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ส่วนท่ี 1 

การประกอบธุรกิจ 

 

1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

บริษัทเป็นหนึ่งในผู้ นําในธุรกิจให้บริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ีในประเทศไทยท่ีให้บริการทางเสียง ข้อมูล และบริการเสริมอ่ืน ๆ ผ่าน

โครงข่ายหลกัในระบบ GSM 1800 และ HSPA 850 โครงข่ายของบริษัทมีพืน้ท่ีให้บริการครอบคลุมทัว่ประเทศและบริษัทเป็นผู้

ให้บริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ีรายใหญ่อนัดบัสองของประเทศเม่ือพิจารณาจากจํานวนลูกค้าทัง้หมด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 ซึง่มี

อยู่ประมาณ 28.0 ล้านเลขหมาย1 โดยเป็นลูกค้าในระบบเติมเงินประมาณ 24.2 ล้านเลขหมาย และลูกค้าในระบบรายเดือน

ประมาณ 3.8 ล้านเลขหมาย หรือคดิเป็นร้อยละ 86.4 และร้อยละ 13.6 ของจํานวนลูกค้าทัง้หมดตามลําดบั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 

2557 บริษัทมีส่วนแบง่ทางการตลาดประมาณร้อยละ 30.2 ของจํานวนผู้ใช้บริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ีทัง้หมดของประเทศ 

เม่ือเดือนธนัวาคม 2555 ดีแทค ไตรเน็ต ได้รับใบอนญุาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีสําหรับกิจการโทรคมนาคมเคล่ือนท่ีสากล (International 

Mobile Telecommunication - IMT) ย่าน 2.1 กิกะเฮิร์ตซ์ และได้รับใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสามบนคล่ืน

ความถ่ีดงักล่าว นอกจากการให้บริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ีบนคล่ืนความถ่ีย่าน 2.1 กิกะเฮิร์ตซ์ แล้ว ดีแทค ไตรเน็ต ยงัมีสิทธิให้บริการ

โทรคมนาคมในลกัษณะของการให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคม เพ่ือเช่าใช้และเพ่ือให้บริการโทรคมนาคม (Network Provider and 

Service Provider) และสิ่งอํานวยความสะดวกด้านโทรคมนาคม (Telecommunications Facility) โดยมีขอบเขตในการประกอบ

กิจการโทรคมนาคมดงักล่าวทัว่ราชอาณาจกัรไทย ทัง้นี ้กิจการโทรคมนาคมท่ีได้รับอนญุาตรวมถงึลกัษณะและประเภทของบริการ 

ดงันี ้

(1) บริการโครงข่ายโทรคมนาคมไร้สาย 

(2) บริการโทรคมนาคม ดงันี ้

(2.1) บริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ี 

(2.2) บริการพหส่ืุอความเร็วสงู (Public Broadband Multimedia Service) 

(2.3) บริการมลูคา่เพิ่ม (Value-added Service) ของบริการโทรคมนาคมท่ีได้รับอนญุาต 

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

(3) บริการสิ่งอํานวยความสะดวกด้านโทรคมนาคม (Telecommunications Facility) 

สําหรับการให้บริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ีบนคล่ืนความถ่ีดงักล่าวข้างต้นนัน้ ดีแทค ไตรเน็ต ได้เร่ิมเปิดให้บริการ 3G อย่างเป็นทางการ

เม่ือวนัท่ี 23 กรกฎาคม 2556 โดยในปีนีส้ามารถวางระบบโครงข่าย 3G บนคล่ืนความถ่ี 2.1 กิกะเฮิร์ตซ์ ได้ครอบคลุมทัว่ประเทศ

เป็นท่ีเรียบร้อยในเดือนมิถุนายน 2557 ท่ีผ่านมา และยงัเดินหน้าขยายสถานีฐานเพิ่มเติมโดยมีเป้าหมาย 6,500 สถานี ภายในสิน้

เดือนมีนาคม 2558 รวมถงึการตดิตัง้โครงข่าย 4G ในกรุงเทพมหานคร และเมืองใหญ่ทัว่ประเทศ ซึง่สามารถส่งมอบประสบการณ์

การใช้งานข้อมลูในรูปแบบ 4G ให้ลกูค้าได้สมัผสัแล้วในหลายพืน้ท่ีและยงัคงขยายอย่างตอ่เน่ือง 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีบริษัทย่อยทัง้สิน้ 10 บริษัท และถือหุ้นในบริษัทร่วมจํานวน 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท ยูไนเต็ด 

ดสิทริบวิชัน่ บซิซเินส จํากดั (ยดีู) และ บริษัท ศนูย์ให้บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศพัท์ จํากดั 

1 จํานวนลกูค้านบัรวมทกุเลขหมายของผู้ ใช้บริการระบบเติมเงินที่ยงั Active อยู่ แต่ไม่รวมเลขหมายที่ไม่ได้ใช้งานเกิน 90 วนัที่เป็นการระงบั
การใช้งานสองทาง 
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ความเป็นมาในการจดัตัง้บริษัทย่อยสามารถสรุปได้ดงันี ้

- บริษัทได้จดัตัง้บริษัทย่อยขึน้โดยมีวตัถุประสงค์หลกัในการบริหารสินทรัพย์และ/หรือพัฒนาอสงัหาริมทรัพย์ อนัได้แก่ บริษัท 

แทค พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั มีวตัถปุระสงค์หลกัในการจดัการอสงัหาริมทรัพย์ โดยถือครองท่ีดินในจงัหวดัต่าง ๆ ซึง่ส่วนใหญ่เป็น

พืน้ท่ีในการตดิตัง้สถานีฐาน บริษัท อีสเทิรน์ บิช จํากดั มีวตัถุประสงค์หลกัในการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์และเป็นเจ้าของท่ีดิน

ท่ีตัง้อาคาร Call Center ถนนศรีนครินทร์ 

- ในปี 2549-2553 บริษัทได้จดัตัง้บริษัทย่อยเพ่ือดําเนินธุรกิจท่ีเสริมประโยชน์กบัธุรกิจหลกัของบริษัท ได้แก่ (ก) บริษัท ดีแทค 

ไตรเน็ต จํากัด ซึ่งได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการให้บริการโทรศพัท์ระหว่างประเทศ และบริการอินเทอร์เน็ต และเม่ือ

ปลายปี 2555 ก็ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีสําหรับกิจการโทรคมนาคมเคล่ือนท่ีสากล (International Mobile 

Telecommunication - IMT) ย่าน 2.1 กิกะเฮิร์ตซ์ และใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสามเพ่ือให้บริการ

โทรศพัท์เคล่ือนท่ีบนคล่ืนความถ่ีย่าน 2.1 กิกะเฮิร์ตซ์ เพิ่มเติม (ข) บริษัท ดีแทค ดิจิตอล มีเดีย จํากดั (เดิมช่ือ บริษัท ดีแทค 

อินเตอร์เนต เซอร์วิส จํากัด) เพ่ือดําเนินการให้บริการโฆษณาสินค้าและบริการผ่านส่ือดิจิตอล (ปัจจุบนัยังไม่ได้เร่ิมดําเนิน

กิจการ) และ (ค) บริษัท ดีแทค บรอดแบนด์ จํากดั เพ่ือดําเนินการให้บริการโทรคมนาคม ปัจจบุนัได้ให้บริการ Wi-Fi 

- ในปี 2550 บริษัทได้ลงทุนในบริษัทย่อยสองแห่ง ได้แก่ (ก) บริษัท เพย์สบาย จํากัด (บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99) ซึ่งมี

วตัถุประสงค์หลักในการให้บริการรับ/ส่งเงิน โอนเงินหรือรับชําระเงินแบบออนไลน์ บริการบตัรเงินสด และในปี 2555 บริษัท 

เพย์สบาย จํากดั ได้ขยายขอบเขตการประกอบกิจการเพ่ิมเติมโดยได้รับใบอนญุาตให้บริการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ และ

บริการรับชําระเงิน และ (ข) บริษัท ครีเอ้ จํากดั (บริษัทถือหุ้นร้อยละ 51) เพ่ือรองรับการขยายธุรกิจด้านการพฒันาและ

ให้บริการโปรแกรมบนโทรศพัท์เคล่ือนท่ี ทัง้นี ้เพ่ือเพิ่มศกัยภาพในส่วนของบริการเสริมท่ีมีอยู่ในปัจจบุนั 

- นอกจากนี ้ภายหลังจากการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทในปี 2550 บริษัท ยูไนเต็ด คอมมูนิเกชั่น อินดสัตรี จํากัด 

(มหาชน) (ยูคอม) ได้กลายเป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยมีวตัถุประสงค์หลกัในการเป็นตวัแทนจําหน่ายบตัรเตมิเงินและ

ให้บริการเตมิเงินโดยไม่ต้องใช้บตัรเตมิเงิน (E-Refill)  

บริษัทตระหนักถึงความสําคญัของการมีโครงสร้างองค์กรท่ีมีประสิทธิภาพอันจะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินธุรกิจของ

บริษัทให้บรรลเุป้าหมายทางธุรกิจท่ีตัง้ไว้ จุดเด่นประการหนึ่งของบริษัท คือ ความพร้อมท่ีจะเปล่ียนแปลงและมีทศันคติในเชิงบวก

เพ่ือให้สามารถรับมือกบัการเปล่ียนแปลงท่ีเป็นไปอย่างรวดเร็วและการแข่งขนัท่ีรุนแรงในตลาดได้จากการเติบโตอย่างรวดเร็วของ

อตุสาหกรรมการให้บริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ีและการเปิดเสรีด้านกิจการส่ือสารโทรคมนาคม 

ข้อมลูสรุปสําหรับบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 

บริษัท ประเภทธุรกิจ 
สัดส่วนการถือหุ้น 

(ร้อยละ) 

บริษัท ดีแทค ดจิิตอล มีเดีย จํากดั

(เดมิช่ือ บริษัท ดีแทค อินเตอร์เนต 

เซอร์วสิ จํากดั) 

ให้บริการโฆษณาสินค้าและบริการผ่านส่ือดจิิตอล (ปัจจุบนัยงั

ไม่ได้ดําเนินกิจการ) 

100 

บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากดั ให้บริการโทรคมนาคม โดยได้รับอนญุาตจาก กสทช. (ปัจจบุนั

ให้บริการโทรศพัท์ทางไกลระหว่างประเทศ บริการอินเทอร์เน็ต และ 

ให้บริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ีบนคล่ืนความถ่ีย่าน 2.1 กิกะเฮิร์ตซ์) 

100 

บริษัท ดีแทค บรอดแบนด ์จํากดั ให้บริการโทรคมนาคม โดยได้รับอนญุาตจาก กสทช. (ปัจจบุนั

ให้บริการ Wi-Fi) 

100 

บริษัท เพย์สบาย จํากดั ให้บริการชําระเงินออนไลน์ บตัรเงินสด บริการชําระเงินทาง

อิเล็กทรอนิกส์ และบริการรับชําระเงิน 

100 
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บริษัท ประเภทธุรกิจ 
สัดส่วนการถือหุ้น 

(ร้อยละ) 

บริษัท แทค พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั บริหารสินทรัพย์ 100 

บริษัท อีสเทริน์ บชิ จํากดั บริหารสินทรัพย์ 100(1) 

บริษัท ดีแทค แอ็คเซเลเรท จํากดั

(จดัตัง้เม่ือวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2557) 

ลงทนุและให้การสนบัสนนุแก่บริษัท Start-up ในการพฒันา

แอพพิเคชัน่ตา่ง ๆ 

100(2) 

บริษัท เวลิด์โฟน ช็อป จํากดั อยู่ระหวา่งการชําระบญัชี 100 

บริษัท ยไูนเตด็ คอมมนิูเกชัน่  

อินดสัตรี จํากดั (มหาชน) (ยคูอม) 

หยดุดําเนินการชัว่คราวตัง้แตเ่ดือนสิงหาคม 2556  99.81 

บริษัท ครีเอ้ จํากดั พฒันาและให้บริการโปรแกรมบนโทรศพัท์เคล่ือนท่ี 51 

บริษัท ยไูนเตด็ ดสิทริบิวชัน่ บซิซเินส 

จํากดั (ยดีู) 

จดัจําหน่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ี ซมิการ์ด บตัรเตมิเงินและ

อปุกรณ์เสริมตา่ง ๆ 

25(3) 

บริษัท ศนูย์ให้บริการคงสิทธิเลข

หมายโทรศพัท์ จํากดั 

ให้บริการระบบสารสนเทศและฐานข้อมลูกลาง ประสานงานการ

โอนย้ายผู้ให้บริการโทรคมนาคมเพ่ือการคงสิทธิเลขหมายโทรศพัท์ 

20 

หมายเหตุ 

(1) สดัสว่นการถือหุ้นผ่าน บริษัท แทค พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั 

(2) สดัสว่นการถือหุ้นผ่าน ดีแทค ไตรเน็ต 

(3) ส่วนที่เหลือร้อยละ 75 ถือหุ้นโดย บริษัท เบญจจินดา โฮลดิง้ จํากัด แม้ว่าการที่บริษัทถือหุ้นในยดูีเพียงร้อยละ 25 โดยมี บริษัท เบญจ

จินดา โฮลดิง้ จํากดั ซึง่เป็นบคุคลที่อาจมีความขดัแย้งกบับริษัทถือหุ้นในยดูีร้อยละ 75 นัน้อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ตอ่

บริษัท แตอ่ยา่งไรก็ด ีบริษัทเห็นวา่โครงสร้างการถือหุ้นดงักลา่วเป็นไปเพ่ือประโยชน์ที่ดีที่สดุของบริษัท เน่ืองจากบริษัทไมไ่ด้มุง่เน้นในการ

เป็นผู้ จําหน่ายชดุเลขหมายและบตัรเติมเงินให้แก่ผู้ ใช้บริการโดยตรง ซึ่งจะเป็นการเพ่ิมภาระให้กับบริษัทในการจดัการบริหารสินค้าคง

คลงั รวมถึงระบบการจดัสง่สินค้า (Logistics) และการจดัเก็บเอกสารต่าง ๆ อนึ่ง บริษัทมีมาตรการป้องกันการถ่ายเททางผลประโยชน์

และขัน้ตอนในการควบคมุรายการระหว่างกันอย่างรัดกุม เป็นไปตามกฎเกณฑ์เร่ืองการเข้าทํารายการระหว่างกันของตลาดหลกัทรัพย์

แหง่ประเทศไทย (โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในข้อ 12.3 – มาตรการขัน้ตอนการอนมุตัิการทํารายการระหวา่งกนั) 

 ทัง้นี ้ณ วนัที่ 30 เมษายน 2557 บริษัท เบญจจินดา โฮลดิง้ จํากดั 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 วสัิยทัศน์ (Empower Societies) 

การสร้างเสริมสงัคมให้เข้มแข็งด้วยเทคโนโลยีท่ีบริษัทมีอยู่ในมือ การมอบโอกาสให้ผู้คนสามารถเข้าถึงข้อมลูและเช่ือมต่อ

กนัได้อย่างทัว่ถงึ เพ่ือพฒันาคณุภาพชีวติและสร้างสรรค์สงัคมสําหรับอนาคตท่ีดีกวา่ 

1.1.2 พันธกิจ (We are here to help our customers) 

หน้าท่ีของบริษัทคือ การช่วยเหลือลกูค้าให้สามารถใช้ประโยชน์อย่างเต็มท่ีจากการติดต่อส่ือสาร ความสําเร็จของบริษัทจึง

วดัได้จากความรู้สกึของลกูค้าท่ีรักบริษัทและอยากแนะนําบริการท่ีดีของบริษัทนัน้ให้กบัครอบครัวและคนท่ีเขารัก 
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1.1.3 กลยุทธ์ 

Internet for All 

การทําให้คนไทยทัว่ประเทศสามารถเข้าถงึอินเทอร์เน็ตได้ เพ่ือส่งเสริมคณุภาพชีวติให้ดีขึน้ ซึง่กลยุทธ์ดงักล่าว ไม่เพียงแต่มี

ความสําคญัต่อบริษัทเท่านัน้ แต่ยังมีความสําคญัในการช่วยผลกัดนัโอกาสในการเข้าถึงข้อมลูให้แก่คนไทย โดยดีแทคได้

มุ่งเน้นในการส่งเสริมการใช้งานข้อมลูให้ครอบคลุมองค์ประกอบทกุด้าน ทัง้ในด้านแพ็คเกจ การเข้าถึงสมาร์ทโฟน เนือ้หา

และบริการดิจิตอล ไม่ว่าจะเป็นการนําเสนอแพ็คเกจทัง้ระบบเติมเงินและรายเดือนท่ีตอบสนองความต้องการการใช้งาน

ข้อมลูท่ีมากขึน้ มีการนําเสนอแพ็คเกจใหม่ท่ีให้ลกูค้าได้ใช้ความเร็วอินเทอร์เน็ตสูงสุดอย่างต่อเน่ืองตามปริมาณการใช้งาน

ของลูกค้าแต่ละคน (Love Buffet) การนําเสนอสมาร์ทโฟนเข้าสู่ตลาดอย่างต่อเน่ืองในทุกระดบัราคาเพ่ือให้ตอบรับกับ

ความต้องการของลูกค้าทกุกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างย่ิงความสําเร็จจากการนําเสนอสมาร์ทโฟน ดีแทคโฟน ทัง้ 7 รุ่น ซึง่เป็น

สมาร์ทโฟนราคาย่อมเยา และแฮปปี้โฟน ซึ่งเป็นฟีเจอร์โฟนท่ีรองรับการใช้งานข้อมูลในระดบัเร่ิมต้น ซึง่ทัง้หมดได้รับผล

ตอบรับเป็นอย่างดี สามารถสร้างยอดขายได้มากกว่า 1 ล้านเคร่ือง และมีส่วนแบ่งถึงร้อยละ 58 ของยอดขาย

เคร่ืองโทรศพัท์ทัง้หมดของดีแทค 

Best in Digital Services  

การจดัหาคอนเทนต์หรือเนือ้หาท่ีดี ดงึดดู และเป็นประโยชน์ต่อผู้ ใช้งานผ่านความร่วมมือจากหุ้นส่วนต่าง ๆ เพ่ือเป็น 1 ใน 

10 สดุยอดช่องทางคอนเทนต์สําหรับผู้บริโภค ซึง่บริษัทมุ่งพฒันาเนือ้หาและบริการต่าง ๆ โดยยึดกลยุทธ์ “Best in Digital 

Services” โดยสร้างความร่วมมือแบบพนัธมิตรกบัผู้พฒันาคอนเทนต์ต่าง ๆ เช่น Facebook นบัเป็นผู้ ให้บริการรายแรก

และรายเดียวของไทยท่ีนําเสนอบริการท่ีแตกตา่งให้กบัผู้บริโภค รวมถึงการเปิดตวับริการทางการเงินภายใต้ช่ือ “แจ๋ว” ผ่าน

ตวัแทนให้บริการทัว่ประเทศเพ่ือยกระดบัการเข้าถงึการบริการทางการเงินของลกูค้าของบริษัทและประชาชนทัว่ไป  

Loved by Customers 

การมอบประสบการณ์ท่ีสร้างความประทบัใจในบริการและรักบริษัท จนอยากแนะนําและบอกต่อให้ครอบครัวและเพ่ือน 

โดยในปี 2557 ท่ีผ่านมา บริษัทได้เน้นยํา้ถึงเป้าหมายในการเป็นท่ีรักของลูกค้าผ่านทางกลยุทธ์ “Loved by Customers” 

เน่ืองจากบริษัทเห็นว่า การรักษากลุ่มลูกค้าของบริษัทเป็นปัจจัยท่ีสําคญัในการแข่งขัน โดยบริษัทจะสร้างความสัมพนัธ์ท่ี

แข็งแกร่งและยัง่ยืนโดยการส่งมอบคณุคา่ท่ีตรงกบัความต้องการท่ีแท้จริงของลกูค้า ซึง่บริษัทได้ใช้กลยทุธ์ดงักล่าวเป็นหวัใจ

ในการขบัเคล่ือน และสะท้อนผ่านการดําเนินการในทกุส่วนของบริษัท โดยมุ่งหวงัท่ีจะมอบประสบการณ์ท่ีดีให้กบัลูกค้าของ

บริษัท 

1.1.4 เป้าหมายการดาํเนินธุรกิจ 

นอกเหนือจากการรักษาตําแหน่งหนึ่งในผู้ นําของตลาดผู้ ให้บริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ีในประเทศไทยแล้ว บริษัทมีเป้าหมาย

หลกัในการดําเนินธุรกิจของบริษัทดงัตอ่ไปนี ้

(1) เพิ่มมลูคา่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทโดยการเพิ่มความสามารถในการทํากําไร 

(2) รักษาและเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านการบริการ ช่องทางการจัดจําหน่าย การจัดกลยุทธ์ตามกลุ่มลูกค้า 

เครือข่ายช่องสญัญาณ และความรวดเร็วในการส่งข้อมลู 

(3) นําเสนอนวัตกรรมใหม่ด้านการบริการอย่างต่อเน่ืองด้วยความหลากหลายและมีคุณภาพเพ่ือตอบสนองความ

ต้องการและวถีิชีวติของผู้ใช้บริการแตล่ะกลุ่ม 

(4) เสริมสร้างคณุภาพของการให้บริการแก่ลกูค้าและบริการหลงัการขาย 

(5) พฒันาบคุลากรและองค์กรเพ่ือประสิทธิภาพสงูสดุด้วยหลกัพงึปฏิบตัแิละจรรยาบรรณท่ีดี 
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เพ่ือให้บรรลเุป้าหมายการดําเนินธุรกิจเหล่านี ้บริษัทได้ปรับใช้กลยุทธ์ต่าง ๆ และจะทําการปรับเปล่ียนเพ่ือความเหมาะสม

โดยกระบวนการตรวจสอบและทบทวนอย่างสม่ําเสมอเพ่ือให้บริษัทสามารถปรับตวัเข้ากบัสภาพแวดล้อมของการแข่งขนัท่ี

มีการเปล่ียนแปลงรวมถงึปัจจยัภายนอกด้านอ่ืน ๆ ได้ 

นอกเหนือจากเป้าหมายข้างต้น บริษัทยงัมีเป้าหมายหลกัใน “การทําให้องค์กรและสงัคมเจริญเติบโตไปด้วยกนัอย่างยัง่ยืน” 

โดยคืนกําไรและมุ่งเน้นการรับผิดชอบตอ่สงัคมเป็นสําคญั จนเกิดแนวทางและกลยุทธ์สู่ความยัง่ยืนเพ่ือเป็นหลกัปฏิบตัิของ

บริษัทได้ก้าวเดนิไปพร้อมกบัสงัคมไทย 

1.2 การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการท่ีสาํคัญ 

บริษัทจดทะเบียนจดัตัง้เป็นบริษัทจํากดัในเดือนสิงหาคม 2532 โดยกลุ่มเบญจรงคกลุ เพ่ือประกอบธุรกิจให้บริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ี 

โดยได้เร่ิมให้บริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ีภายใต้สญัญาร่วมการงานกบั กสท ในย่านความถ่ี 800 เมกะเฮิร์ตซ์ตัง้แต่ปี 2534 และในย่าน

ความถ่ี 1800 เมกะเฮิร์ตซ์ ตัง้แตปี่ 2537 

ในปี 2538 บริษัทนําหุ้นของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศสิงคโปร์ โดยเป็นบริษัท

ไทยบริษัทแรกท่ีนําหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ 

ในปี 2543 เทเลนอร์ได้เข้าถือหุ้นในบริษัทคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 29.9 และในเดือนตลุาคม 2548 เทเลนอร์และ บริษัท ไทย เทลโค 

โฮลดิง้ส์ จํากดั ได้ทําคําเสนอซือ้หุ้นของบริษัทเป็นการทัว่ไปซึง่เป็นผลมาจากการท่ี บริษัท ไทย เทลโค โฮลดิง้ส์ จํากดั ได้เข้าซือ้หุ้น

ของยคูอม 

ในปี 2550 บริษัทได้ปรับโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทและนําหุ้นของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย สาระสําคญัของการปรับโครงสร้างการถือหุ้นประกอบด้วยการทําคําเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของยู

คอม โดยบริษัทได้ออกหุ้นสามญัใหม่ของบริษัทให้กบัผู้ ถือหุ้นของยคูอมเพ่ือเป็นค่าตอบแทนหุ้นของยูคอมท่ีนํามาเสนอขาย (Share 

Swap) และการลดทนุของบริษัทแบบเฉพาะเจาะจง (Selective Capital Reduction) โดยการลดหุ้นสามญัของบริษัทท่ียคูอมถืออยู่

ทัง้หมด 

ภายหลงัจากการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและนําหุ้นของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยแล้ว บริษัทกลายเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของยูคอม และได้ทําการเพิกถอนหุ้นของยูคอมออกจากการเป็นหลักทรัพย์จด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยในเดือนกนัยายน 2550 

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

บริษัทโดยมุ่งเน้นให้ความสําคญัตอ่ผู้ ใช้บริการ ซึง่นบัเป็นการเปล่ียนแปลงครัง้ใหญ่ของบริษัทในวิธีการดําเนินธุรกิจการตลาด ทัง้นี ้

ก่อนปี 2544 บริษัทใช้ช่ือทางการค้า “เวลิด์โฟน” 

ในเดือนกนัยายน 2557 บริษัทได้เพิกถอนหุ้นของบริษัทจากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนบนกระดานหลกัของตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศสิงคโปร์โดยสมคัรใจ เน่ืองจากปริมาณการซือ้ขายหุ้นของบริษัทในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศสิงคโปร์มีจํานวนค่อนข้าง

ต่ําเม่ือเปรียบเทียบกับปริมาณการซือ้ขายหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทัง้บริษัทไม่ประสงค์จะทําการ

ระดมทนุเพิ่มเตมิโดยวธีิการออกหุ้นเพ่ิมทนุผ่านตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศสิงคโปร์ และการเพิกถอนหุ้นดงักล่าวยงัช่วยให้บริษัท

ลดคา่ใช้จ่ายด้านกฎหมายและการปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์การจดทะเบียนหลกัทรัพย์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศสิงคโปร์ และ

ทําให้สามารถปฏิบตัติามหลกัเกณฑ์การจดทะเบียนหลกัทรัพย์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้

อีกด้วย 

ในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา บริษัทมีการเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีสําคญั ดงันี ้

มิถนุายน 2550 - บริษัทนําหุ้นเข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเป็น

บริษัทแรกของประเทศไทยท่ีมีหลกัทรัพย์จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลกัทรัพย์สองแหง่ (Dual Listing) 
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- บริษัทได้รับรางวลั “Mobile Operator of the Year” ของประเทศไทยในฐานะเป็นผู้ ให้บริการ

โทรศพัท์เคล่ือนท่ียอดเย่ียมจากนิตยสาร Asian MobileNews 

สิงหาคม 2550 - บริษัทได้รับรางวลัพระราชทาน “Thailand Corporate Excellence” ประเภทความเป็นเลิศด้าน

การตลาด จัดโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทยและสถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์

แหง่จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ตลุาคม 2550 - บริษัทปรับภาพลกัษณ์แบรนด์ดีแทค โดยเน้นการสร้างความรู้สกึท่ีดีให้แก่ลกูค้า (feel goood) 

มกราคม 2551 - บริษัทลงทนุใน บริษัท เพย์สบาย จํากดั ซึง่เป็นบริษัทให้บริการระบบชําระเงินออนไลน์ 

- บริษัทร่วมกับ กสท ทดลองให้บริการ 3G บนคล่ืนความถ่ี 850 เมกะเฮิร์ตซ์ ท่ีสถานีฐานจังหวัด

มหาสารคาม 

มีนาคม 2551 - บริษัทร่วมกบัธนาคารกสิกรไทยเปิดตวั “ATM SIM” บริการธุรกรรมทางการเงินบนโทรศพัท์เคล่ือนท่ี

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 บริการทางด่วนข้อมูลการเกษตรได้รับรางวลัการขับเคล่ือนธุรกิจด้วยเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสารดีเด่นแห่งปี (Business Enabler) จากงาน Thailand ICT Excellence 

Awards 2008 

มีนาคม 2552 - บริษัทเข้าทําสญัญาเอ็กซ์คลซีูฟสร้างยทุธศาสตร์พนัธมิตรพฒันาบริการร่วมกนักบั Vodafon 

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

Sullivan Asia Pacific ICT Awards” 

กรกฎาคม 2552 - บริษัทย้ายสํานกังานใหญ่จากอาคารชยั ถนนวภิาวดี 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 

มีนาคม 2553 - บริษัท ดีแทค อินเทอร์เน็ต จํากัด ได้รับรางวัล “สุดยอดนวัตกรรมทางเทคโนโลยี” (Commart 

Innovation Awards 2010) 

- บริษัทเปิดตวัเป็นผู้ จําหน่ายโทรศพัท์ iPhone ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ 

กรกฎาคม 2553 - บริษัทเข้าทําสญัญาการเช่ือมตอ่โครงข่ายกบั กสท 

- บริษัทจําหน่ายไมโครซมิ (Micro SIM) ซึง่เป็นซมิขนาดเล็กสําหรับอปุกรณ์ไอทีรุ่นใหม่ 

พฤศจิกายน 2553 - บริษัทประกาศจ่ายเงินปันผลพิเศษแก่ผู้ ถือหุ้นเป็นครัง้แรกนอกเหนือจากการจ่ายเงินปันผลปกติ

ประจําปี 
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- บริษัทได้รับรางวลั “สุดยอดแบรนด์แห่งปี” สาขา Mobile Operator ในพิธีมอบรางวลั Excellent 

Brand Survey Awards 2010 จากนิตยสาร HWM Thailand 

ธนัวาคม 2553 - บริษัทร่วมกับผู้ ให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ีอีก 4 ราย เปิดทดลองให้บริการคงสิทธิเลขหมาย

โทรศพัท์เคล่ือนท่ี (MNP) 

สิงหาคม 2554 - บริษัทเปิดให้บริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ีด้วยเทคโนโลยี HSPA บนคล่ืนความถ่ี 850 เมกะเฮิร์ตซ์ ภายใต้

สญัญาร่วมการงาน 

กนัยายน 2554 - บริษัทเปิดตวัเป็นผู้ จําหน่าย iPad ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ 

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

องค์กรธุรกิจชัน้นําของประเทศไทยท่ีมีการบริหารจดัการเป็นเลิศมาตลอดหนึ่งทศวรรษจากการเก็บ

ข้อมูลโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ 

ศศนิทร์แหง่จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ธนัวาคม 2554 - บริษัทได้รับรางวลัดีเด่น “Outstanding Corporate Social Responsibility Awards 2011” เป็นปีท่ี 3 

จากการประกวดรางวลั SET Awards ประจําปี 2554 ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

- บริษัทประกาศแผนการปรับโครงสร้างทางการเงิน พร้อมกับประกาศจ่ายเงินปันผลพิเศษเพ่ือปรับ

โครงสร้างทางการเงินในอตัราหุ้นละ 16.46 บาท 

- โครงการทําดีทกุวนัจากดีแทค ได้รับรางวลัยอดเย่ียม บริษัทจดทะเบียนดีเด่นด้าน CSR จากงาน SET 

Awards 2011 เป็นปีท่ี 3 ตดิตอ่กนั 

มีนาคม 2555 - บริษัทเปิดให้บริการ Wi-Fi อย่างเป็นทางการ ณ ห้างสรรพสินค้าและคอมมิวนิตีม้อลล์ทั่ว

กรุงเทพมหานคร 

กรกฎาคม 2555 - บริษัทประกาศนโยบายการจ่ายเงินปันผลใหม่ ซึง่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในระดบัท่ีไม่ต่ํากว่า

ร้อยละ 80 ของกําไรสุทธิของบริษัท ทัง้นี ้ขึน้อยู่กับสถานะทางการเงินของบริษัทและโครงการ

ประกอบธุรกิจของบริษัทในอนาคต ด้วยความตัง้ใจท่ีจะจ่ายเงินปันผลทกุไตรมาส 

สิงหาคม 2555 - บริษัทได้รับรางวลัรัษฏากรพิพฒัน์ ประจําปี 2554 ซึง่จดัขึน้โดยกรมสรรพากรเพ่ือเชิดชูเกียรติผู้ เสีย

ภาษีคณุภาพ 

กนัยายน 2555 - บริษัทได้รับรางวลัผู้บริหารระดบัสูงท่ีส่งเสริมนักลงทนุสมัพนัธ์ท่ีดีท่ีสุดและนโยบายปันผลท่ีมีความ

ตอ่เน่ืองมากท่ีสดุจาก อลัฟา เซาท์ อีสต์ เอเชีย ซึง่เป็นนิตยสารท่ีมีช่ือเสียงด้านการลงทนุสถาบนั 

ตลุาคม 2555 - ดีแทค ไตรเน็ต เข้าร่วมการประมลูคล่ืนความถ่ี IMT ย่าน 2.1 กิกะเฮิร์ตซ์ ซึง่จดัโดย กสทช. และเป็นผู้

ชนะการประมลูคล่ืนความถ่ีดงักล่าวจํานวน 2x15 เมกะเฮิร์ตซ์ 

ธนัวาคม 2555 - ดีแทค ไตรเน็ต ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี IMT ย่าน 2.1 กิกะเฮิร์ตซ์ และใบอนุญาตให้

ประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสามจาก กสทช. 

- บริษัทดําเนินการยกระดบัเครือข่าย 2G ทัง้หมดทัว่ประเทศแล้วเสร็จ รวมถึงติดตัง้สถานีฐาน 3G บน

คล่ืนความถ่ี 850 เมกะเฮิร์ตซ์ ครอบคลมุทกุจงัหวดัหลกัทัว่ประเทศ 

กมุภาพนัธ์ 2556 - บริษัทดําเนินการยกระดบัโครงข่ายทัว่ประเทศทัง้หมดเสร็จสมบูรณ์เพ่ือนําเทคโนโลยีการส่ือสารใน

โลกโทรคมนาคมท่ีทนัสมยัท่ีสดุมาสู่ผู้บริโภค 
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พฤษภาคม 2556 - บริษัทเปิดตวั “ดีแทคไตรเน็ต” ภายใต้แนวคิดการให้บริการผ่าน 3 เครือข่าย 1800 เมกะเฮิร์ตซ์ 850 

เมกะเฮิร์ตซ์ และ 2.1 กิกะเฮิร์ตซ์ 

มิถนุายน 2556 - บริษัทเปิดตวัโทรศพัท์ดีแทคไตรเน็ตรุ่นแรก ชีต้าห์ โจอี ้และ เม้าซ่ี 

กรกฎาคม 2556 - บริษัทให้บริการ 3G HSPA บนคล่ืน 2.1 กิกะเฮิร์ตซ์ 

สิงหาคม 2556 - บริษัทได้รับรางวลัผู้บริหารระดบัสูงท่ีส่งเสริมนักลงทนุสมัพนัธ์ท่ีดีท่ีสุดและนโยบายปันผลท่ีมีความ

ตอ่เน่ืองมากท่ีสดุจาก อลัฟา เซาท์อีสต์ เอเซีย ซึง่เป็นนิตยสารท่ีมีช่ือเสียงด้านการลงทนุสถาบนัเป็นปี

ท่ี 2 ตดิตอ่กนั 

กนัยายน 2556 - บริษัทได้รับรางวลั Thailand’s Corporate Brand Rising Star 2013 จากการวิจัยโดยสาขาวิชา

การตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยงานนีไ้ด้จัดขึน้เพ่ือ

ประกาศผลรางวลัและทําพิธีมอบรางวลัเกียรติยศให้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ท่ีมี

มลูคา่แบรนด์องค์กรสงูสดุ 

พฤศจิกายน 2556 - บริษัทเปิดตวัโทรศพัท์ดีแทคไตรเน็ตรุ่นท่ีสอง ไลอ้อน ชีต้าห์เทอร์โบ และโจอีเ้ทอร์โบ 

มกราคม 2557 - บริษัทภายใต้แบรนด์ แฮปปี ้เปิดโปรโมชัน่ต้อนรับปีใหม่ 2557 ให้เล่นอินเทอร์เน็ตฟรี 6GB ในช่วง 6 

เดือน (เดือนละ 1GB) ให้กบัลูกค้าแฮปปีท่ี้เปล่ียนจากเคร่ืองโทรศพัท์เคล่ือนท่ีฟีเจอร์โฟนเป็นสมาร์ท

โฟนเคร่ืองแรก 

เมษายน 2557 - บริษัทเปิดตวั "โจอี ้จมัพ์" ดีแทคไตรเน็ตโฟนรุ่นใหม่ล่าสดุตามแนวคิด "สมาร์ทกว่ากบัดีแทคสมาร์ท

โฟน" โดยมีคณุสมบตัท่ีิสงูกวา่ในราคาย่อมเยา 

พฤษภาคม 2557 - บริษัทเปิดให้บริการ 4G ในย่านใจกลางกรุงเทพมหานคร เพ่ือให้ลูกค้าได้สมัผสัเทคโนโลยี 4G ท่ีช่วย

ให้การติดต่อส่ือสารสะดวกและมีประสิทธิภาพดีย่ิงขึน้ ช่วยให้ลูกค้าใช้งานอินเทอร์เน็ตบนมือถือได้

อย่างตอ่เน่ือง 

มิถนุายน 2557 - บริษัทเปิดตวัโปรโมชัน่เสริมขนาดเล็ก “แฮปปีส้โนว์ไวท์” สําหรับลูกค้าระบบเติมเงิน Happy โดย 

“แฮปปีส้โนว์ไวท์” มีความหลากหลาย เง่ือนไขการใช้งานท่ียืดหยุ่นและสมคัรง่าย โดยโปรโมชัน่ “แฮป

ปีส้โนว์ไวท์” เปิดตวัด้วย 7 โปรเสริมเร่ิมต้นเพียงโปรละ 7 บาทตอ่วนั 

กรกฎาคม 2557 - บริษัทนําเสนอหนงัโฆษณาชดุใหม่ “The Power of Love” ซึง่ได้รับการตอบรับอย่างดีเย่ียมโดยมียอด

ผู้ชมบน YouTube มากกว่า 12 ล้านวิวในเวลาไม่ถึงหนึ่งเดือน โดยในหนงัโฆษณานี ้ดีแทคได้ส่ือถึง

การใช้เทคโนโลยีอย่างพอดี 

กนัยายน 2557 - บริษัทประกาศลงทุนเพิ่มสถานีฐานใหม่อีก 6,500 สถานีทัว่ประเทศ ภายใน 31 มีนาคม 2558 เพ่ือ

เป็นผู้ นําในการให้บริการอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยและมีเครือข่าย 4G ท่ีดีท่ีสดุในกรุงเทพมหานคร 

ปริมณฑล และอีก 30 เมืองใหญ่ 

- บริษัทเปิดตวัโทรศพัท์เคล่ือนท่ี Happy Phone 3G ฟีเจอร์โฟนท่ีรองรับระบบ 3G จากแบรนด์แฮปปีท่ี้

เน้นการใช้งานท่ีง่าย ฟังก์ชัน่ครบด้วยคณุสมบตัท่ีิสงูกวา่ในราคาย่อมเยา 

- บริษัทได้รับรางวลันโยบายปันผลท่ีมีความต่อเน่ืองมากท่ีสุด จาก อัลฟา เซาท์อีสต์ เอเชีย ซึ่งเป็น

นิตยสารท่ีมีช่ือเสียงด้านการลงทนุสถาบนัเป็นปีท่ี 3 ตดิตอ่กนั 

- บริษัทเพิกถอนหุ้นของบริษัทจากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนบนกระดานหลกัของตลาดหลกัทรัพย์

แหง่ประเทศสิงคโปร์โดยสมคัรใจ 
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ตลุาคม 2557 - Facebook จบัมือแฮปปีจ้ากดีแทคเป็นพนัธมิตรรายแรกในไทยเพ่ือสนบัสนนุการใช้งานอินเทอร์เน็ต

ในประเทศไทย ให้ลกูค้าเปิดซมิใหม่แฮปปีใ้ช้ Facebook ฟรี นาน 6 เดือน 

- ดีแทคประสบความสําเร็จในการวางโครงข่าย 4G บนคล่ืนความถ่ี 2.1 กิกะเฮิร์ตซ์ เสร็จสมบูรณ์ตลอด

เส้นทางรถไฟฟ้าใต้ดนิ MRT  

- ดีแทคเปิดตวัแพ็คเกจ Love Buffet สําหรับลูกค้ารายเดือน โทรทกุเครือข่ายไม่จํากดัสูงสุด 16 ชัว่โมง

และใช้อินเทอร์เน็ตได้เตม็สปีด 

พฤศจิกายน 2557 - บริษัทเปิดบริการข้ามแดนอตัโนมตัแิบบไม่จํากดัการใช้งาน (Unlimited Data Roaming) ซึง่ใช้งานได้

ครอบคลมุถงึ 60 ประเทศทัว่โลก 

ธนัวาคม 2557 - บริษัทลงนามในบนัทกึความเข้าใจ (MoU) กบั กสท เพ่ือการเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจในระยะยาวและ

ส่งเสริมแนวคดิการใช้โครงข่ายร่วมกนัในประเทศไทย  

- บริษัทเปิดให้บริการ 4G สู่สนามบินสุวรรณภูมิและดอนเมือง เพ่ือเพ่ิมประสบการณ์ใช้งาน

อินเทอร์เน็ตให้นกัเดนิทาง 

- บริษัทพร้อมด้วยผู้ ให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ีหลักอย่างเอไอเอส และ ทรูมูฟ เอช  ผสานเสียง

สนบัสนนุและแสดงความพร้อมในการเข้าร่วมการประมลูคล่ืน 4G ในปี 2558 เพ่ือสนองตอบนโยบาย

และแนวคดิของรัฐบาลท่ีก้าวสู่เศรษฐกิจดจิิตอล 

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 

 

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 

บริษัท ยไูนเต็ดคอมมนิูเกชัน่ อินดสัตรี จํากดั (มหาชน) (99.81%) 

บริษัท เพย์สบาย จํากดั (100%) 

บริษัท ดีแทค ดิจิตอล มีเดีย จํากดั (100%) 

บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากดั (100%) 

บริษัท ดีแทค บรอดแบรนด์ จํากดั (100%) 

บริษัท เวิลด์โฟน ช็อป จํากดั (100%) 

บริษัท แทค พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั (100%) 

บริษัท ครีเอ้ จํากดั (51%) 

บริษัท อีสเทิรน์ บิช จํากดั (100%) 

บริษัท ดีแทค แอ็คเซเลเรท จํากดั (100%) 
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บริษัท โทเทิล่ แอ็คเซส็ คอมมนิูเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 

 

2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

2.1 โครงสร้างรายได้ 

โครงสร้างรายได้ของบริษัทและบริษัทย่อยตัง้แตปี่ 2555 ถงึปี 2557 มีดงันี ้

  สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 

  2555 2556 2557 

  ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

รายได้จากการขายและการให้บริการ        

รายได้จากการให้บริการโทรศพัท์  78,235 87 80,659 85 74,993 83 

รายได้จากการขายเคร่ืองโทรศพัท์และชดุเลขหมาย  10,998 12 13,798 15 15,143 17 

รายได้จากการดําเนินงานอ่ืน(1)  265 0 160 0 279 0 

รวมรายได้จากการขายและการให้บริการ  89,497 100 94,617 100 90,415 100 
หมายเหตุ 

(1) รายได้จากการดําเนินงานอ่ืนของบริษัทประกอบด้วยรายได้จากบริการโทรทางไกลระหว่างประเทศ (IDD) และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เป็น

หลกั 

2.2 ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ 

บริษัทเป็นหนึง่ในผู้ นําในธุรกิจให้บริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ีในประเทศไทย โดยดําเนินธุรกิจให้บริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ีภายใต้สญัญา

ร่วมการงานกบั กสท มีอายสุญัญาสิน้สดุในปี 2561 บริษัทให้บริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ีกบัลูกค้าในหลายรูปแบบด้วยกนัทัง้แบบเสียง 

(Voice) และแบบไม่ใช่เสียง (Non-Voice) โดยบริการแบบไม่ใช่เสียงรวมถึง การให้บริการ SMS การให้บริการ MMS การดาวน์

โหลดเสียงเรียกเข้า ภาพกราฟิก และบริการอินเทอร์เน็ตทางโทรศพัท์เคล่ือนท่ี รวมทัง้บริการเสริมอ่ืน ๆ ซึง่บริษัทดําเนินการร่วมกบั

ผู้ ให้บริการเสริมต่าง ๆ นอกจากนี ้บริษัทยังให้บริการโทรศพัท์ระหว่างประเทศร่วมกับผู้ ให้บริการโทรศพัท์ระหว่างประเทศ และ

ให้บริการข้ามแดนอตัโนมตัิแก่ลกูค้าท่ีนําโทรศพัท์เคล่ือนท่ีไปใช้งานในต่างประเทศ และลูกค้าของผู้ ให้บริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ีใน

ต่างประเทศท่ีเลือกใช้โครงข่ายของบริษัทเม่ือใช้โทรศพัท์เคล่ือนท่ีระหว่างพํานักอยู่ในประเทศไทย ทัง้นี ้ ภายใต้ข้อตกลงการ

ให้บริการข้ามแดนอตัโนมตัท่ีิบริษัททํากบัผู้ ให้บริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ีในต่างประเทศ 

ธุรกิจโทรศัพท์เคล่ือนท่ีในประเทศไทยมีการเปล่ียนแปลงอย่างต่อเน่ือง โดยปัจจุบันประเทศไทยมีจํานวนผู้ ใช้บริการ

โทรศพัท์เคล่ือนท่ีต่อประชากรรวมมากกว่าร้อยละ 100 ทัง้นี ้เป็นผลมาจากการท่ีผู้ ให้บริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ีหลายรายต่างขยาย

โครงข่ายและช่องทางการจดัจําหน่ายเพ่ือขยายพืน้ท่ีให้บริการและเพ่ือให้สินค้าและบริการเข้าถึงผู้ ใช้บริการจํานวนมาก นอกจากนี ้

การคดิคา่บริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ีในอตัราท่ีเหมาะสม และการใช้บริการระบบเติมเงินท่ีสามารถทําได้ง่ายเป็นอีกปัจจยัสําคญัท่ีทํา

ให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ีเข้าถึงประชากรท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีหลากหลายมากขึน้ ในปัจจุบันแม้ว่าผู้ ใช้

โทรศพัท์เคล่ือนท่ีจะใช้งานบริการเสียงเป็นหลกั แต่บริการทางด้านข้อมลูโดยเฉพาะการใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านโทรศพัท์เคล่ือนท่ีมี

แนวโน้มการเตบิโตสงูขึน้อย่างต่อเน่ือง โดยส่วนหนึ่งมาจากความนิยมท่ีเพิ่มขึน้ของการใช้งานสมาร์ทโฟน และแอพพลิเคชัน่สงัคม

ออนไลน์ตา่ง ๆ (Social Network Applications) 

เม่ือเดือนธนัวาคม 2555 ดีแทค ไตรเน็ต ได้รับใบอนญุาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีสําหรับกิจการโทรคมนาคมเคล่ือนท่ีสากล (International 

Mobile Telecommunication - IMT) ย่าน 2.1 กิกะเฮิร์ตซ์ และได้รับใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสามบนคล่ืน

ความถ่ีดงักล่าว นอกจากการให้บริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ีบนคล่ืนความถ่ีย่าน 2.1 กิกะเฮิร์ตซ์ แล้ว ดีแทค ไตรเน็ต ยงัมีสิทธิให้บริการ

โทรคมนาคมในลกัษณะของการให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคม เพ่ือเช่าใช้และเพ่ือให้บริการโทรคมนาคม (Network Provider and 

Service Provider) และสิ่งอํานวยความสะดวกด้านโทรคมนาคม (Telecommunications Facility) โดยมีขอบเขตในการประกอบ

กิจการโทรคมนาคมดงักล่าวทัว่ราชอาณาจกัรไทย ทัง้นี ้กิจการโทรคมนาคมท่ีได้รับอนญุาตรวมถึงลกัษณะและประเภทของบริการ 

มีดงันี ้
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บริษัท โทเทิล่ แอ็คเซส็ คอมมนิูเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 

 

(1) บริการโครงข่ายโทรคมนาคมไร้สาย 

(2) บริการโทรคมนาคม  

(2.1) บริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ี 

(2.2) บริการพหส่ืุอความเร็วสงู (Public Broadband Multimedia Service) 

(2.3) บริการมลูคา่เพิ่ม (Value-added Service) ของบริการโทรคมนาคมท่ีได้รับอนญุาต  

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

(3) บริการสิ่งอํานวยความสะดวกด้านโทรคมนาคม (Telecommunications Facility) 

สําหรับการให้บริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ีบนคล่ืนความถ่ีดงักล่าวข้างต้นนัน้ ดีแทค ไตรเน็ต ได้เร่ิมเปิดให้บริการ 3G อย่างเป็นทางการ

เม่ือวนัท่ี 23 กรกฎาคม 2556 โดยในปีนีส้ามารถวางระบบโครงข่าย 3G บนคล่ืนความถ่ี 2.1 กิกะเฮิร์ตซ์ ได้ครอบคลุมทัว่ประเทศ

เป็นท่ีเรียบร้อยในเดือนมิถุนายน 2557 ท่ีผ่านมา ข้อมลูเก่ียวกบัฐานลูกค้าของบริษัทในระยะ 3 ปีท่ีผ่านมาสิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 

2557 มีดงันี ้

  สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 

  2555 2556 2557 

จาํนวนผู้ใช้บริการ(1) (หน่วย : พันเลขหมาย)     

ระบบรายเดือน  2,816 3,502 3,849 

อตัราการเติบโต (ร้อยละ)  17.4 24.4 9.9 

CAGR(2) 2555 – 2557  16.9 

ระบบเติมเงิน  23,502 24,440 24,159 

อตัราการเติบโต (ร้อยละ)  8.7 4.0 -1.2 

CAGR(2) 2555 – 2557  1.39  

รวม  26,318 27,942 28,008 

อัตราการเติบโต (ร้อยละ)  9.6 6.2 0.2 

CAGR(2) 2555 – 2557  3.16 

หมายเหตุ 

(1) จํานวนผู้ ใช้บริการตามคําจํากดัความจะรวมทกุเลขหมายที่ยงั Active อยู ่โดยไมร่วมเลขหมายที่ไมไ่ด้ใช้งานเกิน 90 วนั 

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

ข้อมูลเก่ียวกับรายได้เฉล่ียต่อเลขหมายต่อเดือน (ARPU)(1) (2) โดยคํานวณจากรายได้สทุธิตอ่จํานวนผู้ใช้บริการเฉล่ีย 

  2555 2556 2557 

รายได้เฉลี่ยตอ่เลขหมายตอ่เดือน (หน่วย : บาท)     

ระบบรายเดือน  715 681 621 

ระบบเติมเงิน  211 189 164 

รวม  262 245 222 

หมายเหตุ 

(1)  ตัง้แตปี่ 2549 ผู้ ให้บริการโทรคมนาคมที่ได้ลงนามในสญัญาเช่ือมตอ่โครงข่ายระหวา่งกนัได้เร่ิมคิดคา่เช่ือมตอ่โครงข่ายซึง่กนัและกนั และ

เพ่ือให้สะท้อนรายได้ที่เกิดจากการเช่ือมตอ่โครงข่าย รายได้เฉลี่ยตอ่เลขหมายตอ่เดือนของบริษัทจงึคํานวณโดยรวมค่าเช่ือมต่อโครงข่าย

จากผู้ ให้บริการที่มีการลงนามในสญัญาเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมกับบริษัท ซึ่ง ณ สิน้ปี 2557 ได้แก่ ทรูมฟู, เอไอเอส, บริษัท ทริป

เปิลที บรอดแบนด์ จํากัด (มหาชน), ดีแทค ไตรเน็ต, ดีพีซี, กสท, บริษัท ทรู  ยนิูเวอร์แซล คอนเวอร์เจ้นซ์ จํากัด, บริษัท เรียล ฟิวเจอร์ 

จํากดั, บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จํากดั และ บริษัท ทรู อินเตอร์เนชัน่แนล คอมมิวนิเคชัน่ จํากดั 

(2) เม่ือวนัที่ 1 กรกฎาคม 2556 อตัราคา่เช่ือมตอ่โครงข่ายมีการปรับตวัลดลงจาก 1 บาทตอ่นาที เป็น 0.45 บาทตอ่นาที 
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บริษัท โทเทิล่ แอ็คเซส็ คอมมนิูเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 

 

2.2.1 การให้บริการโครงข่ายโทรศัพท์เคล่ือนท่ี 

(ก) บริการด้านเสียงสําหรับลูกค้าในระบบรายเดือน 

“ใช้สบาย จ่ายรายเดือน” คือ ลกัษณะเด่นของบริการในระบบรายเดือนท่ีบริษัทให้บริการแก่ลูกค้า ซึง่เป็นการให้เครดิตโดยลูกค้า

สามารถชําระคา่บริการภายหลงัการใช้ การให้บริการในระบบรายเดือนเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งต่อจุดยืนของบริษัทในการ

เป็นผู้ให้บริการท่ีเป็นมิตรและให้ความใส่ใจตอ่ลกูค้าและเข้าใจถงึสถานการณ์ตา่ง ๆ ของลกูค้า  

ลูกค้าท่ีต้องการใช้บริการในระบบรายเดือนจะต้องทําการจดทะเบียนโดยกรอกแบบสัญญาขอใช้บริการ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม

และแนบเอกสารหลกัฐานแสดงตนพร้อมแจ้งท่ีอยู่สําหรับจดัส่งใบแจ้งหนีค้า่บริการ สญัญาขอใช้บริการไม่มีกําหนดระยะเวลาการใช้

บริการขัน้ต่ํา ดงันัน้ ลูกค้าสามารถยกเลิกการใช้บริการได้โดยย่ืนเอกสารตามท่ีกําหนด ณ สํานักงานบริการลูกค้าของบริษัททุก

สาขา หรือโทรไปยกเลิกการใช้บริการได้ท่ีศนูย์บริการลกูค้าของบริษัท โดยไม่เสียคา่ธรรมเนียมในการยกเลิกการใช้บริการ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษัทมีจํานวนผู้ใช้บริการในระบบรายเดือนรวม 3,849,083 เลขหมาย คิดเป็นร้อยละ 13.7 ของจํานวน

ผู้ ใช้บริการทัง้หมด เพ่ิมขึน้จากจํานวนผู้ ใช้บริการในระบบรายเดือน ณ สิน้ปี 2556 เน่ืองมาจากกระแสนิยมในเครือข่ายสังคม

ออนไลน์และการใช้อินเทอร์เน็ตบนโทรศพัท์เคล่ือนท่ี 

  สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 

 2555 2556 2557 

ผู้ ใช้บริการในระบบรายเดือน (เลขหมาย)  2,815,952 3,502,235 3,849,083 

อตัราการเติบโต (ร้อยละ)  17.4 24.4 9.9 

สดัสว่นตอ่จํานวนผู้ ใช้บริการทัง้หมด (ร้อยละ)  10.7 12.5 13.7 

ข้อมลูเก่ียวกบัรายได้เฉล่ียต่อเลขหมายต่อเดือน (ARPU) ของผู้ ใช้บริการในระบบรายเดือน โดยคํานวณจากรายได้สุทธิต่อจํานวน

ผู้ใช้บริการเฉล่ีย มีดงันี ้

  2555 2556 2557 

รายได้เฉลี่ยตอ่เลขหมายตอ่เดือน (หน่วย : บาท)     

ระบบรายเดือน  715 681 621 

อตัราการเติบโต (ร้อยละ)  3.2 (4.7) (8.7) 

ระหวา่งปี 2555 ถงึ 2557 รายได้เฉล่ียตอ่เลขหมายตอ่เดือน (ARPU) สําหรับลกูค้าในระบบรายเดือนจะอยู่ในช่วงระหว่าง 715 บาท

ถึง 621 บาท ทัง้นี ้เหตท่ีุ ARPU ของบริษัทในปี 2557 ลดลง มีปัจจยัหลกัมาจากการปรับลดของอตัราค่าเช่ือมต่อโครงข่ายจาก 1 

บาทต่อนาที เป็น 0.45 บาทต่อนาที หากไม่รวมค่าเช่ือมต่อโครงข่าย จะพบว่ารายได้เฉล่ียต่อเลขหมายต่อเดือนสําหรับลูกค้าใน

ระบบรายเดือนยงัคงเตบิโตอย่างตอ่เน่ืองจากการเตบิโตของบริการเสริม โดยเฉพาะบริการอินเทอร์เน็ตบนโทรศพัท์เคล่ือนท่ี  

บริษัทได้นําเสนอรูปแบบการให้บริการและรูปแบบการคดิคา่บริการท่ีหลากหลายเพ่ือตอบสนองกลุ่มผู้ ใช้บริการแตล่ะกลุ่มซึง่มีความ

ต้องการในการใช้งานและวถีิชีวติท่ีแตกตา่งกนัออกไป ทัง้นี ้ในการให้บริการทกุรูปแบบ บริษัทจะคิดค่าบริการอตัราเดียวทัว่ประเทศ 

และได้รวมบริการเสริมพืน้ฐาน เช่น บริการรับสายเรียกซ้อนและบริการโอนสายอตัโนมตัิไว้ด้วย และลูกค้ายงัสามารถเปล่ียนแปลง

รูปแบบการให้บริการได้โดยอาจต้องเสียคา่ธรรมเนียมในบางกรณี บริษัทนําเสนอรูปแบบการคิดค่าบริการใหม่ ๆ อย่างตอ่เน่ืองเพ่ือ

จูงใจกลุ่มลูกค้า และเป็นการสร้างความแปลกใหม่ต่อตลาด รวมทัง้เป็นการเสนอบริการเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการท่ี

หลากหลายของลกูค้าและสภาวะการแข่งขนัในตลาด 
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รูปแบบการให้บริการหลกัแก่ลกูค้าในระบบรายเดือนในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา มีดงันี ้

รูปแบบการให้บริการ จุดเด่น กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

BlackBerry - ค่าบริการอินเทอร์เน็ตเหมาจ่าย หรือเน้นการ

แชท รับ-สง่อีเมล หรือ Social Network 

กลุม่ลกูค้าที่ใช้โทรศพัท์ BlackBerry 

iPhone - คา่บริการใช้งานอินเทอร์เน็ตราคาพิเศษ กลุม่ลกูค้าที่ใช้โทรศพัท์ iPhone 

Faster Series - คา่บริการตามความต้องการใช้งานด้านข้อมลู

ที่หลากหลาย ใช้บริการข้อมลูอย่างเดียว หรือ

ใช้บริการข้อมูลร่วมกับการโทร หรือร่วมกับ

การสง่ข้อความ SMS และ MMS  

กลุม่ลกูค้าที่ใช้โทรศพัท์สมาร์ทโฟน 

BB Me - ค่าบริการใช้งาน BlackBerry messenger 

(BBM) และอินเทอร์เน็ตราคาพิเศษ 

กลุม่ลกูค้าที่ใช้โทรศพัท์ BlackBerry 

MiniME - โทรฟรี 1 หมายเลขโทรศัพท์ในช่วงเวลาที่

กําหนด และบริการป้องกันข้อความสําหรับ

หลายเลขโทรศพัท์ลกู 

กลุม่ลกูค้าผู้ปกครอง 

dtac Voice - อตัราค่าบริการต่อนาทีพิเศษตามปริมาณการ

ใช้งาน 

กลุม่ลกูค้าที่เน้นการโทรศพัท์ 

Voice Buffet - อตัราค่าบริการต่อนาทีพิเศษตามปริมาณการ

ใช้งาน ซึง่มีหลากหลายขนาด 

กลุม่ลกูค้าที่เน้นการโทรศพัท์ 

แพ็กเกจ Aircard-Tablet - คา่บริการใช้อินเทอร์เน็ตราคาพิเศษ กลุม่ลกูค้าที่ใช้งาน Aircard, iPad, Tablet 

Smartphone More Net - เน้นการใช้งานอินเทอร์เน็ตและการโทร กลุม่ลกูค้าที่ใช้โทรศพัท์สมาร์ทโฟน 

Smartphone More Choice - เน้นการใช้งานอินเทอร์เน็ตและการโทรโดยให้

เลือกจบัคูแ่พ็กเกจอินเทอร์เน็ตและโทรได้ตาม

การใช้งาน 

กลุม่ลกูค้าที่ใช้โทรศพัท์สมาร์ทโฟน 

 

 

Smartphone Family 

 

- เน้นการใช้งานอินเทอร์เน็ตและการโทรโดยให้

แชร์การใช้งานได้ในกลุม่ทัง้เน็ต ทัง้โทร 

กลุม่ลกูค้าที่ใช้โทรศพัท์สมาร์ทโฟน 

 

Smartphone Starter - เน้นการใช้งานอินเทอร์เน็ตและการโทรสําหรับ

ลกูค้าที่เร่ิมใช้สมาร์ทโฟน 

กลุม่ลกูค้าที่ใช้โทรศพัท์สมาร์ทโฟน 

Love Buffet - เ น้นการใ ช้งานอินเทอร์เ น็ตและการโทร 

สําหรับลกูค้าที่มีความต้องใช้งานอินเทอร์เน็ต

ที่ความเร็วสงูสดุ 

กลุม่ลกูค้าที่ใช้โทรศพัท์สมาร์ทโฟน 

UP - เ น้นการใ ช้งานอินเทอร์เ น็ตและการโทร 

สําหรับลูกค้าที่ต้องการใช้โทรศัพท์รุ่นใหม่อยู่

เสมอ 

กลุม่ลกูค้าที่ใช้ iPhone 
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ปี 2553 

จากกระแสความนิยมโทรศพัท์เคล่ือนท่ีแบบสมาร์ทโฟน บริษัทจึงเร่ิมเป็นตวัแทนจําหน่ายโทรศพัท์ BlackBerry และ iPhone และมี

การนําเสนอโปรโมชัน่ท่ีเหมาะสมกบัการใช้งานของโทรศพัท์กลุ่มนี ้และเน้นการให้บริการด้านข้อมลูรวมถึงอินเทอร์เน็ตมากขึน้เพ่ือ

ตอบสนองความต้องการของลกูค้า นอกจากนี ้บริษัทยงัมีการจําหน่ายอปุกรณ์เช่ือมตอ่อินเทอร์เน็ตแบบไร้สายด้วย 

ขณะเดียวกนั ในการให้บริการเสียง บริษัทยงัรักษาภาพลกัษณ์ feel goood ซึง่เน้นความเข้าใจง่ายไม่ซบัซ้อน โปรโมชัน่ท่ีนําเสนอ

ใหม่อย่าง “one” คดิคา่โทรในอตัราเดียวทกุเครือข่าย ไม่จํากดัช่วงเวลา ทําให้ลกูค้าท่ีต้องการใช้งานโทรปกติทัว่ไปสามารถใช้งานได้

ในราคาท่ีคุ้มค่า สําหรับลูกค้าท่ีต้องการใช้งานมากขึน้ สามารถเลือกแพ็กเสริมได้ตามความต้องการในการใช้งาน และยงัมีบริการ

เสริมเพ่ือช่วยควบคมุค่าใช้จ่ายให้กบัลูกค้า เช่น บริการเล่นเน็ตสบายใจหายห่วง (Cap Max) และบริการแจ้งเตือนยอดการใช้งาน

ผ่าน SMS (Internet Alert) ฟรีโดยไม่ต้องสมคัร โดยบริษัทยงัคงให้ลกูค้าใช้บริการได้ตอ่เน่ือง แตเ่ก็บคา่บริการเทา่ท่ีกําหนดเท่านัน้ 

ปี 2554 

ในปี 2554 ความต้องการใช้บริการด้านข้อมูลอยู่ในระดบัสูงอย่างต่อเน่ือง บริษัทได้เปิดตวัแพ็คเกจใหม่ Faster Series ท่ีคิด

คา่บริการตามความต้องการใช้งานของผู้ใช้สมาร์ทโฟนท่ีมีความหลากหลาย มีทัง้แบบใช้บริการข้อมลูอย่างเดียว และแบบใช้บริการ

ข้อมลูร่วมกบัการโทร หรือร่วมกบัการส่งข้อความ SMS และ MMS และแพ็กเกจรายเดือน BB Me ท่ีตอบสนองความต้องการของ

ผู้ใช้โทรศพัท์ BlackBerry ได้อย่างครบครัน  

สําหรับการให้บริการเสียง บริษัทยังคงมุ่งเน้นในการออกแบบแพ็คเกจให้ตรงตามความต้องการของลูกเค้า เช่น แพ็กเกจ MiniME 

สําหรับผู้ปกครองและลูก เพ่ือติดตอ่ถงึกนัได้โดยไม่คดิค่าบริการในช่วงเวลาท่ีกําหนด แพ็กเกจ dtac voice ท่ีมีอตัราค่าบริการต่อ

นาทีพิเศษตามการใช้งาน 

ปี 2555 

ด้วยความมุ่งมั่นของบริษัทภายใต้กลยุทธ์ ลูกค้าคือศนูย์กลาง (Customer Centricity) ในปี 2555 บริษัทได้นําเสนอหลากหลาย

แพ็กเกจใหม่เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการท่ีหลากหลายของผู้ ใช้บริการ และในขณะเดียวกันเพ่ือกระตุ้นการใช้งานของ

ผู้ใช้บริการ แพ็กเกจยอดนิยม Voice Buffet ซึง่ผู้ ใช้บริการสามารถโทรฟรีไม่จํากดัได้ทกุเครือข่ายในช่วงเวลาท่ีกําหนด แพ็กเกจเสริม 

Voice เพ่ือเพิ่มปริมาณการโทรในอตัราพิเศษเพิ่มเตมิจากแพ็กเกจหลกั 

ปี 2556 

จากความนิยมในการใช้งานสมาร์ทโฟนท่ียงัคงเติบโตต่อเน่ือง บริษัทเปิดตวัแพ็กเกจสมาร์ทโฟนหลากหลายรูปแบบเพ่ือตอบสนอง

ความต้องการใช้งานท่ีแตกต่างกันของลูกค้าในปี 2556 และส่งผลให้บริษัทมีจํานวนผู้ ใช้บริการระบบรายเดือนเพ่ิมขึน้อย่างมี

นยัสําคญัในระยะเวลาหนึง่ปีท่ีผา่นมา จํานวนผู้สมคัรใช้แพ็คเกจสมาร์ทโฟนเพิ่มขึน้เป็นสองเทา่และขณะนีมี้จํานวนมากกว่าผู้สมคัร

ใช้บริการเสียงเพียงอย่างเดียวทัง้ในแงจํ่านวนผู้ใช้บริการและในแง่รายได้ จํานวนผู้ใช้บริการระบบรายเดือนท่ีใช้บริการข้อมลูเพิ่มขึน้

ร้อยละ 67 จากปีก่อนและคดิเป็นร้อยละ 70 ของจํานวนผู้ใช้บริการระบบรายเดือนทัง้หมด 

ปี 2557 

ปริมาณการใช้งานอินเทอร์เน็ตบนสมาร์ทโฟนยังคงเติบโตอย่างสูงจากความครอบคลุมของเครือข่ายโทรศพัท์ 3G ท่ีเพิ่มขึน้อย่าง

รวดเร็ว ส่งผลให้จํานวนผู้ ใช้บริการเพิ่มขึน้อย่างต่อเน่ือง อย่างไรก็ตาม การเติบโตของรายได้ถูกจํากัดด้วยแพ็กเกจท่ีให้ลูกค้า

สามารถใช้บริการอินเทอร์เน็ตได้อย่าง “ไม่จํากัด” โดยยังคงสามารถใช้บริการได้ต่อเน่ืองท่ีความเร็วท่ีต่ําลง บริษัทเล็งเห็นถึง

ข้อจํากดัในการใช้งานของแพ็กเกจประเภทนี ้จึงได้เสนอทางเลือกให้กบัลูกค้าท่ีมีความต้องการใช้งานอินเทอร์เน็ตท่ีความเร็วสูงสุด 

โดยการออกแพ็กเกจ “Love Buffet” ซึง่ให้ลูกค้าสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตต่อเน่ืองได้ท่ีความเร็วสูงสุดเท่าเดิม โดยจ่ายค่าบริการ

เพิ่มในส่วนทีใช้เกิน แพ็กเกจ Love Buffet ทําให้บริษัทสามารถเก็บเงินในส่วนของการใช้งานอินเทอร์เน็ตท่ีเพิ่มขึน้จากแพ็กเกจปกติ

ได้ ซึง่ส่งผลให้รายได้จากการให้บริการอินเทอร์เน็ตเตบิโตควบคูไ่ปกบัปริมาณการใช้งานท่ีเพิ่มขึน้ 
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(ข) บริการด้านเสียงสําหรับลูกค้าในระบบเตมิเงนิ 

บริษัทให้บริการแก่ลูกค้าระบบเติมเงินซึ่งมีจุดเด่นคือ “จ่ายง่าย ๆ ใช้ได้ทนัที” ลูกค้าระบบเติมเงินสามารถใช้บริการได้เม่ือซือ้ซิม

การ์ดระบบเตมิเงิน ซึง่ลกูค้าสามารถใช้บริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วกวา่ระบบรายเดือน นอกจากนี ้ลูกค้าไม่ต้องกงัวลเก่ียวกบัการ

ชําระค่าบริการตามใบแจ้งหนีทุ้ก ๆ เดือนหรือค่าบริการแบบเหมาจ่ายซึ่งลูกค้าอาจใช้ไม่ครบในบางเดือน แม้ว่าจะต้องชําระ

ค่าบริการล่วงหน้าแต่ลูกค้าระบบเติมเงินก็สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้ตามท่ีต้องการและมีความคล่องตัวในการใช้บริการสูง 

บริการนีย้ังช่วยลดอุปสรรคสําหรับลูกค้าท่ีประสงค์จะใช้บริการเพราะสามารถเข้าถึงได้ง่าย ลูกค้าสามารถเติมเงินได้ตามความ

ต้องการ และใช้บริการได้อย่างต่อเน่ืองตราบเท่าท่ียงัมีจํานวนเงินและระยะเวลาการใช้งานเหลืออยู่ โดยเม่ือจํานวนเงินท่ีมีอยู่หมด

ลกูค้าจะไม่สามารถโทรออกได้ แตจ่ะยงัสามารถรับสายได้ไปอีกระยะเวลาหนึ่ง บริษัทยงัคงพฒันารูปแบบการให้บริการใหม่ ๆ ของ

ระบบเตมิเงินเพ่ือตอบสนองความพอใจของลกูค้าอย่างตอ่เน่ือง 

บริษัทเร่ิมให้บริการระบบเตมิเงินภายใต้ช่ือ “Dprompt” ในปี 2542 โดยบริษัทเปล่ียนตราสินค้าในการให้บริการและนําเสนอภายใต้

ช่ือบริการ “Happy” ในเดือนพฤษภาคม 2546 ซึง่บริการดงักล่าวประสบความสําเร็จในด้านการตลาดเป็นอย่างมาก ทําให้จํานวน

ลูกค้าระบบเติมเงินมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีจํานวนผู้ ใช้บริการในระบบเติมเงิน 

24,158,690 คิดเป็นร้อยละ 86.3 ของจํานวนผู้ ใช้บริการทัง้หมด ซึง่ส่งผลให้รายได้ของบริษัทเติบโตขึน้อย่างต่อเน่ืองตลอด 3 ปีท่ี

ผ่านมา อย่างไรก็ดี รายได้เฉล่ียต่อเลขหมายต่อเดือน (ARPU) สําหรับผู้ ใช้บริการในระบบเติมเงินลดลงจากปีก่อนท่ีร้อยละ 13.1 

เน่ืองจากการลดลงของอตัราคา่เช่ือมตอ่โครงข่ายและจํานวนผู้ใช้บริการระบบเตมิเงินท่ีมีจํานวนมากขึน้ 

  สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 

  2555 2556 2557 

จํานวนผู้ ใช้บริการในระบบเติมเงิน (เลขหมาย)  23,502,307 24,440,009 24,158,690 

อตัราการเติบโต (ร้อยละ)  8.7 4.0 (1.2) 

สดัสว่นตอ่จํานวนผู้ ใช้บริการทัง้หมด (ร้อยละ)  89.3 87.5 86.3 

ข้อมูลเก่ียวกับรายได้เฉล่ียต่อเลขหมายต่อเดือน (ARPU) ของผู้ ใช้บริการในระบบเติมเงิน โดยคํานวณจากรายได้สุทธิต่อจํานวน

ผู้ใช้บริการเฉล่ีย มีดงันี ้

  2555 2556 2557 

รายได้เฉลี่ยตอ่เลขหมายตอ่เดือน (หน่วย : บาท)     

ระบบเติมเงิน  211 189 164 

อตัราการเติบโต (ร้อยละ)  (3.2) (10.6) (13.1) 

ปัจจบุนัการให้บริการระบบเติมเงินของบริษัทค่อนข้างหลากหลายตามความต้องการใช้งานของลูกค้า โดยเน้นเร่ืองความประหยดั

เพ่ือตอบสนองตอ่ความต้องการของลูกค้า โดยในปี 2557 บริษัทเน้นการนําเสนอรูปแบบการให้บริการด้านข้อมลูแก่ลูกค้าใหม่และ

ลกูค้าเก่า และเน้นการใช้กลยทุธ์เจาะจงเฉพาะกลุ่ม (Micro-Segmentation) เพ่ือตอบสนองตอ่ความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่มท่ี

แตกต่างกนัและหลากหลาย นอกจากนี ้เม่ือคํานึงถึงสภาวะตลาดโดยรวมท่ีจํานวนผู้ ใช้บริการต่อจํานวนประชากรสูงกว่าร้อยละ 

100 บริษัทจงึได้พฒันาและนําเสนอรูปแบบการให้บริการท่ีมุ่งเน้นการรักษาฐานลกูค้าปัจจุบนัมากขึน้อย่างต่อเน่ืองโดยเฉพาะฐาน

ลกูค้าท่ีมีคณุภาพ โดยบริษัทได้เปิดตวับริการภายใต้แนวความคิดใจดี ประกอบด้วย “ใจดีให้ยืม” “ใจดีให้แลก” “ใจดีแจ้งเครือข่าย” 

“ใจดีให้โอน” “ใจดีแจกวนั” “ใจดีฉุกเฉิน” “ใจดีโทรผิดไม่คิดตงัค์” “ใจดีเจ้าบุญทุ่ม” และ “ใจดีให้ยืมบีบี” รวมทัง้จะเปิดให้บริการ

เพิ่มเตมิอีกในอนาคต 
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รูปแบบการให้บริการหลกัแก่ลกูค้าใหม่ในระบบเตมิเงิน มีดงันี ้

รูปแบบการให้บริการ จุดเด่น กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

ซิมกนัแดด - อตัราคา่บริการตํ่าในชว่งกลางวนั กลุ่มลูกค้าเพศหญิงที่ มีปริมาณการโทรมาก

ในชว่งกลางวนั 

ซิมสะตอ - อตัราคา่บริการตํ่าสําหรับการโทรระยะเวลาสัน้ กลุม่ลกูค้าคนใต้ 

ซิมแฮปปีอิ้นเทอร์เน็ต - คา่บริการอินเทอร์เน็ตราคาพิเศษ กลุม่ลกูค้าที่ใช้โทรศพัท์สมาร์ทโฟน 

ซิมไอโฟนอินเทอร์เน็ต - ค่าอินเทอร์เน็ต 5 บาท/MB และค่าโทรอัตรา

เดียวทกุเครือข่าย 

กลุม่ลกูค้าที่ใช้โทรศพัท์ iPhone 

ซิมแบล็คเบอร์ร่ี - ค่าบริการอินเทอร์เน็ตเหมาจ่าย หรือเน้นการ

แชท รับ-สง่อีเมล หรือ Social Network 

กลุม่ลกูค้าที่ใช้โทรศพัท์ BlackBerry 

ซิมมว่นซ่ืนทัง้ปี - อตัราคา่บริการพิเศษชว่งเทศกาล กลุม่ลกูค้าที่มีปริมาณการโทรมากชว่งเทศกาล 

ซิมแฮปปีโ้ซเชียล - บริการ Application ประเภทโซเชียลเน็ตเวิร์ก กลุม่ลกูค้าวยัรุ่นที่ต้องการใช้โซเชียลเน็ตเวิร์ก 

ซิมแฮปปีท้วัร์ริสต์ - อัตราค่าบริการพิเศษสําหรับบริการเสียง 

บริการด้านข้อมลู และบริการโทรตา่งประเทศ 

กลุม่ลกูค้านกัทอ่งเที่ยวตา่งชาต ิ

ซิมแฮปปีน้าทีละ 40 สตางค์ - อัตราค่าบริการตํ่ าสําห รับการโทรระยะ

เวลานาน 

กลุม่ลกูค้าที่มีปริมาณการโทรมาก 

ซิมแฮปปีส้มาร์ทโฟน - คา่บริการอินเทอร์เน็ตราคาพิเศษ กลุม่ลกูค้าที่ใช้โทรศพัท์สมาร์ทโฟน 

ซิมปาทอ่งโก๋ - 2 ซิมในแพ็กเกจเดียวกันเพ่ือให้ผู้ ใช้บริการโทร

หาเบอร์คูก่นัในอตัราพิเศษตลอด 24 ชัว่โมง 

กลุม่ลกูค้าที่ต้องการโทรหาเบอร์คนพิเศษ 

ซิม 15 หยกๆ 16 หยอ่นๆ (ใหม)่ - อัตราค่าบริการตํ่าสําหรับโทรในเครือข่ายใน

ช่วงเวลาที่กําหนด อัตราค่าบริการ SMS ตํ่า

แล ะค่าบ ริกา ร อินเทอร์ เ น็ตบ นโทรศัพ ท์ 

เคลื่อนที่ในอตัราพิเศษ 

กลุม่ลกูค้าวยัรุ่น 

ซิม 2499 แฮปปีท้ัว่เมือง - อตัราค่าบริการโทรและ SMS ตํ่า สําหรับใน

เครือข่าย 

กลุม่ลกูค้าที่มีปริมาณการโทรและสง่ SMS 

ซิมสามก๊ก - อตัราคา่บริการตํ่าสําหรับการโทรในชว่งเวลาที่

กําหนด 

กลุม่ลกูค้าที่มีปริมาณการโทรมาก 

แฮปปีบ้ฟุเฟ่รายเดือน - อตัราคา่บริการตํ่าสําหรับโทรในเครือข่าย กลุม่ลกูค้าที่มีปริมาณการโทรมาก 

แฮปปีบ้ฟุเฟ่รายสปัดาห์ - อตัราคา่บริการตํ่าสําหรับโทรในเครือข่าย กลุม่ลกูค้าที่มีปริมาณการโทรมาก 

ซิมใจป้ํา - ใช้บริการครบ 50 บาท รับคา่โทรคืน 100 บาท กลุ่มลูกค้าที่มีปริมาณการใช้งานมาก และเน้น

ความคุ้มคา่ในการใช้งาน 
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รูปแบบการให้บริการแก่ลกูค้าเก่าและแพ็คเกจเสริมในระบบเตมิเงิน มีดงันี ้

รูปแบบการให้บริการ จุดเด่น กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

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

เครือข่ายระหวา่งเวลา 4 ทุม่ถึง 6 โมงเย็น 

กลุม่ลกูค้าที่เน้นการใช้งานในเครือข่าย 

แฮปปี ้BlackBerry - อัตราค่าบริการเหมาจ่ายสําหรับ BBM ไม่

จํากดั 

กลุม่ลกูค้าที่เน้นการใช้ BBM 

แฮปปีซ้ปุเปอร์เม้าท์จ๋ิว - แพ็กเกจแบบไม่ จํากัดขนาดเล็กสํ าห รับ

ผู้ ใช้บริการที่ต้องการเลือกใช้บริการใดบริการ

หนึ่ง มีให้ซือ้เหมาใช้งานแบบรายชั่วโมงใช้ได้

ตลอด 24 ชั่วโมง หรือจะซือ้เฉพาะช่วงเวลาที่

ต้องการโทรฟรีได้ มีให้เลือกทัง้รูปแบบรายวัน 

รายสปัดาห์ และรายเดือน 

กลุม่ลกูค้าทัว่ไปเพ่ือเพ่ิมปริมาณการใช้งานจาก

แพ็คเกจหลกัที่มีงบประมาณจํากดั 

แฮปปีอิ้นเทอร์เน็ต - อัตราค่าบริการเหมาจ่ายสําหรับการใช้งาน

อินเทอร์เน็ต 

กลุม่ลกูค้าที่เน้นการใช้งานอินเทอร์เน็ต 

แฮปปี ้โซเชียล - อัตราค่าบริการ เหมาจ่ายสําหรับใ ช้งาน

แอปพลิเคชัน่สงัคมออนไลน์ไมจํ่ากดั 

กลุ่มลูกค้าที่เน้นการใช้แอปพลิเคชั่นเครือข่าย

สงัคมออนไลน์ 

แฮปปีส้โนว์ไวท์ - อัตราค่าบริการเหมาจ่ายต่อวันสําหรับใช้

บริการเสียง อินเทอร์เน็ต หรือข้อความสัน้ 

กลุ่มลูกค้าที่มีความต้องการใช้บริการเฉพาะ

อยา่งเพ่ิมขึน้ในชว่งเวลาหนึ่งวนั 

รูปแบบการให้บริการหลกัแก่ลกูค้าในระบบเตมิเงินในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา มีดงันี ้ 

ปี 2553 

จากแพ็กเกจ “ซูเปอร์เมาท์” ท่ีประสบความสําเร็จอย่างดีในปีท่ีผ่านมา บริษัทจึงขยายระยะเวลาการใช้งานต่อมาในปี 2553 ด้วย 

และบริษัทได้ต่อยอดความสําเร็จจากกลยุทธ์ Micro Segmentation ผนวกกบั  Target Intelligence เพ่ือใช้เป็นแนวทางหลกัในการ

มดัใจลกูค้า เจาะกลุ่มลกูค้าแยกตามภาคโดยนําเสนอ “ซมิสะตอ” สําหรับคนใต้ เน้นพฤติกรรมพูดเร็ว โทรย่ิงสัน้ย่ิงถูก 30 วนิาทีแรก

จ่ายแค ่30 สตางค์ 

นอกจากนี ้บริษัทยงัเปิดตวับริการใหม่ “แฮปปีอ้ินเทอร์เน็ตเว็บไซต์”  สําหรับลูกค้าท่ีใช้แฮปปี้อินเทอร์เน็ตซิม  ไมโครซิม  และ  dtac 

aircard แบบเตมิเงิน ช่วยเพิ่มความสะดวกให้กบัลกูค้าให้สามารถเช็คยอดเงินและแพ็กเกจ ยอดการใช้งาน เติมเงินด้วยบตัรเติมเงิน

หรือสมคัรแพ็กเกจแฮปปีอ้ินเทอร์เน็ตได้ตลอด  24 ชัว่โมง เพียงใส่ซมิในอปุกรณ์เช่ือมตอ่อินเทอร์เน็ตต่าง ๆ  เช่น  โน้ตบุ๊ค  เน็ตบุ๊ค  แอร์

การ์ด  หรือ iPad  แล้วเข้าไปท่ี  www.happy.co.th/internetwebservices ก็สามารถใช้งานได้ทนัที  โดยไม่ต้องสมัครบริการและไม่

ต้องล็อคอิน 

ปี 2554 

เพ่ือมุ่งสู่ความเป็น King of Voice ในตลาดโทรศพัท์เคล่ือนท่ีแบบเติมเงิน โดยรุกสู่ภาคอีสานของประเทศไทย บริษัทเปิดตวั “ซิม

ม่วนซ่ืนทัง้ปี” ให้สิทธิลกูค้าโทรฟรี 5 เทศกาลวนัหยุด เทศกาลละ 100 นาที ใช้ได้นาน 3 วนั ในเครือข่ายของบริษัทตลอด 24 ชัว่โมง 

และ “ซิมแฮปปี้นาทีละ 40 สตางค์” จากกลยุทธ์ Customer Centricity ซึง่เป็นซิมสําหรับกลุ่มลูกค้าท่ีมีพฤติกรรมการโทรหา

ปลายทางหลากหลายเครือข่ายและต้องการความคุ้มค่าเม่ือโทรนาน 

ในปี 2554 กระแสความนิยมในเครือข่ายสงัคมออนไลน์ส่งผลมาถงึผู้ ใช้บริการระบบเติมเงิน บริษัทได้ริเร่ิม “โซเชียลแอพ” และ “ซิม

แฮปปี้โซเชียล” เพ่ือเปิดโอกาสให้ลูกค้าท่ีไม่ได้ใช้สมาร์ทโฟนสามารถเข้าถึงโลกสังคมออนไลน์ได้ โดยเป็นศนูย์รวมแอพพลิเคชั่น

ประเภทสงัคมออนไลน์ยอดนิยมครบทกุรายการ Facebook Twitter MSN (Windows Live Messenger) Google Talk และ Hi5 
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บริษัท โทเทิล่ แอ็คเซส็ คอมมนิูเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 

 

นอกจากนี ้สําหรับลกูค้า BlackBerry บริษัทได้เปิดตวั “BB Mini” ท่ีให้ลกูค้าใช้บริการ BBM ได้ไม่จํากดั และบริการ “ใจดีให้ยืมบีบี” 

เพ่ือลกูค้าใช้งานได้อย่างต่อเน่ืองแม้กระทัง่ในช่วงเงินหมดจากกลยุทธ์ Customer Centricity นี ้บริษัทได้คิดค้นบริการท่ีตรงตาม

ความต้องการของลูกค้าเฉพาะกลุ่ม เช่น “ซิมแฮปปีท้วัร์ริสต์” เพ่ือนกัท่องเท่ียวท่ีมาเยือนประเทศไทยโดยเฉพาะ ด้วยค่าโทรอตัรา

พิเศษ พร้อมใช้งานอินเทอร์เน็ต และอํานวยความสะดวกให้นักท่องเท่ียวติดต่อส่ือสารกันได้ในราคาประหยัดด้วยค่าโทรไป

ต่างประเทศอตัราพิเศษ “ซิมแฮปปี้สมาร์ทโฟน” สําหรับลกูค้าท่ีใช้สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต และแอร์การ์ดท่ีต้องการใช้งานด้านข้อมูล

ความเร็วสงู โดยคดิคา่บริการตามปริมาณเมกะไบต์ท่ีใช้งาน (Volume Based) 

ปี 2555 

จากกลยุทธ์ “ลูกค้าคือศูนย์กลาง” (Customer Centricity) ในปี 2555 บริษัทได้นําเสนอ “ซิมปาท่องโก๋” ท่ีมี 2 ซิมในแพ็กเกจ

เดียวกันเพ่ือให้ผู้ ใช้บริการโทรหาเบอร์คู่กันในอตัราพิเศษตลอด 24 ชัว่โมง “แฮปปีซุ้ปเปอร์เม้าท์จ๋ิว” ซึง่เป็นแพ็กเกจแบบไม่จํากัด

ขนาดเล็กสําหรับผู้ ใช้บริการท่ีต้องการเลือกใช้บริการใดบริการหนึ่งโดยเฉพาะในแต่ละช่วงเวลาได้ และ “แฮปปีซุ้ปเปอร์เม้าท์” ซึ่ง

เป็นแพ็กเกจท่ีเหมาค่าโทรตามช่วงเวลาและวนัท่ีกําหนด ซิม “15 หยก ๆ 16 หย่อน ๆ” ซึง่เป็นซิมระบบเติมเงินท่ีขายดีท่ีสุดกลบัมา

เปิดตวัอีกครัง้ ตอบสนองความต้องการของผู้ ใช้บริการโดยเฉพาะกลุ่มวยัรุ่นท่ีต้องการโทรภายในเครือข่ายในอัตราท่ีต่ํามากใน

ช่วงเวลาท่ีกําหนด ซมิ “15 หยก ๆ 16 หย่อน ๆ” นี ้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ ใช้บริการ ส่งผลให้จํานวนผู้ ใช้บริการใหม่สุทธิ

ของบริษัทเพิ่มขึน้สงูอย่างมากภายหลงัการเปิดตวั 

ปี 2556 

ปี 2556 สมาร์ทโฟนและบริการอินเทอร์เน็ตเป็นปัจจยัสําคญัสู่ความสําเร็จทัง้ในการเติบโตของรายได้และจํานวนผู้ ใช้บริการ เพ่ือ

สนับสนุนการเติบโตนี ้ ระบบเติมเงินได้มีการออกแพ็คเกจอินเทอร์เน็ตท่ีหลากหลายและน่าสนใจ มีการออกแพ็คเกจขนาดเล็ก

สําหรับทัง้บริการเสียงและบริการอินเทอร์เน็ต โดยมุ่งเน้นบริการท่ีช่วยกระตุ้นการใช้งานของลูกค้าการเปิดตวัท่ีประสบความสําเร็จ

ในปีนีไ้ด้แก่ Facebook Messenger สติก๊เกอร์ LINE และ Deezer ฯลฯ 

ด้วยการมุ่งเน้นให้ลูกค้าเป็นศนูย์กลางจากปี 2555 ต่อเน่ืองสู่ปี 2556 ระบบเติมเงินได้ดําเนินการตลาดแบบ contextual ท่ีเน้น

ตอบสนองความต้องการของลกูค้าแบบเฉพาะกลุ่ม ระบบเตมิเงินมีข้อเสนอพิเศษสําหรับแตล่ะภมูิภาค และกลุ่มลกูค้า เช่น การออก 

ดีแทคไตรเน็ตโฟนท่ีมี 3 รุ่น (ชีต้าห์ โจอี ้และเม้าท์ซ่ี) การออกแพ็คเกจเสริมสําหรับเพ่ือนและครอบครัว (คา่บริการ 8 บาทต่อวนั 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) 

ปี 2557 

ในช่วงปี 2557 บริษัทได้เปิดตวัแคมเปญใหม่ท่ีมุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้าระบบเติมเงินแบบรายวนัในการใช้บริการเสียง

และข้อมูล โดยมีการแนะนําแพ็คเกจเติมเงินท่ีราคาไม่สูงมากสําหรับการใช้บริการข้อมลูอย่างเดียว และการใช้บริการเสียงและ

ข้อมลู เพ่ือเพิ่มทางเลือกให้กบัลกูค้าระบบเตมิเงินและตอบสนองความต้องการของตลาด 

การฟืน้ตวัของภาวะเศรษฐกิจท่ีได้รับผลกระทบจากความไม่สงบทางการเมืองในช่วงคร่ึงแรกของปีเป็นไปอย่างช้า ๆ ส่งผลให้การ

บริโภคของภาคเอกชนได้รับผลกระทบไปด้วย บริษัทจึงได้เปิดตวั “ซิมใจป้ํา” เพ่ือเพิ่มความคุ้มคา่ในการใช้งาน โดยลูกค้าจะได้รับ

เงินคืนจํานวน 100 บาท เม่ือมีการใช้งานครบทกุ 50 บาท นอกจากนี ้ยงัได้ออกแพ็กเกจเสริมขนาดเล็ก “แฮปปี ้สโนว์ไวท์” เพ่ือเป็น

การกระตุ้นการใช้งาน ลกูค้าสามารถเลือกสมคัรบริการจากทัง้หมด 7 บริการโดยเหมาจ่ายเป็นรายวนัท่ีราคา 7 บาทต่อวนัต่อบริการ

นอกจากนี ้เพ่ือเป็นการเพ่ิมจํานวนผู้ ใช้บริการอินเทอร์เน็ต บริษัทยังได้ร่วมมือกับ Facebook ให้ลูกค้าใหม่ของบริษัทใช้บริการ

Facebook ฟรี เป็นเวลา 6 เดือนนบัตัง้แตเ่ปิดใช้บริการ 
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ช่องทางการเตมิเงนิ 

บริษัทตระหนกัถงึความสําคญัของช่องทางการเตมิเงินในระบบเตมิเงินจงึได้นําเสนอช่องทางใหม ่ๆ เพิ่มเติมอย่างต่อเน่ืองเพ่ือความ

สะดวกของผู้ ใช้บริการและเพิ่มทางเลือกในการเติมเงินนอกเหนือจากการซือ้บตัรเติมเงินเท่านัน้ ช่องทางการเติมเงินในปัจจุบนัท่ี

บริษัทให้บริการ ได้แก่ 

(1) ช่องทางบตัรเติมเงิน ซึง่มีจําหน่ายท่ีสํานักงานบริการลูกค้าสาขาย่อย สํานักงานบริการทกุสาขาทัว่ประเทศ และร้านของ

ตวัแทนจําหน่ายสินค้าอุปกรณ์โทรคมนาคม รวมทัง้ร้านค้าทัว่ไปท่ีมิใช่ร้านค้าท่ีจําหน่ายสินค้าโทรคมนาคมโดยตรง อาท ิ

ร้านสะดวกซือ้ สถานีบริการนํา้มนั ซุปเปอร์มาร์เก็ต เป็นต้น  

(2) ช่องทางแฮปปีอ้อนไลน์ (E-Refill) คือบริการเติมเงินผ่านโทรศพัท์เคล่ือนท่ี ซึ่งลูกค้าสามารถเติมเงินกับเครือข่ายแฮปปี้

ออนไลน์ท่ีมีอยู่ทั่วประเทศและมีอัตราการโตของเครือข่ายค่อนข้างสูง เน่ืองจากเป็นช่องทางท่ีลูกค้าหรือบุคคลทั่วไป

สามารถสมคัรเข้าร่วมเครือข่ายเป็นอาชีพเสริมได้ 

(3) ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยลูกค้าสามารถเติมเงินผ่านคู่ค้าของบริษัทท่ีให้บริการเติมเงิน อาทิ ร้านสะดวกซือ้ 

ห้างสรรพสินค้า ศนูย์การค้าปลีก (Discount Store) ร้านหนงัสือ ท่ีทําการไปรษณีย์ไทย ซุปเปอร์มาร์เก็ต ธนาคาร บริการ

เตมิเงินผ่านตู้ เอทีเอ็ม บริการเตมิเงินดว่น (Express Refill) ท่ีสํานกังานบริการลกูค้าสาขาย่อย 

(4) ช่องทางอินเทอร์เน็ต โดยการตดัชําระจากบตัรเครดติ ลกูค้าสามารถสมคัรใช้บริการและทํารายการได้เองผ่านอินเทอร์เน็ต 

บริษัทยงัคงขยายช่องทางการจําหน่ายซมิการ์ดและช่องทางการเติมเงิน ทัง้ร้านค้าปลีกและเครือข่ายผู้ ให้บริการเติมเงินแบบแฮปปี้

ออนไลน์ รวมทัง้ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อ่ืน ๆ อย่างตอ่เน่ืองตามการขยายเครือข่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ีของบริษัทไปยงัพืน้ท่ีห่างไกลใน

ชนบท เพ่ือรองรับการขยายตวัของผู้ใช้บริการท่ียงัคงเตบิโตอย่างตอ่เน่ืองในพืน้ท่ีดงักล่าว 

(ค) บริการเสริม (Value Added Services) 

บริการเสริม ได้แก่ บริการทางเสียงและบริการท่ีมิใช่บริการทางเสียง 

(1) บริการเสริมท่ีเป็นบริการทางเสียง (Voice Based) 

- บริการด้าน Call Management เป็นบริการท่ีอํานวยความสะดวกสําหรับลูกค้าในการใช้งานโทรเข้ารับสายเป็นหลัก 

เช่น บริการรับฝากข้อความด้วยเสียง บริการแจ้งเตือนสายท่ีไม่ได้รับ บริการประชุมทางโทรศพัท์ บริการโอนสาย

อตัโนมตั ิบริการเล่ือกรับสายและเล่ือกไม่รับสาย เป็นต้น 

- บริการออดโิอเทก็ซ์ ได้แก่ บริการดดูวงชะตา บริการตรวจผลรางวลัสลากกินแบง่ บริการรายงานผลกีฬา เป็นต้น 

- บริการเสียงเพลงขณะเรียกรอสายหรือ Ring4U 

- บริการข้อมลูทางโทรศพัท์ท่ีให้บริการร่วมกบัพนัธมิตร ได้แก่ บริการ BUG 1113 เป็นต้น 

(2) บริการเสริมท่ีมิใช่บริการทางเสียง (Non-Voice) 

- บริการ SMS 

- บริการ MMS 

- บริการอินเทอร์เน็ตทางโทรศพัท์เคล่ือนท่ีผ่านทางโครงข่าย WAP 3G และ EDGE 

- บริการ Wi-Fi 

- บริการ Social Applications 

- บริการ Deezer 

- บริการด้าน Content ตา่งๆ เช่น บริการดาวน์โหลดเสียงเรียกเข้า โลโก้ สกรีนเซฟเวอร์ เกมส์ เป็นต้น 
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รายได้จากบริการเสริมเปรียบเทียบกบัรายได้จากบริการทัง้หมด 

  สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 

  2555 2556 2557 

รายได้จากบริการเสริม (ล้านบาท) 15,175 22,583 27,820 

รายได้จากบริการเสริมคิดเป็นร้อยละของรายได้รวมจากการให้บริการ 19.4 28.0 37.1 

รายได้จากบริการเสริมต่าง ๆ มีการขยายตวัอย่างรวดเร็วเน่ืองจากมีการใช้บริการเพิ่มมากขึน้ โดยเฉพาะอย่างย่ิงภายหลงัจากท่ี

บริษัทได้นําเคร่ืองสมาร์ทโฟนเข้ามาจําหน่าย สะท้อนถึงสดัส่วนรายได้จากบริการเสริมต่อรายได้รวมจากการให้บริการของบริษัทท่ี

เพิ่มสงูขึน้อย่างตอ่เน่ือง 

อย่างไรก็ดี อนาคตสําหรับธุรกิจด้านบริการเสริมยังคงสามารถพัฒนาได้อีกมากโดยเฉพาะการใช้บริการอินเทอร์เน็ตผ่าน

โทรศัพท์เคล่ือนท่ีซึ่งมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มมากขึน้เน่ืองจากการเติบโตของตลาดโทรศพัท์สมาร์ทโฟน (Smartphone) และ

อปุกรณ์เสริมสําหรับการใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านคอมพิวเตอร์ (Aircard) ซึง่ช่วยกระตุ้นปริมาณการใช้งานบริการเสริมโดยเฉพาะการ

ใช้งานบริการอินเทอร์เน็ต 

ในปัจจบุนั รายได้จากการให้บริการเสริมมีสดัส่วนไม่มากเท่ากบัรายได้จากการให้บริการเสียง แต่นบัเป็นแหล่งรายได้ท่ีมีอตัราการ

เติบโตสูงและมีศกัยภาพการเติบโตในอนาคต เน่ืองจากการชะลอตวัของการขยายตวัของจํานวนผู้ ใช้บริการรวมอนัเป็นผลมาจาก

อตัราผู้ ใช้บริการต่อประชากรรวม (Penetration Rate) ท่ีปัจจุบนัอยู่ในระดบัสูงและส่งผลต่อการเติบโตของรายได้จากบริการเสียง 

ประกอบกบัแนวโน้มการเติบโตของตลาดอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง (Wirelss Broadband) ท่ีจะช่วยกระตุ้นการใช้งานด้าน

ข้อมลู อนึ่ง บริษัทตระหนกัถึงความต้องการการใช้งานดงักล่าวจึงได้เตรียมความพร้อมภายในองค์กรเพ่ือรองรับการให้บริการเชิง

พาณิชย์ท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคต  

บริษัทได้ดําเนินกลยทุธ์ตา่ง ๆ เพ่ือกระตุ้นให้มีการใช้บริการเสริมมากขึน้ จากการดําเนินการพบว่าปัจจยัดงัต่อไปนีมี้ผลอย่างมากใน

การตดัสินใจใช้บริการเสริมของผู้ใช้บริการ 

(1) คณุภาพของโครงข่าย 

บริษัทสามารถขยายโครงข่าย 3G บนคล่ืนความถ่ี 2.1 กิกะเฮิร์ตซ์ ครอบคลุมพืน้ท่ีทัว่ประเทศไทยในเดือนมิถนุายน 2557 ท่ีผ่านมา 

ทําให้บริษัทมีโครงข่ายคล่ืนความถ่ีและแบนด์วิธท่ีกว้างท่ีสุดรวมกัน 3 คล่ืน คือ 1800 เมกะเฮิร์ตซ์ 850 เมกะเฮิร์ตซ์ และ 2.1  

กิกะเฮิร์ตซ์ บริษัทยังได้เดินหน้าขยายโครงข่ายเพ่ิมอีกจํานวนมากกว่า 6,000 สถานีด้วยเงินลงทุน 1 หม่ืนล้านบาท เพ่ือขยาย

โครงข่าย 3G และ 4G LTE ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมถึงอีก 30 เมืองใหญ่ภายใน 6 เดือน (ตัง้แต่เดือนตลุาคม 

2557 ถงึเดือนมีนาคม 2558) ตามแผนท่ีวางไว้ด้วยกลยุทธ์ “Internet for All” ท่ีต้องการให้บริการอินเทอร์เน็ตกบัคนไทยทัง้ประเทศ 

อนึง่ ณ สิน้ปี 2557 บริษัทได้ดําเนินการติดตัง้สถานีฐานจํานวน 2,700 จาก 6,500 สถานี ซึง่รวมถึงการติดตัง้โครงข่าย 4G ในพืน้ท่ี

ท่ีมีประชากรหนาแน่นและย่านสําคญั อาทิเช่น สถานีรถไฟฟ้าใต้ดนิ (MRT) สถานีขนส่งผู้ โดยสาร (หมอชิต) สนามบินสุวรรณภูม ิ

สนามบินดอนเมือง เชียงใหม่ และภูเก็ต เป็นต้น ลกูค้าท่ีใช้บริการรถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) สามารถใช้บริการโครงข่าย 4G ตัง้แต่ต้น

สถานีถงึปลายสถานีแล้ววนันี ้

บริษัทกําลังเร่งพฒันาขยายโครงข่ายอย่างต่อเน่ือง และได้เพิ่มสถานีฐานหลักและสถานีฐานย่อยเพ่ือขยายความครอบคลุมของ

โครงข่าย โดยเฉพาะในพืน้ท่ีท่ีมีการใช้งานสมาร์ทโฟนอย่างหนาแน่น สถานท่ีท่องเท่ียวต่าง ๆ และพืน้ท่ีท่ีมีความต้องการการใช้

