อ “ความไม่แน่นอนในเร่ืองข้อพิพาท
เก่ียวกบัการชําระคา่เช่ือมตอ่โครงข่ายโทรคมนาคม” ข้างต้น)  

(จ) ความเส่ียงจากความไม่ชัดเจนของการใช้บังคับกฎหมายที่เก่ียวกับการถือหุ้นของนักลงทุนต่างด้าว 

กฎหมายหลกั ๆ ซึง่กําหนดข้อจํากดัเก่ียวกบัสดัสว่นการถือหุ้นของคนตา่งด้าวไว้ ได้แก่ 

- ประมวลกฎหมายท่ีดิน ซึง่มีบทบญัญัติห้ามมิให้คนต่างด้าว (ตามคํานิยามท่ีกําหนดไว้ในประมวลกฎหมายท่ีดิน) ถือ
ครองท่ีดิน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตตามกฎหมาย สําหรับคนต่างด้าวท่ีถือครองท่ีดินโดยไม่ได้รับอนุญาตจะต้อง
จําหน่ายท่ีดินดงักลา่วภายในระยะเวลาท่ีกําหนดซึง่ไมน้่อยกวา่ 180 วนัและไมเ่กิน 1 ปี 

- พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนตา่งด้าว ซึง่มีบทบญัญติัห้ามมิให้ “คนตา่งด้าว” (ตามคํานิยามท่ีกําหนดไว้ใน พ.ร.บ. 
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว) ประกอบธุรกิจบางประเภท ซึง่รวมถึงการให้บริการส่ือสารโทรคมนาคม เว้นแต่จะ
ได้รับอนญุาตจากอธิบดีกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  

- พ.ร.บ . การประกอบกิจการโทรคมนาคม ซึง่มีบทบญัญัติห้ามมิให้ “คนต่างด้าว” (ตามคํานิยามท่ีกําหนดไว้ใน พ.ร.บ. 
การประกอบธุรกิจของคนตา่งด้าว) ประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสองและแบบท่ีสาม 

- นอกจากนี ้สญัญาร่วมการงานยงัได้กําหนดให้บริษัทดํารงคณุสมบติัตาม พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
ด้วย 

การฝ่าฝืนสดัสว่นการถือหุ้นของคนตา่งด้าวอาจสง่ผลให้มีการยกเลกิใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคม หรือบอกเลิก
สญัญาร่วมการงาน และสง่ผลให้บริษัท และ/หรือ บริษัทยอ่ยไมส่ามารถประกอบกิจการโทรคมนาคมตอ่ไปได้  

บริษัทเช่ือมัน่ว่าบริษัทมิได้เป็น “คนต่างด้าว” ตามคํานิยามท่ีกําหนดไว้ใน พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 
ประมวลกฎหมายท่ีดิน และพ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม รวมทัง้ได้ดําเนินการตามแนวปฏิบัติต่าง ๆ ของ
ประเทศไทยอยา่งครบถ้วนและถกูต้อง  
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บริษัทเหน็วา่รัฐบาลไมมี่นโยบายท่ีชดัเจนในเร่ืองการตีความและการใช้บงัคบั พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวใน
เร่ืองท่ีเก่ียวกบัการถือหุ้นของนกัลงทนุต่างชาติ ทําให้บริษัทต้องเผชิญกบัความเส่ียงดงักล่าวในการประกอบกิจการของ
บริษัท เน่ืองจาก พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนตา่งด้าว แม้วา่จะมีการใช้บงัคบัมากวา่ 10 ปี แต่ยงัไม่มีแนวคําพิพากษา
ของศาลฎีกาหรือแนวปฏิบติัท่ีชดัเจนของกระทรวงพาณิชย์ในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการถือหุ้นแทนหรือ “นอมินี” (Nominee) ตาม
มาตรา 36 แห่ง พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว เพ่ือให้บริษัทสามารถนํามาใช้ในการประเมินหรือคาดการณ์
ผลกระทบจากการใช้บงัคบั หรือการตีความบทบญัญติัดงักลา่วท่ีอาจมีตอ่บริษัทและบริษัทยอ่ยได้  

จากปัญหาความไม่ชดัเจนในเร่ืองการตีความและการใช้บงัคบั พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวดงักล่าว ทําให้ 
เม่ือวนัท่ี 14 มิถนุายน 2554 ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมรายหนึ่ง ย่ืนข้อกล่าวหากบัสํานกังานตํารวจแห่งชาติให้
ดําเนินคดีอาญากบับริษัท (รวมทัง้กรรมการ ผู้ ถือหุ้นบางรายของบริษัท และกรรมการของผู้ ถือหุ้นดงักล่าว) โดยกล่าวหา
ว่าบริษัทประกอบกิจการโทรคมนาคมฝ่าฝืน พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว และวนัท่ี 22 กนัยายน 2554 ผู้ ถือ
หุ้นรายย่อยรายหนึ่งของบริษัท (ซึง่ถือหุ้นจํานวน 100 หุ้น) ได้ย่ืนฟ้องหน่วยงานของรัฐ ซึง่รวมถึง กสทช. ต่อศาลปกครอง 
โดยกลา่วหาว่า บริษัทเป็น “คนต่างด้าว” ตาม พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ซึง่ทัง้สองกรณีดงักลา่วยงัอยู่
ระหวา่งการพิจารณาของสํานกังานตํารวจแหง่ชาติและศาลปกครอง 

บริษัทยงัคงเช่ือมัน่ว่าบริษัทมิได้เป็น “คนต่างด้าว” และได้ปฏิบติัตาม พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว อย่าง
ถกูต้องครบถ้วน อย่างไรก็ดี หากท้ายท่ีสดุ บริษัทถกูตดัสิน (โดยคําพิพากษาของศาลซึ่งถึงท่ีสดุแล้ว) ว่าไม่มีสถานะเป็น
บริษัทไทยตาม พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว และ พ.ร.บ . การประกอบกิจการโทรคมนาคม และเหตดุงักลา่ว
ไม่ได้รับการแก้ไข อาจถือเป็นเหตุให้ กสท บอกเลิกสัญญาร่วมการงาน หรือสิทธิของบริษัทในการประกอบกิจการ
โทรคมนาคมภายใต้สญัญาร่วมการงานถกูเพิกถอน หรือ กสทช. อาจยกเลิกใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบ
ท่ีสามของ บจก. ดีแทค ไตรเน็ต ได้ ซึ่งจะมีผลทําให้บริษัทและ บจก. ดีแทค ไตรเน็ต ไม่สามารถประกอบกิจการ
โทรคมนาคมตอ่ไปได้ 

(ฉ) ความเส่ียงจากความไม่ชัดเจนของการใช้บังคับกฎหมายที่เก่ียวกับการครอบงาํกจิการโดยคนต่างด้าว 

กสทช. ได้ออกประกาศ กสทช. เร่ือง การกําหนดข้อห้ามการกระทําท่ีมีลกัษณะเป็นการครอบงํากิจการโดยคนต่างด้าว 
พ.ศ. 2555  (“ประกาศครอบงาํกิจการ”) ซึ่งมีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัท่ี 24 กรกฎาคม 2555 ซึ่งประกาศครอบงํากิจการได้
กําหนดว่า “การครอบงํากิจการ” หมายถึง การท่ีคนต่างด้าวมีอํานาจควบคุมหรือมีอิทธิพลในการกําหนดนโยบาย การ
บริหารจดัการกิจการโทรคมนาคมของผู้ขอรับใบอนญุาต โดยการถือหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสียงตัง้แต่กึ่งหนึ่งของจํานวนสิทธิออก
เสียงทัง้หมด เป็นต้น ในเร่ืองนี ้บริษัทเห็นว่า ประกาศครอบงํากิจการไม่สามารถใช้บงัคบักบับริษัทท่ีเป็นผู้ ได้รับสมัปทาน
อยูก่่อน และได้รับการคุ้มครองตามมาตรา 305 (1) ของรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 ประกอบกบัมาตรา 
80 ของ พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม ได้ เน่ืองจากบริษัทไม่ใช่ผู้ขอรับใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
จาก กสทช. ซึ่งท่ีปรึกษากฎหมายต่างมีความเห็นทางกฎหมายท่ีสอดคล้องกบัความเห็นของบริษัทดงักล่าว และสําหรับ 
บจก. ดีแทค ไตรเน็ต นัน้  บจก. ดีแทค ไตรเน็ต ได้จดัทําหนงัสือรับรองย่ืนตอ่ กสทช. ไปแล้วในคราวย่ืนคําขอรับใบอนญุาต
ให้ใช้คล่ืนความถ่ีย่าน 2.1 กิกะเฮิร์ตซ์ และใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสามเม่ือปี 2555 ท่ีผ่านมาว่า  
บจก. ดีแทค ไตรเน็ต จะปฏิบติัตามประกาศครอบงํากิจการของ กสทช.  

อนึง่ กสทช. อาจไมเ่หน็พ้องด้วยกบัแนวทางการตีความของบริษัทตามท่ีระบขุ้างต้น และสําหรับกรณีของ บจก. ดีแทค ไตร
เน็ต นัน้ ยังมีความเส่ียงจากความไม่ชัดเจนของการใช้บังคับกฎหมายท่ีเก่ียวกับการครอบงํากิจการโดยคนต่างด้าว 
อยา่งไรก็ดี ตามแนวทางคําอธิบายท่ี กสทช. ชีแ้จงต่อประชาชนในคราวการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเก่ียวกบัความมุ่ง
หมายและวตัถปุระสงค์ของประกาศครอบงํากิจการ และโดยเฉพาะอย่างย่ิงคํานิยาม “การครอบงํากิจการ” ในปี 2555 นัน้ 
บริษัทเช่ือมัน่ว่าบริษัทและ บจก. ดีแทค ไตรเน็ต ไม่เข้าข่ายเป็นบริษัทท่ีถกูครอบงํากิจการโดยคนต่างด้าวตามแนวทางคํา
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นิยาม “การครอบงํากิจการ” ของ กสทช. อย่างไรก็ดี ความเส่ียงจากความไม่ชดัเจนของการใช้บงัคบักฎหมายท่ีเก่ียวกบั
การครอบงํากิจการโดยคนต่างด้าว อาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนยัสําคญัต่อการประกอบธุรกิจ ฐานะทางการเงิน 
ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทและ  บจก. ดีแทค ไตรเน็ต 

(ช) การตรวจสอบสัญญาหรือข้อตกลงระหว่างบริษัทกับรัฐบาลต่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศ หรือ
บุคคลที่อยู่ในต่างประเทศ 

มาตรา 54 แหง่ พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม และประกาศ กทช. เร่ืองการขอความเห็นชอบสญัญาอนัเก่ียวเน่ือง
กบัการประกอบกิจการโทรคมนาคมท่ีทํากบัรัฐบาลต่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศ หรือบุคคลท่ีอยู่ในต่างประเทศ 
พ.ศ. 2549 (“ประกาศ กทช. ว่าด้วยสัญญาต่างประเทศ”) กําหนดให้สญัญาหรือข้อตกลงใด ๆ เก่ียวกบัการประกอบ
กิจการและการให้บริการโทรคมนาคมตามท่ี กสทช. ประกาศกําหนด ซึ่งผู้ รับใบอนุญาตได้ทํากับรัฐบาลต่างประเทศ 
องค์การระหวา่งประเทศ หรือบคุคลหรือนิติบคุคลท่ีอยูใ่นตา่งประเทศ รวมทัง้การแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือยกเลิกสญัญาหรือ
ข้อตกลงดงักลา่ว ต้องได้รับความเหน็ชอบจาก กสทช. ก่อน เว้นแตส่ญัญาท่ีเก่ียวกบัการจดัซือ้จดัจ้างตามปกติหรือสญัญา
ท่ี กสทช. ประกาศยกเว้นไว้ นอกจากนี ้กสทช. ยงัมีอํานาจสัง่ให้ผู้ รับใบอนญุาตดําเนินการแก้ไขหรือยกเลิกสญัญาใด ๆ ท่ี
ทํากบัต่างประเทศท่ีมีลกัษณะหรือเง่ือนไขท่ีขดัหรือแย้งกบักฎหมาย หรืออาจก่อให้เกิดการผกูขาด หรือจํากดัการแข่งขนั
อย่างไม่เป็นธรรมต่อผู้ ใช้บริการ ดงันัน้ อํานาจการเข้าทําสญัญาของบริษัทและ บจก. ดีแทค ไตรเน็ต อาจถกูจํากดัโดย
กฎเกณฑ์ดงักลา่ว และอาจสง่ผลกระทบตอ่ธุรกิจและโอกาสทางธุรกิจของบริษัทและ บจก. ดีแทค ไตรเน็ต 

(ซ) การกาํหนดอัตราค่าบริการขัน้สูงโดย กสทช.  

เม่ือวันท่ี 28 มีนาคม  2555  กสทช . ได้ออกประกาศเร่ืองอัตราขัน้สูงของค่าบริการโทรคมนาคมสําหรับบริการ
โทรศพัท์เคล่ือนท่ีประเภทเสียงภายในประเทศ พ.ศ. 2555 โดยได้กําหนดให้ผู้ มีอํานาจเหนือตลาดอย่างมีนัยสําคัญใน
ตลาดค้าปลีกบริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ีภายในประเทศ (กลา่วคือ เฉพาะเอไอเอส และบริษัท) มีสิทธิเรียกเก็บค่าบริการได้ไม่
เกิน 99 สตางค์ต่อนาที อนึ่ง บริษัทไม่เห็นชอบด้วยกบัการท่ี กสทช. ออกประกาศใช้บงัคบักบัผู้ ให้บริการเพียงบางราย จึง
ได้ย่ืนฟ้องเร่ืองดงักลา่วตอ่ศาล ขณะนี ้คดีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาล  

นอกจากนี ้กสทช. ได้กําหนดให้ผู้ รับใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมโดยใช้คล่ืนความถ่ีย่าน 2.1 กิกะเฮิร์ตซ์ ซึ่ง
รวมถงึ บจก. ดีแทค ไตรเน็ต ต้องลดอตัราคา่บริการลงโดยเฉล่ียไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของอตัราค่าบริการเฉล่ียของบริการ
ประเภทเสียง (Voice) และบริการท่ีไม่ใช่ประเภทเสียง (Non-voice) ท่ีมีการให้บริการอยู่ในตลาด ณ วนัท่ีได้รับใบอนญุาต 
ซึ่งบริษัทเห็นว่าเง่ือนไขเร่ืองการลดอตัราค่าบริการดงักล่าวยงัมีความไม่ชดัเจน ซึ่ง บจก. ดีแทค ไตรเน็ต และผู้ รับ
ใบอนญุาตรายอ่ืนจะต้องร่วมหารือกบั กสทช. เพ่ือทราบความชดัเจนตอ่ไป อยา่งไรก็ดี หาก กสทช. บงัคบัตามเง่ือนไขเร่ือง
การลดอตัราค่าบริการโดยเคร่งครัด เหตดุงักลา่วอาจสง่ผลกระทบในทางลบต่อกําไร ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน 
และโอกาสทางธุรกิจของบริษัท 

(ฌ) ความเส่ียงจากการลดอัตราค่าตอบแทนการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม 

เม่ือวันท่ี 12 มีนาคม 2556 กสทช. ได้มีคําสั่งท่ี 34/2556 กําหนดให้ผู้ ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีย่าน 2.1  
กิกะเฮิร์ตซ์ ทกุรายซึง่รวมถึง บจก. ดีแทค ไตรเน็ต ใช้อตัราค่าตอบแทนการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมเป็นการชัว่คราว 
ในอตัรานาทีละ 0.45 บาท 

เม่ือวนัท่ี 18 มิถนุายน 2556 กสทช. ได้แจ้งขอความร่วมมือมายงับริษัท ให้ดําเนินการตามมติท่ีประชมุคณะกรรมการ
กิจการโทรคมนาคม ครัง้ท่ี 22/2556 เม่ือวนัท่ี 10 มิถนุายน 2556 โดยใช้อตัราค่าเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม หรือแก้ไข
สญัญาการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ในส่วนของอตัราค่าตอบแทนการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ให้เป็นอตัรา
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เดียวกนั ทัง้บริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ี และบริการโทรศพัท์ประจําท่ี ในอตัรานาทีละ 0.45 บาท (Call Termination และ Call 
Origination) และ 0.06 บาท (Call Transit) 

นอกจากนี ้กสทช. มีนโยบายท่ีจะทบทวนอตัราค่าเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมสําหรับผู้ประกอบการรายต่าง ๆ รวมถึง
บริษัท ดงันัน้ จึงมีความเป็นไปได้ว่าอตัราค่าเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมของบริษัทอาจมีแนวโน้มลดลง ซึ่งการลดลง
ของอตัราคา่เช่ือมตอ่โครงข่ายโทรคมนาคมอาจสง่ผลกระทบต่อรายได้จากการประกอบธุรกิจ กําไร และผลการดําเนินงาน
ของบริษัทและบริษัทยอ่ยได้ 

(ญ) ภาระต้นทุนของบริษัทและบริษัทย่อยอาจเปล่ียนแปลงเน่ืองจากการจัดเกบ็ภาษีสรรพสามติ 

 นโยบายของรัฐบาลยงัไม่มีความแน่นอนว่าจะเรียกเก็บภาษีสรรพสามิตสําหรับบริการโทรคมนาคมหรือไม่ ซึ่งหากมีการ
เรียกเก็บ จะมีผลทําให้ค่าบริการโทรคมนาคมเพ่ิมสงูขึน้ ซึ่งอาจทําให้รายได้ค่าบริการลดลง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อกําไร 
ฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานของบริษัท 

นอกจากนี  ้ในเร่ืองท่ีเก่ียวกับภาษีสรรพสามิต เม่ือวันท่ี 11 มกราคม 2551  กสท ได้ย่ืนคําเสนอข้อพิพาทต่อสถาบัน
อนญุาโตตลุาการเรียกร้องให้บริษัทชําระค่าผลประโยชน์ตอบแทนในปีสมัปทานท่ี 12 ถึง 16 เพิ่มเติม พร้อมเบีย้ปรับและ
ภาษีมลูค่าเพิ่ม รวมเป็นเงินทัง้สิน้ประมาณ 23,164 ล้านบาท เน่ืองจากในช่วงปีสมัปทานดงักล่าว บริษัทได้นําค่าภาษี
สรรพสามิตท่ีได้ชําระให้แก่กรมสรรพสามิตไปแล้วมาหกัออกจากผลประโยชน์ตอบแทนท่ีจะต้องนําสง่ให้แก่ กสท ตามมติ
ของคณะรัฐมนตรี และตามหนงัสือของ กสท และเม่ือวนัท่ี 28 พฤษภาคม  2555 คณะอนญุาโตตลุาการได้มีคําชีข้าดให้ยก
คําเสนอข้อพิพาทของ กสท ดงักลา่วโดยให้เหตผุลว่าบริษัทได้ชําระหนีผ้ลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ กสท เสร็จสิน้แล้ว และ
หนีท้ัง้หมดดงักล่าวได้ระงบัไปแล้ว อย่างไรก็ดี กสท โต้แย้งคําวินิจฉยัของคณะอนญุาโตตลุาการดงักล่าวต่อศาลปกครอง 
ขณะนี ้คดีอยูใ่นการพิจารณาของศาลปกครอง  

(ฎ) ความเส่ียงจากการไม่สามารถเข้าถงึโครงข่ายโทรคมนาคมเพ่ือการให้บริการในย่าน 2.1 กกิะเฮร์ิตซ์ 

กสทช. ได้ออกประกาศ กสทช. เร่ือง การใช้โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมร่วมกนัสําหรับโครงข่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ี พ.ศ. 
2556 (“ประกาศการใช้โครงสร้างพืน้ฐานร่วมกัน”) มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2556 ซึ่งสาระสําคญัของ
ประกาศดงักล่าวกําหนดให้มีการใช้โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมร่วมกนั ซึง่ประกอบด้วยอาคารและอปุกรณ์ท่ีเก่ียวข้อง
กบัการรับสง่สญัญาณและระบบส่ือสญัญาณของสถานีฐาน 

ภายหลงัจากท่ี กสทช. ได้ออกประกาศการใช้โครงสร้างพืน้ฐานร่วมกนัแล้ว กสท ได้ย่ืนฟ้อง กสทช. ต่อศาลปกครองกลาง 
เพ่ือขอให้เพิกถอนประกาศดงักล่าวในประเด็นเก่ียวกบัสิทธิในการให้ใช้โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมร่วมกนั และได้ย่ืน
คําร้องขอทเุลาการบงัคบัใช้ประกาศดงักล่าวจนกว่าศาลจะมีคําพิพากษา  อย่างไรก็ดี ศาลปกครองกลางได้ยกคําร้องขอ
ทเุลาการบงัคบัใช้ประกาศดงักล่าวของ กสท ในเวลาต่อมา ปัจจุบนั คดีดงักล่าวอยู่ในระหว่างกระบวนการพิจารณาของ
ศาลปกครองกลาง 

นอกจากนี ้กสท ยงัได้ย่ืนฟ้อง กสทช. ต่อศาลปกครองกลาง เพ่ือขอให้เพิกถอนมติของท่ีประชมุ กสทช. ท่ีเห็นชอบข้อเสนอ
การใช้โครงข่ายโทรคมนาคมของบริษัทตามประกาศ กทช. ว่าด้วยการใช้และเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ซึ่ง
สาระสําคัญของประกาศดังกล่าวกําหนดให้ผู้ รับใบอนุญาตท่ีมีโครงข่ายโทรคมนาคมมีหน้าท่ีต้องยินยอมให้ผู้ รับ
ใบอนญุาตรายอ่ืนใช้โครงข่ายโทรคมนาคมของตน และได้ย่ืนคําร้องขอทเุลาการบงัคบัตามมติดงักล่าวของ กสทช. ด้วย 
ปัจจบุนั คดีดงักลา่วอยูใ่นระหวา่งกระบวนการพิจารณาของศาลปกครองกลางเช่นกนั 

อนึ่ง บริษัทและ บจก. ดีแทค ไตรเน็ต ได้ปฏิบติัตามกฏหมายและประกาศต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการใช้โครงสร้างพืน้ฐาน
โทรคมนาคมร่วมกนัและการใช้และเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมอย่างเคร่งครัดเสมอมา ประกอบกบัการใช้โครงสร้าง
พืน้ฐานโทรคมนาคมหรือโครงข่ายโทรคมนาคมร่วมกนัในอตุสาหกรรมโทรคมนาคมเป็นสิ่งท่ีปฏิบติักนัอย่างแพร่หลายใน
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ต่างประเทศ และเป็นผลดีต่อผู้ ให้บริการทกุราย รวมถึงบริษัทและ บจก. ดีแทค ไตรเน็ต เน่ืองจากการใช้โครงสร้างพืน้ฐาน
โทรคมนาคมหรือโครงข่ายโทรคมนาคมร่วมกนัทําให้สามารถขยายโครงข่าย 3G บนคล่ืนความถ่ีย่าน 2.1 กิกะเฮิร์ตซ์ ได้
อย่างรวดเร็ว ครอบคลมุประชากรได้อย่างทัว่ถึง และด้วยต้นทนุต่ํา ซึ่งจะเป็นการเพิ่มโอกาสให้ผู้ ใช้บริการ โดยเฉพาะผู้ ท่ี
อยู่ห่างไกลในชนบท มีโอกาสเข้าถึงอินเตอร์เน็ตได้มากขึน้ และในราคาท่ีเหมาะสม นอกจากนี ้ยงัเป็นการลดการลงทนุท่ี
ซํา้ซ้อน และสนบัสนนุการใช้ทรัพยากรโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมท่ีมีอยู่ในปัจจบุนัให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ ซึง่จะ
เป็นประโยชน์ตอ่ทัง้อตุสาหกรรมโทรคมนาคม ผู้ใช้บริการ และประเทศชาติโดยรวม  

อย่างไรก็ดี ปัจจบุนั ยงัไม่มีความแน่นอนในการดําเนินการเก่ียวกบัประกาศและมติดงักล่าวข้างต้นของ กสทช. ทัง้นี ้หาก
ศาลปกครองมีคําพิพากษาถึงท่ีสดุให้เพิกถอนประกาศและมติดงักลา่ว จะทําให้ผู้ประกอบการท่ีเป็นผู้ รับสมัปทาน รวมถึง
บริษัท ไมอ่าจนําโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมหรือโครงข่ายโทรคมนาคมให้ผู้ประกอบการายอ่ืน รวมถึง บจก. ดีแทค ไตร
เน็ต ใช้ได้ ซึ่งเหตดุงักล่าวอาจส่งผลกระะทบต่อรายได้ของบริษัท และอาจทําให้การขยายโครงข่ายโทรคมนาคมและการ
ให้บริการโทรคมนาคมบนคล่ืนความถ่ีย่าน 2.1 กิกะเฮิร์ตซ์ ของ บจก. ดีแทค ไตรเน็ต ให้ครอบคลมุพืน้ท่ีทัว่ประเทศต้อง
ล่าช้าออกไปหรือมีต้นทนุท่ีเพิ่มสงูขึน้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลดําเนินงานและโอกาสทางธุรกิจ
ของบริษัท 

(ฏ) ความเส่ียงเก่ียวกับคล่ืนความถี่ 

กสทช. เป็นผู้ มีอํานาจในการจดัสรรคล่ืนความถ่ี และเป็นผู้ กําหนดหลกัเกณฑ์หรือเง่ือนไขท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัสรรคล่ืน
ความถ่ี ดงันัน้ จึงไม่เป็นท่ีแน่นอนว่าบริษัทหรือบริษัทย่อยจะได้รับการจดัสรรคล่ืนความถ่ีเพิ่มเติมจาก กสทช. หรือได้รับ
ใบอนญุาตให้ประกอบกิจการโทรคมนาคมเพิ่มเติมจาก กสทช. หรือไม่ ทัง้นี ้หากบริษัทหรือบริษัทย่อยไม่ได้รับการจดัสรร
คล่ืนความถ่ีเพิ่มเติมจาก กสทช. ภายใต้ระบบใบอนุญาต บริษัทและบริษัทย่อยอาจมีความเสียเปรียบในการแข่งขัน 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงภายหลังจากท่ีสัญญาสัมปทานสิน้สุดลงและอาจมีแถบความกว้างของคล่ืนความถ่ีเพ่ือใช้ในการ
ให้บริการน้อยกว่าคู่แข่ง ซึ่งอาจทําให้บริษัทหรือบริษัทย่อยเสียโอกาสในการประกอบธุรกิจ และอาจทําให้ผู้ ใช้บริการ
บางส่วนเปล่ียนไปใช้บริการของคู่แข่งได้ ซึ่งเหตดุงักล่าวอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนยัสําคญัต่อธุรกิจ ฐานะทาง
การเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัท 

3.1.3 ความเส่ียงที่เกดิจากการแข่งขันในการประกอบธุรกจิ 

(ก) กจิการโทรคมนาคมของไทยมีการแข่งขันสูงและมีความอ่อนไหวต่อการแข่งขันด้านราคา 

ธุรกิจให้บริการโทรคมนาคมผ่านโทรศพัท์เคล่ือนท่ีของประเทศไทยนบัเป็นธุรกิจท่ีมีการแข่งขนัสงู และมีความอ่อนไหวต่อ
การแข่งขนัด้านราคา เน่ืองจากตลาดโทรคมนาคมมีการเติบโตอย่างมากในปีท่ีผ่านมา โดยมีการแข่งขนัสงูทัง้ในด้านราคา 
โปรโมชัน่ รวมถึงกิจกรรมทางการตลาดอ่ืน ๆ หากการแข่งขนัทางด้านราคาเพิ่มความรุนแรงขึน้ และหากบริษัทและ บจก. 
ดีแทค ไตรเน็ต ไม่สามารถตอบสนองต่อการแข่งขนัดงักล่าวได้ทนัท่วงทีและด้วยต้นทนุท่ีเหมาะสม การแข่งขนัดงักล่าว
อาจสง่ผลกระทบในทางลบตอ่ธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัท  

(ข) บริษัทอาจเผชญิกับการแข่งขันเพิ่มมากขึน้จากผู้ประกอบการรายใหม่ 

ปัจจบุนั ผู้ ท่ีประสงค์จะประกอบกิจการโทรคมนาคมมีสิทธิขอรับใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมจาก กสทช. ได้
โดยเสรี หากมีคุณสมบัติตามท่ีกฎหมายและกฎเกณฑ์ของ กสทช. กําหนด อีกทัง้ กสทช. ยงัได้ประกาศใช้กฎเกณฑ์ท่ี
สนบัสนนุให้ผู้ประกอบการรายใหม่สามารถแข่งขนักบัผู้ประกอบการปัจจบุนัได้ เช่น การออกประกาศ กสทช. เร่ืองการใช้
บริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคล่ือนท่ีภายในประเทศ พ.ศ. 2556 และประกาศการใช้โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม
ร่วมกนั ซึ่งประกาศทัง้สองฉบบักําหนดให้ผู้ประกอบการท่ีมีโครงข่ายโทรคมนาคมให้บริการอยู่ในขณะนีมี้หน้าท่ีต้องให้
ผู้ประกอบการรายอ่ืนเข้าถึงโครงข่ายโทรคมนาคมท่ีตนนําออกให้บริการ นอกจากนี ้กสทช. ยงัได้ออกประกาศ กสทช. 
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เร่ืองบริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ีแบบโครงข่ายเสมือน พ.ศ. 2556 ซึ่งมีสาระสําคญัว่าเม่ือได้รับอนุญาตจาก กสทช.แล้ว ผู้
ประกอบกิจการโทรคมนาคมท่ีมีโครงข่ายโทรคมนาคมสามารถขายส่งบริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ีให้แก่ผู้ประกอบกิจการ
โทรคมนาคมนาคมแบบโครงข่ายเสมือนได้ ซึง่จะเป็นการเพิ่มการแข่งขนัในธุรกิจ 

การปฏิรูปกฎหมายและการเปิดเสรีกิจการส่ือสารโทรคมนาคมจึงอาจทําให้การแข่งขนัในตลาดทวีความรุนแรงมากยิ่งขึน้ 
บริษัทไมส่ามารถประเมินได้วา่จะมีผู้ประกอบการรายใหม่จํานวนเท่าใดท่ีจะได้รับใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
จาก กสทช. และหาก กสทช. ออกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมให้แก่ผู้ประกอบการรายใหม่ อาจทําให้การ
แข่งขนัในตลาดทวีความรุนแรงมากย่ิงขึน้ เน่ืองจากผู้ประกอบการรายใหม่ อาจมีต้นทนุในการให้บริการท่ีต่ํากว่า และอาจ
ใช้วิธีการลดราคาอย่างรุนแรง หรืออาจใช้กลยทุธ์ช่วยอดุหนนุ (Subsidy Approach) เพ่ือเพิ่มสว่นแบ่งทางการตลาดของ
ตน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถของบริษัทและ บจก. ดีแทค ไตรเน็ต ในการแข่งขนัในตลาด และอาจส่งผล
กระทบตอ่ธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัท 

(ค) บริษัทอาจได้รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี 

อตุสาหกรรมโทรคมนาคมเป็นอตุสาหกรรมท่ีมีการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างต่อเน่ืองและรวดเร็ว บริษัทและ บจก. 
ดีแทค ไตรเน็ต จะต้องเผชิญกบัการแข่งขนัท่ีรุนแรงขึน้จากการนําเทคโนโลยีใหม ่หรือการปรับปรุงพฒันาเทคโนโลยีซึง่มีอยู่
แล้วในปัจจบุนัมาใช้ในประเทศไทย ซึง่หากบริษัทและ บจก. ดีแทค ไตรเน็ต ไม่สามารถตอบสนองต่อการแข่งขนัดงักลา่ว
ได้ทนัท่วงที และด้วยต้นทนุท่ีเหมาะสม  เหตดุงักล่าวอาจส่งผลกระทบต่อคณุภาพการให้บริการ ธุรกิจ ฐานะการเงิน ผล
การดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทและ บจก. ดีแทค ไตรเน็ต 

3.1.4 ความเส่ียงเก่ียวกับการดาํเนินงาน  

(ก) ความเส่ียงจากการหยุดชะงักของระบบการให้บริการโครงข่าย และระบบสําคัญอ่ืน ๆ ซึ่งส่งผลกระทบ
ต่อการให้บริการ 

บริษัทและ บจก. ดีแทค ไตรเน็ต ตระหนกัถึงความเส่ียงต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดขึน้จากการหยดุชะงกัของระบบการให้บริการ
โครงข่าย และระบบสําคญัอ่ืน ๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการให้บริการ โดยบริษัทและ บจก. ดีแทค ไตรเน็ต มีการเตรียม
ความพร้อมและพฒันาแผนเพ่ือรองรับเหตฉุกุเฉินและการหยุดชะงักของระบบการให้บริการโครงข่ายและระบบสําคญั 
อ่ืน ๆ อยา่งตอ่เน่ือง 

บริษัทและ บจก. ดีแทค ไตรเน็ต  ได้จดัทําระบบการบริหารจดัการโครงข่าย (Network Management System) ควบคมุ
และกําหนดขัน้ตอนการบํารุงรักษาโครงข่ายและอุปกรณ์ เพ่ือให้โครงข่ายและอุปกรณ์ทัง้หมดอยู่ในสภาพท่ีสามารถ
ให้บริการด้านโทรคมนาคมแก่ลกูค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างย่ิง บริการเสียงและบริการข้อมลู รวมถึงได้
จดัทําและพฒันาแผนรองรับการหยดุชะงกัของระบบท่ีสําคญัอ่ืน ๆ เช่น ระบบการจดัเก็บข้อมลู (Information System) 
ระบบการจดัเก็บค่าบริการ (Billing System) และการให้บริการลกูค้า (Customer Services) เพ่ือให้สามารถดําเนินการ
และให้บริการลกูค้าได้อย่างต่อเน่ือง นอกจากนี ้บริษัทและ บจก. ดีแทค ไตรเน็ต  ยงัได้กําหนดแผนสํารองเพ่ือรองรับเหตุ
ฉุกเฉิน ซึ่งครอบคลุมถึงการลงทุนเพิ่มเติมในอุปกรณ์สําคัญและระบบป้องกันภัยต่าง ๆ เช่น ระบบป้องกันเพลิงไหม้
อตัโนมติัท่ีชมุสายทัว่ประเทศ และระบบควบคมุการใช้งานโครงข่ายและอปุกรณ์แบบ Real Time โดยบริษัทและ บจก. 
ดีแทค ไตรเน็ต ได้จดัให้มีการฝึกฝนพนกังานอยา่งสม่ําเสมอเพ่ือให้พนกังานตระหนกัถงึหน้าท่ีความรับผิดชอบ ขัน้ตอนการ
ปฏิบติัตา่ง ๆ รวมถงึมีการทดสอบแผนรองรับตา่ง ๆ อยา่งเข้มงวด 

นอกจากนี ้บริษัทและ บจก. ดีแทค ไตรเน็ต ได้ทําสญัญาประกนัภยัเพ่ือคุ้มครองกรณีท่ีเกิดเหตทํุาให้โครงข่ายและอปุกรณ์
ของบริษัทได้รับความเสียหาย เพ่ือลดผลกระทบของปัจจยัความเส่ียงดงักลา่วท่ีจะมีตอ่บริษัทและ บจก. ดีแทค ไตรเน็ต 
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ทัง้นี ้บริษัทและ บจก. ดีแทค ไตรเน็ต มีความมัน่ใจวา่ บริษัทและบริษัท ไตรเน็ต มีความพร้อมและมีแผนรองรับเหตฉุกุเฉิน
และการหยดุชะงกัของระบบการให้บริการโครงข่ายและระบบสําคญัอ่ืน ๆ ท่ีเพียงพอและมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ดี อาจมี
เหตุท่ีไม่อาจคาดหมายได้ ซึ่งเหตุดงักล่าวอาจส่งผลกระทบต่อโครงข่ายโทรคมนาคมและความสามารถของบริษัทและ 
บจก. ดีแทค ไตรเน็ต ในการให้บริการแก่ลกูค้า และอาจสง่ผลกระทบตอ่ธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาส
ทางธุรกิจของบริษัทและ บจก. ดีแทค ไตรเน็ต 

(ข) การต้องพึ่งพาบุคคลภายนอกในการบาํรุงรักษาอุปกรณ์โทรคมนาคม 

บริษัทต้องให้บริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ีผ่านอปุกรณ์โทรคมนาคมท่ีมีความสลบัซบัซ้อน ซึง่รวมถึงโครงข่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ี
และสถานีฐานจํานวน 22,480 แห่งทัว่ประเทศ (ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556) แยกเป็นความถ่ี 2100 เมกะเฮิร์ตซ์ 
จํานวน 5904 แห่ง ความถ่ี 800 เมกะเฮิร์ตซ์ จํานวน 5166 แห่ง และความถ่ี 1800 เมกะเฮิร์ตซ์ จํานวน 28,237 แห่งดงันัน้ 
ความสําเร็จของธุรกิจของบริษัทและของ บจก. ดีแทค ไตรเน็ต (ซึ่งอาจใช้สถานีฐานบางส่วนร่วมกนักบับริษัทในการ
ให้บริการ 2.1 กิกะเฮิร์ตซ์) จงึขึน้อยูก่บัการบํารุงรักษาและซอ่มแซมโครงข่ายและอปุกรณ์อยา่งมีประสทิธิภาพ  

ปัจจุบนับริษัทได้ว่าจ้างบุคคลภายนอกเพ่ือให้บริการบํารุงรักษาและซ่อมแซมสถานีฐานและระบบเครือข่ายส่งสญัญาณ
ทัง้หมดของบริษัท หากบคุคลภายนอกไมส่ามารถปฏิบติัหน้าท่ีตามสญัญาได้ หรือไมส่ามารถปฏิบติัหน้าท่ีได้ทนัท่วงทีและ
ด้วยต้นทนุท่ีเหมาะสม อาจทําให้บริษัทและ บจก. ดีแทค ไตรเน็ต มีต้นทนุในการดําเนินงานท่ีเพิ่มสงูขึน้ นอกจากนี ้ยงัอาจ
สง่ผลกระทบต่อความลา่ช้าและคณุภาพของการให้บริการ ซึง่อาจมีผลทําให้บริษัทและ บจก. ดีแทค ไตรเน็ต ต้องสญูเสีย
ลกูค้าและรายได้ในจํานวนท่ีมีนัยสําคญั เหตุดงักล่าวอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และ
โอกาสทางธุรกิจของบริษัท 

(ค) ความเส่ียงจากการพึ่งพงิทางธุรกจิกับบริษัท ยูไนเตด็ ดสิทริบวิช่ัน บซิซเินส จาํกัด (ยูดี) 

เน่ืองจากบริษัทไม่ได้มุ่งเน้นในการเป็นผู้จดัจําหน่ายชดุเลขหมายและบตัรเติมเงินให้แก่ผู้ ใช้บริการโดยตรง ซึ่งจะเป็นการ
เพิ่มภาระให้กบับริษัทในการจดัการบริหารสินค้าคงคลงั รวมถึงระบบการจดัสง่สินค้า (Logistics) และการจดัเก็บเอกสาร
ต่าง ๆ บริษัทจึงได้แต่งตัง้ให้ยดีูซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัท (โดยบริษัทและ บจก. เบญจจินดา โฮลดิง้ ถือหุ้นร้อยละ 25 
และร้อยละ 75 ของจํานวนหุ้ นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของยูดีตามลําดับ) เป็นผู้ จัดจําหน่ายหลักของบริษัทในการ
จําหน่ายชดุเลขหมาย บตัรเติมเงิน และสินค้าต่าง ๆ ให้แก่ตวัแทนจําหน่าย ร้านค้าสง่ และร้านค้าปลีกต่าง ๆ ในประเทศ
ไทย สินค้าเหล่านีส้่วนใหญ่บริษัทจะจําหน่ายให้แก่ยดีูเพ่ือนําไปจําหน่ายต่อให้แก่ตวัแทนจําหน่ายของบริษัทต่อไป บริษัท
ให้ระยะเวลาชําระหนี ้(Credit Term) 45 – 50 วนั และให้การสนบัสนนุทางการตลาดแก่ยดีูโดยพิจารณาเป็นรายโครงการ 
ในปี 2556 ยอดจําหน่ายชดุเลขหมายและบตัรเติมเงินผา่นยดีูมีจํานวนทัง้สิน้ 13,968 ล้านบาท  

ปัจจบุนับริษัทมีการขยายช่องทางการจดัจําหน่ายบริการเติมเงินให้แก่ผู้ใช้บริการ โดยบริษัทจดัให้มีบริการเติมเงินออนไลน์ 
(Happy Online) ให้แก่ผู้ ใช้บริการโดยตรง ซึ่งทําให้สดัส่วนในการพึ่งพาระบบการจดัส่งสินค้า (Logistics) ของผู้จดั
จําหน่ายลดลง นอกจากนี ้ยอดการเติมเงินออนไลน์ของผู้ใช้บริการมีแนวโน้มเพิ่มสงูขึน้อยา่งตอ่เน่ือง 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมียอดลกูหนีก้ารค้าจากยดีูจํานวนทัง้สิน้ 2,293 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 22.15 ของ
ยอดลกูหนีก้ารค้าทัง้หมดของบริษัท ดงันัน้ การผิดนดัชําระหนีห้รือการชําระหนีล้่าช้าของยดีูอาจส่งผลกระทบในทางลบ
อยา่งมีนยัสําคญัตอ่ธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัท  
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3.2 ความเส่ียงทางการเงนิ 

3.2.1 ความเส่ียงจากความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนเงนิตราต่างประเทศ 

บริษัทมีความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน เน่ืองจากรายได้หลกัของบริษัทเป็นสกลุเงินบาท แต่บริษัทมี
ค่าใช้จ่ายท่ีต้องชําระในรูปของสกลุเงินตราต่างประเทศเป็นจํานวนหนึ่ง โดยบางสว่นเป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัหนีเ้งินกู้ ระยะ
ยาวสกุลเงินตราต่างประเทศ และบางส่วนเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทนุหรือการดําเนินงานในรูปของเงินตราต่างประเทศ 
(ได้แก่ เจ้าหนีก้ารค้าจากการซือ้เคร่ืองมือและอปุกรณ์) 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีหนีเ้งินกู้ ระยะยาวสกลุเงินตราต่างประเทศจํานวน 460.32 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
1.5 ของหนีส้ินรวมทัง้หมด อย่างไรก็ดี เน่ืองจากหนีเ้งินกู้ ระยะยาวสกุลเงินตราต่างประเทศมีกําหนดระยะเวลาการชําระ
คืนท่ีแน่นอน บริษัทจึงได้ทําการป้องกันความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้จากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน โดยการเข้าทํา
สญัญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ (Cross Currency Swap Contracts) ซึง่ครอบคลมุกําหนดระยะเวลาการชําระคืน
หนีเ้งินกู้ดงักลา่ว  

สําหรับการบริหารความเส่ียงในส่วนของยอดเจ้าหนีก้ารค้าท่ีเกิดจากการซือ้เคร่ืองมือและอปุกรณ์นัน้ บริษัทมีรายได้ส่วน
หนึ่งเป็นเงินตราต่างประเทศจากการให้บริการข้ามแดนอติัโนมติั (Natural Hedge) และหลงัจากนัน้บริษัทจะพิจารณาใช้
เคร่ืองมือทางการเงิน (Financial Instruments) ท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ในการบริหารและจดัการความเส่ียงท่ีอาจจะ
เกิดขึน้จากอตัราแลกเปล่ียน  

อย่างไรก็ดี ถึงแม้บริษัทจะได้เข้าทําสญัญาป้องกนัความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้จากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนในส่วน
ของคา่ใช้จ่ายท่ีต้องชําระในรูปของสกลุเงินตราตา่งประเทศทัง้จํานวนหรือเกือบทัง้จํานวน แต่บริษัทไม่สามารถรับรองได้ว่า
บริษัทจะได้รับข้อเสนอและเง่ือนไขท่ีดีท่ีสุดในการเข้าทําสญัญาป้องกันความเส่ียงแต่ละครัง้ภายใต้สภาวะของตลาด
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศในขณะนัน้ ๆ ซึ่งในกรณีเช่นนีอ้าจส่งผลกระทบทําให้ต้นทนุในการดําเนินงานของบริษัท
เพิ่มสงูขึน้  

3.2.2 ความเส่ียงจากการเรียกเกบ็ค่าใช้บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่ 

ความเส่ียงจากลกูหนีก้ารค้าโดยหลกัมาจากลกูค้าระบบรายเดือน (Postpaid Customers) ท่ีไม่ชําระหรือชําระค่าใช้
บริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ีภายหลงัจากการใช้บริการล่าช้า ส่งผลให้ยอดลกูหนีก้ารค้าค่าบริการโทรศพัท์ของบริษัท ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2556 มีจํานวนทัง้สิน้ 4,007 ล้านบาท โดยมีสดัสว่นรายได้จากการให้บริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ีระบบรายเดือน
คิดเป็นร้อยละ 4.97 ของรายได้รวมของบริษัท อย่างไรก็ดี บริษัทได้มีการบนัทกึสํารองค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูสําหรับรายได้
จากการให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ีระบบรายเดือนตามช่วงของอายุหนีท่ี้ค้างชําระในอัตราก้าวหน้า โดย ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม 2556 บริษัทมีลกูหนีค้้างชําระเกินกว่า 180 วนั เป็นจํานวนทัง้สิน้ 396 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของยอด
ลกูหนีก้ารค้าคา่บริการโทรศพัท์รวม (Accounts Receivable from Telephone Services) 

3.2.3 ความเส่ียงจากความผันผวนของอัตราดอกเบีย้  

การเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบีย้ในตลาดส่งผลกระทบต่อหนีส้ินทางการเงินของบริษัท โดยทําให้ต้นทุนในการ
ดําเนินงานของบริษัทเพิ่มสงูขึน้ อย่างไรก็ดี บริษัทมีนโยบายในการบริหารจดัการความเส่ียงท่ีเกิดจากอตัราดอกเบีย้ตาม
ความเหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ มีการติดตามความเคล่ือนไหวและแนวโน้มของตลาดเงินและตลาดทนุอย่างใกล้ชิด 
ทําให้บริษัทมีความเช่ือมัน่วา่จะสามารถบริหารและจดัการความเส่ียงในสว่นนีไ้ด้อยา่งมีประสทิธิภาพ 
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3.2.4 ความเส่ียงจากภาวะเศรษฐกจิชะลอตัว 

เศรษฐกิจไทยได้รับผลกระทบจากปัจจยัลบทัง้ภายในและภายนอกประเทศ เช่น การเกิดอทุกภยั การชะลอตวัของภาคการ
ผลิต การส่งออก และอตุสาหกรรมการท่องเท่ียว ปัญหาการว่างงาน และสถานการณ์ทางการเมือง ซึง่ปัจจยัเหลา่นีส้ง่ผล
กระทบในทางลบอยา่งมีนยัสําคญัตอ่รายได้และกําลงัซือ้ พฤติกรรมการใช้จ่าย และระดบัความเช่ือมัน่ของผู้บริโภค  

สภาวะเศรษฐกิจดงักล่าวข้างต้นส่งผลกระทบต่ออตุสาหกรรมการให้บริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ีเน่ืองจากการใช้บริการท่ีลด
น้อยลง และผู้ประกอบการต้องรับความเส่ียงมากขึน้จากการเรียกเก็บค่าใช้บริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ีไม่ได้ อย่างไรก็ตาม 
การใช้บริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ีในปัจจุบันถือเป็นสิ่งจําเป็นในชีวิตประจําวัน จึงอาจได้รับผลกระทบน้อยกว่าเม่ือ
เปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมอ่ืน อีกทัง้บริษัทได้พฒันารูปแบบการให้บริการและปรับเปล่ียนกลยุทธ์ทางการตลาดเพ่ือ
กระตุ้นการใช้บริการของลกูค้าและลดความเส่ียงจากการยกเลิกการใช้บริการ รวมทัง้จดัทําและดําเนินการตามแผนการ
ลดค่าใช้จ่าย (Cost Efficiency Program) เพ่ือให้สอดคล้องกบัสภาวะเศรษฐกิจ อย่างไรก็ดี บริษัทไม่สามารถรับรองได้ว่า
ธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทและ บจก. ดีแทค ไตรเน็ต จะไม่ได้รับผลกระทบ
ในทางลบอยา่งมีนยัสําคญั หากสภาวะเศรษฐกิจดงักลา่วยงัคงดําเนินตอ่ไป 

3.3 ความเส่ียงอ่ืน ๆ 

3.3.1 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่อาจมีอทิธิพลต่อการดาํเนินการตัดสนิใจต่าง ๆ ของบริษัท 

เทเลนอร์และ บจก. ไทย เทลโค โฮลดิง้ส์ ต่างเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้นรวมกันคิดเป็นร้อยละ 65.05 
(ข้อมลู ณ วนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2556) ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัท  

อนึ่ง บจก. ไทย เทลโค โฮลดิง้ส์ ได้มีการปรับโครงสร้างการถือหุ้นเม่ือเดือนกรกฎาคม 2555 โดยกลุม่เบญจรงคกลุ ซึง่เป็น
ผู้ ก่อตัง้บริษัท ได้เข้ามาถือหุ้นในบริษัท ผ่านการถือหุ้นใน บจก. ไทย เทลโค โฮลดิง้ส์ โดยถือหุ้นทัง้สิน้ร้อยละ 51 ของ
จํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ บจก. ไทย เทลโค โฮลดิง้ส์ 

ดงันัน้ เทเลนอร์และ บจก. ไทย เทลโค โฮลดิง้ส์ (รวมถึงกลุม่เบญจรงคกลุ) อาจมีอิทธิพลต่อการดําเนินการตดัสินใจต่าง ๆ 
ของบริษัท เว้นแต่กรณีท่ีบคุคลดงักลา่วไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเน่ืองจากบคุคลดงักล่าวมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษหรือมี
สว่นได้เสียในเร่ืองดงักลา่ว 
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4 ทรัพย์สนิที่ใช้ในการประกอบธุรกจิ 

บริษัทมีทรัพย์สนิท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจจําแนกได้เป็น 2 ประเภทหลกั ได้แก่ 

รายละเอียดสนิทรัพย์ ลักษณะกรรมสทิธ์ิ 
มูลค่าสุทธิ ณ วนัที่  
31 ธันวาคม 2555  

(ล้านบาท) 

มูลค่าสุทธิ ณ วนัที่  
31 ธันวาคม 2556  

(ล้านบาท) 

ทรัพย์สินประเภทที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ เป็นเจ้าของ 5,449.6 15,120.5 

ทรัพย์สินประเภทสิทธิการใช้อปุกรณ์ เป็นเจ้าของสิทธิ 56,452.8 50,349.1 

รวม  61,902.4 65,469.6 

4.1 ทรัพย์สนิประเภทที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ 

รายละเอียดสนิทรัพย์ถาวรหลกัของบริษัทและบริษัทยอ่ย ทัง้นี ้สนิทรัพย์ดงักลา่วไมมี่ภาระผกูพนัใด ๆ 

รายละเอียดสนิทรัพย์ 
อายุการ 
ใช้งาน 

ขนาด  ที่ตัง้ 
ลักษณะ
กรรมสทิธ์ิ 

มูลค่าสุทธิ ณ วนัที่ 
31 ธันวาคม 2555 

(ล้านบาท) 

มูลค่าสุทธิ ณ วนัที่ 
31 ธันวาคม 2556 

(ล้านบาท) 

ท่ีดิน - 365.85 ไร่ 
กรุงเทพ / 
ปริมณฑล 

เป็นเจ้าของ 1,029.3 1,021.3 

อาคารและสว่นปรับปรุง
อาคาร  20-40 ปี - 

กรุงเทพ / 
ปริมณฑล 

เป็นเจ้าของ 743.9 610.5 

สว่นปรับปรุงอาคาร
สํานกังานเช่า 

5-20 ปี - - เป็นเจ้าของ 667.3 601.4 

สิทธิการใช้อปุกรณ์ใน
การดําเนินงานสนบัสนนุ
การให้บริการวิทยุ
คมนาคมระบบเซลลลูา่ร์ 

5 ปี 7 ปี และ 
อายท่ีุเหลอืของ
สมัปทาน 

- - เป็นเจ้าของ 1,149.1 10,517.4 

สว่นปรับปรุงอาคาร
สถานีรับสง่สญัญาณ 

20 ปี - - เป็นเจ้าของ 67.7 56.6 

สินทรัพย์ถาวรอ่ืน 3 และ 5 ปี - - เป็นเจ้าของ 1,792.4 2,313.2 

รวม     5,449.6 15,120.4 

ทรัพย์สนิของบริษัท 

ปัจจบุนับริษัทมีท่ีดินและอาคารพาณิชย์ คิดเป็นมลูค่ารวมประมาณ 1,631.8 ล้านบาท (ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556) โดย
สว่นใหญ่ใช้เป็นพืน้ท่ีสําหรับการติดตัง้สถานีฐาน นอกจากนี ้สญัญาร่วมการงานระหว่างบริษัทกบั กสท อนญุาตให้บริษัท
ใช้พืน้ท่ีของ กสท ในการติดตัง้สถานีฐาน โดยมีค่าตอบแทนในบางกรณีตามท่ีกําหนดไว้ในสญัญาร่วมการงาน ทัง้นี ้พืน้ท่ี
บางสว่นท่ีบริษัทใช้ในการติดตัง้สถานีฐานได้มีการโอนไปยงั บจก. ไปรษณีย์ไทย เน่ืองจากการแปลงสภาพของ กสท เป็น
บริษัทมหาชนจํากดั 

ณ 31 ธนัวาคม 2556 บริษัทมีการเช่าอาคารท่ีสําคญัสรุปรายละเอียดได้ดงันี ้ 

ลักษณะ/สถานที่ตัง้ ผู้ให้เช่า 
พืน้ที่  

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

ระยะเวลาการเช่า 
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ลักษณะ/สถานที่ตัง้ ผู้ให้เช่า 
พืน้ที่  

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

ระยะเวลาการเช่า 

อาคารคลงัสินค้านวนคร บริษัท ไทยพลอิสระ จํากดั 
(บริษัทท่ีไมเ่ก่ียวข้องกนั) 

11,109.6 ตรม. 100 ปี 2556 ถึง ปี 2557 

ค่าเช่าสํานักงานอาคารจัตุ รัส
จามจรีุ ชัน้ 22-41 

สํานกังานจดัการทรัพย์สิน 
(สว่นอาคารจตัรัุสจามจรีุ) 
(กิจการท่ีไมเ่ก่ียวข้องกนั) 

61,123.88 ตรม. 250 
(ไมร่วมค่าบริการ 
ตามสญัญาเช่า) 

1 เมษายน 2552 ถึง 
31 ธนัวาคม 2564 

คา่เช่าท่ีติดตัง้ป้ายโฆษณา สํานกังานจดัการทรัพย์สิน
(สว่นอาคารจตัรัุสจามจรีุ) 
(กิจการท่ีไมเ่ก่ียวข้องกนั) 

- 100,000 บาท/เดือน 1 เมษายน 2552 ถึง
31 ธนัวาคม 2564 

อนึ่ง ในสญัญาเช่าอาคารบางฉบบั ผู้ ให้เช่าได้ให้คํามัน่ท่ีจะต่ออายสุญัญาให้แก่บริษัทเม่ือสญัญาเช่านัน้สิน้สดุลง ดงันัน้ 
บริษัทจงึมีสทิธิท่ีจะตอ่อายสุญัญาเช่าอาคารดงักลา่วได้ตามแตบ่ริษัทจะเหน็สมควร 

นอกจากการเช่าอาคารข้างต้น บริษัทยงัมีการเช่าอ่ืน ๆ ท่ีสําคญั ได้แก่ 

(1) การเช่าพืน้ท่ีในอาคารศนูย์การค้าเพ่ือดําเนินการสํานกังานบริการของบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 รวมทัง้สิน้ 
24 สาขา รวมพืน้ท่ีเช่าประมาณ 6,233.17 ตารางเมตร มีระยะเวลาการเช่าระหว่าง 1-3 ปี และ 12 ปี ซึง่มีอตัรา
การเช่าแตกตา่งกนัไปขึน้อยูก่บัตําแหน่งท่ีตัง้ของแตล่ะศนูย์การค้า 

(2) บริษัทมีสิทธิการเช่าพืน้ท่ีสําหรับ Service Hall โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 สิทธิการเช่ามีมลูค่าตามบญัชีสทุธิ
เทา่กบั 31.6 ล้านบาท ซึง่บริษัทบนัทกึบญัชีในลกัษณะสทิธิการเช่าและตดัจําหน่ายตามอายสุญัญาเช่า  

(3) การเช่าท่ีดินและพืน้ท่ีในอาคารเพ่ือใช้ในการทําสถานีฐานและชมุสาย มีระยะเวลาการเช่าเฉล่ีย 1-3 ปี โดยทัว่ไป
บริษัทจะทําสญัญาเช่าท่ีดินเพ่ือใช้ในการติดตัง้สถานีฐานและต่ออายสุญัญาเม่ือระยะเวลาการเช่าสิน้สดุลง ถึงแม้
ภาวะการแข่งขนัในทางธุรกิจจะเพิ่มขึน้แตบ่ริษัทยงัไมเ่คยประสบปัญหาในการจดัหาท่ีดินและการตอ่อายสุญัญา 

4.2 ทรัพย์สนิประเภทสทิธิการใช้อุปกรณ์ 

บริษัทมีสิทธิประกอบกิจการโทรคมนาคมตามสญัญาร่วมการงานและตามความในมาตรา 80 แห่ง พ.ร.บ. การประกอบ
กิจการโทรคมนาคม (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในข้อ 2.3.4 – การกํากบัดแูลการประกอบกิจการโทรคมนาคมใน
ประเทศไทย และข้อ 6.8 – สรุปสญัญาท่ีมีสาระสําคญั) 

ตามสญัญาร่วมการงาน บริษัทจะต้องจดัหาเคร่ืองมือและอปุกรณ์ทัง้หมดในการดําเนินการและโอนกรรมสิทธิเคร่ืองมือ
และอุปกรณ์นัน้ให้แก่ กสท โดยบริษัทมีสิทธิในการใช้อปุกรณ์ดงักล่าวในการให้บริการตลอดอายุสญัญา ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2556 สทิธิการใช้อปุกรณ์รอตดับญัชี (สทุธิ) ตามงบการเงินรวมของบริษัทมีมลูคา่ประมาณ 65,469.6 ล้านบาท  

4.3 สนิทรัพย์ไม่มีตัวตน 

บริษัทมีสินทรัพย์ไม่มีตวัตนได้แก่เคร่ืองหมายบริการต่าง ๆ ซึง่มีอาย ุ10 ปี นบัแต่วนัท่ีได้จดทะเบียนต่อกรมทรัพย์สินทาง
ปัญญา กระทรวงพาณิชย์ โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีเคร่ืองหมายบริการหลกั เช่น “DTAC” "TAC” “Happy” 
“ZAD” “WORK” “โอ” “happy BANK” “happy bank” “แฮปปีแ้บงก์” เป็นต้น  
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ทัง้นี ้เม่ือสิน้สดุอายเุคร่ืองหมายบริการ บริษัทสามารถต่ออายไุด้ทกุ ๆ 10 ปี โดยย่ืนคําขอภายใน 90 วนัต่อกรมทรัพย์สิน
ทางปัญญาก่อนวนัหมดอาย ุ

4.4 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

ปัจจุบนั บริษัทมุ่งเน้นธุรกิจให้บริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ีเป็นหลกัเท่านัน้ โดยบริษัทลงทนุในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเพ่ือ
สนบัสนนุกิจการหลกัของบริษัทในแง่ของการบริหารสินทรัพย์และอสงัหาริมทรัพย์ และเพ่ือประกอบธุรกิจอ่ืนท่ีเก่ียวเน่ือง
หรือเป็นประโยชน์กบัธุรกิจให้บริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ี 

ในการดแูลบริหารกิจการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม บริษัทได้แต่งตัง้กรรมการท่ีมีประสบการณ์ท่ีเหมาะสมกบักิจการ
นัน้ ๆ เพ่ือเป็นตวัแทนของบริษัทในการดําเนินการดงันี ้

(1) ปฏิบติัหน้าท่ีและรับผิดชอบให้เกิดผลการดําเนินงานอยา่งมีประสิทธิภาพ 

(2) ดแูลและทบทวนผลการดําเนินงานของบริษัทเหลา่นัน้ทกุไตรมาสเป็นอยา่งน้อย 

(3) ลงมติออกเสียงในการประชมุคณะกรรมการบริษัทและท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นประจําปี 



บริษัท โทเทิ่ล แอค็เซส็ คอมมนิูเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 
 

สว่นท่ี 2 ข้อพิพาททางกฎหมาย หน้า 57 

5 ข้อพพิาททางกฎหมาย 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2557 บริษัทและบริษัทย่อยของบริษัทเป็นคูค่วามหรือคูก่รณีในคดีหรือข้อพิพาทท่ียงัไมส่ิน้สดุมีรายละเอียดดงันี ้

5.1 คดหีรือข้อพพิาทที่ยงัไม่สิน้สุดโดยเป็นคดทีี่มีทุนทรัพย์เกนิกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถอืหุ้น 

5.1.1 ข้อพพิาทระหว่างบริษัทและทโีอทเีกี่ยวกับการชาํระค่าเช่ือมโยงโครงข่ายโทรศัพท์เคล่ือนที่ (Access Charge) 

ตามท่ี ทีโอที กสท และบริษัท ได้ร่วมกันทําข้อตกลงเร่ืองการเช่ือมโยงโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนท่ีแบบจดทะเบียนรายเดือน 
(Postpaid) เม่ือวนัท่ี 22 กมุภาพนัธ์ 2537 และโทรศพัท์เคลื่อนท่ีแบบใช้บตัรเติมเงินล่วงหน้า (Prepaid Card) เม่ือวนัท่ี 2 เมษายน 
2544 โดยสาระสําคญัของข้อตกลงมีอยู่วา่ทีโอทีจะเช่ือมโยงโครงข่ายเลขหมายโทรศพัท์เคลื่อนท่ีท่ีบริษัทให้บริการให้สามารถใช้งาน
ได้อย่างสมบรูณ์ โดยทีโอทีจะคิดค่าเช่ือมโยงโครงข่าย (Access Charge) ในอตัราเลขหมายละ 200 บาทต่อเดือน สําหรับการ
ให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีแบบจดทะเบียนรายเดือน และในอตัราร้อยละ 18 ของราคาหน้าบตัร (รวมภาษีมลูค่าเพ่ิมแล้ว) สําหรับ
การให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีแบบใช้บตัรเติมเงินลว่งหน้า (Prepaid Card) 

ภายหลงัจากท่ีมีการทําข้อตกลงการเช่ือมโยงโครงข่ายกนัแล้ว บริษัทได้ปฏิบติัตามข้อตกลงดงักล่าวโดยชําระค่าเช่ือมโยงโครงข่าย
ให้แก่ทีโอทีตลอดมา จนกระทัง่เม่ือวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2549 กทช. ได้ออกประกาศ กทช. ว่าด้วยการใช้และเช่ือมต่อโครงข่าย
โทรคมนาคม (Interconnection Charge) ซึง่กําหนดให้ผู้ รับใบอนญุาตที่มีโครงข่ายโทรคมนาคมทกุราย ต้องให้ผู้ รับใบอนญุาตที่มี
โครงข่ายโทรคมนาคมรายอ่ืนเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมกบัโครงข่ายของตนตามท่ีมีการร้องขอ และให้ผู้ ให้เช่ือมต่อโครงข่ายมี
สิทธิท่ีจะเรียกเก็บคา่ตอบแทนการเช่ือมตอ่โครงข่าย (Interconnection Charge) ในอตัราท่ีสะท้อนต้นทนุ  

