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บริษัท โทเทิ่ล แอค็เซส็ คอมมนิูเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 
 

สว่นท่ี 1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธรุกิจ หน้า 1 

ส่วนที่ 1 

การประกอบธุรกจิ 

1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

บริษัทเป็นหนึ่งในผู้ นําในธุรกิจให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีในประเทศไทยท่ีให้บริการทางเสียง ข้อมลู และบริการเสริมอ่ืน ๆ ด้วย
เทคโนโลยี 4G, 3G และ 2G กล่าวคือ ให้บริการด้วยเทคโนโลยี 4G โดยใช้คลื่นความถ่ี 1800 MHz และ 2100 MHz, ให้บริการด้วย
เทคโนโลยี 3G โดยใช้คลื่นความถ่ี 850 MHz และ 2.1 GHz และให้บริการด้วยเทคโนโลยี 2G โดยใช้คลื่นความถ่ี 1800 MHz โดยมี
พืน้ท่ีให้บริการครอบคลมุทัว่ประเทศ บริษัทมีส่วนแบ่งในเชิงรายได้ประมาณร้อยละ 28 คิดเป็นอนัดบัสองของประเทศและมีจํานวน
ลกูค้าทัง้หมด (ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558) ประมาณ 25.3 ล้านเลขหมาย เป็นลกูค้าในระบบเติมเงินประมาณ 21 ล้านเลขหมาย 
และลกูค้าในระบบรายเดือนประมาณ 4.3 ล้านเลขหมาย หรือมีลกูค้าในระบบเติมเงินคิดเป็นประมาณร้อยละ 83 และมีลกูค้าใน
ระบบรายเดือนประมาณร้อยละ 17 ของจํานวนลกูค้าทัง้หมด  

เม่ือเดือนธนัวาคม 2555 ดีแทค ไตรเน็ต ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทได้รับใบอนญุาตให้ใช้คลื่นความถ่ีสําหรับกิจการโทรคมนาคม
เคลื่ อน ท่ีสากล  ( International Mobile Telecommunication - IMT)  ย่าน  2.1 GHz และได้ รับใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมแบบท่ีสามบนคลื่นความถ่ีดงักล่าว นอกจากการให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีบนคลื่นความถ่ีย่าน 2.1 GHz แล้ว ดีแทค 
ไตรเน็ต ยังมีสิทธิให้บริการโทรคมนาคมในลักษณะของการให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคม เพ่ือเช่าใช้และเพ่ือให้บริการ
โทรคมนาคม (Network Provider and Service Provider) และสิ่งอํานวยความสะดวกด้านโทรคมนาคม (Telecommunications 
Facility) โดยมีขอบเขตในการประกอบกิจการโทรคมนาคมดงักล่าวทัว่ราชอาณาจกัรไทย ทัง้นี ้กิจการโทรคมนาคมท่ีได้รับอนญุาต
รวมถึงลกัษณะและประเภทของบริการ ดงันี ้

(1) บริการโครงข่ายโทรคมนาคมไร้สาย 

(2) บริการโทรคมนาคม ดงันี ้

(2.1) บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ี 

(2.2) บริการพหสุื่อความเร็วสงู (Public Broadband Multimedia Service) 

(2.3) บริการมลูคา่เพ่ิม (Value-added Service) ของบริการโทรคมนาคมท่ีได้รับอนญุาต 

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

(3) บริการสิ่งอํานวยความสะดวกด้านโทรคมนาคม (Telecommunications Facility) 

บริษัทได้ดําเนินการขยายโครงข่ายเทคโนโลยี 3G ได้ครอบคลุมพืน้ท่ีร้อยละ 94 ของจํานวนประชากรในสิน้ปี 2558 และจะ
ครอบคลุมเพ่ิมขึน้เป็นร้อยละ 95 ภายในปี 2559 รวมทัง้บริษัทได้ขยายโครงข่าย 4G อย่างต่อเน่ืองโดยมีเป้าหมายที่จะขยายให้
ครอบคลมุทัว่ประเทศภายในปี 2559 เช่นกนั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษัทมีบริษัทย่อยทัง้สิน้ 12 บริษัท และถือหุ้นในบริษัทร่วมจํานวน 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท ยไูนเตด็ ดิสทริ
บิวชั่น บิซซิเนส จํากัด (ยูดี) และ บริษัท ศูนย์ให้บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์ จํากัด บริษัทยังคงมุ่งมั่นในการให้บริการ
โทรศพัท์เคลื่อนท่ีและลงทนุในบริษัทย่อยโดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือสนบัสนนุการดําเนินธุรกิจโทรศพัท์เคลื่อนท่ีและการบริหารจดัการ
ทรัพย์สินของบริษัทเป็นหลกั นอกจากนัน้ บริษัทยงัเน้นการลงทนุในกิจการท่ีสามารถสร้างมลูค่าให้กับผู้ ถือหุ้นของบริษัทในระยะ
ยาวได้ 

บริษัทตระหนักถึงความสําคญัของการมีโครงสร้างองค์กรท่ีมีประสิทธิภาพอนัจะช่วยส่งเสริมและสนบัสนนุการดําเนินธุรกิจของ
บริษัทให้บรรลเุป้าหมายทางธุรกิจท่ีตัง้ไว้ จดุเด่นประการหนึ่งของบริษัท คือ ความพร้อมท่ีจะเปลี่ยนแปลงและมีทศันคติในเชิงบวก



บริษัท โทเทิ่ล แอค็เซส็ คอมมนิูเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 
 

สว่นท่ี 1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธรุกิจ หน้า 2 

เพ่ือให้สามารถรับมือกบัการเปลี่ยนแปลงท่ีเป็นไปอย่างรวดเร็วและการแข่งขนัท่ีรุนแรงในตลาดได้จากการเติบโตอย่างรวดเร็วของ
อตุสาหกรรมการให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีและการเปิดเสรีด้านกิจการสื่อสารโทรคมนาคม 

ข้อมลูสรุปสําหรับบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 มีดงันี ้

บริษัท ประเภทธุรกิจ 
ทุนจดทะเบียน

(ล้านบาท) 
จาํนวนหุ้นที่ถือ 

(ร้อยละ) 

จาํนวนหุ้น 

ทัง้หมด 

บริษัท ดีแทค บรอดแบนด์ จํากดั บริการโทรคมนาคม (Wi-Fi) โดยได้รับใบอนญุาต
การให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบท่ีหนึง่ 

175 100 1,750,000 

บริษัท ดีแทค ดิจิตอล มีเดีย จํากดั ให้บริการโฆษณาสินค้าและบริการผ่านส่ือดิจิตอล 100 100 1,000,000 

บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากดั ให้บริการโทรคมนาคม 1,160 100 11,600,000 

บริษัท ดีแทค แอ็คเซเลเรท จํากดั ลงทนุและให้การสนบัสนนุแก่บริษัท Start-up ใน
การพฒันาแอพพลิเคชัน่ตา่ง ๆ 

15 100 

(ผ่าน ดีแทค ไตรเน็ต) 

150,000 

บริษัท ดีแทค เน็คซ์ จํากดั บริหารและจดัการทรัพย์สิน 1 99.97 

(ผ่าน ดีแทค ไตรเน็ต) 

10,000 

บริษัท ดีแทค เซอร์วิส จํากดั บริหารและจดัการทรัพย์สิน 1 99.97 

(ผ่าน ดีแทค ไตรเน็ต) 

10,000 

บริษัท เพย์สบาย จํากดั ให้บริการชําระเงินออนไลน์ บตัรเงินสด บริการ
ชําระเงินทางอิเลก็ทรอนิกส์ และบริการรับชําระ
เงิน 

200 100 2,000,000 

บริษัท แทค พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั บริหารสินทรัพย์ 1 99.99 100,000 

บริษัท อีสเทิรน์ บิช จํากดั บริหารสินทรัพย์ 80 100 

(ผ่านบริษัท แทค 
พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั) 

800,000 

บริษัท ยไูนเต็ด คอมมนิูเกชัน่ 
อินดสัตรี จํากดั (มหาชน) 

ตวัแทนจําหน่ายบตัรเติมเงินและการให้บริการ
เติมเงินโดยไม่ต้องใช้บตัรเติมเงิน (E-Refill) 

313.55 99.81 434,668,207 

บริษัท เวิลด์โฟน ช็อป จํากดั ระหว่างชําระบญัชี 450 100 4,500,000 

บริษัท ครีเอ้ จํากดั ระหว่างชําระบญัชี 0.20 51 2,039 

บริษัท ยไูนเต็ด ดิสทริบิวชัน่ บิซ
ซิเนส จํากดั(1) 

จดัจําหน่ายโทรศพัท์ 

เคล่ือนท่ี ซิมการ์ด บตัรเติมเงิน และอปุกรณ์ เสริม
ตา่ง ๆ 

200 25 20,000,000 

บริษัท ศนูย์ให้บริการคงสิทธิเลข
หมายโทรศพัท์ จํากดั 

บริการระบบสารสนเทศและฐานข้อมลูกลาง 
ประสานงานการโอนย้ายผู้ให้บริการโทรคมนาคม
เพ่ือการคงสิทธิเลขหมายโทรศพัท์ 

2 20 

(โดยดีแทคและผ่าน 
ดีแทค ไตรเน็ต) 

20,000 

หมายเหตุ 

(1) ส่วนท่ีเหลืออีกร้อยละ 75 ถือหุ้นโดย บริษัท เบญจจินดา โฮลดิง้ จํากดั แม้ว่า บริษัท เบญจจินดา โฮลดิง้ จํากดั ซึง่เป็นบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้งกบั
บริษัทได้ถือหุ้นในยูดีร้อยละ 75 นัน้อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท แต่อย่างไรก็ดี บริษัทเห็นว่าโครงสร้างการถือหุ้นดงักล่าว
เป็นไปเพ่ือประโยชน์ท่ีดีท่ีสดุของบริษัท เน่ืองจากบริษัทไม่ได้มุ่งเน้นในการเป็นผู้ จําหน่ายชดุเลขหมายและบตัรเติมเงินให้แก่ผู้ ใช้บริการโดยตรง ซึง่จะ
เป็นการเพ่ิมภาระให้กบับริษัทในการจดัการบริหารสินค้าคงคลงั รวมถงึระบบการจดัส่งสินค้า (Logistics) และการจดัเก็บเอกสารต่าง ๆ อนึง่ บริษัทมี
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มาตรการป้องกนัการถ่ายเททางผลประโยชน์และขัน้ตอนในการควบคมุรายการระหว่างกนัอย่างรัดกุม เป็นไปตามกฎเกณฑ์เร่ืองการเข้าทํารายการ
ระหวา่งกนัของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  

ทัง้นี ้ณ วนัท่ี 27 เมษายน 2558 บริษัท เบญจจินดา โฮลดิง้ จํากดั มีรายช่ือผู้ ถือหุ้นและสดัส่วนการถือหุ้นดงัต่อไปนี ้
นายบญุชยั เบญจรงคกลุ ร้อยละ 40 
นายวิชยั เบญจรงคกลุ ร้อยละ 30 
นางวรรณา จิรกิติ ร้อยละ 15 
นายสมชาย เบญจรงคกลุ ร้อยละ 15 

 

1.1 นโยบายในการดาํเนินงานของบริษัท 

1.1.1 วสัิยทศัน์ (Empower Societies) 

การสร้างเสริมสงัคมให้เข้มแข็งด้วยเทคโนโลยีท่ีบริษัทมีอยู่ การมอบโอกาสให้ผู้คนสามารถเข้าถึงข้อมลูและเช่ือมต่อกันได้อย่าง
ทัว่ถึง เพ่ือพฒันาคณุภาพชีวิตและสร้างสรรค์สงัคมสําหรับอนาคตที่ดีกวา่ 

1.1.2 พนัธกจิ (We are here to help our customers) 

หน้าท่ีของบริษัทคือ การช่วยเหลือลกูค้าให้สามารถใช้ประโยชน์อย่างเตม็ท่ีจากการติดตอ่สื่อสาร ความสําเร็จของบริษัทจงึวดัได้จาก
ความรู้สกึของลกูค้าท่ีรักบริษัทและอยากแนะนําบริการที่ดีของบริษัทนัน้ให้กบัครอบครัวและคนท่ีเขารัก 

1.1.3 กลยุทธ์ 

Internet for All 

อินเทอร์เน็ต คือ บริการที่กําลงัเติบโต บริษัทจะสร้างรายได้และกระตุ้นให้เกิดการใช้งานอินเทอร์เน็ตด้วยบริการท่ีแตกต่างและสร้าง
ประสบการณ์ใช้งานท่ีดีให้ลกูค้า บริษัทจะพฒันางานขายและนําเสนอค่าบริการท่ีส่งเสริมให้เกิดการใช้งานอินเทอร์เน็ตให้สามารถ
ทดแทนการใช้บริการเสียงได้อย่างสมบรูณ์ 

Best in Digital Services  

บริษัทต้องเตรียมคอนเทนท์ให้ลกูค้าใช้งานเม่ือลกูค้าเข้าถึงอินเทอร์เน็ต บริษัทจะนําเสนอคอนเทนท์ท่ีดีและเป็นประโยชน์ผ่านความ
ร่วมมือกบัพนัธมิตร เพ่ือให้บริษัทเป็น 1 ใน 10 สดุยอดคอนเทนท์สําหรับผู้บริโภค 

Loved by Customers 

บริษัทจะมอบประสบการณ์ท่ีสร้างความประทบัใจและสร้างความสมัพนัธ์กับลกูค้า ซึ่งจะช่วยให้บริษัทเติบโตได้เหนือผู้ ให้บริการ
รายอ่ืน 

1.1.4 เป้าหมายการดาํเนินธุรกจิ 

นอกเหนือจากการรักษาตําแหน่งหนึ่งในผู้ นําของตลาดผู้ ให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีในประเทศไทยแล้ว บริษัทมีเป้าหมายหลกัใน
การดําเนินธรุกิจของบริษัทดงัตอ่ไปนี ้

(1) เพ่ิมมลูคา่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทโดยการเพ่ิมความสามารถในการทํากําไร 

(2) รักษาและเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านการบริการ ช่องทางการจัดจําหน่าย การจัดกลยุทธ์ตามกลุ่มลูกค้า เครือข่าย
ช่องสญัญาณ และความรวดเร็วในการสง่ข้อมลู 

(3) นําเสนอนวตักรรมใหม่ด้านการบริการอย่างต่อเน่ืองด้วยความหลากหลายและมีคณุภาพ เพ่ือตอบสนองความต้องการและ
วิถีชีวิตของผู้ใช้บริการแตล่ะกลุม่ 
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(4) เสริมสร้างคณุภาพของการให้บริการแก่ลกูค้าและบริการหลงัการขาย 

(5) พฒันาบคุลากรและองค์กรเพ่ือประสิทธิภาพสงูสดุด้วยหลกัพงึปฏิบติัและจรรยาบรรณท่ีดี 

เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายการดําเนินธุรกิจเหล่านี ้บริษัทได้ปรับใช้กลยุทธ์ต่าง ๆ และจะทําการปรับเปลี่ยนเพ่ือความเหมาะสมโดย
กระบวนการตรวจสอบและทบทวนอย่างสม่ําเสมอเพ่ือให้บริษัทสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมของการแข่งขันท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงรวมถึงปัจจยัภายนอกด้านอ่ืน ๆ ได้ 

นอกเหนือจากเป้าหมายข้างต้น บริษัทยงัมีเป้าหมายหลกัใน “การทําให้องค์กรและสงัคมเจริญเติบโตไปด้วยกนัอย่างยัง่ยืน” โดยคืน
กําไรและมุ่งเน้นการรับผิดชอบต่อสงัคมเป็นสําคญั จนเกิดแนวทางและกลยทุธ์สู่ความยัง่ยืนเพ่ือเป็นหลกัปฏิบติัของบริษัทให้ก้าว
เดินไปพร้อมกบัสงัคมไทย 

1.2 การเปล่ียนแปลงและพฒันาการที่สาํคัญ 

บริษัทจดทะเบียนจดัตัง้เป็นบริษัทจํากดัในเดือนสิงหาคม 2532 โดยกลุม่เบญจรงคกลุ เพ่ือประกอบธรุกิจให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ี 
โดยได้เร่ิมให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีภายใต้สญัญาร่วมการงานกบั กสท ในย่านความถ่ี 800 เมกะเฮิรตซ์ตัง้แต่ปี 2534 และในย่าน
ความถ่ี 1800 เมกะเฮิรตซ์ ตัง้แตปี่ 2537 

ในปี 2538 บริษัทนําหุ้นของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศสิงคโปร์ โดยเป็นบริษัท
ไทยบริษัทแรกท่ีนําหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ 

ในปี 2543 เทเลนอร์ได้เข้าถือหุ้นในบริษัทคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 29.9 และในเดือนตลุาคม 2548 เทเลนอร์และ บริษัท ไทย เทลโค 
โฮลดิง้ส์ จํากดั ได้ทําคําเสนอซือ้หุ้นของบริษัทเป็นการทัว่ไปซึ่งเป็นผลมาจากการที่ บริษัท ไทย เทลโค โฮลดิง้ส์ จํากดั ได้เข้าซือ้หุ้น
ของยคูอม 

ในปี 2550 บริษัทได้ปรับโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทและนําหุ้นของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย สาระสําคญัของการปรับโครงสร้างการถือหุ้นประกอบด้วย การทําคําเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของยู
คอม โดยบริษัทได้ออกหุ้นสามญัใหม่ของบริษัทให้กบัผู้ ถือหุ้นของยคูอมเพ่ือเป็นค่าตอบแทนหุ้นของยคูอมท่ีนํามาเสนอขาย (Share 
Swap) และการลดทนุของบริษัทแบบเฉพาะเจาะจง (Selective Capital Reduction) โดยการลดหุ้นสามญัของบริษัทท่ียคูอมถืออยู่
ทัง้หมด 

ภายหลงัจากการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและนําหุ้นของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยแล้ว บริษัทกลายเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของยูคอม และได้ทําการเพิกถอนหุ้นของยคูอมออกจากการเป็นหลกัทรัพย์จด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยในเดือนกนัยายน 2550 

ในเดือนมีนาคม 2544 บริษัทเร่ิมใช้ช่ือทางการค้า “ดีแทค” (dtac) และในเดือนตลุาคม 2550 บริษัทได้ปรับเปลี่ยนภาพลกัษณ์ของ
บริษัทโดยมุ่งเน้นให้ความสําคญัต่อผู้ ใช้บริการ ซึง่นบัเป็นการเปลี่ยนแปลงครัง้ใหญ่ของบริษัทในวิธีการดําเนินธุรกิจการตลาด ทัง้นี ้
ก่อนปี 2544 บริษัทใช้ช่ือทางการค้า “เวิลด์โฟน” 

ในเดือนกนัยายน 2557 บริษัทได้เพิกถอนหุ้นของบริษัทจากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนบนกระดานหลกัของตลาดหลกัทรัพย์แหง่
ประเทศสิงคโปร์โดยสมคัรใจ เน่ืองจากปริมาณการซือ้ขายหุ้นของบริษัทในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศสิงคโปร์มีจํานวนค่อนข้าง
ต่ําเม่ือเปรียบเทียบกับปริมาณการซือ้ขายหุ้นของบริษัทในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทัง้บริษัทไม่ประสงค์จะทําการ
ระดมทนุเพ่ิมเติมโดยวิธีการออกหุ้นเพ่ิมทนุผ่านตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศสิงคโปร์ และการเพิกถอนหุ้นดงักล่าวยงัช่วยให้บริษัท
ลดค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายและการปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์การจดทะเบียนหลกัทรัพย์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศสิงคโปร์ และ
ทําให้สามารถปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์การจดทะเบียนหลกัทรัพย์ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้
อีกด้วย 
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ในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา บริษัทมีการเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีสําคญั ดงันี ้

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 
- บริษัทจําหน่ายไมโครซิม (Micro SIM) ซึง่เป็นซิมขนาดเลก็สําหรับอปุกรณ์ไอทีรุ่นใหม ่

พฤศจิกายน 2553 - บริษัทประกาศจ่ายเงินปันผลพิเศษแก่ผู้ ถือหุ้นเป็นครัง้แรก นอกเหนือจากการจ่ายเงินปันผลปกติ
ประจําปี 

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

ธนัวาคม 2553 - บริษัทร่วมกับผู้ ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีอีก 4 ราย เปิดทดลองให้บริการคงสิทธิเลขหมาย
โทรศพัท์เคลื่อนท่ี (Mobile Number Portability) 

สิงหาคม 2554 - บริษัทเปิดให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีด้วยเทคโนโลยี HSPA บนคลื่นความถ่ี 850 เมกะเฮิรตซ์ ภายใต้
สญัญาร่วมการงาน 

กนัยายน 2554 - บริษัทเปิดตวัเป็นผู้ จําหน่าย iPad ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ 
ตลุาคม 2554 - บริษัทได้รับรางวัล “Hall of Fame:  A Decade of Excellence 2001-2010” ในฐานะหนึ่งในสิบ

องค์กรธุรกิจชัน้นําของประเทศไทยท่ีมีการบริหารจดัการเป็นเลิศมาตลอดหนึ่งทศวรรษ จากการเก็บ
ข้อมูลโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ 
ศศินทร์แหง่จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

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

- บริษัทประกาศแผนการปรับโครงสร้างทางการเงิน พร้อมกับประกาศจ่ายเงินปันผลพิเศษเพ่ือปรับ
โครงสร้างทางการเงินในอตัราหุ้นละ 16.46 บาท 

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

มีนาคม 2555 - บริษัทเปิดให้บริการ  Wi-Fi อย่างเป็นทางการ  ณ  ห้างสรรพสินค้าและคอมมิวนิตีม้อลล์ทั่ว
กรุงเทพมหานคร 

กรกฎาคม 2555 - บริษัทประกาศนโยบายการจ่ายเงินปันผลใหม่ ซึง่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในระดบัท่ีไม่ต่ํากว่า
ร้อยละ 80 ของกําไรสุทธิของบริษัท ทัง้นี  ้ขึน้อยู่กับสถานะทางการเงินของบริษัทและโครงการ
ประกอบธรุกิจของบริษัทในอนาคต ด้วยความตัง้ใจท่ีจะจ่ายเงินปันผลทกุไตรมาส 

สิงหาคม 2555 - บริษัทได้รับรางวลัรัษฏากรพิพฒัน์ ประจําปี 2554 ซึ่งจดัขึน้โดยกรมสรรพากรเพ่ือเชิดชูเกียรติผู้ เสีย
ภาษีคณุภาพ 

กนัยายน 2555 - บริษัทได้รับรางวลัผู้บริหารระดบัสงูท่ีส่งเสริมนกัลงทนุสมัพนัธ์ท่ีดีท่ีสดุและนโยบายปันผลท่ีมีความ
ตอ่เน่ืองมากท่ีสดุจาก อลัฟา เซาท์ อีสต์ เอเชีย ซึง่เป็นนิตยสารท่ีมีช่ือเสียงด้านการลงทนุสถาบนั 
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ตลุาคม 2555 - ดีแทค ไตรเน็ต เข้าร่วมการประมลูคลื่นความถ่ี IMT ย่าน 2.1 กิกะเฮิรตซ์ ซึง่จดัโดย กสทช. และเป็นผู้
ชนะการประมลูคลื่นความถ่ีดงักลา่วจํานวน 2x15 เมกะเฮิรตซ์ 

ธนัวาคม 2555 - ดีแทค ไตรเน็ต ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ี IMT ย่าน 2.1 กิกะเฮิรตซ์ และใบอนุญาตให้
ประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสามจาก กสทช. 

- บริษัทดําเนินการยกระดบัเครือข่าย 2G ทัง้หมดทัว่ประเทศแล้วเสร็จ รวมถึงติดตัง้สถานีฐาน 3G บน
คลื่นความถ่ี 850 เมกะเฮิรตซ์ ครอบคลมุทกุจงัหวดัหลกัทัว่ประเทศ 

กมุภาพนัธ์ 2556 - บริษัทดําเนินการยกระดบัโครงข่ายทัว่ประเทศทัง้หมดเสร็จสมบูรณ์เพ่ือนําเทคโนโลยีการสื่อสารใน
โลกโทรคมนาคมท่ีทนัสมยัท่ีสดุมาสูผู่้บริโภค 

พฤษภาคม 2556 - บริษัทเปิดตวั “ดีแทคไตรเน็ต” ภายใต้แนวคิดการให้บริการผ่าน 3 เครือข่าย 1800 เมกะเฮิรตซ์ 850 
เมกะเฮิรตซ์ และ 2.1 กิกะเฮิรตซ์ 

มิถนุายน 2556 - บริษัทเปิดตวัโทรศพัท์ดีแทคไตรเน็ตรุ่นแรก ชีต้าห์ โจอี ้และ เม้าซี ่
กรกฎาคม 2556 - บริษัทให้บริการ 3G HSPA บนคลื่น 2.1 กิกะเฮิรตซ์ 
สิงหาคม 2556 - บริษัทได้รับรางวลัผู้บริหารระดบัสงูท่ีส่งเสริมนกัลงทนุสมัพนัธ์ท่ีดีท่ีสดุและนโยบายปันผลท่ีมีความ

ตอ่เน่ืองมากท่ีสดุจาก อลัฟา เซาท์อีสต์ เอเซีย ซึง่เป็นนิตยสารท่ีมีช่ือเสียงด้านการลงทนุสถาบนัเป็นปี
ท่ี 2 ติดตอ่กนั 

กนัยายน 2556 - บริษัทได้รับรางวัล Thailand’s Corporate Brand Rising Star 2013 จากการวิจัยโดยสาขาวิชา
การตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ซึ่งจัดขึน้เพ่ือประกาศผล
รางวลัและทําพิธีมอบรางวลัเกียรติยศให้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ท่ีมีมลูค่าแบรนด์
องค์กรสงูสดุ 

พฤศจิกายน 2556 - บริษัทเปิดตวัโทรศพัท์ดีแทคไตรเน็ตรุ่นท่ีสอง ไลอ้อน ชีต้าห์เทอร์โบ และโจอีเ้ทอร์โบ 
มกราคม 2557 - บริษัทภายใต้แบรนด์ แฮปปี ้เปิดโปรโมชัน่ต้อนรับปีใหม่ 2557 ให้เล่นอินเทอร์เน็ตฟรี 6GB ในช่วง 6 

เดือน (เดือนละ 1GB) ให้กบัลกูค้าแฮปปีท่ี้เปลี่ยนจากเคร่ืองโทรศพัท์เคลื่อนท่ีฟีเจอร์โฟนเป็นสมาร์ท
โฟนเคร่ืองแรก 

เมษายน 2557 - บริษัทเปิดตวั "โจอี ้จมัพ์" ดีแทคไตรเน็ตโฟนรุ่นใหม่ล่าสดุตามแนวคิด "สมาร์ทกว่ากบัดีแทคสมาร์ท
โฟน" โดยมีคณุสมบติัท่ีสงูกวา่ในราคาย่อมเยา 

พฤษภาคม 2557 - บริษัทเปิดให้บริการ 4G ในย่านใจกลางกรุงเทพมหานคร เพ่ือให้ลกูค้าได้สมัผสัเทคโนโลยี 4G ท่ีช่วย
ให้การติดต่อสื่อสารสะดวกและมีประสิทธิภาพดีย่ิงขึน้ ช่วยให้ลกูค้าใช้งานอินเทอร์เน็ตบนมือถือได้
อย่างตอ่เน่ือง 

มิถนุายน 2557 - บริษัทเปิดตัวโปรโมชั่นเสริมขนาดเล็ก “แฮปปี้สโนว์ไวท์” สําหรับลูกค้าระบบเติมเงิน Happy โดย 
“แฮปปีส้โนว์ไวท์” มีความหลากหลาย เง่ือนไขการใช้งานท่ียืดหยุ่นและสมคัรง่าย โดยโปรโมชัน่ “แฮป
ปีส้โนว์ไวท์” เปิดตวัด้วย 7 โปรเสริมเร่ิมต้นเพียงโปรละ 7 บาทตอ่วนั 

กรกฎาคม 2557 - บริษัทนําเสนอหนงัโฆษณาชดุใหม ่“The Power of Love” ซึง่ได้รับการตอบรับอย่างดีเย่ียมโดยมียอด
ผู้ชมบน YouTube มากกว่า 12 ล้านวิวในเวลาไม่ถึงหนึ่งเดือน โดยในหนงัโฆษณานี ้ดีแทคได้สื่อถึง
การใช้เทคโนโลยีอย่างพอดี 

กนัยายน 2557 - บริษัทประกาศลงทนุเพ่ิมสถานีฐานใหม่อีก 6,500 สถานีทัว่ประเทศ ภายใน 31 มีนาคม 2558 เพ่ือ
เป็นผู้ นําในการให้บริการอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยและมีเครือข่าย 4G ท่ีดีท่ีสดุในกรุงเทพมหานคร 
ปริมณฑล และอีก 30 เมืองใหญ่ 
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- บริษัทเปิดตวัโทรศพัท์เคลื่อนท่ี Happy Phone 3G ฟีเจอร์โฟนท่ีรองรับระบบ 3G จากแบรนด์แฮปปีท่ี้
เน้นการใช้งานท่ีง่าย ฟังก์ชัน่ครบด้วยคณุสมบติัท่ีสงูกวา่ในราคาย่อมเยา 

- บริษัทได้รับรางวัลนโยบายปันผลท่ีมีความต่อเน่ืองมากท่ีสุดจาก อัลฟา เซาท์อีสต์ เอเชีย ซึ่งเป็น
นิตยสารท่ีมีช่ือเสียงด้านการลงทนุสถาบนัเป็นปีท่ี 3 ติดตอ่กนั 

- บริษัทเพิกถอนหุ้นของบริษัทจากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนบนกระดานหลกัของตลาดหลกัทรัพย์
แหง่ประเทศสิงคโปร์โดยสมคัรใจ 

ตลุาคม 2557 - Facebook จบัมือแฮปปีจ้ากดีแทคเป็นพนัธมิตรรายแรกในไทยเพ่ือสนบัสนนุการใช้งานอินเทอร์เน็ต
ในประเทศไทย ให้ลกูค้าเปิดซิมใหมแ่ฮปปีใ้ช้ Facebook ฟรี นาน 6 เดือน 

- ดีแทคประสบความสําเร็จในการวางโครงข่าย 4G บนคลื่นความถ่ี 2.1 กิกะเฮิรตซ์ เสร็จสมบรูณ์ตลอด
เส้นทางรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT  

- ดีแทคเปิดตวัแพ็คเกจ Love Buffet สําหรับลกูค้ารายเดือน โทรทกุเครือข่ายไม่จํากดัสงูสดุ 16 ชัว่โมง
และใช้อินเทอร์เน็ตได้เตม็สปีด 

พฤศจิกายน 2557 - บริษัทเปิดบริการข้ามแดนอตัโนมติัแบบไมจํ่ากดัการใช้งาน (Unlimited Data Roaming) ซึง่ใช้งานได้
ครอบคลมุถึง 60 ประเทศทัว่โลก 

ธนัวาคม 2557 - บริษัทลงนามในบนัทกึความเข้าใจ (MoU) กบั กสท เพ่ือการเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจในระยะยาวและ
สง่เสริมแนวคิดการใช้โครงขา่ยร่วมกนัในประเทศไทย  

- บริษัทเปิดให้บริการ 4G สู่สนามบินสุวรรณภูมิและดอนเมือง เพ่ือเพ่ิมประสบการณ์ใช้งาน
อินเทอร์เน็ตให้นกัเดินทาง 

มีนาคม 2558 - บริษัทเปิดบริการแพ็คเกจ Love & Roll สําหรับลูกค้าระบบรายเดือน  ซึ่งสามารถนําจํานวน
อินเทอร์เน็ตท่ีใช้งานไมห่มด ทบไปใช้งานเดือนถดัไปได้ 

เมษายน 2558 - บริษัทขยายพืน้ท่ีให้บริการ 4G ทัว่กรุงเทพฯและปริมณฑล และในอีก 40 เมืองใหญ่ 
พฤษภาคม 2558 - บริษัทเปิดตวั “อีเกิล้ เอ็กซ์” สมาร์ทโฟนรุ่นแรกจากดีแทคที่รองรับการใช้งาน 4G 
มิถนุายน 2558 - บริษัทเปิดตวั “ซิมแฮปปี ้4G” ซิมระบบเติมเงินเพ่ือกระตุ้นการใช้งาน 4G ในตลาดบริการระบบเติม

เงิน 
สิงหาคม 2558 - ดีแทค ไตรเน็ต บรรลขุ้อตกลงความร่วมมือกบับริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จํากดั ในการใช้

โครงสร้างเสาสญัญาณร่วมกนัจากทัง้ 2 ฝ่าย รวมทัง้สิน้ 2,000 เสา ภายในปี 2558 
พฤศจิกายน 2558 - ดีแทค ไตรเน็ต เข้าร่วมการประมลูใบอนญุาตคลื่นความถ่ี 1800 MHz ซึง่จดัโดย กสทช. 

- บริษัทเปิดให้บริการ 4G บนคลื่นความถ่ี 1800 MHz ภายใต้สญัญาร่วมการงานโดยครอบคลมุพืน้ท่ี
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

- บริษัทได้รับรางวลั “Top 50 ASEAN Publicly Listed Companies” จากงาน ASEAN Corporate 
Governance Conference and Awards 

ธนัวาคม 2558 - ดีแทค ไตรเน็ต เข้าร่วมการประมลูใบอนญุาตคลื่นความถ่ี 900 MHz ซึง่จดัโดย กสทช. 
- บริษัทเพ่ิมแบนด์วิดท์ 4G คลื่น 1800 MHz เป็น15 MHz และเพ่ิมสถานีขึน้เป็น 2,200 สถานี

ครอบคลมุพืน้ท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
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1.3 โครงสร้างการถอืหุ้นของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

 

บริษัท โทเทิ่ล แอค็เซส็ คอมมูนิเคช่ัน จาํกัด (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 (99.99%) 

บริษัท ครีเอ้ จํากดั (51%) 

บริษัท อีสเทิรน์ บิช จํากดั (100%) 

บริษัท ดีแทค แอ็คเซเลเรท จํากดั (100%) 

บริษัท ดีแทค เน็คซ์ จํากดั (99.97%) 

บริษัท ดีแทค เซอร์วิส จํากดั (99.97%) 
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2 ลักษณะการประกอบธุรกจิ 

2.1 โครงสร้างรายได้ 

โครงสร้างรายได้ของบริษัทและบริษัทย่อยตัง้แตปี่ 2556 ถึงปี 2558 มีดงันี ้

  สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 

  2556 2557 2558 

  ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

รายได้จากการขายและการให้บริการ        

รายได้จากการให้บริการโทรศพัท์  80,659 85.2 75,012 82.9 71,858 81.9 

รายได้จากการขายเคร่ืองโทรศพัท์และชดุเลขหมาย  13,798 14.6 15,143 16.7 15,411 17.6 

รายได้จากการดําเนินงานอ่ืน  160 0.2 338 0.4 483 0.5 

รวมรายได้จากการขายและการให้บริการ  94,617 100 90,493 100 87,753 100 

หมายเหตุ มีการจดัประเภทรายการใหม่ในปี 2557 

2.2 ลักษณะผลติภณัฑ์และบริการ 

บริษัทเป็นหนึ่งในผู้ นําในธุรกิจให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีในประเทศไทย โดยดําเนินธุรกิจให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีภายใต้สญัญา
ร่วมการงานกบั กสท มีอายสุญัญาสิน้สดุในปี 2561 และให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีบนระบบใบอนญุาตจาก กสทช. โดยดีแทค ไตร
เน็ต ซึง่เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ทัง้นี ้บริษัทให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีกบัลกูค้าในหลายรูปแบบด้วยกนัทัง้แบบเสียง (Voice) และ
แบบไม่ใช่เสียง (Non-Voice) โดยบริการแบบไม่ใช่เสียงรวมถึงบริการอินเทอร์เน็ตผ่านโครงข่ายโทรศพัท์เคลื่อนท่ี การให้บริการ 
SMS การให้บริการ MMS การดาวน์โหลดเสียงเรียกเข้า ภาพกราฟฟิก และบริการเสริมอ่ืน ๆ ซึง่บริษัทดําเนินการร่วมกบัผู้ ให้บริการ
เสริมต่าง ๆ นอกจากนี ้บริษัทยงัให้บริการโทรศพัท์ระหว่างประเทศร่วมกบัผู้ ให้บริการโทรศพัท์ระหว่างประเทศ และให้บริการข้าม
แดนอตัโนมติัแก่ลกูค้าท่ีนําโทรศพัท์เคลื่อนท่ีไปใช้งานในต่างประเทศ และลกูค้าของผู้ ให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีในต่างประเทศท่ี
เลือกใช้โครงข่ายของบริษัทเม่ือใช้โทรศพัท์เคลื่อนท่ีระหว่างพํานกัอยู่ในประเทศไทย ทัง้นี ้ภายใต้ข้อตกลงการให้บริการข้ามแดน
อตัโนมติัท่ีบริษัททํากบัผู้ ให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีในตา่งประเทศ 

ธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนท่ีในประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเน่ือง  โดยปัจจุบันประเทศไทยมีจํานวนผู้ ใช้บริการ
โทรศพัท์เคลื่อนท่ีต่อประชากรรวมมากกว่าร้อยละ 100 ทัง้นี ้เป็นผลมาจากการที่ผู้ ให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีหลายรายต่างขยาย
โครงข่ายและช่องทางการจดัจําหน่ายเพ่ือขยายพืน้ท่ีให้บริการและเพ่ือให้สินค้าและบริการเข้าถึงผู้ ใช้บริการจํานวนมาก นอกจากนี ้
การคิดค่าบริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีในอตัราที่เหมาะสมและการใช้บริการระบบเติมเงินท่ีสามารถทําได้ง่าย เป็นอีกปัจจยัสําคญัท่ีทํา
ให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีเข้าถึงประชากรท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจและสงัคมท่ีหลากหลายมากขึน้ ในปัจจบุนั ผู้ ใช้โทรศพัท์เคลื่อนท่ี
มีการเปล่ียนพฤติกรรมมาใช้บริการข้อมลูโดยเฉพาะการใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านโทรศพัท์เคลื่อนท่ีเพ่ิมขึน้อย่างต่อเน่ืองแทนการใช้
บริการเสียง โดยส่วนหนึ่งมาจากความนิยมท่ีเพ่ิมขึน้ของการใช้งานสมาร์ทโฟนท่ีมีราคาถูกลง และแอพพลิเคชั่นสงัคมออนไลน์ 
(Social Network Applications) และมีการมีโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสงูเทคโนโลยี 4G และ 3G ท่ีครอบคลมุทัว่ประเทศไทย 

เม่ือเดือนธนัวาคม 2555 ดีแทค ไตรเน็ต ได้รับใบอนญุาตให้ใช้คลื่นความถ่ีสําหรับกิจการโทรคมนาคมเคล่ือนท่ีสากล (International 
Mobile Telecommunication - IMT) ย่าน 2.1 GHz และได้รับใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสามบนคลื่นความถ่ี
ดังกล่าว โดยนอกจากการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีบนคลื่นความถ่ีย่าน 2.1 GHz แล้ว ดีแทค ไตรเน็ต ยังมีสิทธิให้บริการ
โทรคมนาคมในลกัษณะของการให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคม เพ่ือเช่าใช้และเพ่ือให้บริการโทรคมนาคม (Network Provider and 
Service Provider) และสิ่งอํานวยความสะดวกด้านโทรคมนาคม (Telecommunications Facility) โดยมีขอบเขตในการประกอบ
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กิจการโทรคมนาคมดงักล่าวทัว่ราชอาณาจกัรไทย ทัง้นี ้กิจการโทรคมนาคมท่ีได้รับอนญุาตรวมถึงลกัษณะและประเภทของบริการ 
มีดงันี ้

(1) บริการโครงข่ายโทรคมนาคมไร้สาย 

(2) บริการโทรคมนาคม  

(2.1) บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ี 
(2.2) บริการพหสุื่อความเร็วสงู (Public Broadband Multimedia Service) 
(2.3) บริการมลูคา่เพ่ิม (Value-added Service) ของบริการโทรคมนาคมท่ีได้รับอนญุาต  
(2.4) บริการขายสง่บริการ สําหรับบริการในข้อ (2.1) (2.2) และ (2.3) 

(3) บริการสิ่งอํานวยความสะดวกด้านโทรคมนาคม (Telecommunications Facility) 

สําหรับการให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีบนคลื่นความถ่ีดงักล่าวข้างต้นนัน้ ดีแทค ไตรเน็ต ได้เร่ิมเปิดให้บริการ 3G อย่างเป็นทางการ
เม่ือวนัท่ี 23 กรกฎาคม 2556 โดยในปีนีส้ามารถวางระบบโครงข่าย 3G บนคลื่นความถ่ี 2.1 GHz ได้ครอบคลมุทัว่ประเทศเป็นท่ี
เรียบร้อยในกลางปี 2557 รวมทัง้เปิดให้บริการ 4G โดยขยายโครงข่ายได้ครอบคลมุกรุงเทพ ปริมณฑลและอีก 40 เมืองใหญ่ 

ในปี 2558 บริษัทได้พฒันาคณุภาพการให้บริการอย่างต่อเน่ืองโดยพฒันาโครงข่ายเทคโนโลยี 3G ให้มีความครอบคลมุเพ่ิมขึน้เป็น 
ร้อยละ 94 ของจํานวนประชากรโดยใช้คลื่นความถ่ี 2.1 GHz และ 850 MHz ในการให้บริการ 3G รวมทัง้ขยายพืน้ท่ีการให้บริการ 
4G ในเขตพืน้ท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และอีก 40 เมืองใหญ่ด้วยคลื่นความถ่ี 2.1 GHz และ 1800 MHz และมีแผนจะ
ขยายพืน้ท่ีให้บริการ 4G ให้ครอบคลมุทัว่ประเทศภายในปี 2559  

ข้อมลูเก่ียวกบัฐานลกูค้าและรายได้เฉลี่ยต่อเลขหมาย โดยไม่รวมค่าเช่ือมต่อโครงข่ายของบริษัทในระยะ 3 ปีท่ีผ่านมา สิน้สดุวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2558 มีดงันี ้

  สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 

  2556 2557 2558 

จาํนวนผู้ใช้บริการ (หน่วย : ล้านเลขหมาย)     

ระบบรายเดือน  3.5 3.8 4.3 

ระบบเติมเงิน  24.4 24.2 20.9 

รวม  27.9 28.0 25.3 

  

  2556 2557 2558 

รายได้เฉล่ียต่อเลขหมายต่อเดือนโดยไม่รวมค่าเช่ือมต่อโครงข่าย 
(หน่วย : บาท) 

    

ระบบรายเดือน  602 586 530 

ระบบเติมเงิน  161 147 149 

รวม  211 202 204 
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2.2.1 การให้บริการโครงข่ายโทรศัพท์เคล่ือนที่ 

(ก) บริการด้านเสียงสาํหรับลูกค้าในระบบรายเดอืน 

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

ลกูค้าท่ีต้องการใช้บริการในระบบรายเดือนจะต้องลงทะเบียนในแบบสญัญาขอใช้บริการ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมและแนบเอกสาร
หลกัฐานแสดงตนพร้อมแจ้งท่ีอยู่สําหรับจดัสง่ใบแจ้งหนีค้า่บริการ สญัญาขอใช้บริการไมมี่กําหนดระยะเวลาการใช้บริการขัน้ต่ํา  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษัทมีจํานวนผู้ ใช้บริการในระบบรายเดือนรวม 4,323,568 เลขหมาย คิดเป็นประมาณร้อยละ 17 ของ
จํานวนผู้ใช้บริการทัง้หมด ซึง่เพ่ิมขึน้จากจํานวนผู้ใช้บริการในระบบรายเดือน ณ สิน้ปี 2557  

  สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 

 2556 2557 2558 

ผู้ใช้บริการในระบบรายเดือน (เลขหมาย)  3,502,035 3,849,083 4,323,568 

สดัสว่นตอ่จํานวนผู้ใช้บริการทัง้หมด (ร้อยละ)  12.5 13.7 17.1 

บริษัทได้นําเสนอรูปแบบการให้บริการและรูปแบบการคิดคา่บริการที่หลากหลายเพ่ือตอบสนองกลุม่ผู้ ใช้บริการแตล่ะกลุม่ซึง่มีความ
ต้องการในการใช้งานและวิถีชีวิตท่ีแตกต่างกนัออกไป ทัง้นี ้ในการให้บริการทกุรูปแบบ บริษัทจะคิดค่าบริการอตัราเดียวทัว่ประเทศ 
และได้รวมบริการเสริมพืน้ฐาน เช่น บริการรับสายเรียกซ้อนและบริการโอนสายอตัโนมติัไว้ด้วย และลกูค้ายงัสามารถเปล่ียนแปลง
รูปแบบการให้บริการได้โดยอาจต้องเสียค่าธรรมเนียมในบางกรณี บริษัทนําเสนอรูปแบบการคิดค่าบริการใหม่ ๆ อย่างต่อเน่ืองเพ่ือ
จูงใจกลุ่มลูกค้า และเป็นการสร้างความแปลกใหม่ต่อตลาด รวมทัง้เป็นการเสนอบริการเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการท่ี
หลากหลายของลกูค้าและสภาวะการแข่งขนัในตลาด 

ในปี 2558 บริษัทนําเสนอแพ็คเกจ Love & Roll ให้กับลูกค้าโดยมีปริมาณการโทรและการใช้อินเทอร์เน็ตให้ลูกค้าเลือกใน
หลากหลายระดบัราคา และมีจดุเดน่ท่ีหากมีปริมาณอินเทอร์เน็ตท่ียงัใช้ไมห่มดในเดือนนัน้ให้สามารถยกยอดไปใช้ในเดือนถดัไปได้ 
โดยสามารถเลือกแบบท่ีใช้งานได้ตอ่เน่ือง (Non-Stop) และใช้งานได้เตม็ความเร็ว (Max Speed) นอกจากนี ้บริษัทได้ทํากิจกรรมให้
ส่วนลดค่าเคร่ืองเม่ือลกูค้าซือ้อปุกรณ์พร้อมสมคัรใช้บริการรายเดือนของบริษัท รวมทัง้ดําเนินกิจกรรมลกูค้าสมัพนัธ์อย่างต่อเน่ือง
ภายใต้ช่ือโครงการ ดีแทค รีวอร์ด (dtac reward) รวมทัง้เปิดโครงการใหมอ่ย่าง Blue Member สําหรับลกูค้าระดบัพรีเม่ียมท่ีมียอด
ค่าใช้จ่ายและใช้บริการของดีแทคตามท่ีกําหนด โดยลูกค้าเหล่านีจ้ะได้บริการและสิทธิพิเศษต่าง ๆ ซึ่งช่วยส่งเสริมกับโครงการ 
ดีแทค รีวอร์ด ท่ีมีอยู่แล้ว 

รูปแบบการให้บริการหลกัแก่ลกูค้าในระบบรายเดือนในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา มีดงันี ้

รูปแบบการให้บริการ จุดเด่น กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

BlackBerry - คา่บริการอินเทอร์เน็ตเหมาจ่าย หรือเน้นการ
แชท รับ-สง่อีเมล หรือ Social Network 

กลุม่ลกูค้าท่ีใช้โทรศพัท์ BlackBerry 

iPhone - คา่บริการใช้งานอินเทอร์เน็ตราคาพิเศษ กลุม่ลกูค้าท่ีใช้โทรศพัท์ iPhone 

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

กลุม่ลกูค้าท่ีใช้โทรศพัท์สมาร์ทโฟน 
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รูปแบบการให้บริการ จุดเด่น กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

BB Me - คา่บริการใช้งาน BlackBerry messenger 
(BBM) และอินเทอร์เน็ตราคาพิเศษ 

กลุม่ลกูค้าท่ีใช้โทรศพัท์ BlackBerry 

MiniME - โทรฟรี 1 หมายเลขโทรศพัท์ในช่วงเวลาท่ี
กําหนด และบริการป้องกนัข้อความสําหรับ
หลายเลขโทรศพัท์ลกู 

กลุม่ลกูค้าผู้ปกครอง 

dtac Voice - อตัราค่าบริการตอ่นาทีพิเศษตามปริมาณการ
ใช้งาน 

กลุม่ลกูค้าท่ีเน้นการโทรศพัท์ 

Voice Buffet - อตัราค่าบริการตอ่นาทีพิเศษตามปริมาณการ
ใช้งาน ซึง่มีหลากหลายขนาด 

กลุม่ลกูค้าท่ีเน้นการโทรศพัท์ 

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

Smartphone More Net - เน้นการใช้งานอินเทอร์เน็ตและการโทร กลุม่ลกูค้าท่ีใช้โทรศพัท์สมาร์ทโฟน 

Smartphone More Choice - เน้นการใช้งานอินเทอร์เน็ตและการโทรโดยให้
เลือกจบัคูแ่พ็กเกจอินเทอร์เน็ตและโทรได้ตาม
การใช้งาน 

กลุม่ลกูค้าท่ีใช้โทรศพัท์สมาร์ทโฟน 
 
 

Smartphone Family 
 

- เน้นการใช้งานอินเทอร์เน็ตและการโทรโดยให้
แชร์การใช้งานได้ในกลุม่ทัง้เน็ต ทัง้โทร 

กลุม่ลกูค้าท่ีใช้โทรศพัท์สมาร์ทโฟน 
 

Smartphone Starter - เน้นการใช้งานอินเทอร์เน็ตและการโทรสําหรับ
ลกูค้าท่ีเร่ิมใช้สมาร์ทโฟน 

กลุม่ลกูค้าท่ีใช้โทรศพัท์สมาร์ทโฟน 

Love Buffet - เน้นการใช้งานอินเทอร์เน็ตและการโทร 
สําหรับลกูค้าท่ีมีความต้องใช้งานอินเทอร์เน็ต
ท่ีความเร็วสงูสดุ 

กลุม่ลกูค้าท่ีใช้โทรศพัท์สมาร์ทโฟน 

Love and Roll - เน้นการใช้งานอินเทอร์เน็ตและการโทร โดยมี
จดุเดน่ท่ีปริมาณอินเทอร์เน็ตท่ีใช้ไม่หมดของ
เดือนนัน้ สามารถยกไปใช้ในเดือนถดัไปได้   

กลุม่ลกูค้าท่ีใช้โทรศพัท์สมาร์ทโฟน 

2554 

ในปี 2554 ความต้องการใช้บริการด้านข้อมูลอยู่ในระดับสูงอย่างต่อเน่ือง บริษัทได้เปิดตัวแพ็คเกจใหม่ Faster Series ท่ีคิด
คา่บริการตามความต้องการใช้งานของผู้ ใช้สมาร์ทโฟนท่ีมีความหลากหลาย มีทัง้แบบใช้บริการข้อมลูอย่างเดียว และแบบใช้บริการ
ข้อมลูร่วมกบัการโทร หรือร่วมกับการส่งข้อความ SMS และ MMS และแพ็กเกจรายเดือน BB Me ท่ีตอบสนองความต้องการของ
ผู้ใช้โทรศพัท์ BlackBerry ได้อย่างครบครัน  

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

ปี 2555 

ด้วยความมุ่งมัน่ของบริษัทภายใต้กลยทุธ์ ลกูค้าคือศนูย์กลาง (Customer Centricity) ในปี 2555 บริษัทได้นําเสนอแพ็กเกจใหม่ ๆ 
เพ่ือให้สอดคล้องกบัความต้องการที่หลากหลายของผู้ใช้บริการ และในขณะเดียวกนัเพ่ือกระตุ้นการใช้งานของผู้ ใช้บริการ แพ็กเกจ
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ยอดนิยม Voice Buffet ซึ่งผู้ ใช้บริการสามารถโทรฟรีไม่จํากัดได้ทกุเครือข่ายในช่วงเวลาท่ีกําหนด แพ็กเกจเสริม Voice เพ่ือเพ่ิม
ปริมาณการโทรในอตัราพิเศษเพ่ิมเติมจากแพก็เกจหลกั 

ปี 2556 

จากความนิยมในการใช้งานสมาร์ทโฟนท่ียงัคงเติบโตต่อเน่ือง บริษัทเปิดตวัแพ็กเกจสมาร์ทโฟนหลากหลายรูปแบบเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการใช้งานท่ีแตกต่างกันของลูกค้าในปี 2556 และส่งผลให้บริษัทมีจํานวนผู้ ใช้บริการระบบรายเดือนเพ่ิมขึน้อย่างมี
นยัสําคญัในระยะเวลาหนึ่งปีท่ีผ่านมา จํานวนผู้สมคัรใช้แพ็คเกจสมาร์ทโฟนเพ่ิมขึน้เป็นสองเท่าและมีจํานวนมากกว่าผู้สมคัรใช้บริ
การเสียงเพียงอย่างเดียวทัง้ในแง่จํานวนผู้ ใช้บริการและในแง่รายได้ จํานวนผู้ ใช้บริการระบบรายเดือนท่ีใช้บริการข้อมลูเพ่ิมขึน้ร้อย
ละ 67 จากปีก่อนและคิดเป็นร้อยละ 70 ของจํานวนผู้ใช้บริการระบบรายเดือนทัง้หมด 

ปี 2557 

ปริมาณการใช้งานอินเทอร์เน็ตบนสมาร์ทโฟนยงัคงเติบโตอย่างสงูจากความครอบคลมุของเครือข่ายโทรศพัท์ 3G ท่ีเพ่ิมขึน้อย่าง
รวดเร็ว ส่งผลให้จํานวนผู้ ใช้บริการเพ่ิมขึน้อย่างต่อเน่ือง อย่างไรก็ตาม การเติบโตของรายได้ถูกจํากัดด้วยแพ็กเกจท่ีให้ลูกค้า
สามารถใช้บริการอินเทอร์เน็ตได้อย่าง “ไม่จํากัด” โดยยังคงสามารถใช้บริการได้ต่อเน่ืองในความเร็วท่ีลดลง บริษัทเล็งเห็นถึง
ข้อจํากดัในการใช้งานของแพ็กเกจประเภทนี ้จึงได้เสนอทางเลือกให้กบัลกูค้าท่ีมีความต้องการใช้งานอินเทอร์เน็ตท่ีความเร็วสงูสดุ
ด้วยการออกแพ็กเกจ “Love Buffet” ซึ่งให้ลกูค้าสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตต่อเน่ืองได้ท่ีความเร็วสงูสดุเท่าเดิม โดยจ่ายค่าบริการ
เพ่ิมในส่วนท่ีใช้เกิน แพ็กเกจ Love Buffet ทําให้บริษัทสามารถเก็บเงินในสว่นของการใช้งานอินเทอร์เน็ตท่ีเพ่ิมขึน้จากแพ็กเกจปกติ
ได้ ซึง่สง่ผลให้รายได้จากการให้บริการอินเทอร์เน็ตเติบโตควบคูไ่ปกบัปริมาณการใช้งานท่ีเพ่ิมขึน้ 

ปี 2558 

บริการอินเทอร์เน็ตผ่านอุปกรณ์สมาร์ทโฟนยงัคงเติบโตอย่างต่อเน่ือง และลกูค้ารับรู้ถึงบริการอินเทอร์เน็ตทัง้ 4G และ 3G อย่าง
ต่อเน่ือง เป็นผลให้รายได้จากบริการข้อมลูมีจํานวนสูงกว่ารายได้จากบริการเสียงเป็นครัง้แรกในปีนี ้โดยเป็นผลจากการพฒันา
โครงข่ายเทคโนโลยี 3G อย่างตอ่เน่ืองและการเปิดให้บริการเทคโนโลยี 4G ท่ีช่วยสร้างประสบการณ์ใช้บริการอินเทอร์เน็ตของลกูค้า
ให้ดีมากย่ิงขึน้ โดย ณ สิน้ปี 2558 บริษัทให้บริการ 4G ในเขตพืน้ท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และอีก 40 เมืองหลกั และมีพืน้ท่ี
ให้บริการ 3G ท่ีกว้างขึน้เป็นร้อยละ 94 ของจํานวนประชากร นอกจากนี ้บริษัทยงัได้นําเสนอแพ็คเกจค่าบริการและอปุกรณ์สมาร์ท
โฟนท่ีดงึดดูใจโดยการให้สว่นลดและสิทธิพิเศษในรูปแบบตา่ง ๆ ซึง่ช่วยให้ลกูค้าเปล่ียนมาใช้อปุกรณ์ประเภทสมาร์ทโฟนและใช้งาน
อินเทอร์เน็ตมากขึน้ โดยบริษัทนําเสนอแพค็เกจ “Love and Roll” ท่ีช่วยให้ลกูค้าระบบรายเดือนสามารถนําจํานวนอินเทอร์เน็ตท่ีใช้
งานไมห่มดในเดือนนัน้สามารถโอนไปใช้ในเดือนถดัไปได้ หรือกิจกรรม 4G เฟสติวลัท่ีนําเสนอสมาร์ทโฟนท่ีรองรับเทคโนโลยี 4G ใน
ราคาย่อมเยาเม่ือลกูค้าเปิดเบอร์ใหม ่ย้ายคา่ยเบอร์เดิม หรือเปลี่ยนจากระบบเติมเงินเป็นระบบรายเดือน  

(ข) บริการด้านเสียงสาํหรับลูกค้าในระบบเตมิเงนิ 

บริษัทให้บริการแก่ลกูค้าระบบเติมเงินซึ่งมีจุดเด่นคือ “จ่ายง่าย ๆ ใช้ได้ทนัที” ลกูค้าระบบเติมเงินสามารถใช้บริการได้เม่ือซือ้ซิม
การ์ดระบบเติมเงินและลงทะเบียนผู้ ใช้บริการ ซึ่งลูกค้าสามารถใช้บริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วกว่าระบบรายเดือน นอกจากนี ้
ลกูค้าไม่ต้องกงัวลเก่ียวกบัการชําระค่าบริการตามใบแจ้งหนีท้กุ ๆ เดือนหรือค่าบริการแบบเหมาจ่ายซึง่ลกูค้าอาจใช้ไม่ครบในบาง
เดือน แม้วา่จะต้องชําระคา่บริการล่วงหน้าแตล่กูค้าระบบเติมเงินยงัสามารถควบคมุค่าใช้จ่ายได้ตามท่ีต้องการและมีความคล่องตวั
ในการใช้บริการสงู บริการนีย้งัช่วยลดอปุสรรคสําหรับลกูค้าท่ีประสงค์จะใช้บริการเพราะสามารถเข้าถึงได้ง่าย ลกูค้าสามารถเติม
เงินได้ตามความต้องการ และใช้บริการได้อย่างตอ่เน่ืองตราบเทา่ท่ียงัมีจํานวนเงินและระยะเวลาการใช้งานเหลืออยู่ โดยเม่ือจํานวน
เงินท่ีมีอยู่หมดลูกค้าจะไม่สามารถโทรออกได้ แต่จะยังสามารถรับสายได้ไปอีกระยะเวลาหนึ่ง บริษัทยังคงพัฒนารูปแบบการ
ให้บริการใหม ่ๆ ของระบบเติมเงินเพ่ือตอบสนองความพอใจของลกูค้าอย่างตอ่เน่ือง 
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บริษัทเร่ิมให้บริการระบบเติมเงินภายใต้ช่ือ “Dprompt” ในปี 2542 โดยบริษัทเปลี่ยนตราสินค้าในการให้บริการและนําเสนอภายใต้
ช่ือบริการ “Happy” ในเดือนพฤษภาคม 2546 ซึ่งบริการดงักล่าวประสบความสําเร็จในด้านการตลาดเป็นอย่างมาก ทําให้จํานวน
ลูกค้าระบบเติมเงินมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีจํานวนผู้ ใช้บริการในระบบเติมเงิน 
20,928,110 เลขหมาย คิดเป็นร้อยละ 82.9 ของจํานวนผู้ ใช้บริการทัง้หมด ทัง้นี ้จํานวนผู้ ให้บริการในระบบเติมเงินท่ีลดลงในปี 
2558 เม่ือเทียบกบัปีท่ีผ่านมา ส่วนใหญ่เกิดจากการท่ี กสทช. บงัคบัให้ผู้ ใช้บริการระบบเติมเงินต้องลงทะเบียนแสดงตนก่อนเพ่ือใช้
บริการ ซึ่งหากซิมระบบเติมเงินใดไม่ลงทะเบียนในระยะเวลาท่ีกําหนดจะถกูระงบัใช้บริการ ดีแทคจึงได้ดําเนินกิจกรรมในรูปแบบ
ต่าง ๆ เช่น การโฆษณาประชาสมัพนัธ์ หรือการใช้ทีมขายตรง เพ่ือกระตุ้นให้ลกูค้าระบบเติมเงินมาลงทะเบียน ณ จดุบริการต่าง ๆ 
เพ่ือลดผลกระทบดงักลา่วให้มากท่ีสดุ 

  สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 

  2556 2557 2558 

จํานวนผู้ใช้บริการในระบบเติมเงิน (เลขหมาย)  24,440,009 24,158,690 20,928,110 

สดัสว่นตอ่จํานวนผู้ใช้บริการทัง้หมด (ร้อยละ)  87.5 86.3 82.9 

ปัจจุบนัการให้บริการระบบเติมเงินของบริษัทค่อนข้างหลากหลายเพ่ือตอบสนองความตามความต้องการใช้งานของลกูค้า โดย
บริษัทเน้นการนําเสนอรูปแบบการให้บริการด้านข้อมลูมากขึน้ตามแนวโน้มการเติบโตในตลาด และเน้นการใช้กลยทุธ์เจาะจงเฉพาะ
กลุ่ม (Micro-Segmentation) เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของลกูค้าแต่ละกลุ่มท่ีแตกต่างกันและหลากหลาย นอกจากนี ้เม่ือ
คํานึงถึงสภาวะตลาดโดยรวมที่จํานวนผู้ ใช้บริการต่อจํานวนประชากรสงูกว่าร้อยละ 100 บริษัทจึงได้พฒันาและนําเสนอรูปแบบ
การให้บริการที่มุง่เน้นการรักษาฐานลกูค้าปัจจบุนัมากขึน้อย่างตอ่เน่ืองโดยเฉพาะฐานลกูค้าท่ีมีคณุภาพ โดยบริษัทได้เปิดตวับริการ
ภายใต้แนวความคิดใจดี ประกอบด้วย “ใจดีให้ยืม” “ใจดีให้แลก” “ใจดีแจ้งเครือข่าย” “ใจดีให้โอน” “ใจดีแจกวนั” “ใจดีฉกุเฉิน” “ใจ
ดีโทรผิดไม่คิดตงัค์” “ใจดีเจ้าบญุทุ่ม” และ “ใจดีให้ยืมบีบี” รวมทัง้จะเปิดให้บริการเพ่ิมเติมอีกในอนาคต และในปี 2558 บริษัทได้
นําเสนอแพ็คเกจท่ีเจาะกลุ่มลกูค้าท่ีนิยมใช้สงัคมออนไลน์อย่างซิม Social Hero ท่ีให้ลกูค้าใช้งานแอพพลิเคชัน่สงัคมออนไลน์ได้ฟรี
เม่ือเติมเงินตามท่ีเง่ือนไขกําหนด หรือนําเสนอแพ็คเกจเสริมท่ีหลากหลายเพ่ือให้ลกูค้าสามารถเข้าถึงบริการได้ง่ายขึน้ เช่น แพ็คเกจ
เสริมท่ีมีลกัษณะเป็นรายวนั หรือมีลกัษณะเป็นรายสปัดาห์ เป็นต้น รวมทัง้เปิดให้บริการ “ใจดีให้เน็ต” เพ่ิมขึน้เพ่ือให้ลกูค้าระบบเติม
เงินของเราสามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้ 30 นาทีสงูสดุ 4 ครัง้ตอ่เดือนโดยมีคา่ธรรมเนียมครัง้ละ 1 บาท 

รูปแบบการให้บริการหลกัแก่ลกูค้าใหมใ่นระบบเติมเงิน มีดงันี ้

รูปแบบการให้บริการ จุดเด่น กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

ซิมแฮปปีอิ้นเทอร์เน็ต - คา่บริการอินเทอร์เน็ตราคาพิเศษ กลุม่ลกูค้าท่ีใช้โทรศพัท์สมาร์ทโฟน 

ซิมไอโฟนอินเทอร์เน็ต - คา่อินเทอร์เน็ต 5 บาท/MB และคา่โทรอตัรา
เดียวทกุเครือข่าย 

กลุม่ลกูค้าท่ีใช้โทรศพัท์ iPhone 

ซิมม่วนซ่ืนทัง้ปี - อตัราค่าบริการพิเศษช่วงเทศกาล กลุม่ลกูค้าท่ีมีปริมาณการโทรมากช่วงเทศกาล 

ซิมแฮปปีโ้ซเชียล - บริการ Application ประเภทโซเชียลเน็ตเวิร์ก กลุม่ลกูค้าวยัรุ่นท่ีต้องการใช้โซเชียลเน็ตเวิร์ก 

ซิมแฮปปีท้วัร์ริสต์ - อตัราค่าบริการพิเศษสําหรับบริการเสียง 
บริการด้านข้อมลู และบริการโทรตา่งประเทศ 

กลุม่ลกูค้านกัท่องเท่ียวตา่งชาติ 

ซิมแฮปปีน้าทีละ 40 สตางค์ - อตัราค่าบริการต่ําสําหรับการโทรระยะ
เวลานาน 

กลุม่ลกูค้าท่ีมีปริมาณการโทรมาก 

ซิมแฮปปีส้มาร์ทโฟน - คา่บริการอินเทอร์เน็ตราคาพิเศษ กลุม่ลกูค้าท่ีใช้โทรศพัท์สมาร์ทโฟน 

ซิมปาท่องโก๋ - 2 ซิมในแพ็กเกจเดียวกนัเพ่ือให้ผู้ ใช้บริการโทร
หาเบอร์คูก่นัในอตัราพิเศษตลอด 24 ชัว่โมง 

กลุม่ลกูค้าท่ีต้องการโทรหาเบอร์คนพิเศษ 
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รูปแบบการให้บริการ จุดเด่น กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

ซิม 15 หยกๆ 16 หย่อนๆ (ใหม่) - อตัราค่าบริการต่ําสําหรับโทรในเครือข่ายใน
ช่วงเวลาท่ีกําหนด อตัราค่าบริการ SMS ต่ํา
และคา่บริการอินเทอร์เน็ตบนโทรศพัท์ 
เคลื่อนท่ีในอตัราพิเศษ 

กลุม่ลกูค้าวยัรุ่น 

ซิม 2499 แฮปปีท้ัว่เมือง - อตัราค่าบริการโทรและ SMS ต่ํา สําหรับใน
เครือข่าย 

กลุม่ลกูค้าท่ีมีปริมาณการโทรและสง่ SMS 

ซิมสามก๊ก - อตัราค่าบริการต่ําสําหรับการโทรในช่วงเวลาท่ี
กําหนด 

กลุม่ลกูค้าท่ีมีปริมาณการโทรมาก 

แฮปปีบ้ฟุเฟ่รายเดือน - อตัราค่าบริการต่ําสําหรับโทรในเครือข่าย กลุม่ลกูค้าท่ีมีปริมาณการโทรมาก 

แฮปปีบ้ฟุเฟ่รายสปัดาห์ - อตัราค่าบริการต่ําสําหรับโทรในเครือข่าย กลุม่ลกูค้าท่ีมีปริมาณการโทรมาก 

ซิมใจป้ํา - ใช้บริการครบ 50 บาท รับคา่โทรคืน 100 บาท กลุ่มลูกค้าท่ีมีปริมาณการใช้งานมาก และเน้น
ความคุ้มคา่ในการใช้งาน 

ซิมแฮปปี ้4G - อินเทอร์เน็ต 500 MB ตอ่สปัดาห์ พร้อมฟรี
อินเทอร์เน็ต 1 GB ตอ่เดือน นาน 1 ปี (เม่ือ
เติมเงินสะสมครบ 300 บาทตอ่เดือน) 

กลุม่ลกูค้าท่ีใช้งานอินเทอร์เน็ต 

ซิมแฮปปีโ้ซเชียลฮีโร่ - ฟรี 1 ปี 10 แอพยอดนิยม Facebook, 
Facebook Messenger, LINE, Instagram, 
Twitter, WhatsApp, WeChat, Beetalk, 
Twitter, Pantip และ Kakao เม่ือเติมเงิน
ตามท่ีกําหนด 

กลุม่ลกูค้าท่ีใช้งานสงัคมออนไลน์ 

รูปแบบการให้บริการแก่ลกูค้าเก่าและแพค็เกจเสริมในระบบเติมเงิน มีดงันี ้

รูปแบบการให้บริการ จุดเด่น กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

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

กลุม่ลกูค้าท่ีเน้นการใช้งานในเครือข่าย 

แฮปปีซุ้ปเปอร์เม้าท์จ๋ิว - แพ็กเกจแบบไม่จํากดัขนาดเลก็สําหรับ
ผู้ใช้บริการท่ีต้องการเลือกใช้บริการใดบริการ
หนึง่ สามารถซือ้เหมาใช้งานแบบรายชัว่โมง
ใช้ได้ตลอด 24 ชัว่โมง หรือจะซือ้เฉพาะ
ช่วงเวลาท่ีต้องการโทรฟรีได้ และสามารถ
เลือกได้ทัง้รูปแบบรายวนั รายสปัดาห์ และ
รายเดือน 

กลุ่มลกูค้าทัว่ไปเพ่ือเพ่ิมปริมาณการใช้งานจาก
แพ็คเกจหลกัท่ีมีงบประมาณจํากดั 

แฮปปีอิ้นเทอร์เน็ต - อตัราค่าบริการเหมาจ่ายสําหรับการใช้งาน
อินเทอร์เน็ต 

กลุม่ลกูค้าท่ีเน้นการใช้งานอินเทอร์เน็ต 

แฮปปี ้โซเชียล - อตัราค่าบริการเหมาจ่ายสําหรับใช้งาน
แอพพลิเคชัน่สงัคมออนไลน์ไม่จํากดั 

กลุ่มลูกค้าท่ีเน้นการใช้แอพพลิเคชั่นเครือข่าย
สงัคมออนไลน์ 

แฮปปีส้โนว์ไวท์ - อตัราค่าบริการเหมาจ่ายตอ่วนัสําหรับใช้
บริการเสียง อินเทอร์เน็ต หรือข้อความสัน้ 

กลุ่มลูกค้าท่ีมีความต้องการใช้บริการเฉพาะ
อย่างเพ่ิมขึน้ในช่วงเวลาหนึง่วนั 
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รูปแบบการให้บริการ จุดเด่น กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

ซเูปอร์โซเชียลรายวนั - เลน่ Facebook, LINE, WhatsApp ไม่อัน้ 24 
ชม. 