บริการโครงข่าย 3G และ 4G สูง เช่น กรุงเทพมหานคร ภูเก็ต เชียงใหม่ พทัยา ขอนแก่น สุราษฎร์ธานี สงขลา นครราชสีมา ชลบุรี 

และระยอง เป็นต้น คาดวา่การขยายโครงข่ายดงักล่าวจะแล้วเสร็จภายในไตรมาสแรกของปี 2558 นีต้ามแผนท่ีได้วางไว้ 

บริษัทเน้นยํา้กลยุทธ์หลกัคือ “Loved by Customers” หรือการเป็นท่ีรักของลูกค้า โดยการเตรียมความพร้อมในการให้บริการของ

พนกังานเม่ือลกูค้าเกิดข้อสงสยั ทัง้ในคณุภาพของสญัญาณและความไม่สะดวกท่ีอาจเกิดขึน้ ข้อติชมและสถิติต่าง ๆ ของลูกค้าจะ

ถูกนํามาใช้เพ่ือวางแผนพฒันาคณุภาพของสญัญาณอย่างต่อเน่ือง นอกจากนี ้บริษัทยังได้เพิ่มสถานีฐานเคล่ือนท่ีและสถานีฐาน

ย่อยตา่ง ๆ ขึน้อีกเทา่ตวั เพ่ือเพิ่มความจุและพืน้ท่ีการให้บริการทัว่ประเทศ และยงัมีการประเมินความครอบคลุมและคณุภาพของ
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สญัญาณอย่างตอ่เน่ือง เพ่ือพฒันาสญัญาณในพืน้ท่ีท่ีมีการใช้งานหนาแน่น โดยผู้บริหารและวิศวกรได้เข้าร่วมเดินตรวจสอบสภาพ

สญัญาณของโครงข่ายเพ่ือความแม่นยําของพืน้ท่ีท่ีควรพฒันา พร้อมทัง้รับฟังข้อเสนอแนะจากลกูค้าอีกด้วย 

(2) ปัจจยัด้านราคา 

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

นําเสนอแพ็คเกจหลากหลายท่ีคุ้มคา่ ซึง่ลกูค้าสามารถเลือกใช้บริการในการส่ง SMS และ/หรือ MMS ในอตัราค่าบริการต่อครัง้ท่ีต่ํา

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

สามารถเลือกแพ็คเกจท่ีเหมาะสมกบัลกัษณะการใช้งาน ได้แก่ แพ็คเกจค่าบริการเป็นรายเดือนคิดตามเวลาท่ีใช้งาน หรือแพ็คเกจ

คา่บริการรายเดือนคดิตามปริมาณข้อมลูท่ีดาวน์โหลด หรือแพ็คเกจคา่บริการเป็นรายวนั ซึง่แพ็คเกจค่าบริการดงักล่าวมีส่วนช่วยให้

ปริมาณการใช้บริการเสริมเพิ่มสงูขึน้ เน่ืองจากลกูค้าได้รับความคุ้มคา่มากขึน้จากอตัราค่าบริการตอ่ครัง้ท่ีต่ําลง 

อนึ่ง บริษัทได้พัฒนาสินค้าและบริการเพ่ือตอบสนองความต้องการใช้บริการด้านข้อมูลท่ีเพ่ิมขึน้ ด้วยการนําเสนอเคร่ืองและ

แพ็คเกจใหม่ ๆ ท่ีคุ้มคา่ คุ้มราคา เพ่ือสร้างประสบการณ์ท่ีดีให้กบัลกูค้าให้ได้ใช้งานเคร่ืองท่ีมีคณุภาพ ได้รับบริการท่ีดี และสิ่งต่าง ๆ 

อนัเป็นองค์ประกอบให้บริษัทบรรลเุป้าหมายท่ีจะทําให้ลกูค้ารักบริษัท 

(3) คณุลกัษณะของเคร่ืองโทรศพัท์เคล่ือนท่ีในปัจจุบนั 

สมาร์ทโฟนและแท็ปเล็ทเป็นแรงขบัเคล่ือนท่ีสําคญัของการเติบโตของบริการอินเทอร์เน็ต โดยบริษัทได้มีการนําเสนอสมาร์ทโฟน

และแทป็เล็ทรุ่นใหม่ ๆ อย่างต่อเน่ืองตลอดทัง้ปี ซึง่เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามท่ีจะกระตุ้นการใช้งานบริการข้อมลู นอกจากนี ้

บริษัทยังได้ร่วมกับผู้ ผลิตโทรศัพท์ชัน้นําต่าง ๆ ในการนําเสนอแพ็กเกจข้อมูลควบคู่ไปกับการจําหน่ายเคร่ืองโทรศัพท์เพ่ือให้

ผู้ ใช้บริการสามารถใช้งานได้ทนัที  

ในปี 2557 บริษัทประสบความสําเร็จในการจําหน่ายโทรศพัท์ดีแทคไตรเน็ต ซึง่เป็นผลจากคณุสมบตัิและความสามารถท่ีครบครัน 

สามารถตอบสนองความต้องการของลกูค้าด้วยราคาท่ีเหมาะสมสําหรับลูกค้าทกุกลุ่ม พร้อมกบัแพ็คเกจท่ีมอบมลูค่าท่ีดีท่ีสุดให้แก่

ลกูค้า โดยบริษัทมีการเปิดตวัโทรศพัท์แอนดรอยด์คณุภาพสูงทัง้หมด 7 รุ่นในปี 2557 เพ่ือเจาะตลาดผู้ ท่ีเพิ่งเร่ิมใช้สมาร์ทโฟน และ

เพ่ิมจํานวนเคร่ืองโทรศพัท์ท่ีรองรับเทคโนโลยี 3G ในเครือข่าย นอกจากนี ้บริษัทยงัได้เปิดตวั Happy Phone เม่ือเดือนกนัยายน 

2557 ซึง่เป็นฟีเจอร์โฟนท่ีรองรับเทคโนโลยี 3G และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี โดยบริษัทสามารถจําหน่ายโทรศพัท์ดีแทคไตรเน็ต 

และ Happy Phone ในปี 2557 ได้ 1,064,000 เคร่ือง คิดเป็นร้อยละ 58 ของยอดจําหน่ายเคร่ืองโทรศพัท์ทัง้หมดของบริษัท และ

เป็นยอดขายอนัดบัหนึ่งแซงหน้า Apple และ Samsung ทัง้นี ้กุญแจสําคญัท่ีทําให้โทรศพัท์ดีแทคไตรเน็ต และ Happy Phone 

ประสบความสําเร็จ คือ ช่องทางการจดัจําหน่ายท่ีสามารถขยายไปยงัผู้ ค้าปลีกขนาดเล็กทัว่ประเทศเพ่ือให้เข้าถึงลูกค้าท่ีอยู่ห่างไกล

ได้ โทรศพัท์ดีแทคไตรเน็ต และ Happy Phone ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นโทรศพัท์ท่ีมีความคุ้มค่าสําหรับผู้ ใช้เครือข่าย 3G ด้วย

ราคาและแพ็คเกจท่ียอดเย่ียม เช่น ใช้ LINE และ Facebook ฟรี เป็นต้น นอกเหนือจากช่องทางการจําหน่ายโดยทัว่ไป บริษัทได้

ขยายสู่ช่องทางดิจิตอลเพ่ือให้บริการลูกค้าได้มากขึน้และอํานวยความสะดวกให้กบัลกูค้าในการซือ้สมาร์ทโฟนและแท็ปเล็ททาง

อินเทอร์เน็ต  

(4) การตัง้คา่โทรศพัท์ 

บริษัทได้พัฒนาระบบการให้บริการ Terminal Management เพ่ือให้พนักงานทราบว่าผู้ ใช้บริการใช้โทรศพัท์เคล่ือนท่ีรุ่นใดและ

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

สามารถตดิต่อ Call Center ของบริษัทหรือเข้าไปยงัเวบ็ไซต์ของบริษัทเพ่ือขอรับบริการตัง้ค่าโทรศพัท์อย่างรวดเร็วผ่านทางบริการ 

SMS ด้วยตนเอง 

(5) ผู้ให้บริการด้าน Content และโปรแกรมการใช้งานต่าง ๆ  

บริษัทให้ความสําคญักบัความต้องการและพฤติกรรมของลูกค้า โดยมุ่งเน้นพฒันาสินค้าและบริการด้านอินเทอร์เน็ตอย่างต่อเน่ือง  

อีกทัง้ยงัพัฒนาช่องทางดิจิตอลอ่ืน ๆ เพิ่มขึน้ (ทําให้แอพพลิเคชั่นของบริษัทมียอดดาว์นโหลดสูงท่ีสุดใน iOS Store ช่วงเดือน

กนัยายนท่ีผ่านมา รวมทัง้ได้รับหลากหลายรางวลัในสาขาของ Social Media Award ในเวทีระดบัภมูิภาค)  
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ด้วยความสําเร็จของ Facebook กบักิจกรรมบนโทรศพัท์เคล่ือนท่ี บริษัทมีจํานวนผู้ ใช้บริการ Facebook ผ่านโทรศพัท์เคล่ือนท่ีมาก

ท่ีสุดในประเทศไทย บริษัทได้ให้ลูกค้าใช้บริการ Facebook โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย และเป็นผู้ ให้บริการรายแรกของประเทศไทย และ

เป็นอนัดบัท่ีสองของโลกในการให้บริการสติ๊กเกอร์ในการคยุผ่าน Facebook Messenger อนึ่ง ประเทศไทยมีความต้องการบริการ

โซเชียลเป็นอย่างมาก ดงันัน้ บริษัทจึงได้เร่ิมเข้าสู่บริการคยุผ่าน LINE โดยการมีบญัชีอย่างเป็นทางการและให้บริการสติ๊กเกอร์

ดีแทค 

ในปี 2557 บริษัทยงัคงเล็งเห็นความสําคญัของการพฒันาและสร้างชุมชนผู้สร้างแอพพลิเคชัน่ระดบัท้องถ่ิน บริษัทจึงจดัให้มีการ

แข่งขนัภายใต้ช่ือ “ดีแทค แอคเซลเลอเรท” เป็นปีท่ีสองเพ่ือพฒันาผู้สร้างแอพพลิเคชัน่คนไทยให้มีโอกาสเตบิโตไปสู่ระดบัโลก 

บริษัทมุ่งมัน่ท่ีจะเป็นผู้ ให้บริการเครือข่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ีท่ีให้ความสําคญักบัอินเทอร์เน็ตไร้สายภายใต้แนวคิด Ecosystem โดย

บริษัทได้จับมือกบัพันธมิตรต่าง ๆ ระดบัโลก มุ่งเสริมสร้างศกัยภาพการให้บริการในโลกอินเทอร์เน็ตและริเร่ิมการให้บริการด้าน

ดจิิตอลใหม่ ๆ ให้กบัลูกค้า และหนึ่งในศกัยภาพสําคญั คือ การพฒันาระบบธุรกรรมด้านการเงินท่ีเรียกว่า DoB (Direct Operator 

Billing) ซึง่ทําให้ลกูค้าของบริษัทสามารถซือ้สติก๊เกอร์ LINE หรือ แอพพลิเคชัน่ต่าง ๆ จากร้านต่าง ๆ ท่ีเป็นพนัธมิตรกบับริษัท แล้ว

เรียกเก็บเงินผ่านบญัชีลกูค้าของบริษัทได้ 

(6) กิจกรรมการให้ความรู้และกิจกรรมด้านการตลาด 

ในปี 2557 ระดบัการแข่งขนัในตลาดเพิ่มขึน้อย่างต่อเน่ือง บริษัทได้ขยายเครือข่าย 3G ให้มีความครอบคลุมเท่ากบั 2G เดิมเสร็จ

เรียบร้อยในช่วงกลางปี และได้ดําเนินกลยทุธ์สําหรับบริการด้านข้อมลูเพ่ือขบัเคล่ือนการเติบโตของผู้ ใช้บริการอินเทอร์เน็ตตลอดทัง้

ปี ในปีนี ้บริษัทได้เพิ่มความแข็งแกร่งด้วยเคร่ืองสมาร์ทโฟน การตัง้ราคา และการนําเสนอเนือ้หา เพ่ือกระตุ้นการปรับเปล่ียนจาก

การใช้บริการเสียงสู่ข้อมลู บริษัทได้เปิดตวัโทรศพัท์ดีแทคไตรเน็ตรุ่นใหม่ นําพาอุตสาหกรรมด้วยการตัง้ราคาสมาร์ทโฟนแนวใหม่

และการนําเสนอเนือ้หาด้านบนัเทิงผ่านแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ รวมถึงการร่วมมือกบั Facebook เพ่ือให้ลูกค้าของบริษัทใช้บริการ 

Facebook ฟรี บริษัทจะยงัคงสร้างเนือ้หาและเศรษฐกิจดิจิตอลอย่างต่อเน่ืองอนัเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ของบริษัท อีกทัง้ยงัเป็น

การสนบัสนนุนโยบายเศรษฐกิจดจิิตอลของภาครัฐ ในการใช้โครงข่าย 3G อนึง่ ตลาดได้เคล่ือนสู่การแข่งขนัในการนําเสนอแพ็กเกจ

ค่าบริการควบคู่ไปกบัเคร่ืองโทรศพัท์ รวมถึงการให้ส่วนลดในการจําหน่ายเคร่ืองโทรศพัท์ใหม่ เพ่ือเป็นการเพิ่มจํานวนผู้ ใช้สมาร์ท

โฟนให้มากท่ีสดุ บริษัทต้องตอ่สู้ เพ่ือรักษาพืน้ท่ีในทกุ ๆ ด้าน และคาดว่าการแข่งขนัจะยงัคงอยู่ในระดบัสูงอยู่ในปี 2558 หรืออย่าง

น้อยในช่วงคร่ึงปีแรกของปี 2558 

(ง) บริการระหว่างประเทศ 

บริการระหวา่งประเทศ ได้แก่ บริการโทรศพัท์ระหวา่งประเทศ (IDD) ท่ีให้ลกูค้าของบริษัทสามารถโทรออกตา่งประเทศโดยตรงผ่าน

โทรศัพท์เคล่ือนท่ี และบริการข้ามแดนอัตโนมัติ (International Roaming) ซึ่งให้บริการแก่ลูกค้าของบริษัทเม่ือเดินทางไป

ตา่งประเทศ (Outbound) และแก่ผู้ เดนิทางมายงัประเทศไทยและเช่ือมโยงโครงข่ายกบับริษัท (Inbound) 

ในเดือนกมุภาพนัธ์ 2550 ดีแทค ไตรเน็ต ซึง่เป็นบริษัทย่อยของบริษัทได้รับใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมในการให้บริการ

โทรศพัท์ทางไกลระหวา่งประเทศจาก กทช. ปัจจบุนั ดีแทค ไตรเน็ต ได้เปิดให้บริการโทรศพัท์ระหว่างประเทศผ่านรหสั “004” เป็นท่ี

เรียบร้อยแล้ว นอกจากนี ้ลกูค้าของบริษัทยงัสามารถเลือกโทรออกไปยงัต่างประเทศผ่านโครงข่ายของ กสท “001 และ 009” หรือที

โอที “007 และ 008” ซึง่คา่ใช้บริการจะถกูรวมไว้ในใบเรียกเก็บคา่บริการของลกูค้าระบบรายเดือน  ส่วนลกูค้าระบบเติมเงินจะมีการ

ตดัยอดคา่ใช้บริการโดยอตัโนมตั ิ

สําหรับบริการข้ามแดนอตัโนมตัิ ลูกค้าของบริษัททัง้ในระบบรายเดือนและระบบเติมเงินเม่ือเดินทางไปต่างประเทศจะสามารถใช้

โทรศัพท์เคล่ือนท่ีผ่านเครือข่ายผู้ ร่วมให้บริการโทรศัพท์ในต่างประเทศทัง้บริการเสียง บริการเสริม และบริการรับส่งข้อมูล 

ครอบคลุมพืน้ท่ีให้บริการกว่า 160 ประเทศทัว่โลก นอกจากนี ้บริษัทยงัให้บริการแพ็คเกจ Daily Data Roaming ให้ลูกค้าได้ใช้

บริการข้อมลูในตา่งประเทศใน 50 ประเทศยอดฮิตทัว่โลก ทัง้ในยโุรป อเมริกา เอเชีย ออสเตรเลีย ตะวนัออกกลาง และแอฟริกา เพ่ือ

ตอบสนองรูปแบบการใช้งานด้านข้อมลูของลูกค้าสมาร์ทโฟน โดยมีจํานวนวนัให้เลือกใช้ได้ตามความต้องการ คือ แพ็คเกจแบบ 1 

วนั 3 วนั และ 7 วนั มีบริการ SMS Roaming ให้ลูกค้าสามารถส่งข้อความข้ามแดนในอตัราเดียวจากต่างประเทศ และเพ่ิมบริการ 
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Wi-Fi Roaming ท่ีรองรับการใช้งานอินเทอร์เน็ตแบบไม่จํากดัในต่างประเทศกว่า 7 แสนจุด อาทิ สนามบิน โรงแรม ร้านค้า และ

ศนูย์การค้าชัน้นําตา่ง ๆ ใน 117 ประเทศทัว่โลก 

รายได้จากการให้บริการข้ามแดนอตัโนมตัิสําหรับลูกค้าท่ีเดินทางออกนอกประเทศและผู้ เดินทางมายงัประเทศไทยนบัเป็นหนึ่งใน

บริการท่ีบริษัทให้ความสําคญั ทัง้นี ้ปัจจยัหลกัท่ีมีผลกระทบต่อการเติบโตของรายได้บริการข้ามแดนอตัโนมตัคิือการขยายตวัของ

ธุรกิจทอ่งเท่ียวประกอบกบัสภาพเศรษฐกิจและสถานการณ์ทางการเมืองโดยรวมของประเทศ 

ในปี 2557 รายได้จากบริการข้ามแดนอตัโนมตัลิดลงร้อยละ 30.3 จากปีก่อน มาอยู่ท่ี 1.5 พนัล้านบาท อนัเน่ืองมาจากปัญหาความ

ไม่แน่นอนทางการเมืองส่งผลให้ธุรกิจท่องเท่ียวซบเซา โดยเฉพาะในส่วนของลูกค้าต่างประเทศท่ีเดนิทางเข้ามาใช้งานในประเทศ

ไทย 

  สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 

  2555 2556 2557 

รายได้จากการให้บริการข้ามแดนอตัโนมตัิ (ล้านบาท)  2,285 2,102 1,466 

รายได้จากการให้บริการข้ามแดนอตัโนมตัิ คิดเป็นร้อยละของรายได้รวม

จากการให้บริการ 

 2.9 2.6 2.0 

(จ) การให้บริการอินเทอร์เน็ต 

ดีแทค ไตรเน็ต ได้รับอนญุาตให้ประกอบกิจการให้บริการอินเทอร์เน็ตจาก กทช. และได้เร่ิมให้บริการอินเทอร์เน็ตในรูปแบบของการ

ให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแบบ Dedicated Broadband Internet Access แก่กลุ่มลูกค้าประเภทองค์กร ตัง้แต่วนัท่ี 1 

ตลุาคม 2552 ด้วยการเช่ือมตอ่วงจรเฉพาะลกูค้าแตล่ะราย (Dedicated Access) ผ่านโครงข่ายวงจรเช่า (Ethernet) 

ในการให้บริการอินเทอร์เน็ตของ ดีแทค ไตรเน็ต นัน้ ดีแทค ไตรเน็ต ได้เช่ือมต่อตรงกบั Internet Gateway ของผู้ ให้บริการ Internet 

Gateway รายใหญ่ของประเทศไทย รวมทัง้เช่ือมต่อตรงกบั International Internet Gateway และผู้ ให้บริการ IP Transit ชัน้นําใน

ตา่งประเทศ เพ่ือให้ผู้ ใช้บริการของ ดีแทค ไตรเน็ต สามารถรับ-ส่งข้อมลูอินเทอร์เน็ตทัง้ในประเทศ และไปยงัประเทศปลายทางต่าง 

ๆ ทัว่โลก ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว พร้อมกันนี ้ดีแทค ไตรเน็ต ยังได้นําเสนอบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) ให้กับ

ผู้ ใช้บริการควบคูไ่ปด้วย ดงันี ้

- บริการเพิ่มความปลอดภยัการใช้งานอินเทอร์เน็ต (Security Solution) อาท ิFirewall, Anti-virus และ Anti-SPAM 

- บริการด้านอีเมลเพ่ือตดิตอ่ธุรกิจ (Business Email Solution) 

- บริการเพ่ือการจัดเก็บข้อมูลการใช้งานอินเทอร์เน็ตเพ่ือรองรับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิด

เก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 (Log Management Solution) 

- บริการปิดกัน้เวบ็ไซต์ท่ีไม่เหมาะสม (Web blocking/ URL Filtering Solution) เป็นต้น 

(ฉ) ลูกค้ากลุ่มองค์กรธุรกิจ 

ลูกค้าในกลุ่มองค์กรธุรกิจประกอบด้วยลูกค้าองค์กรท่ีเป็นนิติบุคคล ทัง้กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ และกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาด

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

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

อสงัหาริมทรัพย์ (Construction and Property) ธุรกิจเทคโนโลยีและโซลูชัน่พาร์ทเนอร์ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานราชการ (State 

Enterprise and Government)  

บริษัทมุ่งเน้นให้มีการพัฒนาและนําเสนอบริการและโซลูชัน่แก่ลูกค้ากลุ่มองค์กรธุรกิจอย่างต่อเน่ือง ด้วยความหลากหลายและ

เหมาะสมของบริการและโซลชูัน่สําหรับแตล่ะประเภทของอตุสาหกรรม เพ่ือช่วยเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนัทางธุรกิจขององค์กรใน

แตล่ะภาคอตุสาหกรรม เพ่ือให้มีประสทิธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มมากขึน้ โดยปัจจุบนั บริษัทได้นําเสนอบริการและโซลูชัน่เพิ่มเติม

สําหรับลกูค้าธุรกิจ เพ่ือรองรับความต้องการของลกูค้าท่ีหลากหลายมากขึน้ดงันี ้
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- Corporate Prepaid บริการท่ีช่วยลกูค้ากลุ่มองค์กรธุรกิจบริหารงบประมาณคา่โทรศพัท์ได้เต็มประสิทธิภาพสําหรับค่าโทรของ

พนักงานในแต่ละเดือน โดยลูกค้าสามารถจัดสรรค่าโทรให้พนักงานได้อย่างเหมาะสม พนักงานสามารถเลือกใช้โปรโมชั่น 

ต่าง ๆ จากบริษัทหรือแฮปปีท่ี้ลงตวักับการใช้งานของแต่ละคนและสามารถเปล่ียนแปลงได้ เม่ือพนักงานใช้ค่าโทรท่ีลูกค้า

จดัสรรให้หมดแล้วก็สามารถเตมิเงินได้เองด้วยบตัรเตมิเงินหรือผ่านช่องทางอ่ืน ๆ ท่ีบริษัทจดัให้ รวมถึงปรับเพิ่มหรือลดค่าโทร

ให้กบัพนกังานได้ทกุเวลาตามความต้องการ 

- Vehicle Monitoring System บริการท่ีช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานระบบขนส่งอย่างเต็มประสิทธิภาพตาม

กําหนดการและแผนท่ีวางไว้ เพียงใช้ Data SIM ของบริษัทลูกค้าสามารถติดตามสถานะการปฏิบตัิงานท่ีแท้จริงของทัง้

ยานพาหนะและพนกังานผู้ขบัข่ีได้แบบ Real Time ด้วยเครือข่ายส่งข้อมลูความเร็วสูง 3G/EDGE ของบริษัทท่ีครอบคลุมพืน้ท่ี

ให้บริการทัว่ประเทศ 

- Withholding Tax Calculation Service บริการท่ีช่วยจดัการการคํานวณภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายโดยอตัโนมตัิ พร้อมแสดงยอดในใบ

แจ้งคา่ใช้บริการทกุรอบชําระเงินอย่างแม่นยํา โดยไม่ต้องสมคัรหรือเสียคา่ใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเตมิ 

นอกจากนี ้บริษัทยงัมุ่งเน้นให้ความสําคญัในเร่ืองการให้บริการต่อลูกค้ากลุ่มองค์กรธุรกิจอย่างต่อเน่ือง โดยแต่ละองค์กรจะได้รับ

การบริการหลังการขายจากทีมงานท่ีจัดสรรมาดูแลโดยเฉพาะ รวมถึงได้รับสิทธิพิเศษและกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีจัดขึน้ให้โดยเฉพาะ

สําหรับลกูค้ากลุ่มองค์กรธุรกิจ 

(ช) การให้บริการลูกค้า 

การให้บริการแก่ลกูค้าของบริษัทเป็นปัจจยัสําคญัประการหนึ่งท่ีทําให้บริษัทแตกต่างจากคู่แข่งขนั ดงันัน้ ปรัชญาองค์กรของบริษัท

จึงเน้นในเร่ืองการให้บริการท่ีเป็นมิตร ดแูลใส่ใจ และให้บริการสอดคล้องกบัความต้องการของลูกค้า ซึ่งเป็นการตอกยํา้ถึงความ

ตัง้ใจของบริษัทท่ีจะให้บริการอันเป็นเลิศและมอบประสบการณ์ท่ีดีท่ีสุดแก่ลูกค้า โดยบริษัทมุ่งพัฒนาการให้บริการแก่ลูกค้าผ่าน

ช่องทางตา่ง ๆ อย่างตอ่เน่ือง ดงันี ้

(1) Call Center 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมี Call Center 3 แห่ง ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จงัหวดัปทมุธานี และจงัหวดัเชียงใหม่ โดยมี

พนกังานให้บริการลูกค้าทางโทรศพัท์ประมาณ 1,200 คน ซึง่ทําหน้าท่ีให้คําแนะนําการใช้บริการใหม่ ๆ ตอบข้อซกัถามและแก้ไข

ปัญหาการใช้บริการ เปล่ียนแปลงประเภทการใช้บริการ ให้ข้อมูลเก่ียวกับค่าใช้บริการ รับแจ้งปัญหาการใช้บริการโครงข่ายและ

ปัญหาอ่ืน ๆ รวมทัง้รับแจ้งเหตุฉุกเฉินต่าง ๆ จากลูกค้า โดยสามารถให้บริการทัง้ในภาษาไทย ภาษาองักฤษ ภาษายาวี ภาษาจีน 

ภาษาพม่า ภาษาลาว ภาษากมัพูชา ภาษามาลายู ภาษาเวียดนาม และภาษาญ่ีปุ่ น และในอนาคตจะเปิดให้บริการภาษาอ่ืน ๆ 

เพิ่มเตมิอีก 

ลูกค้าสามารถติดต่อ Call Center ท่ีหมายเลข 1678 ได้ทัง้จากโทรศพัท์เคล่ือนท่ีและโทรศพัท์พืน้ฐานตลอด 24 ชัว่โมง ทกุวนัไม่มี

วนัหยดุ รวมทัง้สามารถตดิตอ่ผ่านเวบ็ไซต์ของบริษัท แชตแบบออนไลน์ หรือทางอีเมล์ ได้เช่นกนั 

บริษัทตระหนกัถึงความสําคญัอย่างย่ิงต่อเป้าหมายการให้บริการท่ีดีเย่ียมแก่ลูกค้า จึงได้นํากลยุทธ์การให้บริการลูกค้าเป็นกลุ่ม

ย่อยมาปรับใช้ โดยจดัแบ่งพนกังานให้บริการออกเป็นกลุ่มเพ่ือให้บริการและสร้างความสมัพนัธ์กบัลูกค้าในแต่ละกลุ่มและรองรับ

ความต้องการของลูกค้าได้ตรงจุดมากย่ิงขึน้ อาทิ ลูกค้าระบบรายเดือน ลูกค้าระบบเติมเงิน ลูกค้าวยัรุ่นท่ีสนใจบริการเสริมต่าง ๆ 

ลกูค้า SMEs และลูกค้ากลุ่มองค์กรธุรกิจอ่ืน ๆ นอกจากนี ้บริษัทยงัได้จดัทีมงานเฉพาะเพ่ือดแูลกลุ่มลูกค้าท่ีใช้บริการรับส่งข้อมลู

บนคอมพิวเตอร์ผ่านระบบ 3G และ EDGE เพ่ือให้คําแนะนําหรือแก้ไขปัญหาให้แก่ลูกค้า รวมทัง้ทีมงานรับแจ้งเหตฉุุกเฉินเพ่ือให้

บริการแจ้งเลขหมายโทรศพัท์ของหน่วยงานราชการ โรงพยาบาลตา่ง ๆ หรือช่วยเหลือในการประสานงานให้แก่ลกูค้า 

สําหรับการสนบัสนนุการให้บริการข้อมลูต่าง ๆ นัน้ บริษัทได้พฒันาระบบให้บริการ Terminal Management เพ่ือให้พนกังานทราบ

วา่ผู้ ใช้บริการใช้โทรศพัท์เคล่ือนท่ีรุ่นใดและสามารถช่วยเหลือผู้ ใช้บริการในการตัง้ค่าโทรศพัท์เพ่ือใช้งานบริการ MMS 3G หรือ 

EDGE ได้อย่างรวดเร็วและสะดวกมากขึน้ 
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นอกจากนี ้บริษัทยงัได้พฒันาระบบโทรศพัท์อตัโนมตัิ (Interactive Voice Response System) ซึง่จะทําให้ผู้ ใช้บริการท่ีติดตอ่มายงั 

Call Center สามารถทํารายการบางประเภทได้ด้วยตนเองจากระบบอตัโนมตัิท่ีได้ตัง้ไว้โดยไม่ต้องผ่านพนกังาน เช่น การตัง้ค่า

โทรศพัท์เพ่ือใช้บริการ 3G หรือ EDGE และการสมคัรบริการเสริมตา่ง ๆ ได้ด้วยตนเอง นอกจากนี ้บริษัทยงัมีบริการสํารวจความพึง

พอใจของลูกค้า (Post Call Satisfaction Survey) และการแจ้งข้อมลูระหว่างลูกค้ารอสายพนกังาน (Message on Hold) เพ่ือเพิ่ม

ความสะดวกให้กบัลกูค้าในการใช้บริการ Call Center มากย่ิงขึน้ ทัง้นี ้บริษัทยงัอยู่ระหวา่งการพฒันาบริการใหม่ ๆ เพ่ิมขึน้อีกอย่าง

ตอ่เน่ือง ซึง่จะเน้นการให้บริการท่ีทําให้ลกูค้าใช้บริการได้อย่างสะดวกและมีคณุภาพมากย่ิงขึน้ 

(2) สํานกังานบริการ (Service Hall) 

บริษัทนํากลยทุธ์ “ลกูค้าเป็นศนูย์กลาง” (Customer Centricity) สร้างแนวคดิศนูย์บริการรูปแบบใหม่ ปรับมาตรฐานทกุร้านให้สร้าง

ประสบการณ์ท่ีดีกบัลูกค้าอย่างเท่าเทียมกัน ศนูย์บริการดีแทคได้ปรับเปล่ียนและลงทุนครัง้ใหญ่โดยนําความต้องการของลูกค้า

กลุ่มเป้าหมายมาเป็นโจทย์ในการออกแบบบริการต่าง ๆ ตามแนวคิด Customer Centricity แนวคิดใหม่ท่ีมีคณุภาพเป็นมาตรฐาน

เดียวกนั ซึง่สดุท้ายบริษัทได้จดัรูปแบบร้านเป็น 3 รูปแบบคือ ดีแทคฮอลล์ ดีแทคเซน็เตอร์ และดีแทคเอ็กซ์เพรส 

วธีิการหลกั ๆ ท่ีบริษัทใช้ในการนําเสนอสินค้าและบริการของทุกร้านให้เป็นแบบเดียวกนัมี 2 วธีิการ คือ การขายและบริการแบบ

ครบวงจร (Sales & Service Integration) ซึง่มีมมุท่ีลูกค้าจะได้ทดลองใช้งานและเลือกซือ้สมาร์ทโฟนและอุปกรณ์ต่าง ๆ มีบริการ

แนะนําการใช้งานเคร่ืองและเลือกแพ็กเกจท่ีเหมาะสม บริการหลังการขายรวมถึงบริการพืน้ฐานต่าง ๆ และการจดัข้อเสนอตาม

ความต้องการของลกูค้าแตล่ะกลุ่มท่ีมาใช้บริการภายในศนูย์บริการ (Segmentation) ซึง่ให้บริการโดยพนกังานท่ีได้รับการอบรมให้

มีความรู้ท่ีจะสามารถแนะนําการใช้งานและเลือกแพ็กเกจท่ีเหมาะสมได้ 

สําหรับลกูค้าท่ีต้องการใช้เวลาพิจารณาด้วยตวัเอง บริษัทเพ่ิมเติมมมุบริการแบบ DIY (Do It Yourself) ในร้านระดบัดีแทคฮอลล์ท่ี

จะให้ลูกค้าได้เลือกชมโทรศพัท์เคล่ือนท่ี แท็บเล็ต โปรโมชั่นข้อเสนอพิเศษและเลือกแพ็กเกจหรือบริการเสริมตามความต้องการ 

นบัเป็นเคร่ืองมือช่วยตดัสนิใจให้กบัลกูค้าก่อนท่ีจะเลือกใช้งานจริง 

ศนูย์บริการดีแทครูปแบบใหม่เปิดตวัสาขาแรกกรกฎาคม 2555 เป็นต้นแบบการให้บริการครบวงจรทัง้การขายและบริการ พร้อมจดั

ข้อเสนอให้ตรงใจลกูค้าแตล่ะกลุ่ม ด้วยแนวคิดศนูย์บริการรูปแบบใหม่นี ้ลูกค้าจะได้รับประโยชน์และความสะดวกในการใช้บริการ

อย่างครบวงจรในลกัษณะ One Stop Service ได้รับความสบายใจจากการให้คําแนะนําปรึกษา จําหน่าย และบริการหลงัการขายท่ี

ต่อเน่ืองเป็นระบบเดียวกันในรูปแบบ Sales & Service Integration มีประสบการณ์ท่ีดีมากย่ิงขึน้ (Better Experience) จาก

บรรยากาศและระบบบริการท่ีพัฒนาเพ่ือให้มีประสิทธิภาพตอบรับกบัความต้องการลูกค้าอย่างแท้จริง รวมทัง้ได้รับข้อมลูในการ

ช่วยตัดสินใจจากการจัดข้อเสนอท่ีแบ่งตามลักษณะการใช้งานในกลุ่ม (Segment) ต่าง ๆ เหนือสิ่งอ่ืนใด รูปแบบใหม่ของ

ศนูย์บริการนีจ้ะก่อให้เกิดความรู้สกึและความผกูพนัท่ีดีระหว่างบริษัทกบัลกูค้า และสร้างความแตกตา่งทางธุรกิจในระยะยาวด้วย 

บริการตา่ง ๆ ท่ีสํานกังานบริการจดัเตรียมไว้สําหรับลกูค้า อาท ิ

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

เปล่ียนโปรโมชัน่ เปิดหรือระงับการโทรศพัท์ทางไกลระหว่างประเทศ เปล่ียนช่ือผู้ จดทะเบียนใช้บริการ โอนเลขหมาย ขอซิม

การ์ดใหม่ สมคัรบริการเสริม และกิจกรรมสร้างความสมัพนัธ์กบัลกูค้า เป็นต้น 

- ‘Segment Wall’ เพ่ือแสดงเคร่ืองโทรศพัท์และแพ็กเกจตา่ง ๆ ท่ีเหมาะสมกบักลุ่มลกูค้าแตล่ะกลุ่ม 

- มุมให้บริการเสริม เป็นจุดนําเสนอบริการเสริมใหม่ ๆ ให้ลูกค้าได้รับทราบและทดลองใช้ด้วยตนเอง รวมทัง้บริการตัง้ค่า

โทรศพัท์เพ่ือใช้บริการ MMS 3G หรือ EDGE บริการพิมพ์ภาพ ซึง่ลกูค้าสามารถพิมพ์ภาพจากเคร่ืองโทรศพัท์ได้ด้วยตนเอง 

- มมุบริการตนเอง ซึง่ลกูค้าสามารถดขู้อมลูหรือทํารายการต่าง ๆ ทางอินเทอร์เน็ตหรือผ่านคอมพิวเตอร์ออนไลน์ได้ด้วยตนเอง 

นอกจากนี ้ยงัมีกล้องเว็บแคมเพ่ือให้บริการโทรศพัท์ติดต่อกบัเจ้าหน้าท่ีผู้ ให้บริการผ่านวีดีทศัน์บริการ Queue Plus ซึง่บริษัท

จดัทําขึน้เพ่ือจดัลําดบัการให้บริการและเพ่ือให้บริการได้ตรงตามความประสงค์ของลกูค้าแตล่ะกลุ่ม 

อีกทัง้เพ่ือสามารถให้บริการลูกค้าและตอบสนองความต้องการของลูกค้า ตามแนวคิด “Loved by Customers” และ “Customer 

Centricity” ให้ลกูค้าเป็นศนูย์กลาง บริษัทได้ผลกัดนัโครงการ Closed Feedback Loop (“CFL”) ซึง่เป็นกระบวนการและเคร่ืองมือ
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รูปแบบใหม่ให้เกิดขึน้ โดยใช้ NPS หรือ Net Promoter Score เป็นตวัวดัค่าแนวโน้มท่ีลูกค้าอยากจะแนะนําบริษัทให้กบัเพ่ือนหรือ

คนรอบข้าง ช่วยให้บริษัทเข้าใจถงึความต้องการของลกูค้าได้อย่างแท้จริง 

ปัจจบุนันี ้บริษัทได้นํา CFL มาพฒันาการให้บริการและวิธีการทํางานของพนกังาน Call Center และดีแทคฮอลล์ ทัว่ประเทศ และ

บริษัทเช่ือมั่นว่า ด้วย CFL นีจ้ะช่วยทําให้ลกูค้ารักและรู้สึกผูกพนักบับริษัทมากย่ิงขึน้ จนทําให้ลกูค้าแนะนําให้คนรอบข้างมาใช้

บริษัท ซึง่กระบวนการนีจ้ะเป็นวิธีท่ีช่วยส่งเสริมให้เกิดการรับฟังปัญหา แก้ไขปัญหา และติดตามผล โดยจะมีการส่งต่อข้อมลูและ

ความคิดเห็นต่าง ๆ ของลูกค้าไปยังหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และนําปัญหามาวิเคราะห์หาสาเหตท่ีุแท้จริง พร้อมทัง้หาแนวทางการ

แก้ไขอย่างเป็นระบบ ซึง่จะทําให้บริษัทสามารถเข้าใจและดแูลลกูค้าของบริษัทได้อย่างครบวงจรมากท่ีสดุ   

(3) กลยทุธ์การบริหารงานลกูค้าสมัพนัธ์ (CRM) 

เน่ืองจากปัจจบุนัอตัราส่วนผู้ใช้บริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ีตอ่ประชากรรวมอยู่ในระดบัสงูมาก การบริหารความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัลูกค้าจึง

มีบทบาทสําคัญมากขึน้ โดยบริษัทมุ่งเน้นกิจกรรมเพ่ือรักษาฐานลูกค้าท่ีมีคุณภาพเพ่ิมมากขึน้ นอกเหนือไปจากการนําเสนอ

โปรโมชัน่จูงใจและแคมเปญทางการตลาดต่าง ๆ แล้ว บริษัทได้คิดค้นแนวทางใหม่ ๆ ในการทํางานท่ีจะมุ่งไปสู่การปฏิบตัิงานท่ีดี

เลิศ (Operational Excellence) เพ่ือสร้างความพอใจสงูสดุแก่ลกูค้า 

บริการใจดีก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางในการรักษาฐานลูกค้าท่ีสําคญั รวมทัง้ช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ของการเป็นผู้ ให้บริการท่ีเน้น

ความคุ้มคา่และเป็นมิตรกบัลกูค้า บริการใจดีเป็นหวัใจหลกัของแบรนด์ท่ีสะท้อนความเป็นผู้ให้บริการท่ีใจดีและเข้าใจความต้องการ

ท่ีแท้จริงของลกูค้า  

อนึ่ง หลงัจากการปรับภาพลกัษณ์ตราสินค้าสําหรับบริการในระบบเติมเงินมาเป็น “แฮปปี”้ ตัง้แต่ปี 2546 บริษัทได้ทยอยเปิดตวั

บริการใจดีออกมาอย่างต่อเน่ือง ได้แก่ “ใจดีให้ยืม” บริการเติมเงินฉุกเฉินเม่ือเงินใกล้หมด “ใจดีแปลให้” บริการแปลภาษาไทย/

องักฤษเพ่ือการสนทนาในชีวติประจําวนั “ใจดีแจ้งเครือข่าย” บริการเสียงแจ้งให้ลูกค้าทราบหากเลขหมายปลายทางอยู่ในเครือข่าย

ของบริษัท “ใจดีให้โอน” บริการโอนคา่โทรคงเหลือในระบบเตมิเงินให้เลขหมายอ่ืนในระบบเติมเงินของบริษัท “ใจดีแจกวนั” บริการ

เพิ่มจํานวนวนั “ใจดีฉุกเฉิน” บริการส่งข้อความสัน้ให้หมายเลขปลายทางโทรกลับ ทัง้นี ้บริษัทจะยังคงพฒันานวตักรรมด้านการ

บริหารงานลกูค้าสมัพนัธ์ เพ่ือรักษาและพฒันาความสมัพนัธ์ท่ีดีกบักลุ่มลกูค้าอย่างตอ่เน่ือง 

(4) การปรับปรุงและพฒันาบคุลากร 

บริษัทมุ่งมัน่ในการรักษามาตรฐานการให้บริการ โดยได้จดัทําระบบติดตามตรวจสอบและทบทวนเพ่ือดแูลมาตรฐานการให้บริการ

ของเจ้าหน้าท่ี Call Center และสํานักงานบริการอย่างต่อเน่ือง รวมทัง้กําหนดดชันีและระดับค่ามาตรฐานเพ่ือวัดประเมิน

ประสิทธิภาพของเจ้าหน้าท่ีบริการ อาทิ ระยะเวลารอรับบริการเม่ือลูกค้าโทรเข้ามายัง Call Center หรือลูกค้าติดต่อสํานักงาน

บริการ จํานวนครัง้ท่ีโทรมารับบริการ จํานวนสายท่ีรับ ความถูกต้องของข้อมลูท่ีให้กบัลูกค้า การวดัความพึงพอใจของผู้ ใช้บริการ 

เป็นต้น นอกจากนี ้บริษัทยงัได้จดัโครงการฝึกอบรมพนกังานอย่างตอ่เน่ืองเพ่ือรักษาระดบัมาตรฐานการให้บริการไว้ 

2.2.2 การจาํหน่ายและช่องทางการจาํหน่าย 

(ก) กิจกรรมทางการตลาด 

บริษัทใช้ช่ือ “ดีแทค” (dtac) เป็นช่ือทางการค้ามาตัง้แต่ปี 2544 ซึง่กลายเป็นช่ือท่ีได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในประเทศไทย 

บริษัทเป็นผู้ ริเร่ิมนําเสนอนวตักรรมต่าง ๆ ด้านการตลาด รวมถึงการเปิดตวัผลิตภณัฑ์ บริการ และรายการส่งเสริมการขายใหม่ ๆ 

อย่างตอ่เน่ือง กิจกรรมทางการตลาดนบัเป็นกลยทุธ์สําคญัท่ีจะส่ือสารให้ลูกค้ารับทราบและเข้าใจในบริการต่าง ๆ ท่ีบริษัทนําเสนอ

และตระหนักว่าบริษัทเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจและการดําเนินชีวิตของลูกค้า กิจกรรมทางการตลาดนอกเหนือจากการเปิดตัว

ผลิตภณัฑ์แล้วยงัประกอบด้วยกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างฐานะทางการตลาด ภาพลกัษณ์ขององค์กร และกิจกรรมเพ่ือสงัคม นอกจากนี ้

บริษัทยังทําการสํารวจตลาดอย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้เข้าใจความต้องการของลูกค้า ซึ่งจะช่วยให้การจดัทํากิจกรรมทางการตลาดมี

ประสิทธิภาพและสร้างความพงึพอใจสงูสดุให้แก่ลกูค้าได้มากย่ิงขึน้ 

บริษัทยงัจดักิจกรรมทางการตลาดกบัร้านค้าตวัแทนจําหน่ายและตวัแทนจําหน่ายประจําเขต (Distributor) เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์และ

บริการเพ่ือให้ร้านค้าและตวัแทนจําหน่ายประจําเขตเข้าใจถึงนวตักรรมต่าง ๆ ด้านการบริการ บริการเสริม และกลยุทธ์ด้านราคา 
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รวมทัง้การพฒันาโครงขา่ยของบริษัท นอกจากนี ้ยงัมีกิจกรรมท่ีตวัแทนของบริษัทไปเย่ียมร้านค้าเพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นและตรวจสอบ

การดําเนินงานและการให้บริการกบัลกูค้าของร้านค้าแตล่ะรายเพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายและมาตรฐานการให้บริการของบริษัท 

(ข) การจัดจาํหน่าย 

การจดัจําหน่ายนับเป็นเคร่ืองมือและช่องทางท่ีสําคญัในการสนับสนุนการดําเนินธุรกิจของบริษัทและการขยายเครือข่ายการจัด

จําหน่ายเพ่ือให้ลกูค้าสามารถใช้ผลิตภณัฑ์และบริการของบริษัทได้อย่างแพร่หลายและสะดวกสบายย่ิงขึน้ ขณะเดียวกนัก็เป็นการ

ขยายฐานลูกค้ารายใหม่และรักษากลุ่มลูกค้าปัจจุบนัไว้ ทัง้นี ้การจดัจําหน่ายชุดเลขหมายและบตัรเติมเงินของบริษัทมี 4 ช่องทาง

หลกัคือ  

(1) การจําหน่ายผ่านสํานกังานบริการลกูค้าสาขาย่อย (เดมิคือร้านดีแทค)  

(2) การจําหน่ายผ่านตวัแทนจําหน่ายประจําเขต ซึง่จะเป็นผู้ ช่วยกระจายสินค้าให้ร้านค้าตวัแทนจําหน่าย 

(3) การจําหน่ายผ่านร้านค้าปลีกท่ีมีเครือข่าย (Chain Store)  

(4) การจําหน่ายโดยบริษัทไปยงัลกูค้าโดยตรง  

ทัง้นี ้การจําหน่ายในช่องทางท่ี 1-3 จะกระทําผ่านยูดี ซึง่เป็นบริษัทร่วมของบริษัท (โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 25 ของจํานวนหุ้นท่ีได้

จําหน่ายแล้วทัง้หมดของยดีู) ส่วนช่องทางท่ี 4 บริษัทจะทําการจําหน่ายโดยตรงให้กบัลูกค้า  การจดัจําหน่ายสินค้าและบริการของ

บริษัทดงักล่าวอยู่ภายใต้สญัญา Service Level Agreement ท่ียดูีเข้าทํากบับริษัท ซึง่สญัญาดงักล่าวได้กําหนดเง่ือนไขเก่ียวกบัการ

ตัง้ราคาและผลการดําเนินงาน โดยยดูีมีหน้าท่ีให้บริการเก่ียวกบัช่องทางการจดัจําหน่ายชดุเลขหมายและบตัรเติมเงิน ซึง่รวมถึงการ

จดัจําหน่าย การเก็บรักษา การเรียกคืนสินค้า และการประเมินความน่าเช่ือถือของตวัแทนจําหน่ายประจําเขต อย่างไรก็ตาม บริษัท

ยงัคงบริหารงานการจดัจําหน่ายในส่วนท่ีเก่ียวกบัการตดิต่อกบัตวัแทนจําหน่ายประจําเขตและร้านค้า เพ่ือดแูลให้ตวัแทนจําหน่าย

ประจําเขตและร้านค้าได้รับสินค้าอย่างเพียงพอและได้รับข้อมลูเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์และบริการใหม่ ๆ ของบริษัทอยู่ตลอดเวลา 

สํานักงานบริการลูกค้าสาขาย่อย (dtac Center) 

สํานกังานบริการลกูค้าสาขาย่อย (dtac Center) พฒันามาจากร้านดีแทค (dtac Shop) ท่ีเป็นแฟรนไชส์ โดยเป็นช่องทางในการจดั

จําหน่ายและให้บริการลกูค้าของบริษัท สํานกังานบริการลูกค้าสาขาย่อยนบัเป็นหนึ่งในเครือข่ายร้านค้าปลีกโทรศพัท์เคล่ือนท่ีและ

อุปกรณ์ ซิมการ์ดในระบบรายเดือนและเติมเงิน รวมถึงการให้บริการหลังการขายในด้านอ่ืน ๆ ซึ่งลูกค้าสามารถเลือกซือ้

เคร่ืองโทรศพัท์ ชุดเลขหมาย บตัรเตมิเงิน และบริการเติมเงินอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ส่ือสารอ่ืน ๆ รวมทัง้รับชําระค่าใช้บริการและ

ให้บริการหลงัการขายแก่ลกูค้า และบางสาขายงัให้บริการซอ่มเคร่ืองโทรศพัท์เคล่ือนท่ีอีกด้วย 

ในปัจจบุนั บริษัทมีระบบตรวจเช็คและตรวจสอบการให้บริการและการดําเนินธุรกิจอย่างเป็นมาตรฐาน โดยจดัตัง้ทีมงานปฏิบตัิการ 

กล่าวคือ ผู้ ให้การปรึกษาทางธุรกิจ (Business Consultant) ของบริษัทเข้าไปให้คําปรึกษาถึงการทํางานอย่างเป็นระบบเพ่ือให้เกิด

ความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้าในทกุระดบั อีกทัง้ได้เน้นการฝึกอบรมให้แก่พนกังานของร้านแฟรนไชส์ในทกุระดบัเพ่ือให้มีความรู้

ความสามารถในการให้บริการกบัลกูค้าอย่างเป็นมืออาชีพ 

ร้านค้าตัวแทนจําหน่ายย่อยท่ีเป็นร้านจําหน่ายโทรศัพท์ (Telecommunications Dealer) และร้านค้าท่ัวไป (Non-
Telecommunications Dealer) 

นอกจากสํานักงานบริการลูกค้าสาขาย่อยแล้ว บริษัทยงัมีเครือข่ายการจดัจําหน่ายสินค้าทัว่ประเทศผ่านตวัแทนจําหน่าย ซึง่ส่วน

ใหญ่เป็นร้านค้าปลีกหรือร้านค้าปลีกท่ีมีเครือข่าย (Chain Stores) ท่ีจําหน่ายสินค้าและบริการด้านโทรศพัท์เคล่ือนท่ีให้แก่ผู้บริโภค

เป็นหลกัหรือในบางกรณีอาจจําหน่ายสินค้าตอ่ให้กบัตวัแทนจําหน่ายรายอ่ืนโดยการจําหน่ายผ่านยูดี 

ร้านค้าทัว่ไป ได้แก่ ร้านค้าปลีกซึ่งจําหน่ายสินค้าต่าง ๆ เช่น ร้านสะดวกซือ้ ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านขายหนังสือ และสถานีบริการ

นํา้มนั เป็นต้น ซึง่ไม่มีธุรกิจหลกัเก่ียวข้องกบัการจําหน่ายเคร่ืองโทรศพัท์หรืออุปกรณ์โทรคมนาคม รวมถึงตวัแทนให้บริการเติมเงิน

แบบอิเล็กทรอนิกส์ “แฮปปี้ออนไลน์” ซึ่งปัจจุบันบริษัทได้ขยายช่องทางจําหน่ายผ่านร้านค้าทั่วไปและตัวแทนจําหน่ายแฮปปี้

ออนไลน์ครอบคลมุพืน้ท่ีทัว่ประเทศ 
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2.2.3 การพัฒนาด้านโครงข่าย 

ข้อมลูเก่ียวกบัสถานีโครงข่ายมีดงันี ้

  สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 

  2555 2556 2557 

จํานวนสถานีฐาน (แห่ง)     

จํานวนสถานีฐานของ 2G-1800 เมกะเฮิร์ตซ์  10,713 10,779 10,830 

จํานวนสถานีฐานของ 3G-850 เมกะเฮิร์ตซ์  4,867 5,190 5,912 

จํานวนสถานีฐานของ 3G-2.1 กิกะเฮิร์ตซ์  - 5,900 11,619 

จํานวนสถานีฐานของ 4G-2.1 กิกะเฮิร์ตซ์  - - 1,056 

ณ สิน้ปี 2557 บริษัทมีจํานวนสถานีฐานทัง้หมด 29,417 สถานีทัว่ประเทศ เพ่ิมขึน้จากการขยายโครงข่าย 3G บนคล่ืนความถ่ีย่าน 

2.1 กิกะเฮิร์ตซ์ เพ่ือตอบสนองความต้องการใช้งานด้านข้อมูลความเร็วสูง ซึ่งในปัจจุบันบริการ 3G บนคล่ืนความถ่ีย่าน 2.1  

กิกะเฮิร์ตซ์ มีพืน้ท่ีให้บริการใน 77 จังหวดัทัว่ประเทศ ครอบคลุมพืน้ท่ีให้บริการมากกว่าร้อยละ 87 ของจํานวนประชากรทัง้หมด 

บริษัทยังคงเดินหน้าขยายโครงข่าย 3G และ 4G บนคล่ืนความถ่ี 2.1 กิกะเฮิร์ตซ์อย่างต่อเน่ือง เพ่ือรองรับกบัปริมาณการใช้งาน

อินเทอร์เน็ตของลกูค้าท่ียงัคงเพิ่มขึน้ในอตัราท่ีสงูอย่างตอ่เน่ือง 

2.3 การตลาดและการแข่งขัน 

2.3.1 ตลาดการให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ี 

ในปัจจุบนัตลาดการให้บริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ีมีผู้ประกอบการหลกั 3 ราย ได้แก่ เอไอเอส (รวมดีพีซี ซึง่เป็นบริษัทย่อยของเอไอ

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

นําเสนอนวตักรรมด้านผลิตภณัฑ์และบริการท่ีตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ 

ในการให้บริการด้านโทรคมนาคมในประเทศไทยนัน้ ผู้ประกอบการเอกชนมีส่วนร่วมในการให้บริการด้านการส่ือสาร โดยเป็นการ

ให้บริการภายใต้สญัญาร่วมการงานกบัรัฐวสิาหกิจสองแหง่ ซึง่ปัจจบุนัได้แปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชนจํากดัแล้ว ได้แก่ ทีโอที (เดิม

คือ องค์การโทรศพัท์แห่งประเทศไทย) และ กสท (เดิมคือ การส่ือสารแห่งประเทศไทย) ทัง้นี ้ได้มีการเข้าทําสญัญาร่วมการงาน

ในช่วงหลงัปี 2533 เพ่ือให้รัฐวิสาหกิจทัง้สองแห่งนัน้สามารถตอบสนองต่อความต้องการด้านโทรคมนาคมและการให้บริการด้าน

การส่ือสารไร้สายท่ีเพิ่มขึน้ในประเทศได้ 

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

จะเป็นผู้ลงทนุสร้างโครงข่ายพร้อมกบัโอนกรรมสิทธิในอุปกรณ์โครงข่ายเหล่านัน้ให้แก่หน่วยงานเจ้าของสัมปทาน โดยหน่วยงาน

เจ้าของสมัปทานให้สิทธิแก่ผู้ประกอบการเอกชนในการใช้อุปกรณ์โครงข่ายเหล่านัน้ตลอดอายุสัญญาร่วมการงานแต่เพียงผู้ เดียว 

และมีสิทธิดําเนินกิจการให้บริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ีแก่ประชาชนโดยต้องชําระส่วนแบ่งรายได้ให้กบัหน่วยงานเจ้าของสมัปทานเพ่ือ

แลกเปล่ียนกบัสิทธิในการใช้คล่ืนความถ่ีท่ีได้รับการจดัสรร 

บริษัทให้บริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ีในประเทศไทยในย่านความถ่ี 800 เมกะเฮิร์ตซ์ และในย่านความถ่ี 1800 เมกะเฮิร์ตซ์ โดยบริษัท

ได้รับสมัปทานจาก กสท ในการให้บริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ีเป็นระยะเวลา 27 ปี ภายใต้สญัญาร่วมการงานในรูปแบบของสญัญา 

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

แบง่รายได้ให้แก่ กสท ตัง้แตปี่ 2534 (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเตมิในข้อ 6.7.1 – รายละเอียดสญัญาร่วมการงานและสญัญา

แก้ไขเพิ่มเตมิ) 

อนึง่ จากความนิยมในการใช้งานเครือข่ายสงัคมออนไลน์ และบริการบนอินเทอร์เน็ตท่ีเพ่ิมขึน้อย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้ความต้องการ

ใช้งานอินเทอร์เน็ตบนโทรศพัท์เคล่ือนท่ีเพิ่มสูงขึน้ตามไปด้วย อย่างไรก็ตาม เม่ือคิดเป็นสดัส่วนต่อจํานวนผู้ ใช้บริการโดยรวมแล้ว 

จํานวนผู้ ใช้บริการอินเทอร์เน็ตของบริษัทยงัคงอยู่ท่ีประมาณร้อยละ 40 และบริษัทมีเป้าหมายท่ีจะเพ่ิมอตัราส่วนนีเ้ป็นร้อยละ 80 

ในช่วง 2-3 ปีข้างหน้า จงึคาดวา่อตัราการเตบิโตของการใช้งานอินเทอร์เน็ตจะยงัคงอยู่ในระดบัท่ีสงูอยู่ 
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นอกจากนี ้สมาร์ทโฟนกําลงัได้รับความนิยมและมีอตัราการใช้งานท่ีเตบิโตอย่างรวดเร็ว อีกทัง้ราคาเฉล่ียของสมาร์ทโฟนในตลาดมี

อตัราท่ีลดลง ทําให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถงึสมาร์ทโฟนรวมทัง้บริการอินเทอร์เน็ตผ่านสมาร์ทโฟนได้ง่ายมากย่ิงขึน้ ส่งผลให้ปริมาณ

การใช้งานและรายได้จากการให้บริการด้านข้อมลูเติมโตขึน้อย่างก้าวกระโดด ซึ่งในปี 2556 นี ้ดีแทค ไตรเน็ต ได้เปิดให้บริการ

โทรศพัท์เคล่ือนท่ีบนคล่ืนความถ่ีย่าน 2.1 กิกะเฮิร์ตซ์ ซึง่เป็นคล่ืนความถ่ีมาตรฐานสําหรับการให้บริการ HSPA ซึง่นอกจากจะเป็น

การส่งเสริมให้กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการให้บริการด้านข้อมลูมาย่ิงขึน้แล้ว ยงัจะช่วยส่งเสริมธุรกิจการขายเคร่ืองสมาร์ทโฟนของ

บริษัทให้เพิ่มมากขึน้ด้วยเช่นกนั 

สําหรับจํานวนผู้ ใช้บริการของบริษัทในปี 2557 บริษัทมีจํานวนผู้ ใช้บริการเพิ่มขึน้สุทธิอยู่ท่ี 65,529 ราย และมียอดผู้ ใช้บริการรวม 

ทัง้สิน้ 28,007,773 ราย มีส่วนแบง่ทางการตลาดของจํานวนผู้ ใช้บริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ีประมาณร้อยละ 30.2 และมีส่วนแบ่งทาง

การตลาดของรายได้จากการให้บริการรวมของบริษัทประมาณร้อยละ 32.0 

ส่วนแบ่งทางการตลาดของจํานวนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ีและรายได้ของบริษัท 

 

หมายเหตุ 

(1) ในปี 2550 บริษัทได้เปลี่ยนวิธีนับจํานวนผู้ ใช้บริการระบบเติมเงินเพ่ือให้สอดคล้องกับหลกัปฏิบตัิที่ใช้ในต่างประเทศ จากเดิมที่รวมทกุ

เลขหมายที่ยงัอยูใ่นระยะเวลา 45 วนัหลงัจากสิน้สดุ Validity ตามอายทุี่กําหนดไว้ของซิมการ์ด เปลี่ยนเป็นรวมทกุเลขหมายที่ยงั Active 

อยู ่โดยไมร่วมเลขหมายที่ไมไ่ด้ใช้งานเกิน 90 วนั แม้วา่ยงัคงมี Validity ตามอายทุี่กําหนดไว้ของซิมการ์ดก็ตาม ซึ่งส่งผลต่อการคํานวณ

สว่นแบง่ทางการตลาดในปี 2550 เป็นต้นไป 

(2) แหล่งข้อมลูของเอไอเอส ดีพีซี ทรูมฟู และทรูมฟู เอช ได้มาจากข้อมลูที่เปิดเผยอยู่ในเว็บไซต์ของบริษัทดังกล่าวและข้อมลูจากการ

ประมาณการของบริษัท 

สัดส่วนฐานลูกค้าระบบเติมเงนิและระบบรายเดือน (ล้านเลขหมาย) 

 

หมายเหตุ 

(1) คําจํากดัความของจํานวนผู้ ใช้บริการที่บริษัทใช้เป็นคําจํากดัความที่อ้างอิงกบัหลกัปฏิบตัิที่ใช้ในตา่งประเทศ อนึ่ง ตัง้แตปี่ 2550 บริษัทได้

เปลี่ยนคําจํากัดความของจํานวนผู้ ใช้บริการของระบบเติมเงินใหม่เพ่ือให้สะท้อนตวัเลขจํานวนผู้ ใช้บริการที่มีการใช้งานจริง จากเดิมที่
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รวมทกุเลขหมายที่ยงัอยูใ่นระยะเวลา 45 วนัหลงัจากสิน้สดุ Validity ตามอายทุีกํ่าหนดไว้ของซิมการ์ด เปลี่ยนเป็นรวมทกุเลขหมายที่ยงั 

Active อยู ่โดยไมร่วมเลขหมายที่ไมไ่ด้ใช้งานเกิน 90 วนั แม้วา่ยงัคงมี Validity ตามอายทุีกํ่าหนดไว้ของซิมการ์ดก็ตาม 

ตลาดโทรศพัท์เคล่ือนท่ีของประเทศไทยนบัวา่มีการเตบิโตอย่างตอ่เน่ืองเป็นอย่างมากในช่วง 3-4 ปีท่ีผ่านมา โดยมีอตัราผู้ ใช้บริการ

โทรศพัท์เคล่ือนท่ีตอ่จํานวนประชากร (Penetration Rate) ขยายตวัเพ่ิมขึน้จากประมาณร้อยละ 99 ในปี 2552 เป็นประมาณร้อยละ 

136 ในปี 2556 บริษัทเช่ือว่าตลาดโทรศพัท์เคล่ือนท่ีจะยงัคงขยายตวัต่อไปทัง้ในด้านรายได้และจํานวนผู้ ใช้บริการแต่ในอัตราท่ี

ลดลงจากในอดีตท่ีผ่านมา 

Penetration Rate ในประเทศไทย 

 

 

แหล่งข้อมูลจากประมาณการของบริษัท 

ในปี 2557 รายได้เฉล่ียตอ่เลขหมายตอ่เดือน (ARPU) ของลกูค้าบริษัทอยู่ท่ี 222 บาท ปรับตวัลดลงจาก 245 บาทในปี 2556 โดยมี

สาเหตหุลกัจากการปรับลดของอตัราคา่เช่ือมต่อโครงข่ายจาก 1 บาทต่อนาที เป็น 0.45 บาทต่อนาทีตัง้แต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2556 

ประกอบกบัสภาพเศรษฐกิจท่ีซบเซาและการแข่งขนัในตลาดท่ีสูงขึน้ หากไม่รวมค่าเช่ือมโยงโครงข่าย จะพบว่ารายได้เฉล่ียต่อเลข

หมายตอ่เดือนอยู่ท่ี 202 บาทในปี 2557 ลดลงจากปี 2556 ท่ี 211 บาท รายได้เฉล่ียต่อเลขหมายต่อเดือนสําหรับลูกค้าในระบบราย

เดือนปรับตวัลดลงจาก 681 บาทในปี 2556 เป็น 621 บาทในปี 2557 หากไม่รวมค่าเช่ือมต่อโครงข่าย รายได้เฉล่ียต่อเลขหมายต่อ

เดือนปรับตวัลดลงจาก 602 บาทในปี 2556 เป็น 586 บาทในปี 2557 ในขณะท่ีรายได้ต่อเลขหมายต่อเดือนสําหรับลูกค้าในระบบ

เตมิเงินลดลงจาก 189 บาทในปี 2556 เป็น 164 บาทในปี 2557 หากไม่รวมค่าเช่ือมต่อโครงข่าย รายได้เฉล่ียต่อเลขหมายต่อเดือน

ปรับตวัลดลงเล็กน้อยจาก 161 บาทในปี 2556 เป็น 147 บาทในปี 2557 จากการแข่งขนัท่ีสงูขึน้ 

จากภาวะการแข่งขนัท่ีสงูขึน้ในปี 2557 รวมถงึสภาวะเศรษฐกิจท่ีซบเซา บริษัทจึงมุ่งเน้นการสร้างความคุ้มค่าในการให้บริการ การ

เป็นผู้ นําทางนวตักรรม ซึ่งรวมถึงความหลากหลายและคุณภาพของสินค้า การบริการในด้านต่าง ๆ การขยายช่องทางการจัด

จําหน่าย และการพฒันาศกัยภาพของเครือข่ายให้มีคณุภาพและครอบคลมุทัว่ประเทศ 

2.3.2 กลยุทธ์หลักของบริษัท 

บริษัทให้ความสําคญักบัการเตบิโตของรายได้และสดัส่วนการขยายตวัของตลาด และบรรลุผลตามท่ีได้ตัง้เป้าหมายไว้ด้วยกลยุทธ์

หลกัดงัตอ่ไปนี ้

การนําเสนอนวัตกรรมด้านบริการ 

แนวคดิการนําเสนอนวตักรรมท่ีบริษัทนํามาใช้มิได้เก่ียวข้องกบัเร่ืองเทคโนโลยีเท่านัน้ แต่รวมถึงนวตักรรมด้านบริการรูปแบบใหม่ ๆ 

ท่ีสามารถตอบสนองต่อความต้องการและวิถีชีวิตของลูกค้าได้เป็นอย่างดี นวตักรรมด้านการจัดจําหน่ายและนําเสนอบริการต่อ

ลกูค้า รวมทัง้การพฒันานวตักรรมด้านช่องทางการจดัจําหน่าย เพ่ือให้บริการลกูค้าได้ดีย่ิงขึน้  

บริษัทเป็นผู้ นําท่ีริเร่ิมรูปแบบใหม่ ๆ ในการประกอบธุรกิจด้านโทรคมนาคมของประเทศ โดยลกูค้าต่างให้การยอมรับว่า ”ดีแทค” 

(dtac) คือ ผู้ ให้บริการซึ่งเป็นผู้ นําด้านนวตักรรมต่าง ๆ (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในข้อ 2.2 – ลักษณะผลิตภณัฑ์และ

บริการ) 

107% 114% 123% 136% 141% 

2553 2554 2555 2556 2557

จํานวนผู้ ใช้บริการตอ่ประชากรรวมของประเทศ 
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การเสริมสร้างฐานะทางการตลาดให้แข็งแกร่ง 

บริษัทได้สร้างฐานะทางการตลาดของบริษัทให้แข็งแกร่งโดยมุ่งเน้นกลยทุธ์ใน 3 ด้านเพ่ือสร้างความแตกตา่งจากคูแ่ข่ง ดงันี ้ 

(1) การวางตําแหน่งทางการตลาด 

บริษัทได้วางตําแหน่งทางการตลาดให้เป็นทางเลือกหนึ่งท่ีถูกใจลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นด้านคุณภาพของการให้บริการ การคิดค้น

ผลิตภณัฑ์และบริการใหม่ ๆ ให้เหมาะสมกบัความต้องการของลกูค้า 

(2) ช่องทางการจดัจําหน่าย 

บริษัทได้ขยายช่องทางการจัดจําหน่ายไปสู่ร้านค้าประเภทอ่ืนนอกเหนือจากร้านค้าโทรศพัท์มากขึน้ เพ่ือให้สามารถเข้าถึงและ

กระจายการจดัจําหน่ายไปสู่ลกูค้าได้มากขึน้ รวมถงึการเพ่ิมจํานวนผู้ ให้บริการเติมเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะการขยายช่อง

ทางการจดัจําหน่ายไปพร้อมกบัการขยายสญัญาณโทรศพัท์เคล่ือนท่ีไปยงัพืน้ท่ีห่างไกลในชนบท เพ่ือรองรับจํานวนลูกค้าท่ีเพิ่มขึน้

ในพืน้ท่ีเหล่านัน้ 

(3) การบริการลกูค้า 

บริษัทตระหนักดีถึงความสําคญัในคุณภาพการให้บริการลูกค้า โดยบริษัทใส่ใจในทุกรายละเอียดและมุ่งมั่นท่ีจะช่วยเหลือดูแล

ลกูค้าอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในทกุ ๆ ด้านท่ีมีการให้บริการ นอกจากนี ้บริษัทได้ออกแคมเปญ “feel goood” เม่ือประมาณ

ปลายปี 2550 ซึง่ได้เปิดตวับริการท่ีทําให้ลูกค้าประทบัใจอย่างต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบนั รวมทัง้สร้างประสบการณ์ในการใช้บริการท่ีดี

ให้กบัลกูค้า และยงัเป็นการเสริมสร้างแบรนด์ของบริษัทให้แข็งแกร่งย่ิงขึน้ 

โครงสร้างองค์กรท่ีมีประสิทธิภาพ 

บริษัทเช่ือมัน่และตระหนกัถึงความสําคญัของการมีโครงสร้างองค์กรท่ีมีประสิทธิภาพ อนัจะช่วยส่งเสริมและสนบัสนนุการดําเนิน

ธุรกิจของบริษัทให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจท่ีบริษัทได้ตัง้ไว้ จุดเด่นประการหนึ่งขององค์กรของบริษัทคือความพร้อมท่ีจะ

เปล่ียนแปลงและมีทศันคติในเชิงบวกเพ่ือให้สามารถรับมือกับการเปล่ียนแปลงท่ีเป็นไปอย่างรวดเร็วและการแข่งขันท่ีรุนแรงใน

ตลาด  

ปัจจบุนั บริษัทได้ปรับโครงสร้างองค์กรเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจดัการ การพฒันาปรับปรุง และการประสานงานระหว่าง

หน่วยงานให้สอดคล้องกบัตลาดและสภาวะการแข่งขนัท่ีแตกตา่งกนัในแต่ละภูมิภาค และสามารถรองรับธุรกิจท่ีมีการกระจายไปสู่

ภมูิภาคท่ีมากขึน้ โดยแบง่ฝ่ายงานหลกัออกเป็น 5 กลุ่ม และอีกหนึ่งสายงานธุรกิจส่วนภูมิภาค (Regional Business) 5 ภูมิภาค ซึง่

รายงานตรงตอ่ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ดงันี ้

กลุ่มงานการตลาด : รับผิดชอบการบริหารจดัการกลยุทธ์ทางการตลาด ร่วมถึงงานบริการด้านการพฒันาผลิตภณัฑ์ และบริการ

เสริม รวมถงึงาน Contact Center เพ่ือให้บรรลเุป้าหมายของการบริหารธุรกิจ 

กลุ่มงานเทคโนโลยี : รับผิดชอบการพฒันาเทคโนโลยีทัง้หมดเพ่ือสนบัสนนุธุรกิจและการประกอบการของบริษัท  

กลุ่มงานการเงนิ : รับผิดชอบการบริหารงานด้านการเงิน การบญัชี งบประมาณทัง้หมด รวมทัง้ตรวจสอบและควบคมุการใช้จ่าย

ของทกุหน่วยงานในบริษัท การลงทนุ และการระดมทนุ  

กลุ่มงานการบริหารทรัพยากรบุคคล : รับผิดชอบการบริหารงานด้านบุคลากร การพฒันาองค์กร กระบวนการทํางาน และงาน

ธุรการ 

กลุ่มงานกิจการองค์กร : รับผิดชอบการบริหารงานด้านกฎหมาย กฎระเบียบ และความสมัพนัธ์กบัหน่วยงานภายนอก ตลอดจน

กิจกรรมทางด้านสงัคมตา่งๆ 

สายงานธุรกิจส่วนภูมิภาค : รับผิดชอบการจําหน่ายและการจดัจําหน่าย รวมทัง้การแนะนําผลิตภณัฑ์ใหม่และรายการส่งเสริม

การขาย บริการเสริมต่าง ๆ และกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการให้บริการในระบบเติมเงินและระบบรายเดือน รวมถึงงานบริการใน

สํานกังานบริการของดีแทคเองและร้านท่ีเป็นตวัแทนของบริษัท 
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2.3.3 แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรม 

ในปี 2556 ผู้ ใช้งานโทรศพัท์เคล่ือนท่ีในไทยได้เร่ิมสมัผสัประสบการณ์การใช้งานโครงข่าย 3G บนคล่ืนความถ่ี 2.1 กิกะเฮิร์ตซ์ ส่งผล

ให้มีความต้องการการใช้งานข้อมลูท่ีเพ่ิมขึน้อย่างมาก รวมถึงความต้องการเนือ้หาท่ีหลากหลายมากขึน้ ในปี 2557 ความต้องการ

ใช้บริการข้อมลูยงัคงเพิ่มสูงขึน้อย่างต่อเน่ือง และยงัมีโอกาสท่ีจะเติบโตได้อีกเน่ืองจากสดัส่วนของผู้ ใช้บริการข้อมลูเม่ือเทียบกับ

จํานวนผู้ ใช้บริการทัง้หมดยังคงอยู่ในระดบัท่ีไม่สูงนัก โดยบริษัทจะพยายามนําบริการอินเทอร์เน็ตให้เข้าถึงคนกลุ่มใหญ่ของ

ประเทศภายใต้กลยทุธ์ “Internet for All” 

ณ สิน้ปี 2557 ประเทศไทยจะมีอตัราผู้ ใช้บริการโทรศพัท์อยู่ท่ีร้อยละ 141 ของจํานวนประชากรทัง้หมด อตัราการใช้งานดงักล่าวจะ

เป็นตวัผลกัดนัให้เกิดการแข่งขนัท่ีเข้มข้นมากขึน้ในอตุสาหกรรมโทรคมนาคมไทย โดยเฉพาะอย่างย่ิงการแข่งขนัการให้บริการเชิง

ข้อมลู ทัง้คณุภาพของเครือข่าย คา่บริการ และเนือ้หา (Content) ท่ีต้องตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคท่ีมีมากขึน้ โดยบริษัท

ได้ดําเนินการมาตรการเชิงรุกท่ีจะรองรับกบัการแข่งขนัดงักล่าวเพ่ือท่ีจะสร้างความพงึพอใจสงูสดุแก่ลกูค้า 

บริษัทยงัเตรียมพร้อมท่ีจะรองรับแนวโน้มทางธุรกิจใหม่ท่ีจะเกิดขึน้จากพฤติกรรมของผู้ ใช้งานท่ีเปล่ียนแปลงไป และการเติบโตของ

การใช้งานข้อมลูผ่านโครงข่าย เช่น การให้บริการทางการเงินผ่านอุปกรณ์พกพา การให้บริการแอพพลิเคชัน่ ซึง่จะเป็นโอกาสทาง

ธุรกิจท่ีสําคญันบัจากนี ้

การเข้าถึงอุปกรณ์พกพาต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนและแท็ปเล็ท รวมถึงอุปกรณ์พกพาอ่ืนๆ จะเป็นตวัแปรท่ีสําคญัในการ

ขบัเคล่ือนการใช้งานข้อมูลและเข้าถึงเนือ้หาแอพพลิเคชัน่ ซึ่งผู้ประกอบการต่าง ๆ รวมถึงผู้ ให้บริการโครงข่าย จะมุ่งนําเสนอ

ทางเลือกของอปุกรณ์พกพาทัง้รูปแบบ ระดบัราคาท่ีหลากหลาย ช่องทางการจดัจําหน่าย รวมถึงการส่งเสริมเง่ือนไขด้านการเงินเพ่ือ

เพิ่มความสามารถในการเข้าถงึอปุกรณ์เหล่านีข้องผู้บริโภค 

บริษัทยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนาประสิทธิภาพของโครงข่ายและการให้บริการอย่างต่อเน่ืองเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของ

ผู้บริโภคและการแข่งขนัท่ีสงูขึน้ สอดรับการปรับตวัในภาพรวมของอตุสาหกรรมโทรคมนาคมของไทยท่ีเปล่ียนแปลงจากการส่ือสาร

พืน้ฐานในระบบเสียง ไปมุ่งเน้นทางด้านการให้บริการเชิงข้อมลู บริษัทจะยึดมั่นในการสร้างพนัธะสญัญาท่ีจะร่วมสร้างสังคมท่ีมี

คณุภาพ ผ่านทางกลยทุธ์ตา่ง ๆ ได้แก่ ‘Internet for all’ ‘Loved by customers’ และ ‘Best in Digital Services’ 

2.3.4 การกํากับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคมในประเทศไทย 

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

การประกอบกิจการโทรคมนาคม 

(ก) การกํากับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคมภายใต้กฎหมายเดมิ 

แต่เดิม การประกอบกิจการโทรคมนาคมในประเทศไทยอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงานราชการหลายหน่วยงานและ

รัฐวสิาหกิจท่ีประกอบกิจการโทรคมนาคม ซึง่ประกอบด้วยกระทรวงคมนาคม กรมไปรษณีย์โทรเลข องค์การโทรศพัท์แห่งประเทศ

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

โทรคมนาคม บคุคลอ่ืนท่ีประสงค์จะให้บริการด้านโทรคมนาคมจะต้องได้รับอนญุาตจากทีโอทีหรือ กสท (แล้วแต่กรณี) โดยทัว่ไป ที

โอที และ กสท จะอนญุาตให้เอกชนให้บริการด้านโทรคมนาคมโดยวิธีการเข้าทําสญัญากบัเอกชน โดยมีข้อผูกพนัท่ีเรียกว่าการ 

“สร้าง-โอน-ดําเนินการ” (Build-Transfer-Operate) กล่าวคือ เอกชนผู้ รับดําเนินการภายใต้สญัญาจะเป็นผู้ลงทนุในการจดัหาเคร่ือง

และอุปกรณ์ท่ีใช้ในการประกอบกิจการโทรคมนาคม และจะต้องโอนกรรมสิทธิเคร่ืองและอุปกรณ์เหล่านีใ้ห้แก่ทีโอที และ กสท 

(แล้วแตก่รณี) โดยเอกชนมีสิทธิใช้ประโยชน์จากเคร่ืองและอปุกรณ์ท่ีโอนให้แก่ทีโอที และ กสท (แล้วแตก่รณี) ตลอดอายขุองสญัญา 

อนึ่ง บริษัทได้รับอนญุาตให้ประกอบกิจการโทรคมนาคมในประเทศไทยจาก กสท โดยเข้าทําสญัญาร่วมการงานกบั กสท ภายใต้

เง่ือนไขและภาระผกูพนัหลายประการ ซึง่รวมถงึเง่ือนไขการ “สร้าง-โอน-ดําเนินการ” ดงักล่าวข้างต้น แตอ่ย่างไรก็ดี ตามสญัญาร่วม

การงานดงักลา่ว บริษัทมีสิทธิแต่เพียงผู้ เดียวในการครอบครองและดําเนินการต่าง ๆ เก่ียวกบัโครงข่าย อุปกรณ์ และทรัพย์สินท่ีใช้

ในการประกอบกิจการโทรคมนาคมตลอดระยะเวลาของสญัญา 
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(ข) การกํากับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคมภายใต้กฎหมายใหม่ 

จดุเปล่ียนแปลงท่ีสําคญัตอ่การกํากบัดแูลการประกอบกิจการโทรคมนาคมในประเทศไทยได้แก่การตรา พ.ร.บ. องค์กรจดัสรรคล่ืน

ความถ่ี พ.ศ. 2543 และ พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม ซึง่โดยผลของกฎหมายใหม่ทัง้สองฉบบัดงักล่าว สิทธิและอํานาจ

ผูกขาดของทีโอที และ กสท ท่ีเคยมีอยู่ตามกฎหมายเดิม (กล่าวคือ พ.ร.บ. องค์การโทรศพัท์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2497 และ 

พ.ร.บ. การส่ือสารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2519 ตามลําดบั) ได้ถูกยกเลิก และกฎหมายใหม่ทัง้สองฉบบัได้บญัญัติให้ผู้ประกอบ

กิจการโทรคมนาคมทกุรายต้องแข่งขนักนัโดยเสรีและเป็นธรรม 

พ.ร.บ . องค์กรจดัสรรคล่ืนความถ่ี พ.ศ. 2553 กําหนดให้จดัตัง้ กสทช. เพ่ือทําหน้าท่ีในการจดัสรรคล่ืนความถ่ีและกํากบัดแูลการ

ประกอบกิจการวทิยกุระจายเสียง วทิยโุทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม  ซึง่ กสทช. ได้มีการจดัตัง้ขึน้เม่ือวนัท่ี 7 ตลุาคม 2554  

พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม เป็นกฎหมายอีกฉบับหนึ่งท่ีกําหนดกรอบเง่ือนไขต่าง ๆ ในการประกอบกิจการ

โทรคมนาคม รวมถงึเง่ือนไขการประกอบกิจการโทรคมนาคมของผู้ประกอบการท่ีให้บริการอยู่ก่อนแล้วก่อนการประกาศใช้ พ.ร.บ. 

การประกอบกิจการโทรคมนาคม เง่ือนไขในการออกใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคม หลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการใช้และเช่ือมต่อ

โครงข่ายโทรคมนาคม และการคุ้มครองผู้ ใช้บริการ โดย กสทช. จะเป็นองค์กรท่ีมีอํานาจหน้าท่ีรับผิดชอบในการบงัคบัใช้ พ.ร.บ. 

การประกอบกิจการโทรคมนาคม รวมทัง้กําหนดกฎระเบียบท่ีออกภายใต้ พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์

สาธารณะ ท่ีผ่านมา กสทช. ได้ออกประกาศและกฎระเบียบต่าง ๆ หลายฉบบั รวมถึงกฎระเบียบเก่ียวกับการใช้และเช่ือมต่อ

โครงข่ายโทรคมนาคมและเง่ือนไขในการออกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ทัง้นี ้กสทช. ได้ออกใบอนุญาตประกอบ

กิจการโทรคมนาคมหลายประเภทให้แก่ผู้ประกอบการแล้วหลายราย 

(ค) กสทช. 

พ.ร.บ. องค์กรจดัสรรคล่ืนความถ่ี พ.ศ. 2553 กําหนดให้ กสทช. มีอํานาจหน้าท่ีกํากบัดแูลการประกอบกิจการโทรคมนาคม ซึง่สรุป

สาระสําคญัโดยสงัเขปได้ ดงันี ้

- จดัทําแผนแม่บทการบริหารคล่ืนความถ่ี ตารางกําหนดคล่ืนความถ่ีแห่งชาติ แผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม แผนความถ่ีวิทย ุ

และแผนเลขหมายโทรคมนาคม 

- กําหนดการจดัสรรคล่ืนความถ่ีท่ีใช้ในกิจการโทรคมนาคม 

- พิจารณาอนญุาตและกํากบัดแูลการใช้คล่ืนความถ่ีและเคร่ืองวทิยคุมนาคมในการประกอบกิจการโทรคมนาคม 

- พิจารณาอนุญาตและกํากับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคม และกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการอนุญาต 

เง่ือนไข และคา่ธรรมเนียมการอนญุาต 

- พิจารณาอนญุาตและกํากบัดแูลการใช้เลขหมายโทรคมนาคม และกําหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกบัการอนญุาต เง่ือนไข 

และคา่ธรรมเนียมการอนญุาต 

- กําหนดมาตรฐานและลกัษณะพงึประสงค์ด้านเทคนิคของกิจการโทรคมนาคม 

- กําหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการในการใช้และเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม และกําหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการในการกําหนด

อตัราคา่ใช้หรือคา่เช่ือมตอ่โครงข่ายโทรคมนาคม 

- กําหนดโครงสร้างอตัราคา่ธรรมเนียมและโครงสร้างอตัราคา่บริการในกิจการโทรคมนาคม  

- กําหนดมาตรการให้มีการกระจายบริการด้านโทรคมนาคมให้ทัว่ถงึและเทา่เทียมกนั 

- กําหนดมาตรการเพ่ือป้องกนัมิให้มีการผกูขาดหรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขนัในกิจการโทรคมนาคม  

- คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนท่ีเก่ียวข้องกบักิจการโทรคมนาคม ฯลฯ 
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(ง) ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 

(1) ผู้ประกอบการเดมิ 

แม้ พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม จะกําหนดให้ผู้ประสงค์จะประกอบกิจการโทรคมนาคมต้องได้รับใบอนุญาตจาก 

กสทช. แต่ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมตามมาตรา 80 แห่ง พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม สามารถประกอบกิจการ

โทรคมนาคมตอ่ไปได้โดยไม่ต้องขอรับใบอนญุาต 

มาตรา 80 แห่ง พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม กําหนดให้บุคคลท่ีเป็นคู่สัญญากับทีโอทีหรือ กสท ซึ่งให้บริการ

โทรคมนาคมอยู่ก่อนวนัท่ี พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม มีผลใช้บงัคบั ยงัคงมีสิทธิประกอบกิจการโทรคมนาคมตาม

ขอบเขตและสิทธิท่ีมีอยู่เดมิตามสญัญาจนกวา่การอนญุาตหรือสญัญาดงักล่าวจะสิน้สุดลง ดงันัน้ บริษัทในฐานะคู่สญัญาร่วมการ

งานจงึมีสิทธิในการประกอบกิจการโทรคมนาคมตามสญัญาร่วมการงานได้โดยไม่ต้องได้รับใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 

ทัง้นี ้จนกวา่สญัญาร่วมการงานจะสิน้สดุลง  

(2) ผู้ประกอบการใหม่ 

ภายใต้ พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม บุคคลใดท่ีประสงค์จะประกอบกิจการโทรคมนาคมนอกเหนือจากการให้บริการ

โทรคมนาคมท่ีมีอยู่เดมิตามมาตรา 80 แหง่ พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม จะต้องขอรับใบอนญุาตจาก กสทช. 

พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม กําหนดให้มีใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 3 แบบ ดงันี ้

- ใบอนญุาตแบบท่ีหนึง่ ได้แก่ ใบอนญุาตสําหรับผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมท่ีประสงค์จะประกอบกิจการโทรคมนาคม แต่ไม่

มีโครงข่ายเป็นของตนเอง และเป็นกิจการท่ี กสทช. เห็นว่ามีลกัษณะสมควรให้มีการบริการได้โดยเสรี โดย กสทช. จะออก

ใบอนญุาตให้ผู้ขอรับใบอนญุาตทกุรายท่ีมีคณุสมบตัคิรบถ้วน 

- ใบอนญุาตแบบท่ีสอง ได้แก่ ใบอนญุาตสําหรับผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมท่ีประสงค์จะให้บริการด้านโทรคมนาคมจํากัด

เฉพาะกลุ่มบคุคล หรือเป็นการประกอบกิจการโทรคมนาคมท่ีไม่มีผลกระทบโดยนยัสําคญัต่อการแข่งขนัโดยเสรีและเป็นธรรม

หรือตอ่ประโยชน์สาธารณะและผู้บริโภค โดย กสทช. จะออกใบอนญุาตให้กบัผู้ขอรับใบอนญุาตหากผู้ขอรับใบอนญุาตนัน้ได้

ปฏิบตัถิกูต้องครบถ้วนตามหลกัเกณฑ์ท่ี กสทช. กําหนด และ 

- ใบอนุญาตแบบท่ีสาม ได้แก่ ใบอนุญาตสําหรับผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมท่ีมีโครงข่ายเป็นของตนเองและเป็นกิจการ

โทรคมนาคมท่ีมีวตัถุประสงค์ในการให้บริการแก่บุคคลทั่วไปจํานวนมาก หรือเป็นการให้บริการท่ีอาจมีผลกระทบโดยนัย

สําคญัต่อการแข่งขนัโดยเสรีและเป็นธรรม หรืออาจกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ หรือมีเหตุจําเป็นต่อการคุ้มครองผู้บริโภค

เป็นพิเศษ กสทช. มีดลุพินิจในการพิจารณาออกใบอนญุาตให้กบัผู้ขอรับใบอนญุาต 

ปัจจบุนั บริษัทย่อยของบริษัท (กล่าวคือ ดีแทค ไตรเน็ต ) ได้รับใบอนญุาตท่ีสําคญัจาก กสทช. กล่าวคือ (ก) ใบอนญุาตแบบท่ีสาม

ในการให้บริการโทรศพัท์ระหวา่งประเทศ (ข) ใบอนญุาตแบบท่ีหนึง่ในการให้บริการอินเทอร์เน็ต และล่าสุดเม่ือเดือนธันวาคม 2555 

ได้รับ (ค) ใบอนุญาตแบบท่ีสามเพ่ิมเติมซึ่งเป็นใบอนุญาตสําหรับใช้คล่ืนความถ่ีสําหรับกิจการโทรคมนาคมเคล่ือนท่ีสากล 

(International Mobile Telecommunication - IMT) ย่าน 2.1 กิกะเฮิร์ตซ์ เพ่ือใช้ประกอบกิจการให้บริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ี  

เม่ือเดือนธันวาคม 2555 กสทช. ได้มีประกาศ กสทช. เร่ือง ค่าธรรมเนียมใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคม กําหนดให้ผู้ รับ

ใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมทกุแบบ (ไม่รวมผู้ รับสมัปทาน เช่น บริษัท) มีหน้าท่ีต้องชําระค่าธรรมเนียมใบอนญุาตตาม

อตัราขัน้บนัไดท่ี กสทช. กําหนด ในอตัราท่ีเท่ากนั โดยมีอตัราสงูสุดท่ีร้อยละ 1.5 ของรายได้จากการประกอบกิจการโทรคมนาคม

ตามใบอนญุาต โดยบริษัทย่อยของบริษัทท่ีได้รับใบอนญุาตมีหน้าท่ีต้องชําระคา่ธรรมเนียมใบอนญุาตตามประกาศนี ้

(จ) การจัดสรรคล่ืนความถ่ี 

เดิมกรมไปรษณีย์โทรเลขเป็นหน่วยงานของรัฐท่ีมีอํานาจในการจัดสรรและบริหารคล่ืนความถ่ี ต่อมาเม่ือมีการประกาศใช้ พ.ร.บ. 

องค์กรจดัสรรคล่ืนความถ่ี พ.ศ. 2543 กสทช. เป็นผู้ มีอํานาจในการจดัสรรและบริหารคล่ืนความถ่ีโทรคมนาคมแตผู่้ เดียว 
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เม่ือวนัท่ี 3 เมษายน 2555 กสทช. ได้ออกประกาศ กสทช. เร่ือง แผนแม่บทการบริหารคล่ืนความถ่ี (พ.ศ. 2555) แผนแม่บทกิจการ

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

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

อนญุาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีสําหรับกิจการโทรคมนาคมเคล่ือนท่ีสากล (International Mobile Telecommunication - IMT) ย่าน 2.1 

GHz พ.ศ. 2555 และได้จดัการประมลูคล่ืนความถ่ีตามประกาศนีข้ึน้ในเดือน ตลุาคม 2555 ซึง่ในเดือนธันวาคม 2555 ดีแทค ไตร

เน็ต ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ ชนะการประมูลคล่ืนความถ่ีก็ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีสําหรับกิจการโทรคมนาคมเคล่ือนท่ีสากล 

(International Mobile Telecommunication - IMT) ย่าน 2.1 กิกะเฮิร์ตซ์ เพ่ือใช้สําหรับการประกอบกิจการให้บริการ

โทรศพัท์เคล่ือนท่ีตอ่ไป 

เม่ือวนัท่ี 17 กรกฏาคม 2557 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (“คสช.”) ได้มีคําสั่ง คสช. ฉบบัท่ี 94/2557 เร่ือง การระงับการ

ดําเนินการตามกฎหมายวา่ด้วยองค์กรจดัสรรคล่ืนความถ่ีและกํากบัการประกอบกิจการวทิยกุระจายเสียง วิทยุโทรทศัน์ และกิจการ

โทรคมนาคม โดยมีสาระสําคญักําหนดให้ กสทช. ชะลอการดําเนินการเก่ียวกับการประมลูคล่ืนความถ่ี เพ่ือกิจการโทรคมนาคม

ออกไปเป็นระยะเวลาหนึ่งปี นับตัง้แต่วนัท่ีมีคําสั่งนี ้และให้ กสทช. ดําเนินการให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายออกกฎ ระเบียบ 

ประกาศ หรือคําสัง่ท่ีเก่ียวข้อง หรือแก้ไขปรับปรุง หรือยกเลิกกฎ ระเบียบ ประกาศ หรือคําสัง่ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือรองรับการดําเนินการ

ให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้ (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในข้อ 3.1.2 – ความเส่ียงจาก

การเปล่ียนแปลงทางกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายของรัฐ หรือหน่วยงานกํากบัดแูลท่ีเก่ียวกบักิจการโทรคมนาคม) 

(ฉ) การกําหนดอัตราค่าบริการและการควบคุมราคา 

กสทช. มีอํานาจหน้าท่ีในการกําหนดโครงสร้างอตัราคา่ธรรมเนียมและโครงสร้างอตัราคา่บริการในกิจการโทรคมนาคม รวมถึงอตัรา

คา่ใช้และเช่ือมตอ่โครงข่ายโทรคมนาคม โดยคํานงึถงึประโยชน์สาธารณะเป็นสําคญั 

สําหรับโครงสร้างอตัราคา่ธรรมเนียมและโครงสร้างอตัราคา่บริการในกิจการโทรคมนาคม เม่ือวนัท่ี 28 กนัยายน 2549 กทช. ได้ออก

ประกาศ กทช. เร่ือง อัตราขัน้สูงของค่าบริการและการเรียกเก็บเงินค่าบริการล่วงหน้าในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2549 โดยผู้

ให้บริการโทรคมนาคม (รวมถึงบริษัท) ไม่มีสิทธิเรียกเก็บค่าบริการโทรคมนาคมนอกเหนือหรือเกินกว่าอัตราขัน้สูง เม่ือวนัท่ี 28 

มีนาคม 2555 กสทช. ได้ออกประกาศ กสทช. เร่ือง อตัราขัน้สูงของค่าบริการโทรคมนาคมสําหรับบริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ีประเภท

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

ห้ามมิให้บริษัท ซึง่ กสทช. ถือเป็น “ผู้ มีอํานาจเหนือตลาดอย่างมีนยัสําคญั” เรียกเก็บคา่บริการประเภทเสียงจากผู้ ใช้บริการเกินกว่า 

99 สตางค์ต่อนาที ซึง่บริษัทไม่เห็นชอบด้วยประกาศดงักล่าวของ กสทช. ท่ีใช้บงัคบักบัผู้ ให้บริการเพียงบางราย จึงได้โต้แย้งเหตุ

ดงักล่าวตอ่ศาล ขณะนี ้คดีอยู่ระหวา่งการพิจารณาของศาล 

นอกจากนี ้กสทช. ได้กําหนดให้ผู้ รับใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมโดยใช้คล่ืนความถ่ีย่าน 2.1 กิกะเฮิร์ตซ์ ซึง่รวมถึงบริษัท

ย่อย (กล่าวคือ ดีแทค ไตรเน็ต) ต้องลดอตัราค่าบริการลงโดยเฉล่ียไม่น้อยกว่าร้อยละสิบห้าของอัตราค่าบริการเฉล่ียของบริการ

ประเภทเสียง (Voice) และบริการท่ีไม่ใช่ประเภทเสียง (Non-voice) ท่ีมีการให้บริการอยู่ในตลาด ณ วนัท่ีได้รับใบอนญุาต ซึง่บริษัท

เห็นว่าเง่ือนไขเร่ืองการลดอัตราค่าบริการดงักล่าวยงัมีความไม่ชัดเจน ซึง่ ดีแทค ไตรเน็ต และผู้ รับใบอนุญาตรายอ่ืนจะต้องร่วม

หารือกบั กสทช. เพ่ือทราบความชดัเจนตอ่ไป (โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในข้อ 3.1.2 (ซ) – การกําหนดอตัราค่าบริการขัน้

สงูโดย กสทช.) 

(ช) ข้อกําหนดเก่ียวกับการใช้และเช่ือมต่อโครงข่าย (Access and Interconnection) 

พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม กําหนดให้การเรียกเก็บค่าตอบแทนการใช้หรือเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมต้องเป็นไป

อย่างสมเหตสุมผลและเป็นธรรมต่อผู้ รับใบอนญุาตท่ีมีโครงข่ายโทรคมนาคมและผู้ ขอใช้หรือเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม และ

ต้องให้เทา่เทียมกนัในระหวา่งผู้ขอใช้หรือเช่ือมตอ่โครงข่ายโทรคมนาคมทกุราย ปัจจุบนั กสทช. อยู่ระหว่างการจดัทํามาตรฐานการ

คํานวณอตัราคา่ตอบแทนการเช่ือมตอ่โครงข่ายโทรคมนาคม ซึง่หากมาตรฐานการคํานวณดงักล่าวมีผลใช้บงัคบั อาจส่งผลกระทบ

ตอ่อตัราคา่ตอบแทนการเช่ือมตอ่โครงข่ายโทรคมนาคมท่ีบริษัทเรียกเก็บจากผู้ประกอบการรายอ่ืนในปัจจบุนั 
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นอกจากนี ้พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม ยงักําหนดให้ผู้ รับใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมท่ีมีโครงข่ายต้อง

ยินยอมให้ผู้ รับใบอนญุาตรายอ่ืนใช้หรือเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมของตน ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ี กสทช. กําหนด แม้ใน

กรณีท่ีผู้ รับใบอนุญาตรายอ่ืนนัน้ยังมิได้ตกลงชําระค่าใช้หรือเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมดงักล่าว การปฏิเสธไม่ให้ใช้โครงข่าย

สามารถทําได้ก็ต่อเม่ือพิสูจน์ได้ว่าโครงข่ายท่ีตนมีอยู่ไม่เพียงพอแก่การให้ผู้ รับใบอนุญาตรายอ่ืนใช้โครงข่ายได้ หรือการให้ใช้

โครงข่ายดงักล่าวอาจเป็นผลให้เกิดปัญหาด้านเทคนิคท่ีก่อให้เกิดการรบกวนหรือเป็นเหตขุดัขวางการโทรคมนาคมได้ หรือกรณีอ่ืนท่ี 

กสทช. ประกาศกําหนด 

และเม่ือ กทช. ออกประกาศวา่ด้วยการใช้และเช่ือมตอ่โครงข่ายโทรคมนาคม มีผลทําให้ทัง้ทีโอทีและ บริษัทมีหน้าท่ีต้องปฏิบตัิตาม

ประกาศดงักล่าว โดยบริษัทเหน็วา่อตัราค่าเช่ือมโยงโครงข่าย (Access Charge) ของทีโอทีตามข้อตกลงเช่ือมโยงโครงข่ายท่ีจดัทํา

ขึน้ภายใต้กฎหมายเดมิไม่สอดคล้องกบั พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม และประกาศว่าด้วยการใช้และเช่ือมต่อโครงข่าย

โทรคมนาคมอีกตอ่ไป (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในข้อ 3.1.2 (ง) – ความไม่แน่นอนในเร่ืองข้อพิพาทเก่ียวกบัการชําระค่า

เช่ือมโยงโครงข่ายโทรคมนาคม) 

เม่ือวนัท่ี 12 มีนาคม 2556 กสทช. ได้มีคําสัง่ท่ี 34/2556 กําหนดให้ผู้ ได้รับใบอนญุาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีย่าน 2.1 กิกะเฮิร์ตซ์ ทกุราย 

ซึง่รวมถึง ดีแทค ไตรเน็ต ให้ใช้อัตราค่าตอบแทนการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมเป็นการชั่วคราว ในอัตรานาทีละ 0.45 บาท 

(Call Termination และ Call Origination) และ 0.06 บาท (Call Transit) 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 18 มิถุนายน 2556 กสทช. ได้มีหนงัสือแจ้งมายงับริษัท เพ่ือขอความร่วมมือให้บริษัทดําเนินการตามมติท่ีประชุม

คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม ครัง้ท่ี 22/2556 เม่ือวนัท่ี 10 มิถุนายน 2556 โดยใช้อตัราค่าเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม หรือ

แก้ไขสัญญาการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมในส่วนของอัตราค่าตอบแทนการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมให้เป็นอัตรา

เดียวกัน ทัง้บริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ีและบริการโทรศัพท์ประจําท่ี ในอัตรานาทีละ 0.45 บาท (Call Termination และ Call 

Origination) และ 0.06 บาท (Call Transit) เช่นกนั 

นอกจากนี ้กสทช. ก็มีแนวนโยบายท่ีจะทบทวนอัตราค่าเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมสําหรับผู้ ประกอบการรายต่าง ๆ ใน

อุตสาหกรรม จึงมีความเป็นไปได้ว่าอตัราค่าเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมของบริษัทจะลดลง ซึง่การลดลงของอตัราคา่เช่ือมต่อ

โครงข่ายโทรคมนาคมอาจส่งผลกระทบต่อรายได้จากการประกอบธุรกิจ กําไร และผลการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยได้ 

(โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเตมิในข้อ 3.1.2 (ฌ) – ความเส่ียงจากการลดอตัราคา่ตอบแทนการเช่ือมตอ่โครงข่ายโทรคมนาคม) 

ในปี 2556 กสทช. ได้ออกประกาศ กสทช. เร่ือง การใช้และเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. 2556 มาใช้บงัคบัแทนประกาศ 

กทช. วา่ด้วยการใช้และเช่ือมตอ่โครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. 2549 ทัง้นีเ้พ่ือให้สอดคล้องกบัสภาวการณ์ในปัจจบุนัมากขึน้ อย่างไรก็

ตาม กฎเกณฑ์ดงักล่าวมิได้เปล่ียนแปลงหน้าท่ีของผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมแต่อย่างใด ผู้ประกอบการซึง่หมายรวมถึงบริษัท

ยงัคงมีหน้าท่ีให้ผู้ประกอบการรายอ่ืนเช่ือมตอ่โครงข่ายโทรคมนาคมของตนนอกจากนี ้กสทช. ยงัได้ประกาศใช้กฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง

ในเร่ืองนีอี้กคือ ประกาศ เร่ือง การใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ีภายในประเทศ พ.ศ. 2556 และ ประกาศ เร่ืองการใช้

โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมร่วมกันสําหรับโครงข่ายโทรศัพท์เคล่ือนท่ี พ.ศ. 2556 ซึ่งบริษัทและ ดีแทค ไตรเน็ต และ

ผู้ประกอบการรายอ่ืน ๆ จะมีหน้าท่ีต้องให้ผู้ประกอบการต่าง ๆ เข้าถึงโครงข่ายโทรคมนาคมท่ีตนนําออกให้บริการตามท่ีกําหนดไว้

ในประกาศดงักล่าว โดยคู่กรณีสามารถเจรจาตกลงเง่ือนไขของสญัญาได้โดยอิสระและหากมีข้อพิพาทในเร่ืองอตัราค่าตอบแทน 

กสทช.จะกําหนดอตัราค่าตอบแทนโดยคํานวณจากต้นทนุท่ีเกิดขึน้จริงโดยวิธีการจดัสรรต้นทนุทัง้หมด (Fully Distributed Cost) 

รวมถงึราคาค้าปลีกด้วยในกรณีทีเป็นเร่ืองการขอใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรคมนาคม 

นอกจากประกาศทัง้สองฉบบัแล้ว กสทช. ยงัได้ประกาศใช้ ประกาศ กสทช. เร่ือง บริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ีแบบโครงข่ายเสมือน พ.ศ. 