ภายหลงัจากท่ีประกาศดงักล่าวใช้บงัคบั เม่ือวนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2549 บริษัทได้ระงบัการชําระค่าเช่ือมโยงโครงข่าย (Access 
Charge) ทัง้แบบจดทะเบียนรายเดือน (Postpaid) และแบบใช้บตัรเติมเงินล่วงหน้า (Prepaid Card) พร้อมกบัทําหนงัสือแจ้งให้ที
โอทีทราบว่าบริษัทจะชําระเป็นค่าเช่ือมต่อโครงข่าย (Interconnection Charge) แทน แต่ทีโอทีโต้แย้งสิทธิของบริษัทและปฏิเสธท่ี
จะรับชําระเงินค่าเช่ือมต่อโครงข่าย (Interconnection Charge) โดยเม่ือวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2554 ทีโอทีได้ย่ืนคําฟ้องต่อศาล
ปกครองเรียกร้องให้ กสท และบริษัทร่วมกนัรับผิดชําระค่าเช่ือมโยงโครงข่าย (Access Charge) อนัได้แก่ (ก) ค่าเช่ือมโยงโครงข่าย 
(Access Charge) ตามข้อตกลงการเช่ือมโยงโครงข่ายตัง้แต่วนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2549 ถึงวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2554 และ (ข) ส่วน
แบ่งรายได้จํานวนคร่ึงหนึ่งท่ี กสท ได้รับจากบริษัท (เน่ืองจากบริษัทและ กสท มิได้ชําระให้แก่ทีโอทีตามข้อตกลงการเช่ือมโยง
โครงข่าย) ตัง้แต่วนัท่ี 16 กนัยายน 2549 ถึงวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2554 พร้อมภาษีมลูค่าเพ่ิมและดอกเบีย้ รวมเป็นเงินจํานวนทัง้สิน้
ประมาณ 113,319 ล้านบาท ขณะนีค้ดีอยู่ระหวา่งการพิจารณาของศาลปกครอง 

5.1.2 ข้อพพิาทระหว่างบริษัทและ กสท เกี่ยวกับการจดัเกบ็ภาษีสรรพสามติจากการให้บริการโทรคมนาคม 

เม่ือวนัท่ี 11 กมุภาพนัธ์ 2546 คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ผู้ ให้บริการโทรคมนาคมซึง่รวมถึงบริษัทมีสิทธินําเงินค่าภาษีสรรพสามิตท่ีได้
ชําระให้แก่รัฐแล้วตลอดทัง้ปี (ไม่รวมดอกเบีย้ ค่าปรับ หรือเงินเพ่ิมใด ๆ) มาหกัออกจากจํานวนเงินผลประโยชน์ตอบแทนท่ีบริษัท
ต้องนําสง่ให้แก่ กสท เม่ือสิน้ปีดําเนินการตามสญัญาร่วมการงานได้ และเม่ือวนัท่ี 27 มีนาคม 2546 กสท ได้มีหนงัสือแจ้งให้บริษัท
ดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีดงักลา่ว ซึง่ตอ่มามติคณะรัฐมนตรีดงักลา่วถกูยกเลิกเม่ือวนัท่ี 23 มกราคม 2550 

ภายหลงัจากท่ีมีการยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีดงักล่าว เม่ือวนัท่ี 11 มกราคม 2551 กสท ได้ย่ืนคําเสนอข้อพิพาทต่อสถาบนั
อนุญาโตตุลาการ เรียกร้องให้บริษัทชําระค่าผลประโยชน์ตอบแทนในปีสมัปทานท่ี 12 ถึง 16 เพ่ิมเติม พร้อมเบีย้ปรับและ
ภาษีมลูค่าเพ่ิม รวมเป็นเงินจํานวนทัง้สิน้ประมาณ 23,164 ล้านบาท เสมือนหนึ่งว่า กสท ไม่เคยอนญุาตให้บริษัทนําค่าภาษี
สรรพสามิตท่ีได้ชําระให้แก่รัฐมาหกัออกจากผลประโยชน์ตอบแทนท่ีบริษัทต้องนําสง่ให้แก่ กสท ตามสญัญาร่วมการงานแต่อย่างใด 
คณะอนญุาโตตลุาการได้มีคําชีข้าด ลงวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2555 ให้บริษัทชนะคดีและยกคําเสนอข้อพิพาทของ กสท ทัง้หมด 
อย่างไรก็ดี เม่ือวนัท่ี 31 สิงหาคม 2555 กสท ได้ย่ืนคําร้องขอให้ศาลปกครองกลางเพิกถอนคําชีข้าดของคณะอนญุาโตตลุาการ
ดงักลา่ว  ขณะนีค้ดีอยู่ระหวา่งการพิจารณาของศาลปกครอง 
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5.1.3 ข้อพพิาทระหว่างบริษัทและ กสท เกี่ยวกับวิธีการคาํนวณผลประโยชน์ตอบแทนอันเกิดจากรายได้ค่าเช่ือมต่อ
โครงข่ายโทรคมนาคม (Interconnection Charge) 

ในปี 2549 กสท ได้ย่ืนข้อพิพาทตอ่อนญุาโตตลุาการเก่ียวกบัการเรียกเก็บผลประโยชน์ตอบแทนเพ่ิมเติมสําหรับปีสมัปทานท่ี 11 ถึง
ปีสมัปทานท่ี 13 จากรายได้คา่เช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม (“IC”) ท่ีบริษัทเรียกเก็บจากผู้ ให้บริการรายอ่ืน อนัเน่ืองมาจากการที่
บริษัท ยินยอมให้ผู้ ให้บริการรายอ่ืนสามารถเข้ามาใช้โครงข่ายโทรคมนาคมของบริษัทได้จํานวน 8 ล้านบาท ซึ่งต่อมาในปี 2553 
กสท ได้ย่ืนข้อพิพาทต่ออนญุาโตตลุาการเพ่ือเรียกให้บริษัทชําระผลประโยชน์ตอบแทนเพ่ิมเติมสําหรับปีสมัปทานที่ 15 ในเร่ือง
เดียวกนันีอี้กเป็นจํานวน 4.4 ล้านบาท ขณะนีข้้อพิพาทอยู่ระหวา่งกระบวนการพิจารณาของอนญุาโตตลุาการ 

ในปี 2554 กสท ได้ย่ืนคําเสนอข้อพิพาทต่อสถาบนัอนญุาโตตลุาการ เพ่ือเรียกร้องให้บริษัทชําระผลประโยชน์ตอบแทนเพ่ิมเติม
สําหรับรายได้คา่ IC ในปีสมัปทานท่ี 16 (16 กนัยายน 2549 - 15 กนัยายน 2550) ท่ีขาดไปอีกเป็นจํานวนประมาณ 4,025 ล้านบาท 
พร้อมเบีย้ปรับอตัราร้อยละ 1.25 ต่อเดือนของเงินท่ีค้างชําระ เน่ืองจากบริษัทคํานวณผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ กสท โดยการหกั
กลบระหว่างรายได้ค่าเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที่บริษัทได้รับจากผู้ประกอบการรายอ่ืนและรายจ่ายค่าเช่ือมต่อโครงข่าย
โทรคมนาคมท่ีบริษัทถกูผู้ประกอบการรายอ่ืนเรียกเก็บ แต ่กสท เรียกร้องให้บริษัทชําระผลประโยชน์ตอบแทนของรายได้คา่เช่ือมต่อ
โครงข่ายโทรคมนาคมท่ีบริษัทได้รับจากผู้ประกอบการรายอ่ืนทัง้หมดโดยไม่ให้นํารายจ่ายค่าเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมท่ีบริษัท
ถกูผู้ประกอบการรายอ่ืนเรียกเก็บมาหกัออก ขณะนีข้้อพิพาทอยู่ระหวา่งกระบวนการพิจารณาของอนญุาโตตลุาการ 

ในปี 2555 กสท ได้ย่ืนคําเสนอข้อพิพาทต่อสถาบนัอนญุาโตตลุาการเพ่ือเรียกร้องให้บริษัทชําระผลประโยชน์ตอบแทนเพ่ิมเติม
สําหรับรายได้ค่า IC สําหรับปีสมัปทานท่ี 17 เป็นจํานวน 3,859.85 ล้านบาท พร้อมเบีย้ปรับอตัราร้อยละ 1.25 ต่อเดือนของเงินท่ี
ค้างชําระ ขณะนีข้้อพิพาทอยู่ระหวา่งกระบวนการพิจารณาของอนญุาโตตลุาการ  

ณ วนัท่ี 23 เมษายน 2556 กสท ได้ย่ืนคําเสนอข้อพิพาทต่อสถาบนัอนญุาโตตลุาการเพ่ือเรียกร้องให้บริษัทชําระผลประโยชน์ตอบ
แทนเพ่ิมเติมสําหรับรายได้ค่า IC สําหรับปีสมัปทานท่ี 18 เป็นจํานวน 3,338.92 ล้านบาท พร้อมเบีย้ปรับอตัราร้อยละ 1.25 ต่อ
เดือนของเงินท่ีค้างชําระ  

นอกจากนี ้ณ วนัท่ี 25 มีนาคม 2556 และวนัท่ี 10 มีนาคม 2557 กสท ได้ส่งหนงัสือเรียกให้บริษัทชําระผลประโยชน์ตอบแทนส่วน
เพ่ิมสําหรับรายได้คา่ IC ในปีสมัปทานท่ี 19 จํานวน 3,427.11 ล้านบาท และปีสมัปทานท่ี 20 อีกจํานวน 3,658.38 ล้านบาท 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2557 บริษัทมิได้บนัทึกผลประโยชน์ตอบแทนเพ่ิมเติมท่ี กสท เรียกเก็บข้างต้นไว้ในงบการเงิน เน่ืองจากท่ี
ปรึกษากฎหมายของบริษัทและฝ่ายบริหารของบริษัทเห็นว่าบริษัทไม่มีหน้าท่ีต้องชําระผลประโยชน์ตอบแทนเพ่ิมเติมให้แก่ กสท 
ตามท่ี กสท เรียกร้อง ขณะนีข้้อพิพาทดงักลา่วอยู่ระหวา่งกระบวนการพิจารณาของอนญุาโตตลุาการ  

5.1.4 ข้อพิพาทระหว่างบริษัทและ กสท เกี่ยวกับการส่งมอบเสาอากาศและอุปกรณ์เสาอากาศ (Towers) ที่ติดตัง้
และเปิดให้บริการแล้วให้แก่ กสท ตามสัญญาร่วมการงาน 

เม่ือวนัท่ี 19 กมุภาพนัธ์ 2551 กสท ได้เสนอข้อพิพาทต่ออนญุาโตตลุาการเรียกร้องให้บริษัทส่งมอบและโอนกรรมสิทธิเสาอากาศ
และอุปกรณ์เสาอากาศที่ติดตัง้และเปิดให้บริการแล้วจํานวน 121 ต้นให้แก่ กสท ในปี 2552 กสท ได้เพ่ิมจํานวนเสาอากาศและ
อปุกรณ์เสาอากาศท่ีเรียกร้องให้บริษัทส่งมอบจากเดิมจํานวน 121 ต้นเป็นจํานวน 3,873 ต้น และในปี  2555 กสท ได้เพ่ิมจํานวน 
เสาอากาศและอปุกรณ์เสาอากาศจากจํานวน 3,873 ต้นเป็นจํานวน 4,968 ต้น โดยหากบริษัทไมส่ามารถสง่มอบและโอนกรรมสิทธิ
ได้ กสท เรียกร้องให้บริษัทชําระค่าเสียหายแทนเป็นเงิน รวมเป็นมูลค่าความเสียหายทัง้สิน้ 2,392 ล้านบาท และเม่ือวันท่ี 3 
มกราคม 2556 กสท ได้ย่ืนคําฟ้องต่อศาลปกครองกลาง เรียกร้องให้บริษัทส่งมอบและโอนกรรมสิทธิเสาโครงเหล็กเพ่ิมเติมอีก 696 
ต้น หรือรวมเป็นมลูค่าความเสียหายตามฟ้องจํานวนทัง้สิน้ 351 ล้านบาท  )รวมดอกเบีย้  ( ปัจจบุนับริษัทอยู่ระหว่างจดัทําคําให้การ
เพ่ิมเติมเพ่ือย่ืนตอ่ศาลปกครองกลาง ซึง่จะครบกําหนดย่ืนในวนัท่ี 27 มีนาคม 2557 

บริษัทเห็นว่าเสาอากาศและอุปกรณ์เสาอากาศพิพาทมิได้เป็นเคร่ืองและอุปกรณ์ตามสัญญาสัมปทาน แต่เป็นอาคารตาม
พระราชบญัญติัควบคมุอาคาร พ  .ศ .  2522 และเป็นกรรมสิทธิของบริษัท ดงันัน้ บริษัทจึงไม่มีหน้าท่ีต้องโอนกรรมสิทธิในเสาอากาศ
และอปุกรณ์พิพาทให้แก่ กสท แต่อย่างใด ขณะนีข้้อพิพาทดงักล่าวอยู่ภายใต้กระบวนการทางอนญุาโตตลุาการและศาลซึง่อาจใช้
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ระยะเวลาหลายปี ฝ่ายบริหารของบริษัทเช่ือมัน่ว่าคําวินิจฉัยชีข้าดของคณะอนญุาโตตลุาการและคําพิพากษาของศาลปกครอง
กลางไมน่่าสง่ผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัตอ่ฐานะทางการเงินของบริษัท 
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6 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสาํคัญอื่น 

6.1 ข้อมูลทั่วไป 

ช่ือบริษัท : บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซส็ คอมมนิูเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 

สถานท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ : เลขท่ี 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชัน้  22-41 ถนนพญาไท  แขวงปทุมวัน  
เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

ประเภทธรุกิจ : ดําเนินธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีในย่านความถ่ี 800 เมกะเฮิร์ตซ์  
1800 เมกะเฮิร์ตซ์ และ 2.1 กิกะเฮิร์ตซ์ 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107538000037 (เลขทะเบียนเดิม บมจ. 526) 

โทรศพัท์ : +66 2202 8000 

เวบ็ไซต์ : www.dtac.co.th 

ชนิดของหุ้น : หุ้นสามญั 

ทนุจดทะเบียน : 4,744,161,260 บาท ประกอบด้วยหุ้ นสามัญจํานวน  2,372,080,630 หุ้ น 
มลูคา่หุ้นละ 2 บาท 

จํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด : 2,367,811,000 หุ้น 

6.2 นายทะเบียนหลักทรัพย์ในประเทศไทย 

ช่ือนายทะเบียน : บริษัทศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 

สถานท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ : 62 อาคารตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหานคร 10110 

โทรศพัท์ : +66 2229 2800 

โทรสาร  +66 2654 5427 

ลกูค้าสมัพนัธ์ : +66 2229 2888 

เวบ็ไซต์ : www.tsd.co.th 

6.3 นายทะเบียนหลักทรัพย์ในประเทศสงิคโปร์ 

ช่ือนายทะเบียน : Boardroom Limited 

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

โทรศพัท์ : +65 6536 5355 

โทรสาร : +65 6536 1360 

เวบ็ไซต์ : www.boardroomlimited.com 
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6.4 นายทะเบียนหุ้นกู้ 

(ก) หุ้นกู้  บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซส็ คอมมนิูเคชัน่ จํากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 1/2552 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2557 

ช่ือนายทะเบียนหุ้นกู้  : ธนาคารกสิกรไทย จํากดั (มหาชน)  

สถานท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ : 1 ซอยกสกิรไทย ถนนราษฎร์บรูณะ แขวงราษฎร์บรูณะ เขตราษฎร์บรูณะ 
กรุงเทพมหานคร 10140 

โทรศพัท์ : +66 2470 1994 / 2470 6662 

โทรสาร : +66 2470 1998 

(ข) หุ้นกู้  บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซส็ คอมมนิูเคชัน่ จํากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 1/2556 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2559 

ช่ือนายทะเบียนหุ้นกู้  : ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน)  

สถานท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ : สํานกังานใหญ่ เลขท่ี 333 ถนนสลีม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 
10500 

โทรศพัท์ : +66 2230 1136 

โทรสาร : +66 2626 4545-6 

6.5 ผู้แทนผู้ถอืหุ้นกู้ 

(ก) หุ้นกู้  บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซส็ คอมมนิูเคชัน่ จํากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 1/2552 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2557 

ช่ือผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  : ธนาคารกสิกรไทย จํากดั (มหาชน)  

สถานท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ : 1 ซอยกสกิรไทย ถนนราษฎร์บรูณะ แขวงราษฎร์บรูณะ เขตราษฎร์บรูณะ 
กรุงเทพมหานคร 10140 

โทรศพัท์ : +66 2470 1994 / 2470 6662 

โทรสาร : +66 2470 1998 

(ข) หุ้นกู้  บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซส็ คอมมนิูเคชัน่ จํากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 1/2556 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2559 

ช่ือผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  : ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน)  

สถานท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ : สํานกังานใหญ่ เลขท่ี 333 ถนนสลีม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 
10500 

โทรศพัท์ : +66 2230 1136 

โทรสาร : +66 2626 4545-6 
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6.6 ผู้สอบบัญชี 

ช่ือผู้สอบบญัชี : นายโสภณ เพ่ิมศิริวลัลภ (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 3182) 

สถานท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ : สํานกังาน อีวาย จํากดั  
ชัน้ 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย 
กรุงเทพมหานคร 10110 

โทรศพัท์ : +66 2264 0777 

โทรสาร : +66 2264 0789-90 

เวบ็ไซต์ : www.ey.com 

6.7 ข้อมูลของนิตบุิคคลที่บริษัทถอืหุ้นตัง้แต่ร้อยละ 10  ของจาํนวนหุ้นที่จาํหน่ายได้แล้วทัง้หมดของนิตบุิคคลนัน้ 

ลาํดับ ช่ือและข้อมูลบริษัท ประเภทธุรกจิ ประเภทหุ้น 
จาํนวนหุ้นที่ถือ 

(ร้อยละ) 
จาํนวนหุ้น 
ทัง้หมด 

6.7.1 บริษัท ดีแทค อนิเตอร์เนต เซอร์วสิ 
จาํกัด 

    

 เลขท่ี 319 อาคารจตัรัุสจามจรีุ ชัน้ 28 
ถนนพญาไท แขวงปทมุวนั  
เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศพัท์ +66 2202 8000 
โทรสาร +66 2202 8885 
เลขทะเบียนบริษัท 0105549034467 

จดัตัง้ขึน้เพ่ือดําเนินการ
ให้บริการอินเตอร์เน็ต 
(ปัจจบุนัยงัไมไ่ด้ดําเนิน
กิจการ) 

หุ้นสามญั 100 1,000,000 

6.7.2 บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จาํกัด     
 เลขท่ี 319 อาคารจตัรัุสจามจรีุ ชัน้ 28 

ถนนพญาไท แขวงปทมุวนั  
เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศพัท์ +66 2202 8000 
โทรสาร +66 2202 8885 
เลขทะเบียนบริษัท 0105549034548 

บริการโทรคมนาคม โดยได้รับ
ใบอนญุาตจาก กสทช. 
(ปัจจบุนัให้บริการโทรศพัท์
ทางไกลระหวา่งประเทศ  
บริการอินเตอร์เน็ต และ
ให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ี 
บนคลื่นความถ่ีย่าน 2.1  
กิกะเฮิร์ตซ์)  

หุ้นสามญั 100 11,600,000 

6.7.3 บริษัท ดีแทค บรอดแบนด์ จาํกัด     
 เลขท่ี 319 อาคารจตัรัุสจามจรีุ ชัน้ 28 

ถนนพญาไท แขวงปทมุวนั  
เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศพัท์ +66 2202 8000 
โทรสาร +66 2202 8885 
เลขทะเบียนบริษัท 0105549034424 

บริการโทรคมนาคม (Wi-Fi) 
โดยได้รับใบอนญุาตการ
ให้บริการอินเตอร์เน็ตแบบท่ี
หนึง่ 

หุ้นสามญั 100 1,750,000 
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ลาํดับ ช่ือและข้อมูลบริษัท ประเภทธุรกจิ ประเภทหุ้น 
จาํนวนหุ้นที่ถือ 

(ร้อยละ) 
จาํนวนหุ้น 
ทัง้หมด 

6.7.4 บริษัท เพย์สบาย จาํกัด     
 เลขท่ี 319 อาคารจตัรัุสจามจรีุ ชัน้ 36 

ถนนพญาไท แขวงปทมุวนั  
เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศพัท์ +66 2160 5463-5 
โทรสาร +66 2160 5462 
เลขทะเบียนบริษัท 0125547001804 

ให้บริการชําระเงินออนไลน์ 
บตัรเงินสด บริการชําระเงิน
ทางอิเลก็ทรอนิกส์ และบริการ
รับชําระเงิน 

หุ้นสามญั 100.00 2,000,000 

6.7.5 บริษัท แทค พร็อพเพอร์ตี ้จาํกัด     
 เลขท่ี 319 อาคารจตัรัุสจามจรีุ ชัน้ 28 

ถนนพญาไท แขวงปทมุวนั  
เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศพัท์ +66 2202 8000 
โทรสาร +66 2202 8885 
เลขทะเบียนบริษัท 0105539049038 

บริหารสินทรัพย์ หุ้นสามญั 100 100,000 

6.7.6 บริษัท อีสเทร์ิน บชิ จาํกัด     
 เลขท่ี 319 อาคารจตัรัุสจามจรีุ ชัน้ 28 

ถนนพญาไท แขวงปทมุวนั  
เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศพัท์ +66 2202 8000 
โทรสาร +66 2202 8885 
เลขทะเบียนบริษัท 0105532038740 

บริหารสินทรัพย์ หุ้นสามญั 100.00 
(ผ่าน บจก. แทค 
พร็อพเพอร์ตี)้ 

800,000 

6.7.7 บริษัท เวิลด์โฟน ช็อป จาํกัด     
 เลขท่ี 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 
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ลาํดับ ช่ือและข้อมูลบริษัท ประเภทธุรกจิ ประเภทหุ้น 
จาํนวนหุ้นที่ถือ 

(ร้อยละ) 
จาํนวนหุ้น 
ทัง้หมด 

6.7.8 บริษัท ยูไนเตด็ คอมมูนิเกช่ัน  
อนิดัสตรี จาํกัด (มหาชน) 

    

 เลขท่ี 319 อาคารจตัรัุสจามจรีุ ชัน้ 28 
ถนนพญาไท แขวงปทมุวนั  
เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศพัท์ +66 2202 8000 
โทรสาร +66 2202 8885 
เลขทะเบียนบริษัท 0107536000871 

ตวัแทนจําหน่ายบตัรเติมเงิน
และการให้บริการเติมเงินโดย
ไม่ต้องใช้บตัรเติมเงิน (E-
Refill) 

หุ้นสามญั 99.81 434,668,207 

6.7.9 บริษัท ครีเอ้ จาํกัด     
 เลขท่ี 99 อาคารซอฟต์แวร์พาร์ค  

ชัน้ 11 ห้องเลขท่ี 2101  
ถนนแจ้งวฒันะ ตําบลคลองเกลือ  
อําเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบรีุ 
โทรศพัท์ +66 2962 1033 
โทรสาร +66 2962 1097 
เลขทะเบียนบริษัท 0125551002658 

พฒันาและให้บริการโปรแกรม
บนโทรศพัท์เคลื่อนท่ี 

หุ้นสามญั 51 2,039 
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ลาํดับ ช่ือและข้อมูลบริษัท ประเภทธุรกจิ ประเภทหุ้น 
จาํนวนหุ้นที่ถือ 

(ร้อยละ) 
จาํนวนหุ้น 
ทัง้หมด 

6.7.10 บริษัท ยูไนเตด็ ดสิทริบวิช่ัน  
บซิซเินส จาํกัด 

    

 เลขท่ี 499 หมู่ท่ี 3 อาคารเบญจจินดา 
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว  
เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศพัท์ +66 2953 2222 
โทรสาร +66 2953 1269 
เลขทะเบียนบริษัท 0105545040951 

จดัจําหน่ายโทรศพัท์เคลื่อนท่ี 
ซิมการ์ด บตัรเติมเงิน และ
อปุกรณ์เสริมตา่ง ๆ 

หุ้นสามญั 25.00 20,000,000 

6.7.11 บริษัท ศูนย์ให้บริการคงสิทธิเลข
หมายโทรศัพท์ จาํกัด 

    

 เลขท่ี 598 ชัน้ 6 อาคารคิวเฮ้าส์ เพลิน
จิต ถนนเพลินจิต แขวงลมุพินี เขตปทมุ
วนั กรุงเทพมหานคร 
โทรศพัท์ +66 2663 7899 
โทรสาร +66 2663 7880 
เลขทะเบียนบริษัท 0115553001471 

บริการระบบสารสนเทศและ
ฐานข้อมลูกลาง ประสานงาน
การโอนย้ายผู้ให้บริการ
โทรคมนาคมเพ่ือการคงสิทธิ
เลขหมายโทรศพัท์ 

หุ้นสามญั 10.00 20,000 

6.8 สรุปสัญญาที่มีสาระสาํคัญ 

รายละเอียดในสว่นนีเ้ป็นการสรุปหรือตดัตอนเฉพาะเนือ้หาของข้อสญัญาบางข้อในสญัญาบางฉบบัท่ีมีสาระสําคญัซึง่บริษัทได้เข้า
ทํากบัคูส่ญัญา ทัง้นี ้สญัญาบางฉบบัได้ทําขึน้ก่อนท่ีจะมีการเปล่ียนแปลงกฎหมายและ/หรือกฎระเบียบตา่งๆ ท่ีใช้กํากบัดแูลกิจการ
โทรคมนาคม ดงันัน้ ข้อสญัญาบางข้อในสญัญาบางฉบบัจงึอาจไม่มีผลใช้บงัคบัเน่ืองจากขดัหรือแย้งกบักฎหมายหรือกฎระเบียบท่ี
ใช้กํากบัดแูลกิจการโทรคมนาคมซึง่ได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ข้อมลูท่ีระบตุ่อไปนีจ้ึงเป็นการนําเสนอข้อสญัญาที่สําคญัเพ่ือการ
อ้างอิงเทา่นัน้ 

6.8.1 รายละเอียดสัญญาให้ดาํเนินการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่าร์และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (“สัญญาร่วม
การงาน”) 

สญัญาร่วมการงานเป็นสญัญาที่บริษัททําขึน้ในขณะท่ี กสท มีอํานาจผูกขาดในการประกอบกิจการโทรคมนาคม อย่างไรก็ดี 
เน่ืองจากมีการเปลี่ยนแปลงด้านกฎหมายและกฎระเบียบท่ีใช้ในการกํากับดแูลกิจการโทรคมนาคม รวมถึงการยกเลิกอํานาจ
ผกูขาดในการประกอบกิจการโทรคมนาคมของ กสท ปัจจบุนับริษัทมีสิทธิในการประกอบกิจการโทรคมนาคมได้บนพืน้ฐานของ
หลกัการการแข่งขนัโดยเสรีและเป็นธรรมตามมาตรา 80 แหง่ พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม 

รายละเอียดข้อสญัญาร่วมการงานท่ีสรุปไว้ตอ่ไปนีจ้งึเป็นการให้ข้อมลูเพ่ือการอ้างอิงเทา่นัน้ 

วันที่ทาํสัญญา วนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2533 และ 
สญัญาแก้ไขเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1/2536 เม่ือวนัท่ี 23 กรกฎาคม 2536  
สญัญาแก้ไขเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 2/2539 เม่ือวนัท่ี 20 มิถนุายน 2539 และ 
สญัญาแก้ไขเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 3/2539 เม่ือวนัท่ี 22 พฤศจิกายน 2539 

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

ลักษณะสัญญา กสท อนญุาตให้บริษัทจดัให้มีการขยายและดําเนินการให้บริการวิทยคุมนาคมระบบเซลลลู่าร์
เพ่ือเป็นบริการสาธารณะแก่ประชาชนตลอดอายสุญัญาภายใต้การกํากบัดแูลของ กสท  
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ค่าตอบแทน ในแง่ของสิ่งตอบแทนท่ีบริษัทต้องชําระให้แก่ กสท นัน้ ท่ีสําคญัมีอยู่ 2 ประการ คือ (1) การโอน
กรรมสิทธิในเคร่ืองและอุปกรณ์วิทยุคมนาคมบางประเภทท่ีบริษัทจัดหามาเพ่ือใช้ในการ
ให้บริการโทรคมนาคมภายใต้สญัญาร่วมการงาน และ (2) การชําระเงินส่วนแบ่งรายได้ซึ่ง
กําหนดชําระเป็นรายปี (โดยบริษัทมีการประกันรายได้ขัน้ต่ําให้แก่ กสท ในรูปของส่วนแบ่ง
รายได้ขัน้ต่ําด้วย) ทัง้นี ้ค่าตอบแทนดงักล่าว (รวมถึงส่วนแบ่งรายได้ขัน้ต่ํา) หากเกิดเหตุ
สดุวิสยัขึน้ในปีใดเป็นเหตใุห้บริษัทไม่อาจดําเนินการให้บริการได้ บริษัทและ กสท มีหน้าท่ีตาม
สญัญาร่วมการงานท่ีจะต้องเจรจาปรับสว่นแบง่รายได้ขัน้ต่ํารายปีด้วยเหตแุละผล 

บริษัทตกลงจะชําระผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ กสท เป็นรายปี คิดเป็นอตัราร้อยละของรายได้
จากการให้บริการตามสญัญานี ้ก่อนหกัค่าใช้จ่าย ค่าภาษี และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ จากการ
ให้บริการ ผลประโยชน์ตอบแทนแตล่ะปีท่ี กสท จะได้รับมีดงันี ้

ปีท่ี 1 – 4 ร้อยละ 12 
ปีท่ี 5 ร้อยละ 25 
ปีท่ี 6 – 15 ร้อยละ 20 
ปีท่ี 16 – 20 ร้อยละ 25 
ปีท่ี 21 – 27 ร้อยละ 30 

ทัง้นี ้เพ่ือเป็นการประกันรายได้ให้กบั กสท บริษัทยินยอมชําระผลประโยชน์ตอบแทนขัน้ต่ํา
ให้แก่ กสท เป็นเวลา 27 ปี รวมเป็นเงินไม่ต่ํากว่า 17,051.84 ล้านบาท โดยแบ่งชําระเป็นรายปี
ตามจํานวนดงัตอ่ไปนี ้

 ปีท่ี 1 22.16 ล้านบาท 
ปีท่ี 2 32.53 ล้านบาท 
ปีท่ี 3 126.60 ล้านบาท 
ปีท่ี 4 154.06 ล้านบาท 
ปีท่ี 5 352.48 ล้านบาท 
ปีท่ี 6 382.09 ล้านบาท 
ปีท่ี 7 411.69 ล้านบาท 
ปีท่ี 8 441.30 ล้านบาท 
ปีท่ี 9 470.90 ล้านบาท 
ปีท่ี 10 500.51 ล้านบาท 
ปีท่ี 11 524.45 ล้านบาท 
ปีท่ี 12 544.19 ล้านบาท 
ปีท่ี 13 563.92 ล้านบาท 
ปีท่ี 14 583.65 ล้านบาท 

ปีท่ี 15 603.39 ล้านบาท 
ปีท่ี 16 747.75 ล้านบาท 
ปีท่ี 17 764.65 ล้านบาท 
ปีท่ี 18 776.49 ล้านบาท 
ปีท่ี 19 781.54 ล้านบาท 
ปีท่ี 20 769.60 ล้านบาท 
ปีท่ี 21 751.88 ล้านบาท 
ปีท่ี 22 746.01 ล้านบาท 
ปีท่ี 23 1,200.00 ล้านบาท 
ปีท่ี 24 1,200.00 ล้านบาท 
ปีท่ี 25 1,200.00 ล้านบาท 
ปีท่ี 26 1,200.00 ล้านบาท 
ปีท่ี 27 1,200.00 ล้านบาท 
 

 ถ้าสญัญาร่วมการงานสิน้สดุลงก่อนถึงกําหนด บริษัทย่อมไม่มีภาระท่ีจะต้องจ่ายผลประโยชน์
ตอบแทนใด ๆ ตามระยะเวลาของสัญญาร่วมการงานท่ีเหลือ แต่ กสท อาจมีสิทธิเรียก
คา่เสียหายจากบริษัทได้ถ้าหากบริษัททําผิดสญัญา ซึง่เป็นข้อกําหนดของสญัญาทัว่ไป 
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ลักษณะการชาํระผลตอบแทน บริษัทต้องชําระเงินคา่ผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ กสท เป็นรายงวด ๆ ละ 3 เดือน เป็นจํานวน
เงินงวดละเท่า ๆ กนัของแต่ละปีของการดําเนินการตามสญัญา โดยบริษัทจะต้องชําระภายใน 
30 วนันบัแต่วนัสิน้งวดนัน้ ๆ และยินยอมส่งมอบผลประโยชน์ส่วนท่ีจะต้องชําระเพ่ิมขึน้จาก
ผลประโยชน์ตอบแทนขัน้ต่ําให้ กสท ทัง้จํานวนภายใน 90 วนัหลงัจากวนัครบ 12 เดือนของการ
ดําเนินงานในแต่ละปี โดยบริษัทจะต้องจดัส่งงบดลุและงบกําไรขาดทนุให้ กสท ตรวจสอบ
ภายใน 90 วนันบัจากวนัปิดงวดบญัชีประจําปีของบริษัท 

การเลกิสัญญา สญัญาจะสิน้สดุลงหรือระงบัสิน้ไปด้วยกรณีตอ่ไปนี ้

(1) เม่ือสญัญาครบกําหนด 

(2) เม่ือ กสท บอกเลิกสญัญาเน่ืองจากบริษัทไม่ปฎิบติัตามสญัญา หรือปฎิบติัผิดสญัญาข้อ
หนึง่ข้อใดและทําให้ กสท ได้รับความเสียหายและบริษัทมิได้ดําเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จ
ภายใน 90 วนันบัแตว่นัที่ได้รับแจ้งเป็นหนงัสือจาก กสท 

(3) เม่ือคูส่ญัญาทัง้สองฝ่ายตกลงกนัเลิกสญัญา 

(4) เม่ือบริษัทล้มละลาย 

(5) เม่ือ กสท บอกเลิกสญัญาในกรณีท่ีบริษัทตกเป็นผู้ ขาดคุณสมบติัตาม พ.ร.บ. การ
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว และ กสท ได้แจ้งให้บริษัททราบเป็นหนงัสือล่วงหน้าเป็น
เวลาไมน้่อยกวา่ 90 วนั 

 ในกรณีท่ีมีการเลิกสญัญา (ทําให้บริษัทไม่อาจให้บริการตามสญัญาร่วมการงานได้อีกต่อไป) 
สญัญาร่วมการงานระบใุห้ กสท และบริษัทมีสิทธิและหน้าท่ีโดยสรุปดงันี ้

(1) บริษัทต้องสง่มอบอาคารสถานท่ีบางแหง่ซึง่ใช้เป็นสถานท่ีติดตัง้เคร่ืองและอปุกรณ์ตามท่ี
ระบใุนสญัญาร่วมการงานและ/หรือเคร่ืองและอปุกรณ์ท่ีตกเป็นกรรมสิทธิของ กสท คืน
ให้แก่ กสท  

(2) บริษัทและ กสท จะต้องตรวจสอบและชําระหนีท่ี้ค้างชําระให้เสร็จสิน้ภายใน 120 วนั 

(3) บริษัทต้องโอนหลกัประกนัการใช้บริการทัง้หมดท่ีบริษัทได้รับจากผู้ ใช้บริการ และสญัญา
ใช้บริการให้แก่ กสท ภายใน 90 วนั และ กสท จะคืนหนงัสือคํา้ประกนัของธนาคารท่ี
บริษัทมอบไว้ให้ กสท คืนให้แก่บริษัทตอ่ไป 

(4) บริษัทจะต้องแจ้งให้ กสท ทราบถึงการปรับปรุงใด ๆ เก่ียวกบัระบบการให้บริการที่บริษัท
ได้ดําเนินการไปแล้ว  

(5) บริษัทต้องจดัการฝึกอบรมแก่เจ้าหน้าท่ี กสท  

(6) ในกรณีท่ีบริษัททําผิดสญัญา กสท มีสิทธิปรับบริษัทและริบหลกัประกนัท่ีบริษัทได้ให้ไว้
กบั กสท (หนงัสือคํา้ประกนัธนาคาร) ทัง้นี ้การเรียกเบีย้ปรับจะไม่ตดัสิทธิ กสท ในการ
เรียกร้องคา่เสียหายจากบริษัทในการไมป่ฏิบติัตามสญัญา 

เงื่อนไขอื่น ๆ (1) บริษัทเป็นผู้จดัหาเคร่ือง รวมทัง้อะไหล่และอปุกรณ์ในส่วนท่ีเป็นโครงข่ายการให้บริการ 
โดยบริษัทจะโอนเคร่ืองและอปุกรณ์ดงักลา่วให้เป็นกรรมสิทธิของ กสท และ กสท ให้สิทธิ
บริษัทในการใช้ทรัพย์สินนีเ้พ่ือนําไปให้บริการแตเ่พียงผู้ เดียวตลอดอายสุญัญา 

(2) กสท อนญุาตให้บริษัทใช้สถานท่ีของ กสท. เพ่ือติดตัง้เคร่ืองและอปุกรณ์ตลอดจนอาคาร
สําหรับติดตัง้เคร่ืองและอุปกรณ์ โดยบริษัทไม่ต้องชําระค่าเช่าหรือค่าตอบแทนอ่ืนใด
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ให้แก่ กสท และในกรณีท่ีบริษัทต้องการใช้อาคารอ่ืนนอกเหนือจากนีเ้พ่ือเป็นสถานท่ี
ติดตัง้เคร่ืองและอุปกรณ์ บริษัทจะต้องแจ้งขออนุมติัจาก กสท ก่อน ซึ่งหากสถานท่ี
ดงักล่าวบริษัทไม่ได้มีกรรมสิทธิ บริษัทต้องทําการเช่าในนามของบริษัท โดยบริษัทเป็นผู้
ออกคา่เช่าและคา่ใช้จ่ายใด ๆ เองทัง้สิน้ 

(3) ในกรณีท่ี กสท จะต้องปฏิบติัตามกฎหมายท่ีเก่ียวกบัการอนญุาตให้ผู้ประกอบการเอกชน
ให้บริการโทรคมนาคมและแข่งขันกันโดยเสรีท่ีไม่มีอยู่ในปัจจุบันแต่มีการบังคับใช้ใน
อนาคต กสท ไมต้่องรับผิดชอบชดใช้คา่เสียหายใดๆ ท่ีเกิดขึน้ตามสญัญานีใ้ห้แก่บริษัท 

(4) ในการดําเนินงานตามสญัญาไมว่า่การบริหาร การหาผู้ใช้บริการ การโฆษณา หรือการทํา
นิติกรรมใด ๆ กับบุคคลภายนอกหรือผู้ ใช้บริการ บริษัทจะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบและ
ดําเนินการเองในนามบริษัท โดย กสท จะไม่รับผิดชอบในภาระผกูพนัทัง้หลายท่ีบริษัทมี
ตอ่บคุคลภายนอก 

(5) ตลอดอายุสัญญา บริษัทจะไม่ขออนุญาตตัง้สถานีวิทยุคมนาคมและใช้เคร่ืองวิทยุ
โทรคมนาคมตาม พ.ร.บ. วิทยโุทรคมนาคม พ.ศ. 2498 เพ่ือการให้บริการวิทยคุมนาคม
ระบบเซลลูล่าร์ไม่ว่าระบบใดแก่สาธารณชนจากกรมไปรษณีย์โทรเลข สถานีวิทยุ
คมนาคมทัง้หมดที่ใช้ในการให้บริการตามสัญญาจะต้องเป็นสถานีวิทยุคมนาคมของ 
กสท 

(6) บริษัทต้องไม่รับจัดให้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่าร์หรือรับขยายโครงข่ายการ
ให้บริการวิทยคุมนาคมระบบเซลลลู่าร์จากหน่วยงานหรือบคุคลอ่ืนอนัมีลกัษณะเป็นการ
แข่งขนัหรือน่าจะเกิดความเสียหายตอ่การให้บริการตามสญัญานี ้

(7) บริษัทเป็นผู้ ชําระภาษีและ/หรือคา่ธรรมเนียมใด ๆ ตามกฎหมายท่ีเกิดจากการให้บริการนี ้

(8) บริษัทยินยอมให้ตวัแทนของ กสท เข้าเป็นกรรมการบริหารของบริษัทในส่วนท่ีเก่ียวกบั
การดําเนินงานบริการวิทยคุมนาคมระบบเซลลลูา่ร์ด้วยอย่างน้อย 1 คน 

(9) ในการเรียกเก็บเงินค่าใช้บริการหรือค่าธรรมเนียมจากผู้ ใช้บริการ บริษัทสามารถลดหรือ
ยกเว้นการเรียกเก็บได้ในกรณีท่ีบริษัทจัดรายการส่งเสริมการขายของบริษัทตามความ
เหมาะสมกบัภาวะตลาด 

(10) บริษัทจะแต่งตัง้บคุคลอ่ืนเป็นตวัแทนเพ่ือจดัให้บริการ (Service Provider) ของบริษัท
ไมไ่ด้ เว้นแตจ่ะได้รับความยินยอมเป็นหนงัสือจาก กสท ก่อน โดยการแต่งตัง้ตวัแทนเพ่ือ
จดัให้บริการดงักล่าวไม่ทําให้บริษัทหลุดพ้นความรับผิดตามสญัญานี ้การกระทําใด ๆ 
ของตวัแทนถือเสมือนเป็นการกระทําของบริษัทและผกูพนับริษัททกุประการ 

(11) ในกรณีท่ี กสท ทําสัญญาให้ผู้ประกอบการเอกชนรายอ่ืนดําเนินการให้บริการวิทยุ
คมนาคมระบบเซลลูล่าร์ในลกัษณะเดียวกัน โดยมีข้อกําหนด เง่ือนไข อตัราค่าบริการ
และ/หรืออตัราสว่นแบง่เงินผลประโยชน์ตอบแทนท่ีแตกตา่งไปท่ีทําให้บริษัทเสียเปรียบใน
ประการท่ีสําคญัหรือมีผลกระทบในทางลบตอ่บริษัท บริษัทและ กสท จะพิจารณาร่วมกนั
เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมแก่บริษัท 
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6.8.2 ข้อตกลงระหว่างองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยกับการส่ือสารแห่งประเทศไทย เร่ือง การเช่ือมโยงโครงข่าย
โทรศัพท์เคล่ือนที่ (“สัญญาเช่ือมโยงโครงข่าย พ.ศ. 2537”) 

บริษัทเข้าทําสญัญาเช่ือมโยงโครงข่าย พ.ศ. 2537 ก่อนมีการประกาศใช้ พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม และประกาศ 
กทช. วา่ด้วยการใช้และเช่ือมตอ่โครงข่ายโทรคมนาคม ซึง่กํากบัดแูลระบบการเช่ือมตอ่โครงข่ายโทรคมนาคมระหว่างผู้ประกอบการ
ต่าง ๆ ปัจจบุนัการเช่ือมต่อโครงข่ายจึงต้องเป็นไปตามข้อกําหนดของ พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม และประกาศ กทช. 
ว่าด้วยการใช้และเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมดังกล่าว ดังนัน้ บริษัทจึงมีสิทธิและหน้าท่ีในการเช่ือมต่อโครงข่ายกับ
ผู้ประกอบการรายอ่ืนตาม พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม และประกาศ กทช. ดงักลา่ว 

ข้อมลูเก่ียวกบัสญัญาเช่ือมโยงโครงข่าย พ.ศ. 2537 ดงัตอ่ไปนีจ้งึเป็นการสรุปข้อมลูเพ่ือการอ้างอิงเทา่นัน้ 

วันที่ทาํสัญญา วนัท่ี 22 กมุภาพนัธ์ 2537  

ลักษณะสัญญา คา่เช่ือมโยงสญัญาณของผู้ใช้โทรศพัท์ของบริษัทเข้ากบัโครงข่ายของทีโอที 

ค่าตอบแทน ทีโอทีจะคิดคา่เช่ือมโยงโครงข่ายตามหลกัเกณฑ์ ดงันี ้

(1) ตามจํานวนเลขหมายที่มีผู้ เช่าในอตัราเลขหมายละ 200 บาทต่อเดือน (ภายหลงั ทีโอที
ตกลงลดคา่เช่ือมโยงโครงข่ายลงเลขหมายละ 22 บาทตอ่เดือน) 

(2) คร่ึงหนึ่งของส่วนแบ่งรายได้ท่ี กสท ได้รับจากบริษัทตามสญัญาระหว่าง กสท และบริษัท 
ยกเว้นส่วนแบ่งรายได้จากการใช้บริการระหว่างโทรศพัท์เคลื่อนที่ภายในเครือข่ายของ 
กสท และบริษัท 

 ในกรณีท่ีบริษัทปฏิบติัผิดข้อตกลงฉบบันีเ้ป็นเหตใุห้ทีโอทีเรียกให้ กสท ชําระเงินค่าเช่ือมโยง
โครงข่ายหรือเงินอ่ืนใด รวมทัง้ค่าเสียหายแทนบริษัทแล้ว บริษัทยินยอมชําระเงินให้ กสท เป็น 
2 เท่าของจํานวนเงินท่ี กสท ชําระแทนบริษัทไป นอกจากนี ้หาก กสท ร้องขอ บริษัทยินยอม
วางหลกัประกนัให้ กสท เป็นจํานวนเงินเทา่ท่ีบริษัทต้องชําระให้ทีโอที 

วธีิการชาํระค่าตอบแทน บริษัทยินยอมชําระคา่เช่ือมโยงโครงข่าย คา่เช่าวงจรเช่ือมโยง หรือเงินอ่ืนใดที่ต้องชําระให้แก่ที
โอทีตามกําหนดเวลา 

หมายเหตุ 

เม่ือวนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2549 บริษัทได้แจ้งให้ทีโอทีและ กสท ทราบว่าอตัราและการเก็บค่าเช่ือมโยงโครงข่ายดงักล่าวขดัแย้งกบักฎหมายท่ี
บงัคบัใช้ในปัจจบุนั และเม่ือวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2550 บริษัทได้แจ้งยกเลิกข้อตกลงดงักล่าวกบัทีโอทีแล้ว (โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติม
ในข้อ 2.3.4(ช) – ข้อกําหนดเก่ียวกบัการใช้และเช่ือมตอ่โครงข่าย (Access and Interconnection) และข้อ 3.1.2 (ค) – ความไม่แน่นอนในเร่ือง
ข้อพิพาทเก่ียวกบัการชําระคา่เช่ือมตอ่โครงข่ายโทรคมนาคม) 

6.8.3 ข้อตกลงระหว่างองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยกับการส่ือสารแห่งประเทศไทย เร่ือง การคิดค่าเช่ือมโยง 
โครงข่ายโทรศัพท์เคล่ือนที่แบบใช้บัตรจ่ายเงนิล่วงหน้า (Prepaid Card) ของบริษัท (“สัญญาเช่ือมโยงโครงข่าย 
พ.ศ. 2544”) 

บริษัทเข้าทําสญัญาเช่ือมโยงโครงข่าย พ.ศ. 2544 ก่อนมีการประกาศใช้ พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม และประกาศ 
กทช. ว่าด้วยการใช้และเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ซึ่งกําหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการในการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม
ระหว่างผู้ประกอบการ ปัจจบุนัการเช่ือมต่อโครงข่ายต้องเป็นไปตามข้อกําหนดของ พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม และ
ประกาศ กทช. ว่าด้วยการใช้และเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ดงันัน้ บริษัทจึงมีสิทธิและหน้าท่ีในการเช่ือมต่อโครงข่ายกับ
ผู้ประกอบการรายอ่ืนตาม พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม และประกาศ กทช. ดงักลา่ว 
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ข้อมลูเก่ียวกบัสญัญาเช่ือมโยงโครงข่าย พ.ศ. 2544 ตามรายละเอียดข้างลา่งนีจ้งึเป็นการสรุปข้อมลูเพ่ือการอ้างอิงเทา่นัน้ 

วันที่ทาํสัญญา วนัท่ี 2 เมษายน 2544 

ลักษณะสัญญา (1) บริษัทตกลงชําระคา่เช่ือมโยงโครงข่ายสําหรับเลขหมายโทรศพัท์เคลื่อนท่ีแบบใช้บตัรเติม
เงินลว่งหน้าให้แก่ทีโอทีในอตัราร้อยละ 18 ของราคาหน้าบตัร (รวมภาษีมลูคา่เพ่ิม)  

(2) กสท ตกลงชําระค่าเช่ือมโยงโครงข่ายสําหรับเลขหมายโทรศพัท์เคลื่อนท่ีแบบใช้บตัรเติม
เงินล่วงหน้าให้แก่ทีโอทีเป็นจํานวนคร่ึงหนึ่งของส่วนแบ่งรายได้ท่ี กสท ได้รับจากบริษัท 
ยกเว้นส่วนแบ่งรายได้จากการใช้บริการระหว่างโทรศพัท์เคลื่อนท่ีภายในเครือข่ายของ 
กสท และบริษัท 

หมายเหตุ 

เม่ือวนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2549 บริษัทได้แจ้งให้ทีโอทีและ กสท ทราบว่าอตัราและการเก็บค่าเช่ือมโยงโครงข่ายดงักล่าวขดัแย้งกบักฎหมายท่ี
บงัคบัใช้ในปัจจบุนั (โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในข้อ 2.3.4 (ช) – ข้อกําหนดเก่ียวกบัการใช้และเช่ือมต่อโครงข่าย (Access and 
Interconnection) และข้อ 3.1.2 (ค) – ความไม่แน่นอนในเร่ืองข้อพิพาทเก่ียวกบัการชําระคา่เช่ือมตอ่โครงข่ายโทรคมนาคม) 

6.8.4 สัญญาการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมระหว่าง (1) บริษัทและทรูมูฟ (2) บริษัทและเอไอเอส (3) บริษัทและ 
บจก. ทริปเปิลที บรอดแบนด์ (4) บริษัทและบจก. ดีแทค ไตรเน็ต (5) บริษัทและบจก. ดจิติอล โฟน (6) บริษัท
และบมจ. กสท โทรคมนาคม และ (7) บริษัทและบจก. ทรู ยนิูเวอร์แซล คอนเวอร์เจ้นซ์ 

ปัจจบุนั บริษัทได้เข้าทําสญัญาการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมกบัคู่สญัญา 7 ราย ได้แก่ (1) ทรูมฟู – สญัญาการเช่ือมต่อ
โครงข่ายโทรคมนาคม ลงวนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2549 (2) เอไอเอส – สญัญาการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ลงวนัท่ี 30 
พฤศจิกายน 2549 และบนัทกึต่อท้ายสญัญาการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ครัง้ท่ี 1 ลงวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2551 (3) บจก. 
ทริปเปิลที บรอดแบนด์ – สญัญาการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ลงวนัท่ี 22 ธนัวาคม 2549 (4) บจก. ดีแทค ไตรเน็ต – สญัญา
การเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ลงวนัท่ี 9 กรกฎาคม 2550 และบนัทกึแก้ไขเพ่ิมเติมสญัญาการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม 
ครัง้ท่ี 1 ลงวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2553 (5) บจก. ดิจิตอล โฟน – สญัญาการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ลงวนัท่ี 16 กรกฎาคม 
2550 (6) บมจ. กสท โทรคมนาคม – สญัญาการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ลงวนัท่ี 7 กรกฎาคม 2553 และ (7) บจก. ทรู ยนิู
เวอร์แซล คอนเวอร์เจ้นซ์ – สญัญาการเช่ือมตอ่โครงข่ายโทรคมนาคม ลงวนัท่ี 24 สิงหาคม 2554 โดยจดัทําเป็นสญัญาการเช่ือมต่อ
โครงข่ายโทรคมนาคมกรณีท่ีบริษัทเป็นผู้ ให้เช่ือมต่อโครงข่ายฉบบัหนึ่งและกรณีท่ีบริษัทเป็นผู้ขอเช่ือมต่อโครงข่ายอีกฉบบัหนึ่ง แต่
สญัญาการเช่ือมตอ่โครงข่ายโทรคมนาคมระหวา่งบริษัทกบั บจก. ดีแทค ไตรเน็ต บริษัทเป็นผู้ให้เช่ือมตอ่โครงข่ายแตเ่พียงฝ่ายเดียว 

สญัญาการเช่ือมตอ่โครงข่ายโทรคมนาคมข้างต้นมีสาระสําคญัท่ีคล้ายกนั ดงันี ้

อายุสัญญา มีผลใช้บังคับตลอดไปจนกว่าจะมีการบอกเลิก การระงับตามข้อกําหนดของสัญญาการ
เช่ือมตอ่โครงข่ายโทรคมนาคม 

หน้าที่ของผู้ให้เช่ือมต่อ
โครงข่าย 

(1) จัดให้ผู้ ขอเช่ือมต่อโครงข่ายเช่ือมต่อโครงข่ายเข้ากับโครงข่ายโทรคมนาคมของผู้ ให้
เช่ือมตอ่โครงข่ายได้ท่ีจดุเช่ือมตอ่ใด ๆ ท่ีมีความเป็นไปได้ทางเทคนิค 

(2) จดัหาสถานท่ีหรือพืน้ท่ีตามท่ีผู้ ขอเช่ือมต่อโครงข่ายร้องขอใช้โครงสร้างพืน้ฐานดงักล่าว 
ณ จดุเช่ือมตอ่ในอตัราอ้างอิงต้นทนุ (Cost-based Basis) รวมถึงการจดัเตรียมสิ่งอํานวย
ความสะดวก โครงสร้างพืน้ฐาน และสาธารณปูโภคตา่ง ๆ 

(3) จัดระเบียบการเข้าสถานที่และการทํางานร่วมกัน และจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานและ
บํารุงรักษา 

(4) ยินยอมให้ผู้ขอเช่ือมต่อโครงข่ายเข้าไปซ่อมแซมหรือบํารุงรักษาอุปกรณ์ในสถานท่ีหรือ
พืน้ท่ีร่วมได้ตามความเหมาะสมตลอดเวลา 
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หน้าที่ของผู้ขอเชื่อมต่อ
โครงข่าย 

(1) รับผิดชอบค่าใช้จ่ายและดแูลอุปกรณ์และทรัพย์สินนบัจากจุดเช่ือมต่อไปทางโครงข่าย
ของผู้ขอเช่ือมต่อโครงข่าย ซึ่งขอใช้อาคารสถานท่ี สาธารณูปโภค และสิ่งอํานวยความ
สะดวกอ่ืน ๆ เป็นต้น  

(2) ยินยอมและให้ความร่วมมือกับผู้ ให้เช่ือมต่อโครงข่ายในขัน้ตอนการตรวจตราในอาคาร
สถานท่ีเม่ือมีเหตอุนัสมควร  

(3) ห้ามโอนสิทธิการใช้อาคารสถานท่ีไม่ว่ากรณีใด ๆ ไปให้บคุคลอ่ืนใช้หรือยอมให้บคุคลอ่ืน
เข้าครอบครอง เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของอาคาร
สถานท่ีและ/หรือผู้ให้ใช้อาคารสถานท่ี 

หน้าที่ของคู่ สัญญาทัง้สองฝ่าย (1) รายงานเหตุเสียตามหลกัเกณฑ์การใช้งานและการบํารุงรักษาที่คู่สญัญาจะได้ร่วมกัน
กําหนดขึน้ภายหลงัวนัทําสญัญาการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมโดยเร็วท่ีสดุเท่าท่ีจะ
เป็นไปได้ 

(2) ร่วมประชมุกําหนดรายละเอียดการทํางาน เช่น การประมาณการทราฟฟิค (Traffic) 

ค่าใช้จ่ายที่เกดิขึน้เพื่อ
ประโยชน์ของตนเอง 

คูส่ญัญาแตล่ะฝ่ายมีหน้าท่ีรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายในการซอ่มบํารุงอปุกรณ์ในสว่นท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิ
หรืออยู่ในความครอบครองของตนเอง ค่านํา้ ค่าไฟฟ้า และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ในส่วนท่ีใช้เพ่ือ
ประโยชน์ของตนเอง 

การชาํระเงนิ (1) ผู้ขอเช่ือมต่อโครงข่ายจะต้องชําระเงินให้แก่ผู้ ให้เช่ือมต่อโครงข่ายภายใน 30 วนันบัจาก
วนัท่ีระบไุว้ในใบเรียกเก็บเงิน 

(2) ผู้ ขอเช่ือมต่อโครงข่ายจะต้องเป็นผู้ รับภาระหนีสู้ญ ในกรณีท่ีผู้ ขอเช่ือมต่อโครงข่ายไม่
สามารถเรียกเก็บคา่บริการจากผู้ใช้บริการต้นทางได้ 

ดอกเบีย้ผดินัด ร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคํานวณตัง้แต่วนัผิดนดัจนถึงวนัท่ีคู่สญัญาชําระเงินตามใบเรียกเก็บเงิน
เตม็จํานวน 

การเลกิสัญญา (1) การยกเลิกและการระงบัสญัญาต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขของ กสทช. 