กลุ่มลูกค้าท่ีใช้สังคมออนไลน์ท่ีงบประมาณ
จํากดั 

โซเชียลไม่จํากดั รายสปัดาห์ - เลน่ Facebook, LINE, WhatsApp ไม่อัน้ 
พร้อมฟรี เน็ต 3G/4G แรงเตม็สปีด 75 MB ใน
1 สปัดาห์ 

กลุ่มลูกค้าท่ีใช้สังคมออนไลน์ท่ีงบประมาณ
จํากดั 

โซเชียลไม่จํากดั รายเดือน - เลน่ Facebook, LINE, WhatsApp ไม่อัน้ 
พร้อมฟรี เน็ต 3G/4G แรงเตม็สปีด 250 MB 
ใน 30 วนั 

กลุม่ลกูค้าท่ีใช้สงัคมออนไลน์ 

รูปแบบการให้บริการหลกัแก่ลกูค้าในระบบเติมเงินในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา มีดงันี ้ 

ปี 2554 

เพ่ือมุ่งสู่ความเป็น King of Voice ในตลาดโทรศพัท์เคลื่อนท่ีแบบเติมเงิน โดยรุกสู่ภาคอีสานของประเทศไทย บริษัทเปิดตวั “ซิม
ม่วนซื่นทัง้ปี” ให้สิทธิลกูค้าโทรฟรี 5 เทศกาลวนัหยดุ เทศกาลละ 100 นาที ใช้ได้นาน 3 วนั ในเครือข่ายของบริษัทตลอด 24 ชัว่โมง 
และ “ซิมแฮปปี้นาทีละ 40 สตางค์” จากกลยุทธ์ Customer Centricity ซึ่งเป็นซิมสําหรับกลุ่มลูกค้าท่ีมีพฤติกรรมการโทรหา
ปลายทางหลากหลายเครือข่ายและต้องการความคุ้มคา่เม่ือโทรนาน 

ในปี 2554 กระแสความนิยมในเครือข่ายสงัคมออนไลน์ส่งผลมาถึงผู้ ใช้บริการระบบเติมเงิน บริษัทได้ริเร่ิม “โซเชียลแอพ” และ “ซิม
แฮปปีโ้ซเชียล” เพ่ือเปิดโอกาสให้ลกูค้าท่ีไม่ได้ใช้สมาร์ทโฟนสามารถเข้าถึงโลกสงัคมออนไลน์ได้ โดยเป็นศนูย์รวมแอพพลิเคชัน่
ประเภทสังคมออนไลน์ยอดนิยมครบทุกรายการ Facebook Twitter MSN (Windows Live Messenger) Google Talk และ Hi5 
นอกจากนี ้สําหรับลกูค้า BlackBerry บริษัทได้เปิดตวั “BB Mini” ท่ีให้ลกูค้าใช้บริการ BBM ได้ไม่จํากดั และบริการ “ใจดีให้ยืมบีบี” 
เพ่ือลกูค้าใช้งานได้อย่างต่อเน่ืองแม้กระทัง่ในช่วงเงินหมดจากกลยุทธ์ Customer Centricity นี ้บริษัทได้คิดค้นบริการที่ตรงตาม
ความต้องการของลกูค้าเฉพาะกลุ่ม เช่น “ซิมแฮปปีท้วัร์ริสต์” เพ่ือนกัท่องเท่ียวท่ีมาเยือนประเทศไทยโดยเฉพาะ ด้วยค่าโทรอตัรา
พิเศษ พร้อมใช้งานอินเทอร์เน็ต และอํานวยความสะดวกให้นักท่องเท่ียวติดต่อสื่อสารกันได้ในราคาประหยัดด้วยค่าโทรไป
ต่างประเทศอตัราพิเศษ “ซิมแฮปปีส้มาร์ทโฟน” สําหรับลกูค้าท่ีใช้สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต และแอร์การ์ดท่ีต้องการใช้งานด้านข้อมลู
ความเร็วสงู โดยคิดคา่บริการตามปริมาณเมกะไบต์ท่ีใช้งาน (Volume Based) 

ปี 2555 

จากกลยทุธ์ “ลกูค้าคือศนูย์กลาง” (Customer Centricity) ในปี 2555 บริษัทได้นําเสนอ “ซิมปาทอ่งโก๋” ท่ีมี 2 ซิมในแพก็เกจเดียวกนั
เพ่ือให้ผู้ ใช้บริการโทรหาเบอร์คู่กนัในอตัราพิเศษตลอด 24 ชัว่โมง “แฮปปีซุ้ปเปอร์เม้าท์จ๋ิว” ซึ่งเป็นแพ็กเกจแบบไม่จํากดัขนาดเล็ก
สําหรับผู้ ใช้บริการที่ต้องการเลือกใช้บริการใดบริการหนึง่โดยเฉพาะในแต่ละช่วงเวลาได้ และ “แฮปปีซุ้ปเปอร์เม้าท์” ซึง่เป็นแพก็เกจ
ท่ีเหมาค่าโทรตามช่วงเวลาและวนัท่ีกําหนด ซิม “15 หยก ๆ 16 หย่อน ๆ” ซึง่เป็นซิมระบบเติมเงินท่ีขายดีท่ีสดุกลบัมาเปิดตวัอีกครัง้ 
ตอบสนองความต้องการของผู้ ใช้บริการโดยเฉพาะกลุ่มวยัรุ่นท่ีต้องการโทรภายในเครือข่ายในอตัราท่ีต่ํามากในช่วงเวลาท่ีกําหนด 
ซิม “15 หยก ๆ 16 หย่อน ๆ” นี ้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ใช้บริการ สง่ผลให้จํานวนผู้ใช้บริการใหมส่ทุธิของบริษัทเพ่ิมขึน้สงู
อย่างมากภายหลงัการเปิดตวั 

ปี 2556 

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

ด้วยการมุ่งเน้นให้ลูกค้าเป็นศูนย์กลางจากปี 2555 ต่อเน่ืองสู่ปี 2556 ระบบเติมเงินได้ดําเนินการตลาดแบบ contextual ท่ีเน้น
ตอบสนองความต้องการของลกูค้าแบบเฉพาะกลุม่ ระบบเติมเงินมีข้อเสนอพิเศษสําหรับแตล่ะภมิูภาค และกลุม่ลกูค้า เช่น การออก 
ดีแทคไตรเน็ตโฟนท่ีมี 3 รุ่น (ชีต้าห์ โจอี ้และเม้าท์ซี่) การออกแพค็เกจเสริมสําหรับเพ่ือนและครอบครัว (คา่บริการ 8 บาทตอ่วนั นาที
ละ 40 สตางค์) แพ็จเกจเสริมสําหรับเพ่ือนและครอบครัวแบบไม่จํากัด (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 บริษัทได้เปิดตวัแคมเปญใหม่ท่ีมุ่งตอบสนองความต้องการของลกูค้าระบบเติมเงินแบบรายวนัในการใช้บริการเสียง
และข้อมลู โดยมีการแนะนําแพ็คเกจเติมเงินท่ีราคาไม่สงูมากสําหรับการใช้บริการข้อมลูอย่างเดียว และการใช้บริการเสียงและ
ข้อมลู เพ่ือเพ่ิมทางเลือกให้กบัลกูค้าระบบเติมเงินและตอบสนองความต้องการของตลาด 

การฟืน้ตวัของภาวะเศรษฐกิจท่ีได้รับผลกระทบจากความไม่สงบทางการเมืองในช่วงคร่ึงแรกของปีเป็นไปอย่างช้า ๆ ส่งผลให้การ
บริโภคของภาคเอกชนได้รับผลกระทบไปด้วย บริษัทจึงได้เปิดตวั “ซิมใจป้ํา” เพ่ือเพ่ิมความคุ้มค่าในการใช้งาน โดยลกูค้าจะได้รับ
เงินคืนจํานวน 100 บาท เม่ือมีการใช้งานครบทกุ 50 บาท นอกจากนี ้ยงัได้ออกแพ็กเกจเสริมขนาดเล็ก “แฮปปี ้สโนว์ไวท์” เพ่ือเป็น
การกระตุ้นการใช้งาน ลกูค้าสามารถเลือกสมคัรบริการจากทัง้หมด 7 บริการโดยเหมาจ่ายเป็นรายวนัท่ีราคา 7 บาทตอ่วนัตอ่บริการ
นอกจากนี ้เพ่ือเป็นการเพ่ิมจํานวนผู้ ใช้บริการอินเทอร์เน็ต บริษัทยังได้ร่วมมือกับ Facebook ให้ลูกค้าใหม่ของบริษัทใช้บริการ
Facebook ฟรี เป็นเวลา 6 เดือนนบัตัง้แตเ่ปิดใช้บริการ 

ปี 2558 

เน่ืองจากแอพพลิเคชั่นสังคมออนไลน์ได้รับความนิยมจากลูกค้าชาวไทยเป็นอย่างมาก บริษัทจึงได้ร่วมมือกับพันธมิตรอย่าง 
Facebook หรือ Line ในการพฒันาสินค้าสําหรับบริการระบบเติมเงินของบริษัทภายใต้แบรนด์ “แฮปปี”้ โดยได้นําเสนอซิม Social 
Hero ท่ีช่วยให้ลกูค้าใช้งานโซเชียลแอพพลิเคชัน่ฟรีถึง 10 แอพพลิเคชัน่เพียงเติมเงินตามเง่ือนไขท่ีกําหนด หรือนําเสนอซิมแฮปปี ้
Facebook ท่ีลกูค้าสามารถใช้งาน Facebook ได้ฟรีเม่ือเติมเงินตามท่ีกําหนด เป็นต้น นอกจากนี ้บริษัทได้พฒันาสินค้าและบริการ
ท่ีตอบสนองความต้องการเฉพาะของลกูค้ากลุ่ม อย่างซิมแฮปปี ้4G เพ่ือสร้างการรับรู้ถึงบริการ 4G หรือแฮปปี ้Tourist SIM ท่ีเจาะ
กลุ่มลกูค้านกัท่องเท่ียว ทัง้นี ้บริษัทใช้จดุเด่นในเร่ืองของแพ็คเกจเสริมและแพ็คเกจขนาดเล็กในการตอบโจทย์ของลกูค้าเพ่ือให้มี
ทางเลือกท่ีหลากหลาย ในการซือ้แพ็คเกจเสริมไม่ว่าจะซือ้ในรูปแบบเป็นรายวนัหรือรายสปัดาห์หรือลกูค้าสามารถซือ้บริการแบบ
เฉพาะเจาะจง เช่น แพ็คเกจเสริม Line ในราคาท่ีย่อมเยาที่ให้ลกูค้าใช้งานแชทแอพพลิเคชัน่ Line ได้ไม่จํากดั ทัง้นีใ้นช่วงปลายปี 
2558 บริษัทได้จดัแคมเปญใหญ่อย่าง “แฮปปีร้าชรถมาเกย” ท่ีเม่ือลกูค้าระบบเติมเงินใช้งานหรือเติมเงินในช่วงดงักลา่วจะมีสิทธ์ิลุ้น
รับรถยนต์เมอร์เซเดส-เบนซ์ 9 คนั 9 สปัดาห์ ซึง่ได้รับการตอบรับจากลกูค้าเป็นอย่างดี 

ช่องทางการเตมิเงนิ 

บริษัทตระหนกัถึงความสําคญัของช่องทางการเติมเงินในระบบเติมเงินจงึได้นําเสนอช่องทางใหม ่ๆ เพ่ิมเติมอย่างตอ่เน่ืองเพ่ือความ
สะดวกของผู้ ใช้บริการและเพ่ิมทางเลือกในการเติมเงินนอกเหนือจากการซือ้บตัรเติมเงินเท่านัน้ ช่องทางการเติมเงินในปัจจบุนัท่ี
บริษัทให้บริการ ได้แก่ 
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(1) ช่องทางบตัรเติมเงิน ซึ่งมีจําหน่ายท่ีสํานกังานบริการลกูค้าสาขาย่อย สํานกังานบริการทกุสาขาทัว่ประเทศ และร้านของ
ตวัแทนจําหน่ายสินค้าอปุกรณ์โทรคมนาคม รวมทัง้ร้านค้าทัว่ไปท่ีมิใช่ร้านค้าท่ีจําหน่ายสินค้าโทรคมนาคมโดยตรง อาทิ 
ร้านสะดวกซือ้ สถานีบริการนํา้มนั ซปุเปอร์มาร์เก็ต เป็นต้น  

(2) ช่องทางแฮปปี้ออนไลน์ (E-Refill) คือบริการเติมเงินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนท่ี ซึ่งลูกค้าสามารถเติมเงินกับเครือข่ายแฮปปี้
ออนไลน์ท่ีมีอยู่ทั่วประเทศและมีอัตราการโตของเครือข่ายค่อนข้างสูง เน่ืองจากเป็นช่องทางที่ลูกค้าหรือบุคคลทั่วไป
สามารถสมคัรเข้าร่วมเครือข่ายเป็นอาชีพเสริมได้ 

(3) ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์  โดยลูกค้าสามารถเติมเงินผ่านคู่ ค้าของบริษัทท่ีให้บริการเติมเงิน  อาทิ  ร้านสะดวกซือ้ 
ห้างสรรพสินค้า ศนูย์การค้าปลีก (Discount Store) ร้านหนงัสือ ท่ีทําการไปรษณีย์ไทย ซุปเปอร์มาร์เก็ต ธนาคาร บริการ
เติมเงินผ่านตู้ เอทีเอ็ม บริการเติมเงินดว่น (Express Refill) ท่ีสํานกังานบริการลกูค้าสาขาย่อย 

(4) ช่องทางอินเทอร์เน็ต โดยการตดัชําระจากบตัรเครดิต ลกูค้าสามารถสมคัรใช้บริการและทํารายการได้เองผ่านอินเทอร์เน็ต 

บริษัทยงัคงขยายช่องทางการจําหน่ายซิมการ์ดและช่องทางการเติมเงิน ทัง้ร้านค้าปลีกและเครือข่ายผู้ ให้บริการเติมเงินแบบแฮปปี้
ออนไลน์ รวมทัง้ช่องทางอิเลก็ทรอนิกส์อ่ืน ๆ อย่างตอ่เน่ืองตามการขยายเครือข่ายโทรศพัท์เคลื่อนท่ีของบริษัทไปยงัพืน้ท่ีหา่งไกลใน
ชนบท เพ่ือรองรับการขยายตวัของผู้ใช้บริการที่ยงัคงเติบโตอย่างตอ่เน่ืองในพืน้ท่ีดงักลา่ว 

(ค) บริการข้อมูล  

บริการข้อมลูหรือบริการเสริม ได้แก่ บริการอินเทอร์เน็ต และยงัหมายรวมถึงบริการทางเสียงและบริการที่มิใช่บริการทางเสียงอ่ืนท่ีมี
รายละเอียดกลา่วคือ 

(1) บริการเสริมท่ีเป็นบริการทางเสียง (Voice Based) 

- บริการด้าน Call Management เป็นบริการที่อํานวยความสะดวกสําหรับลกูค้าในการใช้งานโทรเข้ารับสายเป็นหลกั 
เช่น บริการรับฝากข้อความด้วยเสียง บริการแจ้งเตือนสายท่ีไม่ได้รับ บริการประชุมทางโทรศัพท์ บริการโอนสาย
อตัโนมติั บริการเลือกรับสายและเลือกไมรั่บสาย เป็นต้น 

- บริการออดิโอเทก็ซ์ ได้แก่ บริการดดูวงชะตา บริการตรวจผลรางวลัสลากกินแบง่ บริการรายงานผลกีฬา เป็นต้น 

- บริการเสียงเพลงขณะเรียกรอสายหรือ Ring4U 

- บริการข้อมลูทางโทรศพัท์ท่ีให้บริการร่วมกบัพนัธมิตร ได้แก่ บริการ BUG 1113 เป็นต้น 

(2) บริการเสริมท่ีมิใช่บริการทางเสียง (Non-Voice) 

- บริการ SMS 

- บริการ MMS 

- บริการอินเทอร์เน็ตทางโทรศพัท์เคลื่อนท่ีผ่านทางโครงข่ายเทคโนโลยี 4G, 3G และ 2G (EDGE) 

- บริการ Wi-Fi 

- บริการ Social Applications 

- บริการด้าน Content ตา่ง ๆ เช่น บริการดาวน์โหลดเสียงเรียกเข้า โลโก้ สกรีนเซฟเวอร์ เกมส์ เป็นต้น 
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รายได้จากบริการข้อมลูเปรียบเทียบกบัรายได้จากบริการทัง้หมด 

  สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 

  2556 2557 2558 

รายได้จากบริการข้อมลู (ล้านบาท) 22,583 27,810 30,746 

รายได้จากบริการข้อมลู คิดเป็นร้อยละของรายได้รวมจากการให้บริการไม่
รวมคา่เช่ือมตอ่โครงข่าย 

32.2 40.7 46.4 

หมายเหตุ มีการจดัประเภทรายการใหมใ่นปี 2557 

รายได้จากบริการข้อมลูมีการขยายตวัอย่างรวดเร็วเน่ืองจากมีการใช้บริการอินเทอร์เน็ตเพ่ิมมากขึน้ โดยเฉพาะอย่างย่ิงภายหลงั
จากท่ีสมาร์ทโฟนมีราคาถกูลง และบริษัทขยายโครงข่ายเทคโนโลยี 4G และ 3G ได้ครอบคลมุมากขึน้อย่างต่อเน่ืองซึ่งสะท้อนได้
จากสดัส่วนรายได้จากบริการข้อมลูต่อรายได้รวมจากการให้บริการไม่รวมค่าเช่ือมต่อโครงข่ายของบริษัทท่ีเพ่ิมสงูขึน้อย่างต่อเน่ือง
ในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา จนในปี 2558 รายได้จากการให้บริการข้อมลูมีจํานวนสงูกวา่รายได้จากการให้บริการเสียงเป็นครัง้แรก 

อย่างไรก็ดี อนาคตสําหรับธุรกิจด้านบริการข้อมูลยังคงสามารถพัฒนาได้อีกมากโดยเฉพาะการใช้บริการอินเทอร์เน็ตผ่าน
โทรศพัท์เคลื่อนท่ีซึง่มีแนวโน้มขยายตวัเพ่ิมมากขึน้เน่ืองจากการเติบโตของตลาดโทรศพัท์สมาร์ทโฟน (Smartphone) จะช่วยกระตุ้น
ปริมาณการใช้งานบริการข้อมลูโดยเฉพาะการใช้งานบริการอินเทอร์เน็ต การเพ่ิมขึน้ของฐานผู้ ใช้งานสงัคมออนไลน์ รวมทัง้การ
ให้บริการแอพพลิเคชัน่หรือโซลชูัน่ผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสงูด้วยเทคโนโลยี 4G และ 3G 

บริการข้อมลูเป็นบริการหลกัท่ีช่วยผลกัดนัรายได้ในปัจจบุนัและในอนาคต บริษัทตระหนกัถึงแนวโน้มดงักล่าวจึงได้เตรียมความ
พร้อมภายในองค์กรเพ่ือรองรับการให้บริการเชิงพาณิชย์ท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคต โดยบริษัทได้ดําเนินกลยทุธ์ต่าง ๆ เพ่ือกระตุ้นให้มี
การใช้บริการข้อมลูมากขึน้ จากการดําเนินการพบวา่ปัจจยัดงัตอ่ไปนีมี้ผลอย่างมากในการตดัสินใจใช้บริการข้อมลูของผู้ใช้บริการ 

(1) คณุภาพของโครงข่าย 

บริษัทสามารถขยายโครงข่าย 3G ให้ครอบคลมุพืน้ท่ีทัว่ประเทศไทยถึงร้อยละ 94 ของจํานวนประชากร ผ่านคลื่นความถ่ี 2.1 GHz 
และ 850 MHz และบริษัทได้เปิดให้บริการ 4G LTE ผ่านคลื่นความถ่ี 1800 MHz และ 2.1G Hz ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล รวมถึงอีก 40 เมืองใหญ่ในปี 2558 ตามกลยทุธ์ “Internet for All” ท่ีต้องการให้บริการอินเทอร์เน็ตกบัคนไทยทัง้ประเทศ 
อนึง่ ณ สิน้ปี 2558 บริษัทมีสถานีฐานเทคโนโลยี 4G จํานวน 6,342 สถานี และมีสถานีฐานเทคโนโลยี 3G จํานวน 24,319 สถานี 

บริษัทกําลงัเร่งพฒันาขยายโครงข่ายอย่างต่อเน่ือง และได้เพ่ิมสถานีฐานหลกัและสถานีฐานย่อยเพ่ือขยายความครอบคลมุของ
โครงข่ายโดยเฉพาะโครงข่าย 4G ในพืน้ท่ีท่ีมีการใช้งานสมาร์ทโฟนอย่างหนาแน่น สถานท่ีท่องเที่ยวต่าง ๆ และพืน้ท่ีท่ีมีความ
ต้องการการใช้บริการสูง เช่น กรุงเทพมหานคร ภูเก็ต เชียงใหม่ พทัยา ขอนแก่น สุราษฎร์ธานี สงขลา นครราชสีมา ชลบุรี และ
ระยอง โดยบริษัทได้จดัสรรคลื่นความถ่ี 1800 MHz จํานวน 15 MHz และคลื่นความถ่ี 2.1G Hz จํานวน 5 MHz ในการให้บริการ 
4G และมีแผนจะจดัสรรคลื่นความถ่ี 1800 MHz สําหรับบริการ 4G เพ่ิมเป็นจํานวน 20 MHz ในปี 2559 โดยจะเปิดให้บริการ 4G 
ทัว่ประเทศไทยครบทกุจงัหวดัภายในปี 2559 

บริษัทเน้นยํา้กลยทุธ์หลกัคือ “Loved by Customers” หรือการเป็นท่ีรักของลกูค้า โดยการเตรียมความพร้อมในการให้บริการของ
พนกังานเม่ือลกูค้าเกิดข้อสงสยัทัง้ในคณุภาพของสญัญาณและความไม่สะดวกท่ีอาจเกิดขึน้ ข้อติชมและสถิติต่าง ๆ ของลกูค้าจะ
ถูกนํามาใช้เพ่ือวางแผนพัฒนาคุณภาพของสัญญาณอย่างต่อเน่ือง และยังมีการประเมินความครอบคลุมและคุณภาพของ
สญัญาณอย่างต่อเน่ือง เพ่ือพฒันาสญัญาณในพืน้ท่ีท่ีมีการใช้งานหนาแน่น โดยผู้บริหารและวิศวกรได้เข้าร่วมเดินตรวจสอบสภาพ
สญัญาณของโครงข่ายเพ่ือความแมน่ยําของพืน้ท่ีท่ีควรพฒันา พร้อมทัง้รับฟังข้อเสนอแนะจากลกูค้าอีกด้วย 



บริษัท โทเทิ่ล แอค็เซส็ คอมมนิูเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 
 

สว่นท่ี 1 ลกัษณะการประกอบธรุกิจ หน้า 20 

(2) ปัจจยัด้านราคา 

บริษัทมีรายการแพ็คเกจค่าบริการที่หลากหลาย รวมทัง้มีรายการส่งเสริมการขายและบริการเสริมอ่ืน ๆ เช่น แอพพลิเคชัน่สงัคม
ออนไลน์, SMS, MMS และบริการดาวน์โหลดตา่ง ๆ ผ่านโครงข่าย 4G/3G/EDGE โดยนําเสนอแพค็เกจหลากหลายท่ีคุ้มคา่ให้ลกูค้า
สามารถเลือกใช้บริการที่เหมาะสมกบัลกัษณะการใช้งานของแต่ละบคุคล เช่น แพ็คเกจค่าบริการเป็นรายเดือนท่ีคิดตามปริมาณ
ข้อมลูท่ีใช้งานทัง้แบบ Max Speed ท่ีใช้งานได้เตม็ความเร็ว หรือแบบ Non Stop ท่ีใช้งานได้ตอ่เน่ืองไร้กงัวล หรือแพค็เกจเสริมท่ีคิด
ค่าบริการเป็นรายวนัและรายสปัดาห์ ซึ่งแพ็คเกจค่าบริการดงักล่าวช่วยให้ปริมาณการใช้บริการข้อมลูเพ่ิมสงูขึน้ เน่ืองจากลกูค้า
ได้รับความคุ้มคา่มากขึน้ 

(3) เคร่ืองโทรศพัท์เคลื่อนท่ีหรือสมาร์ทโฟน 

สมาร์ทโฟนและแท็ปเล็ทเป็นแรงขบัเคลื่อนท่ีสําคญัของการเติบโตของบริการอินเทอร์เน็ต โดยบริษัทได้มีการนําเสนอสมาร์ทโฟน
และแท็ปเล็ทรุ่นใหม่ ๆ อย่างต่อเน่ืองตลอดทัง้ปี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามท่ีจะกระตุ้นการใช้งานบริการข้อมลู นอกจากนี ้
บริษัทยงัได้ร่วมกบัผู้ผลิตโทรศพัท์ชัน้นําตา่งๆ ในการนําเสนอแพก็เกจข้อมลูควบคูไ่ปกบัการจําหน่ายเคร่ืองโทรศพัท์หรือสมาร์ทโฟน
ท่ีรองรับเทคโนโลยี 4G และ 3G เพ่ือให้ผู้ ใช้บริการสามารถใช้งานได้ทนัทีในราคาท่ีเข้าถึงง่าย  

บริษัทประสบความสําเร็จในการจําหน่ายโทรศพัท์ดีแทคไตรเน็ต ซึ่งเป็นผลจากคณุสมบติัและความสามารถท่ีครบครัน สามารถ
ตอบสนองความต้องการของลกูค้าด้วยราคาท่ีเหมาะสมสําหรับลกูค้าทกุกลุ่ม พร้อมกับแพ็คเกจท่ีมอบมลูค่าท่ีดีท่ีสดุให้แก่ลกูค้า 
โดยบริษัทมีการเปิดตวัโทรศพัท์แอนดรอยด์คณุภาพสงูทัง้หมด 7 รุ่นในปี 2557 เพ่ือเจาะตลาดผู้ ท่ีเพ่ิงเร่ิมใช้สมาร์ทโฟน และเพ่ิม
จํานวนเคร่ืองโทรศพัท์ท่ีรองรับเทคโนโลยี 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 ทัง้นี ้กญุแจ
สําคญัท่ีทําให้โทรศพัท์ดีแทคไตรเน็ต และ Happy Phone ประสบความสําเร็จ คือ ช่องทางการจดัจําหน่ายท่ีสามารถขยายไปยงั
ผู้ ค้าปลีกขนาดเล็กทัว่ประเทศเพ่ือให้เข้าถึงลกูค้าท่ีอยู่ห่างไกลได้ โทรศพัท์ดีแทคไตรเน็ต และ Happy Phone ได้รับการพิสจูน์แล้ว
ว่าเป็นโทรศพัท์ท่ีมีความคุ้มค่าสําหรับผู้ใช้เครือข่าย 3G ด้วยราคาและแพ็คเกจท่ียอดเย่ียม โดยนอกเหนือจากช่องทางการจําหน่าย
โดยทัว่ไป บริษัทได้ขยายสู่ช่องทางดิจิตอลเพ่ือให้บริการลกูค้าได้มากขึน้และอํานวยความสะดวกให้กบัลกูค้าในการซือ้สมาร์ทโฟน
และแทป็เลท็ทางอินเทอร์เน็ต และในปี 2558 บริษัทนําเสนออปุกรณ์ท่ีรองรับเทคโนโลยี 4G มากย่ิงขึน้ โดยบริษัทได้เปิดตวัโทรศพัท์
ดีแทคโฟนรุ่น Eagle X และรุ่น Eagle Blade ซึ่งรองรับเทคโนโลยี 4G รวมทัง้นําเสนอสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ภายใต้แบรนด์ของดีแทค 
อย่างต่อเน่ือง เช่น ดีแทค Joey Jet เป็นต้น เพ่ือให้ลกูค้าสามารถเข้าถึงสมาร์ทโฟนได้ง่ายมากขึน้ รวมทัง้มีรายการส่งเสริมการขาย
และให้สว่นลดคา่เคร่ืองเม่ือลกูค้าสมคัรใช้บริการของบริษัท 

(4) การตัง้คา่โทรศพัท์ 

บริษัทได้พัฒนาระบบการให้บริการ Terminal Management เพ่ือให้พนักงานทราบว่าผู้ ใช้บริการใช้โทรศัพท์เคลื่อนท่ีรุ่นใดและ
สามารถช่วยเหลือผู้ ใช้บริการในการตัง้ค่าโทรศพัท์เพ่ือใช้บริการอินเทอร์เน็ตได้สะดวกและง่ายย่ิงขึน้ ทัง้นี ้ผู้ ใช้บริการสามารถติดตอ่ 
Call Center ของบริษัทหรือเข้าไปยงัเวบ็ไซต์ของบริษัทเพ่ือขอรับบริการตัง้คา่โทรศพัท์อย่างรวดเร็ว 

(5) ผู้ให้บริการด้าน Content และโปรแกรมการใช้งานตา่ง ๆ  

บริษัทให้ความสําคญักบัความต้องการและพฤติกรรมของลกูค้า โดยมุ่งเน้นพฒันาสินค้าและบริการด้านอินเทอร์เน็ตอย่างตอ่เน่ือง  
อีกทัง้ยังพัฒนาช่องทางดิจิตอลอ่ืน ๆ เพ่ิมขึน้ โดยในปี 2557 บริษัทเล็งเห็นความสําคัญของการพัฒนาและสร้างชุมชนผู้ สร้าง
แอพพลิเคชัน่ระดบัท้องถ่ิน บริษัทจึงจดัให้มีการแข่งขนัภายใต้ช่ือ “ดีแทค แอ็คเซเลเรท” เป็นปีท่ีสองเพ่ือพฒันาผู้สร้างแอพพลิเคชัน่
คนไทยให้มีโอกาสเติบโตไปสู่ระดบัโลก และในปี 2558 บริษัทได้เปิดตวั “แคปเจอร์ แอพ” (Capture App) ซึ่งเป็นแอพพลิเคชั่น
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สําหรับการจดัเก็บภาพถ่ายและวิดีโอบนสมาร์ทโฟน ท่ีช่วยให้ผู้ ใช้บริการไม่ต้องกงัวลว่าจะต้องลบรูป หรือกระทบตอ่พืน้ท่ีจดัเก็บบน
โทรศพัท์ หรือกงัวลวา่ข้อมลูจะหายเม่ือโทรศพัท์หายไป โดยให้ลกูค้าของบริษัทใช้บริการได้ฟรี 

บริษัทมุ่งมัน่ท่ีจะเป็นผู้ ให้บริการเครือข่ายโทรศพัท์เคลื่อนท่ีท่ีให้ความสําคญักบัอินเทอร์เน็ตไร้สาย ภายใต้แนวคิด Ecosystem โดย
บริษัทได้จบัมือกับพนัธมิตรต่าง ๆ ระดบัโลก มุ่งเสริมสร้างศกัยภาพการให้บริการในโลกอินเทอร์เน็ตและริเร่ิมการให้บริการด้าน
ดิจิตอลใหม ่ๆ ให้กบัลกูค้า และหนึง่ในศกัยภาพท่ีสําคญั คือ การพฒันาระบบธรุกรรมด้านการเงินท่ีเรียกว่า DoB (Direct Operator 
Billing) ซึง่ทําให้ลกูค้าของบริษัทสามารถซือ้สต๊ิกเกอร์ LINE หรือ แอพพลิเคชัน่ต่าง ๆ จากร้านต่าง ๆ ท่ีเป็นพนัธมิตรกบับริษัท แล้ว
เรียกเก็บเงินผ่านบญัชีลกูค้าของบริษัทได้  

(6) กิจกรรมการให้ความรู้และกิจกรรมด้านการตลาด 

ในปี 2558 การแข่งขนัในตลาดยงัคงมีอย่างต่อเน่ืองจากปีท่ีผ่านมา โดยบริษัทใช้แนวคิด Reach Everywhere, Understand Every 
Heart“ เพ่ือสื่อถึงโครงข่ายการให้บริการของบริษัทท่ีมีครอบคลมุและเข้าใจความต้องการของลกูค้า โดยบริษัทได้พฒันาโครงข่าย
ให้บริการอินเทอร์เน็ตอย่างตอ่เน่ือง ทัง้การขยายพืน้ท่ีให้บริการ 4G ได้ครอบคลมุกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และอีก 40 เมืองใหญ่ 
รวมทัง้เพ่ิมความต่อเน่ืองและขยายโครงข่าย 3G ได้ครอบคลมุร้อยละ 94 ของจํานวนประชากรซึ่งเป็นพืน้ท่ีให้บริการที่กว้างท่ีสดุ
เท่าท่ีบริษัทเคยมี โดยตัง้เป้าหมายท่ีจะเป็นผู้ ให้บริการอินเทอร์เน็ตชัน้นําในประเทศไทย นอกจากนี ้บริษัทได้ทํากิจกรรมทางการ
ตลาดทัง้การนําเสนอแพ็คเกจรูปแบบใหม่สําหรับกลุ่มลูกค้าระบบรายเดือนอย่าง Love & Roll ท่ีช่วยให้ลูกค้านําปริมาณ
อินเทอร์เน็ตท่ีใช้ไม่หมดโอนไปใช้ในเดือนถัดไปได้ และนําเสนอแพ็คเกจเสริมสําหรับลูกค้าระบบเติมเงินให้มีความหลากหลาย
ตอบสนองลกูค้าได้มากย่ิงขึน้ ทัง้รูปแบบรายวนั รายสปัดาห์ และรายเดือน ในขณะท่ีบริษัทได้นําเสนอโปรโมชัน่ท่ีเก่ียวกบัอปุกรณ์
สมาร์ทโฟนเพ่ือให้ลกูค้าเป็นเจ้าของสมาร์ทโฟน 4G และ 3G ได้ง่ายย่ิงขึน้ ทัง้การให้ส่วนลดค่าเคร่ืองเม่ือสมคัรแพ็คเกจท่ีกําหนด
และการผ่อนชําระผ่านบตัรเครดิต รวมทัง้บริษัทมีกิจกรรมเพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ของลกูค้าท่ีมีตอ่บริษัทอย่างตอ่เน่ือง  

(ง) บริการระหว่างประเทศ 

บริการระหว่างประเทศ ได้แก่ บริการโทรศพัท์ระหวา่งประเทศ (IDD) ท่ีให้ลกูค้าของบริษัทสามารถโทรออกต่างประเทศโดยตรงผ่าน
โทรศัพท์เคลื่อนท่ี และบริการข้ามแดนอัตโนมัติ (International Roaming) ซึ่งให้บริการแก่ลูกค้าของบริษัทเม่ือเดินทางไป
ตา่งประเทศ (Outbound) และแก่ผู้ เดินทางมายงัประเทศไทยและเช่ือมโยงโครงข่ายกบับริษัท (Inbound) 

ในเดือนกมุภาพนัธ์ 2550 ดีแทค ไตรเน็ต ซึง่เป็นบริษัทย่อยของบริษัทได้รับใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมในการให้บริการ
โทรศพัท์ทางไกลระหว่างประเทศจาก กทช. และได้เปิดให้บริการโทรศพัท์ระหว่างประเทศผ่านรหสั “004” นอกจากนี ้ลกูค้าของ
บริษัทยงัสามารถเลือกโทรออกไปยงัต่างประเทศผ่านโครงข่ายของ กสท ผ่านรหสั “001 และ 009” หรือทีโอที ผ่านรหสั “007 และ 
008” ซึ่งค่าใช้บริการจะถกูรวมไว้ในใบเรียกเก็บค่าบริการของลกูค้าระบบรายเดือน ส่วนลกูค้าระบบเติมเงินจะมีการตดัยอดค่าใช้
บริการโดยอตัโนมติั 

สําหรับบริการข้ามแดนอตัโนมติั ลกูค้าของบริษัททัง้ในระบบรายเดือนและระบบเติมเงินเม่ือเดินทางไปต่างประเทศจะสามารถใช้
โทรศพัท์เคลื่อนท่ีผ่านเครือข่ายผู้ ร่วมให้บริการโทรศพัท์ในต่างประเทศทัง้บริการเสียง บริการเสริม และบริการรับส่งข้อมลู  โดย
บริษัทให้บริการแพ็คเกจ dtac non-stop data roaming ให้ลกูค้าได้ใช้บริการข้อมลูในต่างประเทศใน 15 ประเทศยอดฮิตได้อย่าง
ต่อเน่ืองโดยไม่ต้องเลือกเครือข่าย และบริษัทมีบริการ “dtac worry free” ท่ีช่วยให้ลกูค้าใช้งานอินเทอร์เน็ตในต่างประเทศได้อย่าง
สบายใจไมต้่องกงัวล  

รายได้จากการให้บริการข้ามแดนอตัโนมติัสําหรับลกูค้าท่ีเดินทางออกนอกประเทศและผู้ เดินทางมายงัประเทศไทยนบัเป็นหนึ่งใน
บริการที่บริษัทให้ความสําคญั ทัง้นี ้ปัจจยัหลกัท่ีมีผลกระทบต่อการเติบโตของรายได้บริการข้ามแดนอตัโนมติัคือ การขยายตวัของ
ธรุกิจทอ่งเท่ียวประกอบกบัสภาพเศรษฐกิจและสถานการณ์ทางการเมืองโดยรวมของประเทศ 
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ในปี 2558 รายได้จากบริการข้ามแดนอตัโนมติัลดลงร้อยละ 8.8 จากปีก่อน มาอยู่ท่ี 1,336 ล้านบาท  

  สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 

  2556 2557 2558 

รายได้จากการให้บริการข้ามแดนอตัโนมติั (ล้านบาท)  2,102 1,466 1,336 

รายได้จากการให้บริการข้ามแดนอตัโนมติั คิดเป็นร้อยละของรายได้
รวมจากการให้บริการไมร่วมคา่เช่ือมตอ่โครงข่าย 

 3.0 2.1 2.0 

(จ) การให้บริการอนิเทอร์เน็ต 

ดีแทค ไตรเน็ต ให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแก่กลุ่มลูกค้าประเภทองค์กรด้วยการเช่ือมต่อวงจรเฉพาะลูกค้าแต่ละราย 
(Dedicated Access) ผ่านโครงข่ายวงจรเช่าโดยได้เช่ือมตอ่ตรงกบั Internet Gateway ของผู้ให้บริการ Internet Gateway รายใหญ่
ของประเทศไทย รวมทัง้เช่ือมต่อตรงกบั International Internet Gateway และผู้ ให้บริการ IP Transit ชัน้นําในต่างประเทศ เพ่ือให้
ผู้ ใช้บริการสามารถรับ-ส่งข้อมลูอินเทอร์เน็ตทัง้ในประเทศ และไปยงัประเทศปลายทางทัว่โลกได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว พร้อมกนั
นี ้ยงัได้นําเสนอบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กบัผู้ ใช้บริการควบคูไ่ปด้วย ได้แก่ 

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

- บริการด้านอีเมลเพ่ือติดตอ่ธรุกิจ (Business Email Solution) 

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

- บริการปิดกัน้เวบ็ไซต์ท่ีไมเ่หมาะสม (Web blocking/ URL Filtering Solution) เป็นต้น 

(ฉ) ลูกค้ากลุ่มองค์กรธุรกจิ 

ลกูค้าในกลุ่มองค์กรธุรกิจ ประกอบด้วย ลกูค้าองค์กรท่ีเป็นนิติบคุคล ทัง้กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ และกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม (SMEs) ซึง่ครอบคลมุธุรกิจในหลากหลายอตุสาหกรรม เช่น การธนาคารและการเงิน (Banking and Finance) ธุรกิจการผลิต 
(Manufacturing) ธรุกิจค้าสง่และค้าปลีก (Wholesale and Retail) การค้าและบริการ (Services) ธรุกิจก่อสร้างและอสงัหาริมทรัพย์ 
(Construction and Property) ธุรกิจเทคโนโลยีและโซลชูัน่พาร์ทเนอร์ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานราชการ (State Enterprise and 
Government) โดยบริษัทเน้นให้ความสําคญัในเร่ืองการให้บริการและโซลูชั่นสําหรับลูกค้ากลุ่มองค์กรธุรกิจอย่างต่อเน่ือง ด้วย
ความหลากหลายและเหมาะสมของบริการและโซลชูัน่สําหรับแต่ละประเภทอตุสาหกรรมเพ่ือช่วยเพ่ิมศกัยภาพในการแข่งขนัทาง
ธุรกิจขององค์กรในแต่ละภาคอุตสาหกรรมนัน้ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ิมมากขึน้ โดยจะได้รับการบริการหลงัการขาย
จากทีมงานท่ีจดัสรรมาดแูลโดยเฉพาะ รวมถึงได้รับสิทธิพิเศษและกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีจดัขึน้ให้โดยเฉพาะสําหรับลกูค้ากลุ่มองค์กร
ธรุกิจ  

(ช) การให้บริการลูกค้า 

การให้บริการแก่ลกูค้าของบริษัทเป็นปัจจยัสําคญัประการหนึ่งท่ีทําให้บริษัทแตกต่างจากคู่แข่งขนั ดงันัน้ ปรัชญาองค์กรของบริษัท
จึงเน้นในเร่ืองการให้บริการท่ีเป็นมิตร ดแูลใส่ใจ และให้บริการสอดคล้องกบัความต้องการของลกูค้า ซึ่งเป็นการตอกยํา้ถึงความ
ตัง้ใจของบริษัทท่ีจะให้บริการอนัเป็นเลิศและมอบประสบการณ์ท่ีดีท่ีสดุแก่ลกูค้า โดยบริษัทมุ่งพฒันาการให้บริการแก่ลกูค้าผ่าน
ช่องทางตา่ง ๆ อย่างตอ่เน่ือง ดงันี ้
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(1) Call Center 

Call Center ทําหน้าท่ีให้คําแนะนําการใช้บริการใหม่ ๆ ตอบข้อซกัถามและแก้ไขปัญหาการใช้บริการ เปลี่ยนแปลงประเภทการใช้
บริการ ให้ข้อมลูเก่ียวกับค่าใช้บริการ รับแจ้งปัญหาการใช้บริการโครงข่ายและปัญหาอ่ืน ๆ รวมทัง้รับแจ้งเหตฉุุกเฉินต่าง ๆ จาก
ลกูค้า โดยสามารถให้บริการทัง้ในภาษาไทย ภาษาองักฤษ ภาษายาวี ภาษาจีน ภาษาพม่า ภาษาลาว ภาษากมัพชูา ภาษามาลาย ู
ภาษาเวียดนาม และภาษาญ่ีปุ่ น เป็นต้น 

ลกูค้าสามารถติดต่อ Call Center ท่ีหมายเลข 1678 ได้ทัง้จากโทรศพัท์เคลื่อนท่ีและโทรศพัท์พืน้ฐานตลอด 24 ชัว่โมง ทกุวนัไม่มี
วนัหยดุ รวมทัง้สามารถติดตอ่ผ่านเวบ็ไซต์ของบริษัท แชตแบบออนไลน์ อีเมลหรือทางสงัคมออนไลน์ ได้เช่นกนั 

บริษัทตระหนกัถึงความสําคญัอย่างย่ิงต่อเป้าหมายการให้บริการท่ีดีเย่ียมแก่ลกูค้า จึงได้นํากลยุทธ์การให้บริการลกูค้าเป็นกลุ่ม
ย่อยมาปรับใช้ โดยจดัแบ่งพนกังานให้บริการออกเป็นกลุ่มเพ่ือให้บริการและสร้างความสมัพนัธ์กบัลกูค้าในแต่ละกลุ่มและรองรับ
ความต้องการของลกูค้าได้ตรงจดุมากย่ิงขึน้ อาทิ ลกูค้าระบบรายเดือน ลกูค้าระบบเติมเงิน ลกูค้าวยัรุ่นท่ีสนใจบริการเสริมต่าง ๆ 
ลกูค้า SMEs และลกูค้ากลุม่องค์กรธรุกิจ 

นอกจากนี ้บริษัทยงัได้พฒันาระบบโทรศพัท์อตัโนมติั (Interactive Voice Response System) ซึง่จะทําให้ผู้ ใช้บริการที่ติดต่อมายงั 
Call Center สามารถทํารายการบางประเภทได้ด้วยตนเองจากระบบอตัโนมติัท่ีได้ตัง้ไว้โดยไม่ต้องผ่านพนักงาน เช่น การตัง้ค่า
โทรศพัท์เพ่ือใช้บริการอินเทอร์เน็ตและการสมคัรบริการข้อมลูต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง นอกจากนี ้บริษัทยงัมีบริการสํารวจความพึง
พอใจของลกูค้าและแจ้งข้อมลูระหว่างลกูค้ารอสายพนกังานเพ่ือเพ่ิมความสะดวกให้กับลกูค้าในการใช้บริการ Call Center มาก
ย่ิงขึน้ ทัง้นี ้บริษัทยงัอยู่ระหว่างการพฒันาบริการใหม่ ๆ เพ่ิมขึน้อีกอย่างต่อเน่ือง ซึ่งจะเน้นการให้บริการท่ีทําให้ลกูค้าใช้บริการได้
อย่างสะดวกและมีคณุภาพมากย่ิงขึน้ 

(2) สํานกังานบริการ  

บริษัทนํากลยทุธ์ “ลกูค้าเป็นศนูย์กลาง” (Customer Centricity) สร้างแนวคิดศนูย์บริการรูปแบบใหม ่ปรับมาตรฐานทกุร้านให้สร้าง
ประสบการณ์ท่ีดีกับลกูค้าอย่างเท่าเทียมกัน ศนูย์บริการดีแทคได้ปรับเปลี่ยนและลงทนุครัง้ใหญ่โดยนําความต้องการของลูกค้า
กลุ่มเป้าหมายมาเป็นโจทย์ในการออกแบบบริการต่าง ๆ ตามแนวคิด Customer Centricity แนวคิดใหม่ท่ีมีคณุภาพเป็นมาตรฐาน
เดียวกนั ซึง่สดุท้ายบริษัทได้จดัรูปแบบร้านเป็น 3 รูปแบบคือ ดีแทคฮอลล์ ดีแทคเซน็เตอร์ และดีแทคเอ็กซ์เพรส 

วิธีการหลกั ๆ ท่ีบริษัทใช้ในการนําเสนอสินค้าและบริการของทกุร้านให้เป็นแบบเดียวกนัมี 2 วิธีการ คือ การขายและบริการแบบ
ครบวงจร (Sales & Service Integration) ซึ่งมีมมุท่ีลกูค้าจะได้ทดลองใช้งานและเลือกซือ้สมาร์ทโฟนและอปุกรณ์ต่าง ๆ มีบริการ
แนะนําการใช้งานเคร่ืองและเลือกแพ็กเกจท่ีเหมาะสม บริการหลงัการขายรวมถึงบริการพืน้ฐานต่าง ๆ และการจดัข้อเสนอตาม
ความต้องการของลกูค้าแต่ละกลุ่มท่ีมาใช้บริการภายในศนูย์บริการ (Segmentation) ซึง่ให้บริการโดยพนกังานท่ีได้รับการอบรมให้
มีความรู้ท่ีจะสามารถแนะนําการใช้งานและเลือกแพก็เกจท่ีเหมาะสมได้ 

ศูนย์บริการดีแทครูปแบบใหม่เปิดตัวสาขาแรกในปี 2555 เป็นต้นแบบการให้บริการครบวงจรทัง้การขายและบริการ พร้อมจัด
ข้อเสนอให้ตรงใจลกูค้าแต่ละกลุ่ม ด้วยแนวคิดศนูย์บริการรูปแบบใหม่นี ้ลกูค้าจะได้รับประโยชน์และความสะดวกในการใช้บริการ
อย่างครบวงจรในลกัษณะ One Stop Service ได้รับความสบายใจจากการให้คําแนะนําปรึกษา จําหน่าย และบริการหลงัการขายท่ี
ต่อเน่ืองเป็นระบบเดียวกันในรูปแบบ Sales & Service Integration มีประสบการณ์ท่ีดีมากย่ิงขึน้ (Better Experience) จาก
บรรยากาศและระบบบริการท่ีพฒันาเพ่ือให้มีประสิทธิภาพตอบรับกบัความต้องการลกูค้าอย่างแท้จริง รวมทัง้ได้รับข้อมลูในการ
ช่วยตดัสินใจจากการจดัข้อเสนอท่ีแบง่ตามลกัษณะการใช้งานในกลุม่ (Segment) ตา่ง ๆ เหนือสิ่งอ่ืนใด รูปแบบใหมข่องศนูย์บริการ
นีจ้ะก่อให้เกิดความรู้สกึและความผกูพนัท่ีดีระหวา่งบริษัทกบัลกูค้า และสร้างความแตกตา่งทางธรุกิจในระยะยาวด้วย 
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บริการตา่ง ๆ ท่ีสํานกังานบริการจดัเตรียมไว้สําหรับลกูค้า อาทิ 

- บริการครบครัน ณ จุดเดียวหรือ One-Stop Service ซึ่งลูกค้าสามารถทํารายการต่าง ๆ เช่น เปิดใช้บริการ ชําระค่าบริการ 
เปลี่ยนโปรโมชัน่ เปิดหรือระงบัการโทรศพัท์ทางไกลระหว่างประเทศ เปลี่ยนช่ือผู้จดทะเบียนใช้บริการ โอนเลขหมาย ขอซิม
การ์ดใหม ่สมคัรบริการข้อมลู และกิจกรรมสร้างความสมัพนัธ์กบัลกูค้า เป็นต้น 

- ‘Segment Wall’ เพ่ือแสดงเคร่ืองโทรศพัท์และแพก็เกจตา่ง ๆ ท่ีเหมาะสมกบักลุม่ลกูค้าแตล่ะกลุม่ 

- มุมให้บริการข้อมูล เป็นจุดนําเสนอบริการเสริมใหม่ ๆ ให้ลูกค้าได้รับทราบและทดลองใช้ด้วยตนเอง รวมทัง้บริการตัง้ค่า
โทรศพัท์เพ่ือใช้บริการอินเทอร์เน็ต 

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

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

(3) กลยทุธ์การบริหารงานลกูค้าสมัพนัธ์ (CRM) 

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

บริษัทมีโครงการสร้างความสมัพนัธ์กบัลกูค้าโดยผ่านกิจกรรม ดีแทครีวอร์ด (dtac rewards) เพ่ือมอบสิทธิพิเศษให้ลกูค้าของดีแทค
นําเสนอในรูปแบบตา่ง ๆ เช่น สว่นลดในการซือ้สินค้า หรือชิงรางวลั เป็นต้น นอกจากนิ ้บริษัทมีกิจกรรม dtac rewards Xtra ท่ีมอบ
สิทธิพิเศษท่ีมากกว่าให้กับลูกค้าท่ีใช้งานในระดับท่ีกําหนด และในปี 2558 บริษัทนําเสนอกิจกรรม Blue Member เพ่ือสร้าง
ความสมัพนัธ์กบัลกูค้าระดบัพรีเม่ียมของบริษัทโดยมอบสิทธิพิเศษในด้านตา่ง ๆ เช่น สิทธิประโยชน์เร่ืองโทรศพัท์มือถือ หรือการเข้า
ร่วมกิจกรรมพิเศษตา่ง ๆ เป็นต้น 

บริการใจดีเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการรักษาฐานลกูค้าท่ีสําคญั รวมทัง้ช่วยเสริมสร้างภาพลกัษณ์ของการเป็นผู้ ให้บริการที่เน้นความ
คุ้มค่าและเป็นมิตรกับลกูค้า บริการใจดีเป็นหวัใจหลกัของแบรนด์ท่ีสะท้อนความเป็นผู้ ให้บริการท่ีใจดีและเข้าใจความต้องการที่
แท้จริงของลกูค้า  

อนึ่ง หลงัจากการปรับภาพลกัษณ์ตราสินค้าสําหรับบริการในระบบเติมเงินมาเป็น “แฮปปี”้ ตัง้แต่ปี 2546 บริษัทได้ทยอยเปิดตวั
บริการใจดีออกมาอย่างต่อเน่ือง ได้แก่ “ใจดีให้ยืม” บริการเติมเงินฉุกเฉินเม่ือเงินใกล้หมด “ใจดีแปลให้” บริการแปลภาษาไทย/
องักฤษเพื่อการสนทนาในชีวิตประจําวนั “ใจดีแจ้งเครือข่าย” บริการเสียงแจ้งให้ลกูค้าทราบหากเลขหมายปลายทางอยู่ในเครือข่าย
ของบริษัท “ใจดีให้โอน” บริการโอนค่าโทรคงเหลือในระบบเติมเงินให้เลขหมายอ่ืนในระบบเติมเงินของบริษัท “ใจดีแจกวนั” บริการ
เพ่ิมจํานวนวนั “ใจดีฉกุเฉิน” บริการสง่ข้อความสัน้ให้หมายเลขปลายทางโทรกลบั และเพ่ือเป็นการตอบสนองการใช้งานอินเทอร์เน็ต
ท่ีกําลงัเติบโต บริษัทได้เปิดบริการ “ใจดีให้เน็ต” ท่ีให้ลกูค้าใช้อินเทอร์เน็ตได้ 30 นาทีสงูสดุ 4 ครัง้ตอ่เดือน 
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(4) การปรับปรุงและพฒันาบคุลากร 

บริษัทมุ่งมัน่ในการรักษามาตรฐานการให้บริการ โดยได้จดัทําระบบติดตามตรวจสอบและทบทวนเพ่ือดแูลมาตรฐานการให้บริการ
ของเจ้าหน้าท่ี Call Center และสํานักงานบริการอย่างต่อเน่ือง รวมทัง้กําหนดดัชนีและระดับค่ามาตรฐานเพ่ือวัดประเมิน
ประสิทธิภาพของเจ้าหน้าท่ีบริการ อาทิ ระยะเวลารอรับบริการเม่ือลูกค้าโทรเข้ามายัง Call Center หรือลูกค้าติดต่อสํานักงาน
บริการ จํานวนครัง้ท่ีโทรมารับบริการ จํานวนสายท่ีรับ ความถกูต้องของข้อมลูท่ีให้กบัลกูค้า การวดัความพึงพอใจของผู้ ใช้บริการ 
เป็นต้น นอกจากนี ้บริษัทยงัได้จดัโครงการฝึกอบรมพนกังานอย่างตอ่เน่ืองเพ่ือรักษาระดบัมาตรฐานการให้บริการไว้ 

2.2.2 การจาํหน่ายและช่องทางการจาํหน่าย 

(ก) กจิกรรมทางการตลาด 

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

บริษัทยงัจดักิจกรรมทางการตลาดกบัร้านค้าตวัแทนจําหน่ายและตวัแทนจําหน่ายประจําเขต (Distributor) เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์และ
บริการเพ่ือให้ร้านค้าและตวัแทนจําหน่ายประจําเขตเข้าใจถึงนวตักรรมต่าง ๆ ด้านการบริการ และกลยุทธ์ด้านราคา รวมทัง้การ
พัฒนาโครงข่ายของบริษัท นอกจากนี ้ยังมีกิจกรรมท่ีตัวแทนของบริษัทไปเย่ียมร้านค้าเพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นและตรวจสอบการ
ดําเนินงานและการให้บริการกบัลกูค้าของร้านค้าแตล่ะรายเพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายและมาตรฐานการให้บริการของบริษัท 

(ข) การจดัจาํหน่าย 

การจดัจําหน่ายนบัเป็นเคร่ืองมือและช่องทางท่ีสําคญัในการสนบัสนนุการดําเนินธุรกิจของบริษัทและการขยายเครือข่ายการจดั
จําหน่ายเพ่ือให้ลกูค้าสามารถใช้ผลิตภณัฑ์และบริการของบริษัทได้อย่างแพร่หลายและสะดวกสบายย่ิงขึน้ ขณะเดียวกนัก็เป็นการ
ขยายฐานลกูค้ารายใหม่และรักษากลุ่มลกูค้าปัจจบุนัไว้ ทัง้นี ้การจดัจําหน่ายชดุเลขหมายและบตัรเติมเงินของบริษัทมี 4 ช่องทาง
หลกัคือ  

(1) การจําหน่ายผ่านสํานกังานบริการลกูค้าสาขาย่อย   

(2) การจําหน่ายผ่านตวัแทนจําหน่ายประจําเขต ซึง่จะเป็นผู้ช่วยกระจายสินค้าให้ร้านค้าตวัแทนจําหน่าย 

(3) การจําหน่ายผ่านร้านค้าปลีกท่ีมีเครือข่าย (Chain Store)  

(4) การจําหน่ายโดยบริษัทไปยงัลกูค้าโดยตรง  

สาํนักงานบริการลูกค้าสาขาย่อย  

สํานกังานบริการลกูค้าสาขาย่อย เป็นช่องทางในการจดัจําหน่ายและให้บริการลกูค้าของบริษัท สํานกังานบริการลกูค้าสาขาย่อย
นบัเป็นหนึ่งในเครือข่ายร้านค้าปลีกโทรศพัท์เคลื่อนท่ีและอปุกรณ์ ซิมการ์ดในระบบรายเดือนและเติมเงิน รวมถึงการให้บริการหลงั
การขายในด้านอ่ืน ๆ ซึง่ลกูค้าสามารถเลือกซือ้เคร่ืองโทรศพัท์ ชดุเลขหมาย บตัรเติมเงิน และบริการเติมเงินอิเลก็ทรอนิกส์ อปุกรณ์
สื่อสารอ่ืน ๆ รวมทัง้รับชําระค่าใช้บริการและให้บริการหลงัการขายแก่ลกูค้า และบางสาขายงัให้บริการซอ่มเคร่ืองโทรศพัท์เคลื่อนท่ี
อีกด้วย 
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ในปัจจบุนั บริษัทมีระบบตรวจเช็คและตรวจสอบการให้บริการและการดําเนินธรุกิจอย่างเป็นมาตรฐาน โดยจดัตัง้ทีมงานปฏิบติัการ 
กล่าวคือ ผู้ ให้การปรึกษาทางธุรกิจ (Business Consultant) ของบริษัทเข้าไปให้คําปรึกษาถึงการทํางานอย่างเป็นระบบเพ่ือให้เกิด
ความพึงพอใจสงูสดุแก่ลกูค้าในทกุระดบั อีกทัง้ได้เน้นการฝึกอบรมให้แก่พนกังานของร้านแฟรนไชส์ในทกุระดบัเพ่ือให้มีความรู้
ความสามารถในการให้บริการกบัลกูค้าอย่างเป็นมืออาชีพ 

ร้านค้าตัวแทนจําหน่ายย่อยที่ เป็นร้านจําหน่ายโทรศัพท์ (Telecommunications Dealer) และร้านค้าทั่ วไป (Non-
Telecommunications Dealer) 

นอกจากสํานกังานบริการลกูค้าสาขาย่อยแล้ว บริษัทยงัมีเครือข่ายการจดัจําหน่ายสินค้าทัว่ประเทศผ่านตวัแทนจําหน่าย ซึ่งส่วน
ใหญ่เป็นร้านค้าปลีกหรือร้านค้าปลีกท่ีมีเครือข่าย (Chain Stores) ท่ีจําหน่ายสินค้าและบริการด้านโทรศพัท์เคลื่อนท่ีให้แก่ผู้บริโภค
เป็นหลกัหรือในบางกรณีอาจจําหน่ายสินค้าตอ่ให้กบัตวัแทนจําหน่ายรายอ่ืนโดยการจําหน่ายผ่านยดีู 

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

2.2.3 การพฒันาด้านโครงข่าย 

ข้อมลูเก่ียวกบัสถานีโครงข่ายมีดงันี ้

  สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 

  2556 2557 2558 

จํานวนสถานีฐานของ 2G-1800 MHz  10,779 10,830 10,846 

จํานวนสถานีฐานของ 3G-850 MHz  5,190 5,912 11,565 

จํานวนสถานีฐานของ 3G-2.1 GHz  5,900 11,619 12,754 

จํานวนสถานีฐานของ 4G-2.1 GHz  - 1,056 4,151 

จํานวนสถานีฐานของ 4G-1800 MHz  - - 2,191 

ณ สิน้ปี 2558 บริษัทมีจํานวนสถานีฐานทัง้หมด 41,507 สถานีทัว่ประเทศ เพ่ิมขึน้จากการขยายโครงข่าย 4G ทัง้บนคลื่นความถ่ี 
1800 MHz และ 2.1 GHz เพ่ือตอบสนองความต้องการใช้งานด้านข้อมลูความเร็วสงูในเขตพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และ
อีก 40 เมืองใหญ่ รวมทัง้มีการขยายโครงข่าย 3G บนคลื่นความถ่ี 850 MHz และ 2.1 GHz ซึง่ช่วยเพ่ิมพืน้ท่ีให้บริการให้ครอบคลมุ
ร้อยละ 94 ของจํานวนประชากรทัง้หมด เพ่ิมประสบการณ์ใช้งานอินเทอร์เน็ตได้อย่างตอ่เน่ืองมากย่ิงขึน้ 

2.3 การตลาดและการแข่งขัน  

2.3.1 ตลาดการให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่ 

ในปัจจบุนัตลาดการให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีมีผู้ประกอบการหลกั 3 ราย ได้แก่ เอไอเอส ทรู และบริษัท และมีผู้ ให้บริการรายย่อย
เช่น ผู้ ให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีบนโครงข่ายเสมือน (Mobile Virtual Network Operator) โดยบริษัทให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ี
ภายใต้ช่ือทางการค้า “ดีแทค” (dtac) ตัง้แต่ปี 2544 ด้วยนโยบายการนําเสนอนวตักรรมด้านผลิตภณัฑ์และบริการท่ีตอบสนอง
ความต้องการของผู้ใช้บริการ 

ในการให้บริการด้านโทรคมนาคมในประเทศไทยนัน้ ในช่วงแรก ผู้ประกอบการเอกชนมีส่วนร่วมในการให้บริการด้านการสื่อสาร 
โดยเป็นการให้บริการภายใต้สญัญาร่วมการงานกบัรัฐวิสาหกิจสองแหง่ ซึง่ปัจจบุนัได้แปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชนจํากดัแล้ว ได้แก่ 
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ทีโอที (เดิมคือ องค์การโทรศพัท์แห่งประเทศไทย) และ กสท (เดิมคือ การสื่อสารแห่งประเทศไทย) ทัง้นี ้ได้มีการเข้าทําสญัญาร่วม
การงานในช่วงหลังปี 2533 เพ่ือให้รัฐวิสาหกิจทัง้สองแห่งนัน้สามารถตอบสนองต่อความต้องการด้านโทรคมนาคมและการ
ให้บริการด้านการสื่อสารไร้สายท่ีเพ่ิมขึน้ในประเทศได้ 

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

บริษัทเร่ิมให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีในประเทศไทยในย่านความถ่ี 800 MHz และในย่านความถ่ี 1800 MHz โดยบริษัทได้รับ
สมัปทานจาก กสท ในการให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีเป็นระยะเวลา 27 ปี ภายใต้สญัญาร่วมการงานในรูปแบบของสญัญา “สร้าง-
โอน-ดําเนินการ” (Build-Transfer-Operate) ซึ่งสัญญาร่วมการงานดังกล่าวจะสิน้สุดในปี 2561 และบริษัทต้องชําระส่วนแบ่ง
รายได้ให้แก่ กสท ตัง้แต่ปี 2534 (โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในข้อ 6.7.1 – รายละเอียดสญัญาร่วมการงานและสญัญา
แก้ไขเพ่ิมเติม) 

ต่อมาในปี 2555 กสทช. ได้ดําเนินการจดัสรรคลื่นความถ่ีย่าน 2.1 GHz ด้วยวิธีการประมลูซึ่งผู้ ให้บริการหลกัทัง้ 3 รายซึ่งรวมถึง
บริษัทย่อยของบริษัทเป็นหนึ่งในผู้ชนะการประมลูคลื่นความถ่ีและได้รับใบอนญุาตให้ใช้คลื่นความถ่ีย่าน 2.1 GHz เพ่ือประกอบ
กิจการโทรคมนาคม ซึง่ได้เปิดบริการโทรคมนาคมด้วยคลื่นความถ่ีย่าน 2.1 GHz ตัง้แตปี่ 2556 เป็นต้นมา 

ปัจจบุนั สมาร์ทโฟนกําลงัได้รับความนิยมและมีอตัราการใช้งานท่ีเติบโตอย่างรวดเร็ว อีกทัง้ราคาเฉล่ียของสมาร์ทโฟนในตลาดมี
อตัราท่ีลดลง ทําให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสมาร์ทโฟนรวมทัง้บริการอินเทอร์เน็ตผ่านสมาร์ทโฟนได้ง่ายมากย่ิงขึน้ รวมทัง้ผู้ ให้บริการ
ต่างขยายโครงข่ายเทคโนโลยี 3G และ 4G อย่างต่อเน่ืองและนําเสนอแพ็คเกจเพ่ือช่วงชิงตําแหน่งผู้ นําในการให้บริการ ซึง่ส่งผลให้
ปริมาณการใช้งานและรายได้จากการให้บริการด้านข้อมลูเติบโตขึน้อย่างก้าวกระโดด  

ในปี 2558 บริษัทมีส่วนแบ่งทางการตลาดในเชิงจํานวนผู้ ใช้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีอยู่ท่ีประมาณร้อยละ 30 และมีส่วนแบ่งทาง
การตลาดในเชิงรายได้จากการให้บริการไม่รวมค่าเช่ือมต่อโครงข่ายอยู่ท่ีประมาณร้อยละ 28 โดยการเติบโตของอุตสาหกรรม
โทรคมนาคมในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา โดยเฉพาะหลังจากการเปิดให้บริการ 3G อย่างเต็มรูปแบบในปี 2556 ถือเป็นจุดเปล่ียน
รูปแบบการใช้งานของผู้บริโภค โดยการใช้งานบริการเสียงมีแนวโน้มลดลงทัง้จากการอ่ิมตวัของผู้ ใช้บริการเองและวิถีชีวิตของ
ผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปใช้บริการอินเทอร์เน็ตหรือใช้แอพพลิเคชัน่แทนการโทรในรูปแบบเดิม ทัง้นี ้ปัจจยัหลกัท่ีผลกัดนัการเติบโตของ
อตุสาหกรรมโทรคมนาคมไทยในปัจจบุนัมาจากปริมาณการใช้งานอินเทอร์เน็ตท่ีเพ่ิมขึน้และจากจํานวนผู้ ใช้งานอินเทอร์เน็ตรวมถึง
ผู้ ใช้สมาร์ทโฟนท่ีเพ่ิมขึน้ 

ส่วนแบ่งทางการตลาด 
ในเชงิจาํนวนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่และรายได้จากการให้บริการไม่รวมค่าเช่ือมต่อโครงข่ายของบริษัท 
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บริษัท โทเทิ่ล แอค็เซส็ คอมมนิูเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 
 

สว่นท่ี 1 ลกัษณะการประกอบธรุกิจ หน้า 28 

2.3.2 กลยุทธ์หลักของบริษัท 

บริษัทให้ความสําคญักบัการเติบโตของรายได้และสดัส่วนการขยายตวัของตลาด และบรรลผุลตามท่ีได้ตัง้เป้าหมายไว้ด้วยกลยทุธ์
หลกัดงัตอ่ไปนี ้

การนําเสนอนวัตกรรมด้านบริการ 

แนวคิดการนําเสนอนวตักรรมท่ีบริษัทนํามาใช้ มิได้เก่ียวข้องกบัเร่ืองเทคโนโลยีเทา่นัน้แต่รวมถึงนวตักรรมด้านบริการรูปแบบใหม่ ๆ 
ท่ีสามารถตอบสนองต่อความต้องการและวิถีชีวิตของลกูค้าได้เป็นอย่างดี นวตักรรมด้านการจดัจําหน่ายและนําเสนอบริการต่อ
ลกูค้า รวมทัง้การพฒันานวตักรรมด้านช่องทางการจดัจําหน่าย เพ่ือให้บริการลกูค้าได้ดีย่ิงขึน้  

บริษัทเป็นผู้ นําท่ีริเร่ิมรูปแบบใหม่ ๆ ในการประกอบธุรกิจด้านโทรคมนาคมของประเทศ โดยลกูค้าต่างให้การยอมรับว่า ”ดีแทค” 
(dtac) คือ ผู้ให้บริการซึง่เป็นผู้ นําด้านนวตักรรมตา่ง ๆ  

การเสริมสร้างฐานะทางการตลาดให้แขง็แกร่ง 

บริษัทได้สร้างฐานะทางการตลาดของบริษัทให้แข็งแกร่งโดยมุง่เน้นกลยทุธ์ใน 3 ด้านเพ่ือสร้างความแตกตา่งจากคูแ่ข่ง ดงันี ้ 

(1) การวางตําแหน่งทางการตลาด 

บริษัทได้วางตําแหน่งทางการตลาดให้เป็นทางเลือกหนึ่งท่ีถูกใจลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นด้านคุณภาพของการให้บริการ การคิดค้น
ผลิตภณัฑ์และบริการใหม ่ๆ ให้เหมาะสมกบัความต้องการของลกูค้าและสร้างความคุ้มคา่ให้กบัลกูค้ามากท่ีสดุ 

(2) ช่องทางการจดัจําหน่าย 

บริษัทได้ขยายช่องทางการจัดจําหน่ายไปสู่ร้านค้าประเภทอ่ืนนอกเหนือจากร้านค้าโทรศัพท์มากขึน้ เพ่ือให้สามารถเข้าถึงและ
กระจายการจดัจําหน่ายไปสู่ลกูค้าได้มากขึน้ รวมถึงการเพ่ิมจํานวนผู้ ให้บริการเติมเงินแบบอิเลก็ทรอนิกส์ โดยเฉพาะการขยายช่อง
ทางการจดัจําหน่ายไปพร้อมกบัการขยายสญัญาณโทรศพัท์เคลื่อนท่ีไปยงัพืน้ท่ีห่างไกลในชนบท เพ่ือรองรับจํานวนลกูค้าท่ีเพ่ิมขึน้
ในพืน้ท่ีเหลา่นัน้ 

(3) การบริการลกูค้า 

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

โครงสร้างองค์กรที่มีประสทิธิภาพ 

บริษัทเช่ือมัน่และตระหนกัถึงความสําคญัของการมีโครงสร้างองค์กรท่ีมีประสิทธิภาพ อนัจะช่วยส่งเสริมและสนบัสนนุการดําเนิน
ธุรกิจของบริษัทให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจท่ีบริษัทได้ตัง้ไว้ จุดเด่นประการหนึ่งขององค์กรของบริษัทคือความพร้อมท่ีจะ
เปล่ียนแปลงและมีทศันคติในเชิงบวกเพ่ือให้สามารถรับมือกับการเปล่ียนแปลงท่ีเป็นไปอย่างรวดเร็วและการแข่งขนัท่ีรุนแรงใน
ตลาด  

ปัจจบุนั บริษัทได้ปรับโครงสร้างองค์กรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจดัการ การพฒันาปรับปรุง และการประสานงานระหว่าง
หน่วยงานให้สอดคล้องกบัตลาดและสภาวะการแข่งขนัท่ีแตกต่างกนัในแต่ละภมิูภาค และสามารถรองรับธรุกิจท่ีมีการกระจายไปสู่
ภมิูภาคท่ีมากขึน้ โดยแบง่ฝ่ายงานออกเป็น 7 กลุม่ ซึง่รายงานตรงตอ่ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ดงันี ้
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กลุ่มการตลาด : รับผิดชอบการบริหารจดัการกลยทุธ์ทางการตลาด ร่วมถึงงานบริการด้านการพฒันาผลิตภณัฑ์และบริการรวมถึง
งาน Contact Center เพ่ือให้บรรลเุป้าหมายของการบริหารธรุกิจ 

กลุ่มเทคโนโลย ี: รับผิดชอบการพฒันาเทคโนโลยีทัง้หมดเพ่ือสนบัสนนุธรุกิจและการประกอบการของบริษัท  

กลุ่มการเงนิ : รับผิดชอบการบริหารงานด้านการเงิน การบญัชี งบประมาณทัง้หมด รวมทัง้ตรวจสอบและควบคมุการใช้จ่ายของ
ทกุหน่วยงานในบริษัท การลงทนุ และการระดมทนุ  

กลุ่มกลยุทธ์: รับผิดชอบการวางแผนกลยทุธ์องค์กรธรุกิจขององค์กร พฒันาธรุกิจและร่วมสร้างธรุกิจตา่งๆ  

กลุ่มบุคคล : รับผิดชอบการบริหารงานด้านบคุลากร การพฒันาองค์กร กระบวนการทํางาน และงานธรุการ 

กลุ่มกิจการองค์กร : รับผิดชอบการบริหารงานด้านกฎหมาย กฎระเบียบ และความสมัพนัธ์กับหน่วยงานภายนอก ตลอดจน
กิจกรรมทางด้านสงัคมตา่ง ๆ 

กลุ่มส่งเสริมการขาย : รับผิดชอบการจําหน่ายและการจดัจําหน่าย รวมทัง้การแนะนําผลิตภณัฑ์ใหมแ่ละรายการสง่เสริมการขาย 
บริการเสริมตา่ง ๆ และกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัการให้บริการ 

2.3.3 แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรม 

การเติบโตของอตุสาหกรรมโทรคมนาคมในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา โดยเฉพาะหลงัจากการเปิดให้บริการ 3G ของผู้ให้บริการอย่างเต็ม
รูปแบบในปี 2556 ถือเป็นจดุเปล่ียนรูปแบบการใช้งานของผู้บริโภค โดยการใช้งานบริการเสยีงมีแนวโน้มลดลงทัง้จากการอ่ิมตวัของ
ผู้ใช้บริการเองและวิถีชีวิตของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปใช้บริการอินเทอร์เน็ตหรือใช้แอพพลิเคชัน่แทนการโทรในรูปแบบเดิม ปัจจยัหลกัท่ี
ผลกัดนัการเติบโตของอตุสาหกรรมโทรคมนาคมไทยในปัจจบุนัจึงมาจากปริมาณการใช้งานอินเทอร์เน็ตท่ีเพ่ิมขึน้ จํานวนผู้ ใช้งาน
อินเทอร์เน็ตรวมถึงผู้ ใช้สมาร์ทโฟนท่ีเพ่ิมขึน้ และการใช้งานสังคมออนไลน์และแอพพลิเคชั่นการส่งข้อความและคอนเทนต์ใน
รูปแบบวีดีโอสตรีมม่ิง โดยการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตในปัจจบุนัมีความสะดวกมากขึน้ทัง้จากการโครงข่ายเทคโนโลยี 4G และ 3G ของผู้
ให้บริการที่ครอบคลมุทัว่ประเทศ และการกระตุ้นให้ผู้บริโภคเปลี่ยนมาใช้สมาร์ทโฟนมากขึน้โดยใช้กิจกรรมทางการตลาดทัง้การให้
สว่นลดคา่เคร่ือง และนําเสนอสมาร์ทโฟนท่ีมีความหลากหลายตอบสนองได้ในทกุกลุม่ลกูค้า 

ปัจจัยแห่งความสําเร็จของผู้ ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีในยุคนีคื้อ คุณภาพในการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตซึ่งต้องมีโครงข่ายท่ี
ครอบคลมุและสร้างประสบการณ์ใช้งานอินเทอร์เน็ตของลกูค้าได้ดีต่อเน่ือง มีเนือ้หาคอนเทนต์เพ่ือกระตุ้นการใช้งานและบริการ
ดิจิทลัต่าง ๆ ทัง้นี ้ผู้ ให้บริการจะแข่งขนักนันําเสนอสมาร์ทโฟนพร้อมกบับริการอินเทอร์เน็ตและข้อเสนอทางการเงินให้กบัผู้บริโภค 
เช่น การผ่อน 0% หรือการให้ส่วนลด ซึ่งเป้าหมายคือการสร้างฐานผู้ ใช้บริการอินเทอร์เน็ตรายใหม่และเพ่ิมการใช้งานอินเทอร์เน็ต
ของผู้ให้บริการเดิม ซึง่จะช่วยสร้างการเติบโตของรายได้ของผู้ให้บริการ 

ในปี 2559 แนวโน้มการแข่งขนัระหว่างผู้ ให้บริการในอตุสาหกรรมโทรคมนาคมไทยยงัอยู่ในระดบัสงูต่อเน่ือง เพ่ือช่วงชิงตําแหน่ง
ผู้ นําการให้บริการ 4G หลงัการประมลูคลื่นความถ่ีในช่วงปลายปี 2558 ทัง้นี ้บริษัทมีเป้าหมายท่ีจะสร้างรายได้จากการให้บริการให้
กลบัมาเติบโตและรักษาสว่นแบง่การตลาดในเชิงรายได้ ดงันัน้ เราจะดําเนินกิจกรรมการตลาดรวมทัง้สร้างความเช่ือมัน่ในโครงข่าย
ของเราอย่างต่อเน่ืองและมีแผนที่จะลงทนุในโครงข่ายในระดบัเดียวกบัปี 2558 เพ่ือพฒันาโครงข่าย 4G ให้มีคณุภาพ ขยายพืน้ท่ี
ให้บริการ 3G ให้ครอบคลมุร้อยละ 95 ของจํานวนประชากร และพฒันาโครงข่าย 2.1 GHz ให้มีความตอ่เน่ืองมากขึน้ 

2.3.4 การกาํกับดแูลการประกอบกจิการโทรคมนาคมในประเทศไทย 

ในปัจจบุนั การประกอบกิจการโทรคมนาคมอยู่ภายใต้กฎหมายหลกัสองฉบบั ได้แก่ พ.ร.บ. องค์กรจดัสรรคลื่นความถ่ี และ พ.ร.บ.
การประกอบกิจการโทรคมนาคม 
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(ก) การกาํกับดแูลการประกอบกจิการโทรคมนาคมภายใต้กฎหมายเดมิ 

แต่เดิม การประกอบกิจการโทรคมนาคมในประเทศไทยอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงานราชการหลายหน่วยงานและ
รัฐวิสาหกิจท่ีประกอบกิจการโทรคมนาคม ซึ่งประกอบด้วยกระทรวงคมนาคม กรมไปรษณีย์โทรเลข องค์การโทรศพัท์แห่งประเทศ
ไทย (ปัจจบุนั คือ ทีโอที) และการสื่อสารแหง่ประเทศไทย (ปัจจบุนั คือ กสท) โดยทีโอทีและ กสท มีสิทธิผกูขาดในการให้บริการด้าน
โทรคมนาคม บคุคลอ่ืนท่ีประสงค์จะให้บริการด้านโทรคมนาคมจะต้องได้รับอนญุาตจากทีโอทีหรือ กสท (แล้วแต่กรณี) โดยทัว่ไป   
ทีโอที และ กสท จะอนญุาตให้เอกชนให้บริการด้านโทรคมนาคมโดยวิธีการเข้าทําสญัญากบัเอกชน โดยมีข้อผกูพนัท่ีเรียกว่าการ 
“สร้าง-โอน-ดําเนินการ” (Build-Transfer-Operate) กลา่วคือ เอกชนผู้ รับดําเนินการภายใต้สญัญาจะเป็นผู้ลงทนุในการจดัหาเคร่ือง
และอุปกรณ์ท่ีใช้ในการประกอบกิจการโทรคมนาคม และจะต้องโอนกรรมสิทธิเคร่ืองและอุปกรณ์เหล่านีใ้ห้แก่ทีโอที และ กสท 
(แล้วแตก่รณี) โดยเอกชนมีสิทธิใช้ประโยชน์จากเคร่ืองและอปุกรณ์ท่ีโอนให้แก่ทีโอที และ กสท (แล้วแตก่รณี) ตลอดอายขุองสญัญา 

อนึ่ง บริษัทได้รับอนญุาตให้ประกอบกิจการโทรคมนาคมในประเทศไทยจาก กสท โดยเข้าทําสญัญาร่วมการงานกบั กสท ภายใต้
เง่ือนไขและภาระผกูพนัหลายประการ ซึง่รวมถึงเง่ือนไขการ “สร้าง-โอน-ดําเนินการ” ดงักลา่วข้างต้น แตอ่ย่างไรก็ดี ตามสญัญาร่วม
การงานดงักล่าว บริษัทมีสิทธิแต่เพียงผู้ เดียวในการครอบครองและดําเนินการต่าง ๆ เก่ียวกบัโครงข่าย อปุกรณ์ และทรัพย์สินท่ีใช้
ในการประกอบกิจการโทรคมนาคมตลอดระยะเวลาของสญัญา 

(ข) การกาํกับดแูลการประกอบกจิการโทรคมนาคมภายใต้กฎหมายใหม่ 

จดุเปล่ียนแปลงท่ีสําคญัต่อการกํากบัดแูลการประกอบกิจการโทรคมนาคมในประเทศไทย ได้แก่การตรา พ.ร.บ. องค์กรจดัสรรคลื่น
ความถ่ี พ.ศ. 2543 และ พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม ซึง่โดยผลของกฎหมายใหม่ทัง้สองฉบบัดงักล่าว สิทธิและอํานาจ
ผกูขาดของทีโอที และ กสท ท่ีเคยมีอยู่ตามกฎหมายเดิม (กลา่วคือ พ.ร.บ. องค์การโทรศพัท์แหง่ประเทศไทย พ.ศ. 2497 และ พ.ร.บ. 
การสื่อสารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2519 ตามลําดบั) ได้ถูกยกเลิก และกฎหมายใหม่ทัง้สองฉบบัได้บญัญัติให้ผู้ประกอบกิจการ
โทรคมนาคมทกุรายต้องแข่งขนักนัโดยเสรีและเป็นธรรม 

พ.ร.บ. องค์กรจดัสรรคลื่นความถ่ี พ.ศ. 2553 กําหนดให้จดัตัง้ กสทช. เพ่ือทําหน้าท่ีในการจดัสรรคลื่นความถ่ีและกํากบัดแูลการ
ประกอบกิจการวิทยกุระจายเสียง วิทยโุทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม  ซึง่ กสทช. ได้มีการจดัตัง้ขึน้เม่ือวนัท่ี 7 ตลุาคม 2554  

พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม เป็นกฎหมายอีกฉบบัหนึง่ท่ีกําหนดกรอบเง่ือนไขตา่ง ๆ ในการประกอบกิจการโทรคมนาคม 
รวมถึงเง่ือนไขการประกอบกิจการโทรคมนาคมของผู้ประกอบการท่ีให้บริการอยู่ก่อนแล้วก่อนการประกาศใช้ พ.ร.บ. การประกอบ
กิจการโทรคมนาคม เง่ือนไขในการออกใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคม หลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการใช้และเช่ือมต่อโครงข่าย
โทรคมนาคม และการคุ้มครองผู้ใช้บริการ โดย กสทช. จะเป็นองค์กรท่ีมีอํานาจหน้าท่ีรับผิดชอบในการบงัคบัใช้ พ.ร.บ. การประกอบ
กิจการโทรคมนาคม รวมทัง้กําหนดกฎระเบียบท่ีออกภายใต้ พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์สาธารณะ ท่ี
ผ่านมา กสทช. ได้ออกประกาศและกฎระเบียบต่าง ๆ หลายฉบับ รวมถึงกฎระเบียบเก่ียวกับการใช้และเช่ือมต่อโครงข่าย
โทรคมนาคมและเง่ือนไขในการออกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ทัง้นี ้กสทช. ได้ออกใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมหลายประเภทให้แก่ผู้ประกอบการแล้วหลายราย 

(ค) กสทช. 

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

- จดัทําแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถ่ี ตารางกําหนดคลื่นความถ่ีแห่งชาติ แผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม แผนความถ่ีวิทย ุ
และแผนเลขหมายโทรคมนาคม 

- กําหนดการจดัสรรคลื่นความถ่ีท่ีใช้ในกิจการโทรคมนาคม 
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- พิจารณาอนญุาตและกํากบัดแูลการใช้คลื่นความถ่ีและเคร่ืองวิทยคุมนาคมในการประกอบกิจการโทรคมนาคม 

- พิจารณาอนุญาตและกํากับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคม และกําหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการอนญุาต 
เง่ือนไข และคา่ธรรมเนียมการอนญุาต 

- พิจารณาอนญุาตและกํากบัดแูลการใช้เลขหมายโทรคมนาคม และกําหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกบัการอนญุาต เง่ือนไข 
และคา่ธรรมเนียมการอนญุาต 

- กําหนดมาตรฐานและลกัษณะพงึประสงค์ด้านเทคนิคของกิจการโทรคมนาคม 

- กําหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการในการใช้และเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม และกําหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการในการกําหนด
อตัราคา่ใช้หรือคา่เช่ือมตอ่โครงข่ายโทรคมนาคม 

- กําหนดโครงสร้างอตัราคา่ธรรมเนียมและโครงสร้างอตัราคา่บริการในกิจการโทรคมนาคม  

- กําหนดมาตรการให้มีการกระจายบริการด้านโทรคมนาคมให้ทัว่ถึงและเทา่เทียมกนั 

- กําหนดมาตรการเพ่ือป้องกนัมิให้มีการผกูขาดหรือก่อให้เกิดความไมเ่ป็นธรรมในการแข่งขนัในกิจการโทรคมนาคม  

- คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนที่เก่ียวข้องกบักิจการโทรคมนาคม ฯลฯ 

(ง) ใบอนุญาตประกอบกจิการโทรคมนาคม 

(1) ผู้ประกอบการเดิม 

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

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

(2) ผู้ประกอบการใหม ่

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

พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม กําหนดให้มีใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 3 แบบ ดงันี ้

- ใบอนญุาตแบบท่ีหนึง่ ได้แก่ ใบอนญุาตสําหรับผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมท่ีประสงค์จะประกอบกิจการโทรคมนาคม แตไ่ม่
มีโครงข่ายเป็นของตนเอง และเป็นกิจการท่ี กสทช. เห็นว่ามีลกัษณะสมควรให้มีการบริการได้โดยเสรี โดย กสทช. จะออก
ใบอนญุาตให้ผู้ขอรับใบอนญุาตทกุรายท่ีมีคณุสมบติัครบถ้วน 

- ใบอนญุาตแบบท่ีสอง ได้แก่ ใบอนญุาตสําหรับผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ประสงค์จะให้บริการด้านโทรคมนาคมจํากัด
เฉพาะกลุ่มบคุคล หรือเป็นการประกอบกิจการโทรคมนาคมท่ีไม่มีผลกระทบโดยนยัสําคญัต่อการแข่งขนัโดยเสรีและเป็นธรรม
หรือต่อประโยชน์สาธารณะและผู้บริโภค โดย กสทช. จะออกใบอนญุาตให้กบัผู้ขอรับใบอนญุาตหากผู้ขอรับใบอนญุาตนัน้ได้
ปฏิบติัถกูต้องครบถ้วนตามหลกัเกณฑ์ท่ี กสทช. กําหนด และ 
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- ใบอนุญาตแบบท่ีสาม ได้แก่ ใบอนุญาตสําหรับผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมที่มีโครงข่ายเป็นของตนเองและเป็นกิจการ
โทรคมนาคมท่ีมีวัตถุประสงค์ในการให้บริการแก่บุคคลทั่วไปจํานวนมาก หรือเป็นการให้บริการท่ีอาจมีผลกระทบโดยนัย
สําคญัต่อการแข่งขนัโดยเสรีและเป็นธรรม หรืออาจกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ หรือมีเหตจํุาเป็นต่อการคุ้มครองผู้บริโภค
เป็นพิเศษ กสทช. มีดลุพินิจในการพิจารณาออกใบอนญุาตให้กบัผู้ขอรับใบอนญุาต 

ปัจจบุนั บริษัทย่อยของบริษัท (กล่าวคือ ดีแทค ไตรเน็ต ) ได้รับใบอนญุาตที่สําคญัจาก กสทช. กล่าวคือ (ก) ใบอนญุาตแบบท่ีสาม
ในการให้บริการโทรศพัท์ระหว่างประเทศ (ข) ใบอนญุาตแบบท่ีหนึง่ในการให้บริการอินเทอร์เน็ต และเม่ือเดือนธนัวาคม 2555 ได้รับ 
(ค) ใบอนญุาตแบบท่ีสามเพ่ิมเติมซึง่เป็นใบอนญุาตสําหรับใช้คลื่นความถ่ีสําหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนท่ีสากล (International 
Mobile Telecommunication - IMT) ย่าน 2.1 GHz เพ่ือใช้ประกอบกิจการให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ี  

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

(จ) การจดัสรรคล่ืนความถี่ 

เดิมกรมไปรษณีย์โทรเลขเป็นหน่วยงานของรัฐท่ีมีอํานาจในการจดัสรรและบริหารคลื่นความถ่ี ต่อมาเม่ือมีการประกาศใช้ พ.ร.บ. 
องค์กรจดัสรรคลื่นความถ่ี พ.ศ. 2543 กสทช. เป็นผู้ มีอํานาจในการจดัสรรและบริหารคลื่นความถ่ีโทรคมนาคมแตผู่้ เดียว 

เม่ือวนัท่ี 3 เมษายน 2555 กสทช. ได้ออกประกาศ กสทช. เร่ือง แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถ่ี (พ.ศ. 2555) แผนแม่บทกิจการ
กระจายเสียง และกิจการโทรทศัน์ ฉบบัท่ี 1 (พ.ศ. 2555 - 2559) และแผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม ฉบบัท่ี 1 (พ.ศ. 2555 - 2559) 
ซึง่ประกาศลงราชกิจจานเุบกษาเม่ือวนัท่ี 4 เมษายน 2555 แล้ว โดย กสทช. ได้จดัการประมลูคลื่นความถ่ีซึง่ในเดือนธนัวาคม 2555 
ดีแทค ไตรเน็ต ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ชนะการประมลูคลื่นความถ่ี ได้รับใบอนญุาตให้ใช้คลื่นความถ่ีสําหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนท่ี
สากล  ( International Mobile Telecommunication - IMT) ย่ าน  2.1 GHz เ พ่ื อ ใ ช้สํ าห รับการประกอบกิจการใ ห้บ ริการ
โทรศพัท์เคลื่อนท่ี และ กสทช. ได้จดัให้มีการประมลูคลื่นความถ่ีย่าน 1800 MHz ในเดือนพฤศจิกายน 2558 และคลื่นความถ่ีย่าน 
900 MHz ในเดือนธนัวาคม 2558 เพ่ือตอบโจทย์ความต้องการใช้งานของผู้บริโภคที่มีความหลากหลายทัง้เทคโนโลยี 3G และ 4G  

(ฉ) การกาํหนดอัตราค่าบริการและการควบคุมราคา 

กสทช. มีอํานาจหน้าท่ีในการกําหนดโครงสร้างอตัราคา่ธรรมเนียมและโครงสร้างอตัราคา่บริการในกิจการโทรคมนาคม รวมถึงอตัรา
คา่ใช้และเช่ือมตอ่โครงข่ายโทรคมนาคม โดยคํานงึถึงประโยชน์สาธารณะเป็นสําคญั 

สําหรับโครงสร้างอตัราคา่ธรรมเนียมและโครงสร้างอตัราค่าบริการในกิจการโทรคมนาคม เม่ือวนัท่ี 28 กนัยายน 2549 กทช. ได้ออก
ประกาศ กทช. เร่ือง อัตราขัน้สูงของค่าบริการและการเรียกเก็บเงินค่าบริการล่วงหน้าในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2549 โดยผู้
ให้บริการโทรคมนาคม (รวมถึงบริษัท) ไม่มีสิทธิเรียกเก็บค่าบริการโทรคมนาคมนอกเหนือหรือเกินกว่าอตัราขัน้สูง เม่ือวนัท่ี 28 
มีนาคม 2555 กสทช. ได้ออกประกาศ กสทช. เร่ือง อตัราขัน้สงูของค่าบริการโทรคมนาคมสําหรับบริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีประเภท
เสียงภายในประเทศ พ.ศ. 2555 ซึ่งลงประกาศในราชกิจจานเุบกษา เม่ือวนัท่ี 3 เมษายน 2555 โดยประกาศฉบบัดงักล่าว กสทช. 
ห้ามมิให้บริษัท ซึง่ กสทช. ถือเป็น “ผู้ มีอํานาจเหนือตลาดอย่างมีนยัสําคญั” เรียกเก็บคา่บริการประเภทเสียงจากผู้ ใช้บริการเกินกว่า 
99 สตางค์ต่อนาที ซึ่งบริษัทไม่เห็นชอบด้วยประกาศดงักล่าวของ กสทช. ท่ีใช้บงัคบักบัผู้ ให้บริการเพียงบางราย จึงได้โต้แย้งเหตุ
ดงักลา่วตอ่ศาล ขณะนี ้คดีอยู่ระหวา่งการพิจารณาของศาล 

นอกจากนี ้กสทช. ได้กําหนดให้ผู้ รับใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมโดยใช้คลื่นความถ่ีย่าน 2.1 GHz ซึง่รวมถึงบริษัทย่อย 
(กล่าวคือ ดีแทค ไตรเน็ต) ต้องลดอตัราค่าบริการลงโดยเฉล่ียไม่น้อยกว่าร้อยละสิบห้าของอตัราค่าบริการเฉลี่ยของบริการประเภท
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เสียง (Voice) และบริการที่ไม่ใช่ประเภทเสียง (Non-voice) ท่ีมีการให้บริการอยู่ในตลาด ณ วนัท่ีได้รับใบอนญุาต ซึ่งบริษัทเห็นว่า
เง่ือนไขเร่ืองการลดอตัราค่าบริการดงักล่าวยงัมีความไม่ชดัเจน ซึ่ง ดีแทค ไตรเน็ต และผู้ รับใบอนญุาตรายอ่ืนจะต้องร่วมหารือกบั 
กสทช. เพ่ือทราบความชดัเจนต่อไป (โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในข้อ 3.1.2 (ช) – การกําหนดอตัราค่าบริการขัน้สงูโดย 
กสทช.) 