2556 โดยกําหนดว่าผู้ ท่ีประสงค์จะขายส่งบริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ีจะต้องได้รับใบอนุญาตจาก กสทช. ดงันัน้ อาจเป็นไปได้ว่า

กฎเกณฑ์ตา่ง ๆ จะทําให้การแข่งขนัในธุรกิจเพิ่มสงูขึน้ (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในข้อ 3.1.2 (ก) –ยงัมีความไม่ชดัเจนใน

การกํากบัดแูลและการบงัคบัใช้กฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องกบักิจการโทรคมนาคม) 
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(ซ) กฎเกณฑ์เก่ียวกับการใช้เลขหมายโทรคมนาคม 

กทช. ได้ประกาศใช้บงัคบัประกาศ กทช. เร่ือง หลกัเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. 2551 ภายใต้ 

ประกาศดงักล่าว เฉพาะผู้ รับใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสาม (รวมถึงบริษัท (ในฐานะผู้ รับสมัปทานจาก กสท) 

และ ดีแทค ไตรเน็ต) มีสิทธิขอรับการอนญุาตและการจดัสรรเลขหมายโทรคมนาคมจาก กสทช. และมีหน้าท่ีต้องชําระค่าธรรมเนียม

เลขหมายโทรคมนาคมในอตัรา 2 บาทตอ่เลขหมายตอ่เดือน 

นอกจากนี ้ประกาศดงักล่าว ยังได้กําหนดให้ผู้ ให้บริการโทรคมนาคมในลักษณะท่ีเรียกเก็บเงินล่วงหน้า (Prepaid) มีหน้าท่ีต้อง

จดัเก็บข้อมลูและรายละเอียดเก่ียวกบัผู้ ใช้บริการ โดยมีรายละเอียดตามท่ีประกาศกําหนด 

(ฌ) พันธะในการให้บริการโทรคมนาคมพืน้ฐานโดยท่ัวถงึ (Universal Service Obligations) 

พ.ร.บ. องค์กรจดัสรรคล่ืนความถ่ีและกํากบัการประกอบกิจการวทิยกุระจายเสียง วทิยโุทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 

ซึ่งมีผลใช้บงัคับเม่ือวนัท่ี 20 ธันวาคม 2553 ได้กําหนดหน้าท่ีให้ กสทช. กําหนดมาตรการให้มีการกระจายบริการโทรคมนาคม

พืน้ฐานโดยทัว่ถงึและบริการเพ่ือสงัคม (USO) ซึง่เม่ือเดือนพฤษภาคม 2555 กสทช. ได้ออกประกาศ กสทช. เร่ือง แผนการจดัให้มี

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

ใบอนญุาตทกุราย (แต่ไม่รวมผู้ รับสมัปทาน เช่น บริษัท) ต้องจดัสรรเงินรายได้ภายหลงัหกัค่าใช้จ่ายบางประเภทให้แก่กองทนุวิจยั

และพฒันากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมเพ่ือประโยชน์สาธารณะในอตัราร้อยละ 3.75 ตอ่ปี 

ดีแทค ไตรเน็ต ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสามจาก กทช. เม่ือเดือนกุมภาพันธ์ 2550 และได้เร่ิม

ประกอบการแล้วตัง้แต่วนัท่ี 4 ธันวาคม 2550 ดีแทค ไตรเน็ต ได้ชําระค่า USO ให้แก่ กสทช. ในอตัราร้อยละ 4 ต่อปี ซึง่เป็นอตัรา

เดิมมาโดยตลอด อย่างไรก็ดีตามประกาศ กสทช. ฉบบัใหม่ ได้ขยายหน้าท่ีในการชําระค่า USO ให้ครอบคลุมถึงผู้ รับใบอนญุาต

ประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีหนึ่งซึง่บริษัทย่อยอ่ืนของบริษัทก็อาจต้องมีภาระต้องชําระค่า USO ให้แก่ กสทช. ในอตัราร้อย

ละ 3.75 ต่อปีเช่นกันหากรายได้ของบริษัทย่อยดงักล่าวนัน้ถึงเกณฑ์ท่ี กสทช. กําหนด อย่างไรก็ตาม รายได้รวมของบริษัทย่อย

ดงักล่าวนัน้คดิเป็นจํานวนน้อยมากเม่ือเทียบกบัรายได้ของบริษัท 

(ญ) ข้อจํากัดการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นต่างด้าวและการห้ามการกระทําท่ีมีลักษณะเป็นการครอบงํากิจการโดยคนต่าง
ด้าว 

ข้อจํากดัการถือหุ้นของคนต่างด้าวท่ีกําหนดโดยบทบญัญัติแห่งกฎหมายและสญัญาแต่ละฉบบัจะแตกต่างกนั การฝ่าฝืนข้อจํากดั

การถือหุ้นของคนต่างด้าวตามท่ีกําหนดโดยกฎหมายหรือสญัญาดงักล่าวอาจทําให้มีการยกเลิกใบอนญุาตท่ีบริษัทและบริษัทย่อย

ได้รับ หรือบอกเลิกสญัญาท่ีบริษัทเป็นคูส่ญัญา และ/หรืออาจเป็นผลให้บริษัทและบริษัทย่อยไม่สามารถประกอบกิจการได้อีกตอ่ไป 

ข้อจํากัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวและข้อห้ามการกระทําท่ีมีลักษณะเป็นการครอบงํากิจการโดยคนต่างด้าวดังกล่าวข้างต้นนี ้

ก่อให้เกิดความเส่ียงอย่างมีนัยสําคญัต่อบริษัท (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในข้อ 3.1.2 (ฉ) – ความเส่ียงจากความไม่

ชดัเจนของการใช้บงัคบักฎหมายท่ีเก่ียวกับการถือหุ้นของนกัลงทนุต่างด้าว และข้อ 3.1.2 (ช) ความเส่ียงจากความไม่ชดัเจนของ

การใช้บงัคบักฎหมายท่ีเก่ียวกบัการครอบงํากิจการโดยคนต่างด้าว) 

(ฎ) การให้ความเห็นชอบสัญญาหรือข้อตกลงระหว่างบริษัทกับรัฐบาลต่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศ หรือ
บุคคลท่ีอยู่ในต่างประเทศ  

มาตรา 54 แหง่ พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม ได้บญัญตัใิห้สญัญาหรือความตกลงใด ๆ เก่ียวกบัการประกอบกิจการและ

การให้บริการโทรคมนาคมตามท่ี กสทช. ประกาศกําหนดระหว่างผู้ รับใบอนญุาตและรัฐบาลต่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศ 

หรือบุคคลหรือนิติบุคคลท่ีอยู่ในต่างประเทศ รวมทัง้การแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือยกเลิกสัญญาหรือความตกลงดงักล่าวต้องได้รับ

ความเหน็ชอบจาก กสทช. ก่อน ทัง้นี ้เว้นแตเ่ป็นการจดัซือ้จดัจ้างตามปกต ิ

กทช. ได้ออกประกาศ กทช. เร่ือง การขอความเห็นชอบสญัญาอนัเก่ียวเน่ืองกบัการประกอบกิจการโทรคมนาคมท่ีทํากับรัฐบาล

ตา่งประเทศ องค์การระหว่างประเทศ หรือบุคคลท่ีอยู่ในต่างประเทศ พ.ศ. 2549 (“ประกาศว่าด้วยสัญญาต่างประเทศ”) เพ่ือใช้

เป็นกฎเกณฑ์ในการกํากบัดแูลสัญญาประเภทนี ้โดยประกาศดงักล่าวกําหนดให้ผู้ รับใบอนุญาตต้องส่งสําเนาสญัญาท่ีจะทํากับ
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ต่างประเทศให้ กสทช. เพ่ือขอความเห็นชอบก่อนการทําสญัญาดงักล่าว ทัง้นี ้ เว้นแต่สญัญาท่ีเก่ียวกบัการจดัซือ้จดัจ้างตามปกติ

หรือสญัญาท่ี กสทช. ประกาศยกเว้นไว้ นอกจากนี ้กสทช. ยงัมีอํานาจสัง่ให้ผู้ รับใบอนญุาตดําเนินการแก้ไขหรือยกเลิกสญัญาใด ๆ 

ท่ีทํากบัตา่งประเทศท่ีมีลกัษณะหรือเง่ือนไขท่ีขดัหรือแย้งกบักฎหมาย หรืออาจก่อให้เกิดการผูกขาด หรือจํากดัการแข่งขนัอย่างไม่

เป็นธรรมตอ่ผู้ ใช้บริการ ดงันัน้ อํานาจการเข้าทําสญัญาของบริษัทอาจถกูจํากดัโดยกฎเกณฑ์ดงักล่าว  

(ฏ) การคุ้มครองผู้บริโภค 

กสทช. ได้กําหนดหลกัเกณฑ์ ตลอดจนมาตรการและวธีิการเก่ียวกบัการคุ้มครองผู้บริโภค กระบวนการรับเร่ืองร้องเรียนจากผู้บริโภค 

และการคุ้มครองสิทธิในความเป็นส่วนตวัและเสรีภาพของบคุคลในการส่ือสารถงึกนัโดยทางโทรคมนาคม ดงันี ้

(1) มาตรฐานของสญัญาให้บริการโทรคมนาคม 

สญัญาให้บริการโทรคมนาคมซึง่ผู้ ให้บริการจะนําไปใช้กบัผู้ ใช้บริการจะต้องเป็นสญัญาท่ีได้รับความเห็นชอบจาก กสทช. ก่อน โดย

อย่างน้อยจะต้องมีข้อกําหนดเก่ียวกับหน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้ ให้บริการและผู้ ใช้บริการ ค่าใช้จ่ายในการให้บริการ 

มาตรฐานในการให้บริการ โดยข้อสัญญาจะต้องอยู่บนพืน้ฐานท่ีเป็นธรรมและมีความชดัเจน ซึง่จะต้องเป็นไปตามประกาศ กทช. 

เร่ือง มาตรฐานของสญัญาให้บริการโทรคมนาคม ซึง่มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัท่ี 25 กนัยายน 2549 

(2) การร้องเรียน 

ผู้ ใช้บริการหรือผู้ ท่ีได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการให้บริการโทรคมนาคมของผู้ ให้บริการ ซึง่เป็นผู้ 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 วนันบัถดัจากวนัท่ีการเจรจาตกลงเสร็จสิน้เพ่ือพิจารณาและหาข้อยุติในลําดบัต่อไป โดยกระบวนการ

รับเร่ืองร้องเรียนและพิจารณาเร่ืองร้องเรียนเป็นไปตามประกาศ กทช. เร่ือง กระบวนการรับเร่ืองร้องเรียนและพิจารณาเร่ืองร้องเรียน

ของผู้ใช้บริการ ซึง่ประกาศไว้เม่ือวนัท่ี 27 กรกฎาคม 2549  

(3) ข้อมลูส่วนบคุคล 

ผู้ ให้บริการซึ่งเป็นผู้ รับใบอนุญาตตาม พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม มีหน้าท่ีต้องจัดให้มีมาตรการป้องกนัและรักษา

ความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบท่ีเหมาะสม ตลอดจนจัดทําหลักเกณฑ์การคุ้มครองสิทธิของผู้ ใช้บริการ

เก่ียวกับข้อมลูส่วนบุคคล สิทธิในความเป็นส่วนตวั และเสรีภาพในการส่ือสารของผู้ ใช้บริการ ให้สอดคล้องกบักฎเกณฑ์ท่ี กสทช. 

ประกาศกําหนด โดยต้องส่งหลกัเกณฑ์ดงักล่าวให้ กสทช. เหน็ชอบและจดัให้ผู้ ใช้บริการรับทราบ รวมถงึจดัให้มีการเผยแพร่เป็นการ

ทัว่ไป ทัง้นี ้การดําเนินการท่ีเก่ียวกบัข้อมลูส่วนบคุคลนีจ้ะต้องเป็นไปตามประกาศ กทช. เร่ือง มาตรการคุ้มครองสิทธิของผู้ ใช้บริการ

โทรคมนาคมเก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการความเป็นส่วนตวั และเสรีภาพในการส่ือสารถึงกันโดยทางโทรคมนาคม ซึ่ง

ประกาศไว้เม่ือวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2549 

(4) การเรียกเก็บคา่บริการล่วงหน้า 

กสทช. ได้มีมติลงวันท่ี 29 มกราคม 2556 เห็นชอบกําหนดแนวปฏิบัติกรณีการให้บริการโทรคมนาคมในลักษณะท่ีเรียกเก็บ

คา่บริการเป็นการล่วงหน้าจะต้องไม่มีข้อกําหนดอนัมีลกัษณะเป็นการบงัคบัให้ผู้ ใช้บริการต้องใช้บริการภายในระยะเวลาท่ีกําหนด

ตามข้อ 11 ของประกาศ กทช. เร่ืองมาตรฐานของสญัญาให้บริการโทรคมนาคม พ.ศ. 2549 โดยกําหนดหลกัเกณฑ์ว่าในการเติม

เงินทกุมลูค่า ผู้ ใช้บริการจะต้องได้รับระยะเวลาใช้งานเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วนั โดยระยะเวลาการสะสมวนัจะต้องไม่น้อย

กวา่ 365 วนั ทัง้นี ้ต้องไม่เกินระยะเวลาอายสุมัปทานท่ียงัคงเหลืออยู ่และเม่ือสญัญาเลิกกนั ในกรณีท่ีผู้ ให้บริการมีเงินค้างชําระแก่

ผู้ ใช้บริการ ผู้ ให้บริการจะต้องคืนเงินนัน้ให้แก่ผู้ ใช้บริการ 
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(5) การจดัเก็บข้อมลูและรายละเอียดเก่ียวกบัผู้ ใช้บริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ีประเภทเรียกเก็บเงินล่วงหน้า 

กสทช. ได้มีมติลงวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2554 ยืนตามคําสั่งเลขาธิการ กทช. ให้บริษัทและผู้ประกอบการอ่ืน ๆ จัดเก็บข้อมลูและ

รายละเอียดเก่ียวกบัผู้ ใช้บริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ีประเภทเรียกเก็บคา่บริการล่วงหน้า (Prepaid) ให้ครบถ้วนตามข้อ 38 และข้อ 96 

ของประกาศ กทช. เร่ืองหลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. 2551 และต่อมามีคําสั่งลงวันท่ี 30 

พฤษภาคม 2555 กําหนดค่าปรับทางปกครองแก่บริษัทเป็นจํานวนเงินวนัละ 80,000 บาท เน่ืองจากเห็นว่าบริษัทยงัเก็บข้อมลูและ

รายละเอียดเก่ียวกับผู้ ใช้บริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ีประเภทเรียกเก็บค่าบริการล่วงหน้า (Prepaid) ยังไม่ครบถ้วนตามท่ี กสทช. 

กําหนด ปัจจบุนั บริษัทพยายามเก็บข้อมลูและรายละเอียดเก่ียวกบัผู้ ใช้บริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ีประเภทเรียกเก็บค่าบริการล่วงหน้า 

(Prepaid) ให้ได้ครบถ้วนท่ีสุดตามข้อ 38 และข้อ 96 ของประกาศ กทช. เร่ืองหลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมาย

โทรคมนาคม พ.ศ. 2551 เพ่ือให้ กสทช. ยุติค่าปรับทางปกครองแก่บริษัท ในขณะเดียวกนั บริษัทได้โต้แย้งคําสั่ง กสทช. ต่อศาล

ปกครองเน่ืองจากไม่เหน็ด้วยกบัคําสัง่ดงักล่าวในหลายประการ 

(ฐ) สัญญาร่วมการงาน 

พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม กําหนดให้บุคคลใดท่ีประสงค์จะประกอบกิจการโทรคมนาคมต้องขอรับใบอนุญาตจาก 

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

มาตรา 80 แหง่ พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม กําหนดให้ผู้ ได้รับใบอนญุาต สมัปทาน หรือสญัญาจาก กสท หรือ    ทีโอที

ในการประกอบกิจการโทรคมนาคมอยู่ก่อนวนัท่ี พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม มีผลใช้บงัคบั ยงัคงมีสิทธิประกอบกิจการ

โทรคมนาคมตามขอบเขตและสิทธิท่ีมีอยู่เดิมตามท่ีได้รับอนญุาต สัมปทาน หรือสญัญานัน้ต่อไป จนกว่าการอนุญาต สมัปทาน 

หรือสญัญาดงักล่าวจะสิน้สดุลง  

และมาตรา 80 แห่ง พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและกํากบัการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทศัน์ และกิจการ

โทรคมนาคม พ.ศ. 2553 กําหนดให้ กสทช. ตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของการอนญุาต สัมปทาน หรือสญัญานัน้ ซึ่ง

ปัจจบุนั กสทช. ยงัมิได้ออกหลกัเกณฑ์ใด ๆ ในเร่ืองดงักล่าว  

(โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในข้อ 3.1.2 (ค) – ผลของกฎหมายของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาร่วมการงาน และ

กระบวนการออกใบอนญุาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีย่าน 2.1 กิกะเฮิร์ตซ์ ยงัไม่มีความชดัเจน) 

(ฑ) การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตจากบริการโทรคมนาคม 

เม่ือวนัท่ี 11 กมุภาพนัธ์ 2546 คณะรัฐมนตรีได้มีมตเิหน็ชอบให้ผู้ประกอบกิจการโทรศพัท์เคล่ือนท่ีหรือวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่าร์

มีสิทธินําคา่ภาษีสรรพสามิตท่ีผู้ประกอบกิจการได้ชําระแล้วตลอดทัง้ปี (ไม่รวมดอกเบีย้ ค่าปรับ หรือเงินเพ่ิมใด ๆ) มาหกัออกจาก

จํานวนเงินผลประโยชน์ตอบแทนท่ีผู้ประกอบกิจการต้องนําส่งแก่ กสท หรือทีโอทีตามสัญญาร่วมการงาน ซึ่งต่อมาบริษัทได้รับ

หนงัสือจาก กสท ลงวนัท่ี 27 มีนาคม 2546 แจ้งให้บริษัทดําเนินการตามมตคิณะรัฐมนตรีดงักล่าว  

อย่างไรก็ดี เม่ือวนัท่ี 23 มกราคม 2550 คณะรัฐมนตรีได้มีมติยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีดงักล่าวโดยได้ยกเลิกสิทธิของผู้ ให้บริการ

โทรคมนาคมในการนําค่าภาษีสรรพสามิตท่ีจะต้องชําระให้แก่รัฐไปหกัออกจากผลประโยชน์ตอบแทนท่ีผู้ ให้บริการโทรคมนาคม

จะต้องนําส่งให้แก่ กสท หรือทีโอที ตามสัญญาร่วมการงาน และกระทรวงการคลงัได้ออกประกาศลดอตัราภาษีสรรพสามิตจาก

อตัราร้อยละ 10 เป็นอัตราร้อยละ 0 ตัง้แตว่นัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2550 เพ่ือไม่ให้ผู้ ให้บริการโทรคมนาคมมีภาระทางการเงินเกิน

สมควร ทําให้ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมจึงไม่มีหน้าท่ีต้องเสียภาษีภาษีสรรพสามิตอีกต่อไป (โปรดพิจารณารายละเอียด

เพิ่มเตมิในข้อ 3.1.2 (ญ) – ภาระต้นทนุของบริษัทและบริษัทย่อยอาจเปล่ียนแปลงเน่ืองจากการจดัเก็บภาษีสรรพสามิต) 

(ฒ) สิทธิในการตัง้เสา เดนิท่อหรือสาย หรือติดตัง้เคร่ืองอุปกรณ์โทรคมนาคม 

กสทช. ได้ออกประกาศ กทช. เร่ือง หลกัเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกบัการใช้สิทธิในการปักหรือตัง้เสาหรือเดินสาย วางท่อหรือติดตัง้

อุปกรณ์ประกอบใดในการให้บริการโทรคมนาคม พ.ศ. 2552 โดยมีผลบงัคบัใช้ในวนัท่ี 18 มีนาคม 2552 ประกาศฉบบัดงักล่าวได้

ให้สิทธิแก่ผู้ รับใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมและผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมตามมาตรา 80 แห่ง พ.ร.บ. การประกอบ

กิจการโทรคมนาคม ให้มีสิทธิขออนญุาตต่อ กสทช. เพ่ือปักเสา เดินสายหรือท่อ หรือติดตัง้อุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ บนท่ีดินหรือ
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สิ่งก่อสร้างท่ีไม่ใช่ของตนได้ ทัง้นี ้โดยปฏิบตัติามเง่ือนไขและวธีิการท่ีประกาศกําหนดไว้ เช่น ต้องแจ้งเจ้าของท่ีดินก่อนและชําระค่า

ใช้ประโยชน์ตามท่ีตกลงกนั เป็นต้น หากตกลงกันไม่ได้ กสทช. มีอํานาจกําหนดค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ให้ในอัตราท่ีสะท้อน

ต้นทนุส่วนเพิ่มระยะยาว 

(ณ) มาตรการป้องกันการกระทาํอันเป็นการผูกขาดหรือจาํกัดการแข่งขัน  

กสทช. ได้ออกประกาศ กทช. เร่ือง มาตรการเพ่ือป้องกนัมิให้มีการกระทําอนัเป็นการผูกขาดหรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการ

แข่งขนัในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2549 โดยมีสาระสําคญัห้ามผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมไม่ให้กระทําการบางอย่างท่ีถือว่า

เป็นการจํากดัการแข่งขนั รวมทัง้ห้ามมิให้ผู้ ท่ีมีส่วนแบ่งการตลาดเกินกว่าร้อยละ 25 ของแต่ละประเภทการบริการหรือผู้ ท่ี กสทช. 

ประกาศว่าเป็นผู้ มีอํานาจเหนือตลาดกระทําการบางอย่างท่ีถือว่าเป็นการจํากัดการแข่งขัน เช่น การเลือกปฏิบัติในด้านอัตรา

ค่าบริการอย่างไม่เป็นธรรม ปฏิเสธการให้บริการ หรือสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีจําเป็น เป็นต้น ซึง่หากผู้ประกอบการรายใดกระทํา

การอนัเป็นการจํากดัการแข่งขนั กสทช. อาจมีคําสัง่กําหนดมาตรการเฉพาะให้ผู้ประกอบการรายดงักล่าวปฏิบตัิได้ เช่น การสัง่ให้

หยดุการกระทําอนัเป็นการจํากดัการแข่งขนั หรือการบงัคบัให้แยกขายบริการ เป็นต้น  

เม่ือวันท่ี 1 ตุลาคม 2553 กสทช. ได้แจ้งแก่บริษัทว่าบริษัทถือเป็นผู้ มีอํานาจเหนือตลาดอย่างมีนัยสําคัญทัง้ในตลาดค้าปลีก

โทรศพัท์เคล่ือนท่ีภายในประเทศ และตลาดบริการโครงข่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ีภายในประเทศ โดยกําหนดให้บริษัทมีหน้าท่ีต้อง

ปฏิบตัิตามมาตรการเฉพาะท่ี กสทช. จะประกาศกําหนด โดย กสทช. ได้ออกประกาศ กสทช. เร่ือง อัตราขัน้สูงของค่าบริการ

โทรคมนาคมสําหรับบริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ีประเภทเสียงภายในประเทศ พ.ศ. 2555 กําหนดห้ามมิให้บริษัทเรียกเก็บค่าบริการ

ประเภทเสียงจากผู้ ใช้บริการในอตัราเกินกว่า 99 สตางค์ต่อนาที และยงัได้มีคําสัง่ลงวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2557 กําหนดค่าปรับทาง

ปกครองแก่บริษัทในอตัราวนัละ 157,947 บาทเน่ืองจากเห็นว่าบริษัทไม่ปฏิบตัิตามประกาศ กสทช. เร่ือง อตัราขัน้สูงของค่าบริการ

โทรคมนาคมสําหรับบริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ีประเภทเสียงภายในประเทศ พ.ศ. 2555 อย่างไรก็ดี บริษัทไม่เห็นด้วยกบัคําสัง่ดงักล่าว

ของ กสทช. ในหลายประการและอยู่ในระหวา่งขัน้ตอนการโต้แย้งคําสัง่ดงักล่าว 

นอกจากนัน้ว กสทช. ได้แจ้งอีกว่า บริษัทในฐานะผู้ มีอํานาจเหนือตลาดอย่างมีนัยสําคัญมีหน้าท่ีตามประกาศ กสทช. เร่ือง

หลกัเกณฑ์และวิธีการจดัทํารายงานบญัชีแยกประเภทในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2555 ในการจดัทํารายงานบญัชีแยกประเภท

และต้องนําส่งรายงานท่ีผ่านการสอบทานจากผู้สอบบญัชีอนญุาตตอ่สํานกังาน กสทช. ตามประกาศดงักล่าวด้วย  

(ด) บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคล่ือนท่ี 

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

บงัคบัเม่ือวนัท่ี 4 สิงหาคม 2552 กําหนดให้ผู้ ให้บริการต้องจดัให้มีบริการการคงสิทธิเลขหมายโทรศพัท์เคล่ือนท่ี โดยร่วมกนัลงทนุ

จดัตัง้ศนูย์ให้บริการระบบสารสนเทศและฐานข้อมลูกลาง (Clearing House) เพ่ือทําหน้าท่ีในการบริหารและจดัการกระบวนการ

โอนย้ายผู้ให้บริการโดยคงเลขหมายเดมิอย่างมีประสทิธิภาพ  

(ต) คดีฟ้องร้องท่ีเก่ียวข้องกับกิจการโทรคมนาคม 

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

ชินวตัร จํานวน 46,373 ล้านบาท เน่ืองจากขณะดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีได้ใช้อํานาจโดยมิชอบในการเอือ้ประโยชน์ให้แก่

บริษัทเอกชน โดยการแก้ไขสญัญาสมัปทานในกิจการโทรคมนาคม และตราพระราชกําหนดแก้ไขเพิ่มเตมิพระราชบญัญัติพิกดัอตัรา

ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2546 และพระราชกําหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบญัญตัิภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 

พ.ศ. 2546 สําหรับกิจการโทรคมนาคม และคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเหน็ชอบให้คูส่ญัญาภาคเอกชนนําภาษีสรรพสามิตท่ีต้องชําระ

ให้แก่กรมสรรพสามิตมาหกัออกจากส่วนแบง่รายได้ตามสญัญาสมัปทานท่ีต้องชําระให้แก่หน่วยงานภาครัฐ เป็นเหตใุห้รัฐเสียหาย 

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

กฎหมายและมตคิณะรัฐมนตรีโดยสุจริตในขณะนัน้ อีกทัง้บริษัทมิได้เข้าเป็นคู่ความในคดีดงักล่าวและคําพิพากษาดงักล่าวไม่ได้มี

ผลผกูพนับริษัทแตป่ระการใด บริษัทจงึมีความเช่ือวา่คดีดงักล่าวจะไม่ส่งผลกระทบตอ่การดําเนินธุรกิจของบริษัท 
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2.4 การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ 

2.4.1 การจัดหาอุปกรณ์โครงข่าย 

ปัจจบุนับริษัทมีผู้จดัหาอปุกรณ์ (Supplier) ดงันี ้

Suppliers ลักษณะของบริการ 

บริษัท อีริคสนั (ประเทศไทย) จํากดั ผู้ขายอปุกรณ์โครงข่าย 

บริษัท หวัเวย่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากดั ผู้ขายอปุกรณ์โครงข่าย 

บริษัท บีบี เทคโนโลยี จํากดั ผู้ ให้บริการตดิตัง้โครงข่าย 

บริษัท อลัคาเทล-ลเูซน่ (ประเทศไทย) จํากดั  ผู้ขายอปุกรณ์โครงข่าย 

บริษัท เอลเทค วาเลียร์ (ประเทศไทย) จํากดั ผู้ขายอปุกรณ์โครงข่าย 

บริษัท Kathrein Indochina จํากดั ผู้ขายอปุกรณ์โครงข่าย 

บริษัท เอ็นอีซี คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) จํากดั ผู้ขายอปุกรณ์โครงข่าย 

บริษัท ไอ ทเวนตี ้วนั อินเตอร์ คอร์ปอเรชัน่ จํากดั ผู้ขายอปุกรณ์โครงข่าย 
หมายเหตุ 

(1) บริษัทได้ชําระคา่ใช้จา่ยข้างต้นนีเ้ป็นเงินสกลุบาท สกลุดอลลาร์สหรัฐ และสกลุยโูร 

บริษัท อีริคสัน (ประเทศไทย) จํากัด และบริษัท หวัเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด เป็นผู้ จัดหาอุปกรณ์ (Supplier) เพ่ือ

ยกระดับประสิทธิภาพการทํางานของโครงข่ายของบริษัทให้รองรับเทคโนโลยี 3G รวมถึงเทคโนโลยีใหม่ในอนาคต และเพ่ือ

ตอบสนองตอ่พฤตกิรรมการใช้งานของลกูค้าด้านการรับส่งข้อมลูท่ีเพิ่มขึน้อย่างรวดเร็วในช่วงท่ีผ่านมา ทัง้นี ้ตามความมุ่งหมายของ

บริษัทท่ีจะมอบประสบการณ์ท่ีดีท่ีสดุให้กบัลกูค้า 

2.4.2 Content  

ณ สิน้ปี 2557 บริษัทมีผู้พฒันา Content รวมทัง้สิน้ประมาณ 154 ราย เช่น บริษัท สามารถ มลัติมีเดีย จํากดั บริษัท ไอ.เอ็น.เอ็น. 

เรดิโอ จํากดั บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จํากดั (มหาชน) โดย Contentท่ีได้รับจากผู้พฒันาส่วนใหญ่ (มากกว่าร้อยละ 50) จะนํามา

เพ่ือสนบัสนนุการให้บริการดาวน์โหลดเสียงเพลงรอสาย เสียงเรียกเข้า ข่าวด่วนรายวนั ดวงชะตาพยากรณ์ และผลกีฬา โดยบริษัท

จะเป็นผู้ เก็บรายได้จากผู้ใช้และนํามาแบง่ให้กบัผู้พฒันา Content ตามท่ีได้ตกลงกนั  

2.4.3 การจัดหาเลขหมายโทรคมนาคม 

ในการจดัหาเลขหมายโทรคมนาคม บริษัทจะต้องย่ืนคําขอรับการจดัสรรเลขหมายโทรคมนาคมต่อ กสทช. ตามประกาศ กทช. เร่ือง 

หลกัเกณฑ์การจดัสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. 2551 

ภายหลงัจากท่ีบริษัทได้รับการจดัสรรเลขหมายโทรคมนาคมจาก กสทช. บริษัทมีหน้าท่ีต้องแจ้งให้ผู้ รับใบอนญุาตรายอ่ืนทราบถึง

เลขหมายโทรคมนาคมท่ีได้รับการจดัสรรจาก กสทช. เพ่ือให้ผู้ รับใบอนญุาตรายอ่ืนดําเนินการให้เลขหมายโทรคมนาคมสามารถ

ตดิตอ่กนัได้ในทกุโครงข่าย  

นอกจากนี ้บริษัทมีหน้าท่ีต้องชําระคา่ธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคมเป็นรายเดือนในอตัรา 2 บาทตอ่เลขหมาย  

2.4.4 การจัดหาซมิการ์ด 

การจัดซือ้ซิมการ์ดมิได้เป็นต้นทุนหลักของบริษัท ในปัจจุบนับริษัทได้จัดซือ้ซิมการ์ดจากผู้ จัดจําหน่ายทัง้สิน้จํานวน 4 ราย ซึ่ง

เพียงพอและเหมาะสมกบัการปฏิบตังิานของบริษัท 

2.4.5 การจัดหาบัตรเตมิเงนิ 

การจดัซือ้บตัรเตมิเงินมิได้เป็นต้นทนุหลกัของบริษัท ในปัจจบุนับริษัทได้จดัซือ้บตัรเติมเงินจากผู้จดัจําหน่ายทัง้สิน้จํานวน 2 ราย ซึง่

เพียงพอและเหมาะสมกบัการปฏิบตังิานของบริษัท 
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2.4.6 การจัดหาโทรศัพท์เคล่ือนท่ี 

31การจดัจําหน่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ีเร่ิมมีสดัส่วนสําคญัของรายได้หลกัของบริษัท ทัง้ยงัเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ ใช้บริการ

และสนบัสนนุบริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ีซึง่เป็นบริการหลกัของบริษัท และเพ่ือรองรับความนิยมในสมาร์ทโฟนและแท็ปเล็ทท่ียงัเติบโต

ต่อเน่ือง บริษัทได้ทําสัญญาเป็นพันธมิตรทางธุรกิจแต่เพียงผู้ เดียวในประเทศไทยกับ Brightstar ผู้ จัดจําหน่ายอุปกรณ์

โทรศพัท์ไร้สายรายใหญ่ท่ีสดุของโลก เพ่ือเสริมความสามารถในการบริหารจดัการ Device Supply Chain แบบครบวงจรให้ดีขึน้ 

2.4.7 ความสามารถของโครงข่ายในการให้บริการลูกค้า  

บริษัทให้ความสําคัญกับคุณภาพของการบริการโดยเฉพาะความสามารถในการรองรับจํานวนลูกค้าของระบบโครงข่าย

โทรศัพท์เคล่ือนท่ี ซึ่งขึน้อยู่กับความสามารถและความชํานาญในการบริหารระบบโครงข่ายให้สามารถให้บริการได้อย่างเต็ม

ประสิทธิภาพ โดยบริษัทมีหน่วยงานท่ีดําเนินการวางแผน จดัหา และติดตัง้อุปกรณ์โครงข่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ีของบริษัทเพ่ือขยาย

ความสามารถในการรองรับจํานวนผู้ใช้บริการและขยายพืน้ท่ีการให้บริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ีให้มากขึน้  

2.5 งานท่ียังไม่ส่งมอบ 

- ไม่มี - 
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3 ปัจจัยความเส่ียง 

การดําเนินธุรกิจของบริษัทต้องเผชิญกบัปัจจยัความเส่ียงตา่ง ๆ ซึง่อาจส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย 

อนึ่ง ปัจจัยความเส่ียงดงัท่ีจะกล่าวต่อไปนีเ้ป็นเพียงปัจจยัความเส่ียงสําคญับางประการท่ีอาจส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงาน

ของบริษัทและบริษัทย่อย  ทัง้นี ้อาจมีปัจจยัความเส่ียงอ่ืน ๆ ท่ีบริษัทไม่ทราบในปัจจุบนั และอาจมีปัจจยัความเส่ียงบางประการท่ี

บริษัทเห็นว่าไม่เป็นสาระสําคญั ซึ่งปัจจัยความเส่ียงเหล่านีอ้าจส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยใน

อนาคตได้ 

3.1 ความเส่ียงในการประกอบธุรกิจ 

3.1.1 ความเส่ียงจากการท่ีสัญญาร่วมการงานสิน้สุดลงก่อนครบกําหนดเวลา 

บริษัทประกอบธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการให้บริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ีในประเทศไทยภายใต้สญัญาร่วมการงานกบั กสท โดยสญัญาร่วม

การงานดงักล่าวมีระยะเวลาทัง้สิน้ 27 ปี ซึง่จะครบกําหนดในวนัท่ี 15 กนัยายน 2561 

นอกจากนี ้ดีแทค ไตรเน็ต ซึ่งเป็นบริษัทย่อยท่ีบริษัทถือหุ้ นร้อยละ 99.99 ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีสําหรับกิจการ

โทรคมนาคมเคล่ือนท่ีสากล (International Mobile Telecommunications – IMT) ย่าน 2.1 กิกะเฮิร์ตซ์ และใบอนญุาตให้ประกอบ

กิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสาม จาก กสทช. เม่ือวนัท่ี 7 ธันวาคม 2555 ซึง่ทําให้ ดีแทค ไตรเน็ต สามารถให้บริการโทรคมนาคมได้

อย่างตอ่เน่ืองภายหลงัจากสญัญาร่วมการงานสิน้สดุลงในปี 2561  

อย่างไรก็ดี ปัจจบุนับริษัทมีข้อพิพาทจํานวนมากกบั กสท ซึง่บริษัทไม่อาจคาดการณ์ได้ว่า กสท จะบอกเลิกสญัญาก่อนสญัญาร่วม

การงานสิน้สุดลงหรือไม่ ดงันัน้ หาก กสท บอกเลิกสัญญาก่อนสัญญาร่วมการงานสิน้สุดลง ตามเหตุเลิกสัญญาท่ีกําหนดไว้ใน

สญัญาร่วมการงาน และบริษัทไม่ได้รับความคุ้มครองจากการดําเนินการดงักล่าวของ กสท เหตดุงักล่าวอาจส่งผลกระทบในทางลบ

อย่างมีนยัสําคญัตอ่ธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัท 

3.1.2 ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงทางกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายของรัฐ หรือหน่วยงานกํากับดูแลท่ี
เก่ียวกับกิจการโทรคมนาคม 

(ก) ยังมีความไม่ชัดเจนในการกํากับดูแลและการบังคับใช้กฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องกับกิจการโทรคมนาคม 

การประกอบกิจการโทรคมนาคมอยู่ภายใต้กฎหมายหลักสองฉบบั ได้แก่ พ.ร.บ . องค์กรจดัสรรคล่ืนความถ่ี และ พ.ร.บ. การ

ประกอบกิจการโทรคมนาคม 

กสทช. มีอํานาจออกหลักเกณฑ์ต่าง ๆ เพ่ือกํากับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคม เช่น การกําหนดโครงสร้างและอัตรา

ค่าบริการ การกําหนดหลักเกณฑ์และมาตรการต่าง ๆ เพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้บริโภค เป็นต้น  ซึง่หลกัเกณฑ์ต่าง ๆ ดงักล่าว

อาจทําให้ความสามารถในการทํากําไรของบริษัทและบริษัทย่อยลดลง และ/หรือต้นทนุในการให้บริการของบริษัทและบริษัทย่อย

สูงขึน้ แล้วแต่กรณี ซึง่ความไม่แน่นอนต่าง ๆ ดงักล่าว อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อฐานะทางการเงินและผลการดําเนินการของ

บริษัทและบริษัทย่อย 

ในทางตรงกนัข้าม แม้วา่ กสทช. จะได้ประกาศใช้กฎเกณฑ์ต่าง ๆ เพ่ือให้มีการใช้โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมร่วมกนัหรือใช้และ

เช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมระหว่างผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม แต่การบงัคบัใช้กฎเกณฑ์ดงักล่าวอาจยงัไม่มีความชัดเจน

ในทางปฏิบตั ิหรืออาจเกิดความล่าช้า หรืออาจเกิดการปฏิเสธไม่ให้ใช้โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมหรือโครงข่ายโทรคมนาคม

ร่วมกนั หรืออาจมีข้อโต้แย้งจากบุคคลท่ีเก่ียวข้อง ซึง่หากกรณีดงักล่าวเกิดขึน้ อาจส่งผลต่อความสามารถของ ดีแทค ไตรเน็ต ใน

การขยายโครงข่ายบนคล่ืนความถ่ีย่าน 2.1 กิกะเฮิร์ตซ์ ซึ่งอาจทําให้ ดีแทค ไตรเน็ตต้องสูญเสียโอกาสในการแย่งชิงลูกค้ากับผู้

ให้บริการรายอ่ืน ซึง่ความไม่แน่นอนต่าง ๆ ดงักล่าวอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อฐานะทางการเงิน และผลการดําเนินงานของ

บริษัทและบริษัทย่อย 
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(ข) การระงับการดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ี และกํากับการประกอบกิจการ
วทิยุกระจายเสียง วทิยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ตามประกาศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับท่ี 
94/2557 และความไม่แน่นอนในหลักเกณฑ์การประมูลคล่ืนความถ่ี 

การจดัสรรคลื่นความถี ่

ในเดือนกรกฎาคม 2557 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (“คสช.”) ได้มีคําสัง่ให้ กสทช. ชะลอการดําเนินการเก่ียวกบัการประมูล

คล่ืนความถ่ีย่าน 1800 เมกะเฮิร์ตซ์ ซึ่งเป็นคล่ืนความถ่ีท่ีครบอายุสัมปทานของ ทรู มูฟ และ ดีพีซี และคล่ืนความถ่ีย่าน 900  

เมกะเฮิร์ตซ์ ซึง่เป็นคล่ืนความถ่ีท่ีใกล้จะครบอายสุมัปทานของ เอไอเอส ท่ีจะมีขึน้ในเดือนกนัยายน 2557 ออกไปเป็นระยะเวลาหนึ่ง

ปีนบัแตว่นัท่ีมีคําสัง่ และให้ กสทช. ดําเนินการแก้ไขเพิ่มเตมิกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือรองรับการดําเนินการให้เป็นไป

ด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้ 

หากการแก้ไขเพิ่มเตมิกฎหมายหรือกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องใช้เวลานานกวา่ท่ีคาดการณ์ไว้ อาจทําให้การประมลูคล่ืนความถ่ีดงักล่าว

เล่ือนออกไปมากกว่าหนึ่งปี และอาจส่งผลกระทบต่อการให้บริการของบริษัทเน่ืองจากบริษัทอาจมีคล่ืนความถ่ีสําหรับรองรับการ

ให้บริการ 4G ไม่เพียงพอกับความต้องการของผู้ ใช้บริการท่ีเพ่ิมมากขึน้ นอกจากนี ้หากการประมูลคล่ืนความถ่ีดงักล่าวเล่ือน

ออกไปจนครบอายุสัมปทานตามสญัญาร่วมการงานของบริษัท หรือไม่มีการประมูลคล่ืนความถ่ีดงักล่าว หรือหากบริษัทไม่ได้รับ

การจดัสรรคล่ืนความถ่ีดงักล่าว หรือคล่ืนความถ่ีในย่านอ่ืนๆ ในอนาคต อาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนยัสําคญัต่อธุรกิจ ฐานะ

การเงิน และผลการดําเนินงานของบริษัทและ ดีแทค ไตรเน็ต  

ความไม่แน่นอนของหลกัเกณฑ์และวิธีการจดัสรรคลื่นความถี ่

หลกัเกณฑ์หรือวธีิการจดัสรรคล่ืนความถ่ีอาจมีการเปล่ียนแปลงให้แตกต่างไปจากหลกัเกณฑ์หรือวิธีการในปัจจุบนั เช่น อาจมีการ

แก้ไขกฎหมายเพ่ือไม่ใช้วิธีการประมูลในการจัดสรรคล่ืนความถ่ี แต่อาจใช้หลักเกณฑ์หรือวิธีการอ่ืน อาทิ วิธีการประกวดราคา 

(Beauty Contest) ซึง่ผู้ ให้บริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ีต้องแข่งกนัเสนอผลประโยชน์ให้แก่รัฐเพ่ือพิจารณา หากการจดัสรรคล่ืนความถ่ี

ย่าน 1800 และ 900 เมกะเฮิร์ตซ์ ไม่ใช้วิธีการประมูล อาจทําให้เกิดความเส่ียงในการจัดสรรคล่ืนความถ่ีแก่ผู้ ให้บริการ

โทรศพัท์เคล่ือนท่ีแตล่ะราย ซึง่อาจส่งผลกระทบในทางลบตอ่ธุรกิจของบริษัทและ ดีแทค ไตรเน็ต 

บริษัทเช่ือวา่การจดัสรรคล่ืนความถ่ีให้แก่ผู้ ให้บริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ีด้วยวธีิการประมลูจะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมมากกว่า อีกทัง้

เป็นแนวทางการจัดสรรคล่ืนความถ่ีท่ีเป็นสากล โปร่งใส เป็นธรรม อนึ่ง เพ่ือบรรเทาความเส่ียงดงักล่าว บริษัทได้จดัเตรียมความ

พร้อมในหลาย ๆ ด้านเพ่ือรองรับการดําเนินงานและบรรเทาผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจของบริษัทและ ดีแทค ไตรเน็ต หากเกิด

กรณีดงักล่าวขึน้ 

(ค) ผลทางกฎหมายของสัญญาแก้ไขเพิ่มเตมิสัญญาร่วมการงาน และกระบวนการออกใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี
ย่าน 2.1 กิกะเฮร์ิตซ์ ยังไม่มีความชัดเจน 

สญัญาแก้ไขเพ่ิมเติมสญัญาร่วมการงาน  

พ.ร.บ. การให้เอกชนเข้าร่วมงาน กําหนดให้หน่วยงานราชการท่ีประสงค์จะให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดําเนินการในโครงการของรัฐท่ี

มีวงเงินลงทุนตัง้แต่ 1,000 ล้านบาทขึน้ไปปฏิบัติตามขัน้ตอนต่าง ๆ ตามท่ี พ.ร.บ. การให้เอกชนเข้าร่วมงาน กําหนด รวมถึง

กระบวนการแก้ไขสญัญาระหวา่งหน่วยงานราชการและเอกชนซึง่เข้าร่วมงานหรือดําเนินการในโครงการของรัฐ อนึ่ง ภายหลงัจากท่ี 

พ.ร.บ. การให้เอกชนเข้าร่วมงาน มีผลใช้บงัคบัแล้ว บริษัทได้เข้าทําสญัญาแก้ไขเพิ่มเติมสญัญาร่วมการงานกบั กสท จํานวน 3 ครัง้ 

โดยมีการแก้ไขระยะเวลาการดําเนินการตามสญัญาและอตัราผลประโยชน์ตอบแทนท่ีบริษัทจะพงึชําระให้แก่ กสท ด้วย 

ต่อมาคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ให้ความเห็น (เร่ืองเสร็จท่ี 292/2550) วา่การแก้ไขสญัญาร่วมการงานทัง้ 3 ครัง้ ไม่ได้มีการเสนอ

เร่ืองให้คณะกรรมการประสานงานตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวพิจารณา และมิได้มีการนําเสนอให้

คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ จึงถือว่าเป็นการทําผิดขัน้ตอนท่ี พ.ร.บ. การให้เอกชนเข้าร่วมงาน กําหนดไว้ อย่างไรก็ดี 

คณะกรรมการกฤษฎีกามีความเหน็วา่ สญัญาแก้ไขสญัญาร่วมการงานทัง้ 3 ฉบบัยงัคงมีผลใช้บงัคบัอยู่ แตค่ณะรัฐมนตรีมีสิทธิเพิก

ถอนสญัญาแก้ไขสญัญาร่วมการงานทัง้ 3 ฉบบัได้ โดยคํานงึถงึผลประโยชน์ของรัฐและประโยชน์สาธารณะ  
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อนึง่ ความเหน็ของคณะกรรมการกฤษฎีกาดงักล่าวข้างต้น เป็นเพียงความเหน็ทางกฎหมายท่ีไม่มีผลผกูพนับริษัท 

ต่อมา คณะกรรมการประสานงานตามมาตรา 22 แห่งพระราชบญัญัติฉบบัดงักล่าวได้ให้ความเห็นเบือ้งต้นต่อรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร โดยมีความเห็นไม่รับรองการแก้ไขสญัญาร่วมการงานครัง้ท่ี 3 ซึง่ต่อมาเม่ือวนัท่ี 28 

มิถุนายน 2554 คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ส่งเร่ืองให้ กสทช. ใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาหลักเกณฑ์และมาตรการอ่ืน ๆ ท่ี

เก่ียวข้อง 

ปัจจุบนั พ.ร.บ. การให้เอกชนเข้าร่วมงาน ฉบบัดงักล่าว ได้ถูกยกเลิกไปแล้วโดยพระราชบญัญัติการให้เอกชนร่วมลงทนุในกิจการ

ของรัฐ พ.ศ. 2556 (“พ.ร.บ. การให้เอกชนร่วมลงทุน”) ซึง่มีผลบงัคบัใช้เม่ือวนัท่ี 4 เมษายน 2556 โดย พ.ร.บ. การให้เอกชนร่วม

ลงทุน กําหนดว่าหากปรากฏต่อสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจว่า มีโครงการใดมิได้ดําเนินการให้ถูกต้องตาม

พระราชบญัญตันีิ ้ให้สํานกังานแจ้งหน่วยงานเจ้าของโครงการเพ่ือชีแ้จงข้อเท็จจริงและแนวทางการดําเนินการท่ีเหมาะสมเพ่ือเสนอ

ต่อคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ และหากคณะกรรมการดงักล่าวเห็นสมควรยกเลิกหรือแก้ไข

สญัญาร่วมลงทนุ ให้เสนอขอความเหน็ชอบตอ่คณะรัฐมนตรี 

เน่ืองจาก พ.ร.บ. การให้เอกชนร่วมลงทนุ เพิ่งมีผลใช้บงัคบัไม่นาน บริษัทจึงไม่อาจทราบถึงความชดัเจนของแนวทางการตีความ

และการบงัคบัใช้กฎหมายดงักล่าว ในกรณีท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติให้เพิกถอนสญัญาแก้ไขสญัญาร่วมการงาน หรือมีมติให้บริษัทต้อง

ชําระผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติม แม้ว่าบริษัทจะได้ดําเนินการโต้แย้งมตคิณะรัฐมนตรีตามกระบวนการทางกฎหมายก็ตาม เหตุ

ดงักลา่วอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนยัสําคญัตอ่ธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และผลการดําเนินงานของบริษัทได้ 

กระบวนการออกใบอนญุาตใหใ้ชค้ลื่นความถีย่่าน 2.1 กิกะเฮิร์ตซ์ 

การออกใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีย่าน 2.1 กิกะเฮิร์ตซ์ ของ กสทช. ท่ีผ่านมาเป็นการออกใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีแก่

ภาคเอกชน เพ่ือการประกอบกิจการโทรศพัท์เคล่ือนท่ีเป็นครัง้แรกภายหลังจาก พ.ร.บ. องค์กรจดัสรรคล่ืนความถ่ี มีผลใช้บงัคบั 

ดงันัน้ ท่ีผ่านมาจงึมีบคุคลหลายฝ่ายออกมาโต้แย้งขัน้ตอนและกระบวนการออกใบอนญุาตดงักล่าวของ กสทช. โดยเฉพาะอย่างย่ิง 

ผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้โต้แย้งกระบวนการออกใบอนญุาตของ กสทช. โดยได้ย่ืนฟ้องสํานกังาน กสทช. ต่อศาลปกครองกลาง และ

ขอให้ศาลปกครองกลางออกคําสัง่คุ้มครองชัว่คราวขอให้มีการระงบักระบวนการออกใบอนญุาตของ กสทช. ไว้ก่อน ซึง่ศาลปกครอง

กลางได้มีคําสัง่เม่ือวนัท่ี 3 ธันวาคม 2555 ไม่รับคําฟ้องของผู้ตรวจการแผ่นดิน อย่างไรก็ดี ผู้ตรวจการแผ่นดินได้อุทธรณ์คําสัง่ของ

ศาลปกครองกลางท่ีมีคําสั่งไม่รับคําฟ้องของผู้ ตรวจการแผ่นดินดังกล่าวซึ่งมีผลทําให้คดียังไม่ยุติ โดยคําอุทธรณ์ยังอยู่ใน

กระบวนการพิจารณาของศาลปกครองสงูสดุ ซึง่มีผลทําให้การดําเนินการของ ดีแทค ไตรเน็ต ตามใบอนญุาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีย่าน 

2.1 กิกะเฮิร์ตซ์ ของ กสทช. นัน้ยงัมีความไม่แน่นอน และหากคําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดตรงข้ามกบัคําสัง่ของศาลปกครอง

กลาง เหตดุงักล่าวอาจส่งผลกระทบตอ่ธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และผลการดําเนินงานของบริษัท และ ดีแทค ไตรเน็ต ได้ 

(ง) ความไม่แน่นอนในเร่ืองข้อพพิาทเก่ียวกับการชําระค่าเช่ือมโยงโครงข่ายโทรคมนาคม 

ทีโอทีเป็นคูส่ญัญากบับริษัทตามข้อตกลงเช่ือมโยงโครงข่ายซึง่ทําขึน้ในปี 2537 และ 2544 ซึง่กําหนดให้บริษัทต้องชําระค่าเช่ือมโยง

โครงข่าย (Access Charge) ในอตัราคงท่ีต่อเลขหมายสําหรับลูกค้าระบบรายเดือน และอตัราร้อยละของราคาหน้าบตัรสําหรับ

ลกูค้าระบบเตมิเงิน  

อย่างไรก็ดี ภายหลงัจากการประกาศใช้ พ.ร.บ.  การประกอบกิจการโทรคมนาคม การเช่ือมต่อโครงข่ายระหว่างผู้ประกอบการต้อง

ดําเนินการให้สอดคล้องกบั พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม และประกาศว่าด้วยการใช้และเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม 

ซึง่กําหนดให้มีการกําหนดอตัราคา่ตอบแทนหรือคา่บริการท่ีเป็นธรรม สะท้อนต้นทนุ และไม่เลือกปฏิบตั ิ 

ดงันัน้ ในวนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2549 บริษัทจงึได้แจ้งให้ทีโอทีและ กสท ทราบวา่บริษัทจะชําระค่าเช่ือมโยงโครงข่ายตามหลกัเกณฑ์

และในอตัราท่ีกฎหมายกําหนดแทนการชําระในอตัราท่ีกําหนดในข้อตกลงเช่ือมโยงโครงข่าย โดยบริษัทเห็นว่าค่าเช่ือมโยงโครงข่าย 

(Access Charge) ตามข้อตกลงเช่ือมโยงโครงข่ายไม่สอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์ตาม พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม และ

ประกาศวา่ด้วยการใช้และเช่ือมตอ่โครงข่ายโทรคมนาคม  
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ทีโอทีโต้แย้งว่า บริษัทมีหน้าท่ีต้องชําระค่าตอบแทนการเช่ือมโยงโครงข่าย (Access Charge) ในอตัราเดิมท่ีกําหนดไว้ในข้อตกลง

เช่ือมโยงโครงข่าย โดยเม่ือวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2554 ทีโอทีได้ย่ืนฟ้องบริษัทตอ่ศาลปกครองกลางเรียกร้องให้ กสท และบริษัทร่วมกนั

รับผิดชําระค่าเช่ือมโยงโครงข่าย (Access Charge) เป็นเงินจํานวนทัง้สิน้ประมาณ 113,319 ล้านบาท พร้อมภาษีมลูค่าเพิ่มและ

ดอกเบีย้ และให้ กสท และบริษัทปฏิบตัิตามข้อตกลงเช่ือมโยงโครงข่ายต่อไป ต่อมาบริษัทได้รับแจ้งเม่ือวนัท่ี 10 ตลุาคม 2557 ว่า  

ทีโอทีได้แก้ไขเพิ่มเตมิคําฟ้องเม่ือวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2557 โดยแก้ไขเพ่ิมเติมจํานวนค่าเสียหาย พร้อมภาษีมลูค่าเพิ่มและดอกเบีย้ 

จากเดมิจํานวนประมาณ 113,319 ล้านบาท เป็นจํานวนทัง้สิน้ประมาณ 245, 638 ล้านบาท (คํานวณถึงวนัท่ี 10 กรกฎาคม 2557) 

ส่วนประเดน็อ่ืน ๆ ในคดีนีไ้ม่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเตมิแตอ่ย่างใด ขณะนีค้ดีอยู่ระหวา่งการพิจารณาของศาลปกครองกลาง 

จากความเห็นของท่ีปรึกษากฎหมายของบริษัท บริษัทมีความเช่ือว่าบริษัทไม่มีภาระท่ีจะต้องชําระค่าเช่ือมโยงโครงข่าย (Access 

Charge) ตามท่ีทีโอทีเรียกร้อง เน่ืองจากข้อตกลงเช่ือมโยงโครงข่ายดงักล่าวไม่เป็นไปตาม พ.ร.บ.  การประกอบกิจการโทรคมนาคม 

และประกาศวา่ด้วยการใช้และเช่ือมตอ่โครงข่ายโทรคมนาคม และบริษัทได้แจ้งยกเลกิข้อตกลงเช่ือมโยงโครงข่ายแล้ว  

อย่างไรก็ดี หากศาลมีคําสั่งหรือคําพิพากษาถึงท่ีสุดให้บริษัทต้องชําระค่าเช่ือมโยงโครงข่าย (Access Charge) ตามท่ี 

ทีโอทีเรียกร้อง เหตดุงักลา่วอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนยัสําคญัตอ่ฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานของบริษัท  

(จ) ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงแนวปฏิบัติเก่ียวกับวิธีการบันทึกบัญชี ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการบันทึกบัญชี
เร่ืองวธีิการคิดคํานวณค่าเช่ือมโยงโครงข่าย (Access Charge) ของบริษัท  

ภายหลงัจากท่ีบริษัทได้แจ้งยกเลิกข้อตกลงเช่ือมโยงโครงข่ายกบัทีโอที เม่ือวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2550 แล้ว บริษัทได้เปล่ียนวิธีการ

บนัทึกบัญชีท่ีเก่ียวเน่ืองกับค่าเช่ือมโยงโครงข่าย (Access Charge) โดยบริษัทได้หยุดบนัทึกค่าเช่ือมโยงโครงข่าย (Access 

Charge) ในงบการเงินของบริษัท เน่ืองจากบริษัทเห็นว่าภาระท่ีจะต้องชําระค่าเช่ือมโยงโครงข่าย (Access Charge) ตามข้อตกลง

เช่ือมโยงโครงข่ายได้สิน้สุดลงแล้ว และบริษัทได้บันทึกบัญชีรายรับและค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ในอัตราค่าเช่ือมต่อโครงข่าย 

(Interconnection Charge) ตามข้อเสนอการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม (RIO) ของบริษัทและของทีโอทีตามท่ีได้รับความ

เหน็ชอบจาก กทช.  

อย่างไรก็ดี ในปัจจบุนัยงัไม่มีแนวปฏิบตัเิก่ียวกบัวธีิการบนัทกึบญัชีรายรับและค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ในลกัษณะดงักล่าว และยงัไม่มีคํา

พิพากษาของศาลเป็นท่ีสดุในเร่ืองคา่เช่ือมโยงโครงขา่ย (Access Charge) ซึง่ต่อมาหากมีแนวปฏิบตัิทางบญัชีในเร่ืองนี ้หรือศาลมี

คําพิพากษาเป็นท่ีสุดในเร่ืองค่าเช่ือมโยงโครงข่าย (Access Charge) บริษัทอาจต้องเปล่ียนแปลงวิธีการบนัทึกบญัชีในเร่ือง

ดงักล่าว ซึ่งการเปล่ียนแปลงวิธีการบนัทกึบญัชีอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสําคญัต่อกําไรและฐานะการเงินของบริษัท 

(โปรดพิจารณาประกอบกับความเส่ียงในหวัข้อ “(ง) ความไม่แน่นอนในเร่ืองข้อพิพาทเก่ียวกับการชําระค่าเช่ือมโยงโครงข่าย

โทรคมนาคม” ข้างต้น)  

(ฉ) ความเส่ียงจากความไม่ชัดเจนของการใช้บังคับกฎหมายท่ีเก่ียวกับการถือหุ้นของนักลงทุนต่างด้าว 

กฎหมายหลกั ๆ ซึง่กําหนดข้อจํากดัเก่ียวกบัสดัส่วนการถือหุ้นของคนตา่งด้าวไว้ ได้แก่ 

- ประมวลกฎหมายท่ีดนิ ซึง่มีบทบญัญตัห้ิามมิให้คนตา่งด้าว (ตามคํานิยามท่ีกําหนดไว้ในประมวลกฎหมายท่ีดิน) ถือครองท่ีดิน 

เว้นแต่จะได้รับอนุญาตตามกฎหมาย สําหรับคนต่างด้าวท่ีถือครองท่ีดินโดยไม่ได้รับอนุญาตจะต้องจําหน่ายท่ีดินดงักล่าว

ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดซึง่ไม่น้อยกว่า 180 วนัและไม่เกิน 1 ปี 

- พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ซึง่มีบทบญัญัติห้ามมิให้ “คนต่างด้าว” (ตามคํานิยามท่ีกําหนดไว้ใน พ.ร.บ. การ

ประกอบธุรกิจของคนตา่งด้าว) ประกอบธุรกิจบางประเภท ซึง่รวมถงึการให้บริการส่ือสารโทรคมนาคม เว้นแต่จะได้รับอนญุาต

จากอธิบดีกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  

- พ.ร.บ . การประกอบกิจการโทรคมนาคม ซึง่มีบทบญัญัติห้ามมิให้ “คนต่างด้าว” (ตามคํานิยามท่ีกําหนดไว้ใน พ.ร.บ. การ

ประกอบธุรกิจของคนตา่งด้าว) ประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสองและแบบท่ีสาม 

- นอกจากนี ้สญัญาร่วมการงานยงัได้กําหนดให้บริษัทดํารงคณุสมบตัติาม พ.ร.บ. การประกอบธรุกิจของคนตา่งด้าวด้วย 
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การฝ่าฝืนสดัส่วนการถือหุ้นของคนตา่งด้าวอาจส่งผลให้มีการยกเลิกใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคม หรือบอกเลิกสญัญา

ร่วมการงาน และส่งผลให้บริษัท และ/หรือ บริษัทย่อยไม่สามารถประกอบกิจการโทรคมนาคมตอ่ไปได้  

บริษัทเช่ือวา่บริษัทมิได้เป็น “คนตา่งด้าว” ตามคํานิยามท่ีกําหนดไว้ใน พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ประมวลกฎหมาย

ท่ีดนิ และพ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม รวมทัง้ได้ดําเนินการตามแนวปฏิบตัิต่าง ๆ ของประเทศไทยอย่างครบถ้วนและ

ถกูต้อง  

บริษัทเห็นว่ารัฐบาลไม่มีนโยบายท่ีชดัเจนในเร่ืองการตีความและการใช้บงัคบั พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนตา่งด้าวในเร่ืองท่ี

เก่ียวกบัการถือหุ้นของนกัลงทนุต่างชาติ ทําให้บริษัทต้องเผชิญกับความเส่ียงดงักล่าวในการประกอบกิจการของบริษัท เน่ืองจาก 

พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว แม้ว่าจะมีการใช้บงัคบัมากว่า 10 ปี แต่ยงัไม่มีแนวคําพิพากษาของศาลฎีกาหรือแนว

ปฏิบตัิท่ีชดัเจนของกระทรวงพาณิชย์ในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการถือหุ้นแทนหรือ “นอมินี” (Nominee) ตามมาตรา 36 แห่ง พ.ร.บ. การ

ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว เพ่ือให้บริษัทสามารถนํามาใช้ในการประเมินหรือคาดการณ์ผลกระทบจากการใช้บงัคบั หรือการ

ตีความบทบญัญตัดิงักล่าวท่ีอาจมีตอ่บริษัทและบริษัทย่อยได้  

จากปัญหาความไม่ชดัเจนในเร่ืองการตีความและการใช้บงัคบั พ.ร.บ. การประกอบธรุกิจของคนตา่งด้าวดงักล่าว ทําให้ เม่ือวนัท่ี 14 

มิถุนายน 2554 ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมรายหนึ่ง ย่ืนข้อกล่าวหากบัสํานักงานตํารวจแห่งชาติให้ดําเนินคดีอาญากบับริษัท 

(รวมทัง้กรรมการ ผู้ ถือหุ้นบางรายของบริษัท และกรรมการของผู้ ถือหุ้นดงักล่าว) โดยกล่าวหาว่าบริษัทประกอบกิจการโทรคมนาคม

ฝ่าฝืน พ.ร.บ. การประกอบธรุกิจของคนตา่งด้าว และวนัท่ี 22 กนัยายน 2554 ผู้ ถือหุ้นรายย่อยรายหนึ่งของบริษัท (ซึง่ถือหุ้นจํานวน 

100 หุ้น) ได้ย่ืนฟ้องหน่วยงานของรัฐ ซึง่รวมถงึ กสทช. ต่อศาลปกครอง โดยกล่าวหาว่า บริษัทเป็น “คนต่างด้าว” ตาม พ.ร.บ. การ

ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ซึง่ทัง้สองกรณีดงักล่าวยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของสํานกังานตํารวจแห่งชาติและศาลปกครอง

กลาง 

บริษัทยงัคงเช่ือวา่บริษัทมิได้เป็น “คนตา่งด้าว” และได้ปฏิบตัิตาม พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว อย่างถูกต้องครบถ้วน 

อย่างไรก็ดี หากท้ายท่ีสุด บริษัทถูกตดัสิน (โดยคําพิพากษาของศาลซึง่ถึงท่ีสุดแล้ว) วา่ไม่มีสถานะเป็นบริษัทไทยตาม พ.ร.บ. การ

ประกอบธุรกิจของคนตา่งด้าว และ พ.ร.บ . การประกอบกิจการโทรคมนาคม และเหตดุงักล่าวไม่ได้รับการแก้ไข อาจถือเป็นเหตใุห้ 

กสท บอกเลิกสญัญาร่วมการงาน หรือสิทธิของบริษัทในการประกอบกิจการโทรคมนาคมภายใต้สัญญาร่วมการงานอาจถูกเพิก

ถอน หรือ กสทช. อาจยกเลิกใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสามของ ดีแทค ไตรเน็ต ได้ ซึง่จะมีผลทําให้บริษัทและ 

ดีแทค ไตรเน็ต ไม่สามารถประกอบกิจการโทรคมนาคมตอ่ไปได้ 

(ช) ความเส่ียงจากความไม่ชัดเจนของการใช้บังคับกฎหมายท่ีเก่ียวกับการครอบงาํกิจการโดยคนต่างด้าว 

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

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

กิจการ” หมายถงึ การท่ีคนตา่งด้าวมีอํานาจควบคมุหรือมีอิทธิพลในการกําหนดนโยบาย การบริหารจดัการกิจการโทรคมนาคมของ

ผู้ขอรับใบอนญุาต โดยการถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงตัง้แต่กึ่งหนึ่งของจํานวนสิทธิออกเสียงทัง้หมด เป็นต้น ในเร่ืองนี ้บริษัทเห็นว่า 

ประกาศครอบงํากิจการไม่สามารถใช้บงัคบักบับริษัทท่ีเป็นผู้ ได้รับสมัปทานอยู่ก่อน และได้รับการคุ้มครองตามมาตรา 305 (1) ของ

รัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 ประกอบกบัมาตรา 80 ของ พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม ได้ เน่ืองจาก

บริษัทไม่ใช่ผู้ ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมจาก กสทช. ซึ่งท่ีปรึกษากฎหมายต่างมีความเห็นทางกฎหมายท่ี

สอดคล้องกบัความเหน็ของบริษัทดงักล่าว และสําหรับ  ดีแทค ไตรเน็ต นัน้ ดีแทค ไตรเน็ต ได้จดัทําหนงัสือรับรองย่ืนต่อ กสทช. ไป

แล้วในคราวย่ืนคําขอรับใบอนญุาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีย่าน 2.1 กิกะเฮิร์ตซ์ และใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสาม

เม่ือปี 2555 ท่ีผ่านมาวา่ ดีแทค ไตรเน็ต จะปฏิบตัติามประกาศครอบงํากิจการของ กสทช.  

อนึง่ กสทช. อาจไม่เห็นพ้องด้วยกบัแนวทางการตีความของบริษัทตามท่ีระบุข้างต้น และสําหรับกรณีของ ดีแทค ไตรเน็ต นัน้ ยงัมี

ความเส่ียงจากความไม่ชัดเจนของการใช้บงัคบักฎหมายท่ีเก่ียวกบัการครอบงํากิจการโดยคนต่างด้าว อย่างไรก็ดี ตามแนวทาง

คําอธิบายท่ี กสทช. ชีแ้จงต่อประชาชนในการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเก่ียวกับความมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ของประกาศ

ครอบงํากิจการ และโดยเฉพาะอย่างย่ิงคํานิยาม “การครอบงํากิจการ” ในปี 2555 นัน้ บริษัทเช่ือวา่บริษัทและ ดีแทค ไตรเน็ต ไม่เข้า

ข่ายเป็นบริษัทท่ีถกูครอบงํากิจการโดยคนต่างด้าวตามแนวทางคํานิยาม “การครอบงํากิจการ” ของ กสทช. อย่างไรก็ดี ความเส่ียง

ส่วนท่ี 1 ปัจจยัความเส่ียง หน้า 47 



บริษัท โทเทิล่ แอ็คเซส็ คอมมนิูเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 

 

จากความไม่ชดัเจนของการใช้บงัคบักฎหมายท่ีเก่ียวกับการครอบงํากิจการโดยคนต่างด้าว อาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมี

นยัสําคญัตอ่การประกอบธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทและ ดีแทค ไตรเน็ต 

(ซ) การกําหนดอัตราค่าบริการขัน้สูงโดย กสทช.  

เม่ือวนัท่ี 28 มีนาคม 2555  กสทช. ได้ออกประกาศเร่ืองอัตราขัน้สูงของค่าบริการโทรคมนาคมสําหรับบริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ี

ประเภทเสียงภายในประเทศ พ.ศ. 2555 โดยได้กําหนดให้ผู้ มีอํานาจเหนือตลาดอย่างมีนัยสําคัญในตลาดค้าปลีกบริการ

โทรศพัท์เคล่ือนท่ีภายในประเทศ (กล่าวคือ เฉพาะเอไอเอส และบริษัท) มีสิทธิเรียกเก็บค่าบริการได้ไม่เกิน 99 สตางค์ต่อนาที อนึ่ง 

บริษัทไม่เห็นด้วยกบัการท่ี กสทช. ออกประกาศใช้บงัคบักบัผู้ ให้บริการเพียงบางราย จึงได้ย่ืนฟ้องเร่ืองดงักล่าวต่อศาล ขณะนี ้คดี

อยู่ระหวา่งการพิจารณาของศาล  

อนึง่ เม่ือเดือนกนัยายน 2557 กสทช. ได้ออกประกาศเก่ียวกบัความหมายของผู้ มีอํานาจเหนือตลาดอย่างมีนยัสําคญั ซึง่ยงัไม่ได้มี

การระบไุว้ชดัเจนวา่ผู้ประกอบการรายใดจะถือเป็นผู้ มีอํานาจเหนือตลาดอย่างมีนยัสําคญั และมีความเป็นไปได้ว่าอาจไม่มีการระบุ

ว่าผู้ประกอบการรายใดเป็นผู้ มีอํานาจเหนือตลาดอย่างมีนยัสําคญั หาก กสทช. พิจารณาว่าธุรกิจโทรคมนาคมมีการแข่งขันกัน

อย่างเสรีตามสมควรแล้ว 

นอกจากนี ้กสทช. ได้กําหนดให้ผู้ รับใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมโดยใช้คล่ืนความถ่ีย่าน 2.1 กิกะเฮิร์ตซ์ ซึ่งรวมถึง 

ดีแทค ไตรเน็ต ต้องลดอตัราคา่บริการลงโดยเฉล่ียไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของอตัราค่าบริการเฉล่ียของบริการประเภทเสียง (Voice) 

และบริการท่ีไม่ใช่ประเภทเสียง (Non-voice) ท่ีมีการให้บริการอยู่ในตลาด ณ วนัท่ีได้รับใบอนญุาต ซึง่บริษัทเห็นว่าเง่ือนไขเร่ืองการ

ลดอตัราคา่บริการดงักล่าวยงัมีความไม่ชดัเจน ซึง่ ดีแทค ไตรเน็ต และผู้ รับใบอนญุาตรายอ่ืนจะต้องร่วมหารือกบั กสทช. เพ่ือทราบ

ความชัดเจนต่อไป อย่างไรก็ดี หาก กสทช. บงัคบัตามเง่ือนไขเร่ืองการลดอัตราค่าบริการโดยเคร่งครัด เหตุดงักล่าวอาจส่งผล

กระทบในทางลบตอ่กําไร ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัท 

(ฌ) ความเส่ียงจากการลดอัตราค่าตอบแทนการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม 

เม่ือวนัท่ี 12 มีนาคม 2556 กสทช. ได้มีคําสัง่ท่ี 34/2556 กําหนดให้ผู้ ได้รับใบอนญุาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีย่าน 2.1 กิกะเฮิร์ตซ์ ทกุราย 

ซึง่รวมถงึ ดีแทค ไตรเน็ต ใช้อตัราคา่ตอบแทนการเช่ือมตอ่โครงข่ายโทรคมนาคมเป็นการชัว่คราว ในอตัรานาทีละ 0.45 บาท 

เม่ือวนัท่ี 18 มิถุนายน 2556 กสทช. ได้แจ้งขอความร่วมมือมายงับริษัท ให้ดําเนินการตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการกิจการ

โทรคมนาคม ครัง้ท่ี 22/2556 เม่ือวนัท่ี 10 มิถุนายน 2556 โดยใช้อัตราค่าเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม หรือแก้ไขสัญญาการ

เช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ในส่วนของอัตราค่าตอบแทนการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ให้เป็นอตัราเดียวกัน ทัง้บริการ

โทรศพัท์เคล่ือนท่ี และบริการโทรศพัท์ประจําท่ี ในอตัรานาทีละ 0.45 บาท (Call Termination และ Call Origination) และ 0.06 

บาท (Call Transit) 

นอกจากนี ้กสทช. มีนโยบายท่ีจะทบทวนอตัราค่าเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมสําหรับผู้ประกอบการรายต่าง ๆ รวมถึงบริษัท 

ดงันัน้ จึงมีความเป็นไปได้ว่าอัตราค่าเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมของบริษัทอาจมีแนวโน้มลดลง ซึ่งการลดลงของอัตราค่า

เช่ือมตอ่โครงขา่ยโทรคมนาคมอาจส่งผลกระทบตอ่รายได้จากการประกอบธุรกิจ กําไร และผลการดําเนินงานของบริษัทและบริษัท

ย่อยได้ 

(ญ) ภาระต้นทุนของบริษัทและบริษัทย่อยอาจเปล่ียนแปลงเน่ืองจากการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต 

ยงัไม่มีความแน่นอนวา่รัฐบาลจะมีนโยบายเรียกเก็บภาษีสรรพสามิตสําหรับบริการโทรคมนาคมหรือไม่ ซึง่หากมีการเรียกเก็บภาษี

ดงักล่าว จะมีผลทําให้คา่บริการโทรคมนาคมเพิ่มสงูขึน้ ซึง่อาจทําให้รายได้คา่บริการลดลง ซึง่จะส่งผลกระทบตอ่กําไร ฐานะการเงิน 

และผลการดําเนินงานของบริษัท 

นอกจากนี ้ในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัภาษีสรรพสามิต เม่ือวนัท่ี 11 มกราคม 2551 กสท ได้ย่ืนคําเสนอข้อพิพาทต่อสถาบนัอนญุาโตตลุาการ

เรียกร้องให้บริษัทชําระคา่ผลประโยชน์ตอบแทนในปีสมัปทานท่ี 12 ถึง 16 เพิ่มเติม พร้อมเบีย้ปรับและภาษีมลูค่าเพิ่ม รวมเป็นเงิน

ทัง้สิน้ประมาณ 23,164 ล้านบาท เน่ืองจากในช่วงปีสัมปทานดังกล่าว บริษัทได้นําค่าภาษีสรรพสามิตท่ีได้ชําระให้แก่กรม

สรรพสามิตไปแล้วมาหกัออกจากผลประโยชน์ตอบแทนท่ีจะต้องนําส่งให้แก่ กสท ตามมติคณะรัฐมนตรีและตามหนงัสือของ กสท 
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และเม่ือวนัท่ี 28 พฤษภาคม  2555 คณะอนญุาโตตลุาการได้มีคําชีข้าดให้ยกคําเสนอข้อพิพาทของ กสท ดงักล่าวโดยให้เหตผุลว่า

บริษัทได้ชําระหนีผ้ลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ กสท เสร็จสิน้แล้ว และหนีท้ัง้หมดดงักล่าวได้ระงบัไปแล้ว อย่างไรก็ดี กสท โต้แย้งคํา

วนิิจฉยัของคณะอนญุาโตตลุาการดงักล่าวตอ่ศาลปกครองกลาง ขณะนี ้คดีอยู่ในการพิจารณาของศาลปกครองกลาง  

(ฎ) ความเส่ียงจากการไม่สามารถเข้าถงึโครงข่ายโทรคมนาคมเพ่ือการให้บริการในย่าน 2.1 กิกะเฮร์ิตซ์ 

กสทช. ได้ออกประกาศการใช้โครงสร้างพืน้ฐานร่วมกัน มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2556 ซึ่งสาระสําคญัของประกาศ

ดงักล่าวกําหนดให้มีการใช้โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมร่วมกัน ซึ่งประกอบด้วยอาคารและอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้องกับการรับส่ง

สญัญาณและระบบส่ือสญัญาณของสถานีฐาน 

ภายหลงัจากท่ี กสทช. ได้ออกประกาศการใช้โครงสร้างพืน้ฐานร่วมกนัแล้ว กสท ได้ย่ืนฟ้อง กสทช. ต่อศาลปกครองกลาง เพ่ือขอให้

เพิกถอนประกาศดงักล่าวในประเด็นเก่ียวกบัสิทธิในการให้ใช้โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมร่วมกนั และได้ย่ืนคําร้องขอทเุลาการ

บงัคบัใช้ประกาศดงักล่าวจนกว่าศาลจะมีคําพิพากษา  อย่างไรก็ดี ศาลปกครองกลางได้ยกคําร้องขอทุเลาการบงัคบัใช้ประกาศ

ดงักลา่วของ กสท ในเวลาตอ่มา ปัจจบุนั คดีดงักล่าวอยู่ในระหวา่งกระบวนการพิจารณาของศาลปกครองกลาง 

นอกจากนี ้กสท ยังได้ย่ืนฟ้อง กสทช. ต่อศาลปกครองกลาง เพ่ือขอให้เพิกถอนมติท่ีประชุม กสทช. ท่ีเห็นชอบข้อเสนอการใช้

โครงข่ายโทรคมนาคมของบริษัทตามประกาศวา่ด้วยการใช้และเช่ือมตอ่โครงข่ายโทรคมนาคม ซึง่สาระสําคญัของประกาศดงักล่าว

กําหนดให้ผู้ รับใบอนญุาตท่ีมีโครงข่ายโทรคมนาคมมีหน้าท่ีต้องยินยอมให้ผู้ รับใบอนญุาตรายอ่ืนใช้โครงข่ายโทรคมนาคมของตน 

และได้ย่ืนคําร้องขอทเุลาการบงัคบัตามมติดงักล่าวของ กสทช. ด้วย อย่างไรก็ดี ศาลปกครองกลางได้ยกคําร้องขอทเุลาการบงัคบั

ใช้ประกาศดงักล่าวของ กสท ในเวลาตอ่มา ปัจจบุนั คดีดงักล่าวอยู่ในระหวา่งกระบวนการพิจารณาของศาลปกครองกลางเช่นกนั 

เม่ือวนัท่ี 11 มิถุนายน 2557 ดีแทค ไตรเน็ต ได้รับคําฟ้องท่ี กสท ได้ย่ืนฟ้องต่อศาลปกครองกลางโดยอ้างว่า ดีแทค ไตรเน็ต ได้ทํา

ละเมิดตอ่ กสท ด้วยการนําเคร่ืองและอปุกรณ์โทรคมนาคมสําหรับคล่ืนความถ่ีย่าน 2.1 กิกะเฮิร์ตซ์ ของ ดีแทค ไตรเน็ต ไปเช่ือมต่อ

กบัเคร่ืองและอปุกรณ์โทรคมนาคมท่ีมีไว้ใช้สําหรับให้บริการวทิยคุมนาคมระบบเซลลลู่าตามสญัญาร่วมการงานของบริษัท  กสท จึง

เรียกร้องให้ ดีแทค ไตรเน็ต รือ้ถอนเคร่ืองและอุปกรณ์โทรคมนาคมดงักล่าวและห้ามมิให้ติดตัง้หรือเช่ือมต่อเคร่ืองและอุปกรณ์

โทรคมนาคมของ ดีแทค ไตรเน็ต กบัเคร่ืองและอปุกรณ์โทรคมนาคมตามสญัญาร่วมการงานของบริษัท รวมทัง้ยงัเรียกร้องให้ ดีแทค 

ไตรเน็ต ชดใช้คา่เสียหายให้แก่ กสท จํานวนประมาณ 449.66 ล้านบาท พร้อมดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี และหากไม่ยอมรือ้

ถอน ดีแทค ไตรเน็ต จะต้องชดใช้คา่เสียหายให้แก่ กสท เป็นเงินเดือนละ 44 ล้านบาท นบัถดัจากวนัย่ืนคําฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะ

ดําเนินการรือ้ถอนเสร็จสิน้ นอกจากนี ้กสท ได้ย่ืนคําร้องขอคุ้มครองชัว่คราวก่อนมีคําพิพากษาโดยขอให้ศาลมีคําสัง่ห้ามมิให้ ดีแทค 

ไตรเน็ต นําเคร่ืองและอุปกรณ์โทรคมนาคมสําหรับคล่ืนความถ่ีย่าน 2.1 กิกะเฮิร์ตซ์ ไปเช่ือมต่อกบัเคร่ืองและอุปกรณ์โทรคมนาคม

ตามสญัญาร่วมการงานของบริษัท อย่างไรก็ดี ศาลปกครองกลางมีคําสัง่ยกคําร้องของ กสท ในเวลาต่อมา ปัจจุบนั คดีดงักล่าวอยู่

ในระหวา่งกระบวนการพิจารณาของศาลปกครองกลางเช่นกนั 

เม่ือวนัท่ี 1 ตลุาคม 2557 กสท ได้ย่ืนคําเสนอข้อพิพาทต่อสถาบนัอนญุาโตตลุาการ โดยอ้างว่าได้รับความเสียหายจากการท่ีบริษัท

ปฏิบตัิผิดสัญญาร่วมการงานตามข้อ 2.1 และข้อ 2.3 ด้วยการนําเคร่ืองและอุปกรณ์โทรคมนาคมตามสัญญาร่วมการงานไปให้ 

ดีแทค ไตรเน็ต ร่วมใช้เพ่ือติดตัง้และเช่ือมต่อเคร่ืองและอุปกรณ์โทรคมนาคมสําหรับให้บริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ีย่านความถ่ี 2.1  

กิกะเฮิร์ตซ์ นอกจากนี ้กสท ยงัเรียกร้องให้บริษัทชดใช้คา่เสียหายจํานวนประมาณ 658 ล้านบาท พร้อมดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ 7.5 

ตอ่ปี หากไม่ยอมรือ้ถอน บริษัทจะต้องชดใช้คา่เสียหายให้แก่ กสท เป็นเงินเดือนละประมาณ 44 ล้านบาท นบัแต่เดือนท่ีย่ืนคําเสนอ

ข้อพิพาทเป็นต้นไป จนกวา่จะดําเนินการรือ้ถอนเสร็จสิน้ นอกจากนี ้กสท ยงัได้ย่ืนคําร้องขอคุ้มครองชัว่คราวก่อนมีคําพิพากษาต่อ

ศาลปกครองกลาง เพ่ือขอให้มีคําสงัห้ามมิให้บริษัทนําเคร่ืองและอปุกรณ์โทรคมนาคมตามสญัญาร่วมการงานไปให้ ดีแทค ไตรเน็ต 

ร่วมใช้เพ่ือตดิตัง้และเช่ือมตอ่เคร่ืองและอปุกรณ์โทรคมนาคมสําหรับให้บริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ีย่านความถ่ี 2.1 กิกะเฮิร์ตซ์ ปัจจุบนั 

คดีดงักล่าวและคําร้องขอคุ้มครองชัว่คราวยงัอยู่ระหวา่งกระบวนพิจารณาของสถาบนัอนญุาโตตลุาการและศาลปกครองกลาง 

อนึ่ง บริษัทและ ดีแทค ไตรเน็ต ได้ปฏิบตัิตามกฎหมายและประกาศต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการใช้โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม

ร่วมกนัและการใช้และเช่ือมตอ่โครงข่ายโทรคมนาคมอย่างเคร่งครัดเสมอมา ประกอบกบัการใช้โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมหรือ

โครงข่ายโทรคมนาคมร่วมกันในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมเป็นสิ่งท่ีปฏิบตัิกันอย่างแพร่หลายในต่างประเทศ และเป็นผลดีต่อผู้

ให้บริการทกุราย รวมถงึบริษัทและ ดีแทค ไตรเน็ต เน่ืองจากการใช้โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมหรือโครงข่ายโทรคมนาคมร่วมกนั
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ทําให้สามารถขยายโครงข่ายบนคล่ืนความถ่ีย่าน 2.1 กิกะเฮิร์ตซ์ ได้อย่างรวดเร็ว ครอบคลุมประชากรได้อย่างทัว่ถึง และด้วยต้นทนุ

ต่ํา ซึ่งจะเป็นการเพิ่มโอกาสให้ผู้ ใช้บริการ โดยเฉพาะผู้ ท่ีอยู่ห่างไกลในชนบท มีโอกาสเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้มากขึน้และในราคาท่ี

เหมาะสม นอกจากนี ้ยังเป็นการลดการลงทุนท่ีซํา้ซ้อน และสนับสนุนการใช้ทรัพยากรโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมท่ีมีอยู่ใน

ปัจจบุนัให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ ซึง่จะเป็นประโยชน์ตอ่ทัง้อตุสาหกรรมโทรคมนาคม ผู้ ใช้บริการ และประเทศชาตโิดยรวม  

อย่างไรก็ดี ปัจจุบนั มีการฟ้องร้องเก่ียวกับการดําเนินการเก่ียวกับประกาศและมติดงักล่าวข้างต้นของ กสทช. ทัง้นี ้หากศาล

ปกครองมีคําพิพากษาถงึท่ีสดุให้เพิกถอนประกาศและมตดิงักล่าว จะทําให้ผู้ประกอบการท่ีเป็นผู้ รับสมัปทาน รวมถึงบริษัท ไม่อาจ

นําโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมหรือโครงข่ายโทรคมนาคมให้ผู้ประกอบการายอ่ืน รวมถึง ดีแทค ไตรเน็ต ใช้ได้ ซึง่เหตุดงักล่าว

อาจส่งผลกระะทบต่อรายได้ของบริษัท และอาจทําให้การขยายโครงข่ายโทรคมนาคมและการให้บริการโทรคมนาคมบนคล่ืน

ความถ่ีย่าน 2.1 กิกะเฮิร์ตซ์ ของ ดีแทค ไตรเน็ต มีต้นทนุท่ีเพ่ิมสูงขึน้ ซึง่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลดําเนินงาน 

และโอกาสทางธุรกิจของบริษัท และ ดีแทค ไตรเน็ต 

3.1.3 ความเส่ียงท่ีเกิดจากการแข่งขันในการประกอบธุรกิจ 

(ก) กิจการโทรคมนาคมของไทยมีการแข่งขันสูงและมีความอ่อนไหวต่อการแข่งขันด้านราคา 

ธุรกิจให้บริการโทรคมนาคมผ่านโทรศพัท์เคล่ือนท่ีของประเทศไทยนบัเป็นธุรกิจท่ีมีการแข่งขนัสงู และมีความอ่อนไหวต่อการแข่งขนั

ด้านราคา เน่ืองจากตลาดโทรคมนาคมมีการเติบโตอย่างมาก โดยเฉพาะปริมาณการใช้ข้อมลูในปีท่ีผ่านมา โดยมีการแข่งขนัสูงทัง้

ในด้านราคา โปรโมชัน่ รวมถึงกิจกรรมทางการตลาดอ่ืน ๆ หากการแข่งขันทางด้านราคาเพิ่มความรุนแรงขึน้ และหากบริษัทและ 

ดีแทค ไตรเน็ต ไม่สามารถตอบสนองต่อการแข่งขันดงักล่าวได้ทนัท่วงทีและด้วยต้นทนุท่ีเหมาะสม การแข่งขนัดงักล่าวอาจส่งผล

กระทบในทางลบตอ่ธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัท  

(ข) บริษัทอาจเผชิญกับการแข่งขันเพิ่มมากขึน้จากผู้ประกอบการรายใหม่ 

ปัจจบุนั ผู้ ท่ีประสงค์จะประกอบกิจการโทรคมนาคมมีสิทธิขอรับใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมจาก กสทช. ได้โดยเสรี หาก

มีคณุสมบตัติามท่ีกฎหมายและกฎเกณฑ์ของ กสทช. กําหนด อีกทัง้ กสทช. ยงัได้ประกาศใช้กฎเกณฑ์ท่ีสนบัสนนุให้ผู้ประกอบการ

รายใหม่สามารถแข่งขนักบัผู้ประกอบการปัจจบุนัได้ เช่น การออกประกาศ กสทช. เร่ืองการใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ี

ภายในประเทศ พ.ศ. 2556 และประกาศการใช้โครงสร้างพืน้ฐานร่วมกัน ซึ่งประกาศทัง้สองฉบับกําหนดให้ผู้ประกอบการท่ีมี

โครงข่ายโทรคมนาคมให้บริการอยู่ในขณะนีมี้หน้าท่ีต้องให้ผู้ประกอบการรายอ่ืนเข้าถึงโครงข่ายโทรคมนาคมท่ีตนนําออกให้บริการ 

นอกจากนี ้กสทช. ยงัได้ออกประกาศ กสทช. เร่ืองบริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ีแบบโครงข่ายเสมือน พ.ศ. 2556 ซึง่มีสาระสําคญัว่าเม่ือ

ได้รับอนญุาตจาก กสทช.แล้ว ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมท่ีมีโครงข่ายโทรคมนาคมสามารถขายส่งบริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ีให้แก่

ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมนาคมแบบโครงข่ายเสมือนได้ ซึง่จะเป็นการเพ่ิมการแข่งขนัในธุรกิจ 

การปฏิรูปกฎหมายและการเปิดเสรีกิจการส่ือสารโทรคมนาคมจึงอาจทําให้การแข่งขนัในตลาดทวีความรุนแรงมากย่ิงขึน้ บริษัทไม่

สามารถประเมินได้ว่าจะมีผู้ประกอบการรายใหม่จํานวนเท่าใดท่ีจะได้รับใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมจาก กสทช. และ

หาก กสทช. ออกใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมให้แก่ผู้ประกอบการรายใหม่ อาจทําให้การแข่งขนัในตลาดมีความรุนแรง

มากย่ิงขึน้ เน่ืองจากผู้ประกอบการรายใหม่อาจมีต้นทนุในการให้บริการท่ีตํ่ากวา่ และอาจใช้วิธีการลดราคาอย่างรุนแรง หรืออาจใช้

กลยทุธ์ช่วยอดุหนนุ (Subsidy Approach) เพ่ือเพิ่มส่วนแบง่ทางการตลาดของตน ซึง่อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถของบริษัท

และ ดีแทค ไตรเน็ต ในการแข่งขนัในตลาด และอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจ

ของบริษัท 

(ค) บริษัทอาจได้รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี 

อตุสาหกรรมโทรคมนาคมเป็นอตุสาหกรรมท่ีมีการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างต่อเน่ืองและรวดเร็ว บริษัทและ ดีแทค ไตรเน็ต 

จะต้องเผชิญกบัการแข่งขนัท่ีรุนแรงย่ิงขึน้จากการนําเทคโนโลยีใหม่ หรือการปรับปรุงพฒันาเทคโนโลยีซึง่มีอยู่แล้วในปัจจุบนัมาใช้

ในประเทศไทย ซึ่งหากบริษัทและ ดีแทค ไตรเน็ต ไม่สามารถตอบสนองต่อการแข่งขันดงักล่าวได้ทนัท่วงที และด้วยต้นทุนท่ี

เหมาะสม เหตดุงักล่าวอาจส่งผลกระทบตอ่คณุภาพการให้บริการ ธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของ

บริษัทและ ดีแทค ไตรเน็ต 
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3.1.4 ความเส่ียงเก่ียวกับการดาํเนินงาน 

(ก) ความเส่ียงจากการหยุดชะงักของระบบการให้บริการโครงข่าย และระบบสําคัญอ่ืน ๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการ
ให้บริการ 

บริษัทและ ดีแทค ไตรเน็ต ตระหนกัถงึความเส่ียงตา่ง ๆ ท่ีอาจเกิดขึน้จากการหยุดชะงกัของระบบการให้บริการโครงข่าย และระบบ

สําคญัอ่ืน ๆ ซึง่อาจส่งผลกระทบตอ่การให้บริการ โดยบริษัทและ ดีแทค ไตรเน็ต มีการเตรียมความพร้อมและพฒันาแผนเพ่ือรองรับ

เหตฉุกุเฉินและการหยดุชะงกัของระบบการให้บริการโครงข่ายและระบบสําคญัอ่ืน ๆ อย่างตอ่เน่ือง 

บริษัทและ ดีแทค ไตรเน็ต  ได้จัดทําระบบการบริหารจัดการโครงข่าย (Network Management System) ควบคุมและกําหนด

ขัน้ตอนการบํารุงรักษาโครงข่ายและอปุกรณ์ เพ่ือให้โครงข่ายและอุปกรณ์ทัง้หมดอยู่ในสภาพท่ีสามารถให้บริการด้านโทรคมนาคม

แก่ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างย่ิง บริการเสียงและบริการข้อมูล รวมถึงได้จัดทําและพัฒนาแผนรองรับการ

หยดุชะงกัของระบบท่ีสําคญัอ่ืน ๆ เช่น ระบบการจดัเก็บข้อมลู (Information System) ระบบการจดัเก็บค่าบริการ (Billing System) 

และการให้บริการลูกค้า (Customer Services) เพ่ือให้สามารถดําเนินการและให้บริการลูกค้าได้อย่างต่อเน่ือง นอกจากนี ้บริษัท

และ ดีแทค ไตรเน็ต  ยงัได้กําหนดแผนสํารองเพ่ือรองรับเหตฉุุกเฉิน ซึง่ครอบคลุมถึงการลงทนุเพิ่มเติมในอุปกรณ์สําคญัและระบบ

ป้องกนัภยัตา่ง ๆ เช่น ระบบป้องกนัเพลิงไหม้อตัโนมตัิท่ีชุมสายทัว่ประเทศ และระบบควบคมุการใช้งานโครงข่ายและอุปกรณ์แบบ 

Real Time โดยบริษัทและ  ดีแทค ไตรเน็ต ได้จดัให้มีการฝึกฝนพนกังานอย่างสม่ําเสมอเพ่ือให้พนกังานตระหนกัถึงหน้าท่ีความ

รับผิดชอบ ขัน้ตอนการปฏบิตัติา่ง ๆ รวมถงึมีการทดสอบแผนรองรับตา่ง ๆ อย่างเข้มงวด 

นอกจากนี ้บริษัทและ ดีแทค ไตรเน็ต ได้ทําสญัญาประกนัภยัเพ่ือคุ้มครองกรณีท่ีเกิดเหตทํุาให้โครงข่ายและอุปกรณ์ของบริษัทได้รับ

ความเสียหาย เพ่ือลดผลกระทบของปัจจยัความเส่ียงดงักล่าวท่ีจะมีตอ่บริษัทและ ดีแทค ไตรเน็ต 

ทัง้นี ้บริษัทและ ดีแทค ไตรเน็ต มีความมั่นใจว่า บริษัทและ ดีแทค ไตรเน็ต มีความพร้อมและมีแผนรองรับเหตุฉุกเฉินและการ

หยุดชะงักของระบบการให้บริการโครงข่ายและระบบสําคญัอ่ืน ๆ ท่ีเพียงพอและมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ดี อาจมีเหตุท่ีไม่อาจ

คาดหมายได้ ซึง่เหตดุงักล่าวอาจส่งผลกระทบต่อโครงข่ายโทรคมนาคมและความสามารถของบริษัทและ ดีแทค ไตรเน็ต ในการ

ให้บริการแก่ลกูค้า และอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทและ ดีแทค ไตร

เน็ต 

(ข) การต้องพึ่งพาบุคคลภายนอกในการบํารุงรักษาอุปกรณ์โทรคมนาคม 

บริษัทต้องให้บริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ีผ่านอปุกรณ์โทรคมนาคมท่ีมีความสลบัซบัซ้อน ซึง่รวมถงึโครงข่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ีและสถานี

ฐานจํานวน 29,417 แหง่ทัว่ประเทศ (ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557) ดงันัน้ ความสําเร็จของธุรกิจของบริษัทและของ ดีแทค ไตร

เน็ต (ซึง่อาจใช้สถานีฐานบางส่วนร่วมกนักบับริษัทในการให้บริการบนคล่ืนความถ่ีย่าน 2.1 กิกะเฮิร์ตซ์) จึงขึน้อยู่กบัการบํารุงรักษา

และซอ่มแซมโครงข่ายและอปุกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ 

ปัจจุบนั บริษัทได้ว่าจ้างบุคคลภายนอกเพ่ือให้บริการบํารุงรักษาและซ่อมแซมสถานีฐานและระบบเครือข่ายส่งสัญญาณทัง้หมด

ของบริษัท หากบุคคลภายนอกไม่สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีตามสัญญาได้ หรือไม่สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้ทนัท่วงทีและด้วยต้นทุนท่ี

เหมาะสม อาจทําให้บริษัทและ ดีแทค ไตรเน็ต มีต้นทนุในการดําเนินงานท่ีเพิ่มสงูขึน้ นอกจากนี ้ยงัอาจส่งผลกระทบต่อความล่าช้า

และคณุภาพของการให้บริการ ซึง่อาจมีผลทําให้บริษัทและ ดีแทค ไตรเน็ต ต้องสญูเสียลกูค้าและรายได้ในจํานวนท่ีมีนยัสําคญั เหตุ

ดงักล่าวอาจส่งผลกระทบตอ่ธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัท 

(ค) ความเส่ียงจากการพึ่งพงิทางธุรกิจกับบริษัท ยูไนเตด็ ดสิทริบิวช่ัน บิซซเินส จาํกัด (ยูดี) 

เน่ืองจากบริษัทไม่ได้มุ่งเน้นในการเป็นผู้จัดจําหน่ายชุดเลขหมายและบตัรเตมิเงิน (ปัจจุบนั เปล่ียนเป็นรูปแบบบตัรเงินสด (Cash 

Card)) ให้แก่ผู้ ใช้บริการโดยตรง ซึง่จะเป็นการเพิ่มภาระให้กบับริษัทในการจดัการบริหารสินค้าคงคลงั รวมถึงระบบการจดัส่งสินค้า 

(Logistics) และการจดัเก็บเอกสารตา่ง ๆ บริษัทจงึได้แต่งตัง้ให้ยูดีซึง่เป็นบริษัทร่วมของบริษัท (โดยบริษัทและ บริษัท เบญจจินดา 

โฮลดิง้ จํากดั ถือหุ้นร้อยละ 25 และร้อยละ 75 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของยูดีตามลําดบั) เป็นผู้จัดจําหน่ายหลัก

ของบริษัทในการจําหน่ายชุดเลขหมาย และสินค้าต่าง ๆ ให้แก่ตวัแทนจําหน่าย ร้านค้าส่ง และร้านค้าปลีกต่าง ๆ ในประเทศไทย 

สินค้าเหล่านีส้่วนใหญ่บริษัทจะจําหน่ายให้แก่ยูดีเพ่ือนําไปจําหน่ายต่อให้แก่ตวัแทนจําหน่ายของบริษัทต่อไป บริษัทให้ระยะเวลา
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ชําระหนี ้(Credit Term) 45 – 50 วนั และให้การสนับสนุนทางการตลาดแก่ยูดีโดยพิจารณาเป็นรายโครงการ ในปี 2557 ยอด

จําหน่ายชดุเลขหมายและสินค้าต่าง ๆ ผ่านยดีูมีจํานวนทัง้สิน้ 13,571 ล้านบาท  

ปัจจบุนั บริษัทได้ดําเนินการให้ บริษัท เพย์สบาย จํากดั ซึง่เป็นบริษัทย่อยท่ีบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 เป็นผู้จดัจําหน่ายบตัรเงินสด 

(Cash Card) และเป็นผู้ให้บริการเตมิเงินออนไลน์ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษัทมียอดลูกหนีก้ารค้าจากยูดีจํานวนทัง้สิน้ 2,048 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 19.6 ของยอดลูกหนี ้

การค้าทัง้หมดของบริษัท ดงันัน้ การผิดนดัชําระหนีห้รือการชําระหนีล้่าช้าของยูดีอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนยัสําคญัต่อ

ธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัท  

3.2 ความเส่ียงทางการเงนิ 

3.2.1 ความเส่ียงจากความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนเงนิตราต่างประเทศ 

บริษัทมีความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน เน่ืองจากรายได้หลกัของบริษัทเป็นสกุลเงินบาท แต่บริษัทมีค่าใช้จ่ายท่ี

ต้องชําระในรูปของสกุลเงินตราต่างประเทศเป็นจํานวนหนึ่ง โดยบางส่วนเป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวกับหนีเ้งินกู้ ระยะยาวสกุลเงินตรา

ตา่งประเทศ และบางส่วนเป็นคา่ใช้จ่ายในการลงทนุหรือการดําเนินงานในรูปของเงินตราต่างประเทศ (ได้แก่ เจ้าหนีก้ารค้าจากการ