(2) การยกเลิกหรือการระงบัการเช่ือมต่อโครงข่ายเน่ืองจากการผิดนดัชําระเงินจะต้องได้รับ
ความยินยอมจาก กสทช. ก่อน 

การเปล่ียนแปลง การแก้ไข 
และการทบทวนสัญญาการ
เช่ือมต่อโครงข่าย
โทรคมนาคม 

คูส่ญัญาจะต้องพิจารณาทบทวนสญัญาอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

คู่สญัญาทัง้สองฝ่ายอาจตกลงเปล่ียนแปลงแก้ไขสญัญาโดยความเห็นชอบจาก กสทช. เม่ือมี
เหตกุารณ์ดงัตอ่ไปนีเ้กิดขึน้  

(1) มีการเปล่ียนแปลงแก้ไขกฎระเบียบด้านการกํากบัดแูลท่ีเก่ียวข้อง 

(2) มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขท่ีกําหนดไว้ในใบอนญุาตของแตล่ะฝ่าย 

(3) ข้อสัญญาส่วนใดส่วนหนึ่งพ้นสภาพบังคับหรืออยู่ในสภาพที่ไม่เหมาะสมจะนํามาใช้
บงัคบัอีกตอ่ไป 
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ส่วนที่ 2 

การจดัการและการกาํกับดแูลกจิการ 

 

7 ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถอืหุ้น 

7.1 จาํนวนทุนจดทะเบียนและทุนชาํระแล้ว 

บริษัทมีทนุจดทะเบียน 4,744,161,260 บาท เรียกชําระแล้ว 4,735,622,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั 2,367,811,000 หุ้น  มลูค่าท่ี
ตราไว้หุ้นละ 2 บาท โดยมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 1 หุ้น ตอ่ 1 เสียง 

ทัง้นี ้หุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยเป็นตลาดหลกั (Primary Listing) และ
ในตลาดหลกัทรัพย์สิงคโปร์ หรือ Singapore Exchange Securities Trading Limited (SGX-ST) เป็นตลาดรอง (Secondary 
Listing) 

7.2 ผู้ถอืหุ้น 

7.2.1 รายชื่อผู้ถอืหุ้นใหญ่ 

(ก) รายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีถือหุ้นสงูสดุ 10 รายแรก ณ วนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2556 

ลาํดบั ช่ือ จาํนวนหุ้น ร้อยละ 

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

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

3. บริษัท ทีโอที จํากดั (มหาชน) 132,145,250 5.6 

4. State Street Bank Europe Limited 26,180,800 1.1 

5. สํานกังานประกนัสงัคม (2 กรณี) 16,188,400 0.7 

6. Littledown Nominees Limited  15,831,500 0.7 

7. Chase Nominees Limited 15 14,060,829 0.6 

8. บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) 12,055,000 0.5 

9. กองทนุบําเหน็จบาํนาญข้าราชการ 10,517,900 0.4 

10. HSBC (Singapore) Nominees Pte Ltd 7,368,210 0.3 

หมายเหตุ 

(1) สดัสว่นการถือหุ้นของเทเลนอร์ข้างต้นไม่รวมหุ้นท่ีเทเลนอร์ถือผ่าน CDP ในตลาดหลกัทรัพย์สิงคโปร์ จํานวน 350,000 หุ้น หากรวมหุ้นท่ี
เทเลนอร์ถือผ่าน CDP หุ้นท่ีเทเลนอร์ถืออยู่ในบริษัทจะมีจํานวน 1,009,172,497 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 42.62 ทัง้นี ้เทเลนอร์เป็นบริษัท
ย่อยของบริษัท Telenor ASA ซึง่ประกอบธรุกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอ่ืน (Holding Company) โดยมีรัฐบาลนอร์เวย์ถือหุ้นมากกว่าร้อย
ละ 50 เล็กน้อย และในปี 2550 เทเลนอร์ร่วมกบั บจก. ไทย เทลโค โฮลดิง้ส์ และยคูอมได้แจ้งความเป็นกลุ่มไว้ในส่วนท่ีเก่ียวกบัการถือ
หุ้นของตนในบริษัทตอ่สํานกังาน ก.ล.ต. แตปั่จจบุนัยคูอมมิได้ถือหุ้นในบริษัทแล้ว 



บริษัท โทเทิ่ล แอค็เซส็ คอมมนิูเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 
 

สว่นท่ี 2 ข้อมลูหลกัทรัพย์และผู้ ถือหุ้น หน้า 73 

(2) บจก. ไทย เทลโค โฮลดิง้ส์ ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอ่ืน (Holding Company) โดยรายช่ือผู้ ถือหุ้นและสดัส่วนการถือหุ้นใน 
บจก. ไทย เทลโค โฮลดิง้ส์ ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2556 มีดงันี ้

บจก. บีซีทีเอ็น โฮลดิง้(3) ร้อยละ 51.00 
เทเลนอร์ เซ้าท์ อีสต์ เอเชีย อินเวสเม้นท์ พีทีอี ลิมิเตด็ ร้อยละ 49.00 
เทเลนอร์  ร้อยละ 0.00 

(3) บจก. บีซีทีเอ็น โฮลดิง้ ประกอบธรุกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอ่ืน (Holding Company) โดยรายช่ือผู้ ถือหุ้นและสดัส่วนการถือหุ้นใน บจก. 
บีซีทีเอ็น โฮลดิง้ ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2556 มีดงันี ้

บจก. บีซีทีเอ็น อินโนเวชัน่(4) ร้อยละ 51.00 
เทเลนอร์ เซ้าท์ อีสต์ เอเชีย อินเวสเม้นท์ พีทีอี ลิมิเตด็ ร้อยละ 49.00 
เทเลนอร์ ร้อยละ 0.00 

(4) บจก. บีซีทีเอ็น อินโนเวชัน่ ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอ่ืน (Holding Company) โดยรายช่ือผู้ ถือหุ้นและสดัส่วนการถือหุ้นใน 
บจก. บีซีทีเอ็น อินโนเวชัน่ ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2556 มีดงันี ้

บจก. บีซีเอช โฮลดิง้(5) ร้อยละ 51.00 
เทเลนอร์ เซ้าท์ อีสต์ เอเชีย อินเวสเม้นท์ พีทีอี ลิมิเตด็ ร้อยละ 49.00 
เทเลนอร์ ร้อยละ 0.00 

(5) บจก. บีซีเอช โฮลดิง้ ประกอบธรุกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอ่ืน (Holding Company) โดยรายช่ือผู้ ถือหุ้นและสดัสว่นการถือหุ้นใน บจก. บี
ซีเอช โฮลดิง้ ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2556 มีดงันี ้

นายวิชยั เบญจรงคกลุ ร้อยละ 64.88 
นายบญุชยั เบญจรงคกลุ ร้อยละ 20.12 
นายสมชาย เบญจรงคกลุ ร้อยละ 15.00 

(ข) รายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีถือหุ้นสงูสดุ 10 รายแรก ในตลาดหลกัทรัพย์สิงคโปร์ ณ วนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2556 ทัง้นี ้สดัสว่นการถือหุ้น
ของผู้ ถือหุ้นแตล่ะรายคํานวณจากหุ้นท่ีถือภายใต้ CDP จํานวน 7,492,081 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.3 

ลาํดบั ช่ือ จาํนวนหุ้น ร้อยละ 

1. Citibank Nominees Singapore Pte Ltd 1,518,592 21.3 

2. Telenor Asia Pte Ltd 350,000 4.7 

3. Phillip Securities Pte Ltd 347,842 4.6 

4. Lam Hup Sum 340,000 4.5 

5. DBS Nominees Pte Ltd 316,090 4.2 

6. UOB Kay Hian Pte Ltd 205,000 2.7 

7. Choo Seng Kwee 130,000 1.7 

8. HSBC (Singapore) Nominees Pte Ltd 120,000 1.6 

9. United Overseas Bank Nominees 118,200 1.6 

10. Hong Leong Finance Nominees PL 105,000 1.4 
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7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น 

7.3.1 หุ้นกู้ 

(ก) หุ้นกู้บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซส็ คอมมนิูเคชัน่ จํากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 1/2552 (จําหน่ายในประเทศ) 

ประเภทของหุ้นกู้  ชนิดระบช่ืุอผู้ ถือ ประเภทไมด้่อยสิทธิ ไมมี่หลกัประกนั และมีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  

วนัท่ีออกหุ้นกู้  27 สิงหาคม 2552 

จํานวน 2,000,000 หน่วย 

มลูคา่ท่ีตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท 

มลูคา่รวม 2,000 ล้านบาท 

อายหุุ้นกู้  5 ปี 

อตัราดอกเบีย้ อตัราดอกเบีย้คงท่ีร้อยละ 4.40 ตอ่ปี 

กําหนดเวลาชําระดอกเบีย้ ชําระดอกเบีย้ทกุ ๆ 6 เดือน โดยชําระทกุวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ และวนัท่ี 27 สิงหาคม  

การชําระคืนเงินต้น ชําระคืนครัง้เดียวเม่ือสิน้อายหุุ้นกู้  

วนัครบกําหนดอายหุุ้นกู้  27 สิงหาคม 2557 

การจดัอนัดบัเครดิต AA- โดย ทริส (ข้อมลูการจดัอนัดบัเครดิตเม่ือเดือนมิถนุายน 2556) 

)ข(  หุ้นกู้บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซส็ คอมมนิูเคชัน่ จํากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 1/2556 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2559 

ประเภทของหุ้นกู้  ชนิดระบช่ืุอผู้ ถือ ประเภทไมด้่อยสทิธิ ไมมี่หลกัประกนั และมีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  
วนัท่ีออกหุ้นกู้  25 กรกฎาคม 2556 

จํานวน 5,000,000 หน่วย 

มลูคา่ท่ีตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท 

มลูคา่รวม 5,000 ล้านบาท 

อายหุุ้นกู้  3 ปี 

อตัราดอกเบีย้ อตัราดอกเบีย้คงท่ีร้อยละ 3.72 ตอ่ปี 

กําหนดเวลาชําระดอกเบีย้ ชําระดอกเบีย้ทกุ ๆ 6 เดือน โดยชําระทกุวนัท่ี 25 มกราคม และวนัท่ี 25 กรกฎาคม  

การชําระคืนเงินต้น ชําระคืนครัง้เดียวเม่ือสิน้อายหุุ้นกู้  

วนัครบกําหนดอายหุุ้นกู้  25 กรกฎาคม 2559 

การจดัอนัดบัเครดิต AA- โดย ทริส (ข้อมลูการจดัอนัดบัเครดิตเม่ือเดือนมิถนุายน 2556) 
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7.3.2 ใบสาํคัญแสดงสทิธิในผลประโยชน์ที่เกดิจากหลักทรัพย์อ้างองิไทย (NVDR: Non-Voting Depository Receipt) 

ณ วนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2556 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากดั ถือหุ้นสามญัของบริษัทจํานวน 376,003,197 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 
15.88 ของจํานวนหุ้นท่ีออกและจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัท โดยผู้ลงทนุท่ีถือเอ็นวีดีอาร์จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางการเงิน 
(Financial Benefit) เสมือนลงทนุในหุ้นของบริษัททกุประการไม่ว่าจะเป็นเงินปันผล สิทธิในการจองซือ้หุ้นเพ่ิมทนุ หรือใบสําคญั
แสดงสิทธิในการซือ้หุ้นสามญั (Warrant) แต่จะไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ทัง้นี ้บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ 
จํากัด จะไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ ถือหุ้ น เว้นแต่จะเป็นการออกเสียงเพ่ือพิจารณาเก่ียวกับการเพิกถอน
หลกัทรัพย์ออกจากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

7.4 นโยบายจ่ายเงนิปันผล 

บริษัทมีนโยบายจะจ่ายเงินปันผลไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80 ของกําไรสทุธิของบริษัท ขึน้อยู่กบัฐานะการเงินและโครงการประกอบธุรกิจ
ของบริษัทในอนาคต ทัง้นี ้บริษัทมีเป้าหมายจะจ่ายเงินปันผลเป็นรายไตรมาส  

คณะกรรมการบริษัทสามารถนําเสนอการประกาศจ่ายเงินปันผลประจําปีแต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นสามญั
ประจําปี สําหรับการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล คณะกรรมการบริษัทอาจเหน็สมควรให้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล หากเห็นว่า
บริษัทสามารถดํารงเงินลงทุนหมุนเวียนท่ีใช้ในการดําเนินการได้อย่างเพียงพอภายหลังการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลนัน้ ซึ่ง
คณะกรรมการบริษัทมีหน้าท่ีแจ้งให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบในการประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ถดัไป 

ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามญันัน้ คณะกรรมการบริษัทจะคํานงึถึงปัจจยัหลายประการ ดงันี ้

- ผลการดําเนินงานของบริษัท สภาพคลอ่ง กระแสเงินสดหมนุเวียน และสถานะการเงินของบริษัท 

- แผนการดําเนินงานในอนาคตและความต้องการในการใช้เงินลงทนุ 

- ปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีคณะกรรมการบริษัทเหน็สมควร 

นอกจากนี ้บริษัทยงัอยู่ภายใต้ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากดั ท่ีกําหนดให้บริษัทไมส่ามารถจ่ายเงินปันผลได้ หากบริษัทยงัมีผลขาดทนุ
สะสมอยู่ แม้ว่าบริษัทจะมีกําไรสทุธิสําหรับปีนัน้ ๆ ก็ตาม และ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากัด ยงักําหนดให้บริษัทสํารองเงินตาม
กฎหมายในจํานวนร้อยละ 5 ของกําไรสทุธิในแต่ละปี หกัด้วยยอดขาดทนุสะสม (ถ้ามี) จนกว่าเงินสํารองตามกฎหมายจะมีจํานวน
ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน ปัจจบุนั บริษัทได้ตัง้เงินสํารองตามท่ีกฎหมายกําหนดไว้เตม็จํานวนแล้ว 

ทัง้นี ้สําหรับงวด 9 เดือนแรกของปี 2556 สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2556 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลแล้ว ดงันี ้

- เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2556 ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 4/2556 ได้มีมติอนมุติัการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้
ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 1.12 บาท (หกัภาษีและค่าใช้จ่ายอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกําหนด) จากกําไรสทุธิจากผลการดําเนินงานใน
ไตรมาสท่ี 1 ของปี 2556 ของบริษัท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลดงักลา่วให้แก่ผู้ ถือหุ้นแล้วเม่ือวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2556 

- เม่ือวนัท่ี 19 กรกฎาคม 2556  ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 6/2556 ได้มีมติอนมุติัการจ่ายเงินปันผลระหว่าง
กาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 1.28 บาท (หกัภาษีและค่าใช้จ่ายอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกําหนด) จากกําไรสทุธิจาก
ผลการดําเนินงานในไตรมาสท่ี 2 ของปี 2556 ของบริษัท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลดงักล่าวให้แก่ผู้ ถือหุ้นแล้วเม่ือ
วนัท่ี 16 สงิหาคม 2556 

- เม่ือวนัท่ี 29 ตลุาคม 2556 ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 8/2556 ได้มีมติอนมุติัการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 1.32 บาท (หกัภาษีและค่าใช้จ่ายอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกําหนด) จากกําไรสทุธิจากผล
การดําเนินงานในไตรมาสท่ี 3 ของปี 2556 ของบริษัท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลดงักลา่วให้แก่ผู้ ถือหุ้นแล้วเม่ือวนัท่ี 
28 พฤศจิกายน 2556 
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ข้อมลูการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย้อนหลงั 5 ปี มีดงันี ้

 2551 2552 2553 2554 2555 

อตัรากําไรสิทธิตอ่หุ้น (บาท) 3.94 2.80 4.60 4.99 4.76 

อตัราเงินปันผลตอ่หุ้น (บาท) 1.50 1.39 3.77 17.84 5.06 

- เงินปันผลระหวา่งกาล - - 0.56 16.46 3.40 

- เงินปันผลประจําปี 1.50 1.39 3.21 1.38 1.66 

อตัราการจ่ายเงินปันผลตอ่กําไรสทุธิ (%)  30% 50% 82% 358% 106% 

อนึ่ง บริษัทย่อยของบริษัทมีนโยบายจะจ่ายเงินปันผล หากบริษัทย่อยดงักล่าวเห็นว่า สามารถดํารงเงินลงทนุหมนุเวียนท่ีใช้ในการ
ดําเนินการได้อย่างเพียงพอภายหลงัการจ่ายเงินปันผล 
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8 โครงสร้างการจดัการ 

โครงสร้างการจดัการของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน 
คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ และฝ่ายบริหาร นอกจากนี ้ยงัมีคณะกรรมการอ่ืน ๆ ในระดบับริหารอีก
หลายชดุเพ่ือทําหน้าท่ีควบคมุดแูลนโยบายภายในองค์กรเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสงูสดุในการดําเนินงาน 

8.1 คณะกรรมการบริษัท 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2557 คณะกรรมการบริษัทมีจํานวน 12 ทา่น ประกอบด้วย 

– กรรมการที่ไมเ่ป็นผู้บริหาร 11 ทา่น (เป็นกรรมการอิสระจํานวน 4 ทา่น) 

– กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 ทา่น 

โดยมีรายช่ือดงันี ้

รายชื่อ ตาํแหน่ง 

นายบญุชยั เบญจรงคกลุ ประธานกรรมการ 
นายซิคเว ่เบรคเก้ รองประธานกรรมการ 
นายจลุจิตต์ บณุยเกต ุ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  

กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน กรรมการสรรหา  
และกรรมการกํากบัดแูลกิจการ 

นายสนุทร โภคาชยัพฒัน์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  
กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน กรรมการสรรหา  

และกรรมการกํากบัดแูลกิจการ 
นายสตีเฟ่น วดูรุฟ ฟอร์ดแฮม กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  

ประธานคณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน  
และประธานคณะกรรมการสรรหา 

นางชนญัญารักษ์ เพช็ร์รัตน์ กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ 
นายจอน ทราวิส เอ็ดดี ้ กรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
นายกนุน่าร์ โจฮนั เบอร์เทลเซน่ กรรมการ 
นายฮากนุ บรัวเซท็ เชิร์ล กรรมการ กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน และกรรมการสรรหา  
นางสาวธนัวดี วงศ์ธีรฤทธ์ิ กรรมการ 
นายทอเร่ จอห์นเซน่ กรรมการ กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน กรรมการสรรหา  

และกรรมการกํากบัดแูลกิจการ 
นายริชาร์ด โอลาฟ โอว์ กรรมการ 
หมายเหตุ 
(1) จํานวนครัง้ของการประชมุคณะกรรมการบริษัท และจํานวนครัง้ท่ีกรรมการแต่ละท่านเข้าประชมุคณะกรรมการบริษัท แสดงอยู่ภายใต้

หวัข้อ “การกํากบัดแูลกิจการ” 

กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามผกูพนับริษัทได้แก่ (1) นายบญุชยั เบญจรงคกลุ (2) นายซิคเว่ เบรคเก้ (3) นายจอน ทราวิส เอ็ดดี ้ 
(4) นายทอเร่ จอห์นเซ่น และ (5) นายสนุทร โภคาชยัพฒัน์ โดยกรรมการสองในห้าท่านนีล้งลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตรา
สําคญัของบริษัท 
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8.2 คณะผู้บริหาร 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2557 คณะผู้บริหารของบริษัทประกอบด้วยผู้บริหารทัง้หมด 6 ทา่น ดงันี ้

ช่ือ-นามสกุล ตาํแหน่ง 

นายจอน ทราวิส เอ็ดดี ้ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
นายฟริดจอฟ รุสเทน็(1) รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุม่การเงิน 
นายชยัยศ จิรบวรกลุ รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุม่ลกูค้า 
นายคาลิต ซีซาร์ท รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุม่เทคโนโลยี 
นางกิติกญัญา สทุธสิทธ์ิ(2) รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุม่ People 
นายซิกวาร์ท โวส เอริคเซน รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุม่การตลาด 
หมายเหตุ 
(1) นายฟริดจอฟ รุสเท็น เข้าดํารงตําแหน่งรองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่มการเงิน มีผลตัง้แต่วนัท่ี 19 สิงหาคม 2556 แทนนายเพ็ทเตอร์ 

เบอร์เร่อ เฟอร์เบิร์ก ซึง่ลาออกจากตําแหน่งดงักลา่ว มีผลตัง้แตว่นัท่ี 1 กรกฎาคม 2556 
(2) นางกิติกญัญา สทุธิสิทธ์ิ เข้าดํารงตําแหน่งรองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่ม People มีผลตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2557 แทนนางสาว 

ทิพยรัตน์ แก้วศรีงาม ซึง่ลาออกจากตําแหน่งดงักลา่ว มีผลตัง้แตว่นัท่ี 1 เมษายน 2556 

ผู้บริหารข้างต้นเป็นผู้บริหารตามคํานิยามของสํานกังาน ก.ล.ต. ซึง่หมายถึงกรรมการ ผู้จดัการ หรือผู้ ดํารงตําแหน่งระดบับริหารส่ี
รายแรกนบัตอ่จากผู้จดัการลงมา ผู้ซึง่ดํารงตําแหน่งเทียบเท่ากบัผู้ ดํารงตําแหน่งระดบับริหารรายท่ีสี่ทกุราย และหมายความรวมถึง
ผู้ ดํารงตําแหน่งระดบับริหารในสายงานบญัชีหรือการเงินท่ีเป็นระดบัผู้จดัการฝ่ายขึน้ไปหรือเทียบเทา่ ทัง้นี ้ผู้บริหารของบริษัทไมเ่คย
เป็นพนกังานหรือหุ้นสว่นของบริษัทสอบบญัชีภายนอกท่ีบริษัทใช้บริการอยู่ในชว่ง 2 ปีท่ีผ่านมา 

โครงสร้างการบริหารจดัการของบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 

 

 คณะกรรมการบริษัท 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

กลุม่ลกูค้า กลุม่ People กลุม่การเงิน กลุม่การตลาด กลุม่เทคโนโลยี 

คณะกรรมการ 
กํากบัดแูลกิจการ 

คณะกรรมการสรรหา 

คณะกรรมการ 
กําหนดคา่ตอบแทน 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

สายงานรัฐกิจสมัพนัธ์ สายงานกฎหมาย สายงาน Regulatory ฝ่าย Communications ฝ่าย Corporate Social 
Responsibilities ฝ่ายตรวจสอบภายใน 
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8.3 เลขานุการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตัง้ นายรวีพันธ์ พิทักษ์ชาติวงศ์ ผู้ อํานวยการอาวุโสสายงานกฎหมาย เป็นผู้ ดํารงตําแหน่ง
เลขานกุารบริษัท โดยมีผลตัง้แตว่นัท่ี 23 กรกฎาคม 2556 

อนึ่ง รายละเอียดเก่ียวกับอํานาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชดุย่อย ประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหาร และเลขานกุารบริษัท แสดงอยู่ภายใต้หวัข้อ “การกํากบัดแูลกิจการ” และในเวบ็ไซต์ของบริษัทท่ี www.dtac.co.th 

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท 

ในการกําหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
กําหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการนัน้ คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนจะพิจารณา 
จากปัจจัยต่าง ๆ หลายประการ เช่น ธุรกิจและผลการประกอบการของบริษัท บรรทัดฐานของตลาดและอุตสาหกรรม สภาวะ
เศรษฐกิจ ตลอดจนหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุย่อย เป็นต้น คณะกรรมการกําหนด
ค่าตอบแทนจะพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการและนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาและ
อนมุติัทกุปี นอกจากนี ้คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาทบทวนโครงสร้างค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการชดุย่อยทกุ ๆ 3 ปี ทัง้นี ้เพ่ือให้สอดคล้องกบัแนวโน้มของตลาดและอตุสาหกรรม 

ปัจจุบนั ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือนและเบีย้ประชุม บริษัทไม่มีค่าตอบแทนในรูปสิทธิ
ประโยชน์อ่ืน ๆ หรือในรูปของหุ้นให้แก่กรรมการของบริษัท โครงสร้างค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุด
ย่อย แสดงอยู่ภายใต้หวัข้อ “การกํากบัดแูลกิจการ” 

ในปี 2556 คา่ตอบแทนรวมของกรรมการบริษัทมีจํานวนทัง้สิน้ 9,295,000 บาท โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท) 

รายช่ือ คณะกรรมการ
บริษัท 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
กาํหนด

ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ
สรรหา 

คณะกรรมการ
กาํกับดูแล
กจิการ 

รวม 

นายบญุชยั เบญจรงคกลุ 3,340,800 - - - - 3,340,800 
นายซิคเว ่เบรคเก้ - - - - -  
นายจลุจิตต์ บณุยเกต ุ 1,171,200 417,600 57,600 28,800 14,400 1,689,600 
นายสตีเฟ่น วดูรุฟ ฟอร์ดแฮม 1,087,200 316,800 72,000 36,000 - 1,512,000 
นายสนุทร โภคาชยัพฒัน์ 1,087,200 288,000 57,600 28,800 14,400 1,476,000 
นายสมพล จนัทร์ประเสริฐ(1) 21,600 - - - - 21,600 
นายกนุน่าร์ โจฮนั เบอร์เทลเซน่ - - - - - - 
นายจอน ทราวิส เอ็ดดี ้ - - - - - - 
นายลาส์ เอริค เทลแมนน์ - - - - - - 
นางชนญัญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์ 1,129,200 - - - 18,000 1,147,200 
นายฮากนุ บรัวเซท็ เชิร์ล(2) - - - - - - 
นายมอร์เตน็ เตง็ส์(2) - - - - - - 
นางสาวธนัวดี วงศ์ธีรฤทธ์ิ 108,000 - - - - 108,000 
นายทอเร่ จอห์นเซ่น(3) - - - - - - 
นายริชาร์ด โอลาฟ โอว์(4) - - - - - - 

รวม 7,945,200 1,022,400 187,200 93,600 46,800 9,295,000 



บริษัท โทเทิ่ล แอค็เซส็ คอมมนิูเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 
 

สว่นท่ี 2 โครงสร้างการจดัการ หน้า 80 

หมายเหตุ 
(1) นายสมพล จนัทร์ประเสริฐ ลาออกจากการเป็นกรรมการเม่ือวนัท่ี 8 กมุภาพนัธ์ 2556 โดยนางสาวธันวดี วงศ์ธีรฤทธ์ิ เข้าดํารงตําแหน่ง

กรรมการตามมติคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 1/2556 ซึง่ประชมุเม่ือวนัท่ี 8 กมุภาพนัธ์ 2556 แทน 
(2) นายฮากนุ บรัวเซ็ท เชิร์ล และนายมอร์เต็น เต็งส์ ครบกําหนดออกจากตําแหน่งกรรมการตามวาระในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 

2556 ซึง่ประชมุเม่ือวนัท่ี 29 มีนาคม 2556 
(3) นายทอเร่ จอห์นเซ่น เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการตามมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2556 ซึง่ประชมุเม่ือวนัท่ี 

29 มีนาคม 2556 
(4) นายริชาร์ด โอลาฟ โอว์ เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการตามมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2556 ซึ่งประชมุเม่ือ

วนัท่ี 29 มีนาคม 2556 

ค่าตอบแทนของผู้บริหาร 

ค่าตอบแทนของผู้ บริหารของบริษัทประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนสํารองเลีย้งชีพ ปัจจุบัน บริษัทไม่มี
ค่าตอบแทนในรูปหุ้นให้แก่ผู้บริหารของบริษัท ในปี 2556 ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารของบริษัทมีจํานวนทัง้สิน้ 102,405,832 
บาท 

8.5 บุคลากร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษัทมีพนกังาน (เฉพาะพนกังานท่ีรับอตัราค่าจ้างเป็นเงินเดือนประจํา) จํานวนทัง้สิน้ 4,456 คน โดยแบ่ง
ตามสายงานหลกัได้ดงันี ้

สายงาน จาํนวนพนักงาน (คน) 

กลุม่การเงินและบญัชี 219 
กลุม่ลกูค้า 2,435 
กลุม่เทคโนโลยี 1,115 
กลุม่ People 159 
กลุม่การตลาด 464 
Office of CEO 64 

รวม 4,456 

ในปี 2556 ค่าตอบแทนรวมของพนกังานประกอบด้วยเงินเดือนและโบนสั เป็นเงินจํานวนทัง้สิน้ 3,443,932,347.21 บาท และเงิน
สมทบเข้ากองทนุสํารองเลีย้งชีพเป็นเงินจํานวนทัง้สิน้ 102,018,404.77 บาท 

นโยบายการพฒันาทรัพยากรบุคคล 

บริษัทมีนโยบายท่ีจะพฒันาศกัยภาพ ความรู้ ความสามารถ และคณุภาพของพนกังานอย่างต่อเน่ือง เพราะบริษัทตระหนกัเสมอว่า
บคุลากรเป็นทรัพยากรท่ีมีคณุคา่ และเป็นรากฐานของความสําเร็จ ดงันัน้ บริษัทจงึมุง่มัน่ท่ีจะพฒันาและปรับตนเองให้เป็น “องค์กร
แห่งการพฒันาและเรียนรู้” โดยผสมผสานทัง้ความรู้ ทกัษะ ความสามารถ ตลอดจนปลกูฝังวฒันธรรมและจริยธรรมขององค์กร
ควบคู่กนัไป ทัง้นี ้เพ่ือให้สอดคล้องกบักลยทุธ์และแนวทางในการดําเนินธุรกิจของบริษัท และเพ่ือให้บริษัทสามารถตอบสนองต่อ
การพฒันาและความก้าวหน้าของกิจการโทรคมนาคม และความต้องการของลกูค้าได้เป็นอย่างดี บริษัทได้จดัรูปแบบการเรียนรู้และ
การพฒันาท่ีเหมาะสม ดงันี ้

การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์และการลงมือทํางานจริง (Experience) 

บริษัทส่งเสริมและจดัให้พนกังานได้เรียนรู้จากการลงมือทําจริง (On the Job Training) ทัง้นี ้เพ่ือให้เกิดการสอนงานและถ่ายทอด
ความรู้ในงานท่ีรับผิดชอบ นอกจากนี ้บริษัทสนบัสนนุให้พนกังานกล้าลองและกล้าทําในสิ่งใหม่ ๆ และเรียนรู้จากความผิดพลาด 
เพ่ือจะได้เหน็ข้อบกพร่อง ปัญหา และการแก้ไขปัญหา อนัจะนําไปสูก่ารพฒันาตนเองอย่างแท้จริง 
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การพฒันาโดยการแลกเปลีย่นความคิดเห็น (Exposure) 

บริษัทส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ผู้ บังคับบัญชา รวมถึงเพ่ือนร่วมงาน เป็นผู้ แนะนํา (Coaching) และ/หรือให้คําปรึกษา 
(Consulting) เพ่ือให้ผู้บงัคบับญัชาและพนกังานได้แลกเปลี่ยนความคิดเหน็ ติชม และให้คําแนะนําในการทํางานร่วมกนั โดยอาศยั
ช่วงเวลาของการทํางานทัว่ไป และในช่วงของการประเมินผลการปฏิบติังาน ซึง่จะจดัให้มีขึน้ปีละ 2 ครัง้ 

การพฒันาโดยการศึกษาหาความรู้และอบรมเพ่ิมเติม (Education)  

บริษัทจดัให้มีศนูย์การฝึกอบรมที่เรียกว่า “dtac Academy” ซึง่เปิดโอกาสให้พนกังานทกุคน ได้รับการฝึกอบรมในระดบัหลกัสตูรท่ี
จําเป็นและเหมาะสมต่อการทํางาน หรือในหลกัสตูรท่ีตนสนใจ เพ่ือพฒันาความรู้ความสามารถและศกัยภาพของพนกังานในการ
ปฏิบติังานให้สอดคล้องกบัแผนพฒันาพนกังานรายบคุคล (Individual Development Plan)  และเพ่ือเตรียมความพร้อมสําหรับ
โอกาสทางสายงานในอนาคต โดยในปี 2556 dtac Academy ได้ออกแบบโปรแกรมฝึกอบรมซึง่แบง่เป็นโปรแกรมหลกัๆ ดงันี ้

– หลกัสตูรพืน้ฐาน (Core Program) ซึง่เป็นหลกัสตูรบงัคบัสําหรับพนกังานทกุคน เช่น การปฐมนิเทศสําหรับพนกังานใหม่ การ
ปลกูฝังวฒันธรรมองค์กรและจริยธรรมองค์กร การพฒันาทกัษะเพ่ือความเป็นมืออาชีพด้วยหลกัสตูรด้านการติดต่อสื่อสาร 
การบริหารจัดการและวางแผน ให้กับพนักงานในแต่ละระดบั ได้แก่ พนักงานระดบัปฏิบติังาน ผู้บริหารระดบัต้น ผู้บริหาร
ระดบักลาง และผู้บริหารระดบัสงู โดยบริษัทจดัให้มีการอบรมพฒันาและมีกิจกรรมอย่างต่อเน่ือง เพ่ือส่งเสริมให้พนกังานของ
บริษัทมีการปฏิบติังานท่ีสอดคล้องกบัวฒันธรรมและจริยธรรมขององค์กร 

– หลกัสูตรทัว่ไป (Elective Program) สําหรับพฒันาศกัยภาพของพนักงานตามความสนใจของพนกังานตามท่ีได้วางแผน
ร่วมกนักบัหวัหน้างานในแผนพฒันาพนกังานรายบคุคล (Individual Development Plan) เช่น พืน้ฐานการเงินสําหรับบคุคล
ทัว่ไป พืน้ฐานการจดัการทรัพยากรบคุคลสําหรับบคุคลทัว่ไป ทกัษะภาษาองักฤษ ทกัษะด้านคอมพิวเตอร์ และความรู้ในธุรกิจ 
เป็นต้น 

– หลกัสตูรเฉพาะทาง (Functional Program) เพ่ือพฒันาและยกระดบัความรู้ความสามารถเฉพาะด้านท่ีเก่ียวข้องโดยตรงต่อ
หน้าท่ีและความรับผิดชอบของพนกังานและผู้บริหารในแต่ละฝ่าย ซึ่งรวมถึงการฝึกอบรมทางด้านทกัษะการบริหารจดัการ
ระดับสูง การพัฒนาประสิทธิภาพและขัน้ตอนในการทํางานและการบริการ การพฒันาความสัมพนัธ์ท่ียั่งยืนกับลูกค้า 
ตลอดจนความเข้าใจเก่ียวกบัสินค้าและบริการต่าง ๆ ของบริษัท รวมทัง้สินค้าและบริการใหม่ ๆ ท่ีมีการเสนอขายในตลาด
โทรศพัท์เคลื่อนท่ี 

– หลกัสตูรภาวะผู้ นํา (Leadership Program) เพ่ือพฒันาทกัษะที่จําเป็นสําหรับหวัหน้างานในการดแูลผู้ ใต้บงัคบับญัชาให้
พฒันาและเติบโตตามสายอาชีพตอ่ไป โดยบริษัทจดัให้มีการฝึกอบรมและให้คําแนะนําแก่ผู้บริหาร (Executive Coach) อย่าง
ตอ่เน่ือง 

– หลกัสตูรผู้ มีความสามารถพิเศษ (Talent Program) เพ่ือส่งเสริมศกัยภาพอนัสงูสดุแก่พนกังานผู้ มีความสามารถอนัโดดเด่น
ด้วยหลกัสตูรท่ีหลากหลาย รวมถึงหลกัสตูร Mini MBA ท่ีพฒันาร่วมกบัหลายสถาบนัทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 

นอกจากนี ้บริษัทยงัสนบัสนุนให้พนกังานและผู้บริหารได้เข้ารับการฝึกอบรมกับสถาบนัผู้ เช่ียวชาญภายนอก เพ่ือพฒันาความรู้
ความสามารถเฉพาะด้านท่ีเก่ียวข้องกับการทํางานและหน้าท่ีความรับผิดชอบของแต่ละบุคคล และเพ่ือให้พนกังานและผู้บริหาร
ของบริษัทสามารถนําความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับมาประยุกต์ใช้ในการทํางานและเพ่ือให้เกิดความเหมาะสมกับการ
เปลี่ยนแปลงของธรุกิจท่ีเกิดขึน้ในปัจจบุนัและอนาคต 

การพฒันาโดยการแลกเปลีย่นประสบการณ์ในโครงการ Mobility 

บริษัทจดัให้มีโครงการ Mobility เพ่ือเปิดโอกาสให้พนกังานได้เรียนรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กบับริษัทโทรคมนาคมชัน้นําใน
ต่างประเทศ ทัง้นี ้พนักงานท่ีสมัครและได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ จะได้ทํางานร่วมกับบริษัทในต่างประเทศตาม
ระยะเวลาท่ีกําหนด เพ่ือให้พนกังานได้แลกเปลี่ยนความรู้ความชํานาญ และเรียนรู้นวตักรรมในระดบันานาชาติ เพ่ือนํามาปรับใช้
และเพ่ิมศกัยภาพการทํางานของแตล่ะบคุคลตอ่ไป 
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อนึ่ง ในปี 2556 บริษัทได้จดัสรรงบประมาณด้านการพฒันาบคุลากรเป็นจํานวนทัง้สิน้ 35 ล้านบาท และมีพนกังานเข้าร่วมการ
ฝึกอบรมทัง้สิน้ประมาณร้อยละ 68 ของจํานวนพนกังานทัง้หมด และมีจํานวนชัว่โมงเฉลี่ยของการฝึกอบรมของพนกังานตอ่ปีเทา่กบั 
20.4 ชัว่โมง 
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9 การกาํกับดแูลกจิการ 

9.1 นโยบายการกาํกับดแูลกจิการ 

คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทยึดมัน่ในหลกัการกํากับดแูลกิจการท่ีดี ตามหลกัการกํากับดแูลกิจการท่ีดีสําหรับบริษัทจด
ทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เพ่ือรักษาและเสริมสร้างมลูค่าของผู้ ถือหุ้นในระยะยาว โดยคณะกรรมการ
บริษัทได้จดัทํานโยบายการกํากบัดแูลกิจการ ซึง่ประกอบด้วยโครงสร้างการกํากบัดแูลกิจการ และกระบวนการในการบริหารความ
เสี่ยง การกําหนดกลยทุธ์ การรายงานทางการเงิน และการควบคมุภายใน นอกจากนี ้บริษัทได้จดัทําหลกัในการปฏิบติั “จริยธรรม
องค์กร – ดีแทคธรรมาภิบาล” ซึง่ใช้บงัคบักบักรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัท ตลอดจนบคุคลอ่ืน ๆ ท่ีกระทําการในนาม
ของบริษัท โดยเร่ิมใช้บงัคบัตัง้แต่ปี 2549 และมีการปรับปรุงแก้ไขเร่ือยมา โดยครอบคลมุเร่ืองต่าง ๆ เช่น สิทธิมนษุยชน แรงงาน 
สขุภาพอนามยั ความปลอดภยั การรักษาความปลอดภยั สิ่งแวดล้อม ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ การใช้ข้อมลูภายใน การทจุริต
คอร์รัปชัน่ การควบคมุภายใน และการเปิดเผยข้อมลู เป็นต้น ทัง้นี ้ตามหลกัมาตรฐานสากล 

บริษัทได้จดัให้มีการเผยแพร่นโยบายการกํากบัดแูลกิจการและหลกัในการปฏิบติัดงักล่าวทางเว็บไซต์ของบริษัทท่ี www.dtac.co.th 
และระบบสื่อสารภายในของบริษัท (Intranet) เพ่ือความสะดวกของกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทในการเข้าถึงและใช้
ในการอ้างอิง นอกจากนี ้บริษัทได้จดัให้มีการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบันโยบายการกํากบัดแูลกิจการและหลกัในการ
ปฏิบติัอย่างตอ่เน่ือง อาทิ จดัการบรรยายในการปฐมนิเทศสําหรับพนกังานใหม ่และจดัการอบรมในเร่ืองดงักลา่วเป็นครัง้คราวไป 

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย 

โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการกํากับดแูลกิจการ โดยมีขอบเขตอํานาจหน้าท่ีและ
ความรับผิดชอบ ดงันี ้

9.2.1 คณะกรรมการบริษัท 

อํานาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทกําหนดไว้โดยอ้างอิงกบั พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากดั พ.ร.บ. หลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และข้อบงัคบัของบริษัท  

อํานาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทมีดงันี ้

(1) ปฏิบติัและรับผิดชอบหน้าท่ีของตนด้วยความระมดัระวงัและความซื่อสตัย์สจุริต โดยคํานึงถึงผลประโยชน์สงูสดุของบริษัท
และผู้ ถือหุ้น 

(2) มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการบริหารจัดการกิจการของบริษัท กําหนดกลยุทธ์และแผนการดําเนินธุรกิจระยะยาว จัดระบบ
โครงสร้างองค์กรท่ีเหมาะสม และกํากบัดแูลการดําเนินธรุกิจในแตล่ะวนั 

(3) กําหนดทิศทาง วิสยัทศัน์ มลูคา่ และความคาดหวงัในการเป็นผู้ นําของบริษัท 

(4) ตดัสินใจและในบางกรณีมอบอํานาจในการตดัสินใจให้บุคคลอ่ืน โดยเป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง วตัถุประสงค์ของ
บริษัท ข้อบงัคบัของบริษัท มติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น รวมถึงนโยบายการกํากบัดแูลกิจการของบริษัท 

(5) ดําเนินการให้บริษัทปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์อันเป็นท่ียอมรับทัว่ไปเก่ียวกับการกํากับดูแลและการควบคุมกิจการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

(6) ให้ความเหน็ชอบและควบคมุดแูลเป้าหมาย กลยทุธ์และแผนการดําเนินงาน รวมทัง้การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในเป้าหมายและ
กลยทุธ์และแผนการดําเนินงานดงักลา่ว 

(7) จดัให้มีรายงานการประกอบกิจการและการเงินของบริษัทซึง่ถกูต้องและครบถ้วนให้แก่ผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุโดยทัว่ไป 
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(8) ติดตามตรวจสอบการควบคมุภายในเก่ียวกบัการจดัทํารายงานทางการเงิน (Internal Control over Financial Reporting) 
อย่างเพียงพอ เพ่ือให้การกํากบัดแูลเป็นไปตามวตัถปุระสงค์ ข้อกําหนดทางกฎหมาย และนโยบายการกํากบัดแูลกิจการ
ของบริษัท 

(9) ประเมินและหารือเก่ียวกบัโครงสร้างทนุท่ีก่อให้เกิดประโยชย์สงูสดุ (Optimal Capital Structure) นโยบายการจ่ายเงินปัน
ผล กลยทุธ์ในการจดัหาเงินทนุ และการจดัสดัสว่นเงินทนุท่ีเหมาะสม (Optimal Funding Composition) เป็นประจํา 

(10) พิจารณาและอนมุติัการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นเป็นครัง้คราว เม่ือเห็นว่าบริษัทมีกําไรสมควรพอท่ีจะทํา
เช่นนัน้ 

(11) มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการตรวจทานร่างงบดลุและบญัชีกําไรขาดทนุประจําปี ซึ่งจดัทําโดยคณะผู้บริหาร โดยตรวจทานให้
มัน่ใจวา่ งบดลุและบญัชีกําไรขาดทนุประจําปีจดัทําขึน้อย่างถกูต้องและครบถ้วน และสะท้อนสถานะทางการเงินของบริษัท
และผลประกอบการ ทัง้นี ้เพ่ือประโยชน์แก่ผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุทัว่ไป 

(12) จดัทํารายงานประจําปีร่วมกบัคณะผู้บริหาร 

(13) พิจารณากําหนดโครงสร้างการดําเนินกิจการโดยรวมของบริษัทและบริษัทย่อยหลกั 

(14) วางแผนเชิงรุกเพ่ือบริหารความเส่ียงและจดัการกบัความเส่ียงทางธุรกิจท่ีสําคญัของบริษัท โดยจะต้องพิจารณาความเส่ียง
ด้านกลยทุธ์ การดําเนินกิจการ (ทางการเงินและอ่ืน ๆ) และทางกฎหมายเป็นสําคญั 

(15) ดําเนินการให้ธุรกรรมท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ของคณะผู้บริหาร คณะกรรมการบริษัท และผู้ ถือหุ้น 
รวมถึงบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับบคุคลดงักล่าวนัน้ ทําขึน้เช่นเดียวกบัการทําธุรกรรมปกติกับบคุคลภายนอก (Arm’s Length 
Basis) ภายใต้เง่ือนไขทางการค้าปกติ และไมมี่ผลกระทบตอ่ผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ ถือหุ้นรายย่อย 

(16) จดัให้บริษัทมีการควบคมุภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสม และจดัตัง้หน่วยงานตรวจสอบภายในเพ่ือติดตามตรวจสอบการ
ควบคมุภายในของบริษัท และรายงานความล้มเหลวหรือจุดอ่อนในการควบคมุต่าง ๆ ท่ีสําคญั รวมถึงเสนอแนะวิธีการ
แก้ไข 

(17) จดัเตรียมวาระและความเหน็ท่ีจะเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

(18) สรรหาผู้ ท่ีจะดํารงตําแหน่งกรรมการท่ีมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีเหมาะสมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของ
คณะกรรมการบริษัทและบริษัทย่อยหลกั 

(19) พิจารณาและเสนอคา่ตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทเพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติั 

(20) มีอํานาจแต่งตัง้และถอดถอนประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารของบริษัท ติดตามตรวจสอบและจดัให้มีการประเมินผลการปฏิบติั
หน้าท่ีของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารเป็นรายปี  

(21) ติดตามตรวจสอบให้มีการบริหารจดัการความเส่ียงด้านความปลอดภยัและการป้องกนั บคุลากร ข้อมลู และสินทรัพย์อ่ืน ๆ 
ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  

(22) ดําเนินการให้บริษัทมีขัน้ตอนกระบวนการท่ีเพียงพอสําหรับการป้องกนัมิให้บริษัทเก่ียวพนักบัการทจุริตคอร์รัปชัน่ 

(23) จดัให้มีการประเมินผลงาน หน้าท่ี และความสามารถในการปฏิบติัหน้าท่ีของตน  
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9.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2557 ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ทา่น ดงันี ้

รายชื่อกรรมการ ตาํแหน่ง 

นายจลุจิตต์ บณุยเกต ุ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
นายสตีเฟ่น วดูรุฟ ฟอร์ดแฮม กรรมการตรวจสอบ 
นายสนุทร โภคาชยัพฒัน์ กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการตรวจสอบมีคณุสมบติัเช่นเดียวกบั “กรรมการอิสระ” และไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้
ตดัสินใจในการดําเนินงานของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ และไม่
เป็นกรรมการของบริษัทจดทะเบียนซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมของบริษัท ทัง้นี ้นายจุลจิตต์ บุณยเกต ุและนาย
สนุทร โภคาชยัพฒัน์ เป็นผู้ มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบญัชีเพียงพอท่ีจะทําหน้าท่ีในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบ
การเงิน 

หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบมีดงันี ้

(1) สอบทานกระบวนการรายงานทางการเงินของบริษัทเพ่ือให้มีการรายงานทางการเงินอย่างถกูต้องและเพียงพอ  

(2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคมุภายในและระบบการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล ซึง่ครอบคลมุถึง
การควบคมุภายในทางด้านการบญัชี การเงิน การดําเนินงาน และการปฏิบติัตามกฎหมาย กฎระเบียบ รวมถึงนโยบายการ
บริหารความเส่ียงและระบบการควบคมุตา่ง ๆ ท่ีกําหนดขึน้โดยผู้บริหารของบริษัท โดยมีการสอบทานอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 
โดยผู้ตรวจสอบภายในและ/หรือผู้สอบบญัชีอิสระ 

(3) สอบทานความมีประสิทธิผลของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาถึงความเพียงพอของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยให้มีทรัพยากรด้านตา่ง ๆ อย่างเพียงพอ และหน่วยงานอยู่ในตําแหน่งท่ีเหมาะสมในองค์กร 

(4) พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย และ
เลิกจ้างหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอ่ืนใดที่รับผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

(5) สอบทานให้บริษัทปฏิบติัตาม พรบ. หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
ตลาดหลกัทรัพย์สิงคโปร์ รวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องกบัธรุกิจของบริษัท 

(6) พิจารณาคดัเลือกและเสนอแตง่ตัง้บคุคลซึง่มีความเป็นอิสระเพ่ือทําหน้าท่ีเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทน
และเง่ือนไขการทํางานของบคุคลดงักล่าว รวมทัง้เข้าร่วมประชมุกบัผู้สอบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชมุอย่าง
น้อยปีละ 1 ครัง้ 

(7) สอบทานความเป็นอิสระของผู้สอบบญัชีของบริษัทเป็นรายปี 

(8) สอบทานขอบเขต ผลงาน ความคุ้มคา่ ความเป็นอิสระและความเท่ียงธรรมของผู้สอบบญัชีของบริษัท 

(9) สอบทานการจดัการให้มีช่องทางสําหรับพนกังานท่ีสามารถแจ้งเบาะแสเก่ียวกบัความผิดปรกติในเร่ืองรายงานทางการเงิน
หรือเร่ืองอ่ืน ๆ โดยการแจ้งดงักล่าวจะถกูเก็บเป็นความลบั รวมถึงการจดัให้มีการสืบสวนและติดตามผลในเร่ืองท่ีรับแจ้ง
อย่างเหมาะสม 

(10) สอบทานรายการที่เก่ียวโยงกนั ธุรกรรมกบัผู้ มีส่วนได้เสีย หรือรายการที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตาม
กฎหมายและข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลกัทรัพย์สิงคโปร์ ทัง้นี ้ เพ่ือให้มัน่ใจว่ารายการ
ดงักลา่วสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัท 
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(11) จดัทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัท ซึง่รายงานดงักล่าวต้องลงนามโดย
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และอย่างน้อยต้องประกอบด้วยข้อมลูดงัตอ่ไปนี ้

– ความเหน็เก่ียวกบัความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท 

– ความเหน็เก่ียวกบัความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในของบริษัท 

– ความเหน็เก่ียวกบัการปฏิบติัตาม พ.ร.บ. หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยและตลาดหลกัทรัพย์สิงคโปร์ และกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องกบัธรุกิจของบริษัท 

– ความเหน็เก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 

– ความเหน็เก่ียวกบัรายการที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

– จํานวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชมุของกรรมการตรวจสอบแตล่ะทา่น 

– ความเหน็หรือข้อสงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบติัหน้าท่ีตามกฎบตัร 

– รายการอ่ืนท่ีเห็นว่าผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุทัว่ไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท 

(12) ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

9.2.3 คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2557 ประกอบด้วยกรรมการ 5 ทา่น ดงันี ้ 

รายชื่อกรรมการ ตาํแหน่ง 

นายสตีเฟ่น วดูรุฟ ฟอร์ดแฮม ประธานคณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 
นายจลุจิตต์ บณุยเกต ุ กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 
นายสนุทร โภคาชยัพฒัน์ กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 
นายฮากนุ บรัวเซท็ เชิร์ล กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 
นายทอเร่ จอห์นเซน่ กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 

หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนมีดงันี ้

(1) สอบทานและเสนอคา่ตอบแทนของประธานกรรมการและกรรมการอ่ืน ๆ 

(2) สอบทานและอนมุติัคา่ตอบแทนของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

(3) สอบทานความเหมาะสมของนโยบายกําหนดคา่ตอบแทน 

(4) สอบทานเพ่ือให้มัน่ใจวา่การเปิดเผยคา่ตอบแทนทกุประเภทเป็นไปตามข้อกําหนดของกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

(5) รายงานตอ่คณะกรรมการบริษัทเก่ียวกบัคา่ตอบแทนของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (รวมถึงค่าจ้าง เงินจงูใจ ค่าตอบแทนใน
รูปหุ้น และสิทธิในการได้รับเงินเกษียณอายุหรือเงินชดเชย) ทัง้นี ้ตามนโยบายกําหนดค่าตอบแทน และพิจารณาว่า
องค์ประกอบของคา่ตอบแทนใดต้องได้รับการอนมุติัจากผู้ ถือหุ้นหรือไม ่

(6) สอบทานสิทธิตามสญัญาท่ีประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารจะได้รับจากการยกเลิกสญัญาจ้าง และเงินท่ีจ่ายหรือเสนอว่าจะจ่าย 
เพ่ือพิจารณาวา่สมเหตสุมผลกบัสถานการณ์หรือไม ่

(7) เสนอรายงานการประชุมของคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนต่อคณะกรรมการบริษัทและรายงานการดําเนินงานของ
คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนและข้อเสนอแนะท่ีเหมาะสมตอ่คณะกรรมการบริษัท 
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(8) จดัทํารายงานของคณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนไว้ในรายงานประจําปีของบริษัท โดยเปิดเผยโครงสร้างและการปฏิบติั
หน้าท่ีของคณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 

(9) สอบทานเป็นประจําทกุปีและปรับปรุงกฎบตัรของคณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนเพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทอนมุติั 

(10) ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

9.2.4 คณะกรรมการสรรหา 

คณะกรรมการสรรหา ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2557 ประกอบด้วยกรรมการ 5 ทา่น ดงันี ้

รายชื่อกรรมการ ตาํแหน่ง 

นายสตีเฟ่น วดูรุฟ ฟอร์ดแฮม ประธานคณะกรรมการสรรหา 
นายจลุจิตต์ บณุยเกต ุ กรรมการสรรหา 
นายสนุทร โภคาชยัพฒัน์ กรรมการสรรหา 
นายฮากนุ บรัวเซท็ เชิร์ล กรรมการสรรหา 
นายทอเร่ จอห์นเซน่ กรรมการสรรหา 

หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหามีดงันี ้

(1) ให้คําแนะนําเก่ียวกบัผู้ มีคณุสมบติัท่ีจะได้รับการเลือกตัง้ให้เป็นกรรมการของบริษัทและบริษัทย่อยหลกั 

(2) ให้คําแนะนําเก่ียวกบัผู้ มีคณุสมบติัท่ีจะได้รับการเลือกตัง้ให้เป็นประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และรองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
กลุม่การเงินของบริษัทและบริษัทย่อยหลกั 

(3) พิจารณาโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการโดยพิจารณาจากความต้องการในปัจจบุนัและการพฒันาใน
อนาคตของบริษัท และให้คําแนะนําตอ่คณะกรรมการเก่ียวกบัการปรับเปลี่ยนตามท่ีเหน็วา่จําเป็น 

(4) ให้ความสําคญักับการประเมินผลงานของตนเองของคณะกรรมการ และให้ข้อเสนอแนะการปรับปรุงแก้ไขตามท่ีเห็นว่า
จําเป็น 

(5) ตรวจสอบเพ่ือให้แน่ใจว่าได้มีการดําเนินการตามขัน้ตอนเพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้มีโอกาสเสนอช่ือผู้ มีคณุสมบติัเพ่ือดํารงตําแหน่ง
กรรมการ 

(6) ในการประเมินผู้ มีคุณสมบัติเพ่ือดํารงตําแหน่งคณะกรรมการทุกครัง้ จะต้องพิจารณาว่าผู้ มีคุณสมบัติดังกล่าวมี
ประสบการณ์ คณุสมบติั และความสามารถท่ีจําเป็นหรือไม ่

(7) พิจารณาความจําเป็นในการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการตามวาระ 

(8) ชีแ้จงเหตผุลในการให้คําแนะนําของตน และแจ้งแถลงการออกเสียงคดัค้าน (หากมี) ไว้ในคําแนะนําดงักลา่วข้างต้น 

(9) ดําเนินการให้บริษัทปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องกบัการแตง่ตัง้และคณุสมบติัของคณะกรรมการ 

(10) กําหนดหลกัเกณฑ์ในการรับช่วงตําแหน่งคณะกรรมการ และการแตง่ตัง้ผู้บริหารหลกั ตามท่ีตนเหน็สมควร 

(11) จดัให้มีการเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัการดําเนินกิจการตา่ง ๆ ของคณะกรรมการสรรหาตามสมควร  

(12) จดัให้มีการประเมินผลงาน หน้าท่ี และความสามารถในการปฏิบติัหน้าท่ีของตนปีละหนึง่ครัง้ 
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9.2.5 คณะกรรมการกาํกับดแูลกจิการ 

คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2557 ประกอบด้วยกรรมการ 4 ทา่น ดงันี ้

รายชื่อกรรมการ ตาํแหน่ง 

นางชนญัญารักษ์ เพช็ร์รัตน์ ประธานคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ 
นายจลุจิตต์ บณุยเกต ุ กรรมการกํากบัดแูลกิจการ 
นายสนุทร โภคาชยัพฒัน์ กรรมการกํากบัดแูลกิจการ 
นายทอเร่ จอห์นเซน่ กรรมการกํากบัดแูลกิจการ 

หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการมีดงันี ้

(1) กํากับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามหลักการอันเป็นท่ียอมรับทั่วไปสําหรับการกํากับดูแลและการควบคุมกิจการอย่างมี
ประสิทธิภาพ และดํารงไว้ซึง่วฒันธรรมองค์กรท่ีเอือ้ตอ่การกํากบัดแูลกิจการที่ดี 

(2) กําหนดและดํารงไว้ซึง่นโยบายและกระบวนการการกํากบัดแูลกิจการท่ีเหมาะสม 

(3) ดําเนินการให้มีการบงัคบัใช้และปฏิบติัตามนโยบายและกระบวนการต่าง ๆ เก่ียวกบักํากบัดแูลกิจการท่ีคณะกรรมการได้
อนุมัติ เพ่ือให้มีการกํากับดูแลกิจการในบริษัท และบริษัทย่อยทัง้หมดซึ่งบริษัทมีอํานาจควบคุมไม่ว่าโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อม 

(4) กํากับดแูลให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารประเมินผลการบงัคบัใช้และปฏิบติัตามนโยบายและกระบวนการต่าง ๆ เก่ียวกับ
กํากบัดแูลกิจการ และรายงานตอ่คณะกรรมการอย่างน้อยปีละหนึง่ครัง้ 

(5) ตรวจสอบและรายงานต่อคณะกรรมการในเร่ืองสําคญัต่าง ๆ ผลการตรวจสอบ และคําแนะนําเก่ียวกับการกํากับดูแล
กิจการ 

(6) ชีแ้จงเหตผุลในการให้คําแนะนําของตน และแจ้งแถลงการออกเสียงคดัค้าน (หากมี) ไว้ในคําแนะนําดงักลา่ว 

(7) ดําเนินการให้บริษัทปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องกบัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 

(8) จดัให้มีการเปิดเผยข้อมลูอย่างเหมาะสมเก่ียวกบัการดําเนินกิจการต่าง ๆ ของตน และหลกัปฏิบติัเก่ียวกบัการกํากบัดแูล
กิจการของบริษัท 

(9) จดัให้มีการประเมินผลงาน หน้าท่ี และความสามารถในการปฏิบติัหน้าท่ีของตนปีละหนึง่ครัง้ 

9.2.6 ฝ่ายบริหาร 

คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดขอบเขตอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการและฝ่ายบริหารไว้แยกจากกันอย่าง
ชดัเจน กล่าวโดยสรุปคือ คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจหน้าท่ีกําหนดนโยบายและติดตามการปฏิบติังานของฝ่ายบริหาร และฝ่าย
บริหารมีอํานาจหน้าท่ีในการนํานโยบายไปปฏิบติัและรายงานผลการปฏิบติังานตอ่คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดนโยบายการมอบอํานาจ (Policy on Delegation of Authority) เป็นลายลกัษณ์อกัษร ซึง่ว่าด้วยการ
มอบอํานาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายบริหาร โดยกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าท่ีและอํานาจอนมุติัของคณะกรรมการและฝ่าย
บริหารไว้อย่างชดัเจน 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารเป็นผู้ ดํารงตําแหน่งบริหารสงูสดุของบริษัท โดยมีอํานาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบดงันี ้

(1) รับผิดชอบในการบริหารจดัการกิจการของบริษัท โดยจะต้องปฏิบติัตามแนวทางและมติของคณะกรรมการบริษัท รวมถึง
นโยบายการกํากบัดแูลกิจการของบริษัท 
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(2) มีอํานาจตดัสินใจในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีไม่อยู่ในอํานาจการตดัสินใจของคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 
คําสัง่หรือมติของคณะกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารจะต้องดําเนินการตามสมควรเพ่ือให้บริษัทดําเนินกิจการ
และพฒันาธรุกิจให้เป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ข้อบงัคบัของบริษัท มติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัท 

(3) จดัรูปแบบองค์กรของบริษัท และการจดัสรรบคุลากรให้เป็นไปตามแนวทางท่ีคณะกรรมการบริษัทกําหนด 

(4) ดําเนินการให้บริษัทปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์อันเป็นท่ียอมรับทัว่ไปเก่ียวกับการกํากับดูแลและการควบคุมกิจการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

(5) ให้ความเห็นชอบและควบคมุดแูลงบประมาณและแผนการดําเนินงาน รวมทัง้การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในงบประมาณและ
แผนการดําเนินงานดงักลา่ว 

(6) วางแผนการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กรเพ่ือจดัการกับความเส่ียงทางธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับบริษัท โดยพิจารณาความ
เสี่ยงทางด้านกลยทุธ์ การดําเนินกิจการ และกฎหมาย และจดัตัง้คณะกรรมการบริหารจดัการความเส่ียงซึ่งประกอบด้วย
ฝ่ายบริหารของบริษัท เพ่ือทําหน้าท่ีให้การสนบัสนนุการปฏิบติัหน้าท่ีของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

(7) เสนอแผนกลยุทธ์การดําเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยหลักต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือขอความเห็นชอบ และ
เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาในเร่ืองอ่ืน ๆ ท่ีมีนยัสําคญัในเชิงกลยทุธ์ของบริษัท 

(8) ดําเนินการให้ธุรกรรมท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ของคณะผู้บริหาร คณะกรรมการบริษัท และผู้ ถือหุ้น 
รวมถึงบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับบุคคลดงักล่าวนัน้ ทําขึน้เสมือนเป็นการทําธุรกรรมปกติกับบุคคลภายนอก (Arm’s Length 
Basis) ภายใต้เง่ือนไขทางการค้าปกติ และไมมี่ผลกระทบตอ่ผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ ถือหุ้นรายย่อย 

(9) จดัให้บริษัทมีการควบคมุภายในที่เพียงพอและเหมาะสม ซึ่งจะต้องเป็นส่วนหนึ่งของแผนการปฏิบติัการและขัน้ตอนการ
ดําเนินกิจการของบริษัท เพ่ือเป็นหลกัประกนัตามสมควรวา่ บริษัทจะสามารถบรรลวุตัถปุระสงค์ท่ีเก่ียวกบัการใช้ทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพ การดแูลรักษาทรัพย์สินของบริษัท ความน่าเช่ือถือของการรายงานทางการเงินทัง้ภายในและภายนอก
องค์กร และการปฏิบติัตามนโยบายการกํากบัดแูลกิจการของบริษัท และกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 

(10) จดัตัง้หน่วยงานตรวจสอบภายในเพ่ือตรวจสอบขัน้ตอนการดําเนินงานของบริษัทตามแผนการตรวจสอบภายในท่ีได้รับการ
อนุมัติ รายงานความล้มเหลวหรือจุดอ่อนในการควบคุมต่าง ๆ ท่ีสําคัญ และให้คําแนะนําท่ีเก่ียวข้อง ทัง้นี ้หน่วยงาน
ตรวจสอบภายในจะต้องรายงานโดยตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ 

(11) รับผิดชอบให้มีการสื่อสารและความร่วมมือกบัพนกังานหรือตวัแทนพนกังานตามท่ีสมควร เพ่ือให้เกิดธรรมเนียมปฏิบติัเชิง
ร่วมมือทางธรุกิจท่ีเช่ือถือได้ โดยคํานงึถึงประสบการณ์และมมุมองความเข้าใจของพนกังานเป็นสําคญั 

(12) มีอํานาจท่ีจะร้องขอให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นและเป็นตวัแทนของบริษัท (หรือแต่งตัง้ตวัแทน) ในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัท
ย่อยหลกั รวมถึงการออกเสียงลงคะแนนตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และติดตามผลการพฒันาธุรกิจ 
สถานะ และผลกําไรของบริษัทย่อยหลกั 

(13) ติดตามตรวจสอบวา่การบริหารจดัการความเส่ียงด้านความปลอดภยัและการป้องกนับคุลากร ข้อมลู และสินทรัพย์อ่ืน ๆ มี
ความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  

(14) จัดให้มีการจัดการ รวมถึงมาตรการบงัคบัท่ีเพียงพอต่อการท่ีพนักงานไม่ปฏิบติัตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการของ
บริษัท (หากมี) และรายงานการไมป่ฏิบติัท่ีสําคญัตอ่คณะกรรมการบริษัท 

(15) นําขัน้ตอนกระบวนการท่ีเหมาะสมมาใช้เพ่ือป้องกันมิให้บริษัทเก่ียวพนักับการทุจริตคอร์รัปชั่น ทัง้นี ้ประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหารจะต้องทําการตรวจสอบความเสี่ยงของกระบวนการดงักล่าวเป็นรายปี และต้องดําเนินการให้มีการแก้ไขปรับปรุง
ข้อบกพร่องใด ๆ ท่ีตรวจพบ โดยรายงานผลการตรวจสอบดงักลา่วตอ่คณะกรรมการบริษัท 
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9.2.7 เลขานุการบริษัท 

หน้าท่ีและความรับผิดชอบของเลขานกุารบริษัทกําหนดไว้โดยอ้างอิงกบั พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากดั พ.ร.บ. หลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ และหลกัการกํากบัดแูลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบยีนปี 2555 ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย โดยเลขานกุาร
บริษัทมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบดงันี ้

(1) ให้คําแนะนําด้านกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องกบัการปฎิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัท และการประกอบธรุกิจ
ของบริษัท 

(2) จดัเตรียมเอกสารและข้อมลูประกอบการประชมุคณะกรรมการบริษัท และการประชมุผู้ ถือหุ้น 

(3) ประสานงานและติดตามให้มีการปฏิบติัตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

(4) จดัทําและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท 
รายงานประจําปีของบริษัท หนงัสือนดัประชมุผู้ ถือหุ้น และรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น 

(5) เก็บรักษารายงานการมีสว่นได้เสียท่ีรายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร 

(6) จดัเตรียมข้อมลูและการบรรยายเก่ียวกบัธรุกิจของบริษัท รวมทัง้ข้อมลูอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการดําเนินธุรกิจของบริษัทให้แก่
กรรมการใหม ่

(7) ดแูลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทและผู้ ถือหุ้น 

9.3 การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผู้บริหารระดบัสูง 

9.3.1 กรรมการอสิระ 

บริษัทได้กําหนดหลกัเกณฑ์และคณุสมบติัของกรรมการอิสระดงันี ้ซึง่เป็นหลกัเกณฑ์ท่ีเข้มงวดกว่าท่ีสํานกังาน ก.ล.ต. และตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยกําหนด 

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติ
บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ทัง้นี ้ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ ท่ีเก่ียวข้องของกรรมการอิสระด้วย 

(2) ไม่เคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจํา หรือผู้ มีอํานาจควบคุมของ
บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี
ลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปีก่อนการแตง่ตัง้ 

(3) ไมเ่ป็นบคุคลท่ีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็นบิดา 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 หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อย
กวา่ 2 ปีก่อนการแตง่ตัง้ 

(5) ไม่เคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จดัการของสํานกังานสอบบญัชี ซึ่งมี
ผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์สงักดัอยู่ เว้น
แตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปีก่อนการแตง่ตัง้ 
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(6) ไม่เคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับ
ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ ทัง้นี ้ในกรณีท่ีผู้ ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่
กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นสว่นผู้จดัการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าว
มาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปีก่อนการแตง่ตัง้ 

(7) ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ ท่ี
เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท  

(8) ไมมี่ลกัษณะอ่ืนใดที่ทําให้ไมส่ามารถให้ความเหน็อย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการดําเนินงานของบริษัท 

การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการอิสระแสดงอยู่ภายใต้หวัข้อ “การกํากบัดแูลกิจการ – การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการ” ข้างล่างนี ้
โดยตัง้แตปี่ 2554 บริษัทได้ใช้บริษัทท่ีปรึกษา (Professional Recruitment Firm) ในการสรรหากรรมการอิสระ 

ปัจจบุนั บริษัทมีกรรมการอิสระจํานวน 4 ท่าน ได้แก่ (1) นายจลุจิตต์ บณุยเกต ุ(2) นายสตีเฟ่น วดูรุฟ ฟอร์ดแฮม (3) นายสนุทร  
โภคาชยัพฒัน์ และ (4) นางชนญัญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์ โดยกรรมการอิสระมีความเป็นอิสระจากผู้ ถือหุ้นรายใหญ่และฝ่ายบริหารของ
บริษัทและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดข้างต้น ทัง้นี  ้ในรอบระยะเวลาบัญชีท่ีผ่านมา กรรมการอิสระไม่มี
ความสมัพนัธ์ทางธรุกิจหรือให้บริการทางวิชาชีพแก่บริษัท 

9.3.2 การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผู้บริหารระดบัสูง 

การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการ 

บริษัทให้ความสําคญักบัการสรรหาและคดัเลือกกรรมการ โดยได้กําหนดคณุสมบติัของกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่ง
สอดคล้องกบักฎหมายและข้อกําหนดของหน่วยงานกํากบัดแูลท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้ข้อบงัคบัของบริษัท 

การสรรหากรรมการของบริษัทดําเนินการโดยคณะกรรมการสรรหา ซึ่งจะพิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ
เหมาะสมกบัการเป็นกรรมการของบริษัทก่อนนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุติัต่อไป (แล้วแต่กรณี) 
โดยการสรรหาและคดัเลือกกรรมการจะพิจารณาจากประวติัการศกึษา ประสบการณ์การทํางาน ความรู้ ความสามารถ โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงในกิจการโทรคมนาคม และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการในช่วงเวลาท่ีผ่านมา เพ่ือช่วยให้คณะกรรมการบริษัท
ปฏิบติังานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ทัง้นี ้กรรมการของบริษัทจะต้องมีคณุสมบติัของการเป็นกรรมการและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกําหนด และจะต้องไม่
ดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์พร้อมกนัมากกว่า 5 บริษัท ทัง้นี ้เพ่ือให้กรรมการสามารถปฏิบติั
ตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

กรรมการของบริษัทมีวาระการดํารงตําแหน่ง 3 ปี และกรรมการซึง่พ้นจากตําแหน่งอาจได้รับเลือกตัง้ให้กลบัเข้าดํารงตําแหน่งอีกได้ 
การแตง่ตัง้ ถอดถอน หรือการพ้นจากตําแหน่งของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัท ดงันี ้

(1) คณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการ
ทัง้หมดต้องมีถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจกัรไทย 

(2) ให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) ผู้ ถือหุ้นหนึง่คนมีคะแนนเสียงเทา่กบัจํานวนหุ้นท่ีตนถืออยู่ 

(ข) ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนจะใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทัง้หมดเลือกตัง้บคุคลเพียงคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะ
แบง่คะแนนเสียงให้แก่ผู้ ใดเพียงใดไมไ่ด้  

(ค) ผู้ ท่ีได้รับคะแนนเสียงสงูสดุเรียงตามลําดบัจะได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการ ในกรณีท่ีได้รับคะแนนเสียงเท่ากนัเกิน
กวา่จํานวนกรรมการที่พงึเลือกในครัง้นัน้ ให้ประธานท่ีประชมุเป็นผู้ ชีข้าด 
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(3) ในกรณีท่ีกรรมการคนใดประสงค์จะลาออกจากตําแหน่ง ให้ย่ืนใบลาออกต่อบริษัท การลาออกจะมีผลนบัแต่วนัท่ีบริษัท
ได้รับใบลาออก 

(4) ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการออกจากตําแหน่งก่อนวาระได้ โดยต้องมีคะแนนเสียงสนบัสนนุไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 
ของจํานวนผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นรวมกนัไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนหุ้นทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น
ท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

(5) ในการประชมุสามญัประจําปีทกุครัง้ ให้กรรมการจํานวนหนึ่งในสามของกรรมการทัง้หมดของบริษัทพ้นจากตําแหน่ง โดย
ให้กรรมการท่ีอยู่ในตําแหน่งนานท่ีสดุเป็นผู้ออกจากตําแหน่งก่อน กรรมการที่พ้นจากตําแหน่งไปแล้วอาจได้รับเลือกให้เข้า
ดํารงตําแหน่งอีกได้ 