(ช) ข้อกาํหนดเก่ียวกับการใช้และเช่ือมต่อโครงข่าย (Access and Interconnection) 

พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม กําหนดให้การเรียกเก็บค่าตอบแทนการใช้หรือเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมต้องเป็นไป
อย่างสมเหตสุมผลและเป็นธรรมต่อผู้ รับใบอนญุาตท่ีมีโครงข่ายโทรคมนาคมและผู้ขอใช้หรือเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม และ
ต้องให้เท่าเทียมกนัในระหว่างผู้ขอใช้หรือเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมทกุราย ปัจจบุนั กสทช. อยู่ระหวา่งการจดัทํามาตรฐานการ
คํานวณอตัราค่าตอบแทนการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ซึง่หากมาตรฐานการคํานวณดงักลา่วมีผลใช้บงัคบั อาจส่งผลกระทบ
ตอ่อตัราคา่ตอบแทนการเช่ือมตอ่โครงข่ายโทรคมนาคมท่ีบริษัทเรียกเก็บจากผู้ประกอบการรายอ่ืนในปัจจบุนั 

นอกจากนี ้พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม ยังกําหนดให้ผู้ รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมท่ีมีโครงข่ายต้อง
ยินยอมให้ผู้ รับใบอนญุาตรายอ่ืนใช้หรือเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมของตน ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ี กสทช. กําหนด แม้ใน
กรณีท่ีผู้ รับใบอนญุาตรายอ่ืนนัน้ยงัมิได้ตกลงชําระค่าใช้หรือเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมดงักล่าว การปฏิเสธไม่ให้ใช้โครงข่าย
สามารถทําได้ก็ต่อเม่ือพิสูจน์ได้ว่าโครงข่ายท่ีตนมีอยู่ไม่เพียงพอแก่การให้ผู้ รับใบอนุญาตรายอ่ืนใช้โครงข่ายได้ หรือการให้ใช้
โครงข่ายดงักลา่วอาจเป็นผลให้เกิดปัญหาด้านเทคนิคท่ีก่อให้เกิดการรบกวนหรือเป็นเหตขุดัขวางการโทรคมนาคมได้ หรือกรณีอ่ืนท่ี 
กสทช. ประกาศกําหนด 

และเม่ือ กทช. ออกประกาศว่าด้วยการใช้และเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม มีผลทําให้ทัง้ทีโอทีและบริษัทมีหน้าท่ีต้องปฏิบติัตาม
ประกาศดงักล่าว โดยบริษัทเห็นว่าอตัราค่าเช่ือมโยงโครงข่าย (Access Charge) ของทีโอทีตามข้อตกลงเช่ือมโยงโครงข่ายท่ีจดัทํา
ขึน้ภายใต้กฎหมายเดิมไม่สอดคล้องกบั พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม และประกาศว่าด้วยการใช้และเช่ือมต่อโครงข่าย
โทรคมนาคมอีกต่อไป (โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในข้อ 3.1.2 (ค) – ความไม่แน่นอนในเร่ืองข้อพิพาทเก่ียวกบัการชําระค่า
เช่ือมโยงโครงข่ายโทรคมนาคม) 

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

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 18 มิถุนายน 2556 กสทช. ได้มีหนงัสือแจ้งมายงับริษัท เพ่ือขอความร่วมมือให้บริษัทดําเนินการตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม ครัง้ท่ี 22/2556 เม่ือวนัท่ี 10 มิถนุายน 2556 โดยใช้อตัราค่าเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม หรือ
แก้ไขสัญญาการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมในส่วนของอัตราค่าตอบแทนการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมให้เป็นอัตรา
เดียวกัน ทัง้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีและบริการโทรศัพท์ประจําท่ี ในอัตรานาทีละ 0.45 บาท (Call Termination และ Call 
Origination) และ 0.06 บาท (Call Transit) เช่นกนั 

นอกจากนี  ้กสทช. มีแนวนโยบายท่ีจะทบทวนอัตราค่าเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมสําหรับผู้ ประกอบการรายต่าง ๆ ใน
อตุสาหกรรม จึงมีความเป็นไปได้ว่าอตัราค่าเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมของบริษัทจะลดลง ซึ่งการลดลงของอตัราค่าเช่ือมต่อ
โครงข่ายโทรคมนาคมอาจส่งผลกระทบต่อรายได้จากการประกอบธุรกิจ กําไร และผลการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยได้ 
(โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในข้อ 3.1.2 (ซ) – ความเส่ียงจากการลดอตัราคา่ตอบแทนการเช่ือมตอ่โครงข่ายโทรคมนาคม) 

ในปี 2556 กสทช. ได้ออกประกาศ กสทช. เร่ือง การใช้และเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. 2556 มาใช้บงัคบัแทนประกาศ 
กทช. วา่ด้วยการใช้และเช่ือมตอ่โครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. 2549 ทัง้นีเ้พ่ือให้สอดคล้องกบัสภาวการณ์ในปัจจบุนัมากขึน้ อย่างไรก็
ตาม กฎเกณฑ์ดงักล่าวมิได้เปลี่ยนแปลงหน้าท่ีของผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมแต่อย่างใด ผู้ประกอบการซึง่หมายรวมถึงบริษัท
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ยงัคงมีหน้าท่ีให้ผู้ประกอบการรายอ่ืนเช่ือมตอ่โครงขา่ยโทรคมนาคมของตน นอกจากนี ้กสทช. ยงัได้ประกาศใช้กฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง
ในเร่ืองนีอี้กคือ ประกาศ เร่ือง การใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรศพัท์เคลื่อนท่ีภายในประเทศ พ.ศ. 2556 และ ประกาศ เร่ืองการใช้
โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมร่วมกนัสําหรับโครงข่ายโทรศพัท์เคลื่อนท่ี พ.ศ. 2556 ซึง่บริษัทและ ดีแทค ไตรเน็ต และผู้ประกอบการ
รายอ่ืน ๆ จะมีหน้าท่ีต้องให้ผู้ประกอบการต่าง ๆ เข้าถึงโครงข่ายโทรคมนาคมท่ีตนนําออกให้บริการตามท่ีกําหนดไว้ในประกาศ
ดงักล่าว โดยคู่กรณีสามารถเจรจาตกลงเง่ือนไขของสญัญาได้โดยอิสระและหากมีข้อพิพาทในเร่ืองอตัราค่าตอบแทน กสทช.จะ
กําหนดอตัราคา่ตอบแทนโดยคํานวณจากต้นทนุท่ีเกิดขึน้จริงโดยวิธีการจดัสรรต้นทนุทัง้หมด (Fully Distributed Cost) รวมถึงราคา
ค้าปลีกด้วยในกรณีทีเป็นเร่ืองการขอใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรคมนาคม 

นอกจากประกาศทัง้สองฉบบัแล้ว กสทช. ยงัได้ประกาศใช้ ประกาศ กสทช. เร่ือง บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีแบบโครงข่ายเสมือน พ.ศ. 
2556 โดยกําหนดว่าผู้ ท่ีประสงค์จะขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีจะต้องได้รับใบอนุญาตจาก กสทช. ดังนัน้ อาจเป็นไปได้ว่า
กฎเกณฑ์ตา่ง ๆ จะทําให้การแข่งขนัในธุรกิจเพ่ิมสงูขึน้ (โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในข้อ 3.1.2 (ก) – ความไมช่ดัเจนในการ
กํากบัดแูลและการบงัคบัใช้กฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องกบักิจการโทรคมนาคม) 

(ซ) กฎเกณฑ์เกี่ยวกบัการใช้เลขหมายโทรคมนาคม 

กทช. ได้ประกาศใช้บังคับประกาศ กทช. เร่ือง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. 2551 ภายใต้ 
ประกาศดงักล่าว เฉพาะผู้ รับใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสาม (รวมถึงบริษัท (ในฐานะผู้ รับสมัปทานจาก กสท) 
และ ดีแทค ไตรเน็ต) มีสิทธิขอรับการอนญุาตและการจดัสรรเลขหมายโทรคมนาคมจาก กสทช. และมีหน้าท่ีต้องชําระคา่ธรรมเนียม
เลขหมายโทรคมนาคมในอตัรา 2 บาทตอ่เลขหมายตอ่เดือน 

นอกจากนี ้ประกาศดงักล่าว ยังได้กําหนดให้ผู้ ให้บริการโทรคมนาคมในลกัษณะท่ีเรียกเก็บเงินล่วงหน้า (Prepaid) มีหน้าท่ีต้อง
จดัเก็บข้อมลูและรายละเอียดเก่ียวกบัผู้ ใช้บริการ โดยมีรายละเอียดตามท่ีประกาศกําหนด 

(ฌ) พนัธะในการให้บริการโทรคมนาคมพืน้ฐานโดยทั่วถงึ (Universal Service Obligations) 

พ.ร.บ. องค์กรจดัสรรคลื่นความถ่ีและกํากบัการประกอบกิจการวิทยกุระจายเสียง วิทยโุทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 
ซึ่งมีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัท่ี 20 ธันวาคม 2553 ได้กําหนดหน้าท่ีให้ กสทช. กําหนดมาตรการให้มีการกระจายบริการโทรคมนาคม
พืน้ฐานโดยทัว่ถึงและบริการเพ่ือสงัคม (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 ซึ่งเป็นอตัรา
เดิมมาโดยตลอด อย่างไรก็ดีตามประกาศ กสทช. ฉบบัใหม่ ได้ขยายหน้าท่ีในการชําระค่า USO ให้ครอบคลมุถึงผู้ รับใบอนญุาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีหนึ่งซึ่งบริษัทย่อยอ่ืนของบริษัทก็อาจต้องมีภาระต้องชําระค่า USO ให้แก่ กสทช. ในอตัราร้อย
ละ 3.75 ต่อปีเช่นกันหากรายได้ของบริษัทย่อยดงักล่าวนัน้ถึงเกณฑ์ท่ี กสทช. กําหนด อย่างไรก็ตาม รายได้รวมของบริษัทย่อย
ดงักลา่วนัน้คิดเป็นจํานวนน้อยมากเม่ือเทียบกบัรายได้ของบริษัท 

(ญ) ข้อจํากัดการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นต่างด้าวและการห้ามการกระทําที่มีลักษณะเป็นการครอบงาํกิจการโดยคนต่าง
ด้าว 

ข้อจํากดัการถือหุ้นของคนต่างด้าวท่ีกําหนดโดยบทบญัญติัแห่งกฎหมายและสญัญาแต่ละฉบบัจะแตกต่างกนั การฝ่าฝืนข้อจํากดั
การถือหุ้นของคนต่างด้าวตามท่ีกําหนดโดยกฎหมายหรือสญัญาดงักล่าวอาจทําให้มีการยกเลิกใบอนญุาตที่บริษัทและบริษัทย่อย
ได้รับ หรือบอกเลิกสญัญาท่ีบริษัทเป็นคูส่ญัญา และ/หรืออาจเป็นผลให้บริษัทและบริษัทย่อยไมส่ามารถประกอบกิจการได้อีกตอ่ไป 
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ข้อจํากัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวและข้อห้ามการกระทําท่ีมีลกัษณะเป็นการครอบงํากิจการโดยคนต่างด้าวดงักล่าวข้างต้นนี ้
ก่อให้เกิดความเส่ียงอย่างมีนยัสําคญัตอ่บริษัท (โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในข้อ 3.1.2 (จ) - ความเส่ียงจากความไมช่ดัเจน
ของการใช้บงัคบักฎหมายท่ีเก่ียวกบัการถือหุ้นของนกัลงทนุต่างด้าว และข้อ 3.1.2 (ฉ) - ความเส่ียงจากความไม่ชดัเจนของการใช้
บงัคบักฎหมายท่ีเก่ียวกบัการครอบงํากิจการโดยคนตา่งด้าว) 

(ฎ) การให้ความเห็นชอบสัญญาหรือข้อตกลงระหว่างบริษัทกับรัฐบาลต่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศ หรือ
บุคคลที่อยู่ในต่างประเทศ  

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

กทช. ได้ออกประกาศ กทช. เร่ือง การขอความเห็นชอบสญัญาอนัเก่ียวเน่ืองกับการประกอบกิจการโทรคมนาคมท่ีทํากับรัฐบาล
ต่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศ หรือบคุคลท่ีอยู่ในต่างประเทศ พ.ศ. 2549 (“ประกาศว่าด้วยสัญญาต่างประเทศ”) เพ่ือใช้
เป็นกฎเกณฑ์ในการกํากับดแูลสญัญาประเภทนี ้โดยประกาศดงักล่าวกําหนดให้ผู้ รับใบอนญุาตต้องส่งสําเนาสญัญาท่ีจะทํากบั
ต่างประเทศให้ กสทช. เพ่ือขอความเห็นชอบก่อนการทําสญัญาดงักล่าว ทัง้นี ้เว้นแต่สญัญาท่ีเก่ียวกบัการจดัซือ้จดัจ้างตามปกติ
หรือสญัญาท่ี กสทช. ประกาศยกเว้นไว้ นอกจากนี ้กสทช. ยงัมีอํานาจสัง่ให้ผู้ รับใบอนญุาตดําเนินการแก้ไขหรือยกเลิกสญัญาใด ๆ 
ท่ีทํากบัต่างประเทศท่ีมีลกัษณะหรือเง่ือนไขท่ีขดัหรือแย้งกบักฎหมาย หรืออาจก่อให้เกิดการผกูขาด หรือจํากดัการแข่งขนัอย่างไม่
เป็นธรรมตอ่ผู้ ใช้บริการ ดงันัน้ อํานาจการเข้าทําสญัญาของบริษัทอาจถกูจํากดัโดยกฎเกณฑ์ดงักลา่ว  

(ฏ) การคุ้มครองผู้บริโภค 

กสทช. ได้กําหนดหลกัเกณฑ์ ตลอดจนมาตรการและวิธีการเก่ียวกบัการคุ้มครองผู้บริโภค กระบวนการรับเร่ืองร้องเรียนจากผู้บริโภค 
และการคุ้มครองสิทธิในความเป็นสว่นตวัและเสรีภาพของบคุคลในการสื่อสารถึงกนัโดยทางโทรคมนาคม ดงันี ้

(1) มาตรฐานของสญัญาให้บริการโทรคมนาคม 

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

(2) การร้องเรียน 

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

(3) ข้อมลูสว่นบคุคล 
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ผู้ ให้บริการซึ่งเป็นผู้ รับใบอนุญาตตาม พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม มีหน้าท่ีต้องจดัให้มีมาตรการป้องกันและรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบท่ีเหมาะสม ตลอดจนจัดทําหลักเกณฑ์การคุ้มครองสิทธิของผู้ ใช้บริการ
เก่ียวกบัข้อมลูส่วนบคุคล สิทธิในความเป็นส่วนตวั และเสรีภาพในการส่ือสารของผู้ ใช้บริการ ให้สอดคล้องกบักฎเกณฑ์ท่ี กสทช. 
ประกาศกําหนด โดยต้องสง่หลกัเกณฑ์ดงักลา่วให้ กสทช. เหน็ชอบและจดัให้ผู้ ใช้บริการรับทราบ รวมถึงจดัให้มีการเผยแพร่เป็นการ
ทัว่ไป ทัง้นี ้การดําเนินการท่ีเก่ียวกบัข้อมลูสว่นบคุคลนีจ้ะต้องเป็นไปตามประกาศ กทช. เร่ือง มาตรการคุ้มครองสิทธิของผู้ใช้บริการ
โทรคมนาคมเก่ียวกับข้อมลูส่วนบุคคล สิทธิในการความเป็นส่วนตวั และเสรีภาพในการสื่อสารถึงกันโดยทางโทรคมนาคม ซึ่ง
ประกาศไว้เม่ือวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2549 

(4) การเรียกเก็บคา่บริการลว่งหน้า 

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

(5) การจดัเก็บข้อมลูและรายละเอียดเก่ียวกบัผู้ ใช้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีประเภทเรียกเก็บเงินลว่งหน้า 

บริษัทและผู้ ให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีทกุรายมีหน้าท่ีจดัเก็บข้อมลูและรายละเอียดเก่ียวกบัผู้ ใช้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีประเภท
เรียกเก็บค่าบริการลว่งหน้า (Prepaid) ให้ครบถ้วนตามข้อ 38 และข้อ 96 ของประกาศ กทช. เร่ืองหลกัเกณฑ์การจดัสรรและบริหาร
เลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. 2551  

(ฐ) สัญญาร่วมการงาน 

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

มาตรา 80 แห่ง พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม กําหนดให้ผู้ ได้รับใบอนญุาต สมัปทาน หรือสญัญาจาก กสท หรือ ทีโอที 
ในการประกอบกิจการโทรคมนาคมอยู่ก่อนวนัท่ี พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม มีผลใช้บงัคบั ยงัคงมีสิทธิประกอบกิจการ
โทรคมนาคมตามขอบเขตและสิทธิท่ีมีอยู่เดิมตามท่ีได้รับอนญุาต สมัปทาน หรือสญัญานัน้ต่อไป จนกว่าการอนญุาต สมัปทาน 
หรือสญัญาดงักล่าวจะสิน้สดุลง และมาตรา 80 แห่ง พ.ร.บ. องค์กรจดัสรรคลื่นความถ่ี พ.ศ. 2553 กําหนดให้ กสทช. ตรวจสอบ
ความชอบด้วยกฎหมายของการอนญุาต สมัปทาน หรือสญัญานัน้ ซึง่ปัจจบุนั กสทช. ยงัมิได้ออกหลกัเกณฑ์ใด ๆ ในเร่ืองดงักล่าว 
(โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในข้อ 3.1.2 (ข) - ผลทางกฎหมายของสญัญาแก้ไขเพ่ิมเติมสัญญาร่วมการงานยังไม่มีความ
ชดัเจน) 

(ฑ) การจดัเกบ็ภาษีสรรพสามติจากบริการโทรคมนาคม 

เม่ือวนัท่ี 11 กมุภาพนัธ์ 2546 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้ผู้ประกอบกิจการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีหรือวิทยคุมนาคมระบบเซลลลู่าร์
มีสิทธินําค่าภาษีสรรพสามิตท่ีผู้ประกอบกิจการได้ชําระแล้วตลอดทัง้ปี (ไม่รวมดอกเบีย้ ค่าปรับ หรือเงินเพ่ิมใด ๆ) มาหกัออกจาก
จํานวนเงินผลประโยชน์ตอบแทนท่ีผู้ประกอบกิจการต้องนําส่งแก่ กสท หรือทีโอที ตามสญัญาร่วมการงาน โดยบริษัทได้รับหนงัสือ
จาก กสท ลงวนัท่ี 27 มีนาคม 2546 แจ้งให้บริษัทดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีดงักลา่ว  

อย่างไรก็ดี เม่ือวนัท่ี 23 มกราคม 2550 คณะรัฐมนตรีได้มีมติยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีดงักล่าว โดยได้ยกเลิกสิทธิของผู้ ให้บริการ
โทรคมนาคมในการนําค่าภาษีสรรพสามิตท่ีจะต้องชําระให้แก่รัฐไปหกัออกจากผลประโยชน์ตอบแทนที่ผู้ ให้บริการโทรคมนาคม
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จะต้องนําส่งให้แก่ กสท หรือทีโอที ตามสญัญาร่วมการงาน และกระทรวงการคลงัได้ออกประกาศลดอตัราภาษีสรรพสามิตจาก
อตัราร้อยละ 10 เป็นอตัราร้อยละ 0 ตัง้แตว่นัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2550 เพ่ือไมใ่ห้ผู้ ให้บริการโทรคมนาคมมีภาระทางการเงินเกินสมควร 
ทําให้ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมจึงไม่มีหน้าท่ีต้องเสียภาษีภาษีสรรพสามิตอีกต่อไป (โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในข้อ 
3.1.2 (ฌ) - ความเส่ียงอนัเน่ืองมาจากข้อพิพาทเน่ืองจากการจดัเก็บภาษีสรรพสามิตและสว่นแบง่รายได้) 

(ฒ) สทิธิในการตัง้เสา เดนิท่อหรือสาย หรือตดิตัง้เคร่ืองอุปกรณ์โทรคมนาคม 

กสทช. ได้ออกประกาศ กทช. เร่ือง หลกัเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการใช้สิทธิในการปักหรือตัง้เสาหรือเดินสาย วางท่อหรือติดตัง้
อปุกรณ์ประกอบใดในการให้บริการโทรคมนาคม พ.ศ. 2552 โดยมีผลบงัคบัใช้ในวนัท่ี 18 มีนาคม 2552 ประกาศฉบบัดงักล่าวได้
ให้สิทธิแก่ผู้ รับใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมและผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมตามมาตรา 80 แห่ง พ.ร.บ. การประกอบ
กิจการโทรคมนาคม ให้มีสิทธิขออนญุาตต่อ กสทช. เพ่ือปักเสา เดินสายหรือท่อ หรือติดตัง้อุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ บนท่ีดินหรือ
สิ่งก่อสร้างท่ีไม่ใช่ของตนได้ ทัง้นี ้โดยปฏิบติัตามเง่ือนไขและวิธีการท่ีประกาศกําหนดไว้ เช่น ต้องแจ้งเจ้าของท่ีดินก่อนและชําระคา่
ใช้ประโยชน์ตามท่ีตกลงกนั เป็นต้น หากตกลงกนัไม่ได้ กสทช. มีอํานาจกําหนดค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ให้ในอตัราที่สะท้อน
ต้นทนุสว่นเพ่ิมระยะยาว 

(ณ) มาตรการป้องกนัการกระทาํอนัเป็นการผูกขาดหรือจาํกัดการแข่งขัน  

กสทช. ได้ออกประกาศ กทช. เร่ือง มาตรการเพ่ือป้องกนัมิให้มีการกระทําอนัเป็นการผกูขาดหรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการ
แข่งขนัในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2549 โดยมีสาระสําคญัห้ามผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมไม่ให้กระทําการบางอย่างท่ีถือว่า
เป็นการจํากดัการแข่งขนั รวมทัง้ห้ามมิให้ผู้ ท่ีมีส่วนแบ่งการตลาดเกินกว่าร้อยละ 25 ของแต่ละประเภทการบริการหรือผู้ ท่ี กสทช. 
ประกาศว่าเป็นผู้ มีอํานาจเหนือตลาดกระทําการบางอย่างท่ีถือว่าเป็นการจํากัดการแข่งขัน เช่น การเลือกปฏิบัติในด้านอัตรา
ค่าบริการอย่างไม่เป็นธรรม ปฏิเสธการให้บริการ หรือสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเป็น เป็นต้น ซึ่งหากผู้ประกอบการรายใดกระทํา
การอนัเป็นการจํากดัการแข่งขนั กสทช. อาจมีคําสัง่กําหนดมาตรการเฉพาะให้ผู้ประกอบการรายดงักล่าวปฏิบติัได้ เช่น การสัง่ให้
หยดุการกระทําอนัเป็นการจํากดัการแข่งขนั หรือการบงัคบัให้แยกขายบริการ เป็นต้น  

เม่ือวันท่ี 1 ตุลาคม 2553 กสทช. ได้แจ้งแก่บริษัทว่าบริษัทถือเป็นผู้ มีอํานาจเหนือตลาดอย่างมีนัยสําคัญทัง้ในตลาดค้าปลีก
โทรศพัท์เคลื่อนท่ีภายในประเทศ และตลาดบริการโครงข่ายโทรศพัท์เคลื่อนท่ีภายในประเทศ โดยกําหนดให้บริษัทมีหน้าท่ีต้อง
ปฏิบัติตามมาตรการเฉพาะท่ี กสทช. จะประกาศกําหนด โดย กสทช. ได้ออกประกาศ กสทช. เร่ือง อัตราขัน้สูงของค่าบริการ
โทรคมนาคมสําหรับบริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีประเภทเสียงภายในประเทศ พ.ศ. 2555 กําหนดห้ามมิให้บริษัทเรียกเก็บค่าบริการ
ประเภทเสียงจากผู้ ใช้บริการในอตัราเกินกว่า 99 สตางค์ต่อนาที และยงัได้มีคําสัง่ลงวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2557 กําหนดค่าปรับทาง
ปกครองแก่บริษัทในอตัราวนัละ 157,947 บาทเน่ืองจากเห็นว่าบริษัทไม่ปฏิบติัตามประกาศ กสทช. เร่ือง อตัราขัน้สงูของค่าบริการ
โทรคมนาคมสําหรับบริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีประเภทเสียงภายในประเทศ พ.ศ. 2555 อย่างไรก็ดี บริษัทไมเ่หน็ด้วยกบัคําสัง่ดงักล่าว
ของ กสทช. ในหลายประการและอยู่ในระหวา่งขัน้ตอนการโต้แย้งคําสัง่ดงักลา่ว (โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในข้อ 3.1.2 (ช) 
– การกําหนดอตัราคา่บริการขัน้สงูโดย กสทช.) 

นอกจากนัน้ กสทช. ได้แจ้งอีกวา่ บริษัทในฐานะผู้ มีอํานาจเหนือตลาดอย่างมีนยัสําคญัมีหน้าท่ีตามประกาศ กสทช. เร่ืองหลกัเกณฑ์
และวิธีการจดัทํารายงานบญัชีแยกประเภทในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2555 ในการจดัทํารายงานบญัชีแยกประเภทและต้องนําส่ง
รายงานท่ีผ่านการสอบทานจากผู้สอบบญัชีอนญุาตตอ่สํานกังาน กสทช. ตามประกาศดงักลา่วด้วย   

ทัง้นี ้กสทช. ได้ออกประกาศ กสทช. เร่ือง หลกัเกณฑ์และวิธีการพิจารณากําหนดผู้ มีอํานาจเหนือตลาดในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 
2557 และยกเลิกประกาศ กทช. เร่ือง หลกัเกณฑ์และวิธีการพิจารณากําหนดผู้ มีอํานาจเหนือตลาดในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 
2552 เพ่ือกําหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการพิจารณากําหนดผู้ มีอํานาจเหนือตลาดใหม่ อย่างไรก็ดี ในประกาศฉบบัดงักล่าวกําหนดให้
คําสัง่คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ท่ี 32/2553 เร่ือง ระบุผู้ มีอํานาจเหนือตลาดอย่างมีนัยสําคญัในแต่ละตลาดท่ี
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เก่ียวข้อง และคําสัง่อ่ืนใดที่เก่ียวข้องกบัผู้ มีอํานาจเหนือตลาดอย่างมีนยัสําคญั ยงัมีผลบงัคบัใช้ไปจนกว่าคณะกรรมการจะมีคําสัง่
กําหนดผู้ มีอํานาจเหนือตลาดอย่างมีนยัสําคญั รวมทัง้มาตรการเฉพาะตามประกาศฉบบันี ้พร้อมกนันัน้ กสทช. ยงัได้ออกประกาศ 
กสทช.  เร่ือง นิยามของตลาดและขอบเขตตลาดโทรคมนาคมท่ีเก่ียวข้อง พ.ศ. 2557 และยกเลิกประกาศ กทช.  เร่ือง นิยามของ
ตลาดและขอบเขตตลาดโทรคมนาคมท่ีเก่ียวข้อง พ.ศ. 2551 เพ่ือกําหนดนิยามของตลาดและขอบเขตตลาดโทรคมนาคมท่ีเก่ียวข้อง
ใหมอี่กด้วย 

(ด) บริการคงสทิธิเลขหมายโทรศัพท์เคล่ือนที่ 

กสทช. ได้ออกประกาศ กทช. เร่ือง หลกัเกณฑ์บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศพัท์เคลื่อนท่ี (Mobile Number Portability) ซึ่งมีผลใช้
บงัคบัเม่ือวนัท่ี 4 สิงหาคม 2552 กําหนดให้ผู้ ให้บริการต้องจดัให้มีบริการการคงสิทธิเลขหมายโทรศพัท์เคลื่อนท่ี โดยร่วมกนัลงทนุ
จดัตัง้ศนูย์ให้บริการระบบสารสนเทศและฐานข้อมลูกลาง (Clearing House) เพ่ือทําหน้าท่ีในการบริหารและจดัการกระบวนการ
โอนย้ายผู้ให้บริการโดยคงเลขหมายเดิมอย่างมีประสิทธิภาพ  

(ต) คดฟ้ีองร้องที่เกี่ยวข้องกับกจิการโทรคมนาคม 

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

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

2.4 การจดัหาผลติภณัฑ์และบริการ 

2.4.1 การจดัหาอุปกรณ์โครงข่าย 

บริษัทมีผู้จดัหาอปุกรณ์ (Supplier) รายใหญ่ดงันี ้

Suppliers ลักษณะของบริการ 

บริษัท อีริคสนั (ประเทศไทย) จํากดั ผู้ขายอปุกรณ์โครงข่าย 

บริษัท หวัเวย่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากดั ผู้ขายอปุกรณ์โครงข่าย 

บริษัท บบีี เทคโนโลยี จํากดั ผู้ให้บริการติดตัง้โครงข่าย 

บริษัท อลัคาเทล-ลเูซน่ (ประเทศไทย) จํากดั  ผู้ขายอปุกรณ์โครงข่าย 

บริษัท ELTEK POWER COMPANY LIMITED ผู้ขายอปุกรณ์โครงข่าย 

บริษัท อีริคสนั (ประเทศไทย) จํากดั และบริษัท หวัเวย่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากดั เป็นผู้จดัหาอปุกรณ์ (Supplier) เพ่ือยกระดบั
ประสิทธิภาพการทํางานของโครงข่ายของบริษัทรวมถึงเทคโนโลยีใหม่ในอนาคต และเพ่ือตอบสนองต่อพฤติกรรมการใช้งานของ
ลกูค้าด้านการรับส่งข้อมลูท่ีเพ่ิมขึน้อย่างรวดเร็วในช่วงท่ีผ่านมา ทัง้นี ้ตามความมุ่งหมายของบริษัทท่ีจะมอบประสบการณ์ท่ีดีท่ีสดุ
ให้กบัลกูค้า 
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2.4.2 Content  

ณ สิน้ปี 2558 บริษัทมีผู้พฒันา Content รวมทัง้สิน้ประมาณ 199 ราย เช่น บริษัท สามารถ มลัติมีเดีย จํากดั บริษัท ไอ.เอ็น.เอ็น. 
เรดิโอ จํากดั บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จํากดั (มหาชน) โดย Content ท่ีได้รับจากผู้พฒันาส่วนใหญ่ (มากกว่าร้อยละ 50) จะนํามา
เพ่ือสนบัสนนุการให้บริการดาวน์โหลดเสียงเพลงรอสาย ข่าวด่วนรายวนัหรือรายเดือน ดวงชะตาพยากรณ์ ผลกีฬา และเกม โดย
บริษัทจะเป็นผู้ เก็บรายได้จากผู้ใช้บริการและนํามาแบง่ให้กบัผู้พฒันา Content ตามท่ีได้ตกลงกนั  

2.4.3 การจดัหาเลขหมายโทรคมนาคม 

ในการจดัหาเลขหมายโทรคมนาคม บริษัทจะต้องย่ืนคําขอรับการจดัสรรเลขหมายโทรคมนาคมต่อ กสทช. ตามประกาศ กทช. เร่ือง 
หลกัเกณฑ์การจดัสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. 2551 

ภายหลงัจากท่ีบริษัทได้รับการจดัสรรเลขหมายโทรคมนาคมจาก กสทช. บริษัทมีหน้าท่ีต้องแจ้งให้ผู้ รับใบอนญุาตรายอ่ืนทราบถึง
เลขหมายโทรคมนาคมท่ีได้รับการจดัสรรจาก กสทช. เพ่ือให้ผู้ รับใบอนญุาตรายอ่ืนดําเนินการให้เลขหมายโทรคมนาคมสามารถ
ติดตอ่กนัได้ในทกุโครงข่าย  

นอกจากนี ้บริษัทมีหน้าท่ีต้องชําระคา่ธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคมเป็นรายเดือนในอตัรา 2 บาทตอ่เลขหมาย  

2.4.4 การจดัหาซมิการ์ด 

การจัดซือ้ซิมการ์ดมิได้เป็นต้นทุนหลักของบริษัท ในปัจจุบันบริษัทได้จัดซือ้ซิมการ์ดจากผู้ จัดจําหน่ายทัง้สิน้จํานวน 4 ราย ซึ่ง
เพียงพอและเหมาะสมกบัการปฏิบติังานของบริษัท 

2.4.5 การจดัหาบัตรเตมิเงนิ 

การจดัซือ้บตัรเติมเงินมิได้เป็นต้นทนุหลกัของบริษัท ในปัจจบุนับริษัทได้จดัซือ้บตัรเติมเงินจากผู้จดัจําหน่ายทัง้สิน้จํานวน 3 ราย ซึง่
เพียงพอและเหมาะสมกบัการปฏิบติังานของบริษัท 

2.4.6 การจดัหาโทรศัพท์เคล่ือนที่ 

การจดัจําหน่ายโทรศพัท์เคลื่อนท่ีเร่ิมมีสดัส่วนสําคญัของรายได้หลกัของบริษัท ทัง้ยงัเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ ใช้บริการ
และสนบัสนนุบริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีซึง่เป็นบริการหลกัของบริษัท และเพ่ือรองรับความนิยมในสมาร์ทโฟนและแทป็เลท็ท่ียงัเติบโต
ตอ่เน่ือง  

2.4.7 ความสามารถของโครงข่ายในการให้บริการลูกค้า  

บริษัทให้ความสําคัญกับคุณภาพของการให้บริการโดยเฉพาะความสามารถในการรองรับจํานวนลูกค้าของระบบโครงข่าย
โทรศัพท์เคลื่อนท่ี ซึ่งขึน้อยู่กับความสามารถและความชํานาญในการบริหารระบบโครงข่ายให้สามารถให้บริการได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ บริษัทมีหน่วยงานท่ีดําเนินการวางแผน จัดหา และติดตัง้อุปกรณ์โครงข่ายโทรศพัท์เคลื่อนท่ีของบริษัทเพ่ือขยาย
ความสามารถในการรองรับจํานวนผู้ใช้บริการและขยายพืน้ท่ีการให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีให้มากขึน้  

2.5 งานที่ยงัไม่ส่งมอบ 

- ไมมี่ - 
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3 ปัจจยัความเส่ียง 

การบริหารความเส่ียงของบริษัทนัน้มีวตัถปุระสงค์เพ่ือให้บริษัทได้รับผลตอบแทนจากการดําเนินงานท่ีสามารถแข่งขนัได้โดยอยู่ใน
ระดับความเส่ียงท่ีบริษัทยอมรับได้และเป็นไปตามวัฒนธรรมของบริษัทการบริหารความเส่ียงช่วยสนับสนุนให้บริษัทสามารถ
ดําเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีต้องการได้โดยการค้นหาความเสี่ยง จัดการอุปสรรคท่ีอาจเกิดขึน้และบริหารโอกาสในการ
ดําเนินงานเพ่ือหลีกเลี่ยงสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีอาจทําให้บริษัทไม่สามารถบรรลวุตัถปุระสงค์ในการดําเนินงานได้ ปัจจยัความเสี่ยง
ซึง่อาจสง่ผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัตอ่การดําเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย มีดงันี ้

3.1 ความเส่ียงจากสัญญาร่วมการงาน การเปล่ียนแปลงทางกฎหมาย กฎ ระเบียบ และนโยบายของรัฐหรือ
หน่วยงานกาํกับดแูล 

3.1.1 ความเส่ียงจากการที่สัญญาร่วมการงานสิน้สุดลงก่อนครบกาํหนดเวลา  

บริษัทประกอบธุรกิจหลักเก่ียวกับการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีในประเทศไทยภายใต้สัญญาร่วมการงานกับ บริษัท กสท 
โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) (“กสท”) โดยสัญญาร่วมการงานดังกล่าวมีระยะเวลาทัง้สิน้ 27 ปี ซึ่งจะครบกําหนดในวันท่ี15 
กันยายน 2561 นอกจากนี ้บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยท่ีบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 (“ดีแทค ไตรเน็ต”) ได้รับ
ใบอนญุาตให้ใช้คลื่นความถ่ีสําหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนท่ีสากล (International Mobile Telecommunications - IMT) ย่าน 
2.1 กิกะเฮิรตซ์ และใบอนญุาตให้ประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสามจาก กสทช. เม่ือวนัท่ี  7 ธันวาคม 2555 ซึ่งทําให้ ดีแทค 
ไตรเน็ต สามารถให้บริการโทรคมนาคมได้อย่างตอ่เน่ืองภายหลงัจากสญัญาร่วมการงานสิน้สดุลงในปี 2561 

อย่างไรก็ดี ปัจจบุนับริษัทมีข้อพิพาทจํานวนมากกบั กสท ซึง่บริษัทไม่อาจคาดการณ์ได้ว่า กสท จะบอกเลิกสญัญาก่อนสญัญาร่วม
การงานสิน้สุดลงหรือไม่ ดงันัน้ หาก กสท บอกเลิกสญัญาก่อนสญัญาร่วมการงานสิน้สุดลงตามเหตุเลิกสญัญาท่ีกําหนดไว้ใน
สญัญาร่วมการงาน และบริษัทไม่ได้รับความคุ้มครองจากการดําเนินการดงักล่าวของ กสท เหตดุงักล่าวอาจส่งผลกระทบอย่างมี
นยัสําคญัตอ่การดําเนินธรุกิจ และโอกาสทางธรุกิจของบริษัท 

3.1.2 ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงทางกฎหมาย กฎ ระเบียบ และนโยบายของรัฐหรือหน่วยงานกาํกับดแูล 

(ก) ความไม่ชัดเจนในการกาํกับดแูลและการบังคับใช้กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกจิการโทรคมนาคม 

การประกอบกิจการโทรคมนาคมอยู่ภายใต้กฎหมายหลกัสองฉบบัได้แก่ พ.ร.บ.องค์กรจดัสรรคลื่นความถ่ี และ พ.ร.บ.การประกอบ
กิจการโทรคมนาคม กสทช. มีอํานาจออกหลักเกณฑ์ต่าง ๆ เพ่ือกํากับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคม เช่น การกําหนด
โครงสร้างและอตัราคา่บริการ การกําหนดหลกัเกณฑ์และมาตรการตา่ง ๆ เพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้บริโภค เป็นต้น ซึง่หลกัเกณฑ์
ต่าง ๆ ดงักล่าวอาจทําให้ความสามารถในการทํากําไรของบริษัทและบริษัทย่อยลดลง และ/หรือ ต้นทนุในการให้บริการของบริษัท
และบริษัทย่อยสูงขึน้ แล้วแต่กรณี ในทางตรงกันข้าม แม้ว่า กสทช. จะได้ประกาศใช้กฎเกณฑ์ต่าง ๆ เพ่ือให้มีการใช้โครงสร้าง
พืน้ฐานโทรคมนาคมร่วมกันหรือใช้และเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมระหว่างผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม แต่การบังคับใช้
กฎเกณฑ์ดังกล่าวอาจยังไม่มีความชัดเจนในทางปฏิบัติ เกิดความล่าช้า หรืออาจเกิดการปฏิเสธไม่ให้ใช้โครงสร้างพืน้ฐาน
โทรคมนาคมหรือโครงข่ายโทรคมนาคมร่วมกนั หรืออาจมีข้อโต้แย้งจากบคุคลท่ีเก่ียวข้อง ซึง่หากกรณีดงักล่าวเกิดขึน้อาจส่งผลถึง
ความสามารถของ ดีแทค ไตรเน็ต ในการขยายโครงข่ายบนคลื่นความถ่ีย่าน 2.1 กิกะเฮิรตซ์ 

(ข) ผลทางกฎหมายของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาร่วมการงาน และกระบวนการออกใบอนุญาตให้ใช้คล่ืน
ความถี่ย่าน 2.1 GHz ยงัไม่มีความชัดเจน 

สญัญาแก้ไขเพ่ิมเติมสญัญาร่วมการงาน 

พระราชบญัญติัวา่ด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 (“พ.ร.บ. การให้เอกชนเข้าร่วมงาน”) 
กําหนดให้หน่วยงานราชการที่ประสงค์จะให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดําเนินการในโครงการของรัฐท่ีมีวงเงินลงทนุตัง้แต่ 1,000 ล้าน
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บาทขึน้ไป ปฏิบติัตามขัน้ตอนต่าง ๆ ตามท่ี พ.ร.บ. การให้เอกชนเข้าร่วมงาน กําหนด ซึ่งรวมถึงกระบวนการแก้ไขสญัญาระหว่าง
หน่วยงานราชการและเอกชนซึง่เข้าร่วมงานหรือดําเนินการในโครงการของรัฐ  

ภายหลงัจากท่ี พ.ร.บ. การให้เอกชนเข้าร่วมงาน มีผลใช้บงัคบัแล้ว บริษัทได้เข้าทําสญัญาแก้ไขเพ่ิมเติมสญัญาร่วมการงานกบั กสท 
จํานวน 3 ครัง้ โดยมีการแก้ไขระยะเวลาการดําเนินการตามสญัญาและอตัราผลประโยชน์ตอบแทนท่ีบริษัทจะพึงชําระให้แก่ กสท 
ด้วย  

ต่อมาคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ให้ความเห็น (เร่ืองเสร็จท่ี 292/2550) ว่าการแก้ไขสญัญาร่วมการงานทัง้ 3 ครัง้ไม่ได้มีการเสนอ
เร่ืองให้คณะกรรมการประสานงานตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวพิจารณา และมิได้มีการนําเสนอให้
คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ จึงถือว่าเป็นการทําผิดขัน้ตอนท่ี พ.ร.บ. การให้เอกชนเข้าร่วมงาน กําหนดไว้ อย่างไรก็ดี 
คณะกรรมการกฤษฎีกามีความเห็นวา่สญัญาแก้ไขสญัญาร่วมการงานทัง้ 3 ฉบบัยงัคงมีผลใช้บงัคบัอยู่ แต่คณะรัฐมนตรีมีสิทธิเพิก
ถอนสญัญาแก้ไขสญัญาร่วมการงานทัง้ 3 ฉบบัได้ โดยคํานงึถึงผลประโยชน์ของรัฐและประโยชน์สาธารณะ 

อนึ่ง ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาดังกล่าวข้างต้น เป็นเพียงความเห็นทางกฎหมายท่ีไม่มีผลผูกพันบริษัท ต่อมา
คณะกรรมการประสานงานตามมาตรา 22 แห่งพระราชบญัญัติฉบบัดงักล่าว ได้ให้ความเห็นเบือ้งต้นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีความเห็นไม่รับรองการแก้ไขสญัญาร่วมการงานครัง้ท่ี 3 ซึง่ต่อมาเม่ือวนัท่ี 28 มิถนุายน
2554 คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ส่งเร่ืองให้ กสทช. ใช้เป็นข้อมลูประกอบการพิจารณาหลกัเกณฑ์และมาตรการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง
ปัจจบุนั พ.ร.บ.การให้เอกชนเข้าร่วมงาน ฉบบัดงักล่าวได้ถกูยกเลิกไปแล้วโดย พระราชบญัญัติการให้เอกชนร่วมลงทนุในกิจการ
ของรัฐ พ.ศ. 2556 ("พ.ร.บ.การให้เอกชนร่วมลงทุน") ซึ่งมีผลบงัคบัใช้เม่ือวนัท่ี 4 เมษายน 2556 โดย พ.ร.บ.การให้เอกชนร่วม
ลงทุน กําหนดว่าหากปรากฏต่อสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจว่า มีโครงการใดมิได้ดําเนินการให้ถูกต้องตาม
พระราชบญัญติันี ้ให้สํานกังานแจ้งหน่วยงานเจ้าของโครงการเพ่ือชีแ้จงข้อเท็จจริงและแนวทางการดําเนินการท่ีเหมาะสมเพ่ือเสนอ
ต่อคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทนุในกิจการของรัฐ และหากคณะกรรมการดงักล่าวเห็นสมควรยกเลิกหรือแก้ไข
สญัญาร่วมลงทนุ ให้เสนอขอความเหน็ชอบตอ่คณะรัฐมนตรี  

เน่ืองจาก พ.ร.บ.การให้เอกชนร่วมลงทนุ เพ่ิงมีผลใช้บงัคบั บริษัทจึงไม่อาจทราบถึงความชดัเจนของแนวทางการตีความและการ
บงัคบัใช้กฎหมายดงักล่าว ในกรณีท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติให้เพิกถอนสญัญาแก้ไขสญัญาร่วมการงาน หรือมีมติให้บริษัทต้องชําระ
ผลประโยชน์ตอบแทนเพ่ิมเติม แม้ว่าบริษัทจะได้ดําเนินการโต้แย้งมติคณะรัฐมนตรีตามกระบวนการทางกฎหมายก็ตาม เหตุ
ดงักลา่วอาจสง่ผลกระทบในทางลบอย่างมีนยัสําคญัตอ่ธรุกิจ ฐานะทางการเงิน และผลการดําเนินงานของบริษัทได้ 

 

กระบวนการออกใบอนญุาตใหใ้ชค้ลืน่ความถีย่่าน 2.1 กิกะเฮิร์ตซ์ 

การออกใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีย่าน 2.1 กิกะเฮิร์ตซ์ ของ กสทช. ท่ีผ่านมาเป็นการออกใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีแก่
ภาคเอกชน เพ่ือการประกอบกิจการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีเป็นครัง้แรกภายหลงัจาก พรบ. องค์กรจดัสรรคลื่นความถ่ี มีผลใช้บงัคบั ดงันัน้ 
ท่ีผ่านมาจึงมีบุคคลหลายฝ่ายออกมาโต้แย้งขัน้ตอนและกระบวนการออกใบอนุญาตดังกล่าวของ กสทช. โดยเฉพาะอย่างย่ิง 
ผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้โต้แย้งกระบวนการออกใบอนญุาตของ กสทช. โดยได้ย่ืนฟ้องสํานกังาน กสทช. ต่อศาลปกครองกลาง และ
ขอให้ศาลปกครองกลางออกคําสัง่คุ้มครองชัว่คราวขอให้มีการระงบักระบวนการออกใบอนญุาตของ กสทช. ไว้ก่อน ซึง่ศาลปกครอง
กลางได้มีคําสัง่เม่ือวนัท่ี 3 ธันวาคม 2555 ไม่รับคําฟ้องของผู้ตรวจการแผ่นดิน อย่างไรก็ดี ผู้ตรวจการแผ่นดินได้อทุธรณ์คําสัง่ของ
ศาลปกครองกลางท่ีมีคําสั่งไม่รับคําฟ้องของผู้ ตรวจการแผ่นดินดังกล่าว ซึ่งมีผลทําให้คดียังไม่ยุติ โดยคําอุทธรณ์ยังอยู่ใน
กระบวนการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด ซึ่งมีผลทําให้การดําเนินการของบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต ตามใบอนุญาตให้ใช้คลื่น
ความถ่ีย่าน 2.1 กิกะเฮิร์ตซ์ ของ กสทช. นัน้ยงัมีความไม่แน่นอน และหากคําวินิจฉยัของศาลปกครองสงูสดุออกมาตรงข้ามกบัศาล
ปกครองกลาง เหตดุงักลา่วอาจสง่ผลกระทบตอ่การดําเนินธรุกิจของบริษัท 
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 (ค) ความไม่แน่นอนในเร่ืองข้อพพิาทเกี่ยวกับการชาํระค่าเช่ือมโยงโครงข่ายโทรคมนาคม 

บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) (“ทีโอที”) เป็นคู่สญัญากับบริษัทตามข้อตกลงเช่ือมโยงโครงข่ายซึ่งทําขึน้ในปี 2537 และ 2544 ซึ่ง
กําหนดให้บริษัทต้องชําระคา่เช่ือมโยงโครงข่าย (Access Charge) ในอตัราคงท่ีตอ่เลขหมายสําหรับลกูค้าระบบรายเดือนและอตัรา
ร้อยละของราคาหน้าบตัรสําหรับลกูค้าระบบเติมเงิน  

อย่างไรก็ดี ภายหลงัจากการประกาศใช้ พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม การเช่ือมต่อโครงข่ายระหว่างผู้ประกอบการต้อง
ดําเนินการให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.การประกอบกิจการโทรคมนาคม และประกาศ กทช. ว่าด้วยการใช้และเช่ือมต่อโครงข่าย
โทรคมนาคม ซึง่กําหนดให้มีการกําหนดอตัราคา่ตอบแทนหรือคา่บริการที่เป็นธรรมสะท้อนต้นทนุและไมเ่ลือกปฏิบติั  

ดังนัน้ ในวันท่ี 17 พฤศจิกายน  2549 บริษัทจึงได้แจ้งให้ ทีโอที และ กสท ทราบว่า บริษัทจะชําระค่าเช่ือมโยงโครงข่ายตาม
หลักเกณฑ์และในอัตราท่ีกฎหมายกําหนดแทนการชําระในอัตราที่กําหนดในข้อตกลงเช่ือมโยงโครงข่าย โดยบริษัทเห็นว่าค่า
เช่ือมโยงโครงข่าย (Access Charge) ตามข้อตกลงเช่ือมโยงโครงข่าย ไม่สอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์ตาม พ.ร.บ.การประกอบกิจการ
โทรคมนาคมและประกาศ กทช. วา่ด้วยการใช้และเช่ือมตอ่โครงข่ายโทรคมนาคม  

ทีโอที โต้แย้งว่าบริษัทมีหน้าท่ีต้องชําระค่าตอบแทนการเช่ือมโยงโครงข่าย (Access Charge) ในอตัราเดิมท่ีกําหนดไว้ในข้อตกลง
เช่ือมโยงโครงข่าย โดยเม่ือวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2554 ทีโอทีได้ย่ืนฟ้องบริษัทต่อศาลปกครองเรียกร้องให้ กสท และ บริษัท ร่วมกนัรับ
ผิดชําระค่าเช่ือมโยงโครงข่าย (Access Charge) เป็นเงินจํานวนทัง้สิน้ประมาณ 113,319 ล้านบาทพร้อมภาษีมูลค่าเพ่ิมและ
ดอกเบีย้ และให้ กสท และ บริษัท ปฏิบติัตามข้อตกลงเช่ือมโยงโครงข่ายตอ่ไป  ตอ่มาบริษัทได้รับแจ้งเม่ือวนัท่ี 10 ตลุาคม 2557 วา่ 
ทีโอที ได้แก้ไขเพ่ิมเติมคําฟ้องเม่ือวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2557 โดยแก้ไขเพ่ิมเติมจํานวนค่าเสียหายพร้อมภาษีมลูค่าเพ่ิมและดอกเบีย้ 
จากเดิมจํานวนทัง้สิน้ประมาณ 113,319 ล้านบาท เป็นจํานวน 245,638 ล้านบาท (คํานวณถึงวันท่ี 10 กรกฎาคม 2557) ส่วน
ประเดน็อ่ืน ๆ ในคดี ไมไ่ด้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมแตอ่ย่างใด ขณะนีค้ดีอยู่ระหวา่งการพิจารณาของศาลปกครองกลาง  

จากความเห็นของท่ีปรึกษากฎหมายของบริษัท บริษัทมีความเช่ือว่าบริษัทไม่มีภาระท่ีจะต้องชําระค่าเช่ือมโยงโครงข่าย (Access 
Charge) ตามท่ีทีโอทีเรียกร้อง เน่ืองจากข้อตกลงเช่ือมโยงโครงข่ายดงักล่าวไม่เป็นไปตาม พ.ร.บ.การประกอบกิจการโทรคมนาคม
และประกาศ กทช. ว่าด้วยการใช้และเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม และบริษัทได้แจ้งยกเลิกข้อตกลงเช่ือมโยงโครงข่ายแล้ว 
อย่างไรก็ดี หากศาลมีคําสั่งหรือคําพิพากษาถึงท่ีสุดให้บริษัทต้องชําระค่าเช่ือมโยงโครงข่าย (Access Charge) ตามท่ีทีโอที
เรียกร้อง เหตดุงักลา่วอาจสง่ผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัตอ่ฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานของบริษัท 

(ง) ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการบันทึกบัญชีซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการบันทึกบัญชี
เร่ืองวธีิการคดิคาํนวณค่าเช่ือมโยงโครงข่าย (Access Charge) ของบริษัท 

ภายหลงัจากท่ีบริษัทได้แจ้งยกเลิกข้อตกลงเช่ือมโยงโครงข่ายกบัทีโอที เม่ือวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2550 แล้ว บริษัทได้เปลี่ยนวิธีการ
บันทึกบัญชีท่ีเก่ียวเน่ืองกับค่าเช่ือมโยงโครงข่าย (Access Charge) โดยบริษัทได้หยุดบันทึกค่าเช่ือมโยงโครงข่าย (Access 
Charge) ในงบการเงินของบริษัท เน่ืองจากบริษัทเห็นว่าภาระท่ีจะต้องชําระค่าเช่ือมโยงโครงข่าย (Access Charge) ตามข้อตกลง
เช่ือมโยงโครงข่ายได้สิน้สุดลงแล้ว และบริษัทได้บันทึกบัญชีรายรับและค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ในอัตราค่าเช่ือมต่อโครงข่าย 
(Interconnection Charge) ตามข้อเสนอการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม (RIO) ของบริษัทและของทีโอทีตามท่ีได้รับความ
เหน็ชอบจาก กทช.  

อย่างไรก็ดี ปัจจบุนัยงัไม่มีแนวปฏิบติัเก่ียวกบัวิธีการบนัทึกบญัชีรายรับและค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ในลกัษณะดงักล่าว และยงัไม่มีคํา
พิพากษาของศาลเป็นท่ีสดุในเร่ืองค่าเช่ือมโยงโครงข่าย (Access Charge) ซึง่ต่อมาหากมีแนวปฏิบติัทางบญัชีในเร่ืองนีห้รือศาลมี
คําพิพากษาเป็นท่ีสดุในเร่ืองคา่เช่ือมโยงโครงข่าย (Access Charge) บริษัทอาจต้องเปลี่ยนแปลงวิธีการบนัทกึบญัชีในเร่ืองดงักลา่ว
ซึ่งการเปล่ียนแปลงวิธีการบันทึกบญัชีอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคญัต่อกําไรและฐานะการเงินของบริษัท (โปรดพิจารณา
ประกอบกบัความเส่ียงในหวัข้อ "(ค) ความไมแ่น่นอนในเร่ืองข้อพิพาทเก่ียวกบัการชําระคา่เช่ือมโยงโครงข่ายโทรคมนาคม" ข้างต้น) 
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(จ) ความเส่ียงจากความไม่ชัดเจนของการใช้บังคับกฎหมายที่เกี่ยวกับการถอืหุ้นของนักลงทุนต่างด้าว 

กฎหมายหลกั ๆ ซึง่กําหนดข้อจํากดัเก่ียวกบัสดัสว่นการถือหุ้นของคนตา่งด้าวไว้ ได้แก่ 

- ประมวลกฎหมายท่ีดิน มีบทบญัญัติห้ามมิให้คนต่างด้าว (ตามคํานิยามท่ีกําหนดไว้ในประมวลกฎหมายท่ีดิน) ถือครอง
ท่ีดินเว้นแต่จะได้รับอนญุาตตามกฎหมาย สําหรับคนต่างด้าวท่ีถือครองที่ดินโดยไม่ได้รับอนญุาตจะต้องจําหน่ายท่ีดิน
ดงักลา่วภายในระยะเวลาท่ีกําหนดซึง่ไมน้่อยกวา่ 180 วนัและไมเ่กิน 1 ปี 

- พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว มีบทบญัญัติห้ามมิให้ "คนต่างด้าว" (ตามคํานิยามท่ีกําหนดไว้ใน พ.ร.บ.การ
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว) ประกอบธุรกิจบางประเภท ซึ่งรวมถึงการให้บริการสื่อสารโทรคมนาคม เว้นแต่จะได้รับ
อนญุาตจากอธิบดีกรมพฒันาธรุกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

- พ.ร.บ.การประกอบกิจการโทรคมนาคม มีบทบญัญัติห้ามมิให้ "คนต่างด้าว" (ตามคํานิยามท่ีกําหนดไว้ใน พ.ร.บ.การ
ประกอบธรุกิจของคนตา่งด้าว) ประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสองและแบบท่ีสาม 

- นอกจากนี ้สญัญาร่วมการงานยงัได้กําหนดให้บริษัทดํารงคณุสมบติัตาม พ.ร.บ. การประกอบธรุกิจของคนตา่งด้าวด้วย 

การฝ่าฝืนสดัส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวอาจส่งผลให้มีการยกเลิกใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมหรือบอกเลิกสญัญา
ร่วมการงาน และสง่ผลให้บริษัท และ/หรือ บริษัทย่อยไมส่ามารถประกอบกิจการโทรคมนาคมตอ่ไปได้ 

บริษัทเช่ือว่า บริษัทมิได้เป็น "คนต่างด้าว" ตามคํานิยามท่ีกําหนดไว้ใน พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ประมวลกฎหมาย
ท่ีดิน และพ.ร.บ.การประกอบกิจการโทรคมนาคม รวมทัง้ได้ดําเนินการตามแนวปฏิบติัต่าง ๆ ของประเทศไทยอย่างครบถ้วนและ
ถกูต้อง  

บริษัทเห็นว่ารัฐบาลไม่มีนโยบายท่ีชดัเจนในเร่ืองการตีความและการใช้บงัคบัพ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวในเร่ืองท่ี
เก่ียวกบัการถือหุ้นของนกัลงทนุต่างชาติ ทําให้บริษัทต้องเผชิญกบัความเส่ียงดงักล่าวในการประกอบกิจการของบริษัท เน่ืองจาก 
พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว แม้ว่าจะมีการใช้บงัคบัมากว่า 10 ปี แต่ยงัไม่มีแนวคําพิพากษาของศาลฎีกาหรือแนว
ปฏิบติัท่ีชดัเจนของกระทรวงพาณิชย์ในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการถือหุ้นแทน (Nominee) ตามมาตรา 36 แหง่พ.ร.บ.การประกอบธรุกิจของ
คนต่างด้าว เพ่ือให้บริษัทสามารถนํามาใช้ในการประเมินหรือคาดการณ์ผลกระทบจากการใช้บงัคบัหรือการตีความบทบญัญัติ
ดงักลา่วท่ีอาจมีตอ่บริษัทและบริษัทย่อยได้  

จากปัญหาความไม่ชดัเจนในเร่ืองการตีความและการใช้บงัคบั พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวดงักลา่ว ทําให้เม่ือวนัท่ี 14 
มิถุนายน 2554 ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมรายหนึ่งย่ืนข้อกล่าวหากับสํานกังานตํารวจแห่งชาติให้ดําเนินคดีอาญากับบริษัท 
(รวมทัง้กรรมการ ผู้ ถือหุ้นบางรายของบริษัท และกรรมการของผู้ ถือหุ้นดงักล่าว) โดยกลา่วหาวา่บริษัทประกอบกิจการโทรคมนาคม
ฝ่าฝืน พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว และวนัท่ี 22 กนัยายน 2554 ผู้ ถือหุ้นรายย่อยรายหนึ่งของบริษัท (ซึง่ถือหุ้นจํานวน 
100 หุ้น) ได้ย่ืนฟ้องหน่วยงานของรัฐซึง่รวมถึง กสทช. ต่อศาลปกครองกลาง โดยกล่าวหาว่าบริษัทเป็น "คนต่างด้าว" ตาม พ.ร.บ. 
การประกอบธรุกิจของคนตา่งด้าว ซึง่ทัง้สองกรณีดงักลา่วยงัอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของสาํนกังานตํารวจแหง่ชาติและศาลปกครอง 

บริษัทยงัคงเช่ือว่าบริษัทมิได้เป็น "คนต่างด้าว" และได้ปฏิบติัตาม พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวอย่างถกูต้องครบถ้วน 
อย่างไรก็ดี หากท้ายท่ีสดุ บริษัทถกูตดัสิน (โดยคําพิพากษาของศาลฎีกาซึ่งถึงท่ีสดุแล้ว) ว่าไม่มีสถานะเป็นบริษัทไทยตาม พ.ร.บ.
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว และ พ.ร.บ.การประกอบกิจการโทรคมนาคม และเหตดุงักล่าวไม่ได้รับการแก้ไข อาจถือเป็นเหตุ
ให้ กสท บอกเลิกสญัญาร่วมการงาน หรือสิทธิของบริษัทในการประกอบกิจการโทรคมนาคมภายใต้สญัญาร่วมการงานถกูเพิกถอน 
หรือ กสทช. อาจยกเลิกใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สามของ ดีแทค ไตรเน็ต ได้ ซึง่จะมีผลทําให้บริษัทและ ดีแทค 
ไตรเน็ต ไมส่ามารถประกอบกิจการโทรคมนาคมตอ่ไปได้ 
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(ฉ) ความเส่ียงจากความไม่ชัดเจนของการใช้บังคับกฎหมายที่เกี่ยวกับการครอบงาํกจิการโดยคนต่างด้าว 

กสทช. ได้ออกประกาศ กสทช. เร่ือง การกําหนดข้อห้ามการกระทําท่ีมีลกัษณะเป็นการครอบงํากิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555    
("ประกาศครอบงํากิจการ") ซึ่งมีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัท่ี 24 กรกฎาคม 2555 ประกาศครอบงํากิจการได้กําหนดว่า "การครอบงํา
กิจการ" หมายถึง การที่คนต่างด้าวมีอํานาจควบคมุหรือมีอิทธิพลในการกําหนดนโยบายการบริหารจดัการกิจการโทรคมนาคมของ
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
สอดคล้องกบัความเห็นของบริษัทดงักล่าว และสําหรับ ดีแทค ไตรเน็ต นัน้ ดีแทค ไตรเน็ต ได้จดัทําหนงัสือรับรองย่ืนต่อ กสทช. ไป
แล้วในคราวย่ืนคําขอรับใบอนญุาตให้ใช้คลื่นความถ่ีย่าน 2.1 กิกะเฮิรตซ์และใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสามเม่ือ
ปี 2555 วา่ ดีแทค ไตรเน็ต จะปฏิบติัตามประกาศครอบงํากิจการของ กสทช.  

อนึ่ง กสทช. อาจไม่เห็นพ้องด้วยกบัแนวทางการตีความของบริษัทตามท่ีระบขุ้างต้น และสําหรับกรณีของ ดีแทค ไตรเน็ต นัน้ยงัมี
ความเส่ียงจากความไม่ชัดเจนของการใช้บงัคบักฎหมายท่ีเก่ียวกับการครอบงํากิจการโดยคนต่างด้าว อย่างไรก็ดี ตามแนวทาง
คําอธิบายที่ กสทช. ชีแ้จงต่อประชาชนในการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเก่ียวกบัความมุ่งหมายและวตัถปุระสงค์ของประกาศ
ครอบงํากิจการและโดยเฉพาะอย่างย่ิงคํานิยาม "การครอบงํากิจการ" ในปี 2555 นัน้ บริษัทเช่ือว่าบริษัทและ ดีแทค ไตรเน็ต ไม่เข้า
ข่ายเป็นบริษัทท่ีถกูครอบงํากิจการโดยคนต่างด้าวตามแนวทางคํานิยาม "การครอบงํากิจการ" ของกสทช. อย่างไรก็ดี ความเส่ียง
จากความไม่ชดัเจนของการใช้บงัคบักฎหมายท่ีเก่ียวกบัการครอบงํากิจการโดยคนต่างด้าวอาจส่งผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัต่อ
การดําเนินธรุกิจและโอกาสทางธรุกิจของบริษัทและ ดีแทค ไตรเน็ต 

(ช) การกาํหนดอัตราค่าบริการขัน้สูงโดย กสทช. 

เม่ือวันท่ี 28 มีนาคม 2555 กสทช. ได้ออกประกาศเร่ืองอัตราขัน้สูงของค่าบริการโทรคมนาคมสําหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ี
ประเภทเสียงภายในประเทศ พ.ศ. 2555 โดยได้กําหนดให้ผู้ มีอํานาจเหนือตลาดอย่างมีนัยสําคัญในตลาดค้าปลีกบริการ
โทรศพัท์เคลื่อนท่ีภายในประเทศ (กล่าวคือ เฉพาะเอไอเอส และบริษัท) มีสิทธิเรียกเก็บค่าบริการได้ไม่เกิน 99 สตางค์ต่อนาที อนึ่ง 
บริษัทไม่เห็นชอบด้วยกบัการท่ี กสทช. ออกประกาศใช้บงัคบักบัผู้ ให้บริการเพียงบางรายจึงได้ย่ืนฟ้องเร่ืองดงักล่าวต่อศาล ขณะนี ้
คดีอยู่ระหวา่งการพิจารณาของศาล  

อนึ่ง เม่ือเดือนกนัยายน 2557 กสทช. ได้ออกประกาศเก่ียวกบัความหมายของผู้ มีอํานาจเหนือตลาดอย่างมีนยัสําคญั ซึง่ยงัไม่ได้มี
การระบไุว้ชดัเจนว่าผู้ประกอบการรายใดจะถือเป็นผู้ มีอํานาจเหนือตลาดอย่างมีนยัสําคญั และมีความเป็นไปได้ว่าอาจไม่มีการระบุ
ว่าผู้ประกอบการรายใดเป็นผู้ มีอํานาจเหนือตลาดอย่างมีนยัสําคญั หาก กสทช. พิจารณาว่าธุรกิจโทรคมนาคมมีการแข่งขันกัน
อย่างเสรีตามสมควรแล้ว  

นอกจากนี ้กสทช. ได้กําหนดให้ผู้ รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมโดยใช้คลื่นความถ่ี ย่าน 2.1 กิกะเฮิรตซ์ ซึ่งรวมถึง 
ดีแทค ไตรเน็ต ต้องลดอตัราค่าบริการลงโดยเฉล่ียไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของอตัราค่าบริการเฉลี่ยของบริการประเภทเสียง (Voice) 
และบริการที่ไมใ่ช่ประเภทเสียง (Non-voice) ท่ีมีการให้บริการอยู่ในตลาด ณ วนัท่ีได้รับใบอนญุาต ซึง่บริษัทเหน็วา่เง่ือนไขเร่ืองการ
ลดอตัราค่าบริการดงักล่าวยงัมีความไม่ชดัเจน ซึง่ดีแทค ไตรเน็ต และผู้ รับใบอนญุาตรายอ่ืนจะต้องร่วมหารือกบั กสทช. เพ่ือทราบ
ความชดัเจนตอ่ไป 

(ซ) ความเส่ียงจากการลดอัตราค่าตอบแทนการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม 

เม่ือวนัท่ี 12 มีนาคม 2556 กสทช. ได้มีคําสัง่ท่ี 34/2556 กําหนดให้ผู้ ได้รับใบอนญุาตให้ใช้คลื่นความถ่ี ย่าน 2.1 กิกะเฮิรตซ์ทกุราย
ซึง่รวมถึง ดีแทค ไตรเน็ต ใช้อตัราคา่ตอบแทนการเช่ือมตอ่โครงข่ายโทรคมนาคมเป็นการชัว่คราวในอตัรานาทีละ 0.45 บาท  



บริษัท โทเทิ่ล แอค็เซส็ คอมมนิูเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 
 

สว่นท่ี 1 ปัจจยัความเสี่ยง หน้า 45 

เม่ือวันท่ี 18 มิถุนายน 2556 กสทช. ได้แจ้งขอความร่วมมือมายังบริษัทให้ดําเนินการตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคม ครัง้ท่ี 22/2556  เม่ือวนัท่ี 10 มิถุนายน 2556 โดยใช้อัตราค่าเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมหรือแก้ไขสัญญาการ
เช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมในส่วนของอตัราค่าตอบแทนการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ให้เป็นอัตราเดียวกัน ทัง้บริการ
โทรศพัท์เคลื่อนท่ี และบริการโทรศพัท์ประจําท่ี ในอัตรานาทีละ 0.45 บาท (Call Termination และ Call Origination) และ 0.06 
บาท (Call Transit) 

นอกจากนี ้กสทช. มีนโยบายท่ีจะทบทวนอตัราค่าเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมสําหรับผู้ประกอบการรายต่าง ๆ รวมถึงบริษัท 
ดังนัน้ จึงมีความเป็นไปได้ว่าอัตราค่าเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมของบริษัทอาจมีแนวโน้มลดลงซึ่งการลดลงของอัตราค่า
เช่ือมตอ่โครงข่ายโทรคมนาคมอาจสง่ผลกระทบตอ่รายได้จากการประกอบธรุกิจของบริษัทและบริษัทย่อยได้ 

(ฌ) ความเส่ียงอันเน่ืองมาจากข้อพพิาทเน่ืองจากการจดัเกบ็ภาษีสรรพสามติและส่วนแบ่งรายได้ 

นโยบายของรัฐบาลยังไม่มีความแน่นอนเก่ียวกับการเรียกเก็บภาษีสรรพสามิตสําหรับบริการโทรคมนาคม นอกจากนี ้ในเร่ืองท่ี
เก่ียวกบัภาษีสรรพสามิต เม่ือวนัท่ี 11 มกราคม 2551 กสท ได้ย่ืนคําเสนอข้อพิพาทต่อสถาบนัอนญุาโตตลุาการเรียกร้องให้บริษัท
ชําระค่าผลประโยชน์ตอบแทนในปีสมัปทานท่ี 12 ถึง 16 เพ่ิมเติมพร้อมเบีย้ปรับและภาษีมลูค่าเพ่ิมรวมเป็นเงินทัง้สิน้ประมาณ 
23,164 ล้านบาท เน่ืองจากในช่วงปีสมัปทานดงักล่าวบริษัทได้นําค่าภาษีสรรพสามิตท่ีได้ชําระให้แก่กรมสรรพสามิตไปแล้วมาหกั
ออกจากผลประโยชน์ตอบแทนท่ีจะต้องนําส่งให้แก่ กสท ตามมติของคณะรัฐมนตรีและตามหนังสือของ กสท และเม่ือวนัท่ี 28 
พฤษภาคม 2555 คณะอนญุาโตตลุาการได้มีคําชีข้าดให้ยกคําเสนอข้อพิพาทของ กสท ดงักล่าว โดยให้เหตผุลว่าบริษัทได้ชําระหนี ้
ผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ กสท เสร็จสิน้แล้ว และหนีท้ัง้หมดดงักล่าวได้ระงบัไปแล้ว อย่างไรก็ดี กสท โต้แย้งคําวินิจฉยัของคณะ
อนญุาโตตลุาการดงักลา่วตอ่ศาลปกครอง ขณะนี ้คดีอยู่ในการพิจารณาของศาลปกครอง  

(ญ) ความเส่ียงจากการไม่สามารถเข้าถงึโครงข่ายโทรคมนาคมเพื่อการให้บริการในย่าน 2.1 กกิะเฮริตซ์ 

กสทช. ได้ออกประกาศ กสทช. เร่ืองการใช้โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมร่วมกันสําหรับโครงข่ายโทรศพัท์เคลื่อนท่ี พ.ศ. 2556 
(“ประกาศการใช้โครงสร้างพืน้ฐานร่วมกัน”) มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2556 ซึ่งสาระสําคญัของประกาศดงักล่าว
กําหนดให้มีการใช้โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมร่วมกนั ซึง่ประกอบด้วยอาคารและอปุกรณ์ท่ีเก่ียวข้องกบัการรับสง่สญัญาณและ
ระบบส่ือสญัญาณของสถานีฐาน  

ภายหลงัจากท่ี กสทช. ได้ออกประกาศการใช้โครงสร้างพืน้ฐานร่วมกนัแล้ว กสท ได้ย่ืนฟ้อง กสทช. ต่อศาลปกครองกลางเพ่ือขอให้
เพิกถอนประกาศดงักล่าวในประเด็นเก่ียวกบัสิทธิในการให้ใช้โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมร่วมกนั และได้ย่ืนคําร้องขอทเุลาการ
บงัคบัใช้ประกาศดงักล่าวจนกว่าศาลจะมีคําพิพากษา อย่างไรก็ดี ศาลปกครองกลางได้ยกคําร้องขอทเุลาการบงัคบัใช้ประกาศ
ดงักลา่ว จนกวา่ศาลจะมีคําพิพากษา อย่างไรก็ดี ศาลปกครองกลางได้ยกคําร้องขอทเุลาการบงัคบัใช้ประกาศดงักลา่วของ กสท ใน
เวลาตอ่มา  

นอกจากนี ้กสท ยงัได้ย่ืนฟ้อง กสทช. ต่อศาลปกครองกลางเพ่ือขอให้เพิกถอนมติของท่ีประชมุ กสทช. ท่ีเห็นชอบข้อเสนอการใช้
โครงข่ายโทรคมนาคมของบริษัทตามประกาศ กทช. ว่าด้วยการใช้และเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ซึ่งสาระสําคญัของประกาศ
ดงักล่าวกําหนดให้ผู้ รับใบอนญุาตท่ีมีโครงข่ายโทรคมนาคมมีหน้าท่ีต้องยินยอมให้ผู้ รับใบอนญุาตรายอ่ืนใช้โครงข่ายโทรคมนาคม
ของตน และได้ย่ืนคําร้องขอทเุลาการบงัคบัตามมติดงักลา่วของ กสทช. ด้วย อย่างไรก็ดี ศาลปกครองกลางได้ยกคําร้องขอทเุลาการ
บงัคบัใช้ประกาศดงักล่าวของ กสท ในเวลาต่อมา ปัจจบุนั คดีดงักล่าวอยู่ในระหว่างกระบวนการพิจารณาของศาลปกครองกลาง
เช่นกนั 

เม่ือวนัท่ี 11 มิถนุายน 2557 ดีแทค ไตรเน็ต ได้รับคําฟ้องท่ี กสท ได้ย่ืนฟ้องต่อศาลปกครองกลางโดยอ้างว่า ดีแทค ไตรเน็ต ได้ทํา
ละเมิดต่อ กสท ด้วยการนําเคร่ืองและอปุกรณ์โทรคมนาคมสําหรับคลื่นความถ่ีย่าน 2.1 กิกะเฮิรตซ์ของ ดีแทค ไตรเน็ต ไปเช่ือมต่อ
กบัเคร่ืองและอปุกรณ์โทรคมนาคมที่มีไว้ใช้สําหรับให้บริการวิทยคุมนาคมระบบเซลลลูา่ตามสญัญาร่วมการงานของบริษัท กสท จงึ
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เรียกร้องให้ ดีแทค ไตรเน็ต รือ้ถอนเคร่ืองและอุปกรณ์โทรคมนาคมดงักล่าวและห้ามมิให้ติดตัง้หรือเช่ือมต่อเคร่ืองและอุปกรณ์
โทรคมนาคมของ ดีแทค ไตรเน็ต กบัเคร่ืองและอปุกรณ์โทรคมนาคมตามสญัญาร่วมการงานของบริษัท รวมทัง้เรียกร้องให้ ดีแทค 
ไตรเน็ต ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ กสท จํานวน 449,663,091.88 บาท พร้อมดอกเบีย้ร้อยละ 7.5 ต่อปี หากไม่ยอมรือ้ถอน ดีแทค ไตร
เน็ต จะต้องชดใช้คา่เสียหายให้แก่ กสท เป็นเงินเดือนละ 44,177,642 บาท นบัถดัจากวนัย่ืนคําฟ้องเป็นต้นไป จนกวา่จะดําเนินการ
รือ้ถอนเสร็จสิน้ นอกจากนี ้กสท ได้ย่ืนคําร้องขอคุ้มครองชัว่คราวก่อนมีคําพิพากษา โดยขอให้ศาลมีคําสัง่ห้ามมิให้ ดีแทค ไตรเน็ต 
นําเคร่ืองและอุปกรณ์โทรคมนาคมสําหรับคลื่นความถ่ี ย่าน 2.1 กิกะเฮิรตซ์ ไปเช่ือมต่อกับเคร่ืองและอุปกรณ์โทรคมนาคมตาม
สญัญาร่วมการงานของบริษัท อย่างไรก็ดี ศาลปกครองกลางมีคําสัง่ยกคําร้องของ กสท ในเวลาต่อมา ปัจจุบนัคดีดงักล่าวอยู่ใน
ระหวา่งกระบวนการพิจารณาของศาลปกครองกลางเช่นกนั 

เม่ือวนัท่ี 1 ตลุาคม 2557 กสท ได้ย่ืนคําเสนอข้อพิพาทต่อสถาบนัอนญุาโตตลุาการ โดยอ้างว่าได้รับความเสียหายจากการที่บริษัท
ปฏิบติัผิดสญัญาร่วมการงานข้อ 2.1 และข้อ 2.3 ด้วยการนําเคร่ืองและอปุกรณ์โทรคมนาคมตามสญัญาร่วมการงานไปให้ ดีแทค 
ไตรเน็ต ร่วมใช้เพ่ือติดตัง้และเช่ือมตอ่เคร่ืองและอปุกรณ์โทรคมนาคมสําหรับให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีย่านความถ่ี 2.1 กิกะเฮิรตซ์ 
นอกจากนี ้กสท ยงัเรียกร้องให้บริษัทชดใช้ค่าเสียหายจํานวน 658,017,180 บาทพร้อมดอกเบีย้ร้อยละ 7.5 ต่อปี หากไม่ยอมรือ้
ถอน บริษัทจะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ กสท เป็นเงินเดือนละ 44,177,642 บาท นบัแต่เดือนท่ีย่ืนคําเสนอข้อพิพาทเป็นต้นไป 
จนกว่าจะดําเนินการรือ้ถอนเสร็จสิน้ นอกจากนี ้กสท ยงัได้ย่ืนคําร้องขอคุ้มครองชัว่คราวก่อนมีคําพิพากษาต่อศาลปกครองกลาง 
ขอให้มีคําสัง่ห้ามมิให้บริษัทนําเคร่ืองและอปุกรณ์โทรคมนาคมตามสญัญาร่วมการงานไปให้ ดีแทค ไตรเน็ต ร่วมใช้เพ่ือติดตัง้และ
เช่ือมต่อเคร่ืองและอปุกรณ์โทรคมนาคมสําหรับให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีย่านความถ่ี 2.1 กิกะเฮิรตซ์ ซึง่ศาลปกครองกลางมีคําสัง่
ให้คุ้มครองชัว่คราวในกรณีดงักลา่ว บริษัทจงึได้ย่ืนอทุธรณ์คําสัง่คุ้มครองชัว่คราวของศาลปกครองกลางตอ่ศาลปกครองสงูสดุ 

 เม่ือวนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2558 ศาลปกครองสงูสดุได้มีคําสัง่กลบัคําสัง่ของศาลปกครองกลาง เน่ืองจากการคุ้มครองชัว่คราวอาจมี
ผลกระทบต่อการให้บริการต่อประชาชน จึงถือว่าไม่มีเหตุผลเพียงพอ ทําให้คําสัง่คุ้มครองชัว่คราวสิน้ผลไป และบริษัทสามารถ
เช่ือมตอ่การใช้โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมกบั ดีแทค ไตรเน็ต และผู้ให้บริการรายอ่ืนได้ในระหวา่งท่ีการระงบัข้อพิพาทตอ่สถาบนั
อนุญาโตตุลาการยังไม่ถึงท่ีสุด และทําให้ ดีแทค ไตรเน็ต สามารถขยายโครงข่ายบนคลื่นความถ่ี ย่าน 2.1 กิกะเฮิรตซ์ ได้อย่าง
รวดเร็วครอบคลมุประชากรได้อย่างทัว่ถึงและด้วยต้นทนุต่ํา ซึ่งจะเป็นการเพ่ิมโอกาสให้ผู้ ใช้บริการ โดยเฉพาะผู้ ท่ีอยู่ห่างไกลใน
ชนบทมีโอกาสเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้มากขึน้ และในราคาที่เหมาะสม นอกจากนี ้ยงัเป็นการลดการลงทนุท่ีซํา้ซ้อน และสนบัสนนุการ
ใช้ทรัพยากรโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมท่ีมีอยู่ในปัจจุบนัให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทัง้อตุสาหกรรม
โทรคมนาคม ผู้ใช้บริการ และประเทศชาติโดยรวม 