ซือ้เคร่ืองมือและอปุกรณ์) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษัทมีหนีเ้งินกู้ระยะยาวสกลุเงินตราตา่งประเทศจํานวน 164.4 ล้านบาท อย่างไรก็ดี เน่ืองจากหนีเ้งินกู้

ระยะยาวสกลุเงินตราตา่งประเทศมีกําหนดระยะเวลาการชําระคืนท่ีแน่นอน บริษัทจึงได้ทําการป้องกนัความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้จาก

ความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน โดยการเข้าทําสญัญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ (Cross Currency Swap Contracts) ซึง่

ครอบคลมุกําหนดระยะเวลาการชําระคืนหนีเ้งินกู้ดงักล่าว  

สําหรับการบริหารความเส่ียงในส่วนของยอดเจ้าหนีก้ารค้าท่ีเกิดจากการซือ้เคร่ืองมือและอุปกรณ์นัน้ บริษัทมีรายได้ส่วนหนึ่งเป็น

เงินตราต่างประเทศจากการให้บริการข้ามแดนอตัโนมัติ (Natural Hedge) และหลังจากนัน้บริษัทจะพิจารณาใช้เคร่ืองมือทาง

การเงิน (Financial Instruments) ท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์ในการบริหารและจัดการความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึน้จากอัตรา

แลกเปล่ียน  

บริษัทไม่สามารถรับรองได้ว่าบริษัทจะได้รับข้อเสนอและเง่ือนไขท่ีดีท่ีสุดในการเข้าทําสญัญาป้องกนัความเส่ียงแต่ละครัง้ภายใต้

สภาวะของตลาดแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศในขณะนัน้ ๆ ซึง่ในกรณีเช่นนีอ้าจส่งผลกระทบทําให้ต้นทนุในการดําเนินงานของ

บริษัทเพิ่มสงูขึน้  

3.2.2 ความเส่ียงจากการเรียกเก็บค่าใช้บริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ี 

ความเส่ียงจากลูกหนีก้ารค้าโดยหลักมาจากลูกค้าระบบรายเดือน (Postpaid Customers) ท่ีไม่ชําระหรือชําระค่าใช้บริการ

โทรศพัท์เคล่ือนท่ีภายหลงัจากการใช้บริการล่าช้า ส่งผลให้ยอดลูกหนีก้ารค้าค่าบริการโทรศพัท์ของบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 

2557 มีจํานวนทัง้สิน้ 3,890 ล้านบาท โดยมีสดัส่วนรายได้จากการให้บริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ีระบบรายเดือนคิดเป็นร้อยละ 5.19 

ของรายได้รวมของบริษัท อย่างไรก็ดี บริษัทได้มีการบันทึกสํารองค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญสําหรับรายได้จากการให้บริการ

โทรศพัท์เคล่ือนท่ีระบบรายเดือนตามช่วงของอายุหนีท่ี้ค้างชําระในอัตราก้าวหน้า โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีลูกหนี ้

ค้างชําระเกินกว่า 180 วัน เป็นจํานวนทัง้สิน้ 385 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของยอดลูกหนีก้ารค้าค่าบริการโทรศัพท์รวม 

(Accounts Receivable from Telephone Services) 

3.2.3 ความเส่ียงจากความผันผวนของอัตราดอกเบีย้  

การเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบีย้ในตลาดส่งผลกระทบต่อหนีส้ินทางการเงินของบริษัท โดยทําให้ต้นทนุในการดําเนินงานของ

บริษัทเพ่ิมสงูขึน้ อย่างไรก็ดี บริษัทมีนโยบายในการบริหารจดัการความเส่ียงท่ีเกิดจากอตัราดอกเบีย้ตามความเหมาะสมกบัแต่ละ

สถานการณ์ มีการติดตามความเคล่ือนไหวและแนวโน้มของตลาดเงินและตลาดทุนอย่างใกล้ชิด ทําให้บริษัทมีความเช่ือมั่นว่าจะ

สามารถบริหารและจดัการความเส่ียงในสว่นนีไ้ด้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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3.2.4 ความเส่ียงจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว 

เศรษฐกิจไทยได้รับผลกระทบจากปัจจยัลบทัง้ภายในและภายนอกประเทศ เช่น การเกิดอทุกภยั การชะลอตวัของภาคการผลิต การ

ส่งออก และอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว ปัญหาการว่างงาน และสถานการณ์ทางการเมือง ซึง่ปัจจัยเหล่านีส้่งผลกระทบในทางลบ

อย่างมีนยัสําคญัตอ่รายได้และกําลงัซือ้ พฤตกิรรมการใช้จ่าย และระดบัความเช่ือมัน่ของผู้บริโภค  

สภาวะเศรษฐกิจดงักล่าวข้างต้นส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการให้บริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ีเน่ืองจากการใช้บริการท่ีลดน้อยลง 

และผู้ประกอบการต้องรับความเส่ียงมากขึน้จากการเรียกเก็บค่าใช้บริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ีไม่ได้ อย่างไรก็ตาม การใช้บริการ

โทรศพัท์เคล่ือนท่ีในปัจจุบนัถือเป็นสิ่งจําเป็นในชีวิตประจําวนั จึงอาจได้รับผลกระทบน้อยกว่าเม่ือเปรียบเทียบกบัอุตสาหกรรมอ่ืน 

อีกทัง้บริษัทได้พฒันารูปแบบการให้บริการและปรับเปล่ียนกลยุทธ์ทางการตลาดเพ่ือกระตุ้นการใช้บริการของลูกค้าและลดความ

เส่ียงจากการยกเลิกการใช้บริการ รวมทัง้จดัทําและดําเนินการตามแผนการลดค่าใช้จ่าย (Cost Efficiency Program) เพ่ือให้

สอดคล้องกบัสภาวะเศรษฐกิจ อย่างไรก็ดี บริษัทไม่สามารถรับรองได้วา่ธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจ

ของบริษัทและ ดีแทค ไตรเน็ต จะไม่ได้รับผลกระทบในทางลบอย่างมีนยัสําคญั หากสภาวะเศรษฐกิจดงักล่าวยงัคงดําเนินตอ่ไป 

3.3 ความเส่ียงอ่ืน ๆ 

3.3.1 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่อาจมีอิทธิพลต่อการดาํเนินการตัดสินใจต่าง ๆ ของบริษัท 

เทเลนอร์และ บริษัท ไทย เทลโค โฮลดิง้ส์ จํากดั ตา่งเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้นรวมกนัคิดเป็นร้อยละ 65 (ข้อมลู ณ 

วนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2557) ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัท 

อนึง่ บริษัท ไทย เทลโค โฮลดิง้ส์ จํากดั ได้มีการปรับโครงสร้างการถือหุ้นเม่ือเดือนกรกฎาคม 2555 โดยกลุ่มเบญจรงคกุล ซึง่เป็นผู้

ก่อตัง้บริษัท ได้เข้ามาถือหุ้นในบริษัท ผ่านการถือหุ้นใน บริษัท ไทย เทลโค โฮลดิง้ส์ จํากดั โดยถือหุ้นทัง้สิน้ร้อยละ 51 ของจํานวน

หุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ บริษัท ไทย เทลโค โฮลดิง้ส์ จํากดั 

ดงันัน้ เทเลนอร์และบริษัท ไทย เทลโค โฮลดิง้ส์ จํากดั (รวมถึงกลุ่มเบญจรงคกุล) อาจมีอิทธิพลตอ่การดําเนินการตดัสินใจตา่ง ๆ 

ของบริษัท เว้นแตก่รณีท่ีบคุคลดงักล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเน่ืองจากบคุคลดงักล่าวมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษหรือมีส่วนได้เสีย

ในเร่ืองดงักล่าว 
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4 ทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ 

บริษัทมีทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจจําแนกได้เป็น 2 ประเภทหลกั ได้แก่ 

รายละเอียดสินทรัพย์ ลักษณะกรรมสิทธ์ิ 

มูลค่าสุทธิ ณ วันที่  

31 ธันวาคม 2556  

(ล้านบาท) 

มูลค่าสุทธิ ณ วันที่  

31 ธันวาคม 2557  

(ล้านบาท) 

ทรัพย์สินประเภทที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ เป็นเจ้าของ 15,120.5 22,736.5 

ทรัพย์สินประเภทสิทธิการใช้อปุกรณ์ เป็นเจ้าของสิทธิ 50,349.1 42,264.0 

รวม  65,469.6 65,000.5 

4.1 ทรัพย์สินประเภทท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 

รายละเอียดสินทรัพย์ถาวรหลกัของบริษัทและบริษัทย่อยมีดงันี ้ทัง้นี ้สินทรัพย์ดงักล่าวไม่มีภาระผกูพนัใด ๆ 

รายละเอียดสินทรัพย์ 
อายุการ 

ใช้งาน 
ขนาด  ที่ตัง้ 

ลักษณะ

กรรมสิทธ์ิ 

มูลค่าสุทธิ ณ  

วันที่ 31 ธันวาคม 

2556 (ล้านบาท) 

มูลค่าสุทธิ ณ  

วันที่ 31 ธันวาคม 

2557 (ล้านบาท) 

ที่ดิน - 365.85 ไร่ กรุงเทพ / 

ปริมณฑล 

เป็นเจ้าของ 1,021.3 1,010.5 

อาคารและสว่นปรับปรุงอาคาร  20-40 ปี - กรุงเทพ / 

ปริมณฑล 

เป็นเจ้าของ 610.5 512.5 

สว่นปรับปรุงอาคารสาํนกังานเชา่ 5-20 ปี - - เป็นเจ้าของ 601.4 616.0 

สิทธิการใช้อปุกรณ์ในการ

ดําเนินงานสนบัสนนุการให้บริการ

วิทยคุมนาคมระบบเซลลลูา่ร์ 

5 ปี 7 ปี และ 

อายทุี่เหลือของ

สมัปทาน 

- - เป็นเจ้าของ 10,517.4 18,109.3 

สว่นปรับปรุงอาคารสถานีรับสง่

สญัญาณ 

20 ปี - - เป็นเจ้าของ 56.6 46.1 

สินทรัพย์ถาวรอ่ืน 3 และ 5 ปี - - เป็นเจ้าของ 2,313.2 2,442.1 

รวม     15,120.4 22,736.5 

ปัจจบุนับริษัทมีท่ีดินและอาคารพาณิชย์ คิดเป็นมลูค่ารวมประมาณ 1,523.0 ล้านบาท (ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557) โดยส่วนใหญ่

ใช้เป็นพืน้ท่ีสําหรับการติดตัง้สถานีฐาน นอกจากนี ้สญัญาร่วมการงานระหว่างบริษัทกบั กสท อนญุาตให้บริษัทใช้พืน้ท่ีของ กสท 

ในการติดตัง้สถานีฐาน โดยมีคา่ตอบแทนในบางกรณีตามท่ีกําหนดไว้ในสัญญาร่วมการงาน ทัง้นี ้พืน้ท่ีบางส่วนท่ีบริษัทใช้ในการ

ตดิตัง้สถานีฐานได้มีการโอนไปยงั บริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากดั เน่ืองจากการแปลงสภาพของ กสท เป็นบริษัทมหาชนจํากดั 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษัทมีการเช่าอาคารท่ีสําคญัสรุปรายละเอียดได้ดงันี ้ 

ลักษณะ/สถานที่ตัง้ ผู้ให้เช่า 
พืน้ที่  

(โดยประมาณ) 

อัตราค่าเช่า  

(บาท/ตร.ม.) 
ระยะเวลาการเช่า 

อาคารคลงัสินค้านวนคร บริษัท ไทยพลอิสระ จํากดั 

(บริษัทที่ไมเ่ก่ียวข้องกนั) 

11,109.6 ตร.ม. 100 ปี 2556 ถึง ปี 2557 

ค่าเช่าสํานักงานอาคารจตัุรัสจามจุรี 

ชัน้ 22-41 

สํานกังานจดัการทรัพย์สิน 

(สว่นอาคารจตัรัุสจามจรีุ) 

(กิจการที่ไมเ่ก่ียวข้องกนั) 

61,123.88 ตร.ม. 250 

(ไมร่วมคา่บริการ 

ตามสญัญาเชา่) 

1 เมษายน 2552 ถึง 

31 ธันวาคม 2564 

คา่เชา่ที่ติดตัง้ป้ายโฆษณา สํานกังานจดัการทรัพย์สิน 

(สว่นอาคารจตัรัุสจามจรีุ) 

(กิจการที่ไมเ่ก่ียวข้องกนั) 

- 100,000 บาท/เดือน 1 เมษายน 2552 ถึง

31 ธันวาคม 2564 

อนึง่ ในสญัญาเช่าอาคารบางฉบบั ผู้ ให้เช่าได้ให้คํามัน่ท่ีจะตอ่อายสุญัญาให้แก่บริษัทเม่ือสญัญาเช่านัน้สิน้สุดลง ดงันัน้ บริษัทจงึมี

สิทธิท่ีจะตอ่อายสุญัญาเช่าอาคารดงักล่าวได้ตามแตบ่ริษัทจะเห็นสมควร 

นอกจากการเช่าอาคารข้างต้น บริษัทยงัมีการเช่าอ่ืน ๆ ท่ีสําคญั ได้แก่ 

(1) การเช่าพืน้ท่ีในอาคารศนูย์การค้าเพ่ือดําเนินการสํานักงานบริการของบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 รวมทัง้สิน้ 24 

สาขา รวมพืน้ท่ีเช่าประมาณ 6,233.17 ตารางเมตร มีระยะเวลาการเช่าระหวา่ง 1-3 ปี และ 12 ปี ซึง่มีอตัราการเช่าแตกต่าง

กนัไปขึน้อยู่กบัตําแหน่งท่ีตัง้ของแตล่ะศนูย์การค้า 

(2) บริษัทมีสิทธิการเช่าพืน้ท่ีสําหรับ Service Hall โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 สิทธิการเช่ามีมลูค่าตามบญัชีสทุธิเท่ากบั 

31.6 ล้านบาท ซึง่บริษัทบนัทกึบญัชีในลกัษณะสิทธิการเช่าและตดัจําหน่ายตามอายสุญัญาเช่า  

(3) การเช่าท่ีดินและพืน้ท่ีในอาคารเพ่ือใช้ในการทําสถานีฐานและชุมสาย มีระยะเวลาการเช่าเฉล่ีย 1-3 ปี โดยทัว่ไปบริษัทจะ

ทําสญัญาเช่าท่ีดนิเพ่ือใช้ในการติดตัง้สถานีฐานและต่ออายุสญัญาเม่ือระยะเวลาการเช่าสิน้สุดลง ถึงแม้ภาวะการแข่งขนั

ในทางธุรกิจจะเพิ่มขึน้แตบ่ริษัทยงัไม่เคยประสบปัญหาในการจดัหาท่ีดินและการตอ่อายสุญัญา 

4.2 ทรัพย์สินประเภทสิทธิการใช้อุปกรณ์ 

บริษัทมีสิทธิประกอบกิจการโทรคมนาคมตามสัญญาร่วมการงานและตามความในมาตรา 80 แห่ง พ.ร.บ. การประกอบกิจการ

โทรคมนาคม (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเตมิในข้อ 2.3.4 – การกํากบัดแูลการประกอบกิจการโทรคมนาคมในประเทศไทย และ

ข้อ 6.7 – สรุปสญัญาท่ีมีสาระสําคญั) 

ตามสญัญาร่วมการงาน บริษัทจะต้องจดัหาเคร่ืองมือและอปุกรณ์ทัง้หมดในการดําเนินการและโอนกรรมสิทธิเคร่ืองมือและอุปกรณ์

นัน้ให้แก่ กสท โดยบริษัทมีสิทธิในการใช้อปุกรณ์ดงักล่าวในการให้บริการตลอดอายุสญัญา ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 สิทธิการใช้

อปุกรณ์รอตดับญัชี (สทุธิ) ตามงบการเงินรวมของบริษัทมีมลูคา่ประมาณ 65,000.5 ล้านบาท  

4.3 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

บริษัทมีสินทรัพย์ไม่มีตวัตนได้แก่เคร่ืองหมายบริการต่าง ๆ ซึง่มีอายุ 10 ปี นบัแต่วนัท่ีได้จดทะเบียนต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

กระทรวงพาณิชย์ โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษัทมีเคร่ืองหมายบริการหลกั เช่น “DTAC” "TAC” “Happy” “ZAD” “WORK” 

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

ทัง้นี ้เม่ือสิน้สดุอายเุคร่ืองหมายบริการ บริษัทสามารถตอ่อายไุด้ทกุ ๆ 10 ปี โดยย่ืนคําขอภายใน 90 วนัตอ่กรมทรัพย์สินทางปัญญา

ก่อนวนัหมดอาย ุ
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4.4 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

ปัจจุบนั บริษัทมุ่งเน้นธุรกิจให้บริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ีเป็นหลกัเท่านัน้ โดยบริษัทลงทนุในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเพ่ือสนบัสนุน

กิจการหลกัของบริษัทในแง่ของการบริหารสินทรัพย์และอสงัหาริมทรัพย์ และเพ่ือประกอบธุรกิจอ่ืนท่ีเก่ียวเน่ืองหรือเป็นประโยชน์กบั

ธุรกิจให้บริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ี 

ในการดแูลบริหารกิจการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม บริษัทได้แต่งตัง้กรรมการท่ีมีประสบการณ์ท่ีเหมาะสมกบักิจการนัน้ ๆ เพ่ือ

เป็นตวัแทนของบริษัทในการดําเนินการดงันี ้

(1) ปฏิบตัหิน้าท่ีและรับผิดชอบให้เกิดผลการดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

(2) ดแูลและทบทวนผลการดําเนินงานของบริษัทเหล่านัน้ทกุไตรมาสเป็นอย่างน้อย 

(3) ลงมตอิอกเสียงในการประชมุคณะกรรมการบริษัทและท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นประจําปี 

ส่วนท่ี 1 ทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ หน้า 56 



บริษัท โทเทิล่ แอ็คเซส็ คอมมนิูเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 

 

5 ข้อพพิาททางกฎหมาย 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 บริษัทและบริษัทย่อยของบริษัทเป็นคู่ความหรือคู่กรณีในคดีหรือข้อพิพาทท่ียงัไม่สิน้สุดมีรายละเอียด

ดงันี ้

5.1 คดีหรือข้อพพิาทท่ียังไม่สิน้สุดโดยเป็นคดีท่ีมีทุนทรัพย์เกินกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น 

5.1.1 ข้อพพิาทระหว่างบริษัทและทีโอทีเก่ียวกับการชําระค่าเช่ือมโยงโครงข่ายโทรศัพท์เคล่ือนท่ี (Access Charge) 

ตามท่ี ทีโอที กสท และบริษัท ได้ร่วมกันทําข้อตกลงเร่ืองการเช่ือมโยงโครงข่ายโทรศัพท์เคล่ือนท่ีแบบจดทะเบียนรายเดือน 

(Postpaid) เม่ือวนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2537 และโทรศพัท์เคล่ือนท่ีแบบใช้บตัรเติมเงินล่วงหน้า (Prepaid Card) เม่ือวนัท่ี 2 เมษายน 

2544 โดยสาระสําคญัของข้อตกลงมีอยู่วา่ทีโอทีจะเช่ือมโยงโครงข่ายเลขหมายโทรศพัท์เคล่ือนท่ีท่ีบริษัทให้บริการให้สามารถใช้งาน

ได้อย่างสมบรูณ์ โดยทีโอทีจะคิดค่าเช่ือมโยงโครงข่าย (Access Charge) ในอตัราเลขหมายละ 200 บาทต่อเดือน สําหรับการ

ให้บริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ีแบบจดทะเบียนรายเดือน และในอตัราร้อยละ 18 ของราคาหน้าบตัร (รวมภาษีมลูค่าเพิ่มแล้ว) สําหรับ

การให้บริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ีแบบใช้บตัรเตมิเงินล่วงหน้า (Prepaid Card)  

ภายหลงัจากท่ีมีการทําข้อตกลงการเช่ือมโยงโครงข่ายกนัแล้ว บริษัทได้ปฏิบตัิตามข้อตกลงดงักล่าวโดยชําระค่าเช่ือมโยงโครงข่าย

ให้แก่ทีโอทีตลอดมา จนกระทัง่เม่ือวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2549 กทช. ได้ออกประกาศ กทช. วา่ด้วยการใช้และเช่ือมต่อโครงข่าย

โทรคมนาคม (Interconnection Charge) ซึง่กําหนดให้ผู้ รับใบอนญุาตท่ีมีโครงข่ายโทรคมนาคมทกุราย ต้องให้ผู้ รับใบอนญุาตท่ีมี

โครงข่ายโทรคมนาคมรายอ่ืนเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมกบัโครงข่ายของตนตามท่ีมีการร้องขอ และให้ผู้ ให้เช่ือมต่อโครงข่ายมี

สิทธิท่ีจะเรียกเก็บคา่ตอบแทนการเช่ือมตอ่โครงข่าย (Interconnection Charge) ในอตัราท่ีสะท้อนต้นทนุ  

ภายหลงัจากท่ีประกาศดงักล่าวใช้บงัคบั เม่ือวนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2549 บริษัทได้ระงบัการชําระค่าเช่ือมโยงโครงข่าย (Access 

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

โอทีทราบวา่บริษัทจะชําระเป็นคา่เช่ือมต่อโครงข่าย (Interconnection Charge) แทน แต่ทีโอทีโต้แย้งสิทธิของบริษัทและปฏิเสธท่ี

จะรับชําระเงินค่าเช่ือมต่อโครงข่าย (Interconnection Charge) โดยเม่ือวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2554 ทีโอทีได้ย่ืนคําฟ้องต่อศาล

ปกครองเรียกร้องให้ กสท และบริษัทร่วมกนัรับผิดชําระคา่เช่ือมโยงโครงข่าย (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 พร้อมภาษีมลูค่าเพิ่มและดอกเบีย้ รวมเป็นเงินจํานวนทัง้สิน้

ประมาณ 113,319 ล้านบาท ต่อมาบริษัทได้รับแจ้งเม่ือวันท่ี 10 ตุลาคม 2557 ว่าทีโอทีได้แก้ไขเพิ่มเติมคําฟ้องเม่ือวันท่ี 31 

กรกฎาคม 2557 โดยแก้ไขเพิ่มเตมิจํานวนคา่เสียหายพร้อมภาษีมลูคา่เพิ่มและดอกเบีย้ เป็นจํานวน 245,638 ล้านบาท (คํานวณถึง

วนัท่ี 10 กรกฎาคม 2557) ส่วนประเดน็อ่ืน ๆ ในคดีไม่ได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมแต่อย่างใด ขณะนีค้ดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล

ปกครองกลาง 

จากความเห็นของท่ีปรึกษากฎหมายของบริษัท บริษัทเช่ือว่า บริษัทไม่มีภาระท่ีจะต้องชําระค่าเช่ือมโยงโครงข่ายในอัตราค่า

เช่ือมโยงโครงข่าย (Access Charge) ตามท่ีระบุไว้ในข้อตกลงเดิมทัง้สองฉบบั เน่ืองจากข้อตกลงดงักล่าวไม่เป็นไปตามหลกั

กฎหมายในปัจจบุนั (โดยเฉพาะอย่างย่ิงประกาศ วา่ด้วยการใช้และเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม) และบริษัทได้มีหนงัสือบอกเลิก

ข้อตกลงเดิมแล้ว ดังนัน้ บริษัทเช่ือว่าผลสรุปของข้อพิพาทและกระบวนการยุติธรรมในอนาคต ไม่น่าจะส่งผลกระทบอย่างมี

สาระสําคญัตอ่ฐานะการเงินของบริษัท 

ผลกระทบสทุธิ (ก่อนภาษีเงินได้) จากการท่ีบริษัทหยุดบนัทกึค่าเช่ือมโยงโครงข่ายตามข้อตกลงเดมิ (Access Charge) ตัง้แต่วนัท่ี 

18 พฤศจิกายน 2549 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 ทําให้บริษัทมีค่าใช้จ่ายลดลงประมาณ 67,240 ล้านบาท และถึงแม้ว่าบริษัทจะ

หยดุบนัทกึค่าเช่ือมโยงโครงข่าย (Access Charge) ตัง้แต่วนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2550 แล้วก็ตาม บริษัท ได้บนัทกึสํารองค่าใช้จ่ายท่ี

อาจจะเกิดขึน้จากผลสรุปของข้อพิพาทหรือกระบวนการพิจารณาคดีดงักล่าวข้างต้นไว้ในบัญชีจํานวนหนึ่งตามท่ีบริษัทเห็นว่า

เหมาะสมแล้ว 
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5.1.2 ข้อพพิาทระหว่างบริษัทและ กสท เก่ียวกับการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตจากการให้บริการโทรคมนาคม 

เม่ือวนัท่ี 11 กมุภาพนัธ์ 2546 คณะรัฐมนตรีได้มีมตใิห้ผู้ ให้บริการโทรคมนาคมซึง่รวมถึงบริษัทมีสิทธินําเงินค่าภาษีสรรพสามิตท่ีได้

ชําระให้แก่รัฐแล้วตลอดทัง้ปี (ไม่รวมดอกเบีย้ ค่าปรับ หรือเงินเพ่ิมใด ๆ) มาหกัออกจากจํานวนเงินผลประโยชน์ตอบแทนท่ีบริษัท

ต้องนําส่งให้แก่ กสท เม่ือสิน้ปีดําเนินการตามสญัญาร่วมการงานได้ และเม่ือวนัท่ี 27 มีนาคม 2546 กสท ได้มีหนงัสือแจ้งให้บริษัท

ดําเนินการตามมตคิณะรัฐมนตรีดงักล่าว ซึง่ตอ่มามตคิณะรัฐมนตรีดงักล่าวถกูยกเลิกเม่ือวนัท่ี 23 มกราคม 2550 

ภายหลังจากท่ีมีการยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีข้างต้น เม่ือวันท่ี 11 มกราคม 2551 กสท ได้ย่ืนคําเสนอข้อพิพาทต่อสถาบัน

อนุญาโตตุลาการ เรียกร้องให้บริษัทชําระค่าผลประโยชน์ตอบแทนในปีสัมปทานท่ี 12 ถึง 16 เพ่ิมเติม พร้อมเบีย้ปรับและ

ภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมเป็นเงินจํานวนทัง้สิน้ประมาณ 23,164 ล้านบาท เสมือนหนึ่งว่า กสท ไม่เคยอนุญาตให้บริษัทนําค่าภาษี

สรรพสามิตท่ีได้ชําระให้แก่รัฐมาหกัออกจากผลประโยชน์ตอบแทนท่ีบริษัทต้องนําส่งให้แก่ กสท ตามสญัญาร่วมการงานแต่อย่างใด 

คณะอนญุาโตตลุาการได้มีคําชีข้าด ลงวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2555 ให้บริษัทชนะคดีและยกคําเสนอข้อพิพาทของ กสท ทัง้หมด 

อย่างไรก็ดี เม่ือวนัท่ี 31 สิงหาคม 2555 กสท ได้ย่ืนคําร้องขอให้ศาลปกครองกลางเพิกถอนคําชีข้าดของคณะอนญุาโตตลุาการ

ดงักลา่ว ขณะนีค้ดีอยู่ระหวา่งการพิจารณาของศาลปกครองกลาง 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมิได้บนัทึกผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติมตามท่ี กสท เรียกเก็บข้างต้นไว้ในงบการเงิน เน่ืองจาก

บริษัทเช่ือวา่คําพิพากษาของศาลปกครองจะไม่ส่งผลกระทบตอ่ฐานะการเงินของบริษัทอย่างมีนยัสําคญั 

5.1.3 ข้อพิพาทระหว่างบริษัทและ กสท เก่ียวกับวิธีการคํานวณผลประโยชน์ตอบแทนอันเกิดจากรายได้ค่าเช่ือมต่อ
โครงข่ายโทรคมนาคม (Interconnection Charge) 

กสท ได้ย่ืนคําเสนอข้อพิพาทตอ่สถาบนัอนญุาโตตลุาการเพ่ือเรียกให้บริษัทชําระผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติมตามสญัญาร่วมการ

งาน อนัเกิดจากรายได้คา่ IC หลายข้อพิพาท ดงันี ้

- ในปี 2549 กสท ได้ย่ืนคําเสนอข้อพิพาทต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการเก่ียวกับการเรียกเก็บผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติม

สําหรับปีสัมปทานท่ี 11 ถึงปีสัมปทานท่ี 13 จากรายได้ค่า IC ท่ีบริษัทเรียกเก็บจากผู้ ให้บริการรายอ่ืน อนัเน่ืองมาจากการท่ี

บริษัท ยินยอมให้ผู้ ให้บริการรายอ่ืนสามารถเข้ามาใช้โครงข่ายโทรคมนาคมของบริษัทได้จํานวน 8 ล้านบาท  

- ในปี 2553 กสท ได้ย่ืนคําเสนอข้อพิพาทต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการเพ่ือเรียกให้บริษัทชําระผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติม

สําหรับปีสมัปทานท่ี 15 ในเร่ืองเดียวกนันีอี้กเป็นจํานวน 4.4 ล้านบาท  ขณะนีข้้อพิพาทอยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาของ

อนญุาโตตลุาการ 

- ในปี 2554 กสท ได้ย่ืนคําเสนอข้อพิพาทต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการ เพ่ือเรียกร้องให้บริษัทชําระผลประโยชน์ตอบแทน

เพิ่มเติมสําหรับรายได้ค่า IC ในปีสมัปทานท่ี 16 (16 กนัยายน 2549 - 15 กนัยายน 2550) ท่ีขาดไปอีกเป็นจํานวนประมาณ 

4,025 ล้านบาท พร้อมเบีย้ปรับอตัราร้อยละ 1.25 ต่อเดือนของเงินท่ีค้างชําระ เน่ืองจากบริษัทคํานวณผลประโยชน์ตอบแทน

ให้แก่ กสท โดยการหกักลบระหว่างรายได้ค่า IC ท่ีบริษัทได้รับจากผู้ประกอบการรายอ่ืนและรายจ่ายค่า IC ท่ีบริษัทถูก

ผู้ประกอบการรายอ่ืนเรียกเก็บ แต่ กสท เรียกร้องให้บริษัทชําระผลประโยชน์ตอบแทนของรายได้คา่ IC ท่ีบริษัทได้รับจาก

ผู้ประกอบการรายอ่ืนทัง้หมดโดยไม่ให้นํารายจ่ายคา่ IC ท่ีบริษัทถูกผู้ประกอบการรายอ่ืนเรียกเก็บมาหกัออก ขณะนีข้้อพิพาท

ดงักลา่วอยู่ระหวา่งกระบวนการพิจารณาของอนญุาโตตลุาการ 

- นอกจากนี ้ในปี 2554 กสท ยังได้ย่ืนคําเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการอีกคดีหนึ่ง ในข้อพิพาทหมายเลขดําท่ี 

90/2554 เพ่ือเรียกร้องให้บริษัทชําระผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติมสําหรับรายได้ค่า IC ในปีสมัปทานท่ี 16 อย่างไรก็ดี เม่ือ

วนัท่ี 14 สิงหาคม 2557 คณะอนญุาโตตุลาการได้มีคําชีข้าด (ข้อพิพาทหมายเลขแดงท่ี 75/2557) ให้ยกข้อเรียกร้องท่ี กสท 

ขอให้บริษัทชําระผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเตมิสําหรับรายได้ค่า IC สําหรับปีสมัปทานท่ี 16 เป็นจํานวนเงิน 4 ล้านบาทแล้ว 

- ในปี 2555 กสท ได้ย่ืนคําเสนอข้อพิพาทตอ่สถาบนัอนญุาโตตลุาการเพ่ือเรียกร้องให้บริษัทชําระผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติม

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

เงินท่ีค้างชําระ ขณะนีข้้อพิพาทอยู่ระหวา่งกระบวนการพิจารณาของอนญุาโตตลุาการ  
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- ณ วนัท่ี 23 เมษายน 2556 กสท ได้ย่ืนคําเสนอข้อพิพาทต่อสถาบนัอนญุาโตตลุาการเพ่ือเรียกร้องให้บริษัทชําระผลประโยชน์

ตอบแทนเพิ่มเตมิสําหรับรายได้คา่ IC สําหรับปีสมัปทานท่ี 18 อีก เป็นจํานวน 3 ,338.92 ล้านบาท พร้อมเบีย้ปรับอตัราร้อยละ 

1.25 ตอ่เดือนของเงินท่ีค้างชําระ 

บริษัทเช่ือวา่คําวนิิจฉยัชีข้าดของคณะอนญุาโตตลุาการไม่น่าส่งผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัต่อฐานะทางการเงินของบริษัท ณ วนัท่ี 

31 ธันวาคม 2557 บริษัทมิได้บนัทึกผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติมท่ี กสท เรียกเก็บข้างต้นไว้ในงบการเงิน เน่ืองจากท่ีปรึกษา

กฎหมายของบริษัทและบริษัทเหน็วา่ บริษัทไม่มีหน้าท่ีต้องชําระผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติมให้แก่ กสท ตามท่ี กสท เรียกร้องแต่

อย่างใด   

5.1.4 ข้อพิพาทระหว่างบริษัทและ กสท เก่ียวกับการส่งมอบเสาอากาศและอุปกรณ์เสาอากาศ (Towers) ท่ีติดตัง้และ
เปิดให้บริการแล้วให้แก่ กสท ตามสัญญาร่วมการงาน 

เม่ือวนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์ 2551 กสท ได้เสนอข้อพิพาทต่อสถาบนัอนญุาโตตลุาการเรียกร้องให้บริษัทส่งมอบและโอนกรรมสิทธ์ิเสา

อากาศและอปุกรณ์เสาอากาศท่ีติดตัง้และเปิดให้บริการแล้วจํานวน 121 ต้นให้แก่ กสท ในปี 2552 กสท ได้เพ่ิมจํานวนเสาอากาศ

และอุปกรณ์เสาอากาศท่ีเรียกร้องให้บริษัทส่งมอบจากเดิมจํานวน 121 ต้น เป็นจํานวน 3,873 ต้น และในปี  2555 กสท ได้เพิ่ม

จํานวน เสาอากาศและอุปกรณ์เสาอากาศจากเดิมจํานวน 3,873 ต้น เป็นจํานวน 4,968 ต้น โดยหากบริษัทไม่สามารถส่งมอบและ

โอนกรรมสิทธ์ิได้ กสท เรียกร้องให้บริษัทชําระค่าเสียหายแทนเป็นเงิน รวมเป็นมลูคา่ความเสียหายทัง้สิน้ 2,392 ล้านบาท และเม่ือ

วนัท่ี 3 มกราคม 2556 กสท ได้ย่ืนคําฟ้องต่อศาลปกครองกลาง เรียกร้องให้บริษัทส่งมอบและโอนกรรมสิทธ์ิเสาโครงเหล็กเพ่ิมเติม

อีก 696 ต้น หรือรวมเป็นมลูคา่ความเสียหายตามฟ้องจํานวนทัง้สิน้ 351 ล้านบาท (รวมดอกเบีย้) 

บริษัทเห็นว่าเสาอากาศและอุปกรณ์เสาอากาศพิพาทมิได้เป็นเคร่ืองและอุปกรณ์ตามสัญญาร่วมการงาน แต่เป็นอาคารตาม

พระราชบญัญตัคิวบคมุอาคาร พ .ศ.  2522 และเป็นกรรมสิทธ์ิของบริษัท ดงันัน้ บริษัทจึงไม่มีหน้าท่ีต้องโอนกรรมสิทธ์ิในเสาอากาศ

และอุปกรณ์พิพาทให้แก่ กสท แต่อย่างใด ขณะนีข้้อพิพาทดงักล่าวอยู่ภายใต้กระบวนการอนุญาโตตุลาการและศาลซึ่งอาจใช้

ระยะเวลาหลายปี บริษัทเหน็วา่วา่คําวนิิจฉยัชีข้าดของคณะอนญุาโตตลุาการและคําพิพากษาของศาลปกครองกลางไม่น่าจะส่งผล

กระทบอย่างมีนยัสําคญัตอ่ฐานะทางการเงินของบริษัท 

5.1.5 ข้อพพิาทระหว่างบริษัทและ กสท เก่ียวกับเคร่ืองและอุปกรณ์โทรคมนาคม 

เม่ือวนัท่ี 1 ตลุาคม 2557 กสท ได้ย่ืนคําเสนอข้อพิพาทต่อสถาบนัอนญุาโตตลุาการ โดยอ้างว่าบริษัทปฏิบตัิผิดข้อ 2.1 และข้อ 2.3 

ของสัญญาร่วมการงาน เน่ืองจากบริษัทได้อนญุาตให้ ดีแทค ไตรเน็ต และผู้ ให้บริการโทรคมนาคมรายอ่ืนนําเคร่ืองและอุปกรณ์

โทรคมนาคมของตนเข้ามาตดิตัง้หรือเช่ือมตอ่กบัเคร่ืองและอปุกรณ์ท่ีบริษัทจดัหามาเพ่ือให้บริการตามสญัญาร่วมการงาน ซึง่ กสท 

อ้างว่าเป็นกรรมสิทธ์ิของ กสท และบริษัทไม่มีสิทธิอนญุาตให้ผู้ อ่ืนมาเช่ือมต่อหรือร่วมใช้ ดงันัน้ กสท จึงเรียกร้องให้บริษัทรือ้ถอน

เคร่ืองและอุปกรณ์โทรคมนาคมของ ดีแทค ไตรเน็ต หรือผู้ ให้บริการโทรคมนาคมรายอ่ืนออก และให้ชดใช้ค่าเสียหายจํานวน

ประมาณ 658 ล้านบาท พร้อมดอกเบีย้อตัราร้อยละ 7.5 ตอ่ปี และหากไม่รือ้ถอน กสท เรียกร้องให้บริษัทชดใช้ค่าเสียหายรายเดือน

ประมาณเดือนละ 44 ล้านบาท นับถัดจากวนัย่ืนคําเสนอข้อพิพาทเป็นต้นไปจนกว่าจะดําเนินการรือ้ถอนแล้วเสร็จ นอกจากนัน้ 

กสท ยังขอให้อนุญาโตตุลาการมีคําชีข้าดโดยห้ามมิให้บริษัทนําเคร่ืองและอุปกรณ์โทรคมนาคมท่ีบริษัทจดัหามา ให้บริการตาม

สญัญาร่วมการงานไปให้ ดีแทค ไตรเน็ต หรือผู้ ให้บริการโทรคมนาคมรายอ่ืนร่วมใช้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก กสท เป็นลาย

ลกัษณ์อกัษร ปัจจบุนั ข้อพิพาทดงักล่าวอยู่ภายใต้ระหวา่งกระบวนการพิจารณาของอนญุาโตตลุาการ 

นอกจากนี ้กสท ได้มีคําร้องขอให้ศาลปกครองกลางกําหนดวิธีการชั่วคราวเพ่ือคุ้ มครองประโยชน์ของ กสท ในระหว่างท่ี

อนุญาโตตุลาการยังไม่ได้มีคําชีข้าดข้อพิพาทดังกล่าว โดย กสท ได้ขอให้ศาลมีคําสั่งห้ามมิให้บริษัทนําเคร่ืองและอุปกรณ์

โทรคมนาคมท่ีบริษัทจัดหามาเพ่ือให้บริการตามสัญญาร่วมการงานไปให้ผู้ประกอบการโทรศพัท์เคล่ือนท่ีรายอ่ืนร่วมใช้โดยการ

ตดิตัง้และ/หรือเช่ือมตอ่ ทัง้นี ้เป็นการชัว่คราวในระหว่างการพิจารณาของอนญุาโตตลุาการ บริษัทเห็นว่าคําขอและประเด็นต่าง ๆ 

ในคดีนีมี้ลกัษณะเดียวกับคําขอของ กสท ในคดีหมายเลขดําท่ี 555/2557 (โปรดดรูายละเอียดในข้อ 5.1.6 คดีฟ้องร้องระหว่าง 

ดีแทค ไตรเน็ต และ กสท เก่ียวกบัเคร่ืองและอปุกรณ์โทรคมนาคมตามสญัญาร่วมการงาน) ท่ีศาลปกครองกลางมีคําสัง่ยกคําขอให้

ศาลกําหนดวธีิการชัว่คราวของ กสท ดงันัน้ บริษัทเหน็วา่คําสัง่ของศาลปกครองกลางในกรณีนีน่้าจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบใด ๆ ต่อ

การดําเนินการของบริษัท  
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ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมิได้บันทึกค่าเสียหายตามท่ี กสท เรียกร้อง เน่ืองจากเม่ือพิจารณาความเห็นของท่ีปรึกษา

กฎหมายของบริษัท บริษัทเหน็วา่การกระทําของบริษัทสอดคล้องกบัสญัญาร่วมการงานและกฎหมายทกุประการ และเช่ือว่าบริษัท

มีสิทธิและหน้าท่ีตามกฎหมายท่ีจะต้องให้ผู้ รับใบอนุญาตรายอ่ืนเข้าร่วมใช้โครงข่ายโทรคมนาคมและโครงสร้างพืน้ฐาน

โทรคมนาคม นอกจากนี ้บริษัทเหน็วา่ บริษัทย่อมมีสิทธิประกอบกิจการโทรคมนาคมต่อไปได้ตามกฎหมายและสญัญาร่วมการงาน

ทกุประการ 

5.1.6 คดีฟ้องร้องระหว่าง ดีแทค ไตรเน็ต และ กสท เก่ียวกับเคร่ืองและอุปกรณ์โทรคมนาคมตามสัญญาร่วมการงาน 

เม่ือวนัท่ี 11 มิถุนายน 2557 ดีแทค ไตรเน็ต ได้รับคําฟ้องท่ี กสท ได้ย่ืนฟ้องต่อศาลปกครองกลางโดยอ้างว่า ดีแทค ไตรเน็ต ได้ทํา

ละเมิดตอ่ กสท ด้วยการนําเคร่ืองและอปุกรณ์โทรคมนาคมสําหรับคล่ืนความถ่ีย่าน 2.1 กิกะเฮิร์ตซ์ ของ ดีแทค ไตรเน็ต ไปเช่ือมต่อ

กบัเคร่ืองและอปุกรณ์โทรคมนาคมท่ีมีไว้ใช้สําหรับให้บริการวทิยคุมนาคมระบบเซลลลู่าตามสญัญาร่วมการงานของบริษัท  กสท จึง

เรียกร้องให้ ดีแทค ไตรเน็ต รือ้ถอนเคร่ืองและอปุกรณ์ออกไปและห้ามมิให้ตดิตัง้หรือเช่ือมต่อเคร่ืองและอุปกรณ์ของ ดีแทค ไตรเน็ต 

กบัเคร่ืองและอุปกรณ์ตามสญัญาร่วมการงานของบริษัท และให้ชดใช้ค่าเสียหายจํานวนประมาณ 449 ล้านบาท พร้อมดอกเบีย้

อตัราร้อยละ 7.5 ตอ่ปี และหากไม่รือ้ถอน กสท ขอให้ชดใช้ค่าเสียหายแก่ กสท เป็นเงินเดือนละ 44 ล้านบาท นบัถดัจากวนัย่ืนฟ้อง

เป็นต้นไปจนกวา่จะดําเนินการรือ้ถอนอปุกรณ์โทรคมนาคมของ ดีแทค ไตรเน็ต ออกจากเคร่ืองและอุปกรณ์ตามสญัญาร่วมการงาน

ของบริษัท 

บริษัทและบริษัทย่อยเห็นว่าการติดตัง้เคร่ืองและอุปกรณ์โทรคมนาคมสําหรับคล่ืนความถ่ีย่าน 2.1 กิกะเฮิร์ตซ์ ของ ดีแทค ไตรเน็ต 

กับเคร่ืองและอุปกรณ์โทรคมนาคมของบริษัท เป็นการกระทําภายใต้สัญญาการใช้โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมร่วมกันและ

สญัญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมต่อกัน ซึง่เป็นไปตามสิทธิและหน้าท่ีท่ีมีอยู่ตามกฎหมายและประกาศ กสทช. ท่ีเก่ียวข้องทุก

ประการ จึงไม่อาจถือว่าเป็นการกระทําการละเมิดต่อ กสท ทัง้นี ้ความเห็นดงักล่าวสอดคล้องกบัความเห็นของท่ีปรึกษากฎหมาย

ของบริษัทและบริษัทย่อย 
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6 ข้อมูลท่ัวไปและข้อมูลสําคัญอ่ืน 

6.1 ข้อมูลท่ัวไป 

ช่ือบริษัท : บริษัท โทเทิล่ แอ็คเซส็ คอมมนิูเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 

สถานท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ : เลขท่ี 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี  ชัน้ 22-41 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน  

เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

ประเภทธุรกิจ : ดําเนินธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ีในย่านความถ่ี 800 เมกะเฮิร์ตซ์  

1800 เมกะเฮิร์ตซ์ และ 2.1 กิกะเฮิร์ตซ์ 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107538000037 (เลขทะเบียนเดมิ 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 

จํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้ว

ทัง้หมด 

: 2,367,811,000 หุ้น 

6.2 นายทะเบียนหลักทรัพย์ในประเทศไทย 

ช่ือนายทะเบียน : บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (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 นายทะเบียนหุ้นกู้ 

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

ช่ือนายทะเบียนหุ้นกู้  : ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน)  

สถานท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ : สํานกังานใหญ่ เลขท่ี 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 

10500 

โทรศพัท์ : +66 2230 1136 

โทรสาร : +66 2626 4545-6 

เวบ็ไซต์ : www.bangkokbank.com 
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6.4 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 

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

ช่ือผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  : ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน)  

สถานท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ : สํานกังานใหญ่ เลขท่ี 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 

10500 

โทรศพัท์ : +66 2230 1136 

โทรสาร : +66 2626 4545-6 

เวบ็ไซต์ : www.bangkokbank.com 

6.5 ผู้สอบบัญชี 

ช่ือผู้สอบบญัชี : นายโสภณ เพิ่มศริิวลัลภ (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 3182) 

สถานท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ : บริษัท 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 

6.6 ข้อมูลของนิตบุิคคลท่ีบริษัทถือหุ้นตัง้แต่ร้อยละ 10  ของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายได้แล้วทัง้หมดของนิตบุิคคลนัน้ 

ลาํดับ ช่ือและข้อมูลบริษัท ประเภทธุรกิจ ประเภทหุ้น 
จาํนวนหุ้นที่ถือ 

(ร้อยละ) 
จาํนวนหุ้น 
ทัง้หมด 

1 บริษัท ดีแทค ดิจิตอล มีเดีย จาํกัด 
(ช่ือเดิมบริษัท ดแีทค อินเตอร์เนต 
เซอร์วิส จาํกัด) 

    

 เลขที่ 319 อาคารจตัรัุสจามจรีุ ชัน้ 28 

ถนนพญาไท แขวงปทมุวนั  

เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

โทรศพัท์ +66 2202 8000 

โทรสาร +66 2202 8885 

เลขทะเบยีนบริษัท 0105549034467 

ให้บริการโฆษณาสินค้าและบริการ

ผ่านสื่อดิจิตอล (ปัจจบุนัยงัไมไ่ด้

ดําเนินกิจการ) 

หุ้นสามญั 100 1,000,000 

2 บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จาํกัด     

 เลขที่ 319 อาคารจตัรัุสจามจรีุ ชัน้ 28 

ถนนพญาไท แขวงปทมุวนั  

เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

โทรศพัท์ +66 2202 8000 

โทรสาร +66 2202 8885 

เลขทะเบียนบริษัท 0105549034548 

ให้บริการโทรคมนาคม โดยได้รับ

ใบอนญุาตจาก กสทช. (ปัจจบุนั

ให้บริการโทรศพัท์ทางไกลระหวา่ง

ประเทศ บริการอินเทอร์เน็ต และ

ให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนที่บนคลื่น

ความถ่ียา่น 2.1 กิกะเฮิร์ตซ์)  

หุ้นสามญั 100 11,600,000 
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ลาํดับ ช่ือและข้อมูลบริษัท ประเภทธุรกิจ ประเภทหุ้น 
จาํนวนหุ้นที่ถือ 

(ร้อยละ) 
จาํนวนหุ้น 
ทัง้หมด 

3 บริษัท ดีแทค บรอดแบนด์ จาํกัด     

 เลขที่ 319 อาคารจตัรัุสจามจรีุ ชัน้ 28 

ถนนพญาไท แขวงปทมุวนั  

เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

โทรศพัท์ +66 2202 8000 

โทรสาร +66 2202 8885 

เลขทะเบยีนบริษัท 0105549034424 

ให้บริการโทรคมนาคม (Wi-Fi) โดย

ได้รับใบอนญุาตการให้บริการ

อินเทอร์เน็ตแบบที่หนึ่ง 

หุ้นสามญั 100 1,750,000 

4 บริษัท เพย์สบาย จาํกัด     

 เลขที่ 319 อาคารจตัรัุสจามจรีุ ชัน้ 36 

ถนนพญาไท แขวงปทมุวนั  

เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

โทรศพัท์ +66 2160 5463-5 

โทรสาร +66 2160 5462 

เลขทะเบยีนบริษัท 0125547001804 

ให้บริการชําระเงินออนไลน์ บตัร

เงินสด บริการชําระเงินทาง

อิเล็กทรอนิกส์ และบริการรับชําระ

เงิน 

หุ้นสามญั 100.00 2,000,000 

5 บริษัท แทค พร็อพเพอร์ตี ้จาํกัด     

 เลขที่ 319 อาคารจตัรัุสจามจรีุ ชัน้ 28 

ถนนพญาไท แขวงปทมุวนั  

เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

โทรศพัท์ +66 2202 8000 

โทรสาร +66 2202 8885 

เลขทะเบียนบริษัท 0105539049038 

บริหารสนิทรัพย์ หุ้นสามญั 100 100,000 

6 บริษัท อีสเทร์ิน บิช จาํกัด     

 เลขที่ 319 อาคารจตัรัุสจามจรีุ ชัน้ 28 

ถนนพญาไท แขวงปทมุวนั  

เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

โทรศพัท์ +66 2202 8000 

โทรสาร +66 2202 8885 

เลขทะเบียนบริษัท 0105532038740 

บริหารสนิทรัพย์ หุ้นสามญั 100.00 

(ผ่านบริษัท แทค 

พร็อพเพอร์ตี ้

จํากดั) 

800,000 

7 บริษัท ดีแทค แอ็คเซเลเรท จาํกัด(1)     

 
เลขที่ 319 อาคารจตัรัุสจามจรีุ ชัน้ 24 

ถนนพญาไท แขวงปทมุวนั  

เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

โทรศพัท์ +66 2202 8000 

โทรสาร +66 2202 8885 

เลขทะเบียนบริษัท 0105557065767 

ลงทนุและให้การสนบัสนนุแก่

บริษัท Start-up ในการพฒันา

แอพพลิเคชัน่ตา่ง ๆ  

หุ้นสามญั 100.00 

(ผ่านบริษัท 

ดีแทค ไตรเน็ต 

จํากดั) 

150,000 
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ลาํดับ ช่ือและข้อมูลบริษัท ประเภทธุรกิจ ประเภทหุ้น 
จาํนวนหุ้นที่ถือ 

(ร้อยละ) 
จาํนวนหุ้น 
ทัง้หมด 

8 บริษัท เวิลด์โฟน ช็อป จาํกัด     
 เลขที่ 319 อาคารจตัรัุสจามจรีุ ชัน้ 28 

ถนนพญาไท แขวงปทมุวนั  

เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

โทรศพัท์ +66 2202 8000 

โทรสาร +66 2202 8885 

เลขทะเบียนบริษัท 0105539069969 

อยูร่ะหวา่งการชําระบญัชี หุ้นสามญั 100.00 4,500,000 

9 บริษัท ยูไนเต็ด คอมมูนิเกช่ัน  
อินดัสตรี จาํกัด (มหาชน) 

    

 เลขที่ 319 อาคารจตัรัุสจามจรีุ ชัน้ 28 

ถนนพญาไท แขวงปทมุวนั  

เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

โทรศพัท์ +66 2202 8000 

โทรสาร +66 2202 8885 

เลขทะเบียนบริษัท 0107536000871 

หยดุดําเนินการชัว่คราว ตัง้แต่

เดือนสิงหาคม 2556 

หุ้นสามญั 99.81 434,668,207 

10 บริษัท ครีเอ้ จาํกัด     
 เลขที่ 99 อาคารซอฟต์แวร์พาร์ค  

ชัน้ 11 ห้องเลขที่ 2101  

ถนนแจ้งวฒันะ ตําบลคลองเกลือ  

อําเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบรีุ 11120 

โทรศพัท์ +66 2962 1033 

โทรสาร +66 2962 1097 

เลขทะเบียนบริษัท 0125551002658 

พฒันาและให้บริการโปรแกรมบน

โทรศพัท์เคลื่อนที่ 

หุ้นสามญั 51 2,039 

11 บริษัท ยูไนเต็ด ดิสทริบิวช่ัน  
บิซซิเนส จาํกัด(2) 

    

 เลขที่ 499 หมูท่ี่ 3 อาคารเบญจจินดา 

ถนนวิภาวดรัีงสิต แขวงลาดยาว  

เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 

โทรศพัท์ +66 2953 2222 

โทรสาร +66 2953 1269 

เลขทะเบียนบริษัท 0105545040951 

จดัจําหน่ายโทรศพัท์เคลื่อนที่ ซิม

การ์ด บตัรเติมเงิน และ

อปุกรณ์เสริมตา่ง ๆ 

หุ้นสามญั 25.00 20,000,000 

12 บริษัท ศูนย์ให้บริการคงสิทธิเลข
หมายโทรศัพท์ จาํกัด 

    

 เลขที่ 598 ชัน้ 6 อาคารคิวเฮ้าส์เพลนิ

จิต ถนนเพลินจิต แขวงลมุพินี  

เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

โทรศพัท์ +66 2663 7899 

โทรสาร +66 2663 7880 

เลขทะเบียนบริษัท 0115553001471 

บริการระบบสารสนเทศและ

ฐานข้อมลูกลาง ประสานงานการ

โอนย้ายผู้ ให้บริการโทรคมนาคม

เพ่ือการคงสิทธิเลขหมายโทรศพัท์ 

หุ้นสามญั 10.00 20,000 
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หมายเหตุ: 

(1) ในปี 2557 ดีแทค ไตรเน็ต ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทได้เข้าถือหุ้นใน บริษัท ดีแทค แอ็คเซเลเรท จํากัด ซึ่งได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล

ตามประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์เม่ือวันที่ 12 พฤษภาคม 2557 เพ่ือประกอบธุรกิจสนับสนุนการพัฒนาแอพพลิเคชั่นบน

อินเทอร์เน็ตให้กบั ดแีทค ไตรเน็ต 

(2) บริษัทถือหุ้นในยดูีร้อยละ 25 โดยมีบริษัท เบญจจินดา โฮลดิง้ จํากัด ถือหุ้นส่วนที่เหลือร้อยละ 75 ซึ่งบริษัท เบญจจินดา โฮลดิง้ จํากดั 

เป็นบคุคลที่อาจมีความขดัแย้งกบับริษัทและอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ตอ่บริษัท แตอ่ยา่งไรก็ดี บริษัทเห็นว่าโครงสร้าง

การถือหุ้นดงักลา่วเป็นไปเพ่ือประโยชน์ที่ดีที่สดุของบริษัท เน่ืองจากบริษัทไมไ่ด้มุง่เน้นในการเป็นผู้ จําหน่ายชดุเลขหมายและบตัรเติมเงิน

ให้แก่ผู้ ใช้บริการโดยตรง ซึง่จะเป็นการเพ่ิมภาระให้กบับริษัทในการจดัการบริหารสินค้าคงคลงั รวมถึงระบบการจดัส่งสินค้า (Logistics) 

และการจดัเก็บเอกสารต่าง ๆ อนึ่ง บริษัทมีมาตรการป้องกันการถ่ายเททางผลประโยชน์และขัน้ตอนในการควบคมุรายการระหว่างกัน

อยา่งรัดกมุ เป็นไปตามกฎเกณฑ์เร่ืองการเข้าทํารายการระหวา่งกนัของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

 ทัง้นี ้ณ วนัที่ 30 เมษายน 2557 บริษัท เบญจจินดา โฮลดิง้ จํากดั มีรายช่ือผู้ ถือหุ้นและสดัสว่นการถือหุ้นดงัตอ่ไปนี ้

นายบญุชยั เบญจรงคกลุ ร้อยละ 40.0 

นายวิชยั เบญจรงคกลุ ร้อยละ 30.0 

นางวรรณา จิรกิติ ร้อยละ 15.0 

นายสมชาย เบญจรงคกลุ ร้อยละ 15.0 

6.7 สรุปสัญญาท่ีมีสาระสําคัญ 

รายละเอียดในส่วนนีเ้ป็นการสรุปหรือคดัย่อเฉพาะเนือ้หาของข้อสญัญาบางข้อในสญัญาบางฉบบัท่ีมีสาระสําคญัซึง่บริษัทได้เข้าทํา

กบัคูส่ญัญา ทัง้นี ้สญัญาบางฉบบัได้ทําขึน้ก่อนท่ีจะมีการเปล่ียนแปลงกฎหมายและ/หรือกฎระเบียบต่าง ๆ ท่ีใช้กํากบัดแูลกิจการ

โทรคมนาคม ดงันัน้ ข้อสญัญาบางข้อในสญัญาบางฉบบัจงึอาจไม่มีผลใช้บงัคบัเน่ืองจากขดัหรือแย้งกบักฎหมายหรือกฎระเบียบท่ี

ใช้กํากบัดแูลกิจการโทรคมนาคมซึง่ได้มีการแก้ไขเปล่ียนแปลง ข้อมลูท่ีระบุต่อไปนีจ้ึงเป็นการนําเสนอข้อสญัญาท่ีสําคญัเพ่ือการ

อ้างอิงเทา่นัน้ 

6.7.1 รายละเอียดสัญญาให้ดําเนินการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่าร์และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (“สัญญาร่วม
การงาน”) 

สัญญาร่วมการงานเป็นสัญญาท่ีบริษัททําขึน้ในขณะท่ี กสท มีอํานาจผูกขาดในการประกอบกิจการโทรคมนาคม อย่างไรก็ดี 

เน่ืองจากมีการเปล่ียนแปลงด้านกฎหมายและกฎระเบียบท่ีใช้ในการกํากับดูแลกิจการโทรคมนาคม รวมถึงการยกเลิกอํานาจ

ผูกขาดในการประกอบกิจการโทรคมนาคมของ กสท ปัจจุบนับริษัทมีสิทธิในการประกอบกิจการโทรคมนาคมได้บนพืน้ฐานของ

หลกัการการแข่งขนัโดยเสรีและเป็นธรรมตามมาตรา 80 แหง่ พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม 

รายละเอียดข้อสญัญาร่วมการงานท่ีสรุปไว้ตอ่ไปนีจ้งึเป็นการให้ข้อมลูเพ่ือการอ้างอิงเทา่นัน้ 

วันท่ีทาํสัญญา วนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2533 และ 

สญัญาแก้ไขเพิ่มเตมิครัง้ท่ี 1/2536 เม่ือวนัท่ี 23 กรกฎาคม 2536  

สญัญาแก้ไขเพิ่มเตมิครัง้ท่ี 2/2539 เม่ือวนัท่ี 20 มิถนุายน 2539 และ 

สญัญาแก้ไขเพิ่มเตมิครัง้ท่ี 3/2539 เม่ือวนัท่ี 22 พฤศจิกายน 2539 

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

ลักษณะสัญญา กสท อนญุาตให้บริษัทจดัให้มีการขยายและดําเนินการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่าร์

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 ้ค่าตอบแทนดังกล่าว (รวมถึงส่วนแบ่งรายได้ขัน้ต่ํา) หากเกิดเหตุ

สดุวสิยัขึน้ในปีใดเป็นเหตใุห้บริษัทไม่อาจดําเนินการให้บริการได้ บริษัทและ กสท มีหน้าท่ีตาม

สญัญาร่วมการงานท่ีจะต้องเจรจาปรับส่วนแบง่รายได้ขัน้ต่ํารายปีด้วยเหตแุละผล 

บริษัทตกลงจะชําระผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ กสท เป็นรายปี คดิเป็นอตัราร้อยละของรายได้

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 

 

 ถ้าสญัญาร่วมการงานสิน้สุดลงก่อนถึงกําหนด บริษัทย่อมไม่มีภาระท่ีจะต้องจ่ายผลประโยชน์

ตอบแทนใด ๆ ตามระยะเวลาของสัญญาร่วมการงานท่ีเหลือ แต่ กสท อาจมีสิทธิเรียก

คา่เสียหายจากบริษัทได้ถ้าหากบริษัททําผดิสญัญา ซึง่เป็นข้อกําหนดของสญัญาทัว่ไป 
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ลักษณะการชําระผลตอบแทน บริษัทต้องชําระเงินคา่ผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ กสท เป็นรายงวด ๆ ละ 3 เดือน เป็นจํานวน

เงินงวดละเทา่ ๆ กนัของแต่ละปีของการดําเนินการตามสญัญา โดยบริษัทจะต้องชําระภายใน 

30 วนันบัแต่วนัสิน้งวดนัน้ ๆ และยินยอมส่งมอบผลประโยชน์ส่วนท่ีจะต้องชําระเพ่ิมขึน้จาก

ผลประโยชน์ตอบแทนขัน้ต่ําให้ กสท ทัง้จํานวนภายใน 90 วนัหลงัจากวนัครบ 12 เดือนของการ

ดําเนินงานในแต่ละปี โดยบริษัทจะต้องจัดส่งงบดุลและงบกําไรขาดทุนให้ กสท ตรวจสอบ

ภายใน 90 วนันบัจากวนัปิดงวดบญัชีประจําปีของบริษัท 

การเลิกสัญญา สญัญาจะสิน้สดุลงหรือระงบัสิน้ไปด้วยกรณีตอ่ไปนี ้

(1) เม่ือสญัญาครบกําหนด 

(2) เม่ือ กสท บอกเลิกสญัญาเน่ืองจากบริษัทไม่ปฎิบตัิตามสญัญา หรือปฏิบตัิผิดสญัญาข้อ

หนึง่ข้อใดและทําให้ กสท ได้รับความเสียหายและบริษัทมิได้ดําเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จ

ภายใน 90 วนันบัแตว่นัท่ีได้รับแจ้งเป็นหนงัสือจาก กสท 

(3) เม่ือคูส่ญัญาทัง้สองฝ่ายตกลงกนัเลิกสญัญา 

(4) เม่ือบริษัทล้มละลาย 

(5) เม่ือ กสท บอกเลิกสัญญาในกรณีท่ีบริษัทตกเป็นผู้ ขาดคุณสมบตัิตาม พ.ร.บ. การ

ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว และ กสท ได้แจ้งให้บริษัททราบเป็นหนงัสือล่วงหน้าเป็น

เวลาไม่น้อยกวา่ 90 วนั 

 ในกรณีท่ีมีการเลิกสญัญา (ทําให้บริษัทไม่อาจให้บริการตามสัญญาร่วมการงานได้อีกต่อไป) 

สญัญาร่วมการงานระบใุห้ กสท และบริษัทมีสิทธิและหน้าท่ีโดยสรุปดงันี ้

(1) บริษัทต้องส่งมอบอาคารสถานท่ีบางแหง่ซึง่ใช้เป็นสถานท่ีติดตัง้เคร่ืองและอุปกรณ์ตามท่ี

ระบุในสญัญาร่วมการงานและ/หรือเคร่ืองและอุปกรณ์ท่ีตกเป็นกรรมสิทธิของ 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 ทราบถงึการปรับปรุงใด ๆ เก่ียวกบัระบบการให้บริการท่ีบริษัท

ได้ดําเนินการไปแล้ว  

(5) บริษัทต้องจดัการฝึกอบรมแก่เจ้าหน้าท่ี กสท  

(6) ในกรณีท่ีบริษัททําผิดสญัญา กสท มีสิทธิปรับบริษัทและริบหลกัประกนัท่ีบริษัทได้ให้ไว้

กบั กสท (หนงัสือคํา้ประกนัธนาคาร) ทัง้นี ้การเรียกเบีย้ปรับจะไม่ตดัสิทธิ กสท ในการ

เรียกร้องคา่เสียหายจากบริษัทในการไม่ปฏิบตัิตามสญัญา 

เงื่อนไขอ่ืน ๆ (1) บริษัทเป็นผู้ จดัหาเคร่ือง รวมทัง้อะไหล่และอุปกรณ์ในส่วนท่ีเป็นโครงข่ายการให้บริการ 

โดยบริษัทจะโอนเคร่ืองและอปุกรณ์ดงักล่าวให้เป็นกรรมสิทธิของ กสท และ กสท ให้สิทธิ

บริษัทในการใช้ทรัพย์สินนีเ้พ่ือนําไปให้บริการแตเ่พียงผู้ เดียวตลอดอายสุญัญา 
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(2) กสท อนญุาตให้บริษัทใช้สถานท่ีของ กสท. เพ่ือติดตัง้เคร่ืองและอุปกรณ์ตลอดจนอาคาร

สําหรับติดตัง้เคร่ืองและอุปกรณ์ โดยบริษัทไม่ต้องชําระค่าเช่าหรือค่าตอบแทนอ่ืนใด

ให้แก่ กสท และในกรณีท่ีบริษัทต้องการใช้อาคารอ่ืนนอกเหนือจากนีเ้พ่ือเป็นสถานท่ี

ติดตัง้เคร่ืองและอุปกรณ์ บริษัทจะต้องแจ้งขออนุมัติจาก กสท ก่อน ซึ่งหากสถานท่ี

ดงักล่าวบริษัทไม่ได้มีกรรมสิทธิ บริษัทต้องทําการเช่าในนามของบริษัท โดยบริษัทเป็นผู้

ออกคา่เช่าและคา่ใช้จ่ายใด ๆ เองทัง้สิน้ 

(3) ในกรณีท่ี กสท จะต้องปฏิบตัติามกฎหมายท่ีเก่ียวกบัการอนญุาตให้ผู้ประกอบการเอกชน

ให้บริการโทรคมนาคมและแข่งขันกันโดยเสรีท่ีไม่มีอยู่ในปัจจุบันแต่มีการบงัคับใช้ใน

อนาคต กสท ไม่ต้องรับผิดชอบชดใช้คา่เสียหายใด ๆ ท่ีเกิดขึน้ตามสญัญานีใ้ห้แก่บริษัท 

(4) ในการดําเนินงานตามสญัญาไม่วา่การบริหาร การหาผู้ใช้บริการ การโฆษณา หรือการทํา

นิติกรรมใด ๆ กับบุคคลภายนอกหรือผู้ ใช้บริการ บริษัทจะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบและ

ดําเนินการเองในนามบริษัท โดย กสท จะไม่รับผิดชอบในภาระผูกพนัทัง้หลายท่ีบริษัทมี

ตอ่บคุคลภายนอก 

(5) ตลอดอายุสัญญา บริษัทจะไม่ขออนุญาตตัง้สถานีวิทยุคมนาคมและใช้เคร่ืองวิทยุ

โทรคมนาคมตาม พ.ร.บ. วิทยุโทรคมนาคม พ.ศ. 2498 เพ่ือการให้บริการวิทยุคมนาคม

ระบบเซลลูล่าร์ไม่ว่าระบบใดแก่สาธารณชนจากกรมไปรษณีย์โทรเลข สถานีวิทยุ

คมนาคมทัง้หมดท่ีใช้ในการให้บริการตามสัญญาจะต้องเป็นสถานีวิทยุคมนาคมของ 

กสท 

(6) บริษัทต้องไม่รับจัดให้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่าร์หรือรับขยายโครงข่ายการ

ให้บริการวทิยคุมนาคมระบบเซลลูล่าร์จากหน่วยงานหรือบุคคลอ่ืนอนัมีลกัษณะเป็นการ

แข่งขนัหรือน่าจะเกิดความเสียหายตอ่การให้บริการตามสญัญานี ้

(7) บริษัทเป็นผู้ ชําระภาษีและ/หรือคา่ธรรมเนียมใด ๆ ตามกฎหมายท่ีเกิดจากการให้บริการนี ้

(8) บริษัทยินยอมให้ตวัแทนของ กสท เข้าเป็นกรรมการบริหารของบริษัทในส่วนท่ีเก่ียวกับ

การดําเนินงานบริการวทิยคุมนาคมระบบเซลลลู่าร์ด้วยอย่างน้อย 1 คน 

(9) ในการเรียกเก็บเงินค่าใช้บริการหรือค่าธรรมเนียมจากผู้ ใช้บริการ บริษัทสามารถลดหรือ

ยกเว้นการเรียกเก็บได้ในกรณีท่ีบริษัทจัดรายการส่งเสริมการขายของบริษัทตามความ

เหมาะสมกบัภาวะตลาด 

(10) บริษัทจะแต่งตัง้บุคคลอ่ืนเป็นตวัแทนเพ่ือจดัให้บริการ (Service Provider) ของบริษัท

ไม่ได้ เว้นแตจ่ะได้รับความยินยอมเป็นหนงัสือจาก กสท ก่อน โดยการแต่งตัง้ตวัแทนเพ่ือ

จัดให้บริการดงักล่าวไม่ทําให้บริษัทหลุดพ้นความรับผิดตามสัญญานี ้การกระทําใด ๆ 

ของตวัแทนถือเสมือนเป็นการกระทําของบริษัทและผกูพนับริษัททกุประการ 

(11) ในกรณีท่ี กสท ทําสัญญาให้ผู้ ประกอบการเอกชนรายอ่ืนดําเนินการให้บริการวิทยุ

คมนาคมระบบเซลลูล่าร์ในลักษณะเดียวกัน โดยมีข้อกําหนด เง่ือนไข อัตราค่าบริการ

และ/หรืออตัราส่วนแบง่เงินผลประโยชน์ตอบแทนท่ีแตกตา่งไปท่ีทําให้บริษัทเสียเปรียบใน

ประการท่ีสําคญัหรือมีผลกระทบในทางลบตอ่บริษัท บริษัทและ กสท จะพิจารณาร่วมกนั

เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมแก่บริษัท 
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6.7.2 ข้อตกลงระหว่างองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยกับการส่ือสารแห่งประเทศไทย เร่ือง การเช่ือมโยงโครงข่าย
โทรศัพท์เคล่ือนท่ี (“สัญญาเช่ือมโยงโครงข่าย พ.ศ. 2537”) 

บริษัทเข้าทําสญัญาเช่ือมโยงโครงข่าย พ.ศ. 2537 ก่อนมีการประกาศใช้ พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม และประกาศ ว่า

ด้วยการใช้และเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ซึง่กํากบัดแูลระบบการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมระหว่างผู้ประกอบการต่าง ๆ 

ปัจจบุนัการเช่ือมตอ่โครงข่ายจงึต้องเป็นไปตามข้อกําหนดของ พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม และประกาศ วา่ด้วยการใช้

และเช่ือมตอ่โครงข่ายโทรคมนาคมดงักล่าว ดงันัน้ บริษัทจึงมีสิทธิและหน้าท่ีในการเช่ือมต่อโครงข่ายกบัผู้ประกอบการรายอ่ืนตาม 

พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม และประกาศดงักล่าว 

ข้อมลูเก่ียวกบัสญัญาเช่ือมโยงโครงข่าย พ.ศ. 2537 ดงัตอ่ไปนีจ้งึเป็นการสรุปข้อมลูเพ่ือการอ้างอิงเทา่นัน้ 

วันท่ีทาํสัญญา วนัท่ี 22 กมุภาพนัธ์ 2537  

ลักษณะสัญญา คา่เช่ือมโยงสญัญาณของผู้ใช้โทรศพัท์ของบริษัทเข้ากบัโครงข่ายของทีโอที 

ค่าตอบแทน ทีโอทีจะคดิคา่เช่ือมโยงโครงข่ายตามหลกัเกณฑ์ ดงันี ้

(1) ตามจํานวนเลขหมายท่ีมีผู้ เช่าในอัตราเลขหมายละ 200 บาทต่อเดือน (ภายหลงั ทีโอที

ตกลงลดคา่เช่ือมโยงโครงข่ายลงเลขหมายละ 22 บาทตอ่เดือน) 

(2) คร่ึงหนึง่ของส่วนแบง่รายได้ท่ี กสท ได้รับจากบริษัทตามสญัญาระหว่าง กสท และบริษัท 

ยกเว้นส่วนแบ่งรายได้จากการใช้บริการระหว่างโทรศพัท์เคล่ือนท่ีภายในเครือข่ายของ 

กสท และบริษัท 

 ในกรณีท่ีบริษัทปฏิบตัิผิดข้อตกลงฉบบันีเ้ป็นเหตใุห้ทีโอทีเรียกให้ กสท ชําระเงินค่าเช่ือมโยง

โครงข่ายหรือเงินอ่ืนใด รวมทัง้ค่าเสียหายแทนบริษัทแล้ว บริษัทยินยอมชําระเงินให้ กสท เป็น 

2 เท่าของจํานวนเงินท่ี กสท ชําระแทนบริษัทไป นอกจากนี ้หาก กสท ร้องขอ บริษัทยินยอม

วางหลกัประกนัให้ กสท เป็นจํานวนเงินเทา่ท่ีบริษัทต้องชําระให้ทีโอที 

วธีิการชําระค่าตอบแทน บริษัทยินยอมชําระคา่เช่ือมโยงโครงข่าย คา่เช่าวงจรเช่ือมโยง หรือเงินอ่ืนใดท่ีต้องชําระให้แก่ที

โอทีตามกําหนดเวลา 

หมายเหตุ 

เม่ือวนัที่ 17 พฤศจิกายน 2549 บริษัทได้แจ้งให้ทีโอทแีละ กสท ทราบว่าอตัราและการเก็บค่าเช่ือมโยงโครงข่ายดงักล่าวขัดแย้งกับกฎหมายที่

บงัคบัใช้ในปัจจบุนั และเม่ือวนัที่ 8 พฤศจิกายน 2550 บริษัทได้แจ้งยกเลิกข้อตกลงดงักลา่วกบัทีโอทีแล้ว (โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติม

ในข้อ 2.3.4 (ช) – ข้อกําหนดเก่ียวกับการใช้และเช่ือมต่อโครงข่าย (Access and Interconnection) และข้อ 3.1.2 (ง) – ความไม่แน่นอนใน

เร่ืองข้อพิพาทเก่ียวกบัการชําระคา่เช่ือมโยงโครงข่ายโทรคมนาคม) 

6.7.3 ข้อตกลงระหว่างองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยกับการส่ือสารแห่งประเทศไทย เร่ือง การคิดค่าเช่ือมโยง 
โครงข่ายโทรศัพท์เคล่ือนท่ีแบบใช้บัตรจ่ายเงินล่วงหน้า (Prepaid Card) ของบริษัท (“สัญญาเช่ือมโยงโครงข่าย 
พ.ศ. 2544”) 

บริษัทเข้าทําสญัญาเช่ือมโยงโครงข่าย พ.ศ. 2544 ก่อนมีการประกาศใช้ พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม และประกาศ ว่า

ด้วยการใช้และเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ซึ่งกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมระหว่าง

ผู้ประกอบการ ปัจจบุนัการเช่ือมต่อโครงข่ายต้องเป็นไปตามข้อกําหนดของ พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม และประกาศ

วา่ด้วยการใช้และเช่ือมตอ่โครงข่ายโทรคมนาคม ดงันัน้ บริษัทจึงมีสิทธิและหน้าท่ีในการเช่ือมต่อโครงข่ายกบัผู้ประกอบการรายอ่ืน

ตาม พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม และประกาศดงักล่าว 
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ข้อมลูเก่ียวกบัสญัญาเช่ือมโยงโครงข่าย พ.ศ. 2544 ตามรายละเอียดข้างล่างนีจ้งึเป็นการสรุปข้อมลูเพ่ือการอ้างอิงเทา่นัน้ 

วันท่ีทาํสัญญา วนัท่ี 2 เมษายน 2544 

ลักษณะสัญญา (1) บริษัทตกลงชําระคา่เช่ือมโยงโครงข่ายสําหรับเลขหมายโทรศพัท์เคล่ือนท่ีแบบใช้บตัรเติม

เงินล่วงหน้าให้แก่ทีโอทีในอตัราร้อยละ 18 ของราคาหน้าบตัร (รวมภาษีมลูคา่เพิ่ม)  

(2) กสท ตกลงชําระค่าเช่ือมโยงโครงข่ายสําหรับเลขหมายโทรศพัท์เคล่ือนท่ีแบบใช้บตัรเติม

เงินล่วงหน้าให้แก่ทีโอทีเป็นจํานวนคร่ึงหนึ่งของส่วนแบ่งรายได้ท่ี กสท ได้รับจากบริษัท 

ยกเว้นส่วนแบ่งรายได้จากการใช้บริการระหว่างโทรศพัท์เคล่ือนท่ีภายในเครือข่ายของ 

กสท และบริษัท 

หมายเหตุ 

เม่ือวนัที่ 17 พฤศจิกายน 2549 บริษัทได้แจ้งให้ทีโอทแีละ กสท ทราบว่าอตัราและการเก็บค่าเช่ือมโยงโครงข่ายดงักล่าวขัดแย้งกับกฎหมายที่

บงัคบัใช้ในปัจจุบนั (โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในข้อ 2.3.4 (ช) – ข้อกําหนดเก่ียวกับการใช้และเช่ือมต่อโครงข่าย (Access and 

Interconnection) และข้อ 3.1.2 (ง) – ความไมแ่น่นอนในเร่ืองข้อพิพาทเก่ียวกบัการชําระคา่เช่ือมโยงโครงข่ายโทรคมนาคม) 

6.7.4 สัญญาการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมระหว่าง (1) บริษัทและทรูมูฟ (2) บริษัทและเอไอเอส (3) บริษัท และ
บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จํากัด (มหาชน) (4) บริษัทและ ดีแทค ไตรเน็ต (5) บริษัทและ ดิจิตอล โฟน (6) 
บริษัทและ กสท และ (7) บริษัทและบริษัท ทรู ยูนิเวอร์แซล คอนเวอร์เจ้นซ์ จาํกัด 

ปัจจุบนั บริษัทได้เข้าทําสัญญาการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมกบัคู่สญัญา 7 ราย ได้แก่ (1) ทรูมฟู – สญัญาการเช่ือมต่อ

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

พฤศจิกายน 2549 และบนัทกึต่อท้ายสญัญาการเช่ือมตอ่โครงข่ายโทรคมนาคม ครัง้ท่ี 1 ลงวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2551 (3) บริษัท 

ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จํากดั (มหาชน) – สญัญาการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ลงวนัท่ี 22 ธันวาคม 2549 (4) ดีแทค ไตรเน็ต 

– สญัญาการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ลงวนัท่ี 9 กรกฎาคม 2550 และบนัทึกแก้ไขเพิ่มเติมสญัญาการเช่ือมต่อโครงข่าย

โทรคมนาคม ครัง้ท่ี 1 ลงวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2553 (5) ดิจิตอล โฟน – สญัญาการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ลงวนัท่ี 16 

กรกฎาคม 2550 (6) กสท – สญัญาการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ลงวนัท่ี 7 กรกฎาคม 2553 และ (7) บริษัท ทรู ยนิูเวอร์แซล 

คอนเวอร์เจ้นซ์ จํากดั – สญัญาการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ลงวนัท่ี 24 สิงหาคม 2554 โดยจดัทําเป็นสญัญาการเช่ือมต่อ

โครงข่ายโทรคมนาคมกรณีท่ีบริษัทเป็นผู้ ให้เช่ือมต่อโครงข่ายฉบบัหนึ่งและกรณีท่ีบริษัทเป็นผู้ขอเช่ือมต่อโครงข่ายอีกฉบบัหนึ่ง แต่

สญัญาการเช่ือมตอ่โครงข่ายโทรคมนาคมระหวา่งบริษัทกบั ดีแทค ไตรเน็ต บริษัทเป็นผู้ให้เช่ือมตอ่โครงข่ายแตเ่พียงฝ่ายเดียว 

สญัญาการเช่ือมตอ่โครงข่ายโทรคมนาคมข้างต้นมีสาระสําคญัท่ีคล้ายกนั ดงันี ้

อายุสัญญา มีผลใช้บังคับตลอดไปจนกว่าจะมีการบอกเลิก การระงับตามข้อกําหนดของสัญญาการ

เช่ือมตอ่โครงข่ายโทรคมนาคม 

หน้าท่ีของผู้ให้เช่ือมต่อ
โครงข่าย 

(1) จัดให้ผู้ ขอเช่ือมต่อโครงข่ายเช่ือมต่อโครงข่ายเข้ากับโครงข่ายโทรคมนาคมของผู้ ให้

เช่ือมตอ่โครงข่ายได้ท่ีจดุเช่ือมตอ่ใด ๆ ท่ีมีความเป็นไปได้ทางเทคนิค 

(2) จดัหาสถานท่ีหรือพืน้ท่ีตามท่ีผู้ ขอเช่ือมต่อโครงข่ายร้องขอใช้โครงสร้างพืน้ฐานดงักล่าว 

ณ จดุเช่ือมตอ่ในอตัราอ้างอิงต้นทนุ (Cost-based Basis) รวมถงึการจดัเตรียมสิ่งอํานวย

ความสะดวก โครงสร้างพืน้ฐาน และสาธารณปูโภคตา่ง ๆ 

(3) จัดระเบียบการเข้าสถานท่ีและการทํางานร่วมกัน และจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานและ

บํารุงรักษา 

(4) ยินยอมให้ผู้ขอเช่ือมต่อโครงข่ายเข้าไปซ่อมแซมหรือบํารุงรักษาอุปกรณ์ในสถานท่ีหรือ

พืน้ท่ีร่วมได้ตามความเหมาะสมตลอดเวลา 
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หน้าท่ีของผู้ขอเช่ือมต่อ
โครงข่าย 

(1) รับผิดชอบค่าใช้จ่ายและดแูลอุปกรณ์และทรัพย์สินนับจากจุดเช่ือมต่อไปทางโครงข่าย

ของผู้ขอเช่ือมต่อโครงข่าย ซึ่งขอใช้อาคารสถานท่ี สาธารณูปโภค และสิ่งอํานวยความ

สะดวกอ่ืน ๆ เป็นต้น  

(2) ยินยอมและให้ความร่วมมือกบัผู้ ให้เช่ือมต่อโครงข่ายในขัน้ตอนการตรวจตราในอาคาร

สถานท่ีเม่ือมีเหตอุนัสมควร  

(3) ห้ามโอนสิทธิการใช้อาคารสถานท่ีไม่ว่ากรณีใด ๆ ไปให้บุคคลอ่ืนใช้หรือยอมให้บุคคลอ่ืน

เข้าครอบครอง เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของอาคาร

สถานท่ีและ/หรือผู้ให้ใช้อาคารสถานท่ี 

หน้าท่ีของคู่สัญญาทัง้สองฝ่าย (1) รายงานเหตุเสียตามหลักเกณฑ์การใช้งานและการบํารุงรักษาท่ีคู่สัญญาจะได้ร่วมกัน

กําหนดขึน้ภายหลงัวนัทําสญัญาการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมโดยเร็วท่ีสดุเท่าท่ีจะ

เป็นไปได้ 

(2) ร่วมประชมุกําหนดรายละเอียดการทํางาน เช่น การประมาณการทราฟฟิค (Traffic) 

ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้เพ่ือ
ประโยชน์ของตนเอง 

คูส่ญัญาแตล่ะฝ่ายมีหน้าท่ีรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายในการซอ่มบํารุงอปุกรณ์ในส่วนท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิ

หรืออยู่ในความครอบครองของตนเอง ค่านํา้ ค่าไฟฟ้า และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ในส่วนท่ีใช้เพ่ือ

ประโยชน์ของตนเอง 

การชําระเงนิ (1) ผู้ขอเช่ือมต่อโครงข่ายจะต้องชําระเงินให้แก่ผู้ ให้เช่ือมต่อโครงข่ายภายใน 30 วนันบัจาก

วนัท่ีระบไุว้ในใบเรียกเก็บเงิน 

(2) ผู้ ขอเช่ือมต่อโครงข่ายจะต้องเป็นผู้ รับภาระหนีสู้ญ ในกรณีท่ีผู้ ขอเช่ือมต่อโครงข่ายไม่

สามารถเรียกเก็บคา่บริการจากผู้ใช้บริการต้นทางได้ 

ดอกเบีย้ผิดนัด ร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคํานวณตัง้แต่วนัผิดนดัจนถึงวนัท่ีคู่สญัญาชําระเงินตามใบเรียกเก็บเงิน

เตม็จํานวน 

การเลิกสัญญา (1) การยกเลิกและการระงบัสญัญาต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขของ กสทช. 

(2) การยกเลิกหรือการระงบัการเช่ือมต่อโครงข่ายเน่ืองจากการผิดนดัชําระเงินจะต้องได้รับ

ความยินยอมจาก กสทช. ก่อน 

การเปล่ียนแปลง การแก้ไข 
และการทบทวนสัญญาการ
เช่ือมต่อโครงข่าย
โทรคมนาคม 

คูส่ญัญาจะต้องพิจารณาทบทวนสญัญาอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

คู่สญัญาทัง้สองฝ่ายอาจตกลงเปล่ียนแปลงแก้ไขสญัญาโดยความเห็นชอบจาก กสทช. เม่ือมี

เหตกุารณ์ดงัตอ่ไปนีเ้กิดขึน้  

(1) มีการเปล่ียนแปลงแก้ไขกฎระเบียบด้านการกํากบัดแูลท่ีเก่ียวข้อง 

(2) มีการแก้ไขเปล่ียนแปลงเง่ือนไขท่ีกําหนดไว้ในใบอนญุาตของแตล่ะฝ่าย 

(3) ข้อสัญญาส่วนใดส่วนหนึ่งพ้นสภาพบังคับหรืออยู่ในสภาพท่ีไม่เหมาะสมจะนํามาใช้

บงัคบัอีกตอ่ไป 
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ส่วนท่ี 2 

การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ 

 

7 ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 

7.1 จาํนวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ว 

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 

7.2 ผู้ถือหุ้น 

รายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีถือหุ้นสงูสดุ 10 รายแรก ณ วนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2557 

ลําดับ ช่ือ จาํนวนหุ้น ร้อยละ 

1. บริษัท เทเลนอร์ เอเชีย พีทีอี แอลทีดี(1) 1,009,172,497 42.6 

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

3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากดั 286,345,164 12.1 

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

5. The HongKong and Shanghai Banking Corporation 

Limited, Fund Services Department 

43,547,000 1.8 

6. State Street Bank Europe Limited 24,391,463 1.0 

7. Littledown Nominees Limited 23,550,000 1.0 

8. สํานกังานประกนัสงัคม (2 กรณี) 21,133,500 0.9 

9. บริษัท กรุงเทพประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน) 12,005,000 0.5 

10. Chase Nominees Limited 15 7,296,772 0.3 

หมายเหตุ 

(1) เทเลนอร์เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัท Telenor ASA ซึง่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอ่ืน (Holding Company) โดยมีรัฐบาลนอร์เวย์

ถือหุ้นมากกวา่ร้อยละ 50 เล็กน้อย และในปี 2550 เทเลนอร์ร่วมกบั บริษัท ไทย เทลโค โฮลดิง้ส์ จํากดั และยคูอมได้แจ้งความเป็นกลุ่มไว้

ในสว่นที่เก่ียวกบัการถือหุ้นของตนในบริษัทตอ่สํานกังาน ก.ล.ต. แตปั่จจบุนัยคูอมมิได้ถือหุ้นในบริษัทแล้ว 

(2) บริษัท ไทย เทลโค โฮลดิง้ส์ จํากดั ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอ่ืน (Holding Company) โดยรายช่ือผู้ ถือหุ้นและสดัส่วนการถือ

หุ้นใน บริษัท ไทย เทลโค โฮลดิง้ส์ จํากดั ณ วนัที่ 30 เมษายน 2557 มีดงันี ้

บริษัท บีซีทีเอ็น โฮลดิง้ จํากดั(3) ร้อยละ 51.00 

เทเลนอร์ เซ้าท์ อีสต์ เอเชีย อินเวสเม้นท์ พีทีอี ลิมิเต็ด ร้อยละ 49.00 

เทเลนอร์  ร้อยละ 0.00 

(3) บริษัท บีซีทีเอ็น โฮลดิง้ จํากดั ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอ่ืน (Holding Company) โดยรายช่ือผู้ ถือหุ้นและสดัส่วนการถือหุ้น

ใน บริษัท บีซีทีเอ็น โฮลดิง้ จํากดั ณ วนัที่ 30 เมษายน 2557 มีดงันี ้

บริษัท บีซีทีเอ็น อินโนเวชัน่ จํากดั(4) ร้อยละ 51.00 

เทเลนอร์ เซ้าท์ อีสต์ เอเชีย อินเวสเม้นท์ พีทอีี ลิมิเต็ด ร้อยละ 49.00 

เทเลนอร์ ร้อยละ 0.00 
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(4) บริษัท บีซีทีเอ็น อินโนเวชัน่ จํากดั ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอ่ืน (Holding Company) โดยรายช่ือผู้ ถือหุ้นและสดัส่วนการถือ

หุ้นใน บริษัท บีซีทีเอ็น อินโนเวชัน่ จํากดั ณ วนัที่ 30 เมษายน 2557 มีดงันี ้

บริษัท บีซีเอช โฮลดิง้ จํากดั(5) ร้อยละ 51.00 

เทเลนอร์ เซ้าท์ อีสต์ เอเชีย อินเวสเม้นท์ พีทอีี ลิมิเต็ด ร้อยละ 49.00 

เทเลนอร์ ร้อยละ 0.00 

(5) บริษัท บีซีเอช โฮลดิง้ จํากดั ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอ่ืน (Holding Company) โดยรายช่ือผู้ ถือหุ้นและสดัส่วนการถือหุ้นใน 

บริษัท บีซีเอช โฮลดิง้ จํากดั ณ วนัที่ 30 เมษายน 2557 มีดงันี ้

นายวิชยั เบญจรงคกลุ ร้อยละ 64.88 

นายบญุชยั เบญจรงคกลุ ร้อยละ 20.12 

นายสมชาย เบญจรงคกลุ ร้อยละ 15.00 

7.3 การออกหลักทรัพย์อ่ืน 

7.3.1 หุ้นกู้ 

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

ประเภทของหุ้นกู้  ชนิดระบช่ืุอผู้ ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนั 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 ชําระคืนครัง้เดียวเม่ือสิน้อายุหุ้นกู้  

วนัครบกําหนดอายหุุ้นกู้  25 กรกฎาคม 2559 

การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ AA โดยบริษัท ทริสเรทติง้ จํากดั (ข้อมลู ณ วนัท่ี 3 เมษายน 2557) 

7.3.2 ใบสําคัญแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR: Non-Voting Depository Receipt) 

ณ วนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2557 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากดั ถือหุ้นสามญัของบริษัทจํานวน 286,345,164 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 

12.1 ของจํานวนหุ้นท่ีออกและจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัท โดยผู้ลงทุนท่ีถือเอ็นวีดีอาร์จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางการเงิน 

(Financial Benefit) เสมือนลงทนุในหุ้นของบริษัททกุประการไม่ว่าจะเป็นเงินปันผล สิทธิในการจองซือ้หุ้นเพิ่มทนุ หรือใบสําคญั

แสดงสิทธิในการซือ้หุ้นสามญั (Warrant) แตจ่ะไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น ทัง้นี ้บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ 

จํากัด จะไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ ถือหุ้น เว้นแต่จะเป็นการออกเสียงเพ่ือพิจารณาเก่ียวกับการเพิกถอน

หลกัทรัพย์ออกจากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
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7.4 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

7.4.1 นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบริษัท 

บริษัทมีนโยบายจะจ่ายเงินปันผลไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80 ของกําไรสุทธิของบริษัท ขึน้อยู่กบัฐานะการเงินและโครงการประกอบธุรกิจ

ของบริษัทในอนาคต ทัง้นี ้บริษัทมีเป้าหมายจะจ่ายเงินปันผลเป็นรายไตรมาส  

คณะกรรมการบริษัทสามารถนําเสนอการประกาศจ่ายเงินปันผลประจําปีแต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นสามัญ

ประจําปี สําหรับการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล คณะกรรมการบริษัทอาจเหน็สมควรให้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล หากเห็นว่า

บริษัทสามารถดํารงเงินลงทุนหมุนเวียนท่ีใช้ในการดําเนินการได้อย่างเพียงพอภายหลังการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลนัน้ ซึ่ง

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าท่ีแจ้งให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบในการประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ถดัไป 

ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามญันัน้ คณะกรรมการบริษัทจะคํานงึถงึปัจจยัหลายประการ ดงันี ้

- ผลการดําเนินงานของบริษัท สภาพคล่อง กระแสเงินสดหมนุเวียน และสถานะการเงินของบริษัท 

- แผนการดําเนินงานในอนาคตและความต้องการในการใช้เงินลงทนุ 

- ปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีคณะกรรมการบริษัทเหน็สมควร 

นอกจากนี ้บริษัทยงัอยู่ภายใต้ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากดั ท่ีกําหนดให้บริษัทไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ หากบริษัทยงัมีผลขาดทนุ

สะสมอยู่ แม้ว่าบริษัทจะมีกําไรสุทธิสําหรับปีนัน้ ๆ ก็ตาม และ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากัด ยังกําหนดให้บริษัทสํารองเงินตาม

กฎหมายในจํานวนร้อยละ 5 ของกําไรสทุธิในแต่ละปี หกัด้วยยอดขาดทนุสะสม (ถ้ามี) จนกว่าเงินสํารองตามกฎหมายจะมีจํานวน

ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน ปัจจบุนั บริษัทได้ตัง้เงินสํารองตามท่ีกฎหมายกําหนดไว้เตม็จํานวนแล้ว 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เม่ือวนัท่ี 10 กุมภาพันธ์ 2558 ได้มีมติให้เสนอจ่ายเงินปันผลจากกําไรสะสม ณ สิน้ปี 2557 

ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 2.34 บาท ทัง้นี ้การเสนอดงักล่าวจะต้องได้รับอนมุตัจิากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัท 

อนึง่ ในระหวา่งปี 2557 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลไปแล้วรวมในอตัราหุ้นละ 4.57 บาท ปรากฏรายละเอียดดงันี ้ 

ครัง้ท่ี 1  จ่ายเม่ือวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2557 จากผลการดําเนินงานตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2557 ถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2557 

ตามมตขิองคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 3/2557 ซึง่ประชุมเม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 

2557 ในอตัราหุ้นละ 1.42 บาท (ก่อนหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย) 

ครัง้ท่ี 2  จ่ายเม่ือวนัท่ี 15 สิงหาคม 2557 จากผลการดําเนินงานตัง้แต่วนัท่ี 1 เมษายน 2557 ถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 

ตามมติของคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 5/2557 ซึ่งประชุมเม่ือวันท่ี 18 

กรกฎาคม 2557 ในอตัราหุ้นละ 1.58 บาท (ก่อนหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย) 

ครัง้ท่ี 3  จ่ายเม่ือวนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2557 จากผลการดําเนินงานตัง้แต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2557 ถึงวนัท่ี 30 กันยายน 

2557 ตามมติของคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 8/2557 ซึ่งประชุมเม่ือวนัท่ี 22 

ตลุาคม 2557 ในอตัราหุ้นละ 1.57 บาท (ก่อนหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย)  

ข้อมลูการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย้อนหลงั 5 ปี มีดงันี ้

 2553 2554 2555 

(ปรับปรุงใหม่) 

2556 2557 

อตัรากําไรสิทธิตอ่หุ้น (บาท) 4.60 4.99 4.77 4.46 4.53 

อตัราเงินปันผลตอ่หุ้น (บาท) 3.77 17.84 5.06 3.72 6.91 

เงินปันผลระหวา่งกาล 0.56 16.46 3.40 3.72 4.57 

เงินปันผลประจําปี 3.21 1.38 1.66 - 2.34 

อตัราการจา่ยเงินปันผลตอ่กําไรสทุธิ (%) 82% 358% 106% 83% 153% 
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7.4.2 นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบริษัทย่อย 

บริษัทย่อยของบริษัทมีนโยบายจะจ่ายเงินปันผล หากบริษัทย่อยดังกล่าวเห็นว่า สามารถดํารงเงินลงทุนหมุนเวียนท่ีใช้ในการ

ดําเนินการได้อย่างเพียงพอภายหลงัการจ่ายเงินปันผล 

ทัง้นี ้ในระหวา่งปี 2557 ดีแทค ไตรเน็ต บริษัท ดีแทค บรอดแบนด์ จํากดั และบริษัท เพย์สบาย จํากดั ซึง่เป็นบริษัทย่อยของบริษัท 

ได้ประกาศจ่ายเงินปันผลให้แก่บริษัท เป็นจํานวนเงิน 2,037 ล้านบาท 1,114 ล้านบาท และ 318 ล้านบาท ตามลําดบั 
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8 โครงสร้างการจัดการ 

โครงสร้างการจัดการของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกํากบัดูแลกิจการ และฝ่ายบริหาร นอกจากนี ้ยังมีคณะกรรมการอ่ืน ๆ ในระดบับริหารอีก

หลายชดุเพ่ือทําหน้าท่ีควบคมุดแูลนโยบายภายในองค์กรเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสงูสดุในการดําเนินงาน 

8.1 คณะกรรมการบริษัท 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 คณะกรรมการบริษัทมีจํานวน 12 ทา่น ประกอบด้วย 

- กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร 11 ทา่น (โดยเป็นกรรมการอสิระจํานวน 4 ทา่น ซึง่คดิเป็นร้อยละ 33 ของคณะกรรมการบริษัท) 

- กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 1 ทา่น ได้แก่ รักษาการประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

โดยมีรายช่ือดงันี ้

 รายช่ือ ตาํแหน่ง 

1. นายบญุชยั เบญจรงคกลุ ประธานกรรมการ 

2. นายซคิเว ่เบรคเก้ รองประธานกรรมการและรักษาการประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

3. นายจลุจิตต์ บณุยเกต ุ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  

กรรมการกําหนดค่าตอบแทน กรรมการสรรหา  

และกรรมการกํากบัดแูลกิจการ 

4. นางกมลวรรณ วปิลุากร กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  

กรรมการกําหนดค่าตอบแทน กรรมการสรรหา  

และกรรมการกํากบัดแูลกิจการ 

5. นายสตีเฟ่น วดูรุฟ ฟอร์ดแฮม กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  

ประธานคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน  

และประธานคณะกรรมการสรรหา 

6. นางชนญัญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์ กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ 

7. นายทอเร่ จอห์นเซ่น กรรมการ กรรมการกําหนดค่าตอบแทน กรรมการสรรหา  

และกรรมการกํากบัดแูลกิจการ 

8. นายฮากนุ บรัวเซท็ เชิร์ล กรรมการ กรรมการกําหนดค่าตอบแทน และกรรมการสรรหา 

9. นายกนุน่าร์ โจฮนั เบอร์เทลเซน่ กรรมการ 

10. นางสาวธนัวดี วงศ์ธีรฤทธ์ิ กรรมการ 

11. นายริชาร์ด โอลาฟ โอว์ กรรมการ 

12. นายเฮนริค คลอสเซน่ กรรมการ 

หมายเหตุ 

(1) โปรดดูจํานวนครัง้ของการประชมุคณะกรรมการบริษัท และจํานวนครัง้ที่กรรมการแต่ละท่านเข้าประชมุคณะกรรมการบริษัท ภายใต้

หวัข้อ “การกํากบัดแูลกิจการ” 

กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามผูกพนับริษัท ได้แก่ (1) นายบุญชยั เบญจรงคกุล (2) นายซิคเว่ เบรคเก้ และ (3)  นายทอเร่ จอห์นเซ่น 

โดยกรรมการสองในสามทา่นนีล้งลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราสําคญัของบริษัท 
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8.2 คณะผู้บริหาร 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ทําหน้าท่ีหวัหน้าของฝ่ายบริหาร โดยโครงสร้างองค์กรของบริษัทแบ่งสายงานในองค์กรเป็น 5 สายงาน 

ได้แก่ กลุ่มการเงิน กลุ่มการตลาด กลุ่มเทคโนโลยี กลุ่ม People และกลุ่มกิจการองค์กร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 คณะผู้บริหารของบริษัทประกอบด้วยผู้บริหารทัง้หมด 5 ทา่น ดงันี ้

ช่ือ-นามสกุล ตาํแหน่ง 

นายซคิเว ่เบรคเก้ รักษาการประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและ 

รักษาการรองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่มกิจการองค์กร 

นายฟริดจอฟ รุสเทน็ รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่มการเงิน 

นายซกิวาร์ท โวส เอริคเซน รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่มการตลาด 

นายคาลิต ซีซาร์ท รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่มเทคโนโลยี 

นางกิติกญัญา สทุธสิทธ์ิ รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่ม People 

ผู้บริหารข้างต้นเป็นผู้บริหารตามคํานิยามของสํานกังาน ก.ล.ต. ซึง่หมายถงึ ผู้จดัการ หรือผู้ ดํารงตําแหน่งระดบับริหารส่ีรายแรกนบั

ต่อจากผู้ จัดการลงมา ผู้ ซึ่งดํารงตําแหน่งเทียบเท่ากับผู้ ดํารงตําแหน่งระดบับริหารรายท่ีส่ีทุกราย และหมายความรวมถึงผู้ ดํารง

ตําแหน่งระดบับริหารในสายงานบญัชีหรือการเงินท่ีเป็นระดบัผู้จดัการฝ่ายขึน้ไปหรือเทียบเทา่ ทัง้นี ้ผู้บริหารของบริษัทไม่เคยเป็น

พนกังานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบญัชีภายนอกท่ีบริษัทใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา 

โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการบริษัท 

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 
กําหนดคา่ตอบแทน 

กลุม่การเงิน 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

กลุม่กิจการองค์กร กลุม่ People กลุม่การตลาด กลุม่เทคโนโลยี 

คณะกรรมการสรรหา 

คณะกรรมการ 
กํากบัดแูลกิจการ 
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8.3 เลขานุการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตัง้ นายรวีพันธ์ พิทักษ์ชาติวงศ์ ผู้ อํานวยการอาวุโสสายงานกฎหมาย เป็นผู้ ดํารงตําแหน่ง