การสรรหาและแต่งตัง้ผูบ้ริหารระดบัสูง 

คณะกรรมการบริษัทกําหนดนโยบายและหลกัเกณฑ์ในการสรรหาและแต่งตัง้บริหารระดบัสงู และนโยบายในการสืบทอดตําแหน่ง 
โดยมีกระบวนการสรรหาท่ีชดัเจนและโปร่งใส และพิจารณาจากประวติัการศกึษา ประสบการณ์การทํางาน ความรู้ ความสามารถ 
จริยธรรม และความเป็นผู้ นํา โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาเป็นผู้ พิจารณาและให้คําแนะนํา
เก่ียวกับผู้ มีคณุสมบติัท่ีจะได้รับการเสนอช่ือและแต่งตัง้ให้เป็นประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และรองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่ม
การเงินของบริษัท 

9.4 การกาํกับดแูลการดาํเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

บริษัทมีกลไกในการกํากบัดแูลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเพ่ือให้สามารถควบคมุดแูลการบริหารจดัการ การดําเนินงาน และรักษา
ผลประโยชน์ของบริษัท โดยบริษัทมีการแต่งตัง้ผู้แทนของบริษัทเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทเหล่านัน้ 
ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาเป็นผู้ พิจารณาและให้คําแนะนําเก่ียวกบัผู้ มีคณุสมบติัท่ีจะได้รับการ
เสนอช่ือและแตง่ตัง้ให้เป็นประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และรองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุม่การเงินของบริษัทย่อยหลกั 

นอกจากนี ้บริษัทได้ดําเนินการเพ่ือให้มัน่ใจว่าอํานาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยหลกั 
หลกัเกณฑ์เร่ืองการทํารายการระหว่างกัน และการทํารายการสําคญัอ่ืน ๆ เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับหลกัเกณฑ์ของบริษัท 
เพ่ือให้การกํากบัดแูลเป็นไปในทิศทางเดียวกนั ทัง้นี ้บริษัทได้จดัให้มีการรายงานฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทย่อย
หลกัตอ่คณะกรรมการของบริษัทเป็นครัง้คราวตามความเหมาะสม 

9.5 การใช้ข้อมูลภายใน 

บริษัทได้กําหนดนโยบายและหลกัในการปฏิบติัสําหรับการดําเนินการเก่ียวกบัข้อมลูของบริษัท เพ่ือป้องกนัการใช้ข้อมลูภายในเพ่ือ
ประโยชน์สว่นตนหรือผู้ อ่ืนในทางมิชอบ โดยกําหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการป้องกนั
มิให้บุคคลท่ีไม่ได้รับอนุญาตได้รับข้อมูลท่ีมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน และป้องกันมิให้มีการเปิดเผยข้อมูลท่ีมิได้เปิดเผยต่อ
สาธารณชน ซึง่อาจส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นและตราสารทางการเงินอ่ืน ๆ ของบริษัทก่อนท่ีบริษัทจะได้เปิดเผยข้อมลูดงักล่าวผ่าน
ระบบข้อมลูของตลาดหลกัทรัพย์ หรือในขณะท่ีข้อมลูดงักลา่วยงัมีผลกระทบตอ่ราคา และห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนกังาน
ของบริษัทซือ้ขายหุ้นหรือตราสารทางการเงินก่อนท่ีข้อมลูดงักล่าวจะเปิดเผยต่อสาธารณชน หรือในขณะท่ีข้อมูลดังกล่าวยังมี
ผลกระทบต่อราคา การฝ่าฝืนหลกัในการปฏิบติัสําหรับการดําเนินการเก่ียวกบัข้อมลูของบริษัทจะถกูสอบสวน ลงโทษ และ/หรือให้
ออกจากงานตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในกฏหมายและกฏระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 

ทัง้นี ้บริษัทได้กําหนดนโยบายเก่ียวกบัการซือ้ขายหลกัทรัพย์สําหรับกรรมการและผู้บริหารของบริษัท โดยกําหนดห้ามมิให้กรรมการ
และผู้บริหารซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทในช่วงเวลา 1 เดือนก่อนวนัประกาศผลการดําเนินงานของบริษัทในแต่ละไตรมาสจนถึงวนั
ถดัจากวนัประกาศผลการดําเนินงานของบริษัทต่อสาธารณชน หรือซือ้ขายหลกัทรัพย์เพ่ือการเก็งกําไรในระยะสัน้ ทัง้นี ้ บริษัท
กําหนดเป็นนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทจะต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงรายงานการซือ้ขายหุ้น หรือการได้มาหรือการ
เปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัท (รวมถึงการถือครองหลกัทรัพย์ของคู่สมรสและบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ) ภายใน 
24 ชัว่โมงนบัจากวนัท่ีมีการได้มาหรือมีการเปล่ียนแปลงดงักล่าว โดยเลขานกุารบริษัทจะเป็นผู้ รวบรวมข้อมลูและรายงานต่อ
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คณะกรรมการบริษัทเพ่ือทราบ 

นอกจากนี ้บริษัทได้กําหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทรายงานการมีสว่นได้เสียของตนและบคุคลท่ีมีความเก่ียวข้อง ซึง่เป็น
ส่วนได้เสียท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารจดัการของบริษัทหรือบริษัทย่อยภายใน 15 วนัก่อนวนัสิน้ปีปฏิทินของทกุ ๆ ปี และภายใน 15 
วนันับจากวนัท่ีมีการเปลี่ยนแปลงข้อมลูการมีส่วนได้เสีย ทัง้นี ้เพ่ือประโยชน์ในการติดตามดูแลและดําเนินการตามข้อกําหนด
เก่ียวกบัการทํารายการที่เก่ียวโยงกนัซึง่เป็นรายการที่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

บริษัทได้จดัให้มีการเผยแพร่หลกัในการปฏิบติัสําหรับการดําเนินการเก่ียวกบัข้อมลูทางเว็บไซต์ของบริษัทท่ี www.dtac.co.th และ
ระบบส่ือสารภายในของบริษัท (Intranet) 

9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2556 เม่ือวนัท่ี 29 มีนาคม 2556 ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทมีมติอนมุติัค่าตอบแทนของ
ผู้ สอบบัญชีสําหรับปี 2556 เป็นจํานวนไม่เกิน 5,750,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) ซึ่งประกอบด้วยค่าบริการสําหรับการ
ตรวจสอบงบการเงินประจําปี และการสอบทานงบการเงินรายไตรมาส ซึ่งค่าตอบแทนดงักล่าวเป็นอตัราเดียวกนักบัปี 2555 อนึ่ง 
ในปี 2556 บริษัทมีค่าตรวจสอบบญัชีจํานวน 5,750,000 บาท และไม่มีค่าใช้จ่ายท่ีได้จ่ายให้แก่ผู้สอบบญัชี ซึง่ไม่เก่ียวข้องกบังาน
ตรวจสอบบญัชี 

9.7 การปฏบิัตติามหลักการกาํกับดแูลกจิการที่ดใีนเร่ืองอื่น ๆ 

รายละเอียดของการปฏิบติัตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัท โดยอ้างอิงตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีสําหรับบริษัท
จดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ซึง่แบง่ออกเป็น 5 หมวด มีดงันี ้

หมวดที่ 1 สทิธิของผู้ถอืหุ้น 

คณะกรรมการบริษัทตระหนกัและให้ความสําคญัตอ่สิทธิขัน้พืน้ฐานของผู้ ถือหุ้น อนัได้แก่ การซือ้ขายและการโอนหุ้น การได้รับส่วน
แบ่งในผลกําไรของบริษัท การเข้าร่วมประชมุเพ่ือใช้สิทธิออกเสียงในการประชมุผู้ ถือหุ้นอย่างเป็นอิสระและเท่าเทียมกนั การร่วม
ตดัสินใจเร่ืองสําคญัของบริษัท การแต่งตัง้หรือถอดถอนกรรมการ การกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ การแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี การ
กําหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี และการได้รับข้อมลูข่าวสารของบริษัทอย่างรวดเร็ว ครบถ้วน และเพียงพอ ผ่านช่องทางท่ีเข้าถึงได้
ง่าย โดยสนบัสนนุให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตนอย่างเต็มท่ีผ่านการประชมุผู้ ถือหุ้น ทัง้นี ้เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตดัสินใจใน
เร่ืองท่ีกระทบหรือเก่ียวข้องกบัสิทธิและผลประโยชน์ของตน  

บริษัทมีนโยบายส่งเสริมและอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหุ้น รวมถึงนกัลงทนุสถาบนั ในการเข้าร่วมการประชุมผู้ ถือหุ้น โดย
บริษัทคดัเลือกสถานท่ีจดัการประชมุซึ่งมีระบบขนส่งมวลชนเข้าถึงและเพียงพอเพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นสามารถเดินทางเข้าร่วมการประชมุ
ได้อย่างสะดวก บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นจดัสง่เอกสารลงทะเบียนเข้าร่วมการประชมุลว่งหน้าก่อนวนัประชมุ เพ่ือลดระยะเวลาใน
การตรวจสอบเอกสารในวนัประชมุ และบริษัทจดัช่องทางการลงทะเบียน ณ สถานท่ีจดัการประชุมสําหรับผู้ ถือหุ้นบุคคลธรรมดา
และนกัลงทนุสถาบนั โดยบริษัทได้นําระบบบาร์โคด (Barcode) มาใช้ในการลงทะเบียนและนบัคะแนนเสียง เพ่ือช่วยให้ขัน้ตอนการ
ลงทะเบียนและการประมวลผลการลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างรวดเร็วย่ิงขึน้ และได้จดัเตรียมอากรแสตมป์ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในการมอบ
ฉนัทะ ทัง้นี ้เพ่ืออํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหุ้น 

บริษัทดําเนินการประชมุอย่างโปร่งใสและมีกลไกท่ีสามารถตรวจสอบได้ รวมทัง้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถามและแสดงความ
คิดเห็น โดยสนบัสนนุให้กรรมการ ผู้บริหารระดบัสงู และผู้สอบบญัชีเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นอย่างพร้อมเพรียงเพ่ือตอบคําถามและ
รับทราบความเหน็ของผู้ ถือหุ้น 

อนึง่ บริษัทได้จดัการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2556 เม่ือวนัท่ี 29 มีนาคม 2556 ณ ห้องคอนเวนชัน่ บีสอง โรงแรมเซน็ทาราแก
รนด์ และบางกอกคอนเวนชัน่เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย โดยมีกรรมการและผู้บริหารระดบัสงูเข้าร่วม
การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2556 ทัง้หมด 12 ทา่น  

บริษัทได้มอบให้บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั ซึ่งเป็นนายทะเบียนของบริษัท เป็นผู้ ดําเนินการจดัส่งหนงัสือ
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เชิญประชมุผู้ ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชมุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเป็นเวลาลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 21 วนัก่อนการประชมุ และบริษัทได้
จดัให้มีการเผยแพร่หนงัสือเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชมุทางเว็บไซต์ของบริษัทท่ี www.dtac.co.th เป็นการ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนัก่อนการประชมุ เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัการประชุมผู้ ถือหุ้นได้สะดวกและ
รวดเร็วย่ิงขึน้  

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นส่งคําถามท่ีเก่ียวข้องกบัวาระการประชมุล่วงหน้าก่อนการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2556 ใน
ระหวา่งวนัท่ี 1 ตลุาคม – 31 ธนัวาคม 2555 อย่างไรก็ดี ไมมี่ผู้ ถือหุ้นสง่คําถามท่ีเก่ียวข้องกบัวาระการประชมุแตอ่ย่างใด  

บริษัทได้จดัให้มีการชีแ้จงหลกัเกณฑ์และวิธีการออกเสียงลงคะแนนให้แก่ผู้ ถือหุ้นก่อนเร่ิมการประชุม โดยมีท่ีปรึกษากฎหมายทํา
หน้าท่ีกํากบัดแูลการประชมุและการออกเสียงลงคะแนนเพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัท ทัง้นี ้ในการประชมุผู้ ถือ
หุ้น ประธานในท่ีประชมุได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและตัง้คําถามในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกบับริษัทและวาระการประชมุ
ได้อย่างเตม็ท่ี 

บริษัทได้แจ้งมติท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2556 โดยระบผุลการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ แยกประเภทคะแนนเสียง
เป็น “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” โดยจัดส่งในรูปแบบจดหมายข่าวไปยังตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและ
ตลาดหลกัทรัพย์สิงคโปร์ภายในวนัเดียวกนั ภายหลงัจากการประชมุผู้ ถือหุ้นเสร็จสิน้ 

หมวดที่ 2 การปฏบิัตต่ิอผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทยีมกัน 

คณะกรรมการบริษัทให้ความสําคญัและดแูลให้มีการปฏิบติัต่อผู้ ถือหุ้นทกุรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม โดยได้ดําเนินการ
ตา่ง ๆ ดงันี ้

บริษัทมีนโยบายท่ีจะรักษาสิทธิของผู้ ถือหุ้นทกุราย โดยในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2556 ประธานในท่ีประชุมได้
ดําเนินการประชมุตามระเบียบวาระการประชุมท่ีได้แจ้งไว้ในหนงัสือเชิญประชมุผู้ ถือหุ้น และไม่มีการเพ่ิมวาระการประชุมโดยไม่
แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบลว่งหน้า ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นของบริษัททกุรายมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามจํานวนหุ้นท่ีตนถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิ
ออกเสียงเทา่กบัหนึง่เสียง 

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองท่ีเห็นสมควรบรรจเุป็นวาระการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2556 และเสนอช่ือบคุคล
เพ่ือเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชมุผู้ ถือหุ้นในระหว่างวนัท่ี 1 ตลุาคม – 31 ธนัวาคม 2555 โดยบริษัทได้
เผยแพร่รายละเอียดเก่ียวกับหลักเกณฑ์และวิธีการในการดําเนินการดังกล่าวโดยจัดส่งในรูปแบบจดหมายข่าวไปยังตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลกัทรัพย์สิงคโปร์ และทางเว็บไซต์ของบริษัทท่ี www.dtac.co.th อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ ถือหุ้น
เสนอเร่ืองเพ่ือบรรจเุป็นวาระการประชมุ หรือเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการแตอ่ย่างใด  

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นท่ีไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุด้วยตนเองได้ สามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทหรือบคุคลอ่ืน
เข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยบริษัทได้จดัเตรียมหนงัสือมอบฉันทะตามแบบท่ีกระทรวงพาณิชย์ประกาศ
กําหนด ซึ่งผู้ ถือหุ้นสามารถกําหนดทิศทางการออกเสียงลงคะแนนได้ และได้จดัส่งหนงัสือมอบฉันทะให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือ
เชิญประชมุผู้ ถือหุ้น นอกจากนี ้ผู้ ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนงัสือมอบฉนัทะได้ทางเวบ็ไซต์ของบริษัทท่ี www.dtac.co.th 

บริษัทได้มอบหมายให้บริษัท พีทีที ไอซีที โซลชูัน่ส์ จํากดั ดําเนินการแทนบริษัทในการลงทะเบียนและนบัคะแนนเสียง ซึง่บริษัทได้
จดัเตรียมบตัรลงคะแนนเสียงสําหรับผู้ ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ โดยในวาระการเลือกตัง้กรรมการ บริษัทได้
เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นใช้สิทธิในการเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล การนบัคะแนนเสียงในแต่ละวาระเป็นไปอย่างเปิดเผย โปร่งใส 
และมีการจดัเก็บบตัรลงคะแนนเสียงไว้สําหรับการตรวจสอบในภายหลงั 

บริษัทได้จัดทํารายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2556 และจัดให้มีการเผยแพร่รายงานการประชุมและแถบวิดีทศัน์
บนัทกึภาพการประชมุผู้ ถือหุ้นทางเวบ็ไซต์ของบริษัทท่ี www.dtac.co.th ภายใน 14 วนัภายหลงัการประชมุ 
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หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

(1) การดแูลสิทธิของผู้ มีสว่นได้เสีย 

บริษัทตระหนกัถึงสิทธิของผู้ มีส่วนได้เสียทกุกลุ่มทัง้ภายในและภายนอกบริษัท และดแูลเพ่ือให้มัน่ใจได้ว่าสิทธิดงักล่าวได้รับการ
คุ้มครองและปฏิบติัด้วยดี ทัง้นี ้เพ่ือสร้างความเข้าใจอนัดีและความร่วมมือระหว่างบริษัทและผู้ มีส่วนได้เสีย อนัจะเป็นประโยชน์ต่อ
การดําเนินงาน สร้างความเช่ือมัน่และความมัน่คงให้แก่บริษัทและผู้ มีส่วนได้เสีย รวมทัง้เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัของ
บริษัทในระยะยาว 

สิทธิของผูถื้อหุน้ 

บริษัทตระหนกัและให้ความสําคญัต่อสิทธิของผู้ ถือหุ้นในฐานะเจ้าของบริษัท บริษัทดแูลให้มีการปฏิบติัต่อผู้ ถือหุ้นทกุรายอย่างเท่า
เทียมกนัและเป็นธรรม โดยจดัให้มีการเปิดเผยข้อมลูท่ีถกูต้อง โปร่งใส และทนัต่อเวลา และจดัให้มีการดแูลรักษาไว้ซึง่ทรัพย์สินของ
บริษัท บริษัทมีความมุง่มัน่ในการดําเนินงานเพ่ือสร้างผลกําไร และการเจริญเติบโตอย่างยัง่ยืน ทัง้นี ้เพ่ือเพ่ิมมลูค่าให้แก่ผู้ ถือหุ้นใน
ระยะยาว รายละเอียดเก่ียวกบัสิทธิของผู้ ถือหุ้นแสดงอยู่ในหมวดท่ี 1 สิทธิของผู้ ถือหุ้น และหมวดท่ี 2 การปฏิบติัต่อผู้ ถือหุ้นอย่าง
เทา่เทียมกนั 

สิทธิของพนกังาน 

บริษัทตระหนกัเสมอว่าพนกังานเป็นทรัพยากรท่ีมีคณุค่า และเป็นรากฐานของความสําเร็จ ดงันัน้ บริษัทจึงมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันา
ศกัยภาพของพนกังานตลอดเส้นทางการทํางาน โดยพฒันาทกัษะ ความรู้ และความสามารถของพนกังาน รวมทัง้มอบโอกาสใน
การสร้างความก้าวหน้าในการทํางานให้แก่พนกังานทกุคนโดยเทา่เทียมกนั และให้คา่ตอบแทนแก่พนกังานในอตัราท่ีเหมาะสม โดย 
บริษัทศึกษาและทบทวนโครงสร้างองค์กร บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน ประเมินผลการทํางานและ
ความก้าวหน้าในการทํางานของพนกังานอย่างสม่ําเสมอ ทัง้นี ้เพ่ือสร้างศกัยภาพและความพร้อมภายในองค์กรเพ่ือพฒันาองค์กรสู่
การเป็นองค์กรท่ีดี  

บริษัทให้ความสําคญัในเร่ืองสวสัดิการและความปลอดภยัของพนกังาน โดยบริษัทได้จดัสวสัดิการและสิทธิประโยชน์ขัน้พืน้ฐาน
ตามท่ีกฎหมายกําหนด อาทิ วันเวลาทํางาน วันหยุด วันหยุดพักผ่อนประจําปี และวันลาหยุดประเภทต่าง ๆ รวมถึงการ
ประกนัสงัคม กองทนุเงินทดแทน กองทนุสํารองเลีย้งชีพ โดยมีการประชาสมัพนัธ์สิทธิประโยชน์ตา่ง ๆ ให้กบัพนกังานอย่างตอ่เน่ือง 

บริษัทได้จดัให้มีสวสัดิการอ่ืน ๆ นอกจากท่ีกฎหมายกําหนด อาทิ การประกันสขุภาพ ซึ่งครอบคลมุการรักษาพยาบาลผู้ ป่วยนอก
และผู้ ป่วยใน และทันตกรรม การประกันชีวิต การประกันอุบัติเหตุ การตรวจสุขภาพประจําปี และการรักษาพยาบาลภายใน
สํานกังาน โดยจดัให้มีแพทย์และพยาบาลประจําสํานกังานในช่วงเวลาปฏิบติังาน รวมถึงจดัให้มีมาตรการดแูลสขุภาพอนามยัของ
พนกังาน อาทิ การประชาสมัพนัธ์แนวทางการป้องกนัโรคระบาด และการจดัหาหน้ากากอนามยัและแอลกอฮอล์เจลสําหรับล้างมือ
ให้แก่พนกังานและบคุคลภายนอก นอกจากนี ้บริษัทยงัสง่เสริมให้พนกังานออกกําลงักายเพ่ือสขุภาพท่ีดี โดยได้จดัสถานท่ี อปุกรณ์
กีฬา และกิจกรรมตา่ง ๆ สําหรับการออกกําลงักาย เช่น โยคะและแอโรบิค เป็นต้น และส่งเสริมเร่ืองความสมัพนัธ์ในครอบครัว โดย
ได้จดัสถานท่ีและกิจกรรมตา่ง ๆ อาทิ ห้องเดก็เลน่ ห้องสมดุ ห้องให้นมบตุร และกิจกรรมในช่วงปิดเทอม เพ่ือรองรับกรณีท่ีพนกังาน
มีความจําเป็นต้องนําบุตรหลานมาที่ทํางาน นอกจากนี ้บริษัทได้จดัให้มีเงินช่วยเหลือพนกังานในกรณีต่าง ๆ เช่น การสมรส การ
คลอดบตุร การอปุสมบท การเสียชีวิตของญาติใกล้ชิด การประสบภยัพิบติัทางธรรมชาติ เป็นต้น 

บริษัทส่งเสริมและสนับสนุนให้พนกังานมีส่วนร่วมในการพฒันาองค์กร โดยจัดให้มีการเลือกตัง้ “สภาผู้ แทนพนักงาน” เพ่ือเป็น
ตวัแทนของพนกังาน และเป็นสื่อกลางในการประสานงานกบับริษัท เพ่ือช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของพนกังานในเร่ือง
ตา่ง ๆ เพ่ิมเติมจากท่ีบริษัทได้จดัให้ในรูปแบบของสวสัดิการและสิทธิประโยชน์ท่ีพนกังานได้รับอยู่แล้ว รวมทัง้ให้คําปรึกษา และรับ
ฟังข้อคิดเหน็ของพนกังาน 

บริษัทได้จดัให้มีหน่วยงานด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการทํางาน (HSSE) เพ่ือกําหนดนโยบายและ
หลกัในการปฏิบติัเก่ียวกบัเร่ืองสขุภาพ สวสัดิภาพ ความปลอดภยั และสิ่งแวดล้อม โดยกําหนดและส่งเสริมให้มีการดแูลและรักษา
สขุภาพอนามยัท่ีดี และจดัให้มีสภาพแวดล้อมในการทํางานท่ีปลอดภยั ซึ่งรวมถึงควบคมุภยนัตราย และดําเนินการท่ีจําเป็นเพ่ือ
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ป้องกนัมิให้เกิดอบุติัเหตแุละโรคภยัจากการทํางาน ให้กบัพนกังานทกุคนตามมาตรฐานท่ีได้รับการยอมรับในนานาประเทศ อีกทัง้
จดัให้มีการอบรมด้านความปลอดภยัและสภาพแวดล้อมในการทํางาน (HSSE Workshop) เพ่ือส่งเสริมวฒันธรรมความปลอดภยั
และสภาพแวดล้อมในการทํางานในองค์กรผ่านโปรแกรมการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านทางส่ืออิเลคทรอนิค (HSSE Virtual Learning 
Program) ให้แก่พนกังานทกุคน ทัง้นี ้เพ่ือสร้างจิตสํานึกและหลกัในการปฏิบติัในเร่ืองดงักล่าว รวมทัง้มีการแต่งตัง้คณะกรรมการ
ความปลอดภยัและสภาพแวดล้อมในการทํางาน ซึง่ประกอบด้วยตวัแทนของพนกังานและผู้บริหารเข้าทํางานร่วมกนั โดยทําหน้าท่ี
รายงานและเสนอแนวทางการแก้ไขและปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทํางานให้ปลอดภยั และส่งเสริมและสนบัสนนุกิจกรรมด้าน
ความปลอดภยัในการทํางาน โดยมีการประชมุร่วมกนัเป็นประจําทกุเดือน อนึ่ง ในปี 2556 บริษัทมีค่าอตัราความถ่ีการเกิดอบุติัเหตุ
ถึงขัน้หยดุงาน (Loss-Time Injury Frequency Rate) เท่ากบั 0.08 เม่ือเทียบกบั 1,000,000 ชัว่โมงการทํางาน และบริษัทอยู่
ระหวา่งจดัทําระบบการจดัการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภยั โดยมีแผนจะขอรับรองระบบตามมาตรฐานสากล ISO 14001 & 
OHSAS 18001 ในปี 2557 

นอกจากนี ้เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงองค์กรให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของพนักงานได้อย่างแท้จริง บริษัทได้จัดให้
พนกังานทําแบบสํารวจความคิดเหน็ของพนกังานท่ีมีตอ่องค์กร (Employee Engagement Survey) ทกุปีผ่านช่องทางออนไลน์ โดย
แบบสํารวจความคิดเหน็ดงักลา่วครอบคลมุเร่ืองความคิดเหน็ท่ีพนกังานมีต่อหวัหน้างาน ทีมงาน และบริษัท รวมไปถึงแนวทางและ
ข้อเสนอแนะตา่ง ๆ ท่ีจะช่วยพฒันาศกัยภาพของบริษัท ทัง้นี ้พนกังานสามารถแสดงความรู้สกึและความคิดเหน็ของตนเองผ่านแบบ
สํารวจความคิดเหน็ได้อย่างเตม็ท่ี โดยข้อมลูท่ีได้จากการทําแบบสํารวจความคิดเหน็จะถกูเก็บเป็นความลบั 

สิทธิของชมุชน สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม 

บริษัทตระหนกัถึงความเป็นส่วนหนึ่งของสงัคมและชมุชน และให้ความสําคญัต่อความรับผิดชอบต่อชมุชน สงัคม และสิ่งแวดล้อม 
โดยบริษัทเน้นการพฒันากิจกรรมโดยการนําเทคโนโลยีการสื่อสารมาประยุกต์ใช้ในการพฒันาคุณภาพชีวิตของคนกลุ่มต่าง ๆ 
(Enable) ส่งเสริมความปลอดภยัของการให้บริการด้านการสื่อสารโทรคมนาคม (Safe) และทําธุรกิจด้วยความห่วงใย ใส่ใจ
สิ่งแวดล้อม (Climate Change) ในปี 2556 ท่ีผ่านมา บริษัทได้จดัทํากิจกรรมในหลากหลายรูปแบบเพ่ือช่วยเหลือชมุชน สงัคม และ
สิ่งแวดล้อม โดยได้รับความร่วมมือจากองค์กรต่าง ๆ ทัง้ภาครัฐและภาคเอกชน รายละเอียดเก่ียวกบักิจกรรมด้านความรับผิดชอบ
ตอ่ชมุชน สงัคม และสิ่งแวดล้อมแสดงอยู่ภายใต้หวัข้อ “ความรับผิดชอบตอ่สงัคม” 

นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมให้มีการให้ความรู้และฝึกอบรมพนกังานในเร่ืองสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทมีนโยบายในการ
คุ้มครองและปกป้องสิ่งแวดล้อม โดยจะดําเนินการเพ่ือสง่เสริมให้เกิดความรับผิดชอบตอ่สิ่งแวดล้อม พฒันาและใช้เทคโนโลยีท่ีเป็น
มิตรกบัสิ่งแวดล้อมมากย่ิงขึน้ ทัง้นี ้บริษัทได้ดําเนินการเพ่ือลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและควบคมุกิจกรรมท่ีอาจสง่ผลกระทบตอ่
สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเน่ือง อาทิ การจดัการของเสียท่ีเกิดขึน้จากการดําเนินงานของบริษัท เช่น การนําแบตเตอร่ีท่ีเสื่อมสภาพจาก
สถานีฐานไปกําจดัโดยกระบวนการนํากลบัมาใช้ใหม่ (Recycle) การรณรงค์การใช้พลงังานให้เกิดประโยชน์สงูสดุ โดยเฉพาะอย่าง
ย่ิงการลดการปลอ่ยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทัง้ภายในอาคารสํานกังานและสถานีฐาน โดยมีการออกแบบสํานกังานในอาคารจตรัุส
จามจรีุให้ประหยดัพลงังาน การรณรงค์ให้พนกังานใช้ไฟฟ้าอย่างประหยดั และการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร เช่น การ
ประชมุผ่านทางอิเลคโทรนิค (E-conference) ซึง่จะช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์จากการใช้พลงังานเชือ้เพลิงในการ
เดินทาง เป็นต้น  

สิทธิของลูกคา้ 

บริษัทมีความมุง่มัน่ในการปรับปรุงประสทิธิภาพการให้บริการ รวมทัง้นําเสนอสินค้าและบริการเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของ
ลกูค้า ตลอดจนดําเนินการต่าง ๆ เพ่ือให้ลกูค้ามีความมัน่ใจและพึงพอใจในบริการของบริษัท โดยลกูค้าทกุรายจะได้รับการปฏิบติั
อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ด้วยความเคารพและกิริยามารยาทท่ีดี บนหลักการ “Customer Centricity” หรือการให้
ความสําคญัแก่ลกูค้า โดยเน้นเร่ืองการเข้าใจความต้องการของลกูค้า และให้พนกังานทกุคนยึดหลกัการนีใ้นการดําเนินการในเร่ือง
ต่าง ๆ โดยบริษัทได้จดัให้มีกิจกรรมภายในองค์กรให้กบัพนกังานตลอดทัง้ปี เพ่ือสนบัสนนุให้พนกังานได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยน
ความคิดเหน็ โดยบริษัทจะนําข้อคิดเห็นของพนกังานมาปรับปรุงและส่งเสริมการทํางานร่วมกนัในทกุส่วนงาน เพ่ือให้เกิดประโยชน์
แก่ลกูค้าไมท่างตรงก็ทางอ้อม 
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ปัจจบุนั บริษัทได้จดัเตรียมช่องทางบริการเพ่ือรองรับการติดต่อจากลกูค้า กล่าวคือ สํานกังานบริการลกูค้า (Service Center) และ
คอลเซน็เตอร์ (Call Center) โดยลกูค้าสามารถติดตอ่สอบถามข้อมลู แจ้งทํารายการเปล่ียนแปลงตา่ง ๆ รวมถึงร้องเรียนปัญหาผ่าน
สํานกังานบริการลกูค้า ซึง่ตัง้อยู่ในทําเลสําคญัในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และต่างจงัหวดั และผ่านคอลเซ็นเตอร์ โทรศพัท์
หมายเลข 1687 ได้ตลอด 24 ชัว่โมง ทัง้นี ้คอลเซ็นเตอร์ของบริษัทสามารถให้บริการรองรับลกูค้าได้ถึง 10 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย 
จีน พมา่ ลาว กมัพชูา ยาวี ญ่ีปุ่ น องักฤษ มาลาย ูและเวียดนาม 

นอกจากนี ้บริษัทได้จดัตัง้ “ศนูย์รับเร่ืองร้องเรียน” เพ่ือทําหน้าท่ีดแูลการรับเร่ืองร้องเรียนและแก้ไขปัญหาเร่ืองร้องเรียน โดยไม่คิด
ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ ทัง้นี ้บริษัทได้เผยแพร่รายละเอียดเก่ียวกับหลกัเกณฑ์การรับเร่ืองร้องเรียนทางเว็บไซต์ของบริษัทท่ี 
www.dtac.co.th  

บริษัทมีนโยบายเก่ียวกบัการคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลของลกูค้า โดยกําหนดให้การดําเนินการเก่ียวกบัข้อมลูส่วนบคุคลต้องกระทํา
ด้วยความระมดัระวงัและรอบคอบ การดําเนินการเก่ียวกับข้อมลูส่วนบุคคลให้จํากัดเพียงเท่าท่ีจําเป็นเพ่ือวัตถุประสงค์ในการ
ปฏิบติังาน การดแูลลกูค้าอย่างมีประสิทธิภาพ และการดําเนินกิจกรรมเชิงพาณิชย์ท่ีเก่ียวข้อง ทัง้นี ้ตามท่ีกฎหมายกําหนด 

สิทธิของคู่คา้ 

บริษัทมีนโยบายในการปฏิบติัต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกนั โดยบริษัทได้กําหนดนโยบายวิธีการจดัซือ้จดัจ้างท่ีเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร ง่ายตอ่การเข้าใจ และเป็นมาตรฐานเดียวกนั เพ่ือให้คู่ค้าของบริษัทสามารถเช่ือมัน่ในกระบวนการพิจารณาคดัเลือกคู่
ค้าของบริษัทได้ในทกุกรณี โดยบริษัทจะจดัให้มีการแข่งขนัการประกวดราคาทกุครัง้หากเป็นไปได้ ทัง้นี ้การเจรจาตกลงเข้าทํา
สญัญาระหวา่งคูค้่าและบริษัทเป็นไปภายใต้เง่ือนไขทางการค้าทัว่ไป 

บริษัทมีนโยบายให้คู่ค้าของบริษัทปฏิบติัตามหลกัในการปฏิบติัสําหรับคู่ค้า (Supplier Code of Conduct) ในเร่ืองต่าง ๆ เช่น 
แรงงาน สขุภาพอนามยั ความปลอดภยั การรักษาความปลอดภยั สิ่งแวดล้อม และการทจุริตคอร์รัปชัน่ โดยกําหนดให้เป็นไปตาม
มาตรฐานเดียวกนักบับริษัท ซึ่งเป็นมาตรฐานท่ีได้รับการยอมรับในนานาประเทศ อนึ่ง เพ่ือติดตามตรวจสอบการดําเนินงานของคู่
ค้าตามหลกัในการปฏิบติัสําหรับคู่ค้า บริษัทได้จดัให้มีการเย่ียมชมสถานที่ประกอบการของคู่ค้าและส่งแบบสอบถามไปยังคู่ค้า
อย่างสม่ําเสมอ ทัง้นี ้เพ่ือยกระดบัมาตรฐานการประกอบธรุกิจ และเพ่ือสร้างความมัน่คงอย่างยัง่ยืนให้แก่คูค้่าของบริษัท 

นอกจากนี ้บริษัทให้ความสําคัญต่อการเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของคู่ค้าและบุคคลอ่ืน โดยมีนโยบายให้กรรมการ 
ผู้บริหาร พนกังาน และบุคคลอ่ืนใดท่ีกระทําการในนามของบริษัท หลีกเลี่ยงการล่วงละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของคู่ค้า
และบุคคลอ่ืน ขณะเดียวกัน กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลอ่ืนใดที่กระทําการในนามของบริษัท จะต้องปกป้องและ
ตรวจสอบดแูลทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทเพ่ือประโยชน์ของบริษัท ทัง้นี ้ตามท่ีกําหนดไว้ในหลกัในการปฏิบติั “จริยธรรมองค์กร 
– ดีแทคธรรมาภิบาล” 

สิทธิของคู่แข่ง 

บริษัทส่งเสริมและสนบัสนนุการแข่งขนัท่ีอยู่บนพืน้ฐานของความเป็นธรรมและโดยเปิดเผย และบริษัทจะไม่กระทําการใด ๆ ท่ีเป็น
การฝ่าฝืนหรือขดัต่อกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการแข่งขนัทางการค้า หรือท่ีอาจทําให้เกิดความเส่ือมเสียต่อช่ือเสียงของคู่แข่ง ทัง้นี ้
บริษัทดําเนินการแข่งขนัในตลาดโดยนําเสนอสินค้าและบริการที่ดีและในราคาท่ีเหมาะสม และบริษัทจะเผชิญกบัคู่แข่งด้วยความ
ซื่อตรงและด้วยความเป็นมืออาชีพ 

สิทธิของเจ้าหนี ้

บริษัทมีความมุ่งมัน่ท่ีจะรักษาสมัพนัธภาพท่ียัง่ยืนระหว่างบริษัทและเจ้าหนีอ้ยู่เสมอ บริษัทมีนโยบายในการปฏิบติัต่อเจ้าหนีอ้ย่าง
เสมอภาคและเป็นธรรม โดยให้ข้อมลูท่ีถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้แก่เจ้าหนี ้และยึดมัน่ในการปฏิบติัตามข้อกําหนดและ
เง่ือนไขของสญัญาท่ีมีต่อเจ้าหนีโ้ดยเคร่งครัด ทัง้ในเร่ืองการชําระคืนเงินต้น ดอกเบีย้ และค่าธรรมเนียม การดํารงอตัราส่วนทาง
การเงิน และเง่ือนไขอ่ืน ๆ เป็นต้น และหากเกิดกรณีท่ีบริษัทไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขข้อใดข้อหนึ่งได้ บริษัทจะแจ้งให้เจ้าหนี ้
ทราบโดยเร็ว เพ่ือร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางแก้ไข  ทัง้นี ้ในปีท่ีผ่านมา บริษัทไม่มีเหตผิุดนดัชําระหนีแ้ละไม่มีภาระคํา้ประกนัแต่
อย่างใด 



บริษัท โทเทิ่ล แอค็เซส็ คอมมนิูเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 
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(2) การเคารพหลกัสิทธิมนษุยชนสากล 

บริษัทสนบัสนนุการเคารพสิทธิมนษุยชนท่ีประกาศใช้ในนานาประเทศ ซึง่รวมถึงปฏิญญาและอนสุญัญาต่าง ๆ ของสหประชาชาติ
ว่าด้วยสิทธิมนษุยชน ทัง้นี ้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัท ตลอดจนบคุคลอ่ืนใดท่ีกระทําการในนามของบริษัทจะต้อง
เคารพในศกัด์ิศรีส่วนบุคคล ความเป็นส่วนตัว และสิทธิของแต่ละบุคคลท่ีตนได้มีการติดต่อด้วยในระหว่างการปฏิบติังาน โดย
จะต้องไม่กระทําการใด ๆ หรือส่งเสริมให้มีการละเมิดหรือล่วงเกินสิทธิมนษุยชนใด ๆ ทัง้นี ้ตามท่ีกําหนดไว้ในหลกัในการปฏิบติั 
“จริยธรรมองค์กร – ดีแทคธรรมาภิบาล” 

(3) การตอ่ต้านทจุริตและการจ่ายสินบน 

คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมัน่ท่ีจะปฏิเสธการทจุริตคอร์รัปชัน่และการติดสินบนทกุรูปแบบและทกุระดบั ไม่ว่าจะเป็นธุรกรรมท่ี
เก่ียวข้องกบัภาครัฐหรือภาคเอกชน  โดยบริษัทได้ออกหลกัในการปฏิบติั “จริยธรรมองค์กร – ดีแทคธรรมาภิบาล” และนโยบายการ
ต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่มาตัง้แต่ปี 2549 และมีการปรับปรุงแก้ไขให้รัดกมุย่ิงขึน้อย่างต่อเน่ือง โดยกําหนดห้ามมิให้กรรมการ 
ผู้บริหาร พนกังาน และบคุคลอ่ืนใดท่ีกระทําการในนามของบริษัท กระทําการซึ่งเป็นการให้หรือรับของกํานลัท่ีเป็นเงินหรือสิ่งตอบ
แทนอ่ืนใดอันมิชอบด้วยกฎหมายหรือไม่เหมาะสม เพ่ือให้ได้มาซึ่งความได้เปรียบทางธุรกิจ  หรือความสัมพันธ์กับคู่ค้า และ
กําหนดให้มีการประเมินความเส่ียงเก่ียวกบัการทจุริตคอร์รัปชัน่อย่างสม่ําเสมอ ทัง้นี ้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคนมีหน้าท่ี
รายงานการพบเห็นการฝ่าฝืนนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นดงักล่าว โดยบริษัทมีมาตรการให้ความคุ้มครองแก่ผู้แจ้ง
เบาะแสอย่างเหมาะสม ทัง้นี ้ในแตล่ะปี บริษัทได้จดัให้มีการฝึกอบรมให้แก่พนกังานท่ีสนใจและในหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องให้ตระหนกั
ถึงความสําคัญและเข้าใจนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมทัง้วิธีการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริต
คอร์รัปชัน่ด้วย โดยบริษัทมีการประเมินผลการปฏิบติัตามนโยบายการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่โดยรวมทกุสิน้ปี 

อนึ่ง ตัง้แต่ปี 2555 เป็นต้นมา บริษัทได้เข้าร่วมโครงการสร้างแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต 
(Collective Action Coalition) ซึ่งโครงการดงักล่าวถือเป็นโครงการระดบัชาติท่ีได้รับการสนบัสนนุจากรัฐบาลและสํานกังาน
คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุริตแหง่ชาติ 

(4) การดําเนินการในกรณีมีผู้แจ้งเบาะแสและการปกป้องผู้แจ้งเบาะแส 

บริษัทได้จดัให้มีช่องทางการส่ือสารผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทท่ี www.dtac.co.th เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ มีส่วนได้เสียมีโอกาสแสดง
ความคิดเห็นและร้องเรียนโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษัทในกรณีได้รับความไม่เป็นธรรมหรือความเดือดร้อนจากการกระทําของ
บริษัท นอกจากนี ้พนกังานทกุคนมีหน้าท่ีต้องรายงานเหตกุารณ์ หรือพฤติกรรมในท่ีทํางานท่ีไม่ถกูต้องหรือสงสยัว่าจะไม่ถูกต้อง
หรือละเมิดตอ่ธรรมาภิบาลของบริษัท กฎระเบียบหรือกฎหมายใด ๆ ตอ่ผู้บงัคบับญัชา และบริษัทได้จดัช่องทางสําหรับพนกังานเพ่ือ
ปรึกษาหรือแจ้งเหตโุดยตรงต่อผู้จดัการฝ่ายกํากบัดแูล (Compliance Manager) หากพบเห็นหรือสงสยัการกระทําใด ๆ ท่ีไม่ชอบ
ด้วยกฎหมายหรือฝ่าฝืนตอ่หลกัในการปฏิบติั “จริยธรรมองค์กร – ดีแทคธรรมาภิบาล” ซึง่มีหรืออาจมีผลกระทบตอ่พนกังาน ผู้ มีสว่น
ได้เสียอ่ืน ๆ และบริษัท โดยทีมงานฝ่ายกํากับดูแลจะตรวจสอบข้อเท็จจริง สรุปรายละเอียดของเหตุดังกล่าวเพ่ือรายงานต่อ
หน่วยงานตรวจสอบภายในและคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ และดําเนินการแก้ไขเยียวยาหรือดําเนินการ
ทางกฎหมายสําหรับการกระทําความผิดดงักล่าวต่อไป ทัง้นี ้ข้อมลูของผู้แจ้งเบาะแส (Whistleblower) และรายละเอียดอ่ืน ๆ ท่ี
ทีมงานฝ่ายกํากบัดแูลได้รับจะถกูเก็บเป็นความลบั เพ่ือสร้างความมัน่ใจแก่ผู้แจ้งเบาะแส 

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

บริษัทปฏิบติัตามข้อกําหนดของสํานกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลกัทรัพย์สิงคโปร์เก่ียวกบัการ
เปิดเผยข้อมลูท่ีมีสาระสําคญั โดยได้ดําเนินการเปิดเผยข้อมลูทางการเงิน พฒันาการของบริษัท ข้อมลูการประกอบกิจการ ผลการ
ดําเนินงาน และข่าวสารตา่ง ๆ ของบริษัทผ่านทางเวบ็ไซต์ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยและตลาดหลกัทรัพย์สิงคโปร์ เพ่ือให้
การเปิดเผยข้อมลูเป็นไปอย่างโปร่งใสและเทา่เทียมกนั นอกจากนี ้บริษัทได้จดัให้มีการเปิดเผยข้อมลูทางการเงิน แบบแสดงรายการ
ข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) รายงานประจําปี นโยบายและกิจกรรมเพ่ือสงัคม ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ผ่านทางเว็บไซต์ของ
บริษัทท่ี www.dtac.co.th โดยบริษัทได้ดําเนินการปรับปรุงข้อมลูดงักล่าวให้เป็นปัจจุบนัอย่างสม่ําเสมอ นอกจากนี ้บริษัทได้จัด
ประชุมแถลงข้อมลูผลการดําเนินงานในแต่ละไตรมาสให้แก่ผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ นกัวิเคราะห์ ผู้จดัการกองทนุ และผู้ ท่ีสนใจ โดยมี



บริษัท โทเทิ่ล แอค็เซส็ คอมมนิูเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 
 

สว่นท่ี 2 การกํากบัดแูลกิจการ หน้า 99 

ผู้บริหารของบริษัทเข้าร่วมประชมุชีแ้จงและตอบข้อซกัถาม 

บริษัทตระหนกัดีว่าข้อมลูของบริษัททัง้ท่ีเก่ียวกับการเงินและท่ีมิใช่การเงินล้วนมีผลต่อการตดัสินใจของผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุทัว่ไป 
ดงันัน้ เพ่ือให้การเปิดเผยข้อมลูท่ีสําคญัเป็นไปอย่างถกูต้อง รวดเร็ว และโปร่งใส บริษัทได้จดัให้มีหน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์เพ่ือทํา
หน้าท่ีในการติดต่อสื่อสารกับผู้ ถือหุ้นและผู้ ลงทุนทั่วไปอย่างสม่ําเสมอ ทัง้นี ้ผู้ สนใจสามารถติดต่อขอรับข้อมูลของบริษัทจาก
หน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ได้ท่ีหมายเลขโทรศพัท์ +66 2202 8882 หรือทางอีเมล์ IR@dtac.co.th  

อนึง่ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทและข้อมลูทางการเงินท่ีปรากฏในรายงานประจําปี ซึง่งบการเงิน
ดงักล่าวจดัทําขึน้ตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย โดยบริษัทได้เลือกใช้นโยบายทางบญัชีท่ีเหมาะสมและใช้
นโยบายทางบญัชีเดียวกนัในแต่ละรอบปีบญัชี ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดแูลรับผิดชอบ
เก่ียวกับคณุภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคมุภายในของบริษัท รวมทัง้การเปิดเผยข้อมลูท่ีสําคญัอย่างเพียงพอใน
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน เพ่ือให้มัน่ใจวา่การบนัทกึข้อมลูทางบญัชีมีความถกูต้อง ครบถ้วนและเพียงพอ เพ่ือประโยชน์ของผู้ ถือ
หุ้นและผู้ลงทนุทัว่ไป นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทยงัได้จดัทํารายงานคณะกรรมการบริษัทเพ่ือนําเสนอในรายงานประจําปีต่อผู้
ถือหุ้นเพ่ือให้ทราบถึงผลการดําเนินงานและประเดน็สาํคญัตา่ง ๆ ท่ีเกิดขึน้ในรอบปีด้วย 

ทัง้นี ้ในปี 2556 ไม่มีเหตกุารณ์ท่ีบริษัทถูกดําเนินการโดยหน่วยงานกํากับดแูลเน่ืองจากการไม่ประกาศหรือไม่เปิดเผยข้อมลูท่ีมี
สาระสําคญัภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

หมวดที่ 5 ความรับผดิชอบของกรรมการ 

(1) โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท 

ปัจจบุนั คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการทัง้หมด 12 ท่าน โดยมีกรรมการซึ่งเป็นกรรมการอิสระ 4 ท่าน และกรรมการ
อิสระซึง่เป็นเพศหญิง 1 ท่าน กรรมการซึง่เป็นผู้แทนจาก กสท ตามสญัญาร่วมการงาน 1 ท่าน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน 
(ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร) อนึ่ง บริษัทไม่มีกรรมการที่ดํารงตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 บริษัท และบริษัทไม่มี
นโยบายให้กรรมการท่ีเป็นผู้บริหารดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทอ่ืนและบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 2 บริษัท ทัง้นี ้ไม่นบัรวม
บริษัทย่อย บริษัทในเครือ และบริษัทร่วมทุนของบริษัทซึ่งบริษัทมีความจําเป็นต้องเข้าไปกํากับดแูลการบริหารจดัการเพ่ือรักษา
ผลประโยชน์ของบริษัท ทัง้นี ้บริษัทมีกรรมการที่ไมใ่ช่ผู้บริหารมากกวา่ 1 ทา่นท่ีมีประสบการณ์การทํางานเก่ียวกบัธรุกิจของบริษัท 

ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารมีหน้าท่ีความรับผิดชอบแยกต่างหากจากกนัและไม่ใช่บคุคลเดียวกนั โดยประธาน
กรรมการมาจากการเลือกตัง้ของกรรมการบริษัท ทําหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชมุ โดยควบคมุการประชมุของคณะกรรมการบริษัท
ให้เป็นไปตามระเบียบวาระการประชมุ และสนบัสนนุให้กรรมการทกุท่านมีส่วนรวมในการประชมุ เช่น ตัง้คําถามหรือข้อสงัเกต ให้
คําปรึกษาและให้ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร และสนบัสนนุการดําเนินธุรกิจของบริษัท แต่จะไม่ก้าวก่ายในการบริหารจดัการกิจการ
ของบริษัท ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารทําหน้าท่ีบริหารจดัการกิจการของบริษัท และกํากบัดแูลให้การดําเนินงานของบริษัทเป็นไปตาม
ข้อบงัคบั มติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น มติคณะกรรมการบริษัท นโยบายและแผนการประกอบธรุกิจของบริษัท และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง  

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีคณุสมบติั ความรู้ ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์หลากหลาย ทัง้ด้านการเงิน
การบญัชี การบริหารจดัการ กฎหมาย และกิจการโทรคมนาคม โดยกรรมการอิสระของบริษัทมีคณุสมบติัสงูกว่าข้อกําหนดขัน้ต่ํา
ของสํานกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามรายละเอียดซึ่งแสดงอยู่ภายใต้หวัข้อ “การกํากับดแูลกิจการ – 
กรรมการอิสระ” 

อนึง่ บริษัทมิได้กําหนดให้ประธานกรรมการบริษัทเป็นกรรมการอิสระ เน่ืองจากกิจการโทรคมนาคมเป็นกิจการท่ีมีลกัษณะเฉพาะ มี
ความซบัซ้อน และมีการกํากับดแูลอย่างเข้มงวด บริษัทเห็นว่าประธานกรรมการและกรรมการของบริษัทมีความรู้ ความสามารถ 
และมีความเข้าใจเป็นอย่างดีถึงลกัษณะการประกอบธรุกิจของบริษัท ซึง่จําเป็นต่อการตดัสินใจเพ่ือประโยชน์สงูสดุของบริษัทและผู้
ถือหุ้นโดยรวม และถึงแม้ประธานกรรมการจะไมใ่ช่กรรมการอิสระ แตค่ณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคมุ
ภายในท่ีดี รวมทัง้มีกลไกซึ่งสามารถสร้างความเช่ือมัน่ต่อผู้ ถือหุ้นและผู้ มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายว่า การตดัสินใจในเร่ืองต่าง ๆ ของ
คณะกรรมการบริษัทได้ใช้ดลุยพินิจท่ีเป็นอิสระ ระมดัระวงั รอบคอบ และปราศจากการครอบงําหรือการชีนํ้าในทางความคิดใน
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ระหวา่งการพิจารณา 

(2) บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ ให้ความเห็นชอบในวิสยัทศัน์ ภารกิจ กลยทุธ์ ทิศทางและนโยบายในการดําเนินงาน แผนการประกอบ
ธุรกิจ และงบประมาณประจําปีของบริษัท และกํากับดแูลให้ฝ่ายบริหารดําเนินการให้เป็นไปตามนโยบายและแผนการประกอบ
ธรุกิจท่ีกําหนดไว้ภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย วตัถปุระสงค์และข้อบงัคบัของบริษัท และมติของคณะกรรมการบริษัทและท่ีประชมุผู้
ถือหุ้น โดยคํานึงถึงผลประโยชน์สงูสดุของบริษัทและผู้ มีส่วนได้เสียเป็นสําคญั ทัง้นี ้เพ่ือสร้างความมัน่คงอย่างยัง่ยืนให้แก่บริษัท 
และเพ่ือเพ่ิมมลูค่าให้แก่ผู้ ถือหุ้นในระยะยาว โดยคณะกรรมการบริษัทกําหนดให้มีการพิจารณาทบทวนและให้ความเห็นชอบใน
วิสยัทศัน์ ภารกิจ กลยทุธ์ ทิศทางและนโยบายในการดําเนินงานของบริษัทเป็นประจําทกุปี เพ่ือให้เข้ากบัสถานการณ์และสภาพ
ธุรกิจท่ีเปลี่ยนแปลงไป รายละเอียดเก่ียวกบัอํานาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท แสดงอยู่ภายใต้หวัข้อ 
“การกํากบัดแูลกิจการ – คณะกรรมการบริษัท” 

คณะกรรมการบริษัทกํากบัดแูลให้มีการปฏิบติัตามข้อกําหนดเก่ียวกบัขัน้ตอนการดําเนินการและการเปิดเผยข้อมลูของรายการที่
อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์ของสํานกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงาน
กํากบัดแูลท่ีเก่ียวข้อง โดยได้แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทําหน้าท่ีพิจารณาและอนมุติั และให้ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ี
อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนี ้บริษัทได้กําหนดระเบียบปฏิบติัและจดัทําขอบเขตของธุรกรรมกบับคุคลท่ีมีส่วนได้
เสีย (General Mandate for Interested Person Transactions) โดยกําหนดประเภทและขัน้ตอนการอนมุติัรายการที่อาจมีความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งเป็นรายการที่บริษัทกระทําเป็นปกติในการประกอบธุรกิจ โดยบริษัทจะเสนอให้คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาอนุมัติขอบเขตของธุรกรรมกับบุคคลท่ีมีส่วนได้เสียและรายงานการเข้าทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีมีส่วนได้เสียให้
คณะกรรมการทราบเป็นประจําทกุปี  

คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้มีการประชมุคณะกรรมการ โดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารและฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุม อย่าง
น้อยปีละ 1 ครัง้ เพ่ือให้กรรมการได้พิจารณาและทบทวนการปฏิบติังานของคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และบริษัท รวมถึงพิจารณา
และอภิปรายประเด็นต่าง ๆ เก่ียวกับการบริหารจัดการหรืออยู่ในความสนใจของคณะกรรมการ โดยมีการแจ้งผลการประชุมให้
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารรับทราบ เพ่ือพิจารณาและปรับปรุงต่อไป ทัง้นี ้ในปี 2556 คณะกรรมการบริษัทได้จดัให้มีการประชุม
คณะกรรมการ โดยไมมี่กรรมการที่เป็นผู้บริหารและฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชมุ 1 ครัง้  

คณะกรรมการบริษัทได้จดัให้มีการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษัททัง้คณะ (Evaluation on the Performance 
of the Board of Directors) และการประเมินผลการปฎิบติังานของกรรมการเป็นรายบคุคล (Director Self-Assessment) เป็น
ประจําทกุปี เพ่ือเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละท่านแสดงความคิดเห็นต่อผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการทัง้คณะโดยรวม และ
เพ่ือช่วยให้ได้มีการพิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ในการปฏิบติังานในระหว่างปีท่ีผ่านมา ทัง้นี ้ในปี 2556 
คณะกรรมการบริษัทได้จดัให้มีการประเมินผลการปฏิบติังานดงักลา่วข้างต้น สรุปผลได้ดงันี ้

ผลการประเมินการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษัททัง้คณะ 

แบบประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษัททัง้คณะแบ่งการประเมินเป็น 6 หวัข้อได้แก่ (1) โครงสร้างและคณุสมบติั
ของคณะกรรมการ (2) บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (3) การประชมุคณะกรรมการ (4) การทําหน้าท่ีของ
กรรมการ (5) ความสมัพนัธ์ของฝ่ายจดัการ และ (6) การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผู้บริหาร และมีเกณฑ์การ
ประเมินผลคิดเป็นร้อยละจากคะแนนเตม็ในแตล่ะข้อ โดยคะแนนมากกวา่ร้อยละ 85 = ดีเย่ียม คะแนนมากกว่าร้อยละ 75 = ดีมาก 
คะแนนมากกวา่ร้อยละ 65 = ดี คะแนนมากกวา่ร้อยละ 50 = พอใช้ และต่ํากวา่ร้อยละ 50 = ควรปรับปรุง ทัง้นี ้ผลการประเมินสรุป
ได้วา่ คณะกรรมการบริษัทปฏิบติัหน้าท่ีตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีและหลกัในการปฏิบติั “จริยธรรมองค์กร – ดีแทคธรรมาภิ
บาล” ของบริษัท โดยมีผลการปฏิบติังานสว่นใหญ่อยู่ในระดบัดีเย่ียม โดยมีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 96  
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ผลการประเมินการปฎิบติังานของกรรมการเป็นรายบคุคล 

แบบประเมินผลการปฎิบติังานของกรรมการเป็นรายบคุคลแบง่การประเมินเป็น 5 หวัข้อ ได้แก่ (1) การเข้ารับตําแหน่งกรรมการ (2) 
จริยธรรมของการเป็นกรรมการ (3) ความรับผิดชอบของกรรมการ (4) การประชมุคณะกรรมการ และ (5) ภาพรวมการปฏิบติังาน
ของกรรมการ ซึง่ผลการประเมินพบวา่คะแนนสว่นใหญ่สงูกวา่ร้อยละ 86 จงึสามารถสรุปผลการประเมินได้วา่ กรรมการของบริษัทมี
คณุสมบติัและได้ปฏิบติัภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบอย่างดีเย่ียมและเหมาะสมตามแนวทางการปฏิบติัท่ีดีของกรรมการ  

(3) การประชมุคณะกรรมการบริษัท 

การประชมุคณะกรรมการบริษัทจดัขึน้อย่างน้อยทกุไตรมาส โดยบริษัทจะแจ้งกําหนดการประชมุคณะกรรมการบริษัทให้กรรมการ
ทราบลว่งหน้าทกุปี เพ่ือให้กรรมการสามารถจดัเวลาและเข้าร่วมประชมุได้อย่างพร้อมเพรียงกนั ในการประชมุคณะกรรมการบริษัท 
มีการกําหนดวาระการประชุมท่ีชัดเจน โดยบริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้แก่กรรมการ
ลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 7 วนั เพ่ือให้กรรมการได้มีเวลาศกึษาข้อมลูอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมการประชมุ การประชมุแต่ละครัง้ใช้เวลา
ไม่ต่ํากว่า 3 ชัว่โมง โดยมีผู้บริหารระดบัสงูเข้าร่วมการประชมุเพ่ือชีแ้จงรายละเอียดและตอบข้อซกัถามของคณะกรรมการบริษัท 
ทัง้นี ้ประธานกรรมการเปิดโอกาสให้กรรมการทกุท่านได้แสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผยก่อนการลงคะแนน และสรุปมติของที่
ประชมุในแตล่ะวาระการประชมุ กรรมการที่มีสว่นได้เสียไมว่า่โดยทางตรงหรือทางอ้อมไมมี่สิทธิออกเสียงลงคะแนนและจะต้องออก
จากการประชมุในระหวา่งการพิจารณาวาระนัน้ ๆ 

บริษัทจดัทําบนัทกึรายงานการประชมุเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยจดัเก็บต้นฉบบัร่วมกบัหนงัสือเชิญประชมุและเอกสารประกอบการ
ประชมุ และจดัเก็บสําเนาในรูปแบบอิเลค็โทรนิค เพ่ือความสะดวกสําหรับกรรมการและผู้ ท่ีเก่ียวข้องในการตรวจสอบ 

ในปี 2556 บริษัทได้จดัการประชมุคณะกรรมการบริษัทรวม 9 ครัง้ โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชมุดงันี ้

ช่ือ-นามสกุล ตาํแหน่ง 
วันที่แต่งตัง้ 
ครัง้แรก 

วันที่แต่งตัง้ 
ครัง้สุดท้าย 

การเข้าร่วม
ประชุม 

นายบญุชยั เบญจรงคกลุ ประธานกรรมการ 29 ตลุาคม 2533 30 มีนาคม 2555 9 
นายซิคเว ่เบรคเก้ รองประธานกรรมการ 8 กมุภาพนัธ์ 2549 21 เมษายน 2554 8 
นายจลุจิตต์ บณุยเกต ุ กรรมการอิสระ 6 มีนาคม 2543 21 เมษายน 2554 8 
นายสตีเฟ่น วดูรุฟ ฟอร์ดแฮม กรรมการอิสระ 17 พฤศจิกายน 2549 30 มีนาคม 2555 6 
นายสนุทร โภคาชยัพฒัน์ กรรมการอิสระ 6 มีนาคม 2543 30 มีนาคม 2555 6 
นายสมพล จนัทร์ประเสริฐ(1) กรรมการ 6 มิถนุายน 2549 21 เมษายน 2554 1 
นายกนุน่าร์ โจฮนั เบอร์เทลเซน่ กรรมการ 27 เมษายน 2553 29 มีนาคม 2556 7 
นายจอน ทราวิส เอ็ดดี ้ กรรมการ 21 เมษายน 2554 21 เมษายน 2554 8 
นายลาส์ เอริค เทลแมนน์ กรรมการ 20 กรกฎาคม 2554 29 มีนาคม 2556 5 
นางชนญัญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์ กรรมการอิสระ 5 กนัยายน 2554 30 มีนาคม 2555 7 
นายฮากนุ บรัวเซท็ เชิร์ล(2) กรรมการ 5 กนัยายน 2554 5 กนัยายน 2554 2 
นายมอร์เตน็ เตง็ส์(2) กรรมการ 21 ตลุาคม 2554 21 ตลุาคม 2554 1 
นางสาวธนัวดี วงศ์ธีรฤทธ์ิ กรรมการ 8 กมุภาพนัธ์ 2556 8 กมุภาพนัธ์ 2556 5 
นายทอเร่ จอห์นเซ่น(3) กรรมการ 29 มีนาคม 2556 29 มีนาคม 2556 7 
นายริชาร์ด โอลาฟ โอว์(4) กรรมการ 29 มีนาคม 2556 29 มีนาคม 2556 1(5) 
หมายเหตุ 
(1) นายสมพล จนัทร์ประเสริฐ ลาออกจากการเป็นกรรมการเม่ือวนัท่ี 8 กมุภาพนัธ์ 2556 โดยนางสาวธนัวดี วงศ์ธีรฤทธ์ิ เข้าดํารงตําแหน่ง

กรรมการตามมติคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 1/2556 ซึง่ประชมุเม่ือวนัท่ี 8 กมุภาพนัธ์ 2556 แทน 
(2) นายฮากนุ บรัวเซ็ท เชิร์ล และนายมอร์เต็น เต็งส์ ครบกําหนดออกจากตําแหน่งกรรมการตามวาระในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 

2556 ซึง่ประชมุเม่ือวนัท่ี 29 มีนาคม 2556 
(3) นายทอเร่ จอห์นเซ่น เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการตามมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2556 ซึง่ประชมุเม่ือวนัท่ี 

29 มีนาคม 2556 
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(4) นายริชาร์ด โอลาฟ โอว์ เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการตามมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2556 ซึ่งประชมุเม่ือ
วนัท่ี 29 มีนาคม 2556 

(5) นายริชาร์ด โอลาฟ โอว์ เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัทด้วยตนเอง 1 ครัง้ และผ่านวิดีทศัน์ 4 ครัง้ 

(4) คณะกรรมการชดุย่อย 

ในปี 2556 คณะกรรมการชดุย่อยได้ปฎิบติัหน้าท่ี ดงันี ้

คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ได้ทําหน้าท่ีรับผิดชอบในการสอบทานกระบวนการรายงานทางการ
เงินของบริษัท ระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายใน การปฏิบติัตามกฎหมายที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท 
พิจารณาและคดัเลือกผู้สอบบญัชีของบริษัท และสอบทานรายการท่ีเก่ียวโยงกัน ธุรกรรมของผู้ มีส่วนได้เสีย หรือรายการท่ีอาจมี
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ เป็นต้น  