อย่างไรก็ดี ปัจจบุนัยงัมีการฟ้องร้องเก่ียวกบัการดําเนินการตามประกาศและมติดงักล่าวข้างต้นของ กสทช. ทัง้นี ้หากศาลปกครอง
มีคําพิพากษาถึงท่ีสุดให้เพิกถอนประกาศและมติดังกล่าวจะทําให้ผู้ประกอบการที่เป็นผู้ รับสัมปทาน รวมถึงบริษัท ไม่อาจนํา
โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมให้ผู้ประกอบการรายอ่ืน รวมถึง ดีแทค ไตรเน็ต ใช้ได้ ซึง่เหตดุงักล่าวอาจส่งผลกระทบต่อรายได้ของ
บริษัท และอาจทําให้การขยายโครงข่ายโทรคมนาคมและการให้บริการโทรคมนาคมบนคลื่นความถ่ีย่าน 2.1 กิกะเฮิรตซ์ของ ดีแทค 
ไตรเน็ต มีต้นทนุท่ีเพ่ิมสงูขึน้ 

3.2 ความเส่ียงที่เกดิจากการแข่งขันในการประกอบธุรกจิ 

3.2.1 กจิการโทรคมนาคมของไทยมีการแข่งขันสูงและมีความอ่อนไหวต่อการแข่งขันด้านราคา 

ธรุกิจให้บริการโทรคมนาคมผ่านโทรศพัท์เคลื่อนท่ีของประเทศไทยนบัเป็นธรุกิจท่ีมีการแข่งขนัสงู และมีความอ่อนไหวตอ่การแข่งขนั
ด้านราคา เน่ืองจากตลาดโทรคมนาคมมีการเติบโตอย่างมากโดยเฉพาะปริมาณการใช้ข้อมลูในปีท่ีผ่านมา โดยมีการแข่งขนัสงูทัง้ใน
ด้านราคา โปรโมชั่น รวมถึงกิจกรรมทางการตลาดอ่ืน ๆ หากการแข่งขันทางด้านราคาเพ่ิมความรุนแรงขึน้ และหากบริษัทและ 



บริษัท โทเทิ่ล แอค็เซส็ คอมมนิูเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 
 

สว่นท่ี 1 ปัจจยัความเสี่ยง หน้า 47 

ดีแทค ไตรเน็ต ไม่สามารถตอบสนองต่อการแข่งขนัดงักล่าวได้ทนัท่วงทีและด้วยต้นทนุท่ีเหมาะสม การแข่งขนัดงักล่าวอาจส่งผล
กระทบตอ่การดําเนินธรุกิจและโอกาสทางธรุกิจของบริษัท 

3.2.2 บริษัทอาจเผชญิกับการแข่งขันเพิ่มมากขึน้จากผู้ประกอบการรายใหม่ 

ปัจจบุนั ผู้ ท่ีประสงค์จะประกอบกิจการโทรคมนาคมมีสิทธิขอรับใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมจาก กสทช. ได้โดยเสรี หาก
มีคณุสมบติัตามท่ีกฎหมายและกฎเกณฑ์ของ กสทช. กําหนด อีกทัง้ กสทช. ยงัได้ประกาศใช้กฎเกณฑ์ท่ีสนบัสนนุให้ผู้ประกอบการ
รายใหมส่ามารถแข่งขนักบัผู้ประกอบการปัจจบุนัได้ เช่น การออกประกาศ กสทช. เร่ืองการใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรศพัท์เคลื่อนท่ี
ภายในประเทศ พ.ศ. 2556 และประกาศ กสทช. เร่ืองการใช้โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมร่วมกัน ซึ่งประกาศทัง้สองฉบับ
กําหนดให้ผู้ประกอบการท่ีมีโครงข่ายโทรคมนาคมท่ีให้บริการอยู่ในขณะนี ้มีหน้าท่ีต้องให้ผู้ประกอบการรายอ่ืนเข้าถึงโครงข่าย
โทรคมนาคมท่ีตนนําออกให้บริการ นอกจากนี ้กสทช. ยงัได้ออกประกาศ กสทช. เร่ืองบริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีแบบโครงข่ายเสมือน 
พ.ศ. 2556 ซึง่มีสาระสําคญัว่า เม่ือได้รับอนญุาตจาก กสทช. แล้ว ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมท่ีมีโครงข่ายโทรคมนาคมสามารถ
ขายส่งบริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีให้แก่ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมนาคมแบบโครงข่ายเสมือนได้ซึ่งจะเป็นการเพ่ิมการแข่งขนัใน
ธรุกิจ 

การปฏิรูปกฎหมายและการเปิดเสรีกิจการสื่อสารโทรคมนาคมจึงอาจทําให้การแข่งขนัในตลาดทวีความรุนแรงมากย่ิงขึน้  บริษัทไม่
สามารถประเมินได้ว่าจะมีผู้ประกอบการรายใหม่จํานวนเท่าใดท่ีจะได้รับใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมจาก กสทช. และ
หาก กสทช. ออกใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมให้แก่ผู้ประกอบการรายใหม่อาจทําให้การแข่งขนัในตลาดทวีความรุนแรง
มากย่ิงขึน้ เน่ืองจากผู้ประกอบการรายใหม่อาจมีต้นทนุในการให้บริการท่ีต่ํากว่าและอาจใช้วิธีการลดราคาอย่างรุนแรงหรืออาจใช้
กลยทุธ์ช่วยอดุหนนุ (Subsidy Approach) เพ่ือเพ่ิมส่วนแบ่งทางการตลาดของตนซึง่อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถของบริษัท
และ ดีแทค ไตรเน็ต ในการแข่งขนัในตลาดและอาจสง่ผลกระทบตอ่การดําเนินธรุกิจและโอกาสทางธรุกิจของบริษัท 

3.3 ความเส่ียงเก่ียวกับการดาํเนินงาน 

3.3.1 ความเส่ียงจากการหยุดชะงักของระบบการให้บริการโครงข่ายและระบบสําคัญอื่น ๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการ
ให้บริการ 

บริษัทและ ดีแทค ไตรเน็ต ตระหนกัถึงความเสี่ยงต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดขึน้จากการหยดุชะงกัของระบบการให้บริการโครงข่าย และระบบ
สําคญัอ่ืน ๆ ซึง่อาจสง่ผลกระทบตอ่การให้บริการ โดยบริษัทและ ดีแทค ไตรเน็ต มีการเตรียมความพร้อมและพฒันาแผนเพ่ือรองรับ
เหตฉุกุเฉินและการหยดุชะงกัของระบบการให้บริการโครงข่ายและระบบสําคญัอ่ืน ๆ อย่างตอ่เน่ือง  

บริษัทและ ดีแทค ไตรเน็ต ได้จดัทําระบบการบริหารจดัการโครงข่าย (Network Management System) ควบคมุและกําหนดขัน้ตอน
การบํารุงรักษาโครงข่ายและอปุกรณ์ เพ่ือให้โครงข่ายและอปุกรณ์ทัง้หมดอยู่ในสภาพท่ีสามารถให้บริการด้านโทรคมนาคมแก่ลกูค้า
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างย่ิง บริการเสียงและบริการข้อมลู รวมถึงได้จดัทําและพฒันาแผนรองรับการหยดุชะงกัของ
ระบบท่ีสําคญัอ่ืน ๆ เช่น ระบบการจดัเก็บข้อมลูระบบการจดัเก็บค่าบริการและการให้บริการลกูค้าเพ่ือให้สามารถดําเนินการและ
ให้บริการลกูค้าได้อย่างต่อเน่ือง นอกจากนี ้บริษัทและ ดีแทค ไตรเน็ต ยงัได้กําหนดแผนสํารองเพ่ือรองรับเหตฉุกุเฉินซึง่ครอบคลมุ
ถึงการลงทนุเพ่ิมเติมในอปุกรณ์สําคญัและระบบป้องกนัภยัตา่ง ๆ เช่น ระบบป้องกนัเพลิงไหม้และระบบควบคมุการใช้งานโครงข่าย
และอปุกรณ์แบบ Real Time โดยบริษัทและ ดีแทค ไตรเน็ต ได้จดัให้มีการฝึกฝนพนกังานอย่างสม่ําเสมอ เพ่ือให้พนกังานตระหนกั
ถึงหน้าท่ีความรับผิดชอบ ขัน้ตอนการปฏิบติัตา่ง ๆ รวมถึงมีการทดสอบแผนรองรับตา่ง ๆ อย่างเข้มงวด 

นอกจากนี ้บริษัทและ ดีแทค ไตรเน็ต ได้ทําสญัญาประกนัภยัเพ่ือคุ้มครองกรณีท่ีเกิดเหตทํุาให้โครงข่ายและอปุกรณ์ของบริษัทได้รับ
ความเสียหาย เพ่ือลดผลกระทบของปัจจยัความเส่ียงดงักลา่วท่ีจะมีตอ่บริษัทและ ดีแทค ไตรเน็ต 
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3.3.2 การต้องพึ่งพาบุคคลภายนอกในการบาํรุงรักษาอุปกรณ์โทรคมนาคม 

บริษัทต้องให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีผ่านอปุกรณ์โทรคมนาคมท่ีมีความสลบัซบัซ้อน ซึง่รวมถึงโครงข่ายโทรศพัท์เคลื่อนท่ีและสถานี
ฐาน 2G/ 3G/ 4G ทัว่ประเทศ ดงันัน้ ความสําเร็จของธุรกิจของบริษัทและของ ดีแทค ไตรเน็ต (ซึง่อาจใช้สถานีฐานบางส่วนร่วมกนั
กบับริษัทในการให้บริการบนคลื่นความถ่ีย่าน 2.1 กิกะเฮิรตซ์) จึงขึน้อยู่กบัการบํารุงรักษาและซอ่มแซมโครงข่ายและอปุกรณ์อย่าง
มีประสิทธิภาพ  

ปัจจบุนับริษัทได้วา่จ้างบคุคลภายนอกเพ่ือให้บริการบํารุงรักษาและซอ่มแซมอปุกรณ์ของสถานีฐานและระบบเครือข่ายสง่สญัญาณ
บางส่วนของบริษัท หากบุคคลภายนอกไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีตามสญัญาได้ หรือไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได้ทนัท่วงทีและด้วย
ต้นทนุท่ีเหมาะสม อาจทําให้บริษัทและ ดีแทค ไตรเน็ต มีต้นทนุในการดําเนินงานท่ีเพ่ิมสงูขึน้ นอกจากนี ้ยงัอาจส่งผลกระทบต่อ
ความลา่ช้าและคณุภาพของการให้บริการ 

3.4 ความเส่ียงจากความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนเงนิตราต่างประเทศ 

บริษัทมีความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยน เน่ืองจากรายได้หลกัของบริษัทเป็นสกลุเงินบาท แต่บริษัทมีค่าใช้จ่ายท่ี
ต้องชําระในรูปของสกุลเงินตราต่างประเทศจํานวนหนึ่ง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเจ้าหนีก้ารค้าท่ีเกิดจากการซือ้เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 
สําหรับมาตรการในการบริหารและจดัการความเสี่ยงนัน้ บริษัทมีรายได้ส่วนหนึ่งท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศจากการให้บริการข้าม
แดนอตัโนมติั ซึ่งบริษัทได้นํารายได้ส่วนนีม้าบริหารจดัการให้สอดคล้องกบัรายจ่ายท่ีเกิดขึน้ (Natural Hedge) นอกจากนี ้ยงัได้มี
การตกลงกบัคู่ค้าเพ่ือซือ้เคร่ืองมือและอปุกรณ์บางส่วนเป็นสกลุเงินบาท และหลงัจากนัน้บริษัทจะพิจารณาใช้เคร่ืองมือทางการเงิน 
(Financial Instruments) ท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ในการบริหารและจดัการความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึน้จากอตัราแลกเปลี่ยน 

3.5 ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่อาจมีอทิธิพลต่อการดาํเนินการตดัสนิใจต่าง ๆ ของบริษัท 

เทเลนอร์และบริษัท ไทย เทลโค โฮลดิง้ส์ จํากดั ต่างเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้นรวมกนัคิดเป็นร้อยละ 65 (ข้อมลู ณ 
วนัท่ี 4 พฤศจิกายน 2558) ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัท อนึ่ง บริษัท ไทย เทลโค โฮลดิง้ส์ จํากดั ได้มีการปรับ
โครงสร้างการถือหุ้นเม่ือเดือนกรกฎาคม 2555 โดยกลุม่เบญจรงคกลุ ซึง่เป็นผู้ ก่อตัง้บริษัทได้เข้ามาถือหุ้นในบริษัทผ่านการถือหุ้นใน
บริษัท ไทย เทลโค โฮลดิง้ส์ จํากดั โดยถือหุ้นทัง้สิน้ร้อยละ 51 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัท ไทย เทลโค โฮล
ดิง้ส์ จํากัด ดงันัน้ เทเลนอร์และบริษัท ไทย เทลโค โฮลดิง้ส์ จํากัด (รวมถึงกลุ่มเบญจรงคกุล) อาจมีอิทธิพลต่อการดําเนินการ
ตดัสินใจต่าง ๆ ของบริษัท เว้นแต่กรณีท่ีบคุคลดงักล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเน่ืองจากบคุคลดงักล่าวมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ
หรือมีสว่นได้เสียในเร่ืองดงักลา่ว 
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4 ทรัพย์สนิที่ใช้ในการประกอบธุรกจิ 

บริษัทมีทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบธรุกิจจําแนกได้เป็น 4 ประเภทหลกั ได้แก่ 

รายละเอียดสนิทรัพย์ ลักษณะกรรมสทิธ์ิ 
มูลค่าสุทธิ ณ วนัที่  
31 ธันวาคม 2557  

(ล้านบาท) 

มูลค่าสุทธิ ณ วนัที่  
31 ธันวาคม 2558  

(ล้านบาท) 

ทรัพย์สินประเภทที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ เป็นเจ้าของ 22,736.5 28,494.7 

ทรัพย์สินประเภทใบอนญุาตให้ใช้คลื่นความถ่ี เป็นเจ้าของ 11,616.1 10,719.0 

ทรัพย์สินประเภทสิทธิการใช้อปุกรณ์รอตดับญัชี เป็นเจ้าของสิทธิ 42,264.0 38,056.8 

สินทรัพย์ไมมี่ตวัตนอ่ืน เป็นเจ้าของ 1,623.0 1,500.5 

รวม  78,239.5 78,771.0 

4.1 ทรัพย์สนิประเภทที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ 

รายละเอียดสินทรัพย์ถาวรหลกัของบริษัทและบริษัทย่อยมีดงันี ้ทัง้นี ้สินทรัพย์ดงักลา่วไมมี่ภาระผกูพนัใด ๆ 

รายละเอียดสนิทรัพย์ 
อายุการ 
ใช้งาน 

ลักษณะ
กรรมสทิธ์ิ 

มูลค่าสุทธิ ณ  
วันที่ 31 ธันวาคม 2557 

(ล้านบาท) 

มูลค่าสุทธิ ณ  
วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

(ล้านบาท) 

ท่ีดิน - เป็นเจ้าของ 1,010.5 1,003.2 

อาคารและสว่นปรับปรุงอาคาร  20--30 ปี เป็นเจ้าของ 512.5 426.5 

สว่นปรับปรุงสิทธิการเช่า 3-20 ปี เป็นเจ้าของ 616.0 599.5 

อปุกรณ์ใช้ในการดําเนินงานสนบัสนนุการ
ให้บริการวิทยคุมนาคมระบบเซลลลูา่ร์ 

5 ปี 7 ปี  เป็นเจ้าของ 18,109.3 23,009.2 

สว่นปรับปรุงอาคาร-สถานีรับสง่สญัญาณ 20 ปี เป็นเจ้าของ 46.1 35.6 

เคร่ืองตกแตง่ ติดตัง้และเคร่ืองใช้สาํนกังาน 5 ปี เป็นเจ้าของ 45.9 33.4 

เคร่ืองมือและอปุกรณ์ 3 ปี เป็นเจ้าของ 652.0 767.0 

สินทรัพย์ถาวรอ่ืน 3 และ 5 ปี เป็นเจ้าของ 1,744.2 2,620.3 

รวม   22,736.5 28,494.7 

ปัจจุบนับริษัทมีท่ีดิน อาคาร และส่วนปรับปรุงอาคาร คิดเป็นมลูค่ารวมประมาณ 1,429.8 ล้านบาท (ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558) 
โดยส่วนใหญ่ใช้เป็นพืน้ท่ีสําหรับการติดตัง้สถานีฐาน นอกจากนี ้สญัญาร่วมการงานระหว่างบริษัทกับ กสท อนญุาตให้บริษัทใช้
พืน้ท่ีของ กสท ในการติดตัง้สถานีฐาน โดยมีคา่ตอบแทนในบางกรณีตามท่ีกําหนดไว้ในสญัญาร่วมการงาน  
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษัทมีการเช่าอาคารท่ีสําคญัสรุปรายละเอียดได้ดงันี ้ 

ลักษณะ/สถานที่ตัง้ ผู้ให้เช่า 
พืน้ที่  

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

ระยะเวลาการเช่า 

อาคารคลงัสินค้านวนคร บริษัท ไทยพลอิสระ จํากดั 
(บริษัทท่ีไมเ่ก่ียวข้องกนั) 

11,109.6 ตร.ม. 100 รายปี 

ค่าเช่ าสํ านักงานอาคารจัตุ รัส
จามจรีุ ชัน้ 24-41 

สํานกังานจดัการทรัพย์สิน 
(สว่นอาคารจตัรัุสจามจรีุ) 
(กิจการท่ีไมเ่ก่ียวข้องกนั) 

54,321 ตร.ม. ตามอตัราท่ีกําหนด
ไว้ในสญัญา 

 

1 เมษายน 2552 ถึง 
31 ธนัวาคม 2564 

คา่เช่าท่ีติดตัง้ป้ายโฆษณา สํานกังานจดัการทรัพย์สิน 
(สว่นอาคารจตัรัุสจามจรีุ) 
(กิจการท่ีไมเ่ก่ียวข้องกนั) 

- 50,000 บาท/เดือน รายเดือน 

อนึง่ ในสญัญาเช่าอาคารบางฉบบั ผู้ให้เช่าได้ให้คํามัน่ท่ีจะต่ออายสุญัญาให้แก่บริษัทเม่ือสญัญาเช่านัน้สิน้สดุลง ดงันัน้ บริษัทจงึมี
สิทธิท่ีจะตอ่อายสุญัญาเช่าอาคารดงักลา่วได้ตามแตบ่ริษัทจะเหน็สมควร 

นอกจากการเช่าอาคารข้างต้น บริษัทยงัมีการเช่าอ่ืน ๆ ท่ีสําคญั ได้แก่ 

(1) การเช่าพืน้ท่ีเพ่ือดําเนินการสํานักงานบริการภายใต้การดําเนินงานของบริษัทเอง ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 รวมทัง้สิน้ 
176 แห่ง รวมพืน้ท่ีเช่าประมาณ 10,968 ตารางเมตร มีระยะเวลาการเช่าและอตัราค่าเช่าแตกต่างกนัไปขึน้อยู่กบัตําแหน่ง
ท่ีตัง้  

(2) การเช่าท่ีดินและพืน้ท่ีในอาคารเพ่ือใช้ในการตัง้สถานีฐานและชมุสาย มีระยะเวลาการเช่าเฉลี่ย 1-3 ปี โดยทัว่ไปบริษัทจะ
ทําสญัญาเช่าท่ีดินเพ่ือใช้ในการติดตัง้สถานีฐานและต่ออายสุญัญาเม่ือระยะเวลาการเช่าสิน้สดุลง ถึงแม้ภาวะการแข่งขนั
ในทางธรุกิจจะเพ่ิมขึน้แตบ่ริษัทยงัไมเ่คยประสบปัญหาในการจดัหาท่ีดินและการตอ่อายสุญัญา 

4.2 ทรัพย์สนิประเภทสทิธิการใช้อุปกรณ์ 

บริษัทมีสิทธิประกอบกิจการโทรคมนาคมตามสญัญาร่วมการงานและตามความในมาตรา 80 แห่ง พ.ร.บ. การประกอบกิจการ
โทรคมนาคม (โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในข้อ 2.3.4 – การกํากบัดแูลการประกอบกิจการโทรคมนาคมในประเทศไทย และ
ข้อ 6.7 – สรุปสญัญาท่ีมีสาระสําคญั) 

ตามสญัญาร่วมการงาน บริษัทจะต้องจดัหาเคร่ืองมือและอปุกรณ์ทัง้หมดในการดําเนินการและโอนกรรมสิทธิเคร่ืองมือและอปุกรณ์
นัน้ให้แก่ กสท โดยบริษัทมีสิทธิในการใช้อปุกรณ์ดงักล่าวในการให้บริการตลอดอายสุญัญา ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 สิทธิการใช้
อปุกรณ์รอตดับญัชี (สทุธิ) ตามงบการเงินรวมของบริษัทมีมลูคา่ประมาณ 38,056.8 ล้านบาท  

4.3 ใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่ 

ดีแทค ไตรเน็ต ซึง่เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ได้รับใบอนญุาตให้ใช้คลื่นความถ่ีและใบอนญุาตการประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบ
ท่ีสามจาก กสทช.  มีกําหนดระยะเวลา 15 ปี (ตัง้แต่วนัท่ี 7 ธันวาคม 2555 และสิน้สุด ณ วนัท่ี 6 ธันวาคม 2570) เพ่ือประกอบ
กิจการโทรคมนาคมเคล่ือนท่ีสากล (International Mobile Telecommunication - IMT) ย่าน 2.1 GHz  ดีแทค ไตรเน็ต มีหน้าท่ีต้อง
ชําระเงินประมูลสําหรับการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีดงักล่าวในราคา 14,445 ล้านบาท ซึ่งดําเนินการชําระเงินประมูล
เรียบร้อยแล้ว โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 มลูค่าต้นทนุการได้รับใบอนญุาตให้ใช้คลื่นความถ่ี (สทุธิ) ตามงบการเงินรวมของ
บริษัทมีมลูคา่ประมาณ 10,719 ล้านบาท  
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4.4  สนิทรัพย์ไม่มีตวัตนอ่ืน 

สินทรัพย์ไมมี่ตวัตนอ่ืนของบริษัท หมายถึง ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ระหวา่งการพฒันา ซึง่ตามงบการเงิน
รวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 มีมลูคา่ประมาณ 1,500.5 ล้านบาท  

นอกจากนี ้สินทรัพย์ไม่มีตวัตนอาจหมายรวมถึงสินทรัพย์ในรูปแบบของเคร่ืองหมายบริการต่าง ๆ ซึ่งมีอาย ุ10 ปี นบัแต่วนัท่ีได้จด
ทะเบียนกบักรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ โดยบริษัทมีเคร่ืองหมายบริการหลกั เช่น “DTAC” "TAC” “Happy” เป็นต้น  

ทัง้นี ้เม่ือสิน้สดุอายเุคร่ืองหมายบริการ บริษัทสามารถตอ่อายไุด้ทกุ ๆ 10 ปี โดยย่ืนคําขอภายใน 90 วนัตอ่กรมทรัพย์สินทางปัญญา
ก่อนวนัหมดอาย ุ

4.5 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

ปัจจบุนั บริษัทมุ่งเน้นธุรกิจให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีเป็นหลกัเท่านัน้ โดยบริษัทลงทนุในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเพ่ือสนบัสนนุ
กิจการหลกัของบริษัทในแง่ของการบริหารและจดัการสินทรัพย์และอสงัหาริมทรัพย์ และเพ่ือประกอบธุรกิจอ่ืนท่ีเก่ียวเน่ืองหรือเป็น
ประโยชน์กบัธรุกิจให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ี 

ในการดแูลบริหารกิจการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม บริษัทได้แต่งตัง้กรรมการที่มีประสบการณ์ท่ีเหมาะสมกบักิจการนัน้ ๆ เพ่ือ
เป็นตวัแทนของบริษัทในการดําเนินการดงันี ้

(1) ปฏิบติัหน้าท่ีและรับผิดชอบให้เกิดผลการดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

(2) ดแูลและทบทวนผลการดําเนินงานของบริษัทเหลา่นัน้ทกุไตรมาสเป็นอย่างน้อย 

(3) ลงมติออกเสียงในการประชมุคณะกรรมการบริษัทและท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นประจําปี 
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5 ข้อพพิาททางกฎหมาย 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัทและบริษัทย่อยของบริษัทเป็นคู่ความหรือคู่กรณีในคดีหรือข้อพิพาทสําคัญท่ียังไม่สิน้สุดมี
รายละเอียดดงันี ้

5.1 คดหีรือข้อพพิาทที่ยงัไม่สิน้สุดโดยเป็นคดทีี่มีทนุทรัพย์เกนิกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถอืหุ้น 

5.1.1 ข้อพพิาทระหว่างบริษัทและทโีอทเีกี่ยวกับการชาํระค่าเช่ือมโยงโครงข่ายโทรศัพท์เคล่ือนที่ (Access Charge) 

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

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

ภายหลงัจากท่ีประกาศดงักล่าวใช้บงัคบั เม่ือวนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2549 บริษัทได้ระงบัการชําระค่าเช่ือมโยงโครงข่าย (Access 
Charge) ทัง้แบบจดทะเบียนรายเดือน (Postpaid) และแบบใช้บตัรเติมเงินล่วงหน้า (Prepaid Card) และแจ้งให้ทีโอทีทราบว่า
บริษัทจะชําระเป็นคา่เช่ือมตอ่โครงข่าย (Interconnection Charge) แทน แตที่โอทีโต้แย้งสิทธิของบริษัทและปฏิเสธท่ีจะรับชําระเงิน
ค่าเช่ือมต่อโครงข่าย (Interconnection Charge) โดยเม่ือวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2554 ทีโอทีได้ย่ืนคําฟ้องต่อศาลปกครองเรียกร้องให้ 
กสท และบริษัทร่วมกนัรับผิดชําระค่าเช่ือมโยงโครงข่าย (Access Charge) อนัได้แก่ (ก) ค่าเช่ือมโยงโครงข่าย (Access Charge) 
ตามข้อตกลงการเช่ือมโยงโครงข่ายตัง้แต่วนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2549 ถึงวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2554 และ (ข) ส่วนแบ่งรายได้จํานวน
คร่ึงหนึง่ท่ี กสท ได้รับจากบริษัท (เน่ืองจากบริษัทและ กสท มิได้ชําระให้แก่ทีโอทีตามข้อตกลงการเช่ือมโยงโครงข่าย) ตัง้แตว่นัท่ี 16 
กันยายน 2549 ถึงวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2554 พร้อมภาษีมลูค่าเพ่ิมและดอกเบีย้ รวมเป็นเงินจํานวนทัง้สิน้ประมาณ 113,319 ล้าน
บาท ต่อมาบริษัทได้รับแจ้งเม่ือวันท่ี 10 ตุลาคม 2557 ว่าทีโอทีได้แก้ไขเพ่ิมเติมคําฟ้องเมื่อวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2557 โดยแก้ไข
เพ่ิมเติมจํานวนค่าเสียหายพร้อมภาษีมูลค่าเพ่ิมและดอกเบีย้ เป็นจํานวนประมาณ 245,638 ล้านบาท (คํานวณถึงวันท่ี 10 
กรกฎาคม 2557) สว่นประเดน็อ่ืน ๆ ไมไ่ด้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมแตอ่ย่างใด ขณะนีค้ดีอยู่ระหวา่งการพิจารณาของศาลปกครองกลาง 

จากความเหน็ของท่ีปรึกษากฎหมายของบริษัท บริษัทเช่ือวา่บริษัทไมมี่ภาระท่ีจะต้องชําระคา่เช่ือมโยงโครงข่ายในอตัราคา่เช่ือมโยง
โครงข่าย (Access Charge) ตามท่ีระบุไว้ในข้อตกลงเดิมทัง้สองฉบบั เน่ืองจากข้อตกลงดงักล่าวไม่เป็นไปตามหลกักฎหมายใน
ปัจจบุนั (โดยเฉพาะอย่างย่ิงประกาศว่าด้วยการใช้และเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม) และบริษัทได้มีหนงัสือบอกเลิกข้อตกลงเดิม
แล้ว ดงันัน้ บริษัทเช่ือว่าผลสรุปของข้อพิพาทและกระบวนการยติุธรรมในอนาคตไม่น่าจะส่งผลกระทบอย่างมีสาระสําคญัต่อฐานะ
การเงินของบริษัท 

ผลกระทบสทุธิ (ก่อนภาษีเงินได้) จากการที่บริษัทหยดุบนัทกึค่าเช่ือมโยงโครงข่ายตามข้อตกลงเดิม (Access Charge) ตัง้แต่วนัท่ี 
18 พฤศจิกายน 2549 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 ทําให้บริษัทมีค่าใช้จ่ายลดลงประมาณ 68,357 ล้านบาท และถึงแม้ว่าบริษัทจะ
หยดุบนัทึกค่าเช่ือมโยงโครงข่าย (Access Charge) ตัง้แต่วนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2550 แล้วก็ตาม บริษัทได้บนัทึกสํารองค่าใช้จ่ายท่ี
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อาจจะเกิดขึน้จากผลสรุปของข้อพิพาทหรือกระบวนการพิจารณาคดีดงักล่าวข้างต้นไว้ในบญัชีจํานวนหนึ่งตามท่ีบริษัทเห็นว่า
เหมาะสมแล้ว 

5.1.2 ข้อพพิาทระหว่างบริษัทและ กสท เกี่ยวกับการจดัเกบ็ภาษีสรรพสามติจากการให้บริการโทรคมนาคม 

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

ภายหลังจากท่ีมีการยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีข้างต้น เม่ือวันท่ี 11 มกราคม 2551 กสท ได้ย่ืนคําเสนอข้อพิพาทต่อสถาบัน
อนุญาโตตุลาการ เรียกร้องให้บริษัทชําระค่าผลประโยชน์ตอบแทนในปีสัมปทานท่ี 12 ถึง 16 เพ่ิมเติม พร้อมเบีย้ปรับและ
ภาษีมูลค่าเพ่ิม รวมเป็นเงินจํานวนทัง้สิน้ประมาณ 23,164 ล้านบาท เสมือนหนึ่งว่า กสท ไม่เคยอนุญาตให้บริษัทนําค่าภาษี
สรรพสามิตท่ีได้ชําระให้แก่รัฐมาหกัออกจากผลประโยชน์ตอบแทนท่ีบริษัทต้องนําสง่ให้แก่ กสท ตามสญัญาร่วมการงานแตอ่ย่างใด 
คณะอนุญาโตตุลาการได้มีคําชีข้าด ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2555 ให้บริษัทชนะคดีและยกคําเสนอข้อพิพาทของ กสท ทัง้หมด 
อย่างไรก็ดี เม่ือวนัท่ี 31 สิงหาคม 2555 กสท ได้ย่ืนคําร้องขอให้ศาลปกครองกลางเพิกถอนคําชีข้าดของคณะอนุญาโตตุลาการ
ดังกล่าว และเม่ือวันท่ี 29 มกราคม 2559 ศาลปกครองกลางพิพากษาไม่เพิกถอนคําชีข้าดของคณะอนุญาโตตุลาการท่ีพิพาท 
อย่างไรก็ตาม กสท มีสิทธิอทุธรณ์คําพิพากษาศาลปกครองกลางตอ่ศาลปกครองสงูสดุ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมิได้บนัทึกผลประโยชน์ตอบแทนเพ่ิมเติมตามท่ี กสท เรียกเก็บข้างต้นไว้ในงบการเงิน เน่ืองจาก
บริษัทเช่ือวา่คําพิพากษาของศาลปกครองจะไมส่ง่ผลกระทบตอ่ฐานะการเงินของบริษัทอย่างมีนยัสําคญั 

5.1.3 ข้อพิพาทระหว่างบริษัทและ กสท เกี่ยวกับวิธีการคํานวณผลประโยชน์ตอบแทนอันเกิดจากรายได้ค่าเช่ือมต่อ
โครงข่ายโทรคมนาคม (Interconnection Charge) 

กสท ได้ย่ืนคําเสนอข้อพิพาทต่อสถาบนัอนญุาโตตลุาการเพ่ือเรียกให้บริษัทชําระผลประโยชน์ตอบแทนเพ่ิมเติมตามสญัญาร่วมการ
งาน อนัเกิดจากรายได้คา่ IC หลายข้อพิพาท ดงันี ้

- ในปี 2549 กสท ได้ย่ืนคําเสนอข้อพิพาทต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการเก่ียวกับการเรียกเก็บผลประโยชน์ตอบแทนเพ่ิมเติม
สําหรับปีสมัปทานท่ี 11 ถึงปีสมัปทานท่ี 14 จากรายได้ค่า IC ท่ีบริษัทได้รับจากผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมบางรายท่ีเข้ามา
ใช้โครงข่ายโทรคมนาคมของบริษัทก่อนประกาศวา่ด้วยการใช้และเช่ือมตอ่โครงข่ายโทรคมนาคมมีผลใช้บงัคบั เป็นจํานวน 14 
ล้านบาท 

- ในปี 2553 กสท ได้ย่ืนคําเสนอข้อพิพาทต่อสถาบนัอนญุาโตตลุาการเพ่ือเรียกให้บริษัทชําระผลประโยชน์ตอบแทนเพ่ิมเติม
สําหรับปีสมัปทานท่ี 15 ในเร่ืองเดียวกนันีอี้กเป็นจํานวน 4.4 ล้านบาท   

- ในปี 2554 กสท ได้ย่ืนคําเสนอข้อพิพาทตอ่สถาบนัอนญุาโตตลุาการ เพ่ือเรียกร้องให้บริษัทชําระผลประโยชน์ตอบแทนเพ่ิมเติม
สําหรับรายได้คา่ IC ในปีสมัปทานท่ี 16 (16 กนัยายน 2549 - 15 กนัยายน 2550) ท่ีขาดไปรวมทกุคดีอีก เป็นจํานวนประมาณ 
4,026 ล้านบาท พร้อมเบีย้ปรับอตัราร้อยละ 1.25 ต่อเดือนของเงินท่ีค้างชําระ เน่ืองจากบริษัทคํานวณผลประโยชน์ตอบแทน
ให้แก่ กสท โดยการหักกลบระหว่างรายได้ค่า IC ท่ีบริษัทได้รับจากผู้ ประกอบการรายอ่ืนและรายจ่ายค่า IC ท่ีบริษัทถูก
ผู้ประกอบการรายอ่ืนเรียกเก็บ แต่ กสท เรียกร้องให้บริษัทชําระผลประโยชน์ตอบแทนของรายได้ค่า IC ท่ีบริษัทได้รับจาก
ผู้ประกอบการรายอ่ืนทัง้หมดโดยไมใ่ห้นํารายจ่ายคา่ IC ท่ีบริษัทถกูผู้ประกอบการรายอ่ืนเรียกเก็บมาหกัออก  

- นอกจากนี ้ในปี 2554 กสท ยังได้ย่ืนคําเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการอีกคดีหนึ่ง ในข้อพิพาทหมายเลขดําท่ี 
90/2554 เพ่ือเรียกร้องให้บริษัทชําระผลประโยชน์ตอบแทนเพ่ิมเติมสําหรับรายได้ค่า IC ในปีสมัปทานท่ี 16 อย่างไรก็ดี เม่ือ
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วนัท่ี 14 สิงหาคม 2557 คณะอนญุาโตตลุาการได้มีคําชีข้าด (ข้อพิพาทหมายเลขแดงท่ี 75/2557) ให้ยกข้อเรียกร้องท่ี กสท 
ขอให้บริษัทชําระผลประโยชน์ตอบแทนเพ่ิมเติมสําหรับรายได้ค่า IC สําหรับปีสมัปทานท่ี 16 เป็นจํานวนเงิน 4 ล้านบาท ซึ่ง 
กสท ได้ย่ืนคําร้องขอเพิกถอนคําชีข้าดของคณะอนญุาโตตลุาการตอ่ศาลปกครองกลางเม่ือวนัท่ี 3 ธนัวาคม 2557 แล้ว 

- ในปี 2555 กสท ได้ย่ืนคําเสนอข้อพิพาทตอ่สถาบนัอนญุาโตตลุาการเพ่ือเรียกร้องให้บริษัทชําระผลประโยชน์ตอบแทนเพ่ิมเติม
สําหรับรายได้คา่ IC สําหรับปีสมัปทานท่ี 17 เป็นจํานวนประมาณ 3,860 ล้านบาท พร้อมเบีย้ปรับ  

- ในปี 2556 กสท ได้ย่ืนคําเสนอข้อพิพาทตอ่สถาบนัอนญุาโตตลุาการเพ่ือเรียกร้องให้บริษัทชําระผลประโยชน์ตอบแทนเพ่ิมเติม
สําหรับรายได้คา่ IC สําหรับปีสมัปทานท่ี 18 อีกเป็นจํานวนประมาณ 3,340 ล้านบาท พร้อมเบีย้ปรับ  

- ในปี 2558 กสท ได้ย่ืนคําเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการเพ่ือเรียกร้องให้บริษัทฯชําระผลประโยชน์ตอบแทน
เพ่ิมเติมสําหรับรายได้ค่า IC สําหรับปีสมัปทานท่ี 19 เป็นจํานวนประมาณ 3,667 ล้านบาทพร้อมทัง้เบีย้ปรับ และผลประโยชน์
ตอบแทนเพ่ิมเติมสําหรับรายได้คา่ IC สําหรับปีสมัปทานท่ี 20 เป็นจํานวนประมาณ 3,914 ล้านบาท พร้อมทัง้เบีย้ปรับ  

ข้อพิพาทข้างต้นยังอยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการและศาล (แล้วแต่กรณี) อย่างไรก็ดี บริษัทเช่ือว่าคํา
วินิจฉยัชีข้าดของคณะอนญุาโตตลุาการหรือศาลจะไมส่ง่ผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัตอ่ฐานะทางการเงินของบริษัท  

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมิได้บนัทึกผลประโยชน์ตอบแทนเพ่ิมเติมท่ี กสท เรียกเก็บข้างต้นไว้ในงบการเงิน เน่ืองจากจาก
ความเห็นของท่ีปรึกษากฎหมายของบริษัท บริษัทเห็นว่าบริษัทไม่มีหน้าท่ีต้องชําระผลประโยชน์ตอบแทนเพ่ิมเติมให้แก่ กสท ใน
จํานวนตามท่ี กสท เรียกร้องแตอ่ย่างใด   

5.1.4 ข้อพิพาทระหว่างบริษัทและ กสท เกี่ยวกับการส่งมอบเสาอากาศและอุปกรณ์เสาอากาศ (Towers) ที่ติดตัง้และ
เปิดให้บริการแล้วให้แก่ กสท ตามสัญญาร่วมการงาน 

เม่ือวนัท่ี 19 กมุภาพนัธ์ 2551 กสท ได้เสนอข้อพิพาทต่อสถาบนัอนญุาโตตลุาการเรียกร้องให้บริษัทส่งมอบและโอนกรรมสิทธ์ิเสา
อากาศและอปุกรณ์เสาอากาศท่ีติดตัง้และเปิดให้บริการแล้วจํานวน 121 ต้นให้แก่ กสท ในปี 2552 กสท ได้เพ่ิมจํานวนเสาอากาศ
และอุปกรณ์เสาอากาศท่ีเรียกร้องให้บริษัทส่งมอบจากเดิมจํานวน 121 ต้น เป็นจํานวน 3,873 ต้น และในปี 2555 กสท ได้เพ่ิม
จํานวนเสาอากาศและอปุกรณ์เสาอากาศ จากเดิมจํานวน 3,873 ต้น เป็นจํานวน 4,968 ต้น โดยหากบริษัทไม่สามารถส่งมอบและ
โอนกรรมสิทธ์ิได้ กสท เรียกร้องให้บริษัทชําระค่าเสียหายแทนเป็นเงิน รวมเป็นมลูค่าความเสียหายทัง้สิน้ 2,392 ล้านบาท เม่ือวนัท่ี 
3 มกราคม 2556 กสท ได้ย่ืนคําฟ้องตอ่ศาลปกครองกลางเรียกร้องให้บริษัทสง่มอบและโอนกรรมสิทธ์ิเสาโครงเหลก็เพ่ิมเติมอีก 696 
ต้น หรือรวมเป็นมลูค่าความเสียหายตามฟ้องจํานวนทัง้สิน้ 351 ล้านบาท (รวมดอกเบีย้) ต่อมาเม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน 2558 บริษัท
ได้รับแจ้งว่า กสท ได้แก้ไขเพ่ิมเติมคําเสนอข้อพิพาทโดยเรียกร้องให้บริษัทส่งมอบและโอนกรรมสิทธ์ิเสาอากาศและอุปกรณ์เสา
อากาศอีกจํานวน 48 ต้น หากไมส่ามารถสง่มอบได้ให้บริษัทชําระค่าเสียหายแทนเป็นเงินอีกจํานวน 20 ล้านบาท สว่นประเดน็อ่ืน ๆ 
ในข้อพิพาทไมไ่ด้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมแตอ่ย่างใด 

บริษัทเห็นว่าเสาอากาศและอุปกรณ์เสาอากาศพิพาทมิได้เป็นเคร่ืองและอุปกรณ์ตามสัญญาร่วมการงาน แต่เป็นอาคารตาม
พระราชบญัญติัควบคมุอาคาร พ .ศ.  2522 และเป็นกรรมสิทธ์ิของบริษัท ดงันัน้ บริษัทจึงไม่มีหน้าท่ีต้องโอนกรรมสิทธ์ิในเสาอากาศ
และอปุกรณ์พิพาทให้แก่ กสท แต่อย่างใด ขณะนีข้้อพิพาทดงักล่าวอยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาของอนญุาโตตลุาการและศาล
ซึ่งอาจใช้ระยะเวลาหลายปี บริษัทเห็นว่าคําวินิจฉัยชีข้าดของคณะอนญุาโตตลุาการและคําพิพากษาของศาลไม่น่าส่งผลกระทบ
อย่างมีนยัสําคญัตอ่ฐานะทางการเงินของบริษัท 

5.1.5 ข้อพพิาทระหว่างบริษัทและ กสท เกี่ยวกบัเคร่ืองและอุปกรณ์โทรคมนาคม 

เม่ือวนัท่ี 1 ตลุาคม 2557 กสท ได้ย่ืนคําเสนอข้อพิพาทต่อสถาบนัอนญุาโตตลุาการ โดยอ้างว่าบริษัทปฏิบติัผิดข้อ 2.1 และข้อ 2.3 
ของสญัญาร่วมการงาน เน่ืองจากบริษัทได้อนญุาตให้ ดีแทค ไตรเน็ต และผู้ ให้บริการโทรคมนาคมรายอ่ืนนําเคร่ืองและอุปกรณ์
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โทรคมนาคมของตนเข้ามาติดตัง้หรือเช่ือมต่อกบัเคร่ืองและอปุกรณ์ท่ีบริษัทจดัหามาเพ่ือให้บริการตามสญัญาร่วมการงาน ซึง่ กสท 
อ้างว่าเป็นกรรมสิทธ์ิของ กสท และบริษัทไม่มีสิทธิอนญุาตให้ผู้ อ่ืนมาเช่ือมต่อหรือร่วมใช้ ดงันัน้ กสท จึงเรียกร้องให้บริษัทรือ้ถอน
เคร่ืองและอุปกรณ์โทรคมนาคมของ ดีแทค ไตรเน็ต หรือผู้ ให้บริการโทรคมนาคมรายอ่ืนออก และให้ชดใช้ค่าเสียหายจํานวน
ประมาณ 658 ล้านบาท พร้อมดอกเบีย้อตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี และหากไมรื่อ้ถอน กสท เรียกร้องให้บริษัทชดใช้คา่เสียหายรายเดือน
ประมาณเดือนละ 44 ล้านบาท นบัถัดจากวนัย่ืนคําเสนอข้อพิพาทเป็นต้นไปจนกว่าจะดําเนินการรือ้ถอนแล้วเสร็จ นอกจากนัน้ 
กสท ยังขอให้อนุญาโตตุลาการมีคําชีข้าดโดยห้ามมิให้บริษัทนําเคร่ืองและอุปกรณ์โทรคมนาคมที่บริษัทจดัหามาให้บริการตาม
สญัญาร่วมการงาน ไปให้ ดีแทค ไตรเน็ต หรือผู้ ให้บริการโทรคมนาคมรายอ่ืนร่วมใช้ เว้นแต่จะได้รับอนญุาตจาก กสท เป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร ปัจจบุนัข้อพิพาทดงักลา่วอยู่ระหวา่งกระบวนการพิจารณาของอนญุาโตตลุาการ 

นอกจากนี  ้กสท ได้มีคําร้องขอให้ศาลปกครองกลางกําหนดวิธีการชั่วคราวเพ่ือคุ้ มครองประโยชน์ของ กสท ในระหว่างท่ี
อนุญาโตตุลาการยังไม่ได้มีคําชีข้าดข้อพิพาทดังกล่าว โดย กสท ได้ขอให้ศาลมีคําสั่งห้ามมิให้บริษัทนําเคร่ืองและอุปกรณ์
โทรคมนาคมท่ีบริษัทจัดหามาเพ่ือให้บริการตามสญัญาร่วมการงานไปให้ผู้ประกอบการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีรายอ่ืนร่วมใช้โดยการ
ติดตัง้และ/หรือเช่ือมต่อ เป็นการชัว่คราวในระหว่างการพิจารณาของอนญุาโตตลุาการ บริษัทเหน็ว่าคําขอและประเด็นต่าง ๆ ในคดี
นีมี้ลกัษณะเดียวกบัคําขอของ กสท ในคดีหมายเลขดําท่ี 555/2557 (โปรดดรูายละเอียดในข้อ 5.1.6 คดีฟ้องร้องระหวา่ง ดีแทค ไตร
เน็ต และ กสท เก่ียวกับเคร่ืองและอุปกรณ์โทรคมนาคมตามสัญญาร่วมการงาน) ซึ่งศาลปกครองกลางมีคําสั่งกําหนดวิธีการ
ชัว่คราววเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ให้แก่ กสท อย่างไรก็ดี เม่ือวนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2558 ศาลปกครองสงูสดุได้มีคําสัง่เพิกถอนคําสัง่
ของศาลปกครองกลางท่ีกําหนดวิธีการชัว่คราวดงักล่าว ดงันัน้ คําสัง่คุ้มครองชัว่คราวของศาลปกครองกลางจึงไม่มีผลกระทบต่อ
การดําเนินการของบริษัทอีกตอ่ไป  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมิได้บันทึกค่าเสียหายตามท่ี กสท เรียกร้อง เน่ืองจากเม่ือพิจารณาความเห็นของท่ีปรึกษา
กฎหมายของบริษัท บริษัทเห็นว่าการกระทําของบริษัทสอดคล้องกบัสญัญาร่วมการงานและกฎหมายทกุประการ และเช่ือว่าบริษัท
มีสิทธิและหน้าท่ีตามกฎหมายท่ีจะต้องให้ผู้ รับใบอนุญาตรายอ่ืนเข้าร่วมใช้โครงข่ายโทรคมนาคมและโครงสร้างพืน้ฐาน
โทรคมนาคม นอกจากนี ้บริษัทเห็นว่าบริษัทมีสิทธิประกอบกิจการโทรคมนาคมต่อไปได้ตามกฎหมายและสญัญาร่วมการงานทกุ
ประการ 

5.1.6 คดฟ้ีองร้องระหว่าง ดแีทค ไตรเน็ต และ กสท เกี่ยวกับเคร่ืองและอุปกรณ์โทรคมนาคมตามสัญญาร่วมการงาน 

เม่ือวนัท่ี 11 มิถนุายน 2557 ดีแทค ไตรเน็ต ได้รับคําฟ้องท่ี กสท ได้ย่ืนฟ้องต่อศาลปกครองกลางโดยอ้างว่า ดีแทค ไตรเน็ต ได้ทํา
ละเมิดต่อ กสท ด้วยการนําเคร่ืองและอปุกรณ์โทรคมนาคมสําหรับคลื่นความถ่ีย่าน 2.1 กิกะเฮิรตซ์ของ ดีแทค ไตรเน็ต ไปเช่ือมต่อ
กบัเคร่ืองและอปุกรณ์โทรคมนาคมท่ีมีไว้ใช้สําหรับให้บริการวิทยคุมนาคมระบบเซลลลูา่ตามสญัญาร่วมการงานของบริษัท  กสท จงึ
เรียกร้องให้ ดีแทค ไตรเน็ต รือ้ถอนเคร่ืองและอปุกรณ์ออกไปและห้ามมิให้ติดตัง้หรือเช่ือมต่อเคร่ืองและอปุกรณ์ของ ดีแทค ไตรเน็ต 
กับเคร่ืองและอปุกรณ์ตามสญัญาร่วมการงานของบริษัท และให้ชดใช้ค่าเสียหายจํานวนประมาณ 449 ล้านบาท พร้อมดอกเบีย้
อตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี และหากไม่รือ้ถอน กสท ขอให้ชดใช้ค่าเสียหายแก่ กสท เป็นเงินเดือนละ 44 ล้านบาท นบัถดัจากวนัย่ืนฟ้อง
เป็นต้นไปจนกวา่จะดําเนินการรือ้ถอนอปุกรณ์โทรคมนาคมของ ดีแทค ไตรเน็ต ออกจากเคร่ืองและอปุกรณ์ตามสญัญาร่วมการงาน
ของบริษัท 

บริษัทและบริษัทย่อยเห็นว่าการติดตัง้เคร่ืองและอปุกรณ์โทรคมนาคมสําหรับคลื่นความถ่ีย่าน 2.1 กิกะเฮิรตซ์ของ ดีแทค ไตรเน็ต 
กับเคร่ืองและอุปกรณ์โทรคมนาคมของบริษัท เป็นการกระทําภายใต้สัญญาการใช้โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมร่วมกันและ
สญัญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมต่อกนั ซึ่งเป็นไปตามสิทธิและหน้าท่ีท่ีมีอยู่ตามกฎหมายและประกาศ กสทช. ท่ีเก่ียวข้องทกุ
ประการ จึงไม่อาจถือว่าเป็นการกระทําการละเมิดต่อ กสท ทัง้นี ้ความเห็นดงักล่าวสอดคล้องกบัความเห็นของท่ีปรึกษากฎหมาย
ของบริษัทและบริษัทย่อย 



บริษัท โทเทิ่ล แอค็เซส็ คอมมนิูเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 
 

สว่นท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไปและข้อมลูสําคญัอ่ืน หน้า 56 

6 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสาํคัญอื่น 

6.1 ข้อมูลทั่วไป 

ช่ือบริษัท : บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซส็ คอมมนิูเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 

ท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ : 319 อาคารจัตุ รั ส จามจุ รี  ชั น้  24-41 ถนนพญาไท  แขว งปทุม วัน  
เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

ประเภทธรุกิจ : ดําเนินธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีในย่านความถ่ี 800 เมกะเฮิรตซ์  
1800 เมกะเฮิรตซ์ และ 2.1 กิกะเฮิรตซ์ 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107538000037  

โทรศพัท์ : +66 2202 8000 

เวบ็ไซต์ : www.dtac.co.th 

ชนิดของหุ้น : หุ้นสามญั 

ทนุจดทะเบียน : 4,744,161,260 บาท (ประกอบด้วยหุ้นสามัญจํานวน 2,372,080,630 หุ้น 
มลูคา่หุ้นละ 2 บาท) 

จํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมด 

: 2,367,811,000 หุ้น 

6.2 นายทะเบียนหลักทรัพย์ 

ช่ือนายทะเบียน : บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 

ท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ : 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 

โทรศพัท์ : +66 2009 9000 

โทรสาร  +66 2009 9991 

ลกูค้าสมัพนัธ์ : +66 2009 9999 

เวบ็ไซต์ : http://www.set.or.th/tsd 

6.3 นายทะเบียนหุ้นกู้ 

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

ช่ือนายทะเบียนหุ้นกู้  : ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน)  

ท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ : 333 ถนนสลีม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 

โทรศพัท์ : +66 2230 1478 

เวบ็ไซต์ : www.bangkokbank.com 

6.4 ผู้แทนผู้ถอืหุ้นกู้ 

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

ช่ือผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  : ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน)  

ท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ : 333 ถนนสลีม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 

โทรศพัท์ : +66 2230 1894 
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เวบ็ไซต์ : www.bangkokbank.com 

6.5 ผู้สอบบัญชี 

ช่ือผู้สอบบญัชี : นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4521) 

ท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ : บริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั  
ชัน้ 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขต
คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

โทรศพัท์ : +66 2264 0777 

เวบ็ไซต์ : www.ey.com 

6.6 ข้อมูลของนิตบุิคคลที่บริษัทถอืหุ้นตัง้แต่ร้อยละ 10  ของจาํนวนหุ้นที่จาํหน่ายได้แล้วทัง้หมดของนิตบุิคคลนัน้ 

บริษัท ที่ตัง้สาํนักงาน ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน
(ล้านบาท) 

จาํนวนหุ้นที่ถือ
(ร้อยละ) 

จาํนวนหุ้น
ทัง้หมด(1) 

บริษัท ดีแทค บรอดแบนด์ 
จํากดั 

319 อาคารจตัรัุสจามจรีุ ชัน้ 28  
ถนนพญาไท แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั 
กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศพัท์ +66 2202 8000 
เลขทะเบียนบริษัท  0105549034424 

บริการโทรคมนาคม (Wi-Fi) 
โดยได้รับใบอนญุาตการ
ให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบท่ี
หนึ่ง 

175 100 1,750,000 

บริษัท ดีแทค ดิจิตอล มีเดีย 
จํากดั 

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

ให้บริการโฆษณาสินค้าและ
บริการผ่านส่ือดิจิตอล 

100 100 1,000,000 

บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต 
จํากดั 

319 อาคารจตัรัุสจามจรีุ ชัน้ 28  

ถนนพญาไท แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั 
กรุงเทพมหานคร 10330 

โทรศพัท์ +66 2202 8000 

เลขทะเบียนบริษัท 0105549034548 

ให้บริการโทรคมนาคม 1,160 100 11,600,000 

บริษัท ดีแทค แอ็คเซเลเรท 
จํากดั 

319 อาคารจตัรัุสจามจรีุ ชัน้ 28  

ถนนพญาไท แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั 
กรุงเทพมหานคร 10330 

โทรศพัท์ +66 2202 8000 

เลขทะเบียนบริษัท 0105557065767 

ลงทนุและให้การสนบัสนนุแก่
บริษัท Start-up ในการพฒันา
แอพพลิเคชัน่ตา่ง ๆ 

15 100 

(ผ่านดีแทค ไตร
เน็ต) 

150,000 

บริษัท ดีแทค เน็คซ์ จํากดั 319 อาคารจตัรัุสจามจรีุ ชัน้ 28  

ถนนพญาไท แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั 
กรุงเทพมหานคร 10330 

โทรศพัท์ +66 2202 8000 

เลขทะเบียนบริษัท 0105558145985 

บริหารและจดัการทรัพย์สิน 

 

1 99.97 

 

10,000 
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บริษัท ที่ตัง้สาํนักงาน ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน
(ล้านบาท) 

จาํนวนหุ้นที่ถือ
(ร้อยละ) 

จาํนวนหุ้น
ทัง้หมด(1) 

บริษัท ดีแทค เซอร์วิส 
จํากดั 

319 อาคารจตัรัุสจามจรีุ ชัน้ 28  

ถนนพญาไท แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั 
กรุงเทพมหานคร 10330 

โทรศพัท์ +66 2202 8000 

เลขทะเบียนบริษัท 0105558146019 

บริหารและจดัการทรัพย์สิน 

 

1 99.97 

(ผ่านดีแทค ไตร
เน็ต) 

10,000 

บริษัท เพย์สบาย จํากดั 319 อาคารจตัรัุสจามจรีุ ชัน้ 36  

ถนนพญาไท แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั 
กรุงเทพมหานคร 10330 

โทรศพัท์ +66 2160 5463-5 

เลขทะเบียนบริษัท 0125547001804 

ให้บริการชําระเงินออนไลน์ 
บตัรเงินสด บริการชําระเงิน
ทางอิเลก็ทรอนิกส์ และบริการ
รับชําระเงิน 

200 100 2,000,000 

บริษัท แทค พร็อพเพอร์ตี ้
จํากดั 

319 อาคารจตัรัุสจามจรีุ ชัน้ 28  

ถนนพญาไท แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั 
กรุงเทพมหานคร 10330 

โทรศพัท์ +66 2202 8000 

เลขทะเบียนบริษัท 0105539049038 

บริหารสินทรัพย์ 1 99.99 100,000 

บริษัท อีสเทิรน์ บิช จํากดั 319 อาคารจตัรัุสจามจรีุ ชัน้ 28  

ถนนพญาไท แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั 
กรุงเทพมหานคร 10330 

โทรศพัท์ +66 2202 8000 

เลขทะเบียนบริษัท 0105532038740 

บริหารสินทรัพย์ 80 100 

(ผ่านแทค 
พร็อพเพอร์ตี)้ 

800,000 

บริษัท ยไูนเต็ด คอมมนิู
เกชัน่ อินดสัตรี จํากดั 
(มหาชน) 

319 อาคารจตัรัุสจามจรีุ ชัน้ 28  

ถนนพญาไท แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั 
กรุงเทพมหานคร 10330 

โทรศพัท์ +66 2202 8000 

เลขทะเบียนบริษัท 0107536000871 

ตวัแทนจําหน่ายบตัรเติมเงิน
และการให้บริการเติมเงินโดย
ไมต้่องใช้บตัรเติมเงิน (E-
Refill) 

313.55 99.81 434,668,207 

บริษัท เวิลด์โฟน ช็อป 
จํากดั 

319 อาคารจตัรัุสจามจรีุ ชัน้ 28  

ถนนพญาไท แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั 
กรุงเทพมหานคร 10330 

โทรศพัท์ +66 2202 8000 

เลขทะเบียนบริษัท 0105539069969 

ระหว่างชําระบญัชี 450 100 4,500,000 

บริษัท ครีเอ้ จํากดั เลขท่ี 99 อาคารซอฟต์แวร์พาร์ค ชัน้ 11  

ห้องเลขท่ี 2101 ถนนแจ้งวฒันะ  

ตําบลคลองเกลือ อําเภอปากเกร็ด  

จงัหวดันนทบรีุ 11120 

โทรศพัท์ +66 2962 1033 

เลขทะเบียนบริษัท 0125551002658 

ระหว่างชําระบญัชี 0.20 51 2,039 
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บริษัท ที่ตัง้สาํนักงาน ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน
(ล้านบาท) 

จาํนวนหุ้นที่ถือ
(ร้อยละ) 

จาํนวนหุ้น
ทัง้หมด(1) 

บริษัท ยไูนเต็ด ดิสทริบิวชัน่ 
บิซซิเนส จํากดั(2) 

เลขท่ี 499 หมู่ท่ี 3 อาคารเบญจจินดา  

ถนนกําแพงเพชร 6 แขวงลาดยาว  

เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 

โทรศพัท์ +66 2953 2222 

เลขทะเบียนบริษัท 0105545040951   

จดัจําหน่ายโทรศพัท์ 

เคล่ือนท่ี ซิมการ์ด บตัรเติม
เงิน และอปุกรณ์ เสริมต่าง ๆ 

200 25 20,000,000 

บริษัท ศนูย์ให้บริการคง
สิทธิเลขหมายโทรศพัท์ 
จํากดั 

98 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ      
ทาวเวอร์ ห้องเลขท่ี 403 ชัน้ท่ี 4      
ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม               
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 

โทรศพัท์ +66 2108 1544 

เลขทะเบียนบริษัท 0115553001471 

บริการระบบสารสนเทศและ
ฐานข้อมลูกลาง ประสานงาน
การโอนย้ายผู้ให้บริการ
โทรคมนาคมเพ่ือการคงสิทธิ
เลขหมายโทรศพัท์ 

2 20 

(โดยดีแทคและ
ผ่านดีแทค ไตร

เน็ต) 

20,000 

หมายเหตุ: 
(1) ประเภทหุ้นเป็นหุ้นสามญัทัง้หมด 
(2) บริษัทถือหุ้นในยูดีร้อยละ 25 โดยมีบริษัท เบญจจินดา โฮลดิง้ จํากดั ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือร้อยละ 75 ซึง่บริษัท เบญจจินดา โฮลดิง้ จํากดั เป็นบุคคลท่ี

อาจมีความขดัแย้งกบับริษัทและอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท แตอ่ย่างไรก็ดี บริษัทเหน็วา่โครงสร้างการถือหุ้นดงักล่าวเป็นไป
เพ่ือประโยชน์ท่ีดีท่ีสดุของบริษัท เน่ืองจากบริษัทไมไ่ด้มุ่งเน้นในการเป็นผู้ จําหน่ายชดุเลขหมายและบตัรเติมเงินให้แก่ผู้ ใช้บริการโดยตรง ซึง่จะเป็นการ
เพ่ิมภาระให้กับบริษัทในการจัดการบริหารสินค้าคงคลัง รวมถึงระบบการจัดส่งสินค้า (Logistics) และการจัดเก็บเอกสารต่าง ๆ อนึ่ง บริษัทมี
มาตรการป้องกนัการถ่ายเททางผลประโยชน์และขัน้ตอนในการควบคมุรายการระหว่างกนัอย่างรัดกุม เป็นไปตามกฎเกณฑ์เร่ืองการเข้าทํารายการ
ระหวา่งกนัของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  

 ทัง้นี ้ณ วนัท่ี 27 เมษายน 2558 บริษัท เบญจจินดา โฮลดิง้ จํากดั มีรายช่ือผู้ ถือหุ้นและสดัส่วนการถือหุ้นดงัต่อไปนี ้

นายบญุชยั เบญจรงคกลุ ร้อยละ 40 
นายวิชยั เบญจรงคกลุ ร้อยละ 30 
นางวรรณา จิรกิติ ร้อยละ 15 
นายสมชาย เบญจรงคกลุ ร้อยละ 15 

6.7 สรุปสัญญาที่มีสาระสาํคัญ 

รายละเอียดในสว่นนีเ้ป็นการสรุปหรือคดัย่อเฉพาะเนือ้หาของข้อสญัญาบางข้อในสญัญาบางฉบบัท่ีมีสาระสําคญัซึง่บริษัทได้เข้าทํา
กบัคู่สญัญา ทัง้นี ้สญัญาบางฉบบัได้ทําขึน้ก่อนท่ีจะมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายและ/หรือกฎระเบียบต่าง ๆ ท่ีใช้กํากบัดแูลกิจการ
โทรคมนาคม ดงันัน้ ข้อสญัญาบางข้อในสญัญาบางฉบบัจงึอาจไม่มีผลใช้บงัคบัเน่ืองจากขดัหรือแย้งกบักฎหมายหรือกฎระเบียบท่ี
ใช้กํากบัดแูลกิจการโทรคมนาคมซึ่งได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ข้อมลูท่ีระบตุ่อไปนีจ้ึงเป็นการนําเสนอข้อสญัญาท่ีสําคญัเพ่ือการ
อ้างอิงเทา่นัน้ 

6.7.1 รายละเอียดสัญญาร่วมการงานและสัญญาแก้ไขเพิ่มเตมิ  

สัญญาร่วมการงานเป็นสัญญาที่บริษัททําขึน้ในขณะท่ี กสท มีอํานาจผูกขาดในการประกอบกิจการโทรคมนาคม อย่างไรก็ดี 
เน่ืองจากมีการเปลี่ยนแปลงด้านกฎหมายและกฎระเบียบท่ีใช้ในการกํากับดูแลกิจการโทรคมนาคม รวมถึงการยกเลิกอํานาจ
ผูกขาดในการประกอบกิจการโทรคมนาคมของ กสท ปัจจุบนับริษัทมีสิทธิในการประกอบกิจการโทรคมนาคมได้บนพืน้ฐานของ
หลกัการการแข่งขนัโดยเสรีและเป็นธรรมตามมาตรา 80 แหง่ พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม 

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

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

ลักษณะสัญญา กสท อนญุาตให้บริษัทจดัให้มีการขยายและดําเนินการให้บริการวิทยคุมนาคมระบบเซลลลู่าร์
เพ่ือเป็นบริการสาธารณะแก่ประชาชนตลอดอายสุญัญาภายใต้การกํากบัดแูลของ กสท  

ค่าตอบแทน ในแง่ของสิ่งตอบแทนท่ีบริษัทต้องชําระให้แก่ กสท นัน้ ท่ีสําคญัมีอยู่ 2 ประการ คือ (1) การโอน
กรรมสิทธิในเคร่ืองและอุปกรณ์วิทยุคมนาคมบางประเภทท่ีบริษัทจัดหามาเพ่ือใช้ในการ
ให้บริการโทรคมนาคมภายใต้สัญญาร่วมการงาน และ (2) การชําระเงินส่วนแบ่งรายได้ซึ่ง
กําหนดชําระเป็นรายปี (โดยบริษัทมีการประกันรายได้ขัน้ต่ําให้แก่ กสท ในรูปของส่วนแบ่ง
รายได้ขัน้ต่ําด้วย) ทัง้นี ้คา่ตอบแทนดงักลา่ว (รวมถึงสว่นแบง่รายได้ขัน้ต่ํา) หากเกิดเหตสุดุวิสยั
ขึน้ในปีใดเป็นเหตใุห้บริษัทไม่อาจดําเนินการให้บริการได้ บริษัทและ กสท มีหน้าท่ีตามสญัญา
ร่วมการงานท่ีจะต้องเจรจาปรับสว่นแบง่รายได้ขัน้ต่ํารายปีด้วยเหตแุละผล 

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

ปีท่ี 1 – 4 ร้อยละ 12 

ปีท่ี 5 ร้อยละ 25 

ปีท่ี 6 – 15 ร้อยละ 20 

ปีท่ี 16 – 20 ร้อยละ 25 

ปีท่ี 21 – 27 ร้อยละ 30 

ทัง้นี ้เพ่ือเป็นการประกันรายได้ให้กับ 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 

ปีที่ 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 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 
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ปีท่ี 12 544.19 ล้านบาท 

ปีท่ี 13 563.92 ล้านบาท 

ปีท่ี 14 583.65 ล้านบาท 

ปีท่ี 26 1,200.00 ล้านบาท 
ปีท่ี 27 1,200.00 ล้านบาท 
 

 ถ้าสญัญาร่วมการงานสิน้สดุลงก่อนถึงกําหนด บริษัทย่อมไม่มีภาระท่ีจะต้องจ่ายผลประโยชน์
ตอบแทนใด ๆ ตามระยะเวลาของสัญญาร่วมการงานท่ีเหลือ แต่ กสท อาจมีสิทธิเรียก
คา่เสียหายจากบริษัทได้ถ้าหากบริษัททําผิดสญัญา ซึง่เป็นข้อกําหนดของสญัญาทัว่ไป 

ลักษณะการชาํระผลประโยชน์
ตอบแทน 

บริษัทต้องชําระเงินค่าผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ กสท เป็นรายงวด ๆ ละ 3 เดือน เป็นจํานวน
เงินงวดละเท่า ๆ กนัของแต่ละปีของการดําเนินการตามสญัญา โดยบริษัทจะต้องชําระภายใน 
30 วนันบัแต่วนัสิน้งวดนัน้ ๆ และยินยอมส่งมอบผลประโยชน์ส่วนท่ีจะต้องชําระเพ่ิมขึน้จาก
ผลประโยชน์ตอบแทนขัน้ต่ําให้ กสท ทัง้จํานวนภายใน 90 วนัหลงัจากวนัครบ 12 เดือนของการ
ดําเนินงานในแต่ละปี โดยบริษัทจะต้องจัดส่งงบดุลและงบกําไรขาดทุนให้ กสท ตรวจสอบ
ภายใน 90 วนันบัจากวนัปิดงวดบญัชีประจําปีของบริษัท 

การเลกิสัญญา สญัญาจะสิน้สดุลงหรือระงบัสิน้ไปด้วยกรณีตอ่ไปนี ้

(1) เม่ือสญัญาครบกําหนด 

(2) เม่ือ กสท บอกเลิกสญัญาเน่ืองจากบริษัทไม่ปฎิบติัตามสญัญา หรือปฏิบติัผิดสญัญาข้อ
หนึ่งข้อใดและทําให้ กสท ได้รับความเสียหายและบริษัทมิได้ดําเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จ
ภายใน 90 วนันบัแตว่นัที่ได้รับแจ้งเป็นหนงัสือจาก กสท 

(3) เม่ือคูส่ญัญาทัง้สองฝ่ายตกลงกนัเลิกสญัญา 

(4) เม่ือบริษัทล้มละลาย 

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

 ในกรณีท่ีมีการเลิกสญัญา (ทําให้บริษัทไม่อาจให้บริการตามสญัญาร่วมการงานได้อีกต่อไป) 
สญัญาร่วมการงานระบใุห้ กสท และบริษัทมีสิทธิและหน้าท่ีโดยสรุปดงันี ้

(1) บริษัทต้องส่งมอบอาคารสถานท่ีบางแห่งซึง่ใช้เป็นสถานที่ติดตัง้เคร่ืองและอปุกรณ์ตามท่ี
ระบุในสญัญาร่วมการงานและ/หรือเคร่ืองและอุปกรณ์ท่ีตกเป็นกรรมสิทธิของ กสท คืน
ให้แก่ กสท  

(2) บริษัทและ กสท จะต้องตรวจสอบและชําระหนีท่ี้ค้างชําระให้เสร็จสิน้ภายใน 120 วนั 

(3) บริษัทต้องโอนหลกัประกนัการใช้บริการทัง้หมดท่ีบริษัทได้รับจากผู้ ใช้บริการ และสญัญา
ใช้บริการให้แก่ กสท ภายใน 90 วัน และ กสท จะคืนหนังสือคํา้ประกันของธนาคารท่ี
บริษัทมอบไว้ให้ กสท คืนให้แก่บริษัทตอ่ไป 

(4) บริษัทจะต้องแจ้งให้ กสท ทราบถึงการปรับปรุงใด ๆ เก่ียวกบัระบบการให้บริการที่บริษัท
ได้ดําเนินการไปแล้ว  

(5) บริษัทต้องจดัการฝึกอบรมแก่เจ้าหน้าท่ี กสท 
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 (6) ในกรณีท่ีบริษัททําผิดสญัญา กสท มีสิทธิปรับบริษัทและริบหลกัประกนัท่ีบริษัทได้ให้ไว้กบั 
กสท (หนังสือคํา้ประกันธนาคาร) ทัง้นี  ้การเรียกเบีย้ปรับจะไม่ตัดสิทธิ กสท ในการ
เรียกร้องคา่เสียหายจากบริษัทในการไมป่ฏิบติัตามสญัญา 

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

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

(3) ในกรณีท่ี กสท จะต้องปฏิบติัตามกฎหมายท่ีเก่ียวกบัการอนญุาตให้ผู้ประกอบการเอกชน
ให้บริการโทรคมนาคมและแข่งขันกันโดยเสรีท่ีไม่มีอยู่ในปัจจุบันแต่มีการบังคับใช้ใน
อนาคต กสท ไมต้่องรับผิดชอบชดใช้คา่เสียหายใด ๆ ท่ีเกิดขึน้ตามสญัญานีใ้ห้แก่บริษัท 

(4) ในการดําเนินงานตามสญัญา ไม่ว่าการบริหาร การหาผู้ ใช้บริการ การโฆษณา หรือการ
ทํานิติกรรมใด ๆ กับบุคคลภายนอกหรือผู้ ใช้บริการ บริษัทจะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบและ
ดําเนินการเองในนามบริษัท โดย กสท จะไม่รับผิดชอบในภาระผกูพนัทัง้หลายที่บริษัทมี
ตอ่บคุคลภายนอก 

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

(6) บริษัทต้องไม่รับจัดให้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่าร์หรือรับขยายโครงข่ายการ
ให้บริการวิทยคุมนาคมระบบเซลลลู่าร์จากหน่วยงานหรือบคุคลอ่ืนอนัมีลกัษณะเป็นการ
แข่งขนัหรือน่าจะเกิดความเสียหายตอ่การให้บริการตามสญัญานี ้

(7) บริษัทเป็นผู้ ชําระภาษีและ/หรือคา่ธรรมเนียมใด ๆ ตามกฎหมายท่ีเกิดจากการให้บริการนี ้

(8) บริษัทยินยอมให้ตวัแทนของ กสท เข้าเป็นกรรมการบริหารของบริษัทในส่วนท่ีเก่ียวกับ
การดําเนินงานบริการวิทยคุมนาคมระบบเซลลลูา่ร์ด้วยอย่างน้อย 1 คน 

(9) ในการเรียกเก็บเงินค่าใช้บริการหรือค่าธรรมเนียมจากผู้ ใช้บริการ บริษัทสามารถลดหรือ
ยกเว้นการเรียกเก็บได้ในกรณีท่ีบริษัทจดัรายการส่งเสริมการขายของบริษัทตามความ
เหมาะสมกบัภาวะตลาด 

(10) บริษัทจะแต่งตัง้บุคคลอ่ืนเป็นตัวแทนเพ่ือจัดให้บริการ (Service Provider) ของบริษัท
ไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนงัสือจาก กสท ก่อน โดยการแต่งตัง้ตวัแทนเพ่ือ
จัดให้บริการดงักล่าวไม่ทําให้บริษัทหลดุพ้นความรับผิดตามสญัญานี ้การกระทําใด ๆ 
ของตวัแทนถือเสมือนเป็นการกระทําของบริษัทและผกูพนับริษัททกุประการ 
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(11) ในกรณีท่ี กสท ทําสัญญาให้ผู้ ประกอบการเอกชนรายอ่ืนดําเนินการให้บริการวิทยุ
คมนาคมระบบเซลลูล่าร์ในลกัษณะเดียวกัน โดยมีข้อกําหนด เง่ือนไข อัตราค่าบริการ
และ/หรืออตัราสว่นแบง่เงินผลประโยชน์ตอบแทนท่ีแตกตา่งไปท่ีทําให้บริษัทเสียเปรียบใน
ประการท่ีสําคญัหรือมีผลกระทบในทางลบตอ่บริษัท บริษัทและ กสท จะพิจารณาร่วมกนั
เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมแก่บริษัท 

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

บริษัทเข้าทําสญัญาเช่ือมโยงโครงข่าย พ.ศ. 2537 ก่อนมีการประกาศใช้ พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม และประกาศว่า
ด้วยการใช้และเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ซึ่งกํากบัดแูลระบบการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมระหว่างผู้ประกอบการต่าง ๆ 
ปัจจบุนัการเช่ือมต่อโครงข่ายจงึต้องเป็นไปตามข้อกําหนดของ พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม และประกาศว่าด้วยการใช้
และเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมดงักล่าว ดงันัน้ บริษัทจึงมีสิทธิและหน้าท่ีในการเช่ือมต่อโครงข่ายกบัผู้ประกอบการรายอ่ืนตาม 
พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม และประกาศดงักลา่ว 

ข้อมลูเก่ียวกบัสญัญาเช่ือมโยงโครงข่าย พ.ศ. 2537 ดงัตอ่ไปนีจ้งึเป็นการสรุปข้อมลูเพ่ือการอ้างอิงเทา่นัน้ 

วันที่ทาํสัญญา วนัท่ี 22 กมุภาพนัธ์ 2537  

ลักษณะสัญญา คา่เช่ือมโยงสญัญาณของผู้ใช้โทรศพัท์ของบริษัทเข้ากบัโครงข่ายของทีโอที 

ค่าตอบแทน ทีโอทีจะคิดคา่เช่ือมโยงโครงข่ายตามหลกัเกณฑ์ ดงันี ้

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

(2) คร่ึงหนึ่งของส่วนแบ่งรายได้ท่ี กสท ได้รับจากบริษัทตามสญัญาระหว่าง กสท และบริษัท 
ยกเว้นส่วนแบ่งรายได้จากการใช้บริการระหว่างโทรศพัท์เคลื่อนท่ีภายในเครือข่ายของ 
กสท และบริษัท 

 ในกรณีท่ีบริษัทปฏิบติัผิดข้อตกลงฉบบันีเ้ป็นเหตใุห้ ทีโอที เรียกให้ กสท ชําระเงินค่าเช่ือมโยง
โครงข่ายหรือเงินอ่ืนใด รวมทัง้ค่าเสียหายแทนบริษัทแล้ว บริษัทยินยอมชําระเงินให้ กสท เป็น 
2 เทา่ของจํานวนเงินที่ กสท ชําระแทนบริษัทไป นอกจากนี ้หาก กสท ร้องขอ บริษัทยินยอมวาง
หลกัประกนัให้ กสท เป็นจํานวนเงินเทา่ท่ีบริษัทต้องชําระให้ทีโอที 

วธีิการชาํระค่าตอบแทน บริษัทยินยอมชําระค่าเช่ือมโยงโครงข่าย ค่าเช่าวงจรเช่ือมโยง หรือเงินอ่ืนใดที่ต้องชําระให้แก่  
ทีโอทีตามกําหนดเวลา 

หมายเหตุ 

เม่ือวนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2549 บริษัทได้แจ้งให้ ทีโอที และ กสท ทราบว่าอตัราและการเก็บค่าเช่ือมโยงโครงข่ายดงักล่าวขดัแย้งกบักฎหมายท่ี
บงัคบัใช้ในปัจจบุนั และเม่ือวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2550 บริษัทได้แจ้งยกเลิกข้อตกลงดงักลา่วกบั ทีโอที แล้ว (โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติม
ในข้อ 2.3.4 (ช) – ข้อกําหนดเก่ียวกับการใช้และเช่ือมต่อโครงข่าย (Access and Interconnection) และข้อ 3.1.2 (ง) – ความเสี่ยงจากการ
เปลี่ยนแปลงแนวปฏิบติัเก่ียวกบัวิธีการบนัทึกบญัชีซึง่อาจมีผลกระทบต่อการบนัทึกบญัชีเร่ืองวิธีการคิดคานวณคา่เช่ือมโยงโครงข่าย (Access 
Charge) ของบริษัท) 
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6.7.3 ข้อตกลงระหว่างองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยกับการส่ือสารแห่งประเทศไทย เร่ือง การคิดค่าเช่ือมโยง 
โครงข่ายโทรศัพท์เคล่ือนที่แบบใช้บัตรจ่ายเงินล่วงหน้า (Prepaid Card) ของบริษัท (“สัญญาเช่ือมโยงโครงข่าย 
พ.ศ. 2544”) 

บริษัทเข้าทําสญัญาเช่ือมโยงโครงข่าย พ.ศ. 2544 ก่อนมีการประกาศใช้ พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม และประกาศว่า
ด้วยการใช้และเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ซึ่งกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมระหว่าง
ผู้ประกอบการ ปัจจบุนัการเช่ือมต่อโครงข่ายต้องเป็นไปตามข้อกําหนดของ พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม และประกาศ
ว่าด้วยการใช้และเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ดงันัน้ บริษัทจึงมีสิทธิและหน้าท่ีในการเช่ือมต่อโครงข่ายกบัผู้ประกอบการรายอ่ืน
ตาม พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม และประกาศดงักลา่ว 

ข้อมลูเก่ียวกบัสญัญาเช่ือมโยงโครงข่าย พ.ศ. 2544 ตามรายละเอียดข้างลา่งนีจ้งึเป็นการสรุปข้อมลูเพ่ือการอ้างอิงเทา่นัน้ 

วันที่ทาํสัญญา วนัท่ี 2 เมษายน 2544 

ลักษณะสัญญา (1) บริษัทตกลงชําระค่าเช่ือมโยงโครงข่ายสําหรับเลขหมายโทรศพัท์เคลื่อนท่ีแบบใช้บตัรเติม
เงินลว่งหน้าให้แก่ทีโอทีในอตัราร้อยละ 18 ของราคาหน้าบตัร (รวมภาษีมลูคา่เพ่ิม)  

(2) กสท ตกลงชําระค่าเช่ือมโยงโครงข่ายสําหรับเลขหมายโทรศพัท์เคลื่อนท่ีแบบใช้บตัรเติม
เงินล่วงหน้าให้แก่ทีโอทีเป็นจํานวนคร่ึงหนึ่งของส่วนแบ่งรายได้ท่ี กสท ได้รับจากบริษัท 
ยกเว้นส่วนแบ่งรายได้จากการใช้บริการระหว่างโทรศพัท์เคลื่อนท่ีภายในเครือข่ายของ 
กสท และบริษัท 

หมายเหตุ 

เม่ือวนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2549 บริษัทได้แจ้งให้ทีโอทีและ กสท ทราบว่าอตัราและการเก็บค่าเช่ือมโยงโครงข่ายดงักล่าวขดัแย้งกบักฎหมายท่ี
บงัคบัใช้ในปัจจุบนั (โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในข้อ 2.3.4 (ช) – ข้อกําหนดเก่ียวกับการใช้และเช่ือมต่อโครงข่าย (Access and 
Interconnection) และข้อ 3.1.2 (ง) – ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงแนวปฏิบติัเก่ียวกบัวิธีการบนัทึกบญัชีซึง่อาจมีผลกระทบต่อการบนัทึก
บญัชีเร่ืองวิธีการคิดคานวณคา่เช่ือมโยงโครงข่าย (Access Charge) ของบริษัท) 

6.7.4 สัญญาการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม 

ปัจจบุนั บริษัทได้เข้าทําสญัญาการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม (รวมทัง้บนัทกึแก้ไขเพ่ิมเติม) กบัผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม
รายอ่ืนจํานวน 10 ราย ได้แก่ (1) ทรูมฟู  (2) เอไอเอส (3) บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จํากัด (มหาชน) (4) ดีแทค ไตรเน็ต (5) 
ดิจิตอล โฟน (6) กสท (7) บริษัท ทรู ยนิูเวอร์แซล คอนเวอร์เจ้นซ์ จํากดั  (8) บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จํากดั (9) บริษัท 
เรียล ฟิวเจอร์ จํากัด และ (10) บริษัท ทรู อินเตอร์เนชั่นแนล คอมมิวนิเคชั่น จํากัด โดยจัดทําเป็นสญัญาการเช่ือมต่อโครงข่าย
โทรคมนาคมกรณีท่ีบริษัทเป็นผู้ ให้เช่ือมต่อโครงข่ายฉบบัหนึ่งและกรณีท่ีบริษัทเป็นผู้ขอเช่ือมต่อโครงข่ายอีกฉบบัหนึ่ง แต่สญัญา
การเช่ือมตอ่โครงข่ายโทรคมนาคมระหวา่งบริษัทกบั ดีแทค ไตรเน็ต บริษัทเป็นผู้ให้เช่ือมตอ่โครงข่ายแตเ่พียงฝ่ายเดียว 

สญัญาการเช่ือมตอ่โครงข่ายโทรคมนาคมข้างต้นมีสาระสําคญัท่ีคล้ายกนั ดงันี ้

อายุสัญญา มีผลใช้บงัคบัตลอดไปจนกวา่จะมีการบอกเลิกสญัญา การระงบัตามข้อกําหนดของสญัญาการ
เช่ือมตอ่โครงข่ายโทรคมนาคม 

หน้าที่ของผู้ให้เช่ือมต่อ
โครงข่าย 

(1) จัดให้ผู้ ขอเช่ือมต่อโครงข่ายเช่ือมต่อโครงข่ายเข้ากับโครงข่ายโทรคมนาคมของผู้ ให้
เช่ือมตอ่โครงข่ายได้ท่ีจดุเช่ือมตอ่ใด ๆ ท่ีมีความเป็นไปได้ทางเทคนิค 

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

(4) ยินยอมให้ผู้ขอเช่ือมต่อโครงข่ายเข้าไปซ่อมแซมหรือบํารุงรักษาอุปกรณ์ในสถานท่ีหรือ
พืน้ท่ีร่วมได้ตามความเหมาะสมตลอดเวลา 

หน้าที่ของผู้ขอเชื่อมต่อ
โครงข่าย 

(1) รับผิดชอบค่าใช้จ่ายและดแูลอุปกรณ์และทรัพย์สินนับจากจุดเช่ือมต่อไปทางโครงข่าย
ของผู้ขอเช่ือมต่อโครงข่าย ซึ่งขอใช้อาคารสถานท่ี สาธารณูปโภค และสิ่งอํานวยความ
สะดวกอ่ืน ๆ เป็นต้น  

(2) ยินยอมและให้ความร่วมมือกับผู้ ให้เช่ือมต่อโครงข่ายในขัน้ตอนการตรวจตราในอาคาร
สถานท่ีเม่ือมีเหตอุนัสมควร  

(3) ห้ามโอนสิทธิการใช้อาคารสถานท่ีไม่ว่ากรณีใด ๆ ไปให้บคุคลอ่ืนใช้หรือยอมให้บคุคลอ่ืน
เข้าครอบครอง เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของอาคาร
สถานท่ีและ/หรือผู้ให้ใช้อาคารสถานท่ี 

หน้าที่ของคู่ สัญญาทัง้สองฝ่าย (1) รายงานเหตุเสีย ตามหลกัเกณฑ์การใช้งานและการบํารุงรักษาที่คู่สญัญาจะได้ร่วมกัน
กําหนดขึน้ภายหลงัวนัทําสญัญาการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมโดยเร็วท่ีสดุเท่าท่ีจะ
เป็นไปได้ 

(2) ร่วมประชมุกําหนดรายละเอียดการทํางาน เช่น การประมาณการทราฟฟิค (Traffic) 

ค่าใช้จ่ายที่เกดิขึน้เพื่อ
ประโยชน์ของตนเอง 

คูส่ญัญาแตล่ะฝ่ายมีหน้าท่ีรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายในการซอ่มบํารุงอปุกรณ์ในสว่นท่ีเป็นกรรมสทิธ์ิ
หรืออยู่ในความครอบครองของตนเอง ค่านํา้ ค่าไฟฟ้า และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ในส่วนท่ีใช้เพ่ือ
ประโยชน์ของตนเอง 

การชาํระเงนิ (1) ผู้ขอเช่ือมต่อโครงข่ายจะต้องชําระเงินให้แก่ผู้ ให้เช่ือมต่อโครงข่ายภายใน 30 วนันบัจาก
วนัท่ีระบไุว้ในใบเรียกเก็บเงิน 

(2) ผู้ ขอเช่ือมต่อโครงข่ายจะต้องเป็นผู้ รับภาระหนีสู้ญ ในกรณีท่ีผู้ ขอเช่ือมต่อโครงข่ายไม่
สามารถเรียกเก็บคา่บริการจากผู้ใช้บริการต้นทางได้ 

ดอกเบีย้ผดินัด ร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคํานวณตัง้แต่วนัผิดนดัจนถึงวนัท่ีคู่สญัญาชําระเงินตามใบเรียกเก็บเงิน
เตม็จํานวน 

การเลกิสัญญา (1) การยกเลิกและการระงบัสญัญาต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขของ กสทช. 