เลขานุการบริษัท โดยให้มีอํานาจหน้าท่ีตามท่ีกําหนดไว้ใน พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทัง้นี ้ประวตัิการศึกษา การ

ทํางาน และการอบรมของเลขานกุารบริษัท ปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ 1 

อนึ่ง รายละเอียดเก่ียวกับอํานาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าท่ี

บริหาร และเลขานกุารบริษัท แสดงอยู่ภายใต้หวัข้อ “การกํากบัดแูลกิจการ” และในเวบ็ไซต์ของบริษัทท่ี www.dtac.co.th 

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

8.4.1 ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท 

ในการกําหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ

กําหนดคา่ตอบแทน คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการนัน้ คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนจะพิจารณา 

จากปัจจัยต่าง ๆ หลายประการ เช่น ธุรกิจและผลการประกอบการของบริษัท บรรทัดฐานของตลาดและอุตสาหกรรม สภาวะ

เศรษฐกิจ ตลอดจนหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย เป็นต้น คณะกรรมการกําหนด

ค่าตอบแทนจะพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการและนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาและ

อนมุตัทิกุปี นอกจากนี ้คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนจะพิจารณาทบทวนโครงสร้างค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและ

คณะกรรมการชดุย่อยทกุ ๆ 3 ปี ทัง้นี ้เพ่ือให้สอดคล้องกบัแนวโน้มของตลาดและอตุสาหกรรม 

ปัจจุบนั ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือนและเบีย้ประชุม บริษัทไม่มีค่าตอบแทนในรูปสิทธิ

ประโยชน์อ่ืน ๆ หรือในรูปของหุ้นให้แก่กรรมการของบริษัท โครงสร้างค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุด

ย่อย แสดงอยู่ภายใต้หวัข้อ “การกํากบัดแูลกิจการ” 

ในปี 2557 คา่ตอบแทนรวมของกรรมการบริษัทมีจํานวนทัง้สิน้ 9,206,000  บาท โดยมีรายละเอียดดงันี ้

รายช่ือ 

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท) 

คณะกรรมการ 
บริษัท 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
กาํหนด 

ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ 
สรรหา 

คณะกรรมการ 
กาํกับดูแล 

กิจการ 

รวม 

นายบญุชยั เบญจรงคกลุ 3,340,800 - - - - 3,340,800 

นายซิคเว ่เบรคเก้ - - - - - - 

นายจลุจิตต์ บณุยเกต ุ 1,171,200 382,800 43,200 57,600 14,400 1,669,200 

นายสตีเฟ่น วดูรุฟ ฟอร์ดแฮม 1,087,200 345,600 54,000 72,000 - 1,558,800 

นายสนุทร โภคาชยัพฒัน์(1) 987,680 230,400 28,800 43,200 14,400 1,304,480 

นายกนุน่าร์ โจฮนั เบอร์เทลเซน่ - - - - - - 

นายจอน ทราวิส เอ็ดดี ้(2) - - - - - - 

นายลาส์ เอริค เทลแมนน(3) - - - - - - 

นางชนญัญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์ 1,129,200 - - - 18,000 1,147,200 

นายฮากนุ บรัวเซ็ท เชิร์ล(4) - - - - - - 

นางสาวธันวดี วงศ์ธีรฤทธ์ิ 108,000 - - - - 108,000 

นายทอเร่ จอห์นเซน่ - - - - - - 

นายริชาร์ด โอลาฟ โอว์ - - - - - - 

นายเฮนริค คลอสเซน่(5) - - - - - - 

นางกมลวรรณ วิปลุากร(6) 48,720 28,800 - - - 77,520 

รวม 7,872,800 987,600 126,000 172,800 46,800 9,206,000 
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หมายเหตุ 

(1) นายสนุทร โภคาชยัพฒัน์ ลาออกจากการเป็นกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกําหนดค่าตอบแทน กรรมการสรรหา และ

กรรมการกํากบัดแูลกิจการ เม่ือวนัที่ 29 ตลุาคม 2557 

(2) นายจอน ทราวิส เอ็ดดี ้ลาออกจากการเป็นกรรมการเม่ือวนัที่ 16 กนัยายน 2557 

(3) นายลาส์ เอริค เทลแมนน์ ลาออกจากการเป็นกรรมการ กรรมการกําหนดค่าตอบแทน กรรมการสรรหา และกรรมการกํากับดแูลกิจการ 

เม่ือวนัที่ 11 กมุภาพนัธ์ 2557 

(4) นายฮากนุ บรัวเซ็ท เชิร์ล เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการเข้าใหม ่กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน และกรรมการสรรหาแทนนายลาส์ เอริค เทล

แมนน์ ตามมติคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 1/2557 ซึง่ประชมุเม่ือวนัที่ 11 กมุภาพนัธ์ 2557 

(5) นายเฮนริค คลอสเซ่น เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการเข้าใหม่แทนนายจอน ทราวิส เอ็ดดี ้ตามมติคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 7/2557 ซึ่ง

ประชมุเม่ือวนัที่ 16 กนัยายน 2557 

(6) นางกมลวรรณ วิปลุากร เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระเข้าใหม่ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกําหนดค่าตอบแทน กรรมการสรรหา 

และกรรมการกํากบัดแูลกิจการแทนนายสนุทร โภคาชยัพฒัน์ ตามมติคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 9/2557 ซึ่งประชมุเม่ือวนัที่ 8 ธันวาคม 

2557 

8.4.2 ค่าตอบแทนของผู้บริหาร 

ค่าตอบแทนของผู้ บริหารของบริษัท ประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนสํารองเลีย้งชีพ ปัจจุบัน บริษัทไม่มี

ค่าตอบแทนในรูปหุ้นให้แก่ผู้บริหารของบริษัท ในปี 2557 ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารของบริษัทมีจํานวนทัง้สิน้ 83,766,465.56 

บาท 

8.5 บุคลากร 

8.5.1 จาํนวนและค่าตอบแทนของพนักงาน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีพนกังาน (เฉพาะพนกังานท่ีรับอตัราค่าจ้างเป็นเงินเดือนประจํา) จํานวนทัง้สิน้ 4,554 คน โดยแบ่ง

ตามสายงานหลกัได้ดงันี ้

สายงาน จาํนวนพนักงาน (คน) 

กลุม่การเงิน 217 

กลุม่การตลาด 1,136 

กลุม่เทคโนโลยี 149 

กลุม่ People 2,229 

กลุม่กิจการองค์กร 138 

ธุรกิจภมิูภาค 685 

รวม 4,554 

ในปี 2557 ค่าตอบแทนรวมของพนกังาน ประกอบด้วยเงินเดือนและโบนสั เป็นเงินจํานวนทัง้สิน้ 3,638,779,881.51 บาท และเงิน

สมทบเข้ากองทนุสํารองเลีย้งชีพเป็นเงินจํานวนทัง้สิน้ 104,016,691.48 บาท 

8.5.2 นโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

บริษัทมีนโยบายท่ีจะพฒันาศกัยภาพ ความรู้ ความสามารถ และคณุภาพของพนกังานอย่างต่อเน่ือง เพราะบริษัทตระหนกัเสมอว่า

บคุลากรเป็นทรัพยากรท่ีมีคณุคา่ และเป็นรากฐานของความสําเร็จ ดงันัน้ บริษัทจงึมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาและปรับตนเองให้เป็น “องค์กร

แห่งการพฒันาและเรียนรู้” โดยผสมผสานทัง้ความรู้ ทกัษะ ความสามารถ ตลอดจนปลูกฝังวฒันธรรมและจริยธรรมขององค์กร

ควบคู่กนัไป ทัง้นี ้เพ่ือให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และแนวทางในการดําเนินธุรกิจของบริษัท และเพ่ือให้บริษัทสามารถตอบสนองต่อ

การพฒันาและความก้าวหน้าของกิจการโทรคมนาคม และความต้องการของลกูค้าได้เป็นอย่างดี บริษัทได้จดัรูปแบบการเรียนรู้และ

การพฒันาท่ีเหมาะสม ดงันี ้
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การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์และการลงมือทํางานจริง (Experience) 

บริษัทส่งเสริมและจดัให้พนกังานได้เรียนรู้จากการลงมือทําจริง (On the Job Training) ทัง้นี ้เพ่ือให้เกิดการสอนงานและถ่ายทอด

ความรู้ในงานท่ีรับผิดชอบ นอกจากนี ้บริษัทสนับสนนุให้พนักงานกล้าลองและกล้าทําในสิ่งใหม่ ๆ และเรียนรู้จากความผิดพลาด 

เพ่ือจะได้เหน็ข้อบกพร่อง ปัญหา และการแก้ไขปัญหา อนัจะนําไปสู่การพฒันาตนเองอย่างแท้จริง 

การพฒันาโดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (Exposure) 

บริษัทส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ผู้ บังคับบัญชา รวมถึงเพ่ือนร่วมงาน เป็นผู้ แนะนํา (Coaching) และ/หรือให้คําปรึกษา 

(Consulting) เพ่ือให้ผู้บงัคบับญัชาและพนกังานได้แลกเปล่ียนความคดิเหน็ ติชม และให้คําแนะนําในการทํางานร่วมกนั โดยอาศยั

ช่วงเวลาของการทํางานทัว่ไป และในช่วงของการประเมินผลการปฏิบตังิาน ซึง่จะจดัให้มีขึน้ปีละ 2 ครัง้ 

การพฒันาโดยการศึกษาหาความรู้และอบรมเพ่ิมเติม (Education)  

บริษัทจดัให้มีศนูย์การฝึกอบรมท่ีเรียกว่า “dtac Academy” ซึง่เปิดโอกาสให้พนกังานทกุคน ได้รับการฝึกอบรมในระดบัหลกัสูตรท่ี

จําเป็นและเหมาะสมต่อการทํางาน หรือในหลกัสูตรท่ีตนสนใจ เพ่ือพฒันาความรู้ความสามารถและศกัยภาพของพนกังานในการ

ปฏิบตัิงานให้สอดคล้องกบัแผนพฒันาพนกังานรายบุคคล (Individual Development Plan)  และเพ่ือเตรียมความพร้อมสําหรับ

โอกาสทางสายงานในอนาคต โดย dtac Academy ได้ออกแบบโปรแกรมฝึกอบรมซึง่แบง่เป็นโปรแกรมหลกัๆ ดงันี ้

- หลกัสตูรพืน้ฐาน (Core Program) ซึง่เป็นหลกัสูตรบงัคบัสําหรับพนกังานทกุคน เช่น การปฐมนิเทศสําหรับพนกังานใหม่ การ

ปลูกฝังวฒันธรรมองค์กรและจริยธรรมองค์กร การพฒันาทกัษะเพ่ือความเป็นมืออาชีพด้วยหลกัสูตรด้านการติดต่อส่ือสาร 

การบริหารจัดการและวางแผน ให้กับพนักงานในแต่ละระดบั ได้แก่ พนักงานระดบัปฏิบตัิงาน ผู้บริหารระดบัต้น ผู้บริหาร

ระดบักลาง และผู้บริหารระดบัสงู โดยบริษัทจดัให้มีการอบรมพฒันาและมีกิจกรรมอย่างต่อเน่ือง เพ่ือส่งเสริมให้พนกังานของ

บริษัทมีการปฏิบตังิานท่ีสอดคล้องกบัวฒันธรรมและจริยธรรมขององค์กร 

- หลักสูตรทัว่ไป (Elective Program) สําหรับพฒันาศกัยภาพของพนักงานตามความสนใจของพนักงานตามท่ีได้วางแผน

ร่วมกนักบัหวัหน้างานในแผนพฒันาพนกังานรายบุคคล (Individual Development Plan) เช่น พืน้ฐานการเงินสําหรับบุคคล

ทัว่ไป พืน้ฐานการจดัการทรัพยากรบคุคลสําหรับบคุคลทัว่ไป ทกัษะภาษาองักฤษ ทกัษะด้านคอมพิวเตอร์ และความรู้ในธุรกิจ 

เป็นต้น 

- หลกัสูตรเฉพาะทาง (Functional Program) เพ่ือพฒันาและยกระดบัความรู้ความสามารถเฉพาะด้านท่ีเก่ียวข้องโดยตรงต่อ

หน้าท่ีและความรับผิดชอบของพนักงานและผู้บริหารในแต่ละฝ่าย ซึ่งรวมถึงการฝึกอบรมทางด้านทกัษะการบริหารจดัการ

ระดับสูง การพัฒนาประสิทธิภาพและขัน้ตอนในการทํางานและการบริการ การพัฒนาความสัมพันธ์ท่ียั่งยืนกับลูกค้า 

ตลอดจนความเข้าใจเก่ียวกบัสินค้าและบริการต่าง ๆ ของบริษัท รวมทัง้สินค้าและบริการใหม่ ๆ ท่ีมีการเสนอขายในตลาด

โทรศพัท์เคล่ือนท่ี 

- หลักสูตรภาวะผู้ นํา (Leadership Program) เพ่ือพัฒนาทกัษะท่ีจําเป็นสําหรับหวัหน้างานในการดแูลผู้ ใต้บงัคบับญัชาให้

พฒันาและเตบิโตตามสายอาชีพตอ่ไป โดยบริษัทจดัให้มีการฝึกอบรมและให้คําแนะนําแก่ผู้บริหาร (Executive Coach) อย่าง

ตอ่เน่ือง 

- หลกัสูตรผู้ มีความสามารถพิเศษ (Talent Program) เพ่ือส่งเสริมศกัยภาพอนัสูงสุดแก่พนกังานผู้ มีความสามารถอนัโดดเด่น

ด้วยหลกัสตูรท่ีหลากหลาย รวมถงึหลกัสตูร Mini MBA ท่ีพฒันาร่วมกบัหลายสถาบนัทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 

อนึ่ง เพ่ือตอบสนองต่อการใช้งานข้อมูลดิจิตอลบนโทรศัพท์เคล่ือนท่ีท่ีมีการขยายตัวมากขึน้ dtac Academy ได้เปิดตัว

แอพพลิเคชัน่บนโทรศพัท์เคล่ือนท่ีในช่ือ “เพลิน” (Plearn) ภายใต้คอนเซ็พท์ Play + Learn = Plearn โดยแอพพลิเคชัน่นีใ้ห้บริการ

กบัพนกังานของบริษัทใน 4 บริการหลกั ดงันี ้

• News:  ข้อมลูข่าวสารของบริษัทผ่านโทรศพัท์เคล่ือนท่ี เพิ่มเตมิจากช่องทาง Intranet บนคอมพิวเตอร์ 

• Library:  บริการดาวน์โหลดและอ่านหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์และคูมื่อการฝึกอบรมออนไลน์ฟรี 
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• Employee Directory:  ค้นหาเบอร์โทรศพัท์และอีเมล์ตดิตอ่เพ่ือนร่วมงานในบริษัท 

• Employee Profile:  ข้อมลูของพนกังาน รวมถงึ QR Code และ Bar Code เพ่ือใช้ในการลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรม 

นอกจากนี ้บริษัทยงัสนับสนนุให้พนักงานและผู้บริหารได้เข้ารับการฝึกอบรมกับสถาบนัผู้ เช่ียวชาญภายนอก เพ่ือพัฒนาความรู้

ความสามารถเฉพาะด้านท่ีเก่ียวข้องกบัการทํางานและหน้าท่ีความรับผิดชอบของแต่ละบุคคล และเพ่ือให้พนักงานและผู้บริหาร

ของบริษัทสามารถนําความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับมาประยุกต์ใช้ในการทํางานและเพ่ือให้เกิดความเหมาะสมกับการ

เปล่ียนแปลงของธุรกิจท่ีเกิดขึน้ในปัจจบุนัและอนาคต 

การพฒันาโดยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในโครงการ Mobility 

บริษัทจดัให้มีโครงการ Mobility เพ่ือเปิดโอกาสให้พนกังานได้เรียนรู้ และแลกเปล่ียนประสบการณ์กบับริษัทโทรคมนาคมชัน้นําใน

ต่างประเทศ ทัง้นี ้พนักงานท่ีสมัครและได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ จะได้ทํางานร่วมกับบริษัทในต่างประเทศตาม

ระยะเวลาท่ีกําหนด เพ่ือให้พนกังานได้แลกเปล่ียนความรู้ความชํานาญ และเรียนรู้นวตักรรมในระดบันานาชาติ เพ่ือนํามาปรับใช้

และเพ่ิมศกัยภาพการทํางานของแตล่ะบคุคลตอ่ไป 

ในปี 2557 บริษัทได้จัดสรรงบประมาณด้านการพฒันาบุคลากรเป็นจํานวนทัง้สิน้ 33 ล้านบาท ให้กบัพนกังานของบริษัทจํานวน

กวา่ 4,000 คน และคูค้่าของบริษัทจํานวน 3,900 คน คดิเป็นคา่เฉล่ียเวลาในการฝึกอบรมเทา่กบั 25 ชัว่โมง ตอ่คน ตอ่ปี 
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9 การกํากับดูแลกิจการ 

9.1 นโยบายการกํากับดูแลกิจการ 

คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทยึดมัน่ในหลกัการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ตามหลกัการกํากับดแูลกิจการท่ีดีสําหรับบริษัทจด

ทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เพ่ือรักษาและเสริมสร้างมลูค่าของผู้ ถือหุ้นในระยะยาว โดยคณะกรรมการ

บริษัทได้จดัทํานโยบายการกํากบัดแูลกิจการ ซึง่ประกอบด้วยโครงสร้างการกํากบัดแูลกิจการ และกระบวนการในการบริหารความ

เส่ียง การกําหนดกลยุทธ์ การรายงานทางการเงิน และการควบคมุภายใน นอกจากนี ้บริษัทได้จดัทําหลกัในการปฏิบตัิ “จริยธรรม

องค์กร – ดีแทคธรรมาภิบาล” ซึง่ใช้บงัคบักบักรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัท ตลอดจนบุคคลอ่ืน ๆ ท่ีกระทําการในนาม

ของบริษัท โดยเร่ิมใช้บงัคบัตัง้แต่ปี 2549 และมีการปรับปรุงแก้ไขเร่ือยมา โดยครอบคลุมเร่ืองต่าง ๆ เช่น สิทธิมนษุยชน แรงงาน 

สขุภาพอนามยั ความปลอดภยั การรักษาความปลอดภยั สิ่งแวดล้อม ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ การใช้ข้อมลูภายใน การทจุริต

คอร์รัปชัน่ การควบคมุภายใน และการเปิดเผยข้อมลู เป็นต้น ทัง้นี ้ตามหลกัมาตรฐานสากล 

บริษัทได้จดัให้มีการเผยแพร่นโยบายการกํากบัดแูลกิจการและหลกัในการปฏิบตัิดงักล่าวทางเว็บไซต์ของบริษัทท่ี www.dtac.co.th 

และระบบส่ือสารภายในของบริษัท (Intranet) เพ่ือความสะดวกของกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทในการเข้าถึงและใช้

ในการอ้างอิง นอกจากนี ้บริษัทได้จัดให้มีการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบันโยบายการกํากบัดแูลกิจการและหลกัในการ

ปฏิบตัิอย่างต่อเน่ือง อาท ิจดัการบรรยายในการปฐมนิเทศสําหรับพนกังานใหม่ และจดัการอบรมในเร่ืองดงักล่าวเป็นครัง้คราวไป 

ทัง้นี ้การติดตามให้มีการปฏิบตัิตามนโยบายการกํากบัดูแลกิจการนัน้ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารมีหน้าท่ีประเมินผลการบงัคบัใช้

เอกสารการกํากบัดแูลกิจการ รวมทัง้ระดบัของการปฏิบตัติาม และรายงานผลตอ่คณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละหนึง่ครัง้ 

(โปรดพิจารณารายละเอียดของการปฏิบตัติามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัท โดยอ้างอิงตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ี

ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งปรับปรุงให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ASEAN CG 

Scorecard ในข้อ 9.7 การปฏิบตัติามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีในเร่ืองอ่ืน ๆ)  

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย 

โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ 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) ปฏิบตัแิละรับผิดชอบหน้าท่ีของตนด้วยความระมดัระวงัและความซ่ือสตัย์สุจริต โดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท

และผู้ ถือหุ้น 

(2) มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการบริหารจัดการกิจการของบริษัท กําหนดกลยุทธ์และแผนการดําเนินธุรกิจระยะยาว จัดระบบ

โครงสร้างองค์กรท่ีเหมาะสม และกํากบัดแูลการดําเนินธุรกิจในแตล่ะวนั 

(3) กําหนดทศิทาง วสิยัทศัน์ มลูคา่ และความคาดหวงัในการเป็นผู้ นําของบริษัท 

(4) ตดัสินใจและในบางกรณีมอบอํานาจในการตดัสินใจให้บุคคลอ่ืน โดยเป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง วตัถุประสงค์ของ

บริษัท ข้อบงัคบัของบริษัท มตท่ีิประชมุผู้ ถือหุ้น รวมถงึนโยบายการกํากบัดแูลกิจการของบริษัท 

(5) ดําเนินการให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์อันเป็นท่ียอมรับทั่วไปเก่ียวกับการกํากับดูแลและการควบคุมกิจการอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
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(6) ให้ความเหน็ชอบและควบคมุดแูลเป้าหมาย กลยทุธ์และแผนการดําเนินงาน รวมทัง้การเปล่ียนแปลงใด ๆ ในเป้าหมายและ

กลยทุธ์และแผนการดําเนินงานดงักล่าว 

(7) จดัให้มีรายงานการประกอบกิจการและการเงินของบริษัทซึง่ถกูต้องและครบถ้วนให้แก่ผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุโดยทัว่ไป 

(8) ตดิตามตรวจสอบการควบคมุภายในเก่ียวกบัการจดัทํารายงานทางการเงิน (Internal Control over Financial Reporting) 

อย่างเพียงพอ เพ่ือให้การกํากบัดูแลเป็นไปตามวตัถุประสงค์ ข้อกําหนดทางกฎหมาย และนโยบายการกํากบัดูแลกิจการ

ของบริษัท 

(9) ประเมินและหารือเก่ียวกบัโครงสร้างทนุท่ีก่อให้เกิดประโยชย์สูงสุด (Optimal Capital Structure) นโยบายการจ่ายเงินปัน

ผล กลยทุธ์ในการจดัหาเงินทนุ และการจดัสดัส่วนเงินทนุท่ีเหมาะสม (Optimal Funding Composition) เป็นประจํา 

(10) พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นเป็นครัง้คราว เม่ือเห็นว่าบริษัทมีกําไรสมควรพอท่ีจะทํา

เช่นนัน้ 

(11) มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการตรวจทานร่างงบดลุและบญัชีกําไรขาดทุนประจําปี ซึง่จัดทําโดยคณะผู้บริหาร โดยตรวจทานให้

มัน่ใจวา่ งบดลุและบญัชีกําไรขาดทนุประจําปีจดัทําขึน้อย่างถกูต้องและครบถ้วน และสะท้อนสถานะทางการเงินของบริษัท

และผลประกอบการ ทัง้นี ้เพ่ือประโยชน์แก่ผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุทัว่ไป 

(12) จดัทํารายงานประจําปีร่วมกบัคณะผู้บริหาร 

(13) พิจารณากําหนดโครงสร้างการดําเนินกิจการโดยรวมของบริษัทและบริษัทย่อยหลกั 

(14) วางแผนเชิงรุกเพ่ือบริหารความเส่ียงและจดัการกบัความเส่ียงทางธุรกิจท่ีสําคญัของบริษัท โดยจะต้องพิจารณาความเส่ียง

ด้านกลยทุธ์ การดําเนินกิจการ (ทางการเงินและอ่ืน ๆ) และทางกฎหมายเป็นสําคญั 

(15) ดําเนินการให้ธุรกรรมท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของคณะผู้บริหาร คณะกรรมการบริษัท และผู้ ถือหุ้น 

รวมถึงบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับบุคคลดงักล่าวนัน้ ทําขึน้เช่นเดียวกบัการทําธุรกรรมปกติกบับุคคลภายนอก (Arm’s Length 

Basis) ภายใต้เง่ือนไขทางการค้าปกต ิและไม่มีผลกระทบตอ่ผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ ถือหุ้นรายย่อย 

(16) จดัให้บริษัทมีการควบคมุภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสม และจดัตัง้หน่วยงานตรวจสอบภายในเพ่ือติดตามตรวจสอบการ

ควบคมุภายในของบริษัท และรายงานความล้มเหลวหรือจุดอ่อนในการควบคุมต่าง ๆ ท่ีสําคญั รวมถึงเสนอแนะวิธีการ

แก้ไข 

(17) จดัเตรียมวาระและความเหน็ท่ีจะเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

(18) สรรหาผู้ ท่ีจะดํารงตําแหน่งกรรมการท่ีมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีเหมาะสมเพ่ือเพิ่มศักยภาพของ

คณะกรรมการบริษัทและบริษัทย่อยหลกั 

(19) พิจารณาและเสนอคา่ตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทเพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตั ิ

(20) มีอํานาจแต่งตัง้และถอดถอนประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารของบริษัท ติดตามตรวจสอบและจดัให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิ

หน้าท่ีของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารเป็นรายปี  

(21) ตดิตามตรวจสอบให้มีการบริหารจดัการความเส่ียงด้านความปลอดภยัและการป้องกนั บุคลากร ข้อมลู และสินทรัพย์อ่ืน ๆ 

ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  

(22) ดําเนินการให้บริษัทมีขัน้ตอนกระบวนการท่ีเพียงพอสําหรับการป้องกนัมิให้บริษัทเก่ียวพนักบัการทจุริตคอร์รัปชัน่ 

(23) จดัให้มีการประเมินผลงาน หน้าท่ี และความสามารถในการปฏิบตัหิน้าท่ีของตน  
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9.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ทา่น ดงันี ้

รายช่ือกรรมการ ตาํแหน่ง 

นายจลุจิตต์ บณุยเกต ุ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

นายสตีเฟ่น วดูรุฟ ฟอร์ดแฮม กรรมการตรวจสอบ 

นางกมลวรรณ วปิลุากร(1) กรรมการตรวจสอบ 

หมายเหตุ 

(1) นางกมลวรรณ วิปลุากร เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระเข้าใหม่และกรรมการตรวจสอบแทนนายสนุทร โภคาชยัพฒัน์ (ซึ่งลาออกจาก

การเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบเม่ือวนัที ่29 ตลุาคม 2557) ตามมติคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 9/2557 ซึ่งประชมุเม่ือวนัที่ 

8 ธันวาคม 2557 

กรรมการตรวจสอบมีคณุสมบตัเิช่นเดียวกบั “กรรมการอิสระ” และไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้

ตดัสินใจในการดําเนินงานของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิตบิคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ และไม่

เป็นกรรมการของบริษัทจดทะเบียนซึง่เป็นบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมของบริษัท ทัง้นี ้นายจุลจิตต์ บุณยเกต ุและนาง

กมลวรรณ วิปลุากร เป็นผู้ มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบญัชีเพียงพอท่ีจะทําหน้าท่ีในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบ

การเงิน 

หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบมีดงันี ้

(1) สอบทานกระบวนการรายงานทางการเงินของบริษัทเพ่ือให้มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ  

(2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคมุภายในและระบบการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล ซึง่ครอบคลุมถึง

การควบคมุภายในทางด้านการบญัชี การเงิน การดําเนินงาน และการปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎระเบียบ รวมถึงนโยบายการ

บริหารความเส่ียงและระบบการควบคมุตา่ง ๆ ท่ีกําหนดขึน้โดยผู้บริหารของบริษัท โดยมีการสอบทานอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

โดยผู้ตรวจสอบภายในและ/หรือผู้สอบบญัชีอิสระ 

(3) สอบทานความมีประสิทธิผลของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาถงึความเพียงพอของหน่วยงานตรวจสอบภายใน

อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยให้มีทรัพยากรด้านตา่ง ๆ อย่างเพียงพอ และหน่วยงานอยู่ในตําแหน่งท่ีเหมาะสมในองค์กร 

(4) พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย และ

เลิกจ้างหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

(5) สอบทานให้บริษัทปฏิบตัติาม พ.ร.บ. หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และ

ตลาดหลกัทรัพย์สิงคโปร์ รวมถงึกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

(6) พิจารณาคดัเลือกและเสนอแตง่ตัง้บคุคลซึง่มีความเป็นอิสระเพ่ือทําหน้าท่ีเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทน

และเง่ือนไขการทํางานของบุคคลดงักล่าว รวมทัง้เข้าร่วมประชมุกบัผู้สอบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชุมอย่าง

น้อยปีละ 1 ครัง้ 

(7) สอบทานความเป็นอิสระของผู้สอบบญัชีของบริษัทเป็นรายปี 

(8) สอบทานขอบเขต ผลงาน ความคุ้มคา่ ความเป็นอิสระและความเท่ียงธรรมของผู้สอบบญัชีของบริษัท 

(9) สอบทานการจดัการให้มีช่องทางสําหรับพนกังานท่ีสามารถแจ้งเบาะแสเก่ียวกบัความผิดปรกติในเร่ืองรายงานทางการเงิน

หรือเร่ืองอ่ืน ๆ โดยการแจ้งดงักล่าวจะถูกเก็บเป็นความลับ รวมถึงการจดัให้มีการสืบสวนและติดตามผลในเร่ืองท่ีรับแจ้ง

อย่างเหมาะสม 
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(10) สอบทานรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ธุรกรรมกบัผู้ มีส่วนได้เสีย หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตาม

กฎหมายและข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ ทัง้นี ้ เพ่ือให้มัน่ใจว่ารายการ

ดงักล่าวสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัท 

(11) จดัทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัท ซึง่รายงานดงักล่าวต้องลงนามโดย

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และอย่างน้อยต้องประกอบด้วยข้อมลูดงัตอ่ไปนี ้

- ความเหน็เก่ียวกบัความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท 

- ความเหน็เก่ียวกบัความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในของบริษัท 

- ความเหน็เก่ียวกบัการปฏิบตัติาม พ.ร.บ. หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ

ไทยและตลาดหลกัทรัพย์สิงคโปร์ และกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

- ความเหน็เก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 

- ความเหน็เก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

- จํานวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชมุของกรรมการตรวจสอบแตล่ะทา่น 

- ความเหน็หรือข้อสงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตัิหน้าท่ีตามกฎบตัร 

- รายการอ่ืนท่ีเห็นว่าผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุทัว่ไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมาย

จากคณะกรรมการบริษัท 

(12) ปฏิบตักิารอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

9.2.3 คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการ 5 ทา่น ดงันี ้ 

รายช่ือกรรมการ ตาํแหน่ง 

นายสตีเฟ่น วดูรุฟ ฟอร์ดแฮม ประธานคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน 

นายจลุจิตต์ บณุยเกต ุ กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 

นางกมลวรรณ วปิลุากร(1) กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 

นายฮากนุ บรัวเซท็ เชิร์ล(2) กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 

นายทอเร่ จอห์นเซ่น กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 

หมายเหตุ 

(1) นางกมลวรรณ วิปลุากร เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระเข้าใหม่และกรรมการกําหนดค่าตอบแทน แทนนายสนุทร โภคาชยัพฒัน์ (ซึ่ง

ลาออกจากการเป็นกรรมการอิสระและกรรมการกําหนดค่าตอบแทนเม่ือวันที่ 29 ตุลาคม 2557) ตามมติคณะกรรมการบริษัทครัง้ที ่

9/2557 ซึง่ประชมุเม่ือวนัที่ 8 ธันวาคม 2557 

(2) นายฮากนุ บรัวเซ็ท เชิร์ล เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการเข้าใหมแ่ละกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน แทนนายลาส์ เอริค เทลแมนน์ (ซึ่งลาออก

จากการเป็นกรรมการและกรรมการกําหนดค่าตอบแทนเม่ือวันที่ 11 กุมภาพนัธ์ 2557) ตามมติคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 1/2557 ซึ่ง

ประชมุเม่ือวนัที ่11 กมุภาพนัธ์ 2557 

หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนมีดงันี ้

(1) สอบทานและเสนอคา่ตอบแทนของประธานกรรมการและกรรมการอ่ืน ๆ 

(2) สอบทานและอนมุตัคิา่ตอบแทนของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
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(3) สอบทานความเหมาะสมของนโยบายกําหนดค่าตอบแทน 

(4) สอบทานเพ่ือให้มัน่ใจวา่การเปิดเผยค่าตอบแทนทกุประเภทเป็นไปตามข้อกําหนดของกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

(5) รายงานตอ่คณะกรรมการบริษัทเก่ียวกบัคา่ตอบแทนของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (รวมถึงค่าจ้าง เงินจูงใจ ค่าตอบแทนใน

รูปหุ้น และสิทธิในการได้รับเงินเกษียณอายุหรือเงินชดเชย) ทัง้นี ้ตามนโยบายกําหนดค่าตอบแทน และพิจารณาว่า

องค์ประกอบของคา่ตอบแทนใดต้องได้รับการอนมุตัจิากผู้ ถือหุ้นหรือไม่ 

(6) สอบทานสิทธิตามสญัญาท่ีประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารจะได้รับจากการยกเลิกสญัญาจ้าง และเงินท่ีจ่ายหรือเสนอว่าจะจ่าย 

เพ่ือพิจารณาวา่สมเหตสุมผลกบัสถานการณ์หรือไม่ 

(7) เสนอรายงานการประชุมของคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนต่อคณะกรรมการบริษัทและรายงานการดําเนินงานของ

คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนและข้อเสนอแนะท่ีเหมาะสมตอ่คณะกรรมการบริษัท 

(8) จดัทํารายงานของคณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนไว้ในรายงานประจําปีของบริษัท โดยเปิดเผยโครงสร้างและการปฏิบตัิ

หน้าท่ีของคณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 

(9) สอบทานเป็นประจําทกุปีและปรับปรุงกฎบตัรของคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนเพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทอนมุตั ิ

(10) ปฏิบตักิารอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

9.2.4 คณะกรรมการสรรหา 

คณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วยกรรมการ 5 ทา่น ดงันี ้

รายช่ือกรรมการ ตาํแหน่ง 

นายสตีเฟ่น วดูรุฟ ฟอร์ดแฮม ประธานคณะกรรมการสรรหา 

นายจลุจิตต์ บณุยเกต ุ กรรมการสรรหา 

นางกมลวรรณ วปิลุากร(1) กรรมการสรรหา 

นายฮากนุ บรัวเซท็ เชิร์ล(2) กรรมการสรรหา 

นายทอเร่ จอห์นเซ่น กรรมการสรรหา 

หมายเหตุ 

(1) นางกมลวรรณ วิปลุากร เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระเข้าใหมแ่ละกรรมการสรรหาแทนนายสนุทร โภคาชยัพฒัน์ (ซึ่งลาออกจากการ

เป็นกรรมการอิสระและกรรมการสรรหาเม่ือวนัที่ 29 ตลุาคม 2557) ตามมติคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 9/2557 ซึ่งประชมุเม่ือวนัที่ 8 

ธันวาคม 2557 

(2) นายฮากนุ บรัวเซ็ท เชิร์ล เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการเข้าใหม่และกรรมการสรรหาแทนนายลาส์ เอริค เทลแมนน์ (ซึ่งลาออกจากการเป็น

กรรมการและและกรรมการสรรหาเม่ือวนัที่ 11 กุมภาพนัธ์ 2557) ตามมติคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 1/2557 ซึ่งประชมุเม่ือวันที่ 11 

กมุภาพนัธ์ 2557 

หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหามีดงันี ้

(1) ให้คําแนะนําเก่ียวกบัผู้ มีคณุสมบตัท่ีิจะได้รับการเลือกตัง้ให้เป็นกรรมการของบริษัทและบริษัทย่อยหลกั 

(2) ให้คําแนะนําเก่ียวกบัผู้ มีคณุสมบตัท่ีิจะได้รับการเลือกตัง้ให้เป็นประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และรองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

กลุ่มการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยหลกั 

(3) พิจารณาโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการโดยพิจารณาจากความต้องการในปัจจุบนัและการพฒันาใน

อนาคตของบริษัท และให้คําแนะนําตอ่คณะกรรมการเก่ียวกบัการปรับเปล่ียนตามท่ีเหน็วา่จําเป็น 
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(4) ให้ความสําคญักับการประเมินผลงานของตนเองของคณะกรรมการ และให้ข้อเสนอแนะการปรับปรุงแก้ไขตามท่ีเห็นว่า

จําเป็น 

(5) ตรวจสอบเพ่ือให้แน่ใจวา่ได้มีการดําเนินการตามขัน้ตอนเพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้มีโอกาสเสนอช่ือผู้ มีคณุสมบตัิเพ่ือดํารงตําแหน่ง

กรรมการ 

(6) ในการประเมินผู้ มีคุณสมบัติเพ่ือดํารงตําแหน่งคณะกรรมการทุกครัง้ จะต้องพิจารณาว่าผู้ มีคุณสมบัติดังกล่าวมี

ประสบการณ์ คณุสมบตั ิและความสามารถท่ีจําเป็นหรือไม ่

(7) พิจารณาความจําเป็นในการเปล่ียนแปลงคณะกรรมการตามวาระ 

(8) ชีแ้จงเหตผุลในการให้คําแนะนําของตน และแจ้งแถลงการออกเสียงคดัค้าน (หากมี) ไว้ในคําแนะนําดงักล่าวข้างต้น 

(9) ดําเนินการให้บริษัทปฏิบตัติามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องกบัการแตง่ตัง้และคณุสมบตัขิองคณะกรรมการ 

(10) กําหนดหลกัเกณฑ์ในการรับช่วงตําแหน่งคณะกรรมการ และการแตง่ตัง้ผู้บริหารหลกั ตามท่ีตนเหน็สมควร 

(11) จดัให้มีการเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัการดําเนินกิจการตา่ง ๆ ของคณะกรรมการสรรหาตามสมควร  

(12) จดัให้มีการประเมินผลงาน หน้าท่ี และความสามารถในการปฏิบตัหิน้าท่ีของตนปีละหนึง่ครัง้ 

9.2.5 คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ 

คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ ประกอบด้วยกรรมการ 4 ทา่น ดงันี ้

รายช่ือกรรมการ ตาํแหน่ง 

นางชนญัญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์ ประธานคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ 

นายจลุจิตต์ บณุยเกต ุ กรรมการกํากบัดแูลกิจการ 

นางกมลวรรณ วปิลุากร(1) กรรมการกํากบัดแูลกิจการ 

นายทอเร่ จอห์นเซ่น กรรมการกํากบัดแูลกิจการ 
หมายเหตุ 

(1) นางกมลวรรณ วิปลุากร เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระเข้าใหมแ่ละกรรมการสรรหาแทนนายสนุทร โภคาชยัพฒัน์ (ซึ่งลาออกจากการ

เป็นกรรมการอิสระและกรรมการสรรหาเม่ือวนัที่ 29 ตุลาคม 2557) ตามมติคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 9/2557 ซึ่งประชมุเม่ือวนัที่ 8 

ธันวาคม 2557 

หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการมีดงันี ้

(1) กํากับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามหลักการอันเป็นท่ียอมรับทั่วไปสําหรับการกํากับดูแลและการควบคุมกิจการอย่างมี

ประสิทธิภาพ และดํารงไว้ซึง่วฒันธรรมองค์กรท่ีเอือ้ตอ่การกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 

(2) กําหนดและดํารงไว้ซึง่นโยบายและกระบวนการการกํากบัดแูลกิจการท่ีเหมาะสม 

(3) ดําเนินการให้มีการบงัคบัใช้และปฏิบตัิตามนโยบายและกระบวนการต่าง ๆ เก่ียวกับกํากบัดูแลกิจการท่ีคณะกรรมการได้

อนุมัติ เพ่ือให้มีการกํากับดูแลกิจการในบริษัท และบริษัทย่อยทัง้หมดซึ่งบริษัทมีอํานาจควบคุมไม่ว่าโดยทางตรงหรือ

ทางอ้อม 

(4) กํากับดูแลให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารประเมินผลการบงัคบัใช้และปฏิบตัิตามนโยบายและกระบวนการต่าง ๆ เก่ียวกับ

กํากบัดแูลกิจการ และรายงานตอ่คณะกรรมการอย่างน้อยปีละหนึง่ครัง้ 

(5) ตรวจสอบและรายงานต่อคณะกรรมการในเร่ืองสําคญัต่าง ๆ ผลการตรวจสอบ และคําแนะนําเก่ียวกับการกํากับดูแล

กิจการ 
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(6) ชีแ้จงเหตผุลในการให้คําแนะนําของตน และแจ้งแถลงการออกเสียงคดัค้าน (หากมี) ไว้ในคําแนะนําดงักล่าว 

(7) ดําเนินการให้บริษัทปฏิบตัติามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องกบัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 

(8) จดัให้มีการเปิดเผยข้อมลูอย่างเหมาะสมเก่ียวกบัการดําเนินกิจการต่าง ๆ ของตน และหลกัปฏิบตัิเก่ียวกับการกํากบัดแูล

กิจการของบริษัท 

(9) จดัให้มีการประเมินผลงาน หน้าท่ี และความสามารถในการปฏิบตัหิน้าท่ีของตนปีละหนึง่ครัง้ 

9.2.6 ฝ่ายบริหาร 

คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดขอบเขตอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการและฝ่ายบริหารไว้แยกจากกันอย่าง

ชดัเจน กล่าวโดยสรุปคือ คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจหน้าท่ีกําหนดนโยบายและติดตามการปฏิบตังิานของฝ่ายบริหาร และฝ่าย

บริหารมีอํานาจหน้าท่ีในการนํานโยบายไปปฏิบตัแิละรายงานผลการปฏิบตังิานตอ่คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดนโยบายการมอบอํานาจ (Policy on Delegation of Authority) เป็นลายลกัษณ์อกัษร ซึง่วา่ด้วยการ

มอบอํานาจระหวา่งคณะกรรมการและฝ่ายบริหาร โดยกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าท่ีและอํานาจอนมุตัิของคณะกรรมการและฝ่าย

บริหารไว้อย่างชดัเจน 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารเป็นผู้ ดํารงตําแหน่งบริหารสงูสดุของบริษัท โดยมีอํานาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบดงันี ้

(1) รับผิดชอบในการบริหารจดัการกิจการของบริษัท โดยจะต้องปฏิบตัิตามแนวทางและมติของคณะกรรมการบริษัท รวมถึง

นโยบายการกํากบัดแูลกิจการของบริษัท 

(2) มีอํานาจตดัสินใจในเร่ืองตา่ง ๆ ท่ีไม่อยู่ในอํานาจการตดัสินใจของคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

คําสัง่หรือมติของคณะกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารจะต้องดําเนินการตามสมควรเพ่ือให้บริษัทดําเนินกิจการ

และพฒันาธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ข้อบงัคบัของบริษัท มตขิองท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัท 

(3) จดัรูปแบบองค์กรของบริษัท และการจดัสรรบคุลากรให้เป็นไปตามแนวทางท่ีคณะกรรมการบริษัทกําหนด 

(4) ดําเนินการให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์อันเป็นท่ียอมรับทั่วไปเก่ียวกับการกํากับดูแลและการควบคุมกิจการอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

(5) ให้ความเห็นชอบและควบคมุดแูลงบประมาณและแผนการดําเนินงาน รวมทัง้การเปล่ียนแปลงใด ๆ ในงบประมาณและ

แผนการดําเนินงานดงักล่าว 

(6) วางแผนการบริหารความเส่ียงภายในองค์กรเพ่ือจัดการกับความเส่ียงทางธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกบับริษัท โดยพิจารณาความ

เส่ียงทางด้านกลยุทธ์ การดําเนินกิจการ และกฎหมาย และจดัตัง้คณะกรรมการบริหารจดัการความเส่ียงซึง่ประกอบด้วย

ฝ่ายบริหารของบริษัท เพ่ือทําหน้าท่ีให้การสนบัสนนุการปฏิบตัหิน้าท่ีของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

(7) เสนอแผนกลยุทธ์การดําเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยหลักต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือขอความเห็นชอบ และ

เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาในเร่ืองอ่ืน ๆ ท่ีมีนยัสําคญัในเชิงกลยทุธ์ของบริษัท 

(8) ดําเนินการให้ธุรกรรมท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของคณะผู้บริหาร คณะกรรมการบริษัท และผู้ ถือหุ้น 

รวมถึงบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับบุคคลดงักล่าวนัน้ ทําขึน้เสมือนเป็นการทําธุรกรรมปกติกับบุคคลภายนอก (Arm’s Length 

Basis) ภายใต้เง่ือนไขทางการค้าปกต ิและไม่มีผลกระทบตอ่ผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ ถือหุ้นรายย่อย 

(9) จดัให้บริษัทมีการควบคมุภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสม ซึง่จะต้องเป็นส่วนหนึ่งของแผนการปฏิบตัิการและขัน้ตอนการ

ดําเนินกิจการของบริษัท เพ่ือเป็นหลกัประกนัตามสมควรวา่ บริษัทจะสามารถบรรลุวตัถุประสงค์ท่ีเก่ียวกบัการใช้ทรัพยากร

อย่างมีประสิทธิภาพ การดแูลรักษาทรัพย์สินของบริษัท ความน่าเช่ือถือของการรายงานทางการเงินทัง้ภายในและภายนอก

องค์กร และการปฏิบตัติามนโยบายการกํากบัดแูลกิจการของบริษัท และกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 
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(10) จดัตัง้หน่วยงานตรวจสอบภายในเพ่ือตรวจสอบขัน้ตอนการดําเนินงานของบริษัทตามแผนการตรวจสอบภายในท่ีได้รับการ

อนุมัติ รายงานความล้มเหลวหรือจุดอ่อนในการควบคุมต่าง ๆ ท่ีสําคัญ และให้คําแนะนําท่ีเก่ียวข้อง ทัง้นี ้หน่วยงาน

ตรวจสอบภายในจะต้องรายงานโดยตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ 

(11) รับผิดชอบให้มีการส่ือสารและความร่วมมือกบัพนกังานหรือตวัแทนพนกังานตามท่ีสมควร เพ่ือให้เกิดธรรมเนียมปฏิบตัิเชิง

ร่วมมือทางธุรกิจท่ีเช่ือถือได้ โดยคํานงึถงึประสบการณ์และมมุมองความเข้าใจของพนกังานเป็นสําคญั 

(12) มีอํานาจท่ีจะร้องขอให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นและเป็นตวัแทนของบริษัท (หรือแต่งตัง้ตวัแทน) ในท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัท

ย่อยหลกั รวมถึงการออกเสียงลงคะแนนตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และติดตามผลการพฒันาธุรกิจ 

สถานะ และผลกําไรของบริษัทย่อยหลกั 

(13) ตดิตามตรวจสอบวา่การบริหารจดัการความเส่ียงด้านความปลอดภยัและการป้องกนับคุลากร ข้อมลู และสินทรัพย์อ่ืน ๆ มี

ความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  

(14) จัดให้มีการจัดการ รวมถึงมาตรการบงัคบัท่ีเพียงพอต่อการท่ีพนักงานไม่ปฏิบตัิตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการของ

บริษัท (หากมี) และรายงานการไม่ปฏิบตัท่ีิสําคญัตอ่คณะกรรมการบริษัท 

(15) นําขัน้ตอนกระบวนการท่ีเหมาะสมมาใช้เพ่ือป้องกันมิให้บริษัทเก่ียวพันกับการทุจริตคอร์รัปชั่น ทัง้นี ้ประธานเจ้าหน้าท่ี

บริหารจะต้องทําการตรวจสอบความเส่ียงของกระบวนการดงักล่าวเป็นรายปี และต้องดําเนินการให้มีการแก้ไขปรับปรุง

ข้อบกพร่องใด ๆ ท่ีตรวจพบ โดยรายงานผลการตรวจสอบดงักล่าวตอ่คณะกรรมการบริษัท 

9.2.7 เลขานุการบริษัท 

หน้าท่ีและความรับผิดชอบของเลขานกุารบริษัทกําหนดไว้โดยอ้างอิงกบั พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากดั พ.ร.บ. หลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ และหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย โดยเลขานกุาร

บริษัทมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบดงันี ้

(1) ให้คําแนะนําด้านกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องกบัการปฎิบตัิหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัท และการประกอบธรุกิจ

ของบริษัท 

(2) จดัเตรียมเอกสารและข้อมลูประกอบการประชมุคณะกรรมการบริษัท และการประชมุผู้ ถือหุ้น 

(3) ประสานงานและตดิตามให้มีการปฏิบตัติามมตคิณะกรรมการบริษัทและมตท่ีิประชมุผู้ ถือหุ้น 

(4) จดัทําและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท 

รายงานประจําปีของบริษัท หนงัสือนดัประชมุผู้ ถือหุ้น และรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น 

(5) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียท่ีรายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร 

(6) จดัเตรียมข้อมลูและการบรรยายเก่ียวกบัธุรกิจของบริษัท รวมทัง้ข้อมลูอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการดําเนินธุรกิจของบริษัทให้แก่

กรรมการใหม่ 

(7) ดแูลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทและผู้ ถือหุ้น 

9.3 การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผู้บริหารระดับสูง 

9.3.1 กรรมการอิสระ 

บริษัทได้กําหนดหลกัเกณฑ์และคณุสมบตัิของกรรมการอิสระดงันี ้ซึง่เป็นหลกัเกณฑ์ท่ีเข้มงวดกว่าท่ีสํานกังาน ก.ล.ต. และตลาด

หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยกําหนด ดงันี ้

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติ

บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ทัง้นี ้ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ ท่ีเก่ียวข้องของกรรมการอิสระด้วย 
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(2) ไม่เคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีได้เงินเดือนประจํา หรือผู้ มีอํานาจควบคุมของ

บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี

ลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกวา่ 2 ปีก่อนการแตง่ตัง้ 

(3) ไม่เป็นบคุคลท่ีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหติหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็นบิดา มารดา คู่สมรส พ่ี

น้อง และบตุร (รวมทัง้คูส่มรสของบตุร) ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มีอํานาจควบคมุ หรือบุคคลท่ีจะได้รับการเสนอให้

เป็นผู้บริหารหรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

(4) ไม่เคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เคยเป็นหรือเป็นผู้ ถือหุ้น

รายใหญ่ กรรมการซึง่ไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ ท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 

บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อย

กวา่ 2 ปีก่อนการแตง่ตัง้ 

(5) ไม่เคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึง่ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จดัการของสํานกังานสอบบญัชี ซึง่มี

ผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์สงักดัอยู่ เว้น

แตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนการแตง่ตัง้ 

(6) ไม่เคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับ

ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิตบิุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้งทาง

ผลประโยชน์ ทัง้นี ้ในกรณีท่ีผู้ ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่

กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จดัการของผู้ให้บริการทางวชิาชีพนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าว

มาแล้วไม่น้อยกวา่ 2 ปีก่อนการแตง่ตัง้ 

(7) ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ ท่ี

เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท  

(8) ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทําให้ไม่สามารถให้ความเหน็อย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการดําเนินงานของบริษัท 

การสรรหาและแตง่ตัง้กรรมการอิสระแสดงอยู่ภายใต้หวัข้อ “การกํากบัดแูลกิจการ – การสรรหาและแตง่ตัง้กรรมการ” ข้างล่างนี ้ 

ปัจจุบนั บริษัทมีกรรมการอิสระจํานวน 4 ท่าน คิดเป็น 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้คณะ ได้แก่ (1) นายจุลจิตต์ บุณยเกต ุ(2) นายสตี

เฟ่น วดูรุฟ ฟอร์ดแฮม (3) นางกมลวรรณ วปิลุากร และ (4) นางชนญัญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์ โดยกรรมการอิสระมีความเป็นอิสระจากผู้

ถือหุ้นรายใหญ่และฝ่ายบริหารของบริษัทและมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนดข้างต้น ทัง้นี ้ในรอบระยะเวลาบญัชีท่ี

ผ่านมา กรรมการอิสระไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจหรือให้บริการทางวชิาชีพแก่บริษัท 

9.3.2 การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผู้บริหารระดับสูง 

การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการ 

บริษัทให้ความสําคญักบัการสรรหาและคดัเลือกกรรมการ โดยได้กําหนดคณุสมบตัิของกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัท ซึง่

สอดคล้องกบักฎหมายและข้อกําหนดของหน่วยงานกํากบัดแูลท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้ข้อบงัคบัของบริษัท 

การสรรหากรรมการของบริษัทจะพิจารณาจากประวตัิการศกึษา ประสบการณ์การทํางาน ความรู้ ความสามารถ โดยเฉพาะอย่าง

ย่ิงในกิจการโทรคมนาคม และผลการปฏิบตัิงานในฐานะกรรมการในช่วงเวลาท่ีผ่านมา รวมทัง้พิจารณาจากทกัษะท่ียงัขาดอยู่ใน

คณะกรรมการ เพ่ือช่วยส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัทปฏิบตังิานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ 

คณะกรรมการสรรหาเป็นผู้ รับผิดชอบกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัท ทัง้นี ้ตัง้แต่ปี 2554 บริษัทได้ใช้บริการบริษัทท่ีปรึกษา 

(Professional Recruitment Firm) ในการสรรหากรรมการอิสระ โดยคณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาสรรหาและคดัเลือกบุคคลท่ีมี
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คุณสมบตัิเหมาะสมกับการเป็นกรรมการของบริษัท สรุปผลการสรรหา ก่อนนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ ถือหุ้นเพ่ือ

พิจารณาอนมุตัติอ่ไป (แล้วแตก่รณี) 

ทัง้นี ้กรรมการของบริษัทจะต้องมีคณุสมบตัิของการเป็นกรรมการและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามท่ีกฎหมายกําหนด และจะต้องไม่

ดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 บริษัท และกรรมการท่ีเป็นผู้บริหารจะต้องไม่ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการใน

บริษัทอ่ืนและบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 2 บริษัท ไม่นบัรวมบริษัทย่อย บริษัทในเครือ และบริษัทร่วมทุนของบริษัท ทัง้นี ้เพ่ือให้

กรรมการสามารถปฏิบตัติามหน้าท่ีและความรับผิดชอบของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

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 ใดเพียงใดไม่ได้  

(ค) ผู้ ท่ีได้รับคะแนนเสียงสงูสดุเรียงตามลําดบัจะได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการ ในกรณีท่ีได้รับคะแนนเสียงเท่ากนัเกิน

กวา่จํานวนกรรมการท่ีพงึเลือกในครัง้นัน้ ให้ประธานท่ีประชมุเป็นผู้ ชีข้าด 

(3) ในกรณีท่ีกรรมการคนใดประสงค์จะลาออกจากตําแหน่ง ให้ย่ืนใบลาออกต่อบริษัท การลาออกจะมีผลนับแต่วนัท่ีบริษัท

ได้รับใบลาออก 

(4) ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการออกจากตําแหน่งก่อนวาระได้ โดยต้องมีคะแนนเสียงสนบัสนนุไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 

ของจํานวนผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นรวมกนัไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนหุ้นทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น

ท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

(5) ในการประชุมสามญัประจําปีทกุครัง้ ให้กรรมการจํานวนหนึ่งในสามของกรรมการทัง้หมดของบริษัทพ้นจากตําแหน่ง โดย

ให้กรรมการท่ีอยู่ในตําแหน่งนานท่ีสุดเป็นผู้ออกจากตําแหน่งก่อน กรรมการท่ีพ้นจากตําแหน่งไปแล้วอาจได้รับเลือกให้เข้า

ดํารงตําแหน่งอีกได้ 

การสรรหาและแต่งตัง้ผูบ้ริหารระดบัสูง 

คณะกรรมการบริษัทกําหนดนโยบายและหลกัเกณฑ์ในการสรรหาและแต่งตัง้บริหารระดบัสูง และนโยบายในการสืบทอดตําแหน่ง 

โดยมีกระบวนการสรรหาท่ีชดัเจนและโปร่งใส และพิจารณาจากประวตัิการศกึษา ประสบการณ์การทํางาน ความรู้ ความสามารถ 

จริยธรรม และความเป็นผู้ นํา โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาเป็นผู้ พิจารณาและให้คําแนะนํา

เก่ียวกับผู้ มีคุณสมบตัิท่ีจะได้รับการเสนอช่ือและแต่งตัง้ให้เป็นประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และรองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่ม

การเงินของบริษัท 

9.4 การกํากับดูแลการดาํเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

บริษัทมีกลไกในการกํากบัดแูลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเพ่ือให้สามารถควบคมุดูแลการบริหารจัดการ การดําเนินงาน และรักษา

ผลประโยชน์ของบริษัท โดยบริษัทมีการแตง่ตัง้ผู้แทนของบริษัทเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดบัสูงของบริษัทเหล่านัน้ 

ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาเป็นผู้พิจารณาและให้คําแนะนําเก่ียวกบัผู้ มีคณุสมบตัิท่ีจะได้รับการ

เสนอช่ือและแตง่ตัง้ให้เป็นประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และรองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่มการเงินของบริษัทย่อยหลกั 

ส่วนท่ี 2 การกํากบัดแูลกิจการ หน้า 91 



บริษัท โทเทิล่ แอ็คเซส็ คอมมนิูเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 

 

นอกจากนี ้บริษัทได้ดําเนินการเพ่ือให้มัน่ใจว่าอํานาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยหลัก 

หลักเกณฑ์เร่ืองการทํารายการระหว่างกัน และการทํารายการสําคญัอ่ืน ๆ เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับหลักเกณฑ์ของบริษัท 

เพ่ือให้การกํากบัดแูลเป็นไปในทศิทางเดียวกนั ทัง้นี ้บริษัทได้จดัให้มีการรายงานฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทย่อย

หลกัตอ่คณะกรรมการของบริษัทเป็นรายไตรมาส 

9.5 การใช้ข้อมูลภายใน 

บริษัทได้กําหนดนโยบายและหลกัในการปฏิบตัสํิาหรับการดําเนินการเก่ียวกบัข้อมลูของบริษัท เพ่ือป้องกนัการใช้ข้อมลูภายในเพ่ือ

ประโยชน์ส่วนตนหรือผู้ อ่ืนในทางมิชอบ โดยกําหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการป้องกนั

มิให้บุคคลท่ีไม่ได้รับอนุญาตได้รับข้อมูลท่ีมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน และป้องกันมิให้มีการเปิดเผยข้อมูลท่ีมิได้เปิดเผยต่อ

สาธารณชน ซึง่อาจส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นและตราสารทางการเงินอ่ืน ๆ ของบริษัทก่อนท่ีบริษัทจะได้เปิดเผยข้อมลูดงักล่าวผ่าน

ระบบข้อมลูของตลาดหลกัทรัพย์ หรือในขณะท่ีข้อมลูดงักล่าวยงัมีผลกระทบตอ่ราคา และห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนกังาน

ของบริษัทซือ้ขายหุ้นหรือตราสารทางการเงินก่อนท่ีข้อมูลดังกล่าวจะเปิดเผยต่อสาธารณชน หรือในขณะท่ีข้อมูลดังกล่าวยังมี

ผลกระทบตอ่ราคา การฝ่าฝืนหลกัในการปฏิบตัิสําหรับการดําเนินการเก่ียวกบัข้อมลูของบริษัทจะถูกสอบสวน ลงโทษ และ/หรือให้

ออกจากงานตามหลกัเกณฑ์และวธีิการท่ีกําหนดในกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 

ทัง้นี ้บริษัทได้กําหนดนโยบายเก่ียวกบัการซือ้ขายหลกัทรัพย์สําหรับกรรมการและผู้บริหารของบริษัท โดยกําหนดห้ามมิให้กรรมการ

และผู้บริหารซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทในช่วงเวลา 1 เดือนก่อนวนัประกาศผลการดําเนินงานของบริษัทในแต่ละไตรมาสจนถึงวนั

ถดัจากวนัประกาศผลการดําเนินงานของบริษัทต่อสาธารณชน หรือซือ้ขายหลกัทรัพย์เพ่ือการเก็งกําไรในระยะสัน้ โดยเลขานกุาร

บริษัทจะแจ้งให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานท่ีเก่ียวข้องทราบกําหนดระยะเวลาการห้ามซือ้ขายหลกัทรัพย์ก่อนการประกาศผล

การดําเนินงานของบริษัททกุครัง้ นอกจากนี ้บริษัทยงักําหนดเป็นนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทจะต้องแจ้งให้บริษัท

ทราบถงึรายงานการซือ้ขายหุ้น หรือการได้มาหรือการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัท (รวมถงึการถือครองหลกัทรัพย์

ของคูส่มรสและบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุตภิาวะ) ภายใน 24 ชัว่โมงนบัจากวนัท่ีมีการได้มาหรือมีการเปล่ียนแปลงดงักล่าว โดยเลขานกุาร

บริษัทจะเป็นผู้ รวบรวมข้อมลูและรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือทราบทกุ

ครัง้ 

นอกจากนี ้บริษัทได้กําหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบคุคลท่ีมีความเก่ียวข้อง ซึง่เป็น

ส่วนได้เสียท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารจดัการของบริษัทหรือบริษัทย่อยภายใน 15 วนัก่อนวนัสิน้ปีปฏิทินของทกุ ๆ ปี และภายใน 15 

วนันับจากวนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย ทัง้นี ้เพ่ือประโยชน์ในการติดตามดูแลและดําเนินการตามข้อกําหนด

เก่ียวกบัการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนัซึง่เป็นรายการท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

บริษัทได้จดัให้มีการเผยแพร่หลกัในการปฏิบตัิสําหรับการดําเนินการเก่ียวกบัข้อมลูทางเว็บไซต์ของบริษัทท่ี www.dtac.co.th และ

ระบบส่ือสารภายในของบริษัท (Intranet) 

9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

ในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557 เม่ือวนัท่ี 26 มีนาคม 2557 ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทมีมติอนุมัติค่าตอบแทนของ

ผู้สอบบัญชีสําหรับปี 2557 เป็นจํานวนไม่เกิน 5,356,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ซึ่งประกอบด้วยค่าบริการสําหรับการ

ตรวจสอบงบการเงินประจําปี และการสอบทานงบการเงินรายไตรมาส ซึง่ค่าตอบแทนดงักล่าวลดลงจากปี 2556 คิดเป็นร้อยละ 

6.85 อนึ่ง ในปี 2557 บริษัทมีค่าตรวจสอบบญัชีจํานวน 5,356,000  บาท ค่าใช้จ่ายหรือค่าบริการอ่ืน (Non-audit Fee) ซึ่งไม่

เก่ียวข้องกบังานตรวจสอบบญัชีและได้บนัทกึเป็นคา่ใช้จ่ายให้แก่ผู้สอบบญัชี จํานวน 1,201,697.81 บาท 

9.7 การปฏิบัตติามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีในเร่ืองอ่ืน ๆ 

คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัท ได้ปฏิบตัติามนโยบายการกํากบัดแูลกิจการและตดิตามผลการปฏิบตัิตามนโยบาย

ดงักลา่วอย่างสม่ําเสมอ โดยในปี 2557 ไม่มีการปฏิบตัใิดๆ ท่ีไม่เป็นไปตามนโยบาย 
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บริษัท โทเทิล่ แอ็คเซส็ คอมมนิูเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 

 

รายละเอียดของการปฏบิตัติามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัท โดยอ้างอิงตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีสําหรับบริษัท

จดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึง่ได้ปรับปรุงให้สอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์ ASEAN CG Scorecard แบ่ง

ออกเป็น 5 หมวด มีดงันี ้

หมวดท่ี 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการบริษัทตระหนกัและให้ความสําคญัตอ่สิทธิขัน้พืน้ฐานของผู้ ถือหุ้น อนัได้แก่ การซือ้ขายและการโอนหุ้น การได้รับส่วน

แบ่งในผลกําไรของบริษัท การเข้าร่วมประชุมเพ่ือใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ ถือหุ้นอย่างเป็นอิสระและเทา่เทียมกนั การร่วม

ตดัสินใจเร่ืองสําคญัของบริษัท การแต่งตัง้หรือถอดถอนกรรมการ การกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ การแต่งตัง้ผู้ สอบบญัชี การ

กําหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี และการได้รับข้อมลูข่าวสารของบริษัทอย่างรวดเร็ว ครบถ้วน และเพียงพอ ผ่านช่องทางท่ีเข้าถึงได้

ง่าย โดยสนบัสนนุให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตนอย่างเต็มท่ีผ่านการประชุมผู้ ถือหุ้น ทัง้นี ้เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตดัสินใจใน

เร่ืองท่ีกระทบหรือเก่ียวข้องกบัสิทธิและผลประโยชน์ของตน  

บริษัทมีนโยบายส่งเสริมและอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหุ้น รวมถึงนักลงทุนสถาบนั ในการเข้าร่วมการประชุมผู้ ถือหุ้น โดย

บริษัทคดัเลือกสถานท่ีจดัการประชุมซึง่มีระบบขนส่งมวลชนเข้าถึงและเพียงพอเพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นสามารถเดินทางเข้าร่วมการประชุม

ได้อย่างสะดวก บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นจดัส่งเอกสารลงทะเบียนเข้าร่วมการประชมุล่วงหน้าก่อนวนัประชมุ เพ่ือลดระยะเวลาใน

การตรวจสอบเอกสารในวนัประชุม และบริษัทจดัช่องทางการลงทะเบียน ณ สถานท่ีจดัการประชุมสําหรับผู้ ถือหุ้นบุคคลธรรมดา

และนกัลงทนุสถาบนั โดยบริษัทได้นําระบบบาร์โคด (Barcode) มาใช้ในการลงทะเบียนและนบัคะแนนเสียง เพ่ือช่วยให้ขัน้ตอนการ

ลงทะเบียนและการประมวลผลการลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างรวดเร็วย่ิงขึน้ และได้จดัเตรียมอากรแสตมป์ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในการมอบ

ฉนัทะ ทัง้นี ้เพ่ืออํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหุ้น 

บริษัทดําเนินการประชุมอย่างโปร่งใสและมีกลไกท่ีสามารถตรวจสอบได้ รวมทัง้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถามและแสดงความ

คดิเหน็ โดยสนบัสนนุให้กรรมการ ผู้บริหารระดบัสูง และผู้สอบบญัชีเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นอย่างพร้อมเพรียงเพ่ือตอบคําถามและ

รับทราบความเหน็ของผู้ ถือหุ้น 

อนึง่ บริษัทได้จดัการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557 เม่ือวนัท่ี 26 มีนาคม 2557 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชัน้ 4 โรงแรมคอนราด 

กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย โดยมีกรรมการและผู้บริหารระดบัสูงเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557 

ทัง้หมด 12 ทา่นบริษัทได้มอบให้บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั ซึง่เป็นนายทะเบียนของบริษัท เป็นผู้ ดําเนินการ

จดัส่งหนงัสือเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชมุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเป็นเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 21 วนัก่อนการประชุม 

และบริษัทได้จัดให้มีการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมทัง้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษทาง

เว็บไซต์ของบริษัทท่ี www.dtac.co.th เป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนัก่อนการประชุม เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมลูท่ี

เก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้นได้สะดวกและรวดเร็วย่ิงขึน้  

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นส่งคําถามท่ีเก่ียวข้องกบัวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557 ใน

ระหวา่งวนัท่ี 1 ตลุาคม – 31 ธนัวาคม 2556 อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ ถือหุ้นส่งคําถามท่ีเก่ียวข้องกบัวาระการประชมุแตอ่ย่างใด  

บริษัทได้จดัให้มีการชีแ้จงหลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงลงคะแนนให้แก่ผู้ ถือหุ้นก่อนเร่ิมการประชุม โดยมีท่ีปรึกษากฎหมายทํา

หน้าท่ีกํากับดูแลการประชุมและตรวจสอบการนบัคะแนนเสียงเพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัท ทัง้นี ้ ในการ

ประชมุผู้ ถือหุ้น ประธานในท่ีประชมุได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและตัง้คําถามในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกบับริษัทและวาระ

การประชมุได้อย่างเตม็ท่ี 

บริษัทได้แจ้งมตท่ีิประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557 โดยระบุผลการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ แยกประเภทคะแนนเสียง

เป็น “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” โดยจัดส่งในรูปแบบจดหมายข่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ

ตลาดหลกัทรัพย์สิงคโปร์ภายในวนัเดียวกนั ภายหลงัจากการประชมุผู้ ถือหุ้นเสร็จสิน้ 
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หมวดท่ี 2 การปฏิบัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

คณะกรรมการบริษัทให้ความสําคญัและดแูลให้มีการปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นทกุรายอย่างเท่าเทียมกนัและเป็นธรรม โดยได้ดําเนินการ

ตา่ง ๆ ดงันี ้

บริษัทมีนโยบายท่ีจะรักษาสิทธิของผู้ ถือหุ้นทุกราย โดยในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557 ประธานในท่ีประชุมได้

ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมท่ีได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้น และไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมโดยไม่

แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นของบริษัททกุรายมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามจํานวนหุ้นท่ีตนถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิ

ออกเสียงเทา่กบัหนึง่เสียง 

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองท่ีเห็นสมควรบรรจุเป็นวาระการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557 และเสนอช่ือบุคคล

เพ่ือเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชมุผู้ ถือหุ้นในระหว่างวนัท่ี 1 ตลุาคม – 31 ธันวาคม 2556 โดยบริษัทได้

เผยแพร่รายละเอียดเก่ียวกับหลักเกณฑ์และวิธีการในการดําเนินการดังกล่าวโดยจัดส่งในรูปแบบจดหมายข่าวไปยังตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลกัทรัพย์สิงคโปร์ และทางเว็บไซต์ของบริษัทท่ี www.dtac.co.th อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ ถือหุ้น

เสนอเร่ืองเพ่ือบรรจเุป็นวาระการประชมุ หรือเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการแตอ่ย่างใด  

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชมุด้วยตนเองได้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทหรือบุคคลอ่ืน

เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยบริษัทได้จดัเตรียมหนงัสือมอบฉันทะตามแบบท่ีกระทรวงพาณิชย์ประกาศ

กําหนด ซึง่ผู้ ถือหุ้นสามารถกําหนดทิศทางการออกเสียงลงคะแนนได้ และได้จัดส่งหนงัสือมอบฉันทะให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือ

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

บริษัทได้มอบหมายให้บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั ดําเนินการแทนบริษัทในการลงทะเบียนและนบัคะแนน

เสียง ซึ่งบริษัทได้จดัเตรียมบตัรลงคะแนนเสียงสําหรับผู้ ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ โดยในวาระการเลือกตัง้

กรรมการ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นใช้สิทธิในการเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล การนบัคะแนนเสียงในแต่ละวาระเป็นไป

อย่างเปิดเผย โปร่งใส และมีการจดัเก็บบตัรลงคะแนนเสียงไว้สําหรับการตรวจสอบในภายหลงั 

บริษัทได้จัดทํารายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557 และจัดให้มีการเผยแพร่รายงานการประชุมและแถบวิดีทศัน์

บนัทกึภาพการประชมุผู้ ถือหุ้นทางเวบ็ไซต์ของบริษัทท่ี www.dtac.co.th ภายใน 14 วนัภายหลงัการประชมุ 

หมวดท่ี 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

(1) การดแูลสิทธิของผู้ มีส่วนได้เสีย 

บริษัทตระหนกัถึงสิทธิของผู้ มีส่วนได้เสียทกุกลุ่มทัง้ภายในและภายนอกบริษัท และดูแลเพ่ือให้มัน่ใจได้ว่าสิทธิดงักล่าวได้รับการ

คุ้มครองและปฏิบตัด้ิวยดี ทัง้นี ้เพ่ือสร้างความเข้าใจอนัดีและความร่วมมือระหว่างบริษัทและผู้ มีส่วนได้เสีย อนัจะเป็นประโยชน์ต่อ

การดําเนินงาน สร้างความเช่ือมั่นและความมัน่คงให้แก่บริษัทและผู้ มีส่วนได้เสีย รวมทัง้เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของ

บริษัทในระยะยาว 

สิทธิของผูถื้อหุน้ 

บริษัทตระหนกัและให้ความสําคญัตอ่สิทธิของผู้ ถือหุ้นในฐานะเจ้าของบริษัท บริษัทดแูลให้มีการปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นทกุรายอย่างเท่า

เทียมกนัและเป็นธรรม โดยจดัให้มีการเปิดเผยข้อมลูท่ีถกูต้อง โปร่งใส และทนัตอ่เวลา และจดัให้มีการดแูลรักษาไว้ซึง่ทรัพย์สินของ

บริษัท บริษัทมีความมุ่งมัน่ในการดําเนินงานเพ่ือสร้างผลกําไร และการเจริญเติบโตอย่างยัง่ยืน ทัง้นี ้เพ่ือเพิ่มมลูค่าให้แก่ผู้ ถือหุ้นใน

ระยะยาว รายละเอียดเก่ียวกบัสิทธิของผู้ ถือหุ้นแสดงอยู่ในหมวดท่ี 1 สิทธิของผู้ ถือหุ้น และหมวดท่ี 2 การปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นอย่าง

เทา่เทียมกนั 

สิทธิของพนกังาน 

บริษัทตระหนักเสมอว่าพนักงานเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่า และเป็นรากฐานของความสําเร็จ ดงันัน้ บริษัทจึงมุ่งมั่นท่ีจะพัฒนา

ศกัยภาพของพนกังานตลอดเส้นทางการทํางาน โดยพัฒนาทกัษะ ความรู้ และความสามารถของพนกังาน รวมทัง้มอบโอกาสใน
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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 การประกันสุขภาพ ซึ่งครอบคลุมการรักษาพยาบาลผู้ ป่วยนอก

และผู้ ป่วยใน และทันตกรรม การประกันชีวิต การประกันอุบัติเหตุ การตรวจสุขภาพประจําปี และการรักษาพยาบาลภายใน

สํานกังาน โดยจดัให้มีแพทย์และพยาบาลประจําสํานกังานในช่วงเวลาปฏิบตัิงาน รวมถึงจดัให้มีมาตรการดแูลสุขภาพอนามยัของ

พนกังาน อาท ิการประชาสมัพนัธ์แนวทางการป้องกนัโรคระบาด และการจดัหาหน้ากากอนามยัและแอลกอฮอล์เจลสําหรับล้างมือ

ให้แก่พนกังานและบคุคลภายนอก นอกจากนี ้บริษัทยงัส่งเสริมให้พนกังานออกกําลงักายเพ่ือสุขภาพท่ีดี โดยได้จดัสถานท่ี อุปกรณ์

กีฬา และกิจกรรมตา่ง ๆ สําหรับการออกกําลงักาย เช่น ลู่วิง่ ยกนํา้หนกั ฟิตเนส ปิงปอง โยคะและแอโรบคิ เป็นต้น และส่งเสริมเร่ือง

ความสมัพนัธ์ในครอบครัว โดยได้จดัสถานท่ีและกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ ห้องเด็กเล่น ห้องสมดุ ห้องให้นมบุตร และกิจกรรมในช่วงปิด

เทอม เพ่ือรองรับกรณีท่ีพนกังานมีความจําเป็นต้องนําบุตรหลานมาท่ีทํางาน นอกจากนี ้บริษัทได้จดัให้มีเงินช่วยเหลือพนกังานใน

กรณีตา่ง ๆ เช่น การสมรส การคลอดบตุร การอปุสมบท การเสียชีวติของญาตใิกล้ชิด การประสบภยัพิบตัทิางธรรมชาต ิเป็นต้น 

บริษัทส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กร โดยจัดให้มีการเลือกตัง้ “สภาผู้ แทนพนักงาน” เพ่ือเป็น

ตวัแทนของพนกังาน และเป็นส่ือกลางในการประสานงานกบับริษัท เพ่ือช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของพนกังานในเร่ือง

ตา่ง ๆ เพิ่มเตมิจากท่ีบริษัทได้จดัให้ในรูปแบบของสวสัดกิารและสิทธิประโยชน์ท่ีพนกังานได้รับอยู่แล้ว รวมทัง้ให้คําปรึกษา และรับ

ฟังข้อคดิเหน็ของพนกังาน 

บริษัทได้จดัให้มีหน่วยงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน (HSSE) เพ่ือกําหนดนโยบายและ

หลกัในการปฏิบตัเิก่ียวกบัเร่ืองสขุภาพ สวสัดภิาพ ความปลอดภยั และสิ่งแวดล้อม โดยกําหนดและส่งเสริมให้มีการดแูลและรักษา

สขุภาพอนามยัท่ีดี และจัดให้มีสภาพแวดล้อมในการทํางานท่ีปลอดภยั ซึ่งรวมถึงควบคมุภยนัตราย และดําเนินการท่ีจําเป็นเพ่ือ

ป้องกนัมิให้เกิดอุบตัิเหตแุละโรคภยัจากการทํางาน ให้กบัพนกังานทกุคนตามมาตรฐานท่ีได้รับการยอมรับในนานาประเทศ อีกทัง้

จดัให้มีการอบรมด้านความปลอดภยัและสภาพแวดล้อมในการทํางาน (HSSE Workshop) เพ่ือส่งเสริมวฒันธรรมความปลอดภยั

และสภาพแวดล้อมในการทํางานในองค์กรผ่านโปรแกรมการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านทางส่ืออิเลคทรอนิค (HSSE Virtual Learning 

Program) ให้แก่พนกังานทกุคน ทัง้นี ้เพ่ือสร้างจิตสํานึกและหลกัในการปฏิบตัิในเร่ืองดงักล่าว รวมทัง้มีการแต่งตัง้คณะกรรมการ

ความปลอดภยัและสภาพแวดล้อมในการทํางาน ซึง่ประกอบด้วยตวัแทนของพนกังานและผู้บริหารเข้าทํางานร่วมกนั โดยทําหน้าท่ี

รายงานและเสนอแนวทางการแก้ไขและปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทํางานให้ปลอดภยั และส่งเสริมและสนบัสนนุกิจกรรมด้าน

ความปลอดภยัในการทํางาน โดยมีการประชมุร่วมกนัเป็นประจําทกุเดือน อนึ่ง ในปี 2557 บริษัทมีค่าอตัราความถ่ีการเกิดอุบตัิเหตุ

ถึงขัน้หยุดงาน (Loss-Time Injury Frequency Rate) เท่ากบั 0.1 เม่ือเทียบกบั 1.13 ล้านชัว่โมงการทํางาน และบริษัทอยู่ระหว่าง

จดัทําระบบการจดัการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภยัตามมาตรฐานสากล ISO 14001 & OHSAS 18001 และจะขอรับรอง

ระบบตามมาตรฐานสากล ISO 14001 ในปี 2558 

นอกจากนี ้เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงองค์กรให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของพนักงานได้อย่างแท้จริง บริษัทได้จัดให้

พนกังานทําแบบสํารวจความคดิเหน็ของพนกังานท่ีมีตอ่องค์กร (Employee Engagement Survey) ทกุปีผ่านช่องทางออนไลน์ โดย

แบบสํารวจความคดิเหน็ดงักล่าวครอบคลมุเร่ืองความคดิเหน็ท่ีพนกังานมีต่อหวัหน้างาน ทีมงาน และบริษัท รวมไปถึงแนวทางและ

ข้อเสนอแนะตา่ง ๆ ท่ีจะช่วยพฒันาศกัยภาพของบริษัท ทัง้นี ้พนกังานสามารถแสดงความรู้สกึและความคดิเหน็ของตนเองผ่านแบบ

สํารวจความคดิเหน็ได้อย่างเตม็ท่ี โดยข้อมลูท่ีได้จากการทําแบบสํารวจความคิดเหน็จะถกูเก็บเป็นความลบั 

ส่วนท่ี 2 การกํากบัดแูลกิจการ หน้า 95 
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สิทธิของชมุชน สงัคม และส่ิงแวดล้อม 

บริษัทตระหนกัถงึความเป็นส่วนหนึ่งของสงัคมและชุมชน และให้ความสําคญัต่อความรับผิดชอบต่อชุมชน สงัคม และสิ่งแวดล้อม 

โดยบริษัทเน้นการพัฒนากิจกรรมโดยการนําเทคโนโลยีการส่ือสารมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนกลุ่มต่าง ๆ 

(Enable) ส่งเสริมความปลอดภัยของการให้บริการด้านการส่ือสารโทรคมนาคม (Safe) และทําธุรกิจด้วยความห่วงใย ใส่ใจ

สิ่งแวดล้อม (Climate Change) ในปี 2557 ท่ีผ่านมา บริษัทได้จดัทํากิจกรรมในหลากหลายรูปแบบเพ่ือช่วยเหลือชุมชน สงัคม และ

สิ่งแวดล้อม โดยได้รับความร่วมมือจากองค์กรต่าง ๆ ทัง้ภาครัฐและภาคเอกชน รายละเอียดเก่ียวกบักิจกรรมด้านความรับผิดชอบ

ตอ่ชมุชน สงัคม และสิ่งแวดล้อมแสดงอยู่ภายใต้หวัข้อ “ความรับผิดชอบตอ่สงัคม” 

บริษัทมีนโยบายในการคุ้มครองและปกป้องสิ่งแวดล้อม โดยจะดําเนินการเพ่ือส่งเสริมให้เกิดความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม พฒันา

และใช้เทคโนโลยีท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากย่ิงขึน้ ทัง้นี ้บริษัทได้ดําเนินการเพ่ือลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและควบคุม

กิจกรรมท่ีอาจส่งผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อมอย่างตอ่เน่ือง อาท ิการจดัการของเสียท่ีเกิดขึน้จากการดําเนินงานของบริษัท เช่น การนํา

แบตเตอร่ีท่ีเส่ือมสภาพจากสถานีฐานไปกําจัดโดยกระบวนการนํากลับมาใช้ใหม่ (Recycle) การรณรงค์การใช้พลังงานให้เกิด

ประโยชน์สูงสดุ โดยเฉพาะอย่างย่ิงการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทัง้ภายในอาคารสํานกังานและสถานีฐาน โดยมีการ

ออกแบบสํานกังานในอาคารจตัรัุสจามจรีุให้ประหยดัพลงังาน การรณรงค์ให้พนกังานใช้ไฟฟ้าอย่างประหยดั และการส่งเสริมการใช้

เทคโนโลยีในการส่ือสาร เช่น การประชุมผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-conference) ซึง่จะช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

จากการใช้พลงังานเชือ้เพลิงในการเดนิทาง เป็นต้น  

นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมให้มีการให้ความรู้และฝึกอบรมพนกังานในเร่ืองสิ่งแวดล้อม โดยหน่วยงาน HSSE ได้จดัให้มี

การอบรมผ่านโปรแกรมการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (HSSE Virtual Learning Program) โดยเนือ้หาประกอบไป

ด้วยนโยบายเพ่ือการรักษาสิ่งแวดล้อม ปริมาณการใช้พลงังานและการปลดปล่อยมลพิษทางอากาศ การบริหารจดัการของเสียและ

การนํากลบัมาใช้ใหม ่(recycle) รวมถงึสภาพแวดล้อมในการทํางาน ทัง้นี ้ในปี 2557 พนกังานทัง้หมดของบริษัทได้ผ่านการอบรมใน

โปรแกรมดงักล่าวแล้ว และหน่วยงาน HSSE วางแผนท่ีจะให้พนกังานเข้าใหม่ทกุคน รวมถึงคู่สญัญาของบริษัททกุราย ได้ผ่านการ

อบรมภายในปี 2558 ด้วยเช่นกนั 

สิทธิของลูกคา้ 

บริษัทมีความมุ่งมัน่ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการ รวมทัง้นําเสนอสินค้าและบริการเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของ

ลกูค้า ตลอดจนดําเนินการต่าง ๆ เพ่ือให้ลูกค้ามีความมัน่ใจและพึงพอใจในบริการของบริษัท โดยลูกค้าทกุรายจะได้รับการปฏิบตัิ

อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ด้วยความเคารพและกิริยามารยาทท่ีดี บนหลักการ “Customer Centricity” หรือการให้

ความสําคญัแก่ลกูค้า โดยเน้นเร่ืองการเข้าใจความต้องการของลูกค้า และให้พนกังานทกุคนยึดหลกัการนีใ้นการดําเนินการในเร่ือง

ต่าง ๆ โดยบริษัทได้จดัให้มีกิจกรรมภายในองค์กรให้กับพนักงานตลอดทัง้ปี เพ่ือสนบัสนนุให้พนกังานได้เรียนรู้และแลกเปล่ียน

ความคดิเหน็ โดยบริษัทจะนําข้อคดิเหน็ของพนกังานมาปรับปรุงและส่งเสริมการทํางานร่วมกนัในทกุส่วนงาน เพ่ือให้เกิดประโยชน์

แก่ลกูค้าไม่ทางตรงก็ทางอ้อม 

ปัจจบุนั บริษัทได้จดัเตรียมช่องทางบริการเพ่ือรองรับการติดต่อจากลูกค้า กล่าวคือ สํานกังานบริการลูกค้า (Service Center) และ

คอลเซน็เตอร์ (Call Center) โดยลกูค้าสามารถตดิตอ่สอบถามข้อมลู แจ้งทํารายการเปล่ียนแปลงตา่ง ๆ รวมถงึร้องเรียนปัญหาผ่าน

สํานกังานบริการลกูค้า ซึง่ตัง้อยู่ในทําเลสําคญัในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และต่างจงัหวดั และผ่านคอลเซ็นเตอร์ โทรศพัท์

หมายเลข 1687 ได้ตลอด 24 ชัว่โมง ทัง้นี ้คอลเซน็เตอร์ของบริษัทสามารถให้บริการรองรับลูกค้าได้ถึง 10 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย 

จีน พม่า ลาว กมัพชูา ยาวี ญ่ีปุ่ น องักฤษ มาลาย ูและเวียดนาม 

นอกจากนี ้บริษัทได้จดัตัง้ “ศนูย์รับเร่ืองร้องเรียน” เพ่ือทําหน้าท่ีดแูลการรับเร่ืองร้องเรียนและแก้ไขปัญหาเร่ืองร้องเรียน โดยไม่คิด

ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ ทัง้นี ้บริษัทได้เผยแพร่รายละเอียดเก่ียวกับหลักเกณฑ์การรับเร่ืองร้องเรียนทางเว็บไซต์ของบริษัท

ท่ี www.dtac.co.th  

บริษัทมีนโยบายเก่ียวกบัการคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคลของลกูค้า โดยกําหนดให้การดําเนินการเก่ียวกบัข้อมลูส่วนบุคคลต้องกระทํา

ด้วยความระมัดระวังและรอบคอบ การดําเนินการเก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคลให้จํากัดเพียงเท่าท่ีจําเป็นเพ่ือวตัถุประสงค์ในการ

ส่วนท่ี 2 การกํากบัดแูลกิจการ หน้า 96 
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ปฏิบตังิาน การดแูลลกูค้าอย่างมีประสิทธิภาพ และการดําเนินกิจกรรมเชิงพาณิชย์ท่ีเก่ียวข้อง ทัง้นี ้ตามท่ีกฎหมายกําหนด 

สิทธิของคู่คา้ 

บริษัทมีนโยบายในการปฏิบตัิต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกนั โดยบริษัทได้กําหนดนโยบายวธีิการจดัซือ้จดัจ้างท่ีเป็นลาย

ลกัษณ์อกัษร ง่ายตอ่การเข้าใจ และเป็นมาตรฐานเดียวกนั เพ่ือให้คูค้่าของบริษัทสามารถเช่ือมัน่ในกระบวนการพิจารณาคดัเลือกคู่

ค้าของบริษัทได้ในทุกกรณี โดยบริษัทจะจัดให้มีการแข่งขนัการประกวดราคาทกุครัง้หากเป็นไปได้ ทัง้นี ้การเจรจาตกลงเข้าทํา

สญัญาระหวา่งคูค้่าและบริษัทเป็นไปภายใต้เง่ือนไขทางการค้าทัว่ไป 

บริษัทมีนโยบายให้คู่ค้าของบริษัทปฏิบตัิตามหลกัในการปฏิบตัิสําหรับคู่ค้า (Supplier Code of Conduct) ในเร่ืองต่าง ๆ เช่น 

แรงงาน สุขภาพอนามัย ความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และการทุจริตคอร์รัปชั่น เป็นต้น โดยกําหนดให้

เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกันกับบริษัท ซึ่งเป็นมาตรฐานท่ีได้รับการยอมรับในนานาประเทศ อนึ่ง เพ่ือติดตามตรวจสอบการ

ดําเนินงานของคู่ค้าตามหลักในการปฏิบัติสําหรับคู่ค้า บริษัทได้จัดให้มีการเย่ียมชมสถานท่ีประกอบการของคู่ค้าและส่ง

แบบสอบถามไปยงัคูค้่าอย่างสม่ําเสมอ ทัง้นี ้เพ่ือยกระดบัมาตรฐานการประกอบธุรกิจ และเพ่ือสร้างความมัน่คงอย่างยัง่ยืนให้แก่คู่

ค้าของบริษัท 

นอกจากนี ้บริษัทให้ความสําคัญต่อการเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของคู่ค้าและบุคคลอ่ืน โดยมีนโยบายให้กรรมการ 

ผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลอ่ืนใดท่ีกระทําการในนามของบริษัท หลีกเล่ียงการล่วงละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของคู่ค้า

และบุคคลอ่ืน ขณะเดียวกัน กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลอ่ืนใดท่ีกระทําการในนามของบริษัท จะต้องปกป้องและ

ตรวจสอบดแูลทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทเพ่ือประโยชน์ของบริษัท ทัง้นี ้ตามท่ีกําหนดไว้ในหลกัในการปฏิบตัิ “จริยธรรมองค์กร 

– ดีแทคธรรมาภิบาล” 

สิทธิของคู่แข่ง 

บริษัทส่งเสริมและสนบัสนนุการแข่งขนัท่ีอยู่บนพืน้ฐานของความเป็นธรรมและโดยเปิดเผย และบริษัทจะไม่กระทําการใด ๆ ท่ีเป็น

การฝ่าฝืนหรือขัดต่อกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการแข่งขนัทางการค้า หรือท่ีอาจทําให้เกิดความเส่ือมเสียต่อช่ือเสียงของคู่แข่ง ทัง้นี ้

บริษัทดําเนินการแข่งขนัในตลาดโดยนําเสนอสินค้าและบริการท่ีดีและในราคาท่ีเหมาะสม และบริษัทจะเผชิญกบัคู่แข่งด้วยความ

ซ่ือตรงและด้วยความเป็นมืออาชีพ 

สิทธิของเจ้าหนี ้

บริษัทมีความมุ่งมัน่ท่ีจะรักษาสมัพนัธภาพท่ียัง่ยืนระหว่างบริษัทและเจ้าหนีอ้ยู่เสมอ บริษัทมีนโยบายในการปฏิบตัิต่อเจ้าหนีอ้ย่าง

เสมอภาคและเป็นธรรม โดยให้ข้อมูลท่ีถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้แก่เจ้าหนี ้และยึดมั่นในการปฏิบตัิตามข้อกําหนดและ

เง่ือนไขของสัญญาท่ีมีต่อเจ้าหนีโ้ดยเคร่งครัด ทัง้ในเร่ืองการชําระคืนเงินต้น ดอกเบีย้ และค่าธรรมเนียม การดํารงอตัราส่วนทาง

การเงิน และเง่ือนไขอ่ืน ๆ เป็นต้น และหากเกิดกรณีท่ีบริษัทไม่สามารถปฏิบตัิตามเง่ือนไขข้อใดข้อหนึ่งได้ บริษัทจะแจ้งให้เจ้าหนี ้

ทราบโดยเร็ว เพ่ือร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข  ทัง้นี ้ในปีท่ีผ่านมา บริษัทไม่มีเหตุผิดนดัชําระหนีแ้ละไม่มีภาระคํา้ประกนัแต่

อย่างใด 

(2) การเคารพหลกัสทิธิมนษุยชนสากล 

บริษัทสนบัสนนุการเคารพสิทธิมนษุยชนท่ีประกาศใช้ในนานาประเทศ ซึง่รวมถึงปฏิญญาและอนสุญัญาต่าง ๆ ของสหประชาชาติ

วา่ด้วยสิทธิมนษุยชน ทัง้นี ้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัท ตลอดจนบุคคลอ่ืนใดท่ีกระทําการในนามของบริษัทจะต้อง

เคารพในศักดิศรีส่วนบุคคล ความเป็นส่วนตัว และสิทธิของแต่ละบุคคลท่ีตนได้มีการติดต่อด้วยในระหว่างการปฏิบัติงาน โดย

จะต้องไม่กระทําการใด ๆ หรือส่งเสริมให้มีการละเมิดหรือล่วงเกินสิทธิมนษุยชนใด ๆ ทัง้นี ้ตามท่ีกําหนดไว้ในหลักในการปฏิบตั ิ

“จริยธรรมองค์กร – ดีแทคธรรมาภิบาล” 
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(3) การตอ่ต้านทจุริตและการจ่ายสนิบน 

บริษัทมีนโยบายให้คู่ค้าของบริษัทต้องตกลงยอมรับจะดําเนินนโยบายต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชั่นเช่นเดียวกันกบับริษัท โดยคู่ค้า

จะต้องยินยอมให้บริษัทเข้าตรวจสอบในเร่ืองดงักล่าว และหากพบว่ามีการทจุริตคอร์รัปชัน่ บริษัทมีสิทธิท่ีจะยุติความสมัพนัธ์ทาง

ธุรกิจได้โดยทนัที 

อนึ่ง ตัง้แต่ปี 2555 เป็นต้นมา บริษัทได้เข้าร่วมโครงการสร้างแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต 

(Collective Action Coalition) ซึ่งโครงการดงักล่าวถือเป็นโครงการระดับชาติท่ีได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลและสํานักงาน

คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุริตแหง่ชาต ิ

ในปี 2557 บริษัทได้จดัทําคู่มือปฏิบตัิเพ่ือต่อต้านการคอร์รัปชัน่ (dtac Anti-corruption Handbook) เผยแพร่ให้แก่พนกังานทกุคน 

โดยมุ่งใช้เป็นเคร่ืองมือในทางปฏิบตัิเพ่ือช่วยให้พนกังานของบริษัทปฏิบตัิให้เป็นไปตามค่านิยมและกฎเกณฑ์ของบริษัทท่ีเก่ียวกบั

การตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ นอกจากนี ้บริษัทยงัได้จดัทําจดหมายข่าวเก่ียวกบัการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ โดยเผยแพร่ผ่าน

ระบบส่ือสารภายในของบริษัท (Intranet) ทกุสองสปัดาห์ เพ่ือเสริมสร้างจิตสํานึกและวฒันธรรมองค์กรในการต่อต้านการทุจริต

คอร์รัปชัน่ 

(4) การดําเนินการในกรณีมีผู้แจ้งเบาะแสและการปกป้องผู้แจ้งเบาะแส 

บริษัทได้จดัให้มีช่องทางการส่ือสารผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทท่ี www.dtac.co.th เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ มีส่วนได้เสียมีโอกาสแสดง

ความคิดเห็นและร้องเรียนโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษัทในกรณีได้รับความไม่เป็นธรรมหรือความเดือดร้อนจากการกระทําของ

บริษัท นอกจากนี ้พนกังานทกุคนมีหน้าท่ีต้องรายงานเหตกุารณ์ หรือพฤติกรรมในท่ีทํางานท่ีไม่ถูกต้องหรือสงสยัว่าจะไม่ถูกต้อง

หรือละเมิดตอ่ธรรมาภิบาลของบริษัท กฎระเบียบหรือกฎหมายใด ๆ ตอ่ผู้บงัคบับญัชา และบริษัทได้จดัช่องทางสําหรับพนกังานเพ่ือ

ปรึกษาหรือแจ้งเหตโุดยตรงต่อผู้จดัการฝ่ายกํากบัดแูล (Compliance Manager) หากพบเห็นหรือสงสยัการกระทําใด ๆ ท่ีไม่ชอบ

ด้วยกฎหมายหรือฝ่าฝืนตอ่หลกัในการปฏิบตั ิ“จริยธรรมองค์กร – ดีแทคธรรมาภิบาล” ซึง่มีหรืออาจมีผลกระทบตอ่พนกังาน ผู้ มีส่วน

ได้เสียอ่ืน ๆ และบริษัท โดยทีมงานฝ่ายกํากับดูแลจะตรวจสอบข้อเท็จจริง สรุปรายละเอียดของเหตุดังกล่าวเพ่ือรายงานต่อ

หน่วยงานตรวจสอบภายในและคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ และดําเนินการแก้ไขเยียวยาหรือดําเนินการ

ทางกฎหมายสําหรับการกระทําความผิดดงักล่าวต่อไป ทัง้นี ้ข้อมลูของผู้แจ้งเบาะแส (Whistleblower) และรายละเอียดอ่ืน ๆ ท่ี

ทีมงานฝ่ายกํากบัดแูลได้รับจะถกูเก็บเป็นความลบั เพ่ือสร้างความมัน่ใจแก่ผู้แจ้งเบาะแส 

หมวดท่ี 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

บริษัทปฏิบตัิตามข้อกําหนดของสํานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์เก่ียวกบัการ

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 โดยบริษัทได้ดําเนินการปรับปรุงข้อมูลดงักล่าวให้เป็นปัจจุบนัอย่างสม่ําเสมอ นอกจากนี ้บริษัทได้จัด

ประชุมแถลงข้อมูลผลการดําเนินงานในแต่ละไตรมาสให้แก่ผู้ ถือหุ้น นกัลงทุน นกัวิเคราะห์ ผู้จัดการกองทุน และผู้ ท่ีสนใจ โดยมี

ผู้บริหารของบริษัทเข้าร่วมประชมุชีแ้จงและตอบข้อซกัถาม 

บริษัทตระหนกัดีว่าข้อมูลของบริษัททัง้ท่ีเก่ียวกับการเงินและท่ีมิใช่การเงินล้วนมีผลต่อการตดัสินใจของผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ไป 

ดงันัน้ เพ่ือให้การเปิดเผยข้อมลูท่ีสําคญัเป็นไปอย่างถกูต้อง รวดเร็ว และโปร่งใส บริษัทได้จดัให้มีหน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์เพ่ือทํา

หน้าท่ีในการติดต่อส่ือสารกับผู้ ถือหุ้นและผู้ ลงทุนทั่วไปอย่างสม่ําเสมอ ทัง้นี ้ผู้ สนใจสามารถติดต่อขอรับข้อมูลของบริษัทจาก

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

อนึง่ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบตอ่งบการเงินของบริษัทและข้อมลูทางการเงินท่ีปรากฏในรายงานประจําปี ซึง่งบการเงิน

ดงักล่าวจดัทําขึน้ตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย โดยบริษัทได้เลือกใช้นโยบายทางบญัชีท่ีเหมาะสมและใช้

นโยบายทางบญัชีเดียวกนัในแต่ละรอบปีบญัชี ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดแูลรับผิดชอบ
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เก่ียวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคมุภายในของบริษัท รวมทัง้การเปิดเผยข้อมูลท่ีสําคญัอย่างเพียงพอใน

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน เพ่ือให้มัน่ใจวา่การบนัทกึข้อมลูทางบญัชีมีความถกูต้อง ครบถ้วนและเพียงพอ เพ่ือประโยชน์ของผู้ ถือ

หุ้นและผู้ลงทนุทัว่ไป นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทยงัได้จดัทํารายงานคณะกรรมการบริษัทเพ่ือนําเสนอในรายงานประจําปีต่อผู้

ถือหุ้นเพ่ือให้ทราบถงึผลการดําเนินงานและประเดน็สําคญัตา่ง ๆ ท่ีเกิดขึน้ในรอบปีด้วย 

ทัง้นี ้ในปี 2556 ไม่มีเหตุการณ์ท่ีบริษัทถูกดําเนินการโดยหน่วยงานกํากับดูแลเน่ืองจากการไม่ประกาศหรือไม่เปิดเผยข้อมูลท่ีมี

สาระสําคญัภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

หมวดท่ี 5 ความรับผิดชอบของกรรมการ 

(1) โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท 

ปัจจุบนั คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการทัง้หมด 12 ท่าน โดยมีกรรมการซึง่เป็นกรรมการอิสระ 4 ท่าน และกรรมการ

อิสระซึง่เป็นเพศหญิง 2 ทา่น กรรมการซึง่เป็นผู้แทนจาก กสท ตามสญัญาร่วมการงาน 1 ท่าน และกรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 1 ท่าน 

(ได้แก่ รักษาการประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร) อนึ่ง บริษัทไม่มีกรรมการท่ีดํารงตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 บริษัท และ

บริษัทไม่มีนโยบายให้กรรมการท่ีเป็นผู้บริหารดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทอ่ืนและบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 2 บริษัท ทัง้นี ้

ไม่นบัรวมบริษัทย่อย บริษัทในเครือ และบริษัทร่วมทนุของบริษัทซึง่บริษัทมีความจําเป็นต้องเข้าไปกํากบัดแูลการบริหารจดัการเพ่ือ

รักษาผลประโยชน์ของบริษัท ทัง้นี ้บริษัทมีกรรมการท่ีไม่ใช่ผู้บริหารมากกว่า 1 ท่านท่ีมีประสบการณ์การทํางานเก่ียวกบัธุรกิจของ

บริษัท 

ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารมีหน้าท่ีความรับผิดชอบแยกต่างหากจากกนัและไม่ใช่บุคคลเดียวกนั โดยประธาน

กรรมการมาจากการเลือกตัง้ของกรรมการบริษัท ทําหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชมุ โดยควบคมุการประชุมของคณะกรรมการบริษัท

ให้เป็นไปตามระเบียบวาระการประชุม และสนบัสนนุให้กรรมการทกุท่านมีส่วนรวมในการประชุม เช่น ตัง้คําถามหรือข้อสงัเกต ให้

คําปรึกษาและให้ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร และสนับสนนุการดําเนินธุรกิจของบริษัท แต่จะไม่ก้าวก่ายในการบริหารจัดการกิจการ

ของบริษัท ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารทําหน้าท่ีบริหารจดัการกิจการของบริษัท และกํากบัดแูลให้การดําเนินงานของบริษัทเป็นไปตาม

ข้อบงัคบั มตท่ีิประชมุผู้ ถือหุ้น มตคิณะกรรมการบริษัท นโยบายและแผนการประกอบธุรกิจของบริษัท และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง  