อนึ่ง ในการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัการพิจารณาและคดัเลือกผู้สอบบญัชีของบริษัทนัน้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบจะพิจารณาคดัเลือกผู้สอบบญัชีตามเกณฑ์การประเมินผลของบริษัท ซึ่งประกอบด้วยประสบการณ์ ผลการดําเนินงาน 
ความรู้ความเข้าใจในธรุกิจโทรคมนาคม และความเช่ียวชาญในการสอบบญัชีของบริษัทโทรคมนาคม รวมถึงความเป็นอิสระในการ
ดําเนินงานของผู้สอบบญัชีในปีท่ีผ่านมา เพ่ือนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นในการพิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบ
บญัชี โดยในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2556 ซึง่จดัขึน้เม่ือวนัท่ี 29 มีนาคม 2556 นางก่ิงกาญจน์ อศัวรังสฤษฎ์ ผู้สอบ
บญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4496 นายโสภณ เพ่ิมศิริวลัลภ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 3182 นางสาวรุ้งนภา เลิศสวุรรณ
กลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 3516 นางสมุาลี รีวราบณัฑิต ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 3970 และนางสาวพิมพ์
ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4521 ผู้สอบบญัชีจาก สํานกังาน อีวาย จํากดั ได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นผู้สอบ
บญัชีของบริษัทและบริษัทย่อย ทัง้นี ้นายโสภณ เพ่ิมศิริวลัลภ เป็นผู้ รับผิดชอบในการตรวจสอบบญัชีของบริษัทและแสดงความเห็น
ต่องบการเงินของบริษัทสําหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 โดยนายโสภณ เพ่ิมศิริวลัลภ ไม่ได้เป็นผู้ตรวจสอบบญัชีและ
แสดงความเหน็ตอ่งบการเงินของบริษัทในรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2555 

ในการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัการสอบทานระบบการควบคมุภายในและระบบการตรวจสอบภายในนัน้ 
คณะกรรมการตรวจสอบจะนดัประชมุกบัผู้สอบบญัชีของบริษัทตามลําพงัโดยไม่มีผู้บริหารของบริษัทเข้าร่วมประชมุด้วยอย่างน้อย
ปีละ 1 ครัง้ นอกจากนี ้ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเหน็วา่จําเป็นและเหน็สมควร คณะกรรมการตรวจสอบอาจขอคํา
ชีแ้จงและความเห็นจากหน่วยงานตรวจสอบภายใน (Internal Audit Department) และผู้สอบบญัชีของบริษัทเก่ียวกบัรายละเอียด
ด้านการเงินและบญัชีเพ่ือให้การทําหน้าท่ีเป็นไปอย่างสมบรูณ์ย่ิงขึน้ 

การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบจะจดัขึน้โดยเฉลี่ยเดือนละ 1 ครัง้ โดยในปี 2556 บริษัทได้จดัประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ
รวม 12 ครัง้ และมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชมุดงันี ้นายจลุจิตต์ บณุยเกต ุ12 ครัง้ นายสนุทร โภคาชยัพฒัน์ 10 ครัง้ และ
นายสตีเฟ่น วดูรุฟ ฟอร์ดแฮม 11 ครัง้ 

คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน  

คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนประกอบด้วยกรรมการ 5 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระ 3 ท่าน และกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร 2 ท่าน 
ได้ทําหน้าท่ีรับผิดชอบในการพิจารณาให้คําแนะนําเก่ียวกับค่าตอบแทนสําหรับประธานกรรมการและกรรมการอ่ืน ๆ พิจารณา
อนมุติัคา่ตอบแทนของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และพิจารณาความถกูต้องและเหมาะสมของนโยบายคา่ตอบแทน เป็นต้น  
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ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2556 ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุติัคา่ตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุ
ย่อยสําหรับปี 2556 เป็นจํานวนไมเ่กิน 9,990,000 บาท โดยประกอบด้วยคา่ตอบแทนรายเดือนและเบีย้ประชมุ มีรายละเอียดดงันี ้

 โครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการ (บาท) 

ค่าตอบแทนรายเดอืน เบีย้ประชุม 

ประธานกรรมการ 278,400 - 
กรรมการอิสระ 69,600 42,000 
กรรมการ (ผู้แทนจาก กสท) - 21,600 
ประธานกรรมการตรวจสอบ - 34,800 
กรรมการตรวจสอบ - 28,800 
ประธานกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน / 
ประธานกรรมการสรรหา /  
ประธานกรรมการกํากบัดแูลกิจการ 

- 18,000 

กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน /  
กรรมการสรรหา /  
กรรมการกํากบัดแูลกิจการ 

- 14,400 

หมายเหตุ 
(1) กรรมการท่านอ่ืน ๆ ไม่ได้รับคา่ตอบแทนข้างต้น 

ในการพิจารณาค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนจะพิจารณาจากผลการดําเนินงานของ
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารในปีท่ีผ่านมา โดยประเมินตามดชันีชีว้ดั (Key Performance Indicators) ท่ีกําหนดไว้ ซึง่ในแตล่ะหมวดจะ
มีการให้นํา้หนกัท่ีแตกตา่งกนั 

การประชมุคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนจะจดัขึน้อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยในปี 2556 บริษัทได้จดัประชุมคณะกรรมการ
กําหนดคา่ตอบแทนรวม 4 ครัง้ และมีกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนเข้าร่วมประชมุดงันี ้นายสตีเฟ่น วดูรุฟ ฟอร์ดแฮม 4 ครัง้ นายจลุ
จิตต์ บณุยเกต ุ4 ครัง้ นายสนุทร โภคาชยัพฒัน์ 4 ครัง้ นายลาส์ เอริค เทลแมนน์ 3 ครัง้ นายมอร์เต็น เต็งส์ 2 ครัง้ (ครบกําหนดออก
จากตําแหน่งกรรมการและกรรมการกําหนดค่าตอบแทนตามวาระในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2556 ซึ่งประชมุเม่ือวนัท่ี 
29 มีนาคม 2556) และนายทอเร่ จอห์นเซ่น 2 ครัง้ (เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการและกรรมการกําหนดค่าตอบแทนตามมติ
คณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 1/2556 ซึ่งประชมุเม่ือวนัท่ี 8 กมุภาพนัธ์ 2556 และมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจําปี 2556 ซึง่ประชมุเม่ือวนัท่ี 29 มีนาคม 2556)  

คณะกรรมการสรรหา 

คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วยกรรมการ 5 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระ 3 ท่าน และกรรมการท่ีไม่ใช่ผู้บริหาร 2 ท่าน ได้ทําหน้าท่ี
รับผิดชอบในการพิจารณาสรรหาบุคคลเพ่ือเสนอช่ือให้แต่งตัง้เป็นกรรมการของบริษัทและบริษัทย่อยหลัก นอกจากนี ้
คณะกรรมการสรรหายังทําหน้าท่ีพิจารณาและเสนอช่ือบุคคลเพ่ือแต่งตัง้เป็นรองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่มการเงิน ซึ่งเป็น
ตําแหน่งบริหารท่ีสําคญัของบริษัทและบริษัทย่อยหลกั เป็นต้น  

การประชมุคณะกรรมการสรรหาจะจดัขึน้อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยในปี 2556 บริษัทได้จดัประชมุคณะกรรมการสรรหารวม 2 ครัง้ 
และมีกรรมการกําหนดค่าตอบแทนเข้าร่วมประชุมดงันี ้นายสตีเฟ่น วูดรุฟ ฟอร์ดแฮม 2 ครัง้ นายจุลจิตต์ บุณยเกตุ 2 ครัง้ นาย
สนุทร โภคาชยัพฒัน์ 2 ครัง้ นายลาส์ เอริค เทลแมนน์ 1 ครัง้ นายมอร์เตน็ เตง็ส์ 1 ครัง้ (ครบกําหนดออกจากตําแหน่งกรรมการและ
กรรมการกําหนดค่าตอบแทนตามวาระในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2556 ซึง่ประชมุเม่ือวนัท่ี 29 มีนาคม 2556) และนาย
ทอเร่ จอห์นเซน่ 1 ครัง้ (เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการและกรรมการกําหนดค่าตอบแทนตามมติคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 1/2556 ซึง่
ประชุมเม่ือวนัท่ี 8 กุมภาพนัธ์ 2556 และมติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2556 ซึ่งประชุมเม่ือวนัท่ี 29 
มีนาคม 2556) 
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คณะกรรมการกํากบัดูแลกิจการ 

คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการประกอบด้วยกรรมการ 4 ทา่น โดยมีกรรมการอิสระ 3 ทา่น และกรรมการท่ีไม่ใช่ผู้บริหาร 1 ท่าน ได้
ทําหน้าท่ีพฒันาและสง่เสริมการปฏิบติัตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและเป็นท่ียอมรับของผู้
ถือหุ้น นกัลงทนุ หน่วยงานกํากบัดแูล และผู้ มีสว่นได้เสียอ่ืน ๆ  

การประชมุคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการจะจดัขึน้อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยในปี 2556 บริษัทได้จดัประชมุคณะกรรมการกํากบั
ดแูลกิจการรวม 1 ครัง้ โดยมีกรรมการกํากบัดแูลกิจการเข้าร่วมประชมุครบทกุทา่น 

(5) การพฒันากรรมการและผู้บริหาร 

ในการแต่งตัง้กรรมการใหม่ บริษัทจะจดัเตรียมข้อมลูท่ีสําคญัเก่ียวกบัการดําเนินธุรกิจของบริษัทให้แก่กรรมการตามความต้องการ
ของกรรมการท่านนัน้ ๆ เพ่ือให้กรรมการท่ีได้รับการแต่งตัง้ใหม่มีความคุ้นเคยกับธุรกิจและการกํากับดูแลกิจการของบริษัท 
นอกจากนี ้บริษัทยงัส่งเสริมให้กรรมการของบริษัทเข้าร่วมอบรมในหลกัสตูรท่ีเก่ียวข้องกบัการปฏิบติัหน้าท่ีของกรรมการซึง่จดัโดย
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทยและสถาบนัผู้ เช่ียวชาญอ่ืน ๆ โดยบริษัทจะแจ้งให้กรรมการทราบเก่ียวกบัหลกัสตูรการ
ฝึกอบรมตา่ง ๆ ซึง่จะเป็นประโยชน์กบักรรมการในการปฏิบติัหน้าท่ีในฐานะกรรมการบริษัทได้ดีย่ิงขึน้ 

ปัจจบุนั บริษัทมีกรรมการเข้ารับการฝึกอบรมในหลกัสตูรของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทยจํานวน 8 ท่าน โดยในปี 
2556 บริษัทมีกรรมการเข้ารับการอบรมหลกัสตูรของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทยหรือเข้าร่วมกิจกรรมสมัมนาที่เป็น
การเพ่ิมพนูความรู้ในการปฏิบติัหน้าท่ีกรรมการจํานวน 3 ทา่น  

อนึง่ บริษัทมีการประเมินผลงานและทกัษะของผู้บริหารอย่างสม่ําเสมอ โดยผลจากการประเมินจะถกูนําไปใช้ในการจดัทําแผนการ
พฒันาของผู้บริหารแต่ละราย ทัง้นี ้ในการพฒันาผู้บริหาร บริษัทได้จดัให้มีหลกัสตูรการฝึกอบรมต่าง ๆ ทัง้ภายในและภายนอก
บริษัท รายละเอียดเก่ียวกบันโยบายการพฒันาทรัพยากรบคุคลแสดงอยู่ภายใต้หวัข้อ “โครงสร้างการจดัการ – นโยบายการพฒันา
ทรัพยากรบคุคล” 

(6) แผนสืบทอดตําแหน่งสําหรับผู้บริหารระดบัสงู 

คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้ กลุ่ม People มีหน้าท่ีในการจดัให้มีแผนสืบทอดตําแหน่ง (Succession Plan) สําหรับการสืบทอด
ตําแหน่งประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร โดยพิจารณาบุคคลท่ีมีคณุสมบติั ความรู้ และความสามารถเหมาะสมต่อการบริหารจัดการ
กิจการของบริษัท 
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10 ความรับผดิชอบต่อสังคม 

10.1 แนวทางและกลยุทธ์สู่ความยั่งยนื 

บริษัทดําเนินธุรกิจในกลุ่มอตุสาหกรรมโทรคมนาคมซึ่งถือเป็นปัจจยัสําคญัในการพฒันาประเทศ พฒันาคณุภาพชีวิตให้กบัคนใน
สงัคม อาทิ การติดต่อสื่อสาร การรับข้อมลูข่าวสาร การทําธุรกรรมเชิงพาณิชย์ การแจ้งเตือนเม่ือเกิดเหตฉุกุเฉิน การสืบค้นข้อมลู
ด้านการศึกษา และความบนัเทิง ฯลฯ การปรับปรุงคณุภาพและประสิทธิภาพในสินค้าและบริการอย่างต่อเน่ืองจึงเป็นสิ่งสําคญัใน
การยกระดบัการประกอบกิจการให้มีการเจริญเติบโต พร้อมต่อการแข่งขนั และสามารถรักษาสมดลุในอยู่ร่วมกันเป็นอย่างดีกับ
สงัคม ตอ่สภาวะแวดล้อมโลกท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพในการสง่มอบคณุคา่ผ่านการดําเนินธุรกิจเพ่ือพฒันาทัง้
องค์กรและสงัคมไปสูค่วามยัง่ยืน 

คณะกรรมการกจิการสังคมเพื่อการพฒันาสู่ความยั่งยนื 

คณะกรรมการกิจการสงัคมเพ่ือการพฒันาสูค่วามยัง่ยืนประกอบด้วยประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารเป็นประธานคณะกรรมการ ผู้บริหาร
ระดบัรองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และผู้ อํานวยการอาวโุสจากฝ่ายต่าง ๆ ทําหน้าท่ีร่วมกนัเพ่ือกําหนดนโยบายและแนวทางการ
ดําเนินงานด้านกิจการสงัคมในภาพรวม ตรวจสอบความคืบหน้าในการดําเนินงาน และให้คําแนะนําในการดําเนินโครงการต่าง ๆ 
เพ่ือให้การดําเนินงานด้านกิจการสงัคมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความสมัฤทธ์ิผลตามแผนงานท่ีกําหนด โดยมีการประชมุ
ร่วมกนัอย่างสม่ําเสมอ 

แนวการปฏบิัตต่ิอผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ในการดําเนินงาน บริษัทตระหนกัและให้ความสําคญัต่อสิทธิของผู้ มีส่วนได้เสียทกุกลุ่มทัง้ภายในและภายนอก โดยมีแนวปฏิบติัต่อ
ผู้ มีสว่นได้เสียเพ่ือสร้างความเข้าใจอนัดีและความร่วมมือระหวา่งกนั ดงันี ้

ผูถื้อหุน้ 

 ปฏิบติัตอ่ผู้ ถือหุ้นอย่างเทา่เทียมและเป็นธรรม จดัให้มีการเปิดเผยข้อมลูท่ีถกูต้อง โปร่งใส ทนัตอ่เวลา  

 มุง่มัน่ดําเนินงานเพ่ือสร้างผลกําไรและการเจริญเติบโตอย่างยัง่ยืนเพ่ือเพ่ิมมลูคา่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในระยะยาว 

พนกังาน 

 พฒันาศกัยภาพของพนกังานตลอดเส้นทางการทํางาน โดยพฒันาทกัษะ ความรู้ และความสามารถของพนกังาน มอบโอกาส
ในการสร้างความก้าวหน้าในการทํางานให้แก่พนกังานทกุคนโดยเทา่เทียมกนั 

 จดัให้มีสวสัดิการและสิทธิประโยชน์ขัน้พืน้ฐานตามท่ีกฎหมายกําหนด รวมถึงสวสัดิการเพ่ิมเติมอ่ืน ๆ นอกเหนือจากกฎหมาย
กําหนด  

 ส่งเสริมให้พนักงานออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพท่ีดี และส่งเสริมเร่ืองความสัมพันธ์ในครอบครัวรองรับพนักงานท่ีมีความ
จําเป็นต้องนําบตุรหลานมาท่ีทํางานโดยจดัให้มีสถานท่ี อปุกรณ์ และกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ ห้องออกกําลงักาย ห้องสนัทนาการ 
ห้องสมดุ ห้องเดก็เลน่ ห้องให้นมบตุร และกิจกรรมในช่วงปิดเทอม 

 จดัให้มีเงินช่วยเหลือพนกังานอย่างเหมาะสมในทกุระดบัโดยไมมี่การเลือกปฏิบติั เช่น การสมรส การคลอดบตุร การอปุสมบท 
การเสียชีวิตของญาติใกล้ชิด การประสบภยัพิบติัทางธรรมชาติ เป็นต้น 

 จดัให้มีหน่วยงานด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการทํางาน (Health, Safety, Security & 
Environment: HSSE) 

 พฒันาและปรับปรุงองค์กรให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของพนกังานโดยจดัให้พนกังานทําแบบสํารวจความคิดเห็น
ของพนกังานท่ีมีตอ่องค์กร (Employee Engagement Survey) ทกุสิน้ปี โดยข้อเสนอแนะตา่ง ๆ ท่ีได้จากการทําแบบสํารวจจะ
ถกูนําไปปรับปรุงและพฒันาศกัยภาพขององค์กร  
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ชมุชน สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม 

 พฒันากิจกรรมสง่เสริมชมุชน สงัคม และสิ่งแวดล้อมภายใต้ 3 แนวทางหลกั ได้แก่  

“Enable” การนําเทคโนโลยีการสื่อสารมาประยกุต์ใช้ในการพฒันาคณุภาพชีวิตของคนกลุม่ตา่ง ๆ  

“Safe” เสริมสร้างความปลอดภยัของการให้บริการด้านการสื่อสารโทรคมนาคม 

“Climate” การทําธรุกิจด้วยความหว่งใย ใสใ่จสิ่งแวดล้อม สง่เสริมให้พนกังานมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม พฒันาและใช้
เทคโนโลยีท่ีเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม 

 ดูแลการให้บริการระบบโทรคมนาคมอย่างต่อเน่ืองแก่ชุมชนในกรณีฉุกเฉินหรือเม่ือเกิดภัยพิบัติต่าง ๆ รวมทัง้จัดสรร
งบประมาณช่วยเหลือสงัคมเพ่ิมเติมเพ่ือช่วยเหลือ และบรรเทาทกุข์แก่ผู้ประสบภยั 

ลูกคา้ 

 มุง่มัน่ปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการ รวมทัง้เสนอสินค้าและบริการเพ่ือตอบสนองตอ่ความต้องการของลกูค้า  

 ปฏิบติัต่อลกูค้าอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกนัด้วยความเคารพและกิริยามารยาทท่ีดีบนหลกัการ “Customer Centricity” 
หรือการให้ความสําคญัแก่การเข้าใจความต้องการของลกูค้า 

 จดัเตรียมช่องทางบริการเพ่ือรับรองการติดต่อจากลกูค้า ได้แก่ ทางสํานกังานบริการลกูค้า (Service Center) และผ่านคอล
เซน็เตอร์ (Call Center) โทรศพัท์หมายเลข 1678 โดยลกูค้าสามารถติดตอ่สอบถามข้อมลู แจ้งทํารายการเปล่ียนแปลง รวมถึง
ร้องเรียนปัญหาตา่ง ๆ 

 มีนโยบายเก่ียวกบัการคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคลของลกูค้า โดยกําหนดให้การดําเนินการเก่ียวกบัข้อมลูส่วนบคุคลต้องกระทํา
ด้วยความระมดัระวงัและรอบคอบ และจํากัดเพียงเท่าท่ีจําเป็น เพ่ือวตัถุประสงค์ในการปฏิบติังาน การดูแลลูกค้าอย่างมี
ประสิทธิภาพ และดําเนินกิจกรรมเชิงพาณิชย์ท่ีเก่ียวข้องตามกฎหมายท่ีกําหนดเทา่นัน้ 

คู่คา้ 

 มีนโยบายในการปฏิบติัตอ่คูค้่าอย่างเป็นธรรมและเทา่เทียมกนั โดยกําหนดวิธีการจดัซือ้จดัจ้างท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร ง่ายต่อ
การเข้าใจและเป็นมาตรฐานเดียวกนั เพ่ือให้คู่ค้าของบริษัทสามารถเช่ือมัน่ในกระบวนการพิจารณาคดัเลือกคู่ค้าของบริษัทได้
ในทกุกรณี จดัให้มีการแข่งขนัประกวดราคาทกุครัง้หากเป็นไปได้ โดยการเจรจาตกลงเข้าทําสญัญาระหว่างคู่ค้าและบริษัท
เป็นไปภายใต้เง่ือนไขการค้าทัว่ไป 

 มีนโยบายให้คู่ค้าของบริษัทปฏิบติัตามหลกัในการปฏิบติัสําหรับคู่ค้า (Supplier Code of Conduct) ในเร่ืองต่าง ๆ อาทิ 
แรงงาน สขุภาพอนามยั ความปลอดภยั การรักษาความปลอดภยั สิ่งแวดล้อม และการทจุริตคอร์รัปชัน่ โดยกําหนดให้เป็นไป
ตามมาตรฐานเดียวกนักบับริษัท 

 เย่ียมชมสถานท่ีประกอบการของคูค้่าและสง่แบบสอบถามไปยงัคูค้่าอย่างสม่ําเสมอ เพ่ือยกระดบัมาตรฐานการประกอบธุรกิจ
และสร้างความมัน่คงอย่างยัง่ยืนให้กบัคูค้่า 

คู่แข่ง 

 ส่งเสริมและสนบัสนนุการแข่งขนัท่ีอยู่บนพืน้ฐานของความเป็นธรรมและโดยเปิดเผย และบริษัทจะไม่กระทําการใด ๆ ท่ีเป็น
การฝ่าฝืนหรือขดัตอ่กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการแข่งขนัทางการค้า หรือท่ีอาจทําให้เกิดความเส่ือมเสียตอ่ช่ือเสียงของคูแ่ข่ง 

 ดําเนินการแข่งขันในการตลาดโดยนําเสนอสินค้าและบริการที่ดีและในราคาท่ีเหมาะสม และบริษัทจะเผชิญกับคู่แข่งด้วย
ความซื่อตรงและด้วยความเป็นมืออาชีพ 
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 มีนโยบายต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชั่น และห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และบุคคลอ่ืนใดท่ีกระทําการในนามของ
บริษัทดําเนินการอนัมิชอบด้วยกฎหมายหรือไม่เหมาะสมเพ่ือให้ได้มาซึง่ความได้เปรียบทางธุรกิจ ตามท่ีกําหนดไว้ในหลกัการ
ปฏิบติั “จริยธรรมองค์กร - ดีแทคธรรมาภิบาล” (Code of Conduct) 

เจ้าหนี ้

 มีนโยบายในการปฏิบติัตอ่เจ้าหนีอ้ย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยให้ข้อมลูท่ีถกูต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้แก่เจ้าหนี ้และ
ยดึมัน่ในการปฏิบติัตามข้อกําหนดและเง่ือนไขของสญัญาท่ีมีตอ่เจ้าหนีโ้ดยเคร่งครัด 

นอกจากนี ้บริษัทยังให้ความสําคัญต่อการรับฟังความคิดเห็นของผู้ มีส่วนได้เสียทัง้ภายในและภายนอก ด้วยตระหนักดีว่าการ
ปรับปรุงและพฒันาบริษัทเพ่ือสร้างความมัน่คง เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัในระยะยาวต้องมีรากฐานจากการมีส่วนร่วม
ของผู้ มีส่วนได้เสียสําคญักลุ่มต่าง ๆ โดยกิจกรรมการสร้างการมีส่วนร่วมของบริษัทได้ดําเนินการมาอย่างต่อเน่ือง ซึ่งในปี 2556 
บริษัทจดัให้มีการมีสว่นร่วมของผู้ มีสว่นได้เสีย ดงันี ้

ผู้ มีสว่นได้เสียภายใน คณะกรรมการบริษัท การประชมุ 9 ครัง้ ในวนัท่ี 9 กุมภาพนัธ์ 2556 18 มีนาคม 2556 
2 เมษายน 2556 24 เมษายน 2556 16 พฤษภาคม 2556 19 
กรกฎาคม 2556 10 กนัยายน 2556 29 ตลุาคม 2556 และ 13 
ธนัวาคม 2556 

พนกังาน การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้บงัคบับญัชาและพนกังาน
อย่างน้อย 2 ครัง้ 

ผู้ ถือหุ้น การประชมุชีแ้จงข้อมลูผลประกอบการในวนัท่ี 29 มีนาคม 2556 

ผู้ มีสว่นได้เสียภายนอก ลกูค้า การเย่ียมชมสํานกังานใหญ่ (ดีแทค เฮ้าส์) 23 ครัง้ต่อปี และการ
รับฟังความคิดเห็น ตอบข้อสักถามผ่านทางโทรศัพท์/อีเมล์ 
ประมาณ 200 กวา่ครัง้ตอ่วนั (เฉพาะสํานกังานใหญ่) 

ชมุชน การเย่ียมชมบริษัท 40 ครัง้ 

คูค้่า การเย่ียมชมบริษัท 30 ครัง้ 

การให้ความสําคญัผู้ มีส่วนได้เสียนัน้ บริษัทคํานึงถึงสิทธิประโยชน์ การปฏิบติัอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม และผลกระทบต่อผู้ มี
ส่วนได้เสีย รวมทัง้ให้นํา้หนกักบัการสร้างความร่วมมืออนัเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงาน ตลอดจนการสร้างความเช่ือมัน่ ความ
มัน่คง และการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัของบริษัทในระยะยาว 
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ประเดน็การพฒันาและแนวทางการบริหารจดัการเพื่อความยั่งยนื  

การดําเนินงานด้านกิจการสงัคมในทกุโครงการของบริษัทมีเป้าหมายเดียวกนั คือ “ทําให้เกิดความสขุ และความยัง่ยืน” ท่ีอาศยั
ความสมดลุและยึดหลกัการนําศกัยภาพท่ีมีอยู่ขององค์กรเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ผลกัดนัการส่งเสริม
และปลกูฝังให้เกิดจิตสํานกึความรับผิดชอบตอ่สงัคม ซึง่มุง่เน้นตามแนวทางพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หวัฯ ควบคูไ่ปกบันโยบายของบริษัทท่ีมุง่เน้นการดําเนินกิจกรรมท่ีใช้เทคโนโลยีการสื่อสารเพ่ือการพฒันาคณุภาพชีวิตของคน
กลุ่มต่าง ๆ (Enable) เสริมสร้างความปลอดภยัต่องานบริการโทรคมนาคม (Safe) และทําธุรกิจด้วยความห่วงใย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
(Climate) รวมถึงการดําเนินธุรกิจอย่างยัง่ยืนโดยให้ความสําคญัต่อธรรมาภิบาลในการดําเนินงาน การพฒันานวตักรรมสินค้าและ
การบริการ การดแูลลกูค้า การพฒันาศกัยภาพพนกังาน และการมีส่วมร่วมต่อชมุชนไปพร้อมกนัเพ่ือพฒันาไปสู่ความสมดลุอย่าง
ยัง่ยืน 

กลยทุธ์ดงักลา่วเป็นไปตามแนวนโยบายของคณะกรรมการกิจการสงัคมเพ่ือการพฒันาสู่ความยัง่ยืน ท่ีกําหนดไว้เป็นเป้าหมายของ
องค์กรในการนําเสนอนวตักรรมด้านความรับผิดชอบขององค์กร โดยมุ่งเน้นการดําเนินการสู่การจดัการท่ีเป็นเลิศ (Operational 
Excellence) และสอดรับกบัวฒันธรรมภายในองค์กร (dtac Way) และได้ถกูถ่ายทอดตอ่ให้กบัทัง้ผู้บริหารและพนกังานอย่างจริงจงั
ผ่านโครงการและกิจกรรมของบริษัทอย่างตอ่เน่ืองตลอดมา 

ในปี 2556 การดําเนินงานด้านกิจการสงัคมของบริษัทมุ่งเน้นการพฒันาปรับปรุงการไปสู่การเป็นองค์กรท่ียัง่ยืนด้วยกระบวนการมี
สว่นร่วมของพนกังานทกุระดบั ทัง้ในด้านการดําเนินธรุกิจอย่างยัง่ยืน ความรับผิดชอบตอ่สงัคม และสิ่งแวดล้อม 

10.2 การกาํกับดแูลและบริหารจดัการอย่างยั่งยนื 

ด้วยจํานวนพนกังานกว่า 4,700 คนทัว่ประเทศที่ทําหน้าท่ีเป็นตวัแทนขององค์กร บริษัทจึงมีความจําเป็นอย่างมากในการกําหนด
ข้อตกลงร่วมกนัในการปฎิบติังาน รวมไปถึงการสร้างค่านิยมหลกัในวฒันธรรมองค์กร ด้วยเหตนีุ ้“วิถีดีแทค” หรือ “dtac Way” จึง
เกิดขึน้ จากการรวบรวมปัจจยัสําคญัตา่ง ๆ ในวฒันธรรมการทํางานของพนกังานบริษัทประกอบขึน้เป็นกรอบระเบียบปฎิบติัอนัเป็น
บรรทดัฐานท่ีพนกังานบริษัททกุคนสามารถนํามาใช้เป็นหลกัในการทํางาน การประพฤติตน และการปฎิสมัพนัธ์เชิงธุรกิจกบัลกูค้า
ได้ 

วิถีดีแทคประกอบไปด้วย วิสยัทศัน์ พนัธกิจ กลยทุธ์ และค่านิยม รวมไปถึงหน้าท่ีและความคาดหวงัต่อผู้ นําในทกุระดบัขององค์กร 
ดีแทคธรรมาภิบาล และนโยบายและระเบียบปฎิบติั โดยกรอบระเบียบปฎิบติันีถื้อเป็นสิ่งท่ีบริษัทใช้เพ่ือเป็นแนวทางร่วมกนัในการ
กําหนดสภาพแวดล้อมในวฒันธรรมองค์กรและวิถีการทํางานในชีวิตประจําวนั  

วิถีดีแทคประกอบด้วยแนวคิดหลกั 3 ประการ ดงันี ้

มุ่งเน้นลูกค้า 

แนวคิดการมีลกูค้าเป็นศนูย์กลาง (Customer Centricity) คือหวัใจหลกัท่ีบริษัทยึดถือในการปฎิบติังาน รวมไปถึงการสร้างสรรค์
สินค้าและบริการใหม ่ๆ เพ่ือประสบการณ์การใช้งานและบริการที่ดีท่ีสดุสําหรับลกูค้า โดยแนวคิดนีไ้ด้สะท้อนออกมาในรูปแบบของ
คา่นิยม วฒันธรรมองค์กร กลยทุธ์ พนัธกิจ ไปจนถึงวิสยัทศัน์ขององค์กรในการสร้างความแข็งแกร่งให้กบัสงัคม 

 วิสยัทศัน์:  Empower Societies สร้างเสริมสงัคมให้เข้มแข็ง ด้วยเทคโนโลยีท่ีบริษัทมีอยู่ในมือ ให้ทกุคนได้มีโอกาสเข้าถึง
ข้อมลูและเช่ือมตอ่กนัได้อย่างเทา่เทียมและทัว่ถึง 

 พนัธกิจ:  We’re here to help our customers หน้าท่ีของบริษัท คือ การช่วยเหลือลกูค้า และด้วยแนวคิดการเป็นองค์กรท่ีมี
ลกูค้าเป็นศนูย์กลาง ได้ช่วยให้บริษัทเข้าใจลกูค้าและหมัน่พฒันาตนเองเพ่ือการบริการที่ดีย่ิงขึน้ 

 กลยทุธ์:  Internet for All, Loved by Customers และ Efficient Operations 

“Internet for All” - ให้ทกุคนสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้อย่างเท่าเทียมกัน สอดคล้องกบัวิสยัทศัน์ในการสร้างความ
แข็งแกร่งให้กบัสงัคมด้วยเทคโนโลยีท่ีบริษัทมีอยู่  
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“Loved by Customers”  - ไมใ่ช่เพียงการนิยม แตใ่ห้บริษัทเป็นท่ีรักของลกูค้า ด้วยการมีลกูค้าเป็นท่ีหนึง่ในใจเราเสมอ  

“Efficient Operations”  - ใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ให้เกิดประโยชน์สงูสดุ เพ่ือความเป็นหนึง่ในตลาด 

วฒันธรรม One dtac 

 “One team. One goal. One dtac” คือหวัใจสําคญัของรากฐานและเป้าหมายในวฒันธรรมองค์กรของบริษัท ด้วยแนวคิดของ
การรวมเป็นหนึง่เพ่ือเป้าหมายร่วมกนั ทําให้บริษัทบรรลหุลายเป้าหมายความสําเร็จด้วยจิตสํานกึของการทํางานเป็นทีม 

 คา่นิยมของบริษัท: Make it Easy, Keep Promises, Be Inspiring, Be Respectful 

“Make it easy” – ทําให้ทกุสิ่งให้เป็นเร่ืองง่าย ลดความซบัซ้อน เพ่ือให้ผลลพัธ์ท่ีได้ง่ายต่อการเข้าใจ และการใช้งาน เพราะเรา
ไมเ่คยลืมความพยายามท่ีจะทําให้ลกูค้ามีชีวิตท่ีง่ายย่ิงขึน้ 

“Keep promises” – การรักษาคํามัน่ในความหมายของบริษัท คือการทําให้ได้ตามท่ีได้ตัง้ใจเอาไว้ เราเช่ือในการลงมือทํา
มากกวา่คําพดู  

“Be inspiring” – เราเช่ือในความคิดสร้างสรรค์ และความมุง่มัน่ด้วยพลงัอนัเต็มเป่ียมท่ีจะทํางานออกมาให้ดี ทนัสมยั และสด
ใหมต่ลอดเวลา เพ่ือธรุกิจและลกูค้าของเรา 

“Be respectful” – ในการทํางาน เราต้องเผชิญกบัความแตกต่างทัง้เร่ืองความคิดเห็น เชือ้ชาติ วฒันธรรม แต่สิ่งท่ีเช่ือมเราไว้
คือความเข้าใจ ท่ีจะนําไปสูก่ารเคารพและยอมรับซึง่กนัและกนั 

เสริมสร้างภาวะผู้นํา  

บริษัทเช่ือว่า “พนกังาน” คือ ทรัพยากรท่ีสําคญัท่ีสดุของบริษัท ท่ีผ่านมา พนกังานของบริษัทได้เป็นกําลงัสําคญัในการขบัเคลื่อน
องค์กรไปสูค่วามสําเร็จมาโดยตลอด ทัง้นี ้หลายปัจจยัได้พิสจูน์ให้บริษัทเห็นว่า ความผกูพนัของพนกังานท่ีมีต่อองค์กร (Employee 
Engagement) เป็นตวัแปรสําคญัในการสร้างความพงึพอใจในการทํางาน ซึง่จะนําองค์กรไปสู่การพฒันาท่ียัง่ยืน  โดยบริษัทเช่ือว่า 
ปัจจัยสําคัญในการสร้างความผูกพันของพนักงานท่ีมีต่อองค์กร คือการเสริมสร้างภาวะผู้ นําให้กับพนักงาน ไม่ว่าจะผ่านการ
ฝึกอบรมเพ่ือพฒันาศกัยภาพ หรือด้วยการให้อํานาจในการตดัสินใจและหน้าท่ีรับผิดชอบ เพ่ือสร้างความรู้สึกในการเป็นเจ้าของ
ร่วมกนัขององค์กร โดยบริษัทได้กําหนดให้มีการเสริมสร้างความผกูพนัตอ่องค์กรและภาวะผู้ นําผ่านวิธีการและการประเมินผล ดงันี ้

ความคาดหวงัในความเป็นผูนํ้า (Leadership Expectations) 

 “Passion for business” – มุ่งมัน่เพ่ือเป็นท่ีหนึ่ง ผ่านการกําหนดเป้าหมายท่ีท้าทายและกระตุ้นให้ทีมสามารถตอบสนอง
เป้าหมายดงักลา่วได้ พร้อมทัง้มีความเข้าใจและใสใ่จตอ่ความต้องการของลกูค้าและปัจจยัทางธรุกิจ 

 “Change and continuous improvement” – กล้าท่ีจะเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง และสรรหาโอกาสใหม่ ๆ เพ่ือการพฒันาท่ีไม่
หยดุยัง้ 

 “Excellent execution” – มุง่เน้นผลการปฎิบติังานท่ีเป็นเลิศ ลดความยุ่งยากของกระบวนการ และกล้าตดัสินใจ 

 “Empower people” – เช่ือมัน่และไว้ใจในความสามารถของคนในทีม เสนอแนะแนวทางในเชิงสร้างสรรค์ และกระตุ้นทีมให้
บรรลเุป้าหมายได้ 

 “Integrity and accountability” – รักษาค่านิยมองค์กรด้วยการทําตนเป็นตวัอย่าง กล้าแสดงความคิดเห็นและแสดงความ
รับผิดชอบตอ่การตดัสินใจของตน  

แบบสํารวจความคิดเห็นของพนกังานประจําปี (Employee Engagement Survey) 

จากผลการสํารวจความคิดเห็นของพนักงานท่ีผ่านมาพบว่า ระดับความผูกพันของพนักงานท่ีมีต่อองค์กร (Employee 
Engagement) ส่งผลโดยตรงกับระดบัความพึงพอใจของลกูค้า โดยระดบัความผกูพนัของพนกังานท่ีสงู จะแปรสู่ระดบัความพึง
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พอใจของลกูค้าท่ีสงูตามไปด้วย ตามแนวคิด “Happy employee = Happy customer” โดยแบบสํารวจนีจ้ดัทําขึน้เป็นประจําทกุปี 
และสนบัสนนุให้พนกังานแสดงความคิดเหน็ท่ีสะท้อนภาพการทํางานและเป้าหมายในปัจจบุนัอย่างตรงไปตรงมา เพ่ือการพฒันาท่ี
ตรงจดุและเกิดประโยชน์สงูสดุ 

การพฒันาศกัยภาพบคุลากร (People Development): dtac Academy และหลกัสูตร Care & Growth 

นอกจากแบบสํารวจความคิดเห็นพนกังานแล้ว ทกุปี บริษัทยงัจดัให้มีการทําแผนพฒันาตนเอง โดยพนกังานทกุคนสามารถระบุ
ทกัษะท่ีตนเองต้องการพฒันาและวิธีการในการบรรลเุป้าหมายดงักลา่ว โดยผลการสํารวจจะได้รับการรวบรวมโดย dtac Academy 
ซึง่เป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้านการอบรมและพฒันาศกัยภาพบคุลากร เพ่ือนําไปพฒันาสู่การจดัฝึกอบรมที่ตรงต่อความต้องการ
ของพนกังานตอ่ไป นอกจากนี ้สําหรับหวัหน้างาน หลกัสตูร Care & Growth ยงัเข้ามาเป็นแนวทางและสว่นเติมเตม็ภาวะความเป็น
ผู้ นํา ท่ีเน้นให้หวัหน้างานเป็นผู้ ฝึกสอนให้สมาชิกในทีมได้เติบโตในสายงาน มากกวา่การเป็นผู้บงัคบับญัชา 

ยดึม่ันหลักคุณธรรม  

นอกจากเป้าหมายและข้อตกลงร่วมกนัในการทํางานแล้ว มาตรฐานทางจริยธรรมยงัเป็นปัจจยัสําคญัท่ีขาดไม่ได้ในการดําเนินธุรกิจ 
ด้วยหลกัธรรมาภิบาลท่ีชดัเจนของบริษัท พนกังานสามารถใช้นโยบายและระเบียบปฎิบติั (Policies and Procedures) และ ดีแทค
ธรรมาภิบาล (Codes of Conduct) เป็นหลกัยดึถือในการทํางาน เม่ือต้องเผชิญกบัปัญหา และการตดัสินใจ 

 นโยบายและระเบียบปฎิบติั (Policies and procedures) คือ แนวทางในการทํางานร่วมกนัภายในองค์กร ซึง่อยู่บนบรรทดัฐาน
ความถกูต้องและเป็นธรรมสําหรับพนกังานและองค์กร 

 ดีแทคธรรมาภิบาล (Codes of Conduct) คือ หลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทและเป็นจริยธรรมองค์กรซึง่กําหนด
แนวทางในการปฏิบติัตนของพนกังานภายในองค์กร และหลกัปฏิบติัของพนกังานตอ่บคุคลภายนอกองค์กร เพ่ือรักษารากฐาน
วฒันธรรมองค์กรท่ีดี และร่วมสร้างภาพลกัษณ์ขององค์กรให้เป็นท่ีช่ืนชม  

ความทา้ทายทีพ่บ  

การสร้างสมดลุย์ระหว่างการบรรลเุป้าหมายระยะสัน้และการส่งเสริมกิจกรรมเพ่ือผลระยะยาวเป็นความท้าทายสําคญัท่ีบริษัทพบ
ระหว่างการทํางาน โดยวิถีดีแทคได้เป็นเคร่ืองมือสําคญัในการหาจุดสมดุลย์นัน้ ด้วยค่านิยมและหลกัปฎิบติัท่ีชัดเจน ทําให้ทุก
ความสําเร็จสามารถสะท้อนได้ถึงค่านิยมท่ีบริษัทมี และทกุค่านิยมท่ีบริษัทมีก็สามารถสร้างผลสมัฤทธ์ิสู่ความสําเร็จในอนาคตได้
เช่นกนั 

ดชันีความผูกพนัของพนกังานทีมี่ต่อองค์กรของบริษัทอยู่ทีร้่อยละ 79 ในปี 2556  

จากแบบสํารวจความคิดเห็นของพนกังานประจําปี 2556 ผลปรากฎว่า ดชันีความผกูพนัของพนกังานท่ีมีต่อองค์กร (Employee 
Engagement Index) ของบริษัทอยู่ท่ีร้อยละ 79 ซึง่แม้ว่าจะอยู่ในระดบัท่ีน่าพงึพอใจ บริษัทก็ยงัคงมุ่งมัน่พฒันาต่อไป ด้วยการนํา
ผลลพัธ์และข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในแตล่ะด้านเข้าสูแ่ผนพฒันาอย่างจริงจงั นอกจากนี ้ในปี 2556 ดชันีความผกูพนัของพนกังานท่ีมี
ตอ่องค์กรยงัได้รับการนําเข้าไปเป็นหนึ่งในดชันีชีว้ดัผลการปฎิบติังานเชิงกลยทุธ์ท่ีไม่เก่ียวข้องกบัการเงิน (Strategic Nonfinancial 
KPI) อีกด้วย 

จดุมุ่งหมายเชิงกลยทุธ์  

จดุมุ่งหมายสําคญัในการปลกูฝังวิถีดีแทคในองค์กร คือการท่ีพนกังานของบริษัททกุคนมีความรู้ความเข้าใจ และมีความคุ้นเคยกบั
วิถีดีแทคเป็น อย่างดี ผ่านการฝึกอบรมและการแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัเพ่ือนร่วมงานและหวัหน้างานเพ่ือสร้างความเข้าใจท่ี
ตรงกนั ซึง่จะนําไปสูก่ารปฎิบติัจริงในชีวิตประจําวนั 

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

ปัจจัยสําคญัท่ีสดุข้อหนึ่งท่ีจะทําให้การประกอบธุรกิจมีความยั่งยืน คือ การปฏิเสธการทจุริตคอร์รัปชัน่ทุกรูปแบบ การประกอบ
ธุรกิจท่ีมีผลกําไร มีช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือท่ีสะสมมาอย่างยาวนาน รวมทัง้สิทธิประกอบกิจการตามกฎหมาย อาจหมดสิน้ไป
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ได้โดยทนัที หากมีการตรวจพบว่าความเก่ียวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน่ เหตดุงันี ้บริษัทจึงมีความมุ่งมัน่ท่ีจะต่อต้านการทจุริต
คอร์รัปชัน่ทกุรูปแบบและทกุระดบั นอกจากจะเป็นไปเพ่ือการพฒันาธุรกิจอย่างยัง่ยืนแล้ว ยงัเป็นการช่วยเสริมสร้างความเข้มเข็ง
ให้แก่สงัคมโดยรวมอีกทางหนึง่ด้วย  

เพ่ือให้การตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่บรรลผุลได้อย่างแท้จริง บริษัทจงึได้ดําเนินการหลายประการ สรุปพอสงัเขปได้ดงันี ้

 คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบ “ดีแทคธรรมาภิบาล” (Code of Conduct) ซึ่งนอกจากจะถือเป็นหลกัจริยธรรม
องค์กรแล้ว ยงัเป็นรากฐานสําคญัของวฒันธรรมองค์กรของบริษัทด้วย 

 พนกังานทุกคนจะต้องทําความเข้าใจและทราบถึงหลกัปฏิบติัท่ีระบุไว้ใน “ดีแทคธรรมาภิบาล” อีกทัง้ยงัมีหน้าท่ีรายงาน
เหตกุารณ์หรือพฤติกรรมในท่ีทํางานซึง่ไม่ถกูต้องหรือสงสยัว่าจะไม่ถกูต้องหรือละเมิด “ดีแทคธรรมาภิบาล” และกฎหมายต่อ
ผู้จดัการฝ่ายกํากบัดแูล (Compliance Manager) หรือผ่านช่องทางตา่ง ๆ ไปยงัผู้บริหารระดบัสงู ทัง้นี ้ผู้รายงานจะได้รับความ
คุ้มครองมิให้ถกูลงโทษใด ๆ 

 บริษัทจะดําเนินการสอบสวนเหตกุารณ์ท่ีสงสยัว่าจะเป็นการผิดกฎหมายหรือผิด “ดีแทคธรรมาภิบาล” และจะบงัคบัมาตรการ
ทางวินยัหรือมาตรการเชิงป้องกนัตามท่ีเหน็สมคารแก่กรณี 

 คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเหน็ชอบนโยบายและวิธีปฏิบติัในการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ โดยท่ีพนกังานทกุคนจะต้อง
ปฏิบติัตามในฐานะท่ีเป็นส่วนหนึ่งของ “ดีแทคธรรมาภิบาล” ในขณะนีบ้ริษัทจะจดักิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจในหลกั
ปฏิบติัต่าง ๆ แก่พนกังานเป็นประจําทกุปี เพ่ือให้พนกังานตระหนกัถึงความสําคญัในเร่ืองนี ้และแสดงให้เห็นว่าบริษัทมีความ
เอาจริงเอาจงัในการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่อย่างตอ่เน่ือง 

 นโยบายต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่จะกล่าวถึงหลกัปฏิบติัและข้อห้ามต่าง ๆ ไว้ เช่น ข้อห้ามเก่ียวกบัการรับหรือให้ของขวญั 
การร่วมงานสงัสรรค์หรืองานกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดจนข้อปฏิบติัในการร่วมมือทางธุรกิจกบัคู่ค้าต่าง ๆ โดยบริษัทจะต้องมีการ
ประเมินความเส่ียงด้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ของผู้ เก่ียวข้องตา่ง ๆ ด้วย 

 ผู้ ท่ีจะมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัทจะต้องลงนามความตกลงเก่ียวกับจริยธรรมทางธุรกิจ กล่าวคือ จะต้องยืนยนัว่าจะ
ปฏิบติัตามกฎหมายต่าง ๆ อย่างเต็มท่ี ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายแรงงาน กฎหมายเก่ียวกบัความปลอดภยั กฎหมายสาธารณสขุ 
กฎหมายสิ่งแวดล้อม และกฎหมายสิทธิมนษุยชน และท่ีสําคญัจะต้องไม่มีการทจุริตคอร์รัปชัน่ ทัง้นี ้จะต้องยินยอมให้ผู้แทน
ของบริษัทเข้าตรวจสอบการปฏิบติัตามมาตรฐานตา่ง ๆ ตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

 บริษัทได้เข้าร่วมโครงการสร้างแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุริต (Collective Action Coalition) ซึง่
โครงการดังกล่าวถือเป็นโครงการระดับชาติท่ีได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลและสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทจุริตแหง่ชาติ 

บริษัทมีการประเมินการดําเนินการท่ีกล่าวโดยสงัเขปข้างต้นอย่างต่อเน่ือง หากพบว่ามีจดุบกพร่องหรือเห็นว่าควรมีมาตรการเสริม
เพ่ิมเติม บริษัทก็จะเร่งดําเนินการปรับปรุงโดยทนัที โดยมุ่งหวงัท่ีจะพฒันาการประกอบธุรกิจของบริษัทให้มีความยัง่ยืนและมีความ
รับผิดชอบตอ่สงัคมอย่างเตม็กําลงัความสามารถ 

10.3 การดาํเนินธุรกจิอย่างยั่งยนื 

ตลอดระยะเวลาท่ีบริษัทดําเนินธุรกิจในประเทศไทย  บริษัทให้ความสําคญัอย่างย่ิงต่อการพฒันาธุรกิจสู่ความยัง่ยืน  และได้สืบสาน
นโยบายการดําเนินธุรกิจสู่ความยัง่ยืนจนได้กลายเป็นส่วนประกอบสําคญัอย่างหนึ่งในวฒันธรรมองค์กรของบริษัทท่ีทกุหน่วยงาน
ภายในองค์กรจะนําไปปรับใช้เป็นกลยุทธ์ในการปฏิบติัภารกิจอย่างเป็นระบบมากขึน้ ทัง้นี ้ก็เพ่ือสร้างความมัน่คงให้กับทัง้กับ
องค์กรและผู้ มีสว่นได้สว่นเสียของบริษัท 

การส่งเสริมและพฒันาบุคคลากร 

dtac Academy มุง่หน้าพฒันาศกัยภาพของพนกังานบริษัทด้วยหลกัสตูรท่ีหลากหลาย ซึง่ให้ทัง้ความรู้และความสนกุสนานในแบบ
ฉบบั Edutainment นอกจากหลกัสตูรในห้องเรียนแล้ว dtac Academy ยงัคงมีการติดตามผลด้วยการ Coaching ให้กบัผู้บริหาร
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และผู้จดัการสาขาของ dtac Hall เพ่ือให้เกิดการพฒันาสงูสดุ ทัง้นี ้ในปี 2556 dtac Academy ได้จดัการฝึกอบรมให้กบัพนกังาน
บริษัทและคูค้่าของบริษัทจํานวนกวา่ 5,500 คน ครอบคลมุเนือ้หา 1,200 หลกัสตูร ซึง่ประกอบด้วยหลกัสตูรภาวะผู้ นํา ความรู้ทัว่ไป
และความรู้เฉพาะทางของธรุกิจโทรคมนาคม เทคโนโลยี การขาย การบริการ การตลาด เป็นต้น 

นอกเหนือจากนัน้ เพ่ือตอกยํา้ความมุ่งมัน่ของบริษัทในการให้ความสําคญักบัการพฒันาบคุลากรของบริษัท บริษัทได้เปิดศนูย์การ
เรียนรู้ใหม ่ซึง่สามารถรองรับผู้ เข้าอบรมได้มากกวา่ 400 ท่ีนัง่ ภายใน dtac House อาคารจามจรีุสแควร์อีกด้วย 

การบริหารจดัการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Sustainability) 

บริษัทได้จดัให้มีหน่วยงานด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการทํางาน (HSSE) ในการดแูลผู้จดัหาสินค้า
และ/หรือบริการ (supplier) ทกุระดบัเพ่ือให้รับทราบและลงนามตามข้อตกลงเก่ียวกบัความรับผิดชอบในการปฏิบติัตามหลกัปฏิบติั
ทางธรุกิจ (Agreement on Responsible Business Conduct) พร้อมทัง้ให้ปฏิบติัตามหลกัปฏิบติัของผู้จดัหาสินค้าและ/หรือบริการ 
ซึ่งประกอบด้วยกันทัง้หมด 6 ข้อได้แก่ ความสมัพนัธ์กบักฎหมายภายในประเทศ สิทธิมนษุยชน มาตรฐานแรงงาน สขุภาพและ
ความปลอดภยั สิ่งแวดล้อม และข้อห้ามในการปฏิบติัทางธรุกิจ ซึง่ในปี 2556 ได้ดําเนินการลงนามไปแล้วทัง้สิน้ 861 ราย 

และเพ่ือให้มัน่ใจว่าผู้จดัหาสินค้าและ/หรือบริการ ได้ปฏิบติังานสอดคล้องกบัข้อตกลงเก่ียวกบัความรับผิดชอบในการปฏิบติัตาม
หลกัปฏิบติัทางธุรกิจ บริษัทได้จัดให้มีนโยบายการตรวจสอบผู้ จัดหาสินค้าและ/หรือบริการ โดยการเข้าไปตรวจสอบยังสถานท่ี
ปฏิบติังานของผู้จดัหาสินค้าและ/หรือบริการ ในด้านการจดัการมาตรฐานแรงงาน ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อม
ในการทํางาน ตามหลกัปฏิบติัของผู้จดัหาสินค้าและ/หรือบริการ (Supplier Conduct Principles) ซึ่งในปี 2556 ได้ดําเนินการ
ตรวจสอบไปทัง้สิน้ 163 ราย 

นอกจากนี ้บริษัทได้มีการจัดอบรมให้กับผู้ จัดหาสินค้าและ/หรือบริการ ในเร่ืองหลกัปฏิบติัทางธุรกิจและความปลอดภยัในการ
ทํางานผ่านโปรแกรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง (HSSE Virtual Learning Program) ณ อาคารสํานกังานใหญ่ ซึง่มีพนกังานของผู้จดัหา
สินค้าและ/หรือบริการ เข้าร่วมอบรมจํานวน 439 คนในปี 2556 โดยมีแผนจะดําเนินการอบรมตอ่ในปี 2557 ให้ครอบคลมุถึงผู้จดัหา
สินค้าและ/หรือบริการในทกุประเภทธรุกิจ  

เพ่ือท่ีจะสามารถดําเนินการกํากบัดแูลผู้จดัหาสินค้าและ/หรือบริการ ให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท บริษัทจะดําเนินการปรับปรุง
และพฒันาระบบการควบคมุการปฏิบติังานของผู้จดัหาสินค้าและ/หรือบริการ อย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้ครอบคลมุผู้จดัหาสินค้าและ/
หรือบริการในทกุระดบั 

การส่งเสริมความปลอดภยั อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทาํงาน 

บริษัทได้จดัให้มีหน่วยงานด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการทํางาน (HSSE) เพ่ือกําหนดนโยบายและ
หลกัในการปฏิบติัเก่ียวกบัเร่ืองสขุภาพ สวสัดิภาพ ความปลอดภยั และสิ่งแวดล้อม โดยกําหนดและส่งเสริมให้มีการดแูลและรักษา
สขุภาพอนามยัท่ีดี และจดัให้มีสภาพแวดล้อมในการทํางานท่ีปลอดภยั ซึ่งรวมถึงควบคมุภยนัตราย และดําเนินการท่ีจําเป็นเพ่ือ
ป้องกนัมิให้เกิดอบุติัเหตแุละโรคภยัจากการทํางาน ให้กบัพนกังานทกุคนตามมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในนานาประเทศ โดยมี
อตัราความถ่ีการเกิดอบุติัเหตถุึงขัน้หยดุงาน (Loss-Time Injury Frequency Rate) มีค่าเท่ากบั 0.08 เม่ือเทียบกบั 1,000,000 
ชัว่โมงการทํางาน 

อนึ่ง บริษัทได้จดัให้มีการจดัทําแผนการจดัทําระบบการจดัการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภยั ISO14001 & OHSAS18001 
โดยมีแผนการขอรับรองระบบตามมาตรฐานสากลในปี 2557 อีกทัง้จดัให้มีการอบรมด้านความปลอดภยัและสภาพแวดล้อมในการ
ทํางาน (HSSE Workshop) และส่งเสริมวฒันธรรมความปลอดภยัและสภาพแวดล้อมในการทํางานในองค์กรผ่านโปรแกรมการ
เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านทางส่ืออิเลคทรอนิค (HSSE Virtual Learning Program) ให้แก่พนกังานทกุคน ทัง้นี ้เพ่ือสร้างจิตสํานึกและ
หลักในการปฏิบัติในเร่ืองดังกล่าว รวมทัง้มีการแต่งตัง้คณะกรรมการความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน ซึ่ง
ประกอบด้วยตวัแทนของพนกังานและผู้บริหารเข้าทํางานร่วมกัน โดยทําหน้าท่ีรายงานและเสนอแนวทางการแก้ไขและปรับปรุง
สภาพแวดล้อมในการทํางานให้ปลอดภยั และส่งเสริมและสนบัสนนุกิจกรรมด้านความปลอดภยัในการทํางาน โดยมีการประชุม
ร่วมกนัเป็นประจําทกุเดือน 
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บริษัทจดัให้มีการตรวจวดัและประเมินสภาพแวดล้อมในการทํางานประจําปี 2556 เช่น แสงสว่าง เสียง คณุภาพอากาศท่ีอาคาร
สํานกังานใหญ่และศนูย์บริการลกูค้าทางโทรศพัท์ (Call Center) สาขาต่าง ๆ เพ่ือเป็นการเฝ้าระวงัการเกิดอนัตรายต่อสขุภาพของ
พนักงาน หากพบว่าผลการตรวจประเมินมีเกณฑ์เกินมาตรฐานความปลอดภยัในการทํางานตามท่ีกฎหมายกําหนดท่ีจะทําให้
เกิดผลกระทบต่อสขุภาพของพนกังาน บริษัทจดัให้มีมาตรการควบคมุและป้องกนัอนัตราย การเฝ้าระวงัอนัตรายและโรคจากการ
ทํางานท่ีอาจเกิดขึน้กบัพนกังานอย่างมีประสิทธิภาพ 

10.4 การดาํเนนธุรกจิควบคู่กับความรับผดิชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

นโยบายด้านกิจกรรมเพ่ือสงัคม (Corporate Responsibility) ของบริษัทพฒันาขึน้เพ่ือให้สอดคล้องกบักลยทุธ์ทางธุรกิจ โดยมี 3 
แนวทางหลกัในการทํากิจกรรมเพ่ือสงัคมในแบบฉบบัของบริษัท ได้แก่ 

 “Enable”  หมายถึงการพฒันากิจกรรมโดยนําเทคโนโลยีการสื่อสารมาประยุกต์ใช้ในการพฒันาคณุภาพชีวิตของกลุ่มคน 
ตา่ง ๆ ในสงัคม 

 “Safe”  สง่เสริมความปลอดภยัของการให้บริการด้านการสื่อสารโทรคมนาคม ตลอดจนเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวิตให้แก่
ผู้ มีสว่นได้สว่นเสียตา่ง ๆ ทัง้ลกูค้า พนกังาน ชมุชน สงัคม 

 “Climate and Environment”  ทําธรุกิจด้วยความหว่งใย ใสใ่จในการลดผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อม 

ในปี 2556 ท่ีผ่านมา บริษัทยงัได้เน้นแนวนโยบายเพ่ิมเติมในเร่ืองการมีส่วนร่วมของพนกังาน (Employee Engagement) เป็น
นโยบายเชิงรุกท่ีสร้างสรรค์ขึน้เพ่ือให้พนกังานบริษัททัว่ทัง้องค์กรเกือบ 5,000 คนได้มีโอกาสในการทํากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อ
สงัคมในหลากหลายรูปแบบ แนวคิดดงักล่าวถูกขบัเคลื่อนภายใต้โครงการ “100,000 ชัว่โมง ร่วมกันทําดี” ซึ่งประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหารและคณะกรรมการบริษัทได้ให้การสนบัสนนุอย่างเต็มท่ีโดยได้อนมุติัวนัลาพิเศษเพ่ิมเติมเพ่ือส่งเสริมให้พนกังานบริษัทได้
ออกไปทํากิจกรรมอาสา โดยใช้วันลาพิเศษท่ีให้เพ่ิมเติมจากวันลาตามปกติท่ีบริษัทมีให้อีกหนึ่งวันคร่ึง หรือ12 ชั่วโมงทํางาน 
นอกจากนี ้ในกรณีท่ีบ้านเมืองหรือชมุชนใดเกิดภยัพิบติัใดๆ ขึน้มา บริษัทยงัได้จดัให้มีกิจกรรมเพ่ือบรรเทาทกุข์ผู้ประสบภยัในกรณี
เร่งดว่นด้วย 

ทัง้นี ้นโยบายด้านกิจกรรมเพ่ือสงัคมของบริษัทไม่เพียงแต่ได้ถกูพฒันาขึน้ให้สอดคล้องกบักลยทุธ์และวิสยัทศัน์ของบริษัทเท่านัน้ 
แต่ยงัเพ่ือให้เหมาะสมกับความต้องการและแนวทางการพฒันาประเทศด้วย การดําเนินรอยตามแนวทางพระราชดําริเศรษฐกิจ
พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัฯ เพ่ือการพฒันาท่ียัง่ยืน พร้อมกนันัน้ บริษัทยงัมีกิจกรรมด้านการส่งเสริมคณุภาพชีวิต
เดก็และเยาวชนอย่างตอ่เน่ือง ด้วยความเช่ือมัน่วา่อนาคตของเยาวชนคืออนาคตของชาติ ทําให้ก่อเกิดกิจกรรมที่หลากหลายตลอด
ทัง้ปี 

Enable : เทคโนโลยกีารส่ือสารเพื่อการพฒันาสังคมไทยอย่างยั่งยนื 

บริการ *1515 ครอบครวัผูกพนั 

บริการ *1515 ครอบครัวผกูพนั คือความร่วมมือของบริษัท องค์การยนิูเซฟ ประเทศไทย และกรมอนามยั กระทรวงสาธารณสขุ ท่ีได้
นําความเช่ียวชาญของแตล่ะองค์กรมาพฒันาบริการด้านสขุภาพแมแ่ลเดก็ โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือให้เด็กไทยเติบโตอย่างมีคณุภาพ
ทัง้ร่างกายและจิตใจ 

บริการ *1515 ครอบครัวผกูพนั จะให้ข้อมลูและคําแนะนําท่ีเป็นประโยชน์ในการดแูลครรภ์ตลอดระยะเวลา 9 เดือนและการเลีย้งดู
ลกูน้อยตัง้แต่หลงัคลอดจนครบ 2 ปี โดยให้บริการข้อมลูข่าวสารด้านสขุภาพผ่านระบบ SMS ท่ีครอบคลมุเนือ้หาข้อมลูเก่ียวกบั
สขุภาพแม่และเด็ก รวมถึงการพฒันาการของเด็กตัง้แต่ปฐมวยั และความรู้ท่ีจําเป็นโดยจะส่งข้อมลูผ่าน SMS ไปยงัผู้ ท่ีได้สมคัรไว้ 
โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในการรับ SMS ทัง้ผู้ ใช้บริการของบริษัทและเครือข่ายอ่ืน ในการดําเนินการโครงการนี ้บริษัทมุ่งเน้นการใช้
เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต โดยเฉพาะอย่างย่ิงแก่กลุ่มสตรีและเด็กในพืน้ท่ีห่างไกล ซึ่งแนวคิดนีเ้กิดขึน้จาก
เจตนารมณ์ของทัง้ 3 องค์กร ท่ีต้องการมอบ “ก้าวแรก” ท่ีดีท่ีสดุให้กบัเดก็ไทย 
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ร่วมพฒันาปรบัปรุงระบบ Call Center ของโรงพยาบาลเด็ก 

โรงพยาบาลเด็กหรือสถาบนัสขุภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีนบัเป็นโรงพยาบาลแห่งเดียวในประเทศไทยท่ีให้บริการคําปรึกษาด้าน
สขุภาพแมแ่ละเดก็ฟรีแก่บคุคลทัว่ไป ซึง่บริษัทเล็งเห็นถึงความสําคญัของการให้บริการคําปรึกษาด้านสขุภาพเด็ก โดยเฉพาะอย่าง
ย่ิงในยามฉกุเฉิน อีกทัง้ยงัสามารถช่วยลดปริมาณคนไข้ท่ีต้องเดินทางมาโรงพยาบาลในกรณีท่ีเจ็บป่วยเพียงเล็กน้อย บริษัทจึงได้
ร่วมโรงพยาบาลเดก็ปรับปรุงพฒันาระบบ Call Center ของโรงพยาบาลเพ่ือสร้างมาตรฐานในการใช้บริการให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึน้
ให้แก่ผู้ ใช้บริการ รวมถึงการวางระบบเพ่ือรองรับการขยายบริการในอนาคต โดยบริษัทได้สนบัสนนุค่าใช้จ่ายในการวางระบบ IIVR 
System & Voice Logger + IP-6010 Gateway และ PABX Mitel รวมถึงการออกแบบและให้คําปรึกษาด้านเทคนิคตา่ง ๆ และการ
ดําเนินการติดตัง้จนสามารถเปิดใช้งานได้ 

โครงการ “1 ลา้นชัว่โมงเพือ่เด็กไทย Internet for All” 