(2) การยกเลิกหรือการระงบัการเช่ือมต่อโครงข่ายเน่ืองจากการผิดนดัชําระเงินจะต้องได้รับ
ความยินยอมจาก กสทช. ก่อน 

การเปล่ียนแปลง การแก้ไข 
และการทบทวนสัญญาการ
เช่ือมต่อโครงข่าย
โทรคมนาคม 

คูส่ญัญาจะต้องพิจารณาทบทวนสญัญาอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

คู่สญัญาทัง้สองฝ่ายอาจตกลงเปล่ียนแปลงแก้ไขสญัญาโดยความเห็นชอบจาก กสทช. เม่ือมี
เหตกุารณ์ดงัตอ่ไปนีเ้กิดขึน้  

(1) มีการเปล่ียนแปลงแก้ไขกฎระเบียบด้านการกํากบัดแูลท่ีเก่ียวข้อง 

(2) มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขท่ีกําหนดไว้ในใบอนญุาตของแตล่ะฝ่าย 

(3) ข้อสัญญาส่วนใดส่วนหนึ่งพ้นสภาพบังคับหรืออยู่ในสภาพท่ีไม่เหมาะสมจะนํามาใช้
บงัคบัอีกตอ่ไป 
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ส่วนที่ 2 

การจดัการและการกาํกับดแูลกจิการ 

7 ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถอืหุ้น 

7.1 จาํนวนทุนจดทะเบียนและทุนชาํระแล้ว 

บริษัทมีทนุจดทะเบียน 4,744,161,260 บาท ทนุท่ีออกจําหน่ายและเรียกชําระแล้ว 4,735,622,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญัจํานวน 
2,367,811,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 2 บาท โดยมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 1 หุ้น ตอ่ 1 เสียง 

7.2 ผู้ถอืหุ้น 

รายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีถือหุ้นสงูสดุ 10 รายแรก (ข้อมลูตามทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 4 พฤศจิกายน 2558) 

ลาํดบั ช่ือ จาํนวนหุ้น ร้อยละ 

1. บริษัท เทเลนอร์ เอเชีย พีทีอี แอลทีดี(1) 1,009,172,497 42.62 

2. บริษัท ไทย เทลโค โฮลดิง้ส์ จํากดั(2) 531,001,300 22.43 

3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากดั 215,276,620 9.09 

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

5. The HongKong and Shanghai Banking Corporation Limited, 
Fund Services Department 

54,103,300 2.28 

6. สํานกังานประกนัสงัคม 42,665,800 1.80 

7. HSBC (Singapore) Nominees Pte Ltd 24,488,456 1.03 

8. State Street Bank Europe Limited   22,866,876 0.97 

9. Chase Nominees Limited  13,817,734 0.58 

10. บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) 12,247,800 0.52 

หมายเหตุ 

(1) บริษัท เทเลนอร์ เอเชีย พีทีอี แอลทีดี เป็นบริษัทย่อยของ Telenor ASA ซึง่ประกอบธรุกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอ่ืน (Holding Company) 
มีรัฐบาลนอร์เวย์ถือหุ้นประมาณร้อยละ 53.97 (ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558) 

(2) บริษัท ไทย เทลโค โฮลดิง้ส์ จํากดั ประกอบธรุกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอ่ืน (Holding Company) มีรายช่ือผู้ ถือหุ้นและสดัสว่นการถือหุ้น
ใน บริษัท ไทย เทลโค โฮลดิง้ส์ จํากดั ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2558 ดงันี ้
บริษัท บีซีทีเอ็น โฮลดิง้ จํากดั(3) ร้อยละ 51.00 
เทเลนอร์ เซ้าท์ อีสต์ เอเชีย อินเวสเม้นท์ พีทีอี ลิมิเตด็ ร้อยละ 49.00 
เทเลนอร์  ร้อยละ 0.00 

(3) บริษัท บีซีทีเอ็น โฮลดิง้ จํากดั ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอ่ืน (Holding Company) โดยรายช่ือผู้ ถือหุ้นและสดัส่วนการถือหุ้น
ใน บริษัท บีซีทีเอ็น โฮลดิง้ จํากดั ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2558 มีดงันี ้
บริษัท บีซีทีเอ็น อินโนเวชัน่ จํากดั(4) ร้อยละ 51.00 
เทเลนอร์ เซ้าท์ อีสต์ เอเชีย อินเวสเม้นท์ พีทีอี ลิมิเตด็ 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 วนัท่ี 30 เมษายน 2558 มีดงันี ้
บริษัท บีซีเอช โฮลดิง้ จํากดั(5) ร้อยละ 51.00 
เทเลนอร์ เซ้าท์ อีสต์ เอเชีย อินเวสเม้นท์ พีทีอี ลิมิเตด็ ร้อยละ 49.00 
เทเลนอร์ ร้อยละ 0.00 

(5) บริษัท บีซีเอช โฮลดิง้ จํากดั ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอ่ืน (Holding Company) โดยรายช่ือผู้ ถือหุ้นและสดัส่วนการถือหุ้นใน 
บริษัท บีซีเอช โฮลดิง้ จํากดั ณ วนัท่ี 7 ตลุาคม 2558 มีดงันี ้
นายวิชยั เบญจรงคกลุ ร้อยละ 64.88 
นายบญุชยั เบญจรงคกลุ ร้อยละ 20.12 

นายสมชาย เบญจรงคกลุ ร้อยละ 15.00 

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น 

7.3.1 หุ้นกู้ 

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

ประเภทของหุ้นกู้  ชนิดระบช่ืุอผู้ ถือ ประเภทไมด้่อยสทิธิ ไมมี่หลกัประกนั และมีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  

วนัท่ีออกหุ้นกู้  25 กรกฎาคม 2556 

จํานวน 5,000,000 หน่วย 

มลูคา่ท่ีตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท 

มลูคา่รวม 5,000 ล้านบาท 

อายหุุ้นกู้  3 ปี 

อตัราดอกเบีย้ อตัราดอกเบีย้คงท่ีร้อยละ 3.72 ตอ่ปี 

กําหนดเวลาชําระดอกเบีย้ ชําระดอกเบีย้ทกุ ๆ 6 เดือน โดยชําระทกุวนัท่ี 25 มกราคม และวนัท่ี 25 กรกฎาคม  

การชําระคืนเงินต้น ชําระคืนครัง้เดียวเม่ือสิน้อายหุุ้นกู้  

วนัครบกําหนดอายหุุ้นกู้  25 กรกฎาคม 2559 

การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ AA+ โดยบริษัท ทริสเรทติง้ จํากดั(1) 

หมายเหตุ   
(1) จากผลการจดัอนัดบัเครดิตโดยทริสเรทติง้ ข้อมลู ณ วนัท่ี 29 กมุภาพนัธ์ 2559  

7.3.2 ใบสาํคัญแสดงสทิธิในผลประโยชน์ที่เกดิจากหลักทรัพย์อ้างองิไทย (NVDR: Non-Voting Depository Receipt) 

ณ วนัท่ี 4 พฤศจิกายน 2558 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด ถือหุ้นสามญัของบริษัทจํานวน 215,276,620 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 
9.09 ของจํานวนหุ้นท่ีออกและจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัท โดยผู้ลงทุนท่ีถือเอ็นวีดีอาร์จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางการเงิน 
(Financial Benefit) เสมือนลงทนุในหุ้นของบริษัททกุประการไม่ว่าจะเป็นเงินปันผล สิทธิในการจองซือ้หุ้นเพ่ิมทนุ หรือใบสําคญั
แสดงสิทธิในการซือ้หุ้นสามญั (Warrant) แต่จะไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ทัง้นี ้บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ 
จํากัด จะไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ ถือหุ้ น เว้นแต่จะเป็นการออกเสียงเพ่ือพิจารณาเก่ียวกับการเพิกถอน
หลกัทรัพย์ออกจากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
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7.4 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

7.4.1 นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบริษัท 

เดิมบริษัทมีนโยบายจะจ่ายเงินปันผลไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80 ของกําไรสทุธิของบริษัท ขึน้อยู่กบัฐานะการเงินและโครงการประกอบ
ธรุกิจของบริษัทในอนาคต โดยมีเป้าหมายจะจ่ายเงินปันผลเป็นรายไตรมาส อย่างไรก็ดี ตามมติที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 
1/2559 ซึง่จดัขึน้เม่ือวนัท่ี 3 กมุภาพนัธ์ 2559 ได้อนมุติัการเปล่ียนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทโดยแก้ไขเป็น “บริษัท
มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ํากว่าร้อยละ 50 ของกําไรสทุธิของบริษัท ขึน้อยู่กบัฐานะทางการเงินและแผนการประกอบธุรกิจ
ของบริษัทในอนาคต โดยบริษัทมีเป้าหมายพิจารณาจ่ายเงินปันผลทกุคร่ึงปี”  ซึง่นโยบายจ่ายเงินปันผลนีจ้ะมีผลตัง้แต ่ปี 2559 เป็น
ต้นไป 

คณะกรรมการบริษัทสามารถนําเสนอการประกาศจ่ายเงินปันผลประจําปีแต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นสามญั
ประจําปี สําหรับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล คณะกรรมการบริษัทอาจเห็นสมควรให้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล หากเหน็ว่า
บริษัทสามารถดํารงเงินลงทุนหมุนเวียนท่ีใช้ในการดําเนินการได้อย่างเพียงพอภายหลังการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลนัน้ ซึ่ง
คณะกรรมการบริษัทมีหน้าท่ีแจ้งให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบในการประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ถดัไป 

ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามญันัน้ คณะกรรมการบริษัทจะคํานงึถึงปัจจยัหลายประการ ดงันี ้

- ผลการดําเนินงานของบริษัท สภาพคลอ่ง กระแสเงินสดหมนุเวียน และสถานะการเงินของบริษัท 

- แผนการดําเนินงานในอนาคตและความต้องการในการใช้เงินลงทนุ 

- ปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีคณะกรรมการบริษัทเหน็สมควร 

นอกจากนี ้บริษัทยงัอยู่ภายใต้ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากดั ท่ีกําหนดให้บริษัทไมส่ามารถจ่ายเงินปันผลได้ หากบริษัทยงัมีผลขาดทนุ
สะสมอยู่ แม้ว่าบริษัทจะมีกําไรสุทธิสําหรับปีนัน้ ๆ ก็ตาม และ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากัด ยังกําหนดให้บริษัทสํารองเงินตาม
กฎหมายในจํานวนร้อยละ 5 ของกําไรสทุธิในแต่ละปี หกัด้วยยอดขาดทนุสะสม (ถ้ามี) จนกว่าเงินสํารองตามกฎหมายจะมีจํานวน
ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน ปัจจบุนับริษัทได้ตัง้เงินสํารองตามท่ีกฎหมายกําหนดไว้เตม็จํานวนแล้ว 

ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท เม่ือวนัท่ี 3 กมุภาพนัธ์ 2559 ได้มีมติให้เสนอจ่ายเงินปันผลประจําปี 2558 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้น
ละ 0.52 บาท (ก่อนหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย) ซึ่งจะจ่ายจากกําไรสะสมของบริษัท ทัง้นี ้สิทธิในการจ่ายเงินปันผลประจําปีดงักล่าวยงัมี
ความไมแ่น่นอนจนกวา่จะได้รับการอนมุติัจากผู้ ถือหุ้นในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 

อนึง่ ในระหวา่งปี 2558 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลไปแล้วจํานวน 3 ครัง้ ดงันี ้ 

ครัง้ท่ี 1 จ่ายเม่ือวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2558 จากผลการดําเนินงานตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2558 ถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2558 ตามมติ
ของคณะกรรมการบริษัทในการประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 3/2558 ซึง่ประชมุเม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2558 ในอตัรา
หุ้นละ 0.89 บาท (ก่อนหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย) 

ครัง้ท่ี 2 จ่ายเม่ือวนัท่ี 18 สิงหาคม 2558 จากผลการดําเนินงานตัง้แต่วนัท่ี 1 เมษายน 2558 ถึงวนัท่ี 30 มิถนุายน 2558 ตามมติ
ของคณะกรรมการบริษัทในการประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 5/2558 ซึ่งประชุมเม่ือวนัท่ี 20 กรกฎาคม 2558 ใน
อตัราหุ้นละ 0.80 บาท (ก่อนหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย) 

ครัง้ท่ี 3 จ่ายเม่ือวนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2558 จากผลการดําเนินงานตัง้แตว่นัท่ี 1 กรกฎาคม 2558 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 ตาม
มติของคณะกรรมการบริษัทในการประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 8/2558 ซึ่งประชุมเม่ือวนัท่ี 19 ตลุาคม 2558 ใน
อตัราหุ้นละ 0.72 บาท (ก่อนหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย) 
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โดยสรุป บริษัทจ่ายเงินปันผลจากผลการดําเนินงานประจําปี 2558 ทัง้หมด (โดยรวมเงินปันผลระหว่างกาลและเงินปันผลประจําปี) 
ในอตัราหุ้นละ 2.93 บาท คิดเป็นร้อยละ 96 ของกําไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทและร้อยละ 118 ของกําไรสทุธิตามงบ
การเงินรวมของบริษัท ซึง่เป็นอตัราการจ่ายเงินปันผลที่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลในปี 2558 ท่ีบริษัทกําหนดไว้ว่าไม่ต่ํา
กวา่ร้อยละ 80 ของกําไรสทุธิดงักลา่วข้างต้น 

ข้อมลูการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย้อนหลงั 5 ปี มีดงันี ้

 2554 2555 
(ปรับปรุง
ใหม่) 

2556 2557 2558 

อตัรากําไรสิทธิตอ่หุ้น (บาท) 4.99 4.77 4.46 4.53 2.49 

อตัราเงินปันผลตอ่หุ้น (บาท) 17.84 5.06 3.72 6.91 2.93 

เงินปันผลระหวา่งกาล 16.46 3.40 3.72 4.57 2.41 

เงินปันผลประจําปี 1.38 1.66 - 2.34 0.52* 

อตัราการจ่ายเงินปันผลตอ่กําไรสทุธิ (%) 358% 106% 83% 153% 118% 

หมายเหตุ  * เม่ือได้รับการอนมุติัจากผู้ ถือหุ้นในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559  

7.4.2 นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบริษัทย่อย 

บริษัทย่อยของบริษัทมีนโยบายจะจ่ายเงินปันผล หากบริษัทย่อยดังกล่าวเห็นว่าสามารถดํารงเงินลงทุนหมุนเวียนท่ีใช้ในการ
ดําเนินการได้อย่างเพียงพอภายหลงัการจ่ายเงินปันผล 

ทัง้นี ้ในระหว่างปี 2558 ดีแทค ไตรเน็ต บริษัท ดีแทค บรอดแบนด์ จํากดั และบริษัท เพย์สบาย จํากดั ซึง่เป็นบริษัทย่อยของบริษัท 
ได้ประกาศจ่ายเงินปันผลให้แก่บริษัท เป็นจํานวนเงิน 3,138 ล้านบาท 1,056 ล้านบาท และ 178 ล้านบาท ตามลําดบั 
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8 โครงสร้างการจดัการ 

โครงสร้างการจดัการของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน 
คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ และฝ่ายบริหาร นอกจากนี ้ยงัมีคณะกรรมการอ่ืน ๆ ในระดบับริหารอีกหลาย
ชดุเพ่ือทําหน้าท่ีควบคมุดแูลนโยบายภายในองค์กรเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสงูสดุในการดําเนินงาน 

8.1 คณะกรรมการบริษัท 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 คณะกรรมการบริษัทมีจํานวน 12 ทา่น ประกอบด้วย 

- กรรมการที่ไมเ่ป็นผู้บริหาร 11 ทา่น (โดยเป็นกรรมการอิสระจํานวน 4 ทา่น ซึง่คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของคณะกรรมการบริษัท) 
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 ทา่น ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

รายช่ือกรรมการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 มีดงันี ้

 รายช่ือ ตาํแหน่ง 

1. นายบญุชยั เบญจรงคกลุ ประธานกรรมการ 

2. นายมอร์เทน คาร์ลเซน ซอร์บี ้ รองประธานกรรมการ 

3. นายจลุจิตต์ บณุยเกต ุ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
กรรมการกําหนดค่าตอบแทน กรรมการสรรหา  

และกรรมการกํากบัดแูลกิจการ 

4. นางกมลวรรณ วิปลุากร กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  
กรรมการกําหนดค่าตอบแทน กรรมการสรรหา  

และกรรมการกํากบัดแูลกิจการ 

5. นายสตีเฟ่น วดูรุฟ ฟอร์ดแฮม กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  
ประธานคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน  

และประธานคณะกรรมการสรรหา 

6. นางชนญัญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์ กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ 

7. นายทอเร่ จอห์นเซ่น กรรมการ กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน กรรมการสรรหา  
และกรรมการกํากบัดแูลกิจการ 

8. นายฮากนุ บรัวเซท็ เชิร์ล กรรมการ กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน และกรรมการสรรหา 

9. นายลาร์ส โอเคะ วลัเดอมาร์ นอร์ลิ่ง กรรมการ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

10. นางสาวธนัวดี วงศ์ธีรฤทธ์ิ กรรมการ 

11. นายริชาร์ด โอลาฟ โอว์ กรรมการ 

12. นายเฮนริค คลอสเซน่ กรรมการ 

หมายเหตุ 
(1) โปรดดจํูานวนครัง้ของการประชุมคณะกรรมการบริษัท และจํานวนครัง้ท่ีกรรมการแต่ละท่านเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ภายใต้

หวัข้อ “การกํากบัดแูลกิจการ” 

กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามผกูพนับริษัทได้แก่ (1) นายบญุชยั เบญจรงคกลุ (2) นายมอร์เทน คาร์ลเซน ซอร์บี ้(3) นายทอเร่ จอห์น
เซน่ (4) นางชนญัญารักษ์ เพช็ร์รัตน์ และ (5) นายลาร์ส โอเคะ วลัเดอมาร์ นอร์ลิ่ง โดยกรรมการสองในห้าทา่นนีล้งลายมือช่ือร่วมกนั
และประทบัตราสําคญัของบริษัท 
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8.2 คณะผู้บริหาร 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ทําหน้าท่ีหวัหน้าของฝ่ายบริหาร โดยโครงสร้างองค์กรของบริษัทได้แบ่งสายงานในองค์กรเป็น 7 สายงาน 
ได้แก่ กลุม่การเงิน กลุม่การตลาด กลุม่สง่เสริมการขาย กลุม่เทคโนโลยี กลุม่กลยทุธ์ กลุม่บคุคล และกลุม่กิจการองค์กร 

รายช่ือคณะผู้บริหารของบริษัทและการถือครองหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 มีดงันี ้

ช่ือ-นามสกุล ตาํแหน่ง 

นายลาร์ส โอเคะ วลัเดอมาร์ นอร์ลิ่ง ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

นายซเวเร่ เพ็ดเดอร์เซน็ รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร กลุม่การเงิน 

นายซิกวาร์ท โวส เอริคเซน รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร กลุม่การตลาด 

นายอลนั บองเก้ รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร กลุม่สง่เสริมการขาย 

นายประเทศ ตนักรุานนัท์ รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร กลุม่เทคโนโลยี 

นายแอนดริว ทอร์ โอดวาร์ กวาลเซท   รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร กลุม่กลยทุธ์ 

นางสาวนาฎฤดี อาจหาญวงศ์ รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร กลุม่บคุคล 

นายราจีฟ บาวา รักษาการรองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร กลุม่กิจการองค์กร 

ผู้บริหารข้างต้นเป็นผู้บริหารตามคํานิยามของสํานกังาน ก.ล.ต. ซึง่หมายถึง ผู้จดัการ หรือผู้ ดํารงตําแหน่งระดบับริหารสี่รายแรกนบั
ต่อจากผู้ จดัการลงมา ผู้ ซึ่งดํารงตําแหน่งเทียบเท่ากับผู้ ดํารงตําแหน่งระดบับริหารรายที่สี่ทกุราย และหมายความรวมถึงผู้ ดํารง
ตําแหน่งระดบับริหารในสายงานบญัชีหรือการเงินท่ีเป็นระดบัผู้จดัการฝ่ายขึน้ไปหรือเทียบเท่า ทัง้นี ้ผู้บริหารของบริษัทไม่เคยเป็น
พนกังานหรือหุ้นสว่นของบริษัทสอบบญัชีภายนอกท่ีบริษัทใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา 

โครงสร้างการบริหารจดัการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

  
คณะกรรมการบริษัท 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

กลุม่การเงิน 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 
กําหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหา 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

กลุม่กิจการ
องค์กร 

กลุม่บคุคล  กลุม่กลยทุธ์ กลุม่เทคโนโลยี กลุม่ส่งเสริม     
การขาย 

กลุม่การตลาด 

คณะกรรมการ 
กํากบัดแูลกิจการ 
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8.3 เลขานุการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตัง้ นายรวีพันธ์ พิทักษ์ชาติวงศ์ ผู้ อํานวยการอาวุโสสายงานกฎหมาย เป็นผู้ ดํารงตําแหน่ง
เลขานุการบริษัท โดยให้มีอํานาจหน้าท่ีตามท่ีกําหนดไว้ใน พ.ร.บ. หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ทัง้นี ้ประวติัการศึกษา การ
ทํางาน และการอบรมของเลขานกุารบริษัท ปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ 1 

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

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

8.4.1 ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท 

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

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

ในปี 2558 คา่ตอบแทนรวมของกรรมการบริษัทมีจํานวนทัง้สิน้ 9,831,200 บาท โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท) 

รายช่ือ คณะกรรมการ 
บริษัท 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
กาํหนด 

ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ 
สรรหา 

คณะกรรมการ 
กาํกับดูแล 
กจิการ 

รวม 

นายบญุชยั เบญจรงคกลุ 3,340,800 - - - - 3,340,800 
นายซิคเว ่เบรคเก้(1) - - - - - - 
นายจลุจิตต์ บณุยเกต ุ 1,213,200 650,000 43,200 57,600 14,400 1,978,400 
นายสตีเฟ่น วดูรุฟ ฟอร์ดแฮม 1,129,200 403,200 54,000 72,000 - 1,658,400 
นางชนญัญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์ 1,087,200 - - - 18,000 1,105,200 

นางกมลวรรณ วิปลุากร 1,129,200 345,600 43,200 43,200 14,400 1,575,600 
นายฮากนุ บรัวเซท็ เชิร์ล - - - - - - 
นางสาวธนัวดี วงศ์ธีรฤทธ์ิ 172,800 - - - - 172,800 
นายทอเร่ จอห์นเซ่น - - - - - - 
นายริชาร์ด โอลาฟ โอว์ - - - - - - 
นายเฮนริค คลอสเซน่ - - - - - - 
นายกนุน่าร์ โจฮนั เบอร์เทลเซน่(2) - - - - - - 

นายลาร์ส โอเคะ วลัเดอมาร์ นอร์ลิ่ง(3) - - - - - - 

นายมอร์เทน คาร์ลเซน ซอร์บี ้(4) - - - - - - 

รวม 8,072,400 1,398,800 140,400 172,800 46,800 9,831,200 
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หมายเหตุ 

(1) นายซิคเว ่เบรคเก้ ลาออกจากการเป็นกรรมการเม่ือวนัท่ี 17 สิงหาคม 2558  

(2) นายกนุน่าร์ โจฮนั เบอร์เทลเซน่ ลาออกจากการเป็นกรรมการเม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2558 

(3) นายลาร์ส โอเคะ วลัเดอมาร์ นอร์ลิ่ง เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการเข้าใหม่แทนนายกนุน่าร์ โจฮนั เบอร์เทลเซน่ กรรมการท่ีลาออก ตามมติ
 ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 2/2558 ซึง่ประชมุเม่ือวนัท่ี 10 กมุภาพนัธ์ 2558 

(4) นายมอร์เทน คาร์ลเซน ซอร์บี  ้เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการเข้าใหม่แทนนายซิคเว่ เบรคเก้ กรรมการท่ีลาออก ตามมติท่ีประชุม
 คณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 6/2558 ซึง่ประชมุเม่ือวนัท่ี 28 สิงหาคม 2558 

8.4.2 ค่าตอบแทนของผู้บริหาร 

ค่าตอบแทนของผู้ บริหารของบริษัท ประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนสํารองเลีย้งชีพ ปัจจุบัน บริษัทไม่มี
ค่าตอบแทนในรูปหุ้นให้แก่ผู้บริหารของบริษัท ในปี 2558 ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารของบริษัทมีจํานวนทัง้สิน้ 71,971,471.61 
บาท  

8.5 บุคลากร 

8.5.1 จาํนวนและค่าตอบแทนของพนักงาน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีพนกังาน (เฉพาะพนกังานท่ีรับอตัราค่าจ้างเป็นเงินเดือนประจํา) จํานวนทัง้สิน้ 4,731 คน โดยแบ่ง
ตามสายงานหลกัได้ดงันี ้

สายงาน จาํนวนพนักงาน (คน) 

กลุม่การเงิน 222 

กลุม่การตลาด 1,732 

กลุม่สง่เสริมการขาย 425 

กลุม่เทคโนโลยี 1,144 

กลุม่กลยทุธ์ 54 

กลุม่บคุคล  121 

กลุม่กิจการองค์กร 91 

กลุม่ธรุกิจภมิูภาค 942 

รวม 4,731 

ในปี 2558 ค่าตอบแทนรวมของพนกังานประกอบด้วยเงินเดือนและโบนสั เป็นเงินจํานวนทัง้สิน้ 4,264,947,798.36 บาท และเงิน
สมทบเข้ากองทนุสํารองเลีย้งชีพเป็นเงินจํานวนทัง้สิน้ 115,011,417.05 บาท 

8.5.2 นโยบายการพฒันาทรัพยากรบุคคล 

บริษัทมีนโยบายที่จะพฒันาศกัยภาพ ความรู้ ความสามารถ และคณุภาพของพนกังานอย่างตอ่เน่ือง เพราะบริษัทตระหนกัเสมอวา่
บคุลากรเป็นทรัพยากรท่ีมีคณุค่าและเป็นรากฐานของความสําเร็จ ดงันัน้ บริษัทจึงมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาและปรับตนเองให้เป็น “องค์กร
แห่งการพฒันาและเรียนรู้” โดยผสมผสานทัง้ความรู้ ทกัษะ ความสามารถ ตลอดจนปลกูฝังวฒันธรรมและจริยธรรมขององค์กร
ควบคู่กนัไป ทัง้นี ้เพ่ือให้สอดคล้องกบักลยทุธ์และแนวทางในการดําเนินธุรกิจของบริษัท และเพ่ือให้บริษัทสามารถตอบสนองต่อ
การพฒันาและความก้าวหน้าของกิจการโทรคมนาคม และความต้องการของลกูค้าได้เป็นอย่างดี บริษัทได้จดัรูปแบบการเรียนรู้และ
การพฒันาท่ีเหมาะสม ดงันี ้
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“dtac Academy” – ศูนย์กลางแห่งการพฒันาบคุคลากร 

dtac Academy มีภารกิจในการจัดหลักสูตรการพัฒนาบุคคลากรหลากหลาย เพ่ือให้พนักงานสามารถพัฒนาทักษะ ความรู้ 
ความสามารถ และศกัยภาพในการปฏิบติังานได้สอดคล้องทัง้กบัความต้องการของพนกังานและความต้องการทางธรุกิจขององค์กร 
พนักงานทุกคนจะมีโอกาสเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ ตามความต้องการของหน้าท่ีงานและความสนใจส่วนตัวของ
พนกังานเอง หลกัสตูรท่ี dtac Academy จะประกอบด้วย (1) การพฒันาทกัษะพืน้ฐาน เช่น การสื่อสาร การบริหารจดัการและการ
วางแผนงาน; (2) การปลกูฝังวฒันธรรมองค์กรและจริยธรรมองค์กร; (3) การพฒันาทกัษะเฉพาะทางทัง้ในส่วนงานหลกัและส่วน
งานสนบัสนนุ เพ่ือพฒันาและยกระดบัความสามารถเฉพาะด้านขององค์กรให้มีศกัยภาพในการแข่งขนั เช่น เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เทคโนโลยีโครงข่าย การตลาดเชิงกลยทุธ์ การขายและการให้บริการ เป็นต้น 

นอกเหนือจากการฝึกอบรมในรูปแบบชัน้เรียน บริษัทยงัจดัสง่เสริมและจดัให้มีกิจกรรมการพฒันาบคุลากรในรูปแบบอ่ืน ๆ ด้วย เช่น 
การเรียนรู้จากการลงมือปฏิบติังานจริง (On the Job Training) การมอบหมายให้พนกังานเข้าร่วมปฏิบติังานในโครงการท่ีสําคญั 
การแลกเปลี่ยนความรู้กับวิทยากรที่เช่ียวชาญจากอุตสาหกรรมต่าง ๆ เป็นต้น บริษัทยังได้นําเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดในการพัฒนาบุคลากร ด้วยการจัดให้มีระบบการเรียนรู้ออนไลน์ และการใช้แอพพลิเคชั่น “เพลิน” บน
โทรศพัท์มือถือ ซึง่อํานวยความสะดวกให้พนกังานสามารถดาวน์โหลดและอ่านหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์และคูมื่อการฝึกอบรมออนไลน์
ได้ทกุท่ีทกุเวลา 

หลกัสูตรการพฒันาภาวะผูนํ้าและพนกังานทีมี่ศกัยภาพ 

บริษัทให้ความสําคญัต่อการพฒันาภาวะผู้ นําและพนกังานท่ีมีศกัยภาพอย่างต่อเน่ือง บริษัทมีหลกัสตูรการพฒันาภาวะผู้ นําอย่าง
ครอบคลุม เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าผู้ บริหารในทุกระดับมีความพร้อมในเร่ืองของทักษะในการบริหารทีมงานและองค์กรให้ประสบ
ความสําเร็จได้ เนือ้หาของหลกัสตูรจะครอบคลมุทัง้ด้านการบริหารงานเชิงธรุกิจและการบริหารบคุคล และจดัฝึกอบรมทัง้ในรูปแบบ
การเรียนการสอนในชัน้เรียนและการให้คําแนะนําเป็นรายบคุคลอย่างตอ่เน่ือง 

บริษัทยงัจดัให้มีหลกัสตูรการพฒันาพนกังานท่ีมีศกัยภาพ ซึง่ได้ออกแบบเพ่ือส่งเสริมพนกังานท่ีมีความสามารถโดดเด่นให้สามารถ
พฒันาศกัยภาพของตนเองได้อย่างเตม็ท่ี หลกัสตูรพิเศษเหลา่นีไ้ด้รับการพฒันาร่วมกบัสถาบนัตา่ง ๆ ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 
โดยมุง่เน้นการพฒันาทัง้ความรู้ทางด้านการบริหารธรุกิจและความรู้เฉพาะทางท่ีสอดคล้องกบัทิศทางการดําเนินธรุกิจของบริษัท 

การพฒันาพนกังานทีมี่ศกัยภาพรุ่นใหม่ในระดบัสากล 

ด้วยความมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาพนกังานท่ีมีศกัยภาพรุ่นต่อไปให้มีวิสยัทศัน์ในระดบัสากล บริษัทจึงได้คดัเลือกพนกังานเพ่ือเข้าร่วม
โครงการ Mobility เพ่ือเปิดโอกาสให้พนกังานได้เก็บเก่ียวประสบการณ์จากการทํางานกบับริษัทผู้ ให้บริการโทรคมนาคมชัน้นําใน
ตา่งประเทศ โดยพนกังานจะได้รับการมอบหมายให้ปฏิบติังานในตา่งประเทศตามระยะเวลาที่กําหนด ขึน้กบัลกัษณะงานและความ
ต้องการทางธุรกิจ ทัง้นี ้เพ่ือส่งเสริมให้พนกังานสามารถนําทกัษะและความรู้ท่ีมีเพ่ือนํามาใช้ในการปฏิบติังานในสภาวะแวดล้อมท่ี
แตกตา่งไปจากเดิม และเพ่ือสัง่สมความรู้และประสบการณ์ใหม ่ๆ  ระหวา่งการปฏิบติังานในตา่งประเทศ โดยโครงการนีจ้ะสนบัสนนุ
ให้พนกังานท่ีมีศกัยภาพรุ่นใหม่ได้มีโอกาสแลกเปล่ียนความรู้และความเช่ียวชาญ และพฒันาความชํานาญการทางด้านธุรกิจได้ใน
ระดับสากลโดยสามารถนําประสบการณ์ต่าง ๆ ท่ีได้รับนํากลับมาพัฒนาและประยุกต์ใช้ในประเทศไทยต่อไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ในปี 2558 บริษัทได้จัดสรรงบประมาณด้านการพฒันาบุคลากรเป็นจํานวน ทัง้สิน้ 32.7 ล้านบาท (โดยเป็นงบประมาณในการ
พฒันาระบบและสื่อดิจิตอลจํานวน 5.2 ล้านบาท) และบริษัทได้มีการฝึกอบรมและพฒันาให้กับพนกังานของบริษัทจํานวนกว่า 
5,100 คน และคูค้่าของบริษัทจํานวน 2,600 คน คิดเป็นคา่เฉล่ียเวลาในการฝึกอบรมเทา่กบั 22.5 ชัว่โมง ตอ่คน ตอ่ปี 
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9 การกาํกับดแูลกจิการ 

9.1 นโยบายการกาํกับดแูลกจิการ 

คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทยึดมัน่ในหลกัการกํากับดแูลกิจการท่ีดี ตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีสําหรับบริษัทจด
ทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เพ่ือรักษาและเสริมสร้างมลูค่าของผู้ ถือหุ้นในระยะยาว โดยคณะกรรมการ
บริษัทได้จดัทํานโยบายการกํากบัดแูลกิจการ ซึง่ประกอบด้วยโครงสร้างการกํากบัดแูลกิจการ และกระบวนการในการบริหารความ
เสี่ยง การกําหนดกลยุทธ์ การรายงานทางการเงิน และการควบคุมภายใน นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทได้จดัทําหลกัในการ
ปฏิบติั “จริยธรรมองค์กร – ดีแทคธรรมาภิบาล” ซึ่งใช้บงัคบักบักรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัท ตลอดจนบคุคลอ่ืน ๆ ท่ี
กระทําการในนามของบริษัท โดยเร่ิมใช้บงัคบัตัง้แต่ปี 2549 และมีการปรับปรุงแก้ไขเร่ือยมา โดยครอบคลมุเร่ืองต่าง ๆ เช่น สิทธิ
มนุษยชน แรงงาน สุขภาพอนามยั ความปลอดภยั การรักษาความปลอดภยั สิ่งแวดล้อม ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การใช้
ข้อมลูภายใน การทจุริตคอร์รัปชัน่ การควบคมุภายใน และการเปิดเผยข้อมลู เป็นต้น ทัง้นี ้ตามหลกัมาตรฐานสากล 

บริษัทได้จดัให้มีการเผยแพร่นโยบายการกํากบัดแูลกิจการและหลกัในการปฏิบติัดงักล่าวทางเวบ็ไซต์ของบริษัทท่ี www.dtac.co.th 
และระบบสื่อสารภายในของบริษัท (Intranet) เพ่ือความสะดวกของกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทในการเข้าถึงและใช้
ในการอ้างอิง นอกจากนี ้บริษัทได้จดัให้มีการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบันโยบายการกํากบัดแูลกิจการและหลกัในการ
ปฏิบติัอย่างตอ่เน่ือง อาทิ จดัการบรรยายและแจกคูมื่อดีแทคธรรมาภิบาลให้แก่พนกังานในการปฐมนิเทศสําหรับพนกังานใหม ่และ
จดัการอบรมในเร่ืองดงักลา่วเป็นครัง้คราวไป รวมทัง้ จดัทําสื่อการเรียนรู้เร่ืองดีแทคธรรมาภิบาลในรูปแบบการ์ตนูเพ่ืออธิบายหวัข้อ
ต่าง ๆ ท่ีสําคญัและเพ่ือให้ง่ายต่อการทําความเข้าใจ อาทิเช่น ผลประโยชน์ทบัซ้อน การคอร์รัปชัน่และการติดสินบน ของขวญัและ
สินนํา้ใจทางธุรกิจ ข้อมลูส่วนบคุคลและความเป็นสว่นตวั ความมัน่คงปลอดภยัสารสนเทศ การเป็นผู้สนบัสนนุหรือการบริจาค การ
สื่อสารภายนอกองค์กร รวมถึงเร่ืองอ่ืน ๆ ซึง่เป็นเร่ืองใกล้ตวัท่ีพนกังานควรทราบ ทัง้นี ้การติดตามให้มีการปฏิบติัตามนโยบายการ
กํากบัดแูลกิจการนัน้ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารมีหน้าท่ีประเมินผลการบงัคบัใช้เอกสารการกํากบัดแูลกิจการ รวมทัง้ระดบัของการ
ปฏิบติัตาม และรายงานผลตอ่คณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละหนึง่ครัง้  

บริษัทให้ความสําคญัอย่างย่ิงในการถือปฏิบติัหลกัการกํากับดแูลกิจการท่ีดี ซึ่งหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทได้อ้างอิง
จากหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึง่ปรับปรุงให้สอดคล้อง
กับหลักเกณฑ์ ASEAN CG Scorecard ทัง้นี ้จากการประเมินโครงการสํารวจการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยซึ่ง
ประเมินโดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย บริษัทได้รับคะแนนระดบั “ดีเลิศ” (ช่วงคะแนนระหวา่งร้อยละ 90 ถึงร้อยละ 
100) โดยเป็นหนึ่งใน 55 บริษัทท่ีได้รับคะแนนดีเลิศ จากบริษัทจดทะเบียนท่ีได้รับการประเมินทัง้หมด 588 บริษัท (หรือร้อยละ 9 
ของบริษัทท่ีได้รับผลการประเมินประจําปี 2558) จงึเป็นเคร่ืองยืนยนัวา่บริษัทยดึมัน่ในหลกัการของการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีเพ่ือการ
พฒันาอย่างยัง่ยืน (โปรดพิจารณาประกอบข้อ 9.7 การปฏิบติัตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีในเร่ืองอ่ืน ๆ)  

9.2 คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย 

โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการกํากับดแูลกิจการ โดยมีขอบเขตอํานาจหน้าท่ีและ
ความรับผิดชอบ ดงันี ้

9.2.1 คณะกรรมการบริษัท 

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

(1) ปฏิบติัและรับผิดชอบหน้าท่ีของตนด้วยความระมดัระวงัและความซื่อสตัย์สจุริต โดยคํานึงถึงผลประโยชน์สงูสดุของบริษัท
และผู้ ถือหุ้น 

(2) มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการบริหารจัดการกิจการของบริษัท กําหนดกลยุทธ์และแผนการดําเนินธุรกิจระยะยาว จัดระบบ
โครงสร้างองค์กรท่ีเหมาะสม และกํากบัดแูลการดําเนินธรุกิจในแตล่ะวนั 

(3) อนมุติักําหนดทิศทาง วิสยัทศัน์ มลูคา่ และความคาดหวงัในการเป็นผู้ นําของบริษัท 

(4) พิจารณาอนมุติัตดัสินใจในการเข้าทําธุรกรรมท่ีสําคญัและดําเนินการใด ๆ และในบางกรณีมอบอํานาจในการตดัสินใจให้
บุคคลอ่ืน โดยเป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง วตัถุประสงค์ของบริษัท ข้อบงัคบัของบริษัท มติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น รวมถึง
นโยบายการกํากบัดแูลกิจการของบริษัท 

(5) ดําเนินการให้บริษัทปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์อันเป็นท่ียอมรับทั่วไปเก่ียวกับการกํากับดูแลและการควบคุมกิจการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

(6) ให้ความเหน็ชอบและควบคมุดแูลเป้าหมาย กลยทุธ์และแผนการดําเนินงาน รวมทัง้การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในเป้าหมายและ
กลยทุธ์และแผนการดําเนินงานดงักลา่ว 

(7) จดัให้มีรายงานการประกอบกิจการและการเงินของบริษัทซึง่ถกูต้องและครบถ้วนให้แก่ผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุโดยทัว่ไป 

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

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

(10) พิจารณาและอนมุติัการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นเป็นครัง้คราว เม่ือเห็นว่าบริษัทมีกําไรสมควรพอท่ีจะทํา
เช่นนัน้ 

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

(12) จดัทํารายงานประจําปีร่วมกบัคณะผู้บริหาร 

(13) พิจารณา อนมุติั และกําหนดโครงสร้างการดําเนินกิจการโดยรวมของบริษัทและบริษัทย่อยหลกั 

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

(15) ดําเนินการให้ธุรกรรมท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ของคณะผู้บริหาร คณะกรรมการบริษัท และผู้ ถือหุ้น 
รวมถึงบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับบุคคลดงักล่าวนัน้ ทําขึน้เช่นเดียวกับการทําธุรกรรมปกติกับบุคคลภายนอก (Arm’s Length 
Basis) ภายใต้เง่ือนไขทางการค้าปกติ และไมมี่ผลกระทบตอ่ผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ ถือหุ้นรายย่อย 
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(16) จดัให้บริษัทมีการควบคมุภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสม และจดัตัง้หน่วยงานตรวจสอบภายในเพ่ือติดตามตรวจสอบการ
ควบคมุภายในของบริษัท และรายงานความล้มเหลวหรือจุดอ่อนในการควบคุมต่าง ๆ ท่ีสําคญั รวมถึงเสนอแนะวิธีการ
แก้ไข 

(17) จดัเตรียมวาระและความเหน็ท่ีจะเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

(18) สรรหาผู้ ท่ีจะดํารงตําแหน่งกรรมการท่ีมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีเหมาะสมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของ
คณะกรรมการบริษัทและบริษัทย่อยหลกั 

(19) พิจารณาและเสนอคา่ตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทเพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติั 

(20) มีอํานาจแต่งตัง้และถอดถอนประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารของบริษัท ติดตามตรวจสอบและจดัให้มีการประเมินผลการปฏิบติั
หน้าท่ีของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารเป็นรายปี  

(21) ติดตามตรวจสอบให้มีการบริหารจดัการความเส่ียงด้านความปลอดภยัและการป้องกนั บคุลากร ข้อมลู และสินทรัพย์อ่ืน ๆ 
ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  

(22) ดําเนินการให้บริษัทมีขัน้ตอนกระบวนการท่ีเพียงพอสําหรับการป้องกนัมิให้บริษัทเก่ียวพนักบัการทจุริตคอร์รัปชัน่ 

(23) จดัให้มีการประเมินผลงาน หน้าท่ี และความสามารถในการปฏิบติัหน้าท่ีของตน  

9.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ทา่น ดงันี ้

รายชื่อกรรมการ ตาํแหน่ง 

นายจลุจิตต์ บณุยเกต ุ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

นายสตีเฟ่น วดูรุฟ ฟอร์ดแฮม กรรมการตรวจสอบ 

นางกมลวรรณ วิปลุากร กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการตรวจสอบมีคณุสมบติัเช่นเดียวกบั “กรรมการอิสระ” และไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้
ตดัสินใจในการดําเนินงานของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ และไม่
เป็นกรรมการของบริษัทจดทะเบียนซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมของบริษัท ทัง้นี ้นายจุลจิตต์ บุณยเกต ุและนาง
กมลวรรณ วิปลุากร เป็นผู้ มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบญัชีเพียงพอท่ีจะทําหน้าท่ีในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบ
การเงิน 

หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบมีดงันี ้

(1) สอบทานกระบวนการรายงานทางการเงินของบริษัทเพ่ือให้มีการรายงานทางการเงินอย่างถกูต้องและเพียงพอ  

(2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคมุภายในและระบบการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล ซึง่ครอบคลมุถึง
การควบคมุภายในทางด้านการบญัชี การเงิน การดําเนินงาน และการปฏิบติัตามกฎหมาย กฎระเบียบ รวมถึงนโยบายการ
บริหารความเส่ียงและระบบการควบคมุต่าง ๆ ท่ีกําหนดขึน้โดยผู้บริหารของบริษัท โดยมีการสอบทานอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 
โดยผู้ตรวจสอบภายในและ/หรือผู้สอบบญัชีอิสระ 
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(3) สอบทานความมีประสิทธิผลของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาถึงความเพียงพอของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยให้มีทรัพยากรด้านตา่ง ๆ อย่างเพียงพอ และหน่วยงานอยู่ในตําแหน่งท่ีเหมาะสมในองค์กร 

(4) พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย และ
เลิกจ้างหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอ่ืนใดที่รับผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

(5) สอบทานให้บริษัทปฏิบติัตาม พ.ร.บ. หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนด ก.ล.ต. และของตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย รวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องกบัธรุกิจของบริษัท 

(6) พิจารณาคดัเลือกและเสนอแตง่ตัง้บคุคลซึง่มีความเป็นอิสระเพ่ือทําหน้าท่ีเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท และเสนอคา่ตอบแทน
และเง่ือนไขการทํางานของบุคคลดงักล่าว (หมายความรวมถึงการเสนอถอดถอนผู้ ท่ีขาดคุณสมบติัในการทําหน้าท่ีเป็น
ผู้สอบบญัชี) รวมทัง้เข้าร่วมประชมุกบัผู้สอบบญัชีโดยไมมี่ฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชมุอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

(7) สอบทานความเป็นอิสระของผู้สอบบญัชีของบริษัทเป็นรายปี 

(8) สอบทานขอบเขต ผลงาน ความคุ้มคา่ ความเป็นอิสระและความเท่ียงธรรมของผู้สอบบญัชีของบริษัท 

(9) สอบทานการจดัการให้มีช่องทางสําหรับพนกังานท่ีสามารถแจ้งเบาะแสเก่ียวกบัความผิดปรกติในเร่ืองรายงานทางการเงิน
หรือเร่ืองอ่ืน ๆ โดยการแจ้งดงักล่าวจะถกูเก็บเป็นความลบั รวมถึงการจดัให้มีการสืบสวนและติดตามผลในเร่ืองท่ีรับแจ้ง
อย่างเหมาะสม 

(10) สอบทานรายการที่เก่ียวโยงกนั ธุรกรรมกบัผู้ มีส่วนได้เสีย หรือรายการที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตาม
กฎหมายและข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ทัง้นี ้เพ่ือให้มัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตสุมผลและเป็น
ประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัท 

(11) จดัทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัท ซึง่รายงานดงักลา่วต้องลงนามโดย
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และอย่างน้อยต้องประกอบด้วยข้อมลูดงัตอ่ไปนี ้

- ความเหน็เก่ียวกบัความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท 

- ความเหน็เก่ียวกบัความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในของบริษัท 

- ความเหน็เก่ียวกบัการปฏิบติัตาม พ.ร.บ. หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของ ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์
แหง่ประเทศไทย และกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องกบัธรุกิจของบริษัท 

- ความเหน็เก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 

- ความเหน็เก่ียวกบัรายการที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

- จํานวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชมุของกรรมการตรวจสอบแตล่ะทา่น 

- ความเหน็หรือข้อสงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบติัหน้าท่ีตามกฎบตัร 

- รายการอ่ืนท่ีเห็นว่าผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุทัว่ไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท 

(12) ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
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9.2.3 คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการ 5 ทา่น ดงันี ้ 

รายชื่อกรรมการ ตาํแหน่ง 

นายสตีเฟ่น วดูรุฟ ฟอร์ดแฮม ประธานคณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 

นายจลุจิตต์ บณุยเกต ุ กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 

นางกมลวรรณ วิปลุากร กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 

นายฮากนุ บรัวเซท็ เชิร์ล กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 

นายทอเร่ จอห์นเซน่ กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 

หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนมีดงันี ้

(1) สอบทานและเสนอคา่ตอบแทนของประธานกรรมการและกรรมการอ่ืน ๆ 

(2) สอบทานและอนมุติัคา่ตอบแทนของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

(3) สอบทานความเหมาะสมของนโยบายกําหนดคา่ตอบแทน 

(4) สอบทานเพ่ือให้มัน่ใจวา่การเปิดเผยคา่ตอบแทนทกุประเภทเป็นไปตามข้อกําหนดของกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

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

(6) สอบทานสิทธิตามสญัญาท่ีประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารจะได้รับจากการยกเลิกสญัญาจ้าง และเงินท่ีจ่ายหรือเสนอว่าจะจ่าย 
เพ่ือพิจารณาวา่สมเหตสุมผลกบัสถานการณ์หรือไม ่

(7) เสนอรายงานการประชุมของคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนต่อคณะกรรมการบริษัทและรายงานการดําเนินงานของ
คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนและข้อเสนอแนะท่ีเหมาะสมตอ่คณะกรรมการบริษัท 

(8) จดัทํารายงานของคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนไว้ในรายงานประจําปีของบริษัท โดยเปิดเผยโครงสร้างและการปฏิบติั
หน้าท่ีของคณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 

(9) สอบทานเป็นประจําทกุปีและปรับปรุงกฎบตัรของคณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนเพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทอนมุติั 

(10) ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
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9.2.4 คณะกรรมการสรรหา 
คณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วยกรรมการ 5 ทา่น ดงันี ้

รายชื่อกรรมการ ตาํแหน่ง 

นายสตีเฟ่น วดูรุฟ ฟอร์ดแฮม ประธานคณะกรรมการสรรหา 

นายจลุจิตต์ บณุยเกต ุ กรรมการสรรหา 

นางกมลวรรณ วิปลุากร กรรมการสรรหา 

นายฮากนุ บรัวเซท็ เชิร์ล กรรมการสรรหา 

นายทอเร่ จอห์นเซน่ กรรมการสรรหา 

หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหามีดงันี ้

(1) ให้คําแนะนําเก่ียวกบัผู้ มีคณุสมบติัท่ีจะได้รับการเลือกตัง้ให้เป็นกรรมการของบริษัทและบริษัทย่อยหลกั 

(2) ให้คําแนะนําเก่ียวกบัผู้ มีคณุสมบติัท่ีจะได้รับการเลือกตัง้ให้เป็นประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และรองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
กลุม่การเงินของบริษัทและบริษัทย่อยหลกั 

(3) พิจารณาโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการโดยพิจารณาจากความต้องการในปัจจบุนัและการพฒันาใน
อนาคตของบริษัท และให้คําแนะนําตอ่คณะกรรมการเก่ียวกบัการปรับเปลี่ยนตามท่ีเหน็วา่จําเป็น 

(4) ให้ความสําคญักับการประเมินผลงานของตนเองของคณะกรรมการ และให้ข้อเสนอแนะการปรับปรุงแก้ไขตามท่ีเห็นว่า
จําเป็น 

(5) ตรวจสอบเพ่ือให้แน่ใจว่าได้มีการดําเนินการตามขัน้ตอนเพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้มีโอกาสเสนอช่ือผู้ มีคณุสมบติัเพ่ือดํารงตําแหน่ง
กรรมการ 

(6) ในการประเมินผู้ มีคุณสมบัติเพ่ือดํารงตําแหน่งคณะกรรมการทุกครัง้ จะต้องพิจารณาว่าผู้ มีคุณสมบัติดังกล่าวมี
ประสบการณ์ คณุสมบติั และความสามารถท่ีจําเป็นหรือไม ่

(7) พิจารณาความจําเป็นในการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการตามวาระ 

(8) ชีแ้จงเหตผุลในการให้คําแนะนําของตน และแจ้งแถลงการออกเสียงคดัค้าน (หากมี) ไว้ในคําแนะนําดงักลา่วข้างต้น 

(9) ดําเนินการให้บริษัทปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องกบัการแตง่ตัง้และคณุสมบติัของคณะกรรมการ 

(10) กําหนดหลกัเกณฑ์ในการรับช่วงตําแหน่งคณะกรรมการ และการแตง่ตัง้ผู้บริหารหลกั ตามท่ีตนเหน็สมควร 

(11) จดัให้มีการเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัการดําเนินกิจการตา่ง ๆ ของคณะกรรมการสรรหาตามสมควร  

(12) จดัให้มีการประเมินผลงาน หน้าท่ี และความสามารถในการปฏิบติัหน้าท่ีของตนปีละหนึง่ครัง้ 
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9.2.5 คณะกรรมการกาํกับดแูลกจิการ 

คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ ประกอบด้วยกรรมการ 4 ทา่น ดงันี ้

รายชื่อกรรมการ ตาํแหน่ง 

นางชนญัญารักษ์ เพช็ร์รัตน์ ประธานคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ 

นายจลุจิตต์ บณุยเกต ุ กรรมการกํากบัดแูลกิจการ 

นางกมลวรรณ วิปลุากร กรรมการกํากบัดแูลกิจการ 

นายทอเร่ จอห์นเซน่ กรรมการกํากบัดแูลกิจการ 

หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการมีดงันี ้

(1) กํากับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามหลักการอันเป็นท่ียอมรับทั่วไปสําหรับการกํากับดูแลและการควบคุมกิจการอย่างมี
ประสิทธิภาพ และดํารงไว้ซึง่วฒันธรรมองค์กรท่ีเอือ้ตอ่การกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 

(2) กําหนดและดํารงไว้ซึง่นโยบายและกระบวนการการกํากบัดแูลกิจการท่ีเหมาะสม 

(3) ดําเนินการให้มีการบงัคบัใช้และปฏิบติัตามนโยบายและกระบวนการต่าง ๆ เก่ียวกบักํากบัดแูลกิจการท่ีคณะกรรมการได้
อนุมัติ เพ่ือให้มีการกํากับดูแลกิจการในบริษัท และบริษัทย่อยทัง้หมดซึ่งบริษัทมีอํานาจควบคุมไม่ว่าโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อม 

(4) กํากับดแูลให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารประเมินผลการบงัคบัใช้และปฏิบติัตามนโยบายและกระบวนการต่าง ๆ เก่ียวกับ
กํากบัดแูลกิจการ และรายงานตอ่คณะกรรมการอย่างน้อยปีละหนึง่ครัง้ 

(5) ตรวจสอบและรายงานต่อคณะกรรมการในเร่ืองสําคัญต่าง ๆ ผลการตรวจสอบ และคําแนะนําเก่ียวกับการกํากับดูแล
กิจการ 

(6) ชีแ้จงเหตผุลในการให้คําแนะนําของตน และแจ้งแถลงการออกเสียงคดัค้าน (หากมี) ไว้ในคําแนะนําดงักลา่ว 

(7) ดําเนินการให้บริษัทปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องกบัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 

(8) จดัให้มีการเปิดเผยข้อมลูอย่างเหมาะสมเก่ียวกบัการดําเนินกิจการต่าง ๆ ของตน และหลกัปฏิบติัเก่ียวกบัการกํากบัดแูล
กิจการของบริษัท 

(9) จดัให้มีการประเมินผลงาน หน้าท่ี และความสามารถในการปฏิบติัหน้าท่ีของตนปีละหนึง่ครัง้ 

9.2.6 ฝ่ายบริหาร 

คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดขอบเขตอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการและฝ่ายบริหารไว้แยกจากกนัอย่าง
ชดัเจน กล่าวโดยสรุปคือ คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจหน้าท่ีกําหนดนโยบายและติดตามการปฏิบติังานของฝ่ายบริหาร และฝ่าย
บริหารมีอํานาจหน้าท่ีในการนํานโยบายไปปฏิบติัและรายงานผลการปฏิบติังานตอ่คณะกรรมการบริษัท 

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

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารเป็นผู้ ดํารงตําแหน่งบริหารสงูสดุของบริษัท โดยมีอํานาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบดงันี ้
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(1) รับผิดชอบในการบริหารจดัการกิจการของบริษัท โดยจะต้องปฏิบติัตามแนวทางและมติของคณะกรรมการบริษัท รวมถึง
นโยบายการกํากบัดแูลกิจการของบริษัท 

(2) มีอํานาจตดัสินใจในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีไม่อยู่ในอํานาจการตดัสินใจของคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 
คําสัง่หรือมติของคณะกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารจะต้องดําเนินการตามสมควรเพ่ือให้บริษัทดําเนินกิจการ
และพฒันาธรุกิจให้เป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ข้อบงัคบัของบริษัท มติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัท 

(3) จดัรูปแบบองค์กรของบริษัท และการจดัสรรบคุลากรให้เป็นไปตามแนวทางท่ีคณะกรรมการบริษัทกําหนด 

(4) ดําเนินการให้บริษัทปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์อันเป็นท่ียอมรับทั่วไปเก่ียวกับการกํากับดูแลและการควบคุมกิจการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

(5) ให้ความเห็นชอบและควบคมุดแูลงบประมาณและแผนการดําเนินงาน รวมทัง้การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในงบประมาณและ
แผนการดําเนินงานดงักลา่ว 

(6) วางแผนการบริหารความเส่ียงภายในองค์กรเพ่ือจดัการกบัความเส่ียงทางธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกบับริษัท โดยพิจารณาความ
เสี่ยงทางด้านกลยทุธ์ การดําเนินกิจการ และกฎหมาย และจดัตัง้คณะกรรมการบริหารจดัการความเส่ียงซึ่งประกอบด้วย
ฝ่ายบริหารของบริษัท เพ่ือทําหน้าท่ีให้การสนบัสนนุการปฏิบติัหน้าท่ีของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

(7) เสนอแผนกลยุทธ์การดําเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยหลักต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือขอความเห็นชอบ และ
เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาในเร่ืองอ่ืน ๆ ท่ีมีนยัสําคญัในเชิงกลยทุธ์ของบริษัท 

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

(9) จดัให้บริษัทมีการควบคมุภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสม ซึ่งจะต้องเป็นส่วนหนึ่งของแผนการปฏิบติัการและขัน้ตอนการ
ดําเนินกิจการของบริษัท เพ่ือเป็นหลกัประกนัตามสมควรว่า บริษัทจะสามารถบรรลวุตัถปุระสงค์ท่ีเก่ียวกบัการใช้ทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพ การดแูลรักษาทรัพย์สินของบริษัท ความน่าเช่ือถือของการรายงานทางการเงินทัง้ภายในและภายนอก
องค์กร และการปฏิบติัตามนโยบายการกํากบัดแูลกิจการของบริษัท และกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 

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

(11) รับผิดชอบให้มีการสื่อสารและความร่วมมือกบัพนกังานหรือตวัแทนพนกังานตามท่ีสมควร เพ่ือให้เกิดธรรมเนียมปฏิบติัเชิง
ร่วมมือทางธรุกิจท่ีเช่ือถือได้ โดยคํานงึถึงประสบการณ์และมมุมองความเข้าใจของพนกังานเป็นสําคญั 

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

(13) ติดตามตรวจสอบว่าการบริหารจดัการความเสี่ยงด้านความปลอดภยัและการป้องกนับคุลากร ข้อมลู และสินทรัพย์อ่ืน ๆ มี
ความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  

(14) จัดให้มีการจัดการ รวมถึงมาตรการบงัคบัท่ีเพียงพอต่อการท่ีพนักงานไม่ปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการของ
บริษัท (หากมี) และรายงานการไมป่ฏิบติัท่ีสําคญัตอ่คณะกรรมการบริษัท 
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(15) นําขัน้ตอนกระบวนการท่ีเหมาะสมมาใช้เพ่ือป้องกันมิให้บริษัทเก่ียวพนักับการทจุริตคอร์รัปชั่น ทัง้นี ้ประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหารจะต้องทําการตรวจสอบความเส่ียงของกระบวนการดงักล่าวเป็นรายปี และต้องดําเนินการให้มีการแก้ไขปรับปรุง
ข้อบกพร่องใด ๆ ท่ีตรวจพบ โดยรายงานผลการตรวจสอบดงักลา่วตอ่คณะกรรมการบริษัท 

9.2.7 เลขานุการบริษัท 

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

(1) ให้คําแนะนําด้านกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องกบัการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัท และการประกอบธุรกิจ
ของบริษัท 

(2) จดัเตรียมเอกสารและข้อมลูประกอบการประชมุคณะกรรมการบริษัท และการประชมุผู้ ถือหุ้น 

(3) ประสานงานและติดตามให้มีการปฏิบติัตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

(4) จดัทําและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท 
รายงานประจําปีของบริษัท หนงัสือนดัประชมุผู้ ถือหุ้น และรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น 

(5) เก็บรักษารายงานการมีสว่นได้เสียท่ีรายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร 

(6) จดัเตรียมข้อมลูและการบรรยายเก่ียวกบัธรุกิจของบริษัท รวมทัง้ข้อมลูอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการดําเนินธรุกิจของบริษัทให้แก่
กรรมการใหม ่

(7) ดแูลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทและผู้ ถือหุ้น 

9.3 การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผู้บริหารระดบัสูง 

9.3.1 กรรมการอสิระ 

บริษัทได้กําหนดหลกัเกณฑ์และคณุสมบติัของกรรมการอิสระดงันี ้ซึ่งเป็นหลกัเกณฑ์ท่ีเข้มงวดกว่าท่ีสํานกังาน ก.ล.ต. และตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยกําหนด ดงันี ้

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

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

(3) ไม่เป็นบคุคลท่ีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็นบิดา มารดา คู่สมรส พ่ี
น้อง และบตุร (รวมทัง้คู่สมรสของบตุร) ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มีอํานาจควบคมุ หรือบคุคลท่ีจะได้รับการเสนอให้
เป็นผู้บริหารหรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

(4) ไม่เคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เคยเป็นหรือเป็นผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ ท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
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บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อย
กวา่ 2 ปีก่อนการแตง่ตัง้ 

(5) ไม่เคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จดัการของสํานกังานสอบบญัชี ซึ่งมี
ผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์สงักดัอยู่ เว้น
แตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปีก่อนการแตง่ตัง้ 

(6) ไม่เคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับ
ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ ทัง้นี ้ในกรณีที่ผู้ ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่
กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นสว่นผู้จดัการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่ว
มาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปีก่อนการแตง่ตัง้ 

(7) ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ ท่ี
เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท  

(8) ไมมี่ลกัษณะอ่ืนใดที่ทําให้ไมส่ามารถให้ความเหน็อย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการดําเนินงานของบริษัท 

การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการอิสระแสดงอยู่ภายใต้หวัข้อ “การกํากบัดแูลกิจการ – การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการ” ข้างลา่งนี ้ 

ปัจจบุนับริษัทมีกรรมการอิสระจํานวน 4 ทา่น คิดเป็น 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้คณะได้แก่ (1) นายจลุจิตต์ บณุยเกต ุ(2) นายสตีเฟ่น 
วดูรุฟ ฟอร์ดแฮม (3) นางกมลวรรณ วิปลุากร และ (4) นางชนญัญารักษ์ เพช็ร์รัตน์ โดยกรรมการอิสระมีความเป็นอิสระจากผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่และฝ่ายบริหารของบริษัทและมีคณุสมบติัครบถ้วนตามหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนดข้างต้น ทัง้นี ้ในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีผ่านมา 
กรรมการอิสระไมมี่ความสมัพนัธ์ทางธรุกิจหรือให้บริการทางวิชาชีพแก่บริษัท 

9.3.2 การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผู้บริหารระดบัสูง 

การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการ 

บริษัทให้ความสําคญักบัการสรรหาและคดัเลือกกรรมการ โดยได้กําหนดคณุสมบติัของกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัท ซึง่
สอดคล้องกบักฎหมายและข้อกําหนดของหน่วยงานกํากบัดแูลท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้ข้อบงัคบัของบริษัท 

การสรรหากรรมการของบริษัทจะพิจารณาจากประวติัการศกึษา ประสบการณ์การทํางาน ความรู้ ความเช่ียวชาญ โดยเฉพาะอย่าง
ย่ิงในกิจการโทรคมนาคม และผลการปฏิบติังานในฐานะกรรมการในช่วงเวลาท่ีผ่านมา รวมทัง้พิจารณาจากทกัษะท่ียงัขาดอยู่ใน
คณะกรรมการ เพ่ือช่วยสง่เสริมให้คณะกรรมการบริษัทปฏิบติังานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ 

คณะกรรมการสรรหาเป็นผู้ รับผิดชอบกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัท ทัง้นี ้ตัง้แต่ปี 2554 บริษัทได้ใช้บริการบริษัทท่ีปรึกษา 
(Professional Recruitment Firm) ในการสรรหากรรมการอิสระ โดยคณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาสรรหาและคดัเลือกบคุคลท่ีมี
คุณสมบัติเหมาะสมกับการเป็นกรรมการของบริษัท สรุปผลการสรรหา ก่อนนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ ถือหุ้นเพ่ือ
พิจารณาอนมุติัตอ่ไป (แล้วแตก่รณี) 

กรรมการของบริษัทจะต้องมีคณุสมบติัของการเป็นกรรมการและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามท่ีกฎหมายกําหนด และจะต้องไม่ดํารง
ตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนมากกวา่ 5 บริษัท และกรรมการที่เป็นผู้บริหารจะต้องไม่ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการในบริษัท
อ่ืนและบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 2 บริษัท ไม่นบัรวมบริษัทย่อย บริษัทในเครือ และบริษัทร่วมทนุของบริษัท ทัง้นี ้เพ่ือให้กรรมการ
สามารถปฏิบติัตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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กรรมการของบริษัทมีวาระการดํารงตําแหน่ง 3 ปี และกรรมการซึง่พ้นจากตําแหน่งอาจได้รับเลือกตัง้ให้กลบัเข้าดํารงตําแหน่งอีกได้ 
การแตง่ตัง้ ถอดถอน หรือการพ้นจากตําแหน่งของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัท ดงันี ้

(1) คณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการ
ทัง้หมดต้องมีถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจกัรไทย 

(2) ให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) ผู้ ถือหุ้นหนึง่คนมีคะแนนเสียงเทา่กบัจํานวนหุ้นท่ีตนถืออยู่ 

(ข) ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนจะใช้คะแนนเสยีงท่ีมีอยู่ทัง้หมดเลือกตัง้บคุคลเพียงคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แตจ่ะ
แบง่คะแนนเสียงให้แก่ผู้ ใดเพียงใดไมไ่ด้  

(ค) ผู้ ท่ีได้รับคะแนนเสียงสงูสดุเรียงตามลําดบัจะได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการ ในกรณีท่ีได้รับคะแนนเสียงเท่ากนัเกิน
กวา่จํานวนกรรมการท่ีพงึเลือกในครัง้นัน้ ให้ประธานท่ีประชมุเป็นผู้ ชีข้าด 

(3) ในกรณีท่ีกรรมการคนใดประสงค์จะลาออกจากตําแหน่ง ให้ย่ืนใบลาออกต่อบริษัท การลาออกจะมีผลนบัแต่วนัท่ีบริษัท
ได้รับใบลาออก 

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

(5) ในการประชมุสามญัประจําปีทกุครัง้ ให้กรรมการจํานวนหนึ่งในสามของกรรมการทัง้หมดของบริษัทพ้นจากตําแหน่ง โดย
ให้กรรมการที่อยู่ในตําแหน่งนานท่ีสดุเป็นผู้ออกจากตําแหน่งก่อน กรรมการที่พ้นจากตําแหน่งไปแล้วอาจได้รับเลือกให้เข้า
ดํารงตําแหน่งอีกได้ 

การสรรหาและแต่งตัง้ผูบ้ริหารระดบัสูง 

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

9.4 การกาํกับดแูลการดาํเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

บริษัทมีกลไกในการกํากบัดแูลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเพ่ือให้สามารถควบคมุดแูลการบริหารจดัการ การดําเนินงาน และรักษา
ผลประโยชน์ของบริษัท โดยบริษัทมีการแต่งตัง้ผู้แทนของบริษัทเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทเหลา่นัน้ 
ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาเป็นผู้ พิจารณาและให้คําแนะนําเก่ียวกบัผู้ มีคณุสมบติัท่ีจะได้รับการ
เสนอช่ือและแตง่ตัง้ให้เป็นประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และรองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุม่การเงินของบริษัทย่อยหลกั 

นอกจากนี ้บริษัทได้ดําเนินการเพ่ือให้มัน่ใจว่าอํานาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยหลกั 
หลกัเกณฑ์เร่ืองการทํารายการระหว่างกัน และการทํารายการสําคญัอ่ืน ๆ เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับหลกัเกณฑ์ของบริษัท 
เพ่ือให้การกํากบัดแูลเป็นไปในทิศทางเดียวกนั ทัง้นี ้บริษัทได้จดัให้มีการรายงานฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทย่อย
หลกัตอ่คณะกรรมการของบริษัทเป็นรายไตรมาส 
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9.5 การใช้ข้อมูลภายใน 

บริษัทได้กําหนดนโยบายและหลกัในการปฏิบติัสําหรับการดําเนินการเก่ียวกบัข้อมลูของบริษัท เพ่ือป้องกนัการใช้ข้อมลูภายในเพื่อ
ประโยชน์สว่นตนหรือผู้ อ่ืนในทางมิชอบ โดยกําหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการป้องกนัมิ
ให้บุคคลท่ีไม่ได้รับอนุญาตได้รับข้อมูลท่ีมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน และป้องกันมิให้มีการเปิดเผยข้อมูลท่ีมิได้เปิดเผยต่อ
สาธารณชน ซึง่อาจส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นและตราสารทางการเงินอ่ืน ๆ ของบริษัทก่อนท่ีบริษัทจะได้เปิดเผยข้อมลูดงักล่าวผ่าน
ระบบข้อมลูของตลาดหลกัทรัพย์ หรือในขณะท่ีข้อมลูดงักลา่วยงัมีผลกระทบตอ่ราคา และห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนกังาน
ของบริษัทซือ้ขายหุ้นหรือตราสารทางการเงินก่อนท่ีข้อมูลดังกล่าวจะเปิดเผยต่อสาธารณชน หรือในขณะท่ีข้อมูลดังกล่าวยงัมี
ผลกระทบต่อราคา การฝ่าฝืนหลกัในการปฏิบติัสําหรับการดําเนินการเก่ียวกบัข้อมลูของบริษัทจะถกูสอบสวน ลงโทษ และ/หรือให้
ออกจากงานตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 

ทัง้นี ้บริษัทได้กําหนดนโยบายเก่ียวกบัการซือ้ขายหลกัทรัพย์สําหรับกรรมการและผู้บริหารของบริษัท โดยกําหนดห้ามมิให้กรรมการ
และผู้บริหารซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทในช่วงเวลา 1 เดือนก่อนวนัประกาศผลการดําเนินงานของบริษัทในแตล่ะไตรมาสจนถึงวนั
ถดัจากวนัประกาศผลการดําเนินงานของบริษัทต่อสาธารณชน หรือซือ้ขายหลกัทรัพย์เพ่ือการเก็งกําไรในระยะสัน้ โดยเลขานกุาร
บริษัทจะแจ้งให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานท่ีเก่ียวข้องทราบกําหนดระยะเวลาการห้ามซือ้ขายหลกัทรัพย์ก่อนการประกาศผล
การดําเนินงานของบริษัททกุครัง้ นอกจากนี ้บริษัทยงักําหนดเป็นนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทจะต้องแจ้งให้บริษัท
ทราบถึงรายงานการซือ้ขายหุ้น หรือการได้มาหรือการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัท (รวมถึงการถือครองหลกัทรัพย์
ของคูส่มรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ) ภายใน 24 ชัว่โมงนบัจากวนัท่ีมีการได้มาหรือมีการเปลี่ยนแปลงดงักล่าว โดยเลขานกุาร
บริษัทจะเป็นผู้ รวบรวมข้อมลูและรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือทราบทกุ
ครัง้ 

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

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

9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 เม่ือวนัท่ี 26 มีนาคม 2558 ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทมีมติอนมุติัค่าตอบแทนของ
ผู้ สอบบญัชีสําหรับปี 2558 เป็นจํานวนไม่เกิน 5,256,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) ซึ่งประกอบด้วยค่าบริการสําหรับการ
ตรวจสอบงบการเงินประจําปี และการสอบทานงบการเงินรายไตรมาส โดยค่าตอบแทนดงักล่าวลดลงร้อยละ 1.87 จากปี 2557 
ทัง้นี ้ในปี 2558 บริษัทมีคา่ตรวจสอบบญัชีจํานวน 5,256,000 บาท คา่ใช้จ่ายหรือคา่บริการอ่ืน (Non-audit Fee) ซึง่ไมเ่ก่ียวข้องกบั
งานตรวจสอบบญัชีและได้บนัทกึเป็นคา่ใช้จ่ายให้แก่ผู้สอบบญัชี จํานวน 2,856,505 บาท 

9.7 การปฏบิัตติามหลักการกาํกับดแูลกจิการที่ดใีนเร่ืองอื่น ๆ 

คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัท ได้ปฏิบติัตามนโยบายการกํากบัดแูลกิจการและติดตามผลการปฏิบติัตามนโยบาย
ดงักลา่วอย่างสม่ําเสมอ โดยในปี 2558 ไมมี่การปฏิบติัใด ๆ ท่ีไมเ่ป็นไปตามนโยบาย 

รายละเอียดของการปฏิบติัตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัท โดยอ้างอิงตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีสําหรับบริษัท
จดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึง่ได้ปรับปรุงให้สอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์ ASEAN CG Scorecard แบ่ง
ออกเป็น 5 หมวด มีดงันี ้
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หมวดที่ 1 สทิธิของผู้ถอืหุ้น 

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

บริษัทมีนโยบายส่งเสริมและอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหุ้น รวมถึงนักลงทุนสถาบนั ในการเข้าร่วมการประชุมผู้ ถือหุ้น โดย
บริษัทคดัเลือกสถานท่ีจดัการประชมุซึ่งมีระบบขนส่งมวลชนเข้าถึงและเพียงพอเพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นสามารถเดินทางเข้าร่วมการประชมุ
ได้อย่างสะดวก บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นจดัสง่เอกสารลงทะเบยีนเข้าร่วมการประชมุลว่งหน้าก่อนวนัประชมุ เพ่ือลดระยะเวลาใน
การตรวจสอบเอกสารในวนัประชุม และบริษัทจดัช่องทางการลงทะเบียน ณ สถานท่ีจดัการประชมุสําหรับผู้ ถือหุ้นบุคคลธรรมดา
และนกัลงทนุสถาบนั โดยบริษัทได้นําระบบบาร์โคด (Barcode) มาใช้ในการลงทะเบียนและนบัคะแนนเสียง เพ่ือช่วยให้ขัน้ตอนการ
ลงทะเบียนและการประมวลผลการลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างรวดเร็วย่ิงขึน้ และได้จดัเตรียมอากรแสตมป์ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในการมอบ
ฉนัทะ ทัง้นี ้เพ่ืออํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหุ้น 

บริษัทดําเนินการประชุมอย่างโปร่งใสและมีกลไกท่ีสามารถตรวจสอบได้ รวมทัง้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถามและแสดงความ
คิดเห็น โดยสนบัสนนุให้กรรมการ ผู้บริหารระดบัสงู และผู้สอบบญัชีเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นอย่างพร้อมเพรียงเพ่ือตอบคําถามและ
รับทราบความเหน็ของผู้ ถือหุ้น 

อนึ่ง บริษัทได้จดัการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 เม่ือวนัท่ี 26 มีนาคม 2558 ณ ห้องแอทธินี คริสตลั ฮอลล์ ชัน้ 3 โรงแรม
พลาซา่ แอทธินี รอยลั เมอริเดียน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย โดยมีกรรมการและผู้บริหารระดบัสงูเข้าร่วมการประชมุสามญัผู้ ถือ
หุ้นประจําปี 2558 ทัง้หมด 17 ทา่น 

บริษัทได้มอบให้บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั ซึ่งเป็นนายทะเบียนของบริษัท เป็นผู้ ดําเนินการจดัส่งหนงัสือ
เชิญประชมุผู้ ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชมุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเป็นเวลาล่วงหน้าไมน้่อยกว่า 21 วนัก่อนการประชมุ และบริษัทได้
จัดให้มีการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษทางเว็บไซต์ของ
บริษัทท่ี www.dtac.co.th เป็นการลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 30 วนัก่อนการประชมุ เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัการ
ประชมุผู้ ถือหุ้นได้สะดวกและรวดเร็วย่ิงขึน้  

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นส่งคําถามท่ีเก่ียวข้องกบัวาระการประชมุล่วงหน้าก่อนการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 ใน
ระหวา่งวนัท่ี 1 ตลุาคม – 31 ธนัวาคม 2557 อย่างไรก็ดี ไมมี่ผู้ ถือหุ้นสง่คําถามท่ีเก่ียวข้องกบัวาระการประชมุแตอ่ย่างใด  