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการท่ีมีคุณสมบตัิ ความรู้ ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์หลากหลาย ทัง้ด้านการเงิน

การบญัชี การบริหารจดัการ กฎหมาย และกิจการโทรคมนาคม โดยกรรมการอิสระของบริษัทมีคุณสมบตัิสูงกว่าข้อกําหนดขัน้ต่ํา

ของสํานกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามรายละเอียดซึง่แสดงอยู่ภายใต้หวัข้อ “การกํากบัดูแลกิจการ – 

กรรมการอิสระ” 

อนึง่ บริษัทมิได้กําหนดให้ประธานกรรมการบริษัทเป็นกรรมการอิสระ เน่ืองจากกิจการโทรคมนาคมเป็นกิจการท่ีมีลกัษณะเฉพาะ มี

ความซบัซ้อน และมีการกํากบัดแูลอย่างเข้มงวด บริษัทเห็นวา่ประธานกรรมการและกรรมการของบริษัทมีความรู้ ความสามารถ 

และมีความเข้าใจเป็นอย่างดีถงึลกัษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท ซึง่จําเป็นตอ่การตดัสินใจเพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้

ถือหุ้นโดยรวม และถงึแม้ประธานกรรมการจะไม่ใช่กรรมการอิสระ แตค่ณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคมุ

ภายในท่ีดี รวมทัง้มีกลไกซึ่งสามารถสร้างความเช่ือมั่นต่อผู้ ถือหุ้นและผู้ มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายว่า การตดัสินใจในเร่ืองต่าง ๆ ของ

คณะกรรมการบริษัทได้ใช้ดุลยพินิจท่ีเป็นอิสระ ระมดัระวงั รอบคอบ และปราศจากการครอบงําหรือการชีนํ้าในทางความคิดใน

ระหวา่งการพิจารณา 

(2) บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ ให้ความเห็นชอบในวิสยัทศัน์ ภารกิจ กลยุทธ์ ทิศทางและนโยบายในการดําเนินงาน แผนการประกอบ

ธุรกิจ และงบประมาณประจําปีของบริษัท และกํากับดแูลให้ฝ่ายบริหารดําเนินการให้เป็นไปตามนโยบายและแผนการประกอบ

ธุรกิจท่ีกําหนดไว้ภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย วตัถปุระสงค์และข้อบงัคบัของบริษัท และมตขิองคณะกรรมการบริษัทและท่ีประชุมผู้

ถือหุ้น โดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ มีส่วนได้เสียเป็นสําคญั ทัง้นี ้เพ่ือสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนให้แก่บริษัท 

และเพ่ือเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ ถือหุ้นในระยะยาว โดยคณะกรรมการบริษัทกําหนดให้มีการพิจารณาทบทวนและให้ความเห็นชอบใน

วิสัยทศัน์ ภารกิจ กลยุทธ์ ทิศทางและนโยบายในการดําเนินงานของบริษัทเป็นประจําทกุปี เพ่ือให้เข้ากับสถานการณ์และสภาพ

ส่วนท่ี 2 การกํากบัดแูลกิจการ หน้า 99 



บริษัท โทเทิล่ แอ็คเซส็ คอมมนิูเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 

 

ธุรกิจท่ีเปล่ียนแปลงไป รายละเอียดเก่ียวกบัอํานาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท แสดงอยู่ภายใต้หวัข้อ 

“การกํากบัดแูลกิจการ – คณะกรรมการบริษัท” 

คณะกรรมการบริษัทกํากบัดแูลให้มีการปฏิบตัิตามข้อกําหนดเก่ียวกบัขัน้ตอนการดําเนินการและการเปิดเผยข้อมลูของรายการท่ี

อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทัง้นี ้ตามหลักเกณฑ์ของสํานกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงาน

กํากบัดแูลท่ีเก่ียวข้อง โดยได้แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือทําหน้าท่ีพิจารณาและอนมุตัิ และให้ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ี

อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนี ้บริษัทได้กําหนดระเบียบปฏิบตัิและจดัทําขอบเขตของธุรกรรมกบับุคคลท่ีมีส่วนได้

เสีย (General Mandate for Interested Person Transactions) โดยกําหนดประเภทและขัน้ตอนการอนมุตัิรายการท่ีอาจมีความ

ขดัแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งเป็นรายการท่ีบริษัทกระทําเป็นปกติในการประกอบธุรกิจ อนึ่ง การเข้าทํารายการท่ีอาจมีความขดัแย้ง

ทางผลประโยชน์ท่ีมีขนาดใหญ่หรือมีนัยสําคัญต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัท ฝ่ายบริหารจะต้องขออนุมัติการเข้าทํารายการ

ดงักล่าวตอ่คณะกรรมการบริษัท ทัง้นี ้บริษัทจะเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตัิขอบเขตของธุรกรรมกบับุคคลท่ีมีส่วน

ได้เสียและรายงานการเข้าทําธุรกรรมกบับคุคลท่ีมีส่วนได้เสียให้คณะกรรมการทราบเป็นประจําทกุปี  

คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการ โดยไม่มีกรรมการท่ีเป็นผู้บริหารและฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุม อย่าง

น้อยปีละ 1 ครัง้ เพ่ือให้กรรมการได้พิจารณาและทบทวนการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และบริษัท รวมถึงพิจารณา

และอภิปรายประเด็นต่าง ๆ เก่ียวกับการบริหารจัดการหรืออยู่ในความสนใจของคณะกรรมการ โดยมีการแจ้งผลการประชุมให้

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารรับทราบ เพ่ือพิจารณาและปรับปรุงต่อไป ทัง้นี ้ในปี 2557 คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประชุม

คณะกรรมการ โดยไม่มีกรรมการท่ีเป็นผู้บริหารและฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชมุ 1 ครัง้  

คณะกรรมการบริษัทได้จดัให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัททัง้คณะ (Evaluation on the Performance 

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

ประจําทกุปี เพ่ือเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละท่านแสดงความคิดเห็นต่อผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการทัง้คณะโดยรวม และ

เพ่ือช่วยให้ได้มีการพิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ในการปฏิบตัิงานในระหว่างปีท่ีผ่านมา ทัง้นี ้ในปี 2556 

คณะกรรมการบริษัทได้จดัให้มีการประเมินผลการปฏิบตังิานดงักล่าวข้างต้น สรุปผลได้ดงันี ้

การประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัทัง้คณะ 

บริษัทได้จดัให้มีการประเมินผลการปฏิบตังิานของคณะกรรมการบริษัททัง้คณะเป็นประจําทกุปีเพ่ือเป็นการประเมินประสิทธิภาพใน

การดําเนินงานของคณะกรรมการตามแนวทางการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี โดยมีกระบวนการในการประเมินผลการปฏิบตัิงานสรุปได้

ดงันี ้

เลขานกุารบริษัทจดัทําและทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบตังิานให้มีความถูกต้องครบถ้วนและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีหน่วยงาน

กํากบัดแูลกําหนด และนําเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาประเมนิผลการปฏิบตัิงาน เลขานกุารบริษัทดําเนินการสรุปผล

การปฏิบัติงานของคณะกรรมการ รวมถึงข้อดีและข้อท่ีควรปรับปรุง และนําเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาเพ่ือพิจารณาให้

ข้อเสนอแนะ ก่อนนําเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาและดําเนินการปรับปรุงการปฏิบตังิานให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ 

แบบประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัททัง้คณะแบ่งการประเมินเป็น 6 หวัข้อได้แก่ (1) โครงสร้างและคณุสมบตัิ

ของคณะกรรมการ (2) บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (3) การประชุมคณะกรรมการ (4) การทําหน้าท่ีของ

กรรมการ (5) ความสมัพันธ์ของฝ่ายจดัการ และ (6) การพฒันาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร และมีเกณฑ์การ

ประเมินผลคดิเป็นร้อยละจากคะแนนเตม็ในแตล่ะข้อ โดยคะแนนมากกวา่ร้อยละ 85 = ดีเย่ียม คะแนนมากกว่าร้อยละ 75 = ดีมาก 

คะแนนมากกวา่ร้อยละ 65 = ดี คะแนนมากกวา่ร้อยละ 50 = พอใช้ และตํ่ากวา่ร้อยละ 50 = ควรปรับปรุง ทัง้นี ้ผลการประเมินสรุป

ได้วา่ คณะกรรมการบริษัทปฏบิตัหิน้าท่ีตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีและหลกัในการปฏิบตัิ “จริยธรรมองค์กร – ดีแทคธรรมาภิ

บาล” ของบริษัท โดยมีผลการปฏิบตังิานส่วนใหญ่อยู่ในระดบัดีเย่ียม โดยมีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 90  

การประเมินผลการปฏิบติังานของกรรมการเป็นรายบคุคล 

บริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการเป็นรายบุคคลเป็นประจําทุกปีเช่นกัน โดยมีกระบวนการในการ

ประเมินผลการปฏิบตัิงานเช่นเดียวกับการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัททัง้คณะ ซึ่งได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น 

ส่วนท่ี 2 การกํากบัดแูลกิจการ หน้า 100 



บริษัท โทเทิล่ แอ็คเซส็ คอมมนิูเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 

 

ทัง้นี ้แบบประเมินผลการปฏิบตัิงานของกรรมการเป็นรายบุคคลแบ่งการประเมินเป็น 5 หวัข้อ ได้แก่ (1) การเข้ารับตําแหน่ง

กรรมการ (2) จริยธรรมของการเป็นกรรมการ (3) ความรับผิดชอบของกรรมการ (4) การประชุมคณะกรรมการ และ (5) ภาพรวม

การปฏิบตัิงานของกรรมการ ซึ่งผลการประเมินพบว่าคะแนนส่วนใหญ่สูงกว่าร้อยละ 85 จึงสามารถสรุปผลการประเมินได้ว่า 

กรรมการของบริษัทมีคณุสมบตัแิละได้ปฏิบตัภิาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบอย่างดีเย่ียมและเหมาะสมตามแนวทางการปฏิบตัิท่ีดี

ของกรรมการ  

(3) การประชมุคณะกรรมการบริษัท 

การประชมุคณะกรรมการบริษัทจดัขึน้อย่างน้อยทกุไตรมาส โดยบริษัทจะแจ้งกําหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้กรรมการ

ทราบล่วงหน้าทกุปี เพ่ือให้กรรมการสามารถจดัเวลาและเข้าร่วมประชมุได้อย่างพร้อมเพรียงกนั ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท 

มีการกําหนดวาระการประชุมท่ีชัดเจน โดยบริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้แก่กรรมการ

ล่วงหน้าไม่น้อยกวา่ 7 วนั เพ่ือให้กรรมการได้มีเวลาศกึษาข้อมลูอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมการประชุม การประชุมแต่ละครัง้ใช้เวลา

ไม่ต่ํากว่า 3 ชัว่โมง โดยมีผู้บริหารระดบัสูงเข้าร่วมการประชุมเพ่ือชีแ้จงรายละเอียดและตอบข้อซกัถามของคณะกรรมการบริษัท 

ทัง้นี ้ประธานกรรมการเปิดโอกาสให้กรรมการทุกท่านได้แสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผยก่อนการลงคะแนน และสรุปมติของท่ี

ประชมุในแตล่ะวาระการประชมุ กรรมการท่ีมีส่วนได้เสียไมว่า่โดยทางตรงหรือทางอ้อมไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและจะต้องออก

จากการประชมุในระหวา่งการพิจารณาวาระนัน้ ๆ 

บริษัทจดัทําบนัทกึรายงานการประชมุเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยจดัเก็บต้นฉบบัร่วมกบัหนงัสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการ

ประชมุ และจดัเก็บสําเนาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือความสะดวกสําหรับกรรมการและผู้ ท่ีเก่ียวข้องในการตรวจสอบ 

เน่ืองจากบริษัทมีกรรมการบางท่านซึง่ไม่มีถ่ินพํานกัในประเทศไทย เพ่ือให้กรรมการสามารถให้ความเห็นและข้อเสนอแนะซึง่เป็น

ประโยชน์ต่อฝ่ายบริหารและกิจการของบริษัท บริษัทจึงดําเนินการให้กรรมการเหล่านัน้สามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ

บริษัทโดยผ่านวดิีทศัน์ (Video Conference) หรือโทรศพัท์ (Conference Call) ได้ โดยไม่นบัเป็นองค์ประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนนในการประชมุ 

ในปี 2557 บริษัทได้จดัการประชมุคณะกรรมการบริษัทรวม 9 ครัง้ และมีอตัราการเข้าร่วมประชมุของกรรมการคดิเป็นประมาณร้อย

ละ 62 โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชมุของกรรมการเป็นรายบคุคล ดงันี ้

ช่ือ-นามสกุล ตาํแหน่ง 
วันที่แต่งตัง้ 

ครัง้แรก 
วันที่แต่งตัง้ 
ครัง้สุดท้าย 

การเข้าร่วม
ประชุม 

นายบญุชยั เบญจรงคกลุ ประธานกรรมการ 29 ตลุาคม 2533 30 มีนาคม 2555 9/9 

นายซิคเว ่เบรคเก้ รองประธานกรรมการ 8 กมุภาพนัธ์ 2549 26 มีนาคม 2557 7/9 

นายจลุจิตต์ บณุยเกต ุ กรรมการอิสระ 6 มีนาคม 2543 26 มีนาคม 2557 8/9 

นายสตีเฟ่น วดูรุฟ ฟอร์ดแฮม กรรมการอิสระ 17 พฤศจิกายน 2549 30 มีนาคม 2555 6/9(4) 

นางชนญัญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์ กรรมการอิสระ 5 กนัยายน 2554 30 มีนาคม 2555 7/9(5) 

นายกนุน่าร์ โจฮนั เบอร์เทลเซน่ กรรมการ 27 เมษายน 2553 29 มีนาคม 2556 5/9 

นายฮากนุ บรัวเซ็ท เชิร์ล(1) กรรมการ 5 กนัยายน 2554 11 กมุภาพนัธ์ 2557 3/8(6) 

นางสาวธันวดี วงศ์ธีรฤทธ์ิ กรรมการ 8 กมุภาพนัธ์ 2556 26 มีนาคม 2557 5/9 

นายทอเร่ จอห์นเซน่ กรรมการ 29 มีนาคม 2556 29 มีนาคม 2556 8/9 

นายเฮนริค คลอสเซน่(2) กรรมการ 16 กนัยายน 2557 16 กนัยายน 2557 1/3(7) 

นายริชาร์ด โอลาฟ โอว์ กรรมการ 29 มีนาคม 2556 29 มีนาคม 2556 1/9(8) 

นางกมลวรรณ วิปลุากร(3) กรรมการอิสระ 8 ธันวาคม 2557 8 ธันวาคม 2557 0/0 
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โดยมีข้อมลูการเข้าร่วมประชมุของกรรมการท่ีลาออกระหวา่งปี 2557 ดงันี ้

ช่ือ-นามสกุล ตาํแหน่ง 
วันที่แต่งตัง้ 

ครัง้แรก 
วันที่แต่งตัง้ 
ครัง้สุดท้าย 

การเข้าร่วม
ประชุม 

นายลาส์ เอริค เทลแมนน์ กรรมการ 20 กรกฎาคม 2554 29 มีนาคม 2556 0/1 

นายจอน ทราวิส เอ็ดดี ้ กรรมการ 21 เมษายน 2554 26 มีนาคม 2557 5/6 

นายสนุทร โภคาชยัพฒัน์ กรรมการอิสระ 6 มีนาคม 2543 30 มีนาคม 2555 7/8 

หมายเหตุ 

(1) นายฮากนุ บรัวเซ็ท เชิร์ล เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการเข้าใหมแ่ทนนายลาส์ เอริค เทลแมนน์ (ซึ่งลาออกจากการเป็นกรรมการเม่ือวนัที่ 11 

กมุภาพนัธ์ 2557) ตามมติคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 1/2557 ซึง่ประชมุเม่ือวนัที่ 11 กมุภาพนัธ์ 2557 

(2) นายเฮนริค คลอสเซ่น เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการเข้าใหม่แทนนายจอน ทราวิส เอ็ดดี ้(ซึ่งลาออกจากการเป็นกรรมการเม่ือวันที่ 16 

กนัยายน 2557) ตามมติคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 7/2557 ซึง่ประชมุเม่ือวนัที่ 16 กนัยายน 2557 

(3) นางกมลวรรณ วิปลุากร เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระเข้าใหม่แทนนายสนุทร โภคาชยัพฒัน์ (ซึ่งลาออกจากการเป็นกรรมการอิสระ

เม่ือวนัที่ 29 ตลุาคม 2557) ตามมติคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 9/2557 ซึง่ประชมุเม่ือวนัที่ 8 ธันวาคม 2557 

(4) นายสตีเฟ่น วดูรุฟ ฟอร์ดแฮม เข้าร่วมการประชมุคณะกรรมการบริษัทด้วยตนเอง 6 ครัง้ และผ่านทางโทรศพัท์ 1 ครัง้ 

(5) นางชนญัญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์ เข้าร่วมการประชมุคณะกรรมการบริษัทด้วยตนเอง 7 ครัง้ และผ่านทางโทรศพัท์ 1 ครัง้ 

(6) นายฮากนุ บรัวเซ็ท เชิร์ล เข้าร่วมการประชมุคณะกรรมการบริษัทด้วยตนเอง 3 ครัง้ และผ่านทางโทรศพัท์ 1 ครัง้ 

(7) นายเฮนริค คลอสเซน่ เข้าร่วมการประชมุคณะกรรมการบริษัทด้วยตนเอง 1 ครัง้ และผ่านทางโทรศพัท์ 1 ครัง้ 

(8) นายริชาร์ด โอลาฟ โอว์ เข้าร่วมการประชมุคณะกรรมการบริษัทผ่านทางโทรศพัท์ 4 ครัง้ 

(4) คณะกรรมการชดุย่อย 

ในปี 2557 คณะกรรมการชดุย่อยได้ปฏิบตัหิน้าท่ี ดงันี ้

คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ทา่น การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบจะจดัขึน้โดยเฉล่ียเดือนละ 1 ครัง้ 

โดยในปี 2557 บริษัทได้จดัประชมุคณะกรรมการตรวจสอบรวม 12 ครัง้ และมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชมุดงันี ้นายจุลจิตต์ 

บณุยเกต ุ11 ครัง้ นายสนุทร โภคาชยัพฒัน์ 8 ครัง้ (ลาออกจากตําแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบเม่ือวนัท่ี 29 ตลุาคม 

2557) นายสตีเฟ่น วดูรุฟ ฟอร์ดแฮม 12 ครัง้ และนางกมลวรรณ วปิลุากร 1 ครัง้ (เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการ

ตรวจสอบตามมตคิณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 9/2557 ซึง่ประชมุเม่ือวนัท่ี 8 ธนัวาคม 2557) 

ในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ทําหน้าท่ีรับผิดชอบในการสอบทานกระบวนการรายงานทางการเงินของบริษัท ระบบการ

ควบคมุภายในและระบบการตรวจสอบภายใน การปฏิบตัติามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท พิจารณาและคดัเลือกผู้สอบ

บญัชีของบริษัท และสอบทานรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ธุรกรรมของผู้ มีส่วนได้เสีย หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

เป็นต้น  

อนึ่ง ในการปฏิบตัิหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัการพิจารณาและคดัเลือกผู้สอบบญัชีของบริษัทนัน้ คณะกรรมการ

ตรวจสอบจะพิจารณาคดัเลือกผู้สอบบญัชีตามเกณฑ์การประเมินผลของบริษัท ซึง่ประกอบด้วยประสบการณ์ ผลการดําเนินงาน 

ความรู้ความเข้าใจในธุรกิจโทรคมนาคม และความเช่ียวชาญในการสอบบญัชีของบริษัทโทรคมนาคม รวมถึงความเป็นอิสระในการ

ดําเนินงานของผู้สอบบญัชีในปีท่ีผ่านมา เพ่ือนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นในการพิจารณาแต่งตัง้ผู้ สอบ

บญัชี โดยในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557 ซึง่จดัขึน้เม่ือวนัท่ี 26 มีนาคม 2557 นายโสภณ เพิ่มศิริวลัลภ ผู้สอบบญัชีรับ

อนญุาตเลขทะเบียน 3182 นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3516 และนางสาวพิมพ์ใจ มานิต

ขจรกิจ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4521 ผู้สอบบญัชีจาก สํานกังาน อีวาย ได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท

และบริษัทย่อย ทัง้นี ้นายโสภณ เพิ่มศิริวลัลภ เป็นผู้ รับผิดชอบในการตรวจสอบบญัชีของบริษัทและแสดงความเห็นต่องบการเงิน

ของบริษัทสําหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 โดยนายโสภณ เพิ่มศริิวลัลภ ไม่ได้เป็นผู้ตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็น

ตอ่งบการเงินของบริษัทในรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2555 
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ในการปฏิบตัหิน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัการสอบทานระบบการควบคมุภายในและระบบการตรวจสอบภายในนัน้ 

คณะกรรมการตรวจสอบจะนดัประชมุกบัผู้สอบบญัชีของบริษัทตามลําพงัโดยไม่มีผู้บริหารของบริษัทเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อย

ปีละ 1 ครัง้ นอกจากนี ้ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเหน็วา่จําเป็นและเหน็สมควร คณะกรรมการตรวจสอบอาจขอคํา

ชีแ้จงและความเหน็จากหน่วยงานตรวจสอบภายใน (Internal Audit Department) และผู้สอบบญัชีของบริษัทเก่ียวกบัรายละเอียด

ด้านการเงินและบญัชีเพ่ือให้การทําหน้าท่ีเป็นไปอย่างสมบรูณ์ย่ิงขึน้ 

คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน  

คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนประกอบด้วยกรรมการ 5 ทา่น โดยมีกรรมการอิสระ 3 ท่าน และกรรมการท่ีไม่ใช่ผู้บริหาร 2 ท่าน 

การประชุมคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนจะจัดขึน้อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยในปี 2557 บริษัทได้จดัประชุมคณะกรรมการ

กําหนดคา่ตอบแทนรวม 3 ครัง้ และมีกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนเข้าร่วมประชมุดงันี ้นายสตีเฟ่น วดูรุฟ ฟอร์ดแฮม 3 ครัง้ นายจุล

จิตต์ บุณยเกต ุ3 ครัง้ นายสุนทร โภคาชยัพฒัน์ 2 ครัง้ (ลาออกจากตําแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการกําหนดค่าตอบแทนเม่ือ

วนัท่ี 29 ตลุาคม 2557) นายทอเร่ จอห์นเซ่น 3 ครัง้ และนายฮากุน บรัวเซ็ท เชิร์ล 1 ครัง้ (เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการและกรรมการ

กําหนดคา่ตอบแทนตามมตคิณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 1/2557 ซึง่ประชมุเม่ือวนัท่ี 11 กมุภาพนัธ์ 2557) 

ในปี 2557 คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนได้ทําหน้าท่ีรับผิดชอบในการพิจารณาให้คําแนะนําเก่ียวกับค่าตอบแทนสําหรับ

ประธานกรรมการและกรรมการอ่ืน ๆ สอบทานและเสนอค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และและสญัญาจ้างรักษาการ

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร เป็นต้น  

อนึ่ง ในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี 2557 ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นมีมติอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและ

คณะกรรมการชุดย่อยสําหรับปี 2557 เป็นจํานวนไม่เกิน 9,990,000 บาท เท่ากบัปี 2556 โดยประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือน

และเบีย้ประชมุ มีรายละเอียดดงันี ้

 โครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการ (บาท) 

ค่าตอบแทนรายเดือน เบีย้ประชุม 

ประธานกรรมการ 278,400 - 

กรรมการอิสระ 69,600 42,000 

กรรมการ (ผู้แทนจาก กสท) - 21,600 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ - 34,800 

กรรมการตรวจสอบ - 28,800 

ประธานคณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน / 

ประธานคณะกรรมการสรรหา /  

ประธานคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ 

- 18,000 

กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน /  

กรรมการสรรหา /  

กรรมการกํากบัดแูลกิจการ 

- 14,400 

หมายเหตุ 

(1) กรรมการทา่นอ่ืน ๆ ไมไ่ด้รับคา่ตอบแทนข้างต้น 

ในการพิจารณาค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาจากผลการดําเนินงานของ

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารในปีท่ีผ่านมา โดยประเมินตามดชันีชีว้ดั (Key Performance Indicators) ท่ีกําหนดไว้ ซึง่ในแตล่ะหมวดจะ

มีการให้นํา้หนกัท่ีแตกต่างกนั 

ส่วนท่ี 2 การกํากบัดแูลกิจการ หน้า 103 



บริษัท โทเทิล่ แอ็คเซส็ คอมมนิูเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 

 

คณะกรรมการสรรหา 

คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วยกรรมการ 5 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระ 3 ท่าน และกรรมการท่ีไม่ใช่ผู้บริหาร 2 ท่าน การประชุม

คณะกรรมการสรรหาจะจัดขึน้อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยในปี 2557 บริษัทได้จดัประชุมคณะกรรมการสรรหารวม 4 ครัง้ และมี

กรรมการสรรหาเข้าร่วมประชมุดงันี ้นายสตีเฟ่น วดูรุฟ ฟอร์ดแฮม 4 ครัง้ นายจุลจิตต์ บุณยเกต ุ4 ครัง้ นายสุนทร โภคาชยัพฒัน์ 3 

ครัง้ (ลาออกจากตําแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการสรรหาเม่ือวนัท่ี 29 ตลุาคม 2557) นายทอเร่ จอห์นเซน่ 3 ครัง้ และนายฮากุน 

บรัวเซท็ เชิร์ล 2 ครัง้ (เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการและกรรมการสรรหาตามมตคิณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 1/2557 ซึง่ประชุมเม่ือวนัท่ี 

11 กมุภาพนัธ์ 2557) 

ในปี 2557 คณะกรรมการสรรหาได้ทําหน้าท่ีรับผิดชอบในการพิจารณาสรรหาบุคคลเพ่ือเสนอช่ือให้แต่งตัง้เป็นกรรมการของบริษัท

และบริษัทย่อยหลกั นอกจากนี ้คณะกรรมการสรรหายังทําหน้าท่ีพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะผลการประเมินการปฏิบตัิงานของ

คณะกรรมการ และรับทราบการปรับโครงสร้างองค์กรและแผนสืบทอดตําแหน่งผู้บริหารระดบัสงูของบริษัท เป็นต้น  

คณะกรรมการกํากบัดูแลกิจการ 

คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระ 3 ท่าน และกรรมการท่ีไม่ใช่ผู้บริหาร 1 ท่าน 

การประชมุคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการจะจดัขึน้อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยในปี 2557 บริษัทได้จดัประชุมคณะกรรมการกํากบั

ดแูลกิจการรวม 1 ครัง้ โดยมีกรรมการกํากบัดแูลกิจการเข้าร่วมประชมุครบทกุท่าน 

ในปี 2557 คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการได้ทําหน้าท่ีพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบตัิตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือให้

เป็นไปตามมาตรฐานสากลและเป็นท่ียอมรับของผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ หน่วยงานกํากบัดแูล และผู้ มีส่วนได้เสียอ่ืน ๆ  

(5) การพฒันากรรมการและผู้บริหาร 

ในการแตง่ตัง้กรรมการใหม่ บริษัทจะจดัเตรียมข้อมลูท่ีสําคญัเก่ียวกบัการดําเนินธุรกิจและนโยบายการกํากบัดแูลกิจการของบริษัท

ให้แก่กรรมการ รวมทัง้จัดให้มีการประชุมร่วมกบัผู้บริหาร เพ่ือให้กรรมการท่ีได้รับการแต่งตัง้ใหม่มีความคุ้นเคยกบัธุรกิจและการ

กํากบัดแูลกิจการของบริษัท นอกจากนี ้บริษัทยงัส่งเสริมให้กรรมการของบริษัทเข้าร่วมอบรมในหลกัสูตรท่ีเก่ียวข้องกบัการปฏิบตัิ

หน้าท่ีของกรรมการ ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยและสถาบันผู้ เช่ียวชาญอ่ืน ๆ โดยบริษัทจะแจ้งให้

กรรมการทราบเก่ียวกบัหลกัสตูรการฝึกอบรมตา่ง ๆ ซึง่จะเป็นประโยชน์กบักรรมการในการปฏิบตัิหน้าท่ีในฐานะกรรมการบริษัทได้

ดีย่ิงขึน้  

ปัจจุบนั บริษัทมีกรรมการเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยแล้วจํานวน 8 ท่าน 

รายละเอียดเก่ียวกบัการอบรมของกรรมการแสดงอยู่ในเอกสารแนบ 1  

อนึง่ บริษัทมีการประเมินผลงานและทกัษะของผู้บริหารอย่างสม่ําเสมอ โดยผลจากการประเมินจะถูกนําไปใช้ในการจดัทําแผนการ

พฒันาของผู้บริหารแต่ละราย ทัง้นี ้ในการพัฒนาผู้บริหาร บริษัทได้จัดให้มีหลักสูตรการฝึกอบรมต่าง ๆ ทัง้ภายในและภายนอก

บริษัท รายละเอียดเก่ียวกบันโยบายการพฒันาทรัพยากรบุคคลแสดงอยู่ภายใต้หวัข้อ “โครงสร้างการจดัการ – นโยบายการพฒันา

ทรัพยากรบคุคล” 

(6) แผนสืบทอดตําแหน่งสําหรับผู้บริหารระดบัสงู 

คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้ กลุ่ม People มีหน้าท่ีในการจดัให้มีแผนสืบทอดตําแหน่ง (Succession Plan) สําหรับการสืบทอด

ตําแหน่งประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร โดยพิจารณาบุคคลท่ีมีคุณสมบตัิ ความรู้ และความสามารถเหมาะสมต่อการบริหารจัดการ

กิจการของบริษัท โดยในปี 2557 ฝ่ายบริหารได้นําเสนอแผนสืบทอดตําแหน่งผู้ บริหารระดบัสูงต่อคณะกรรมการสรรหาและ

คณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะถงึความเหมาะสมของแผนสืบทอดตําแหน่งดงักล่าว 
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10 ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR) 

ธุรกิจท่ีสามารถดําเนินกิจการควบคูไ่ปกบัการสร้างสรรค์สงัคมได้นัน้ถือว่าเป็นสุดยอดของการดําเนินธุรกิจ เพราะอย่างท่ีทราบกนัดี

ว่า “ผลกําไร” เป็นเป้าหมายสําคัญอันดบัแรกในองค์กรธุรกิจ และส่วนมากกําไรนัน้ก็มาจากกระเป๋าเงินของคนในสังคมอย่าง

หลีกเล่ียงไม่ได้ แตสํ่าหรับบริษัทเป้าหมายของเราอยู่ท่ี “การทําให้องค์กรและสงัคมเจริญเติบโตไปด้วยกนัอย่างยัง่ยืน” ทําให้เราให้

ความสําคญักบัการคืนกําไรและมุ่งเน้นการรับผิดชอบต่อสังคมเป็นเป้าหมายสําคญั จนเกิดแนวทางและกลยุทธ์สู่ความยัง่ยืนเพ่ือ

เป็นหลกัปฏิบตัขิองครอบครัวดีแทคได้ก้าวเดนิไปพร้อมกบัสงัคมไทย 

10.1 แนวทางและกลยุทธ์สู่ความย่ังยืน 

เป็นท่ีทราบกนัดีอยู่แล้ววา่บริษัทเป็นองค์กรธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมโทรคมนาคมท่ีดําเนินกิจการในประเทศไทยมาอย่างยาวนาน 

คนในสงัคมต่างรู้จกัและคุ้นเคยกบัสญัญาณโทรศพัท์และอินเทอร์เน็ตไร้สายของบริษัทเป็นอย่างดีในฐานะเพ่ือนผู้ ไม่เคยหลบัใหล 

เม่ือใดท่ีต้องการการตดิตอ่ส่ือสาร บริษัทก็พร้อมท่ีจะเป็นสะพานเช่ือมตอ่ให้ได้ทกุท่ีทกุเวลา ส่วนหนึง่เป็นเพราะบริษัทมีการปรับปรุง

คณุภาพควบคูไ่ปกบัประสิทธิภาพของสินค้าและบริการอย่างต่อเน่ือง เพ่ือการก้าวขึน้เป็นท่ีหนึ่งในกลุ่มธุรกิจโทรคมนาคมของไทย 

ในขณะเดียวกันก็ไม่อาจปฏิเสธได้ว่าการโทรคมนาคมเป็นชิน้ส่วนสําคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคม ด้วยเหตุนี ้

บริษัทจงึพยายามนําเทคโนโลยีท่ีมีอยู่มาใช้ในการช่วยเหลือและสร้างสรรค์สงัคม เช่น การให้บริการการแจ้งเตือนเม่ือเกิดเหตฉุุกเฉิน 

การร่วมมือกับโรงเรียนและโรงพยาบาลในการสร้างโครงข่ายข้อมูลและความรู้ท่ีมีประโยชน์ การส่งเสริมให้พนักงานบําเพ็ญ

ประโยชน์ให้กับสงัคม ฯลฯ จึงไม่น่าแปลกใจท่ีพนัธกิจของบริษัท คือ การพยายามสร้างความยัง่ยืนให้กบัองค์กรและสงัคมเดินไป

ด้วยกนับนเส้นทางการดําเนินธุรกิจของเรามาอย่างตอ่เน่ืองและยาวนาน 

การพัฒนาสู่ความย่ังยืนต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่าย 

แน่นอนวา่แนวทางการพฒันาไปสู่ความยัง่ยืน นอกจากจะต้องใช้ระยะเวลาแล้ว ยงัต้องใช้ความร่วมมือกนัของหลายฝ่ายท่ีจดัได้ว่า

เป็นผู้ มีส่วนได้เสียของบริษัททัง้ภายในและภายนอกองค์กรในการสร้างสรรค์ให้เกิดขึน้  

โดยภายในองค์กรของบริษัท ได้มีการจดัตัง้ “คณะกรรมการกิจการเพ่ือการพฒันาสู่ความยัง่ยืน” โดยมีประธานคณะกรรมการคือ 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ส่วนผู้ ท่ีทําหน้าท่ีร่วมกนัในการกําหนดนโยบายและแนวทางการดําเนินงานด้านกิจการสงัคม ตรวจสอบ

ความหน้าของการดําเนินงาน รวมถึงให้คําแนะนําในโครงการต่าง ๆ คือ ผู้ บริหารระดับรองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และ

ผู้ อํานวยการอาวุโสจากฝ่ายต่าง ๆ เพ่ือให้โครงการต่าง ๆ สําเร็จได้เป็นอย่างดีตามท่ีกําหนดไว้ จึงต้องใช้การประชุมร่วมกนักบัทุก

ฝ่ายอย่างสม่ําเสมอ ในขณะเดียวกนับคุคลท่ีจะขาดไม่ได้ คือ พนกังานของบริษัททกุคนท่ีเป็นส่วนสําคญัในการขบัเคล่ือนให้กลยุทธ์

การพัฒนาสู่ความยัง่ยืนสําเร็จลุล่วงไปได้ เพราะพนกังานของบริษัทเปรียบเสมือนมดงานลํา้ค่าท่ีจะส่งมอบวฒันธรรมและเป็น

ภาพลกัษณ์ของไปสู่ลกูค้าโดยตรง 

นอกจากนี ้ยงัจะต้องอาศยัความร่วมมือของบุคคลภายนอกองค์กร เช่น ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี ้ชุมชน สงัคม หรือแม้กระทัง่คู่แข่งทาง

ธุรกิจ ท่ีจะช่วยให้แผนการนําความยัง่ยืนมาสู่องค์กรและสงัคมของเราประสบความสําเร็จได้จริง 

แนวทางในการปฏิบัตต่ิอผู้ท่ีมีส่วนได้เสียของบริษัท 

ในการดําเนินธุรกิจต่าง ๆ ย่อมต้องมีผู้ มีส่วนได้เสียทัง้ภายในและภายนอกองค์กร สําหรับองค์กรของบริษัทก็เช่นกัน แต่เพ่ือ

เสริมสร้างความเข้าใจอันดีและสามารถดําเนินตามนโยบายของการพฒันาองค์กรและสังคมไปสู่ความยั่งยืนได้นัน้ บริษัทจึง

ตระหนกัและให้ความสําคญัแก่ผู้ มีส่วนได้เสียทกุกลุ่ม ทกุคนอย่างเทา่เทียมกนั แตล่ะกลุ่มนัน้มีแนวทางปฏิบตัดิงันี ้

ผูถื้อหุน้ 

- เปิดเผยข้อมลูท่ีถกูต้อง โปร่งใส ทนัตอ่เวลากบัผู้ ถือหุ้นทกุคนอย่างเทา่เทียมกนั 

- สร้างองค์กรให้เตบิโตและทํากําไรอย่างตอ่เน่ือง ยัง่ยืน เพ่ือเพิ่มมลูค่าให้ผู้ ถือหุ้นในระยะยาว และเสริมสร้างการเป็นครอบครัว

เดียวกนั 
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พนกังาน 

- เพ่ิมศกัยภาพของพนักงานอยู่เสมอ ด้วยการพฒันาทกัษะ ความรู้ และความสามารถของพนกังาน และไม่รอช้าท่ีจะสร้าง

โอกาสก้าวหน้าในหน้าท่ีการงานให้แก่พนกังานทกุคนอย่างเทา่เทียม 

- มีสวสัดิการและสิทธิประโยชน์ขัน้พืน้ฐานตามท่ีกฎหมายกําหนด รวมทัง้มีสวสัดิการเพิ่มเติมต่าง ๆ ท่ีจะทําให้พนักงานผู้

เปรียบเสมือนครอบครัวของบริษัทมีความสขุมากท่ีสดุ 

- เพ่ือความแข็งแรงของร่างกาย บริษัทสนบัสนนุให้พนกังานออกกําลงักายด้วยการจดัให้มีอุปกรณ์กีฬาและห้องออกกําลงักาย 

พร้อมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพตา่ง ๆ เพราะนอกจากจะทําให้พนกังานมีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรงสามารถทํางานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพแล้ว ยงัช่วยเพิ่มความมีนํา้ใจนกักีฬาซึง่เป็นประโยชน์ตอ่การทํางานเป็นทีมและการแก้ปัญหาในชีวิตประจําวนั 

- เพ่ือให้ครอบครัวบริษัทแข็งแกร่ง บริษัทเล็งเหน็วา่การมีแนวคดิท่ีวา่ครอบครัวของพนกังานก็เปรียบเสมือนครอบครัวขององค์กร 

ทําให้บริษัทส่งเสริมความสมัพนัธ์ในครอบครัวให้พนกังานอย่างตอ่เน่ือง โดยการจดัให้มีสถานท่ี อุปกรณ์ และกิจกรรมต่าง ๆ 

เช่น ห้องสนัทนาการ ห้องสมดุ ห้องเดก็เล่น ห้องให้นมบุตร และกิจกรรมช่วงปิดเทอม เพ่ือให้บุตรหลานและครอบครัวของ

พนกังานได้ใช้บริการ 

- มีการจดัเงินช่วยเหลือให้พนกังานทกุคนอย่างเหมาะสม ไม่มีการแบ่งแยกระดบั หรือเลือกปฏิบตั ิในหลายสถานการณ์ท่ีมีผล

ต่อจิตใจของพนกังาน เช่น การคลอดบุตร การสมรส การอุปสมบท การเสียชีวิตของญาต ิการประสบภยัพิบตัิทางธรรมชาต ิ

เป็นต้น 

- จดัให้มีหน่วยงานด้านความปลอดภยั อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน (Health, Safety, Security and 

Environment: HSSE) เพ่ือการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพและมีความสขุ 

- พนักงานสามารถเสนอข้อเสนอแนะต่าง ๆ ผ่านแบบสํารวจความคิดเห็นของพนักงานท่ีมีต่อองค์กร (dtac Employee 

Engagement Survey) ได้ ซึง่บริษัทยินดีเป็นอย่างย่ิงท่ีจะนําความต้องการของพนกังานไปปรับปรุงและพฒันาองค์กรให้ดีท่ีสุด

ตอ่ไป 

สงัคม ชมุชน และส่ิงแวดล้อม 

- นํากิจกรรมท่ีส่งเสริม สงัคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เข้าไปปรับใช้ตามแต่โอกาส เพ่ือให้เกิดการพฒันา โดยมี 4 แนวทางหลกั

คือ 

Enable  นําเทคโนโลยีท่ีเก่ียวกบัการส่ือสารมาปรับใช้ในการพฒันาคณุภาพชีวิตของคนกลุ่มต่าง ๆ ในสงัคม 

Safe  เพิ่มความปลอดภยัในการบริการด้านการส่ือสารโทรคมนาคม 

Climate  ห่วงใย  และใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมตลอดการทําธุรกิจ  เช่น  ส่งเสริมให้พนักงานมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 

พยายามพฒันาและใช้เทคโนโลยีท่ีเป็นมิตรตอ่สิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

Human Rights and Privacy  ดําเนินธุรกิจด้วยความเคารพตอ่สิทธิมนษุยชนและความเป็นส่วนตวัของลกูค้า  

- ทําให้ระบบโทรคมนาคมของชุมชนพร้อมใช้งานอยู่เสมอ เพ่ือเตรียมรับมือกบัเหตฉุุกเฉินหรือภยัพิบตัิต่าง ๆ พร้อมทัง้มีเงิน

ช่วยเหลือ และบรรเทาทกุข์ให้แก่ผู้ประสบภยัในแตล่ะเหตกุารณ์ 

ลูกคา้ 

- ปรับปรุงบริการอยู่เสมอ เพ่ือตอบสนองความต้องการของลกูค้าให้ได้มากท่ีสดุ 

- ปฏิบตัติอ่ลกูค้าทกุคนอย่างเป็นธรรมและเทา่เทียมกนั โดยการเคารพ ให้เกียรติ และด้วยกิริยามารยาทท่ีดี รวมถึงเข้าใจความ

ต้องการของลกูค้า (Customer Centricity) เสมอ 
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- มีช่องทางรองรับการตดิตอ่จากลกูค้าคือ สํานกังานบริการลกูค้า (Service Center) และคอลเซ็นเตอร์ (Call Center) หมายเลข

โทรศพัท์ 1678 โดยลูกค้าสามารถสอบถามข้อมลู แจ้งการเปล่ียนแปลงการทํารายการ และร้องเรียนปัญหาต่าง ๆ ได้อย่าง

สะดวกและรวดเร็วมาก  

- ส่งเสริมนโยบายเก่ียวกบัการคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคลของลูกค้า ไม่ว่าการกระทําสิ่งใดท่ีเก่ียวกบัข้อมลูส่วนบุคคลของลูกค้า 

จะต้องกระทําด้วยความรอบคอบ ระมดัระวงั และเพียงเท่าท่ีจําเป็น เพ่ือปกป้องคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคลของลูกค้าอย่างดี

ท่ีสดุ 

คู่คา้ 

- บริษัทมีวิธีการจดัซือ้จดัจ้างเป็นลายลกัษณ์อกัษร และเป็นมาตรฐานเดียวกนักบัคู่ค้าของบริษัททกุราย เพ่ือให้เข้าใจง่าย เป็น

ธรรม และเทา่เทียมกนั 

- มีการจดัแข่งขนัประกวดราคาทกุครัง้เทา่ท่ีสามารถกระทําได้  

- การตกลงเข้าทําสญัญาระหวา่งบริษัทและคูค้่าอยู่ภายใต้เง่ือนไขการค้าท่ีเป็นท่ียอมรับทัว่ไป 

- บริษัทมีหลกัในการปฏบิตัสํิาหรับคูค้่า (Supplier Code of Conduct) เพ่ือให้คูค้่านําไปปฏิบตัิตามให้เป็นมาตรฐานเดียวกนักบั

มาตรฐานของบริษัทา เช่น หลกัปฎิบตัเิร่ืองความปลอดภยั การรักษาความปลอดภยั แรงงาน สุขอนามยั สิ่งแวดล้อม และการ

ทจุริตคอรัปชัน่ 

- เข้าเย่ียมชมสถานท่ีประกอบการและส่งแบบสอบถามไปยังคู่ค้าอยู่เสมอ เพ่ือพัฒนาธุรกิจและสร้างความมั่นใจให้แก่กัน 

รวมทัง้เป็นการสร้างความยัง่ยืนให้แก่คูค้่าอีกด้วย 

คู่แข่ง 

- บริษัทส่งเสริมและสนบัสนนุการแข่งขนัท่ีเป็นธรรมและเปิดเผย และบริษัทจะไม่กระทําการใด ๆ ท่ีฝ่าฝืนหรือขดัต่อกฎหมาย

เก่ียวกบัการแข่งขนัทางการค้า หรือเร่ืองท่ีอาจกระทบตอ่ช่ือเสียงในแง่ลบของคูแ่ข่งอย่างเดด็ขาด 

- นําเสนอสินค้าและบริการท่ีดีในราคาท่ีเหมาะสม เพ่ือแข่งขนักบัคูแ่ข่งในตลาดอย่างซ่ือตรงและเป็นมืออาชีพ 

- บริษัทมี “จริยธรรมองค์กรดีแทคธรรมาภิบาล (dtac Code of Conduct)” ซึง่เป็นหลกัปฏิบตัิเพ่ือต่อต้านการทจุริตคอรัปชัน่ทกุ

รูปแบบ และห้ามทกุคนท่ีกระทําการในนามของบริษัททําสิ่งท่ีผิดกฎหมายและไม่เหมาะสมเพ่ือให้ได้เปรียบทางธุรกิจอย่าง

เดด็ขาด 

เจ้าหนี ้

- บริษัทปฏิบตัติอ่เจ้าหนีอ้ย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยการให้ข้อมลูท่ีถกูต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

- บริษัทปฏิบตัติามข้อกําหนดและเง่ือนไขของสญัญาท่ีมีตอ่เจ้าหนีอ้ย่างเคร่งครัด 

10.2 การพัฒนาและแนวทางการบริหารจัดการเพ่ือความย่ังยืน 

“ความสขุและความยัง่ยืน” เป็นสิ่งท่ีทกุคนต่างปรารถนา รวมทัง้บริษัทก็เช่นกนั โดยบริษัทได้วางแผนและทําให้เกิดขึน้จริงด้วยการ

พยายามสนองความต้องการของกลุ่มลกูค้าและคนในสงัคมทกุกลุ่ม โดยใช้เทคโนโลยีและความสามารถท่ีมีอยู่ ทัง้การใช้เทคโนโลยี

การส่ือสารเพ่ือพฒันาคณุภาพชีวติของคนกลุ่มต่าง ๆ (Enable) การเสริมสร้างความปลอดภยัในการบริการ (Safe) ห่วงใยใส่ใจต่อ

สิ่งแวดล้อม (Climate) อยู่เสมอ ควบคู่ไปกบัการส่งเสริม พร้อมปลูกฝังจิตสํานึกต่อส่วนรวมและสงัคม ตามแนวทางพระราชดําริ

เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัฯ เพ่ือให้เกิดสมดลุท่ีจะนําไปสู่ความยัง่ยืนของทัง้องค์กรและสงัคมต่อไป และ

การเคารพในสิทธิมนษุยชนก็เป็นสิ่งท่ีบริษัทได้ให้ความสําคญัมาโดยตลอด 
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บริษัท ผู้บริหาร และพนกังานทกุคนของบริษัท ตา่งเข้าใจและปฏิบตัโิครงการตา่ง ๆ เพ่ือให้เกิดการจดัการสู่ความยัง่ยืนท่ีมุ่งเน้นการ

จดัการท่ีเป็นเลิศ (Operational Excellence) สอดรับกบัวฒันธรรมภายในองค์กร (dtac Way) อยู่เสมอ และในปี 2557 บริษัทได้

มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของพนกังานทกุระดบั ทัง้ในด้านการดําเนินธุรกิจอย่างยัง่ยืน ความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิ่งแวดล้อม 

10.3 แนวทางในการกํากับดูแลและบริหารจัดการอย่างย่ังยืน 

วถีิดีแทค (dtac way) 

“วิถีดีแทค” หรือ “dtac way” เป็นวฒันธรรมองค์กรท่ีถือเป็นระเบียบการทํางานและการประพฤติท่ีพนักงานบริษัทผู้ เป็นเสมือน

ตวัแทนขององค์กรทุกคนต้องนํามาใช้ เพ่ือให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจมากท่ีสุด และทําให้องค์กรก้าวไปสู่ความยัง่ยืนได้จริงอย่าง

เป็นรูปธรรม ประกอบด้วย วิสยัทศัน์ พนัธกิจ กลยุทธ์ และค่านิยม รวมทัง้หน้าท่ีและความคาดหวงัต่อผู้ นําในทกุระดบัขององค์กร 

“ดีแทคธรรมาภิบาล” นโยบาย และระเบียบปฏิบตัติ่าง ๆ โดย “วิถีดีแทค” นี ้ถือเป็นแนวทางสําคญัในการกําหนดสภาพแวดล้อม

ขององค์กรและชีวติการทํางานประจําวนัของทกุคนในครอบครัวของเรา โดยมีแนวคดิหลกั 3 ประการ ดงันี ้

มุ่งเนน้ลูกคา้ 

หวัใจหลกัของบริษัทคือ “การมีลูกค้าเป็นศนูย์กลาง (Customer Centricity)” ทําให้บริษัทสร้างสรรค์สินค้าและบริการใหม่ ๆ อย่าง

ไม่หยดุยัง้ เพ่ือให้ลกูค้าได้ใช้งานและได้รับบริการท่ีดีท่ีสดุ โดยแนวคดินีส้ะท้อนออกมาในหลายรูปแบบ  

- วสิยัทศัน์ของเรา 

Empower Societies สร้างเสริมสงัคมให้เข้มแข็ง ด้วยเทคโนโลยีท่ีเรามีอยู่ ให้ทกุคนได้มีโอกาสเข้าถึงข้อมลูและเช่ือมต่อกนัได้

อย่างเทา่เทียมและทัว่ถงึ 

- พนัธกิจของเรา 

We’re here to help our customer  หน้าท่ีของเราคือ การช่วยเหลือลูกค้า และด้วยแนวคิดการเป็นองค์กรท่ีมีลูกค้าเป็น

ศนูย์กลาง ได้ช่วยให้บริษัทเข้าใจลกูค้าและหมัน่พฒันาตนเองเพ่ือการบริการท่ีดีย่ิงขึน้ 

- กลยทุธ์ของเรา 

Internet for All ให้ทกุคนสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้อย่างเท่าเทียมกนั สอดคล้องกบัวิสยัทศัน์ในการสร้างความแข็งแกร่ง

ให้กบัสงัคมด้วยเทคโนโลยีท่ีเรามีอยู่ 

Best in Digital Services เป็นท่ีหนึง่แหง่บริการดจิิทลั ด้วยการเป็นคูค้่าท่ีน่าคบหา (Preferred Partner) และเสนอช่องทางการ

เข้าถงึคอนเทนต์ท่ีดีท่ีสดุแก่ลกูค้า และ  

Loved by Customers ไม่ใช่เพียงการนิยม แตใ่ห้เราเป็นท่ีรักของลกูค้า ด้วยการมีลกูค้าเป็นท่ีหนึง่ในใจเราเสมอ  

วฒันธรรมของเรา (dtac way) 

- คา่นิยมของเรา 

Make it Easy ทําทกุสิ่งให้เป็นเร่ืองง่าย ลดความซบัซ้อน เพ่ือให้ได้ผลลพัธ์ท่ีง่ายต่อการเข้าใจและการใช้งาน เพ่ือทําให้ลูกค้ามี

ชีวติท่ีง่ายย่ิงขึน้ 

Keep Promises การรักษาคํามัน่ในความหมายของบริษัท คือการทําให้ได้ตามท่ีได้ตัง้ใจเอาไว้ บริษัทเช่ือในการลงมือทํา

มากกวา่คําพดู 

Be Inspiring บริษัทเช่ือในความคิดสร้างสรรค์และความมุ่งมัน่ด้วยพลงัอนัเต็มเป่ียมท่ีจะทํางานออกมาให้ดี ทนัสมยั และสด

ใหม่ตลอดเวลา เพ่ือธุรกิจและลกูค้าของบริษัท 

Be Respectful เคารพและยอมรับซึง่กนัและกนัอย่างเทา่เทียมในทกุความแตกต่างของความคิดเห็น เชือ้ชาติ วฒันธรรม และ

สงัคม 
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- นอกจากนี ้บริษัทยงัมีแคมเปญ dtac one “One team, One goal, One dtac” เป็นหวัใจสําคญัของเรา ด้วยแนวคิดของการ

รวมเป็นหนึง่เพ่ือเป้าหมายเดียวกนั ทําให้เป้าหมายสําเร็จได้จากการทํางานเป็นทีม 

เสริมสร้างภาวะผูนํ้า 

บริษัทเช่ือว่า “พนักงาน” คือทรัพยากรท่ีสําคญัท่ีสุด และจะเป็นสิ่งท่ีสามารถนําองค์กรไปสู่การพฒันาท่ียั่งยืนได้ เพราะท่ีผ่านมา

พนกังานของบริษัทเป็นกําลงัสําคญัในการขบัเคล่ือนองค์กรไปสู่ความสําเร็จมาโดยตลอด และจากหลายปัจจยัท่ีพิสูจน์ให้เห็นแล้ว

ว่า ความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร (Employee Engagement) เป็นสิ่งท่ีทําให้พนักงานทํางานอย่างมีความสุขและมี

ประสิทธิภาพ เพ่ือสร้างความรู้สึกในการเป็นเจ้าของบริษัทร่วมกนัและส่งเสริมการเป็นครอบครัวเดียวกนั บริษัทจึงเสริมสร้างภาวะ

ผู้ นําให้กบัพนกังาน ไม่วา่จะเป็นการฝึกอบรมเพ่ือพฒันาศกัยภาพ หรือการให้อํานาจในการตดัสินใจตอ่หน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ 

นอกจากแนวคิดหลักทัง้ 3 อย่างข้างต้น การจะทําให้ “วิถีดีแทค” กลายเป็นวัฒนธรรมองค์กรท่ีทุกคนยึดถือปฏิบัติได้ต้องมี

ส่วนประกอบอีกหลายส่วน ทัง้การวางรากฐานในทศันคตขิองผู้ นํา การนําเอาความคิดเห็นของพนกังานจากแบบสํารวจประจําปีมา

ปรับใช้ เพ่ือให้องค์กรและสงัคมก้าวเดนิไปด้วยกนัอย่างยัง่ยืน 

ส่งเสริมทัศนคตขิองผู้นํา (Leadership Attitude – E4) นําพาองค์กรไปสู่ความย่ังยืน 

ผู้ นําท่ีดีจะนําพาองค์กรไปสู่ความก้าวหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทจึงส่งเสริมให้พนกังานทกุคน ทกุระดบั มีทศันคติของผู้ นํา

ในหลายด้าน ดงันี ้

- Explore  ใฝ่รู้และแสวงหาสิ่งใหม่ ๆ ใช้การรับฟังและทํางานเพ่ือคํานึงถึงความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก และมีความ

กระตือรือร้นท่ีจะเปิดรับการเรียนรู้สิ่งใหม ่ๆ และกล้าท่ีจะทําในสิ่งท้าทายอยู่เสมอ 

- Engage  สร้างความร่วมแรงร่วมใจในองค์กร ส่งเสริมให้เป็นคนท่ีเข้าถงึได้ง่ายและเป็นคนพูดจริงทําจริง เพ่ือจุดประกายให้ทีม

เกิดความมุ่งมัน่ท่ีจะเอาชนะอปุสรรค ผลกัดนัให้ทํางานเป็นทีม 

- Empower  กระจายอํานาจการตดัสินใจและผลลพัธ์ท่ีคาดหวงัให้ทกุคนในทีมร่วมรับผิดชอบ ในขณะเดียวกนั ก็ต้องสร้าง

ความเช่ือมัน่ ความไว้วางใจ และสนบัสนนุทีมให้สามารถทํางานตามความคาดหวงัได้ โดยผู้ นําต้องให้คําติชมท่ีเป็นประโยชน์

อยู่เสมอ 

- Execute  กําหนดเป้าหมายท่ีมีความท้าทายและทํางานเพ่ือให้เกิดความสําเร็จ สนบัสนนุให้การตดัสินใจต่าง ๆ สําเร็จได้จริง 

รวดเร็ว และเรียบง่าย  

นําความคิดเหน็ของพนักงานทุกคนมาใช้พัฒนาองค์กร เพ่ือเสริมสร้างความเป็นเจ้าขององค์กรร่วมกัน 

ทกุปี บริษัทจะให้พนกังานทําแบบสํารวจความคิดเห็น (Employee Engagement Survey) และให้พนกังานทําแผนพฒันาตนเอง 

โดยทกุคนสามารถระบไุด้วา่ต้องการจะพฒันาทกัษะทางด้านใด พร้อมระบุวิธีการท่ีจะทําให้แผนการพฒันาตนเองนัน้สําเร็จไว้ด้วย 

โดยผลสํารวจดงักล่าวจะรวบรวมโดย dtac Academy ซึง่เป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้านการจดัอบรมและพฒันาศกัยภาพบุคลากร 

เพ่ือนําไปจดัอบรมให้ตรงตอ่ความต้องการของพนกังานตอ่ไป 

10.4 สร้าง “ครอบครัวดีแทค” ภายใต้หลักคุณธรรม 

ถึงแม้ว่าผลกําไรจะเป็นเป้าหมายสําคญัของการดําเนินธุรกิจ แต่ความดีและการดํารงอยู่ในหลกัคณุธรรมก็มีความสําคญัเช่นกัน 

บริษัทจงึเหน็วา่จะต้องให้ความสําคญักบัการนําคณุธรรมและความดีเข้ามาใช้ในการทํางานตา่ง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขนัทางธุรกิจ 

การให้บริการลกูค้า การดแูลพนกังานเสมือนเป็นครอบครัวเดียวกนั เป็นต้น ทําให้บริษัทมีการกําหนดหลกัธรรมาภิบาล (Codes of 

Conduct) เพ่ือใช้ควบคุมดแูลกิจการและจริยธรรมองค์กรของพนกังานอย่างชดัเจน และมีนโยบายและระเบียบปฏิบตั ิ(Policies 

and Procedures) ซึง่เป็นมาตรฐานในการทํางานภายในองค์กรให้ถูกต้องและเป็นธรรมสําหรับพนกังานและองค์กรอยู่เสมอ ทําให้ 

บริษัทมีหลกัคณุธรรม ไม่ว่าบริษัทจะทํางานกบับุคลากรภายในองค์กรหรือลูกค้าภายนอกองค์กร พร้อมกบัแนวคิดท่ีวา่เราต่างเป็น

ครอบครัวเดียวกนั 
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ความท้าทายท่ีพบในการก้าวไปสู่ความย่ังยืนควบคู่คุณธรรม 

ถงึแม้ว่าเป้าหมายระยะยาวของบริษัท คือการสร้างสรรค์องค์กรและสงัคมให้ยัง่ยืนควบคู่กนัไป แต่บางครัง้เป้าหมายของโครงการ

ระยะสัน้ต่าง ๆ ทําให้เกิดความแปรปรวนในการดําเนินงานเพ่ือให้ไปถึงเป้าหมายระยะยาว บริษัทมีเคร่ืองมือสําคญัท่ีช่วยรักษา

ความสมดลุ นัน่คือ “คา่นิยมและหลกัปฏิบตัท่ีิชดัเจนจากวถีิดีแทค” ซึง่ทําให้เป้าหมายไม่ว่าจะระยะสัน้หรือระยะยาวสามารถสําเร็จ

ลลุ่วง สอดคล้อง และสนบัสนนุกนัไปอย่างดี  

จะสร้างครอบครัวเดียวกันต้องเร่ิมจากพนักงานก่อน 

ตามท่ีได้กล่าวข้างต้น บริษัทจะสํารวจความคิดเห็นของพนกังานทกุคนเป็นประจําทกุปี ซึง่แบบสํารวจความคิดเห็นนัน้นอกจากจะ

ทําให้บริษัททราบความต้องการของพนกังานว่าอยากพัฒนาตนเองในด้านใดบ้างและองค์กรต้องปรับปรุงอะไรแล้ว แบบสํารวจ

ความคดิเห็นยงัสามารถบอกได้ว่าพนกังานของเรามีความผูกพนัต่อองค์กร (Employee Engagement Index) มากเพียงใด โดยใน

ปี 2557 นี ้ผลการสํารวจค่าดชันีความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรอยู่ท่ีร้อยละ 83 ซึ่งเพิ่มขึน้มากกว่าปีท่ีแล้วถึงร้อยละ 4 ซึ่ง

หมายถงึพนกังานของบริษัทได้เพิ่มความผูกพนัท่ีมีต่อองค์กรมากขึน้เป็นระดบัท่ีน่าพอใจ แต่เท่านัน้ยงัไม่พอในการสร้างครอบครัว

ของเรา เพราะบริษัทคาดหวงัวา่คา่ดชันีความผกูพนัของพนกังานตอ่องค์กรจะเพิ่มมากขึน้ในทกุ ๆ ปี เพ่ือสร้าง “ความครัวดีแทค” ท่ี

อบอุ่น มีความสขุ และมีรากฐานท่ียัง่ยืนแข็งแรง 

กลยุทธ์ในการปลูกฝัง “วถีิดีแทค”  

จดุมุ่งหมายสําคญัในการปลูกฝังวิถีดีแทคของบริษัทคือ การท่ีพนกังานทกุคนต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และคุ้นเคยกบั “วิถีดีแทค” 

เป็นอย่างดี โดยวิธีหรือกลยุทธ์ท่ีบริษัทใช้และได้ผลดีคือ การให้พนักงานฝึกอบรมและมีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับเพ่ือน

ร่วมงานและหวัหน้างานเป็นประจํา เพ่ือสร้างความเข้าใจของทกุฝ่ายให้ตรงกัน และจะทําให้การทํางานประจําวนัของพนักงานมี 

“วถีิดีแทค” อยู่เตม็เป่ียมเองโดยอตัโนมตั ิ

10.5 การต่อต้านการทุจริตคอรัปช่ันทุกรูปแบบ 

บริษัทขอยืนยนัอย่างหนกัแน่นว่า บริษัทตอ่ต้านการทจุริตคอรัปชัน่ทกุรูปแบบ 

การตอ่ต้านการทจุริตนัน้เป็นหนึง่ในหลกัการสําคญัของจริยธรรมองค์กร อีกทัง้บริษัทเล็งเห็นว่าการทจุริตคอรัปชัน่จะเป็นรากฐานท่ี

ไม่ดีของสงัคมไทย ทําให้สงัคมไม่มัน่คง และเป็นการปลูกฝังค่านิยมท่ีผิดให้กบัเยาวชน แต่การจะเข้าไปทําให้สงัคมเป็นสงัคมท่ี

ปลอดการทจุริตคอรัปชัน่อย่างสิน้เชิงนัน้ไม่ใช่เร่ืองง่าย เพราะฉะนัน้ บริษัทจึงเร่ิมท่ีองค์กรของเราเองก่อน เพราะบริษัทเช่ือว่าการ

ตอ่ต้านการทจุริตคอรัปชัน่ทกุรูปแบบมิใช่เพียงจะทําให้องค์กรของเรายัง่ยืนเทา่นัน้ แตย่งัทําให้เกิดภาพลกัษณ์และตวัอย่างท่ีดีให้กบั

สงัคมอีกด้วย และเพ่ือตอ่ต้านการทจุริตคอรัปชัน่ทกุรูปแบบให้สําเร็จได้อย่างท่ีคาดหวงัไว้ บริษัทมีการวางแผนและดําเนินการหลาย

อย่าง เช่น 

- “ดีแทคธรรมาภิบาล (dtac Code of Conduct)” ท่ีกําหนดขึน้โดยคณะกรรมการของบริษัท ได้ให้การดําเนินการต่าง ๆ ใน

บริษัทเป็นไปอย่างโปร่งใส และจะต้องไม่มีการทจุริตคอรัปชัน่อย่างเดด็ขาด 

- พนกังานทกุคนของบริษัทต้องทําความเข้าใจ รู้ถึงหลกัปฏิบตัิของ “ดีแทคธรรมาภิบาล” และมีหน้าท่ีรายงานเหตกุารณ์ หรือ

พฤตกิรรมท่ีต้องสงสยั หรือเข้าข่ายวา่จะทจุริตคอรัปชัน่ต่อผู้จดัการฝ่ายกํากบัดแูล (Compliance Manager) หรือผ่านช่องทาง

ต่าง ๆ ไปยังผู้บริหารระดบัสูง โดยไม่ต้องกังวลว่าจะได้รับผลกระทบจากการรายงานนัน้ เพราะบริษัทจะมีการคุ้มครอง

ผู้ รายงานทุกคนมิให้ถูกลงโทษหรือได้รับผลกระทบจากการรายงานใด ๆ หากมิได้เป็นผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกบัการกระทําผิด

ดงักลา่ว 

- บริษัทจะดําเนินการสอบสวนเหตกุารณ์ใด ๆ ท่ีน่าสงสยัว่าอาจจะเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย หรือ “ดีแทคธรรมภิบาล” อีกทัง้จะ

ลงโทษทางวนิยั หรือจดัให้มีมาตรการป้องกนัใด ๆ เพ่ือความเหมาะสมในแตล่ะกรณี 

- เม่ือพนกังานทกุคนเป็นเสมือนครอบครัวเดียวกนัของเรา จึงต้องปฏิบตัิตาม “ดีแทคธรรมาภิบาล” อย่างเคร่งครัด บริษัทจะจดั

กิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจในหลกัปฏิบตัิต่างๆ ให้แก่พนกังานเป็นประจําทกุปี เพ่ือป้องกนัการเข้าใจคลาดเคล่ือนและ
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เสริมสร้างความเข้าใจท่ีถกูต้องให้แก่พนกังานทกุคนอยู่เสมอ อีกทัง้ยงัมีการอบรมพนกังานท่ีเข้าใหม่ทกุเดือนเพ่ือให้เข้าใจและ

ตระหนกัถงึความสําคญัของ “ดีแทคธรรมภิบาล” 

- นโยบายตอ่ต้านการทจุริตคอรัปชัน่ของบริษัท จะระบถุงึวธีิการปฏิบตัตินและข้อห้ามในกรณีตา่ง ๆ เช่น ข้อห้ามเก่ียวกบัการเข้า

ร่วมงานสงัสรรค์หรืองานกิจกรรมตา่ง ๆ ท่ีอาจมีส่วนเก่ียวข้องกบัผลประโยชน์ของบริษัทหรือของกลุ่มใด ๆ ข้อห้ามเก่ียวกบัการ

รับหรือให้ของขวญั รวมถงึการกําหนดข้อปฏิบตัใินการร่วมมือทางธุรกิจระหว่างคู่ค้าต่าง ๆ โดยบริษัทมีการประเมินความเส่ียง

ด้านการทจุริตคอรัปชัน่ของผู้ เก่ียวข้องตา่ง ๆ อยู่เป็นประจํา 

- ผู้ ท่ีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทจะต้องลงนามในข้อตกลงจริยธรรมทางธุรกิจ เพ่ือเป็นการยืนยันว่าจะปฏิบตัิตาม

กฎหมายต่าง ๆ อย่างเต็มท่ีเช่นเดียวกบับริษัท และจะต้องยินยอมให้บริษัทเข้าตรวจสอบว่าได้ทําตามข้อตกลงจริง เช่น 

กฎหมายแรงงาน กฎหมายเก่ียวกับความปลอดภยั กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม กฎหมายสาธารณสุข และกฎหมายสิทธิ

มนษุยชน และท่ีสําคญัคือจะต้องไม่มีการทจุริตคอรัปชัน่ 

- บริษัทได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ “โครงการสร้างแนวร่วมการปฏิบตัิงานภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทจุริต (Collective 

Action Coalition)” ซึ่งเป็นโครงการระดบัชาติท่ีได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลและสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการทจุริตแหง่ชาต ิเพ่ือตอกยํา้การเป็นรากฐานการตอ่ต้านการทจุริตคอรัปชัน่ของสงัคม 

บริษัทมีการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบตัิตามท่ีได้กล่าวข้างต้นเป็นประจํา หากพบว่ามีความหละหลวมหรือควรมีมาตรการ

เสริมอย่างไร บริษัทจะรีบเร่งดําเนินการแก้ไขและปรับปรุงทนัที โดยมีวตัถปุระสงค์หลกัสําคญัเพ่ือให้ทัง้บริษัทและสงัคมอยู่ควบคู่กนั

อย่างยัง่ยืน  

10.6 สิทธิมนุษยชน (Human Rights) ต้องเกิดขึน้ได้ ทัง้ในองค์กรและสังคมของเรา 

บริษัทเช่ือเสมอวา่เราสามารถเปล่ียนแปลงสงัคมให้ดีขึน้ได้ โดยเฉพาะการท่ีเราให้ความสําคญักบันโยบายท่ีรับผิดชอบต่อสงัคม ซึง่

หลกัสิทธิมนษุยชนเป็นส่วนหนึ่งท่ีบริษัทให้ความสําคญัอย่างต่อเน่ือง บริษัทปฏิบตัิต่อพนกังาน ลกูค้า และคู่ค้าของเราอย่างใส่ใจ

เสมอ เพราะบริษัทยดึมัน่วา่ “คนต้องมาก่อน” ไม่วา่เทคโนโลยีจะดีเพียงใด แต่คนทกุคนต่างหากท่ีมีส่วนสําคญัในความรุดหน้าของ

องค์กรและสงัคม ทําให้บริษัทมี “วิถีดีแทค” ท่ีกําหนดชดัเจนถึงแนวทางปฏิบตัิเพ่ือส่งเสริมหลกัสิทธิมนษุยชน โดยยึดมาตรฐานท่ี

เป็นสากลขององค์การสหประชาชาตมิาปรับใช้ในองค์กร กล่าวคือ  

- ปฏิญญาสากลของสิทธิมนษุยชน (The Universal Declaration of Human Rights) 

- หลกัในการดําเนินธุรกิจภายใต้หลกัสิทธิมนษุยชน (The Guiding Principles on Business and Human Rights) 

- หลกัปฏิบตัโิดยการริเร่ิมท่ีเป็นสากล (The Global Compact Initiative) 

ความมุ่งมั่นของเราเก่ียวกบัสิทธิมนุษยชนนี ้ส่งผลให้เรามีทัง้จรรยาบรรณขององค์กรเราเองและข้อตกลงกบัคู่ค้าของเรา ซึ่งล้วน

แล้วแต่มีกระบวนการตรวจสอบและประเมินผลอย่างชดัเจน เพ่ือทําให้หลกัสิทธิมนุษยชนท่ีเรามุ่งหวงัเกิดขึน้ได้จริงทัง้ในและนอก

องค์กร 

นอกจากนี ้บริษัทยงัสนับสนุนการดําเนินธุรกิจควบคู่ไปกบั “การรักษาสิทธิของเด็กและเยาวชนของสหประชาชาติ (The United 

Nation’s Children’s Rights and Business Principles)” โดยเราทําธุรกิจให้ก้าวหน้าไปพร้อมกบัการปฏิบตัติามหลกัของสิทธิเด็ก

และเยาวชน โดยให้สิทธิในการเข้าถงึเทคโนโลยีของเดก็และเยาวชนเทา่เทียมกบัคนทัว่ไป เพราะเล็งเห็นว่าการเข้าถึงข้อมลูข่าวสาร

ต่าง ๆ จะช่วยเปิดประสบการณ์ความรู้ให้แก่เยาวชนและคนทัว่ไปได้ แต่ในขณะเดียวกัน ก็ไม่ลืมท่ีจะให้ความสําคัญกับความ

ปลอดภยัในการใช้เข้าถงึเทคโนโลยีด้วย 

ในส่วนของพนักงานท่ีเปรียบเสมือนครอบครัวของเรา บริษัทได้ให้ความสําคัญและปฏิบตัิต่อพนักงานภายใต้ “กฎขององค์กร

แรงงานระหว่างประเทศ (The Conventions of International Labour Organisation (ILO))” และกฎหมายแรงงานของไทยอย่าง

เคร่งครัด เช่น ต่อต้านการเหยียดเชือ้ชาติ โดยเฉพาะการปกป้องพนักงานท่ีเป็นชนกลุ่มน้อย ตรวจสอบและตรวจตราไม่ให้มี
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พนักงานท่ีเป็นเด็กท่ีมีอายุตํ่ากว่าท่ีกฎหมายกําหนด ไม่กดข่ีพนกังาน เป็นต้น ทัง้นี ้เพ่ือทําให้องค์กรและสงัคมของเราก้าวเดินไป

ด้วยกนัภายใต้หลกัสิทธิมนษุยชนได้อย่างยัง่ยืน 

10.7 ครอบครัวของเราย่ังยืน ธุรกิจย่ังยืน สังคมก็ย่ังยืน 

ตลอดระยะเวลาท่ีบริษัทดําเนินธุรกิจในประเทศไทย “ความยัง่ยืน” เป็นคีย์เวิร์ดสําคญัในการก้าวเดินของเราเสมอ และได้กลายเป็น

ส่วนประกอบสําคญัในวฒันธรรมองค์กร ทําให้ทกุคนในครอบครัวของเราต่างทราบว่าจะต้องยึดถือเป้าหมายของโครงการและการ

ทํางานทกุอย่างให้มุ่งตรงสู่เป้าหมายของ “ความยัง่ยืน” ในองค์กรและสงัคมให้ได้อย่างเป็นระบบ 

การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรต้องย่ังยืน 

ความรู้เป็นความยั่งยืนอย่างหนึ่ง เพราะฉะนัน้ บริษัทจึงได้จดัตัง้ dtac Academy หรือสถาบนัท่ีมุ่งพัฒนาศกัยภาพให้พนักงาน

บริษัทด้วยความรู้ควบคูไ่ปกบัความสนกุสนาน หรือหลกัสูตร Edutainment เพ่ือเสริมสร้างให้ความรู้ส่งผลให้การทํางานและการใช้

ชีวิตประจําวนัของพนักงานมีประสิทธิภาพและนําพาไปสู่ความยัง่ยืนทัง้ของบริษัทและสังคม นอกจากนี ้ยงัมีการให้ผู้บริหารและ

ผู้จดัการสาขาของ dtac Hall ได้ติดตามผลของหลกัสูตรด้วยระบบ Coaching เพ่ือให้เกิดการพฒันาท่ีดีย่ิง ๆ ขึน้ไป บริษัทจึงได้

จดัรูปแบบการเรียนรู้และการพฒันาท่ีเหมาะสม ดงันี ้

เรียนรู้ผ่านประสบการณ์และการลงมือทํางานจริง (Experience) 

เพ่ือให้การสอนงานและถ่ายทอดความรู้ในงานของพนกังานแต่ละทีม แต่ละคนรับผิดชอบ บริษัทจึงส่งเสริมและจดัให้พนักงานได้

เรียนรู้จากการลงมือทําจริง (On the Job Training) นอกจากนี ้ยงัสนบัสนนุให้พนกังานกล้าลองและกล้าทําสิ่งใหม่ ๆ และเรียนรู้

จากความผิดพลาด เพ่ือจะได้เหน็ข้อบกพร่อง ปัญหา และวธีิแก้ปัญหา ของตวัเองและจะได้เกิดการพฒันาตนเองได้อย่างแท้จริง 

พฒันาจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (Exposure) 

บริษัทส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ผู้บงัคบับญัชา รวมถงึเพ่ือนร่วมงานเป็นผู้แนะนํา (Coaching) และ/หรือให้คําปรึกษา (Consulting) 

เพ่ือให้ทีมได้แลกเปล่ียนความคิดเห็น ติชม และให้คําแนะนําในการทํางานร่วมกนั โดยอาศยัช่วงเวลาของการทํางานทัว่ไป และ

ในช่วงของการประเมินผลงาน ซึง่จะจดัให้มีขึน้ปีละ 2 ครัง้ 

พฒันาจากการศึกษาหาความรู้และอบรมเพ่ิมเติม (Education)  

บริษัทมีศนูย์การฝึกอบรมท่ีเรียกว่า “dtac Academy” เป็นท่ีซึง่เปิดโอกาสให้พนกังานทกุคนเข้าฝึกอบรมในระดบัหลกัสตูรท่ีจําเป็น

และเหมาะสมตอ่งาน หรือหลกัสตูรท่ีแตล่ะคนสนใจ เพ่ือพฒันาความรู้ ความสามารถ และศกัยภาพของตนเอง เพ่ือให้สอดคล้องกบั

แผนพัฒนาพนกังานรายบุคคล (Individual Development Plan) และเตรียมความพร้อมสําหรับโอกาสก้าวหน้าของสายงานใน

อนาคต โดยในปี 2557 dtac Academy ได้ออกแบบโปรแกรมฝึกอบรมซึง่แบง่เป็นโปรแกรมหลกั ๆ ดงันี ้

- หลกัสูตรพืน้ฐาน (Core Program) เป็นหลกัสูตรบงัคบัสําหรับพนกังานทกุคน  มีเนือ้หาเช่น การปฐมนิเทศสําหรับพนกังาน

ใหม่ การปลูกฝังวฒันธรรมองค์กรและจริยธรรมองค์กร การพัฒนาทกัษะเพ่ือความเป็นมืออาชีพด้วยหลักสูตรด้านการ

ติดต่อส่ือสาร การบริหารจดัการและวางแผน ให้เหมาะสมกบัพนกังานแตล่ะระดบั ได้แก่ พนกังานระดบัปฏิบตัิงาน ผู้บริหาร

ระดบัต้น ผู้บริหารระดบักลาง และผู้บริหารระดบัสูง โดยหลกัสูตรนี ้บริษัทได้จดัให้มีการอบรมพฒันาและมีกิจกรรมอย่าง

ตอ่เน่ือง เพ่ือส่งเสริมให้พนกังานของบริษัทมีการปฏิบตังิานท่ีสอดคล้องกบัวฒันธรรมและจริยธรรมขององค์กรอยู่เสมอ 

- หลกัสูตรทัว่ไป (Elective Program) เพ่ือพฒันาศกัยภาพของพนกังานตามความสนใจของแต่ละคน ตามท่ีได้วางแผนร่วมกนั

กบัหวัหน้างานในแผนพฒันาพนกังานรายบุคคล (Individual Development Plan) เช่น พืน้ฐานการเงินสําหรับบุคคลทัว่ไป 

พืน้ฐานการจดัการทรัพยากรบุคคลสําหรับบุคคลทัว่ไป ทกัษะภาษาองักฤษ ทกัษะด้านคอมพิวเตอร์ และความรู้ในธุรกิจ เป็น

ต้น เพ่ือการพฒันาให้ตรงกบัสายงานและความต้องการของแตล่ะคน 

- หลกัสูตรเฉพาะทาง (Functional Program) เพ่ือพฒันาและยกระดบัความรู้ความสามารถเฉพาะด้านท่ีเก่ียวข้องโดยตรงต่อ

หน้าท่ีและความรับผิดชอบของพนกังานและผู้บริหารในแต่ละฝ่าย ซึง่รวมถึงการฝึกอบรมทางด้านทกัษะการบริหารจดัการ

ระดบัสูง การพัฒนาประสิทธิภาพรวมถึงขัน้ตอนในการทํางานและการบริการ การพัฒนาความสัมพันธ์ท่ียั่งยืนกับลูกค้า 
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ตลอดจนความเข้าใจเก่ียวกับสินค้าและบริการต่าง ๆ ของบริษัท ตลอดจนสินค้าและบริการใหม่ ๆ ท่ีมีอยู่ในตลาด

โทรศพัท์เคล่ือนท่ีในปัจจบุนั 

- หลกัสูตรภาวะผู้ นํา (Leadership Program) เพ่ือพฒันาทกัษะท่ีจําเป็นสําหรับหวัหน้างาน ในการดแูลผู้ ใต้บงัคบับญัชาให้

พฒันาและเติบโตในสายอาชีพตอ่ไป ซึง่บริษัทจดัให้มีการฝึกอบรมและให้คําแนะนําแก่ผู้บริหาร (Executive Coach) อย่าง

ตอ่เน่ือง 

- หลกัสตูรผู้ มีความสามารถพิเศษ (Talent Program) เพ่ือส่งเสริมศกัยภาพของพนกังานให้ถงึขีดสุด บริษัทจึงมีหลกัสูตรนีข้ึน้มา

ให้พนกังานผู้ มีความสามารถโดดเดน่ด้วยหลกัสตูรท่ีหลากหลาย รวมถึงหลกัสูตร  “Mini MBA”  ท่ีพฒันาร่วมกบัหลายสถาบนั

ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ เพ่ือสามารถดงึความสามารถของพนกังานของเราออกมาได้มากท่ีสดุ 

แอพพลิเคช่ัน “เพลิน (Plearn)” 

เพ่ือตอบสนองการใช้งานข้อมูลดิจิตอลบนโทรศพัท์เคล่ือนท่ีและสมาร์ทโฟนท่ีเติบโตมากขึน้ในปัจจุบนั สถาบนั dtac Academy 

ของบริษัทจึงได้เปิดตวัแอพพลิเคชัน่บนโทรศพัท์เคล่ือนท่ี ในช่ือว่า “เพลิน (Plearn)” ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Play + Learn = Plearn” 

โดยแอพพลิเคชัน่นีใ้ห้บริการกบัพนกังานของบริษัท 4 บริการหลกั ดงันี ้

- News  นอกเหนือจากช่องทางอินเทอร์เน็ตบนคอมพิวเตอร์ บริษัทจะส่งข้อมลูข่าวสารของบริษัทถึงโทรศพัท์เคล่ือนท่ีของ

พนกังานด้วย 

- Library  ให้พนกังานสามารถดาวน์โหลดและอ่านหนงัสืออิเล็กทรอนิคส์และคูมื่อการฝึกอบรมออนไลน์ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

- Employee Directory  พนกังานสามารถค้นหาหมายเลขโทรศพัท์และอีเมล์ตดิตอ่เพ่ือนร่วมงานภายในองค์กรได้อย่างทัว่ถงึ 

- Employee Profile  ข้อมลูพนกังาน รวมถึง QR Code และ Bar Code เพ่ือใช้ในการลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมต่าง ๆ 

อย่างเป็นระบบ ค้นหาได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว 

การพัฒนาโดยการแลกเปล่ียนประสบการณ์ในโครงการ Mobility 

นอกจากส่งเสริมการเรียนรู้ภายในองค์กรและสถาบนัของเราเองแล้ว บริษัทยังสนับสนุนให้พนักงานและผู้บริหารได้ฝึกอบรมกับ

สถาบนัผู้ เช่ียวชาญภายนอก เพ่ือพฒันาความรู้ความสามารถเฉพาะด้านท่ีเก่ียวข้องกับการทํางานและหน้าท่ีความรับผิดชอบของ

แต่ละคน เพ่ือให้พนักงานและผู้บริหารของบริษัทสามารถนําความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับมาประยุกต์ใช้ในการทํางานให้เกิด

ความเหมาะสมกบัการเปล่ียนแปลงของธุรกิจท่ีเกิดขึน้ในปัจจุบนัและอนาคตได้อย่างยัง่ยืน 

ในปี 2557 นี ้บริษัทได้จดัสรรงบประมาณด้านการพฒันาบุคลากรเป็นจํานวนทัง้สิน้ 33 ล้านบาทให้แก่พนกังานของบริษัทจํานวน

กวา่ 4,000 คน และคูค้่าของบริษัทจํานวน 3,900 คน คดิเป็นคา่เฉล่ียเวลาในการฝึกอบรมเทา่กบั 25 ชัว่โมง ตอ่คน ตอ่ปี 

และเพ่ือเปิดโอกาสให้พนักงานได้เรียนรู้ และแลกเปล่ียนประสบการณ์กับบริษัทโทรคมนาคมชัน้นําในต่างประเทศ บริษัทจึงมี

โครงการ “Mobility” ขึน้ โดยพนกังานท่ีสมคัรและได้รับการคดัเลือกให้เข้าร่วมโครงการจะได้ทํางานร่วมกบับริษัทต่างประเทศตาม

ระยะเวลาท่ีกําหนด เพ่ือให้เกิดการแลกเปล่ียนความรู้ ความชํานาญ และได้เรียนรู้นวตักรรมของประเทศอ่ืน ๆ เพ่ือนํามาปรับใช้และ

เพิ่มศกัยภาพในการทํางานตอ่ไปได้อย่างยัง่ยืน 

การให้ความสําคัญต่อการพัฒนาอย่างย่ังยืนของห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Sustainability) 

นอกเหนือจากการให้ความใส่ใจกับพนักงานของบริษัทแล้ว บริษัทยังให้ความสําคญัและใส่ใจกับผู้ จัดหาสินค้าและ/หรือบริการ 

(Supplier) ท่ีทํางานร่วมกนักบับริษัทด้วย เพราะเป็นกลุ่มบุคคลท่ีทํางานร่วมกนักบับริษัท จึงจําเป็นต้องมีการดแูลและควบคมุให้

เป็นมาตรฐานเดียวกนั โดยบริษัทได้จดัให้มีการลงนามตามข้อตกลงเก่ียวกบัความรับผิดชอบในการปฏิบตัิตามหลกัปฏิบตัิทางธุรกิจ 

(Agreement on Responsible Business Conduct) เพ่ือให้ผู้จดัหาสินค้าและ/หรือบริการรับทราบ ทัง้ในด้านความปลอดภยั การ

อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมการทํางาน (HSSE) ในการดแูลผู้จดัหาสินค้าและ/หรือบริการ (Supplier) ซึ่งข้อตกลงดงักล่าว 

ประกอบด้วยหลกัปฏิบตั ิ6 ข้อ ได้แก่ ความสมัพนัธ์กบักฎหมายภายในประเทศ สิทธิมนษุยชน มาตรฐานแรงงาน สุขภาพและความ

ปลอดภยั สิ่งแวดล้อม และข้อห้ามในการปฏิบตัิทางธุรกิจ ซึง่ในปี 2557 บริษัทได้ลงนามกับผู้ จดัหาสินค้าและ/หรือบริการไปแล้ว
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ทัง้สิน้ 1,043 ราย และเพ่ือให้มั่นใจได้ว่าผู้ จดัหาสินค้าและ/หรือบริการปฏิบตัิตามข้อตกลงของบริษัท บริษัทจึงมีนโยบายเข้าไป

ตรวจสอบสถานท่ีปฏิบตังิานของผู้จดัหาสินค้าและ/หรือบริการ ซึง่ในปี 2557 บริษัทได้ตรวจสอบไปแล้วทัง้สิน้ 230 ราย 

นอกจากนี ้บริษัทยงัจดัให้มีการจดัอบรมเร่ือง หลกัปฏิบตัิทางธุรกิจและความปลอดภยัในการทํางาน ให้กบัผู้จดัหาสินค้าและ/หรือ

บริการ ด้วยโปรแกรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง (HSSE Virtual Learning Program) ณ อาคารสํานกังานใหญ่ เพ่ือเพิ่มความสามารถใน

การดแูลจดัหาสินค้า และ/หรือ บริการให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทอย่างตอ่เน่ือง โดยในปี 2557 นี ้มีพนกังานของผู้จดัหาสินค้า

และ/หรือบริการเข้าร่วมการอบรมทัง้สิน้จํานวน 434 คน โดยบริษัทมีแผนจะอบรมต่อในปี 2558 เพ่ือให้ครบทกุประเภทธุรกิจของผู้

จดัหาสินค้าและ/หรือบริการท่ีทํางานร่วมกบับริษัท พร้อมทัง้มีการปรับปรุงและพฒันาระบบควบคมุต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดผลดีท่ีสุดอีก

ด้วย 

ความปลอดภัย สุขภาพอนามัย และสภาพแวดล้อมขององค์กร 

บริษัทมีหน่วยงาน HSSE (Health, Safety, Security and Environment) ซึง่เป็นหน่วยงานท่ีทําหน้าท่ีดแูลเก่ียวกบัสุขภาพ ความ

ปลอดภยั สวสัดภิาพ และสิ่งแวดล้อมในการทํางานของพนกังานและระบบตา่ง ๆ ของบริษัทตามมาตรฐานสากล ช่วยให้การทํางาน

ปลอดภยั สบายใจได้ว่าห่างไกลจากอุบตัิเหตแุละโรคภยัจากการทํางาน โดยในปี 2557 มีอตัราความถ่ีในการเกิดอุบตัิเหตถุึงขัน้

หยุดงาน (Loss-Time Injury Frequency Rate) เพียง 0.1 เม่ือเทียบกบั 1.13 ล้านชัว่โมงทํางาน และเพ่ือให้พนกังานทกุคนได้รับ

มาตรฐานความปลอดภัยและมีจิตสํานึกในการทํางานอย่างห่างไกลโรค บริษัทยังได้จดัทําระบบการจดัการด้านสิ่งแวดล้อมและ

ความปลอดภยั ISO 14001 & OHSAS 18001 ซึง่มีแผนท่ีจะรับการรับรองระบบมาตรฐานสากลในปี 2558 และได้มีการจดัอบรม

ด้านความปลอดภยัและสภาพแวดล้อมในการทํางาน (HSSE Workshop) รวมถึงการส่งเสริมวฒันธรรมด้านความปลอดภยัและ

สภาพแวดล้อมในการทํางานขององค์กรผ่านโปรแกรมการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (HSSE Virtual Learning 

Program) ให้แก่พนกังานทกุคน 

นอกจากนี ้ยงัมีการแตง่ตัง้คณะกรรมการความปลอดภยัและสภาพแวดล้อมในการทํางาน ซึง่ประกอบไปด้วยตวัแทนของพนกังาน

และผู้บริหาร ทํางานร่วมกันในการรายงาน เสนอแนวทางการแก้ไข ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทํางานให้ปลอดภัย รวมถึง

ส่งเสริมและสนบัสนนุกิจกรรมด้านความปลอดภยัตา่ง ๆ โดยมีการประชมุร่วมกนัเป็นประจําทกุเดือน 

บริษัทมิได้เพียงวางแผนและปฏิบตัิงานเพ่ือเสริมสร้างความปลอดภยัและสภาพแวดล้อมในการทํางานเท่านัน้ แต่ยงัมีการติดตาม

ผลและตรวจวดัผลอยู่เสมอ โดยในปี 2557 มีการตรวจวดัและประเมินสภาพแวดล้อมในการทํางานประจําปีไปแล้ว เช่น แสงสว่าง 

เสียง คณุภาพอากาศในอาคารสํานกังานใหญ่และศนูย์บริการลกูค้าทางโทรศพัท์ (Call Center) สาขาตา่ง ๆ เพราะเช่ือว่าจะทําให้มี

ความปลอดภัยตลอดเวลา และสามารถเฝ้าระวงัก่อนจะเกิดอนัตรายต่อสุขภาพของพนกังานได้อย่างทนัท่วงที และหากพบว่าผล

การตรวจประเมินมีเกณฑ์เกินมาตรฐานความปลอดภยัในการทํางานตามท่ีกฎหมายกําหนดและเส่ียงต่อการกระทบต่อสุขภาพของ

พนกังาน บริษัทจะจดัให้มีมาตรการควบคมุและป้องกนัอนัตราย รวมถงึเฝ้าระวงัอนัตรายและโรคท่ีอาจเกิดจากการทํางานทนัที 

10.8 ดาํเนินธุรกิจไปพร้อมกับรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

บริษัทมีนโยบายด้านกิจกรรมเพ่ือสังคม (Corporate Responsibility) ท่ีใช้เป็นแนวทางหลักในการทํากิจกรรมเพ่ือสังคมแบบ

เฉพาะตวัของเรา เพ่ือให้เป้าหมายหลกัในการดําเนินธุรกิจขององค์กรและสงัคมเดนิไปด้วยกนัอย่างยัง่ยืนได้ตามท่ีมุ่งหวงั 

- Enable  นําเทคโนโลยีส่ือสารท่ีบริษัทมีมาปรับใช้เพ่ือพฒันาคณุภาพชีวติของคนกลุ่มต่าง ๆ ในสงัคมอย่างตอ่เน่ือง 

- Safe  ส่งเสริมความปลอดภยัทกุด้าน ทัง้การบริการด้านการส่ือสารโทรคมนาคม และความปลอดภยัในชีวิตของทกุคนท่ีเรารัก 

ไม่วา่จะเป็นลกูค้า พนกังาน ชมุชน และสงัคม 

- Climate and Environment  ดําเนินธุรกิจด้วยความหว่งใยและใส่ใจตอ่สิ่งแวดล้อมอยู่เสมอ 

- Human Rights and Privacy  ดําเนินธุรกิจด้วยความเคารพตอ่สิทธิมนษุยชนและความเป็นส่วนตวัของลกูค้า  

ในปี 2557 ท่ีผ่านมา บริษัทได้ดําเนินโครงการการมีส่วนร่วมของพนกังาน (Employee Engagement) อย่างต่อเน่ือง จากแนวคิด

ภายใต้โครงการ “100,000 ชัว่โมง ร่วมกนัทําดี” ซึง่เน้นให้พนกังานทัง้องค์กรประมาณ 5,000 คน ได้ทํากิจกรรมเพ่ือประโยชน์ต่อ

สงัคมหลากหลายรูปแบบ โดยมีผู้บริหาร และกรรมการบริษัททกุท่านให้การสนบัสนนุอย่างเต็มท่ี เช่น อนญุาตให้พนกังานมีวนัลา
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พิเศษเพิ่มเตมินอกเหนือจากวนัลาตามปกติ 1 วนัคร่ึง หรือ 12 ชัว่โมง เพ่ือส่งเสริมให้พนกังานของเราออกไปทํากิจกรรมอาสา และ

เม่ือเกิดภัยพิบตัิ ขึน้เม่ือไหร่เราก็ไม่รอช้าท่ีจะย่ืนมือเข้าช่วยเหลืออยู่เสมอ เช่น จดัให้มีกิจกรรมบรรเทาทกุข์ต่าง ๆ ส่งพนกังานใน

พืน้ท่ีเข้าไปช่วยเหลือด้วยแรงกายแรงใจอย่างเร่งดว่น ทนัเวลา ทัง้หมดนีจ้ะเกิดขึน้ไม่ได้เลยหากบริษัทมิได้มีแนวคิดท่ีจะเป็นส่วนร่วม

ในการพัฒนาประเทศ โดยยึดถือการดําเนินรอยตามแนวทางพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัฯ 

เพ่ือให้เกิดการพฒันาท่ียัง่ยืน 

ด้วยความเช่ือมัน่ในแนวคดิวา่ อนาคตของเยาวชนคืออนาคตของชาต ิทําให้บริษัทมีกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดทัง้ปี 2557 ท่ีผ่านมาและ

วางแผนจะทําเพ่ือสงัคมอย่างตอ่เน่ือง ดงันี ้

Enable นําเทคโนโลยีส่ือสารท่ีเรามีมาปรับใช้เพ่ือพัฒนาสังคมไทยอย่างย่ังยืน 

บริการ *1515 ครอบครัวผูกพนั 

นบัตัง้แต่เม่ือเดือนสิงหาคม 2556 บริษัทได้เปิดตวับริการ “*1515 ครอบครัวผูกพนั” จนถึงปัจจุบนั เป็นเวลากว่า 1 ปี ท่ีพนัธมิตร

อย่างกลุ่มเทเลนอร์ องค์การยนิูเซฟประเทศไทย และกรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข ได้ร่วมมือกนัในการนําความเช่ียวชาญของ

แต่ละองค์กรมาพฒันาบริการด้านสุขภาพของแม่และเด็ก เพ่ือมุ่งหวงัในการมอบ “ก้าวแรก” ท่ีดีท่ีสุดให้เด็กไทยได้เติบโตอย่างมี

คณุภาพทัง้ร่างกายและจิตใจ เกิดเป็น “*1515 ครอบครัวผูกพนั” พร้อมให้ข้อมลูและคําแนะนําท่ีเป็นประโยชน์ในการดแูลมารดา

ตลอดระยะเวลา 9 เดือนท่ีตัง้ครรภ์ ตลอดจนการเลีย้งดบูุตรตัง้แต่หลงัคลอดจนครบ 2 ปี โดยการให้ข้อมลูข่าวสารด้านสุขภาพผ่าน

ระบบ SMS ฟรีแก่ผู้ ท่ีสมคัรโครงการไว้ทัง้ผู้ ใช้บริการบริษัทและเครือข่ายอ่ืน จากโครงการนีทํ้าให้ความรู้เก่ียวกบัแม่และเด็กในไทยไร้

พรมแดน เพราะครอบคลมุทกุพืน้ท่ีไม่ว่าจะห่างไกลแค่ไหนก็มีความรู้ในการดแูลก้าวแรกของสงัคมให้ดีได้เท่าเทียมกนั เพ่ืออนาคต

ของประเทศท่ียัง่ยืน 

ระบบ Call Center ของโรงพยาบาลเด็ก 

บริษัทให้ความสําคญักบัเดก็ท่ีเป็นก้าวแรกของสงัคมอยู่เสมอ ทําให้มีโครงการเก่ียวกบัแม่และเด็กอย่างต่อเน่ือง สําหรับโครงการนี ้

เกิดจากการท่ีบริษัทเล็งเหน็ความสําคญัของการให้บริการคําปรึกษาด้านสุขภาพเด็ก โดยเฉพาะอย่างย่ิงในเวลาฉุกเฉิน จึงได้จบัมือ

กบัโรงพยาบาลเดก็หรือสถาบนัสขุภาพเดก็แหง่ชาตมิหาราชินี ซึง่เป็นโรงพยาบาลแห่งเดียวในประเทศไทยท่ีให้บริการคําปรึกษาฟรี

ด้านสขุภาพแก่แม่และเด็กให้บุคคลทัว่ไป ร่วมกนัพฒันาระบบ Call Center ของโรงพยาบาล เพ่ือทําให้การบริการมีมาตรฐานและ

ประสิทธิภาพมากขึน้ และยงัสามารถลดปริมาณผู้ ป่วยท่ีต้องเดนิทางมายงัโรงพยาบาลในกรณีท่ีเจ็บป่วยเพียงเล็กน้อยได้อีกด้วย ซึง่

แล้วเสร็จและสามารถเปิดให้บริการอย่างเต็มประสิทธิภาพตัง้แต่เดือนกุมภาพนัธ์ 2557 จะเห็นได้ว่าการพฒันาปรับปรุงระบบ Call 

Center ของโรงพยาบาลเดก็เป็นการนําเอากลยทุธ์ Internet for All มาสร้างประโยชน์แก่สงัคมอย่างเป็นรูปธรรม โดยการมุ่งเน้นการ

ใช้เทคโนโลยีเพ่ือสร้างโอกาสให้คนไทยทัว่ประเทศเข้าถงึแหล่งข้อมลูความรู้ และบริการสาธารณะในด้านต่าง ๆ อย่างเท่าเทียมกนั 

เพราะจากการท่ีเราอยู่ในธุรกิจบริการและมีประสบการณ์ในการดแูลลกูค้ากวา่ 27 ล้านราย จงึมุ่งมัน่ท่ีจะนําบริการระดบัเวิลด์คลาส

ของ dtac Call Center มาร่วมพฒันาและปรับปรุงระบบ Call Center ของโรงพยาบาลเด็กให้ทนัสมยั สามารถรองรับสายท่ีโทรเข้า

มาเป็นจํานวนมากในแตล่ะวนัได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี ้บริษัทยงัออกแบบระบบท่ีพร้อมสําหรับการขยายบริการในอนาคต 

ทัง้ระบบ IVR (Interactive Voice Response) ระบบบนัทกึเสียงสนทนา (Voice Logger) IP Gateway และตู้สาขาโทรศพัท์ PABX 

(Private Automatic Branch Exchange) รวมถึงการจดัอบรมและให้คําปรึกษาด้านเทคนิคแก่เจ้าหน้าท่ีของโรงพยาบาล โดย

ผู้ เช่ียวชาญจาก dtac Call Center 

โดยโครงการพฒันาระบบ Call Center ของโรงพยาบาลเดก็ท่ีผู้ ต้องการใช้บริการสามารถตดิต่อโดยการโทรในหมายเลข 1415 แล้ว

นัน้ ระบบ Call Center ของโรงพยาบาลเด็กก็ยงัเช่ือมต่อกบั “*1515 ครอบครัวผูกพนั” ของบริษัทท่ีร่วมมือกบักรมอนามยั และ

องค์การยูนิเซฟประเทศไทย โดยนอกจากจะส่ง SMS ให้ผู้ ต้องการข้อรับข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์เก่ียวกบัแม่และเด็กแล้ว ยงัสามารถ

เลือกกดหมายเลข 0 เพ่ือติดต่อ Call Center ของโรงพยาบาลเด็กได้ด้วย นบัว่าเป็นการส่งเสริมและพฒันาระบบการบริการดแูล

รักษาสขุภาพเดก็อย่างครบวงจร เพ่ือมอบพฒันาการท่ีดีท่ีสดุให้กบัเดก็ไทย ซึง่จะเป็นพลงัท่ีสําคญัของประเทศตอ่ไปในอนาคต 
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โครงการ “อินเทอร์เน็ตเพือ่เด็กไทย Internet for All” 

การศกึษาของเยาวชนไทยเป็นรากฐานท่ียัง่ยืนของสงัคมเช่นกนั บริษัทเช่ือมัน่ว่าความเท่าเทียมกนัในการศกึษาของเด็กทกุพืน้ท่ีทัว่

ประเทศจะเกิดขึน้ได้ ส่วนหนึ่งมาจากการได้รับรู้ข้อมลูข่าวสารและโอกาสต่างๆ อย่างเท่าเทียมกนั และเพ่ือให้เด็กได้พฒันาตนเอง 

โครงการ “1 ล้านชัว่โมงเพ่ือเด็กไทย Internet For All” จึงเกิดขึน้และทําอย่างต่อเน่ืองมาตัง้แต่ปี 2556 จนถึงปัจจุบนั โดยมี

วตัถปุระสงค์หลกัเพ่ือให้เดก็และคนไทยทกุคนในทกุพืน้ท่ีสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ ด้วยความครอบคลุมของสญัญาณคณุภาพ 

dtac 3G ซึง่เป็นโครงข่ายอจัฉริยะของบริษัท พร้อมกนันัน้ ยงัได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากสํานกังานคณะกรรมการการศกึษา