ด้วยความตระหนกัถึงความสําคญัของการศกึษาของเยาวชนและเช่ือมัน่วา่การรับรู้ข้อมลูขา่วสารและโอกาสตา่ง ๆ ท่ีเทา่เทียมกนัใน
ด้านการศกึษาจะทําให้เดก็ไทยไมว่า่จะอยู่พืน้ท่ีใดในประเทศก็จะสามารถพฒันาตนเองได้ เป็นการสร้างปัญญาให้กบัเด็กไทยอย่าง
ยัง่ยืนในระยะยาวและเป็นการปลกูฝังการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

“1 ล้านชัว่โมงเพ่ือเด็กไทย - Internet For All” จึงมีวตัถปุระสงค์หลกัเพ่ือให้คนไทยทกุคนสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ ภายใน 3 ปี 
ไม่ว่าจะเป็นนกัเรียน นกัศกึษา คนทํางาน หรือกลุ่มอาชีพไหน เพ่ือการรับรู้ข้อมลูข่าวสารและโอกาสต่าง ๆ ท่ีเท่าเทียมกนั และช่วย
เสริมคณุภาพชีวิตท่ีดีขึน้ในที่สดุ ด้วยความครอบคลมุของสญัญาณคณุภาพ dtac TriNet ซึง่เป็นโครงข่ายอจัฉริยะหนึ่งเดียวของ
ประเทศไทยท่ีมีคลื่นความถ่ีมากท่ีสดุบนแบนด์วิธท่ีกว้างท่ีสดุ 

ภารกิจหลกัของโครงการ “1 ล้านชัว่โมงเพ่ือเด็กไทย - Internet For All” คือการมอบอินเทอร์เน็ตฟรีผ่านเครือข่ายคณุภาพ dtac 
TriNet ให้กบัโรงเรียนจํานวน 200 แห่งทัว่ประเทศเป็นเวลา 1 ปี รวมแล้วเป็นหนึ่งล้านชัว่โมงอินเทอร์เน็ตฟรีท่ีบริษัทมอบให้เพ่ือ
ขยายโอกาสทางการศึกษาผ่านอินเทอร์เน็ตทัว่ประเทศโดยบริษัทได้ร่วมมือกับสํานกัเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน สํานกังาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (สทร. สพฐ) ตลอดจนได้เปิดโอกาสให้พนกังานและลกูค้าร่วมคดัเลือกโรงเรียนเพ่ือพิจารณาเข้า
ร่วมโครงการ 

ทัง้นี ้ในปี 2556 นี ้โครงการยงัมุ่งหวงัท่ีจะทําความดีเพ่ือเฉลิมพระเกียรต์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัฯ เน่ืองในวโรกาสทรงมี
พระชนมายคุรบรอบ 86 พรรษา ในปีนี ้บริษัทจงึได้ดําเนินการติดตัง้อินเทอร์เน็ตฟรีให้กบัโรงเรียนทัว่ประเทศครบ 86 โรงเรียน พร้อม
ทัง้ได้มีการจัดกิจกรรมนําพนักงานจิตอาสาเดินทางลงพืน้ท่ีโรงเรียนทั่วประเทศเพ่ือจัดกิจกรรมอบรมการใช้อินเทอร์เน็ตอย่าง
รับผิดชอบและปลอดภยัควบคู่กันไปด้วย บริษัทเช่ือมัน่ว่ากิจกรรมนีจ้ะเป็นอีกก้าวหนึ่งท่ีช่วยพฒันาและเสริมสร้างศกัยภาพของ
เดก็ไทยด้วยการเข้าถึงแหลง่ข้อมลูข่าวสารซึง่จะเป็นการช่วยยกระดบัมาตรฐานการศกึษาของบคุลากรครูและเด็กไทยทัว่ประเทศไป
พร้อม ๆ กนั และคาดวา่จะสามารถสง่มอบอินเทอร์เน็ตฟรีให้โรงเรียนตา่ง ๆ แล้วเสร็จได้ครบทัง้ 200 โรงเรียนในกลางปี 2557 

โครงการ dtac Free WiFi 

ตัง้แต่ปลายปี 2555 เป็นต้นมา บริษัทโดยความร่วมมือกบักระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้นําร่องเปิดตวัโครงการ 
dtac Free WiFi ขึน้ท่ีโรงเรียนวดัหนามแดง อําเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ ด้วยการติดตัง้ dtac WiFi ครอบคลมุพืน้ท่ีต่าง ๆ 
ทัว่โรงเรียน ทําให้ครูและนกัเรียนสามารถใช้บริการ dtac Free Wifi ได้พร้อม ๆ กนั เป็นจํานวนครัง้ละกว่า 150 จดุ เป็นการเสริม
ความพร้อมให้นกัเรียนมีโอกาสเรียนรู้ผ่านอปุกรณ์การสื่อสารอย่างเตม็ประสิทธิภาพ โครงการนีเ้ป็นต้นแบบท่ีบริษัทสนบัสนนุบริการ 
free WiFi ตามนโยบาย Smart Thailand และนโยบายฟรีแทบ็เลต็ของรัฐบาล 

และในปี 2556 ได้มีการขยายขอบข่ายการให้บริการไปยงัโรงพยาบาลของรัฐ ด้วยบริษัทเล็งเห็นถึงความจําเป็นและความต้องการ
ในการเข้าถึงบริการสื่อสารของประชาชนท่ีเข้ารับบริการจากโรงพยาบาลต่าง ๆ ตลอดปี 2556 นี ้บริษัทได้เร่ิมเปิดให้บริการ free 
WiFi ในโรงพยาบาลและสถานพยาบาลสาธารณสขุในกรุงเทพมหานครแล้วจํานวน 8 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาล
พระมงกฎุ โรงพยาบาลสงฆ์ โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลทหารผ่านศกึ สถาบนัโรคผิวหนงั และ
สภากาชาดไทย 
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โครงการ *1677 ทางด่วนข้อมูลการเกษตรและแอพพลิเคชัน่ “Farmer Info” 

ในปี 2556 บริษัทได้เปิดตวัแอพพลิเคชัน่ “Farmer Info” เพ่ือตอบสนองวิสยัทศัน์ Internet for All ท่ีเดินหน้ามุ่งสร้างโอกาสให้คน
ไทยได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยีการสื่อสารท่ีก้าวหน้าและมีคณุภาพอย่างเท่าเทียมกนั แอพพลิเคชัน่ “Farmer Info” คือการต่อ
ยอดจากบริการ SMS *1677 บริการทางด่วนข้อมลูการเกษตร ซึง่ปัจจบุนัมีสมาชิกกว่า 250,000 ราย นอกจากการส่งข้อมลูความรู้
ผ่าน SMS แล้ว ยงัมีเจ้าหน้าท่ีให้คําปรึกษาในเร่ืองการผลิต จัดกิจกรรมอบรม และรับรองมาตรฐานผลิตภณัฑ์ รวมถึงการจัด
ประกวดเครือข่ายเกษตรกรสํานึกรักบ้านเกิด เพ่ือส่งเสริมให้เกษตรกรไทยมีความสามารถในการลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ และผลิต
สินค้าเกษตรท่ีปลอดภยัสําหรับผู้บริโภค 

สําหรับแอพพลิเคชัน่ Farmer Info นัน้ พฒันาขึน้สําหรับเกษตรกร ซึง่เป็นกลุม่อาชีพหลกัของคนไทยท่ีบริษัทให้ความสําคญัมาอย่าง
ต่อเน่ือง โดยได้นําเอาจดุเด่น คือ ความแข็งแกร่งด้านเทคโนโลยีการสื่อสารของบริษัท มาผนวกกับองค์ความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
เกษตรกรที่ได้รับจากมลูนิธิร่วมด้วยช่วยกนัสํานึกรักบ้านเกิด และการสื่อสารจากสถานีวิทยรุ่วมด้วยช่วยกนั พนัธมิตรยาวนานของ
บริษัทสร้างให้เกิดแหลง่แลกเปลี่ยนความรู้ และการรับข้อมลูข่าวสารด้านการเกษตรท่ีดีท่ีสดุ ซึง่ลกูค้าของบริษัทสามารถดาวน์โหลด
และใช้งานได้ฟรี พร้อมกนันัน้ แอพพลิเคชัน่ Farmer Info ยงัเป็นคลงัความรู้ท่ีได้รวบรวมมาจากเครือข่ายเกษตรกรระดบัภมิูปัญญา
ทัว่ประเทศ โดยได้มีการทําวิจยั สํารวจ และประมวลผลข้อมลูท่ีเกษตรกรต้องการอย่างแท้จริง เพ่ือกําหนดเนือ้หาท่ีเป็นประโยชน์
สําหรับเกษตรกรและผู้ ประกอบการธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับภาคการเกษตร รวมทัง้ผู้ ท่ีสนใจความเคลื่อนไหวของราคาสินค้าทาง
การเกษตรแบบวนัต่อวนั บริษัทมีความมัน่ใจเป็นอย่างย่ิงว่า ด้วยเทคโนโลยี 3G กบัโครงข่าย dtac TriNet จะช่วยเพ่ิมโอกาสให้
เกษตรกรสามารถตรวจสอบและเปรียบเทียบราคาสินค้าได้ทกุวนัจากแหล่งรับซือ้ทัว่ประเทศ ก่อนนําไปขายเพ่ือให้ได้ราคาท่ีเป็น
ธรรม 

สําหรับปี 2557 นัน้ บริษัทวางแผนที่จะมุ่งเป็นศนูย์กลางในการเช่ือมโยงให้ผู้ ผลิต ตลาด และผู้บริโภคซือ้ขายกันผ่านพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) เพ่ือลดต้นทนุพร้อมเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต นําเทคโนโลยี 3G เข้ามาใช้ในระบบการตลาดและ
ระบบการเงินในชีวิตประจําวนั ขยายโอกาสของการนําเสนอและจําหน่ายสินค้าให้กบัผู้บริโภคโดยตรง ทัง้ในและต่างประเทศ โดย
สินค้าจะเข้าสูก่ระบวนการผลิตด้วยคณุภาพมาตรฐานสากล และเน้นผลิตภณัฑ์อินทรีย์ (Organic) เพ่ือเสริมศกัยภาพในการแข่งขนั
ของประเทศ สร้างมลูคา่เพ่ิมให้แก่สินค้าเกษตร ซึง่จะสง่ผลตอ่ผลิตภณัฑ์มวลรวมประชาชาติ (GNP) ในระยะยาว 

Safe : ส่งเสริมความปลอดภยัในชีวติให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ ทัง้ลูกค้า พนักงาน ชุมชน สังคม 

แอพพลิเคชัน่ ร่วมดว้ยช่วยกนั M Rescue by dtac  

บริษัทและร่วมด้วยช่วยกนั ร่วมกนัพฒันาแอพพลิเคชัน่ “ร่วมด้วยช่วยกนั” ภายใต้โครงการ m-Rescue by dtac ให้ลกูค้าสมาร์ท 
โฟนของบริษัทได้โหลดฟรี m-Rescue by dtac เกิดจากการรวมจดุแข็งของทัง้สององค์กร คือ ความเป็นผู้ นําในด้านเทคโนโลยี
สื่อสารไร้สายของบริษัทบวกกับประสบการณ์กว่า 16 ปีของร่วมด้วยช่วยกันกับการเป็นสื่อกลางประสานให้ความช่วยเหลือแก่
ประชาชนในกรุงเทพและปริมลฑล แอพพลิเคชัน่นีจ้ึงถือเป็นบริการเพ่ือสงัคมที่บริษัทและร่วมด้วยช่วยกนัตัง้ใจมอบแก่ลกูค้า ด้วย
ความตระหนกัถึงปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดขึน้ในสงัคมของคนเมืองปัจจบุนั ไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านการจราจร อาชญากรรม ท่ีนบัวนัจะ
ทวีความรุนแรงมากย่ิงขึน้ จงึเป็นท่ีมาของการจบัมือกบั ร่วมด้วยช่วยกนั ซึง่เป็นองค์กรท่ีมุ่งสร้างเครือข่ายความดีทัว่ประเทศ คิดค้น
แอพพลิเคชัน่ “ร่วมด้วยช่วยกนั” ดึงประโยชน์ของนวตักรรมใหม่มาใส่ไว้ในโทรศพัท์มือถือ เป็นการเพ่ิมช่องทางการสื่อสารให้กับ
ลูกค้าของบริษัทท่ีอาศยัอยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในการขอความช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ตลอดจนร่วมเป็น
เครือข่ายรายงานจราจรและแจ้งเหตกุารร์ตา่ง ๆ ให้เพ่ือนร่วมสงัคมได้รับทราบ 

นอกจากนัน้ยงัเป็นการสง่เสริมให้สงัคมไทยเป็นสงัคมท่ีมีนํา้ใจเอือ้เฟือ้เผ่ือแผ่ ช่วยเหลือพึง่พาซึง่กนัและกนั โดยมีเครือข่ายเช่ือมโยง
ครอบคลมุหน่วยงานตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ไมว่า่จะเป็นด้านสาธารณปูโภค ด้านความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ด้าน
สิทธิมนษุยชน ด้านการศกึษาและสาธารณสขุ กรณีเกิดเหตฉุกุเฉิน อบุติัเหต ุอบุติัภยั ลกูค้าสมาร์ทโฟนของบริษัท ซึง่มีแอพพลิเคชัน่ 
“ร่วมด้วยช่วยกนั” จะสามารถแจ้งให้ศนูย์รับเร่ือง 1677 ทราบได้ด้วยการกดเพียงปุ่ มเดียว โดยศนูย์ฯ จะประสานงานกบัหน่วยงาน
ภาครัฐท่ีเก่ียวข้องเข้าตรวจสอบ ตลอดจนประสานกับหน่วยกู้ ชีพ-กู้ภยั อาสาสมคัร เพ่ือการช่วยเหลือและเข้าระงับเหตไุด้อย่าง
ทนัทว่งที  
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Climate and Environment : โครงการด้านสิ่งแวดล้อม 

‘‘ดีแทค ป่ันปันรกั เพือ่นอ้งและส่ิงแวดลอ้ม” 

โครงการ ‘‘ดีแทค ป่ันปันรัก เพ่ือน้องและสิ่งแวดล้อม ปี 5” คือการรณรงค์เพ่ือรักษาสิ่งแวดล้อมและลดมลภาวะทางอากาศด้วยการ
จดักิจกรรมให้ประชาชนร่วมกนัลดใช้รถยนต์และจกัรยานยนต์ โดยให้หนัมาใช้จกัรยานในการเดินทางมากขึน้เพ่ือลดการใช้นํา้มนั
เชือ้เพลิง อีกทัง้ยังมีส่วนช่วยให้สขุภาพแข็งแรงขึน้ กิจกรรมหลกัของการรณรงค์ คือการเชิญชวนนกัป่ันมาร่วมแรงร่วมใจกันป่ัน
จกัรยานกบัโครงการ และแปรจํานวนระยะทางท่ีทกุคนร่วมกนัป่ันเป็นเงินสมทบทนุจดัหาจกัรยานใหมใ่ห้น้อง ๆ ในชนบททัว่ประเทศ 
โดยทกุ ๆ 1 กิโลเมตรท่ีสะสมได บริษัทจะบริจาคเงิน 10 บาทเพ่ือเป็นทนุในการซือ้จกัรยาน  

ในปี 2556 บริษัทได้จดักิจกรรม “ดีแทค ป่ันปันรัก เพ่ือน้องและสิ่งแวดล้อม” รวมทัง้หมด 5 ครัง้ ใน 5 จงัหวดั โดยเร่ิมจากจงัหวดั
เชียงราย จงัหวดัตรัง จงัหวดัชลบรีุ จงัหวดันครราชสีมา และกรุงเทพมหานคร ตามลําดบั ซึง่ทกุแหง่ประสบผลสําเร็จอย่างดีย่ิง ได้รับ
ความสนใจจากนกัป่ันและประชาชนทัว่ประเทศในการเข้าร่วมงานเป็นจํานวนมาก กิจกรรมสดุท้ายท่ีจดัขึน้ท่ีกรุงเทพโดยมีจดุเร่ิมต้น
ท่ีลานคนเมือง หน้าศาลาวา่การกรุงเทพมหานคร ซึง่มีนกัป่ันให้ความสนใจเข้าร่วมกวา่ 5,000 คน  

นบัตัง้แตเ่ร่ิมกิจกรรมในปี 2552 จนถึงปัจจบุนั มีนกัป่ันเข้าร่วมโครงการทัง้หมดจํานวน 27,300 คน และบริษัทได้มอบจกัรยานให้แก่
เดก็ ๆ ทัว่ประเทศไปแล้วกวา่ 3,500 คนั 

โครงการ Green little Heroes 

โครงการณรงค์ภายในองค์กรของบริษัทท่ีจดัขึน้เพ่ือสร้างความตระหนกัในเร่ืองการลดใช้พลงังานและรักษาสิ่งแวดล้อมแก่พนกังาน 
พร้อมกบัเชิญชวนเพ่ือนพนกังานทกุคนให้ร่วมมือร่วมใจกนัประหยดัไฟ ประหยดันํา้ ประหยดักระดาษเพ่ืออนาคตของโลกของบริษัท 

Green little Heroes คือโครงการท่ีสร้างสรรค์ขึน้จากความร่วมมือของหน่วยงานและพนกังานบริษัทท่ีมีเจตนารมณ์ร่วมกนัในการ
ทําสร้างความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ชีวิตประจําวันอย่างมีสํานึกรับผิดชอบเพ่ือลด
ผลกระทบดงักลา่ว เช่น การปิดเคร่ืองใช้สํานกังาน ปิดไฟเม่ือไมใ่ช้ ใช้นํา้แตพ่อดี สัง่งานพิมพ์เทา่ท่ีจําเป็น นํากระดาษหน้าท่ีเหลือมา
ใช้ใหม่ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสิ่งแวดล้อมในระยะยาว โดยในปี 2556 เราสามารถประหยัดพลังงานให้กับบริษัทคิดเป็น 
1,012,093 ยนิูต 

โครงการ แบตเตอร่ีมีพิษ...คิดก่อนท้ิง (Mobile Battery for Life) 

โครงการ แบตเตอร่ีมีพิษ...คิดก่อนทิง้ (Mobile Battery for Life) คือการแสดงความรับผิดชอบต่อการกําจดัขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่าง
ถูกวิธีและปลอดภยัต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการรณรงค์ให้ประชาชนนําแบตเตอร่ีและขยะอิเล็กทรอนิกส์ไปทิง้ยังกล่องรับทิง้ท่ีบริษัท
จดัทําขึน้ เพ่ือนําไปกําจดัอย่างถกูวิธี โดยดําเนินกิจกรรมอย่างต่อเน่ืองตลอดปี ในปี 2555 ได้รุกขยายความร่วมมืออย่างรวดเร็วไป
ยงัองค์กรต่าง ๆ ท่ีมีเจตนารมณ์ร่วมกนั โดยสามารถเพ่ิมจดุรองรับการทิง้แบตเตอรร่ีและอปุกรณ์เสริมโทรศพัท์มือถือท่ีเสื่อมสภาพ
แล้วได้ถึง 250 แห่งทัว่ประเทศ ซึ่งลูกค้าและผู้บริโภคสามารถทิง้แบตเตอร่ีมือถือเก่าได้ อาทิเช่น สํานกังานบริการลกูค้าดีแทค 
ห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตสั บิ๊กซี และศนูย์เลอโนโว ร้านฮาร์ดแวร์เฮาส์ โรงกลัน่นํา้มนับางจาก สขุมุวิท 64 สํานกังานใหญ่ SCG 
มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศนูย์การค้าอยุธยาพาร์ครังสิตและสถานีวิทยรุ่วมด้วยช่วยกันทกุแห่ง โดย
อปุกรณ์ท่ีรวบรวมได้ทัง้หมด บริษัทจะนําส่งไปรีไซเคิลและกําจดัอย่างถกูวิธีตามกระบวนการและมาตรฐานสิ่งแวดล้อม นบัตัง้แต่
เร่ิมโครงการในปี 2551-2556 สามารถเก็บรวบรวมแบตเตอร่ีและขยะอิเร็คโทนิคนําไปรีไซเคิลและกําจดัแล้วกวา่ 130,000 ชิน้ 

dtac E-Refill เพือ่ความเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 

เพ่ือเป็นการลดผลกระทบกบัสิ่งแวดล้อม บริษัทได้พฒันาช่องทางเติมเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือเพ่ิมความหลากหลายของช่องทาง
เติมเงิน จากเดิมท่ีมีบตัรเติมเงินเป็นช่องทางหลกั เช่น การเติมเงินผ่านคนขายแฮปปีอ้อนไลน์ ผ่านร้านสะดวกซือ้ ผ่าน ตู้  ATM ของ
ธนาคาร เคร่ืองเติมเงินอตัโนมติั และ e-service รวมทัง้ได้ลดขนาดของบตัรเติมเงินลงคร่ึงหนึ่งจากเดิม เพ่ือเป็นการใช้ทรัพยากร
เท่าท่ีจําเป็น ทัง้นี ้ในส่วนของสํานักงาน เอกสารรายงานท่ีเก่ียวข้องกับการเติมเงินได้เปลี่ยนรูปแบบรายงานเป็นระบบรายงาน
อิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไซต์ และการแจ้งข่าวสารถึงตวัแทนจําหน่ายคนขายแฮปปีอ้อนไลน์ใช้วิธีการแจ้งข่าวสารผ่านช่องทาง SMS 
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แทนการสง่จดหมายถึงตวัแทนจําหน่ายเพ่ือเป็นการลดการใช้กระดาษภายในสํานกังาน ปัจจบุนัมีลกูค้าระบบเติมเงินใช้บริการเติม
เงินผ่านช่องทางอิเลก็ทรอนิกส์จดัเป็นอนัดบั 1 คิดเป็นร้อะ 80 ของช่องทางเติมเงินทัง้หมด 

โครงการเพื่อสังคมอื่น ๆ 

โครงการ 100,000 ชัว่โมง ร่วมกนัทําดี 

ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา บริษัทมีเจตนารมณ์ในการดําเนินธรุกิจควบคูไ่ปกบัการทํางานเพ่ือสงัคมมาโดยตลอด และมุง่เน้นไปท่ีการ
สร้างรากฐานอนัมัน่คงของสงัคม ด้วยการพฒันาคณุภาพชีวิตและศกัยภาพของคนท่ีครบถ้วนด้วยคณุธรรม จริยธรรม เพ่ือจะทําให้
สงัคมไทยเติบโตอย่างยัง่ยืนในระยะยาว และการจะทํางานเพ่ือสงัคมได้อย่างมีประสิทธิภาพและยัง่ยืนนัน้ จําเป็นอย่างย่ิงท่ีต้องเร่ิม
จากภายในสู่ภายนอก พนกังานบริษัททัง้ห้าพนัคนจึงเป็นกลไกหลกัในการขบัเคลื่อนงานด้านสงัคมของบริษัทด้วยเหตนีุ ้บริษัทจึง
อทิุศวนัทํางานของพนกังานในลกัษณะ voluntary leave หนึ่งวนัคร่ึงต่อปี ภายใต้โครงการ “100,000 ชัว่โมง ร่วมกนัทําดี” เพ่ือเปิด
โอกาสให้เพ่ือนพนกังานได้ออกไปอาสาทําความดีให้กับสงัคม และชุมชน อย่างเต็มกําลงั ซึ่งในปี 2556 พนกังานบริษัทมีชัว่โมง
ความดีรวมกวา่ 110,000 ชัว่โมง  

การทําความดีตอ่เพ่ือนร่วมสงัคม ตอ่ชมุชน ถึงแม้เราจะทําไม่ได้ทกุเร่ือง ไม่สามารถแก้ทกุปัญหาของสงัคมได้ แต่หากเราช่วยกนัทํา
ดีในทกุ ๆ วนัของเราแล้ว บริษัทมัน่ใจว่ามนัจะส่งผลอย่างใหญ่หลวงต่อประเทศและสงัคมของเรา และนําพาบริษัทไปสู่องค์กรแห่ง
ความดีท่ีเป็นท่ียอมรับและจดจําของลกูค้า ผู้ ถือหุ้นและประชาชนคนไทย 

โครงการเพือ่พฒันาคณุภาพชีวิตเด็กและเยาวชน 

โครงการ “ทําดีด้วยใจเพ่ือความสขุ และรอยยิม้ของเด็กไทยปีท่ี 5 จดัขึน้เพ่ือพฒันาคณุภาพชีวิตเด็กและเยาวชนไทยถวายเป็นพระ
ราชกศุล เน่ืองในปีฉลองพระชนมายคุรบ 86 พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัฯ โดยบริษัทได้ร่วมมือกบัมลูนิธิ Operation 
Smile และกลุ่มเยาวชน Kids Action for Kids จากประเทศนอร์เวย์จดักิจกรรมร่วมกนัเป็นปีท่ี 6 โดยกลุ่มเยาวชน Kids Action for 
Kids ได้ทํากิจกรรมหลากหลายอย่างในโรงเรียนประเทศนอร์เวย์ท่ีจะหารายได้มอบเป็นคา่ใช้จ่ายในการผ่าตดัน้อง ๆ ท่ีมีความพิการ
ทางใบหน้า และเป็นโรคปากแหว่งเพดานโหว่ โดยความร่วมมือตลอดปี 2556 นี ้บริษัทสามารถระดมทนุให้ความช่วยเหลือ น้องๆ 
ได้ถึง 120 คน รวม 6 ปีท่ีผ่านมา สามารถผ่าตดัเปล่ียนใบหน้า พร้อมกบัเปลี่ยนชีวิตของเดก็ไทยได้แล้วถึง 504 ราย 

กิจกรรมบรรเทาทกุข์ผูป้ระสบภยั 

ทุกครัง้ท่ีเกิดภาวะอุทกภยัในหลายพืน้ท่ีของประเทศ หรือเม่ือเกิดภัยพิบัติต่อเพ่ือมนุษย์ บริษัทไม่เคยน่ิงเฉย และจะมีส่วนร่วม
ช่วยเหลือบรรเทาทกุข์ผู้ประสบภยัในหลากหลายรูปแบบ ทัง้การระดมทนุเพ่ือให้การช่วยเหลือฉกุเฉิน และจดัสิ่งของให้พนกังานท่ีอยู่
ตามพืน้ท่ีตา่ง ๆ ได้ทํากิจกรรมจิตอาสานําสิ่งของเคร่ืองใช้ท่ีจําเป็นไปบริจาคให้ผู้ประสบภยั 

ภายใต้ความศรัทธาและเช่ือมัน่ในการทําความดี บริษัทผนึกกําลงักบัหลากหลายหน่วยงานในการจดักิจกรรม การหารายได้สําหรับ
สนบัสนนุองค์กรการกศุล ส่งเสริมจิตอาสาของพนกังาน ควบคู่ไปกบัการร่วมหาแนวทางการพฒันาสู่ความยัง่ยืนเพ่ือตนเอง ชมุชน 
ประเทศชาติ เทา่ท่ีสามารถกระทําได้ 
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11 การควบคุมภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง 

11.1 การควบคุมภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง 

ระบบการควบคมุภายในของบริษัทเป็นกระบวนการท่ีกํากบัดแูลโดยคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร เพ่ือให้มัน่ใจว่าบริษัทได้
บรรลวุตัถปุระสงค์ดงัตอ่ไปนี ้

– การดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

– การรับรองความน่าเช่ือถือของรายงานทางการเงิน และ 

– การปฏิบติัตามนโยบายการกํากบัดแูลกิจการของบริษัท กฎหมาย และกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 

กระบวนการดงักล่าวกําหนดขึน้เพ่ือช่วยให้บริษัทบรรลเุป้าหมายท่ีกําหนดไว้ และช่วยลดความเส่ียงจากการเกิดเหตกุารณ์ท่ีไม่ได้
คาดหวงั โดยช่วยกําหนดทิศทาง ควบคมุดแูล และวดัผลการใช้ทรัพยากรของบริษัท รวมถึงการมีบทบาทท่ีสําคญัในการป้องกนัและ
ตรวจจบัการกระทําท่ีมิชอบ การดแูลรักษาทรัพย์สิน และการลดผลกระทบในทางลบท่ีอาจเกิดขึน้ 

ทัง้นี ้กระบวนการดงักล่าวสอดคล้องกับกรอบโครงสร้างการควบคมุภายในตามมาตรฐานสากลของ The Committee of 
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) และตามแนวทางของ Sarbanes Oxley Act (SOX) โดย
บริษัทได้ดําเนินการตามแนวทางของ Sarbanes Oxley Act มาตัง้แตปี่ 2549 เพ่ือผนวกรวมการควบคมุภายในเก่ียวกบัรายงานทาง
การเงินเข้ากบัการดําเนินงานทางธรุกิจของบริษัท   

ระบบการควบคมุภายในของบริษัทประกอบไปด้วย 5 สว่น โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

(1) การควบคมุภายในองค์กร 

บริษัทมีการจดัโครงสร้างองค์กรท่ีเอือ้อํานวยตอ่การบริหารงานของฝ่ายบริหารและการปฏิบติังานของพนกังานอย่างมีประสิทธิภาพ 
และมีการกําหนดเป้าหมายการดําเนินธรุกิจท่ีชดัเจนและเหมาะสม โดยคํานึงถึงความเป็นไปได้ของเป้าหมายท่ีกําหนด และจดัให้มี
การสื่อสารเป้าหมายดงักลา่วไปยงัพนกังานอย่างน้อยปีละหนึง่ครัง้ เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบติังานของพนกังาน 

บริษัทมีหลกัในการปฏิบติั “จริยธรรมองค์กร – ดีแทคธรรมาภิบาล” (Code of Conduct) ซึง่ครอบคลมุข้อกําหนดห้ามกรรมการ 
ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทปฏิบติัตนในลกัษณะท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัท แนวทางการปฏิบติัตอ่
ผู้ มีส่วนได้เสียต่าง ๆ ทัง้ภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงการปฏิบติัต่อพนกังาน ลกูค้า คู่ค้า คู่แข่ง และหน่วยงานราชการ 
สิ่งแวดล้อม ทรัพย์สิน การควบคมุภายใน บญัชี การรายงานและการเปิดเผยข้อมลู และการดําเนินการเก่ียวกบัข้อมลูและการ
ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล พนักงานสามารถปรึกษาหรือแจ้งเหตุการณ์ฝ่าฝืนหลักในการปฏิบัติต่อหัวหน้าผู้ แทนพนักงาน 
(Compliance Manager) โดยตรง ทัง้นี ้ การกําหนดนโยบายและจดัให้มีหลกัในการปฏิบติัดงักล่าวอยู่บนพืน้ฐานท่ีคํานึงถึงความ
เป็นธรรมตอ่ผู้ มีสว่นได้เสีย และเพ่ือประโยชน์ของบริษัทในระยะยาว 

บริษัทได้จดัตัง้หน่วยงานควบคมุภายใน (Internal Control Unit) เพ่ือกํากบัดแูลและสง่เสริมการควบคมุภายในในการจดัทํารายงาน
ทางการเงิน (Internal Control over Financial Reporting หรือ ICFR) และเพ่ือพฒันาและปรับใช้นโยบายและขัน้ตอนการกํากบั
ดแูลกิจการของบริษัท โดยหน่วยงานควบคมุภายในทําหน้าท่ีกํากบัดแูลและรายงานสถานะของการควบคมุภายในในการจดัทํา
รายงานทางการเงินต่อฝ่ายบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ําเสมอ ทัง้นี ้เพ่ือให้รายงานทางการ
เงินของบริษัทมีความถกูต้องและน่าเช่ือถือ  

นอกจากนี ้ บริษัทได้จดัให้มีหน่วยงานเพ่ือดแูลรับผิดชอบด้านอาชีวอนามยั ความปลอดภยั การรักษาความปลอดภยั และ
สิ่งแวดล้อม (Health, Safety, Security & Environment หรือ HSSE Unit) โดยได้ยึดแนวทางตามมาตรฐาน OHSA 18001 และ 
ISO 14001 เป็นกรอบในการปฏิบติังาน ทัง้นี ้ บริษัทคํานึงถึงความรับผิดชอบของบริษัทต่อส่วนรวมในการรักษาสิ่งแวดล้อม 
โดยเฉพาะการปลอ่ยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โดยบริษัทได้จดัทําแผนงานลดการปลอ่ยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และมีการตรวจสอบ
อย่างตอ่เน่ือง 
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(2) การประเมินความเส่ียง 

บริษัทได้จดัตัง้คณะกรรมการบริหารจดัการความเส่ียงในระดบับริหารซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดบัสงู เพ่ือพิจารณาสอบทาน 
กํากบัดแูลและบริหารจดัการความเสี่ยงของบริษัท บริษัทเช่ือว่าคณุภาพและประสิทธิภาพของการบริหารจดัการความเสี่ยงท่ีดี
สําคญัอย่างย่ิงต่อความสามารถในการรักษาเสถียรภาพการเติบโตและการสร้างผลกําไรของธุรกิจ ด้วยเหตนีุ ้ บริษัทจึงได้พฒันา
และเสริมสร้างความสามารถด้านการบริหารจดัการความเสี่ยงอย่างต่อเน่ือง โดยบริษัทได้ยึดหลกัการบริหารความเส่ียงตาม
มาตรฐาน AS/NZS 4360:2004 Risk Management ซึง่เป็นหนึ่งในมาตรฐานการบริหารความเส่ียงท่ีใช้กนัอย่างแพร่หลายและเป็น
ท่ียอมรับตามมาตรฐานสากล ครอบคลมุตัง้แตก่ารบริหารความเส่ียงในระดบักลยทุธ์จนถึงการบริหารความเส่ียงในระดบัปฏิบติัการ 
ทัง้นี ้ ผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการบริหารจดัการความเส่ียงภายใต้ขอบเขตงานของตน เพ่ือให้
แน่ใจวา่มีการดําเนินการจดัการความเส่ียงอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามแผนท่ีกําหนดไว้และความเส่ียงดงักล่าวอยู่ในระดบั
ท่ียอมรับได้ 

การบริหารความเส่ียงของบริษัทเป็นการประเมินปัจจยัในอนาคตและเป็นกระบวนการท่ีต่อเน่ือง โดยบริษัทได้วางกรอบการทํางาน
ในเร่ืองการบริหารจดัการความเส่ียง รวมทัง้ได้ทบทวนและปรับปรุงกรอบการทํางานดงักล่าวอย่างสม่ําเสมอ ซึง่รวมไปถึงโครงสร้าง
ในการกํากบัดแูล นโยบาย กระบวนการ และคูมื่อในการบริหารด้วยเช่นกนั อนึ่ง การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) อย่าง
เป็นระบบเป็นส่วนท่ีสําคญัอย่างย่ิงของกระบวนการวางแผนกลยทุธ์ (Strategic Planning Process) ของบริษัท โดยกระบวนการ
ประเมินความเส่ียงจะมีการระบคุวามเส่ียงท่ีสําคญั ประเมินความรุนแรงของความเสี่ยงทัง้ในแง่ของความเป็นไปได้ท่ีจะเกิดความ
เสี่ยงดงักล่าวและผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึน้ รวมไปถึงการกําหนดวิธีการเพ่ือลดความเสี่ยงต่าง ๆ ด้วย นอกจากนี ้ บริษัทยงัได้
กําหนดกระบวนการติดตามระดบัความเสี่ยง (Risk Monitoring) อย่างเป็นระบบ เพ่ือสงัเกตการณ์ความเปลี่ยนแปลงของระดบั
ความเส่ียง ความคืบหน้าของวิธีการเพ่ือลดความเส่ียง และความเส่ียงสําคญัท่ีอาจเกิดขึน้อย่างสม่ําเสมอ 

ฝ่ายบริหารจะได้รับรายงานความเส่ียงท่ีสําคญัอย่างสม่ําเสมอ ผ่านกระบวนการการรายงานความเสี่ยง (Risk Reporting) การ
รายงานความเสี่ยงดงักล่าวจะช่วยให้ฝ่ายบริหารสามารถตดัสินใจบนพืน้ฐานของการรับทราบถึงความเส่ียงนัน้ ๆ และตระหนกัถึง
และเข้าใจความเสี่ยงท่ีสําคญัอนัอาจเป็นอุปสรรคต่อเป้าหมายทางกลยุทธ์ของบริษัท รวมทัง้สามารถเพ่ิมโอกาสในการบรรลุ
เป้าหมายของบริษัทในระดบัความเส่ียงท่ียอมรับได้ โดยฝ่ายบริหารจะรายงานความเส่ียงท่ีสําคญัดงักล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท
ทกุไตรมาส 

(3) การควบคมุการปฏิบติังาน 

บริษัทมีการจดัทํานโยบายและระเบียบวิธีการปฏิบติังานสําหรับการบริหารจดัการในด้านต่าง ๆ รวมถึงการทําธุรกรรมด้านการเงิน 
การจดัซือ้จดัจ้าง และการบริหารทัว่ไป โดยบริษัทมีการกําหนดอํานาจหน้าท่ีและวงเงินอนมุติัของฝ่ายบริหารแต่ละระดบัไว้อย่าง
ชดัเจนและเหมาะสมตามนโยบายการมอบอํานาจ (Policy on Delegation of Authority) ซึง่ได้รับการอนมุติัจากคณะกรรมการ
บริษัท มีการแบง่แยกหน้าท่ีในการอนมุติัออกจากหน้าท่ีในการบนัทกึรายการบญัชีและข้อมลู และหน้าท่ีในการดแูลจดัเก็บทรัพย์สิน
ออกจากกนัเพ่ือเป็นการตรวจสอบซึง่กนัและกนั ทัง้นี ้ ในการทําธุรกรรมต่าง ๆ กบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ ท่ี
เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว บริษัทมีมาตรการที่รัดกมุในการติดตามดแูลเพ่ือให้มัน่ใจวา่การทําธรุกรรมนัน้ ๆ ดําเนินการตามระเบียบ
วิธีการปฏิบติังานและผ่านขัน้ตอนการอนมุติัท่ีกําหนด เพ่ือป้องกนัมิให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ โดยคํานึงถึงผลประโยชน์
สงูสดุของบริษัทเป็นสําคญั 

(4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมลู 

บริษัทให้ความสําคญัต่อระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมลู เพ่ือให้การสื่อสารข้อมลูเป็นไปอย่างถกูต้องและเพียงพอต่อการ
ตดัสินใจของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้น และผู้ ท่ีเก่ียวข้อง โดยบริษัทได้ใช้นโยบายบญัชีตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรอง
ทัว่ไปและเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท มีการจัดเก็บบญัชีและเอกสารประกอบการบนัทึกบญัชีอย่างเหมาะสมและสามารถ
ตรวจสอบได้ มีการจดัทําหนงัสือเชิญประชมุพร้อมเอกสารประกอบการประชมุ รวมทัง้รายงานการประชมุคณะกรรมการบริษัทและ
รายงานการประชุมผู้ ถือหุ้น เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและผู้ ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพ่ือพิจารณาก่อนการประชุมภายใน
ระยะเวลาท่ีเหมาะสมและตามที่กฎหมายกําหนด 
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(5) ระบบการติดตาม 

บริษัทมีกระบวนการท่ีชดัเจนในการติดตามระบบการควบคมุภายในและรายงานข้อผิดพลาดและจดุอ่อนในการควบคมุภายในที่
สําคญั พร้อมทัง้รายละเอียดในการดําเนินการแก้ไข ซึง่ฝ่ายบริหารจดัให้มีการติดตามอย่างต่อเน่ือง (Ongoing Monitoring) และทํา
การประเมินเป็นระยะ (Period Evaluation) เพ่ือให้มัน่ใจได้วา่บริษัทมีระบบการควบคมุภายในท่ีมัน่คงและท่ีใช้งานได้จริง 

ทัง้นี ้ การติดตามอย่างต่อเน่ือง (Ongoing Monitoring) รวมถึงการทบทวนผลการดําเนินงานและข้อมลูทางการเงินท่ีสําคญัเป็น
ประจํา การวิเคราะห์และการติดตามรายงานการดําเนินงานท่ีอาจระบคุวามผิดปกติท่ีบ่งบอกถึงความล้มเหลวในระบบการควบคมุ
ภายใน เป็นต้น นอกจากนี ้ ฝ่ายบริหารมีหน้าท่ีรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัททราบถึงกรณีท่ีมีหรือ
สงสยัว่ามีการฉ้อโกง การกระทําผิดกฎหมาย หรือการประพฤติผิดท่ีอาจส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อช่ือเสียงและสถานะทางการ
เงินของบริษัท 

การประเมินเป็นระยะ (Period Evaluation) รวมถึง (ก) การทดสอบการควบคมุภายในในการจดัทํารายงานทางการเงินของฝ่าย
บริหาร ซึง่จดัทําขึน้ในปี 2556 ไม่พบข้อบกพร่องในการควบคมุภายในท่ีเป็นสาระสําคญัท่ีอาจส่งผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัต่อ
รายงานทางการเงิน โดยผลการทดสอบดังกล่าวได้มีการสรุปและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส (ข) การ
ดําเนินงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในซึง่ตรวจสอบขัน้ตอนการดําเนินธุรกิจของบริษัทตามแผนการตรวจสอบท่ีได้รับการอนมุติั 
โดยรายงานจุดอ่อนในการควบคมุภายในและให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไขจุดอ่อนเหล่านัน้ โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในจะ
รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ ติดตามการดําเนินการแก้ไขกบัฝ่ายบริหาร และจดัทํารายงานสรุปผล
การดําเนินการดงักล่าวให้กบัคณะกรรมการตรวจสอบทกุเดือน และ (ค) การทบทวนประเด็นในการควบคมุภายในท่ีตรวจพบโดย
ผู้สอบบญัชีภายนอกของบริษัท  

อนึง่ สํานกังาน อีวาย จํากดั ผู้สอบบญัชีของบริษัท ได้ทบทวนและประเมินการควบคมุทางการบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อย และ
ไม่พบข้อบกพร่องท่ีเป็นสาระสําคญัท่ีอาจส่งผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัต่อความเห็นของผู้สอบบญัชีเก่ียวกบังบการเงินของบริษัท
และบริษัทย่อยสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 โดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีความเห็นสอดคล้องกบัความเห็นของผู้สอบ
บญัชีว่า ระบบการควบคมุภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสมต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัท และสามารถป้องกัน
ทรัพย์สินของบริษัทจากการนําไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอํานาจของฝ่ายบริหาร ทัง้นี ้ในการประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 
1/2557 ซึง่จดัขึน้เม่ือวนัท่ี 11 กมุภาพนัธ์ 2557 คณะกรรมการบริษัทรับทราบความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัความ
เพียงพอของระบบการควบคมุภายในของบริษัท 

11.2 การตรวจสอบภายใน 

หน่วยงานตรวจสอบภายในมีพนัธกิจในการปฏิบติังานให้ความเช่ือมัน่อย่างอิสระและเท่ียงธรรม รวมทัง้ให้คําปรึกษาเพ่ือเพ่ิมมลูค่า
และปรับปรุงการปฏิบัติงานของบริษัท หน่วยงานตรวจสอบภายในรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบในด้านงาน
ตรวจสอบภายใน 

วตัถุประสงค์  อํานาจหน้าท่ี และความรับผิดชอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมถึงหน้าท่ีและความรับผิดชอบของหวัหน้า
หน่วยงานตรวจสอบภายใน มีกําหนดไว้อย่างชดัเจนในกฎบตัรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึง่ได้รับการสอบทานและอนมุติัโดย
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบอย่างเป็นทางการอย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้ เพ่ือให้มัน่ใจว่าความรับผิดชอบที่
ระบใุนกฎบตัรและการปฏิบติัหน้าท่ีของหน่วยงานตรวจสอบภายในมีความสอดคล้องกนั นอกจากนี ้หวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในมีการยืนยนัความเป็นอิสระในการปฏิบติังานตรวจสอบภายในตอ่คณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจําทกุปี 

บริษัทได้แตง่ตัง้นางฐิติมา ศรีจนัทราพนัธุ์ เป็นหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน การแตง่ตัง้ โยกย้ายหรือเลิกจ้างหวัหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในและหน่วยงานอ่ืนใดภายใต้หน่วยงานตรวจสอบภายใน จะต้องได้รับการอนมุติัจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

หน่วยงานตรวจสอบภายในยดึมัน่ในแนวทางการปฏิบติังานตรวจสอบภายในของสมาคมผู้ตรวจสอบภายในสากล (รวมถึงคําจํากดั
ความของการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน หลักจริยธรรม และการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสากลของการปฏิบัติงานวิชาชีพ
ตรวจสอบภายใน) และของสมาคมผู้ตรวจสอบและควบคมุระบบสารสนเทศ และคูมื่อการปฏิบติังานตรวจสอบภายในของบริษัท 
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หน่วยงานตรวจสอบภายในมีการจัดทําแผนการตรวจสอบภายในที่มีความยืดหยุ่น โดยประเมินจากปัจจัยเสี่ยงท่ีเก่ียวข้องและ
ประเด็นท่ีอยู่ในความสนใจของผู้บริหารระดับสูง โดยแผนการตรวจสอบภายในประจําปีจะได้รับการสอบทานและอนุมัติจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ นอกเหนือจากการปฏิบติังานตามแผนการตรวจสอบท่ีได้รับอนมุติัแล้วนัน้ หน่วยงานตรวจสอบภายในยงั
ปฏิบติังานพิเศษอ่ืนตามการร้องขอของผู้บริหารและคณะกรรมการตรวจสอบตามความเหมาะสม 

อนึ่ง ตามแผนการตรวจสอบภายในประจําปีนัน้ หน่วยงานตรวจสอบภายในจะพิจารณาและทบทวนความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้ สอบ
ทานความเพียงพอและความมีประสิทธิผลของการควบคมุภายใน และรายงานจดุบกพร่องของการควบคมุภายในท่ีเป็นสาระสําคญั 
การไมป่ฏิบติัตามกฎระเบียบ และแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการปฏิบติังานต่อผู้บริหาร โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในมีการ
ติดตามผลอย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้มั่นใจว่าผู้บริหารได้ดําเนินการแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
รวมถึงผู้ตรวจสอบภายนอกอ่ืน ๆ ทัง้นี ้คณะกรรมการตรวจสอบจะได้รับรายงานผลการตรวจสอบ รวมถึงความคืบหน้าในการ
ดําเนินการแก้ไขปรับปรุงของผู้บริหารและความคืบหน้าของการปฏิบติังานตรวจสอบภายในเป็นประจําทกุเดือน 

นอกจากนี ้หน่วยงานตรวจสอบภายในยงัรับผิดชอบในการสอบทานรายการระหว่างกนัตามระเบียบภายในของบริษัท เพ่ือให้แน่ใจ
ว่าการทํารายการระหว่างกนันัน้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทัง้รายงานผลการ
สอบทานแก่คณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจําทกุไตรมาส หน่วยงานตรวจสอบภายในมีส่วนร่วมในการดําเนินการสอบสวนการ
กระทําท่ีอาจเก่ียวข้องกับการทุจริตภายในบริษัท และรายงานผลให้แก่ผู้บริหารและคณะกรรมการตรวจสอบทราบ นอกจากนี ้
หน่วยงานตรวจสอบภายในยงัให้คําปรึกษาเพ่ือช่วยให้ผู้บริหารสามารถบรรลวุตัถปุระสงค์และกลยทุธ์ทางธรุกิจ 

พนกังานของหน่วยงานตรวจสอบภายในได้รับการสนบัสนนุให้มีการพฒันาความรู้ ความสามารถ ความชํานาญอย่างต่อเน่ือง โดย
เข้ารับการฝึกอบรมท่ีหลากหลายทัง้ท่ีจดัขึน้ภายในและภายนอกบริษัท รวมถึงการสมัมนาในต่างประเทศ นอกจากนี ้พนกังานของ
หน่วยงานตรวจสอบภายในยงัมีโอกาสพฒันาตนเองโดยการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทํางานของบริษัท 

อนึ่ง เพ่ือให้แน่ใจว่าหน่วยงานตรวจสอบภายในมีคณุภาพการปฏิบติังานตามมาตรฐานสากลของการปฏิบติังานวิชาชีพตรวจสอบ
ภายใน และปฏิบติังานตามท่ีกําหนดในกฎบตัรของหน่วยงานตรวจสอบภายในและความคาดหวงัของผู้บริหาร หน่วยงานตรวจสอบ
ภายในได้จดัให้มีการประเมินคณุภาพด้านการตรวจสอบภายในโดยผู้ประเมินภายนอกเป็นประจําทกุ 5 ปี และรายงานผลการ
ประเมินให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบทราบ การประเมินคณุภาพด้านการตรวจสอบภายในครัง้ล่าสดุได้
จดัทําขึน้ในปี 2554 โดยผลการประเมินสรุปได้ว่าหน่วยงานตรวจสอบภายในได้ปฏิบติังานตามมาตรฐานสากลเร่ืองการปฏิบติังาน
วิชาชีพตรวจสอบภายใน ซึง่กําหนดโดยสมาคมผู้ตรวจสอบภายในสากล 
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12 รายการระหว่างกัน 

12.1 รายการระหว่างกันของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องกนัในรอบปีบญัชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการระหว่างกัน
สาํหรับรอบปีบัญชีสิน้สุด 
วันที่ 31 ธันวาคม 2556 

(ล้านบาท) 
เหตุผลและความจาํเป็นของการทาํรายการ 

งบการเงนิรวม 

(1) บจก. ยูไนเต็ด ดิสทริบิวชั่น บิซ
ซเินส (ยูดี) 

    

ประกอบธุรกิจการจัดจําหน่ายบัตรเติม
เ งิ น  เ ค รื่ อ ง โทรศัพ ท์ เ ค ลื่ อน ที่  และ
อปุกรณ์เสริม และให้บริการบริหารการ
จดัเก็บและจดัการสินค้าคงคลงั 

- เป็นบริษัทร่วม 

- บริษัทถือหุ้นในยดูีร้อยละ 25 

- ปัจจบุนั บจก. เบญจจินดา  
โฮลดิง้ ถือหุ้นในยดูีร้อยละ 75 

- ขายบตัรเติมเงิน (Refill Voucher) ซิมการ์ด ชุด
ซิมการ์ด  ชุดเลขหมาย  และสินค้าที่บริษัท
กําหนด 

13,967.5 - บริษัทมีเป้าหมายที่จะเป็นผู้ นําในด้านการบริการจึง
แต่งตัง้ยูดีเป็นตัวแทนจําหน่ายสินค้าของบริษัท โดย
บริษัทคิดราคาจากราคาขายสดุท้าย (Retail Price) หกั
ส่วนลดเป็นร้อยละของยอดขาย (Sale Margin) ในการ
พิจารณาความเหมาะสมของการต่อสัญญาแต่ละครัง้ 
บริษัทจะพิจารณาถึง Sale Margin ที่เหมาะสมกับ
ภาวะตลาดและการแข่งขนั โดยบริษัทจะต่อรองให้แน่ใจ
ว่าเป็นอตัราที่สมเหตสุมผลเปรียบเทียบกบัผลตอบแทน
จากการขายผลิตภณัฑ์ที่ใกล้เคียงกนั ขณะเดียวกนัเป็น
อัตราที่สามารถจูงใจให้ตัวแทนจําหน่ายมีแรงจูงใจ
ดําเนินการเพิ่มยอดขายให้แก่บริษัท 

- บริษัทให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการทําการตลาด
ร่วมกบัยดูีเพื่อกระตุ้นยอดขายของบริษัท 

- บ ริ ษัท จ้ าง ใ ห้ยู ดี เ ป็นผู้ บ ริหารจัดการ สิน ค้า  อัน
ประกอบด้วย การประกอบชุดสินค้า การบรรจุหีบห่อ 
การกระจายสินค้า การจัดเก็บสินค้า และการบริหาร
จัดการอื่น ๆ เกี่ยวกับสินค้าตามที่บริษัทกําหนด ซึ่ง
อตัราค่าจ้างเป็นอตัราที่ตกลงตามเงื่อนไขและข้อตกลง
ทางการค้าตามธุรกิจปกติ 

- ลกูหนีก้ารค้า 2,292.7 

- เงินปันผลรับ 18.8 

  
- ซือ้เครื่องโทรศพัท์เคลื่อนที่ - 

- คา่สนบัสนนุทางการตลาด 9.4 

- คา่เช่าจ่ายและคา่บริการจ่าย 487.5 

- เจ้าหนีก้ารค้า 112 

- เจ้าหนีอ้ื่น 4 
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บริษัทที่เกี่ยวข้อง ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการระหว่างกัน
สาํหรับรอบปีบัญชีสิน้สุด 
วันที่ 31 ธันวาคม 2556 

(ล้านบาท) 
เหตุผลและความจาํเป็นของการทาํรายการ 

งบการเงนิรวม 

(2) บจก. ยูไนเต็ดเทเลคอม เซลส์ 
แอนด์ เซอร์วสิเซส (ยูเทล) 

    

ประกอบธุรกิจให้บริการครบวงจรในด้าน
ที่เกี่ยวกบัโทรคมนาคม เช่น การออกแบบ
ระบบ การดําเนินโครงการ การให้เช่า
อุปกรณ์โทรคมนาคมต่าง ๆ บริการให้
คําปรึกษา และดแูลระบบโทรคมนาคม 
ข้อมลูสารสนเทศ อปุกรณ์ในการประจาย
เสียงและโครงข่าย 

- เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกนั 

- ปัจจบุนั บจก. เบญจจินดา  
โฮลดิง้ ถือหุ้นในยเูทลร้อยละ 100 

- เจ้าหนีก้ารค้า 2.0 - บริษัทจ้างยูเทลเพื่อให้บริการบํารุง รักษาอุปกรณ์
โทรคมนาคม (Telecommunications Equipment) ของ
บริษัท รวมทัง้ติดตัง้อุปกรณ์เพิ่มเติมตามสถานีฐานที่
เพิ่มขึน้เพื่อให้มัน่ใจว่าบริษัทมีสญัญาณครอบคลมุพืน้ที่
กว้างไกลและมีคุณภาพสัญญาณในระดับสูง ซึ่งเป็น
ปัจจยัสําคญัที่ช่วยให้บริษัทสามารถแข่งขนักบัตลาดได้ 
โดยคิดอัตราค่าบริการจากค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้บวก
คา่แรงโดยเป็นอตัราการค้าปกติ 

- บริษัทได้จดัให้มีการเสนอราคาก่อนตกลงทําสญัญารับ
บริการดูแลรักษาและติดตัง้ โดยผู้บริหารระดับสูงของ
บริษัท (ซึง่ไมม่ีผลประโยชน์ทัง้ทางตรงและทางอ้อม) จะ
จัดหาคําเสนอราคาจากผู้ ให้บริการอย่างน้อยสองราย 
บริษัทจะทําสัญญากับผู้ เสนอราคาที่เหมาะสม โดย
พิจารณาจากความสมัพันธ์ในการทํางาน คณุภาพของ
การให้บริการ ระยะเวลาในการทํางาน ขนาดโครงการ 
และชื่อเสียงของผู้ให้บริการ 

- เจ้าหนีอ้ื่น (คา่ไฟฟ้าค้างจ่าย) 

- รายได้จากการขายโทรศพัท์เคลื่อนที่ 

- คา่บริการจ่าย การซ่อมบํารุง และติดตัง้อปุกรณ์
โทรคมนาคม 

- 

- 

3.0 
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บริษัทที่เกี่ยวข้อง ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการระหว่างกัน
สาํหรับรอบปีบัญชีสิน้สุด 
วันที่ 31 ธันวาคม 2556 

(ล้านบาท) 
เหตุผลและความจาํเป็นของการทาํรายการ 

งบการเงนิรวม 

(3) บจก . ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น 
ไฮเวย์ (ยูไอเอช) 

    

ประกอบธุ ร กิ จ กา ร ใ ห้ เ ช่ า ว งจ ร สื่ อ
สัญญาณความเร็วสูงโดยผ่านโครงข่าย
ใยแก้วนําแสงทัว่ประเทศ 

- เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกนั 

- ปัจจบุนั บจก. เบญจจินดา  
โฮลดิง้ ถือหุ้นในยไูอเอชร้อยละ 
100 

- รายได้จากการให้เช่าช่วงสถานีฐานและค่าไฟฟ้า 3.8 - บริษัทให้เช่าช่วงสถานีฐานและเรียกเก็บค่าไฟฟ้าตาม
สัดส่วนการใช้ที่เกิดขึน้จริง อัตราค่าเช่าเป็นรายการที่ 
ตกลงตามเงื่อนไขและข้อตกลงทางการค้าตามธุรกิจ
ปกติและเป็นอตัราคา่เช่าที่ไมท่ําให้บริษัทเสียเปรียบเมื่อ
เทียบกบัการเช่าจากเจ้าของโครงข่ายรายอื่น 

- ยูไอเอช มีโครงข่ายสื่อสารใยแก้วความเร็วสูง (High-
Speed Leased Circuit) ที่มีคุณภาพและมีโครงข่าย
ครอบคลมุทัว่ประเทศ บริษัทจงึเช่าใช้บริการโครงข่ายใย
แก้วความเร็วสูงดงักล่าวจาก ยูไอเอช โดยอตัราค่าเช่า
ใช้เทียบเคียงได้กบัราคาตลาด ทัง้นี ้ฝ่ายจดัซือ้จะจดัหา
คําเสนอราคาจากผู้ ให้บริการอย่างน้อย 3 รายทกุปี เพื่อ
เป็นส่วนหนึ่งของการตรวจสอบราคา บริษัทจะยงัคงเช่า
วงจรสื่อสารใยแก้วความเร็วสูงจากยูไอเอชต่อไปหาก
เป็นราคาที่เหมาะสมกว่าการใช้บริการจากผู้ ให้บริการ
อื่น ทัง้นี ้โดยพิจารณาจากชื่อเสียง ขนาด และคณุภาพ
ของวงจร และต้นทุนในการเปลี่ยนผู้ ให้บริการและ
วตัถปุระสงค์ทางกลยทุธ์ในการทําธุรกรรมประกอบด้วย 

- บจก. ดีแทค ไตรเน็ต ซึง่เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ได้ทํา
สัญญาเช่าใช้วงจรสื่อสารข้อมูลส่วนตัวความเร็วสูง
ระหว่างประเทศ (IPLC) โดยอตัราค่าเช่าใช้เทียบเคียง
ได้กบัราคาตลาด 

- รายได้จากการขายเครื่องโทรศพัท์เคลื่อนที่ - 

- ลกูหนีอ้ื่น 0.1 

- คา่เช่าจ่ายวงจรความเร็วสงู (High-Speed 
Leased Circuit) 

14.9 

- คา่อปุกรณ์และบริการสําหรับบริการ Wi-Fi 61.9 

- เจ้าหนีอ้ื่น (คา่เช่าค้างจ่าย) 13.3 

- เจ้าหนีก้ารค้า 47.0 
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   - บจก. ดีแทค บรอดแบนด์ ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท 
ได้ทําสัญญาให้บริการวงจรสื่อสารสัญญาณความเร็ว
สูงภายในประเทศ โดยอตัราค่าเช่าใช้เทียบเคียงได้กับ
ราคาตลาด และได้ทําสัญญาให้บริการอุปกรณ์และ
บริการสําหรับบริการ Wi-Fi โดยมีอตัราค่าอุปกรณ์และ
บริการเป็นอตัราการค้าปกติ 
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(4) เทเลนอร์     

กลุม่เทเลนอร์ประกอบด้วย 

- Telenor ASA 
- Telenor Consult 
- Telenor Mobile 
- Telenor Asia (ROH) 
- Telenor Key Partner 
- PANNON GSM 
- Telenor Pakistan 

ซึง่บริษัทดงักลา่วข้างต้นเป็นบริษัทย่อย
ของ Telenor ASA 

Telenor ASA ประกอบธุรกิจ
โทรคมนาคมในประเทศนอร์เวย์ 

- เทเลนอร์เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของ
บริษัท 

- ณ วนัที่ 27 กมุภาพนัธ์ 2556 
เทเลนอร์เป็นผู้ ถือหุ้นในบริษัทคิด
เป็นร้อยละ 42.6 

- คา่ธรรมเนียมการจดัการ (Management Fee) 406.3 - บริษัททําสญัญาจ้างกลุม่เทเลนอร์ให้คําปรึกษาด้านการ
จัดการ โดยกลุ่มเทเลนอร์จะส่งผู้ มีประสบการณ์และ
ความสามารถมาร่วมบริหารงานในบริษัทให้เ กิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ ถือหุ้ น โดยอัตราค่าธรรมเนียมที่
บ ริ ษั ท ใ ห้ แ ก่ ก ลุ่ ม เ ท เ ล น อ ร์ ขึ ้น อ ยู่ กั บ ค ว า ม รู้
ความสามารถ และประสบการณ์ของผู้ บริหารที่เข้า
มาร่วมทํางานกับบริษัท ทัง้นี ้คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้ตรวจสอบและอนมุตัิการเข้าทําสญัญาดงักลา่ว 

- บริษัทเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ ที่ทางกลุ่มเทเลนอร์ริเริ่ม
ขึน้ เพื่อประโยชน์ด้านการดําเนินธุรกิจ และปรับลด
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการต่าง ๆ ของบริษัท ซึ่งอตัรา
ค่าใช้จ่ายจะแบ่งเป็นส่วนเท่า ๆ กนัในระหว่างบริษัทใน
กลุม่เทเลนอร์ 

- บริษัทเรียกเก็บค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่สําหรับ
ผู้บริหารของ Telenor Asia (ROH) ซึง่มีสํานกังานตัง้อยู่
ในประเทศไทย 

- บริษัทได้ซือ้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูปพร้อมทัง้การ
ซ่อมแซมและบํา รุ ง รักษารายปี  เ พื่ อช่ วยในการ
ปฏิบตัิงาน 

- คา่โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูปและค่า
ซอ่มแซมรักษาระบบ 

48.3 

- เจ้าหนีอ้ื่น (คา่ธรรมเนียมการจดัการค้างจ่าย) 255.6 

- เงินทดรองแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกนั (ค่าใช้จ่ายที่
จ่ายแทน) 

40 

- รายได้คา่บริการโทรศพัท์เคลื่อนที่ 13.8 

- รายได้จากการขายเครื่องโทรศพัท์เคลื่อนที่ 0.4 

- รายได้คา่บริหารจดัการ 5.4 

- ลกูหนีก้ารค้า - 
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(5) บจก. ห้องเย็นและการเกษตร
สากล 

    

ประกอบธุรกิจให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ - เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกนั 

- มีกรรมการร่วม คือ นายบญุชยั 
เบญจรงคกลุ  

- คา่เช่าที่ดิน 4.0 - บ ริ ษั ท เ ช่ า พื ้น ที่ อ า ค า ร เ พื่ อ ใ ห้ เ ป็ น ส ถ า น ที่ ตั ้ง
ชุมสายโทรศัพท์ อัตราค่าเช่าอยู่ในอัตราเทียบเคียงได้
กบัราคาตลาด  

(6) บจก. คอนเนค วัน     

ประกอบธุรกิจให้บริการด้านข้อมูล และ
แอพพลิเคชัน่ตา่ง ๆ บนโทรศพัท์เคลื่อนที่ 

- เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกนั 

- นายบญุชยั เบญจรงคกลุ เป็นผู้
ถือหุ้นร้อยละ 20 และ บจก. 
สํานกัข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. เป็นผู้ ถือ
หุ้นร้อยละ 30 

- คา่บริการด้านข้อมลู (Content) 0.1 - บจก. คอนเนค วัน เข้าทําสัญญาให้บริการเสริม 
ประเภทบริการข้อมลู (Content Provider Access 
Agreement) กับบริษัท โดยมุ่งเน้นให้บริการข้อมูล 
(Content) แก่ลกูค้าผู้ ใช้บริการระบบโทรศพัท์เคลื่อนที่
ของบริษัท คา่ตอบแทนเป็นไปตามมาตรฐานทางการค้า
ทั่วไปที่บริษัทได้รับจากผู้ ให้บริการข้อมูล (Content) 
รายอื่น นอกจากนี ้บริษัทยงัพิจารณาถึงความน่าเชื่อถือ
ของผู้ให้บริการอีกด้วย 

- เจ้าหนีก้ารค้า 0.08 

  

  

(7) เทเลนอร์ โกลบอล์ เซอร์วสิ     

ประกอบธุรกิจให้บริการด้านการเชื่อมโยง
เครือข่าย 

- เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกนั 

- Telenor ASA เป็นผู้ ถือหุ้นราย
ใหญ่ของ เทเลนอร์ โกลบอล์ 
เซอร์วิส 

- รายได้คา่เชื่อมโยงโครงข่าย 51.0 - บจก. ดีแทค เนทเวอร์ค ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้ทําสญัญา
ให้บริการเชื่อมโยงโครงข่ายระบบโทรคมนาคมและ
อินเทอร์ เ น็ตระหว่างประเทศ  พร้อมทัง้สัญญาณ
โทรศพัท์ทางไกลระหว่างประเทศ กบัเทเลนอร์ โกลบอล์ 
เซอร์วิส 