บริษัทได้จดัให้มีการชีแ้จงหลกัเกณฑ์และวิธีการออกเสียงลงคะแนนให้แก่ผู้ ถือหุ้นก่อนเร่ิมการประชมุ โดยมีท่ีปรึกษากฎหมายทํา
หน้าท่ีกํากับดูแลการประชุมและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงเพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัท ทัง้นี ้ในการ
ประชมุผู้ ถือหุ้น ประธานในท่ีประชมุได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและตัง้คําถามในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกบับริษัทและวาระ
การประชมุได้อย่างเตม็ท่ี 

บริษัทได้แจ้งมติท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 โดยระบผุลการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ แยกประเภทคะแนนเสียง
เป็น “เหน็ด้วย” “ไมเ่หน็ด้วย” และ “งดออกเสียง” โดยจดัสง่ในรูปแบบจดหมายข่าวไปยงัตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยภายในวนั
เดียวกนั ภายหลงัจากการประชมุผู้ ถือหุ้นเสร็จสิน้ 
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หมวดที่ 2 การปฏบิัตต่ิอผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทยีมกัน 

คณะกรรมการบริษัทให้ความสําคญัและดแูลให้มีการปฏิบติัต่อผู้ ถือหุ้นทกุรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม โดยได้ดําเนินการ
ตา่ง ๆ ดงันี ้

บริษัทมีนโยบายท่ีจะรักษาสิทธิของผู้ ถือหุ้ นทุกราย โดยในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี 2558 ประธานในท่ีประชุมได้
ดําเนินการประชมุตามระเบียบวาระการประชมุท่ีได้แจ้งไว้ในหนงัสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้น และไม่มีการเพ่ิมวาระการประชุมโดยไม่
แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นของบริษัททกุรายมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามจํานวนหุ้นท่ีตนถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิ
ออกเสียงเทา่กบัหนึง่เสียง 

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองท่ีเห็นสมควรบรรจเุป็นวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 และเสนอช่ือบคุคล
เพ่ือเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชมุผู้ ถือหุ้นในระหว่างวนัท่ี 1 ตลุาคม – 31 ธันวาคม 2557 โดยบริษัทได้
เผยแพร่รายละเอียดเก่ียวกับหลักเกณฑ์และวิธีการในการดําเนินการดังกล่าวโดยจัดส่งในรูปแบบจดหมายข่าวไปยังตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และทางเวบ็ไซต์ของบริษัทท่ี www.dtac.co.th อย่างไรก็ดี ไมมี่ผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจเุป็นวาระการ
ประชมุ หรือเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการแตอ่ย่างใด  

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

บริษัทได้มอบหมายให้บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั ดําเนินการแทนบริษัทในการลงทะเบียนและนบัคะแนน
เสียง ซึ่งบริษัทได้จดัเตรียมบตัรลงคะแนนเสียงสําหรับผู้ ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ โดยในวาระการเลือกตัง้
กรรมการ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นใช้สิทธิในการเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล การนบัคะแนนเสียงในแต่ละวาระเป็นไป
อย่างเปิดเผย โปร่งใส และมีการจดัเก็บบตัรลงคะแนนเสียงไว้สําหรับการตรวจสอบในภายหลงั 

บริษัทได้จัดทํารายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 และจัดให้มีการเผยแพร่รายงานการประชุมและแถบวิดีทัศน์
บนัทกึภาพการประชมุผู้ ถือหุ้นทางเวบ็ไซต์ของบริษัทท่ี www.dtac.co.th ภายใน 14 วนัภายหลงัการประชมุ 

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

(1) การดแูลสิทธิของผู้ มีสว่นได้เสีย 

บริษัทตระหนกัถึงสิทธิของผู้ มีส่วนได้เสียทกุกลุ่มทัง้ภายในและภายนอกบริษัท และดแูลเพ่ือให้มัน่ใจได้ว่าสิทธิดงักล่าวได้รับการ
คุ้มครองและปฏิบติัด้วยดี ทัง้นี ้เพ่ือสร้างความเข้าใจอนัดีและความร่วมมือระหว่างบริษัทและผู้ มีสว่นได้เสีย อนัจะเป็นประโยชน์ตอ่
การดําเนินงาน สร้างความเช่ือมัน่และความมัน่คงให้แก่บริษัทและผู้ มีส่วนได้เสีย รวมทัง้เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัของ
บริษัทในระยะยาว 

สิทธิของผูถื้อหุน้ 

บริษัทตระหนกัและให้ความสําคญัต่อสิทธิของผู้ ถือหุ้นในฐานะเจ้าของบริษัท บริษัทดแูลให้มีการปฏิบติัต่อผู้ ถือหุ้นทกุรายอย่างเทา่
เทียมกนัและเป็นธรรม โดยจดัให้มีการเปิดเผยข้อมลูท่ีถกูต้อง โปร่งใส และทนัต่อเวลา และจดัให้มีการดแูลรักษาไว้ซึง่ทรัพย์สินของ
บริษัท บริษัทมีความมุ่งมัน่ในการดําเนินงานเพ่ือสร้างผลกําไร และการเจริญเติบโตอย่างยัง่ยืน ทัง้นี ้เพ่ือเพ่ิมมลูค่าให้แก่ผู้ ถือหุ้นใน
ระยะยาว รายละเอียดเก่ียวกบัสิทธิของผู้ ถือหุ้นแสดงอยู่ในหมวดท่ี 1 สิทธิของผู้ ถือหุ้น และหมวดที่ 2 การปฏิบติัต่อผู้ ถือหุ้นอย่าง
เทา่เทียมกนั 
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สิทธิของพนกังาน 

บริษัทตระหนักเสมอว่าพนักงานเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่า และเป็นรากฐานของความสําเร็จ ดังนัน้ บริษัทจึงมุ่งมั่นท่ีจะพัฒนา
ศกัยภาพของพนกังานตลอดเส้นทางการทํางาน โดยพฒันาทกัษะ ความรู้ และความสามารถของพนกังาน รวมทัง้มอบโอกาสใน
การสร้างความก้าวหน้าในการทํางานให้แก่พนกังานทกุคนโดยเทา่เทียมกนั และให้คา่ตอบแทนแก่พนกังานในอตัราท่ีเหมาะสม โดย 
บริษัทศึกษาและทบทวนโครงสร้างองค์กร บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน ประเมินผลการทํางานและ
ความก้าวหน้าในการทํางานของพนกังานอย่างสม่ําเสมอ ทัง้นี ้เพ่ือสร้างศกัยภาพและความพร้อมภายในองค์กรเพ่ือพฒันาองค์กรสู่
การเป็นองค์กรท่ีดี  

บริษัทให้ความสําคญัในเร่ืองสวสัดิการและความปลอดภยัของพนกังาน โดยบริษัทได้จดัสวสัดิการและสิทธิประโยชน์ขัน้พืน้ฐาน
ตามท่ีกฎหมายกําหนด อาทิ วนัเวลาทํางาน วนัหยดุ วนัหยดุพกัผ่อนประจําปี และวนัลาหยดุประเภทตา่ง ๆ รวมถึงการประกนัสงัคม 
กองทนุเงินทดแทน กองทนุสํารองเลีย้งชีพ โดยมีการประชาสมัพนัธ์สิทธิประโยชน์ตา่ง ๆ ให้กบัพนกังานอย่างตอ่เน่ือง 

บริษัทได้จดัให้มีสวสัดิการอ่ืน ๆ นอกจากท่ีกฎหมายกําหนด อาทิ การประกนัสขุภาพ ซึ่งครอบคลมุการรักษาพยาบาลผู้ ป่วยนอก
และผู้ ป่วยใน และทันตกรรม การประกันชีวิต การประกันอุบัติเหตุ การตรวจสุขภาพประจําปี และการรักษาพยาบาลภายใน
สํานกังาน โดยจดัให้มีแพทย์และพยาบาลประจําสํานกังานในช่วงเวลาปฏิบติังาน รวมถึงจดัให้มีมาตรการดแูลสขุภาพอนามยัของ
พนกังาน อาทิ การประชาสมัพนัธ์แนวทางการป้องกนัโรคระบาด และการจดัหาหน้ากากอนามยัและแอลกอฮอล์เจลสําหรับล้างมือ
ให้แก่พนกังานและบคุคลภายนอก นอกจากนี ้บริษัทยงัสง่เสริมให้พนกังานออกกําลงักายเพ่ือสขุภาพท่ีดี โดยได้จดัสถานท่ี อปุกรณ์
กีฬา และกิจกรรมตา่ง ๆ สําหรับการออกกําลงักาย เช่น ลูว่ิ่ง ยกนํา้หนกั ฟิตเนส ปิงปอง โยคะและแอโรบิค เป็นต้น และสง่เสริมเร่ือง
ความสมัพนัธ์ในครอบครัว โดยได้จดัสถานท่ีและกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ ห้องเด็กเล่น ห้องสมดุ ห้องให้นมบตุร และกิจกรรมในช่วงปิด
เทอม เพ่ือรองรับกรณีท่ีพนกังานมีความจําเป็นต้องนําบตุรหลานมาท่ีทํางาน ในปี 2558 บริษัทได้ประกาศนโยบายใหม่ คือโครงการ
ลาเพ่ือคลอดบตุรโดยเพ่ิมระยะเวลาเป็น 6 เดือน เพ่ือให้พนกังานหญิงได้เตรียมตวัคลอด พกัฟืน้หลงัการคลอด และเพ่ือแม่จะได้
ดแูลบตุรอย่างใกล้ชิด โดยบริษัทจะจ่ายค่าจ้างอตัราปกติให้แก่พนกังานซึง่ลาคลอดตลอดระยะเวลาท่ีลาครรภ์หนึ่งไม่เกิน 180 วนั 
ซึง่จะเร่ิมมีผลตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป นอกจากนี ้บริษัทได้จดัให้มีเงินช่วยเหลือพนกังานในกรณีตา่ง ๆ เช่น การสมรส 
การคลอดบตุร การอปุสมบท การเสียชีวิตของญาติใกล้ชิด การประสบภยัพิบติัทางธรรมชาติ เป็นต้น 

บริษัทส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมในการพฒันาองค์กร โดยจัดให้มีการเลือกตัง้ “สภาผู้ แทนพนักงาน” เพ่ือเป็น
ตวัแทนของพนกังาน และเป็นสื่อกลางในการประสานงานกบับริษัท เพ่ือช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของพนกังานในเร่ือง
ต่าง ๆ เพ่ิมเติมจากท่ีบริษัทได้จดัให้ในรูปแบบของสวสัดิการและสิทธิประโยชน์ท่ีพนกังานได้รับอยู่แล้ว รวมทัง้ให้คําปรึกษา และรับ
ฟังข้อคิดเหน็ของพนกังาน 

บริษัทได้ดําเนินการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยท่ีสอดคล้องและเป็นไปตามมาตรฐานระบบการบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมสากล โดยได้จดัให้มีหน่วยงานด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการทํางาน (หน่วยงาน HSSE) 
เพ่ือกําหนดนโยบายและหลกัในการปฏิบติัเก่ียวกบัเร่ืองสขุภาพ สวสัดิภาพ ความปลอดภยั และสิ่งแวดล้อมโดยกําหนดและสง่เสริม
ให้มีการดแูลและรักษาสขุภาพอนามยัท่ีดี และจดัให้มีสภาพแวดล้อมในการทํางานท่ีปลอดภยั ซึ่งรวมถึงควบคมุภยนัตรายและ
ดําเนินการท่ีจําเป็นเพ่ือป้องกนัมิให้เกิดอบุติัเหตแุละโรคภยัจากการทํางาน ให้กบัพนกังานทกุคนตามมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับ
ในนานาประเทศ อีกทัง้จดัให้มีการอบรมด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดล้อมในการทํางาน (HSSE Workshop) 
เพ่ือส่งเสริมวฒันธรรมความปลอดภยัและสภาพแวดล้อมในการทํางานในองค์กรผ่านโปรแกรมการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านทางสื่อ
อิเลก็ทรอนิกส์ และการจดักิจกรรม ทัง้นี ้เพ่ือสร้างจิตสํานกึและหลกัในการปฏิบติัในเร่ืองดงักลา่ว รวมทัง้มีการแตง่ตัง้คณะกรรมการ
ด้านสขุภาพอนามยั ความปลอดภยัและสภาพแวดล้อมในการทํางานจํานวน 3 คณะ ในพืน้ท่ีต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วยตวัแทนของ
พนกังานและผู้บริหารเข้าทํางานร่วมกนั โดยทําหน้าท่ีรายงานและเสนอแนวทางการแก้ไขและปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทํางาน
ให้ปลอดภยั และส่งเสริมและสนบัสนนุกิจกรรมด้านความปลอดภยัในการทํางาน โดยมีการประชมุร่วมกนัเป็นประจําทกุเดือน อนึง่ 
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ในปี 2558 บริษัทมีค่าอตัราความถ่ีการเกิดอบุติัเหตถุึงขัน้หยดุงาน (Loss-Time Injury Frequency Rate) เท่ากบั 0 เม่ือเทียบกบั 1 
ล้านชัว่โมงการทํางาน 

นอกจากนี ้บริษัทยงัเป็นสํานกังานจากประเทศไทยเพียงหนึง่เดียวท่ีได้รับการจดัอนัดบัให้เป็นหนึ่งใน “10 สดุยอดสํานกังานของโลก 
(Top Ten Best Office Spaces in the World) ประจําปี 2558” จากรายงาน Global Cities : The 2015 Report จดัทําโดย Knight 
Frank ซึง่เป็นบริษัทท่ีปรึกษาด้านอสงัหาริมทรัพย์ชัน้นําของโลก 

อนึ่ง เพ่ือพฒันาและปรับปรุงองค์กรให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของพนกังานได้อย่างแท้จริง บริษัทได้จดัให้พนกังานทํา
แบบสํารวจความคิดเห็นของพนกังานท่ีมีต่อองค์กร (Employee Engagement Survey) ทกุปีผ่านช่องทางออนไลน์ โดยแบบสํารวจ
ความคิดเห็นดังกล่าวครอบคลุมเร่ืองความคิดเห็นท่ีพนักงานมีต่อหัวหน้างาน ทีมงาน และบริษัท รวมไปถึงแนวทางและ
ข้อเสนอแนะตา่ง ๆ ท่ีจะช่วยพฒันาศกัยภาพของบริษัท ทัง้นี ้พนกังานสามารถแสดงความรู้สกึและความคิดเหน็ของตนเองผ่านแบบ
สํารวจความคิดเหน็ได้อย่างเตม็ท่ี โดยข้อมลูท่ีได้จากการทําแบบสํารวจความคิดเหน็จะถกูเก็บเป็นความลบั 

สิทธิของชมุชน สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม 

บริษัทตระหนกัถึงความเป็นส่วนหนึ่งของสงัคมและชมุชน และให้ความสําคญัต่อความรับผิดชอบต่อชมุชน สงัคม และสิ่งแวดล้อม 
โดยบริษัทเน้นการพฒันากิจกรรมโดยการนําเทคโนโลยีการสื่อสารมาประยุกต์ใช้ในการพฒันาคุณภาพชีวิตของคนกลุ่มต่าง ๆ 
(Enable) ส่งเสริมความปลอดภัยของการให้บริการด้านการสื่อสารโทรคมนาคม (Safe) และทําธุรกิจด้วยความห่วงใย ใส่ใจ
สิ่งแวดล้อม (Climate Change) เช่น โครงการ “อินเทอร์เน็ตเปล่ียนชีวิต” และแอพพลิเคชั่น “ฟาร์มเมอร์ อินโฟ” ท่ีบริษัทร่วมกับ
มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสํานึกรักบ้านเกิดได้สนับสนุนและเน้นการส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนสามารถเข้าถึง
อินเทอร์เน็ตได้โดยง่าย เพ่ือให้สามารถเพ่ิมศกัยภาพด้านการพฒันาการผลิต คณุภาพสินค้า และการกระจายสินค้า เพ่ือให้กลุ่ม
เกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ ทัง้นี ้ในปี 2558 ท่ีผ่านมา บริษัทได้จัดทํากิจกรรมในหลากหลายรูปแบบเพ่ือ
ช่วยเหลือชุมชน สงัคม และสิ่งแวดล้อม โดยได้รับความร่วมมือจากองค์กรต่าง ๆ ทัง้ภาครัฐและภาคเอกชน รายละเอียดเก่ียวกบั
กิจกรรมด้านความรับผิดชอบตอ่ชมุชน สงัคม และสิ่งแวดล้อมแสดงอยู่ภายใต้หวัข้อ “ความรับผิดชอบตอ่สงัคม” 

บริษัทมีนโยบายในการคุ้มครองและปกป้องสิ่งแวดล้อม โดยจะดําเนินการเพ่ือสง่เสริมให้เกิดความรับผิดชอบตอ่สิ่งแวดล้อม พฒันา
และใช้เทคโนโลยีท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากย่ิงขึน้ ทัง้นี ้บริษัทได้ดําเนินการเพ่ือลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและควบคุม
กิจกรรมท่ีอาจสง่ผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อมอย่างตอ่เน่ือง อาทิ การจดัการของเสียท่ีเกิดขึน้จากการดําเนินงานของบริษัท เช่น การนํา
แบตเตอร่ีท่ีเสื่อมสภาพจากสถานีฐานไปกําจัดโดยกระบวนการนํากลบัมาใช้ใหม่ (Recycle) การรณรงค์การใช้พลงังานให้เกิด
ประโยชน์สงูสดุ โดยเฉพาะอย่างย่ิงการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทัง้ภายในอาคารสํานกังานและสถานีฐาน โดยมีการ
ออกแบบสํานกังานในอาคารจตัรัุสจามจรีุให้ประหยดัพลงังาน การรณรงค์ให้พนกังานใช้ไฟฟ้าอย่างประหยดั และการสง่เสริมการใช้
เทคโนโลยีในการสื่อสาร เช่น การประชมุผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-conference) ซึ่งจะช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
จากการใช้พลงังานเชือ้เพลิงในการเดินทาง เป็นต้น  

นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทสง่เสริมให้มีการให้ความรู้และฝึกอบรมพนกังานในเร่ืองสิ่งแวดล้อม โดยหน่วยงาน HSSE ได้จดัให้มี
การอบรมผ่านโปรแกรมการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านทางส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (HSSE Virtual Learning Program) โดยเนือ้หาประกอบไป
ด้วยนโยบายเพ่ือการรักษาส่ิงแวดล้อม ปริมาณการใช้พลงังานและการปลดปลอ่ยมลพิษทางอากาศ การบริหารจดัการของเสียและ
การนํากลับมาใช้ใหม่ (recycle) รวมถึงสภาพแวดล้อมในการทํางาน ทัง้นี  ้ในปี 2558 พนักงานใหม่ทุกคนได้ผ่านการอบรมใน
โปรแกรมดงักลา่วแล้ว และหน่วยงาน HSSE วางแผนท่ีจะให้คูส่ญัญาของบริษัทได้ผ่านการอบรมด้วยเช่นกนั  

สิทธิของลูกคา้ 

บริษัทมีความมุง่มัน่ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการ รวมทัง้นําเสนอสินค้าและบริการเพ่ือตอบสนองตอ่ความต้องการของ
ลกูค้า ตลอดจนดําเนินการต่าง ๆ เพ่ือให้ลกูค้ามีความมัน่ใจและพึงพอใจในบริการของบริษัท โดยลกูค้าทกุรายจะได้รับการปฏิบติั
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อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ด้วยความเคารพและกิริยามารยาทท่ีดี บนหลักการ “Customer Centricity” หรือการให้
ความสําคญัแก่ลกูค้า โดยเน้นเร่ืองการเข้าใจความต้องการของลกูค้า และให้พนกังานทกุคนยึดหลกัการนีใ้นการดําเนินการในเร่ือง
ต่าง ๆ โดยบริษัทได้จัดให้มีกิจกรรมภายในองค์กรให้กับพนักงานตลอดทัง้ปี เพ่ือสนับสนุนให้พนักงานได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น โดยบริษัทจะนําข้อคิดเห็นของพนกังานมาปรับปรุงและส่งเสริมการทํางานร่วมกนัในทกุสว่นงาน เพ่ือให้เกิดประโยชน์
แก่ลกูค้าไมท่างตรงก็ทางอ้อม 

ปัจจบุนั บริษัทได้จดัเตรียมช่องทางบริการเพ่ือรองรับการติดต่อจากลกูค้า กล่าวคือ สํานกังานบริการลกูค้า (Service Center) และ
คอลเซน็เตอร์ (Call Center) โดยลกูค้าสามารถติดตอ่สอบถามข้อมลู แจ้งทํารายการเปล่ียนแปลงตา่ง ๆ รวมถึงร้องเรียนปัญหาผ่าน
สํานกังานบริการลกูค้า ซึง่ตัง้อยู่ในทําเลสําคญัในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และต่างจงัหวดั และผ่านคอลเซ็นเตอร์ โทรศพัท์
หมายเลข 1687 ได้ตลอด 24 ชัว่โมง ทัง้นี ้คอลเซ็นเตอร์ของบริษัทสามารถให้บริการรองรับลกูค้าได้ถึง 10 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย 
จีน พมา่ ลาว กมัพชูา ยาวี ญ่ีปุ่ น องักฤษ มาลาย ูและเวียดนาม 

นอกจากนี ้บริษัทได้จดัตัง้ “ศนูย์รับเร่ืองร้องเรียน” เพ่ือทําหน้าท่ีดแูลการรับเร่ืองร้องเรียนและแก้ไขปัญหาเร่ืองร้องเรียน โดยไม่คิด
ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ ทัง้นี ้บริษัทได้เผยแพร่รายละเอียดเก่ียวกับหลกัเกณฑ์การรับเร่ืองร้องเรียนทางเว็บไซต์ของบริษัทท่ี 
www.dtac.co.th ในปี 2558 ซึ่งถือเป็นปีท่ี 2 ติดต่อกันท่ีคอลเซ็นเตอร์ของบริษัทได้รับ “รางวลัศนูย์รับเร่ืองและแก้ไขปัญหาให้กบั
ผู้บริโภคดีเด่น 2558” ภายใต้โครงการพฒันาศกัยภาพศูนย์รับเร่ืองและแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภคของสํานกังานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) และสถาบนัรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) 

บริษัทมีนโยบายเก่ียวกบัการคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลของลกูค้า โดยกําหนดให้การดําเนินการเก่ียวกบัข้อมลูสว่นบคุคลต้องกระทํา
ด้วยความระมัดระวงัและรอบคอบ การดําเนินการเก่ียวกับข้อมลูส่วนบุคคลให้จํากัดเพียงเท่าท่ีจําเป็นเพ่ือวัตถุประสงค์ในการ
ปฏิบติังาน การดแูลลกูค้าอย่างมีประสิทธิภาพ และการดําเนินกิจกรรมเชิงพาณิชย์ท่ีเก่ียวข้อง ทัง้นี ้ตามท่ีกฎหมายกําหนด 

สิทธิของคู่คา้ 

บริษัทมีนโยบายในการปฏิบติัต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกนั โดยบริษัทได้กําหนดนโยบายวิธีการจดัซือ้จดัจ้างท่ีเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร ง่ายต่อการเข้าใจ และเป็นมาตรฐานเดียวกนั เพ่ือให้คู่ค้าของบริษัทสามารถเช่ือมัน่ในกระบวนการพิจารณาคดัเลือกคู่
ค้าของบริษัทได้ในทุกกรณี โดยบริษัทจะจัดให้มีการแข่งขนัการประกวดราคาทุกครัง้หากเป็นไปได้ ทัง้นี ้การเจรจาตกลงเข้าทํา
สญัญาระหวา่งคูค้่าและบริษัทเป็นไปภายใต้เง่ือนไขทางการค้าทัว่ไป 

บริษัทมีนโยบายให้คู่ค้าของบริษัทปฏิบัติตามหลักในการปฏิบัติสําหรับคู่ค้า (Supplier Code of Conduct) ในเร่ืองต่าง ๆ เช่น 
แรงงาน สุขภาพอนามยั ความปลอดภยั การรักษาความปลอดภยั สิ่งแวดล้อม และการทุจริตคอร์รัปชัน่ เป็นต้น โดยกําหนดให้
เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกันกับบริษัท ซึ่งเป็นมาตรฐานท่ีได้รับการยอมรับในนานาประเทศ อนึ่ง เพ่ือติดตามตรวจสอบการ
ดําเนินงานของคู่ค้าตามหลักในการปฏิบัติสําหรับคู่ค้า บริษัทได้จัดให้มีการเย่ียมชมสถานท่ีประกอบการของคู่ค้าและส่ง
แบบสอบถามไปยงัคูค้่าอย่างสม่ําเสมอ ทัง้นี ้เพ่ือยกระดบัมาตรฐานการประกอบธรุกิจ และเพ่ือสร้างความมัน่คงอย่างยัง่ยืนให้แก่คู่
ค้าของบริษัท 

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

บริษัทส่งเสริมและสนบัสนนุการแข่งขนัท่ีอยู่บนพืน้ฐานของความเป็นธรรมและโดยเปิดเผย และบริษัทจะไม่กระทําการใด ๆ ท่ีเป็น
การฝ่าฝืนหรือขดัต่อกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการแข่งขนัทางการค้า หรือท่ีอาจทําให้เกิดความเส่ือมเสียต่อช่ือเสียงของคู่แข่ง ทัง้นี ้
บริษัทดําเนินการแข่งขนัในตลาดโดยนําเสนอสินค้าและบริการท่ีดีและในราคาท่ีเหมาะสม และบริษัทจะเผชิญกบัคู่แข่งด้วยความ
ซื่อตรงและด้วยความเป็นมืออาชีพ 

สิทธิของเจ้าหนี ้

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

(2) การเคารพหลกัสิทธิมนษุยชนสากล 

บริษัทสนบัสนนุการเคารพสิทธิมนษุยชนท่ีประกาศใช้ในนานาประเทศ ซึง่รวมถึงปฏิญญาและอนสุญัญาต่าง ๆ ของสหประชาชาติ
ว่าด้วยสิทธิมนษุยชน ทัง้นี ้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัท ตลอดจนบคุคลอ่ืนใดท่ีกระทําการในนามของบริษัทจะต้อง
เคารพในศกัดิศรีส่วนบุคคล ความเป็นส่วนตวั และสิทธิของแต่ละบุคคลท่ีตนได้มีการติดต่อด้วยในระหว่างการปฏิบติังาน โดย
จะต้องไม่กระทําการใด ๆ หรือส่งเสริมให้มีการละเมิดหรือล่วงเกินสิทธิมนษุยชนใด ๆ ทัง้นี ้ตามท่ีกําหนดไว้ในหลกัในการปฏิบติั 
“จริยธรรมองค์กร – ดีแทคธรรมาภิบาล” ทัง้นี ้ในปี 2558 บริษัทได้แสดงความพร้อมในการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
ท่ีทําธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสงัคม ด้วยการแสดงคํามัน่ในการส่งเสริมสิทธิเด็กและหลกัปฏิบติัทางธุรกิจ ร่วมกบัองค์การยนิู
เซฟ ประเทศไทย และสถาบนัไทยพฒัน์ ในโครงการ Child-Friendly Business พร้อมประกาศพนัธกิจเพ่ือเด็กและเยาวชน คือการ
สร้างคณุคา่ทางสงัคมและความยัง่ยืนในธรุกิจ 

(3) การตอ่ต้านทจุริตและการจ่ายสินบน 

บริษัทมีนโยบายให้คู่ค้าของบริษัทต้องตกลงยอมรับจะดําเนินนโยบายต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่เช่นเดียวกนักบับริษัท โดยคู่ค้า
จะต้องยินยอมให้บริษัทเข้าตรวจสอบในเร่ืองดงักล่าว และหากพบว่ามีการทจุริตคอร์รัปชัน่ บริษัทมีสิทธิท่ีจะยติุความสมัพนัธ์ทาง
ธรุกิจได้โดยทนัที 

อนึง่ ตัง้แตปี่ 2555 เป็นต้นมา บริษัทได้เข้าร่วมโครงการสร้างแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริต (Collective 
Action Coalition) ซึ่งโครงการดงักล่าวถือเป็นโครงการระดบัชาติท่ีได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลและสํานักงานคณะกรรมการ
ป้องกนัและปราบปรามการทจุริตแห่งชาติ บริษัทอยู่ระหว่างขัน้ตอนของการประเมินตนเองเก่ียวกบัมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน่โดย
ผ่านโครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านทจุริต ซึง่คาดวา่จะแล้วเสร็จภายในไตรมาสแรกของปี 2559 

ตัง้แต่ปี 2557 เป็นต้นมา บริษัทได้จดัทําคู่มือปฏิบติัเพ่ือต่อต้านการคอร์รัปชัน่ (dtac Anti-corruption Handbook) เผยแพร่ให้แก่
พนกังานทกุคน โดยมุ่งใช้เป็นเคร่ืองมือในทางปฏิบติัเพ่ือช่วยให้พนกังานของบริษัทปฏิบติัให้เป็นไปตามค่านิยมและกฎเกณฑ์ของ
บริษัทท่ีเก่ียวกบัการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ นอกจากนี ้บริษัทยงัได้จดัทําจดหมายข่าวเก่ียวกบัการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ 
เผยแพร่ผ่านระบบส่ือสารภายในของบริษัท (Intranet) ทกุสองสปัดาห์ เพ่ือเสริมสร้างจิตสํานกึและวฒันธรรมองค์กรในการต่อต้าน
การทจุริตคอร์รัปชัน่ และในปี 2558 บริษัทได้ประกาศใช้นโยบายการไมรั่บของขวญั (No Gift Manual) โดยมีนโยบายไมรั่บของขวญั
จากบคุคลภายนอก ทัง้นี ้ภายใต้หลกัเกณฑ์ท่ีกําหนด 
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(4) การดําเนินการในกรณีมีผู้แจ้งเบาะแสและการปกป้องผู้แจ้งเบาะแส 

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

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

บริษัทปฏิบติัตามข้อกําหนดของ ก.ล.ต สํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เก่ียวกับการเปิดเผยข้อมลูท่ีมี
สาระสําคญั โดยได้ดําเนินการเปิดเผยข้อมลูทางการเงิน พฒันาการของบริษัท ข้อมลูการประกอบกิจการ ผลการดําเนินงาน และ
ข่าวสารต่าง ๆ ของบริษัทผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลกัทรัพย์สิงคโปร์ เพ่ือให้การเปิดเผย
ข้อมลูเป็นไปอย่างโปร่งใสและเทา่เทียมกนั นอกจากนี ้บริษัทได้จดัให้มีการเปิดเผยข้อมลูทางการเงิน รายงานประจําปี นโยบายและ
กิจกรรมเพ่ือสงัคม ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ และแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทท่ี 
www.dtac.co.th โดยบริษัทได้ดําเนินการปรับปรุงข้อมลูดงักลา่วให้เป็นปัจจบุนัอยา่งสม่ําเสมอ นอกจากนี ้บริษัทได้จดัประชมุแถลง
ข้อมลูผลการดําเนินงานในแต่ละไตรมาสให้แก่ผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ นกัวิเคราะห์ ผู้จดัการกองทนุ และผู้ ท่ีสนใจ โดยมีผู้บริหารของ
บริษัทเข้าร่วมประชมุชีแ้จงและตอบข้อซกัถาม 

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

อนึ่ง คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทและข้อมลูทางการเงินท่ีปรากฏในรายงานประจําปี ซึง่งบการเงิน
ดงักล่าวจดัทําขึน้ตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย โดยบริษัทได้เลือกใช้นโยบายทางบญัชีท่ีเหมาะสมและใช้
นโยบายทางบญัชีเดียวกนัในแต่ละรอบปีบญัชี ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดแูลรับผิดชอบ
เก่ียวกับคณุภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคมุภายในของบริษัท รวมทัง้การเปิดเผยข้อมลูท่ีสําคญัอย่างเพียงพอใน
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน เพ่ือให้มัน่ใจวา่การบนัทกึข้อมลูทางบญัชีมีความถกูต้อง ครบถ้วนและเพียงพอ เพ่ือประโยชน์ของผู้ ถือ
หุ้นและผู้ลงทนุทัว่ไป นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทยงัได้จดัทํารายงานคณะกรรมการบริษัทเพ่ือนําเสนอในรายงานประจําปีตอ่ผู้
ถือหุ้นเพ่ือให้ทราบถึงผลการดําเนินงานและประเดน็สําคญัตา่ง ๆ ท่ีเกิดขึน้ในรอบปีด้วย 

ทัง้นี ้ในปี 2558 ไม่มีเหตุการณ์ท่ีบริษัทถูกดําเนินการโดยหน่วยงานกํากับดูแลเน่ืองจากการไม่ประกาศหรือไม่เปิดเผยข้อมลูท่ีมี
สาระสําคญัภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
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หมวดที่ 5 ความรับผดิชอบของกรรมการ 

(1) โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท 

ปัจจบุนั คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการทัง้หมด 12 ท่าน โดยมีกรรมการซึ่งเป็นกรรมการอิสระ 4 ท่าน และกรรมการ
อิสระซึ่งเป็นเพศหญิง 2 ท่าน กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนจาก กสท ตามสญัญาร่วมการงาน (ซึ่งเป็นเพศหญิง) 1 ท่าน และกรรมการท่ี
เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน (ได้แก่ รักษาการประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร) อนึ่ง บริษัทไม่มีกรรมการและกรรมการอิสระท่ีดํารงตําแหน่งใน
บริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 บริษัท และบริษัทไม่มีนโยบายให้กรรมการที่เป็นผู้บริหารดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทอ่ืนและ
บริษัทจดทะเบียนมากกว่า 2 บริษัท ทัง้นี  ้ไม่นับรวมบริษัทย่อย บริษัทในเครือ และบริษัทร่วมทุนของบริษัทซึ่งบริษัทมีความ
จําเป็นต้องเข้าไปกํากบัดแูลการบริหารจดัการเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ทัง้นี ้บริษัทมีกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารมากกว่า 1 
ทา่นท่ีมีประสบการณ์การทํางานเก่ียวกบัธรุกิจของบริษัท 

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

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการท่ีมีคณุสมบติั ความรู้ ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์หลากหลาย ทัง้ด้านการเงิน
การบญัชี การบริหารจดัการ กฎหมาย และกิจการโทรคมนาคม โดยกรรมการอิสระของบริษัทมีคณุสมบติัสงูกว่าข้อกําหนดขัน้ต่ํา
ของ ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (โปรดดรูายละเอียดในข้อ 9.3.1 – กรรมการอิสระ) 

อนึ่ง บริษัทเห็นว่ากิจการโทรคมนาคมเป็นกิจการที่มีลกัษณะเฉพาะ มีความซบัซ้อน และมีการกํากับดแูลอย่างเข้มงวด ประธาน
กรรมการและกรรมการของบริษัทเป็นผู้ มีความรู้ ความสามารถ และมีความเข้าใจเป็นอย่างดีถึงลกัษณะการประกอบธุรกิจของ
บริษัท ซึง่จําเป็นต่อการตดัสินใจเพ่ือประโยชน์สงูสดุของบริษัทและผู้ ถือหุ้นโดยรวม บริษัทมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคมุ
ภายในท่ีดี รวมทัง้มีกลไกซึ่งสามารถสร้างความเช่ือมัน่ต่อผู้ ถือหุ้นและผู้ มีส่วนได้เสียทกุฝ่ายว่า การตดัสินใจในเร่ืองต่าง ๆ ของ
คณะกรรมการบริษัทได้ใช้ดลุยพินิจท่ีเป็นอิสระ ระมดัระวงั รอบคอบ และปราศจากการครอบงําหรือการชีนํ้าในทางความคิดใน
ระหวา่งการพิจารณา 

(2) บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ ให้ความเห็นชอบในวิสยัทศัน์ ภารกิจ กลยทุธ์ ทิศทางและนโยบายในการดําเนินงาน แผนการประกอบ
ธุรกิจ และงบประมาณประจําปีของบริษัท และกํากับดแูลให้ฝ่ายบริหารดําเนินการให้เป็นไปตามนโยบายและแผนการประกอบ
ธรุกิจท่ีกําหนดไว้ภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย วตัถปุระสงค์และข้อบงัคบัของบริษัท และมติของคณะกรรมการบริษัทและท่ีประชมุผู้
ถือหุ้น โดยคํานึงถึงผลประโยชน์สงูสดุของบริษัทและผู้ มีส่วนได้เสียเป็นสําคญั ทัง้นี ้เพ่ือสร้างความมัน่คงอย่างยัง่ยืนให้แก่บริษัท 
และเพ่ือเพ่ิมมลูค่าให้แก่ผู้ ถือหุ้นในระยะยาว โดยคณะกรรมการบริษัทกําหนดให้มีการพิจารณาทบทวนและให้ความเห็นชอบใน
วิสยัทศัน์ ภารกิจ กลยุทธ์ ทิศทางและนโยบายในการดําเนินงานของบริษัทเป็นประจําทกุปี เพ่ือให้เข้ากับสถานการณ์และสภาพ
ธุรกิจท่ีเปลี่ยนแปลงไป รายละเอียดเก่ียวกับอํานาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทปรากฏในข้อ 9.2.1 – 
คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทกํากบัดแูลให้มีการปฏิบติัตามข้อกําหนดเก่ียวกบัขัน้ตอนการดําเนินการและการเปิดเผยข้อมลูของรายการที่
อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์ของ ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานกํากบัดแูลท่ี
เก่ียวข้อง โดยได้แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือทําหน้าท่ีพิจารณาและอนมุติั และให้ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความ
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ขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนี  ้บริษัทได้กําหนดระเบียบปฏิบัติและจัดทําขอบเขตของธุรกรรมกับบุคคลท่ีมีส่วนได้เสีย 
(General Mandate for Interested Person Transactions) โดยกําหนดประเภทและขัน้ตอนการอนมุติัรายการท่ีอาจมีความขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์ ซึ่งเป็นรายการท่ีบริษัทกระทําเป็นปกติในการประกอบธุรกิจ อนึ่ง การเข้าทํารายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ท่ีมีขนาดใหญ่หรือมีนยัสําคญัตอ่การดําเนินธรุกิจของบริษัท ฝ่ายบริหารจะต้องขออนมุติัการเข้าทํารายการดงักล่าวตอ่
คณะกรรมการบริษัท ทัง้นี ้บริษัทจะเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุติัขอบเขตของธุรกรรมกบับคุคลท่ีมีส่วนได้เสียและ
รายงานการเข้าทําธรุกรรมกบับคุคลท่ีมีสว่นได้เสียให้คณะกรรมการทราบเป็นประจําทกุปี  

คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการ โดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารและฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชมุ อย่าง
น้อยปีละ 1 ครัง้ เพ่ือให้กรรมการได้พิจารณาและทบทวนการปฏิบติังานของคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และบริษัท รวมถึงพิจารณา
และอภิปรายประเด็นต่าง ๆ เก่ียวกับการบริหารจัดการหรืออยู่ในความสนใจของคณะกรรมการ โดยมีการแจ้งผลการประชุมให้
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารรับทราบ เพ่ือพิจารณาและปรับปรุงต่อไป ทัง้นี ้ในปี 2558 คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประชุม
คณะกรรมการ โดยไมมี่กรรมการที่เป็นผู้บริหารและฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชมุ 1 ครัง้  

คณะกรรมการบริษัทได้จดัให้มีการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษัททัง้คณะ (Evaluation on the Performance 
of the Board of Directors) และการประเมินผลการปฏิบติังานของกรรมการเป็นรายบุคคล (Director Self-Assessment) รวมถึง
การประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการชดุย่อย (Sub-Committee Self-Assessment) เป็นประจําทกุปี เพ่ือเปิดโอกาสให้
กรรมการแต่ละท่านแสดงความคิดเห็นต่อผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการและเพ่ือช่วยให้ได้มีการพิจารณาทบทวนผลงาน 
ปัญหาและอปุสรรคต่าง ๆ ในการปฏิบติังานในระหว่างปีท่ีผ่านมา ทัง้นี ้ในปี 2558 คณะกรรมการบริษัทได้จดัให้มีการประเมินผล
การปฏิบติังานดงักลา่วข้างต้น สรุปผลได้ดงันี ้

การประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษัททัง้คณะ 

บริษัทได้จดัให้มีการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษัททัง้คณะเป็นประจําทกุปีเพ่ือเป็นการประเมินประสิทธิภาพใน
การดําเนินงานของคณะกรรมการตามแนวทางการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี โดยมีกระบวนการในการประเมินผลการปฏิบติังานสรุปได้
ดงันี ้

เลขานกุารบริษัทจดัทําและทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบติังานให้มีความถกูต้องครบถ้วนและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีหน่วยงาน
กํากบัดแูลกําหนด และนําเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาประเมินผลการปฏิบติังาน เลขานกุารบริษัทดําเนินการสรุปผล
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการ รวมถึงข้อดีและข้อท่ีควรปรับปรุง และนําเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาเพ่ือพิจารณาให้
ข้อเสนอแนะ ก่อนนําเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาและดําเนินการปรับปรุงการปฏิบติังานให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ 

แบบประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษัททัง้คณะแบ่งการประเมินเป็น 6 หวัข้อได้แก่ (1) โครงสร้างและคณุสมบติั
ของคณะกรรมการ (2) บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (3) การประชมุคณะกรรมการ (4) การทําหน้าท่ีของ
กรรมการ (5) ความสัมพันธ์ของฝ่ายจัดการ และ (6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร และมีเกณฑ์การ
ประเมินผลคิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็มในแตล่ะข้อ โดยคะแนนมากกวา่ร้อยละ 85 = ดีเย่ียม คะแนนมากกวา่ร้อยละ 75 = ดีมาก 
คะแนนมากกวา่ร้อยละ 65 = ดี คะแนนมากกวา่ร้อยละ 50 = พอใช้ และต่ํากวา่ร้อยละ 50 = ควรปรับปรุง ทัง้นี ้ผลการประเมินสรุป
ได้วา่ คณะกรรมการบริษัทปฏิบติัหน้าท่ีตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีและหลกัในการปฏิบติั “จริยธรรมองค์กร – ดีแทคธรรมาภิ
บาล” ของบริษัท โดยมีผลการปฏิบติังานสว่นใหญ่อยู่ในระดบัดีเย่ียม โดยมีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 90.44  

การประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการชดุย่อย 

ในปี 2558 บริษัทได้ริเร่ิมจดัให้มีการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการชดุย่อย โดยมีกระบวนการในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเช่นเดียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททัง้คณะ ตามท่ีได้กล่าวไว้ข้างต้น ทัง้นี  ้แบบ
ประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการชุดย่อยแบ่งการประเมินเป็น 3 หวัข้อ ได้แก่ (1) องค์ประกอบของคณะกรรมการ (2) 
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หน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการและ (3) ภาพรวมการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ซึ่งผลการประเมินพบว่าผลการ
ปฏิบติังานสว่นใหญ่อยู่ในระดบัดีเย่ียม โดยมีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 85 ขึน้ไปทัง้หมดทกุคณะ 

การประเมินผลการปฏิบติังานของกรรมการเป็นรายบคุคล 

บริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการเป็นรายบุคคลเป็นประจําทุกปีเช่นกัน โดยมีกระบวนการในการ
ประเมินผลการปฏิบติังานเช่นเดียวกับการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษัททัง้คณะ ซึ่งได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น 
ทัง้นี ้แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการเป็นรายบุคคลแบ่งการประเมินเป็น 5 หัวข้อ ได้แก่ (1) การเข้ารับตําแหน่ง
กรรมการ (2) จริยธรรมของการเป็นกรรมการ (3) ความรับผิดชอบของกรรมการ (4) การประชมุคณะกรรมการ และ (5) ภาพรวมการ
ปฏิบติังานของกรรมการ ซึง่ผลการประเมินพบว่าคะแนนส่วนใหญ่สงูกว่าร้อยละ 93 จึงสามารถสรุปผลการประเมินได้ว่า กรรมการ
ของบริษัทมีคุณสมบติัและได้ปฏิบติัภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบอย่างดีเย่ียมและเหมาะสมตามแนวทางการปฏิบติัท่ีดีของ
กรรมการ  

(3) การประชมุคณะกรรมการบริษัท 

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

บริษัทจดัทําบนัทกึรายงานการประชมุเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยจดัเก็บต้นฉบบัร่วมกบัหนงัสือเชิญประชมุและเอกสารประกอบการ
ประชมุ และจดัเก็บสําเนาในรูปแบบอิเลก็ทรอนิกส์ เพ่ือความสะดวกสําหรับกรรมการและผู้ ท่ีเก่ียวข้องในการตรวจสอบ 

เน่ืองจากบริษัทมีกรรมการบางท่านซึ่งไม่มีถ่ินพํานกัในประเทศไทย เพ่ือให้กรรมการสามารถให้ความเห็นและข้อเสนอแนะซึ่งเป็น
ประโยชน์ต่อฝ่ายบริหารและกิจการของบริษัท บริษัทจึงดําเนินการให้กรรมการเหล่านัน้สามารถเข้าร่วมการประชมุคณะกรรมการ
บริษัทโดยผ่านวิดีทศัน์ (Video Conference) หรือโทรศพัท์ (Conference Call) ได้ โดยไม่นบัเป็นองค์ประชมุและไมมี่สิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในการประชมุ 

ในปี 2558 บริษัทได้จดัการประชมุคณะกรรมการบริษัทรวม 9 ครัง้ และมีอตัราการเข้าร่วมประชมุของกรรมการคิดเป็นประมาณร้อย
ละ 73 โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชมุของกรรมการเป็นรายบคุคล ดงันี ้

ช่ือ-นามสกุล ตาํแหน่ง 
วันที่แต่งตัง้ 
ครัง้แรก 

วันที่แต่งตัง้ 
ครัง้สุดท้าย 

การเข้าร่วม
ประชุม 

นายบญุชยั เบญจรงคกลุ ประธานกรรมการ 29 ตลุาคม 2533 26 มีนาคม 2558 9/9 

นายมอร์เทน คาร์ลเซน ซอร์บี ้ (1) รองประธานกรรมการ 28 สิงหาคม 2558 28 สิงหาคม 2558    3/4(1) 

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

นายสตีเฟ่น วดูรุฟ ฟอร์ดแฮม กรรมการอิสระ 17 พฤศจิกายน 2549 26 มีนาคม 2558 7/9 

นางชนญัญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์ กรรมการอิสระ 5 กนัยายน 2554 26 มีนาคม 2558 6/9 

นางกมลวรรณ วิปลุากร กรรมการอิสระ 8 ธนัวาคม 2557 26 มีนาคม 2558 7/9 
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ช่ือ-นามสกุล ตาํแหน่ง 
วันที่แต่งตัง้ 
ครัง้แรก 

วันที่แต่งตัง้ 
ครัง้สุดท้าย 

การเข้าร่วม
ประชุม 

นายลาร์ส โอเคะ วลัเดอมาร์ นอร์ลิ่ง(2) กรรมการ 10 กมุภาพนัธ์ 2558 10 กมุภาพนัธ์ 2558 7/7 

นายฮากนุ บรัวเซท็ เชิร์ล กรรมการ 5 กนัยายน 2554 11 กมุภาพนัธ์ 2557 5/9 

นางสาวธนัวดี วงศ์ธีรฤทธ์ิ กรรมการ 8 กมุภาพนัธ์ 2556 26 มีนาคม 2557 8/9 

นายทอเร่ จอห์นเซ่น กรรมการ 29 มีนาคม 2556 29 มีนาคม 2556 9/9 

นายเฮนริค คลอสเซน่(2) กรรมการ 16 กนัยายน 2557 16 กนัยายน 2557 4/9 

นายริชาร์ด โอลาฟ โอว์ กรรมการ 29 มีนาคม 2556 29 มีนาคม 2556 0/9 

หมายเหตุ  

(1)  นายมอร์เทน คาร์ลเซน ซอร์บี ้เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการเข้าใหม่แทนนายซิคเว่ เบรคเก้ (ซึ่งลาออกจากการเป็นกรรมการเม่ือวนัท่ี 17 
สิงหาคม 2558) ตามมติคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 6/2558 ซึง่ประชมุเม่ือวนัท่ี 28 สิงหาคม 2558 โดยเข้าประชมุด้วยตนเองทัง้หมด 3 
ครัง้ และผ่านทางวิดีทศัน์ (video conference) 1 ครัง้ 

(2)  นายลาร์ส โอเคะ วลัเดอมาร์ นอร์ลิ่ง เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการเข้าใหม่แทนนายกนุน่าร์ โจฮนั เบอร์เทลเซ่น (ซึ่งลาออกจากการเป็น
กรรมการเม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2558) ตามมติคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 2/2558 ซึง่ประชมุเม่ือวนัท่ี 10 กมุภาพนัธ์ 2558 

โดยมีข้อมลูการเข้าร่วมประชมุของกรรมการที่ลาออกระหวา่งปี 2558 ดงันี ้

ช่ือ-นามสกุล ตาํแหน่ง 
วันที่แต่งตัง้ 
ครัง้แรก 

วันที่แต่งตัง้ 
ครัง้สุดท้าย 

การเข้าร่วม
ประชุม 

นายซิคเว ่เบรคเก้ รองประธานกรรมการ 8 กมุภาพนัธ์ 2549 26 มีนาคม 2557 3/5 

นายกนุน่าร์ โจฮนั เบอร์เทลเซน่ กรรมการ 27 เมษายน 2553 29 มีนาคม 2556 2/2 

(4) คณะกรรมการชดุย่อย 

ในปี 2558 คณะกรรมการชดุย่อยได้ปฏิบติัหน้าท่ี ดงันี ้

คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบจะจดัขึน้โดยเฉลี่ยเดือนละ 1 ครัง้ 
โดยในปี 2558 บริษัทได้จดัประชมุคณะกรรมการตรวจสอบรวม 14 ครัง้ และมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชมุดงันี ้นายจลุจิตต์ 
บณุยเกต ุ13 ครัง้ นายสตีเฟ่น วดูรุฟ ฟอร์ดแฮม 14 ครัง้ และนางกมลวรรณ วิปลุากร 12 ครัง้  

ในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ทําหน้าท่ีรับผิดชอบในการสอบทานกระบวนการรายงานทางการเงินของบริษัท ระบบการ
ควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายใน การปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท พิจารณาและคัดเลือก 
(รวมทัง้เสนอถอดถอน) ผู้สอบบญัชีของบริษัท และสอบทานรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ธุรกรรมของผู้ มีส่วนได้เสีย หรือรายการท่ีอาจมี
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ เป็นต้น  

อนึ่ง ในการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัการพิจารณาและคดัเลือก (รวมทัง้เสนอถอดถอน) ผู้สอบบญัชีของ
บริษัทนัน้ คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาคัดเลือกผู้ สอบบัญชีตามเกณฑ์การประเมินผลของบริษัท ซึ่งประกอบด้วย
ประสบการณ์ ผลการดําเนินงาน ความรู้ความเข้าใจในธุรกิจโทรคมนาคม และความเช่ียวชาญในการสอบบัญชีของบริษัท
โทรคมนาคม รวมถึงความเป็นอิสระในการดําเนินงานของผู้สอบบญัชีในปีท่ีผ่านมา เพ่ือนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและท่ี
ประชุมผู้ ถือหุ้นในการพิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี โดยในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 ซึ่งจดัขึน้เม่ือวนัท่ี 26 มีนาคม 
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2558 นายโสภณ เพ่ิมศิริวลัลภ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 3182 นางสาวรุ้งนภา เลิศสวุรรณกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลข
ทะเบียน 3516 และนางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4521 ผู้สอบบญัชีจากบริษัท สํานกังาน อีวาย 
จํากัด ได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นผู้สอบบญัชี ของบริษัทและบริษัทย่อย ทัง้นี ้นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ เป็นผู้ รับผิดชอบในการ
ตรวจสอบบญัชีของบริษัทและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 โดยนางสาว พิมพ์ใจ 
มานิตขจรกิจ ไม่ได้เป็นผู้ตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทในรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 
และ 2557 

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

คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน  

คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการ 5 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระ 3 ท่าน และกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร 2 ท่าน 
การประชุมคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนจะจัดขึน้อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยในปี 2558 บริษัทได้จัดประชุมคณะกรรมการ
กําหนดคา่ตอบแทนรวม 3 ครัง้ และมีกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนเข้าร่วมประชมุดงันี ้นายสตีเฟ่น วดูรุฟ ฟอร์ดแฮม 3 ครัง้ นายจลุ
จิตต์ บณุยเกต ุ3 ครัง้ นางกมลวรรณ วิปลุากร 3 ครัง้ นายทอเร่ จอห์นเซน่ 3 ครัง้ และนายฮากนุ บรัวเซท็ เชิร์ล 2 ครัง้ 

ในปี 2558 คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนได้ทําหน้าท่ีรับผิดชอบในการพิจารณาให้คําแนะนําเก่ียวกับค่าตอบแทนสําหรับ
ประธานกรรมการและกรรมการอ่ืน ๆ สอบทานและเสนอค่าตอบแทนและโบนสัของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร สญัญาจ้างประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหาร และให้การสนับสนุนให้บริษัทมีแนวทางในการกําหนดค่าตอบแทนท่ีสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทและ
แผนพฒันาบคุลากรของบริษัท เป็นต้นและสญัญาจ้างรักษาการประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร เป็นต้น  

อนึ่ง ในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี 2558 ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นมีมติอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการชุดย่อยสําหรับปี 2558 เป็นจํานวนไม่เกิน 11,000,000 เพ่ิมขึน้จากปี 2557 ซึ่งกําหนดไว้เป็นจํานวนไม่เกิน 
9,990,000 บาท ประกอบด้วยคา่ตอบแทนรายเดือนและเบีย้ประชมุ มีรายละเอียดดงันี ้

 โครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการ (บาท) 

ค่าตอบแทนรายเดือน เบีย้ประชุม 

ประธานกรรมการ 278,400 - 

กรรมการอิสระ 69,600 42,000 

กรรมการ (ผู้แทนจาก กสท) - 21,600 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ - 50,000 

กรรมการตรวจสอบ - 28,800 

ประธานคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน / 
ประธานคณะกรรมการสรรหา /  
ประธานคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ 

- 18,000 
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 โครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการ (บาท) 

ค่าตอบแทนรายเดือน เบีย้ประชุม 

กรรมการกําหนดค่าตอบแทน /  
กรรมการสรรหา /  
กรรมการกํากบัดแูลกิจการ 

- 14,400 

หมายเหตุ 
(1) กรรมการท่านอ่ืน ๆ ไม่ได้รับคา่ตอบแทนข้างต้น 

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

คณะกรรมการสรรหา 

คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วยกรรมการ 5 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระ 3 ท่าน และกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร 2 ท่าน การประชมุ
คณะกรรมการสรรหาจะจัดขึน้อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยในปี 2558 บริษัทได้จัดประชุมคณะกรรมการสรรหารวม 4 ครัง้ และมี
กรรมการสรรหาเข้าร่วมประชมุดงันี ้นายสตีเฟ่น วดูรุฟ ฟอร์ดแฮม 4 ครัง้ นายจลุจิตต์ บณุยเกต ุ4 ครัง้ นางกมลวรรณ วิปลุากร 3 
ครัง้ นายทอเร่ จอห์นเซน่ 3 ครัง้ และนายฮากนุ บรัวเซท็ เชิร์ล 2 ครัง้  

ในปี 2558 คณะกรรมการสรรหาได้ทําหน้าท่ีรับผิดชอบในการพิจารณาสรรหาบุคคลเพ่ือเสนอช่ือให้แต่งตัง้เป็นกรรมการและ
ผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทและบริษัทย่อยหลกั นอกจากนี ้คณะกรรมการสรรหายงัทําหน้าท่ีพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะผลการ
ประเมินการปฏิบติังานของคณะกรรมการ และรับทราบการปรับโครงสร้างองค์กรและแผนสืบทอดตําแหน่งผู้บริหารระดบัสงูของ
บริษัท เป็นต้น  

คณะกรรมการกํากบัดูแลกิจการ 

คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระ 3 ท่าน และกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร 1 ท่าน 
การประชมุคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการจะจดัขึน้อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยในปี 2557 บริษัทได้จดัประชมุคณะกรรมการกํากบั
ดแูลกิจการรวม 1 ครัง้ โดยมีกรรมการกํากบัดแูลกิจการเข้าร่วมประชมุครบทกุทา่น 

ในปี 2558 คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการได้ทําหน้าท่ีพฒันาและส่งเสริมการปฏิบติัตามหลกัการกํากับดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือให้
เป็นไปตามมาตรฐานสากลและเป็นท่ียอมรับของผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ หน่วยงานกํากบัดแูล และผู้ มีสว่นได้เสียอ่ืน ๆ  

(5) การพฒันากรรมการและผู้บริหาร 

ในการแต่งตัง้กรรมการใหม ่บริษัทจะจดัเตรียมข้อมลูท่ีสําคญัเก่ียวกบัการดําเนินธรุกิจและนโยบายการกํากบัดแูลกิจการของบริษัท
ให้แก่กรรมการ รวมทัง้จดัให้มีการประชมุร่วมกบัผู้บริหาร เพ่ือให้กรรมการท่ีได้รับการแต่งตัง้ใหม่มีความคุ้นเคยกบัธุรกิจและการ
กํากบัดแูลกิจการของบริษัท นอกจากนี ้บริษัทยงัส่งเสริมให้กรรมการของบริษัทเข้าร่วมอบรมในหลกัสตูรท่ีเก่ียวข้องกบัการปฏิบติั
หน้าท่ีของกรรมการ ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยและสถาบันผู้ เช่ียวชาญอ่ืน ๆ โดยบริษัทจะแจ้งให้
กรรมการทราบเก่ียวกบัหลกัสตูรการฝึกอบรมต่าง ๆ ซึง่จะเป็นประโยชน์กบักรรมการในการปฏิบติัหน้าท่ีในฐานะกรรมการบริษัทได้
ดีย่ิงขึน้ ปัจจบุนั บริษัทมีกรรมการเข้ารับการฝึกอบรมในหลกัสตูรของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทยแล้วจํานวน 8 ทา่น 
ในปี 2558 นายสตีเฟ่น วดูรุฟ ฟอร์ดแฮม กรรมการอิสระ ได้เข้ารับการอบรมหลกัสตูร Director Certification Program (English 
Residential Program) รุ่นท่ี 203/2558 ระหวา่งวนัท่ี 22-28 มีนาคม 2558 ทัง้นี ้รายละเอียดเก่ียวกบัการอบรมของกรรมการปรากฏ
ในเอกสารแนบ 1  
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อนึ่ง บริษัทมีการประเมินผลงานและทกัษะของผู้บริหารอย่างสม่ําเสมอ โดยผลจากการประเมินจะถกูนําไปใช้ในการจดัทําแผนการ
พฒันาของผู้บริหารแต่ละราย ทัง้นี ้ในการพฒันาผู้บริหาร บริษัทได้จดัให้มีหลกัสตูรการฝึกอบรมต่าง ๆ ทัง้ภายในและภายนอก
บริษัท รายละเอียดเก่ียวกบันโยบายการพฒันาทรัพยากรบคุคลแสดงอยู่ภายใต้หวัข้อ “โครงสร้างการจดัการ – นโยบายการพฒันา
ทรัพยากรบคุคล” 

(6) แผนสืบทอดตําแหน่งสําหรับผู้บริหารระดบัสงู 

คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้ กลุ่มบุคคลมีหน้าท่ีในการจัดให้มีแผนสืบทอดตําแหน่ง (Succession Plan) สําหรับการสืบทอด
ตําแหน่งประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร โดยพิจารณาบุคคลท่ีมีคุณสมบติั ความรู้ และความสามารถเหมาะสมต่อการบริหารจัดการ
กิจการของบริษัท โดยฝ่ายบริหารเป็นผู้ นําเสนอแผนสืบทอดตําแหน่งผู้บริหารระดบัสงูต่อคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการ
บริษัทเพ่ือพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะถึงความเหมาะสมของแผนสืบทอดตําแหน่งดงักลา่ว 
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10 ความรับผดิชอบต่อสังคม  

ดแีทค มุ่งม่ันสร้างสรรค์คุณค่าแก่สังคมไทย พร้อมมุ่งเน้นการดาํเนินธุรกจิอย่างยั่งยนื  

ในปี 2558 ยงัคงเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงครัง้ย่ิงใหญ่ทัง้ด้านเศรษฐกิจ สงัคมและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างมาก ปัญหาสงัคมส่ิงแวดล้อมท่ียงัคงเกิดขึน้อย่างตอ่เน่ือง การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้นีทํ้าให้ดีแทคให้ความสําคญั
และผลกัดนัให้ดําเนินธรุกิจอย่างมีความรับผิดชอบตอ่สงัคม เพ่ือลดผลกระทบและป้องกนัปัญหาที่อาจเกิดขึน้ในอนาคต 

ดีแทค จึงได้กําหนดยทุธศาสตร์ในการดําเนินธุรกิจควบคูไ่ปกบัการดําเนินงานด้านสงัคมอย่างชดัเจนขึน้ 4 ยทุธศาสตร์ เพ่ือเป็นแนว
ทางการดําเนินกิจการของทกุหน่วยงานภายในองค์กร คือ 

- ยทุธศาสตร์ “บริหารจดัการอย่างยั่งยืน” มีเป้าประสงค์ท่ีจะเป็นองค์กรท่ีมีความเป็นเลิศด้านธรรมาภิบาล และดําเนินธุรกิจท่ี
คํานึงถึงผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน โดยได้กําหนดนโยบายและมาตรการต่าง ๆ เพ่ือให้พนักงานทุกคนปฏิบติัใน
ทิศทางเดียวกนั อาทิ นโยบายตอ่ต้านคอร์รัปชัน่ การจดัซือ้จดัจ้าง การบริหารจดัการหว่งโซอ่ปุทาน เป็นต้น 

- ยทุธศาสตร์ “เคารพในสิทธิมนุษยชน” มีเป้าประสงค์ท่ีจะเป็นองค์กรท่ีส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนษุยชนและเสรีภาพขัน้
พืน้ฐานของผู้ มีสว่นได้สว่นเสียทกุภาคสว่น 

- ยทุธศาสตร์ “สร้างสรรค์คน” มีเป้าประสงค์เป็นองค์กรท่ีมีทรัพยากรบคุคลท่ีมีประสิทธิภาพและมาตรฐาน 

- ยทุธศาสตร์ “สร้างสรรค์คุณค่าแก่สังคมไทยและองค์กร” มีเป้าประสงค์ให้เกิดกระบวนการทํางานท่ีมีความรับผิดชอบต่อ
สงัคมอย่างตอ่เน่ืองและยัง่ยืน 

ซึง่ทกุหน่วยงานภายในองค์กร ได้นํายทุธศาสตร์ดงักลา่วมาดําเนินธรุกิจของบริษัท ตามหลกัความรับผิดชอบตอ่สงัคม ดงันี ้

10.1  การประกอบกจิการด้วยความเป็นธรรม 

ถึงแม้ว่าผลกําไรจะเป็นเป้าหมายสําคญัของการดําเนินธุรกิจ แต่ความดีและการดํารงอยู่ในหลกัคณุธรรมก็มีความสําคญัเช่นกัน 
ดีแทคจึงมุ่งเน้น “การสร้างครอบครัวดีแทค ภายใต้หลกัคณุธรรม” โดยให้ความสําคญักับการนําคณุธรรมและความดีเข้ามาใช้ใน
การทํางานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขนัทางธุรกิจ การให้บริการลกูค้า การดูแลพนกังานเสมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน เป็นต้น 
ดีแทคกําหนดหลักธรรมาภิบาลในการดําเนินธุรกิจซึ่งจะระบุอยู่ใน ดีแทคธรรมาภิบาล (dtac Code of Conduct) เพ่ือใช้
ควบคมุดแูลกิจการและจริยธรรมองค์กรของพนกังานอย่างชดัเจน และมีนโยบายและระเบียบปฏิบติั (Policies and Procedures) 
ซึ่งเป็นมาตรฐานในการทํางานภายในองค์กรให้ถูกต้องและเป็นธรรมสําหรับพนักงานและองค์กรอยู่เสมอ ทําให้ไม่ว่าดีแทคจะ
ทํางานกบัคนภายในองค์กรหรือลกูค้าภายนอกองค์กร ดีแทคก็มีหลกัคณุธรรมและแนวคิดวา่ “เราตา่งเป็นครอบครัวเดียวกนั”  

เสริมสร้างวฒันธรรมองค์กรทีเ่ข้มแข็งดว้ย ดีแทคธรรมาภิบาล (dtac Code of Conduct) 

ดีแทคธรรมาภิบาล (dtac Code of Conduct) เป็นหลกัจริยธรรมการดําเนินธุรกิจ อนัจะเป็นสิ่งท่ีเสริมสร้างให้ ดีแทคเป็นองค์กรท่ี
ยัง่ยืน เราจงึมุง่เสริมสร้างวฒันธรรมองค์กรแหง่จริยธรรม อนัประกอบด้วย 

- I always act with integrity: เราปฏิบติังานด้วยความซื่อสตัย์ทัง้ตอ่ลกูค้าคูค้่า และเพ่ือนร่วมงานของเรา 

- I understand our Code: เราเข้าใจในหลกัจริยธรรมขององค์กร อนัเป็นหลกัปฏิบติัสําหรับพนกังานทกุคน 

- I share my dilemmas: เราแบง่ปันและพดูคยุถึงกรณีตา่ง ๆ เพ่ือวิเคราะห์ถึงสิ่งท่ีควรทําและสิ่งท่ีควรหลีกเลี่ยง 

- I speak up: เรารายงานแก่ผู้ รับผิดชอบ เม่ือพบเหน็กรณีท่ีผิดปกติ 
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จากหลกัจริยธรรมสู่นโยบาย 

เพ่ือให้หลกัจริยธรรมนําไปสูก่ารปฏิบติังาน พนกังานทกุคนจะต้องรับรู้และยอมรับการปฏิบติัตามดีแทคธรรมาภิบาลเป็นประจําทกุปี 
และในปี 2558 ดีแทคจงึกําหนดนโยบายท่ีสอดคล้องกบัหลกัจริยธรรมเพ่ิมเติม ดงันี ้

- นโยบายผลประโยชน์ทบัซ้อน (Conflict of interest) การเปิดเผยปัจจยัใด ๆ ท่ีอาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทบัซ้อนหรือการรับ
ตําแหน่งหน้าท่ีอ่ืนใดภายนอกดีแทค 

- นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นเก่ียวกับของขวัญและสินนํา้ใจทางธุรกิจ (Anti-corruption policy and no gift manual) การ
คอร์รัปชั่นกับของขวญัและสินนํา้ใจทางธุรกิจนัน้ อาจแยกความแตกต่างได้ยาก ดังนัน้ พนักงานดีแทคจะไม่รับหรือมอบ
ของขวญัใด ๆ แก่บคุคลภายนอก 

- คู่มือ Sponsorship และ Donation อนัประกอบด้วยเง่ือนไขและเกณฑ์การพิจารณาให้ Sponsorship และ Donation ต่าง ๆ 
เพ่ือเป็นแนวทางให้พนักงานทํางานง่ายขึน้และเป็นไปตามนโยบายบริษัท โดยจะมีคณะกรรมการคอยให้คําแนะนําและ
พิจารณาตามความเหมาะสม 

จากนโยบายสู่การปฏิบติั 

แนวทางในการสื่อสารให้พนกังานรับรู้และเข้าใจถึงนโยบายท่ีเก่ียวข้องกบัหลกัจริยธรรม มีแนวทางดงันี ้

- การฝึกอบรมให้กบัผู้ปฏิบติังานท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกบันโยบายดงักลา่ว 

- การปรับกระบวนการในการรับรู้และยอมรับดีแทคธรรมาภิบาลเป็นประจําทกุปี และในรูปแบบอิเลก็ทรอนิกส์ให้กบัพนกังานทกุ
คน 

- การสื่อสารผ่านการ์ตูนแอนิเมชั่น ถึงแนวปฏิบติัจากนโยบายที่เก่ียวข้องกับดีแทคธรรมาภิบาล ผ่านเนือ้หาท่ีเข้าใจง่ายและ
สนกุสนานให้กบัพนกังานทกุคน 

- การสื่อสารผ่านช่องทางภายในองค์กรหลายรูปแบบ อาทิเช่น อีเมล ระบบสื่อสารภายในของบริษัท (Intranet) โปสเตอร์ แผ่น
พบั ภาพพืน้หลงัคอมพิวเตอร์ เพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจให้แก่พนกังาน 

การดูแลห่วงโซ่อปุทาน (Supply Chain Sustainability) 

นอกจากเร่ืองพนกังานท่ีเราใสใ่จแล้ว ผู้จดัหาสินค้าและ/หรือบริการ (Supplier) ท่ีทํางานร่วมกนั ดีแทคก็ให้ความใสใ่จเช่นกนั เพราะ
เป็นกลุ่มบุคคลท่ีทํางานร่วมกันกับเรา จึงต้องมีการดูแลและควบคุมให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยเราได้จัดให้มีการลงนามตาม
ข้อตกลงเก่ียวกับความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามหลักปฏิบัติทางธุรกิจ (Agreement on Responsible Business Conduct) 
เพ่ือให้ผู้ จัดหาสินค้าและ/หรือบริการรับทราบถึงหลักปฏิบัติของผู้ จัดหาสินค้าและบริการ (Supplier Conduct Principle) ซึ่ง
ข้อตกลงประกอบด้วยหลกัปฏิบติั 6 ข้อ ได้แก่ ความสมัพนัธ์กบักฎหมายภายในประเทศ สิทธิมนษุยชน มาตรฐานแรงงาน สขุภาพ
และความปลอดภยั สิ่งแวดล้อม และข้อห้ามในการปฏิบติัทางธุรกิจ ซึง่ในปี 2558 ได้ลงนามไปแล้วทัง้สิน้ 1,434 ฉบบั และเพ่ือให้
มัน่ใจได้ว่าผู้จดัหาสินค้าและ/หรือบริการปฏิบติัตามข้อตกลงของเรา ดีแทคจึงมีนโยบายการเข้าไปตรวจสอบสถานท่ีปฏิบติังานของ
ผู้จดัหาสินค้าและ/หรือบริการ โดยจะมีการสุ่มเข้าตรวจสอบการทํางานของผู้จดัหาสินค้าและ/หรือบริการ ทัง้ท่ีสํานกังานและสถานี
ฐาน (BTS) ซึง่ในปี 2558 ได้ดําเนินการตรวจสอบไปแล้วทัง้สิน้ 369 ครัง้ โดยแบง่เป็นการแจ้งลว่งหน้าให้ทราบจํานวน 140 ครัง้และ
ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าจํานวน 229 ครัง้ และหากมีประเด็นท่ีไม่สอดคล้องกับหลักปฏิบัติของผู้ จัดหาสินค้าและ/หรือบริการ 
หน่วยงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน (Health Safety Security Environment: HSSE) 
จะแจ้งให้ผู้จดัหาสินค้าและ/หรือบริการพิจารณาในการดําเนินการปรับปรุง/แก้ไข  
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นอกจากนี ้ดีแทคยงัมีการจดัอบรมเร่ืองหลกัปฏิบติัทางธุรกิจและความปลอดภยัในการทํางานให้กบัผู้จดัหาสินค้าและ/หรือบริการ
ด้วยโปรแกรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง (HSSE Virtual Learning Program) และชีแ้จงรายละเอียดกฎหมายท่ีเก่ียวข้องในการปฏิบติัให้
สอดคล้องกับหลกัปฏิบติัของผู้จดัหาสินค้าและ/หรือบริการ ณ อาคารสํานักงานใหญ่ เป็นประจําอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้เกิดความ
มัน่ใจว่ามีการสื่อสารไปยงัผู้ รับเหมาช่วงให้ปฏิบติัไปในทางเดียวกันและเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการดแูลจดัหาสินค้าและ/หรือ
บริการให้เป็นไปตามนโยบายของเราอย่างต่อเน่ือง โดยในปี 2558 นีมี้พนกังานของผู้จดัหาสินค้าและ/หรือบริการเข้าร่วมการอบรม
จํานวน 257 คน โดยมีแผนจะอบรมตอ่ในปี 2559 เพ่ือให้ครบทกุประเภทธรุกิจของผู้จดัหาสินค้าและ/หรือบริการที่ทํางานร่วมกบัเรา 
พร้อมทัง้มีการปรับปรุงและพฒันาระบบควบคมุตา่ง ๆ เพ่ือให้เกิดผลดีท่ีสดุอีกด้วย 

10.2  การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

ส่ิงทียึ่ดมัน่เสมอคือ การต่อตา้นการทจุริตคอร์รปัชัน่ทกุรูปแบบ 

ดีแทคขอยืนยนัอย่างหนกัแน่นว่า ดีแทคต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ทกุรูปแบบ การต่อต้านการทจุริตนัน้เป็นหนึ่งในหลกัการสําคญั
ของจริยธรรมองค์กร อีกทัง้ดีแทคเล็งเห็นวา่ การทจุริตคอร์รัปชัน่จะเป็นรากฐานของความล้มเหลวในการพฒันาสงัคมไทย และเป็น
การปลกูฝังค่านิยมท่ีเลวร้ายให้กบัเยาวชน ถึงแม้การจะทําให้สงัคมปลอดทจุริตคอร์รัปชัน่อย่างสิน้เชิงนัน้ไม่ใช่เร่ืองง่าย แต่ก็ไม่ใช่
เร่ืองท่ีเป็นไปไม่ได้ ดีแทคจึงเร่ิมต้นจากองค์กรของเราเองก่อน เพราะเราเช่ือว่าการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ทกุรูปแบบไม่ใช่แคจ่ะ
ทําให้องค์กรของเรายัง่ยืนเท่านัน้ แต่ยงัทําให้เกิดภาพลกัษณ์และเป็นตวัอย่างท่ีดีให้กับสงัคมอีกด้วย และเพ่ือให้การต่อต้านการ
ทจุริตคอร์รัปชัน่ทกุรูปแบบสําเร็จได้อย่างท่ีคาดหวงัไว้ ดีแทคจงึได้วางมาตรการและแนวทางการดําเนินกิจการไว้หลายอย่างด้วยกนั 
ตวัอย่างเช่น 

- เนือ้หาในดีแทคธรรมาภิบาล (dtac Code of Conduct) นัน้กําหนดขึน้โดยคณะกรรมการของบริษัท เพ่ือให้การดําเนินการ  
ตา่ง ๆ ในบริษัทเป็นไปอย่างโปร่งใส และจะต้องไมมี่การทจุริตคอร์รัปชัน่อย่างเดด็ขาด 

- พนกังานดีแทคทกุคน ต้องทําความเข้าใจ รู้ถึงหลกัปฏิบติัของดีแทคธรรมาภิบาล และมีหน้าท่ีรายงานเหตกุารณ์หรือพฤติกรรม
ท่ีต้องสงสยัหรือเข้าข่ายว่าจะทจุริตคอร์รัปชัน่ต่อผู้จดัการฝ่ายกํากบัดแูล (Compliance Manager) หรือผ่านช่องทางต่าง ๆ ไป
ยงัผู้บริหารระดบัสงู และไมต้่องกงัวลวา่จะได้รับผลกระทบจากการรายงานนัน้ เพราะบริษัทจะมีการคุ้มครองผู้รายงานทกุคนมิ
ให้ถกูลงโทษหรือได้รับผลกระทบจากการรายงานใด ๆ หากมิได้เป็นผู้ ท่ีมีสว่นเก่ียวข้องกบัการกระทําผิดดงักลา่ว 

- ดีแทคจะดําเนินการสอบสวนเหตุการณ์ใด ๆ ท่ีน่าสงสยัว่าอาจจะเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายหรือดีแทคธรรมาภิบาล อีกทัง้จะ
ลงโทษทางวินยัหรือจดัให้มีมาตรการป้องกนัใด ๆ เพ่ือความเหมาะสมในแตล่ะกรณี 

- ในเม่ือพนกังานทุกคนเป็นเสมือนครอบครัวเดียวกันของเรา เพราะฉะนัน้ ต้องปฏิบติัตามดีแทคธรรมาภิบาลอย่างเคร่งครัด 
รวมถึงเพ่ือป้องกันการเข้าใจคลาดเคล่ือนและทําความเข้าใจกับพนักงานทกุคนให้ชดัเจนอยู่เสมอ จึงมีการจัดกิจกรรมเพ่ือ
เสริมสร้างความเข้าใจในหลกัปฏิบติัต่าง ๆ ให้พนักงานเป็นประจําทุกปี เช่น จดัฝึกอบรมให้กับพนักงานท่ีเก่ียวข้อง สื่อการ
เรียนรู้ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น อีเมล คลิปวิดีโอ เสียงตามสาย โปสเตอร์ แผ่นพับประชาสัมพันธ์ การพบปะพูดคุย และ            
e-learning อีกทัง้ยงัมีการอบรมพนกังานท่ีเข้าใหมท่กุเดือนเพ่ือให้เข้าใจและตระหนกัถึงความสําคญัของดีแทคธรรมาภิบาล 

- เนือ้หาในนโยบายต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่จะระบถุึงวิธีการปฏิบติัตนและข้อห้ามในกรณีต่าง ๆ เช่น ข้อห้ามเก่ียวกบัการเข้า
ร่วมงานสงัสรรค์หรืองานกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีอาจเก่ียวข้องกบัผลประโยชน์ของดีแทค หรือของคนกลุ่มใด ๆ ข้อห้ามเก่ียวกบัการ
รับหรือให้ของขวญั รวมถึงการกําหนดข้อปฏิบติัในการร่วมมือทางธุรกิจระหว่างคู่ค้าต่าง ๆ โดยเรามีการประเมินความเส่ียง
ด้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ของผู้ เก่ียวข้องตา่ง ๆ อยู่เป็นประจํา 

- ผู้ ท่ีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับดีแทค จะต้องลงนามในข้อตกลงจริยธรรมทางธุรกิจ เพ่ือเป็นการยืนยันว่าจะปฏิบัติตาม
กฎหมายต่าง ๆ อย่างเต็มท่ีเช่นเดียวกับดีแทค และจะต้องยินยอมให้ดีแทคเข้าตรวจสอบว่าได้ทําตามข้อตกลงจริง เช่น 
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กฎหมายแรงงาน กฎหมายเก่ียวกับความปลอดภัย กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม กฎหมายสาธารณสุข และกฎหมายสิทธิ
มนษุยชน และท่ีสําคญัคือจะต้องไมมี่การทจุริตคอร์รัปชัน่  

- ดีแทคได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสร้างแนวร่วมการปฏิบัติงานภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Collective 
Action Coalition) ซึ่งเป็นโครงการระดับชาติท่ีได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลและสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทจุริตแหง่ชาติ เพ่ือตอกยํา้การเป็นรากฐานการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ของสงัคม 

ดีแทคมีการตรวจสอบและประเมินตามท่ีกลา่วไปข้างต้นเป็นประจํา หากพบวา่มีจดุหละหลวมหรือควรมีมาตรการเสริมอย่างไร ดีแท
คจะรีบเร่งดําเนินการปรับปรุงทนัที เพ่ือมุง่หวงัให้ทัง้ดีแทคและสงัคมยัง่ยืนควบคูก่นัไปตราบนานเทา่นาน 

10.3 การเคารพสทิธิมนุษยชน 

หนึ่งในเป้าหมายของดีแทค คือการเป็นองค์กรท่ีส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนษุยชนและเสรีภาพขัน้พืน้ฐานของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทกุภาคส่วน โดยดีแทคจะให้ความเคารพในกฎหมายทัง้กฎหมายภายในประเทศ และระหว่างประเทศด้านสิทธิมนษุยชน รวมถึง
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติ และจะดําเนินกิจการให้เป็นไปตามหลักปฏิบัติขององค์การ
สหประชาชาติวา่ด้วยการดําเนินธรุกิจและสิทธิมนษุยชนเพ่ือหลีกเลี่ยงการละเมิดสิทธิมนษุยชน พร้อมทัง้สง่เสริมให้เกิดความเข้าใจ
และวางมาตรการในการคุ้มครองสิทธิมนษุยชนด้านตา่ง ๆ อาทิ  

- เสรีภาพในการส่ือสารและการรับรู้ข้อมลูข่าวสาร ดีแทคมีมาตรการคุ้มครองและส่งเสริมให้ลกูค้ามีการเข้าถึงข้อมลูข่าวสาร
อย่างเท่าเทียมกัน โดยมีแนวทางการดําเนินงานด้วยการให้บริการลูกค้าอย่างเต็มท่ี ตราบท่ีไม่ขัดกับกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 
เพ่ือให้ลกูค้าได้มีเสรีภาพในเข้าถึงข้อมลูอย่างสงูสดุ 

- การคุ้มครองปกป้องข้อมลูส่วนบุคคลของลกูค้า ดีแทคมีมาตรการท่ีเข้มงวดในการคุ้มครองและปกป้องข้อมลูส่วนบุคคลของ
ลูกค้า ซึ่งโดยทั่วไปนัน้ไม่อนุญาตให้ผู้ ใดสามารถเข้าถึงข้อมูลของลูกค้าได้ เว้นแต่กรณีการเข้าถึงดังกล่าวเป็นไปเพ่ือช่วย
ติดตามอาชญากร หรือช่วยเหลือผู้ประสบภยั เป็นต้น 

- การปกป้องสิทธิเดก็ และการคุ้มครองแรงงาน  

ซึ่งในทางปฏิบัตินัน้ ดีแทคได้จัดทํากระบวนการประเมินความเสี่ยงและผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้จากกิจกรรมของบริษัทอย่าง
สม่ําเสมอ 