ขัน้พืน้ฐานในการจดัส่งรายช่ือโรงเรียนท่ีมีความต้องการใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือการศกึษาจากทัว่ประเทศ และเปิดโอกาสให้ทีมพนกังาน

จิตอาสาของบริษัทออกไปตดิตัง้ระบบอินเทอร์เน็ตและปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ให้แก่โรงเรียนท่ีร่วมโครงการอีกด้วย 

โครงการ “สร้างภูมิคุม้กนัในการใชอิ้นเทอร์เน็ตใหก้บัเยาวชนไทย” 

จากผลการสํารวจในปี 2557 พบวา่ปีนีมี้เดก็กวา่ 500 ล้านคนในเอเชียเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเป็นครัง้แรกในชีวิต ซึง่เป็นเร่ืองท่ีน่าแปลก

มาก เพราะต่างทราบกนัดีว่าอินเทอร์เน็ตเป็นสิ่งสําคญัอย่างหนึ่งในการช่วยเปิดรับความรู้ท่ีเป็นประโยชน์และเช่ือมต่อโลกกว้างได้ 

แตถ่งึกระนัน่ ยงัมีผลเสียในแง่ของการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างไม่ถกูต้องทําให้เส่ียงตอ่การถูกโจรกรรมออนไลน์ หลอกลวง และข่มขู่ ซึง่

บริษัทเองไม่ได้น่ิงนอนใจกบัปัญหาเหล่านี ้บริษัทและกลุ่มเทเลนอร์จงึจดัตัง้โครงการ “Safe Internet” ขึน้ เพ่ือร่วมสร้างภูมิคุ้มกนัให้

เดก็และเยาวชนไทยในการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภยั และเตรียมพร้อมเยาวชนให้เป็นพลเมืองในยุคดิจิตอล (Digital Citizens) 

ท่ีดี โดยเฉพาะในปัจจุบนัท่ีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตทําได้ง่ายมาก ผ่านสมาร์ทโฟน เพ่ือให้เยาวชนใช้งานอินเทอร์เน็ตได้อย่างถูกต้อง

และปลอดภยั จึงได้มีการให้ความรู้ ความเข้าใจในการใช้งานอินเทอร์เน็ตให้แก่เยาวชน พร้อมสอนและเพิ่มศกัยภาพให้แก่ครูแกน

นําและนักเรียนให้สามารถใช้เทคโนโลยีในการเข้าถึงข้อมูลและแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ มาพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ความคิด

สร้างสรรค์ การแก้ไขปัญหาในชีวิตประจําวนั และเท่าทนัการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ เตรียมพร้อมแข่งขันกับนานาประเทศ โดยการ

คดัเลือกโรงเรียนและครูผู้ เข้าร่วมการอบรมสอนเร่ืองการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภยัและสร้างสรรค์ร่วมกับหน่วยงานภาคี เพ่ือ

ความรู้และความเทา่เทียมทกุคน ทกุพืน้ท่ีอย่างยัง่ยืน 

โครงการ *1677 ทางด่วนข้อมูลเกษตรและแอพพลิเคชัน่ “FARMER INFO” 

จากแนวคิด Internet for All ของบริษัททําให้เกิดแอพพลิเคชัน่ “FARMER INFO” ขึน้ ด้วยความต้องการให้คนไทยได้ใช้ประโยชน์

จากเทคโนโลยีการส่ือสารท่ีก้าวหน้าและมีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกัน ไม่เว้นแม้กระทัง่เกษตรกร บริการนีต้่อยอดมาจาก SMS 

*1677 ซึง่เป็นช่องทางการให้บริการข้อมลูข่าวสารการเกษตร โดยปัจจบุนัมีสมาชิกกว่า 200,000 ราย นอกจากการส่งข้อมลูข่าวสาร

ผ่านทางระบบ SMS แล้ว ยงัมีเจ้าหน้าท่ีให้คําปรึกษาในเร่ืองการผลิต การจดักิจกรรมอบรม และรับรองมาตรฐานผลิตภณัฑ์ รวมถึง

มีการจดัประกวดเครือข่ายเกษตรกรสํานกึรักบ้านเกิด เพ่ือส่งเสริมให้เกษตรกรไทยสามารถลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และสามารถผลิต

สินค้าเกษตรท่ีปลอดภยัตอ่ผู้บริโภคได้ 

สําหรับแอพพลิเคชัน่ FARMER INFO นัน้ เป็นการนําเอาเทคโนโลยีด้านการส่ือสารท่ีแข็งแกร่งของบริษัท มาผนวกกบัองค์ความรู้ท่ี

เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรจาก “มลูนิธิร่วมด้วยช่วยกนัสํานึกรักบ้านเกิด” และการส่ือสารจาก “สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกนั” ซึง่เป็น

พนัธมิตรอย่างยาวนานของบริษัท ร่วมสร้างแหล่งแลกเปล่ียนความรู้ และการรับข้อมลูข่าวสารด้านการเกษตรท่ีดีท่ีสุด พร้อมเป็น

คลังความรู้จากการรวบรวมข้อมูลของเครือข่ายเกษตรกรระดับภูมิปัญญาจากทั่วประเทศ ซึ่งมาจากการทําวิจัย สํารวจ และ

ประมวลผลข้อมูลตามท่ีเกษตรกรต้องการอย่างแท้จริง เพ่ือให้ลูกค้าบริษัททุกคนสามารถดาวน์โหลดและใช้งานได้ฟรี และด้วย

เทคโนโลยี dtac 3G ของบริษัท ย่ิงทําให้แอพพลิเคชัน่นีต้อบสนองความต้องการของเกษตรกรได้อีกหลายด้าน เช่น เพิ่มโอกาสให้

เกษตรกรสามารถตรวจสอบและเปรียบเทียบราคาสินค้าได้ทกุวนัจากแหล่งรับซือ้ทัว่ประเทศก่อนนําไปขาย เพ่ือให้ได้ราคาท่ีเป็น

ธรรม ถือเป็นการปกป้องและอุ้มชเูกษตรกรท่ีเป็นอาชีพเก่าแก่และกระดกูสนัหลงัของชาตมิาอย่างยาวนานอีกทางหนึง่ด้วย 

โดยในปี 2557 ได้กําหนดเกณฑ์ในการสรรหา Smart Farmer ท่ีมีความคิดสร้างสรรค์ในเชิงธุรกิจและการตลาด และมีการวางแผน

รองรับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือทําให้ FARMER INFO เป็นแอพพลิเคชัน่ท่ีเช่ือมระหว่างผู้ผลิต ตลาด และผู้บริโภคทัง้ในและ

ต่างประเทศให้ได้ซือ้ขายสินค้ากันได้ เพ่ือลดต้นทนุ และผลประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของทกุฝ่าย ทัง้ยงัสนบัสนนุการพฒันาให้สินค้าเข้าสู่

กระบวนการผลิตท่ีเป็นมาตรฐานสากล และเน้นผลิตภณัฑ์อินทรีย์ (Organic) เพ่ือเพิ่มความสามารถในการแข่งขนัให้แก่เกษตรกร
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ของไทยในระดบันานาประเทศ พร้อมสร้างมลูคา่เพิ่มให้แก่เกษตรกร ซึง่ส่งผลตอ่ผลิตภณัฑ์มวลรวมประชาชาติ (GNP) ในระยะยาว 

สอดคล้องกบันโยบายการพฒันาสงัคมไปสู่ความยัง่ยืน 

สําหรับในปี 2558 นัน้ บริษัทจะมุ่งเน้นการสนบัสนนุนโยบายเศรษฐกิจดจิิตอลของรัฐบาล ท่ีจะเป็นเคร่ืองมือสําคญัในการเสริมสร้าง

เศรษฐกิจของประเทศให้มีเสถียรภาพและยัง่ยืน สามารถแข่งขนักบันานาประเทศทัว่โลกได้ โดยบริษัทจะส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี

สมัยใหม่เป็นพืน้ฐาน โดยเฉพาะอย่างย่ิงในภาคเกษตรกรรม เพ่ือสร้างรูปแบบในการดําเนินธุรกิจใหม่ ๆ ให้มีการผลิตและการ

ค้าขายสินค้าในระบบดจิิตอลและนํานวตักรรมมาใช้ในการพฒันาผลิตภณัฑ์ให้ยัง่ยืนตอ่ไป 

Safe: ส่งเสริมความปลอดภัยทุกด้านให้แก่ทุกคนท่ีเรารัก 

แอพพลิเคชัน่ร่วมดว้ยช่วยกนั “m-Rescue by dtac” 

จากความต้องการเสริมสร้างความปลอดภยัให้สงัคมของบริษัท และประสบการณ์ในการเป็นส่ือกลางในการช่วยเหลือประชาชนใน

กรุงเทพฯ และปริมณฑลมากว่า 16 ปี ของสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกนั ทําให้เกิดแอพพลิเคชัน่ “m-Rescue by dtac” ขึน้ เพ่ือเป็น

ช่องทางให้ลูกค้าของบริษัทท่ีอาศยัอยู่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ได้ขอความช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน และเป็นเครือข่ายในการ

รายงานสภาพจราจรและแจ้งเหตกุารณ์ตา่ง ๆ ให้เพ่ือนในสงัคมได้รับทราบ ส่งเสริมคา่นิยมให้คนในสงัคมไทยมีนํา้ใจเอือ้เฟือ้เผ่ือแผ่ 

รู้จกัช่วยเหลือซึง่กนัและกนั  

ลูกค้าท่ีใช้สมาร์ทโฟนของบริษัทซึง่มีแอพพลิเคชัน่ สามารถแจ้งให้ศนูย์รับเร่ือง 1677 ทราบได้โดยการกดเพียงปุ่ มเดียว และศนูย์ฯ 

จะประสานงานกบัหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข้องเข้าตรวจสอบ หรือประสานกบัหน่วยกู้ ชีพ กู้ภยั อาสาสมคัรทัว่กรุงเทพฯ เข้าให้ความ

ช่วยเหลือและระงับเหตไุด้ทนัที และภายในปี 2557 ท่ีผ่านมา บริษัทได้ประชาสัมพนัธ์แอพพลิเคชัน่ในหลากหลายช่องทาง เช่น 

ประชาสัมพันธ์ผ่านกิจกรรมนิสิตนักศึกษาผ่านกระบวนการ “เรียนรู้โดยการลงมือทํา” โดยการให้นิสิตนักศึกษาส่งแผนการ

ประชาสัมพันธ์เข้าประกวดแข่งขนักนั การออกบูธกิจกรรมเพ่ือประชาสัมพันธ์ให้กับกลุ่มพนกังานออฟฟิศ นอกจากนี ้ยงัมีการจัด

อบรมอาสาสมัครท่ีเป็นเครือข่ายของร่วมด้วยช่วยกนั ใน 3 จงัหวดั คือกรุงเพทฯ ชลบุรี และกระบ่ี โดยปัจจุบนัมียอดดาวน์โหลด

แอพพลิเคชัน่อยู่ท่ี 200,000 ดาวน์โหลด และจะส่งเสริมให้มีเพิ่มมากขึน้ เพ่ือสรรค์สร้างสงัคมแห่งความปลอดภยั เอือ้เฟือ้แผ่ซึง่กนั

และกนัอย่างยัง่ยืน 

Climate and Environment: สิ่งแวดล้อมดีชีวีย่ังยืน 

โครงการ Green Project 

สิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งท่ีอยู่รอบตวัเราทกุคน และเป็นสิ่งท่ีทําให้เรามีชิวิตอยู่บนโลกใบนีไ้ด้อย่างเป็นสขุ ยืนนานไปนานสู่รุ่นลูกรุ่นหลาน 

เพราะฉะนัน้การดแูลเอาใจใส่สิ่งแวดล้อม ลดใช้พลงังานเทา่ท่ีจะทําได้จงึเปรียบเสมือนการเติมชีวิตของเราทกุคนให้ยัง่ยืน โครงการ 

“Green Project” จงึเกิดขึน้ ซึง่เป็นโครงการท่ีทํากนัภายในองค์กรของบริษัท เพ่ือรณรงค์และสร้างความตระหนกัเก่ียวกบัการลดใช้

พลงังาน นํา้ ไฟ กระดาษ และเหน็คณุคา่ของทรัพยากรรอบตวั ให้พนกังานของบริษัทปรับเปล่ียนพฤตกิรรมและสร้างความตระหนกั

ในการดําเนินชีวติอย่างเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม โดยมีกิจกรรมตา่ง ๆ เช่น การส่งเสริมการใช้ไฟฟ้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงการ

ปรับปรุง เปล่ียนแปลงระบบอุปกรณ์ไฟฟ้าของดีแทคเฮ้าส์ เพ่ือลดการใช้ไฟฟ้าท่ีไม่จําเป็น การลดปริมาณการใช้กระดาษ (Go 

Digital) การใช้นํา้อย่างรู้คณุค่า โดยการใช้แคมเปญ “Green Little Heroes Campaign” เพ่ือสร้างความตระหนกัรู้ของการลดใช้

พลังงานไฟฟ้าและกระดาษด้วยการประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือต่าง ๆ ภายในองค์กร รวมถึงการสร้างความตระหนักในการลดใช้

พลาสติกผ่านแคมเปญ “Green Market” ด้วยการชกัชวนให้พนกังานเปล่ียนพฤติกรรมในการใช้พลาสติก เช่น การนําถุงผ้ามาซือ้

ของในงานจะได้รับสิทธิพิเศษ เป็นต้น 

จากการวดัผลประเมินผลในปี 2557 ท่ีผ่านมาพบวา่ โครงการดงักล่าวได้ลดปริมาณของการปล่อยก๊าซคาร์ไดออกไซด์ถึง 594.5 ตนั 

นอกจากนี ้ยงัพบว่าพนกังานของบริษัทสามารถเปล่ียนแปลงพฤติกรรมและตระหนกัถึงคณุค่าของพลงังานและลดการใช้ปริมาณ

พลาสตกิได้อย่างเป็นรูปธรรมอีกด้วย 
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โครงการแบตเตอร่ีมีพิษ คิดก่อนท้ิง (Mobile Battery for Life) 

เน่ืองจากอัตราการใช้งานโทรศพัท์เคล่ือนท่ีมีปริมาณเพิ่มสูงมาก บริษัทซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ ให้บริการด้านเทคโนโลยีการส่ือสารและ

เครือข่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ีจึงได้ตระหนักถึงภัยจากการทิง้แบตเตอร่ี และอุปกรณ์โทรศพัท์เคล่ือนท่ีท่ีเส่ือมสภาพอย่างไม่ถูกวิธี 

เน่ืองจากแบตเตอร่ีและอุปกรณ์โทรศพัท์เคล่ือนท่ีท่ีเส่ือมสภาพมีส่วนประกอบทัง้ท่ีมีอนัตราย เช่น ตะกัว่ แคดเม่ียม ปรอท ซึง่หาก

ได้รับการจดัการท่ีไม่เหมาะสมอาจก่อให้เกิดการร่ัวไหลของสารอนัตรายสู่สิ่งแวดล้อม เกิดอนัตรายตอ่สขุภาพและระบบนิเวศน์ได้ทัง้

ในระยะสัน้และระยะยาว ในขณะเดียวกนั ยงัมีส่วนประกอบท่ีสามารถนําไปแยกสกดัเพ่ือนํากลบัมาใช้ใหม่ได้ เช่น ทองแดง ทองคํา 

เป็นต้น บริษัทจึงดําเนินโครงการ “แบตเตอร่ีมีพิษ คิดก่อนทิง้ (Mobile Battery for Life)” มาอย่างต่อเน่ืองตัง้แต่ปี 2545 จนถึง

ปัจจบุนั 

บริษัทร่วมมือกบับริษัทเทสแอมม์ (TES-AMM (Singapore) Pte Ltd) ซึง่ทําธุรกิจด้านการกําจดัและรีไซเคิลเคร่ืองใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ และเป็นบริษัทแรกในเอเชียท่ีได้รับการรับรองมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมในการกําจดัและแปรสภาพขยะ นํา

แบตเตอร่ีและอุปกรณ์โทรศพัท์เคล่ือนท่ีเส่ือมสภาพท่ีประชาชนทัว่ไปนํามาทิง้ในจุดต่าง ๆ ของบริษัท เช่น สํานกังานบริการลูกค้า

บริษัท ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น นํามาคดัแยกส่วนท่ีสามารถนํากลบัมาใช้ใหม่ได้ออกจากส่วนท่ีต้องกําจดั ก่อนจะนําไปรีไซเคิลและ

กําจดัอย่างถกูวธีิและปลอดภยัตามมาตรฐานสากลตอ่ไป โดยส่วนประกอบท่ีสามารถนํากลบัมาใช้ใหม่ได้นัน้ บริษัทเทสแอมม์ได้นํา

รายได้ส่วนนีไ้ปบริจาคและ/หรือใช้จดักิจกรรมเพ่ือการกศุล ส่งเสริมให้สงัคมยัง่ยืนตอ่ไป 

ในปี 2557 ท่ีผ่านมา บริษัทและผู้ เข้าร่วม (Partner) ในโครงการยงัร่วมมือกนัอย่างตอ่เน่ืองในการเพ่ิมพืน้ท่ีจดัวางกล่องรับบริจาคให้

ครอบคลมุมากขึน้ เพ่ืออํานวยความสะดวกให้กบัทกุคนท่ีสนใจและรองรับการเพิ่มขึน้ของขยะอิเล็กทรอนิกส์ เช่น เจมาร์ท บิ๊กซี เทส

โก้โลตสั สาขาตา่ง ๆ นอกจากจะช่วยเพิม่โอกาสในการกําจดัขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกวิธีแล้ว ยงัช่วยปลูกจิตสํานึกให้กบัคนท่ีเห็น

กล่องรับบริจาคได้ตระหนกัถงึโทษและการใช้โทรศพัท์เคล่ือนท่ีและอปุกรณ์อย่างถกูต้อง เหมาะสมกบัสิ่งแวดล้อมอีกด้วย 

โครงการเพ่ือสังคมอ่ืนๆ เพราะเราพร้อมทาํเพ่ือให้สังคมย่ังยืนอย่างต่อเน่ือง 

โครงการ 100,000 ชัว่โมง ร่วมกนัทําดี 

ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา บริษัทเราได้เน้นการสร้างรากฐานอนัมัน่คงของสงัคม ควบคู่ไปกบัการพฒันาคณุภาพชีวิตและศกัยภาพ

ของพนกังานและสงัคมอย่างครบถ้วน “โครงการ 100,000 ชัว่โมง ร่วมกนัทําดี” จึงเกิดขึน้และทํามาอย่างต่อเน่ืองยาวนาน เพ่ือให้

พนกังานได้ออกไปอาสาทําความดีให้กบัสงัคมและชุมชน สะสมชัว่โมงความดี โดยตัง้เป้าหมายท่ี 25 ชัว่โมงต่อคนต่อปี ซึง่เม่ือครบ 

1 ปี ทัง้องค์กรจะมีชัว่โมงความดีครบ 100,000 ชัว่โมง และเพ่ือเป็นการอํานวยความสะดวกให้พนกังานได้ทําความดีได้อย่างเต็มท่ี 

บริษัทจึงอุทิศวนัทํางานของพนกังานให้เป็น Volunteer Leave จํานวน 1 วนัคร่ึงต่อปี เพ่ือให้พนกังานหากิจกรรมทําความดีท่ีเลือก

ทําได้ตามความถนดัของตนเอง 

นอกจากนี ้หน่วยงาน Social Responsibility ของบริษัท ยงัได้จดัเตรียมสติ๊กเกอร์ให้กบัพนกังานท่ีสามารถสะสมชัว่โมงทําความดี

ได้ครบตามเป้าหมายได้ติดไว้ในบัตรพนักงาน เป็นการสร้างความภาคภูมิใจให้กับตนเอง ครอบครัว และยังแสดงออกถึงการ

วางรากฐานขององค์กรท่ีมีนโยบายพฒันาองค์กรควบคูไ่ปกบัสงัคมอย่างยัง่ยืนอีกด้วย 

โครงการ “กิจกรรมทําดีดว้ยใจ เพือ่ความสขุและรอยย้ิมของเด็กไทย” และ “Bright smiles & Happy Heart” 

โครงการ “ทําดีด้วยใจ เพ่ือความสขุและรอยยิม้ของเดก็ไทย” เป็นโครงการพฒันาคณุภาพชีวติของเด็กและเยาวชนไทยท่ีทํามาอย่าง

ตอ่เน่ือง เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัฯ และในปี 2557 นีไ้ด้มีการลงทนุพร้อมวางแผนการช่วยเหลือ

เดก็ท่ีป่วยเป็นโรคปากแหวง่เพดานโหวท่ี่ยากไร้เพิ่มเตมิ กบัโครงการ “Bright smiles & Happy Heart” โดยจบัมือมลูนิธิสร้างรอยยิม้ 

ประเทศไทย หรือ Operation Smile Thailand และอีก 16 องค์กร สนบัสนนุเงินทนุเป็นระยะเวลา 5 ปี ปีละ 1 ล้านบาท และจดัทํา

ฐานข้อมลูเก่ียวกบัโรคปากแหวง่เพดานโหวข่ึน้มาโดยเฉพาะ พร้อมทัง้มีแอพพลิเคชัน่และโปรแกรมต่าง ๆ ท่ีจะทําให้พ่อแม่และเด็ก

ท่ีป่วยสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและฝึกฝนการพูดได้อย่างสะดวกรวดเร็ว เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตท่ีดีให้แก่เยาวชนท่ีเป็นโรค

ปากแหวง่เพดานโหวซ่ึง่ต้องใช้ระยะเวลาในการรักษาอย่างตอ่เน่ือง โดยทางมลูนิธิสร้างรอยยิม้ ประเทศไทยได้มีการช่วยเหลือผู้ ป่วย

ไปแล้วทัง้สิน้ 8,000 คน 
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กิจกรรมบรรเทาทกุข์ผูป้ระสบภยั 

ภยัพิบตัเิป็นสิ่งท่ีไม่มีใครอยากให้เกิดขึน้ แต่เม่ือเกิดขึน้แล้วทกุคนในสงัคมต้องพร้อมท่ีจะช่วยเหล่ืออย่างเต็มท่ี ซึง่บริษัทเองไม่เคย

น่ิงเฉยและยงัมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือบรรเทาทกุข์ผู้ประสบภัยในหลากหลายรูปแบบมาอย่างต่อเน่ือง ทัง้การระดมทนุเพ่ือการ

ช่วยเหลือ การจัดสิ่งของ และจัดพนักงานท่ีอยู่ใกล้เคียงพืน้ท่ีประสบภัยเข้าช่วยบรรเทาทุกข์ นอกจากนี ้บริษัทยังผนึกกําลังกับ

หลากหลายหน่วยงานในการจดักิจกรรม การหารายได้สนบัสนุนองค์กรการกุศล ส่งเสริมจิตอาสาของพนกังาน และในปี 2557 นี ้

บริษัทได้เข้าช่วยเหลือและบรรเทาทกุข์ให้กบัประชาชนในหลายเหตกุารณ์ เช่น เหตกุารณ์เพลิงไหม้บริเวณชุมชนท่ีทิง้ขยะในจงัหวดั

พระนครศรีอยุธยา ได้มอบนํา้บรรจุขวดจํานวน 5,000 ขวดเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนและใช้เป็นนํา้อุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบภยั 

เหตกุารณ์แผ่นดินไหวครัง้ใหญ่ท่ีจังหวดัเชียงราย ได้เข้าไปช่วยโรงเรียนในบริเวณอําเภอพานให้สามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้อีกครัง้ 

และมอบอุปกรณ์การศึกษา รวมทัง้เงินช่วยเหลือจํานวน 6 โรงเรียน โรงเรียนละ 100,000 บาท เหตุการณ์อุทกภัยในภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือช่วงเดือนสิงหาคม ได้มอบถุงยังชีพให้ประชาชนท่ีได้รับความเดือดร้อนเป็นจํานวนเงินทัง้สิน้ 75,000 บาท 

เหตกุารณ์อุทกภยัในบริเวณภาคใต้ตอนล่างช่วงเดือนธันวาคม ได้มอบถุงยงัชีพให้ประชาชนท่ีได้รับความเดือดร้อนเป็นจํานวนเงิน 

220,000 บาท เป็นต้น และบริษัทจะยังคงดูแลและช่วยเหลือพ่ีน้องประชาชนไทย ควบคู่ไปกับการร่วมหาแนวทางในการพัฒนา

องค์กรและสงัคมไปสู่ความยัง่ยืน ภายใต้ความศรัทธาและเช่ือมัน่ในการทําดีเสมอมาและเสมอไป 
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11 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 

11.1 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 

ระบบการควบคมุภายในของบริษัทเป็นกระบวนการท่ีกํากบัดแูลโดยคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร เพ่ือให้มัน่ใจว่าบริษัทได้

บรรลวุตัถปุระสงค์ดงัตอ่ไปนี ้

- การดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

- การรับรองความน่าเช่ือถือของรายงานทางการเงิน และ 

- การปฏิบตัติามนโยบายการกํากบัดแูลกิจการของบริษัท กฎหมาย และกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 

กระบวนการดงักล่าวกําหนดขึน้เพ่ือช่วยให้บริษัทบรรลุเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ และช่วยลดความเส่ียงจากการเกิดเหตกุารณ์ท่ีไม่ได้

คาดหวงั โดยช่วยกําหนดทศิทาง ควบคมุดแูล และวดัผลการใช้ทรัพยากรของบริษัท รวมถงึการมีบทบาทท่ีสําคญัในการป้องกนัและ

ตรวจจบัการกระทําท่ีมิชอบ การดแูลรักษาทรัพย์สิน และการลดผลกระทบในทางลบท่ีอาจเกิดขึน้ 

ทัง้นี ้กระบวนการดังกล่าวสอดคล้องกับกรอบโครงสร้างการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลของ The Committee of 

Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) และตามแนวทางของ Sarbanes Oxley Act (SOX) โดย

บริษัทได้ดําเนินการตามแนวทางของ Sarbanes Oxley Act มาตัง้แตปี่ 2549 เพ่ือผนวกรวมการควบคมุภายในเก่ียวกบัรายงานทาง

การเงินเข้ากบัการดําเนินงานทางธุรกิจของบริษัท 

ระบบการควบคมุภายในของบริษัทประกอบไปด้วย 5 ส่วน โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

(1) การควบคมุภายในองค์กร 

บริษัทมีการจดัโครงสร้างองค์กรท่ีเอือ้อํานวยตอ่การบริหารงานของฝ่ายบริหารและการปฏิบตัิงานของพนกังานอย่างมีประสิทธิภาพ 

และมีการกําหนดเป้าหมายการดําเนินธุรกิจท่ีชดัเจนและเหมาะสม โดยคํานึงถึงความเป็นไปได้ของเป้าหมายท่ีกําหนด และจดัให้มี

การส่ือสารเป้าหมายดงักล่าวไปยงัพนกังานอย่างน้อยปีละหนึง่ครัง้ เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบตังิานของพนกังาน 

บริษัทมีหลกัในการปฏิบตั ิ “จริยธรรมองค์กร – ดีแทคธรรมาภิบาล” (Code of Conduct) ซึง่ครอบคลุมข้อกําหนดห้ามกรรมการ 

ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทปฏิบตัตินในลกัษณะท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัท แนวทางการปฏิบตัิต่อ

ผู้ มีส่วนได้เสียตา่ง ๆ ทัง้ภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงการปฏิบตัิต่อพนักงาน ลกูค้า คู่ค้า คู่แข่ง และหน่วยงานราชการ 

สิ่งแวดล้อม ทรัพย์สิน การควบคมุภายใน บญัชี การรายงานและการเปิดเผยข้อมลู และการดําเนินการเก่ียวกบัข้อมลูและการ

ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล พนักงานสามารถปรึกษาหรือแจ้งเหตุการณ์ฝ่าฝืนหลักในการปฏิบัติต่อหัวหน้าผู้ แทนพนักงาน 

(Compliance Manager) โดยตรง ทัง้นี ้ การกําหนดนโยบายและจดัให้มีหลกัในการปฏิบตัิดงักล่าวอยู่บนพืน้ฐานท่ีคํานึงถึงความ

เป็นธรรมตอ่ผู้ มีส่วนได้เสีย และเพ่ือประโยชน์ของบริษัทในระยะยาว 

บริษัทได้จดัตัง้หน่วยงานควบคมุภายใน (Internal Control Unit) เพ่ือกํากบัดแูลและส่งเสริมการควบคมุภายในในการจดัทํารายงาน

ทางการเงิน (Internal Control over Financial Reporting หรือ ICFR) และเพ่ือพฒันาและปรับใช้นโยบายและขัน้ตอนการกํากบั

ดแูลกิจการของบริษัท โดยหน่วยงานควบคุมภายในทําหน้าท่ีกํากบัดแูลและรายงานสถานะของการควบคมุภายในในการจดัทํา

รายงานทางการเงินตอ่ฝ่ายบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ําเสมอ ทัง้นี ้เพ่ือให้รายงานทางการ

เงินของบริษัทมีความถกูต้องและน่าเช่ือถือ  

นอกจากนี ้ บริษัทได้จัดให้มีหน่วยงานเพ่ือดูแลรับผิดชอบด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัย และ

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

ISO 14001 เป็นกรอบในการปฏิบตัิงาน ทัง้นี ้ บริษัทคํานึงถึงความรับผิดชอบของบริษัทตอ่ส่วนรวมในการรักษาสิ่งแวดล้อม 

โดยเฉพาะการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โดยบริษัทได้จดัทําแผนงานลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และมีการตรวจสอบ

อย่างตอ่เน่ือง 
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(2) การบริหารความเส่ียง 

บริษัทได้ยดึหลกัการบริหารความเส่ียงตามมาตรฐาน AS/NZS 4360:2004 Risk Management ซึง่เป็นหนึ่งในมาตรฐานการบริหาร

ความเส่ียงท่ีใช้กันอย่างแพร่หลายและเป็นท่ียอมรับตามมาตรฐานสากล ครอบคลุมตัง้แต่การบริหารความเส่ียงในระดบักลยุทธ์

จนถึงการบริหารความเส่ียงในระดบัปฏิบตัิการ ทัง้นี ้ผู้บริหารระดบัสูงของบริษัทมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการบริหารจดัการ

ความเส่ียงภายใต้ขอบเขตงานของตน เพ่ือให้แน่ใจวา่มีการดําเนินการจดัการความเส่ียงอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามแผนท่ี

กําหนดไว้และความเส่ียงดงักล่าวอยู่ในระดบัท่ียอมรับได้ 

การบริหารความเส่ียงของบริษัทเป็นการประเมินปัจจยัในอนาคตและเป็นกระบวนการท่ีต่อเน่ือง โดยบริษัทได้วางกรอบการทํางาน

ในเร่ืองการบริหารจดัการความเส่ียง รวมทัง้ได้ทบทวนและปรับปรุงกรอบการทํางานดงักล่าวอย่างสม่ําเสมอ ซึง่รวมไปถึงโครงสร้าง

ในการกํากบัดแูล นโยบาย กระบวนการ และคูมื่อในการบริหารด้วยเช่นกนั อนึ่ง การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) อย่าง

เป็นระบบเป็นส่วนท่ีสําคญัอย่างย่ิงของกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning Process) ของบริษัท โดยกระบวนการ

ประเมินความเส่ียงจะมีการระบุความเส่ียงท่ีสําคญั ประเมินความรุนแรงของความเส่ียงทัง้ในแง่ของความเป็นไปได้ท่ีจะเกิดความ

เส่ียงดงักล่าวและผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึน้ รวมไปถึงการกําหนดวิธีการเพ่ือลดความเส่ียงต่าง ๆ ด้วย นอกจากนี ้ บริษัทยงัได้

กําหนดกระบวนการติดตามระดบัความเส่ียง (Risk Monitoring) อย่างเป็นระบบ เพ่ือสงัเกตการณ์ความเปล่ียนแปลงของระดบั

ความเส่ียง ความคืบหน้าของวธีิการเพ่ือลดความเส่ียง และความเส่ียงสําคญัท่ีอาจเกิดขึน้อย่างสม่ําเสมอ 

ฝ่ายบริหารจะได้รับรายงานความเส่ียงท่ีสําคญัอย่างสม่ําเสมอ ผ่านกระบวนการการรายงานความเส่ียง (Risk Reporting) การ

รายงานความเส่ียงดงักล่าวจะช่วยให้ฝ่ายบริหารสามารถตดัสินใจบนพืน้ฐานของการรับทราบถึงความเส่ียงนัน้ ๆ และตระหนกัถึง

และเข้าใจความเส่ียงท่ีสําคัญอันอาจเป็นอุปสรรคต่อเป้าหมายทางกลยุทธ์ของบริษัท รวมทัง้สามารถเพิ่มโอกาสในการบรรลุ

เป้าหมายของบริษัทในระดบัความเส่ียงท่ียอมรับได้ โดยฝ่ายบริหารจะรายงานความเส่ียงท่ีสําคญัดงักล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท

ทกุไตรมาส 

(3) การควบคมุการปฏิบตังิานของฝ่ายบริหาร 

บริษัทมีการจดัทํานโยบายและระเบียบวิธีการปฏิบตัิงานสําหรับการบริหารจดัการในด้านต่าง ๆ รวมถึงการทําธุรกรรมด้านการเงิน 

การจดัซือ้จดัจ้าง และการบริหารทัว่ไป โดยบริษัทมีการกําหนดอํานาจหน้าท่ีและวงเงินอนมุตัิของฝ่ายบริหารแต่ละระดบัไว้อย่าง

ชดัเจนและเหมาะสมตามนโยบายการมอบอํานาจ (Policy on Delegation of Authority) ซึง่ได้รับการอนมุตัิจากคณะกรรมการ

บริษัท มีการแบง่แยกหน้าท่ีในการอนมุตัอิอกจากหน้าท่ีในการบนัทกึรายการบญัชีและข้อมลู และหน้าท่ีในการดแูลจดัเก็บทรัพย์สิน

ออกจากกนัเพ่ือเป็นการตรวจสอบซึง่กนัและกนั ทัง้นี ้ ในการทําธุรกรรมต่าง ๆ กบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ ท่ี

เก่ียวข้องกบับคุคลดงักล่าว บริษัทมีมาตรการท่ีรัดกมุในการตดิตามดแูลเพ่ือให้มัน่ใจวา่การทําธุรกรรมนัน้ ๆ ดําเนินการตามระเบียบ

วธีิการปฏิบตังิานและผ่านขัน้ตอนการอนมุตัิท่ีกําหนด เพ่ือป้องกนัมิให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ โดยคํานึงถึงผลประโยชน์

สงูสดุของบริษัทเป็นสําคญั 

(4) ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมลู 

บริษัทให้ความสําคญัต่อระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมลู เพ่ือให้การส่ือสารข้อมลูเป็นไปอย่างถูกต้องและเพียงพอต่อการ

ตดัสินใจของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้น และผู้ ท่ีเก่ียวข้อง โดยบริษัทได้ใช้นโยบายบญัชีตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรอง

ทัว่ไปและเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท มีการจัดเก็บบัญชีและเอกสารประกอบการบนัทึกบัญชีอย่างเหมาะสมและสามารถ

ตรวจสอบได้ มีการจดัทําหนงัสือเชิญประชมุพร้อมเอกสารประกอบการประชุม รวมทัง้รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและ

รายงานการประชุมผู้ ถือหุ้น เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและผู้ ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพ่ือพิจารณาก่อนการประชุมภายใน

ระยะเวลาท่ีเหมาะสมและตามท่ีกฎหมายกําหนด 

(5) ระบบการตดิตาม 

บริษัทมีกระบวนการท่ีชัดเจนในการติดตามระบบการควบคุมภายในและรายงานข้อผิดพลาดและจุดอ่อนในการควบคุมภายในท่ี

สําคญั พร้อมทัง้รายละเอียดในการดําเนินการแก้ไข ซึง่ฝ่ายบริหารจดัให้มีการติดตามอย่างต่อเน่ือง (Ongoing Monitoring) และทํา

การประเมินเป็นระยะ (Period Evaluation) เพ่ือให้มัน่ใจได้วา่บริษัทมีระบบการควบคมุภายในท่ีมัน่คงและท่ีใช้งานได้จริง 

ส่วนท่ี 2 การควบคมุภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง หน้า 121 



บริษัท โทเทิล่ แอ็คเซส็ คอมมนิูเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 

 

ทัง้นี ้ การตดิตามอย่างต่อเน่ือง (Ongoing Monitoring) รวมถึงการทบทวนผลการดําเนินงานและข้อมลูทางการเงินท่ีสําคญัเป็น

ประจํา การวเิคราะห์และการตดิตามรายงานการดําเนินงานท่ีอาจระบุความผิดปกติท่ีบง่บอกถึงความล้มเหลวในระบบการควบคมุ

ภายใน เป็นต้น นอกจากนี ้ ฝ่ายบริหารมีหน้าท่ีรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัททราบถึงกรณีท่ีมีหรือ

สงสยัว่ามีการฉ้อโกง การกระทําผิดกฎหมาย หรือการประพฤติผิดท่ีอาจส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อช่ือเสียงและสถานะทางการ

เงินของบริษัท 

การประเมินเป็นระยะ (Period Evaluation) รวมถึง (ก) การทดสอบการควบคมุภายในในการจดัทํารายงานทางการเงินของฝ่าย

บริหาร ซึง่จดัทําขึน้ในปี 2557 ไม่พบข้อบกพร่องในการควบคมุภายในท่ีเป็นสาระสําคญัท่ีอาจส่งผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัต่อ

รายงานทางการเงิน โดยผลการทดสอบดังกล่าวได้มีการสรุปและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส (ข) การ

ดําเนินงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในซึง่ตรวจสอบขัน้ตอนการดําเนินธุรกิจของบริษัทตามแผนการตรวจสอบท่ีได้รับการอนมุตั ิ

โดยรายงานจุดอ่อนในการควบคุมภายในและให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไขจุดอ่อนเหล่านัน้ โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในจะ

รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ ตดิตามการดําเนินการแก้ไขกบัฝ่ายบริหาร และจดัทํารายงานสรุปผล

การดําเนินการดงักล่าวให้กบัคณะกรรมการตรวจสอบทกุเดือน และ (ค) การทบทวนประเด็นในการควบคมุภายในท่ีตรวจพบโดย

ผู้สอบบญัชีภายนอกของบริษัท  

อนึง่ สํานกังาน อีวาย ผู้สอบบญัชีของบริษัท ได้ทบทวนและประเมินการควบคมุทางการบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อย และไม่พบ

ข้อบกพร่องท่ีเป็นสาระสําคญัท่ีอาจส่งผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัต่อความเห็นของผู้สอบบญัชีเก่ียวกับงบการเงินของบริษัทและ

บริษัทย่อยสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 โดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีความเหน็สอดคล้องกบัความเห็นของผู้สอบบญัชี

ว่า ระบบการควบคมุภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสมต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัท และสามารถป้องกนัทรัพย์สิน

ของบริษัทจากการนําไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอํานาจของฝ่ายบริหาร ทัง้นี ้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 2/2558 ซึง่

จดัขึน้เม่ือวนัท่ี 10 กุมภาพันธ์ 2558 คณะกรรมการบริษัทรับทราบความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัความเพียงพอ

ของระบบการควบคมุภายในของบริษัท 

11.2 การตรวจสอบภายใน 

หน่วยงานตรวจสอบภายในมีพนัธกิจในการปฏิบตังิานให้ความเช่ือมัน่อย่างอิสระและเท่ียงธรรม รวมทัง้ให้คําปรึกษาเพ่ือเพิ่มมลูค่า

และปรับปรุงการปฏิบัติงานของบริษัท หน่วยงานตรวจสอบภายในรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบในด้านงาน

ตรวจสอบภายใน 

วตัถุประสงค์  อํานาจหน้าท่ี และความรับผิดชอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมถึงหน้าท่ีและความรับผิดชอบของหวัหน้า

หน่วยงานตรวจสอบภายใน มีกําหนดไว้อย่างชดัเจนในกฎบตัรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึง่ได้รับการสอบทานและอนมุตัิโดย

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบอย่างเป็นทางการอย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้ เพ่ือให้มัน่ใจว่าความรับผิดชอบท่ี

ระบุในกฎบตัรและการปฏิบตัิหน้าท่ีของหน่วยงานตรวจสอบภายในมีความสอดคล้องกนั นอกจากนี ้หวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบ

ภายในมีการยืนยนัความเป็นอสิระในการปฏิบตังิานตรวจสอบภายในตอ่คณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจําทกุปี 

บริษัทได้แตง่ตัง้นางฐิตมิา ศรีจนัทราพนัธุ์ เป็นหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน การแตง่ตัง้ โยกย้ายหรือเลิกจ้างหวัหน้าหน่วยงาน

ตรวจสอบภายในและหน่วยงานอ่ืนใดภายใต้หน่วยงานตรวจสอบภายใน จะต้องได้รับการอนมุตัจิากคณะกรรมการตรวจสอบ 

หน่วยงานตรวจสอบภายในยดึมัน่ในแนวทางการปฏิบตังิานตรวจสอบภายในของสมาคมผู้ตรวจสอบภายในสากล (รวมถึงคําจํากดั

ความของการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน หลักจริยธรรม และการปฏิบตัิงานตามมาตรฐานสากลของการปฏิบัติงานวิชาชีพ

ตรวจสอบภายใน) และของสมาคมผู้ตรวจสอบและควบคมุระบบสารสนเทศ และคูมื่อการปฏิบตังิานตรวจสอบภายในของบริษัท 

หน่วยงานตรวจสอบภายในมีการจัดทําแผนการตรวจสอบภายในท่ีมีความยืดหยุ่น โดยประเมินจากปัจจัยเส่ียงท่ีเก่ียวข้องและ

ประเด็นท่ีอยู่ในความสนใจของผู้บริหารระดับสูง โดยแผนการตรวจสอบภายในประจําปีจะได้รับการสอบทานและอนุมัติจาก

คณะกรรมการตรวจสอบ นอกเหนือจากการปฏิบตัิงานตามแผนการตรวจสอบท่ีได้รับอนมุตัิแล้วนัน้ หน่วยงานตรวจสอบภายในยงั

ปฏิบตังิานพิเศษอ่ืนตามการร้องขอของผู้บริหารและคณะกรรมการตรวจสอบตามความเหมาะสม 

อนึ่ง ตามแผนการตรวจสอบภายในประจําปีนัน้ หน่วยงานตรวจสอบภายในจะพิจารณาและทบทวนความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้ สอบ
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ทานความเพียงพอและความมีประสิทธิผลของการควบคมุภายใน และรายงานจดุบกพร่องของการควบคมุภายในท่ีเป็นสาระสําคญั 

การไม่ปฏิบตัติามกฎระเบียบ และแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการปฏิบตัิงานต่อผู้บริหาร โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในมีการ

ติดตามผลอย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้มั่นใจว่าผู้ บริหารได้ดําเนินการแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

รวมถึงผู้ตรวจสอบภายนอกอ่ืน ๆ ทัง้นี ้คณะกรรมการตรวจสอบจะได้รับรายงานผลการตรวจสอบ รวมถึงความคืบหน้าในการ

ดําเนินการแก้ไขปรับปรุงของผู้บริหารและความคืบหน้าของการปฏิบตังิานตรวจสอบภายในเป็นประจําทกุเดือน 

นอกจากนี ้หน่วยงานตรวจสอบภายในยงัรับผิดชอบในการสอบทานรายการระหว่างกนัตามระเบียบภายในของบริษัท เพ่ือให้แน่ใจ

วา่การทํารายการระหว่างกันนัน้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทัง้รายงานผลการ

สอบทานแก่คณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจําทกุไตรมาส หน่วยงานตรวจสอบภายในมีส่วนร่วมในการดําเนินการสอบสวนการ

กระทําท่ีอาจเก่ียวข้องกับการทุจริตภายในบริษัท และรายงานผลให้แก่ผู้บริหารและคณะกรรมการตรวจสอบทราบ นอกจากนี ้

หน่วยงานตรวจสอบภายในยงัให้คําปรึกษาเพ่ือช่วยให้ผู้บริหารสามารถบรรลวุตัถปุระสงค์และกลยทุธ์ทางธุรกิจ 

พนกังานของหน่วยงานตรวจสอบภายในได้รับการสนบัสนนุให้มีการพฒันาความรู้ ความสามารถ ความชํานาญอย่างต่อเน่ือง โดย

เข้ารับการฝึกอบรมท่ีหลากหลายทัง้ท่ีจดัขึน้ภายในและภายนอกบริษัท รวมถึงการสมัมนาในต่างประเทศ นอกจากนี ้พนกังานของ

หน่วยงานตรวจสอบภายในยงัมีโอกาสพฒันาตนเองโดยการเข้าร่วมโครงการแลกเปล่ียนประสบการณ์การทํางานของบริษัท 

อนึง่ เพ่ือให้แน่ใจว่าหน่วยงานตรวจสอบภายในมีคณุภาพการปฏิบตัิงานตามมาตรฐานสากลของการปฏิบตัิงานวิชาชีพตรวจสอบ

ภายใน และปฏิบตังิานตามท่ีกําหนดในกฎบตัรของหน่วยงานตรวจสอบภายในและความคาดหวงัของผู้บริหาร หน่วยงานตรวจสอบ

ภายในได้จัดให้มีการประเมินคณุภาพด้านการตรวจสอบภายในโดยผู้ประเมินภายนอกเป็นประจําทุก 5 ปี และรายงานผลการ

ประเมินให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบทราบ การประเมินคณุภาพด้านการตรวจสอบภายในครัง้ล่าสุดได้

จดัทําขึน้ในปี 2554 โดยผลการประเมินสรุปได้ว่าหน่วยงานตรวจสอบภายในได้ปฏิบตัิงานตามมาตรฐานสากลเร่ืองการปฏิบตัิงาน

วชิาชีพตรวจสอบภายใน ซึง่กําหนดโดยสมาคมผู้ตรวจสอบภายในสากล 
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12 รายการระหว่างกัน 

12.1 รายการระหว่างกันของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทท่ีเก่ียวข้องกันในรอบปีบัญชีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557 

รายการธุรกิจท่ีสําคญัของบริษัทและบริษัทย่อยท่ีมีกบับคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 สามารถสรุปได้ปรากฏตามตารางข้างล่างดงันี ้ทัง้นี ้ รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไป

ตามเง่ือนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามสญัญาท่ีตกลงกนัระหว่างบริษัทและบคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนัเหล่านัน้โดยเป็นไปตามปกตธิุรกิจ 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการระหว่างกัน
สําหรับรอบปีบัญชีสิน้สุด 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 

(ล้านบาท) 
เหตุผลและความจําเป็นของการทาํรายการ 

งบการเงนิรวม 

(1) บริษัท ยูไนเต็ด ดิสทริบิวช่ัน บิซ
ซิเนส จํากัด (ยูดี) 

    

ประกอบธุรกิจการจดัจําหน่ายบตัรเติมเงิน 

เคร่ืองโทรศพัท์เคล่ือนท่ี และอุปกรณ์เสริม 

และให้บริการบริหารการจดัเก็บและจดัการ

สนิค้าคงคลงั 

- เป็นบริษัทร่วม 

- บริษัทถือหุ้นในยดีูร้อยละ 25 

- ปัจจบุนั บริษัท เบญจจินดา  

โฮลดิง้ จํากดั ถือหุ้นในยดีูร้อยละ 

75 

รายได้ 

- ขายบัตรเงินสด (Cash Card) ซิมการ์ด ชุดซิม

การ์ด ชดุเลขหมาย และสนิค้าท่ีบริษัทกําหนด 

 

13,571.15 

- ยูดีซือ้ซิมการ์ด ชุดเลขหมาย (2G/3G) และบตัรเงินสด 

(Cash Card) ทัง้หมดของบริษัท และบริษัทย่อยของ

บริษัทเพ่ือนําไปจําหน่ายต่อให้กับทุกช่องทางการจัด

จําหน่ายสนิค้าของบริษัทและบริษัทย่อยของบริษัท อนึ่ง 

การท่ีบริษัทและบริษัทย่อยของบริษัทขายสินค้าทัง้หมด

ให้ยูดีเพ่ือให้นําไปจัดจําหน่ายต่อ เน่ืองจากบริษัทและ

บริษัทย่อยของบริษัทไม่ได้มุ่งเน้นในการเป็นผู้ จําหน่าย

ซิมการ์ด ชุดเลขหมาย และบัตรเงินสดให้แก่ผู้ แทน

จําหน่ายสินค้าของบริษัทและบริษัทย่อยของบริษัท

โดยตรง ซึง่จะเป็นการเพิ่มภาระให้กับบริษัทและบริษัท

ย่อยของบริษัทในการจัดการสินค้า รวมถึงระบบการ

จัดส่ง (Logistic) และการจัดเก็บเอกสารต่าง ๆ ท่ี

เก่ียวข้อง ดงันัน้ การขายสินค้าทัง้หมดของบริษัทและ

บริษัทย่อยของบริษัทให้แก่ยูดีเพ่ือไปกระจายต่อจึงเป็น

ประโยชน์และผลดีกบับริษัทและบริษัทย่อยของบริษัท 

- ลกูหนีก้ารค้า 2,047.5 

- เงินปันผล 25.0 

  
ค่าใช้จ่ายและการชําระเงนิอ่ืนๆ 

- ซือ้เคร่ืองโทรศพัท์เคล่ือนท่ี 

 

- 

- คา่สนบัสนนุทางการตลาด 4.6 

- คา่เช่าจ่ายและคา่บริการจ่าย 653.19 

- เจ้าหนีก้ารค้า 101 

- เจ้าหนีอ่ื้น 2 
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บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการระหว่างกัน
สําหรับรอบปีบัญชีสิน้สุด 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 

(ล้านบาท) 
เหตุผลและความจําเป็นของการทาํรายการ 

งบการเงนิรวม 

(2) บริษัท ยูไนเต็ดเทเลคอม เซลส์ 
แอนด์ เซอร์วสิเซส จํากัด (ยูเทล) 

    

ประกอบธุรกิจให้บริการครบวงจรในด้านท่ี

เก่ียวกับโทรคมนาคม เช่น การออกแบบ

ระบบ การดําเนินโครงการ การให้เช่า

อุปกรณ์โทรคมนาคมต่าง ๆ บริการให้

คําปรึกษา และดแูลระบบโทรคมนาคม 

ข้อมูลสารสนเทศ อุปกรณ์ในการกระจาย

เสียงและโครงข่าย โดยจะให้บริการเฉพาะ

แก่โครงการท่ีประกวดราคาร่วมกับผู้ ให้

บริการรายอ่ืนๆ 

- เป็นบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั (บริษัท

ย่อยของ บริษัท เบญจจินดา 

โฮลดิง้ จํากดั) 

- ปัจจบุนั บริษัท เบญจจินดา  

โฮลดิง้ จํากดั ถือหุ้นในยเูทล ร้อย

ละ 100 

รายได้ 

- รายได้จากการขายโทรศพัท์เคล่ือนท่ี 

ค่าใช้จ่ายและการชําระเงนิอ่ืนๆ 

 

- 

- ยเูทล ให้บริการครบวงจรในด้านท่ีเก่ียวกับโทรคมนาคม 

เช่น การออกแบบระบบ การดําเนินโครงการ การให้เช่า

อุปกรณ์โทรคมนาคมต่าง ๆ บริการให้คําปรึกษาและ

ดูแลระบบโทรคมนาคม ข้อมูลสารสนเทศ อุปกรณ์ใน

การกระจายเสียงและโครงข่าย โดยจะให้บริการเฉพาะ

แก่โครงการท่ีประกวดราคาร่วมกบัผู้ให้บริการรายอ่ืน ๆ 

- บริษัทได้ว่าจ้างให้ยูเทลเป็นผู้ดแูล รวมทัง้ติดตัง้ สถานี

ฐานและอุปกรณ์สถานีส่งสัญญาณ เพ่ือให้มั่นใจว่า

บริษัทมีสัญญาณครอบคลุมพืน้ท่ีกว้างไกล และมี

คณุภาพสญัญาณในระดบัสงู ซึง่เป็นปัจจยัสําคญัท่ีช่วย

ให้บริษัทสามารถแข่งขนักบัตลาดได้  

- บริษัทได้จดัตัง้ให้มีการเสนอราคาก่อนตกลงทําสญัญา

รับบริการดูแลรักษาและติดตัง้ ผู้ บริหารระดับสูงของ

บริษัท (ซึง่ไม่มีผลประโยชน์ทัง้ทางตรงและทางอ้อม) จะ

จดัหาคําเสนอราคาจากผู้ ให้บริการอย่างน้อยสองราย 

บริษัทจะทําสัญญากับผู้ เสนอราคาท่ีเหมาะสม โดย

พิจารณาจากความสมัพนัธ์ในการทํางาน คณุภาพของ

การให้บริการ ระยะเวลาในการทํางาน ขนาดโครงการ 

และช่ือเสียงของผู้ให้บริการ 

- เจ้าหนีก้ารค้า 

- คา่บริการจ่าย การซอ่มบํารุง และตดิตัง้อปุกรณ์

โทรคมนาคม 

2.0 

- 
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บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการระหว่างกัน
สําหรับรอบปีบัญชีสิน้สุด 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 

(ล้านบาท) 
เหตุผลและความจําเป็นของการทาํรายการ 

งบการเงนิรวม 

(3) บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมช่ัน 
ไฮเวย์ จํากัด (ยูไอเอช) 

    

ประกอบธุรกิจการให้เช่าวงจรส่ือสญัญาณ

ความเร็วสงูโดยผ่านโครงข่ายใยแก้วนําแสง

ทัว่ประเทศ ให้บริการทัง้ภาครัฐบาลและ

เอกชน 

- เป็นบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั (บริษัท

ย่อยของ บริษัท เบญจจินดา 

โฮลดิง้ จํากดั) 

- ปัจจบุนั บริษัท เบญจจินดา  

โฮลดิง้ จํากดั ถือหุ้นในยไูอเอช

ร้อยละ 100 

รายได้ 

- รายได้จากการให้เช่าช่วงสถานีฐานและคา่ไฟฟ้า 

 

6.7 

- ยูไอเอช ดําเนินธุรกิจให้บริการเช่าวงจรส่ือสัญญาณ

ความเร็วสงู โดยผ่านโครงข่ายใยแก้วนําแสงทัว่ประเทศ 

ให้บริการทัง้ภาครัฐบาลและเอกชน และให้บริการแก่

บริ ษัทและบริ ษัทย่อยอย่าง มีประสิทธิภาพอย่าง

สม่ําเสมอ  

- การทําธุรกรรมกับยูไอเอชเป็นประโยชน์แก่บริษัท 

เน่ืองจากในปัจจุบันบริษัทไม่มีโครงข่ายส่ือสารข้อมูล

ประเภทนี ้และยไูอเอชมีโครงข่ายใยแก้วความเร็วสงูท่ีมี

คณุภาพและมีโครงข่ายครอบคลมุทัว่ประเทศ 

- ฝ่ายจัดซือ้จะจัดหาคําเสนอราคาจากผู้ ให้บริการอย่าง

น้อย 3 รายทุกปี เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของการตรวจสอบ

ราคา บริษัทจะยังคงเช่าวงจรความเร็วสูงจากยูไอเอช

ต่อไปหากเป็นราคาท่ีเหมาะสมมากกว่าการใช้บริการ

จากผู้ ให้บริการอ่ืน ทัง้นี ้โดยพิจารณาจากช่ือเสียง 

ขนาดและคุณภาพของวงจร และต้นทุนในการเปล่ียน

ผู้ ให้บริการและวัตถุประสงค์ทางกลยุทธ์ในการทํา

ธุรกรรม  

- บริษัทว่าจ้างเพ่ือทําการให้บริการพืน้ท่ีและสิ่งอํานวย

ความสะดวก 

- บริษัท ดีแทค บรอดแบนด์ จํากัด ซึง่เป็นบริษัทย่อยของ

บริษัท ได้ทําสญัญาให้บริการวงจรส่ือสญัญาณ 

- ลกูหนีอ่ื้น 1.7 

ค่าใช้จ่ายและการชําระเงนิอ่ืนๆ  

- คา่เช่าจ่ายวงจรความเร็วสงู (High-Speed 

Leased Circuit) 

13.4 

- คา่อปุกรณ์และบริการสําหรับบริการ Wi-Fi 54.3 

- เจ้าหนีอ่ื้น 6.2 

- เจ้าหนีก้ารค้า 32.0 
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บริษัท โทเทิล่ แอ็คเซส็ คอมมนิูเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 

 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการระหว่างกัน
สําหรับรอบปีบัญชีสิน้สุด 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 

(ล้านบาท) 
เหตุผลและความจําเป็นของการทาํรายการ 

งบการเงนิรวม 

    - ความเ ร็วสูงภายในประเทศ โดยอัตราค่า เ ช่าใ ช้

เทียบเคียงได้กบัราคาตลาด และได้ทําสญัญาให้บริการ

อุปกรณ์และบริการสําหรับบริการ Wi-Fi โดยมีอตัราค่า

อปุกรณ์และบริการ เป็นอตัราการค้าปกต ิ

  

(4) กลุ่มเทเลนอร์    
 

กลุม่เทเลนอร์ประกอบด้วย 

- Telenor ASA 

- Telenor Consult 

- Telenor Mobile 

- Telenor Asia (ROH) 

- Telenor Key Partner 

- PANNON GSM 

- Telenor Pakistan 

ซึ่งบริษัทดังกล่าวข้างต้นเป็นบริษัทย่อย

ของ Telenor ASA 

Telenor ASA ประกอบธุรกิจโทรคมนาคม

ในประเทศนอร์เวย์ 

- เทเลนอร์เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของ

บริษัท 

- ณ วนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2557     

เทเลนอร์ถือหุ้นในบริษัทคดิเป็น

ร้อยละ 42.62 

รายได้ 

- รายได้จากการให้บริการโทรศพัท์ในตา่งประเทศ 

 

103.4 

- ตามนโยบายการกํากับดูแลบริษัทในกลุ่มซึ่งเทเลนอร์

เป็นผู้ ถือหุ้ น เทเลนอร์จะส่งผู้ มีประสบการณ์และ

ความสามารถตามท่ีบริษัทร้องขอเพ่ือร่วมบริหารงานให้

เกิดประโยชน์สงูสดุแก่ผู้ ถือหุ้น โดยเรียกเก็บคา่ท่ีปรึกษา

เป็นครัง้คราว ทัง้นี ้ธุรกรรมรายการดงักล่าว สายงาน

ตรวจสอบภายในของบริษัทได้ส่งรายงานการตรวจสอบ

ให้กับคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการ

ตรวจสอบได้ตรวจสอบและอนุมัติการเข้าทํารายการ

ดงักลา่ว 

- รายได้จากบริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ีมาจากการใช้งาน

โทรศัพท์ของบริ ษัท Telenor  Asia  (ROH) ซึ่ง มี

สํานกังานตัง้อยู่ในประเทศไทย 

- รายได้จากบริการข้ามแดนอตัโนมตัมิาจากการใช้บริการ

ของลูกค้าของกลุ่มบริษัทเทเลนอร์ท่ีเดินทางเข้ามา

ท่องเท่ียวในประเทศไทย และใช้บริการในเครือข่าย

ดีแทค คา่บริการคดิในราคาท่ีได้ตกลงไว้ในสญัญา 

- รายได้คา่บริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ี - 

- รายได้จากการขายเคร่ืองโทรศพัท์เคล่ือนท่ี 0.4 

- รายได้คา่เช่ือมโยงโครงข่าย 97 

- รายได้คา่บริหารจดัการ 8.2 

- ลกูหนีก้ารค้า 33 

- เงินทดรองแก่บริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั (คา่ใช้จ่ายท่ี

จ่ายแทน) 

97 

ค่าใช้จ่ายและการชําระเงนิอ่ืนๆ  

- คา่ธรรมเนียมการจดัการ 356.0 

- คา่โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูปและคา่

ซอ่มแซมรักษาระบบ 

81.7 

- เจ้าหนีอ่ื้น 354.0 
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บริษัท โทเทิล่ แอ็คเซส็ คอมมนิูเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 

 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการระหว่างกัน
สําหรับรอบปีบัญชีสิน้สุด 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 

(ล้านบาท) 
เหตุผลและความจําเป็นของการทาํรายการ 

งบการเงนิรวม 

  - ต้นทนุคา่บริการจากการให้บริการโทรศพัท์ใน

ตา่งประเทศ 

17.6 - ร า ย ไ ด้ แ ล ะ ต้ น ทุน ค่ า เ ช่ื อ ม โ ย ง โ ค ร ง ข่ า ย ร ะ บ บ

โทรคมนาคมรวมถึงค่าสัญญาโทรศัพท์ทางไกล และ

คา่บริการเช่ือมโยงโครงข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศ

เป็นการให้บริการเช่ือมต่อโครงข่ายระหว่าง ดีแทค ไตร

เน็ต กบั เทเลนอร์ โกลบอลล์ เซอร์วสิ 

- บริษัทได้ซือ้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป พร้อมทัง้

การซอ่มแซมและบํารุงรักษาระบบรายปี เพ่ือช่วยในการ

ปฏิบตังิาน 

- ต้นทนุคา่เช่ือมโยงโครงข่ายโทรศพัท์ใน

ตา่งประเทศ 

82.5 

- คา่สญัญาณโทรศพัท์ทางไกลระหว่างประเทศ 23.7 

- เจ้าหนีก้ารค้า 90.8 

(5) บริษัท ห้องเย็นและการเกษตร
สากล จํากัด 

   
 

ประกอบธุรกิจให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ - เป็นบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั 

- มีกรรมการร่วม คือ นายบญุชยั 

เบญจรงคกลุ  โดยถือหุ้นใน

สดัสว่นร้อยละ 25 

ค่าใช้จ่ายและการชําระเงนิอ่ืนๆ 

- คา่เช่าท่ีดนิ 

 

1.0 

- บ ริ ษั ท เ ช่ า พื ้น ท่ี อ า ค า ร เ พ่ื อ ใ ห้ เ ป็ น ส ถ า น ท่ี ตั ้ง

ชมุสายโทรศพัท์ โดยทําเป็นสญัญาเช่ามีระยะเวลา 3 ปี 

และอตัราคา่เช่าอยู่ในอตัราเทียบเคียงได้กบัราคาตลาด  

(6) บริษัท คอนเนค วัน จํากัด    
 

ประกอบธุรกิจให้บริการด้านข้อมูล และ

แอพพลเิคชัน่ตา่ง ๆ บนโทรศพัท์เคล่ือนท่ี 

- เป็นบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั 

- นายบญุชยั เบญจรงคกลุ 

กรรมการบริษัทเป็นผู้ ถือหุ้นร้อย

ละ 20 และ บริษัท สํานกัข่าว ไอ.

เอ็น.เอ็น. จํากดั เป็นผู้ ถือหุ้นร้อย

ละ 30 

ค่าใช้จ่ายและการชําระเงนิอ่ืนๆ 

- คา่บริการด้านข้อมลู (Content) 

 

0.1 

- บริษัท คอนเนค วนั จํากัด เป็นคอนเทนท์ โพรวายเดอร์ 

ให้บริการด้านข้อมลูแก่ผู้ ใช้โทรศพัท์เคล่ือนท่ี 

- เจ้าหนีก้ารค้า 0.03 
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บริษัท โทเทิล่ แอ็คเซส็ คอมมนิูเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 

 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการระหว่างกัน
สําหรับรอบปีบัญชีสิน้สุด 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 

(ล้านบาท) 
เหตุผลและความจําเป็นของการทาํรายการ 

งบการเงนิรวม 

(7) เทเลนอร์ โกลบอล์ เซอร์วสิ    
 

ประกอบธุรกิจให้บริการด้านการเช่ือมโยง

เครือข่าย 

- เป็นบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั 

- Telenor ASA เป็นผู้ ถือหุ้นราย

ใหญ่ของ เทเลนอร์ โกลบอล์ 

เซอร์วิส 

- รายได้คา่เช่ือมโยงโครงข่าย 45.0 - บ ริ ษั ท ไ ด้ เ ข้ า ทํ า สั ญ ญ า  I n t e r n a t i o n a l 

Telecommunication Services Master Agreement 

เพ่ือบริการด้านสญัญาณโทรคมนาคม โดย ดีแทค ไตร

เน็ต ซึง่เป็นบริษัทย่อย ได้ทําสญัญาให้บริการเช่ือมโยง

โครงข่ายระบบโทรคมนาคมและอินเทอร์เน็ตระหว่าง

ประเทศ พร้อมทัง้สัญญาณโทรศัพท์ทางไกลระหว่าง

ประเทศ กบัเทเลนอร์ โกลบอล์ เซอร์วิส 

- ลกูหนีก้ารค้า 2.2 

- ต้นทนุคา่เช่ือมโยงโครงข่าย 80.0 

- เจ้าหนีก้ารค้า 

- คา่สญัญาณโทรศพัท์ทางไกลระหว่างประเทศ 

17.7 

23.7 

(8) บ ริ ษั ท ท่ี เ ก่ี ย ว ข้ อ ง กั บ ก า ร
ให้บริการโทรศัพท์ในต่างประเทศ 

 
   

- 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) 

- เป็นบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั 

- ณ วนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2557 

เทเลนอร์ถือหุ้นในบริษัทคดิเป็น

ร้อยละ 42.62และเป็นผู้ ถือหุ้นใน

บริษัทท่ีเก่ียวข้องดงักลา่ว 

- รายได้จากการให้บริการโทรศพัท์ในตา่งประเทศ 6.2 - บริษัทเช่ือมโยงโครงข่ายกบัผู้ประกอบการท่ีเป็นบริษัทท่ี

เก่ียวข้องกันในต่างประเทศเพ่ือให้บริการข้ามแดน

อัตโนมัติ ซึ่งรายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีตกลงตาม

เง่ือนไขและข้อตกลงทางการค้าตามธุรกิจปกติ โดย

รายได้หรือค่าใช้จ่ายจากค่าบริการข้ามแดนอัตโนมัติ

เป็นอตัรามาตรฐานซึง่ไม่แตกตา่งจากอตัราตลาด 

- ดีแทค ไตรเน็ต ซึง่เป็นบริษัทย่อยของบริษัทได้ทําสญัญา

ให้บริการเช่ือมโยงโครงข่ายระบบโทรคมนาคมกับ Digi 

Telecommunication Sdn Bhd (ประเทศมาเลเซีย) 

พร้อมทัง้สญัญาณโทรศพัท์ทางไกลระหว่างประเทศ 

- ลกูหนีก้ารค้า 30.8 

- ต้นทนุการให้บริการโทรศพัท์ในตา่งประเทศ 12.2 

- เจ้าหนีก้ารค้า 90.8 

- รายได้คา่เช่ือมโยงโครงข่ายระบบโทรคมนาคม 29.5 

- ต้นทนุคา่เช่ือมโยงโครงข่าย 12.0 
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บริษัท โทเทิล่ แอ็คเซส็ คอมมนิูเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 

 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการระหว่างกัน
สําหรับรอบปีบัญชีสิน้สุด 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 

(ล้านบาท) 
เหตุผลและความจําเป็นของการทาํรายการ 

งบการเงนิรวม 

- Telenor Sevige AB (Sweden) 

- Telenor Myanmar 

- Telenor Norge AS 

- Unitech Wireless (Tamil Nadu) Pvt., 

Ltd  

- Cosmo Bulgaria Movile EAD 

    

  

  

  

  

(9) กลุ่มบริษัท ไอ.เอน็.เอน็.   
   

ประกอบธุรกิจการบริหารงานสถานีวิทยุ

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

โทรศพัท์เคล่ือนท่ี 

- เป็นบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั 

- มีกรรมการร่วมกนั คือ นายบญุชยั 

เบญจรงคกลุ 

รายได้ 

- รายได้คา่เช่า 

- รายได้จากคา่ซอ่มโทรศพัท์เคล่ือนท่ี 

ค่าใช้จ่ายและการชําระเงนิอ่ืนๆ 

- คา่ใช้จ่ายกิจกรรมทางการตลาด 

- คา่บริการด้านข้อมลู 

 

0.1 

0.01 

 

33.6 

35.1 

- บริษัทตกลงให้บริษัท ไอ.เอ็น.เอ็น. เรดิโอ จํากัด เช่า

อาคารสํานักงานสาขาพิษณุโลก เนือ้ท่ี 21 ตารางวา 

เพ่ือใช้เป็นสถานท่ีประกอบธุรกิจ มีกําหนดเวลา 1 ปี 

- บริษัทซือ้เวลาจากบริษัท ไอ.เอ็น.เอ็น. เรดิโอ จํากัด เพ่ือ

โฆษณาสินค้าและบริการของบริษัทผ่านทางรายการ

วิทย ุอตัราคา่บริการเป็นอตัราธุรกิจการค้าทัว่ไป  

- บริษัทเข้าทําสญัญาให้บริการข้อมลู (Content Provider 

Access Agreement) กบับริษัท สํานกัข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น 

(ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเป็นผู้ ให้บริการด้านข้อมูล

ข่าวสารแก่ผู้ ใช้บริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ี โดยมุ่งเน้น

ให้บริการข้อมลู (Content) แก่ลกูค้าของบริษัท 

- เจ้าหนีก้ารค้า 7.8 

- เจ้าหนีอ่ื้น 20.3 
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บริษัท โทเทิล่ แอ็คเซส็ คอมมนิูเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 

 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการระหว่างกัน
สําหรับรอบปีบัญชีสิน้สุด 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 

(ล้านบาท) 
เหตุผลและความจําเป็นของการทาํรายการ 

งบการเงนิรวม 

    - บริษัทเข้าทําสญัญาว่าจ้างให้บริหารจดัการการทํางาน

ของแอพพลเิคชัน่ m-Rescue กบับริษัท ไอ.เอ็น.เอ็น เรดิ

โอ จํากัด เพ่ือสนองตอบความต้องการของลกูค้าดีแทค 

(ในการแจ้ง เหตุ และ/หรือ ความช่วยเหลือผ่าน

แอพพลเิคชัน่ m-rescue) 

- บริษัทเข้าทําสัญญาว่าจ้างในการบริหารจัดหาข้อมูล

การเกษตรและให้บริการข้อมูลดงักล่าวแก่ลูกค้าของ

ดีแทคในรูปแบบตา่ง ๆ ผ่านทางระบบโทรศพัท์เคล่ือนท่ี

ของดีแทค อาท ิบริการ Farmer Info SMS บริการข้อมูล

การเกษตรบนแอพพลิเคชั่น Famer Info หรือบริการ

ศูนย์ประสานงานข้อมูลการเกษตร Farmer Info รับ

บริการข้อมลูทางการเกษตรจาก บริษัท ไอ.เอ็น.เอ็น เรดิ

โอ จํากดั 

  

  

  

(10) บริษัท  ไพรเวท พร็อพเพอร์ตี ้
จํากัด 

 
   

ประกอบธุรกิจซือ้ จดัหา รับ เช่า ให้เช่า เช่า

ซือ้ ถือกรรมสทิธ์ิ อสงัหาริมทรัพย์ 

- เป็นบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั 

- มีกรรมการร่วมกนั คือ นายบญุชยั 

เบญจรงคกลุ 

- นายบญุชยั เบญจรงคกลุ ถือ 

หุ้นร้อยละ 25 ใน บริษัท ไพรเวท 

พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั 

รายได้ 

- รายได้คา่บริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ี 

 

0.1 

- บริษัทเช่าพืน้ท่ีในอาคารเบญจจินดา เพ่ือใช้เป็นสถาน

ท่ีตัง้ชมุสายโทรศพัท์ โดยทําเป็นสญัญาเช่ามีระยะเวลา 

3 ปี และอัตราค่าเช่าอยู่ในอตัราเทียบเคียงได้กับราคา

ตลาด 
- ลกูหนีก้ารค้า 

ค่าใช้จ่ายและการชําระเงนิอ่ืนๆ 

- คา่เช่าพืน้ท่ีภายในอาคารเบญจจินดา 

- 

 

1.2 

- เจ้าหนีอ่ื้น - 
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บริษัท โทเทิล่ แอ็คเซส็ คอมมนิูเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 

 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการระหว่างกัน
สําหรับรอบปีบัญชีสิน้สุด 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 

(ล้านบาท) 
เหตุผลและความจําเป็นของการทาํรายการ 

งบการเงนิรวม 

(11) บริษัท เบญจจินดา โฮลดิง้ จํากัด   
   

ประกอบธุรกิจให้เช่าทรัพย์สิน โดยเป็นการ

รับโอนสทิธิเรียกร้องจากยูคอมตามสญัญา

ซือ้ขายทรัพย์สินและหนีส้ินลงวันท่ี 26 

ม ก ร า ค ม  2549 แ ล ะ ป ร ะ ก อ บ ธุ ร กิ จ

ให้บริการบริหาร และบํารุงรักษาระบบ

โครงข่ายสง่สญัญาณ 

- เป็นบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั 

- มีกรรมการร่วมกนัคือ นายบญุชยั 

เบญจรงคกลุ  

- นายบญุชยั เบญจรงคกลุ ถือหุ้น

ร้อยละ 40 ใน บริษัท เบญจจินดา 

โฮลดิง้ จํากดั  

ค่าใช้จ่ายและการชําระเงนิอ่ืนๆ 

- คา่บริการบริหารจดัการโครงข่ายระบบสญัญาณ

ส่ือสาร  

 

- 

- บริษัทจ้างบริษัท เบญจจินดา โฮลดิง้ เพ่ือให้บริการ 

บริหารและบํารุงรักษาระบบเครือข่ายส่งสัญญาณ

ทัง้หมดของบริษัท รวมทัง้ติดตัง้ระบบเพิ่มเติม โดยคิด

อตัราคา่บริการบํารุงรักษาเป็นอตัราเหมาจ่ายรายปีตาม

จํานวนสถานีฐานทัง้หมด สําหรับค่าบริการติดตัง้ คิด

ตามปริมาณท่ีเกิดขึน้จริงในปี ในการพิจารณาความ

เหมาะสมของการต่อสัญญาแต่ละครั ง้  บริษัทจะ

พิจารณาถึงค่าบริการท่ีบริษัท เบญจจินดา โฮลดิง้ 

จํากดั เสนอ โดยเปรียบเทียบกบัอตัราค่าบริการท่ีบริษัท

สามารถจดัจ้างมาเพ่ือให้บริการเฉพาะจุด เพ่ือให้แน่ใจ

ว่าอตัราคา่บริการอยู่ในระดบัท่ีสมเหตสุมผล 

- เจ้าหนีก้ารค้า 7.7 

- เจ้าหนีอ่ื้น - 

  

  

  

  

(12) บริษัท บางแสนทาวน์เฮ้าส์ จํากัด  
   

ประกอบธุรกิจให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ - เป็นบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั 

- มีกรรมการร่วมกนั คือ นายบญุชยั 

เบญจรงคกลุ 

- นายบญุชยั เบญจรงคกลุ ถือหุ้น

ร้อยละ 25 ใน บริษัท บางแสน

ทาวน์เฮ้าส์ จํากดั 

ค่าใช้จ่ายและการชําระเงนิอ่ืนๆ 

- คา่เช่าท่ีดนิ 

 

0.6 

- บริษัทเช่าท่ีดินเพ่ือใช้เป็นสถานท่ีปลูกสร้างอาคาร

ชุมสายโทรศพัท์และประกอบธุรกิจของบริษัท โดยทํา

เป็นสญัญาเช่ามีกําหนดระยะเวลา 3 ปี และอตัราคา่เช่า

อยู่ในอตัราเทียบเคียงได้กบัราคาตลาด  

- บริษัทเช่าท่ีดนิพร้อมสิง่ปลกูสร้างเพ่ือใช้ประโยชน์ในการ

จดัเก็บทรัพย์สนิและประกอบธุรกิจของบริษัท มีกําหนด

ระยะเวลา 3 ปี โดยอตัราคา่เช่าอยู่ในอตัราเทียบเคียงได้

กบัราคาตลาด 
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บริษัท โทเทิล่ แอ็คเซส็ คอมมนิูเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 

 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการระหว่างกัน
สําหรับรอบปีบัญชีสิน้สุด 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 

(ล้านบาท) 
เหตุผลและความจําเป็นของการทาํรายการ 

งบการเงนิรวม 

(13) บริษัท คิงเพาเวอร์ สุวรรณภูม ิ
จํากัด  

 
   

ประกอบธุรกิจการประมูลเ พ่ือบริหาร

จดัการสงัหาริมทรัพย์ และอสงัหาริมทรัพย์ 

- เป็นบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั 

- มีกรรมการร่วมกนั คือ นายจลุจิตต์ 

บณุยเกต ุ

ค่าใช้จ่ายและการชําระเงนิอ่ืนๆ 

- คา่เช่าและคา่บริการศนูย์บริการ 

- เจ้าหนีอ่ื้น 

 

1.4 

- 

- บริษัทได้รับอนญุาตจากบริษัท คิง พาวเวอร์ สวุรรณภูมิ 

จํากัด ให้ดําเนินการให้เช่าโทรศพัท์เคล่ือนท่ีแก่ลูกค้าท่ี

ต้องการใช้งานระหว่างเดินทางไปต่างประเทศ  ขายซิม

การ์ด รับชําระคา่สาธารณูปโภค และให้บริการเก่ียวกับ

โทรศพัท์เคล่ือนท่ี ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภูมิ โดยจ่าย

ค่าสิทธิในการให้บริการในราคาท่ีเหมาะสม (ชําระครัง้

เดียว) และแบ่งรายได้จากการให้บริการแก่ลูกค้าเป็น

รายเดือน มีกําหนดระยะเวลา 5 ปีนบัแต่วนัท่ีท่าอากาศ

ยานสวุรรณภูมิเปิดให้บริการ ทัง้นี ้เพ่ือเป็นการอํานวย

ความสะดวกให้แก่ลกูค้าท่ีใช้บริการท่ีสนามบินสุวรรณ

ภมูิ 

- บริษัทเช่าพืน้ท่ีในสนามบินสวุรรณภูมิ ตัง้เป็นสํานกังาน

บริการลกูค้าของบริษัท มีกําหนดระยะเวลา 7 ปี โดยคิด

อัตราค่าเช่าเป็นรายปี และอัตราค่าเช่าอยู่ในอัตรา

เทียบเคียงได้กับราคาตลาด ทัง้นี ้เพ่ือเป็นการอํานวย

ความสะดวกให้แก่ลกูค้าท่ีใช้บริการท่ีสนามบินสุวรรณ

ภมูิ 
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บริษัท โทเทิล่ แอ็คเซส็ คอมมนิูเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 

 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการระหว่างกัน
สําหรับรอบปีบัญชีสิน้สุด 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 

(ล้านบาท) 
เหตุผลและความจําเป็นของการทาํรายการ 

งบการเงนิรวม 

(14) บริษัท บีบี เทคโนโลยี จํากัด  
   

ปร ะก อบ ธุร กิจ ใ ห้ บ ริก าร ติด ตั ง้  แ ล ะ
บํารุงรักษาอปุกรณ์โทรคมนาคม 

- เป็นบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั 

- บริษัท เบญจจินดา โฮลดิง้ จํากดั 

ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บริษัท บีบี 

เทคโนโลยี จํากดั 

รายได้ 

- รายได้จากการขายเคร่ืองโทรศพัท์เคล่ือนท่ี 

ค่าใช้จ่ายและการชําระเงนิอ่ืนๆ 

- คา่บริการจ่าย การซอ่มบํารุง และ ตดิตัง้อปุกรณ์

โทรคมนาคม 

 

0.2 

 

244.6 

- บริษัทได้ว่า จ้างบริษัท บีบี เทคโนโลยี จํากัด เ พ่ือ

ให้บริการ บริหาร และบํารุงรักษาระบบเครือข่ายส่ง

สัญญาณทัง้หมดของบริษัท เพ่ือให้มั่นใจว่าบริษัทมี

สัญญาณครอบคลุม  และมีคุณภาพสัญญาณใน

ระดับสูง ซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญท่ีช่วยให้บริษัทสามารถ

แข่งขันกับตลาดได้ โดยรูปแบบการคิดอตัราค่าบริการ

เป็นอัตราท่ีเทียบเคียงได้กับราคาตลาดและการต่อ

สญัญาแตล่ะครัง้มีเง่ือนไขท่ีสมเหตสุมผลและเป็นธรรม  

- คา่บริการบริหารจดัการโครงข่าย ระบบสญัญา

ส่ือสาร  

- เจ้าหนีก้ารค้า 

339.5 

 

291.0 

  

  

(15) บริษัท ทอ็ปอัพฟอร์ยู จํากัด  
  

 

 - เป็นบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั 

- โดยบริษัท เบญจจินดา โฮลดิง้ 

จํากดั ถือหุ้นร้อยละ 100 

- คณุบญุชยั เบญจรงคกลุเป็นผู้ ถือ

หุ้นใน บริษัท เบญจจินดา โฮลดิง้ 

จํากดั 

รายได้และการรับชําระอ่ืนๆ 

- รายได้จากการให้สทิธิให้บริการเตมิเงิน 

 

370.4 

- บริษัทตกลงให้บริษัท ท็อปอพัฟอร์ยู จํากัด เป็นตวัแทน

ให้บริการเติมเงินค่าใช้บริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ีระบบ

การเติมเงินอิเล็กทรอนิกส์แก่ลกูค้า  โดยค่าตอบแทน

เป็นไปตามสัญญา ทัง้นี  ้ เพ่ือเป็นการเพิ่มช่องทาง

ให้บริการเตมิเงินแก่ลกูค้าในระบบเตมิเงิน 

- ลกูหนีก้ารค้า 

- คา่บริการจ่าย คา่คอมมิชชัน่ 

38.5 

17.9 
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บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการระหว่างกัน
สําหรับรอบปีบัญชีสิน้สุด 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 

(ล้านบาท) 
เหตุผลและความจําเป็นของการทาํรายการ 

งบการเงนิรวม 

(16) บริษัท  บี บี  คอนเท้นท์ แอนด์ 
มัลตมีิเดีย จํากัด 

    

 - เป็นบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั 

- โดยบริษัท เบญจจินดา โฮลดิง้ 

จํากดั ถือหุ้นร้อยละ 100 

- คณุบญุชยั เบญจรงคกลุเป็นผู้ ถือ

หุ้นในบริษัท เบญจจินดา โฮลดิง้ 

จํากดั 

ค่าใช้จ่ายและการชําระเงนิอ่ืนๆ 

- คา่บริการด้านข้อมลู 

 

- 

- บริษัท ได้เข้าทําสัญญาให้บริการข้อมูล (Content 

Provider Access Agreement) กับบริษัท บีบี คอน

เท้นท์ แอนด์ มลัตมีิเดีย จํากัด โดยมุ่งเน้นเพ่ือให้บริการ

ข้อมลู (Content) แก่ลกูค้าของบริษัท 

 

- เจ้าหนีก้ารค้า 0.1 

  

(17) บริษัท  แอลเอ็มจี  ประกันภัย 
จํากัด 

 
   

 - เป็นบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั 

- นายบญุชยั เบญจรงคกลุ

กรรมการของบริษัทเป็นญาตกิบั

นายสมชาย เบญจรงคกลุ ซึง่เป็น

กรรมการของ บริษัท แอลเอ็มจี 

ประกนัภยั จํากดั 

ค่าใช้จ่ายและการชําระเงนิอ่ืนๆ 

- คา่เบีย้ประกนัภยัรถยนต์ 

 

- 

- บริษัท ได้เข้าทําสญัญากับบริษัท แอลเอ็มจี ประกันภยั 

จํากดั สําหรับประกนัภยัรถยนต์ และเช่าพืน้ท่ีบริเวณชัน้

ดาดฟ้า เพ่ือตดิตัง้เสาอากาศในการตดิตัง้อปุกรณ์รับ-สง่ 

สญัญาณ โดยมีค่าเบีย้ประกันและค่าเช่าท่ีเหมาะสม

และเป็นธรรม 

 

- คา่เช่าท่ีตดิตัง้สถานีฐาน - 

(18) นายจอน ทราวสิ เอด็ดี ้  
   

 - เป็นประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและ

กรรมการของบริษัท 

รายได้และการรับชําระเงนิอ่ืนๆ 

- รายได้คา่เช่ารถยนต์ 

 

0.1 

- บริษัทเข้าทําสญัญาให้เช่ารถยนต์กับนายจอน ทราวิส 

เอ็ดดี ้(ผู้ เช่า) โดยมีคา่เช่าท่ีเหมาะสมและเป็นธรรมและ

ผู้ เช่าเป็นผู้ รับภาระคา่ใช้จ่ายในการบํารุงรักษารถยนต์ท่ี

เช่าทัง้หมดตลอดระยะเวลาการเช่า 
- ลกูหนีอ่ื้น - 

หมายเหตุ 
(1) ลกัษณะความสมัพนัธ์ระหว่างบริษัทกบับริษัทท่ีเก่ียวข้องท่ีเป็นนิตบิคุคลสญัชาตไิทยมีท่ีมาจากกระทรวงพาณิชย์ 
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12.2 ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการระหว่างกนัดงักล่าวตามตารางในข้อ 12.1 – รายการระหว่างกนัของบริษัท บริษัทย่อย 

บริษัทร่วม และบริษัทท่ีเก่ียวข้องกันในปี 2557 ภายใต้กรอบท่ีคณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้เข้าทํารายการระหว่างกัน (IPT 

Mandate) สําหรับรายการอ่ืนท่ีไม่ได้อยู่ในขอบข่ายของ IPT Mandate คณะกรรมการตรวจสอบได้รับรายงานสรุปการทํารายการ

เป็นรายไตรมาส และเห็นว่าการเข้าทํารายการดงักล่าวมีเง่ือนไขทางการค้าทั่วไปและไม่ทําให้บริษัทและผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยเสีย

ผลประโยชน์ โดยสามารถสรุปได้ดงันี ้

รายการท่ีไม่อยู่ภายใต้ IPT Mandate 

(หน่วย: ล้านบาท) 

 รายการ ปี 2557 

ยดู ี เงินปันผล 25.0 

บริษัทยอ่ยเทเลนอร์ คา่โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูปและคา่ซอ่มแซมรักษาระบบ 21.1 

12.3 มาตรการขัน้ตอนการอนุมัตกิารทาํรายการระหว่างกัน 

บริษัทได้กําหนดนโยบายและขัน้ตอนการทํารายการระหว่างกันเพ่ือให้รายการระหว่างบุคคลหรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง

เป็นไปอย่างโปร่งใส และเพ่ือเป็นการรักษาผลประโยชน์ของบริษัท โดยบริษัทได้ขออนุมัติในหลักการจากคณะกรรมการบริษัท

สําหรับการเข้าทํารายการระหวา่งกนัท่ีเป็นรายการธุรกิจปกตหิรือรายการสนบัสนนุธุรกิจปกตขิองบริษัท สรุปได้ดงันี ้

(1) การซือ้และจําหน่ายผลิตภณัฑ์ต่าง ๆ รวมถงึ การซือ้และจําหน่ายผลิตภณัฑ์ด้านโทรคมนาคม (รวมถงึ ชดุโทรศพัท์พร้อมซมิ

การ์ด (Phone Kits) บตัรเตมิเงิน ซมิการ์ด ชดุเลขหมายระบบรายเดือน (SIM Card Packages) และชดุเลขหมายระบบเตมิ

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

(2) การจดัหาบริการตา่ง ๆ รวมถงึ 

- การจดัหาบริการซอ่มบํารุง (รวมถงึบริการตดิตัง้) สถานีฐาน และอปุกรณ์สถานีรับส่งสญัญาณ (Cell Site) 

- การจดัหาบริการข้อมลูท่ีเป็นเนือ้หา (Content Provider Access) 

- การจดัหาบริการข้ามแดนอตัโนมตั ิ(International Roaming) 

- การจดัหาบริการด้านการจดัการคา่ใช้จ่ายและการบริการธุรกิจ 

- การจดัหาจดุเช่ือมตอ่โครงข่าย และการแบง่ส่วนคา่ใช้จ่ายของบริการโทรคมนาคมระหว่างประเทศ และ 

- การจดัหาบริการการจดัเก็บคา่ใช้บริการ (Outsource Bill-Collection Service) 

(3) การเช่าทรัพย์สินและการเช่าวงจรส่ือสารตา่ง ๆ รวมถงึ 

- การเช่าวงจรส่ือสารข้อมลูความเร็วสงู (High Speed Leased Circuit) และ 

- การเช่าท่ีดิน พืน้ท่ีสํานกังานและคลงัสินค้า 

(4) การจ่ายค่านายหน้าแก่บคุคลท่ีมีส่วนได้เสียในการให้บริการด้านจดัจําหน่ายหรือบริการอ่ืน ๆ (เช่น การจดัจําหน่าย

ผลิตภณัฑ์เตมิเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท) 

(5) การจดัหาและบํารุงรักษาบริการด้านโทรคมนาคม รวมถงึการจดัหาจดุเช่ือมตอ่โครงข่าย และการแบง่ส่วนคา่ใช้จ่ายของ

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

ในข้อ (1) ถงึ (5) ข้างต้น 

ทัง้นี ้บริษัทได้กําหนดขัน้ตอนการอนมุัตริายการระหว่างกนัท่ีเกิดขึน้จริงในระหว่างปี ตามกรอบท่ีได้รับอนมุตัิคณะกรรมการบริษัท 

ดงันี ้

(1) ในกรณีท่ีมลูคา่ของรายการตัง้แต ่500,000 บาทขึน้ไป ผู้บริหารระดบัสงูจะเป็นผู้สอบทานและอนมุตัริายการ 

(2) ในกรณีท่ีมลูคา่รายการเทา่กบัหรือมากกวา่ 10 ล้านบาท ผู้บริหารระดบัสงูจะเป็นผู้สอบทานและอนมุตัิรายการ นอกจากนัน้ 

สายงานตรวจสอบภายในจะทําหน้าท่ีตรวจสอบการกําหนดราคารวมถึงเง่ือนไขอ่ืน ๆ สําหรับรายการระหว่างกันนัน้ว่า

เป็นไปตามเง่ือนไขการค้าปกตแิละก่อความเสียหายให้กบับริษัทและผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยหรือไม่ ในกรณีท่ีสายงานตรวจสอบ

ภายในเห็นว่ารายการระหว่างกนัไม่ได้เป็นไปตามเง่ือนไขการค้าปกติ สายงานตรวจสอบภายในจะจดัทํารายงานการสอบ

ทานรายการระหวา่งกนั (Review Report) และส่งให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นรายไตรมาส 

(3) ในกรณีท่ีมูลค่ารายการเท่ากบัหรือมากกว่า 100 ล้านบาท คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องสอบทานและอนมุัตริายการ

ก่อนท่ีบริษัทจะสามารถดําเนินการทําสัญญาหรือตกลงเข้าทํารายการได้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาการ

กําหนดราคาและเง่ือนไขของรายการโดยเปรียบเทียบกบัวธีิปฏิบตัิทัว่ไปในอตุสาหกรรม 

12.4 นโยบายและแนวโน้มการทาํรายการระหว่างกันในอนาคต 

ในอนาคตบริษัทอาจมีการเข้าทํารายการระหว่างกนัตามความจําเป็นในการประกอบธุรกิจ โดยหมายความรวมถึงการปฏิบตัิการ

ตา่ง ๆ ท่ีบริษัทได้ตดัสินใจท่ีจะไม่ดําเนินการเอง (เช่น การบริหาร ซ่อมบํารุงและติดตัง้โครงข่ายระบบสญัญาณส่ือสารและอุปกรณ์

โทรคมนาคม การจดัจําหน่ายซิมการ์ดและบตัรเติมเงิน การรับคําปรึกษาด้านการจดัการ และการเช่าและให้เช่าทรัพย์สิน) ซึง่อาจ

เป็นรายการท่ีต้องอาศยัผู้ เช่ียวชาญเฉพาะด้าน โดยการเข้าทํารายการจะตัง้อยู่บนเง่ือนไขทางการค้าซึง่สามารถอ้างอิงได้กบัเง่ือนไข

ของธุรกิจประเภทเดียวกนัท่ีบริษัทกระทํากบับคุคลภายนอก บริษัทจะปฏิบตัิตาม พ.ร.บ. หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อบงัคบั 

ประกาศ คําสั่ง หรือข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกําหนดและปฏิบตัิเก่ียวกับการ

เปิดเผยข้อมลูการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนั และการได้มาหรือจําหน่ายไปซึง่สินทรัพย์ท่ีสําคญัของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทย่อย 

นอกจากนี ้บริษัทจะทําการเปิดเผยรายการระหว่างกนัไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินท่ีได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีของ

บริษัท แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) และรายงานประจําปี (แบบ 56-2) รวมถึงการเปิดเผยข้อมลูผ่านระบบ SCP 

ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยด้วย  

บริษัทพิจารณานโยบายและขัน้ตอนในการปรับปรุงการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี ซึง่รวมถึงการเข้าทํารายการระหว่างกนัอย่างต่อเน่ือง 

เพ่ือให้เกิดความมัน่ใจวา่ได้ปฏิบตัติามข้อกําหนดตา่ง ๆ ตามท่ีกล่าวข้างต้น สําหรับแนวโน้มการทํารายการระหว่างกนัในอนาคตนัน้

อาจยงัคงมีอยู่ในส่วนท่ีเป็นการดําเนินการทางธุรกิจตามปกติของบริษัท ซึ่งบริษัทจะดําเนินการด้วยความโปร่งใสและปฏิบตัิตาม

คูมื่อซึง่สอดคล้องกบัข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์และหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด 
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ส่วนท่ี 3 

ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 

 

13 ข้อมูลทางการเงนิท่ีสําคัญ 

13.1 งบการเงนิ 

13.1.1 ช่ือผู้สอบบัญชีสําหรับงบการเงนิของบริษัทและงบการเงนิรวม 

งบการเงินปี 2555 

นางก่ิงกาญจน์ อศัวรังสฤษฎ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียน 4496 จาก สํานกังาน อีวาย 

งบการเงินปี 2556 และ 2557 

นายโสภณ เพิ่มศริิวลัลภ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียน 3182 จาก สํานกังาน อีวาย 

13.1.2 สรุปรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีในระยะ 3 ปีท่ีผ่านมา ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ให้ความเหน็อย่างไม่มีเงื่อนไข 

ผูส้อบบญัชีไดใ้หค้วามเห็นสําหรับงบการเงินปี 2555 ดงันี ้

งบการเงินแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปีสิน้สุดวนัเดียวกนั

ของบริษัทและบริษัทย่อย โดยถูกต้องตามท่ีควรในสาระสําคญัตามหลักการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ซึ่งได้แสดงความเห็นไว้

อย่างไม่มีเง่ือนไข แตไ่ด้ให้ข้อสงัเกตในเร่ืองคดีฟ้องร้องและข้อพิพาททางการค้า การแก้ไขเพิ่มเติมสญัญาสมัปทานครัง้ท่ี 3 

ความเส่ียงจากข้อกําหนดทางกฎหมายและนิติกรรมสญัญาเก่ียวกบัสดัส่วนการถือหุ้นของนกัลงทนุต่างด้าว และการออก

ประกาศ กสทช. เร่ือง การกําหนดข้อห้ามการกระทําท่ีมีลกัษณะเป็นการครอบงํากิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2554 ทัง้นี ้

ตามหมายเหตปุระกอบงบการเงิน และการเปิดเผยเอกสารแนบประกอบงบการเงินท่ีอธิบายความแตกต่างระหว่างหลกัการ

บญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทยและการปฏิบตัติามมาตรฐานการบญัชีระหว่างประเทศ (IFRS) 

ผูส้อบบญัชีไดใ้หค้วามเห็นสําหรับงบการเงินปี 2556 ดงันี ้

งบการเงินแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปีสิน้สุดวนัเดียวกนั

ของบริษัทและบริษัทย่อย โดยถูกต้องตามท่ีควรในสาระสําคญัตามหลักการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ซึ่งได้แสดงความเห็นไว้

อย่างไม่มีเง่ือนไข แตไ่ด้ให้ข้อสงัเกตในเร่ืองคดีฟ้องร้องและข้อพิพาททางการค้า การแก้ไขเพิ่มเติมสญัญาสมัปทานครัง้ท่ี 3 

ความเส่ียงจากข้อกําหนดทางกฎหมายและนิติกรรมสญัญาเก่ียวกบัสดัส่วนการถือหุ้นของนกัลงทนุต่างด้าว และการออก

ประกาศ กสทช. เร่ือง การกําหนดข้อห้ามการกระทําท่ีมีลกัษณะเป็นการครอบงํากิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2554 ทัง้นี ้

ตามหมายเหตปุระกอบงบการเงิน และการเปิดเผยเอกสารแนบประกอบงบการเงินท่ีอธิบายความแตกต่างระหว่างหลกัการ

บญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทยและการปฏิบตัติามมาตรฐานการบญัชีระหว่างประเทศ (IFRS) 

ผูส้อบบญัชีไดใ้หค้วามเห็นสําหรับงบการเงินปี 2557 ดงันี ้ 

งบการเงินแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปีสิน้สุดวนัเดียวกนั

ของบริษัทและบริษัทย่อย โดยถูกต้องตามท่ีควรในสาระสําคญัตามหลักการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ซึ่งได้แสดงความเห็นไว้

อย่างไม่มีเง่ือนไข แตไ่ด้ให้ข้อสงัเกตในเร่ืองคดีฟ้องร้องและข้อพิพาททางการค้า การแก้ไขเพิ่มเติมสญัญาสมัปทานครัง้ท่ี 3 

ความเส่ียงจากข้อกําหนดทางกฎหมายและนิติกรรมสญัญาเก่ียวกบัสดัส่วนการถือหุ้นของนกัลงทนุต่างด้าว และการออก

ประกาศ กสทช. เร่ือง การกําหนดข้อห้ามการกระทําท่ีมีลกัษณะเป็นการครอบงํากิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2554 ทัง้นี ้

ตามหมายเหตปุระกอบงบการเงิน และการเปิดเผยเอกสารแนบประกอบงบการเงินท่ีอธิบายความแตกต่างระหว่างหลกัการ

บญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทยและการปฏิบตัติามมาตรฐานการบญัชีระหว่างประเทศ (IFRS) 
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13.1.3 ตารางสรุปงบการเงนิรวม 

งบแสดงฐานะการเงนิ 

 

2555 
(ปรับปรุงใหม่) 

2556 
 

2557 

 
ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

สินทรัพย์       

สินทรัพย์หมุนเวียน       

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 4,554.66 5 5,472.41 5 5,823.20 6 

เงินลงทนุชัว่คราว 150.00 0 - 0  -  0 

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น 8,385.63 8 10,350.92 10 10,453.38  10 

สนิค้าคงเหลือ – สทุธิ 904.08 1 1,683.34 2    3,891.16  4 

ต้นทนุของรายได้รับลว่งหน้าคา่บริการโทรศพัท์รอตดัจ่าย 558.33 1 184.49 0       116.65  0 

สนิทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 2,416.54 2 3,413.75 3   3,728.73  4 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 16,969.23 17 21,104.90 20 24,013.11  23 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน       

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีตดิภาระคํา้ประกนั 0.40 0 0.40 0             0.20  0 

เงินลงทนุในบริษัทร่วม 294.12 0 308.11 0         289.06  0 

เงินลงทนุระยะยาวอ่ืน 51.40 0 16.82 0        20.32  0 

ลกูหนีกิ้จการท่ีเก่ียวข้องกนั 0.43 0 0.43 0            0.43  0 

ท่ีดนิ อาคาร และอปุกรณ์ – สทุธิ 5,449.57 5 15,120.46 14   22,736.50  22 

สทิธิการใช้อปุกรณ์รอตดับญัชี – สทุธิ 56,452.84 56 50,349.09 48   42,263.98  40 

ต้นทนุการได้รับใบอนญุาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีฯ 12,798.09 13 12,514.34 12   11,616.07  11 

เคร่ืองมือและอปุกรณ์สมัปทานระหว่างตดิตัง้ 4,664.73 5 1,978.73 2      1,353.30  1 

เงินมดัจําและเงินจ่ายลว่งหน้าเพ่ือการจดัซือ้และตดิตัง้อปุกรณ์

ดําเนินงาน 

 

- 

0  

80.78 

0 1,158.59 1 

สนิทรัพย์ไม่มีตวัตนอ่ืน 2,311.18 2 2,222.45 2     1,622.97  2 

สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 1,330.35 1 913.76 1        906.31  1 

คา่ความนิยม  19.17 0 19.17 0          19.17  0 

สนิทรัพย์ไม่หมนุเวียนอ่ืน 701.58 1 505.17 0         426.07  0 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 84,073.87 83 83,948.93 80  82,412.99  77 

สินทรัพย์รวม 101,043.11 100 105,053.83 100 106,426.10  100 

หนีส้ิน       

หนีส้ินหมุนเวียน       

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 23,592.07 23 28,189.93 27   31,300.68  29 

เงินปันผลค้างจ่าย - 0 - 0  -  0 

สว่นของเงินกู้ ยืมระยะยาวท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึง่ปี 8,808.34 9 6,295.92 6     5,664.40  5 

สว่นของหุ้นกู้ ท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึง่ปี - 0 2,000.00 2  -  0 

รายได้รับลว่งหน้าคา่บริการโทรศพัท์ 3,274.14 3 3,011.21 3     3,009.63  3 

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 1,187.51 1 1,093.50 1        211.10  0 

ต้นทนุในการได้รับใบอนญุาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีค้างจ่าย - 0 3,243.88 3      3,238.86  3 

หนีส้นิหมุนเวียนอ่ืน 937.98 1 1,306.06 1      1,478.05  1 

รวมหนีส้ินหมุนเวียน 37,800.04 37 45,140.50 43   44,902.72  42 
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2555 
(ปรับปรุงใหม่) 

2556 
 

2557 

 
ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

หนีส้ินไม่หมุนเวียน       

   เงินกู้ ยืมระยะยาว - สทุธิจากสว่นท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึง่ปี 19,460.32 19 18,164.40 17  23,000.00  22 

หุ้นกู้  - สทุธิจากสว่นท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึง่ปี 2,000.00 2 5,000.00 5    5,000.00  5 

   สํารองผลประโยชน์พนกังาน - เงินชดเชยเม่ือออกจากงาน 282.93 0 300.85 0        380.08  0 