- ลกูหนีก้ารค้า 25.0 

- ต้นทนุคา่เชื่อมโยงโครงข่าย 76.9 

- เจ้าหนีก้ารค้า 32.2 

  - คา่สญัญาณโทรศพัท์ทางไกลระหวา่งประเทศ 20.1 
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(8) บ ริ ษั ท ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ก า ร
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 
- Telenor A/S (Denmark) 
- Telenor Ltd. (Serbia) 
- Telenor Sevige AB (Sweden) 
- Telenor Norge As 
- Unitech Wireless (Tamil Nadu) 

Pvt., Ltd 

- เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกนั 

- ณ วนัที่ 27 กมุภาพนัธ์ 2556  
เทเลนอร์เป็นผู้ ถือหุ้นในบริษัทคิด
เป็นร้อยละ 42.6 และเป็นผู้ ถือหุ้น
ในบริษัทที่เกี่ยวข้องดงักล่าว 

- รายได้จากการให้บริการโทรศพัท์ในต่างประเทศ 85.5 - บริษัทเชื่อมโยงโครงข่ายกบัผู้ประกอบการที่เป็นบริษัทที่
เกี่ยวข้องกันในต่างประเทศเพื่อให้บริการข้ามแดน
อัตโนมัติ ซึ่งรายการดังกล่าวเป็นรายการที่ตกลงตาม
เงื่อนไขและข้อตกลงทางการค้าตามธุรกิจปกติ โดย
รายได้หรือค่าใช้จ่ายจากค่าบริการข้ามแดนอัตโนมัติ
เป็นอตัรามาตรฐานซึง่ไมแ่ตกตา่งจากอตัราตลาด 

- บจก. ดีแทค เนทเวอร์ค ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้ทําสญัญา
ให้บริการเชื่อมโยงโครงข่ายระบบโทรคมนาคมกบั Digi 
Telecommunication Sdn Bhd (ประเทศมาเลเซีย) 
พร้อมทัง้สญัญาณโทรศพัท์ทางไกลระหวา่งประเทศ 

- ลกูหนีก้ารค้า 134.0 

- ต้นทนุการให้บริการโทรศพัท์ในตา่งประเทศ 7.7 

- เจ้าหนีก้ารค้า 113.7 

- รายได้คา่เชื่อมโยงโครงข่ายระบบโทรคมนาคม 190.0 

- ต้นทนุคา่เชื่อมโยงโครงข่าย 8.0 
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(9) บจก. ไอ.เอ็น.เอ็น. เรดิโอ และ 
บจก. สาํนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น 

 
  

 

ประกอบธุรกิจการบริหารงานสถานีวิทยุ
แ ล ะ ใ ห้ บ ริ ก า ร ด้ า น ข้ อ มู ล บ น
โทรศพัท์เคลื่อนที่ 

- เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกนั 

- มีกรรมการร่วมกนั คือ นายบญุชยั 
เบญจรงคกลุ 

- คา่บริการด้านข้อมลู 81.2 - บจก. สํานกัข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น เป็นผู้ ให้บริการด้านข้อมลู
ข่าวสารแก่ผู้ ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ และเข้าทําสัญญา
ให้บริการเสริมประเภทบริการข้อมลู (Content Provider 
Access Agreement) กับบริษัท โดยมุ่งเน้นให้บริการ
ข้ อมูล  ( C o n t e n t )  แ ก่ลู ก ค้ าผู้ ใ ช้ บ ริ ก า ร ร ะบบ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ของบริษัท ค่าตอบแทนเป็นไปตาม
มาตรฐานทางการค้าทัว่ไปที่บริษัทได้รับจากผู้ ให้บริการ
ข้อมลู (Content) รายอื่น 

- บริษัทซือ้เวลาจาก  บจก. ไอ.เอ็น.เอ็น. เรดิโอ เพื่อ
โฆษณาสินค้าและบริการของบริษัทผ่านทางรายการ
วิทย ุอตัราคา่บริการเป็นอตัราธุรกิจการค้าทัว่ไป 

- บริษัทได้แบ่งพืน้ที่อาคารสํานักงานสาขาพิษณุโลกให้ 
บจก. ไอ.เอ็น.เอ็น. เรดิโอ ใช้พืน้ที่ 21 ตารางวา เพื่อใช้
เป็นสถานที่ประกอบธุรกิจ 

- เจ้าหนีก้ารค้า 20.0 

- คา่ใช้จ่ายกิจกรรมทางการตลาด 30.1 

- เจ้าหนีอ้ื่น 9.4 

- รายได้คา่เช่า 0.1 

- รายได้จากคา่ซอ่มโทรศพัท์เคลื่อนที่ 0.01 
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(10) บจก. ไพรเวท พร็อพเพอร์ตี ้  
  

 

ประกอบธุรกิจซือ้ จัดหา รับ เช่า ให้เช่า 
เช่าซือ้ ถือกรรมสิทธิ อสงัหาริมทรัพย์ 

- เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกนั 

- มีกรรมการร่วมกนั คือ นายบญุชยั 
เบญจรงคกลุ 

- นายบญุชยั เบญจรงคกลุ ถือ 
หุ้นร้อยละ 25 ใน บจก. ไพรเวท 
พร็อพเพอร์ตี ้

- รายได้คา่บริการโทรศพัท์เคลื่อนที่ 0.1 - บริษัทเรียกเก็บค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่สําหรับ
ผู้บริหาร (เบอร์ VIP) 

- บริษัทเช่าพืน้ที่ในอาคารเบญจจินดาเพื่อใช้เป็นสถานี
ที่ตัง้ชุมสายโทรศัพท์จาก บจก. ไพรเวท พร็อพเพอร์ตี ้
โดยคิดอัตราค่าเช่า เ ป็นรายเดือน  ซึ่ง เ ป็นอัตราที่
เทียบเคียงได้กบัอตัราตลาด 

- บริษัทเช่าพืน้ที่บริเวณดาดฟ้าของอาคารพาณิชย์เพื่อ
ประโยชน์ในการติดตัง้เสาอากาศและอุปกรณ์วิทยุ
คมนาคมโดยมีอัตราค่าเช่าที่สามารถเทียบเคียงได้กับ
ราคาตลาด 

- คา่เช่าพืน้ที่ภายในอาคารเบญจจินดา 1.0 

- ลกูหนีก้ารค้า 0.2 

- เจ้าหนีอ้ื่น - 
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(11) บจก. เบญจจนิดา โฮลดิง้   
  

 

ประกอบธุรกิจให้เช่าทรัพย์สิน โดยเป็น
การรับโอนสิทธิเรียกร้องจากยูคอมตาม
สัญญาซือ้ขายทรัพย์สินและหนีส้ินลง
วนัที่ 26 มกราคม 2549 และประกอบ
ธุรกิจให้บริการบริหาร และบํารุงรักษา
ระบบโครงข่ายสง่สญัญาณ 

- เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกนั 

- มีกรรมการร่วมกนัคือ นายบญุชยั 
เบญจรงคกลุ  

- นายบญุชยั เบญจรงคกลุ ถือหุ้น
ร้อยละ 40 ใน บจก. เบญจจินดา 
โฮลดิง้  

- คา่บริการบริหารจดัการโครงข่ายระบบสญัญาณ
สื่อสาร (Transmission Network) 

0.03 - บริษัทจ้าง บจก. เบญจจินดา โฮลดิง้ เพื่อให้บริการ 
บริหารและบํารุงรักษาระบบโครงข่ายส่งสัญญาณ
(Transmission Network) ทัง้หมดของบริษัท รวมทัง้
ติดตัง้ระบบเพิ่มเติม โดยคิดอตัราค่าบริการบํารุงรักษา
เป็นอตัราเหมาจ่ายรายปีตามจํานวนสถานีฐานทัง้หมด 
สําหรับค่าบริการการติดตัง้คิดตามปริมาณที่เกิดขึน้จริง
ในปี 

- ในการพิจารณาความเหมาะสมของการต่อสัญญาแต่
ละครัง้ บริษัทจะพิจารณาถึงราคาค่าบริการที่ บจก. 
เบญจจินดา  โฮลดิ ง้  เสนอ  รวมทัง้ ปัจจัย อื่น  ๆ  ที่
เกี่ยวข้อง โดยเปรียบเทียบกับอัตราค่าบริการที่บริษัท
สามารถจดัจ้างมาเพื่อให้บริการเฉพาะจุด เพื่อให้แน่ใจ
ว่าอัตราค่าบ ริการสมเหตุสมผล  ไม่ ทําใ ห้บ ริ ษัท
เสียเปรียบ 

- เจ้าหนีก้ารค้า 5.7 

- เจ้าหนีอ้ื่น - 

 
 

    - เ ป็นรายการ ที่ สําคัญและต้องคํานึงถึงการ รักษา
ความลบัทางธุรกิจและความน่าเชื่อถือของผู้ ให้บริการที่
จะต้องสามารถรับรองความต่อเนื่องของการทํางานของ
ระบบโครงข่ายส่งสญัญาณเพื่อรักษาระดบัคุณภาพใน
การให้บริการแก่ลกูค้าของบริษัท รวมถึงค่าใช้จ่ายที่อาจ
เกิดขึน้หากต้องเปลี่ยนตวัผู้ให้บริการอีกด้วย 
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(12) บจก. บางแสนทาวน์เฮ้าส์  
  

 

ประกอบธุรกิจให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ - เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกนั 

- มีกรรมการร่วมกนั คือ นายบญุชยั 
เบญจรงคกลุ 

- นายบญุชยั เบญจรงคกลุ ถือหุ้น
ร้อยละ 25 ใน บจก. บางแสน
ทาวน์เฮ้าส์ 

- คา่เช่าที่ดิน 0.5 - บริษัทเช่าที่ดินของ บจก. บางแสนทาวน์เฮ้าส์ เพื่อใช้
เป็นสถานที่ปลูกสร้างอาคารชุมสายโทรศัพท์และ
ประกอบธุรกิจของบริษัท ซึ่งอัตราค่าเช่าเป็นอัตราที่
เทียบเคียงได้กับอตัราตลาด และบริษัทเช่าที่ดินพร้อม
สิ่งปลูกสร้างเพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดเก็บทรัพย์สิน
และประกอบธุรกิจของบริษัท อัตราค่าเช่าเป็นอัตราที่
เทียบเคียงได้กบัอตัราตลาด 

(13) บจก. คิงเพาเวอร์ สุวรรณภมู ิ  
  

 

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

- เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกนั 

- มีกรรมการร่วมกนั คือ นายจลุจิตต์ 
บณุยเกต ุ

- คา่เช่าและค่าบริการศนูย์บริการ 16.7 - บริษัทได้รับอนุญาตจากคิง พาวเวอร์ ให้ดําเนินการให้
เช่าโทรศพัท์เคลื่อนที่แก่ลูกค้าที่ต้องการใช้งานระหว่าง
เดินทางไปต่างประเทศ  ขายซิมการ์ด  รับชําระค่า
สาธารณปูโภค และให้บริการเกี่ยวกบัโทรศพัท์เคลื่อนที่ 
ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยจ่ายค่าสิทธิในการ
ให้บริการในราคาที่เหมาะสม (ชําระครัง้เดียว) และแบ่ง
รายได้จากการให้บริการลกูค้าเป็นรายเดือน ในอตัราที่
เหมาะสม ทัง้นี ้เพื่อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่
ลกูค้าที่ใช้บริการที่สนามบินสวุรรณภมูิ 

- บริษัทเช่าพืน้ที่ในสนามบินสวุรรณภูมิ ตัง้เป็นสํานกังาน
บริการลูกค้าของบริษัท โดยคิดค่าเช่าเป็นรายปี อตัรา
ค่าเช่าอยู่ในอตัราเทียบเคียงได้กบัราคาตลาด ทัง้นี ้เพื่อ
เป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าที่ใช้บริการที่
สนามบินสวุรรณภมูิ 

- เจ้าหนีอ้ื่น 0.02 
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(14) บจก. บีบี เทคโนโลยี  
  

 

ประกอบธุรกิจให้บริการติดตัง้ และ
บํารุงรักษาอปุกรณ์โทรคมนาคม 

- เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกนั 
- บจก. เบญจจินดา โฮลดิง้ ถือหุ้น

ร้อยละ 100 ใน บจก. บีบี 
เทคโนโลยี 

- คา่บริการจ่าย การซ่อมบํารุง และ ติดตัง้อปุกรณ์
โทรคมนาคม 

466.1 - บริษัทได้เปลี่ยนคู่สญัญาจากเบญจจินดาและยูเทล มา
เป็น บจก. บีบี เทคโนโลยี เพื่อให้บริการบริหารและ
บํารุงรักษาระบบเครือข่ายส่งสัญญาณทัง้หมดของ
บริษัท โดยรูปแบบการคิดอัตราค่าบริการและการต่อ
สญัญาแต่ละครัง้ยังคงเดิมเหมือนที่ทํากับเบญจจินดา
และยเูทล 

- บริษัทจ้าง บจก. บีบี เทคโนโลยี ให้ดําเนินการบริหาร
และบํารุงรักษาระบบโครงข่ายส่งสญัญาณทัง้หมดของ
บริษัท  รวมทัง้ ติดตัง้ ระบบเ พิ่มเติม  โดยคิดอัตรา
ค่าบริการบํารุงรักษาเป็นอัตราเหมาจ่ายรายปีตาม
จํานวนสถานีฐานทัง้หมด สําหรับค่าบริการติดตัง้ คิด
ตามปริมาณที่เกิดขึน้จริงในแต่ละปี ในการพิจารณา
ความเหมาะสมของการต่อสญัญาแต่ละครัง้ บริษัทจะ
พิจารณาถึงค่าบริการที่ บจก. บีบี เทคโนโลยี เสนอ โดย
เปรียบเทียบกับอตัราค่าบริการที่บริษัทสามารถจัดจ้าง
มาเพื่อให้บริการเฉพาะจุด  เ พื่อให้แน่ใจว่าอัตรา
คา่บริการอยู่ในระดบัที่สมเหตสุมผล 

- บจก. ดีแทค ไตรเน็ต ซึง่เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ได้เข้า
ทําสัญญาใช้บริการบํารุงรักษาโครงข่ายส่งสัญญาณ
ของ บจก. ดีแทค ไตรเน็ต โดยเปรียบเทียบกับอัตรา
ค่าบริการที่บริษัทสามารถจัดจ้างมาเพื่อให้บริการ
เฉพาะจุดเพื่อให้แน่ใจว่าอัตราค่าบริการอยู่ในระดับที่
สมเหตสุมผล 

- เจ้าหนีก้ารค้า 247.0 

- คา่บริการบริหารจดัการโครงข่าย ระบบสญัญา
สื่อสาร (Transmission Network) 

339.5 
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เหตุผลและความจาํเป็นของการทาํรายการ 

งบการเงนิรวม 

    - บริษัท ดีแทค บรอดแบนด์ จํากดั ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ
บริษัท ได้ทําสญัญาบริการติดตัง้อปุกรณ์กบั บจก. บีบี 
เทคโนโลยี เพื่อดําเนินการติดตัง้อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับ
การให้บริการ Wi-Fi ของบริษัท ดีเทค บรอดแบนด์ 
จํากดั โดยมีอตัราค่าบริการที่เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบ
กับเงื่อนไขและคุณภาพของบริการที่บริษัทได้รับจากผู้
ให้บริการรายอื่น 

(15) บจก. ทอ็ปอัพฟอร์ยู   
  

 

 - เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกนั 

- โดย บจก. เบญจจินดา โฮลดิง้ 
ถือหุ้นร้อยละ 100 

- รายได้จากการให้สิทธิให้บริการเติมเงิน 386.4 - บริษัทตกลงให้  บจก .  ท็อปอัพฟอร์ยู เ ป็นตัวแทน
ให้บริการเติมเงินค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ
การเติมเงินอิเล็กทรอนิกส์แก่ลูกค้า โดยค่าตอบแทน
เป็นไปตามสัญญา ทัง้นี  ้เ พื่อเป็นการเพิ่มช่องทาง
ให้บริการเติมเงินแก่ลกูค้าในระบบเติมเงิน 

- บจก .  เพย์สบาย  ซึ่งเ ป็นบริษัทย่อยของบริษัท  ได้
ให้บริการรหสับตัรเงินสดอิเล็กทรอนิกส์ (E-Cash Card 
Pin) สําหรับลูกค้าระบบเติมเงินของบริษัทและบจก 
ดีแทค ไตรเน็ต กบั บจก. ท็อปอพัเฟอร์ยู เพื่อสนบัสนุน
การขยายช่องทางการกระจายสินค้าของบริษัทและ 
บจก. ดีแทค ไตรเน็ต ให้ครอบคลมุและทัว่ถึง โดย บจก. 
ท็อปอัพเฟอร์ยู ได้ รับค่าตอบแทนการเป็นตัวแทน
จําหน่าย E-Cash Card Pin ในอตัราที่เหมาะสมและ
เป็นธรรม 

- ลกูหนีก้ารค้า 43.5 
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บริษัทที่เกี่ยวข้อง ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการระหว่างกัน
สาํหรับรอบปีบัญชีสิน้สุด 
วันที่ 31 ธันวาคม 2556 

(ล้านบาท) 
เหตุผลและความจาํเป็นของการทาํรายการ 

งบการเงนิรวม 

(16) บจก .  บีบี  คอนเท้นท์  แอนด์ 
มัลตมิีเดีย 

    

 - เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกนั 

- โดย บจก. เบญจจินดา โฮลดิง้ 
ถือหุ้นร้อยละ 100 

- คา่บริการด้านข้อมลู 0.1 - บริษัทเข้าทําสญัญาให้บริการข้อมลู (Content Provider 
Access Agreement) กับ บจก. บีบี คอนเท้นท์ แอนด์ 
มัลติมีเดีย โดยมุ่งเน้นให้บริการข้อมูล (Content) แก่
ลูก ค้าของบ ริ ษัท  โดยมีค่ าตอบแทนเ ป็นไปตาม
มาตรฐานทางการค้าทัว่ไปที่บริษัทได้รับจากผู้ ให้บริการ
ข้อมลู (Content) รายอื่น 

- บจก. ดีแทค ไตรเน็ต ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เข้า
ทําสญัญาให้บริการข้อมลู (Content Provider Access 
Agreement) กบั บจก. บีบี คอนเท้นท์ แอนด์ มลัติมีเดีย 
โดยมุ่งเน้นให้บริการข้อมูล (Content) แก่ลูกค้าของ
บริษัท โดยมีค่าตอบแทนเป็นไปตามมาตรฐานทาง
การค้าทั่ว ไป ที่บ ริ ษัทได้ รับจากผู้ ใ ห้บ ริการ ข้อมูล 
(Content) รายอื่น 

- เจ้าหนีก้ารค้า 0.3 

  

(17) บจก. แอลเอ็มจี ประกันภยั  
  

 

 - เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกนั 

- นายบญุชยั เบญจรงคกลุ
กรรมการของบริษัทเป็นญาติกบั
นายสมชาย เบญจรงคกลุ ซึง่เป็น
กรรมการของ บจก. แอลเอม็จี 
ประกนัภยั 

- คา่เบีย้ประกนัภยัรถยนต์ - - บริษัทเข้าทําสัญญาเช่าพืน้ที่บริเวณชัน้ดาดฟ้า เพื่อ
ติดตัง้เสาอากาศในการติดตัง้อุปกรณ์รับ-ส่ง สญัญาณ 
โดยมีคา่เช่าที่เหมาะสมและเป็นธรรม 

- คา่เช่าที่ติดตัง้สถานีฐาน 0.3 
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บริษัทที่เกี่ยวข้อง ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการระหว่างกัน
สาํหรับรอบปีบัญชีสิน้สุด 
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เหตุผลและความจาํเป็นของการทาํรายการ 

งบการเงนิรวม 

(18) นายจอน ทราวสิ เอ็ดดี ้  
  

 

 - เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการของบริษัท 

- รายได้คา่เช่ารถยนต์ 0.1 - บริษัทเข้าทําสญัญาให้เช่ารถกบันายจอน ทราวิส เอ็ดดี ้
โดยมีค่าเช่าที่เหมาะสมและเป็นธรรม โดยนายจอน  
ทราวิส เอ็ดดี  ้(ผู้ เช่า) เป็นผู้ รับภาระค่าใช้จ่ายในการ
บํารุงรักษารถยนต์ที่เช่าทัง้หมดตลอดระยะเวลาการเช่า 

- ลกูหนีอ้ื่น 0.03 

หมายเหตุ 

(1) ที่มาของลกัษณะความสมัพนัธ์ระหว่างบริษัทกบับริษัทที่เกี่ยวข้องที่เป็นนิติบคุคลสญัชาติไทย ได้จากกระทรวงพาณิชย์ 
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12.2 ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการระหว่างกนัดงักล่าวตามตารางในข้อ 12.1 - รายการระหว่างกนัของบริษัท บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม และบริษัทท่ีเก่ียวข้องกันในปี 2556 ภายใต้กรอบท่ีคณะกรรมการบริษัทอนุมติัให้เข้าทํารายการระหว่างกัน (IPT 
Mandate) สําหรับรายการอ่ืนท่ีไม่ได้อยู่ในขอบข่ายของ IPT Mandate คณะกรรมการตรวจสอบได้รับรายงานสรุปการทํารายการ
เป็นรายไตรมาส และเห็นว่าการเข้าทํารายการดังกล่าวมีเง่ือนไขทางการค้าทั่วไปและไม่ทําให้บริษัทและผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยเสีย
ผลประโยชน์ โดยสามารถสรุปได้ดงันี ้

รายการที่ไม่อยู่ภายใต้ IPT Mandate 

(หน่วย: ล้านบาท) 

 รายการ ปี 2556 

ยดีู เงินปันผล 18.8 

บริษัทย่อยเทเลนอร์ คา่โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูปและคา่ซอ่มแซมรักษาระบบ 4.4 

12.3 มาตรการขัน้ตอนการอนุมัตกิารทาํรายการระหว่างกัน 

บริษัทได้กําหนดนโยบายและขัน้ตอนการทํารายการระหว่างกันเพ่ือให้รายการระหว่างบุคคลหรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง
เป็นไปอย่างโปร่งใส และเพ่ือเป็นการรักษาผลประโยชน์ของบริษัท โดยบริษัทได้ขออนุมติัในหลกัการจากคณะกรรมการบริษัท
สําหรับการเข้าทํารายการระหวา่งกนัท่ีเป็นรายการธรุกิจปกติหรือรายการสนบัสนนุธรุกิจปกติของบริษัท สรุปได้ดงันี ้

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) 

- การจดัหาบริการด้านการจดัการค่าใช้จ่ายและการบริการธรุกิจ 

- การจดัหาจดุเช่ือมตอ่โครงข่าย และการแบง่สว่นคา่ใช้จ่ายของบริการโทรคมนาคมระหว่างประเทศ และ 

- การจดัหาบริการการจดัเก็บคา่ใช้บริการ (Outsource Bill-Collection Service) 

(3) การเช่าทรัพย์สินและการเช่าวงจรสื่อสารตา่ง ๆ รวมถึง 

- การเช่าวงจรสื่อสารข้อมลูความเร็วสงู (High Speed Leased Circuit) และ 

- การเช่าท่ีดิน พืน้ท่ีสํานกังานและคลงัสินค้า 

(4) การจ่ายคา่นายหน้าแก่บคุคลท่ีมีสว่นได้เสียในการให้บริการด้านจดัจําหน่ายหรือบริการอ่ืน ๆ (เช่น การจดัจําหน่าย
ผลิตภณัฑ์เติมเงินด้วยระบบอิเลก็ทรอนิกส์ของบริษัท) 

(5) การจดัหาและบํารุงรักษาบริการด้านโทรคมนาคม รวมถึงการจดัหาจดุเช่ือมตอ่โครงข่าย และการแบง่สว่นคา่ใช้จ่ายของ
บริการโทรคมนาคมระหวา่งประเทศ และ 
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(6) การจดัหาหรือรับผลิตภณัฑ์และ/หรือบริการอ่ืน ๆ ซึง่เก่ียวข้องกบัการจดัหาหรือรับผลิตภณัฑ์และ/หรือบริการตามท่ีระบไุว้
ในข้อ (1) ถึง (5) ข้างต้น 

ทัง้นี ้บริษัทได้กําหนดขัน้ตอนการอนมุติัรายการระหว่างกนัท่ีเกิดขึน้จริงในระหว่างปี ตามกรอบที่ได้รับอนมุติัคณะกรรมการบริษัท 
ดงันี ้

(1) ในกรณีท่ีมลูคา่ของรายการตัง้แต ่500,000 บาทขึน้ไป ผู้บริหารระดบัสงูจะเป็นผู้สอบทานและอนมุติัรายการ 

(2) ในกรณีท่ีมลูคา่รายการเทา่กบัหรือมากกวา่ 10 ล้านบาท ผู้บริหารระดบัสงูจะเป็นผู้สอบทานและอนมุติัรายการ นอกจากนัน้ 
สายงานตรวจสอบภายในจะทําหน้าท่ีตรวจสอบการกําหนดราคารวมถึงเง่ือนไขอ่ืน ๆ สําหรับรายการระหว่างกันนัน้ว่า
เป็นไปตามเง่ือนไขการค้าปกติและก่อความเสียหายให้กบับริษัทและผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยหรือไม่ ในกรณีท่ีสายงานตรวจสอบ
ภายในเห็นว่ารายการระหว่างกนัไม่ได้เป็นไปตามเง่ือนไขการค้าปกติ สายงานตรวจสอบภายในจะจดัทํารายงานการสอบ
ทานรายการระหวา่งกนั (Review Report) และสง่ให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นรายไตรมาส 

(3) ในกรณีท่ีมลูค่ารายการเท่ากับหรือมากกว่า 100 ล้านบาท คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องสอบทานและอนมุติัรายการ
ก่อนท่ีบริษัทจะสามารถดําเนินการทําสญัญาหรือตกลงเข้าทํารายการได้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาการ
กําหนดราคาและเง่ือนไขของรายการโดยเปรียบเทียบกบัวิธีปฏิบติัทัว่ไปในอตุสาหกรรม 

12.4 นโยบายและแนวโน้มการทาํรายการระหว่างกนัในอนาคต 

ในอนาคตบริษัทอาจมีการเข้าทํารายการระหว่างกนัตามความจําเป็นในการประกอบธุรกิจ โดยหมายความรวมถึงการปฏิบติัการ
ต่าง ๆ ท่ีบริษัทได้ตดัสินใจที่จะไม่ดําเนินการเอง (เช่น การบริหาร ซ่อมบํารุงและติดตัง้โครงข่ายระบบสญัญาณส่ือสารและอปุกรณ์
โทรคมนาคม การจดัจําหน่ายซิมการ์ดและบตัรเติมเงิน การรับคําปรึกษาด้านการจดัการ และการเช่าและให้เช่าทรัพย์สิน) ซึ่งอาจ
เป็นรายการที่ต้องอาศยัผู้ เช่ียวชาญเฉพาะด้าน โดยการเข้าทํารายการจะตัง้อยู่บนเง่ือนไขทางการค้าซึง่สามารถอ้างอิงได้กบัเง่ือนไข
ของธรุกิจประเภทเดียวกนัท่ีบริษัทกระทํากบับคุคลภายนอก บริษัทจะปฏิบติัตาม พ.ร.บ. หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อบงัคบั 
ประกาศ คําสัง่ หรือข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกําหนดและปฏิบติัเก่ียวกับการ
เปิดเผยข้อมลูการทํารายการที่เก่ียวโยงกนั และการได้มาหรือจําหน่ายไปซึง่สินทรัพย์ท่ีสําคญัของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทย่อย 
นอกจากนี ้บริษัทจะทําการเปิดเผยรายการระหว่างกนัไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินท่ีได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีของ
บริษัท แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) และรายงานประจําปี (แบบ 56-2) รวมถึงการเปิดเผยข้อมลูผ่านระบบ SCP 
ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยด้วย  

บริษัทพิจารณานโยบายและขัน้ตอนในการปรับปรุงการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีซึ่งรวมถึงการเข้าทํารายการระหว่างกนัอย่างต่อเน่ือง 
เพ่ือให้เกิดความมัน่ใจวา่ได้ปฏิบติัตามข้อกําหนดตา่ง ๆ ตามท่ีกลา่วข้างต้น สําหรับแนวโน้มการทํารายการระหว่างกนัในอนาคตนัน้
อาจยงัคงมีอยู่ในส่วนท่ีเป็นการดําเนินการทางธุรกิจตามปกติของบริษัท ซึ่งบริษัทจะดําเนินการด้วยความโปร่งใสและปฏิบติัตาม
คูมื่อซึง่สอดคล้องกบัข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์และหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด 
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ส่วนที่ 3 

ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 

 

13 ข้อมูลทางการเงนิที่สาํคัญ 

13.1 งบการเงนิ 

13.1.1 ช่ือผู้สอบบัญชีสาํหรับงบการเงนิของบริษัทและงบการเงนิรวม 

งบการเงินปี 2554 และ2555 

นางก่ิงกาญจน์ อศัวรังสฤษฎ์ 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียน 4496 
สํานกังาน อีวาย จํากดั 

งบการเงินปี 2556 

นายโสภณ เพ่ิมศิริวลัลภ 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียน 3182 
สํานกังาน อีวาย จํากดั 

13.1.2 สรุปรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ให้ความเหน็อย่างไม่มีเงื่อนไข 

ผูส้อบบญัชีไดใ้หค้วามเห็นสําหรบังบการเงินปี 2554 ดงันี ้ 

งบการเงินแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกัน
ของบริษัทและบริษัทย่อย โดยถกูต้องตามที่ควรในสาระสําคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ซึ่งได้แสดงความเห็นไว้
อย่างไมมี่เง่ือนไข แต่ได้ให้ข้อสงัเกตในเร่ืองคดีฟ้องร้องและข้อพิพาททางการค้า การแก้ไขเพ่ิมเติมสญัญาสมัปทานครัง้ท่ี 3 
ความเส่ียงจากข้อกําหนดทางกฎหมายและนิติกรรมสญัญาเก่ียวกบัสดัส่วนการถือหุ้นของนกัลงทนุต่างด้าว และการออก
ประกาศ กสทช. เร่ือง การกําหนดข้อห้ามการกระทําท่ีมีลกัษณะเป็นการครอบงํากิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2554 ทัง้นี ้
ตามหมายเหตปุระกอบงบการเงิน และการเปิดเผยเอกสารแนบประกอบงบการเงินท่ีอธิบายความแตกต่างระหว่างหลกัการ
บญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทยและการปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีระหวา่งประเทศ (IFRS) 

ผูส้อบบญัชีไดใ้หค้วามเห็นสําหรบังบการเงินปี 2555 ดงันี ้ 

งบการเงินแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนั
ของบริษัทและบริษัทย่อย โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ซึ่งได้แสดงความเห็นไว้
อย่างไมมี่เง่ือนไข แต่ได้ให้ข้อสงัเกตในเร่ืองคดีฟ้องร้องและข้อพิพาททางการค้า การแก้ไขเพ่ิมเติมสญัญาสมัปทานครัง้ท่ี 3 
ความเส่ียงจากข้อกําหนดทางกฎหมายและนิติกรรมสญัญาเก่ียวกบัสดัส่วนการถือหุ้นของนกัลงทนุต่างด้าว และการออก
ประกาศ กสทช. เร่ือง การกําหนดข้อห้ามการกระทําท่ีมีลกัษณะเป็นการครอบงํากิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2554 ทัง้นี ้
ตามหมายเหตปุระกอบงบการเงิน และการเปิดเผยเอกสารแนบประกอบงบการเงินท่ีอธิบายความแตกต่างระหว่างหลกัการ
บญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทยและการปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีระหวา่งประเทศ (IFRS) 

ผูส้อบบญัชีไดใ้หค้วามเห็นสําหรบังบการเงินปี 2556 ดงันี ้ 

งบการเงินแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนั
ของบริษัทและบริษัทย่อย โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ซึ่งได้แสดงความเห็นไว้
อย่างไมมี่เง่ือนไข แต่ได้ให้ข้อสงัเกตในเร่ืองคดีฟ้องร้องและข้อพิพาททางการค้า การแก้ไขเพ่ิมเติมสญัญาสมัปทานครัง้ท่ี 3 
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ความเส่ียงจากข้อกําหนดทางกฎหมายและนิติกรรมสญัญาเก่ียวกบัสดัส่วนการถือหุ้นของนกัลงทนุต่างด้าว และการออก
ประกาศ กสทช. เร่ือง การกําหนดข้อห้ามการกระทําท่ีมีลกัษณะเป็นการครอบงํากิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2554 ทัง้นี ้
ตามหมายเหตปุระกอบงบการเงิน และการเปิดเผยเอกสารแนบประกอบงบการเงินท่ีอธิบายความแตกต่างระหว่างหลกัการ
บญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทยและการปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีระหวา่งประเทศ (IFRS) 
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13.1.3 ตารางสรุปงบการเงนิรวม 

งบแสดงฐานะการเงนิ 

 

2554 
(ปรับปรุงใหม่) 

2555 
(ปรับปรุงใหม่) 

2556 

 
ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

สินทรัพย์       
สินทรัพย์หมุนเวียน       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 21,873.14 21 4,554.66 5 5,472.41 5 
เงินลงทนุชัว่คราว 100.00 0 150.00 0 - 0 
ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น 6,575.24 6 8,385.63 8 10,350.92 10 
สินค้าคงเหลือ – สทุธิ 384.17 0 904.08 1 1,683.34 2 
ต้นทนุของรายได้รับลว่งหน้าคา่บริการโทรศพัท์รอตดัจ่าย 688.15 1 558.33 1 184.49 0 
สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 1,504.66 1 2,416.54 2 3,413.75 3 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 31,125.36 30 16,969.23 17 21,104.90 20 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน       
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีติดภาระคํา้ประกนั 0.40 0 0.40 0 0.40 0 
เงินลงทนุในบริษัทร่วม 306.26 0 294.12 0 308.11 0 
เงินลงทนุระยะยาวอ่ืน 51.40 0 51.40 0 16.82 0 
ลกูหนีกิ้จการท่ีเก่ียวข้องกนั 0.43 0 0.43 0 0.43 0 
ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ – สทุธิ 5,503.53 5 5,449.57 5 15,120.46 14 
สิทธิการใช้อปุกรณ์รอตดับญัชี – สทุธิ 57,142.54 55 56,452.84 56 50,349.09 48 
ต้นทนุการได้รับใบอนญุาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีฯ - - 12,798.09 13 12,514.34 12 
เคร่ืองมือและอปุกรณ์สมัปทานระหว่างติดตัง้ 5,587.74 5 4,664.73 5 1,978.73 2 
สินทรัพย์ไม่มีตวัตนอ่ืน 2,747.98 3 2,311.18 2 2,222.45 2 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 726.35 1 1,330.35 1 913.76 1 
คา่ความนิยม  19.17 0 19.17 0 19.17 0 
สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอ่ืน 655.27 1 701.58 1 505.17 0 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 72,741.07 70 84,073.87 83 83,948.93 80 
สินทรัพย์รวม 103,866.43 100 101,043.11 100 105,053.83 100 
หนีสิ้น       
หนีสิ้นหมุนเวียน       
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 19,480.39 19 23,592.07 23 28,189.93 27 
เงินปันผลค้างจ่าย 38,370.66 37 - 0 - 0 
สว่นของเงินกู้ ยืมระยะยาวท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี 1,320.76 1 8,808.34 9 6,295.92 6 
สว่นของหุ้นกู้ ท่ีถงึกําหนดชําระภายในหน่ึงปี - 0 - 0 2,000.00 2 
รายได้รับล่วงหน้าคา่บริการโทรศพัท์ 3,348.65 3 3,274.14 3 3,011.21 3 
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 1,519.79 1 1,187.51 1 1,093.50 1 
ต้นทนุในการได้รับใบอนญุาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีค้างจ่าย - 0 - 0 3,243.88 3 
หนีสิ้นหมนุเวียนอ่ืน 809.81 1 937.98 1 1,306.06 1 
รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 64,850.06 62 37,800.04 37 45,140.50 43 
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2554 
(ปรับปรุงใหม่) 

2555 
(ปรับปรุงใหม่) 

2556 

 
ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน       
เงินกู้ ยืมระยะยาว - สทุธิจากสว่นท่ีถงึกําหนดชําระภายในหน่ึงปี 1,268.66 1 19,460.32 19 18,164.40 17 

หุ้นกู้ - สทุธิจากส่วนท่ีถงึกําหนดชําระภายในหนึ่งปี 2,000.00 2 2,000.00 2 5,000.00 5 
สํารองผลประโยชน์พนกังาน - เงินชดเชยเม่ือออกจากงาน 218.63 0 282.93 0 300.85 0 
ต้นทนุการได้รับใบอนญุาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีฯค้างจ่าย - 0 6,071.54 6 3,104.06 3 

หนีสิ้นไม่หมนุเวียนอ่ืน 719.69 1 583.52 1 623.98 1 
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 4,206.97 4 28,398.31 28 27,193.30 26 
รวมหนีสิ้น 69,057.03 66 66,198.35 66 72,333.80 69 
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 23 23,543.45 23 23,543.45 22 
สว่นเกินทนุท่ีเป็นส่วนของบริษัทย่อยซึง่เกิดจากการท่ีบริษัทซือ้
บริษัทย่อยในราคาท่ีต่ํากว่ามลูคา่ตามบญัชี 

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

กําไรสะสม       

   จดัสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย 560.06 1 560.06 1 560.06 1 
   ยงัไมไ่ด้จดัสรร  4,306.11 4 4,343.96 4 2,221.80 2 
สว่นของผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย 17.03 0 14.53 0 11.97 0 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 34,809.40 34 34,844.76 34 32,720.03 31 
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 103,866.43 100 101,043.11 100 105,053.83 100 
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งบกาํไรขาดทุน 

 
2554* 

2555 
(ปรับปรุงใหม่) 

2556 

 
ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

รายได้จากการขายและการให้บริการ 
รายได้จากการให้บริการโทรศพัท์ 73,187.89 92 78,234.56 87 80,659.45 85 
รายได้จากการขายเคร่ืองโทรศพัท์และชดุเลขหมาย 5,746.91 7 10,997.81 12 13,798.00 15 
รายได้จากการดําเนินงานอ่ืน 264.08 0 264.98 0 159.55 0 
รวมรายได้จากการขายและการให้บริการ 79,198.88 100 89,497.36 100 94,616.99 100 

     
  

ต้นทุนขายและการให้บริการ 
    

  
ต้นทนุการให้บริการโทรศพัท์ (45,790.35) -58 (51,876.42) -58 (51,120.81) -54 
ต้นทนุขายเคร่ืองโทรศพัท์และชดุเลขหมาย (5,136.61) -6 (10,429.82) -12 (13,473.04) -14 
คา่ใช้จ่ายในการขายและการบริการ (11,609.05) -15 (12,027.90) -13 (14,114.02) -15 
รวมค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงาน (62,536.02) -79 (74,334.14) -83 (78,707.87) -83 

     
  

กาํไรจากการดาํเนินงาน 16,662.86 21 15,163.22 17 15,909.12 17 
ดอกเบีย้รับ 578.91 1 384.85 0 221.86 0 
รายได้อ่ืน 113.22  0  240.60  0 112.74   0 
กําไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปลี่ยน 118.90  0  112.99  0 (265.30) 0 
กาํไรจากการดาํเนินงาน - สุทธิ 17,473.88  22 15,901.66  18 15,978.42 17 

     
  

สว่นแบ่งกําไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม 35.24 0 25.36 0 32.74 0 
กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและภาษีเงนิได้นิตบุิคคล 17,509.12 22 15,927.02 18 16,011.16 17 
คา่ใช้จ่ายทางการเงิน (430.95) -1 (1,118.67) -1 (2,154.11) -2 
กาํไรก่อนภาษีเงนิได้นิตบุิคคล 17,078.17 22 14,808.35 17 13,857.05 15 
ภาษีเงินได้นิติบคุคล (5,266.04) -7 (3,526.08) -4 (3,290.23) -3 

กาํไรสุทธิสาํหรับปี 11,812.13 15 11,282.27 13 10,566.82 11 

     
  

การแบ่งปันกําไรสุทธิ 
    

  
สว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 11,812.85  15 11,284.77 13 10,569.38 11 
สว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยของบริษัทย่อย (0.72) 0 (2.50) 0 (2.56) 0 

     
  

กาํไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน (บาท) 4.99 
 

4.77 
 

4.46  
หมายเหตุ 

* ก่อนการปรับปรุงย้อนหลงังบการเงินจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชีเก่ียวกบัรายการผลกําไรหรือขาดทนุจากการประมาณการตาม
หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (Actuarial gains and losses) ของรายการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน 



บริษัท โทเทิ่ล แอค็เซส็ คอมมนิูเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 
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งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

 2554* 
2555 

(ปรับปรุงใหม่) 
2556 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปี                      11,812.13                         11,282.27                         10,566.82  

   

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน    
ผลกําไรหรือขาดทนุจากการประมาณการ    
 ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  -                           (34.44)                            19.80  
ผลกระทบของภาษีเงินได้  -                          6.89                          (24.79) 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับปี  -  
   

(27.56)  
   

(4.99)  
    
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรับปี                      11,812.13                         11,254.71                         10,561.83  
    

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม    
สว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ                    11,812.85                      11,257.21                      10,564.40  
สว่นท่ีเป็นของผู้ มีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอํานาจ
ควบคมุของบริษัทย่อย                          (0.72)                            (2.50)                              (2.56)  
                      11,812.13                         11,254.71                         10,561.83  
หมายเหตุ 

* ก่อนการปรับปรุงย้อนหลงังบการเงินจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชีเก่ียวกบัรายการผลกําไรหรือขาดทนุจากการประมาณการตาม
หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (Actuarial gains and losses) ของรายการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน 

 



 
บริษัท โทเทิ่ล แอค็เซส็ คอมมนูิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 
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(หนว่ย: บาท)

องค์ประกอบอื่นของ

สว่นของผูถ้ือหุ้น

สว่นเกนิทุนที่เป็น

สว่นของบริษทัยอ่ย

ซึ่งเกดิจากการที่บริษทัฯ

ซื้อบริษทัยอ่ยใน สว่นของ

กาํไรสะสม ราคาที่ตํ่ากวา่มลูคา่ ผูม้สีว่นไดเ้สียที่ไมม่ี

ทุนเรือนหุ้นที่ออก สว่นเกนิ จดัสรรแลว้ - สํารอง ยงัไมไ่ด้ ตามบญัชีของ รวมสว่นของ อาํนาจควบคมุ รวม

และชาํระแลว้ มลูคา่หุ้นสามญั ตามกฎหมาย จดัสรร บริษทัยอ่ย ณ วนัซื้อ ผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย สว่นของผูถ้ือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2554 - ตามทีร่ายงานไว้เดิม 4,735,622,000     23,543,446,204       560,057,915         4,384,401,813          1,647,137,361     34,870,665,293         17,026,806           34,887,692,099        
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชี

   เกีย่วกบัผลกาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการ
   ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (หมายเหตุ 4) -                             -                                  -                              (78,289,821)              -                              (78,289,821)               -                              (78,289,821)              
ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 มกราคม 2555 - หลังการปรับปรุง 4,735,622,000     23,543,446,204       560,057,915         4,306,111,992          1,647,137,361     34,792,375,472         17,026,806           34,809,402,278        
เงินปันผลจา่ย (หมายเหตุ 29) -                             -                                  -                              (11,219,358,414)      -                              (11,219,358,414)       -                              (11,219,358,414)      
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี -                             -                                  -                              11,257,209,552        -                              11,257,209,552         (2,496,339)            11,254,713,213        
ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2555 - หลังการปรับปรุง 4,735,622,000     23,543,446,204       560,057,915         4,343,963,130          1,647,137,361     34,830,226,610         14,530,467           34,844,757,077        

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2555 - ตามทีร่ายงานไว้เดิม 4,735,622,000     23,543,446,204       560,057,915         4,443,121,583          1,647,137,361     34,929,385,063         14,530,467           34,943,915,530        
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชี

   เกีย่วกบัผลกาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการ
   ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (หมายเหตุ 4) -                             -                                  -                              (99,158,453)              -                              (99,158,453)               -                              (99,158,453)              
ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 มกราคม 2556 - หลังการปรับปรุง 4,735,622,000     23,543,446,204       560,057,915         4,343,963,130          1,647,137,361     34,830,226,610         14,530,467           34,844,757,077        
เงินปันผลจา่ย (หมายเหตุ 29) -                             -                                  -                              (12,686,559,183)      -                              (12,686,559,183)       -                              (12,686,559,183)      
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี -                             -                                  -                              10,564,396,289        -                              10,564,396,289         (2,563,324)            10,561,832,965        
ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2556 4,735,622,000     23,543,446,204       560,057,915         2,221,800,236          1,647,137,361     32,708,063,716         11,967,143           32,720,030,859        

-                             -                                  -                              -                                   -                              -                                    -                              -                                   
-                             -                                  -                              (0)                                 -                              (0)                                 -                              (0)                                 

บริษทั โทเทิล่ แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

สําหรับปีสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 2556 

งบการเงินรวม

สว่นของผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ
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งบกระแสเงนิสด 

 
2554 

2555 

(ปรับปรุงใหม่) 
2556 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน  
กําไรสทุธิก่อนภาษี 17,078.17 14,808.35 13,857.05 
ปรับกระทบกําไรสทุธิเป็นเงินสดสทุธิรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดําเนินงาน 

  
 

สว่นแบง่กําไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วมตามวิธีสว่นได้เสีย (35.24) (25.36) (32.74) 
เงินปันผลรับจากเงินลงทนุระยะยาวอ่ืน (42.59) (48.53) (0.28) 
กําไรจากการขายเงินลงทนุในบริษัทยอ่ย (15.75) - - 
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมลูคา่สทุธิท่ีจะได้รับ 36.02 (19.55) 102.66 
คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูของลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น (โอนกลบั) (195.06) 38.76 421.91 
คา่เผ่ือการด้อยคา่ของสินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน (โอนกลบั) (0.01) - 34.58 
คา่เผ่ือการด้อยคา่ของคา่ความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตวัตน - - - 
คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจําหน่าย 10,515.34 11,464.79 13,694.93 
ตดัจําหน่ายสินทรัพย์ถาวร 0.18 0.02 0.70 
ตดัจําหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตวัตนอ่ืน - - 325.50 
ขาดทนุ (กําไร) จากการขายท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ (2.33) (8.52) (36.08) 
ประมาณการทรัพย์สิน/หนีส้ินในอนาคต 7.18 6.54 6.18 
สํารองผลประโยชน์พนกังาน - เงินชดเชยเม่ือออกจากงานเพ่ิมขึน้ (ลดลง) 43.44 35.10 43.36 
คา่ใช้จ่ายทางการเงิน 387.63 1,036.38 2,119.50 
กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสนิทรัพย์และหนีส้นิ
ดาํเนินงาน 

27,776.99 27,287.98 30,537.27 

สินทรัพย์ดําเนินงานลดลง (เพ่ิมขึน้)    
ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น 313.02 (1,849.15) (2,387.20) 
สินค้าคงเหลือ (164.56) (500.36) (881.91) 
สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน (329.41) (780.72) (528.76) 
สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอ่ืน (128.58) 77.42 22.64 

หนีส้ินดําเนินงานเพ่ิมขึน้ (ลดลง)    
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 3,232.67 3,065.08 1,873.10 
หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน 637.47 (2.97) 105.15 
หนีส้ินไม่หมนุเวียนอ่ืน 115.68 (149.25) 26.92 

เงินสดสทุธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 31,453.26 27,148.02 28,767.20 
จ่ายดอกเบีย้ (453.41) (956.30) (1,769.25) 
จ่ายภาษีเงินได้ (4,869.08) (4,456.33) (3,086.22) 
รับคืนภาษีเงินได้ - - 150.15 
เงนิสดสุทธิจากกจิกรรมดาํเนินงาน 26,130.78 21,735.39 24,061.88 



บริษัท โทเทิ่ล แอค็เซส็ คอมมนิูเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 
 

สว่นท่ี 3 ข้อมลูทางการเงินท่ีสําคญั หน้า 147 

 
2554 

2555 

(ปรับปรุงใหม่) 
2556 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทนุ    
เงินลงทนุชัว่คราวลดลง (เพ่ิมขึน้) - (50.00) 150.00 
เงินลงทนุระยะยาวอ่ืนลดลง (เพ่ิมขึน้) 148.27 - - 
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม 25.00 37.50 18.75 
เงินปันผลรับจากเงินลงทนุระยะยาวอ่ืน 42.59 48.53 0.28 
ลกูหนีบ้ริษัทท่ีเก่ียวข้องกนัลดลง (เพ่ิมขึน้) - 0.00 - 
เงินสดรับจากการขายเงินลงทนุในบริษัทย่อย 0.05 - - 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัทย่อยลดลงจากการขายเงิน
ลงทนุในบริษัทย่อย 

(3.95) - - 

ซือ้ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ (1,077.29) (1,217.37) (5,875.96) 
เงินสดรับจากการขายท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 4.71 11.41 79.72 
ซือ้สิทธิการใช้อปุกรณ์รอตดับญัชีและเคร่ืองมือและอปุกรณ์สมัปทานระหวา่ง
ติดตัง้ 

(3,898.90) (6,561.78) (4,974.71) 

เงินมดัจําและเงินจ่ายลว่งหน้าเพ่ือการจดัซือ้และติดตัง้อปุกรณ์สมัปทาน
ลดลง(เพ่ิมขึน้)  

14.50 - 54.60 

เงินมดัจําและเงินจ่ายลว่งหน้าเพ่ือการจดัซือ้และติดตัง้อปุกรณ์ดําเนินงาน
ลดลง(เพ่ิมขึน้) 

- - (80.78) 

เงินสดจ่ายต้นทนุการได้รับใบอนญุาตให้ใช้คลื่นความถ่ีฯ - (6,750.00) (114.91) 
สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอ่ืนเพ่ิมขึน้ (305.07) (605.97) (906.22) 
สินทรัพย์ไม่มีตวัตนอ่ืนเพ่ิมขึน้ - - - 
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (5,050.09) (15,087.68) (11,649.23) 

 
   

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ    
ชําระเงินคา่ธรรมเนียมจดัการเงินกู้  - (55.42) - 
เงินสดรับจากเงินกู้ ยืมระยะสัน้ - 9,000.00 - 
ชําระคืนเงินกู้ ยืมระยะสัน้ - (5,000.00) - 
เงินสดรับจากเงินกู้ ยืมระยะยาว - 27,000.00 5,000.00 
ชําระคืนเงินกู้ ยืมระยะยาว (1,320.76) (5,320.76) (8,808.34) 
เงินรับจากการออกหุ้นกู้สกลุเงินบาท - - 5,000.00 
ชําระคืนหุ้นกู้สกลุเงินบาท (3,000.00) - - 
จ่ายเงินปันผล (7,434.40) (49,590.02) (12,686.56) 
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจดัหาเงนิ (11,755.16) (23,966.19) (11,494.90) 

 
   

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) สทุธิ 9,325.53 (17,318.48) 917.75 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 12,547.45 21,873.14 4,554.66 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิน้ปี 21,872.98 4,554.66 5,472.41 
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สรุปอัตราส่วนทางการเงนิ 

 2554 2555 2556 

อัตราส่วนสภาพคล่อง    
อตัราสว่นสภาพคล่อง 0.48 0.45 0.47 
อตัราสว่นสภาพคล่องหมนุเร็ว 0.44 0.35 0.35 
อตัราสว่นสภาพคล่องกระแสเงินสด 0.58 0.42 0.58 
อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า – รวม(1) 12.73 13.92 13.01 
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ีย (วนั) - รวม 28.28 25.87 27.66 
อตัราสว่นหมนุเวียนสินค้าคงเหลือ 16.06 16.19 10.41 
ระยะเวลาขายสินค้าเฉล่ีย (วนั) 22.42 22.23 34.57 
อตัราสว่นหมนุเวียนเจ้าหนี ้(2) 1.50 1.40 0.71 
ระยะเวลาชําระหนี ้(วนั)  239.85 258.05 509.03 
Cash Cycle -189.15 -209.95 -446.80 
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร    
อตัราสว่นกําไรขัน้ต้น 35.70% 30.38% 31.73% 
อตัราสว่นกําไรสทุธิ 14.92% 12.61% 11.17% 
อตัราสว่นผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น 22.79% 32.40% 31.29% 
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน    
อตัราสว่นผลตอบแทนจากสินทรัพย์ 11.63% 11.01% 10.26% 
อตัราสว่นผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร 33.60% 36.53% 38.10% 
อตัราการหมนุของสินทรัพย์ 0.78 0.87 0.92 
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงนิ    
อตัราสว่นหนีส้ินต่อสว่นของผู้ ถือหุ้น(3) -0.50 0.74 0.79 
อตัราสว่นความสามารถในการชําระดอกเบีย้(4) -147.54 42.58 16.31 
อตัราสว่นความสามารถชําระภาระผกูพนั (Cash Basis) 1.56 0.68 1.08 
อตัราสว่นการจ่ายเงินปันผล(5) 358% 106% 83% 
มลูคา่ท่ีตราไว้ (บาท) 2.00 2.00 2.00 
มลูคา่ตามบญัชี (บาท) 14.70 14.72 13.82 
กําไรขัน้ต้นตอ่หุ้น (บาท)(6) 4.99 4.77 4.46      
หมายเหตุ 
(1) คํานวณจากรายได้จากการให้บริการโทรศพัท์ระบบรายเดือนและรายได้จากการขายเคร่ืองโทรศพัท์และชดุเลขหมาย / ลกูหนีก้ารค้า

คา่บริการโทรศพัท์และลกูหนีก้ารค้าจากการขายเคร่ืองโทรศพัท์และชดุเลขหมายเฉลี่ย 
(2) คํานวณจากยอดซือ้อปุกรณ์เคร่ืองมือสมัปทาน (จากงบกระแสเงินสด) / เจ้าหนีอ้ปุกรณ์สมัปทานเฉล่ีย 
(3) คํานวณจาก (หนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้ – เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด) / สว่นของผู้ ถือหุ้น 
(4) คํานวณจากกําไรก่อนหกัคา่ใช้จ่าย ดอกเบีย้ คา่เส่ือมราคา และคา่ตดัจําหน่าย / (ดอกเบีย้จ่าย – ดอกเบีย้รับ) 
(5) คํานวณรวมเงินปันผลพิเศษ 
(6) คํานวณโดยใช้จํานวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํา้หนกั (Weighted Average Ordinary Shares) 
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14 การวิเคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจัดการ 

14.1 สรุปสาระสําคัญ 

ปี 2556 นับเป็นอีกปีหนึ่งแห่งการเปล่ียนแปลงครัง้ใหญ่ของบริษัทและ บจก. ดีแทค ไตรเน็ต บริษัทย่อยของบริษัท เม่ือมีการเร่ิมเปิด
ให้บริการ 3G บนคล่ืนความถ่ียา่น 2.1 กิกะเฮิร์ตซ์ บนระบบใบอนญุาตท่ีได้รับจาก กสทช. เป็นระยะเวลา 15 ปี ระบบใบอนุญาตสง่ผล
กระทบตอ่การเปล่ียนแปลงทางโครงสร้างในการดําเนินธุรกิจของบริษัทอย่างมีนยัสําคญั การแข่งขนัในธุรกิจโทรคมนาคมจะมีความเท่า
เทียมกันมากขึน้ ทัง้ในส่วนของคล่ืนความถ่ีท่ีเหมือนกันและได้รับการจัดสรรท่ีเท่ากัน ทัง้นี ้ยังเปิดโอกาสให้ผู้ ให้บริการเป็นเจ้าของ
ทรัพย์สินและอปุกรณ์ท่ีลงทุนได้ โดยภายหลงัจากท่ี บจก. ดีแทค ไตรเน็ต ได้มีการเปิดให้บริการ 3G อย่างเป็นทางการเม่ือวนัท่ี 23 
กรกฎาคม 2556 ปัจจบุนัสามารถเปิดให้ใช้บริการครอบคลมุ 77 จงัหวดัทัว่ประเทศ และมีผู้ใช้บริการ บจก. ดีแทค ไตรเน็ต แล้วทัง้สิน้ 12 
ล้านราย ณ สิน้ปี 2556 

รายได้รวมของปี 2556 เตบิโตร้อยละ 5.7 จากปีท่ีผ่านมา อนัเน่ืองมาจากการเติบโตของรายได้จากการให้บริการ (ไม่รวม IC) และรายได้
จากการจําหน่ายเคร่ืองโทรศพัท์ท่ียงัคงเติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง แม้จะถกูกระทบด้วยปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีปรับตวัลดลง และการแข่งขนั
ท่ีปรับตวัสงูขึน้ตัง้แต่คร่ึงปีหลงัของปี 2556 รายได้จากการให้บริการ (ไม่รวม IC) เพิ่มขึน้ร้อยละ 10.4 สงูกว่าการเติบโตของปี 2555 ท่ี
ปรับตวัสงูขึน้ร้อยละ 8.4 จากปีกอ่นหน้า โดยมีปัจจยัสนบัสนนุหลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของจํานวนผู้ใช้บริการ และความต้องการใช้บริการ
ข้อมลูท่ียงัคงเพิ่มสงูขึน้อยา่งตอ่เน่ือง รายได้จากการจําหน่ายเคร่ืองโทรศพัท์ในไตรมาสท่ี 4 ปี 2556 ปรับตวัสงูขึน้อยา่งเป็นประวตัิการณ์ 
ถึงร้อยละ 143.8 จากไตรมาสก่อน โดยมีรายได้ตอ่ไตรมาสสงูถึง 5.2 พนัล้านบาท อนัเป็นผลมาจากการเปิดตวัของ iPhone 5s และ
ดีแทคไตรเน็ตโฟน รุ่นท่ี 2 ท่ีประสบความสําเร็จอยา่งสงู ประกอบกบักิจกรรมสง่เสริมทางการตลาด 

ภายใต้โครงการ ‘ย่ิงอยู่นาน ย่ิงรักกัน’ ท่ีมอบสิทธิประโยชน์ให้ผู้ ใช้บริการท่ีอยู่กับบริษัทมาเป็นเวลานาน สามารถนําระยะเวลามา
เปล่ียนเป็นสว่นลดในการซือ้เคร่ืองโทรศพัท์จากบริษัทได้ ยอดรายได้จากการจําหน่ายเคร่ืองโทรศพัท์ทัง้ปีเติบโตขึน้ร้อยละ 26.5 จากปี
ก่อน 

EBITDA สําหรับปี 2556 เพิ่มขึน้ร้อยละ 12 จากปีก่อน สําหรับ EBITDA margin ปรับตวัสงูขึน้ 1.8 จุดเป็นร้อยละ 31.7 อนัเป็นผลมา
จากการเติบโตอยา่งแข็งแกร่งของธุรกิจหลกั และสว่นแบ่งรายได้ท่ีปรับตวัลดลงจากฐานลกูค้าท่ีมีจํานวนมากขึน้บนระบบใบอนญุาตท่ีมี
สว่นแบ่งรายได้ในอตัราท่ีต่ํากว่า แต่ปรับตวัลดลงบางส่วนอนัเป็นผลมาจากค่าใช้จ่ายในการขายและการตลาดท่ีปรับตวัสงูขึน้จากการ
ให้บริการ 3G บนคล่ืนความถ่ียา่น 2.1 กิกะเฮิร์ตซ์ และการแข่งขนัท่ีรุนแรงขึน้ เงินลงทนุของบริษัทในปี 2556 อยูท่ี่ 14.4 พนัล้านบาท 
เป็นไปตามประมาณเป้าหมายท่ีคาดไว้โดยมุ่งเน้นเพ่ือสร้างและขยายโครงขา่ย 3G บนคล่ืนความถ่ียา่น 2.1 กิกะเฮิร์ตซ์ 

บริษัทคาดว่าแนวโน้มเศรษฐกิจจะยงัคงชะลอตัว และการแข่งขนัจะทวีความรุนแรงขึน้ในปี 2557 บริษัทได้ตัง้ประมาณการการเติบโต
ของรายได้รวมอยู่ในช่วงร้อยละ 3-5 โดยมีปัจจัยสนบัสนุนมาจากการเติบโตของบริการเสริมและบริการข้อมลูท่ีคาดว่าจะเติบโตอย่าง
ต่อเน่ือง EBITDA margin คาดว่าจะอยู่ในช่วงร้อยละ 35-36 อนัเป็นผลมาจากการลดลงของสว่นแบ่งรายได้เม่ือมีผู้ใช้บริการบนระบบ
ใบอนุญาตมากขึน้ ในปี 2557 บริษัทมีแผนการลงทนุในโครงข่าย 3G บนคล่ืนความถ่ียา่น 2.1 กิกะเฮิร์ตซ์ ไม่น้อยกว่า 13 พนัล้านบาท 
และประมาณการแผนการลงทนุ 3 ปีระหวา่ง 2556-2558 อยูท่ี่ 34 พนัล้านบาท 

14.2 รายการพเิศษที่สําคัญ 

14.2.1 บันทกึขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ในงบการเงนิเฉพาะกิจการ 

ในไตรมาสท่ี 4 ปี 2556 บริษัทได้ทําการประเมินการด้อยค่ามูลค่าตามบญัชีของต้นทุนเคร่ืองมือและอปุกรณ์รอตดับญัชีและอปุกรณ์ท่ี
เก่ียวข้องซึ่งใช้ในการให้บริการตามสญัญาให้ดําเนินการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลลู่าร์ของบริษัท (สัญญาสมัปทาน) โดย
เปรียบเทียบระหว่างมลูคา่ตามบญัชีและมลูคา่ท่ีคาดว่าจะได้รับคืนจากหน่วยสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสดดงักลา่ว โดยใช้มลูค่าท่ีคาดว่า
จะได้รับคืนคํานวณจากมลูค่าจากการใช้สินทรัพย์ บริษัทได้ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีคาดว่าจะได้รับจากการใช้เคร่ืองมือ
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และอุปกรณ์ดังกล่าวภายใต้สมมติฐานว่าสญัญาสัมปทานสิน้สุดในเดือนกันยายน 2561 และคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันจากผลการ
ประเมิน บริษัทรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่ารวมจํานวน 18,627 ล้านบาทในงบการเงินเฉพาะกิจการในสว่นของกําไรหรือขาดทุน
สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 การขาดทนุนีเ้ป็นเพียงการขาดทนุทางบญัชี ไม่ใช่คา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จริงและไม่มีผลกระทบตอ่ผล
การดําเนินงานรวมของบริษัท (ตามหมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมข้อ 15)  

14.2.2 ค่าเช่ือมต่อโครงข่ายของ ทโีอท ี

ตามท่ี กสทช. ได้มีการกําหนดอตัรามาตราฐานของคา่เช่ือมตอ่โครงขา่ย บริษัทจึงได้มีการปรับบนัทึกคา่ใช้จ่ายของคา่เช่ือมตอ่โครงขา่ย
กบัทีโอทีท่ีบนัทึกไว้ในอตัราท่ีสงูกว่าอตัรามาตราฐาน สง่ผลกระทบให้ต้นทุนค่าเช่ือมตอ่โครงข่ายในไตรมาสท่ี 4 ปี 2556 ปรับตวัลดลง 
780 ล้านบาท 

14.2.3 การตัง้สํารองผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเตมิจากรายได้ค่าบริการจาก บริษัท ดจิติอล โฟน จาํกัด (“DPC”) 

ตามข้อพิพาทระหว่างบริษัท และ กสท เก่ียวกบัการคิดผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติมจากรายได้ค่าบริการท่ีได้รับจาก DPC จากการท่ี
บริษัทได้ให้ DPC ใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรศพัท์เคลื่อนท่ีภายในประเทศนัน้ เพ่ือให้เป็นไปตามหลกัความระมัดระวงั ฝ่ายบริหารของ
บริษัทจึงได้ตัง้สํารองผลประโยชน์ตอบแทนจํานวนหนึ่งไว้ในงบการเงินสําหรับปี 2556 เป็นจํานวนเงินทัง้สิน้ 1,361 ล้านบาท แบ่งเป็น
สว่นแบ่งรายได้ 478 ล้านบาทและค่าใช้จ่ายทางการเงิน 883 ล้านบาท ข้อพิพาทนีย้งัไม่สิน้สดุและอยู่ในระหว่างกระบวนพิจารณาของ
อนญุาโตตลุาการ (ตามหมายเหตประกอบงบการเงินรวมข้อ 34.2 (ก)) 