10.4  การปฏบิัตต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม 

สิทธิของพนกังาน 

ดีแทคตระหนกัถึงความสําคญัของพนกังานซึง่เป็นกลไกหลกัในทกุสว่นขององค์กร จงึได้มีแนวทางการดแูลสิทธิของพนกังานดงันี ้

- ดีแทคได้จัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ขัน้พืน้ฐานตามที่กฎหมายกําหนด รวมทัง้มีสวัสดิการเพ่ิมเติมต่าง ๆ ท่ีจะทําให้
พนกังานผู้ เปรียบเสมือนครอบครัวของดีแทคมีความสขุมากท่ีสดุ 

- เพ่ือให้ครอบครัวดีแทคแข็งแกร่ง เราจงึเลง็เหน็วา่ การมีแนวคิดท่ีวา่ครอบครัวของพนกังานก็เปรียบเสมือนครอบครัวขององค์กร 
ทําให้เราส่งเสริมความสมัพนัธ์ในครอบครัวให้พนกังานอย่างต่อเน่ือง โดยการจดัให้มีสถานท่ี อปุกรณ์ และกิจกรรมต่าง ๆ เช่น 
ห้องสนัทนาการ ห้องสมดุ ห้องเด็กเล่น ห้องให้นมบตุร และกิจกรรมช่วงปิดเทอม เพ่ือให้บตุรหลานและครอบครัวของพนกังาน
ได้ใช้บริการ 

- มีการจดัเงินช่วยเหลือให้พนกังานทกุคนอย่างเหมาะสม ไม่มีการแบ่งแยกระดบั หรือเลือกปฏิบติั ในหลายสถานการณ์ท่ีมีผล
ต่อจิตใจของพนกังาน เช่น การคลอดบุตร การสมรส การอุปสมบท การเสียชีวิตของญาติ การประสบภยัพิบติัทางธรรมชาติ 
เป็นต้น 
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- จัดให้ มีหน่วยงานด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  (Health Safety Security 
Environment: HSSE) เพ่ือการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพและมีความสขุ 

- พนักงานสามารถเสนอข้อเสนอแนะต่าง ๆ ผ่านแบบสํารวจความคิดเห็นของพนักงานท่ีมีต่อองค์กร (dtac Employee 
Engagement Survey) ได้ ซึ่งเรายินดีเป็นอย่างย่ิงท่ีจะนําความต้องการของพนกังานไปปรับปรุงและพฒันาองค์กรให้ดีท่ีสดุ
ตอ่ไป 

- ดีแทคเห็นความสําคญัของพนักงานหญิง และให้ความสําคญักับการดแูลบุตรอย่างใกล้ชิดเพ่ือให้ชีวิตครอบครัวมีความสุข
อย่างสมบูรณ์แบบ จึงได้ประกาศให้พนกังานหญิงมีสิทธิลาเพ่ือคลอดบุตรได้เป็นเวลา 180 วนั โดยพนกังานจะได้รับค่าจ้าง
ตลอดระยะเวลา 180 วนัท่ีพนกังานลาเพ่ือคลอดบตุร 

- ดีแทคได้แสดงเจตนาอย่างชัดเจนท่ีต้องการรับพนักงานทุพพลภาพมาร่วมทํางานกับบริษัทตัง้แต่ปี 2542 ปัจจุบัน บริษัทมี
พนกังานทพุพลภาพจํานวน 23 ท่าน ปฏิบติังานในส่วนงานท่ีแตกต่างกนั โดยในจํานวนนี ้เป็นพนกังานท่ีมีข้อจํากดัด้านการ
มองเห็นจํานวน 15 ทา่นท่ีดีแทคได้รับเพ่ิมเติมเข้าปฏิบติังานในแผนกใหม่ในเดือนกนัยายนที่ผ่านมา ทัง้นี ้บริษัทมีเป้าหมายจะ
เพ่ิมจํานวนการจ้างพนกังานทพุพลภาพอีกในอนาคต  

- ดีแทคจดัให้มีประกนัสขุภาพสําหรับพนกังานทกุคนรวมไปถึงการจดักิจกรรมส่งเสริมให้พนกังานดแูลรักษาสขุภาพ โดยบริษัท
จดัให้มีพืน้ท่ีสําหรับการออกกําลงกายในสํานักงานโดยใช้พืน้ท่ี 1 ชัน้ ณ อาคารสํานักงานใหญ่ พร้อมอุปกรณ์ครบครัน เช่น 
โต๊ะปิงปอง ลู่ว่ิง สนามเล่นฟุตซอล เป็นต้น และทุกวนัหลงัเวลาเลิกงาน จะมีกิจกรรม แอโรบิค หรือโยคะ โดยดีแทคได้จ้าง
ผู้ เช่ียวชาญมาสอนให้กับพนักงาน สําหรับสํานักงานใหญ่อ่ืน ๆ หรือพนักงานท่ีไม่ได้ปฏิบัติงานประจําสํานักงาน บริษัทมี
นโยบายให้พนกังานรวมกลุ่มจดัตัง้ชมรม และบริษัทมีงบประมาณสนบัสนนุกิจกรรมชมรมรายปีให้ โดยชมรมส่วนใหญ่เป็น
ชมรมเก่ียวกบัการออกกําลงักายและการดแูลสขุภาพ 

การพฒันาบคุลากรของดีแทค 

เพ่ือเตรียมความพร้อมของพนกังานดีแทค ในการให้บริการในสงัคมยคุดิจิทลั ดีแทคจงึปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนรู้ของพนกังานให้
เป็นรูปแบบดิจิทลัมากย่ิงขึน้ โดย dtac Academy ได้จดัทําระบบ Learning Management System (LMS) ใหม่ เพ่ือวางรากฐาน
ของการเรียนรู้ผ่านช่องทางท่ีหลากหลาย ทัง้ Classroom, eLearning และ Mobile Learning ซึ่งการจัดทําระบบใหม่นีจ้ะเป็น
รากฐานสําคัญท่ีจะทําให้เกิดวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ - “Learning Anywhere, Anytime. เรียนได้ทุกท่ี รู้ได้ทุกเวลา” ทัง้นี ้ในปี 
2558 dtac Academy ได้ลงทนุในการพฒันาระบบและสื่อดิจิทลัเป็นจํานวน 5.2 ล้านบาท อีกทัง้การพฒันาบุคลากรเป็นจํานวน 
32.7 ล้านบาท ให้กับพนักงานดีแทค จํานวนกว่า 5,100 คน และคู่ค้าของดีแทคจํานวน 2,600 คน คิดเป็นค่าเฉลี่ยเวลาในการ
ฝึกอบรม 22.5 ชัว่โมงตอ่คน ตอ่ปี 

ความปลอดภยั สขุภาพอนามยั และสภาพแวดลอ้มของดีแทค 

การสร้างความมัน่ใจด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการทํางานจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานของ
พนกังานในองค์กร ดีแทคมีหน่วยงาน HSSE เป็นผู้ รับผิดชอบด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการทํางาน
โดยเฉพาะ เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตอ่เน่ือง และสม่ําเสมอ โดยมีการรณรงค์สง่เสริมด้านอาชีวอนามยั และ
ความปลอดภยั การตรวจพืน้ท่ีปฏิบติังาน การตรวจระบบป้องกันอคัคีภยั การประเมินความเสี่ยง การควบคมุความเส่ียง การจดั
อบรมด้านความปลอดภยั และการตรวจวดัและปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทํางาน ซึ่งการนําระบบการจดัการความปลอดภยั
และด้านสิ่งแวดล้อม ตามหลกักฎหมายและมาตรฐานต่าง ๆ เข้ามาช่วยในการกําหนดวิธีปฏิบติังานและมาตรฐานในการทํางาน 
รวมถึงการจดัทําแผนและเตรียมความพร้อมหากเกิดเหตฉุกุเฉิน เพ่ือลดอตัราการเกิดอบุติัเหตแุละการสญูเสียท่ีอาจเกิดขึน้จากการ
ทํางาน โดยในปี 2558 อตัราความถ่ีในการเกิดอบุติัเหตถุึงขัน้หยดุงานเป็น 0 เทียบกบัล้านชัว่โมงการทํางาน  
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ด้านสขุภาพอนามยัเรามีแผนงานด้านการสร้างเสริมสขุภาพอย่างต่อเน่ืองตลอดทัง้ปี อาทิ การเชิญแพทย์ผู้ เช่ียวชาญมาให้ความรู้ 
การจดัฉีดวคัซีนป้องกนัโรค การตรวจสขุภาพประจําปี มาตรการเฝ้าระวงัหรือควบคมุโรคระบาด สิ่งท่ีเป็นอนัตรายหรือมีผลกระทบ
ตอ่สขุภาพของพนกังานเพ่ือตอบสนองเหตไุด้อย่างทนัทว่งทีและเหมาะสม เช่น สถานการณ์ “ไวรัสเมอร์ส”  

นอกจากนี ้ยงัมีการแต่งตัง้คณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการทํางาน (คปอ.) เพ่ือปฏิบติังาน
ตามท่ีกฎหมายกําหนด ซึ่งมีทัง้ในส่วนท่ีเป็นตวัแทนระดบับงัคบับญัชา และตวัแทนระดบัพนักงาน ร่วมเป็นกรรมการ โดยมีการ
วางแผนงานและติดตามการดําเนินงานท่ีเก่ียวข้องกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานร่วมกับ
หน่วยงานปฏิบติัการอ่ืน ๆ ซึ่งประชุมร่วมกันเป็นประจําทุกเดือน ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ กิจกรรม Smart 
Work Good Health กิจรรม 5ส หรืออ่ืน ๆ ซึง่จะสลบัเปลี่ยนหมนุเวียนกนัไปตามสํานกังานสาขาของบริษัท 

10.5  ความรับผดิชอบต่อผู้บริโภค 

ดีแทคเน็ตอาสา “เรียนเน็ตถึงที ่สอนฟรีถึงบ้าน”  

เพ่ือให้เข้าถึงบริการโมบายล์อินเทอร์เน็ตทัว่ประเทศ ภายใต้นโยบาย Internet for All นอกจากดีแทคจะขยายการสร้างสถานีฐานไป
ทัว่ประเทศแล้ว ดีแทคยงัคํานึงถึงผู้ ใช้บริการส่วนหนึ่งท่ียงัไม่มีความรู้ ความเข้าใจ หรือยงัไม่ชํานาญในการใช้งานอินเทอร์เน็ตบน
สมาร์ทโฟน โดยเฉพาะผู้สงูอาย ุเกษตรกร วิสาหกิจ หรือชมุชนในตา่งจงัหวดั ดีแทค จงึได้จดัตัง้หน่วยงาน “ดีแทคเน็ตอาสา” ขึน้เพ่ือ
บริการให้ความรู้ ความเข้าใจ และสอนการใช้งานอินเทอร์เน็ตบนสมาร์ทโฟน โดยในปี 2558 นัน้ มีทีมงานดีแทคเน็ตอาสาทัง้สิน้
จํานวน 75 คน และได้ทําการให้ความรู้ความเข้าใจการใช้งานอินเทอร์เน็ตบนมือถือกบัผู้บริโภคแล้วไม่ต่ํากว่า 150,000 ราย ในทกุ
ภมิูภาคทัว่ประเทศ 

EMF เสาปลอดภยั สขุใจชมุชน 

จากความมุ่งมัน่ของดีแทคในการก้าวเป็นท่ีหนึ่งของผู้ ให้บริการด้านโมบายล์อินเทอร์เน็ต เพ่ือตอบสนองความต้องการของการ
ให้บริการและตอบรับกับกลยุทธ์ “สดุยอดโครงข่าย” ดีแทคจึงเร่งขยายโครงข่ายโดยการสร้างสถานีฐาน (เสาส่งสญัญาณมือถือ) 
พร้อมทัง้ตระหนกัว่า มีความจําเป็นท่ีลกูค้าและชมุชนควรมีความรู้และความเข้าใจเก่ียวกบัคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic 
Field - EMF) อย่างถกูต้อง เพ่ือความสบายใจและการอยู่ร่วมกนักบัสถานีฐานอย่างเป็นสขุ ดีแทคได้จดัตัง้คณะทํางาน โดยใช้ช่ือว่า 
EMF working team เพ่ือเข้ามาดแูลกระบวนการทํางานตัง้แต่ขัน้ตอนก่อนท่ีจะตัง้สถานีฐานตลอดจนถึงเวลาเปิดให้บริการ โดยได้
จดัอบรมให้ความรู้เร่ืองคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับพนักงานดีแทค ทัง้พนกังานประจํา พนกังานชัว่คราวที่มีสญัญาจ้างเป็นระยะเวลา 
(Outsource) และคู่ค้า (Sub contract) เพ่ือให้ทกุคนมีความรู้ความเข้าใจเร่ืองคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอย่างถกูต้อง สามารถอธิบายให้
ความรู้ สร้างความเข้าใจ ตอบคําถามลกูค้าและชมุชนได้อย่างมัน่ใจวา่ คลื่นแมเ่หล็กไฟฟ้าหรือคลื่นจากเสาส่งสญัญาณมือถือ ไม่มี
อนัตรายต่อสขุภาพและไมมี่สว่นเช่ือมโยงกบัการเกิดโรคตา่ง ๆ และยงัได้จดัทําเอกสารให้ความรู้เร่ืองคลื่นแม่เหลก็ไฟฟ้า ในรูปแบบ 
infographic เพ่ือให้ลกูค้าและชมุชนเข้าใจได้ง่ายว่า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าคืออะไร มีประโยชน์อย่างไร และหายกงัวลใจกบัสถานีฐาน 
ในปี 2558 เรายงัได้จดัอบรมเร่ืองกฎระเบียบและข้อปฏิบติัในการทํางานต่าง ๆ ท่ีกฎหมาย และ กสทช. กําหนดให้กบัคู่ค้าของเรา 
รวมทัง้สิน้ 72 ราย และทําการตรวจสอบการทํางานของคู่ค้าอย่างสม่ําเสมอเพ่ือเป็นการดูแลความปลอดภัย และตอกยํา้ถึง
มาตรฐานในการดําเนินงานเรา เพ่ือจะได้เช่ือมั่นในความปลอดภัยในการให้บริการ นอกจากนัน้ ในการดําเนินการก่อสร้างเสา
สญัญาณและติดตัง้อปุกรณ์ส่งสญัญาณ ดีแทคได้ปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบของ กสทช. อย่างเคร่งครัด เพ่ือให้แน่ใจว่า
คลื่นจากเสาสง่สญัญาณมือถือจะไมมี่อนัตรายตอ่สขุภาพและความปลอดภยัของชมุชน 

10.6 โครงการเพื่อพฒันาสังคมอย่างยั่งยนื 

ดีแทคมีแนวทางการดําเนินงานท่ีสอดคล้องกบักลยทุธ์ทางธรุกิจ โดยมี 3 แนวทางหลกัในการทําโครงการเพ่ือสงัคมในแบบฉบบัของ
ดีแทค ได้แก่  
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- “Enable” การพัฒนากิจกรรมโดยนําเทคโนโลยีการสื่อสารมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มคนต่าง ๆ ใน
สงัคม 

- “Safe” ส่งเสริมความปลอดภยัของการให้บริการด้านการสื่อสารโทรคมนาคม ตลอดจนเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย์สินให้แก่ผู้ มีสว่นได้สว่นเสียตา่ง ๆ ทัง้ลกูค้า พนกังาน ชมุชน สงัคม 

- “Climate and Environment” ทําธรุกิจด้วยความหว่งใยใสใ่จในการลดผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อม 

ทัง้นี ้นโยบายด้านกิจกรรมเพ่ือสงัคมของดีแทค ไม่เพียงแต่ได้ถกูพฒันาขึน้ให้สอดคล้องกบักลยทุธ์และวิสยัทศัน์ของบริษัทเท่านัน้  
แต่ยังเพ่ือให้เหมาะสมกับความต้องการและแนวทางการพฒันาประเทศด้วยการดําเนินรอยตามแนวทางพระราชดําริเศรษฐกิจ
พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัเพ่ือการพฒันาที่ยัง่ยืน พร้อมกนันัน้ ดีแทคยงัมีกิจกรรมด้านการสง่เสริมคณุภาพชีวิตเด็ก
และเยาวชนอย่างตอ่เน่ือง ด้วยความเช่ือมัน่วา่อนาคตของเยาวชนคืออนาคตของชาติ ทําให้ก่อเกิดกิจกรรมท่ีหลากหลายตลอดทัง้ปี 

Enable นําเทคโนโลยีสือ่สารมาประยกุต์ใชเ้พือ่พฒันาสงัคมไทยอย่างยัง่ยืน 

Smart Farmer : มุง่มัน่พฒันาเกษตรกรไทยสูค่วามเป็น Smart Farmer 

เกษตรกรคือเสาหลักของสังคมไทย ดีแทคจึงมีแนวคิดด้านการสนับสนุนกิจกรรมทางสังคม เพ่ือเสริมสร้างความยั่งยืนให้กับ
เกษตรกรไทย โดยการนําแนวคิดทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงมาผสมผสานกบัการใช้เทคโนโลยีด้านการสื่อสารเช่ือมโยงเกษตรกรให้
เกิดการแลกเปล่ียนความรู้ และรับข้อมลูข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรทัว่ไทย เพ่ือสง่เสริมและพฒันาเกษตรกรไทย สูก่ารเป็น
เกษตรกรต้นแบบ (Smart Farmer) และยงัสอดคล้องกบักลยทุธ์ของบริษัทในเร่ืองของ Internet for All ท่ีมุง่หวงัให้ทกุคนในสงัคมได้
ใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ต โดยเฉพาะเกษตรกร เพ่ือให้เกษตรกรไทยมีความมัน่คงในอาชีพ เพ่ิมรายได้ ลดรายจ่าย ทําให้มีชีวิต
ความเป็นอยู่ท่ีดีขึน้ โดยในปี 2558 ดีแทคได้จดักิจกรรมภายใต้โครงการ Smart Farmer ดงันี ้

- แอพพลิเคช่ัน “FARMER INFO” : การนําเทคโนโลยีด้านการสื่อสารมาผนวกกบัองค์ความรู้ด้านการเกษตร โดยมุ่งหวงัให้
เกษตรกรใช้ประโยชน์จากแอพพลิเคชัน่มากขึน้ เพ่ือเป็นช่องทางในการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสาร ความรู้ท่ีเก่ียวข้องกบัการเกษตร 
อาทิ ราคาขายหรือราคารับซือ้สินค้า สภาพภมิูอากาศ การป้องกันโรคระบาด เทคนิคการเพ่ิมผลผลิต ทัง้ในเชิงคณุภาพและ
ปริมาณ  การตลาด รวมทัง้เป็นพืน้ท่ีในการเพ่ิมโอกาสการขายสินค้าเกษตรให้แก่ผู้ บริโภคโดยตรงผ่านระบบพาณิชย์
อิเลก็ทรอนิกส์ (e-Commerce) 

- โครงการ “อินเทอร์เน็ตเปล่ียนชีวิต” : การฝึกอบรมเกษตรกร เพ่ือพฒันาศกัยภาพเกษตรกรให้มีทกัษะการใช้เทคโนโลยี
สมาร์ทโฟน และแอพพลิเคชัน่บนมือถือ ท่ีมุ่งหวงัให้เกษตรกรใช้เทคโนโลยีในการเช่ือมโยงเครือข่ายเกษตรกร ในการถ่ายทอด
ข้อมลู ความรู้ และแลกเปลี่ยนข่าวสารกันในการท่ีจะช่วยเพ่ิมขีดความสามารถ และช่องทางการเข้าถึงข้อมลูข่าวสารท่ีทัน
เหตกุารณ์ ตลอดจนพฒันาเป็นช่องทางการซือ้ขายสินค้าเกษตรระหวา่งผู้ผลิตถึงผู้บริโภคโดยตรงผ่านสื่อออนไลน์ ซึง่ในปีนี ้ได้
จดัอบรมเกษตรกรขึน้ทัง้สิน้ 40 กลุม่ทัว่ประเทศ โดยมีเกษตรกรผู้ เข้ารับการอบรมเป็นจํานวนกวา่ 1,500 รายด้วยกนั 

- โครงการประกวด “เกษตรกรสาํนึกรักบ้านเกิด” : การประกวด “เกษตรกรสํานึกรักบ้านเกิด” จดัขึน้เป็นครัง้แรกในปี 2551 
เพ่ือยกย่องบุคลากรผู้ทรงภูมิปัญญาด้านการเกษตรในสาขาต่าง ๆ ท่ีมีความเช่ียวชาญด้านเกษตรกรรมแบบพึ่งพาตนเอง 
ปลอดสารเคมี และประสบความสําเร็จ เป็นแบบอย่างให้กับเกษตรกรอ่ืน ๆ โดยในปี 2558 นี ้แนวคิดสําคญัในการประกวด 
“เกษตรกรสํานึกรักบ้านเกิด” คือการสรรหาต้นแบบเกษตรกรยคุใหม่ ผู้ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์และมีนวตักรรม โดยการใช้
เทคโนโลยีและสารสนเทศที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์หรือผลเชิงบวกแก่การทําเกษตรกรรม และเป็นผู้ คิดค้นหรือต่อยอดการ
ประดิษฐ์เทคโนโลยีใหม่ ๆ รวมถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ และในปีนี ้ได้เพ่ิมประเภทของการ
ประกวด "เกษตรกรวนัหยดุ" จํานวน 3 รางวลั โดยเชิญชวนคนรุ่นใหม่ วยัทํางาน ท่ีใช้เวลาช่วงสดุสปัดาห์ในการทําการเกษตร 
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และพัฒนามาเป็นอาชีพเสริมท่ีสร้างรายได้ เพ่ือเป็นต้นแบบและสร้างแรงบันดาลใจสําหรับคนทํางาน ในยุคนี ้ซึ่งในปีนีมี้
เกษตรกรผู้สนใจเข้าร่วมสมคัรจํานวนกวา่ 300 คนจากทัว่ประเทศ 

บริการข้อมลูสขุภาพแมแ่ละเดก็ *1515 ครอบครัวผกูพนั 

บริการท่ีเกิดจากความร่วมมือระหว่าง ดีแทค กลุม่เทเลนอร์ องค์การยนิูเซฟประเทศไทย และกรมอนามยั กระทรวงสาธารณสขุ โดย
มุ่งหวงัท่ีจะรณรงค์ผลักดัน และเสริมความรู้ให้พ่อแม่จนถึงสังคมหันมาให้ความใส่ใจด้านพัฒนาการของเด็กตัง้แต่อยู่ในครรภ์ 
เพ่ือท่ีจะนําไปสู่พัฒนาการอันสําคัญของเด็กท่ีจะเติบโตขึน้อย่างมีคุณภาพ บริการ “*1515 ครอบครัวผูกพัน” ได้ให้บริการเพ่ือ
ถ่ายทอดความรู้ด้านสุขภาพอนามัยแม่และเด็กในรูปแบบการบริการส่งข้อความสัน้ (SMS) ผ่านไปยังโทรศัพท์มือถือของหญิง
ตัง้ครรภ์และแมท่ี่มีลกูอายแุรกเกิดถึง 2 ขวบ ซึง่ได้ให้บริการแก่ลกูค้าดีแทคและผู้ใช้บริการทัว่ไปของทกุคา่ยโดยไม่คิดคา่ใช้จ่ายใด ๆ 
มาเป็นระยะเวลา3 ปีแล้ว และปัจจบุนัมีผู้สมคัรรับข้อความจํานวนกวา่ 130,000 ราย  

นอกจากนัน้ ดีแทคยังได้ร่วมกับพันธมิตรต่าง ๆ จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็กอ่ืน ๆ เช่น การจัดกิจกรรมอบรมและ
ประชาสมัพนัธ์ให้ความรู้ในการดแูลครรภ์และการดแูลคณุแม่ตัง้ครรภ์ ตามหน่วยงานสาธารณสขุ และโรงพยาบาลต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการเข้าถึงข้อมลูและสร้างความเข้าใจให้กบัครอบครัวถึงความสําคญัของการใสใ่จดแูลพฒันาการของเดก็ 

dtac & Telenor Youth Forum 

ดีแทค กลุม่เทเลนอร์ และองค์การยนิูเซฟ ประเทศไทย ร่วมกนัจดักิจกรรม “dtac & Telenor Youth Forum” ขึน้ เพ่ือให้เยาวชนจาก
ทกุประเทศได้มาประชมุระดมความคิดเห็น อีกทัง้นําเสนอไอเดียแนวคิดท่ีต้องการจะพฒันาสงัคมโลกอย่างจริงจงั โดยโครงการนี ้
เล็งเห็นความสําคญัของกลุ่มคนรุ่นใหม่หรือมิลเลนเน่ียล ซึ่งกําลงัจะก้าวขึน้มาเป็นกําลงัหลกัของประเทศชาติและสงัคมโลกใน
อนาคตด้วยศกัยภาพและพลงัทางความคิดท่ีสามารถขบัเคลื่อนพฒันา และเปล่ียนแปลงสงัคมได้ โดยใช้เทคโนโลยีเป็นตวัการและ
นวตักรรมท่ีสําคญัในการทําลายกําแพงและอปุสรรคที่ขดัขวางการพฒันาในด้านต่าง ๆ ซึง่โครงการดงักล่าวนีจ้ดัขึน้เป็นประจําทกุปี 
เพ่ือเฟ้นหาเยาวชนท่ีมีอายรุะหว่าง 18-28 ปี มีทกัษะภาษาองักฤษดี มีความคิดสร้างสรรค์ ไอเดีย และมีนวตักรรมแปลกใหม่ เป็น
พลเมืองในยุคดิจิทลั (Digital Citizen) ท่ีสนใจในเทคโนโลยีดิจิทลัและเห็นความสําคญัของการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างถูกต้องและ
สร้างสรรค์ รวมทัง้ให้ความสําคญัในเร่ืองของการพฒันาสงัคมด้วย โดยเยาวชนท่ีผ่านคดัเลือกรอบแรกจะได้เข้าร่วมกิจกรรมเวิร์ค    
ช็อป ให้ความรู้และสร้างแรงบนัดาลใจโดยวิทยากรช่ือดงัจากแวดวงต่าง ๆ มากมายทัง้ในและต่างประเทศ เพ่ือสร้างให้เยาวชน
ทัง้หมดนีเ้ป็นตวัแทนเยาวชนตวัอย่างท่ีมีคณุภาพ เป็นผู้ นําความคิดท่ีสามารถส่งตอ่ความรู้และแรงบนัดาลใจไปยงัเยาวชนคนอ่ืน ๆ 
ได้ นอกจากนีเ้ยาวชน 2 คนสดุท้ายท่ีได้รับคดัเลือกจากคณะกรรมการกิตติมศกัด์ิให้เป็นสดุยอดไอเดียของประเทศไทย ท่ีจะเป็น
ตวัแทนไปเข้าร่วม Telenor Youth Forum พร้อมยังได้รับเกียรติร่วมงานประกาศผลรางวลัโนเบล สาขาสันติภาพ Nobel Peace 
Prize 2015 ณ กรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์ 

สําหรับปีนี ้dtac & Telenor Youth Forum 2015 ได้บ่มเพาะผู้ นําความคิดพลงัสร้างสรรค์เพ่ือพฒันาการศึกษาโลกภายใต้แนวคิด 
“Knowledge for all” โดยได้รับเกียรติจากองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ในการร่วมเป็นผู้ สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการ และ
ร่วมกนัพฒันาองค์ความรู้ให้กบัเยาวชนโดยเฉพาะเร่ืองของการศกึษาท่ีไม่มีข้อจํากดัและการเข้าถึงการศกึษาอย่างเทา่เทียม โดยใช้
นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ โดยเฉพาะอินเทอร์เน็ตให้กลายเป็นพลังสําคัญในการสร้าง “Knowledge for All” การเรียนรู้ท่ี
เกิดขึน้ได้กบัทกุคน ทกุท่ี ทกุเวลา สอดคล้องกบัแนวทางการดําเนินธรุกิจของดีแทค และเทเลนอร์กรุ๊ป ท่ีต้องการเห็นสงัคมไทยและ
สงัคมโลกเช่ือมตอ่และเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ทกุคน 
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Safe: ส่งเสริมความปลอดภยัทกุดา้นใหแ้ก่ทกุคนทีเ่รารกั 

แอพพลิเคชัน่ร่วมด้วยช่วยกนั : m-Rescue by dtac เพ่ือสงัคมท่ีปลอดภยั 

สงัคมเมืองทกุวนันีเ้ตม็ไปด้วยปัญหาด้านตา่งๆ มากมาย ไมว่า่จะเป็นด้านการจราจร อาชญากรรม และอบุติัภยั ท่ีนบัวนัจะทวีความ
รุนแรงมากขึน้เร่ือย ๆ ดีแทคจงึมีเจตนารมณ์ท่ีจะเป็นสว่นหนึง่ของการเสริมสร้างสงัคมแหง่ความปลอดภยั โดยดีแทคและสถานีวิทยุ
ร่วมด้วยช่วยกนั ร่วมกนัพฒันาแอพพลิเคชัน่ร่วมด้วยช่วยกนั (m-Rescue by dtac) ขึน้ เป็นการเพ่ิมช่องทางการส่ือสารให้กบัลกูค้า
ดีแทคในการขอความช่วยเหลือกรณีเหตุฉุกเฉิน หรือเป็นสื่อกลางเพ่ือให้ลูกค้ามีส่วนร่วมในการแจ้งเหตุการณ์ต่าง ๆ ตลอดจน
รายงานสภาพจราจรให้กบัเพ่ือนร่วมสงัคมได้รับทราบ เม่ือประสบเหตผุู้ ใช้บริการสามารถโทรสายด่วน 1677 ผ่านแอพพลิเคชัน่เพ่ือ
ขอความช่วยเหลืออีกทัง้ยังมีบริการ SOS ปุ่ มลัดขอความช่วยเหลือฉุกเฉินส่งสญัญาณตรงมาที่ศูนย์บริการสาธารณะร่วมด้วย
ช่วยกนัพร้อมแจ้งพิกดัท่ีอยู่ของผู้ ใช้บริการ ทําให้สามารถประสานอาสาสมคัรกู้ภยัท่ีมีอยู่จํานวนกว่า 6,000 คนทัว่ประเทศซึ่งผ่าน
การอบรมอาสาสมคัรเครือข่ายร่วมด้วยช่วยกนัและเจ้าหน้าท่ีหรือหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข้อง เร่งให้ความช่วยเหลือได้รวดเร็วทนั
สถานการณ์ นอกจากนีแ้อพพลิเคชัน่ยงัให้ข้อมลูข่าวสารที่จําเป็น เช่น หมายเลขโทรศพัท์สถานีตํารวจ โรงพยาบาล พร้อมพิกดัท่ีตัง้ 
รายงานสภาพการจราจร แจ้งเหต ุเตือนภยั จดุอนัตรายจดุเสี่ยงอาชญากรรมและอบุติัเหต ุในปี 2558 มีผู้ดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน่
แล้วกว่า 160,000 ราย และสรุปการรับแจ้งช่วยเหลือและประสานเหตุ รวมทัง้สิน้ 54,523 ราย แบ่งเป็น จราจร 16,338 ราย 
อาชญากรรม 2,501 ราย และเร่ืองร่วมด้วยช่วยกัน เช่น อคัคีภยั ของหาย คนหาย เจ็บป่วย จับสตัว์เลือ้ยคลาน 28,170 ราย ซึ่ง
บริการดงักลา่ว ดีแทคจดัทําขึน้เพ่ือประโยชน์ของสงัคมโดยรวม ผู้ใช้บริการจงึไมต้่องเสียคา่ใช้จ่ายใด ๆ 

Safe Internet : ใช้อินเทอร์เน็ตปลอดภยั และสร้างสรรค์ 

โครงการ Safe Internet เป็นโครงการที่ต้องการสร้างความปลอดภยับนโลกอินเทอร์เน็ต เพ่ือส่งเสริมและเตรียมความพร้อมเดก็และ
เยาวชนเข้าสู่ยุคของ Digital Citizen ภายในปี 2561 โดยเน้นในเร่ืองของความปลอดภยัในโลกออนไลน์ ให้ใช้งานอินเทอร์เน็ตได้
อย่างถูกต้องและเป็นประโยชน์สูงสุด ด้วยการให้ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตซึ่งมีอัตราการขยายตัวของ
ผู้ ใช้งานท่ีเพ่ิมขึน้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างย่ิงการใช้ผ่านสมาร์ทโฟน โดยโครงการดังกล่าวได้ร่วมกับบริษัทชัน้นําท่ีอยู่ใน
อุตสาหกรรมเดียวกัน องค์การตํารวจอาชญากรรมระหว่างประเทศ หรืออินเตอร์โพล รวมถึงพันธมิตรหลากหลายองค์กรซึ่งเป็น
ผู้ เช่ียวชาญในเร่ืองของการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างถกูวิธี ไม่วา่จะเป็นในประเทศนอร์เวย์หรือประเทศมาเลเซีย ซึง่ได้ให้ความร่วมมือกบั
ดีแทคอย่างเตม็ท่ีในการดําเนินโครงการนี ้ 

ขณะท่ีประเทศไทยพบวา่มีการใช้งานอินเทอร์เน็ตเพ่ิมขึน้อย่างตอ่เน่ือง โดยกลุ่มอาย ุ15-24 ปี มีสดัสว่นการใช้อินเทอร์เน็ตสงูสดุคิด
เป็นร้อยละ 69.7 และกลุ่มอายุ 6-14 ปี คิดเป็นร้อยละ 58.2 ซึ่งจะเห็นได้ว่าทัง้สองกลุ่มหลกัคือเยาวชนและเด็กท่ีเม่ือมีการเข้าถึง
และใช้งานอินเทอร์เน็ตสงู หากไม่มีความรู้และคณุลกัษณะนิสยัท่ีดีเป็นภมิูคุ้มกนัเพ่ือรับมือกบัสิ่งท่ีจะเกิดขึน้แล้วอาจทําให้มีความ
เสี่ยงท่ีจะเผชิญกบัภยัท่ีมาพร้อมการใช้อินเทอร์เน็ตได้สงูเช่นกนั 

ดีแทคจึงได้จัดกิจกรรมหลากหลายรูปแบบเพ่ือต้องการปลูกฝังและสร้างจิตสํานึกโดยเร่ิมจากเด็กวยั 9-11 ปี เพราะเช่ือว่าหาก
ปลกูฝังและสร้างภมิูคุ้มกนัได้ตัง้แต่วยัเร่ิมต้น ก็จะสามารถพฒันาให้เป็นพลเมืองดิจิทลัท่ีมีคณุภาพได้ในอนาคต กิจกรรมท่ีดีแทคได้
จดัขึน้มีดงันี ้กิจกรรม dtac Digikidz Schools Visit ซึง่เป็นกิจกรรมนําร่องท่ีมุง่สร้างพลงัเด็กไทยให้มีภมิูคุ้มกนั และรู้เท่าทนัภยัของ
อินเทอร์เน็ต ในรูปแบบ Edutainment พร้อมกนันีย้งัจดัให้มีการประกวดเรียงความในหวัข้อ “การใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภยัและ
สร้างสรรค์ในความคิดฉัน” ระดับชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 4-6 เพ่ือชิงทุนการศึกษารวมกว่า 1 ล้านบาท และได้มอบส่ือช่วยสอนชุด
การ์ตนูแอนิเมชัน่ d-Hero ผู้ พิทกัษ์โลกออนไลน์ เพ่ือสนบัสนนุกิจกรรมของทางโรงเรียนในการรณรงค์เร่ืองนีด้้วย 

นอกจากนีดี้แทคยงัจดักิจกรรม dtac Digikidz Summer Camp ให้กบัลกูหลานพนกังาน ลกูค้าในกรุงเทพมหานคร โดยมีนกัเรียนท่ี
เข้าร่วมกิจกรรมกับโครงการ Safe Internet กว่า 13,000 คน ทัง้นีดี้แทคยงัสนับสนนุกิจกรรม Cyber Avenger’s Camp ซึ่งจัดทํา
โดยคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล เพ่ือบําบัดรักษาเด็กเยาวชนท่ีมีปัญหาการติดเกมและอินเทอร์เน็ต
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รวมทัง้ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านไอทีของเด็กและเยาวชนท่ีติดเกมและอินเทอร์เน็ตให้เป็นไปอย่างสร้างสรรค์อีกด้วย 
โครงการ Safe Internet เป็นโครงการระยะยาวที่ดีแทคมุ่งหวงัท่ีจะสร้างความตระหนกัให้กับทกุภาคส่วนเพ่ือร่วมกันเตรียมความ
พร้อมให้กบัเยาวชนของเราในการก้าวเข้าสูโ่ลกอินเทอร์เน็ตอย่างมีความรับผิดชอบและเตม็ประสิทธิภาพ 

Climate and Environment: ห่วงใย ใส่ใจในการลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 

ดีแทค e-invoice ใบแจ้งคา่บริการผ่านอีเมล ร่วมคืนต้นไม้สูธ่รรมชาติ 

ทรัพยากรธรรมชาติ คือ สิ่งท่ีอยู่รอบตวัเรา และเอือ้ให้เราใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสขุ ดงันัน้ ดีแทคในฐานะบริษัทชัน้นํา ผู้ให้บริการ
ด้านโมบายล์อินเทอร์เน็ต จงึให้ความสนใจด้านการดแูลและรักษาสิ่งแวดล้อมเช่นกนั  

หนึ่งในการดแูล และรักษาสิ่งแวดล้อมของดีแทค คือ โครงการดีแทค e-invoice ใบแจ้งค่าบริการผ่านอีเมลร่วมคืนต้นไม้สู่ธรรมชาติ 
ด้วยการสร้างทางเลือกและสนบัสนนุให้ลกูค้าสมคัรรับบริการรับใบแจ้งยอดค่าใช้บริการผ่านทางอีเมล เพ่ือลดการใช้กระดาษ และ
ลดการใช้พลงังานในการขนส่ง ซึ่งนํามาสู่การลดการใช้ทรัพยากรไม้และพลงังานเชือ้เพลิง โดยในกิจกรรมนีมี้ลกูค้าผู้ ใช้บริการรวม
ทัง้สิน้ 675,000 ราย และดีแทคได้ทําการส่งต้นไม้คืนโลก ณ พืน้ท่ีสีเขียวเชิงนิเวศนครเข่ือนขนัธ์บางกระเจ้า จงัหวดัสมทุรปราการ 
เป็นจํานวน 5 ไร่ โดยมีกระบวนการดแูลต้นไม้ดงักลา่วตอ่ไปอีก 3 ปี เพ่ือให้ต้นไม้ดงักลา่วยืนต้นและเป็นประโยชน์อย่างสงูสดุ 

Mobile Battery for Life : แบตเตอร่ีมีพิษ...คิดก่อนทิง้ 

จากการเป็นบริษัทท่ีให้บริการด้านเทคโนโลยีการสื่อสารและเครือข่ายโทรศพัท์เคลื่อนท่ี ดีแทคได้เลง็เห็นถึงภยัจากการทิง้แบตเตอร่ี 
และอปุกรณ์โทรศพัท์มือถือท่ีเสื่อมสภาพ รวมถึงภยัท่ีเกิดกบัสิ่งแวดล้อมหากกําจดัขยะอิเลก็ทรอนิกส์ไมถ่กูวิธี ประกอบกบัอตัราการ
ใช้งานโทรศพัท์มือถือท่ีมีปริมาณเพ่ิมสงูขึน้ ดีแทคจึงได้รณรงค์ให้ประชาชนทิง้แบตเตอร่ีให้ถกูท่ี เพ่ือนําไปรีไซเคิลและทําลายอย่าง
ถกูวิธีเพ่ือปกป้องสิ่งแวดล้อมจากสารพิษท่ีอาจเกิดขึน้ ด้วยการตัง้กล่องรับทิง้ท่ีดีแทคจดัทําขึน้ โดยดําเนินกิจกรรมอย่างต่อเน่ือง
ตลอดระยะเวลา 13 ปี ซึ่งท่ีผ่านมาได้มีการรุกขยายความร่วมมืออย่างรวดเร็วไปยังองค์กรต่าง ๆ ท่ีมีเจตนารมณ์ร่วมกัน โดย
สามารถเพ่ิมจดุรองรับการทิง้แบตเตอร่ีและอปุกรณ์เสริมโทรศพัท์มือถือท่ีเสื่อมสภาพแล้วไปทัว่ประเทศรวม 385 แห่ง ซึง่ลกูค้าและ
ผู้บริโภคสามารถทิง้แบตเตอร่ีโทรศพัท์มือถือเก่าได้ อาทิ สํานักงานบริการลกูค้าดีแทค ห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตสั บิ๊กซี เป็นต้น 
โดยอปุกรณ์ท่ีรวบรวมได้ทัง้หมด ดีแทคจะนําส่งไปรีไซเคิลและกําจดัอย่างถกูวิธีตามกระบวนการและมาตรฐานส่ิงแวดล้อม โดยมี
บริษัท ทีอีเอส.เอเอ็มเอ็ม หรือเทส-แอม (TES-AMM (Singapore) Pte Ltd) ซึง่ทําธุรกิจด้านการกําจดัและรีไซเคิลเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและ
อปุกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ตา่ง ๆ ซึง่เป็นบริษัทแรกในเอเชียท่ีได้รับการรับรองมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมในการกําจดัและแปรสภาพขยะ 

และในปีนีดี้แทค และเทส-แอม ได้รวบรวมขยะอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือส่งไปรีไซเคิลและกําจดัอย่างถกูวิธีรวมทัง้สิน้มากกว่า 1,100,000 
ชิน้ ซึ่งสามารถลดปริมาณการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สู่สิ่งแวดล้อมได้ถึง 12,385 ตัน และนํารายได้ท่ีได้จากการรีไซเคิลขยะ
อิเล็กทรอนิกส์จํานวน 1,000,000 บาท มอบให้กบัมลูนิธิกองทนุไทย เพ่ือนําไปใช้ในการดําเนินโครงการด้านสิ่งแวดล้อม สนบัสนนุ
การพฒันาเยาวชนไทยให้เป็นคนรุ่นใหมท่ี่มีสํานกึรักสิ่งแวดล้อม และสํานกึสาธารณะ 

นอกจากโครงการต่าง ๆ ท่ีดีแทคได้จดัทําขึน้เพ่ือสร้างคณุค่าและประโยชน์แก่สงัคมไทยแล้ว ทุกครัง้ท่ีเกิดภาวะอุทกภยัในหลาย
พืน้ท่ีของประเทศหรือเม่ือเกิดภยัพิบติัต่อเพ่ือนมนษุย์ ดีแทคไม่เคยน่ิงเฉย และจะมีส่วนร่วมช่วยเหลือบรรเทาทกุข์ผู้ประสบภยัใน
หลากหลายรูปแบบ ทัง้การระดมทนุเพ่ือให้การช่วยเหลือฉกุเฉิน และจดัสิ่งของให้พนกังานท่ีอยู่ตามพืน้ท่ีต่าง ๆ ได้ทํากิจกรรมจิต
อาสานําสิ่งของเคร่ืองใช้ท่ีจําเป็นไปบริจาคให้ผู้ประสบภยั  

ภายใต้ความศรัทธาและเช่ือมัน่ในการทําความดี ดีแทคผนกึกําลงักบัหลากหลายหน่วยงานในการจดักิจกรรม การหารายได้สําหรับ
สนบัสนนุองค์กรการกศุล ส่งเสริมจิตอาสาของพนกังาน ควบคู่ไปกบัการร่วมหาแนวทางการพฒันาสู่ความยัง่ยืนเพ่ือตนเอง ชมุชน 
ประเทศชาติ เทา่ท่ีสามารถกระทําได้ 
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11 การควบคุมภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง 

11.1 การควบคุมภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง 

ระบบการควบคมุภายในของบริษัทเป็นกระบวนการท่ีกํากบัดแูลโดยคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร เพ่ือให้มัน่ใจว่าบริษัทได้
บรรลวุตัถปุระสงค์ดงัตอ่ไปนี ้

- การดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

- การรับรองความน่าเช่ือถือของรายงานทางการเงิน และ 

- การปฏิบติัตามนโยบายการกํากบัดแูลกิจการของบริษัท กฎหมาย และกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 

บริษัทใช้กรอบโครงสร้างการควบคมุภายในท่ีสอดคล้องกบัมาตรฐานสากลของ The Committee of Sponsoring Organizations of 
the Treadway Commission (COSO) แนวทางของ Sarbanes Oxley Act Section 404 (SOX) และแนวทางท่ีสํานักงาน ก.ล.ต. 
กําหนด โดยบริษัทได้ดําเนินการตามแนวทางของ SOX มาตัง้แต่ปี 2549 เพ่ือผนวกรวมการควบคุมภายในเก่ียวกับรายงานทาง
การเงินเข้ากบัการดําเนินงานทางธรุกิจของบริษัท 

ระบบการควบคมุภายในของบริษัท ประกอบด้วย 5 สว่น โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

(1) สภาพแวดล้อมภายในองค์กร 

 บริษัทมีการจดัโครงสร้างองค์กรท่ีเอือ้อํานวยตอ่การบริหารงานของฝ่ายบริหารและการปฏิบติังานของพนกังานอย่างมีประสิทธิภาพ 
และมีการกําหนดเป้าหมายการดําเนินธรุกิจท่ีชดัเจนและเหมาะสม โดยคํานึงถึงความเป็นไปได้ของเป้าหมายที่กําหนด และจดัให้มี
การสื่อสารเป้าหมายดงักลา่วไปยงัพนกังานอย่างน้อยปีละหนึง่ครัง้ เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบติังานของพนกังาน 

บริษัทมีหลักในการปฏิบัติ “จริยธรรมองค์กร – ดีแทคธรรมาภิบาล” (Code of Conduct) ซึ่งครอบคลุมข้อกําหนดห้ามกรรมการ 
ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทปฏิบติัตนในลกัษณะท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัท แนวทางการปฏิบติัตอ่
ผู้ มีส่วนได้เสียต่าง ๆ ทัง้ภายในและภายนอกองค์กร การปฏิบัติต่อพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง และหน่วยงานราชการ รวมถึง
ข้อกําหนดท่ีเก่ียวข้องกบัสิ่งแวดล้อม ทรัพย์สิน การควบคมุภายใน บญัชี การรายงานและการเปิดเผยข้อมลู และการบริหารข้อมลู
สารสนเทศและการปกป้องข้อมลูส่วนบคุคล พนกังานสามารถปรึกษาหรือแจ้งเหตกุารณ์ฝ่าฝืนหลกัในการปฏิบติัต่อหวัหน้าผู้แทน
พนักงาน (Compliance Manager) โดยตรง ทัง้นี  ้การกําหนดนโยบายและจัดให้มีหลักในการปฏิบัติดังกล่าวอยู่บนพืน้ฐานท่ี
คํานงึถึงความเป็นธรรมตอ่ผู้ มีสว่นได้เสีย และเพ่ือประโยชน์ของบริษัทในระยะยาว 

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

นอกจากนี  ้บริษัทได้จัดให้มีหน่วยงานเพ่ือดูแลรับผิดชอบด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัย และ
สิ่งแวดล้อม (Health, Safety, Security & Environment หรือ HSSE Unit) โดยได้ยึดแนวทางตามมาตรฐานสากล ISO14001 & 
OHSAS18001 เป็นกรอบในการปฏิบัติงาน ทัง้นี ้บริษัทคํานึงถึงความรับผิดชอบของบริษัทต่อส่วนรวมในการรักษาสิ่งแวดล้อม
โดยเฉพาะการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โดยบริษัทได้จดัทําแผนงานลดการปลอ่ยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และมีการตรวจสอบ
อย่างตอ่เน่ือง  
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(2) การบริหารความเส่ียง 

บริษัทได้ยึดหลักการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน AS/NZS 31000:2009 Risk Management ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรฐานการ
บริหารความเสี่ยงท่ีใช้กนัอย่างแพร่หลายและเป็นท่ียอมรับตามมาตรฐานสากล ครอบคลมุตัง้แต่การบริหารความเส่ียงในระดบักล
ยทุธ์จนถึงการบริหารความเสี่ยงในการดําเนินงาน ทัง้นี ้ผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการบริหารความ
เสี่ยงท่ีมีอยู่ในขอบเขตงานที่รับผิดชอบ เพ่ือให้แน่ใจว่ามีการจดัการความเส่ียงอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามแผนท่ีกําหนดไว้
และความเส่ียงดงักลา่วอยู่ในระดบัท่ียอมรับได้ 

การบริหารความเสี่ยงของบริษัทเป็นการประเมินปัจจยัในอนาคตและเป็นกระบวนการท่ีต่อเน่ือง โดยบริษัทได้วางกรอบการทํางาน
ในเร่ืองการบริหารจดัการความเสี่ยง รวมทัง้ได้ทบทวนกรอบการทํางานและคู่มือดงักล่าวอย่างสม่ําเสมอ อนึ่ง การประเมินความ
เสี่ยงอย่างเป็นระบบเป็นส่วนท่ีสําคญัอย่างย่ิงของกระบวนการวางแผนกลยทุธ์ของบริษัท โดยกระบวนการประเมินความเส่ียงจะ
ระบคุวามเส่ียงท่ีสําคญั ประเมินความรุนแรงของความเสี่ยง ทัง้ในแง่ของความเป็นไปได้ท่ีจะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบท่ีอาจจะ
เกิดขึน้ รวมถึงการกําหนดวิธีการลดความเส่ียง นอกจากนี ้บริษัทยงัได้กําหนดกระบวนการติดตามระดบัความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ 
เพ่ือสงัเกตการณ์ความเปลี่ยนแปลงของระดบัความเสี่ยง ความคืบหน้าของวิธีการลดความเสี่ยง และความเสี่ยงสําคญัท่ีอาจเกิดขึน้
อย่างสม่ําเสมอ 

ฝ่ายบริหารจะได้รับรายงานความเสี่ยงท่ีสําคญัอย่างสม่ําเสมอ ผ่านกระบวนการการรายงานความเสี่ยง ซึ่งจะช่วยให้ฝ่ายบริหาร
สามารถตดัสินใจบนพืน้ฐานของการรับทราบถึงความเสี่ยงนัน้ ๆ และตระหนกัถึงและเข้าใจความเส่ียงท่ีสําคญัอนัอาจเป็นอปุสรรค
ตอ่เป้าหมายทางกลยทุธ์ของบริษัท รวมทัง้สามารถเพ่ิมโอกาสในการบรรลเุป้าหมายของบริษัทในระดบัความเสี่ยงท่ียอมรับได้ โดย
ฝ่ายบริหารจะรายงานความเส่ียงท่ีสําคญัดงักลา่วตอ่คณะกรรมการบริษัททกุไตรมาส 

(3) การควบคมุการปฏิบติังานของฝ่ายบริหาร 

บริษัทมีการจดัทํานโยบายและระเบียบวิธีการปฏิบติังานสําหรับการบริหารจดัการในด้านต่าง ๆ รวมถึงการทําธุรกรรมด้านการเงิน 
การจดัซือ้จดัจ้าง และการบริหารทัว่ไป โดยบริษัทมีการกําหนดอํานาจหน้าท่ีและวงเงินอนมุติัของฝ่ายบริหารแต่ละระดบัไว้อย่าง
ชัดเจนและเหมาะสมตามนโยบายการมอบอํานาจ (Policy on Delegation of Authority) ซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ
บริษัท มีการแบง่แยกหน้าท่ีในการอนมุติัออกจากหน้าท่ีในการบนัทกึรายการบญัชีและข้อมลู และหน้าท่ีในการดแูลจดัเก็บทรัพย์สิน
ออกจากกันเพ่ือเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน ทัง้นี ้ในการทําธุรกรรมต่าง ๆ กับผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ ท่ี
เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว บริษัทมีมาตรการที่รัดกมุในการติดตามดแูลเพ่ือให้มัน่ใจวา่การทําธรุกรรมนัน้ ๆ ดําเนินการตามระเบียบ
วิธีการปฏิบติังานและผ่านขัน้ตอนการอนมุติัท่ีกําหนด เพ่ือป้องกนัมิให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ โดยคํานึงถึงผลประโยชน์
สงูสดุของบริษัทเป็นสําคญั 

(4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมลู 

บริษัทให้ความสําคญัต่อระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมลู เพ่ือให้การสื่อสารข้อมลูเป็นไปอย่างถูกต้องและเพียงพอต่อการ
ตดัสินใจของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้น และผู้ ท่ีเก่ียวข้อง โดยบริษัทได้ใช้นโยบายบญัชีตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรอง
ทั่วไปและเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท มีการจัดเก็บบัญชีและเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีอย่างเหมาะสมและสามารถ
ตรวจสอบได้ มีการจดัทําหนงัสือเชิญประชมุพร้อมเอกสารประกอบการประชมุ รวมทัง้รายงานการประชมุคณะกรรมการบริษัทและ
รายงานการประชุมผู้ ถือหุ้น เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและผู้ ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพ่ือพิจารณาก่อนการประชุมภายใน
ระยะเวลาท่ีเหมาะสมและตามที่กฎหมายกําหนด 

(5) ระบบการติดตาม 

บริษัทมีกระบวนการที่ชดัเจนในการติดตามระบบการควบคมุภายในและรายงานข้อผิดพลาดและจุดอ่อนในการควบคมุภายในที่
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สําคญั พร้อมทัง้รายละเอียดในการดําเนินการแก้ไข ซึง่ฝ่ายบริหารจดัให้มีการติดตามอย่างตอ่เน่ือง (Ongoing Monitoring) และทํา
การประเมินเป็นระยะ (Period Evaluation) เพ่ือให้มัน่ใจได้วา่บริษัทมีระบบการควบคมุภายในท่ีมัน่คงและท่ีใช้งานได้จริง 

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

การประเมินเป็นระยะ (Period Evaluation) รวมถึง  

(ก)  การทดสอบการควบคมุภายในในการจดัทํารายงานทางการเงินของฝ่ายบริหาร ซึง่จดัทําขึน้ในปี 2558 ไมพ่บข้อบกพร่องใน
การควบคุมภายในท่ีเป็นสาระสําคัญท่ีอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อรายงานทางการเงิน โดยผลการทดสอบ
ดงักลา่วได้มีการสรุปและรายงานตอ่คณะกรรมการตรวจสอบทกุไตรมาส  

(ข)  การดําเนินงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในซึ่งตรวจสอบขัน้ตอนการดําเนินธุรกิจของบริษัทตามแผนการตรวจสอบท่ี
ได้รับการอนมุติั โดยรายงานจดุอ่อนในการควบคมุภายในและให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไขจดุอ่อนเหล่านัน้ โดยหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในจะรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ติดตามการดําเนินการแก้ไขกับฝ่าย
บริหาร และจดัทํารายงานสรุปผลการดําเนินการดงักลา่วให้กบัคณะกรรมการตรวจสอบทกุเดือน และ  

(ค)  การทบทวนประเดน็ในการควบคมุภายในท่ีตรวจพบโดยผู้สอบบญัชีภายนอกของบริษัท  

อนึ่ง บริษัท สํานกังาน อีวาย จํากัด ผู้สอบบญัชีของบริษัท ได้ทบทวนและประเมินการควบคมุทางการบญัชีของบริษัทและบริษัท
ย่อย และไม่พบข้อบกพร่องท่ีเป็นสาระสําคญัท่ีอาจส่งผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัต่อความเห็นของผู้สอบบญัชีเก่ียวกบังบการเงิน
ของบริษัทและบริษัทย่อยสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 โดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีความเห็นสอดคล้องกบัความเห็น
ของผู้สอบบญัชีว่า ระบบการควบคมุภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสมต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัท และสามารถ
ป้องกนัทรัพย์สินของบริษัทจากการนําไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอํานาจของฝ่ายบริหาร ทัง้นี ้ในการประชมุคณะกรรมการบริษัท
ครัง้ท่ี 1/2559 ซึ่งจดัขึน้เม่ือวนัท่ี 3 กมุภาพนัธ์ 2559 คณะกรรมการบริษัทรับทราบความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบั
ความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในของบริษัท 

11.2 การตรวจสอบภายใน 

หน่วยงานตรวจสอบภายในมีพนัธกิจในการปฏิบติังานให้ความเช่ือมัน่อย่างอิสระและเที่ยงธรรม รวมทัง้ให้คําปรึกษาเพ่ือเพ่ิมมลูค่า
และปรับปรุงการปฏิบติังานของบริษัทให้บรรลวุตัถปุระสงค์และเป้าหมายทางธุรกิจ หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ
จากฝ่ายจดัการโดยรายงานตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบในด้านงานตรวจสอบภายใน 

วตัถุประสงค์ อํานาจหน้าท่ี และความรับผิดชอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมถึงหน้าท่ีและความรับผิดชอบของหวัหน้า
หน่วยงานตรวจสอบภายในมีกําหนดไว้อย่างชดัเจนในกฎบตัรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึง่ได้รับการสอบทานและอนมุติัโดย
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบอย่างเป็นทางการอย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้ เพ่ือให้มัน่ใจว่าความรับผิดชอบท่ี
ระบุในกฎบตัรและการปฏิบติัหน้าท่ีของหน่วยงานตรวจสอบภายในมีความสอดคล้องกนั นอกจากนี ้หวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในมีการยืนยนัความเป็นอิสระในการปฏิบติังานตรวจสอบภายในตอ่คณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจําทกุปี 

บริษัทได้แต่งตัง้นางฐิติมา ศรีจนัทราพนัธุ์ เป็นหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ปฏิบติัหน้าท่ีเป็นเลขานกุารของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพ่ือสนบัสนนุให้คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบติังานบรรลเุป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

การแตง่ตัง้ โยกย้าย หรือเลิกจ้างหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในและหน่วยงานอ่ืนใดภายใต้หน่วยงานตรวจสอบภายใน จะต้อง
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ได้รับการอนมุติัจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

หน่วยงานตรวจสอบภายในยดึมัน่ในแนวทางการปฏิบติังานตรวจสอบภายในของสมาคมผู้ตรวจสอบภายในสากล (รวมถึงคําจํากดั
ความของการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน หลักจริยธรรม และการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสากลของการปฏิบัติงานวิชาชีพ
ตรวจสอบภายใน) และของสมาคมผู้ตรวจสอบและควบคมุระบบสารสนเทศ และคูมื่อการปฏิบติังานตรวจสอบภายในของบริษัท 

หน่วยงานตรวจสอบภายในมีการจดัทําแผนการตรวจสอบภายในท่ีมีความยืดหยุ่น โดยประเมินจากทิศทางกลยุทธ์ทางธุรกิจและ
ความเสี่ยงท่ีสําคญัท่ีส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของบริษัท โดยแผนการตรวจสอบภายในประจําปีจะได้รับการสอบทานและ
อนมุติัจากคณะกรรมการตรวจสอบ นอกเหนือจากการปฏิบติังานตามแผนการตรวจสอบที่ได้รับอนมุติัแล้วนัน้ หน่วยงานตรวจสอบ
ภายในยงัปฏิบติังานพิเศษอ่ืนตามการร้องขอของผู้บริหารและคณะกรรมการตรวจสอบตามความเหมาะสม 

อนึ่ง ตามแผนการตรวจสอบภายในประจําปีนัน้ หน่วยงานตรวจสอบภายในจะพิจารณาและทบทวนความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้ สอบ
ทานความเพียงพอและความมีประสิทธิผลของการควบคมุภายใน และรายงานจดุบกพร่องของการควบคมุภายในท่ีเป็นสาระสําคญั 
การไม่ปฏิบติัตามกฎระเบียบ และแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการปฏิบติังานตอ่ผู้บริหาร โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในมีการ
ติดตามผลอย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้มั่นใจว่าผู้บริหารได้ดําเนินการแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
รวมถึงผู้ ตรวจสอบภายนอกอ่ืน ๆ ทัง้นี ้คณะกรรมการตรวจสอบจะได้รับรายงานผลการตรวจสอบ รวมถึงความคืบหน้าในการ
ดําเนินการแก้ไขปรับปรุงของผู้บริหารและความคืบหน้าของการปฏิบติังานตรวจสอบภายในเป็นประจําทกุเดือน 

นอกจากนี ้หน่วยงานตรวจสอบภายในยงัรับผิดชอบในการสอบทานรายการระหวา่งกนัตามระเบียบภายในของบริษัท เพ่ือให้แน่ใจ
ว่าการทํารายการระหว่างกันนัน้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทัง้รายงานผลการ
สอบทานแก่คณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจําทกุไตรมาส หน่วยงานตรวจสอบภายในมีส่วนร่วมในการดําเนินการสอบสวนการ
กระทําท่ีอาจเก่ียวข้องกับการทุจริตภายในบริษัท และรายงานผลให้แก่ผู้บริหารและคณะกรรมการตรวจสอบทราบ นอกจากนี ้
หน่วยงานตรวจสอบภายในยงัให้คําปรึกษาเพ่ือช่วยให้ผู้บริหารสามารถบรรลวุตัถปุระสงค์และกลยทุธ์ทางธรุกิจ 

พนกังานของหน่วยงานตรวจสอบภายในได้รับการสนบัสนนุให้มีการพฒันาความรู้ ความสามารถ ความชํานาญอย่างต่อเน่ือง โดย
เข้ารับการฝึกอบรมที่หลากหลายทัง้ท่ีจดัขึน้ภายในและภายนอกบริษัท รวมถึงการสมัมนาในต่างประเทศ นอกจากนี ้พนกังานของ
หน่วยงานตรวจสอบภายในยงัมีโอกาสพฒันาตนเองโดยการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทํางานของบริษัท 

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

12.1 รายการระหว่างกันของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องกันในรอบปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2558 

การเข้าทํารายการระหว่างกนัของบริษัทหรือบริษัทย่อยกับบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้งจะต้องปฏิบติัตามประกาศและกฎเกณฑ์ท่ี
เก่ียวข้อง และอยู่ภายใต้เง่ือนไขท่ีสมเหตุสมผล หรือเง่ือนไขการค้าปกติ หรือราคาตลาด โดยถือเสมือนเป็นรายการท่ีกระทํากับ
บคุคลภายนอก (at arm’s length basis) ตลอดจนรายงานรายการระหว่างกนัดงักล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจําทกุ
ไตรมาส  จากข้อ 7 ของหมายเหตปุระกอบงบการเงินรวม สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการ
ธรุกิจท่ีสําคญักบับคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั รายการธรุกิจดงักลา่วเป็นไปตามเง่ือนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามสญัญาที่ตกลง
กนัระหวา่งบริษัทและบคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนัเหลา่นัน้ ซึง่เป็นไปตามปกติธรุกิจโดยสามารถสรุปได้ดงันี ้

(1)  รายการธุรกจิกับบริษัท บีบี เทคโนโลย ีจาํกัด 

บริษัท เบญจจินดา โฮลดิง้ จํากดั ถือหุ้นร้อยละ 100 ในบริษัท บบี ี เทคโนโลยี จํากดั มีนายบญุชยั เบญจรงคกลุ กรรมการบริษัท 
เป็นผู้ ถือหุ้นใน บริษัท เบญจจินดา โฮลดิง้ จํากดั 

รายการธุรกจิ มูลค่ารวม (ล้านบาท) 

2557 2558 

1. รายได้ 

- รายได้จากการขายเคร่ืองโทรศพัท์เคลื่อนท่ี 

 

0.2 

 

0.02 

2. คา่ใช้จ่ายและการชําระเงินอ่ืน ๆ  

- คา่บริการจ่าย การซอ่มบํารุง และติดตัง้อปุกรณ์โทรคมนาคม 

- คา่บริการบริหารจดัการโครงข่าย ระบบสญัญาส่ือสาร 

- เจ้าหนีก้ารค้า 

 

244.6 

339.5 

722 

 

272.2 

334.1 

965.4 

ความสมเหตสุมผลและความจําเป็นของรายการระหวา่งกนั 

- บริษัท บีบี เทคโนโลยี จํากัด ประกอบธุรกิจให้บริการติดตัง้ และบํารุงรักษาอุปกรณ์โทรคมนาคม บริษัทได้เข้าทําสญัญากับ 
บริษัท บีบี เทคโนโลยี จํากดั ตัง้แต่ไตรมาสท่ี 4 ของปี 2551 เพ่ือใช้บริการบริหาร และบํารุงรักษาระบบเครือข่ายส่งสญัญาณ
ทัง้หมดของบริษัท เพ่ือให้มัน่ใจว่าบริษัทมีสญัญาณครอบคลมุ และมีคณุภาพสญัญาณในระดบัสงู ซึง่เป็นปัจจยัสําคญัท่ีช่วย
ให้บริษัทสามารถแข่งขันกับตลาดได้ โดยรูปแบบการคิดอัตราค่าบริการและการต่อสญัญาแต่ละครัง้ยังคงเดิมเช่นเดียวกับ
เง่ือนไขท่ีบริษัทเคยทํากบัคูส่ญัญารายเดิม 



บริษัท โทเทิ่ล แอค็เซส็ คอมมนิูเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 
 

สว่นท่ี 2 รายการระหวา่งกนั หน้า 116 
 

(2) รายการธุรกจิกับกลุ่ม ไอ.เอน็.เอน็.  

นายบญุชยั เบญจรงคกลุ กรรมการบริษัทเป็นกรรมการและผู้ ถือหุ้นของกลุม่บริษัท ไอ.เอ็น.เอ็น 

รายการธุรกจิ 

 

มูลค่ารวม (ล้านบาท) 

2557 2558 

1. รายได้ 

- รายได้ค่าเช่า 

- รายได้จากการขายเคร่ืองโทรศพัท์เคลื่อนท่ี 

 

0.1 

0.01 

 

- 

0.1 

2. ค่าใช้จ่ายและการชําระเงินอ่ืน ๆ 

- คา่ใช้จ่ายกิจกรรมทางการตลาด 

- คา่บริการด้านข้อมลู 

- เจ้าหนีก้ารค้า 

- เจ้าหนีอ่ื้น 

 

33.6 

35.1 

7.8 

20.3 

 

54.1 

16.1 

4.4 

8.9 

ความสมเหตสุมผลและความจําเป็นของรายการระหวา่งกนั 

- บริษัทซือ้เวลาจากบริษัท ไอ.เอ็น.เอ็น. เรดิโอ จํากดั เพ่ือโฆษณาสินค้าและบริการของบริษัทผ่านทางรายการวิทย ุและบริษัท 
ไอ.เอ็น.เอ็น. เรดิโอ จํากดั ยงัเป็นผู้ ให้บริการจะจดัหาข้อมลูการเกษตรและให้บริการข้อมลูดงักล่าวแก่ผู้ ใช้บริการของบริษัทใน
รูปแบบตา่ง ๆ ผ่านระบบโทรศพัท์เคลื่อนท่ี ทัง้นี ้อตัราคา่บริการเป็นอตัราธรุกิจการค้าทัว่ไป  

- บริษัทเข้าทําสัญญาให้บริการข้อมูล (Content Provider Access Agreement) กับบริษัท สํานักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น (ประเทศ
ไทย) จํากัด ซึ่งเป็นผู้ ให้บริการด้านข้อมลูข่าวสารแก่ผู้ ใช้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ี โดยมุ่งเน้นให้บริการข้อมลู (Content) แก่
ลกูค้าของบริษัท 

(3)  รายการธุรกจิกับบริษัท ห้องเยน็และการเกษตรสากล จาํกัด 

นายบญุชยั เบญจรงคกลุ กรรมการบริษัทเป็นกรรมการและผู้ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 25   

รายการธุรกจิ มูลค่ารวม (ล้านบาท) 

2557 2558 

1. คา่ใช้จ่ายและการชําระเงินอ่ืนๆ 

- คา่เช่าท่ีดิน 

 

1.0 

 

1.0 

ความสมเหตสุมผลและความจําเป็นของรายการระหวา่งกนั 

- บริษัทเช่าพืน้ท่ีอาคารเพ่ือใช้เป็นสถานท่ีตัง้ชมุสายโทรศพัท์ โดยทําเป็นสญัญาเช่ามีระยะเวลา 3 ปี และอตัราคา่เช่าอยู่ในอตัรา
เทียบเคียงได้กบัราคาตลาด  
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(4)  รายการธุรกจิกบับริษัท ไพรเวท พร็อพเพอร์ตี ้จาํกัด  

นายบญุชยั เบญจรงคกลุ กรรมการของบริษัท เป็นกรรมการและผู้ ถือหุ้นในบริษัท ไพรเวท พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั ในสดัสว่นร้อยละ 25 

รายการธุรกจิ 

 

มูลค่ารวม (ล้านบาท) 

2557 2558 

1. รายได้  

- รายได้ค่าบริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ี 

- ลกูหนีก้ารค้า 

 

0.1 

- 

 

0.1 

- 

2. ค่าใช้จ่ายและการชําระเงินอ่ืน ๆ 

- คา่เช่าพืน้ท่ีภายในอาคารเบญจจินดา 

- เจ้าหนีอ่ื้น 

 

1.2 

- 

 

1.4 

- 

ความสมเหตสุมผลและความจําเป็นของรายการระหวา่งกนั 

- บริษัทเช่าพืน้ท่ีในอาคารเบญจจินดาเพ่ือใช้เป็นสถานท่ีตัง้ชมุสายโทรศพัท์ มีกําหนดระยะเวลาการเช่า 3 ปี และอตัราคา่เช่าอยู่
ในอตัราเทียบเคียงได้กบัราคาตลาด  

(5) รายการธุรกจิกับเทเลนอร์ 

เทเลนอร์เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีอํานาจควบคมุของบริษัท โดยถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 42.62 

รายการธุรกจิ มูลค่ารวม (ล้านบาท) 

2557 2558 

1. รายได้ 

- รายได้จากการให้บริการโทรศพัท์ในตา่งประเทศ 

- รายได้ค่าบริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ี  

- รายได้จากการขายเคร่ืองโทรศพัท์เคลื่อนท่ี 

- รายได้ค่าเช่ือมโยงโครงข่าย 

- รายได้ค่าบริหารจดัการ 

- ลกูหนีก้ารค้า 

- เงินทดรองแก่บริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั (คา่ใช้จ่ายท่ีจ่ายแทน) 

 

103.4 

- 

0.4 

97 

8.2 

33 

97 

 

67.6 

- 

0.8 

81.5 

2.2 

339 

130 

2. ค่าใช้จ่ายและการชําระเงินอ่ืนๆ 

- คา่ธรรมเนียมการจดัการ 

- คา่โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูปและคา่ซอ่มแซมรักษาระบบ 

- เจ้าหนีอ่ื้น 

- ต้นทนุคา่บริการจากการให้บริการโทรศพัท์ในตา่งประเทศ 

- ต้นทนุคา่เช่ือมโยงโครงข่ายโทรศพัท์ในตา่งประเทศ 

- คา่สญัญาณโทรศพัท์ทางไกลระหวา่งประเทศ 

- เจ้าหนีก้ารค้า 

 

356.0 

81.7 

354.0 

17.6 

82.5 

23.7 

90.8 

 

292.4 

148.1 

582.3 

1.8 

600.1 

25.7 

413.2 
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ความสมเหตสุมผลและความจําเป็นของรายการระหวา่งกนั 

- ตามนโยบายการกํากับดแูลบริษัทในกลุ่มซึ่งเทเลนอร์เป็นผู้ ถือหุ้น เทเลนอร์จะส่งผู้ มีประสบการณ์และความสามารถตามท่ี
บริษัทร้องขอเพ่ือร่วมบริหารงานให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่ผู้ ถือหุ้น โดยเรียกเก็บค่าท่ีปรึกษาเป็นครัง้คราว ทัง้นี ้ธรุกรรมรายการ
ดังกล่าว ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทได้ส่งรายงานการตรวจสอบให้กับคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ตรวจสอบและอนมุติัการเข้าทํารายการดงักลา่วนัน้ 

- รายได้จากบริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีมาจากการใช้งานโทรศพัท์ของบริษัท เทเลนอร์ เอเชีย (อาร์โอเอช) จํากัด ซึ่งมีสํานกังาน
ตัง้อยู่ในประเทศไทย 

- รายได้จากบริการข้ามแดนอตัโนมติัมาจากการใช้บริการของลกูค้าของกลุ่มเทเลนอร์ท่ีเดินทางเข้ามาท่องเท่ียวในประเทศไทย 
และใช้บริการผ่านเครือข่ายของบริษัท โดยมีคา่บริการในอตัราตามท่ีได้ตกลงไว้ในสญัญา 

- รายได้และต้นทนุค่าเช่ือมโยงโครงข่ายระบบโทรคมนาคม รวมถึงค่าสญัญาโทรศพัท์ทางไกล และค่าบริการเช่ือมโยงโครงข่าย
อินเทอร์เน็ตระหวา่งประเทศเป็นการให้บริการเช่ือมตอ่โครงข่ายระหวา่ง ดีแทค ไตรเน็ต กบั เทเลนอร์ โกลบอลล์ เซอร์วิส 

- บริษัทได้ซือ้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป พร้อมทัง้การซอ่มแซมและบํารุงรักษาระบบรายปี เพ่ือช่วยในการปฏิบติังาน  

(6)  รายการธุรกจิกบับริษัท ยไูนเตด็ ดสิทริบวิช่ัน บซิซเินส จาํกัด (“ยดู”ี)   

บริษัท ยไูนเต็ด ดิสทริบิวชัน่ บิซซิเนส จํากดั เป็นบริษัทย่อยของบริษัท เบญจจินดา โฮลดิง้ ซึ่งถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 75 และเป็น
บริษัทร่วมของบริษัทซึ่งถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 25 โดยมีนายบุญชยั เบญจรงคกุล กรรมการบริษัทเป็นผู้ ถือหุ้นใน บริษัท เบญจ
จินดา โฮลดิง้ จํากดั 

รายการธุรกจิ มูลค่ารวม (ล้านบาท) 
2557 2558 

1. รายได้ 
- รายได้จากการขายซิมการ์ด ชดุซิมการ์ด บตัรเติมเงิน และชดุเลขหมาย  
- เงินปันผล 
- ลกูหนีก้ารค้า 

 
13,571.15 

25.0 
2,047.5 

 
12,643.62 

10.0 
1,884.15 

2. คา่ใช้จ่ายและการชําระเงินอ่ืนๆ 
- คา่ซือ้เคร่ืองโทรศพัท์เคลื่อนท่ี 
- คา่สนบัสนนุทางการตลาด 
- คา่เช่าและค่าบริการจ่าย 
- เจ้าหนีก้ารค้า 
- เจ้าหนีอ่ื้น 

 
- 

4.6 
653.19 

101 
2 

 
- 

8.3 
605.18 

93.7 
1 

ความสมเหตสุมผลและความจําเป็นของรายการระหวา่งกนั 

- ในเดือนมิถุนายน 2545 บริษัทและยูคอมได้โอนธุรกิจการจดัจําหน่ายโทรศพัท์เคลื่อนท่ีและอุปกรณ์เสริมมายงัยูดี โดยยูดีมี
สิทธิแต่เพียงผู้ เดียวในการจําหน่ายสินค้าของบริษัท ความสัมพันธ์เชิงธุรกิจนีจ้ะเป็นผลดีแก่บริษัทท่ีจะสามารถเน้นการ
ประกอบและพฒันาธรุกิจหลกัของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทัง้สามารถควบคมุต้นทนุการกระจายสินค้าได้ 

- บริษัทซือ้เคร่ืองโทรศพัท์เคลื่อนท่ีและอปุกรณ์เสริมจากยดีู เพ่ือนํามาจําหน่ายตอ่ให้แก่ร้านดีแทคและสํานกังานบริการ  
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(7)  รายการธุรกจิกบับริษัท ยไูนเตด็ อนิฟอร์เมช่ัน ไฮเวย์ จาํกัด (“ยไูอเอช”)  

ยไูอเอช เป็นบริษัทย่อยของบริษัท เบญจจินดา โฮลดิง้ จํากดั ซึง่ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 100 และมีนายบญุชยั เบญจรงคกลุ 
กรรมการของบริษัทเป็นผู้ ถือหุ้นในบริษัท เบญจจินดา โฮลดิง้ จํากดั 

รายการธุรกจิ มูลค่ารวม (ล้านบาท) 

2557 2557 

1.  รายได้ 

- รายได้จากการให้เช่าช่วงสถานีฐานและคา่ไฟฟ้า 

- ลกูหนีก้ารค้า 

 

6.7 

1.7 

 

52.9 

9.1 

2. คา่ใช้จ่ายและการชําระเงินอ่ืน ๆ 

- คา่เช่าวงจรความเร็วสงู (High-Speed Leased Circuit) 

- คา่อปุกรณ์และบริการสําหรับบริการ Wi-Fi 

- เจ้าหนีอ่ื้น 

- เจ้าหนีก้ารค้า 

 

13.4 

54.3 

6.2 

32 

 

21.8 

52.2 

7.9 

4 

ความสมเหตสุมผลและความจําเป็นของรายการระหวา่งกนั 

- ยูไอเอช ดําเนินธุรกิจให้บริการเช่าวงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูง โดยผ่านโครงข่ายใยแก้วนําแสงทั่วประเทศ ให้บริการทัง้
ภาครัฐบาลและเอกชน และให้บริการแก่บริษัทและบริษัทย่อยอย่างมีประสิทธิภาพอย่างสม่ําเสมอ  

- การทําธรุกรรมกบัยไูอเอชเป็นประโยชน์แก่บริษัท เน่ืองจากในปัจจบุนับริษัทไมมี่โครงข่ายสื่อสารข้อมลูประเภทนี ้และยไูอเอชมี
โครงข่ายใยแก้วความเร็วสงูท่ีมีคณุภาพและมีโครงข่ายครอบคลมุทัว่ประเทศ 

- ฝ่ายจดัซือ้จะจดัหาคําเสนอราคาจากผู้ให้บริการอย่างน้อย 3 รายทกุปี เพ่ือเป็นสว่นหนึง่ของการตรวจสอบราคา บริษัทจะยงัคง
เช่าวงจรความเร็วสงูจากยูไอเอชต่อไปหากเป็นราคาท่ีเหมาะสมมากกว่าการใช้บริการจากผู้ ให้บริการอ่ืน ทัง้นี ้โดยพิจารณา
จากช่ือเสียง ขนาดและคณุภาพของวงจร และต้นทนุในการเปลี่ยนผู้ให้บริการและวตัถปุระสงค์ทางกลยทุธ์ในการทําธรุกรรม  

- บริษัท ดีแทค บรอดแบนด์ จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ได้ทําสัญญาให้บริการวงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูง
ภายในประเทศ โดยอตัราค่าเช่าใช้เทียบเคียงได้กบัราคาตลาด และได้ทําสญัญาให้บริการอปุกรณ์และบริการสําหรับบริการ 
Wi-Fi โดยมีอตัราคา่อปุกรณ์และบริการ เป็นอตัราการค้าปกติ 

(8)  รายการธุรกจิกบับริษัท บางแสนทาวน์เฮ้าส์ จาํกัด 

นายบญุชยั เบญจรงคกลุ กรรมการบริษัทเป็นกรรมการและผู้ ถือหุ้นใน บริษัท บางแสนทาวเฮ้าส์ จํากดั ในสดัสว่นร้อยละ 25 

รายการธุรกจิ มูลค่ารวม (ล้านบาท) 

2557 2558 

1. คา่ใช้จ่ายและการชําระเงินอ่ืนๆ 

- คา่เช่าท่ีดิน 

 

0.6 

 

0.6 

ความสมเหตสุมผลและความจําเป็นของรายการระหวา่งกนั 

- บริษัทเช่าท่ีดินเพ่ือใช้เป็นสถานท่ีปลกูสร้างอาคารชมุสายโทรศพัท์และประกอบธุรกิจของบริษัท โดยมีกําหนดระยะเวลาการ
เช่า 3 ปี และอตัราคา่เช่าอยู่ในอตัราเทียบเคียงได้กบัราคาตลาด  
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- บริษัทเช่าท่ีดินพร้อมสิ่งปลกูสร้างเพ่ือใช้ประโยชน์ในการจดัเก็บทรัพย์สินและประกอบธรุกิจของบริษัท มีกําหนดระยะเวลาการ
เช่า 3 ปี โดยอตัราคา่เช่าอยู่ในอตัราเทียบเคียงได้กบัราคาตลาด 

(9)  รายการธุรกจิกบับริษัท คงิ เพาเวอร์ สุวรรณภมู ิจาํกัด 

นายจลุจิตต์  บณุยเกต ุกรรมการบริษัทเป็นกรรมการของบริษัท คิง เพาเวอร์ สวุรรณภมิู จํากดั 

รายการธุรกจิ มูลค่ารวม (ล้านบาท) 

2557 2558 

1. คา่ใช้จ่ายและการชําระเงินอ่ืนๆ 

- คา่เช่าและค่าบริการจ่าย 

- เจ้าหนีอ่ื้น 

 

1.4 

0.1 

 

1.5 

0.1 

ความสมเหตสุมผลและความจําเป็นของรายการระหวา่งกนั 

- บริษัทได้รับอนญุาตจากบริษัท คิง เพาเวอร์ สวุรรณภมิู จํากดั ให้ดําเนินการให้เช่าโทรศพัท์เคลื่อนท่ีแก่ลกูค้าท่ีต้องการใช้งาน
ระหว่างเดินทางไปต่างประเทศ ขายซิมการ์ด รับชําระค่าสาธารณปูโภค และให้บริการเก่ียวกบัโทรศพัท์เคลื่อนท่ี ณ ทา่อากาศ
ยานสุวรรณภูมิ โดยจ่ายค่าสิทธิในการให้บริการในราคาท่ีเหมาะสม (ชําระครัง้เดียว) และแบ่งรายได้จากการให้บริการแก่
ลกูค้าเป็นรายเดือน มีกําหนดระยะเวลา 5 ปีนบัแต่วนัท่ีท่าอากาศยานสวุรรณภมิูเปิดให้บริการ ทัง้นี ้เพ่ือเป็นการอํานวยความ
สะดวกให้แก่ลกูค้าท่ีใช้บริการที่สนามบินสวุรรณภมิู 