   ต้นทนุการได้รับใบอนญุาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีฯค้างจ่าย 6,071.54 6 3,104.06 3  -  0 

หนีส้นิไม่หมนุเวียนอ่ืน 583.52 1 623.98 1        544.88  1 

รวมหนีส้ินไม่หมุนเวียน 28,398.31 28 27,193.30 26  28,924.95  27 

รวมหนีส้ิน 66,198.35 66 72,333.80 69  73,827.67  69 

ส่วนของผู้ถือหุ้น       

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

ทนุออกจําหน่ายและชําระเตม็มลูคา่แล้ว 4,735.62 5 4,735.62 5    4,735.62  4 

สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั 23,543.45 23 23,543.45 22     8,116.35  8 

สว่นเกินทนุท่ีเป็นสว่นของบริษัทย่อยซึง่เกิดจากการท่ีบริษัทซือ้บริษัท

ย่อยในราคาท่ีต่ํากวา่มลูคา่ตามบญัชี 

 

1,647.14 

 

2 

 

1,647.14 

 

2 

 

17,634.29  

 

17 

กําไรสะสม       

   จดัสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย 560.06 1 560.06 1        474.42  0 

   ยงัไม่ได้จดัสรร  4,343.96 4 2,221.80 2     1,630.64  2 

สว่นของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยของบริษัทย่อย 14.53 0 11.97 0             7.11  0 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 34,844.76 34 32,720.03 31  32,598.43  31 

รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น 101,043.11 100 105,053.83 100  106,426.10  100 
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งบกําไรขาดทุน 

 

2555 
(ปรับปรุงใหม่) 

 2556  2557  

 
ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

รายได้จากการขายและการให้บริการ       

รายได้จากการให้บริการโทรศพัท์ 78,234.56 87 80,659.45 85 74,993.03  83 

รายได้จากการขายเคร่ืองโทรศพัท์และชดุเลขหมาย 10,997.81 12 13,798.00 15 15,142.77  17 

รายได้จากการดําเนินงานอ่ืน 264.98 0 159.55 0 278.81  0 

รวมรายได้จากการขายและการให้บริการ 89,497.36 100 94,616.99 100 90,414.61  100 

        

ต้นทุนขายและการให้บริการ        

ต้นทนุการให้บริการโทรศพัท์ (51,876.42) -58 (51,120.81) -54 (45,334.47)  -50 

ต้นทนุขายเคร่ืองโทรศพัท์และชดุเลขหมาย (10,429.82) -12 (13,473.04) -14 (16,052.32)  -18 

คา่ใช้จ่ายในการขายและการบริหาร (12,027.90) -13 (14,114.02) -15 (14,863.57)  -16 

รวมค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงาน (74,334.14) -83 (78,707.87) -83 (76,250.36)  -84 

               

กําไรจากการดาํเนินงาน 15,163.22 17 15,909.12 17 14,164.25  16 

ดอกเบีย้รับ 384.85 0 221.86 0 161.61  0 

รายได้อ่ืน 240.60  0 112.74                                0 286.26  0 

กําไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปล่ียน 112.99  0 (265.30) 0 (6.56) 0 

กําไรจากการดาํเนินงาน - สุทธิ 15,901.66  18 15,978.42 17 14,605.55  16 

        

สว่นแบ่งกําไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม 25.36 0 32.74 0 5.95  0 

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและภาษีเงนิได้นิตบุิคคล 15,927.02 18 16,011.16 17 14,611.50  16 

คา่ใช้จ่ายทางการเงิน (1,118.67) -1 (2,154.11) -2 (1,336.87) -1 

กําไรก่อนภาษีเงนิได้นิตบุิคคล 14,808.35 17 13,857.05 15 13,274.63  15 

ภาษีเงินได้นิตบิคุคล (3,526.08) -4 (3,290.23) -3 (2,550.74)  -3 

กําไรสุทธิสําหรับปี 11,282.27 13 10,566.82 11 10,723.89  12 

        

การแบ่งปันกําไรสุทธิ        

สว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 11,284.77 13 10,569.38 11 10,728.75  12 

สว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยของบริษัทย่อย (2.50) 0 (2.56) 0 (4.85) 0 

                           

กําไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน (บาท) 4.77  4.46  4.53   

ส่วนท่ี 3 ข้อมลูทางการเงินท่ีสําคญั หน้า 141 



บริษัท โทเทิล่ แอ็คเซส็ คอมมนิูเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 

 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

 

2555 

(ปรับปรุงใหม่) 
2556 2557 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี 11,282.27  10,566.82  10,723.89 

    

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน    

ผลกําไรหรือขาดทนุจากการประมาณการ    

   ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  (34.44)  19.80  (45.06) 

ผลกระทบของภาษีเงินได้ 6.89  (24.79) - 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับปี  (27.56)   (4.99)  (45.60) 

    

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 11,254.71  10,561.83  10,678.83 

    

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม    

สว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 11,257.21  10,564.40  10,683.69 

สว่นท่ีเป็นของผู้ มีสว่นได้เสียท่ีไม่มีอํานาจควบคมุของบริษัทย่อย  (2.50)   (2.56)  (4.85) 

 11,254.71  10,561.83  10,678.83 
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บริษัท โทเทิล่ แอ็คเซส็ คอมมนิูเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 

 

(หน่วย: บาท)

ส่วนเกินทุนที�เป็น ส่วนปรับปรุง

ส่วนของบริษัทย่อย จากการโอนสํารอง

ซึ�งเกิดจากการที�บริษัทฯ ตามกฎหมายและ

ซื�อบริษัทย่อยใน ส่วนเกินมูลค่า ส่วนของ

กําไรสะสม ราคาที�ตํ�ากว่ามูลค่า หุ้นสามัญเพื�อลด ผู้มีส่วนได้เสียที�ไม่มี

ทุนเรือนหุ้นที�ออก ส่วนเกิน จัดสรรแล้ว - สํารอง ยังไม่ได้ ตามบัญชีของ ขาดทุนสะสม รวมองค์ประกอบอื�น รวมส่วนของ อํานาจควบคุม รวม

และชําระแล้ว มูลค่าหุ้นสามัญ ตามกฎหมาย จัดสรร บริษัทย่อย ณ วันซื�อ ของบริษัทใหญ่ ของส่วนของผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ของบริษัทย่อย ส่วนของผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2556 4,735,622,000     23,543,446,204   560,057,915         4,343,963,130     1,647,137,361     -                              1,647,137,361     34,830,226,610   14,530,467           34,844,757,077   

กําไรสําหรับปี -                             -                              -                              10,569,384,801   -                              -                              -                              10,569,384,801   (2,563,324)            10,566,821,477   

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปี -                             -                              -                              (4,988,512)            -                              -                              -                              (4,988,512)            -                              (4,988,512)            

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี -                             -                              -                              10,564,396,289   -                              -                              -                              10,564,396,289   (2,563,324)            10,561,832,965   

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 21) -                             -                              -                              (12,686,559,183) -                              -                              -                              (12,686,559,183) -                              (12,686,559,183) 

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     -                              1,647,137,361     32,708,063,716   11,967,143           32,720,030,859   

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2557 4,735,622,000     23,543,446,204   560,057,915         2,221,800,236     1,647,137,361     -                              1,647,137,361     32,708,063,716   11,967,143           32,720,030,859   

กําไรสําหรับปี -                             -                              -                              10,728,745,490   -                              -                              -                              10,728,745,490   (4,853,258)            10,723,892,232   

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปี -                             -                              -                              (45,060,057)         -                              -                              -                              (45,060,057)         -                              (45,060,057)         

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี -                             -                              -                              10,683,685,433   -                              -                              -                              10,683,685,433   (4,853,258)            10,678,832,175   

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 21) -                             -                              -                              (10,800,426,241) -                              -                              -                              (10,800,426,241) (6,479)                    (10,800,432,720) 

โอนกําไรสะสมที�ยังไม่ได้จัดสรร

   เป็นสํารองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 22) -                             -                              474,416,126         (474,416,126)       -                              -                              -                              -                              -                              -                              

โอนสํารองตามกฎหมายและส่วนเกิน

   มูลค่าหุ้นสามัญเพื�อลดขาดทุนสะสม 

   (หมายเหตุ 23) -                             (15,427,093,493) (560,057,915)       -                              -                              15,987,151,408   15,987,151,408   -                              -                              -                              

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2557 4,735,622,000     8,116,352,711     474,416,126         1,630,643,302     1,647,137,361     15,987,151,408   17,634,288,769   32,591,322,908   7,107,406             32,598,430,314   

-                             -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              

-                             -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

องค์ประกอบอื�นของส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัท โทเทิ�ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั�น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2557 

งบการเงินรวม

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
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บริษัท โทเทิล่ แอ็คเซส็ คอมมนิูเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 

 

งบกระแสเงนิสด 

 

2555 

(ปรับปรุงใหม่) 
2556 2557 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 
 

  

กําไรสทุธิก่อนภาษี 14,808.35 13,857.05 13,274.63  

ปรับกระทบกําไรสทุธิเป็นเงินสดสทุธิรับ (จ่าย) จากกิจกรรม 

ดําเนินงาน 

   

สว่นแบ่งกําไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วมตามวิธีสว่นได้เสีย (25.36) (32.74) (5.95)  

เงินปันผลรับจากเงินลงทนุระยะยาวอ่ืน (48.53) (0.28)  (5.30)  

กําไรจากการขายเงินลงทนุในบริษัทย่อย - -  

การปรับลดสนิค้าคงเหลือเป็นมลูคา่สทุธิท่ีจะได้รับ (19.55) 102.66 2.19  

คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูของลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น (โอนกลบั) 38.76 421.91 (200.37)  

คา่เผ่ือการด้อยคา่ของสนิทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน (โอนกลบั) - 34.58  -  

คา่เผ่ือการด้อยคา่ของคา่ความนิยมและสนิทรัพย์ไม่มีตวัตน - -  -  

คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจําหน่าย 11,464.79 13,694.93 16,624.02  

ตดัจําหน่ายสนิทรัพย์ถาวร 0.02 0.70 3.26  

ตดัจําหน่ายสนิทรัพย์ไม่มีตวัตนอ่ืน - 325.50 0.63  

ขาดทนุ (กําไร) จากการขายท่ีดนิ อาคาร และอปุกรณ์ (8.52) (36.08) (61.58)  

ประมาณการทรัพย์สนิ/หนีส้นิในอนาคต 6.54 6.18 6.56  

สํารองผลประโยชน์พนกังาน – เงินชดเชยเม่ือออกจากงานเพิ่มขึน้ 

(ลดลง) 

 

35.10 

 

43.36 

 

42.89  

คา่ใช้จ่ายทางการเงิน 1,036.38 2,119.50 1,314.90  

กําไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์และ
หนีส้ินดาํเนินงาน 

 

27,287.98 

 

30,537.27 

 

30,995.87  

สนิทรัพย์ดําเนินงานลดลง (เพิ่มขึน้)    

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น (1,849.15) (2,387.20) 97.91  

สนิค้าคงเหลือ (500.36) (881.91) (2,210.01)  

สนิทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน (780.72) (528.76)  (126.51)  

สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน 77.42 22.64  (37.74)  

หนีส้นิดําเนินงานเพิ่มขึน้ (ลดลง)    

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 3,065.08 1,873.10 4,213.16  

หนีส้นิหมุนเวียนอ่ืน (2.97) 105.15 170.41  

หนีส้นิไม่หมนุเวียนอ่ืน (149.25) 26.92  (94.38) 

เงินสดสทุธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 27,148.02 28,767.20 33,008.71  

จ่ายดอกเบีย้ (956.30) (1,769.25)  (1,122.01)  

จ่ายภาษีเงินได้ (4,456.33) (3,086.22)  (3,546.34)  

รับคืนภาษีเงินได้ - 150.15  -  

เงนิสดสุทธิจากกจิกรรมดาํเนินงาน 21,735.39 24,061.88 28,340.36  
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บริษัท โทเทิล่ แอ็คเซส็ คอมมนิูเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 

 

 

2555 

(ปรับปรุงใหม่) 
2556 2557 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน 
 

  

เงินลงทนุชัว่คราวลดลง (เพิ่มขึน้) (50.00) 150.00  -  

เงินลงทนุระยะยาวอ่ืนลดลง (เพิม่ขึน้) - - (3.50)  

เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม 37.50 18.75 25.00  

เงินปันผลรับจากเงินลงทนุระยะยาวอ่ืน 48.53 0.28 5.30  

ลกูหนีบ้ริษัทท่ีเก่ียวข้องกนัลดลง (เพิ่มขึน้) 0.00 - - 

เงินสดรับจากการขายเงินลงทนุในบริษัทยอ่ย - - - 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดของบริษัทย่อยลดลงจากการขาย

เงินลงทนุในบริษัทย่อย 
- - - 

ซือ้ท่ีดนิ อาคารและอปุกรณ์ (1,217.37) (5,875.96) (11,516.43)  

เงินสดรับจากการขายท่ีดนิ อาคารและอปุกรณ์ 11.41 79.72 90.06  

ซือ้สทิธิการใช้อปุกรณ์รอตดับญัชีและเคร่ืองมือและอปุกรณ์สมัปทาน

ระหว่างตดิตัง้ 
 

 (6,561.78) 

 

(4,974.71) 

  

(2,986.83)  

เงินมดัจําและเงินจ่ายลว่งหน้าเพ่ือการจดัซือ้และตดิตัง้อปุกรณ์

สมัปทานลดลง (เพิ่มขึน้)  
 

- 

 

54.60 

 

 (311.77)  

เงินมดัจําและเงินจ่ายลว่งหน้าเพ่ือการจดัซือ้และตดิตัง้อปุกรณ์

ดําเนินงานลดลง (เพิ่มขึน้) 
 

- 

 

(80.78) 

 

(766.04)  

เงินสดจ่ายต้นทนุการได้รับใบอนญุาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีฯ (6,750.00) (114.91)  (3,375.00) 

สนิทรัพย์ไม่หมนุเวียนอ่ืนเพิ่มขึน้ (605.97) (906.22) (554.02) 

สนิทรัพย์ไมมี่ตวัตนอ่ืนเพิ่มขึน้ - -  -  

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (15,087.68) (11,649.23)  (19,393.22) 

    

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ    

ชําระเงินคา่ธรรมเนียมจดัการเงินกู้  (55.42) -  -  

เงินสดรับจากเงินกู้ ยืมระยะสัน้ 9,000.00 - 4,000.00  

ชําระคืนเงินกู้ ยืมระยะสัน้ (5,000.00) -  (4,000.00) 

เงินสดรับจากเงินกู้ ยืมระยะยาว 27,000.00 5,000.00 14,500.00  

ชําระคืนเงินกู้ ยืมระยะยาว (5,320.76) (8,808.34)  (10,295.92) 

เงินรับจากการออกหุ้นกู้สกลุเงินบาท - 5,000.00  -  

ชําระคืนหุ้นกู้สกลุเงินบาท - -  (2,000.00) 

จ่ายเงินปันผล (49,590.02) (12,686.56) (10,800.43) 

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงนิ (23,966.19) (11,494.90)  (8,596.35) 

    

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สทุธิ (17,318.48) 917.75 350.79  

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดต้นปี 21,873.14 4,554.66 5,472.41  

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดสิน้ปี 4,554.66 5,472.41 5,823.20  

    

ส่วนท่ี 3 ข้อมลูทางการเงินท่ีสําคญั หน้า 145 



บริษัท โทเทิล่ แอ็คเซส็ คอมมนิูเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 

 

สรุปอัตราส่วนทางการเงิน 

 2555 2556 2557 

อัตราส่วนสภาพคล่อง    

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง 0.45 0.47 0.53  

อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว 0.35 0.35 0.36  

อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด 0.42 0.58 1.26  

อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า – รวม(1) 13.92 13.01 4.65  

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย (วนั) - รวม 25.87 27.66 77.50  

อตัราสว่นหมนุเวียนสนิค้าคงเหลือ 16.19 10.41 5.76  

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วนั) 22.23 34.57 62.51  

อตัราสว่นหมนุเวียนเจ้าหนี ้(2) 1.40 0.71 0.34  

ระยะเวลาชําระหนี ้(วนั)  258.05 509.03 1,071.46  

Cash Cycle -209.95 -446.80 -931.45  

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร    

อตัราสว่นกําไรขัน้ต้น 30.38% 31.73% 32.11% 

อตัราสว่นกําไรสทุธิ 12.61% 11.17% 11.87% 

อตัราสว่นผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น 32.40% 31.29% 32.85% 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน    

อตัราสว่นผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ 11.01% 10.26% 10.21% 

อตัราสว่นผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ถาวร 36.53% 38.10% 41.93% 

อตัราการหมนุของสินทรัพย์ 0.87 0.92 0.86  

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงนิ    

อตัราสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น(3) 0.74 0.79 0.85  

อตัราสว่นความสามารถในการชําระดอกเบีย้(4) 42.58 16.31 0.03  

อตัราสว่นความสามารถชําระภาระผกูพนั (Cash Basis) 0.68 1.08 1.23  

อตัราสว่นการจา่ยเงินปันผล(5) 106% 83% 153% 

มลูคา่ที่ตราไว้ (บาท) 2.00 2.00 2.00 

มลูคา่ตามบญัชี (บาท) 14.72 13.82 13.77 

กําไรขัน้ต้นตอ่หุ้น (บาท)(6) 4.77 4.46      4.53 

หมายเหตุ 

(1) คํานวณจากรายได้จากการให้บริการโทรศพัท์ระบบรายเดือนและรายได้จากการขายเคร่ืองโทรศพัท์และชดุเลขหมาย / ลกูหนีก้ารค้า

คา่บริการโทรศพัท์และลกูหนีก้ารค้าจากการขายเคร่ืองโทรศพัท์และชดุเลขหมายเฉลี่ย 

(2) คํานวณจากยอดซือ้อปุกรณ์เคร่ืองมือสมัปทาน (จากงบกระแสเงินสด) / เจ้าหนีอ้ปุกรณ์สมัปทานเฉลี่ย 

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

(4) คํานวณจากกําไรก่อนหกัคา่ใช้จา่ย ดอกเบีย้ คา่เสื่อมราคา และคา่ตดัจําหน่าย / (ดอกเบีย้จา่ย – ดอกเบีย้รับ) 

(5) คํานวณรวมเงินปันผลพิเศษ 

(6) คํานวณโดยใช้จํานวนหุ้นสามญัถวัเฉลี่ยถ่วงนํา้หนกั (Weighted Average Ordinary Shares) 

ส่วนท่ี 3 ข้อมลูทางการเงินท่ีสําคญั หน้า 146 
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14 การวเิคราะห์และคําอธิบายของฝ่ายจัดการ 

14.1 สรุปสาระสําคัญปี 2557 

ปี 2557 ถือเป็นปีท่ีท้าทายสําหรับอุตสาหกรรมโทรคมนาคมไทยและบริษัท โดยหลังจากผู้ ให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ีได้รับ

ใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมย่านคล่ืนความถ่ี 2.1 กิกะเฮิร์ตซ์  เม่ือเดือนธันวาคม ปี 2555 และเปิดให้บริการ 3G เต็มรูป

ในปี 2556 แล้วนัน้ ต่อมาในปี 2557 ผู้ ให้บริการต่างพยายามเตบิโตจากบริการอินเทอร์เน็ตเคล่ือนท่ีซึ่งมีความต้องการใช้งานสูง 

รวมทัง้รับรู้ค่าธรรมเนียมและส่วนแบ่งรายได้ท่ีลดลงจากการให้บริการภายใต้ระบบใบอนุญาต และเตรียมพร้อมสําหรับการ

หมดอายขุองสมัปทานการให้บริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ี จากปัจจยัดงักล่าวทําให้การแข่งขนัในตลาดมีความรุนแรงขึน้ โดยผู้ ให้บริการ

ตา่งกระตุ้นผู้บริโภคให้เปล่ียนมาใช้โครงข่ายคล่ืนความถ่ี 2.1 กิกะเฮิร์ตซ์ ภายใต้ระบบใบอนญุาต และเปล่ียนเคร่ืองโทรศพัท์ให้เป็น

สมาร์ทโฟนท่ีรองรับการใช้งานเทคโนโลยี 3G ทัง้นี ้จากการแข่งขนัท่ีรุนแรงดงักล่าวประกอบกบัสภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศท่ี

ชะลอตวั ได้ส่งผลให้อตุสาหกรรมการให้บริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ีเตบิโตได้ตํ่ากว่าท่ีคาดการณ์ไว้ 

บริษัทปรับตวักบัสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ โดยการเพิ่มสถานีฐานอีก 6.5 พนัสถานีด้วยเทคโนโลยี 3G และ 4G ทัง้ในเขตกรุงเทพและ

ปริมณฑลรวมทัง้อีก 30 เมืองใหญ่ภายในไตรมาส 1/2558 ต่อเน่ืองหลังจากบริษัทขยายโครงข่าย3G บนคล่ืน 2.1 กิกะเฮิร์ตซ์ ได้

ครอบคลมุเทา่กบัโครงข่าย 2G ท่ีมีอยู่แล้ว ทัง้นี ้ณ สิน้ปี 2557 บริษัทได้เปิดสถานีฐานใหม่ดงักล่าวทัง้เทคโนโลยี 3G และ 4G รวม

แล้วกว่า 2.7 พนัสถานีจากแผนทัง้หมด 6.5 พนัสถานี และคาดว่าจะเปิดใช้งานได้ทัง้หมดตามแผน บริษัทยงัได้นําเสนอแพ็คเกจท่ี

เน้นการใช้บริการข้อมลูซึง่ช่วยให้การเปล่ียนรูปแบบการบริโภคของลูกค้าจากเดิมท่ีใช้บริการเสียงไปสู่การใช้บริการข้อมลูเป็นไป

อย่างสมบรูณ์มากขึน้ และยงัเป็นแนวทางให้กบัอุตสาหกรรมในการใช้ประโยชน์จากโครงข่ายท่ีลงทนุได้ดีย่ิงขึน้ สอดคล้องตามการ

เตบิโตของการใช้บริการข้อมลู นอกจากนี ้บริษัทได้เร่ิมใช้รูปแบบการดําเนินธุรกิจโดยแบง่เป็นพืน้ท่ีเพ่ือตอบสนองความต้องการของ

ลกูค้าท่ีหลากหลายในแตล่ะพืน้ท่ีให้มีประสิทธิผลมากย่ิงขึน้ จากการดําเนินการดงักล่าว ส่งผลให้ในไตรมาส 4/2557 บริษัทกลบัมา

มีจํานวนลกูค้าเพิ่มขึน้สทุธิจากไตรมาส 3/2557 กวา่ 228,000 เลขหมาย ทําให้ฐานลูกค้าทัง้หมดของบริษัท ณ สิน้ปี 2557 อยู่ท่ี 28 

ล้านเลขหมายและมีจํานวนผู้ ใช้บริการบนคล่ืน 2.1 กิกะเฮิร์ตซ์ เพิ่มขึน้เป็น 20.2 ล้านเลขหมายหรือคิดเป็นร้อยละ 72 ของฐาน

ลกูค้าทัง้หมด และมีจํานวนผู้ใช้สมาร์ทโฟนเพิ่มขึน้เป็นร้อยละ 48 จากระดบัเดมิท่ีร้อยละ 32.7 เม่ือปีท่ีแล้ว 

ในปี 2557 บริษัทมี EBITDA อยู่ท่ี 31,069 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 3.4 เม่ือเทียบกบัปีก่อน โดยเกิดจากการลดลงของค่าธรรมเนียม

และส่วนแบง่รายได้เป็นหลกั ในขณะท่ี EBITDA margin อยู่ท่ีร้อยละ 34.3 เพ่ิมขึน้จากระดบัร้อยละ 31.7 ในปีท่ีแล้ว แต่มีระดบัตํ่า

กว่าประมาณการปี  2557 ซึ่งคาดการณ์ไว้ท่ีร้อยละ 35-37 โดยส่วนใหญ่เกิดจากการจําหน่ายเคร่ืองโทรศัพท์ได้มากกว่าท่ีคาด

ภายหลังจากเปิดขายไอโฟน 6 ในไตรมาส 4/2557 ซึ่งอัตรากําไรจากการจําหน่ายเคร่ืองโทรศัพท์ต่ํากว่าการให้บริการ

โทรศพัท์เคล่ือนท่ี อย่างไรก็ตาม บริษัทมีรายได้จากการให้บริการ ไม่รวมค่าเช่ือมต่อโครงข่ายลดลงร้อยละ 2.6 เม่ือเทียบกบัปีก่อน 

โดยมีสาเหตุจากการแข่งขันในตลาดท่ีเพิ่มขึน้และเศรษฐกิจภายในประเทศท่ีชะลอตัว ในขณะท่ีมีรายได้จากการจําหน่าย

เคร่ืองโทรศพัท์และชดุเลขหมายเพิ่มขึน้ร้อยละ 9.7 เม่ือเทียบกบัปีก่อน แต่มีอตัรากําไรจากการจําหน่ายเคร่ืองโทรศพัท์อยู่ในระดบั

ตดิลบเพ่ือเพิ่มจํานวนผู้ใช้งานสมาร์ทโฟนและรักษาฐานลกูค้าเดิม บริษัทมีกําไรสทุธิอยู่ท่ี 10,729 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 1.5 เม่ือ

เทียบกบัปีก่อน อนัเป็นผลจาก EBITDA ท่ีเพิ่มขึน้รวมทัง้มีค่าใช้จ่ายทางการเงินท่ีลดลงและการปรับรายการสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอ

ตดับญัชี ในขณะท่ีมีค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจําหน่ายเพ่ิมขึน้จากการขยายโครงข่าย โดยในปี 2557 บริษัทใช้เงินลงทนุไป 14,000 

ล้านบาทซึง่สอดคล้องกบัท่ีคาดการณ์ไว้ 

สําหรับปี 2558 บริษัทคาดว่าการแข่งขนัในตลาดยงัคงมีอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะในรูปของข้อเสนอเคร่ืองโทรศพัท์พร้อมแพ็คเกจ

และเคร่ืองโทรศพัท์ 3G/ 4G ท่ีมีราคาถกู ทัง้นี ้บริษัทคาดว่ารายได้จากการให้บริการ ไม่รวมค่าเช่ือมต่อโครงข่าย จะเติบโตในระดบั

เลขหลกัเดียวช่วงตํ่า (low-single digit) โดยมีปัจจยัจากเศรษฐกิจในประเทศท่ีฟืน้ตวัและการเตบิโตของบริการอินเทอร์เน็ตเคล่ือนท่ี 

ทัง้นี ้แม้ค่าธรรมเนียมและส่วนแบ่งรายได้จะยงัคงมีแนวโน้มลดลงจากการเปล่ียนผ่านจากระบบสัมปทานไปสู่ระบบใบอนุญาต 

EBITDA margin คาดวา่จะอยู่ในระดบัใกล้เคียงกบัปี 2557 ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัการแข่งขนัในตลาดโดยเฉพาะในด้านเคร่ืองโทรศพัท์ 

บริษัทประมาณการเงินลงทนุสําหรับปี 2558 ไว้ไม่ตํ่ากว่า 14,000 ล้านบาทบนรูปแบบการขยายโครงข่ายด้วยการใช้โครงสร้าง

พืน้ฐานร่วมหรือเช่าใช้กับผู้ ให้บริการรายอ่ืนเพ่ือให้การลงทุนโครงสร้างพืน้ฐานดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งจะเป็น

ประโยชน์ต่อทัง้อุตสาหกรรม ผู้บริโภคและประเทศไทย ทัง้นี ้บริษัทพร้อมปรับเพ่ิมประมาณการเงินลงทุนเพ่ือรักษาความเป็นผู้

ส่วนท่ี 3 การวเิคราะห์และคําอธิบายของฝ่ายจดัการ หน้า 147 
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ให้บริการอินเทอร์เน็ตชัน้นําในประเทศไทยหากไม่มีความคืบหน้าในด้านการใช้โครงสร้างโทรคมนาคมร่วมหรือเช่าใช้ดงักล่าว ทัง้นี ้

เงินลงทนุส่วนใหญ่จะใช้สําหรับเพิ่มความสามารถในการให้บริการด้านข้อมูลทัง้การขยายโครงข่าย 4G บนคล่ืนความถ่ี 2.1 กิ

กะเฮิร์ตซ์ ในพืน้ท่ีตวัเมืองและเพิ่มความตอ่เน่ืองของโครงข่าย 3G ให้มีคณุภาพและความมัน่คงดีย่ิงขึน้ 

14.2 รายการพเิศษท่ีสําคัญ 

14.2.1 การบันทกึกลับรายการด้อยค่าสินทรัพย์ในงบการเงนิเฉพาะกิจการ 

ในไตรมาส 4/2557 บริษัทได้ทบทวนการประเมินการด้อยค่าของต้นทนุเคร่ืองมือและอุปกรณ์รอตดับญัชีและอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้องซึง่

ใช้ในการให้บริการตามสญัญาร่วมการงานของบริษัท และพบวา่มลูคา่ท่ีคาดวา่จะได้รับคืนจากการใช้เคร่ืองมือและอุปกรณ์ดงักล่าว

เพิ่มขึน้จากปี 2556 จํานวน 1,004 ล้านบาท บริษัทจึงได้กลบัรายการขาดทนุจากการด้อยค่าท่ีเคยรับรู้ดงักล่าวจํานวน 1,004 ล้าน

บาทในงบการเงินเฉพาะกิจการ ทัง้นี ้รายการดงักล่าวไม่กระทบตอ่กระแสเงินสดและไม่กระทบตอ่งบการเงินรวม (รายละเอียดโปรด

ดหูมายเหต ุ14 ของงบการเงินปี 2557) 

14.2.2 การบันทกึกลับรายการสินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอตัดบัญชีท่ีเดมิไม่บันทกึ  

ในไตรมาส 4/2557 บริษัททําการบนัทกึกลบัรายการสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตดับญัชีท่ีเดิมไม่บนัทกึ ทําให้ในไตรมาส 4/2557 บริษัท

มีคา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ลดลง 132 ล้านบาทในงบการเงินรวม และลดลง 2,147 ล้านบาทในงบการเงินเฉพาะกิจการ 

จาํนวนผู้ใช้บริการรวม )พันเลขหมาย(  ปี 2556 ปี 2557 %YoY 

ระบบรายเดือน )ภายใต้สญัญาร่วมการงานกบั กสท(  2,201 754 -66% 

ระบบเติมเงิน )ภายใต้สญัญาร่วมการงานกบั กสท(  13,714 7,021 -49% 

ระบบรายเดือน (ภายใต้ใบอนญุาตคลืน่ความถ่ี 2.1 กิกะเฮิร์ตซ์) 1,301 3,096 138% 

ระบบเติมเงิน (ภายใต้ใบอนญุาตคลื่นความถ่ี 2.1 กิกะเฮิร์ตซ์) 10,726 17,138 60% 

รวม 27,942 28,008 0.2% 

จาํนวนผู้ใช้บริการใหม่สุทธิ )พันเลขหมาย(     

ระบบรายเดือน 686 347 -49% 

ระบบเติมเงิน 938 -281 -130% 

รวม 1,624 66 -96% 

ปริมาณการใช้งาน )นาทต่ีอเลขหมายต่อเดือน(     

ระบบรายเดือน 421 361 -14% 

ระบบเติมเงิน 245 219 -11% 

เฉล่ียสองระบบ 265 236 -11% 

ระบบรายเดือน ไมร่วม IC 316 267 -16% 

ระบบเติมเงิน ไมร่วม IC 208 183 -12% 

เฉล่ียสองระบบ ไม่รวม IC 220 194 -12% 

รายได้เฉล่ียต่อเลขหมาย )บาทต่อเลขหมายต่อเดือน(     

ระบบรายเดือน 681 621 -8.7% 

ระบบเติมเงิน 189 164 -13% 

เฉล่ียสองระบบ 245 222 -9.3% 

ระบบรายเดือน ไมร่วม IC 602 586 -2.6% 

ระบบเติมเงิน ไมร่วม IC 161 147 -8.8% 

เฉล่ียสองระบบ ไม่รวม IC 211 202 -4.1% 
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14.3 สรุปผลการดาํเนินงาน 

ในไตรมาส 4/2557 บริษัทเร่ิมฟืน้ตวัจากสองไตรมาสก่อนและกลบัมามีจํานวนผู้ ใช้บริการเพิ่มขึน้กว่า 228,000 เลขหมาย โดยมา

จากจํานวนผู้ ใช้บริการระบบเติมเงินท่ีเพิ่มขึน้กว่า 125,000 เลขหมายและจากจํานวนผู้ ใช้บริการระบบรายเดือนท่ีเพ่ิมขึน้กว่า 

102,000 เลขหมาย โดยการเพิ่มขึน้ของลกูค้าระบบเตมิเงินเกิดจากกิจกรรมทางการตลาดโดยเฉพาะในต่างจงัหวดั ส่วนการเพิ่มขึน้

ของลกูค้าระบบรายเดือนซึง่มีแนวโน้มดีอย่างตอ่เน่ืองมาจากการขายไอโฟน 6 และการจําหน่ายเคร่ืองโทรศพัท์พร้อมแพ็คเกจ ทัง้นี ้

ฐานลูกค้าของบริษัททัง้หมดอยู่ท่ี 28 ล้านเลขหมาย ทรงตวัจากระดบัในปี 2556 โดยมีจํานวนผู้ ใช้บริการบนโครงข่ายคล่ืนความถ่ี 

2.1 กิกะเฮิร์ตซ์ อยู่ท่ี 20.2 ล้านเลขหมาย คิดเป็นร้อยละ 72 ของฐานลูกค้าทัง้หมดซึ่งเพิ่มขึน้จากระดบั 12 ล้านเลขหมายเม่ือปี 

2556 ทัง้นี ้ความก้าวหน้าท่ีสําคญัอนัหนึ่งในไตรมาส 4/2557 คือบริษัทเร่ิมใช้รูปแบบการดําเนินธุรกิจโดยแบ่งเป็นพืน้ท่ี  ซึ่งเพิ่ม

ความคล่องตวัให้กบัทีมงานในพืน้ท่ีในการตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้มีประสิทธิผลดีขึน้   

รายได้เฉล่ียต่อเลขหมาย (ไม่รวม IC) ในปี 2557 อยู่ท่ี 202 บาทต่อเดือน ลดลงร้อยละ 4.1 เม่ือเทียบกบัปีก่อน จากการแข่งขนัใน

ตลาดและการใช้งานบริการเสียงท่ีลดลง ในขณะท่ีจํานวนนาทีเฉล่ียต่อเลขหมาย (ไม่รวม IC) ในปี 2557 อยู่ท่ี 194 นาที ลดลงร้อย

ละ 12 เม่ือเทียบกบัปีก่อนเน่ืองจากลกูค้าเปล่ียนไปใช้บริการข้อมลูแทนบริการเสียง   

บริษัทดําเนินกลยุทธ์ Internet for All ผ่านกิจกรรมการตลาดต่าง ๆ เช่น การนําเสนอสมาร์ทโฟนพร้อมแพ็คเกจใช้งานท่ีน่าสนใจ 

นําเสนอสมาร์ทโฟนราคาถูก รวมทัง้แพ็คเกจท่ีเน้นการใช้อินเทอร์เน็ตอย่าง Love Buffet เพ่ือช่วยให้การเปล่ียนรูปแบบการบริโภค

ของลกูค้าจากเดมิท่ีใช้บริการเสียงไปสู่การใช้บริการข้อมลูเป็นไปอย่างสมบูรณ์ขึน้ จากกลยุทธ์ดงักล่าวทําให้สดัส่วนผู้ ใช้สมาร์ทโฟ

นตอ่ผู้ ใช้บริการรวมเพิ่มขึน้เป็นร้อยละ 48 จากเดิมร้อยละ 32.7 ในปี 2556 และจํานวนผู้ ใช้บริการอินเทอร์เน็ตเคล่ือนท่ีเพ่ิมขึน้เป็น 

14.1 ล้านเลขหมาย 

14.4 สรุปผลประกอบการด้านการเงนิ 

14.4.1 รายได้ 

ในปี 2557 บริษัทมีรายได้รวมเท่ากบั 90,415 ล้านบาทลดลงร้อยละ 4.4 เม่ือเทียบกบัปีก่อนเน่ืองจากมีรายได้จากการให้บริการท่ี

ลดลงและการปรับลดอัตราค่าเช่ือมต่อโครงข่ายเม่ือเดือนกรกฎาคม 2556 โดยรายได้จากการให้บริการไม่รวมค่าเช่ือมต่อ

โครงข่ายอยู่ท่ี 68,275 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 2.6 เม่ือเทียบกบัปีก่อนจากการแข่งขนัในตลาดและเศรษฐกิจท่ีชะลอตวั โดยปัจจยั

หลกัในการเติบโตมาจากรายได้จากการให้บริการอินเทอร์เน็ตเคล่ือนท่ีในขณะท่ีรายได้จากการให้บริการเสียงและบริการข้ามแดน

อัตโนมัติลดลง รายได้จากการจําหน่ายเคร่ืองโทรศพัท์และชุดเลขหมายเพ่ิมขึน้ร้อยละ 9.7 เทียบกับปีก่อนโดยเกิดจากการขาย

ไอโฟน ความนิยมสมาร์ทโฟนและกิจกรรมการตลาดท่ีช่วยเพิ่มฐานผู้ใช้โทรศพัท์ 3G และรักษาฐานลกูค้าเดมิ   

รายได้จากการให้บริการเสียงอยู่ท่ี 35,215 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 16 เม่ือเทียบกบัปีก่อนเน่ืองจากผู้บริโภคเปล่ียนไปใช้บริการ

ข้อมลูแทนบริการเสียงและจากเศรษฐกิจในประเทศท่ีชะลอตวั   

รายได้จากบริการข้อมูล (เดิมเรียกบริการเสริม) อยู่ท่ี 27,820 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 23 เม่ือเทียบกับปีก่อนโดยมาจากการ

ขยายโครงข่าย 3G จํานวนผู้ ใช้สมาร์ทโฟนท่ีเพิ่มขึน้ ความนิยมใช้สังคมออนไลน์และชมภาพเคล่ือนไหวผ่านอินเทอร์เน็ต และ

แพ็คเกจใช้งานท่ีเน้นการใช้บริการข้อมลู ทัง้นี ้รายได้จากบริการข้อมลูคิดเป็นร้อยละ 40.7 ของรายได้จากการให้บริการไม่รวมค่า

เช่ือมต่อโครงข่าย เพิ่มขึน้จากระดับร้อยละ 32.2 เม่ือปีก่อน โดยรายได้จากบริการข้อมูลส่วนใหญ่เติบโตจากรายได้บริการ

อินเทอร์เน็ตเคล่ือนท่ีซึง่เพิ่มขึน้ร้อยละ 35 จากปีก่อน  

รายได้จากบริการข้ามแดนอัตโนมัติ (IR) อยู่ท่ี 1,466 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 30 เม่ือเทียบกบัปีก่อนโดยสาเหตุหลักมาจาก

จํานวนชาวต่างประเทศท่ีเดินทางเข้าประเทศไทยลดลงเน่ืองจากสถานการณ์การเมือง ทัง้นี ้ในไตรมาส 4/2557 รายได้จากบริการ

ข้ามแดนอตัโนมตัิเพิ่มขึน้ร้อยละ 32 เม่ือเทียบกบัไตรมาสก่อน จากปัจจยัเชิงฤดกูาลและแพ็คเกจใช้อินเทอร์เน็ตในต่างประเทศท่ี

เปิดตวัใหม่  

รายได้จากการดาํเนินงานอ่ืน ซึง่ประกอบด้วยรายได้จากบริการโทรศพัท์ระหวา่งประเทศ (IDD) และค่าธรรมเนียมการให้บริการ 

ตา่ง ๆ เป็นหลกัอยู่ท่ี 3,775 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 2.6 เม่ือเทียบกบัปีก่อน  
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รายได้จากค่าเช่ือมต่อโครงข่าย (IC) อยู่ท่ี 6,718 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 36 เม่ือเทียบกบัปีก่อนโดยเกิดจากการปรับลดอตัราค่า

เช่ือมต่อโครงข่ายจาก 1 บาทต่อนาทีเป็น 0.45 บาทต่อนาทีซึ่งเร่ิมใช้ 1 กรกฎาคม 2556 ทัง้นีใ้นปี 2557 บริษัทมีรายรับสุทธิค่า

เช่ือมต่อโครงข่าย อยู่ท่ี 475 ล้านบาทลดลงจากระดบั 1,293 ล้านบาทเม่ือปีท่ีแล้วโดยเกิดจากการปรับบนัทกึรายจ่ายค่าเช่ือมต่อ

โครงข่ายจํานวน 780 ล้านบาท ในไตรมาส 4/2556  

รายได้จากการจาํหน่ายเคร่ืองโทรศัพท์และชุดเลขหมาย อยู่ท่ี 15,143 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 9.7 เม่ือเทียบกบัปีก่อนโดยเกิด

จากการขายไอโฟน 6 ในไตรมาส 4/2557 ความนิยมใช้สมาร์ทโฟน และรูปแบบการขายเคร่ืองพร้อมแพ็คเกจ อย่างไรก็ดี อตัรากําไร

จากการจําหน่ายเคร่ืองโทรศพัท์ในปี 2557 อยู่ในระดบัตดิลบอนัเป็นผลจากการแข่งขนัภายในตลาดเพ่ือเพิ่มจํานวนผู้ ใช้งานสมาร์ท

โฟน รวมทัง้เพ่ือรักษาฐานลกูค้าเดมิ ทัง้นี ้ผู้ ให้บริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ีต่างกระตุ้นให้ลูกค้าเปล่ียนมาใช้โทรศพัท์ท่ีรองรับเทคโนโลยี 

3G เพ่ือผลักดนัให้เกิดการเปล่ียนผ่านจากระบบสมัปทานไปสู่ระบบใบอนญุาตและรับรู้ค่าธรรมเนียมและส่วนแบ่งรายได้ท่ีลดลง 

ทัง้นีเ้คร่ืองโทรศพัท์ท่ีขายมีจํานวนเพิ่มขึน้ร้อยละ 103 เม่ือเทียบกบัปีก่อนซึง่ส่วนใหญ่เกิดจากกิจกรรมการตลาดในต่างจงัหวดัและ

โทรศพัท์ภายใต้แบรนด์ดีแทค 

14.4.2 ต้นทุนการดาํเนินงาน 

ต้นทุนการดําเนินงานไม่รวมค่าเช่ือมต่อโครงข่าย (IC) อยู่ท่ี 39,092 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 6.6 เม่ือเทียบกบัปีก่อนจากการ

ลดลงของคา่ธรรมเนียมและส่วนแบ่งรายได้และค่าใช้จ่ายอ่ืน ในขณะท่ีค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวกบัการขยายโครงข่ายทัง้ 3G และ 4G เพิ่ม

สงูขึน้ 

ค่าธรรมเนียมและส่วนแบ่งรายได้ ซึง่ประกอบด้วยส่วนแบ่งรายได้ ค่าธรรมเนียมเลขหมายและค่า USO เป็นหลกั อยู่ท่ี 15,540 

ล้านบาท ลดลงร้อยละ 28 เม่ือเทียบกับปีก่อนอันเป็นผลจากการเพ่ิมขึน้ของจํานวนผู้ ใช้บริการบนโครงข่ายคล่ืน 2.1 กิกะเฮิร์ตซ์ 

และสัดส่วนผู้ ใช้สมาร์ทโฟนและโทรศพัท์ท่ีรองรับเทคโนโลยี 3G ท่ีสูงขึน้ รวมทัง้จากการขยายโครงข่ายคล่ืน 2.1 กิกะเฮิร์ตซ์ ท่ีมี

ความครอบคลมุมากขึน้ โดยอตัราส่วนคา่ธรรมเนียมและส่วนแบง่รายได้ตอ่รายได้จากการให้บริการไม่รวมค่าเช่ือมต่อโครงข่ายอยู่ท่ี

ร้อยละ 22.8 ลดลงจากระดบัร้อยละ 31 ในปี 2556  

ค่าใช้จ่ายด้านโครงข่าย อยู่ท่ี 4,773 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 14 เม่ือเทียบกบัปีก่อนเกิดจากการขยายและบํารุงรักษาโครงข่าย 

โดยบริษัทมีจํานวนสถานีฐานรวมทัง้ 3G และ 4G ณ สิน้ปี 2557 เพิ่มขึน้เป็น 18,600 สถานีจากเดิมท่ีมีอยู่ 11,100 สถานีเม่ือปีก่อน 

บริษัทมีแนวทางท่ีจะขยายโครงข่าย 4G บนคล่ืน 2.1 กิกะเฮิร์ตซ์ เพิ่มเตมิและเพิ่มความตอ่เน่ืองของโครงข่าย 3G ท่ีครอบคลุมอยู่ทัว่

ประเทศให้มากขึน้ซึ่งจะเพิ่มความสามารถในการรองรับการใช้งานอินเทอร์เน็ตและเป็นการใช้คล่ืนความถ่ีท่ีมีอยู่ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ   

ค่าใช้จ่ายอ่ืน ประกอบด้วยต้นทนุการผลิตและค่าคอมมิชชัน่ของบตัรเติมเงิน ต้นทนุ IR และ IDD ค่าเบีย้ประกันโครงข่าย และ 

อ่ืน ๆ อยู่ท่ี 3,670 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 8.8 เม่ือเทียบกบัปีก่อน 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจําหน่ายของต้นทุนการให้บริการ (D&A) อยู่ท่ี 15,108 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 26 เม่ือเทียบกบัปี

ก่อนจากการขยายโครงข่ายทัง้บนคล่ืน 2.1 กิกะเฮิร์ตซ์ และ 850 เมกะเฮิร์ตซ์ 

14.4.3 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร อยู่ท่ี 14,864 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 5.3 เม่ือเทียบกบัปีก่อน เกิดจากค่าใช้จ่ายในการขายและ

การตลาดท่ีเพิ่มขึน้เพ่ือรักษาส่วนแบง่ทางการตลาด ในขณะท่ีคา่ใช้จ่ายในการบริหารและคา่ใช้จ่ายการตัง้สํารองหนีส้ญูลดลง   

ค่าใช้จ่ายในการขายและการตลาด อยู่ท่ี 6,246 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 33 เม่ือเทียบกบัปีก่อนเพ่ือรักษาความสามารถในการ

แข่งขนัของบริษัทและสนบัสนนุลกูค้าในการเปล่ียนบริการจากโครงข่ายบนระบบสมัปทานมาสู่ระบบใบอนญุาต รวมทัง้เพ่ือเพิ่มการ

รับรู้ในแบรนด์ดีแทคและเพิ่มสดัส่วนผู้ใช้งานสมาร์ทโฟน ทัง้นีอ้ตัราคา่ใช้จ่ายในการขายและการตลาดต่อรายได้รวมอยู่ท่ีร้อยละ 6.9 

เพิ่มขึน้จากร้อยละ 5.0 ในปีท่ีแล้ว   

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร อยู่ท่ี 6,499 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 4.2 เม่ือเทียบกบัปีก่อนจากโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในด้านต่าง ๆ 

และรายการท่ีเก่ียวกับการตัดจําหน่ายระบบบริหารจัดการคําสั่งใหม่ (NEO) ท่ีเกิดขึน้ในช่วงคร่ึงแรกของปี 2556 โดยท่ีอัตรา
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คา่ใช้จ่ายในการบริหารตอ่รายได้จากการให้บริการไมร่วมคา่เช่ือมต่อโครงข่ายอยู่ท่ีระดบัร้อยละ 9.5 ลดลงจากระดบัร้อยละ 9.7 ใน

ปีก่อน ทัง้นีห้ากไม่รวมผลกระทบท่ีเกิดขึน้จากรายการท่ีเก่ียวกับการตดัจําหน่ายระบบ NEO ท่ีเกิดขึน้ในช่วงคร่ึงแรกของปี 2556 

จํานวนทัง้สิน้ 314 ล้านบาทแล้ว คา่ใช้จ่ายในการบริหารจะทรงตวัร้อยละ 0.4 เม่ือเทียบกบัปีก่อน   

ค่าใช้จ่ายการตัง้สํารองหนีสู้ญ อยู่ท่ี 618 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 33 เม่ือเทียบกบัปีก่อน จากการเปล่ียนนโยบายการตัง้สํารองหนี ้

สูญในไตรมาส 3/2557 และการปรับค่าใช้จ่ายการตัง้สํารองหนีสู้ญท่ีเกิดจากบริการใจดีให้ยืมจํานวน 170 ล้านบาทในไตรมาส 

1/2556 ทัง้นีห้ากไม่รวมการปรับคา่ใช้จ่ายท่ีเกิดจากบริการใจดีให้ยืมดงักล่าวแล้ว ค่าใช้จ่ายในการตัง้สํารองหนีสู้ญจะลดลงร้อยละ 

18 เม่ือเทียบกบัปีก่อน 

14.4.4 EBITDA และกําไรสุทธิ 

EBITDA อยู่ท่ี 31,069 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 3.4 เม่ือเทียบกบัปีก่อน โดยเกิดจากการลดลงของคา่ธรรมเนียมและส่วนแบ่งรายได้ 

แม้จะมีรายได้ลดลงก็ตาม ในขณะท่ี EBITDA margin อยู่ท่ีร้อยละ 34.3 เพิ่มขึน้จากระดบัร้อยละ 31.7 เม่ือปีท่ีแล้วโดยเกิดจาก

ค่าธรรมเนียมและส่วนแบ่งรายได้ท่ีลดลงในขณะท่ีมีอัตรากําไรจากการขายเคร่ืองโทรศพัท์ติดลบและค่าใช้จ่ายในการขายและ

การตลาดเพิ่มขึน้ อย่างไรก็ดี EBITDA margin ดงักล่าวต่ํากว่าคาดการณ์ท่ีระดบัร้อยละ 35-37 โดยส่วนใหญ่เกิดจากการจําหน่าย

เคร่ืองโทรศพัท์ได้มากกว่าท่ีคาดภายหลังจากเปิดขายไอโฟน 6 ในไตรมาส 4/2557 ทัง้นีอ้ัตรากําไรจากการขายเคร่ืองจะต่ํากว่า

ธุรกิจการให้บริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ีจงึทําให้ระดบั EBITDA margin โดยรวมลดลง ทัง้นีห้ากไม่รวมการจําหน่ายโทรศพัท์และชุดเลข

หมายแล้ว EBITDA margin จะเพิ่มขึน้มาท่ี ระดบัร้อยละ 42.3 จากเดมิท่ีร้อยละ 36.7 ในปีท่ีแล้ว 

กําไรสุทธิ อยู่ท่ี 10,729 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 1.5 เม่ือเทียบกับปีก่อนโดยเกิดจาก EBITDA ท่ีเพิ่มขึน้ ค่าใช้จ่ายทางการเงินท่ี

ลดลงและการปรับรายการสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตดับญัชี ในขณะท่ีมีคา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจําหน่ายท่ีสงูขึน้   

14.4.5 งบดุลและข้อมูลสําคัญทางการเงนิ 

สินทรัพย์รวม อยู่ท่ี 106,426 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากระดบั 105,054 ล้านในปีท่ีแล้วโดยเกิดจากการขยายโครงข่าย 2.1 กิกะเฮิร์ตซ์ 

ในขณะท่ีเงินสดอยู่ท่ี 5,823 ล้านบาทเพิ่มขึน้ร้อยละ 6.4 จากปีแล้วโดยส่วนใหญ่เกิดจากกระแสเงินสดสุทธิจากการดําเนินงานท่ี

เพิ่มขึน้  

หนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้ อยู่ ท่ี 33,664 ล้านบาทเพิ่มขึน้จาก 31,460 ล้านบาทในปีท่ีแล้วโดยส่วนใหญ่มาจากการชําระค่า

ใบอนญุาตคล่ืนความถ่ี 2.1 กิกะเฮิร์ตซ์ งวดท่ีสองจํานวน 3,375 ล้านบาทโดยท่ีอตัราส่วนหนีส้ินสทุธิตอ่ EBITDA ณ สิน้ปี 2557 อยู่

ท่ี 0.9x ทรงตวัจากปีท่ีแล้ว  

กระแสเงินสดสุทธิจากการดําเนินงาน (คํานวณจาก EBITDA หักด้วยเงินลงทุน) อยู่ท่ี 17,100 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 9.1 

เม่ือเทียบกบัปีก่อนโดยเกิดจาก EBITDA ท่ีเพิ่มขึน้และเงินลงทนุท่ีลดลง ในปี 2557 ดีแทคใช้เงินลงทนุ 14,000 ล้านบาทลดลงร้อย

ละ 2.8 เม่ือเทียบกบัปีก่อน 

งบแสดงสถานะทางการเงิน (ล้านบาท)  ปี 2556 ปี 2557 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด  5,472 5,823 

สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน  15,632 18,190 

สินทรัพย์ไมห่มนุเวียน  83,949 82,413 

สินทรัพย์รวม  105,054 106,426 

หนีส้ินหมนุเวียน  45,141 44,903 

หนีส้ินไมห่มนุเวียน  27,193 28,925 

หนีสิ้นรวม  72,334 73,828 

ส่วนของผู้ถือหุ้น  32,720 32,598 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น  105,054 106,426 
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งบกาํไรขาดทุน (ล้านบาท) ปี 2556 ปี 2557 %YoY 

บริการเสียง 41,743 35,215 -16% 

บริการข้อมลู 22,583 27,820 23% 

บริการข้ามแดนอตัโนมตัิ 2,102 1,466 -30% 

รายได้จากการดําเนินงานอ่ืน ๆ 3,677 3,775 2.6% 

รายได้จากการให้บริการ ไม่รวม IC 70,106 68,275 -2.6% 

คา่เช่ือมตอ่โครงข่าย (IC) 10,554 6,718 -36% 

รวมรายได้จากการให้บริการ 80,659 74,993 -7.0% 

รายได้จากการจําหน่ายเคร่ืองโทรศพัท์และชดุเลขหมาย 13,798 15,143 9.7% 

รายได้อ่ืน ๆ 160 279 75% 

รวมรายได้ 94,617 90,415 -4.4% 

ต้นทนุการให้บริการ (51,121) (45,334) -11% 

คา่ธรรมเนียมและสว่นแบง่รายได้ (21,721) (15,540) -28% 

คา่ใช้จา่ยด้านเครือขา่ย (4,169) (4,773) 14% 

คา่เช่ือมตอ่โครงข่าย (IC) (9,260) (6,243) -33% 

คา่ใช้จา่ยอ่ืน ๆ (4,023) (3,670) -8.8% 

คา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจําหนา่ย (D&A) (11,948) (15,108) 26% 

ต้นทนุการขายเคร่ืองโทรศพัท์และชดุเลขหมาย (13,473) (16,052) 19% 

รวมต้นทุน (64,594) (61,387) -5.0% 

กาํไรขัน้ต้น 30,023 29,028 -3.3% 

คา่ใช้จา่ยในการขายและบริหาร 14,114 14,864 5.3% 

การขายและการตลาด (4,686) (6,246) 33% 

การบริหารทัว่ไป (6,785) (6,499) -4.2% 

การตัง้สํารองหนีส้ญู (925) (618) -33% 

คา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจําหนา่ย (D&A) (1,719) (1,500) -13% 

กําไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปลี่ยน (265) (7) 98% 

ดอกเบีย้รับ 222 162 -27% 

รายได้อ่ืนและสว่นแบง่กําไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม 145 292 101% 

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 16,011 14,612 -8.7% 

คา่ใช้จา่ยทางการเงิน (2,154) (1,337) -38% 

ภาษีเงินได้ (3,290) (2,551) -23% 

สว่นได้เสยีที่ไมมี่อํานาจควบคมุ 3 5 89% 

กาํไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 10,569 10,729 1.5% 
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กาํไรก่อนดอกเบีย้ ภาษี ค่าเส่ือมราคา และค่าตัดจาํหน่าย 

(ล้านบาท) 
ปี 2556 ปี 2557 %YoY 

กาํไรสาํหรับงวด 10,567 10,724 1.5% 

คา่ใช้จา่ยทางการเงิน 2,154 1,337 -38% 

ภาษีเงินได้ 3,290 2,551 -23% 

คา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจําหนา่ย 13,666 16,609 22% 

ดอกเบีย้รับ (222) (162) -27% 

ขาดทนุ (กําไร) จากอตัราแลกเปลี่ยน 265 7 -98% 

ขาดทนุจากการตดัจําหนา่ยอาคารและอปุกรณ์และสนิทรัพย์ไม่

มีตวัตนอ่ืน 326 4 -99% 

EBITDA 30,047 31,069 3.4% 

EBITDA margin 31.7% 34.3%  

EBITDA margin ไมร่วมการขายเคร่ืองโทรศพัท์และชดุเลขหมาย 36.7% 42.3%  

14.4.6 แนวโน้มปี 2558 

ในปี 2558 ภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศไทยมีแนวโน้มขยายตวัจากสถานการณ์ทางการเมืองและความเช่ือมัน่ของผู้บริโภคท่ีดีขึน้ 

ในขณะท่ีการแข่งขันในตลาดบริการโทรคมนาคมไร้สายยังคงมีอยู่อย่างต่อเน่ืองจากปี 2557 โดยผู้ ให้บริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ีมี

แนวโน้มท่ีจะเพิ่มจํานวนผู้ ใช้สมาร์ทโฟนเพ่ือสร้างการเติบโตของรายได้จากบริการข้อมลู โดยใช้งานโครงข่ายบนคล่ืนความถ่ีย่าน 

2.1 กิกะเฮิร์ตซ์ ท่ีลงทนุใหม่มากย่ิงขึน้เพ่ือเตรียมพร้อมสําหรับการหมดอายขุองสญัญาร่วมการงาน การแข่งขนัในตลาดมีแนวโน้มท่ี

จะเน้นการนําเสนอเคร่ืองโทรศพัท์พร้อมแพ็คเกจการใช้งาน รวมทัง้นําเสนอโทรศพัท์ท่ีรองรับเทคโนโลยี 3G และ 4G ในราคาถูก 

เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการใช้สมาร์ทโฟนหรือโทรศพัท์เคล่ือนท่ีท่ีรองรับเทคโนโลยี 3G และ 4G มากย่ิงขึน้  

บริษัทเตรียมพร้อมกบัแนวโน้มท่ีจะเกิดขึน้ในตลาดและพร้อมตอบสนองความต้องการของลูกค้าท่ีหลากหลายด้วยการใช้รูปแบบ

การดําเนินธุรกิจแบง่เป็นพืน้ท่ีซึง่เร่ิมเม่ือไตรมาส 4/2557 ท่ีผ่านมาซึง่จะช่วยให้บริษัทเข้าถึงความต้องการของลูกค้าและดําเนินแผน

ธุรกิจได้มีประสิทธิผลดีย่ิงขึน้ รูปแบบการดําเนินธุรกิจดงักล่าวช่วยสนบัสนนุกลยุทธ์ Internet For All ในการเพิ่มจํานวนผู้ ใช้งาน

อินเทอร์เน็ตด้วยการนําเสนอรูปแบบบริการและกิจกรรมการตลาดท่ีเหมาะกบัลูกค้าในแต่ละพืน้ท่ี บริษัทจะเสริมสร้างการให้บริการ

อินเทอร์เน็ตให้ลูกค้าทัง้ด้านการใช้งานและความพึงพอใจโดยมีเป้าหมายท่ีจะทําให้ลูกค้า “รักดีแทค” นอกจากนี ้บริษัทต้องการ

ให้บริการดจิิตอลกบัลูกค้าได้ดีท่ีสุดโดยวดัจากประสบการณ์ในการใช้งานบริการยอดนิยม 20 บริการของลูกค้าด้วยการร่วมมือกบั

เจ้าของคอนเทนต์ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ และนําเสนอบริการดิจิตอลท่ีเหมาะกบัลูกค้าในแตล่ะกลุ่มพืน้ท่ีผ่านทางช่องทาง

และพนัธมิตรของบริษัท จากกลยทุธ์ดงักล่าวจะช่วยให้บริษัทเป็นผู้ให้บริการอนิเทอร์เน็ตชัน้นําในประเทศไทย  

บริษัทคาดวา่รายได้จากการให้บริการไม่รวมค่าเช่ือมต่อโครงข่ายเติบโตจากปีก่อนในระดบัเลขหลกัเดียวช่วงตํ่า (low-single digit) 

โดยมีปัจจยัสนบัสนนุจากเศรษฐกิจท่ีฟืน้ตวัและการเตบิโตของตลาดบริการอินเทอร์เน็ตเคล่ือนท่ี ในขณะท่ีคาดว่า EBITDA margin 

จะอยู่ในระดบัใกล้เคียงกบัปี 2557 ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัการแข่งขนัในตลาดโดยเฉพาะในด้านเคร่ืองโทรศพัท์ 

บริษัทจะเสริมสร้างความเป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตชัน้นําในตลาดอย่างตอ่เน่ือง โดยได้ประมาณการเงินลงทนุไว้ไม่ต่ํากว่า 14,000 

ล้านบาทในปี 2558 ด้วยการขยายโครงข่ายในรูปแบบการใช้โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมร่วมกัน ทัง้นี ้บริษัทพร้อมปรับเพ่ิม

ประมาณการเงินลงทนุเพ่ือรักษาความเป็นผู้ ให้บริการอินเทอร์เน็ตชัน้นําในประเทศไทยหากไม่มีความคืบหน้าในการใช้โครงสร้าง

โทรคมนาคมร่วมกนัหรือเช่าใช้ดงักล่าว เงินลงทนุส่วนใหญ่จะใช้สําหรับการขยายโครงข่าย 4G บนคล่ืนความถ่ี 2.1 กิกะเฮิร์ตซ์ ใน

พืน้ท่ีตวัเมือง และเพ่ิมความต่อเน่ืองของโครงข่าย 3G ท่ีครอบคลุมทัว่ประเทศให้มีคุณภาพและความมั่นคงย่ิงขึน้ ทัง้นี ้จํานวน

ผู้ ใช้งานสมาร์ทโฟนท่ีรองรับเทคโนโลยี 4G มีแนวโน้มท่ีจะเพิ่มขึน้อย่างรวดเร็ว ทัง้จากราคาสมาร์ทโฟน 4G ท่ีลดลงและมีความ

หลากหลายมากขึน้พร้อมด้วยรูปแบบการจําหน่ายเคร่ืองพร้อมแพ็คเกจ รวมทัง้มาจากความต้องการของผู้ ท่ีเน้นใช้งานบริการข้อมลู

เป็นหลกั โดยนอกจากการลงทนุขยายโครงข่ายดงักล่าวแล้ว บริษัทเตรียมลงทนุในการนําเสนอบริการและโซลูชัน่ให้ลูกค้าเพิ่มเติม 

เช่น บริการท่ีเก่ียวข้องทางการเงิน หรือ บริการสําหรับองค์กร เป็นต้น  

ส่วนท่ี 3 การวเิคราะห์และคําอธิบายของฝ่ายจดัการ หน้า 153 



บริษัท โทเทิล่ แอ็คเซส็ คอมมนิูเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 

 

แนวโน้มสําหรับปี 2558  

- รายได้จากการให้บริการไม่รวมคา่เช่ือมตอ่โครงข่ายเติบโตในระดบัเลขหลกัเดียวช่วงต่ํา (low-single digit) 

- EBITDA margin อยู่ในระดบัใกล้เคียงกบัปี 2558 ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัการแข่งขนัโดยเฉพาะในด้านเคร่ืองโทรศพัท์  

- เงินลงทนุ ไม่น้อยกวา่ 14,000 ล้านบาท ด้วยการขยายโครงข่ายแบบใช้โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมร่วมกนั  

บริษัทมีนโยบายปันผลท่ีจะจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80 ของกําไรสุทธิของบริษัท และตัง้ใจท่ีจะจ่ายทกุไตรมาส ทัง้นี ้ขึน้อยู่

กบัสถานะทางการเงินและแผนการลงทนุในอนาคตของบริษัท 

ส่วนท่ี 3 การวเิคราะห์และคําอธิบายของฝ่ายจดัการ หน้า 154 



บริษัท โทเทิล่ แอ็คเซส็ คอมมนิูเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 

 

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 

บริษัทได้สอบทานข้อมลูในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปีฉบบันีแ้ล้ว ด้วยความระมดัระวงั บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดงักล่าว

ถกูต้องครบถ้วน ไม่เป็นเทจ็ ไม่ทําให้ผู้ อ่ืนสําคญัผิด หรือไม่ขาดข้อมลูท่ีควรต้องแจ้งในสาระสําคญั นอกจากนี ้บริษัทขอรับรองวา่ 

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี ได้แสดงข้อมลูอย่างถูกต้องครบถ้วนใน

สาระสําคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว  

(2) บริษัทได้จดัให้มีระบบการเปิดเผยข้อมลูท่ีดี เพ่ือให้แน่ใจวา่บริษัทได้เปิดเผยข้อมลูในส่วนท่ีเป็นสาระสําคญัทัง้ของบริษัท

และบริษัทย่อยอย่างถกูต้องครบถ้วนแล้ว รวมทัง้ควบคมุดแูลให้มีการปฏิบตัติามระบบดงักล่าว 

(3) บริษัทได้จดัให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคมุดแูลให้มีการปฏิบตัิตามระบบดงักล่าว และบริษัทได้แจ้งข้อมูล

การประเมินระบบการควบคมุภายใน ณ วนัท่ี 10 กุมภาพนัธ์ 2558 ต่อผู้สอบบญัชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว 

ซึง่ครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปล่ียนแปลงท่ีสําคญัของระบบการควบคุมภายใน รวมทัง้การกระทําท่ีมิชอบท่ีอาจมี

ผลกระทบตอ่การจดัทํารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย 

ในการนี ้เพ่ือเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกบัท่ีบริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้มอบหมายให้

นายรวีพนัธ์ พิทกัษ์ชาตวิงศ์ เป็นผู้ลงลายมือช่ือกํากบัเอกสารนีไ้ว้ทกุหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของนายรวีพนัธ์ พิทกัษ์

ชาตวิงศ์ กํากบัไว้ บริษัทจะถือวา่ไม่ใช่ข้อมลูท่ีบริษัทได้รับรองความถกูต้องของข้อมลูแล้วดงักล่าวข้างต้น 

 

 ช่ือ ตาํแหน่ง ลายมือช่ือ 

    

 นายทอเร่ จอห์นเซ่น กรรมการ    

    

 นายซคิเว ่เบรคเก้ กรรมการและ 

รักษาการประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

   

    

ผู้ รับมอบอํานาจ นายรวีพนัธ์ พิทกัษ์ชาติวงศ์ ผู้ อํานวยการอาวโุสสายงานกฎหมาย    

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 1 

 
รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษัท 

 

 

 



บริษัท โทเทิล่ แอ็คเซส็ คอมมนิูเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 

 

1. รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท 

ช่ือ-นามสกลุ/ ตําแหนง่ อาย ุ(ปี) คณุวฒุิทางการศึกษา 

สดัสว่นการถือ 

หุ้นในบริษัท 

(%) 

ความสมัพนัธ์ทาง

ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

นายบญุชยั เบญจรงคกลุ 

ประธานกรรมการ 

(กรรมการผู้มีอํานาจลง

นาม) 

60 

(25 มิ.ย. 2497) 

ปริญญาเอก 

 

ปริญญาตรี 

 

หลกัสตูรอบรม 

เศรษฐศาสตร์ ดษุฎีบณัฑิต

กิตติมศกัด์ิมหาวิทยาลยัรามคําแหง 

B.Sc. in Management, Northern 

Illinois University, USA  

หลกัสตูร Role of Chairman 

Program (11/2548) โดยสมาคม

สง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

(IOD) 

10 หุ้น (0.00%) ไมมี่ 2555 – ปัจจบุนั 

2533 – ปัจจบุนั 

 

2533 – ปัจจบุนั 

2532 – ปัจจบุนั 

2541 – ปัจจบุนั 

2544 – ปัจจบุนั 

 

กรรมการ 

ประธานกรรมการ 

 

ประธานกรรมการ 

ประธานกรรมการ 

ประธาน 

ประธาน 

 

บริษัท บีซีเอช โฮลดิง้ จํากดั 

บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชัน่ จํากดั 

(มหาชน) 

บริษัท เบญจจินดา โฮลดิง้ จํากดั  

บริษัท ไพรเวท พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั 

มลูนิธิร่วมด้วยช่วยกนัสํานกึรักบ้านเกิด 

สหกรณ์ร่วมด้วยช่วยกนั จํากดั 

 

นายซิคเว ่เบรคเก้ 

รองประธานกรรมการ และ 

รักษาการประธานเจ้าหน้าท่ี

บริหาร 

(กรรมการผู้มีอํานาจลง

นาม) 

55 

(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 

Bachelor Degree in Business and 

Administration Telemark College, 

Norway 

ไมมี่ ไมมี่ 2557 – ปัจจบุนั 

 

2557 – ปัจจบุนั 

 

2552 – ปัจจบุนั 

2552 – ปัจจบุนั 

2552 – ปัจจบุนั 

ก.ย. 2551 – ปัจจบุนั 

2551 – ปัจจบุนั 

ส.ค. 2551 – ปัจจบุนั 

รักษาการประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

 

กรรมการ และรักษาการประธาน

เจ้าหน้าท่ีบริหาร  

กรรมการ 

กรรมการ 

ประธานกรรมการ 

ประธานกรรมการ 

ประธานกรรมการ  

กรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

กรรมการ และรองประธานกรรมการ 

บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชัน่ จํากดั 

(มหาชน) 

บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากดั 
 

Telenor Myanmar Limited 

Unitech Wireless Ltd., India 

Grameenphone, Bangladesh 

DiGi, Malaysia 

บริษัท เทเลนอร์ เอเชีย (อาร์โอเอช) จํากดั 

Telenor Asia Pte. Ltd 

บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชัน่ จํากดั 

(มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 หน้าท่ี 1 

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


บริษัท โทเทิล่ แอ็คเซส็ คอมมนิูเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 

 

ช่ือ-นามสกลุ/ ตําแหนง่ อาย ุ(ปี) คณุวฒุิทางการศึกษา 

สดัสว่นการถือ 

หุ้นในบริษัท 

(%) 

ความสมัพนัธ์ทาง

ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

นายสตีเฟ่น วดูรุฟ ฟอร์ดแฮม 

กรรมการอิสระ ประธาน

คณะกรรมการกําหนด

ค่าตอบแทน ประธาน

คณะกรรมการสรรหา และ

กรรมการตรวจสอบ  

63 

(3 ก.พ. 2494) 

ปริญญาโท MA Jurisprudence, Oxford 

University, UK 

10,000 หุ้น และ 

6,000 เอ็นวีดีอาร์ 

(0.00%) 

ไมมี่ 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 โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชัน่ จํากดั 

(มหาชน) 

บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชัน่ จํากดั 

(มหาชน) 

 

Masterbulk Maritime Pte. Ltd. 

Masterbulk Private Limited 

นายจลุจิตต์ บณุยเกต ุ 

กรรมการอิสระ ประธาน

คณะกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการกําหนดคา่ตอบ 

แทน กรรมการสรรหา และ

กรรมการกํากบัดแูลกิจการ 

71 

(27 ก.ย. 2486) 

ปริญญาโท 

 

ปริญญาตรี 

 

หลกัสตูรอบรม 

รัฐศาสตร์มหาบณัฑิต Kent State 

University, USA 

นิติศาสตร์บณัฑิต จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 

หลกัสตูร Director Accreditation 

Program (DAP) (38/2548) โดย

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ

บริษัทไทย (IOD) 

ไมมี่ ไมมี่ 2556 – ปัจจบุนั 

 

2555 – ปัจจบุนั 

 

2555 – ปัจจบุนั 

2549 – ปัจจบุนั 

 

2547 – ปัจจบุนั 

 

2543 – ปัจจบุนั 

กรรมการกํากบัดแูลกิจการ 

 

กรรมการสรรหา 

 

ประธานกรรมการ 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ

กรรมการกําหนดค่าตอบแทน 

รองประธานกรรมการบริหาร 

 

กรรมการอิสระ 

บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชัน่ จํากดั 

(มหาชน) 

บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชัน่ จํากดั 

(มหาชน) 

บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากดั 

บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชัน่ จํากดั 

(มหาชน) 

บริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล 

จํากดั 

บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชัน่ จํากดั 

(มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 หน้าท่ี 2 



บริษัท โทเทิล่ แอ็คเซส็ คอมมนิูเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 

 

ช่ือ-นามสกลุ/ ตําแหนง่ อาย ุ(ปี) คณุวฒุิทางการศึกษา 

สดัสว่นการถือ 

หุ้นในบริษัท 

(%) 

ความสมัพนัธ์ทาง

ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

นายกนุนา่ร์ โจฮนั  

เบอร์เทลเซน่ 

กรรมการ 

58 

(21 ก.ค. 2499) 

ปริญญาโท 

 

 

Diploma 

 

Diploma 

 

Diploma 

 

หลกัสตูรอบรม 

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) 

ไมมี่ ไมมี่ ปัจจบุนั 

ก.ค. 2556 – ปัจจบุนั 

2553 – ปัจจบุนั 

 

2552 – ปัจจบุนั 

 

2548 – 2552 

กรรมการ 

Chief Corporate Affairs Officer 

กรรมการ 

 

Senior Vice President - Regulatory 

Affairs Asia 

ผู้ อํานวยการอาวโุสสายงาน 

Regulatory Affairs 

บริษัท ไทย เทลโค โฮลดิง้ส ์จํากดั 

Telenor Myanmar Limited 

บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชัน่ จํากดั 

(มหาชน) 

บริษัท เทเลนอร์ เอเชีย (อาร์โอเอช) จํากดั 

 

บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชัน่ จํากดั 

(มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 หน้าท่ี 3 



บริษัท โทเทิล่ แอ็คเซส็ คอมมนิูเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 

 

ช่ือ-นามสกลุ/ ตําแหนง่ อาย ุ(ปี) คณุวฒุิทางการศึกษา 

สดัสว่นการถือ 

หุ้นในบริษัท 

(%) 

ความสมัพนัธ์ทาง

ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

นายฮากนุ บรัวเซ็ท เชิร์ล 

กรรมการ กรรมการกําหนด

ค่าตอบแทน และกรรมการ

สรรหา  

43 

(18 ม.ค. 2515) 

 Marketing and Communication, 

Norwegian School of 

Management (BI) 

ไมมี่ ไมมี่ 2557 – ปัจจบุนั 

ก.พ. 2557 – ปัจจบุนั 

 

ก.ย. 2556 – ปัจจบุนั 

มิ.ย. 2555 – ปัจจบุนั 

ก.พ. 2555 – ปัจจบุนั 

ก.พ. 2555 – ปัจจบุนั 

 

ก.ย. 2554 – 2557 

 

ก.ย. 2554 – ปัจจบุนั 

ส.ค. 2554 – ปัจจบุนั 

มี.ค. 2553 – ปัจจบุนั 

 

มี.ค. 2553 – ปัจจบุนั 

ส.ค. 2551 – ปัจจบุนั 

ก.ย. 2554 – ก.พ. 2556 

 

ม.ค .2554 – 2555 

พ.ค. 2550 – ส.ค. 2554 

เม.ย. 2549 – 2555 

กรรมการ 

กรรมการ กรรมการกําหนดค่าตอบแทน 

และกรรมการสรรหา 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

 

กรรมการ 

 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการและกรรมการกําหนด

ค่าตอบแทน 

กรรมการ 

Senior Vice President 

กรรมการ 

 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

Telenor GO Pte Ltd 

บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซส็ คอมมนิูเคชัน่ จํากดั 

(มหาชน) 

Telenor Myanmar Limited 

Telenor Pakistan Ltd 

Telenor South Asia Investment Pte Ltd 

Telenor South East Asia Investment Pte 

Ltd 

Telenor Global Services Singapore Pte 

Ltd 

Grameenphone, Bangladesh 

Telenor Asia Pte Ltd 

DiGi.com Berhad 

 

DiGi Telecommunications Sdn Bhd 

บริษัท เทเลนอร์ เอเชีย (อาร์โอเอช) จํากดั 

บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซส็ คอมมนิูเคชัน่ จํากดั 

(มหาชน) 

Telenor India Limited 

Telenor Pakistan Ltd 

Telenor Corporate Development Sdn  

เอกสารแนบ 1 หน้าท่ี 4 



บริษัท โทเทิล่ แอ็คเซส็ คอมมนิูเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 

 

ช่ือ-นามสกลุ/ ตําแหนง่ อาย ุ(ปี) คณุวฒุิทางการศึกษา 

สดัสว่นการถือ 

หุ้นในบริษัท 

(%) 

ความสมัพนัธ์ทาง

ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

นางชนญัญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์  

กรรมการอิสระ และ

ประธานคณะกรรมการ

กํากบัดแูลกิจการ  

(กรรมการผู้มีอํานาจลง

นาม) 

51 

(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 รุ่นท่ี 14 (วตท.14) 

ไมมี่ ไมมี่ 2557 – ปัจจบุนั 

2556 – ปัจจบุนั 

 

ก.ย. 2554 – ปัจจบุนั 

 

2551 – ปัจจบุนั 

กรรมการ 

ประธานคณะกรรมการ กํากับดูแล

กิจการ 

กรรมการอิสระ 

 

กรรมการผู้จดัการ 

บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากดั 

บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชัน่ จํากดั 

(มหาชน) 

บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซส็ คอมมนิูเคชัน่ จํากดั 

(มหาชน) 

บริษัท ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส อินเตอร์เนชัน่

แนล (ประเทศไทย) จํากดั 

นางสาวธันวดี วงศ์ธีรฤทธ์ิ 

กรรมการ 

53 

(16 พ.ค. 2504) 

ปริญญาโท 

 

 

หลกัสตูรอบรม 

 

หลกัสตูรอบรม 

 

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) 

ไมมี่ ไมมี่ 2556 – ปัจจบุนั 

 

2556 – ปัจจบุนั 

 

2552 – ปัจจบุนั 

 

2552 – 2555 

กรรมการ 

 

รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ (สายงาน 

กลยทุธ์องค์กร) 

กรรมการ 

 

รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ (สายงานธุรกิจ

โทรศพัท์) 

บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชัน่ จํากดั 

(มหาชน) 

บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากดั (มหาชน) 

 

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จํากดั 

(มหาชน) 

บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 หน้าท่ี 5 



บริษัท โทเทิล่ แอ็คเซส็ คอมมนิูเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 

 

ช่ือ-นามสกลุ/ ตําแหนง่ อาย ุ(ปี) คณุวฒุิทางการศึกษา 

สดัสว่นการถือ 

หุ้นในบริษัท 

(%) 

ความสมัพนัธ์ทาง

ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

นายทอเร่ จอห์นเซน่ 

กรรมการ กรรมการกําหนด

ค่าตอบแทน กรรมการสรรหา 

และกรรมการกํากบัดแูล

กิจการ  

(กรรมการผู้มีอํานาจลง

นาม) 

67 

(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) 

ไมมี่ ไมมี่ 2557 – ปัจจบุนั  

มี.ค. 2556 – ปัจจบุนั 

 

 

2556 – ปัจจบุนั 

2556 – ปัจจบุนั 

2556 – ปัจจบุนั 

2556 – ปัจจบุนั 

2556 – ปัจจบุนั 

 

2554 – 2557 

2554 – 2556 

2551 – 2554 

กรรมการ 

กรรมการ กรรมการกําหนดค่าตอบแทน 

กรรมการสรรหา และกรรมการกํากับดแูล

กิจการ 

กรรมการ 

กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 

ประธานกรรมการ 

กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 

ผู้ อํานวยการอาวโุสฝ่าย Performance 

Management 

ประธานกรรมการ 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

กรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

Telenor Myanmar Limited 

บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชัน่ จํากดั 

(มหาชน) 

 

DiGi Telecommunications Sdn Bhd 

DiGi.com Berhad 

Telenor Pakistan Ltd 

Grameenphone Ltd 

บริษัท เทเลนอร์ เอเชีย (อาร์โอเอช) จํากดั 

 

Grameenphone IT Ltd 

Grameenphone Ltd 

บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชัน่ จํากดั 

(มหาชน) 

นายริชาร์ด โอลาฟ โอว์ 48 

(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 

ไมมี่ ไมมี่ มี.ค. 2556 – ปัจจบุนั 

 

2553 – ปัจจบุนั 

 

2550 – 2553 

กรรมการ 

 

Executive Vice President and Chief 

Financial Officer 

Investment Director 

บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชัน่ จํากดั 

(มหาชน) 

Telenor ASA 

 

Arendals Fossekompani ASA 

นายเฮนริค คลอสเซน่ 51 

(8 มิ.ย. 2506) 

ปริญญาโท Master of Business 

Administration, INSEAD, France 

ไมมี่ ไมมี่ 2557 – ปัจจบุนั 

 

2557 – ปัจจบุนั 

 

2553 – 2557 

2548 – 2553 

กรรมการ  

 

Executive Vice President and Head 

of Digital and Strategy 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชัน่ จํากดั 

(มหาชน) 

Telenor Group 

 

DiGi Telecommunications 

Telenor Denmark 

เอกสารแนบ 1 หน้าท่ี 6 



บริษัท โทเทิล่ แอ็คเซส็ คอมมนิูเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 

 

ช่ือ-นามสกลุ/ ตําแหนง่ อาย ุ(ปี) คณุวฒุิทางการศึกษา 

สดัสว่นการถือ 

หุ้นในบริษัท 

(%) 

ความสมัพนัธ์ทาง

ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

นางกมลวรรณ วิปลุากร 

กรรมการอิสระ กรรมการ

ตรวจสอบ กรรมการ

กําหนดค่าตอบแทน 

กรรมการสรรหา และ

กรรมการกํากบัดแูลกิจการ 

52 

(15 ต.ค. 2505) 

ปริญญาโท 

 

ปริญญาตรี 

 

 

ประกาศนียบตัร 

 

 

หลกัสตูรอบรม 

 

 

 

หลกัสตูรอบรม 

 

 

 

หลกัสตูรอบรม 

 

บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (การเงิน) 

Western Illinois University, USA 

รัฐศาสตร์บณัฑิต จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั ภาควิชาความสมัพนัธ์

ระหวา่งประเทศ 

Certificate Harvard Executive 

Program, Harvard Business 

School, Harvard University, USA 

หลกัสตูร Director Certification 

Program (DCP) (122/2552) โดย

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ

บริษัทไทย (IOD) 

หลกัสตูร Diploma Examination 

(Exam) (26/2552) โดยสมาคม

สง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

(IOD) 

หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู สถาบนั

วิทยาการตลาดทนุ รุ่นท่ี 19 (วตท.19) 

ไมมี่ ไมมี่ 2557 – ปัจจบุนั 

 

 

2554 – ปัจจบุนั 

2552 – 2553 

 

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ, 

กรรมการกําหนดค่าตอบแทน กรรมการ

สรรหา กรรมการกํากับและดแูลกิจการ 

กรรมการผู้จดัการใหญ่ 

รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารฝ่าย

การเงิน 

บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชัน่ จํากดั 

(มหาชน) 

 

บริษัท ดิ เอราวณั กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

บริษัท ดิ เอราวณั กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

นายซิกวาร์ท โวส เอริคเซน 

รองประธานเจ้าหน้าท่ี

บริหารกลุม่การตลาด 

40 

(6 ก.ค. 2517) 

ปริญญาโท Master of Science, Norwegian 

University of Science and 

Technology, Trondheim, Norway 

ไมมี่ ไมมี่ 2557 – ปัจจบุนั 

2556 – ปัจจบุนั 

 

2553 – 2555 

 

2552 – 2553 

2551 – 2552 

กรรมการ 

รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุม่

การตลาด 

รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารฝ่าย

การตลาด 

Senior Executive 

Chief Corporate Strategy Officer 

บริษัท ดีแทค ดิจิตอล มีเดีย จํากดั 

บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชัน่ จํากดั 

(มหาชน) 

Telenor Hungary 

 

Telenor (India launch project) 

Pannon 

เอกสารแนบ 1 หน้าท่ี 7 



บริษัท โทเทิล่ แอ็คเซส็ คอมมนิูเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 

 

ช่ือ-นามสกลุ/ ตําแหนง่ อาย ุ(ปี) คณุวฒุิทางการศึกษา 

สดัสว่นการถือ 

หุ้นในบริษัท 

(%) 

ความสมัพนัธ์ทาง

ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

นายฟริดจอฟ รุสเท็น 

รองประธานเจ้าหน้าท่ี

บริหาร กลุม่การเงิน 

48 

(14 เม.ย. 2509) 

ปริญญาโท Master of Science, Industrial 

Economics, Norwegian University 

of Science and Technology, 

Trondheim, Norway 

ไมมี่ ไมมี่ ส.ค. 2556 – ปัจจบุนั 

 

2556 – ปัจจบุนั 

2556 – 2557 

 

 

2555 – ส.ค. 2556 

2552 – 2554 

2550 – 2552 

รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุม่

การเงิน 

กรรมการ 

กรรมการ 

 

 

Chief Financial Officer 

Chief Financial Officer 

Chief Marketing Officer 

บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซส็ คอมมนิูเคชัน่ จํากดั 

(มหาชน) 

บริษัท ดีแทค บรอดแบนด์ จํากดั 

บริษัท ดีแทค ดิจิตอล มีเดีย จํากดั 

(เปลี่ยนช่ือจาก บริษัท ดีแทค อินเตอร์เนต 

เซอร์วิส จํากดั) 

Grameenphone Ltd, Bangladesh 

Telenor Hungary, Hungary 

Telenor Hungary, Hungary 

นางกิติกญัญา สทุธสิทธ์ิ 

รองประธานเจ้าหน้าท่ี

บริหาร กลุม่ People 

53 

(11 ต.ค. 2504) 

ปริญญาโท 

 

 

ปริญญาตรี 

Master of Arts, International 

Affairs, American University, 

Washington D.C., USA 

คณะรัฐศาสตร์ ภาควิชาความสมัพนัธ์

ระหวา่งประเทศ จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 

ไมมี่ ไมมี่ ม.ค. 2557 – ปัจจบุนั 

 

2550 – 2556 

รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุม่

People 

ผู้ อํานวยการฝ่ายบริหารองค์กรและ

บคุลากร 

บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซส็ คอมมนิูเคชัน่ จํากดั 

(มหาชน) 

กลุม่บริษัทยนิูไทย 

เอกสารแนบ 1 หน้าท่ี 8 



บริษัท โทเทิล่ แอ็คเซส็ คอมมนิูเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 

 

ช่ือ-นามสกลุ/ ตําแหนง่ อาย ุ(ปี) คณุวฒุิทางการศึกษา 

สดัสว่นการถือ 

หุ้นในบริษัท 

(%) 

ความสมัพนัธ์ทาง

ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

นายประเทศ ตนักรุานนัท์ 

รักษาการรองประธาน

เจ้าหน้าท่ีบริหารกลุม่

เทคโนโลยี 

46 

(24 ธ.ค. 2511) 

ปริญญาโท 

 

 

ปริญญาโท 

 

Master of Electrical Engineering, 

Massachusetts Institute of 

Technology 

บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (หลกัสตูรนกั

บริหาร) สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจ

ศศินทร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

6,900 หุ้น (0.00%) ไมมี่ ม.ค. 2558 – ปัจจบุนั 

 

2556 – 2557 

 

2554 – 2556 

 

2553 – 2554 

 

2552 – 2553 

 

2548 – 2552 

 

2544 – 2548 

 

2539 – 2543 

รักษาการรองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

กลุม่เทคโนโลยี 

รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุม่

เทคโนโลยี 

ผู้ อํานวยการอาวโุสฝ่ายปฏิบติัการ

โครงขา่ย 

ผู้ อํานวยการอาวโุสฝ่ายวิศวกรรม 

 

ผู้ อํานวยการฝ่ายออกแบบโครงขา่ยและ

ระบบพืน้ฐาน 

ผู้ อํานวยการฝ่ายโครงขา่ยสื่อสญัญาณ 

 

Head of Engineering 

 

Satellite Engineer 

บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซส็ คอมมนิูเคชัน่ จํากดั 

(มหาชน) 

Telenor Myanmar Limited 

 

บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซส็ คอมมนิูเคชัน่ จํากดั 

(มหาชน) 

บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซส็ คอมมนิูเคชัน่ จํากดั 

(มหาชน) 

บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซส็ คอมมนิูเคชัน่ จํากดั 

(มหาชน) 

บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซส็ คอมมนิูเคชัน่ จํากดั 

(มหาชน) 

Satellite Engineer Pacific Century 

Matrix (Hong Kong) 

L-Star Program, Asia Broadcasting and 

Communication Network/ Telesat 

Canada 

นายรวีพนัธ์ พิทกัษ์ชาติวงศ์ 

เลขานกุารบริษัท 

41 

(22 ธ.ค. 2516) 

ปริญญาเอก 

 

 

ปริญญาโท 

 

 

ปริญญาตรี 

กฎหมายมหาชน (เกียรตินิยมสงูสดุ) 

มหาวิทยาลยั Strasbourg III ประเทศ

ฝร่ังเศส 

กฎหมายประชาคมยโุรป 

มหาวิทยาลยั Strasbourg III ประเทศ

ฝร่ังเศส 

ปริญญานิติศาสตร์บณัฑิต (เกียรติ

นิยมเหรียญรางวลั) จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 

15,500 หุ้น 

(0.00%) 

ไมมี่ ธ.ค. 2556 – ปัจจบุนั 

 

ก.ค. 2556 – ปัจจบุนั 

 

2552 

 

2551 

 

2550 

ผู้ อํานวยการอาวโุสสายงานกฎหมาย 

 

เลขานกุารบริษัท 

 

ผู้ อํานวยการสายงานกฎหมาย

โทรคมนาคม  

ผู้ อํานวยการสายงานกฎหมาย 

 

ผู้ อํานวยการ ฝ่าย Regulatory Division 

บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซส็ คอมมนิูเคชัน่ จํากดั 

(มหาชน) 

บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซส็ คอมมนิูเคชัน่ จํากดั 

(มหาชน) 

บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซส็ คอมมนิูเคชัน่ จํากดั 

(มหาชน) 

บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซส็ คอมมนิูเคชัน่ จํากดั 

(มหาชน) 

บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซส็ คอมมนิูเคชัน่ จํากดั 

(มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 หน้าท่ี 9 



บริษัท โทเทิล่ แอ็คเซส็ คอมมนิูเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 

 

2. หน้าท่ีความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท 

เลขานกุารของบริษัทมีหน้าท่ีความรับผิดชอบ ดงัรายละเอียดท่ีปรากฏในส่วนท่ี 2 การจดัการและการกํากบัดแูลกิจการ ข้อ 9.2.7 – เลขานกุารบริษัท 

เอกสารแนบ 1 หน้าท่ี 10 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 2 

 

ข้อมูลการดาํรงตาํแหน่งของผู้บริหารของบริษัทในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทท่ีเก่ียวข้อง 

 



บริษัท โทเทิล่ แอ็คเซส็ คอมมนิูเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 
 

ข้อมูลการดาํรงตาํแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอํานาจควบคุมในบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทท่ีเก่ียวข้อง(1) 

รายช่ือ 
บริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทท่ีเก่ียวข้อง 

 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 

นายบญุชยั เบญจรงคกลุ X               /        X / / /   

นายซิคเว ่เบรคเก้ //     //               / /      / 

นายสตีเฟ่น วดูรุฟ ฟอร์ดแฮม /                            

นายจลุจิตต์ บญุยเกต ุ /     /                     //  

นางสาวธันวดี วงศ์ธีรฤทธ์ิ /                            

นายกนุนา่ร์ โจฮนั เบอร์เทลเซน่ /                     ///      /// 

นายฮากนุ บรัวเซ็ท เชิร์ล /                    / ///      / 

นางชนญัญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์ /     /                       

นายทอเร่ จอห์นเซน่ /                     //      / 

นายริชาร์ด โอลาฟ โอว์ /                  ///          

นายเฮนริค คลอสเซน่ /                            

นางกมลวรรณ วิปลุากร /                            

นายซิกวาร์ท โวส เอริคเซน ///    /                        

นายฟริดจอฟ รุสเท็น ///     /// /  /                    

นางกิติกญัญา สทุธสิทธ์ิ ///                            

นายประเทศ ตนักรุานนัท์ ///                            

เอกสารแนบ 2 หน้าท่ี 1 



บริษัท โทเทิล่ แอ็คเซส็ คอมมนิูเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 

 

หมายเหตุ 

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

1 = บริษัท เวิลด์โฟน ช็อป จํากดั 2 = บริษัท แทค พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั 3 = บริษัท อีสเทิรน์ บิช จํากดั 4 = บริษัท ดีแทค ดิจิตอล มีเดีย จํากดั (3) 5 = บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากดั  

6 = บริษัท ดีแทค บรอดแบนด์ จํากดั 7 = บริษัท ยไูนเต็ดคอมมนิูเกชัน่ อินดสัตรี จํากดั 

(มหาชน) 

8 = บริษัท เพย์สบาย จํากดั 9 = บริษัท ครีเอ้ จํากดั 10 = บริษัท ดีแทค แอ็คเซเลเรท จํากดั (4) 

11 = บริษัท ยไูนเต็ด ดิสทริบิวชัน่ บิซซิเนส 

จํากดั 

12 = บริษัท ศนูย์ให้บริการคงสิทธิเลขหมาย

โทรศพัท์ จํากดั 

13 = บริษัท ยไูนเต็ดเทเลคอม เซลส์ แอนด์ 

เซอร์วิสเซส จํากดั 

14 = บริษัท ยไูนเต็ด อินฟอร์เมชัน่ ไฮเวย์ จํากดั 15 = บริษัท ห้องเย็นและการเกษตรสากล จํากดั 

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

21 = บริษัท เทเลนอร์ เอเซีย (อาร์โอเอช) จํากดั 22 = บริษัท เบญจจินดา โฮลดิง้ จํากดั 23 = บริษัท บางแสนทาวน์เฮ้าส์ จํากดั 24 = บริษัท ไพรเวท พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั 25 = บริษัท สํานกัขา่ว ไอ.เอ็น.เอ็น จํากดั 

26 = บริษัท คิง เพาเวอร์ สวุรรณภมูิ จํากดั 27 = บริษัท เทเลนอร์ พมา่(2)    

(1) ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 

(2) บริษัทท่ีจดทะเบียนในต่างประเทศ 

(3) บริษัท ดีแทค อินเตอร์เนต เซอร์วสิ จํากดั จดทะเบียนเปลี่ยนช่ือเป็น บริษัท ดีแทค ดิจิตอล มีเดีย จํากดั เมื่อวนัท่ี 1 สิงหาคม 2557 

(4) บริษัท ดีแทค แอ็คเซเลเรท จํากดั จดทะเบียนจดัตัง้เมื่อวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2557 

 

 

เอกสารแนบ 2 หน้าท่ี 2 



บริษัท โทเทิล่ แอ็คเซส็ คอมมนิูเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 

 

รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการของบริษัทย่อย(1) 

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

นายซกิวาร์ท โวส เอริคเซน    /       

นายชยัยศ จิรบวรกุล     // /     

นายฟริดจอฟ รุสเทน็     /// /  /   

นายปกรณ์ พรรณเชษฐ์         /  

นางสาวอรุณพร กาญจนเมธากลุ   /      /  

นายรูอา บีจารูม        /   

นายแอนดริว ทอร์ โอดวาร์ กวาลเซท         /  / 

นายณฐัชยั อึง๊ศรีวงศ์         /  

นายไพโรจน์ บวัเผ่ือน         /  

นายเวชยทุธ แสงประสทิธ์ิ       /    

นายรวีพนัธ์ พิทกัษ์ชาตวิงศ์       /    

นางสาวจริยา อศัวเพชรกลู       /    

นางสาวกาญจนา เท่ียงสตัย์       /    

นายสพุมิตร กองเพ็ชร  / /    /    

นายปัญญา เวชบรรยงค์รัตน์         /  

นายนิธิพงษ์ บญุหลง         /  

นายประเสริฐ ป้อมป้องศกึ  /         

นายเรืองโรจน์ พนูผล          / 

นายวรรษิษฐ์ ไสยวรรณ    /       

นายสืบพงศ์ เจริญมีชยักลุ    /       

หมายเหตุ 

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

1 = บริษัท เวิลด์โฟน ช็อป จํากดั 6 = บริษัท ดีแทค บรอดแบนด์ จํากดั 

2 = บริษัท แทค พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั 7 = บริษัท ยไูนเตด็คอมมนิูเกชัน่ อินดสัตรี จํากดั (มหาชน) 

3 = บริษัท อีสเทริน์ บิช จํากดั 8 = บริษัท เพย์สบาย จํากดั 

4 = บริษัท ดีแทค ดจิิตอล มีเดีย จํากดั(2) 9 = บริษัท ครีเอ้ จํากดั 

5 = บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากดั  10 = บริษัท ดีแทค แอ็คเซเลเรท จํากดั(3) 

(1) ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 

(2) บริษัท ดีแทค อินเตอร์เนต เซอร์วิส จํากดั จดทะเบียนเปล่ียนช่ือเป็น บริษัท ดีแทค ดจิิตอล มีเดีย จํากดั เม่ือวนัท่ี 1 สงิหาคม 2557 

(3) บริษัท ดีแทค แอ็คเซเลเรท จํากดั จดทะเบียนจดัตัง้เม่ือวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2557 
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รายละเอียดเก่ียวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน  

และหัวหน้างานกาํกับดูแลการปฏิบัตงิานของบริษัท 

 

 

 



บริษัท โทเทิล่ แอ็คเซส็ คอมมนิูเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 

 

1. หัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

หวัหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทมีหน้าท่ีความรับผิดชอบ ดงัรายละเอียดปรากฏในส่วนท่ี 2 การจดัการและการกํากบัดแูลกิจการ ข้อ 11.2 – การตรวจสอบภายใน ทัง้นี ้รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหน้า

งานตรวจสอบภายในมีดงันี ้

ช่ือ-นามสกลุ/ ตําแหนง่ อาย ุ(ปี) คณุวฒุิทางการศึกษา 

สดัสว่นการถือ 

หุ้นในบริษัท 

(%) 

ความสมัพนัธ์ทาง

ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

นางฐิติมา ศรีจนัทราพนัธุ์ 45 

(12 พ.ค. 2512) 

ปริญญาโท 

 

 

ปริญญาตรี 

 

 

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจมหาบณัฑิต  

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

(นิด้า) 

บญัชีบณัฑิต 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต 

ผู้ตรวจสอบภายในรับอนญุาต  

ไมมี่ ไมมี่ 2552 – ปัจจบุนั ผู้ อํานวยการฝ่ายตรวสอบภายใน บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชัน่ จํากัด 

(มหาชน) 
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บริษัท โทเทิล่ แอ็คเซส็ คอมมนิูเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 

 

2. หัวหน้างานกํากับดูแลการปฏิบัตงิาน 

หวัหน้างานกํากบัดแูลการปฏิบตัิงานของบริษัท หรือ “ผู้จดัการฝ่ายกํากบัดแูล” (Compliance Manager) มีหน้าท่ีความรับผิดชอบในการกํากบัดแูล การละเมิดกฎหมาย ระเบียบ หรือธรรมาภิบาลของ

บริษัท และยงัเป็นศนูย์กลางในการรับรายงานเหตกุารณ์ หรือพฤตกิรรมในท่ีทํางานท่ีไม่ถูกต้อง หรือละเมิดต่อธรรมาภิบาลของบริษัท กฎระเบียบหรือกฎหมายใด ๆ จากพนกังาน หรือผู้ มีส่วนได้เสียอ่ืน ๆ 

ของบริษัท โดยเม่ือได้รับเร่ืองร้องเรียนแล้ว จะมอบหมายให้ทีมงานฝ่ายกํากบัดแูลตรวจสอบข้อเท็จจริง สรุปรายละเอียดของเหตดุงักล่าวเพ่ือรายงานต่อหน่วยงานตรวจสอบภายใน และคณะกรรมการ

ตรวจสอบเพ่ือพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ และดําเนินการแก้ไขเยียวยา หรือดําเนินการทางกฎหมายสําหรับการกระทําความผิดดงักล่าวต่อไป ข้อมลูของผู้แจ้งเบาะแส (Whistleblower) และรายละเอียด 

อ่ืน ๆ ท่ีทีมงานฝ่ายกํากบัดแูลได้รับจะถกูเก็บเป็นความลบัเพ่ือสร้างความมัน่ใจแก่ผู้แจ้งเบาะแส ทัง้นี ้รายละเอียดของหวัหน้างานกํากบัดแูลการปฏิบตังิานของบริษัท มีดงันี ้

ช่ือ-นามสกลุ/ ตําแหนง่ อาย ุ(ปี) คณุวฒุิทางการศึกษา 

สดัสว่นการถือ 

หุ้นในบริษัท 

(%) 

ความสมัพนัธ์ทาง

ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

นายธนวรรชร์ บนุนาค 33 

(19 ม.ค. 2524) 

ปริญญาโท 

 

 

 

ปริญญาตรี 

 

International Trade and 

Commerce Law 

Macquarie University, Sydney, 

Australia 

นิติศาสตร์บณัฑิต 

มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

0 หุ้น (0.00%) ไมมี่ เม.ย. – ปัจจบุนั 

 

ก.ย. 54 – มี.ค. 57 

 

พ.ค. 52 – ส.ค. 54 

หวัหน้าหนว่ยงานกํากบัดแูล 

(Head of Compliance Unit) 

ผู้ช่วยผู้จดัการฝ่ายรัฐกิจสมัพนัธ์ด้าน

กฎหมายและกํากบัองค์กร 

ทีปรึกษากฎหมาย 

บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซส คอมมนิูเคชัน่ จํากดั 

(มหาชน) 

บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จํากดั 

 

บริษัท เคเนติค บิซิเนส โซลชูัน่ จํากดั 
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รายละเอียดเก่ียวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 

 

- ไมมี่ - 
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

 

 



บริษัท โทเทิล่ แอ็คเซส็ คอมมนิูเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 5 หน้าท่ี 1 



บริษัท โทเทิล่ แอ็คเซส็ คอมมนิูเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 
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