14.2.4 การไม่บันทกึสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 

ในไตรมาสท่ี 4 ปี 2556 บริษัทไม่ได้บนัทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตดับญัชี จํานวน 403 ล้านบาท เน่ืองจากบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า
บริษัทอาจไมมี่กําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะนําสนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอตดับญัชีข้างต้นมาใช้ประโยชน์ได้  

14.3 สรุปผลการดาํเนินงาน 

ในไตรมาสท่ี 4 ปี 2556 บริษัทมีจํานวนผู้ ใช้บริการเพิ่มขึน้จากปีท่ีแล้วร้อยละ 6.2 หรือคิดเป็นจํานวน 1.6 ล้านเลขหมาย แม้สภาพ
เศรษฐกิจยงัคงไม่ฟืน้ตวัดีนัก และอีกทัง้ยงัเกิดวิกฤตการณ์ทางการเมืองในไตรมาสท่ีผ่านมา แต่บริษัทยังประสบความสําเร็จในการ
แขง่ขนัทางการตลาด ด้วยการเพิ่มฐานลกูค้าใหม่ การให้บริการอินเตอร์เน็ตในรูปแบบท่ีหลากหลาย การให้สว่นลดในการซือ้อปุกรณ์ใหม่
แก่ผู้ใช้บริการเดิม และการกระตุ้นยอดจําหน่ายจากบริการเสริมต่าง ๆ 

รายได้เฉล่ียต่อเลขหมาย (ไม่รวม IC) ลดลงเล็กน้อยจากปีท่ีแล้วร้อยละ 0.4 เน่ืองจากการเปิดตวัท่ีมีการแข่งขนัสงูจากไตรมาสท่ีแล้ว 
ขณะท่ีปริมาณในการใช้งาน (ไม่รวม IC) ยงัคงรักษาค่าเดมิท่ี 220 นาทีจากปีท่ีแล้ว เน่ืองจากการกระตุ้นการใช้บริการสําหรับลกูค้าระบบ
เติมเงินอยา่งตอ่เน่ือง  

หลงัจากมีการเปิดตวัให้บริการ 3G การแข่งขนัในตลาดจึงเพิ่มสงูขึน้ บริษัทได้ขยายพืน้ท่ีการให้บริการอยา่งรวดเร็ว และบรรลเุป้าหมาย
สามารถครอบคลมุพืน้ท่ีทัง้หมด 77 จงัหวดัทัว่ประเทศไทยในปลายปี  

บริษัทมีความมุ่งมัน่ในวิสยัทศัน์ “Internet for All” โดยการนําเข้า iPhone 5s และ 5c รวมถึงสมาร์ทโฟนรุ่นท่ี 2 ของ บจก. ดีแทค ไตร
เน็ต ซึง่สง่ผลให้บริษัทประสบความสาํเร็จเป็นอย่างสงู อตัราการใช้งานสมาร์ทโฟนเฉล่ียในไตรมาสท่ี 4 ปี 2556 เพิ่มขึน้อย่างรวดเร็วเป็น
ร้อยละ 32.7 จากความสามารถในการใช้บริการอินเตอร์เน็ตของผู้ ใช้บริการระบบเติมเงินท่ีเพิ่มขึน้ รวมถึงปริมาณการใช้งานของ
ผู้ ใช้บริการระบบรายเดือนยังคงหนาแน่นอยู่ต่อเน่ือง บริษัทวางแผนเสริมความแข็งแกร่งในฐานลูกค้าสมาร์ทโฟน โดยส่งมอบ
ประสบการณ์การใช้บริการไตรเน็ตท่ีเร็วกวา่ ชดักวา่ ในราคาท่ีเหมาะสม 
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 2555 2556 % YoY 
จาํนวนผู้ใช้บริการรวม (พนัเลขหมาย)    
ระบบรายเดอืน 2,816 3,502 24.4% 
ระบบเติมเงิน 23,502 24,440 4.0% 
รวม 26,318 27,942 6.2% 
จาํนวนผู้ใช้บริการใหม่สุทธิ (พนัเลขหมาย)    
ระบบรายเดอืน 417 686 64.7% 
ระบบเติมเงิน 1,885 938 -50.3% 
รวม 2,302 1,624 -29.5% 
ปริมาณการใช้งาน (นาทต่ีอเลขหมายต่อเดอืน)    
ระบบรายเดอืน 491 421 -14.3% 
ระบบเติมเงิน 246 245 -0.5% 
เฉล่ียสองระบบ 271 265 -2.1% 
ระบบรายเดอืน ไมร่วม IC 369 316 -14.4% 
ระบบเติมเงิน ไมร่วม IC 204 208 2.1% 
เฉล่ียสองระบบ ไม่รวม IC 220 220 0.0% 
รายได้เฉลี่ยต่อเลขหมาย (บาทต่อเลขหมายต่อเดือน)    
ระบบรายเดอืน 715 681 -4.7% 
ระบบเติมเงิน 211 189 -10.6% 
เฉล่ียสองระบบ 262 245 -6.5% 
ระบบรายเดอืน ไมร่วม IC 592 602 1.6% 
ระบบเติมเงิน ไมร่วม IC 169 161 -5.0% 
เฉล่ียสองระบบ ไม่รวม IC 212 211 -0.4% 

14.4 สรุปผลด้านการเงนิ 

14.4.1 รายได้จากการดาํเนินงาน 

รายได้จากการดําเนินงานในปี 2556 เท่ากบั 94.6 พนัล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 5.7 จากปีก่อน อนัเป็นผลจากการลดลงของอตัรา IC 
รายได้จากการให้บริการไม่รวม IC เติบโตอย่างแข็งแกร่งร้อยละ 10.4 โดยสาเหตหุลกัคือการเติบโตของรายได้จากบริการเสริม และการ
จําหน่ายเคร่ืองโทรศพัท์  

รายได้จากบริการเสียงในปี 2556 ลดลงร้อยละ 3.7 จากปีก่อน อยูท่ี่ 41.7 พนัล้านบาท เน่ืองจากรายได้บริการเสียงของผู้ ใช้บริการระบบ
เติมเงินลดลง เพราะมีการแข่งขนัสงู และผู้ ใช้บริการระบบเติมเงินท่ีมียอดใช้จ่ายสูงได้เปล่ียนเป็นผู้ ใช้บริการระบบรายเดือนมากขึน้ 
ในขณะท่ีรายได้จากบริการเสียงของผู้ ใช้บริการระบบรายเดือนเพิ่มขึน้จากปีก่อนร้อยละ 5.5 แม้ว่าจะได้รับผลกระทบเล็กน้อยจาก
เหตกุารณ์ความไม่สงบทางการเมือง และเทศกาลวนัหยดุยาวในช่วงไตรมาสสดุท้าย รายได้จากบริการเสียงต่อรายได้จากการให้บริการ
ไม่รวม IC มีสดัสว่นลดลงจากร้อยละ 68.3 ในปีก่อน มาอยูท่ี่ร้อยละ 59.5 ในปี 2556 

รายได้จากบริการเสริมยงัคงเติบโตอย่างแข็งแกร่งในปี 2556 ถึงร้อยละ 48.8 จากปีก่อน มาอยู่ท่ี 22.6 พนัล้านบาท แรงขบัเคลื่อนหลกั
ของรายได้จากบริการเสริมยงัคงเป็นการใช้อินเทอร์เน็ทไร้สาย โดยเป็นผลจากความนิยมในสมาร์ทโฟนและแอ็พพลเิคชัน่สงัคมออนไลน์
ท่ียงัคงมีสงูตอ่เน่ือง และคณุภาพของบริการ 3G บนคล่ืนความถ่ียา่น 850 เมกะเฮิร์ตซ์ และ 2.1 กิกะเฮิร์ตซ์ บริษัทมีความพยายามอยา่ง
ต่อเน่ืองในการเพิ่มจํานวนผู้ ใช้บริการข้อมูล และกระตุ้นการใช้งานบริการข้อมูลผ่านการนําเสนอรูปแบบแพ็คเกจท่ีน่าสนใจ และการ
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พฒันาคณุภาพสญัญาณ รายได้จากบริการเสริมคิดเป็นสดัสว่นตอ่รายได้จากการให้บริการไม่รวม IC เพิ่มขึน้จากร้อยละ 23.9 ในปีก่อน 
เป็นร้อยละ 32.2 ในปี 2556 โดยบริษัทเช่ือวา่แนวโน้มนีจ้ะยงัคงอยูต่อ่เน่ืองในปี 2557 

รายได้จากบริการข้ามแดนอตัโนมัติในปี 2556 ลดลงร้อยละ 8.0 จากปีก่อน มาอยู่ท่ี 2.1 พนัล้านบาท จากปัจจยัฤดกูาลท่องเท่ียวท่ีซบ
เซาลงโดยเฉพาะในสว่นของลกูค้าตา่งประเทศท่ีเข้ามาใช้งานในประเทศไทย และการแขง่ขนัท่ีเพิ่มขึน้ของบริการข้ามแดนอตัโนมตัิ  

รายได้จากค่าเช่ือมต่อโครงขา่ย (IC) ในปี 2556 ลดลงอย่างมีนยัสําคญัท่ีร้อยละ 28.4 จากปีก่อน มาอยู่ท่ี 10.6 พนัล้านบาท อนัเป็นผล
จากการลดลงของอตัรา IC จากประมาณ 1 บาท เป็น 0.45 บาทตอ่นาที บริษัทและแตล่ะคูส่ญัญาได้ตกลงร่วมกนัใช้อตัรา IC นีโ้ดยมีผล
บงัคบัใช้ตัง้แตว่นัท่ี 1 กรกฎาคม 2556  

รายได้จากการดําเนินงานอ่ืน ประกอบด้วยรายได้จากบริการโทรทางไกลระหว่างประเทศ (IDD) และค่าธรรมเนียมตา่ง ๆ เป็นหลกั โดย
ในปี 2556 เพิ่มขึน้ร้อยละ 36.4 จากปีก่อน มาอยู่ท่ี 3.7 พันล้านบาท โดยสาเหตหุลกัมาจากรายได้จากบริการโทรทางไกลระหว่าง
ประเทศ 

รายได้จากการจําหน่ายเคร่ืองโทรศพัท์และชุดเลขหมายเติบโตอย่างก้าวกระโดดในปี 2556 เท่ากับ 13.8 พนัล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 
25.5 จากปีก่อน เน่ืองจากกระแสความนิยมในสมาร์ทโฟนอย่างต่อเน่ือง และจากการเปิดตวั iPhone 5s iPhone 5c และดีแทคไตรเน็ต
โฟน ในไตรมาสสดุท้ายของปี ร่วมกบัสว่นลดพิเศษภายใต้โครงการ ‘ย่ิงอยูน่าน ยิง่รักกนั’ 

14.4.2 ต้นทุนการดาํเนินงาน 

ต้นทนุการดําเนินงานเพิ่มขึน้ร้อยละ 3.7 จากปีก่อน มาอยูท่ี่ 64.6 พนัล้านบาท โดยสาเหตหุลกัคือคา่บริหารจดัการในการลงทนุโครงข่าย 
3G บนคล่ืนความถ่ียา่น 2.1 กิกะเฮิร์ตซ์ และต้นทนุการขายเคร่ืองโทรศพัท์ 

คา่ใช้จ่ายด้านกฎหมาย ประกอบด้วยสว่นแบ่งรายได้ท่ีจ่ายให้ กสท และค่าเลขหมายกบัค่าธรรมเนียม USO ท่ีจ่ายให้ กสทช. รวมถึงเร่ิม
มีค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและค่าธรรมเนียม USO ท่ีจ่ายให้ กสทช. เพ่ิมขึน้ในปีนีด้้วย โดยต้นทุนในส่วนนีเ้ท่ากับ 21.7 พันล้านบาท 
เพิ่มขึน้ร้อยละ 5.2 จากปีก่อน เน่ืองจากการเติบโตของรายได้จากการให้บริการ และการขยายตัวของฐานผู้ ใช้บริการ ค่าใช้จ่ายด้าน
กฎหมายตอ่รายได้จากการให้บริการไมร่วม IC ลดลงเลก็น้อยจากร้อยละ 32.5 ในปีก่อน เป็นร้อยละ 31.0 ในปี 2556 

คา่ใช้จ่ายด้านเครือขา่ยในปี 2556 เท่ากบั 4.2 พนัล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 7.6 จากปีก่อน โดยสาเหตหุลกัคือการเพ่ิมและขยายเครือขา่ย 
2.1 กิกะเฮิร์ตซ์ ควบคูก่บัสญัญาการให้บริการจดัการเครือขา่ยร่วมกบัคู่ค้า อย่างไรก็ตาม สดัสว่นของค่าใช้จ่ายด้านเครือข่ายต่อรายได้
จากการให้บริการไม่รวม IC ลดลงเลก็น้อยจากร้อยละ 6.1 ในปี 2555 เป็นร้อยละ 5.9 ในปี 2556 

ค่าเช่ือมต่อโครงขา่ย (IC) สําหรับปี 2556 เท่ากบั 9.3 พนัล้านบาท ลดลงร้อยละ 33.5 จากปีก่อนอนัเป็นผลกระทบจากการลดลงของ
อตัรา IC เช่นเดียวกบัในสว่นของรายได้คา่เช่ือมตอ่โครงข่าย บริษัทมีรายได้คา่เช่ือมตอ่โครงข่ายสทุธิ (Net IC balance) สําหรับปี 2556 
เท่ากบั 1,293 ล้านบาท เพิ่มขึน้จาก 814 ล้านบาทในปีก่อน 

คา่ใช้จ่ายอ่ืน ประกอบด้วยต้นทนุการผลติและคา่คอมมิชชัน่ของบตัรเติมเงิน ต้นทุนเครือข่ายระหว่างประเทศ ต้นทนุคา่โทรศพัท์ทางไกล
ระหว่างประเทศ ค่าเบีย้ประกันเครือข่าย และอ่ืน ๆ ในปี 2556 รักษาระดบัใกล้เคียงกับปีก่อน เท่ากบั 4 พนัล้านบาท สดัส่วนของ
คา่ใช้จ่ายตอ่รายได้จากการให้บริการไม่รวม IC ลดลงจากร้อยละ 6.4 ในปี 2555 เป็นร้อยละ 5.7 ในปี 2556 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจําหน่ายของต้นทุนการให้บริการในปี 2556 เพิ่มขึน้ร้อยละ 27.2 จากปีก่อน มาอยู่ท่ี 11.9 พันล้านบาท 
เน่ืองมาจากเครือข่าย 2G ท่ียกระดบัเสร็จสิน้ การขยายพืน้ท่ีการให้บริการ 3G บนคล่ืนความถ่ีย่าน 850 เมกะเฮิร์ตซ์และการเพ่ิม
เครือข่าย 3G บนคล่ืนความถ่ียา่น 2.1 กิกะเฮิร์ตซ์ นอกจากนี ้ได้เร่ิมตดัจําหน่ายใบอนญุาตของคล่ืนความถ่ีย่าน 2.1 กิกะเฮิร์ตซ์ ในไตร
มาสท่ี 3 ของปีนีด้้วย ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจําหน่ายในส่วนนีค้ิดเป็นร้อยละ 17.0 ของรายได้จากการให้บริการไม่รวม IC ซึ่งเพิ่มขึน้
จากร้อยละ 14.8 ในปี 2555 
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ต้นทุนการขายเคร่ืองโทรศพัท์และชุดเลขหมายในปี 2556 เพิ่มขึน้ร้อยละ 29.2 จากปีก่อน มาอยู่ท่ี 13.5 พนัล้านบาท สอดคล้องกับ
สดัส่วนของรายได้ท่ีเติบโตขึน้ อตัรากําไรของเคร่ืองโทรศัพท์และชุดเลขหมายในปี 2556 อยู่ท่ีร้อยละ 2.4 ลดลงจากร้อยละ 5.2 ในปี 
2555 เน่ืองจากอตัรากําไรของเคร่ืองโทรศพัท์ในไตรมาสนีไ้ด้รับผลกระทบจากการให้สว่นลดพิเศษภายใต้โครงการ ‘ย่ิงอยู่นาน ยิ่งรักกนั’ 
บริษัทเช่ือว่าอัตรากําไรของเคร่ืองโทรศพัท์จะยังคงอยู่ในระดบัตํ่า เน่ืองจากการแข่งขันท่ีมากขึน้จากความพยายามของผู้ ให้บริการ
ทัง้หมดในการกระตุ้นการใช้สมาร์ทโฟน 

14.4.3 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารสําหรับปี 2556 เท่ากบั 14.1 พนัล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 17.3 จากปีก่อน โดยสาเหตหุลกัจากค่าใช้จ่าย
ในการขายและการตลาด และคา่สํารองหนีส้งสยัจะสญูท่ีมีแนวโน้มสงูขึน้อยา่งตอ่เน่ือง 

คา่ใช้จ่ายในการขายและการตลาดสําหรับปี 2556 เท่ากบั 4.7 พนัล้านบาท เพิ่มขึน้อย่างมีนยัสําคญัท่ีร้อยละ 57.7 จากปีก่อนท่ีระดบั 3 
พนัล้านบาท เน่ืองจากกิจกรรมตา่ง ๆ เพื่อสง่เสริม บจก. ดีแทค ไตรเน็ต และเพื่อตอบสนองตอ่การแขง่ขนัในตลาดท่ีเพิ่มสงูขึน้ ในปี 2556 
นี ้คา่ใช้จ่ายในการขายและการตลาดคิดเป็นร้อยละ 6.7 ของรายได้จากการให้บริการไม่รวม IC เพิ่มขึน้จากร้อยละ 4.7 ในปี 2555 บริษัท
คาดวา่จะยงัคงมีกิจกรรมทางการขายและการตลาดในระดบัสงูเพ่ือตอบสนองตอ่การแขง่ขนัในตลาด 

คา่ใช้จ่ายในการบริหารทัว่ไปในปี 2556 เท่ากบั 6.8 พนัล้านบาท ลดลงร้อยละ 0.7 จากปีก่อน เน่ืองจากมีคา่ใช้จ่ายด้านทรัพยากรบคุคล
ลดลง รวมถึงสมัฤทธ์ิผลจากการสร้างเสริมประสิทธิภาพในการดําเนินงานทัว่องค์กร สดัสว่นของค่าใช้จ่ายในการบริหารทัว่ไปต่อรายได้
จากการดําเนินงานไม่รวม IC ของปี 2556 เท่ากบัร้อยละ 9.7 ลดลงจากร้อยละ 10.8 ในปี 2555 

ค่าสํารองหนีส้งสยัจะสญูในปี 2556 เท่ากบั 925 ล้านบาท เพิ่มขึน้อยา่งมีนยัสําคญัถึงสามเท่าจาก 228 ล้านบาทในปี 2555 เน่ืองจาก
ผลกระทบของ NEO ทําให้มีการเพิ่มขึน้อยา่งผิดปกติของยอดลกูหนีใ้นช่วงคร่ึงปีแรก ซึง่เร่ิมบรรเทาและกําลงักลบัสูส่ภาวะปกติในคร่ึงปี
หลงั สดัสว่นคา่สํารองหนีส้งสยัจะสญูของลกูค้าระบบรายเดือนสําหรับปี 2556 เพิ่มขึน้จากร้อยละ 1.2 ในปี 2555 มาอยู่ท่ีร้อยละ 2.6 ใน
ปี 2556 

คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจําหน่ายของคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารสําหรับปี 2556 ลดลงร้อยละ 13.7 จากปีก่อน มาอยู่ท่ี 1.7 พนัล้าน
บาท เน่ืองจากสินทรัพย์บางอย่างได้ตดัค่าเส่ือมครบอายกุารใช้งานแล้ว สดัส่วนของค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจําหน่ายในสว่นนีค้ิดเป็น
ร้อยละ 2.5 ของรายได้จากการให้บริการไม่รวม IC ในปี 2556 ลดลงจากร้อยละ 3.1 ในปี 2555 

14.4.4 EBITDA และกําไรสุทธิ 

EBITDA ในปี 2556 เท่ากบั 30 พนัล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 12 จากปีก่อน ถึงแม้ว่ามีค่าใช้จ่ายในการขายและการตลาดเพ่ิมขึน้ แตก่าร
เติบโตของรายได้รวมอยูใ่นเกณฑ์ดี และได้รับผลบวกจากรายการปรับปรุงสทุธิในหมวดคา่เช่ือมตอ่โครงขา่ย (IC) ด้วย 

EBITDA margin สําหรับปี 2556 อยูท่ี่ร้อยละ 31.7 เพิ่มขึน้จากร้อยละ 29.9 ในปี 2555 

กําไรสทุธิสําหรับปี 2556 เท่ากบั 10.6 พนัล้านบาท ลดลงร้อยละ 6.3 จากปีก่อน เน่ืองจากประสบภาวะขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยน
ค่าเงินบาทท่ีอ่อนลง และได้รับผลกระทบจากรายการปรับปรุงส่วนแบ่งรายได้การให้บริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคล่ือนท่ี
ภายในประเทศแก่ DPC รวมถึงรายการปรับปรุง คา่ตดัจําหน่ายสนิทรัพย์ด้วย 

14.4.5 งบดุลและข้อมูลสําคัญทางการเงนิ 

สนิทรัพย์รวม ณ สิน้ปี 2556 เท่ากบั 105 พนัล้านบาท เพิ่มขึน้จาก 101 พนัล้านบาท ณ สิน้ปี 2555 ซึง่เป็นผลจากการเพ่ิมขึน้ของเงินสด
และรายการเทียบเท่าเงินสด 

หนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้ ณ สิน้ปี 2556 เท่ากบั 31.5 พนัล้านบาท เพิ่มขึน้จาก 30.3 พนัล้านบาท ณ สิน้ปี 2555 จากการออกหุ้นกู้ จํานวน 
5 พนัล้านบาทในปีนี ้
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กระแสเงินสดสทุธิจากการดําเนินงาน (คํานวณจาก EBITDA หกัด้วยรายจ่ายเพ่ือการลงทุน) ของปี 2556 เท่ากบั 15.6 พนัล้านบาท 
ลดลงร้อยละ 10.5 จากปีก่อน เน่ืองจากรายจ่ายเพ่ือการลงทุนสําหรับปี 2556 อยูท่ี่ 14.4 พนัล้านบาท เพิ่มขึน้จาก 9.3 พนัล้านบาทในปี 
2555 บริษัทมุ่งมัน่ท่ีจะลงทนุอยา่งต่อเน่ืองเพ่ือให้บริการ 3G บนคล่ืนความถ่ียา่น 2.1 กิกะเฮิร์ตซ์ ท่ีครอบคลมุพืน้ท่ีทัว่ 77 จงัหวดัภายใน
สิน้ปี 

งบกาํไรขาดทนุ (ล้านบาท) 2555 2556 % YoY 
บริการเสยีง 43,347 41,743 -3.7% 
ระบบรายเดอืน 10,865 11,467 5.5% 
ระบบเติมเงิน 32,481 30,277 -6.8% 

บริการเสริม 15,175 22,583 48.8% 
บริการข้ามแดนอตัโนมติั 2,285 2,102 -8.0% 
อื่น ๆ 2,696 3,677 36.4% 
รายได้จากการให้บริการ ไม่รวม IC 63,502 70,106 10.4% 
คา่เช่ือมตอ่โครงขา่ย (IC) 14,732 10,554 -28.4% 
รวมรายได้จากการให้บริการ 78,235 80,659 3.1% 
รายได้จากการขายเคร่ืองโทรศพัท์และชดุเลขหมาย 10,998 13,798 25.5% 
รายได้จากการดําเนินงานอื่น 265 160 -39.8% 
รวมรายได้ 89,497 94,617 5.7% 
ต้นทนุการให้บริการ (51,876) (51,121) -1.5% 
ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมาย (20,644) (21,721) 5.2% 
ค่าใช้จ่ายด้านเครือขา่ย (3,877) (4,169) 7.6% 
ต้นทนุคา่เช่ือมตอ่โครงขา่ย (13,919) (9,260) -33.5% 
อื่น ๆ (4,041) (4,023) -0.5% 
ค่าเสือ่มราคา และค่าตดัจําหนา่ย (9,396) (11,948) 27.2% 

ต้นทนุขายเคร่ืองโทรศพัท์และชดุเลขหมาย (10,430) (13,473) 29.2% 
รวมต้นทนุ (62,306) (64,594) 3.7% 
กาํไรขัน้ต้น 27,191 30,023 10.4% 
คา่ใช้จ่ายในการขายและบริการ (12,028) (14,114) 17.3% 
การขายและการตลาด (2,972) (4,686) 57.7% 
การบริหารทัว่ไป (6,835) (6,784) -0.7% 
หนีส้งสยัจะสญู (228) (925) 305.5% 
ค่าเสือ่มราคาและคา่ตดัจําหนา่ย (1,993) (1,719) -13.7% 

กําไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปลีย่น 113 (265) -334.8% 
ดอกเบีย้รับ 385 222 -42.4% 
รายได้อ่ืน 266 145 -45.3% 
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กาํไรก่อนดอกเบีย้ ภาษี ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจาํหน่าย 26,818 30,047 12.0% 
ค่าเสือ่มราคาและคา่ตดัจําหนา่ย (11,389) (13,666) 20.0% 
ดอกเบีย้รับ 385 222 -42.4% 
ขาดทนุ (กําไร) จากอตัราแลกเปลีย่น 113 (265) -334.8% 

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 15,927 16,011 0.5% 
คา่ใช้จ่ายทางการเงิน (1,119) (2,154) 92.6% 
ภาษีเงินได้ (3,526) (3,290) -6.7% 
กาํไรสุทธิ 11,282 10,567 -6.3% 
 

งบแสดงสถานะทางการเงนิ (ล้านบาท) 2555 2556 %QoQ 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4,555 5,472 20.1% 
สนิทรัพย์หมนุเวียนอื่น 12,415 15,632 25.9% 
สนิทรัพย์ไม่หมนุเวียน 84,074 83,949 -0.1% 
สินทรัพย์รวม 101,043 105,054 4.0% 
หนีส้นิหมนุเวียน 37,800 45,141 19.4% 
หนีส้นิไม่หมนุเวียน 28,398 27,193 -4.2% 
หนีสิ้นรวม 66,198 72,334 9.3% 
ส่วนของผู้ถอืหุ้น 34,845 32,720 -6.1% 
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น 101,043 105,054 4.0% 
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ตราประทบั 

การรับรองความถกูต้องของข้อมูล 

 

บริษัทได้สอบทานข้อมลูในแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปีฉบบันีแ้ล้วด้วยความระมดัระวงั บริษัทขอรับรองว่า ข้อมลูดงักล่าว
ถกูต้องครบถ้วน ไมเ่ป็นเทจ็ ไมทํ่าให้ผู้ อ่ืนสําคญัผิด หรือไมข่าดข้อมลูท่ีควรต้องแจ้งในสาระสําคญั นอกจากนี ้บริษัทขอรับรองวา่ 

(1) งบการเงินและข้อมลูทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี ได้แสดงข้อมลูอย่างถูกต้องครบถ้วนใน
สาระสําคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว  

(2) บริษัทได้จดัให้มีระบบการเปิดเผยข้อมลูท่ีดี เพ่ือให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมลูในส่วนท่ีเป็นสาระสําคญัทัง้ของบริษัท
และบริษัทย่อยอย่างถกูต้องครบถ้วนแล้ว รวมทัง้ควบคมุดแูลให้มีการปฏิบติัตามระบบดงักลา่ว 

(3) บริษัทได้จดัให้มีระบบการควบคมุภายในท่ีดี และควบคมุดแูลให้มีการปฏิบติัตามระบบดงักล่าว และบริษัทได้แจ้งข้อมลู
การประเมินระบบการควบคมุภายใน ณ วนัท่ี 11 กมุภาพนัธ์ 2557 ต่อผู้สอบบญัชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว 
ซึ่งครอบคลมุถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคญัของระบบการควบคมุภายใน รวมทัง้การกระทําท่ีมิชอบท่ีอาจมี
ผลกระทบตอ่การจดัทํารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย 

ในการนี ้เพ่ือเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชดุเดียวกนักบัท่ีบริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้มอบหมายให้
นายรวีพนัธ์ พิทกัษ์ชาติวงศ์ เป็นผู้ลงลายมือช่ือกํากับเอกสารนีไ้ว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของนายรวีพนัธ์     
พิทกัษ์ชาติวงศ์ กํากบัไว้ บริษัทจะถือวา่ไมใ่ช่ข้อมลูท่ีบริษัทได้รับรองความถกูต้องของข้อมลูแล้วดงักลา่วข้างต้น 

 

 ช่ือ ตําแหน่ง ลายมือช่ือ 

    

 นายทอเร่ จอห์นเซน่ กรรมการ  

    

    

 นายจอน ทราวิส เอ็ดดี ้ กรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  

    

    

ผู้ รับมอบอํานาจ นายรวีพนัธ์ พิทกัษ์ชาติวงศ์ ผู้ อํานวยการอาวโุสสายงานกฎหมาย  

 

ลายมือช่ือ 

ลายมือช่ือ 

ลายมือช่ือ 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 1 
 

รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษัท 
 

 
 



บริษัท โทเทิ่ล แอค็เซส็ คอมมนูิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 
 

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 1 

1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษัท 

ชื่อ-นามสกลุ/ ตําแหน่ง อาย ุ(ปี) คณุวฒุทิางการศกึษา 
สดัสว่นการถือ 
หุ้นในบริษัท 

(%) 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

นายบญุชยั เบญจรงคกลุ 
ประธานกรรมการ 
(กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม) 

59 
(25 มิ.ย. 2497) 

ปริญญาเอก 
 

ปริญญาตรี 
 

หลกัสตูรอบรม 

เศรษฐศาสตร์ ดษุฎีบณัฑิต
กิตติมศกัดิ์มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
B.Sc. in Management, Northern 
Illinois University, USA  
หลกัสตูร Role of Chairman 
Program (11/2548) โดยสมาคม
สง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
(IOD) 

10 หุ้น (0.00%) ไมม่ี 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) 

54 
(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 

ไมม่ี ไมม่ี ต.ค. 2556 – ปัจจบุนั 
2553 – พ.ค. 2556 

2552 – ปัจจบุนั 
2552 – ปัจจบุนั 
2552 – ปัจจบุนั 

ก.ย. 2551 – ปัจจบุนั 
2551 – ปัจจบุนั 

ส.ค. 2551 – ปัจจบุนั 

กรรมการ 
Nominated Managing Director 
กรรมการ 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ  
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
กรรมการ  
รองประธานกรรมการ 

Telenor Myanmar, Myanmar 
Unitech Wireless Ltd., India 
Unitech Wireless Ltd., India 
Grameenphone, Bangladesh 
DiGi, Malaysia 
บริษัท เทเลนอร์ เอเชีย (อาร์โอเอช) จํากดั 
Telenor Asia Pte. Ltd 
บริษัท โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนูิเคชัน่ จํากดั 
(มหาชน) 



บริษัท โทเทิ่ล แอค็เซส็ คอมมนูิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 
 

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 2 

ชื่อ-นามสกลุ/ ตําแหน่ง อาย ุ(ปี) คณุวฒุทิางการศกึษา 
สดัสว่นการถือ 
หุ้นในบริษัท 

(%) 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

นายสตีเฟ่น วดูรุฟ ฟอร์ดแฮม
กรรมการอิสระ ประธาน
คณะกรรมการกําหนด
ค่าตอบแทน ประธาน
คณะกรรมการสรรหา และ
กรรมการตรวจสอบ  

62 
(3 ก.พ. 2494) 

ปริญญาโท 

 

MA Jurisprudence, Oxford 
University, UK 

10,000 หุ้น และ 
6,000 เอ็นวีดีอาร์ 

(0.00%) 

ไมม่ี พ.ย. 2556 – ปัจจบุนั 
2555 – ปัจจบุนั 

 
2550 – ปัจจบุนั 

 
 

ก.ค. 2550 – ปัจจบุนั 
2538 – ปัจจบุนั 

กรรมการ 
ประธานคณะกรรมการสรรหา 
 
กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการ
กําหนดค่าตอบแทน และกรรมการ
ตรวจสอบ 
กรรมการ 
กรรมการ 

Masterbulk Ship Management Pte. Ltd. 
บริษัท โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนูิเคชัน่ จํากดั 

)มหาชน(  

บริษัท โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนูิเคชัน่ จํากดั 
(มหาชน) 
 
Masterbulk Maritime Pte. Ltd. 
Masterbulk Private Limited 

นายจลุจติต์ บณุยเกต ุ 
กรรมการอิสระ ประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการกําหนดค่าตอบ 
แทน กรรมการสรรหา และ
กรรมการกํากบัดแูลกิจการ 

70 

(27 ก.ย. 2486) 
ปริญญาโท 

 
ปริญญาตรี 

 
หลกัสตูรอบรม 

รัฐศาสตร์มหาบณัฑิต Kent State 
University, USA 
นิตศิาสตร์บณัฑิต จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 
หลกัสตูร Director Accreditation 
Program (DAP) (38/2548) โดย
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย (IOD) 

ไมม่ี ไมม่ี 2556 – ปัจจบุนั 
 

2555 – ปัจจบุนั 
 

2555 – ปัจจบุนั 
2549 – ปัจจบุนั 

 
2547 – ปัจจบุนั 

 
2543 – ปัจจบุนั 

กรรมการกํากบัดแูลกิจการ 
 
กรรมการสรรหา 
 
ประธานกรรมการ 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการกําหนดค่าตอบแทน 
รองประธานกรรมการบริหาร 
 
กรรมการอิสระ 

บริษัท โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนูิเคชัน่ จํากดั 
(มหาชน) 
บริษัท โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนูิเคชัน่ จํากดั 
(มหาชน) 
บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากดั 
บริษัท โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนูิเคชัน่ จํากดั 
(มหาชน) 
บริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล 
จํากดั 
บริษัท โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนูิเคชัน่ จํากดั 
(มหาชน) 



บริษัท โทเทิ่ล แอค็เซส็ คอมมนูิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 
 

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 3 

ชื่อ-นามสกลุ/ ตําแหน่ง อาย ุ(ปี) คณุวฒุทิางการศกึษา 
สดัสว่นการถือ 
หุ้นในบริษัท 

(%) 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

นายสนุทร โภคาชยัพฒัน์ 

กรรมการอิสระ กรรมการ
ตรวจสอบ กรรมการกําหนด
ค่าตอบแทน กรรมการสรร
หา และกรรมการกํากบัดแูล
กิจการ (กรรมการผู้ มี
อํานาจลงนาม) 

76 
(1 ต.ค. 2480) 

ปริญญาตรี 
 

หลกัสตูรอบรม 

นิตศิาสตร์บณัฑิต มหาวิทยาลยั 
ธรรมศาสตร์ 
หลกัสตูร Director Accreditation 
Program (DAP) (48/2548) โดย
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย (IOD) 

ไมม่ี ไมม่ี พ.ค. 2556 – ปัจจบุนั 
2556 – ปัจจบุนั 

 
2555 – ปัจจบุนั 

 
2555 – ปัจจบุนั 
2548 – ปัจจบุนั 

 
2547 – ปัจจบุนั 
2543 – ปัจจบุนั 

 
2517 – ปัจจบุนั 

 
2517 – ปัจจบุนั 

กรรมการ 
กรรมการกํากบัดแูลกิจการ 
 
กรรมการสรรหา 
 
กรรมการ 
รองประธานกรรมการ 
 
ที่ปรึกษา 
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 
ที่ปรึกษา 
 
กรรมการและหวัหน้าสาํนกังาน
ทนายความ 

บริษัท แนเชอรัล พาร์ค จํากดั (มหาชน) 
บริษัท โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนูิเคชัน่ จํากดั 

)มหาชน(  

บริษัท โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนูิเคชัน่ จํากดั 
)มหาชน(  

บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากดั 

บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากดั 
(มหาชน) 
บริษัท ไฟว์สตาร์ โปรดกัชัน่ จํากดั 
บริษัท โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนูิเคชัน่ จํากดั 
(มหาชน) 
บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากดั 
(ช่อง 3) 
บริษัท สํานกังานชยัพฒัน์ จํากดั 

นายกนุน่าร์ โจฮนั  
เบอร์เทลเซน่ 
กรรมการ 

57 
(21 ก.ค. 2499) 

ปริญญาโท 
 
 

Diploma 
 

Diploma 
 

Diploma 
 

หลกัสตูร
อบรม 

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 
หลกัสตูร Director Certification 
Program (DCP) (183/2556) โดย
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย (IOD) 

ไมม่ี ไมม่ี ก.ค. 2556 – ปัจจบุนั 
2553 – ปัจจบุนั 

 
2552 – ปัจจบุนั 

 
2548 – 2552 

Chief Corporate Affairs Officer 
กรรมการ 
 
Senior Vice President - Regulatory 
Affairs Asia 
ผู้ อํานวยการอาวโุสสายงาน 
Regulatory Affairs 

Telenor Myanmar, Myanmar 
บริษัท โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนูิเคชัน่ จํากดั 
(มหาชน) 
บริษัท เทเลนอร์ เอเชีย (อาร์โอเอช) จํากดั 
 
บริษัท โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนูิเคชัน่ จํากดั 
(มหาชน) 



บริษัท โทเทิ่ล แอค็เซส็ คอมมนูิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 
 

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 4 

ชื่อ-นามสกลุ/ ตําแหน่ง อาย ุ(ปี) คณุวฒุทิางการศกึษา 
สดัสว่นการถือ 
หุ้นในบริษัท 

(%) 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

นายจอน ทราวิส เอด็ดี ้
กรรมการและประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร 
(กรรมการผู้ มีอํานาจลง
นาม) 

47 
(30 เม.ย. 2509) 

ปริญญาตรี Bachelor of Science, Electrical 
Engineering (BSSE), Montana 
State University – Bozeman, MT, 
USA 

548,000 หน่วยเอน็
วีดีอาร์ (0.02%) 

ไมม่ี 2555 – ปัจจบุนั 
2554 – ปัจจบุนั 

 
2551 – ปัจจบุนั 
2551 – 2554 
2550 – 2551 

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
 
ประธานกรรมการ 
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
Chief Operating Officer 

บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากดั 
บริษัท โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนูิเคชัน่ จํากดั 
(มหาชน) 
Tameer Microfinance Bank Limited  
Telenor Pakistan (Pvt) Limited 
Maxis Telecommunications Bhd, 
Malaysia 

นายฮากนุ บรัวเซท็ เชิร์ล 
กรรมการ กรรมการกําหนด
ค่าตอบแทน และกรรมการ
สรรหา  

42 
(18 ม.ค. 2515) 

 Marketing and Communication, 
Norwegian School of 
Management (BI) 

ไมม่ี ไมม่ี ก.พ. 2557 – ปัจจบุนั 
 

ก.ย. 2556 – ปัจจบุนั 
ม.ิย. 2555 – ปัจจบุนั 
ก.พ. 2555 – ปัจจบุนั 
ก.พ. 2555 – ปัจจบุนั 
ก.ย. 2554 – ปัจจบุนั 

 
ก.ย. 2554 – ปัจจบุนั 
ก.ย. 2554 – ก.พ. 

2556 
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 กรรมการกําหนดค่าตอบแทน 
และกรรมการสรรหา 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการและกรรมการกําหนด
ค่าตอบแทน 
กรรมการ 
Senior Vice President 
กรรมการ 
กรรมการ 

บริษัท โทเทิ่ล แอค็เซส็ คอมมนูิเคชัน่ จํากดั 
(มหาชน) 
Telenor Myanmar, Myanmar 
Telenor Pakistan Ltd 
Telenor South Asia Invest Pte Ltd  
Telenor South East Asia Invest Pte Ltd 
Telenor Global services Singapore Pte 
Ltd 
Grameenphone, Bangladesh 
บริษัท โทเทิ่ล แอค็เซส็ คอมมนูิเคชัน่ จํากดั 
(มหาชน) 
Telenor Asia Pte Ltd 
Telenor India Limited 
DiGi.com Berhad 
 
DiGi Telecommunications Sdn Bhd 
บริษัท เทเลนอร์ เอเชีย (อาร์โอเอช) จํากดั 
Telenor Pakistan Ltd 
Telenor Corporate Development Sdn  



บริษัท โทเทิ่ล แอค็เซส็ คอมมนูิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 
 

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 5 

ชื่อ-นามสกลุ/ ตําแหน่ง อาย ุ(ปี) คณุวฒุทิางการศกึษา 
สดัสว่นการถือ 
หุ้นในบริษัท 

(%) 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

นางชนญัญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์  
กรรมการอิสระ และ
ประธานคณะกรรมการ
กํากบัดแูลกิจการ 

50 
(24 เม.ย. 2506) 

ปริญญาโท 
 
 

ประกาศนียบตัร 

 
 

ปริญญาตรี 
 

หลกัสตูรอบรม 
 
 
 

หลกัสตูรอบรม 
 

สาขา Management Information 
System มหาวิทยาลยัเวสท์เวอร์จิเนีย 
สหรัฐอเมริกา 
ประกาศนียบตัรด้านการจดัการ 
(Special Management Program) 
มหาวิทยาลยัมาร์แชล สหรัฐอเมริกา 
สาขาบริหารธุรกิจ เอกการบญัชี 
มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
หลกัสตูร Director Certification 
Program (DCP) (49/2547) โดย
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย (IOD) 
หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงูของสถาบนั
วิทยาการตลาดทนุ (วตท.14) 

ไมม่ี ไมม่ี 2556 – ปัจจบุนั 
 

ก.ย. 2554 – ปัจจบุนั 
 

2551 – ปัจจบุนั 

ประธานคณะกรรมการกํากับดูแล
กิจการ 
กรรมการอิสระ 
 
กรรมการผู้จดัการ 

บริษัท โทเทิ่ล แอค็เซส็ คอมมนูิเคชัน่ จํากดั 
(มหาชน) 
บริษัท โทเทิ่ล แอค็เซส็ คอมมนูิเคชัน่ จํากดั 
(มหาชน) 
บริษัท ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส อนิเตอร์เนชัน่
แนล (ประเทศไทย) จํากดั 

นางสาวธนัวดี วงศ์ธีรฤทธิ์ 
กรรมการ 

52 
(16 พ.ค. 2504) 

ปริญญาโท 
 
 
หลกัสตูรอบรม 

Master of Science in Electrical 
Engineering, University of Miami, 
USA 
หลกัสตูร Director Accreditation 
Program (DAP) (81/2552)  
หลกัสตูร Director Certification 
Program (DCP) (180/2556) 
หลกัสตูร Financial Statements for 
Directors (FSD) (20/2556) 
หลกัสตูรอบรมทัง้หมดโดยสมาคม
สง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
(IOD) 

ไมม่ี ไมม่ี 2556 – ปัจจบุนั 
 

2556 
 

2552 – ปัจจบุนั 
 

2552 – 2555 

กรรมการ 
 
รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ (สายงาน 
กลยทุธ์องค์กร) 
กรรมการ 
 
รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ (สายงานธุรกิจ
โทรศพัท์) 

บริษัท โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนูิเคชัน่ จํากดั 
(มหาชน) 
บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากดั (มหาชน) 
 
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จํากดั 
(มหาชน) 
บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากดั (มหาชน) 



บริษัท โทเทิ่ล แอค็เซส็ คอมมนูิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 
 

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 6 

ชื่อ-นามสกลุ/ ตําแหน่ง อาย ุ(ปี) คณุวฒุทิางการศกึษา 
สดัสว่นการถือ 
หุ้นในบริษัท 

(%) 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

นายทอเร่ จอห์นเซน่ 
กรรมการ กรรมการกําหนด
ค่าตอบแทน กรรมการสรรหา 
และกรรมการกํากบัดแูล
กิจการ (กรรมการผู้ มี
อํานาจลงนาม) 

66 
(3 ก.พ. 2491) 

ปริญญาโท 
 
 

หลกัสตูรอบรม 

Master of Science, Norwegian 
Institute of Technology, University 
of Trondheim, Norway 
หลกัสตูร Director Certification 
Program (DCP) (175/2556) โดย
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย (IOD) 

ไมม่ี ไมม่ี มี.ค. 2556 – ปัจจบุนั 
 
 

2556 – ปัจจบุนั 
2556 – ปัจจบุนั 
2556 – ปัจจบุนั 
2556 – ปัจจบุนั 
2554 – 2556 
2554 – 2556 
2551 – 2554 

กรรมการ กรรมการกําหนดค่าตอบแทน 
กรรมการสรรหา และกรรมการกํากบัดแูล
กิจการ 
กรรมการ 
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการ 
ผู้ อํานวยการอาวโุส 
ประธานกรรมการ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

บริษัท โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนูิเคชัน่ จํากดั 
(มหาชน) 
 
DiGi Telecommunications Sdn Bhd 
DiGi.com Berhad 
Telenor Pakistan Ltd 
บริษัท เทเลนอร์ เอเชีย (อาร์โอเอช) จํากดั 
Grameenphone IT Ltd 
Grameenphone Ltd 
บริษัท โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนูิเคชัน่ จํากดั 
(มหาชน) 

นายริชาร์ด โอลาฟ โอว์ 47 
(8 ส.ค. 2509) 

ปริญญาโท 
 

Master of Science in Business 
and Economics from the 
Norwegian School of Economics 
and Business Administration in 
Bergen, specializing in strategies 
and finance 

ไมม่ี ไมม่ี มี.ค. 2556 – ปัจจบุนั 
 

2553 – ปัจจบุนั 
 

2550 – 2553 

กรรมการ 
 
Executive Vice President and Chief 
Financial Officer 
Investment Director 

บริษัท โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนูิเคชัน่ จํากดั 
(มหาชน) 
Telenor ASA 
 
Arendals Fossekompani ASA 

นายคาลติ ซีซาร์ท 
รองประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร กลุม่เทคโนโลยี 

49 
(19 ส.ค. 2507) 

ปริญญาโท 
 

ปริญญาตรี 

Master of Business Administration, 
Karachi University 
Bachelor of Science, Computer 
Science, California State University, 
Northridge, CA, USA 

ไมม่ี ไมม่ี พ.ค. 2554 – ปัจจบุนั 
 

2547 – 2554 

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่
เทคโนโลยี 
ผู้ช่วยผู้ อํานวยการและรองประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารกลุม่เทคโนโลยี 

บริษัท โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนูิเคชัน่ จํากดั 
(มหาชน) 
Telenor Pakistan (Pvt) Limited 



บริษัท โทเทิ่ล แอค็เซส็ คอมมนูิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 
 

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 7 

ชื่อ-นามสกลุ/ ตําแหน่ง อาย ุ(ปี) คณุวฒุทิางการศกึษา 
สดัสว่นการถือ 
หุ้นในบริษัท 

(%) 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

นายชยัยศ จิรบวรกลุ 
รองประธานเจ้าหน้าที่
บริหารกลุม่ลกูค้า  

46 
(31 ต.ค. 2510)  

ปริญญาโท 
 
 

ปริญญาโท 
 
 

หลกัสตูรอบรม 

Master of Engineering Management, 
University of Missouri-Rolla, Missouri, 
USA 
Master of Electrical Engineering, 
Louisiana State University, Louisiana, 
USA 
หลกัสตูร Director Certification 
Program (DCP) (181/2556) โดย
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย (IOD) 

5,000 หุ้น (0.00%) ไมม่ี 2555 – ปัจจบุนั 
 

ก.ค. 2554 – ปัจจบุนั 
 

2554 – ปัจจบุนั 
2554 – ปัจจบุนั 
2553 – 2554 

 
2552 – 2553 

 
2550 – 2552 

กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่
บริหารกลุม่ลกูค้าและการตลาด 
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่ลกูค้า 
 
กรรมการ 
กรรมการ  
ผู้ อํานวยการอาวโุส สายงาน 
Distribution 
ผู้ อํานวยการอาวโุส สายงานธุรกิจดีแทค 
 
ผู้ อํานวยการอาวโุส สายงานธุรกิจโพสต์
เพด 
 

บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต 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) 

นายซกิวาร์ท โวส เอริคเซน 
รองประธานเจ้าหน้าที่
บริหารกลุม่การตลาด 

39 
(6 ก.ค. 2517) 

ปริญญาโท Master of Science, Norwegian 
University of Science and 
Technology, Trondheim, Norway 

ไมม่ี ไมม่ี 2556 – ปัจจบุนั 
 

2553 – 2555 
 

2552 – 2553 
2551 – 2552 

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่
การตลาด 
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่าย
การตลาด 
Senior Executive 
Chief Corporate Strategy Officer 

บริษัท โทเทิ่ล แอค็เซส็ คอมมนูิเคชัน่ จํากดั 
(มหาชน) 
Telenor Hungary 
 
Telenor (India launch project) 
Pannon 

นายฟริดจอฟ รุสเท็น 
รองประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร กลุม่การเงิน 

47 
(14 เม.ย. 2509) 

ปริญญาโท Master of Science, Industrial 
Economics, Norwegian University 
of Science and Technology, 
Trondheim, Norway 

ไมม่ี ไมม่ี ส.ค. 2556 – ปัจจบุนั 
 

2556 – ปัจจบุนั 
2556 – ปัจจบุนั 

2555 – ส.ค. 2556 
2552 – 2554 
2550 – 2552 

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่
การเงิน 
กรรมการ 
กรรมการ 
Chief Financial Officer 
Chief Financial Officer 
Chief Marketing Officer 

บริษัท โทเทิ่ล แอค็เซส็ คอมมนูิเคชัน่ จํากดั 
(มหาชน) 
บริษัท ดีแทค อนิเตอร์เนต เซอร์วิส จํากดั 
บริษัท ดีแทค บรอดแบนด์ จํากดั 
Grameenphone Ltd, Bangladesh 
Telenor Hungary, Hungary 
Telenor Hungary, Hungary 



บริษัท โทเทิ่ล แอค็เซส็ คอมมนูิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 
 

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 8 

ชื่อ-นามสกลุ/ ตําแหน่ง อาย ุ(ปี) คณุวฒุทิางการศกึษา 
สดัสว่นการถือ 
หุ้นในบริษัท 

(%) 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

นางกิตกิญัญา สทุธสทิธิ์ 
รองประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร กลุม่People 

52 
(11 ต.ค. 2504) 

ปริญญาโท 
 
 

ปริญญาตรี 

Master of Arts, International 
Affairs, American University, 
Washington D.C., USA 
คณะรัฐศาสตร์ภาควิชาความสมัพนัธ์
ระหว่างประเทศ จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

ไมม่ี ไมม่ี ม.ค. 2557 – ปัจจบุนั 
 

2550 –2556 

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่
People 
ผู้ อํานวยการฝ่ายบริหารองค์กรและ
บคุคลากร 

บริษัท โทเทิ่ล แอค็เซส็ คอมมนูิเคชัน่ จํากดั 
(มหาชน) 
กลุม่บริษัทยนูิไทย 

นายรวีพนัธ์ พิทกัษ์ชาติวงศ์ 
เลขานกุารบริษัท 

40 
(22 ธ.ค. 2516) 

ปริญญาเอก 
 
 

ปริญญาโท 
 
 

ปริญญาตรี 

กฎหมายมหาชน (เกียรตินิยมสงูสดุ) 
มหาวิทยาลยั Strasbourg III ประเทศ
ฝรั่งเศส 
กฎหมายประชาคมยโุรป 
มหาวิทยาลยั Strasbourg III ประเทศ
ฝรั่งเศส 
ปริญญานิตศิาสตร์บณัฑิต (เกียรติ
นิยมเหรียญรางวลั) จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

15,500 หุ้น 
(0.00%) 

ไมม่ี ธ.ค. 2556 – ปัจจบุนั 
 

ก.ค. 2556 – ปัจจบุนั 
 

2552 
 

2551 
 

2550 

ผู้ อํานวยการอาวโุสสายงานกฎหมาย 
 
เลขานกุารบริษัท 
 
ผู้ อํานวยการสายงานกฎหมาย
โทรคมนาคม สายงานกฎหมาย 
ผู้ อํานวยการ สายงานกฎหมาย 
 
ผู้ อํานวยการ ฝ่าย Regulatory Division 

บริษัท โทเทิ่ล แอค็เซส็ คอมมนูิเคชัน่ จํากดั 
(มหาชน) 
บริษัท โทเทิ่ล แอค็เซส็ คอมมนูิเคชัน่ จํากดั 
(มหาชน) 
บริษัท โทเทิ่ล แอค็เซส็ คอมมนูิเคชัน่ จํากดั 
(มหาชน) 
บริษัท โทเทิ่ล แอค็เซส็ คอมมนูิเคชัน่ จํากดั 
(มหาชน) 
บริษัท โทเทิ่ล แอค็เซส็ คอมมนูิเคชัน่ จํากดั 
(มหาชน) 

2. หน้าที่ความรับผดิชอบของเลขานุการบริษัท 

เลขานกุารของบริษัทมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดงัรายละเอียดที่ปรากฎในสว่นที่ 2 การจดัการและการกํากบัดแูลกิจการ ข้อ 9.2.7 เลขานกุารบริษัท 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 2 
 

ข้อมูลการดาํรงตาํแหน่งของผู้บริหารของบริษัทในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เก่ียวข้อง 
 



บริษัท โทเทิ่ล แอค็เซส็ คอมมนูิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 
 

เอกสารแนบ 2 หน้าที่ 1 

ข้อมูลการดาํรงตาํแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอาํนาจควบคุมในบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง 

รายชื่อ 
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 

นายบญุชยั เบญจรงคกลุ X              / /      X / / /   /  

นายซคิเว่ เบรคเก้ /                   / /        / 

นายสตีเฟ่น วดูรุฟ ฟอร์ดแฮม /                             

นายจลุจติต์  บญุยเกต ุ /                          //   

นายสนุทร  โภคาชยัพฒัน์ /                             

นางสาวธนัวดี วงศ์ธีรฤทธิ์ /                             

นายกนุน่าร์ โจฮนั เบอร์เทลเซ่น /                    ///        /// 

นายจอน ทราวิส เอด็ดี ้ //     //                        

นายฮากนุ บรัวเซท็ เชิร์ล /                   / ///        / 

นางชนญัญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์ /                             

นายทอเร่ จอห์นเซน่ /                    ///         

นายริชาร์ด โอลาฟ โอว์ /                 ///            

นายคาลติ ซีซาร์ท ///                             

นายชยัยศ จิรบวรกลุ ///    / // /                       

นายซกิวาร์ท โวส เอริคเซน ///                             

นายฟริดจอฟ รุสเท็น ///    / /// /                       

นางกิตกิญัญา สทุธสทิธิ์ ///                             



บริษัท โทเทิ่ล แอค็เซส็ คอมมนูิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 
 

เอกสารแนบ 2 หน้าที่ 2 

หมายเหตุ 

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

1 = บริษัท เวิลด์โฟน ชอ็ป จํากดั 2 = บริษัท แทค พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั 3 = บริษัท อีสเทิรน์ บชิ จํากดั 4 = บริษัท ดีแทค อินเตอร์เนต เซอร์วิส จํากดั 5 = บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากดั (3) 

6 = บริษัท ดีแทค บรอดแบนด์ จํากดั 7 = บริษัท ยไูนเต็ดคอมมนูิเกชัน่ อนิดสัตรี จํากดั 
(มหาชน) 

8 = บริษัท เพย์สบาย จํากดั 9 = บริษัท ครีเอ้ จํากดั 10 = บริษัท ยไูนเต็ด ดสิทริบวิชัน่ บซิซิเนส 
จํากดั 

11 = บริษัท ศนูย์ให้บริการคงสทิธิเลขหมาย
โทรศพัท์ จํากดั 

12 = บริษัท ยไูนเต็ดเทเลคอม เซลส์ แอนด์ 
เซอร์วสิเซส จํากดั 

13 = บริษัท ยไูนเต็ด อนิฟอร์เมชัน่ ไฮเวย์ จํากดั 14 = บริษัท ห้องเย็นและการเกษตรสากล จํากดั 15 = บริษัท คอนเนควนั จํากดั** 

16 = บริษัท เทเลนอร์ โกลบอล เซอร์วิส เอเอส 17 = บริษัท เทเลนอร์ เอเอสเอ(2) 18 = บริษัท เทเลนอร์ คอนซลัท์ เอเอส(2) 19 = บริษัท เทเลนอร์ เอเชีย พีทีอี แอลทีดี(2) 20 = บริษัท เทเลนอร์ เอเซีย (อาร์โอเอช) จํากดั 

21 = บริษัท เบญจจินดา โฮลดิง้ จํากดั 22 = บริษัท บางแสนทาวน์เฮ้าส์ จํากดั 23 = บริษัท ไพรเวท พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั 24 = บริษัท สํานกัข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น จํากดั 25 = บริษัท เศรษฐกิจร่วมด้วยช่วยกนั จํากดั 

26 = บริษัท คิง เพาเวอร์ สวุรรณภมู ิจํากดั 27 = บริษัท บีบี แอสเซ็ทส์ แมเนจเม้นท์ จํากดั 28 = บริษัท เทเลนอร์ พมา่   

(1) ข้อมลู ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2557 

(2) บริษัทที่จดทะเบียนในต่างประเทศ 

(3) บริษัท ดีแทค เนทเวอร์ค จํากดั จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากดั เมื่อวนัที่ 20 พฤษภาคม 2556 

 

 



บริษัท โทเทิ่ล แอค็เซส็ คอมมนิูเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 
 

เอกสารแนบ 2 หน้าท่ี 3 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย 

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

นายจอน ทราวิส เอด็ดี ้     //     

นายชยัยศ จิรบวรกลุ    / // /    

นายฟริดจอฟ รุสเท็น    / /// /    

นายปกรณ์ พรรณเชษฐ์         / 

นายเกษชญง สกาวรัตนานนท์        /  

นางสาวอรุณพร  กาญจนเมธากลุ   /     / / 

นายอาล ิอามนิ ชทัทาร์        /  

นายณฐัชยั อึง๊ศรีวงศ์         / 

นายไพโรจน์ บวัเผ่ือน         / 

นายเวชยทุธ แสงประสทิธ์ิ       /   

นายธรรมนญู อิ่มทัว่       /   

นางสาวจริยา อศัวเพชรกลู       /   

นางสาวกาญจนา เท่ียงสตัย์       /   

นายสพุมติร กองเพ็ชร  / /    /   

นายปัญญา เวชบรรยงค์รัตน์         / 

นายนิธิพงษ์ บญุหลง         / 

นายประเสริฐ ป้อมป้องศกึ  /        

หมายเหตุ 

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

1 = บริษัท เวิลด์โฟน ชอ็ป จํากดั 6 = บริษัท ดีแทค บรอดแบนด์ จํากดั 

2 = บริษัท แทค พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั 7 = บริษัท ยไูนเต็ดคอมมนิูเกชัน่ อนิดสัตรี จํากดั (มหาชน) 

3 = บริษัท อีสเทิรน์ บชิ จํากดั 8 = บริษัท เพย์สบาย จํากดั 

4 = บริษัท ดีแทค อินเตอร์เนต เซอร์วิส จํากดั 9 = บริษัท ครีเอ้ จํากดั 

5 = บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากดั (3)  

(1) ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2557 

(2) บริษัทท่ีจดทะเบียนในต่างประเทศ 

(3) บริษัท ดีแทค เนทเวอร์ค จํากดั จดทะเบียนเปลี่ยนช่ือเป็น บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากดั เม่ือวนัท่ี 20 พฤษภาคม 2556 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 3 
 

รายละเอียดเก่ียวกับหวัหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน  
และหวัหน้างานกาํกับดแูลการปฏิบัตงิานของบริษัท 

 
 
 



บริษัท โทเทิ่ล แอค็เซส็ คอมมนูิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 
 

เอกสารแนบ 3 หน้าที่ 1 

1. หวัหน้างานตรวจสอบภายใน 

หวัหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดงัรายละเอียดปรากฎในส่วนที่ 2 การจดัการและการกํากบัดแูลกิจการ ข้อ 11.2 การตรวจสอบภายใน ทัง้นี ้รายละเอียดเกี่ยวกบัหวัหน้า
งานตรวจสอบภายในมีดงันี ้

ชื่อ-นามสกลุ/ ตําแหน่ง อาย ุ(ปี) คณุวฒุทิางการศกึษา 
สดัสว่นการถือ 
หุ้นในบริษัท 

(%) 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

นางฐิติมา 
ศรีจนัทราพนัธุ์ 

44 
(12 พ.ค. 2512) 

ปริญญาโท 
 
 

ปริญญาตรี 
 
 

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจมหาบณัฑิต  
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
(นิด้า) 
บญัชีบณัฑิต 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต 
ผู้ตรวจสอบภายในรับอนญุาต  

ไมม่ี ไมม่ี 2552 – ปัจจบุนั ผู้ อํานวยการฝ่ายตรวสอบภายใน บริษัท โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนูิเคชัน่ จํากดั 
(มหาชน) 



บริษัท โทเทิ่ล แอค็เซส็ คอมมนูิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 
 

เอกสารแนบ 3 หน้าที่ 2 

2. หวัหน้างานกาํกบัดแูลการปฏบิตังิาน 

หวัหน้างานกํากบัดแูลการปฏิบตัิงานของบริษัท หรือ “ผู้จดัการฝ่ายกํากบัดแูล” (Compliance Manager) มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการกํากบัดแูล การละเมิดกฎหมาย ระเบียบ หรือธรรมาภิบาลของ
บริษัท และยงัเป็นศนูย์กลางในการรับรายงานเหตกุารณ์ หรือพฤติกรรมในที่ทํางานที่ไม่ถกูต้อง หรือละเมิดต่อธรรมาภิบาลของบริษัท กฎระเบียบหรือกฎหมายใด ๆ จากพนกังาน หรือผู้ มีส่วนได้เสียอื่น ๆ 
ของบริษัท โดยเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนแล้ว จะมอบหมายให้ทีมงานฝ่ายกํากบัดแูลตรวจสอบข้อเท็จจริง สรุปรายละเอียดของเหตดุงักล่าวเพื่อรายงานต่อหน่วยงานตรวจสอบภายใน และคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ และดําเนินการแก้ไขเยียวยา หรือดําเนินการทางกฎหมายสําหรับการกระทําความผิดดงักล่าวต่อไป ข้อมลูของผู้แจ้งเบาะแส (Whistleblower) และรายละเอียด 
อื่น ๆ ที่ทีมงานฝ่ายกํากบัดแูลได้รับจะถกูเก็บเป็นความลบัเพื่อสร้างความมัน่ใจแก่ผู้แจ้งเบาะแส ทัง้นี ้รายละเอียดของหวัหน้างานกํากบัดแูลการปฏิบตัิงานของบริษัท มีดงันี ้

ชื่อ-นามสกลุ/ ตําแหน่ง อาย ุ(ปี) คณุวฒุทิางการศกึษา 
สดัสว่นการถือ 
หุ้นในบริษัท 

(%) 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

นางสพุร อํานวยพรรณ 

 

50 

(17 ม.ค. 2507) 

ปริญญาโท 

 

หลกัสตูรอบรม 

บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 

มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

Financial Executive Development 

Program 

Good Corporate Governance 

Labor Law 

2,000 หุ้น (0.00%) ไมม่ี ปัจจบุนั 

 

1 ก.ค. 52 – 9 ก.ย. 55 

 

1 ก.ค. 46 – 30 ม.ิย. 
52 

หวัหน้าสายงาน People Partners & 

Services 

ผู้ อํานวยการอาวโุสการเรียนรู้และการ

พฒันา การสรรหาบคุลากร 

ผู้ อํานวยการกลุม่ทรัพยากรบคุคล 

 

บริษัท โทเทิล่ แอค็เซส คอมมนูิเคชัน่ จํากดั 

(มหาชน) 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 

 

บริษัท ไมเนอร์ คอร์ปอเรชัน่ จํากดั 
(มหาชน) 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 4 
 

รายละเอียดเก่ียวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 
 

- ไม่มี - 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 5 
 

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

 
 



บริษัท โทเท่ิล แอค็เซส็ คอมมนิูเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 
 

เอกสารแนบ 5 หน้าท่ี 1 

 
 

 

 



บริษัท โทเท่ิล แอค็เซส็ คอมมนิูเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 
 

เอกสารแนบ 5 หน้าท่ี 2 
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