- บริษัทเช่าพืน้ท่ีในสนามบินสวุรรณภมิู ตัง้เป็นสํานกังานบริการลกูค้าของบริษัท มีกําหนดระยะเวลาการเช่า 7 ปี โดยคิดอตัรา
คา่เช่าเป็นรายปี และอตัราคา่เช่าอยู่ในอตัราเทียบเคียงได้กบัราคาตลาด ทัง้นี ้เพ่ือเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ลกูค้าท่ีใช้
บริการที่สนามบินสวุรรณภมิู  

(10)  รายการธุรกจิกบับริษัท ทอ็ปอพัฟอร์ย ูจาํกัด 

บริษัท เบญจจินดา โฮลดิง้ จํากดัถือหุ้นร้อยละ 100 ในบริษัท ทอ็ปอพัฟอร์ย ูจํากดั ซึง่นายบญุชยั เบญจรงคกลุ กรรมการบริษัทเป็น
ผู้ ถือหุ้นในบริษัท เบญจจินดา โฮลดิง้ จํากดั 

รายการธุรกจิ มูลค่ารวม (ล้านบาท) 

2557 2557 

1. รายได้และการรับชําระเงินอ่ืน ๆ 

- รายได้จากการขายสิทธิการให้บริการเติมเงิน 

- ลกูหนีก้ารค้า 

- คา่บริการจ่าย ค่าคอมมิชชัน่ 

 

370.4 

38.5 

17.9 

 

357.8 

30.5 

15.9 

2.คา่ใช้จ่ายและการชําระเงินอ่ืน ๆ 

- เจ้าหนีก้ารค้า 

 

2.3 

 

1.5 

ความสมเหตสุมผลและความจําเป็นของรายการระหวา่งกนั 

- บริษัทตกลงให้บริษัท ท็อปอัพฟอร์ยู จํากัด เป็นตัวแทนให้บริการเติมเงินค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีระบบการเติมเงิน
อิเล็กทรอนิกส์แก่ลกูค้า โดยค่าตอบแทนเป็นไปตามสญัญา ทัง้นี ้เพ่ือเป็นการเพ่ิมช่องทางให้บริการเติมเงินแก่ลกูค้าในระบบ
เติมเงิน 
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(11) รายการธุรกจิกบับริษัท บีบี คอนเท้นท์ แอนด์ มัลตมีิเดยี จาํกัด 

บริษัท เบญจจินดา โฮลดิง้ จํากดัถือหุ้นร้อยละ 100 ในบริษัท บีบ ีคอนเท้นท์ แอนด์ มลัติมีเดีย จํากดั และมีนายคณุบญุชยั เบญจรง
คกลุ กรรมการบริษัทเป็นผู้ ถือหุ้นในบริษัท เบญจจินดา โฮลดิง้ จํากดั 

รายการธุรกจิ มูลค่ารวม (ล้านบาท) 

2557 2558 

1. คา่ใช้จ่ายและการชําระเงินอ่ืนๆ 

- คา่บริการด้านข้อมลู 

- เจ้าหนีก้ารค้า 

 

- 

0.1 

 

0.2 

0.1 

ความสมเหตสุมผลและความจําเป็นของรายการระหวา่งกนั 

- บริษัท ได้เข้าทําสญัญาให้บริการข้อมลู (Content Provider Access Agreement) กบับริษัท บีบี คอนเท้นท์ แอนด์ มลัติมีเดีย 
จํากดั โดยมุง่เน้นเพ่ือให้บริการข้อมลู (Content) แก่ลกูค้าของบริษัท 

นอกเหนือจากรายการระหว่างกันท่ีเกิดจากบริษัทท่ีเก่ียวข้องกันดังรายการข้างต้นแล้ว ไม่มีรายการอ่ืนท่ีมีสาระสําคัญอย่างมี
นัยสําคัญอันเป็นผลต่อส่วนได้ส่วนเสียของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร คณะกรรมการ และผู้ ถือหุ้ นท่ีมีอํานาจควบคุม ซึ่งอยู่ใน
ตําแหน่ง ณ วนัสิน้สดุปีบญัชีวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558  

12.2 ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการระหว่างกนัดงักล่าวตามข้อ 12.1 – รายการระหว่างกนัของบริษัท บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม และบริษัทท่ีเก่ียวข้องกันในรอบปีบญัชีสิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 แล้ว เห็นว่าการเข้าทํารายการดงักล่าวมีเง่ือนไขทาง
การค้าทัว่ไปและไมทํ่าให้บริษัทและผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยเสียผลประโยชน์ 

12.3 มาตรการและขัน้ตอนการอนุมัตกิารทาํรายการระหว่างกัน 

บริษัทได้กําหนดนโยบายและขัน้ตอนการทํารายการระหว่างกนัเพ่ือให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นไปเพ่ือผลประโยชน์ท่ีดีท่ีสดุของ
บริษัท โดยบริษัทได้กําหนดแนวทางการปฏิบติังานภายในท่ีเก่ียวข้องกับการเข้าทํารายการระหว่างของบริษัทหรือบริษัทย่อยกับ
บคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั ทัง้นี ้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์การทํารายการที่เก่ียวโยงกนัตามประกาศ ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศ
ไทยท่ีเก่ียวข้อง  

นอกจากนี ้บริษัทยงัได้ขออนมุติัในหลกัการจากคณะกรรมการบริษัทสําหรับการเข้าทํารายการระหว่างกนัท่ีเป็นรายการธุรกิจปกติ
หรือรายการสนบัสนนุธรุกิจปกติของบริษัท มีสาระสําคญัสรุปได้ดงันี ้

(1) การซือ้และจําหน่ายผลิตภณัฑ์ตา่ง ๆ รวมถึง การซือ้และจําหน่ายผลิตภณัฑ์ด้านโทรคมนาคม (รวมถึง ชดุโทรศพัท์พร้อมซิม
การ์ด (Phone Kits) บตัรเติมเงิน ซิมการ์ด ชดุเลขหมายระบบรายเดือน (SIM Card Packages) และชดุเลขหมายระบบเติม
เงิน (Starter Kits)) และการขายผลิตภณัฑ์เติมเงินด้วยระบบอิเลก็ทรอนิกส์ (e-Refill) 

(2) การจดัหาบริการตา่ง ๆ รวมถึง 

- การจดัหาบริการซอ่มบํารุง (รวมถึงบริการติดตัง้) สถานีฐาน และอปุกรณ์สถานีรับสง่สญัญาณ (Cell Site) 

- การจดัหาบริการข้อมลูท่ีเป็นเนือ้หา (Content Provider Access) 

- การจดัหาบริการข้ามแดนอตัโนมติั (International Roaming) 

- การจดัหาบริการด้านการจดัการคา่ใช้จ่ายและการบริการธรุกิจ 
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- การจดัหาจดุเช่ือมตอ่โครงข่าย และการแบง่สว่นคา่ใช้จ่ายของบริการโทรคมนาคมระหวา่งประเทศ และ 

- การจดัหาบริการการจดัเก็บคา่ใช้บริการ (Outsource Bill-Collection Service) 

(3) การเช่าทรัพย์สินและการเช่าวงจรสื่อสารตา่ง ๆ รวมถึง 

- การเช่าวงจรสื่อสารข้อมลูความเร็วสงู (High Speed Leased Circuit) และ 

- การเช่าท่ีดิน พืน้ท่ีสํานกังานและคลงัสินค้า 

(4) การจ่ายค่านายหน้าแก่บุคคลท่ีมีส่วนได้เสียในการให้บริการด้านจัดจําหน่ายหรือบริการอ่ืน ๆ (เช่น การจัดจําหน่าย
ผลิตภณัฑ์เติมเงินด้วยระบบอิเลก็ทรอนิกส์ของบริษัท) 

(5) การจดัหาและบํารุงรักษาบริการด้านโทรคมนาคม รวมถึงการจดัหาจุดเช่ือมต่อโครงข่าย และการแบ่งส่วนค่าใช้จ่ายของ
บริการโทรคมนาคมระหวา่งประเทศ  

(6) การจดัหาสินค้าหรือผลิตภณัฑ์ บริการ และ/หรือ การเข้าทําสญัญาใด ๆ ท่ีจําเป็น และ/หรือ เพ่ืออํานวยความสะดวกในการ
สนบัสนนุการดําเนินธรุกิจของบริษัท (รวมทัง้ การจดัหาประกนัภยั) และ 

(7) การจดัหาหรือรับผลิตภณัฑ์และ/หรือบริการอ่ืน ๆ ซึง่เก่ียวข้องกบัการจดัหาหรือรับผลิตภณัฑ์และ/หรือบริการตามท่ีระบไุว้
ในข้อ (1) ถึง (6) ข้างต้น 

ทัง้นี ้บริษัทได้กําหนดขัน้ตอนการอนมุติัรายการระหว่างกนัท่ีเกิดขึน้จริงในระหว่างปี ตามกรอบท่ีได้รับอนมุติัคณะกรรมการบริษัท 
ดงันี ้

(1) ในกรณีท่ีมลูคา่ของรายการตัง้แต ่500,000 บาทขึน้ไป ผู้บริหารระดบัสงูจะเป็นผู้สอบทานและอนมุติัรายการ 

(2) ในกรณีท่ีมลูคา่รายการเทา่กบัหรือมากกวา่ 10 ล้านบาท ผู้บริหารระดบัสงูจะเป็นผู้สอบทานและอนมุติัรายการ นอกจากนัน้ 
ฝ่ายตรวจสอบภายในจะทําหน้าท่ีตรวจสอบการกําหนดราคารวมถึงเง่ือนไขอ่ืน ๆ สําหรับรายการระหว่างกนันัน้ว่าเป็นไป
ตามเง่ือนไขการค้าปกติและก่อความเสียหายให้กับบริษัทและผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยหรือไม่ ฝ่ายตรวจสอบภายในจะจัดทํา
รายงานการสอบทานรายการระหวา่งกนั (Review Report) และสง่ให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นรายไตรมาส 

(3) ในกรณีท่ีมลูคา่รายการ (ซึง่อาจเป็นรายการเดียว หรือหลายรายการรวมกนัท่ีได้เข้าทําในระหวา่ง 6 เดือนกบัคูส่ญัญา
เดียวกนัท่ีเป็นบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั) เทา่กบัหรือมากกวา่ 100 ล้านบาท คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องสอบทานและอนมุติั
รายการก่อนท่ีบริษัทจะสามารถดําเนินการทําสญัญาหรือตกลงเข้าทํารายการได้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณา
การกําหนดราคาและเง่ือนไขของรายการโดยเปรียบเทียบกบัวิธีปฏิบติัทัว่ไปในอตุสาหกรรม 

12.4 นโยบายและแนวโน้มการทาํรายการระหว่างกนัในอนาคต 

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

บริษัทพิจารณานโยบายและขัน้ตอนในการปรับปรุงการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี ซึง่รวมถึงการเข้าทํารายการระหว่างกนัอย่างต่อเน่ือง 
เพ่ือให้เกิดความมัน่ใจวา่ได้ปฏิบติัตามข้อกําหนดต่าง ๆ ตามท่ีกลา่วข้างต้น สําหรับแนวโน้มการทํารายการระหวา่งกนัในอนาคตนัน้
อาจยงัคงมีอยู่ในส่วนท่ีเป็นการดําเนินการทางธุรกิจตามปกติของบริษัท ซึ่งบริษัทจะดําเนินการด้วยความโปร่งใสและปฏิบติัตาม
คูมื่อซึง่สอดคล้องกบัข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์และหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด 
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ส่วนที่ 3 

ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 

13 ข้อมูลทางการเงนิที่สาํคัญ 

13.1 งบการเงนิ 

13.1.1 ช่ือผู้สอบบัญชีสาํหรับงบการเงนิของบริษัทและงบการเงนิรวม 

งบการเงินปี 2556 

นายโสภณ เพ่ิมศิริวลัลภ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบยีน 3182 จาก บริษัท สํานกังาน เอินส์ท แอนด์ ยงั จํากดั 

งบการเงินปี 2557 

นายโสภณ เพ่ิมศิริวลัลภ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบยีน 3182 จาก บริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั 

งบการเงินปี 2558 

นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียน 4521 จาก บริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั 

13.1.2 สรุปรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ให้ความเหน็อย่างไม่มีเงื่อนไข 

ผูส้อบบญัชีไดใ้หค้วามเห็นสําหรบังบการเงินปี 2556 ดงันี ้

ผู้สอบบญัชีเหน็วา่งบการเงินแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด สําหรับปีสิน้สดุวนั
เดียวกนัของบริษัทและบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท โดยถกูต้องตามท่ีควรในสาระสําคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ข้อมลูและเหตกุารณ์ท่ีเน้น 

ทัง้นี ้ผู้ สอบบัญชีมิได้แสดงความเห็นอย่างมีเง่ือนไขต่อกรณีต่อไปนีแ้ต่อย่างใด แต่ขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) บริษัทมีคดีฟ้องร้องและข้อพิพาททางการค้าเร่ืองคา่เช่ือมโยงโครงข่ายโทรคมนาคม (Access Charge) กบั ทีโอที โดยบริษัท
ได้บนัทกึคา่เช่ือมโยงโครงข่ายโทรคมนาคม (Access Charge) ในอตัราคา่เช่ือมตอ่โครงข่ายโทรคมนาคม (Interconnection 
Charge) ตัง้แต่วนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2549 ถึงวนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2550 ไว้แล้วในงบการเงินจํานวน 1,973 ล้านบาท และ
เม่ือวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2550 บริษัทได้แจ้งยกเลิกข้อตกลงการเช่ือมโยงโครงข่ายโทรคมนาคมเดิมทัง้สองฉบบั (Access 
Charge) บริษัทจึงมิได้บนัทกึค่าเช่ือมโยงโครงข่ายโทรคมนาคม (Access Charge) ตัง้แต่วนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2550 จนถึง
วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 ในงบการเงิน เพราะฝ่ายบริหารเห็นว่าภาระท่ีจะต้องชําระค่าเช่ือมโยงโครงข่ายโทรคมนาคม 
(Access Charge) ตามข้อตกลงเดิมได้สิน้สุดลง อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันทีโอทียังมิได้เข้าทําสัญญาเช่ือมต่อโครงข่าย
โทรคมนาคม (Interconnection Charge) กับบริษัท นอกจากนี  ้ทีโอทีได้ย่ืนคําฟ้องต่อศาลปกครองกลาง เม่ือวันท่ี 9 
พฤษภาคม 2554 และคําร้องขอแก้ไขเพ่ิมเติมคําฟ้องเม่ือวนัท่ี 7 กนัยายน 2554 เรียกร้องให้ กสท และบริษัทร่วมกนัชําระ
ค่าเสียหายจากค่าเช่ือมโยงโครงข่ายโทรคมนาคม (Access Charge) ถึงวันท่ี 9 พฤษภาคม 2554 (วันฟ้อง) พร้อม
ภาษีมลูคา่เพ่ิมและดอกเบีย้ รวมเป็นจํานวนประมาณ 113,319 ล้านบาท  

จากความเห็นของท่ีปรึกษากฎหมายของบริษัท ผู้บริหารของบริษัทมีความเช่ือมั่นว่าบริษัทไม่มีภาระท่ีจะต้องชําระค่า
เช่ือมโยงโครงข่าย (Access Charge) ตามข้อตกลงเดิมท่ีทีโอทีเรียกร้อง เน่ืองจากเช่ือวา่ข้อตกลงเดิมดงักลา่วไมเ่ป็นไปตาม
หลกักฎหมายในปัจจบุนั (ประกาศของกทช.) และบริษัทได้มีหนงัสือบอกเลิกข้อตกลงเดิมแล้ว  
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ขณะนีข้้อพิพาททางการค้าดังกล่าวอยู่ในระหว่างการเจรจา การดําเนินการตามกฎหมาย และคดีฟ้องร้องอยู่ภายใต้
กระบวนการพิจารณาคดีของศาล ซึ่งผลของข้อพิพาทดังกล่าวยังไม่สามารถระบุได้และขึน้อยู่กับผลการเจรจา การ
ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและกระบวนการยติุธรรมในอนาคต  

(ข) บริษัทมีคดีฟ้องร้องและข้อพิพาททางการค้าท่ีสําคัญท่ีเก่ียวข้องกับสญัญาให้ดําเนินการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบ
เซลลลูา่ร์ ขณะนีค้ดีฟ้องร้องและข้อพิพาททางการค้าดงักล่าวอยู่ภายใต้กระบวนการพิจารณาของศาลและกระบวนการทาง
อนญุาโตตลุาการ ผลของคดีและข้อพิพาททางการค้าดงักล่าวยงัไม่สามารถระบไุด้และขึน้อยู่กบักระบวนการยติุธรรมใน
อนาคต  

(ค) ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงทางกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธรุกิจโทรคมนาคมท่ีสําคญับางประการ 

(ง) การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีท่ีสําคญั สําหรับรายการผลกําไรหรือขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกันภยัของรายการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน บริษัทได้ปรับย้อนหลงังบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 ท่ีแสดงเป็นข้อมลูเปรียบเทียบเพ่ือสะท้อนรายการปรับปรุงจากการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าว นอกจากนีบ้ริษัทได้นําเสนองบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงิน
เฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2555 เพ่ือเป็นข้อมลูเปรียบเทียบโดยใช้นโยบายการบญัชีดงักลา่วด้วยเช่นกนั 

เร่ืองอ่ืน 

(ก) งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 ท่ี
แสดงเป็นข้อมลูเปรียบเทียบตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีท่านอ่ืนในสํานกังานเดียวกนักบัผู้สอบบญัชี ซึง่แสดงความเหน็อย่าง
ไมมี่เง่ือนไขตามรายงานลงวนัท่ี 8 กมุภาพนัธ์ 2556 และได้ให้สงัเกตเก่ียวกบัความไมแ่น่นอนของผลของคดีฟ้องร้องและข้อ
พิพาททางการค้าท่ีสําคัญบางประการ ผลกระทบจากสัญญาแก้ไขเพ่ิมเติมสัญญาสัมปทานครัง้ท่ี 3 ความเส่ียงจาก
ข้อกําหนดทางกฎหมายและนิติกรรมสญัญาเก่ียวกบัสดัส่วนการถือหุ้นของนกัลงทนุต่างด้าว และการออกประกาศ กสทช. 
เร่ือง การกําหนดข้อห้ามการกระทําท่ีมีลกัษณะเป็นการครอบงํากิจการโดยคนตา่งด้าว พ.ศ. 2555 

(ข) งบการเงินนีจ้ัดทําขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทยท่ีอธิบายความแตกต่างท่ีสําคัญระหว่าง
มาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทย (TFRS) และการปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีระหว่างประเทศ (IFRS) 
ไม่ใช่ข้อมลูพืน้ฐานท่ีต้องเปิดเผยในงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทย แต่มีวตัถุประสงค์
เพียงเพ่ือเป็นการให้ข้อมลูเบือ้งต้นเท่านัน้ ผู้สอบบญัชีได้ใช้วิธีการปฏิบติังานท่ีจํากัดบางประการบนข้อมลูเหล่านัน้ ซึ่ง
ประกอบด้วยการสอบถามฝ่ายบริหารเก่ียวกบัวิธีการหามลูคา่และการแสดงข้อมลู อย่างไรก็ตามผู้สอบบญัชีไมไ่ด้ตรวจสอบ
ข้อมลูเหลา่นัน้ จงไมส่ามารถเสนอรายงานการสอบบญัชีเพ่ือแสดงความเหน็ตอ่ข้อมลูเหลา่นัน้ได้ 

ผูส้อบบญัชีไดใ้หค้วามเห็นสําหรบังบการเงินปี 2557 ดงันี ้ 

ผู้สอบบญัชีเห็นว่างบการเงินข้างต้นนีแ้สดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด สําหรับปี
สิน้สดุวนัเดียวกนัของบริษัทและบริษัทย่อยและเฉพาะของบริษัท โดยถกูต้องตามท่ีควรในสาระสําคญัตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน 

ข้อมลูและเหตกุารณ์ท่ีเน้น 

ผู้สอบบญัชีมิได้แสดงความเหน็อย่างมีเง่ือนไขตอ่กรณีตอ่ไปนีแ้ตอ่ย่างใด แตข่อให้สงัเกตหมายเหตปุระกอบงบการเงิน ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) บริษัท มีคดีฟ้องร้องและข้อพิพาททางการค้าเร่ืองค่าเช่ือมโยงโครงข่ายโทรคมนาคม (Access Charge) กับ ทีโอที โดย
บริษัทได้บันทึกค่าเช่ือมโยงโครงข่ายโทรคมนาคม (Access Charge) ในอัตราค่าเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม 
(Interconnection Charge) ตัง้แต่วันท่ี 18 พฤศจิกายน 2549 ถึงวันท่ี 7 พฤศจิกายน 2550 ไว้แล้วในงบการเงินจํานวน 
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1,973 ล้านบาท และเม่ือวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2550 บริษัทได้แจ้งยกเลิกข้อตกลงการเช่ือมโยงโครงข่ายโทรคมนาคมเดิมทัง้
สองฉบับ (Access Charge) บริษัท จึงมิได้บันทึกค่าเช่ือมโยงโครงข่ายโทรคมนาคม (Access Charge) ตัง้แต่วันท่ี 8 
พฤศจิกายน 2550 จนถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 ในงบการเงิน เพราะฝ่ายบริหารเห็นว่าภาระท่ีจะต้องชําระค่าเช่ือมโยง
โครงข่ายโทรคมนาคม (Access Charge) ตามข้อตกลงเดิมได้สิน้สดุลง อย่างไรก็ตาม ปัจจบุนัทีโอทียงัมิได้เข้าทําสญัญา
เช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม (Interconnection Charge) กบับริษัท นอกจากนี ้ทีโอทีได้ย่ืนคําฟ้องต่อศาลปกครองกลาง 
เม่ือวนัที่ 9 พฤษภาคม 2554 และคําร้องขอแก้ไขเพ่ิมเติมคําฟ้องเม่ือวนัท่ี 7 กันยายน 2554 เรียกร้องให้ กสท และบริษัท 
ร่วมกันชําระค่าเสียหายจากค่าเช่ือมโยงโครงข่ายโทรคมนาคม (Access Charge) ถึงวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2554 (วนัฟ้อง) 
พร้อมภาษีมูลค่าเพ่ิมและดอกเบีย้ รวมเป็นจํานวนประมาณ 113,319 ล้านบาท ซึ่งต่อมาเมื่อวันท่ี 31 กรกฎาคม 2557        
ทีโอที ได้ย่ืนคําร้องขอแก้ไขเพ่ิมเติมคําฟ้องโดยแก้ไขเพ่ิมเติมจํานวนค่าเสียหายจนถึงวันท่ี 10 กรกฎาคม 2557 พร้อม
ภาษีมลูคา่เพ่ิมและดอกเบีย้เป็นจํานวนเงินประมาณ 245,638 ล้านบาท 

 จากความเห็นของท่ีปรึกษากฎหมายของบริษัท ผู้บริหารของบริษัทมีความเช่ือมั่นว่าบริษัทไม่มีภาระท่ีจะต้องชําระค่า
เช่ือมโยงโครงข่าย (Access Charge) ตามข้อตกลงเดิมท่ีทีโอทีเรียกร้อง เน่ืองจากเช่ือวา่ข้อตกลงเดิมดงักลา่วไมเ่ป็นไปตาม
หลกักฎหมายในปัจจบุนั (ประกาศของกทช.) และบริษัทได้มีหนงัสือบอกเลิกข้อตกลงเดิมแล้ว  

 ขณะนีข้้อพิพาททางการค้าดังกล่าวอยู่ในระหว่างการดําเนินการตามกฎหมาย และคดีฟ้องร้องอยู่ภายใต้กระบวนการ
พิจารณาคดีของศาล ซึง่ผลของข้อพิพาทดงักล่าวยงัไม่สามารถระบไุด้และขึน้อยู่กบัผลการเจรจา การดําเนินการให้เป็นไป
ตามกฎหมายและกระบวนการยติุธรรมในอนาคต  

(ข) บริษัทและบริษัทย่อยแห่งหนึ่งมีข้อพิพาททางการค้าท่ีสําคญัท่ีเก่ียวข้องกับสญัญาให้ดําเนินการให้บริการวิทยุคมนาคม
ระบบเซลลลู่าร์ของบริษัท ขณะนี ้ข้อพิพาททางการค้าดงักล่าวอยู่ภายใต้กระบวนการพิจารณาของศาลและกระบวนการ
ทางอนุญาโตตุลาการ ผลของข้อพิพาททางการค้าดังกล่าวยังไม่สามารถระบุได้และขึน้อยู่กับกระบวนการยุติธรรมใน
อนาคต 

(ค) ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงทางกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธรุกิจโทรคมนาคมท่ีสําคญับางประการ 

เร่ืองอ่ืน 

งบการเงินนีจ้ดัทําขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทย ท่ีอธิบายความแตกต่างท่ีสําคญัระหว่างมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินของประเทศไทย (TFRS) และการปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีระหว่างประเทศ (IFRS) ไม่ใช่ข้อมลูพืน้ฐานท่ี
ต้องเปิดเผยในงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทย แต่มีวัตถุประสงค์เพียงเพ่ือเป็นการให้ข้อมลู
เบือ้งต้นเท่านัน้ ผู้สอบบญัชีได้ใช้วิธีการปฏิบติังานท่ีจํากดับางประการบนข้อมลูเหล่านัน้ซึ่งประกอบด้วยการสอบถามฝ่ายบริหาร
เก่ียวกบัวิธีการหามลูค่าและการแสดงข้อมลู อย่างไรก็ตาม ผู้สอบบญัชีไม่ได้ตรวจสอบข้อมลูเหล่านัน้จึงไม่สามารถเสนอรายงาน
การสอบบญัชีเพ่ือแสดงความเหน็ตอ่ข้อมลูเหลา่นัน้ได้ 

ผูส้อบบญัชีไดใ้หค้วามเห็นสําหรบังบการเงินปี 2558 ดงันี ้

ผู้สอบบญัชีเห็นว่างบการเงินข้างต้นนีแ้สดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด สําหรับปี
สิน้สดุวนัเดียวกนัของบริษัทและบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท โดยถกูต้องตามท่ีควรในสาระสําคญัตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน  

ข้อมลูและเหตกุารณ์ท่ีเน้น 

ผู้สอบบญัชีมิได้แสดงความเหน็อย่างมีเง่ือนไขตอ่กรณีตอ่ไปนีแ้ตอ่ย่างใด แตไ่ด้ขอให้สงัเกตหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อตอ่ไปนี ้

(ก) บริษัทมีคดีฟ้องร้องและข้อพิพาททางการค้าเร่ืองคา่เช่ือมโยงโครงข่ายโทรคมนาคม (Access Charge) กบัทีโอที โดยบริษัท
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ได้บนัทกึคา่เช่ือมโยงโครงข่ายโทรคมนาคม (Access Charge) ในอตัราคา่เช่ือมตอ่โครงข่ายโทรคมนาคม (Interconnection 
Charge) ตัง้แต่วนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2549 ถึงวนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2550 ไว้แล้วในงบการเงินจํานวน 1,973 ล้านบาท และ
เม่ือวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2550 บริษัทได้แจ้งยกเลิกข้อตกลงการเช่ือมโยงโครงข่ายโทรคมนาคมเดิมทัง้สองฉบบั (Access 
Charge) บริษัท จึงมิได้บนัทกึค่าเช่ือมโยงโครงข่ายโทรคมนาคม (Access Charge) ตัง้แต่วนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2550 จนถึง
วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 ในงบการเงิน เพราะฝ่ายบริหารเห็นว่าภาระท่ีจะต้องชําระค่าเช่ือมโยงโครงข่ายโทรคมนาคม 
(Access Charge) ตามข้อตกลงเดิมได้สิน้สุดลง อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน ทีโอที ยังมิได้เข้าทําสัญญาเช่ือมต่อโครงข่าย
โทรคมนาคม (Interconnection Charge) กับบริษัท นอกจากนี  ้ทีโอที ได้ย่ืนคําฟ้องต่อศาลปกครองกลางเม่ือวันท่ี 9 
พฤษภาคม 2554 และคําร้องขอแก้ไขเพ่ิมเติมคําฟ้องเม่ือวนัท่ี 7 กนัยายน 2554 เรียกร้องให้ กสท และบริษัท ร่วมกนัชําระ
ค่าเสียหายจากค่าเช่ือมโยงโครงข่ายโทรคมนาคม (Access Charge) ถึงวันท่ี 9 พฤษภาคม 2554 (วันฟ้อง) พร้อม
ภาษีมลูค่าเพ่ิมและดอกเบีย้รวมเป็นจํานวนประมาณ 113,319 ล้านบาท ซึ่งต่อมาเม่ือวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2557 ทีโอที ได้
ย่ืนคําร้องขอแก้ไขเพ่ิมเติมคําฟ้องโดยแก้ไขเพ่ิมเติมจํานวนค่าเสียหายจนถึงวนัท่ี 10 กรกฎาคม 2557 พร้อมภาษีมลูค่าเพ่ิม
และดอกเบีย้เป็นจํานวนเงินประมาณ 245,638 ล้านบาท 

จากความเห็นของท่ีปรึกษากฎหมายของบริษัท ผู้บริหารของบริษัทมีความเช่ือมั่นว่าบริษัทไม่มีภาระท่ีจะต้องชําระค่า
เช่ือมโยงโครงข่าย (Access Charge) ตามข้อตกลงเดิมท่ี ทีโอที เรียกร้อง เน่ืองจากเช่ือว่าข้อตกลงเดิมดงักล่าวไม่เป็นไป
ตามหลกักฎหมายในปัจจบุนั (ประกาศของกทช.)  และบริษัทได้มีหนงัสือบอกเลิกข้อตกลงเดิมแล้ว  

ขณะนีข้้อพิพาททางการค้าดังกล่าวอยู่ในระหว่างการดําเนินการตามกฎหมาย และคดีฟ้องร้องอยู่ภายใต้กระบวนการ
พิจารณาคดีของศาล ซึ่งผลของข้อพิพาทดังกล่าวยังไม่สามารถระบุได้และขึน้อยู่กับผลการดําเนินการให้เป็นไปตาม
กฎหมายและกระบวนการยติุธรรมในอนาคต  

(ข) บริษัทและบริษัทย่อยแห่งหนึ่งมีข้อพิพาททางการค้าท่ีสําคญักบั กสท ท่ีเก่ียวข้องกบัผลประโยชน์ตอบแทนตามสญัญาให้
ดําเนินการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลลู่าร์ของบริษัท ขณะนีข้้อพิพาททางการค้าดงักล่าวอยู่ภายใต้กระบวนการ
พิจารณาของศาลและกระบวนการทางอนุญาโตตุลาการ ผลของข้อพิพาททางการค้าดงักล่าวยงัไม่สามารถระบุได้และ
ขึน้อยู่กบักระบวนการยติุธรรมในอนาคต  

(ค) บริษัท มีข้อพิพาทกบั กสท เก่ียวกบัเคร่ืองและอปุกรณ์โทรคมนาคม เน่ืองจากบริษัทได้ติดตัง้และเช่ือมตอ่เคร่ืองและอปุกรณ์
ย่านความถ่ี 2.1 GHz ของบริษัทย่อยบนเคร่ืองและอุปกรณ์ตามสัญญาสัมปทาน ขณะนีข้้อพิพาทดังกล่าวอยู่ภายใต้
กระบวนการทางอนญุาโตตลุาการ ซึ่งผลของข้อพิพาทดงักล่าวยงัไม่สามารถระบไุด้และขึน้อยู่กบักระบวนการยติุธรรมใน
อนาคต  

(ง) ความเส่ียงจากข้อกําหนดและการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธรุกิจโทรคมนาคมท่ีสําคญับางประการ 
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13.1.3 ตารางสรุปงบการเงนิรวม 

งบแสดงฐานะการเงนิ 

 2556 2557 2558 
 ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

สินทรัพย์       
สินทรัพย์หมุนเวียน       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5,472.41 5.2 5,823.20 5.5 10,120.53 9.1 
ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น 10,350.92 9.9 10,453.38 9.8 9,722.02 8.8 
สินค้าคงเหลือ 1,683.34 1.6 3,891.16 3.7 2,825.77 2.5 
ต้นทนุของรายได้รับลว่งหน้าคา่บริการโทรศพัท์รอตดัจ่าย 184.49 0.2 116.65 0.1 101.13 0.1 
สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 3,413.75 3.2 3,429.99 3.2 3,425.24 3.1 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 21,104.90 20.1 23,714.37 22.3 26,194.69 23.6 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน       
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํา้ประกนั 0.40 0.0 0.20 0.0 0.20 0.0 
เงินลงทนุในบริษัทร่วม 308.11 0.3 289.06 0.3 282.77 0.3 
เงินลงทนุทัว่ไป 16.82 0.0 20.32 0.0 22.27 0.0 
ลกูหนีกิ้จการท่ีเก่ียวข้องกนั 0.43 0.0 0.43 0.0 0.43 0.0 
ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์  15,120.46 14.4 22,736.50 21.4 28,494.70 25.7 
สิทธิการใช้อปุกรณ์รอตดับญัชี  50,349.09 47.9 42,263.98 39.7 38,056.75 34.3 
ต้นทนุการได้รับใบอนญุาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีฯ 12,514.34 11.9 11,616.07 10.9 10,719.02 9.7 
เคร่ืองมือและอปุกรณ์สมัปทานระหว่างติดตัง้ 1,978.73 1.9 1,353.30 1.3 2,163.06 1.9 
เงินมดัจําและเงินจ่ายลว่งหน้าเพ่ือการจดัซือ้และติดตัง้อปุกรณ์ดําเนินงาน 80.78 0.1 1,158.59 1.1 473.84 0.4 
สินทรัพย์ไม่มีตวัตนอ่ืน 2,222.45 2.1 1,622.97 1.5 1,500.46 1.4 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 913.76 0.9 906.31 0.9 1,088.79 1.0 
คา่ความนิยม  19.17 0.0 19.17 0.0 19.17 0.0 
สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอ่ืน 424.38 0.4 724.82 0.7 1,949.24 1.8 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 83,948.93 79.9 82,711.73 77.7 84,770.72 76.4 
สินทรัพย์รวม 105,053.83 100 106,426.10 100 110,965.41 100 
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 2556 2557 2558 
 ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

หนีสิ้น       
หนีสิ้นหมุนเวียน       

เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 0.00 0.0 1,500.00 1.4 0.00 0.0 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 28,189.93 26.8 31,300.68 29.4 29,867.88 26.9 
สว่นของเงินกู้ ยืมระยะยาวท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี 6,295.92 6.0 4,164.40 3.9 10,000.00 9.0 
สว่นของหุ้นกู้ ท่ีถงึกําหนดชําระภายในหน่ึงปี 2,000.00 1.9 0.00 0.0 5,000.00 4.5 
รายได้รับล่วงหน้าคา่บริการโทรศพัท์ 3,011.21 2.9 3,264.21 3.1 3,108.99 2.8 
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 1,093.50 1.0 211.10 0.2 884.84 0.8 
ต้นทนุการได้รับใบอนญุาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีฯค้างจ่าย 3,243.88 3.1 3,238.86 3.0 0.00 0.0 
หนีสิ้นหมนุเวียนอ่ืน 1,306.06 1.2 1,223.47 1.1 981.38 0.9 
รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 45,140.50 43.0 44,902.72 42.2 49,843.10 44.9 
หนีสิ้นไม่หมุนเวียน       
เงินกู้ ยืมระยะยาว - สทุธิจากสว่นท่ีถงึกําหนดชําระภายในหน่ึงปี 18,164.40 17.3 23,000.00 21.6 18,000.00 16.2 
หุ้นกู้ - สทุธิจากส่วนท่ีถงึกําหนดชําระภายในหนึ่งปี 5,000.00 4.8 5,000.00 4.7 15,000.00 13.5 
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน  300.85 0.3 380.08 0.4 452.42 0.4 
ต้นทนุการได้รับใบอนญุาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีฯค้างจ่าย 3,104.06 3.0 0.00 0.0 0.00 0.0 
หนีสิ้นไม่หมนุเวียนอ่ืน 623.98 0.6 544.88 0.5 446.32 0.4 
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 27,193.30 25.9 28,924.95 27.2 33,898.74 30.5 
รวมหนีสิ้น 72,333.80 68.9 73,827.67 69.4 83,741.83 75.5 
ส่วนของผู้ถือหุ้น       
ทนุออกจําหน่ายและชําระเต็มมลูค่าแล้ว 4,735.62 4.5 4,735.62 4.4 4,735.62 4.3 
สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั 23,543.45 22.4 8,116.35 7.6 8,116.35 7.3 
กําไรสะสม       

     จดัสรรแล้ว – สํารองตามกฎหมาย 560.06 0.5 474.42 0.4 474.42 0.4 

     ยงัไมไ่ด้จดัสรร (ขาดทนุสะสม) 2,221.80 2.1 1,630.64 1.5 (3,739.23) (3.4) 
องค์ประกอบอ่ืนของสว่นของผู้ ถือหุ้น 1,647.14 1.6 17,634.29 16.6 17,634.29 15.9 

สว่นของผู้ มีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอํานาจควบคมุของบริษัทย่อย 11.97 0.0 7.11 0.0 2.13 0.0 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 32,720.03 31.1 32,598.43 30.6 27,223.58 24.5 
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 105,053.83 100 106,426.10 100 110,965.41 100 
(ในปี 2557 มีการจดัประเภทรายการใหม่)       
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งบกาํไรขาดทุน 

 2556 2557 2558 
 ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

รายได้จากการขายและการให้บริการ       
รายได้จากการให้บริการโทรศพัท์ 80,659.45 85.2 75,011.68 82.9 71,858.44 81.9 
รายได้จากการขายเคร่ืองโทรศพัท์และชดุเลขหมาย 13,798.00 14.6 15,142.77 16.7 15,411.05 17.6 
รายได้จากการดําเนินงานอ่ืน 159.55 0.2 338.14 0.4 483.26 0.6 

รวมรายได้จากการขายและการให้บริการ 94,616.99 100 90,492.59 100 87,752.76 100 
ต้นทุนขายและการให้บริการ        
ต้นทนุการให้บริการโทรศพัท์ (51,120.81) -54.0  (45,334.47) -50.1  (45,149.66) -51.5 
ต้นทนุขายเคร่ืองโทรศพัท์และชดุเลขหมาย ( 13,473.04) -14.2  (16,052.32) -17.7  (17,371.92) -19.8 
รวมต้นทนุขายและการให้บริการ (64,593.85) -68.3  (61,386.79) -67.8  (62,521.57) -71.2 
กาํไรขัน้ต้น 30,023.14 31.7 29,105.80  32.2 25,231.18  28.8 
ดอกเบีย้รับ 221.86  0.2 161.61  0.2 136.07  0.2 
รายได้อ่ืน 112.74  0.1 208.28  0.2 161.03  0.2 

กาํไรก่อนค่าใช้จ่าย 30,357.74  32.1 29,475.68  32.6 25,528.28  29.1 
คา่ใช้จ่ายในการขายและการให้บริการ  (4,685.92) -5.0  (6,246.04) -6.9  (6,446.46) -7.3 
คา่ใช้จ่ายในการบริหาร  (9,428.10) -10.0  (8,617.53) -9.5  (9,961.59) -11.4 
ขาดทนุจากอตัราแลกเปลี่ยน  (265.30) -0.3  (6.56) 0.0  (294.87) -0.3 
รวมคา่ใช้จ่าย  (14,379.31) -15.2  (14,870.14) -16.4  (16,702.92) -19.0 
กาํไรก่อนส่วนแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุนในบริษัทร่วม
ค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 15,978.42 16.9 14,605.55 16.1 8,825.36 10.1 
สว่นแบ่งกําไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม 32.74 0.0 5.95 0.0 3.71 0.0 

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 16,011.16 16.9 14,611.50 16.1 8,829.07 10.1 
คา่ใช้จ่ายทางการเงิน  (2,154.11) -2.3  (1,336.87) -1.5  (1,384.31) -1.6 

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 13,857.05 14.6 13,274.63 14.7 7,444.76 8.5 
คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้  (3,290.23) -3.5  (2,550.74) -2.8  (1,556.61) -1.8 

กาํไรสุทธิสาํหรับปี 10,566.82  11.2 10,723.89  11.9 5,888.14  6.7 
       
การแบ่งปันกําไรสุทธิ       
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 10,569.38  11.2 10,728.75  11.9 5,893.11  6.7 
สว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยของบริษัทย่อย  (2.56) 0.0  (4.85) 0.0  (4.97) 0.0 
       
กาํไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน (บาท) 4.46  4.53  2.49  
(ในปี 2557 มีการจดัประเภทรายการใหม่)       
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งบกระแสเงนิสด 

 
2556 

(ล้านบาท) 

2557 

(ล้านบาท) 

2558 

(ล้านบาท) 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 
 

  
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 13,857.05  13,274.63  7,444.76  
รายการปรับกระทบยอดกําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรม
ดําเนินงาน: 

   

   สว่นแบ่งกําไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม  (32.74)  (5.95)  (3.71) 
   เงินปันผลรับจากเงินลงทนุทัว่ไป  (0.28)  (10.30)  (40.33) 
   คา่เผ่ือผลขาดทนุจากสินค้าล้าสมยั 102.66  2.19  112.17  
   คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูของลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น (โอนกลบั) 421.91   (200.37) 272.04  
   คา่เผ่ือการด้อยค่าของเงินลงทนุทัว่ไป 34.58  -  -  
   คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจําหน่าย  13,694.93  16,624.02  18,795.81  
   ตดัจําหน่ายสินทรัพย์ถาวร 0.70  3.26  128.37  
   ตดัจําหน่ายสินทรัพย์ไมมี่ตวัตนอ่ืน 325.50  0.63  0.88  
   กําไรจากการจําหน่ายอปุกรณ์  (36.08)  (198.79)  (9.35) 
   ประมาณการค่าใช้จ่ายในการรือ้ถอน 6.18  6.56  3.02  
   สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 43.36  42.89  51.09  
   คา่ใช้จ่ายดอกเบีย้ 2,119.50  1,314.90  1,359.07  
กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นดาํเนินงาน 30,537.27  30,853.67  28,113.84  
สินทรัพย์ดําเนินงานลดลง (เพ่ิมขึน้)    
      ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น  (2,387.20) 97.91  454.84  

   สินค้าคงเหลือ  (881.91)  (2,210.01) 953.21  

   สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน  (528.76)  (126.51) 1.35  

   สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอ่ืน 22.64   (37.74)  (201.18) 

หนีสิ้นดําเนินงานเพ่ิมขึน้ (ลดลง)    
   เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 1,873.10  4,213.16   (722.85) 

   หนีสิ้นหมนุเวียนอ่ืน 105.15  307.62   (397.31) 

   หนีสิ้นไมห่มนุเวียนอ่ืน 26.92   (94.38)  (101.60) 

เงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 28,767.20  33,003.71  28,100.30  

จ่ายดอกเบีย้  (1,769.25)  (1,122.01)  (1,211.60) 

จ่ายภาษีเงินได้  (3,086.22)  (3,546.34)  (2,205.01) 

รับคืนภาษีเงินได้ 150.15  -  92.16  
เงนิสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงาน 24,061.88  28,335.36  24,775.84  
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2556 

(ล้านบาท) 

2557 

(ล้านบาท) 

2558 

(ล้านบาท) 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน    
เงินลงทนุชัว่คราวลดลง 150.00  -  -  
เงินลงทนุระยะยาวอ่ืนเพ่ิมขึน้ -   (3.50)  (1.95) 
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม 18.75  25.00  10.00  
เงินปันผลรับจากเงินลงทนุทัว่ไป 0.28  10.30  40.33  
เงินสดจ่ายซือ้อาคารและอปุกรณ์  (5,875.96)  (11,516.43)  (12,303.83) 
เงินสดรับจากการขายอาคารและอปุกรณ์ 79.72  90.06  23.82  
เงินสดจ่ายซือ้เคร่ืองมือและอปุกรณ์ระหว่างติดตัง้ -  -   (809.76) 
เงินสดจ่ายซือ้สิทธิการใช้อปุกรณ์รอตดับญัชี  (4,974.71)  (2,986.83)  (6,789.21) 
เงินมดัจําและเงินจ่ายลว่งหน้าเพ่ือการจดัซือ้และติดตัง้อปุกรณ์สมัปทานลดลง (เพ่ิมขึน้) 54.60   (311.77) 140.87  
เงินมดัจําและเงินจ่ายลว่งหน้าคา่ซือ้และติดตัง้อปุกรณ์ดําเนินงานลดลง (เพ่ิมขึน้)  (80.78)  (766.04) 543.88  
เงินสดจ่ายต้นทนุการได้รับใบอนญุาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีฯ  (114.91)  (3,375.00)  (3,375.00) 
สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอ่ืนเพ่ิมขึน้  (906.22)  (554.02)  (1,051.51) 
เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน  (11,649.23)  (19,388.22)  (23,572.36) 
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ    
เงินสดรับจากเงินกู้ ยืมระยะสัน้ -  5,500.00  4,500.00  
ชําระคืนเงินกู้ ยืมระยะสัน้ -   (6,000.00)  (6,000.00) 
เงินสดรับจากเงินกู้ ยืมระยะยาว 5,000.00  14,500.00  21,000.00  
ชําระคืนเงินกู้ ยืมระยะยาว  (8,808.34)  (9,795.92)  (20,164.40) 
ออกหุ้นกู้   5,000.00  -  15,000.00  
ชําระหุ้นกู้   -   (2,000.00) -  
จ่ายเงินปันผล  (12,686.56)  (10,800.43)  (11,241.74) 
เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงนิ  (11,494.90)  (8,596.35) 3,093.86  
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ 917.75  350.79  4,297.33  
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดต้นปี 4,554.66  5,472.41  5,823.20  
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดสิน้ปี 5,472.41  5,823.20  10,120.53  
(ในปี 2557 มีการจดัประเภทรายการใหม่)    
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สรุปอัตราส่วนทางการเงนิตามข้อมูลทางการเงนิในงบการเงนิรวม 

 2556 2557 2558 
อัตราส่วนสภาพคล่อง 

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เทา่) 0.47 0.53 0.53 
อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว (เท่า) 0.35 0.36 0.40 
อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด (เทา่) 0.58 0.63 0.52 
อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า (เท่า) 10.10 8.70 8.70 
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ีย (วนั)  35.6 41.4 41.4 
อตัราสว่นหมนุเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 10.4 5.76 5.17 
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วนั) 34.6 62.5 69.6 
อตัราสว่นหมนุเวียนเจ้าหนี ้(เท่า) 2.49  2.06  2.04  
ระยะเวลาชําระหนี ้(วนั)  144  174  176  
Cash Cycle (วนั) -74.1 -70.5 -65.1 
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร    
อตัราสว่นกําไรขัน้ต้น (%) 31.7% 32.2% 28.8% 
อตัราสว่นกําไรสทุธิ (%) 11.2% 11.9% 6.7% 
อตัราสว่นผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (%) 31.3% 32.9% 19.7% 
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน    
อตัราสว่นผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 10.3% 10.1% 5.4% 
อตัราสว่นผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%) 16.6% 16.4% 9.0% 
อตัราการหมนุของสินทรัพย์ (เทา่) 91.8% 85.6% 80.7% 
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงนิ    
อตัราสว่นหนีสิ้นสทุธิตอ่ส่วนของผู้ ถือหุ้น (เทา่) 0.79 0.85 1.39 
อตัราสว่นความสามารถในการชําระดอกเบีย้ (เท่า) 7.8  11.5  6.7  
อตัราสว่นความสามารถชําระภาระผกูพนั (เท่า) 0.82 0.67 0.45 
อตัราสว่นการจ่ายเงินปันผล (%) 83% 153% 118% 
มลูค่าท่ีตราไว้ (บาทตอ่หุ้น) 2.00 2.00 2.00 
มลูค่าตามบญัชี (บาทตอ่หุ้น) 13.81 13.76 11.50 
กําไรขัน้ต้นตอ่หุ้น (บาท) 4.46 4.53 2.49 

คาํนิยามของอัตราส่วนทางการเงนิ 
อัตราส่วนสภาพคล่อง  
อตัราสว่นสภาพคลอ่ง = สินทรัพย์หมนุเวียน / หนีสิ้นหมนุเวียน  
อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว = (เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด + เงินลงทนุระยะสัน้ +ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนึอ่ื้น ) / หนีสิ้นหมนุเวียน   
อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด = เงินสดสทุธิจากกิจกรรมดําเนินงาน / ค่าเฉล่ียของหนีสิ้นหมนุเวียนต้นงวดและปลายงวด 
อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า  = รายได้รวมจากการขายและการให้บริการ / คา่เฉล่ียของลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้นต้นงวดและปลายงวด 
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ีย = 360 / อตัราส่วนหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า 
อตัราสว่นหมนุเวียนสินค้าคงเหลือ = ต้นทนุขายเคร่ืองโทรศพัท์และชดุเลขหมาย / คา่เฉล่ียของสินค้าคงเหลือต้นงวดและปลายงวด 
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย =  360 / อตัราสว่นหมนุเวียนสินค้าคงเหลือ 
อตัราสว่นหมนุเวียนเจ้าหนี ้=  ต้นทนุรวมการขายและการให้บริการ / คา่เฉลี่ยของเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้นต้นงวดและปลายงวด 
ระยะเวลาชําระหนี ้= 360 / อตัราสว่นหมนุเวียนเจ้าหนี ้
Cash Cycle = ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ีย + ระยะเวลาขายสินค้าเฉล่ีย – ระยะเวลาชําระหนี ้
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร 
อตัราสว่นกําไรขัน้ต้น = กําไรขัน้ต้น / รายได้รวมจากการให้บริการและการขาย 
อตัราสว่นกําไรสทุธิ = กําไรสว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้น / รายได้รวมจากการให้บริการและการขาย 
อตัราสว่นผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น = กําไรสว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้น / เฉล่ียส่วนของผู้ ถือหุ้นของบริษัทต้นงวดและปลายงวด 



บริษัท โทเทิ่ล แอค็เซส็ คอมมนิูเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 
 

สว่นท่ี 3 ข้อมลูทางการเงินท่ีสําคญั หน้า 134 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน 
อตัราสว่นผลตอบแทนจากสินทรัพย์ = กําไรสว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้น / คา่เฉลี่ยสินทรัพย์รวมต้นงวดและปลายงวด 
อตัราสว่นผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร = กําไรส่วนท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้น / คา่เฉล่ียสินทรัพย์ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ และสิทธิการใช้อปุกรณ์รอตดับญัชีต้น
งวดและปลายงวด 
อตัราการหมนุของสินทรัพย์ = รายได้รวมจากการขายและการให้บริการ / ค่าเฉล่ียสินทรัพย์รวมต้นงวดและปลายงวด 
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงนิ 
อตัราสว่นหนีสิ้นสทุธิตอ่ส่วนของผู้ ถือหุ้น = (หนีสิ้นท่ีมีภาระดอกเบีย้หกัด้วยเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด) / ส่วนของผู้ ถือหุ้นรวม  
อตัราสว่นความสามารถในการชําระดอกเบีย้ = กําไรก่อนคา่ใช้จ่ายทางการเงินและคา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ / ดอกเบีย้จ่าย 
อตัราสว่นความสามารถชําระภาระผกูพนั = เงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน / (ชําระหนีสิ้น + จ่ายดอกเบีย้ +เงินสดสทุธิใช้ในกิจกรรมลงทนุ+ จ่ายเงินปันผล) 
อตัราสว่นการจ่ายเงินปันผล = เงินปันผล / กําไรส่วนท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้น 
มลูค่าตามบญัชี = ส่วนของผู้ ถือหุ้นของบริษัท / จํานวนหุ้นท่ีชําระแล้ว 
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14 การวเิคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจดัการ 

14.1 สรุปสาระสาํคัญปี 2558 

ในปี 2558 ดีแทคมุง่ปรับปรุงผลการดําเนินงานให้กลบัมาเติบโตโดยตัง้เป้าเป็นผู้ ให้บริการอินเทอร์เน็ตเคลื่อนท่ีชัน้นําในประเทศไทย 
บริษัทจงึได้เพ่ิมเงินลงทนุเป็น 20,000 ล้านบาทจากระดบั 14,000 ล้านบาทเม่ือปี 2557 เพ่ือเปิดให้บริการ 4G บนคลื่น 1800 MHz 
(ด้วยปริมาณคลื่น 15 MHz) และบนคลื่น 2.1 GHz (ด้วยปริมาณคลื่น 5 MHz) รวมปริมาณคลื่นสําหรับให้บริการ 4G เท่ากับ       
20 MHz และบริษัทเปิดให้บริการแล้วในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมถึงในอีก 40 เมืองใหญ่ นอกจากนี ้บริษัทได้ขยาย
พืน้ท่ีการให้บริการ 3G ครอบคลุมถึงร้อยละ 94 ของจํานวนประชากรซึ่งเป็นพืน้ท่ีให้บริการท่ีกว้างท่ีสุดเท่าท่ีเคยมี ซึ่งคุณภาพ
โครงข่ายของบริษัทพฒันาดีขึน้อย่างต่อเน่ืองในช่วงปีท่ีผ่านมา บริษัทจึงได้เร่ิมแคมเปญเพ่ือเพ่ิมความเช่ือมัน่ของลกูค้าต่อโครงข่าย
ของดีแทคในช่วงปลายไตรมาส 3/2558 ท่ีผ่านมา เพ่ือให้ภาพลกัษณ์ของโครงข่ายสอดคล้องกบัคณุภาพท่ีดีขึน้   

อย่างไรก็ดี ผลการดําเนินงานของบริษัทได้รับผลกระทบจากการแข่งขนัในตลาดท่ีอยู่ในระดบัสงู ทําให้รายได้จากการให้บริการไม่
รวมค่าเช่ือมต่อโครงข่ายลดลงร้อยละ 3 จากปีก่อน โดยส่วนใหญ่เกิดจากผู้บริโภคเปล่ียนพฤติกรรมมาใช้บริการอินเทอร์เน็ตแทน
บริการเสียง แต่การเติบโตของรายได้จากบริการอินเทอร์เน็ตไม่สามารถทดแทนการลดลงของรายได้จากการใช้บริการเสียงได้ ทัง้นี ้
บริษัทได้ทํากิจกรรมตา่ง ๆ เพ่ือแข่งขนัในตลาด ทัง้การปรับปรุงคณุภาพของโครงข่าย การให้ส่วนลดคา่เคร่ืองในตลาดระบบเติมเงิน 
และการประยกุต์ใช้รูปแบบการดําเนินธรุกิจโดยแบง่เป็นพืน้ท่ี ทําให้ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานและการให้สว่นลดคา่เคร่ืองโทรศพัท์
เพ่ิมสงูขึน้  

ในปี 2558 บริษัทมีความคืบหน้าในการเปลี่ยนผ่านจากระบบสมัปทานไปสู่ระบบใบอนญุาต โดยบริษัทสามารถเพ่ิมฐานผู้ ใช้บริการ
ของดีทีเอ็นซึง่เป็นบริษัทลกูท่ีได้รับใบอนญุาตจาก กสทช. เป็นร้อยละ 90 ของฐานลกูค้าของบริษัททัง้หมด ในขณะท่ีสดัสว่นผู้ใช้งาน
สมาร์ทดีไวซ์เพ่ิมเป็นร้อยละ 61 ของฐานลกูค้า ส่งผลให้ค่าธรรมเนียมและส่วนแบ่งรายได้ลดลงร้อยละ 22 จากปีก่อน อย่างไรก็ดี 
บริษัทมี EBITDA ในปี 2558 ลดลงร้อยละ 9.6 จากปีก่อนมาอยู่ท่ี 27,941 ล้านบาทโดยมี EBITDA Margin อยู่ท่ีร้อยละ 31.8  
สอดคล้องกบัประมาณการที่คาดไว้ ในขณะท่ีกําไรสทุธิลดลงร้อยละ 45 จากปีก่อนมาอยู่ท่ี 5,893 ล้านบาท     

ในปี 2559 บริษัทคาดว่าการแข่งขันในตลาดยังคงอยู่ในระดับสูงต่อเน่ืองจากปีก่อน โดยเฉพาะในบริการ 4G หลังเสร็จสิน้การ
ประมลูคลื่นความถ่ีเม่ือช่วงปลายปี 2558 บริษัทได้เตรียมเงินลงทุนไว้ในระดบัเดียวกับปีท่ีแล้วเพ่ือขยายโครงข่ายบริการ 4G ทัง้
คลื่น 180 0MHz และ 2.1 GHz รวมทัง้เสริมโครงข่ายบนคลื่น 2.1 GHz ให้หนาแน่นมากขึน้เพ่ือนําเสนอประสบการใช้งานท่ีดีให้
ลกูค้า บริษัทจะทําการปรับปรุงอปุกรณ์ 2G บนคลื่น 1800 MHz ท่ีมีอยู่เดิมให้เป็นเทคโนโลยี 4G ในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานครและเมือง
ใหญ่เพ่ือรองรับความต้องการใช้งานอินเทอร์เน็ตความเร็วสงู และจะขยายโครงข่าย 4G-2.1 GHz ให้ครบทกุจงัหวดัทัว่ประเทศไทย 
และเพ่ิมจํานวนเสาโทรคมนาคมบนคลื่น 2.1 GHz ให้มีความหนาแน่นมากขึน้  

บริษัทมองว่าบริการข้อมลูหรืออินเทอร์เน็ตยงัคงเป็นปัจจยัหลกัในการเติบโตของอตุสาหกรรมโทรคมนาคมอนัเป็นผลจากการรับรู้
ของผู้บริโภคถึงบริการ 4G อินเทอร์เน็ตความเร็วสงู รวมทัง้ผู้บริโภคใช้อปุกรณ์สมาร์ทดีไวซ์มากขึน้ เน่ืองจากผู้ ให้บริการต่างแข่งขนั
กนันําเสนอโปรโมชัน่เก่ียวกับอุปกรณ์ดงักล่าวอย่างต่อเน่ือง อย่างไรก็ดี บริษัทคาดว่ารายได้จากการให้บริการไม่รวมค่าเช่ือมต่อ
โครงข่ายในปี 2559 จะอยู่ในระดับทรงตวัหรือเพ่ิมขึน้เล็กน้อยจากปี 2558 โดยพิจารณารวมทัง้รายได้จากบริการข้อมลูท่ียังคง
เติบโตกับสภาพการแข่งขันในตลาดท่ีอยู่ในระดับสูง ทัง้นี ้บริษัทให้ความสําคัญในการสร้างรายได้จากการให้บริการไม่รวมค่า
เช่ือมต่อโครงข่ายให้กลับมาเติบโตโดยมีเป้าหมายในการรักษาส่วนแบ่งการตลาดในเชิงรายได้ บริษัทจึงมีแผนดําเนินกิจกรรม
การตลาดและสร้างความเช่ือมัน่ในโครงข่ายให้มากขึน้ในปี 2559 ซึ่งทําให้บริษัทคาดว่า EBITDA margin ในปี 2559 จะอยู่ในช่วง
ประมาณร้อยละ 27-31   
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14.2 สรุปผลการดาํเนินงาน 

ในไตรมาส 4/2558 ดีแทคมีจํานวนผู้ ใช้บริการรวมอยู่ท่ี 25.3 ล้านเลขหมาย เพ่ิมขึน้ 400,000 เลขหมายจากไตรมาสก่อนโดยมา
จากผู้ ใช้บริการระบบเติมเงิน 192,000 เลขหมายและจากผู้ ใช้บริการระบบรายเดือน 208,000 เลขหมาย การเพ่ิมขึน้ของฐานลกูค้า
ระบบเติมเงินมาจากการทําแคมเปญการตลาดต่าง ๆ เช่น “แฮปปีร้าชรถมาเกย” และในไตรมาส 3/2558 ได้รับผลกระทบจากการ
สิน้สดุการบงัคบัลงทะเบียนซิมในระบบเติมเงิน ในขณะท่ีการเพ่ิมขึน้ของฐานลกูค้าระบบรายเดือนส่วนใหญ่มาจากการขายเคร่ือง
พร้อมแพ็คเกจและบริการ 4G ทัง้นี ้เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2557 แล้ว ผู้ ใช้บริการมีจํานวนลดลงอนัเป็นผลจากการบงัคบัลงทะเบียน
ซิมในระบบเติมเงิน     

ณ สิน้ปี 2558 บริษัทมีลกูค้าอยู่ร้อยละ 90 ของผู้ ใช้บริการรวมท่ีลงทะเบียนใช้ซิมในโครงข่าย 2.1 GHz ซึง่ดําเนินการภายใต้ระบบ
ใบอนญุาตโดยเพ่ิมขึน้จากระดบัร้อยละ 72 เม่ือปีก่อน และมีลกูค้าท่ีใช้สมาร์ทดีไวซ์ร้อยละ 61 ของจํานวนผู้ ใช้บริการรวม เพ่ิมขึน้
จากระดบัร้อยละ 48 เม่ือปีก่อนจากการทํากิจกรรมการตลาดส่งเสริมการขายโทรศพัท์ ทัง้นีห้ลงัจากดีแทคเปิดให้บริการ 4G บน
คลื่น 1800 MHz ในไตรมาส 4/2558 บริษัทมีฐานลกูค้า 4G เพ่ิมขึน้มาอยู่ท่ี 2.3 ล้านเลขหมายจากเดิมอยู่ท่ี 1.6 ล้านเลขหมายเม่ือ
ไตรมาส 3/2558 และมีลูกค้าท่ีถืออุปกรณ์ท่ีรองรับเทคโนโลยี 4G อยู่ร้อยละ 15 ของฐานลูกค้าทัง้หมด โดยมีจํานวนผู้ ใช้บริการ
อินเทอร์เน็ตเพ่ิมขึน้มาอยู่ท่ี 14.2 ล้านเลขหมายจากเดิมอยู่ท่ี 14.1 ล้านเลขหมายเม่ือปี 2557  

รายได้เฉลี่ยต่อเลขหมายไม่รวม IC ในไตรมาส 4/2558 อยู่ท่ี 220 บาทต่อเดือน เพ่ิมขึน้ร้อยละ 9.8 เม่ือเทียบกับไตรมาสเดียวกัน
ของปีก่อนจากฐานผู้ ใช้บริการท่ีลดลงหลงัการสิน้สดุระยะเวลาบงัคบัลงทะเบียนซิมระบบเติมเงิน และเพ่ิมขึน้ร้อยละ 7.7 เม่ือเทียบ
กบัไตรมาสก่อนจากปัจจยัเชิงฤดกูาลและผลกระทบจากการลงทะเบียนซิมระบบเติมเงิน โดยรายได้เฉลี่ยต่อเลขหมายไม่รวม IC 
ของทัง้ปี 2558 อยู่ ท่ี 204 บาทต่อเดือนเพ่ิมขึน้ร้อยละ 0.9 เทียบกับปีก่อนเน่ืองจากมีฐานผู้ ใช้บริการท่ีลดลงจากการบังคับ
ลงทะเบียนซิมระบบเติมเงิน จํานวนนาทีเฉลี่ยต่อเลขหมาย (ไม่รวม IC) ในไตรมาส 4/2558 อยู่ท่ี 169 นาทีต่อเดือน เพ่ิมขึน้ร้อยละ 
2.6 เม่ือเทียบกบัไตรมาสก่อนจากปัจจยัเชิงฤดกูาลและผลกระทบจากการลงทะเบียนซิมระบบเติมเงิน แต่ลดลงร้อยละ 8.9 จากปี
ก่อน จากการเปล่ียนพฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีใช้บริการอินเทอร์เน็ตแทนบริการเสียง สว่นจํานวนนาทีตอ่เลขหมาย (ไม่รวม IC) ของ
ทัง้ปี 2558 อยู่ท่ี 168 นาทีตอ่เดือน ลดลงร้อยละ 13 จากปีก่อน 
 

จาํนวนผู้ใช้บริการรวม )พนัเลขหมาย(  
ไตรมาส 

4/57 
ไตรมาส 

3/58 
ไตรมาส 

4/58 
%QoQ %YoY ปี 2557 ปี 2558 %YoY 

ระบบรายเดือน )ภายใตส้ญัญาสมัปทาน(  754 567 561 -1.0% -26% 754 561 -26% 

ระบบเติมเงิน )ภายใตส้ญัญาสมัปทาน(  7,021 2,430 2,089 -14% -70% 7,021 2,089 -70% 

ระบบรายเดือน (ภายใตใ้บอนญุาต 2.1 GHz) 3,096 3,549 3,763 6.0% 22% 3,096 3,763 22% 

ระบบเติมเงิน (ภายใตใ้บอนญุาต 2.1 GHz) 17,138 18,306 18,840 2.9% 9.9% 17,138 18,840 9.9% 

รวม 28,008 24,851 25,252 1.6% -9.8% 28,008 25,252 -9.8% 

จาํนวนผู้ใช้บริการใหม่สุทธิ )พันเลขหมาย(  
ไตรมาส 

4/57 
ไตรมาส 

3/58 
ไตรมาส 

4/58 
%QoQ %YoY ปี 2557 ปี 2558 %YoY 

ระบบรายเดือน 102 28 208 655% 103% 347 474 37% 

ระบบเติมเงิน 125 -2,119 192 109% 53% -281 -3,231 -1,048% 

รวม 228 -2,092 400 119% 76% 66 -2,756 -4,306% 
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ปริมาณการใช้งาน  
)นาทต่ีอเลขหมายต่อเดือน(  

ไตรมาส 
4/57 

ไตรมาส 
3/58 

ไตรมาส 
4/58 

%QoQ %YoY ปี 2557 ปี 2558 %YoY 

ระบบรายเดือน 355 335 318 -5.0% -10% 361 332 -8.0% 

ระบบเติมเงิน 210 186 192 3.7% -8.4% 219 190 -13% 

เฉล่ียสองระบบ 229 208 213 2.5% -7.1% 236 211 -11% 

ระบบรายเดือน ไมร่วม IC 257 242 231 -4.6% -10% 267 240 -10% 

ระบบเติมเงิน ไมร่วม IC 175 151 157 3.8% -10% 183 156 -15% 

เฉล่ียสองระบบ ไม่รวม IC 186 165 169 2.6% -8.9% 194 168 -13% 

รายได้เฉล่ียต่อเลขหมาย  
)บาทต่อเลขหมายต่อเดือน(  

ไตรมาส 
4/57 

ไตรมาส 
3/58 

ไตรมาส 
4/58 

%QoQ %YoY ปี 2557 ปี 2558 %YoY 

ระบบรายเดือน 599 538 542 0.7% -9.5% 621 556 -11% 

ระบบเติมเงิน 165 165 178 8.0% 8.2% 164 166 1.0% 

เฉล่ียสองระบบ 222 220 238 7.7% 7.1% 222 222 0.2% 

ระบบรายเดือน ไมร่วม IC 570 515 519 0.7% -9.1% 586 530 -9.5% 

ระบบเติมเงิน ไมร่วม IC 144 150 162 7.9% 12% 147 149 1.4% 

เฉล่ียสองระบบ ไม่รวม IC 200 204 220 7.7% 9.8% 202 204 0.9% 

14.3 สรุปผลประกอบการด้านการเงนิ 

14.3.1 รายได้ 

ในปี 2558 ดีแทคมีรายได้รวมอยู่ท่ี 87,753 ล้านบาทลดลงร้อยละ 3 เทียบกบัปีก่อนจากรายได้จากการให้บริการท่ีลดลงและการ
ปรับลดอตัราค่าเช่ือมต่อโครงข่าย รายได้จากการให้บริการไมร่วมค่าเช่ือมต่อโครงข่ายอยู่ท่ี 66,222 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 3 เทียบ
กบัปีก่อนเน่ืองจากมีรายได้จากบริการเสียงท่ีลดลงแม้จะมีรายได้จากบริการข้อมลูและโทรศพัท์ระหว่างประเทศท่ีเพ่ิมขึน้ก็ตาม ใน
ไตรมาส 4/2558 รายได้จากการให้บริการไม่รวมค่าเช่ือมต่อโครงข่ายอยู่ท่ี 16,627 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ร้อยละ 1.4 เทียบกบัไตรมาส
ก่อนจากปัจจยัเชิงฤดูกาลและการทํากิจกรรมการตลาดเพ่ิมมากขึน้ เช่น ชิงโชค “แฮปปี้ราชรถมาเกย” และการขายเคร่ืองพร้อม
แพค็เกจ แตล่ดลงร้อยละ 1.6 เทียบกบัปีก่อน ทัง้นี ้การลดลงของรายได้จากการให้บริการมีแนวโน้มทรงตวั   

รายได้จากการให้บริการเสียง อยู่ท่ี 29,252 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 17 เม่ือเทียบกับปีก่อนเน่ืองจากผู้บริโภคเปลี่ยนไปใช้บริการ
อินเทอร์เน็ตแทนการใช้งานบริการเสียง อย่างไรก็ดี รายได้จากการให้บริการเสียงในไตรมาส 4/2558 ทรงตวัจากไตรมาสที่ผ่านมา
จากปัจจยัเชิงฤดกูาลและแคมเปญกระตุ้นการใช้งาน   

รายได้จากบริการข้อมลู อยู่ท่ี 30,746 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ร้อยละ 11 เทียบกบัปีก่อนจากสดัส่วนผู้ใช้สมาร์ทโฟนท่ีเพ่ิมขึน้และโครงข่าย 
4G/3G ท่ีพฒันาดีขึน้ภายหลงัจากการเปิดบริการ 4G ในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานครและเมืองใหญ่ รวมทัง้ทําการปรับปรุงความต่อเน่ือง
พร้อมขยายพืน้ท่ีการให้บริการ 3G ให้ครอบคลมุร้อยละ 94 ของประชากร ทัง้นี ้สดัส่วนรายได้จากการให้บริการข้อมลูอยู่ท่ีร้อยละ 
46.4 ของรายได้จากการให้บริการไมร่วมคา่เช่ือมตอ่โครงข่าย เพ่ิมขึน้จากระดบัร้อยละ 40.7 เม่ือปี 2557  

รายได้จากบริการข้ามแดนอตัโนมติั (IR) ลดลงร้อยละ 8.8 จากปีก่อนมาอยู่ท่ี 1,336 ล้านบาท โดยได้รับผลกระทบจากการแข่งขนั
ในตลาดและบริการทดแทน ทัง้นี ้ในไตรมาส 4/2558 รายได้จากบริการข้ามแดนอัตโนมัติเพ่ิมขึน้ร้อยละ 27 จากไตรมาสก่อน
เน่ืองจากปัจจยัเชิงฤดกูาลแตย่งัคงลดลงเม่ือเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน   
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รายได้จากการให้บริการอ่ืน อยู่ท่ี 4,887 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ร้อยละ 30 จากปีก่อนโดยส่วนใหญ่มาจากการเติบโตของรายได้จาก
บริการโทรศพัท์ระหวา่งประเทศ  

รายได้จากค่าเช่ือมต่อโครงข่าย (IC) อยู่ท่ี 5,637 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 16 เม่ือเทียบกบัปีก่อนจากการปรับลดอตัราค่าเช่ือมต่อ
โครงข่ายลงมาอยู่ท่ี 0.34 บาทต่อนาทีจากอตัราเดิม 0.45 บาทต่อนาที โดยมีผลเม่ือกรกฎาคม 2558  ท่ีผ่านมา ดีแทคมีรายรับสทุธิ
คา่เช่ือมตอ่โครงข่าย อยู่ท่ี 251 ล้านบาท ลดลงจากระดบั 475 ล้านบาทเม่ือปี 2557     

รายได้จากการจําหน่ายเคร่ืองโทรศพัท์และชดุเลขหมาย อยู่ท่ี 15,411 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ร้อยละ 1.8 จากปีก่อน โดยมีผลขาดทนุจาก
การขายเคร่ืองโทรศพัท์และชดุเลขหมายอยู่ท่ี 1,961 ล้านบาทจากเดิมท่ีขาดทนุ 910 ล้านบาทเม่ือปี 2557 ซึง่ส่วนใหญ่เกิดจากการ
ให้ส่วนลดค่าเคร่ืองในตลาดลกูค้าระบบเติมเงินในช่วงเก้าเดือนแรกของปี 2558 เพ่ือแข่งขนัในตลาดได้ ทัง้นี ้ในไตรมาส 4/2558 
รายได้จากการจําหน่ายเคร่ืองโทรศพัท์และชดุเลขหมาย เพ่ิมขึน้จากไตรมาสก่อนจากการขายเคร่ืองไอโฟนรุ่นใหม่แต่ลดลงร้อยละ 
20 เม่ือเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน เน่ืองจากมีรายได้จากการขายไอโฟนท่ีต่ํากว่าและการถอนกิจกรรมให้ส่วนลดค่าเคร่ือง
ในตลาดลกูค้าระบบเติมเงิน โดยท่ีผลขาดทนุจากการขายเคร่ืองในไตรมาส 4/2558 ลดลงมาอยู่ท่ี 54 ล้านบาทหลงัจากลดกิจกรรม
ให้สว่นลดคา่เคร่ืองในตลาดลกูค้าเติมเงิน จากเดิมท่ีขาดทนุ 288 ล้านบาทเม่ือไตรมาส 4/2557 และขาดทนุท่ี 363 ล้านบาทเม่ือไตร
มาส 3/2558 

14.3.2 ต้นทุนการดาํเนินงาน 

ต้นทนุการดําเนินงานไมร่วมคา่เช่ือมตอ่โครงข่าย (IC) อยู่ท่ี 39,764 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ร้อยละ 1.7 เม่ือเทียบกบัปีก่อนจากการเพ่ิมขึน้
ของต้นทุนท่ีเก่ียวข้องกับการขยายโครงข่าย การให้บริการโทรศพัท์ระหว่างประเทศ รวมทัง้มีค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจําหน่ายท่ี
เพ่ิมขึน้ ในขณะท่ีคา่ธรรมเนียมและสว่นแบง่รายได้ลดลง     

ค่าธรรมเนียมและส่วนแบ่งรายได้ ลดลงร้อยละ 22 จากปีก่อนมาอยู่ท่ี 12,112 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18.3 ของรายได้จากการ
ให้บริการไม่รวมคา่เช่ือมต่อโครงข่าย ลดลงจากปี 2557 ซึง่อยู่ท่ีระดบัร้อยละ 22.8 เน่ืองจากมีจํานวนลกูค้าท่ีใช้ซิมบนโครงข่าย 2.1 
GHz และผู้ ใช้อปุกรณ์ท่ีรองรับเทคโนโลยี 4G/3G เพ่ิมขึน้ ทัง้นี ้ณ สิน้ไตรมาส 4/2558 สดัส่วนค่าธรรมเนียมและส่วนแบ่งรายได้ต่อ
รายได้จากการให้บริการไมร่วมคา่เช่ือมตอ่โครงข่ายอยู่ท่ีร้อยละ 17.4     

ค่าใช้จ่ายด้านโครงข่าย อยู่ท่ี 5,277 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ร้อยละ 11 เทียบกับปีก่อนเน่ืองจากการขยายโครงข่ายทัง้ 4G และ 3G โดย
บริษัทขยายโครงข่าย 4G บนคลื่นความถ่ี 1800 MHz และ 2.1 GHz ในกรุงเทพมหานคร และเมืองใหญ่รวมทัง้ขยายโครงข่าย 3G 
ครอบคลมุร้อยละ 94 ของจํานวนประชากร ทัง้นี ้ณ สิน้ไตรมาส 4/2558 ค่าใช้จ่ายด้านโครงข่ายเพ่ิมขึน้ร้อยละ 16 เม่ือเทียบกบัไตร
มาสก่อนเน่ืองจากมีการกลบัรายการคา่ใช้จ่ายด้านโครงข่ายจํานวน 328 ล้านบาทในไตรมาส 3/2558 โดยดีแทคมีจํานวนสถานีฐาน
ทัง้ 4G และ 3G รวมกนัอยู่ท่ีกวา่ 30,700 สถานี ณ สิน้ปี 2558 เพ่ิมขึน้จากระดบั 18,600 สถานีเม่ือสิน้ปี 2557    

คา่ใช้จ่ายอ่ืน อยู่ท่ี 4,770 ล้านบาทเพ่ิมขึน้ร้อยละ 30 เม่ือเทียบกบัปีก่อนเน่ืองจากการเติบโตของบริการโทรศพัท์ระหวา่งประเทศ    

คา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจําหน่ายของต้นทนุการให้บริการ (D&A) อยู่ท่ี 17,605 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ร้อยละ 17 จากปีก่อนสอดคล้องกบั
การลงทนุขยายโครงข่าย 2.1G Hz ซึง่อยู่ภายใต้ระบบใบอนญุาตและโครงข่าย 1800 MHz/ 850 MHz ซึง่อยู่ภายใต้ระบบสมัปทาน     

14.3.3 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร เพ่ิมขึน้ร้อยละ 10 เทียบกบัปีก่อนโดยอยู่ท่ี 16,408 ล้านบาท ซึง่มีสาเหตจุากคา่ใช้จ่ายท่ีเพ่ิมขึน้เพ่ือ
แข่งขนัในตลาด รวมทัง้มีการบนัทึกกลบัค่าใช้จ่ายการตัง้สํารองหนีส้ญูหลงัจากเปลี่ยนนโยบายการตัง้สํารองหนีส้ญูเม่ือไตรมาส 
3/2557   

คา่ใช้จ่ายในการขายและการตลาด อยู่ท่ี 6,446 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ร้อยละ 3.2 เทียบกบัปีก่อนเพ่ือให้ดีแทคสามารถแข่งขนัในตลาดได้ 
โดยบริษัทได้ประยกุต์ใช้รูปแบบการดําเนินธุรกิจโดยแบ่งเป็นพืน้ท่ี เพ่ิมร้านค้าในการขายและให้บริกา รและดําเนินกิจกรรมส่งเสริม
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การขายมากขึน้ อตัราคา่ใช้จ่ายในการขายและการตลาดตอ่รายได้รวมอยู่ท่ีร้อยละ 7.3 เพ่ิมขึน้จากระดบัร้อยละ 6.9 เม่ือปีก่อน ทัง้นี ้
คา่ใช้จ่ายในการขายและการตลาดในไตรมาส 4/2558 เพ่ิมขึน้ร้อยละ 22 เม่ือเทียบกบัไตรมาสก่อน จากกิจกรรมสร้างความเช่ือมัน่
ต่อโครงข่ายของบริษัท รายการชิงโชค “แฮปปี้ ราชรถมาเกย” และกิจกรรมท่ีส่งเสริมความสัมพันธ์และรักษาฐานลูกค้า เช่น 
โครงการ Blue Member หรือ แคมเปญ “ฉลองความสขุข้ามปีตลอด 9 วนั” ท่ีจดัในช่วงสิน้เดือนธนัวาคม 2558     

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร อยู่ท่ี 7,825 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ร้อยละ 20 เทียบกบัปีก่อน โดยส่วนใหญ่เกิดจากการประยกุต์ใช้รูปแบบการ
ดําเนินธรุกิจโดยแบ่งเป็นพืน้ท่ี คา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัไอที การเปิดร้านค้าสําหรับขายและให้บริการเพ่ิมมากขึน้ รวมทัง้มีการตัง้สํารองหนี ้
สงสยัจะสญู   

คา่ใช้จ่ายการตัง้สํารองหนีส้ญู อยู่ท่ี 968 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ร้อยละ 57 จากปีก่อน โดยสว่นใหญ่เกิดจากการบนัทกึกลบัคา่ใช้จ่ายการ
ตัง้สํารองหนีส้ญูหลงัจากเปล่ียนนโยบายการตัง้สํารองเมื่อไตรมาส 3/2557 ทัง้นี ้ในไตรมาส 4/2558 ค่าใช้จ่ายการตัง้สํารองหนีส้ญู
เพ่ิมขึน้ร้อยละ 27 จากไตรมาสก่อน เน่ืองจากการสิน้สดุการบงัคบัลงทะเบียนซิมในระบบเติมเงินเม่ือสิน้ไตรมาส 3/2558 ทําให้ต้อง
มีการตัง้สํารองหนีข้องบริการ “ใจดีให้ยืม” ซึง่เป็นบริการที่ให้ลกูค้าระบบเติมเงินสามารถยืมคา่โทรในกรณีฉกุเฉินได้โดยมีคา่บริการ 

14.3.4 EBITDA และกาํไรสุทธิ 

EBITDA อยู่ท่ี 27,941 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 9.6 จากปีก่อน เน่ืองจากมีรายได้จากการให้บริการที่ลดลง ขาดทนุจากการให้สว่นลด
ค่าเคร่ืองเพ่ิมมากขึน้ รวมทัง้มีค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานท่ีสงูขึน้แม้จะมีค่าธรรมเนียมและส่วนแบ่งรายได้ท่ีลดลงก็ตาม ในขณะท่ี 
EBITDA margin อยู่ท่ีร้อยละ 31.8 สอดคล้องกับประมาณการของปี 2558 ท่ีบริษัทคาดไว้ท่ีร้อยละ 31-33 ทัง้นี ้เม่ือเปรียบเทียบ 
EBITDA margin ซึ่งเดิมอยู่ท่ีระดบัร้อยละ 34.1 เม่ือปี 2557 แล้ว EBITDA margin มีระดบัลดลงซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากขาดทนุจาก
การให้ส่วนลดคา่เคร่ืองและคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารท่ีสงูขึน้ ทัง้นีห้ากไมพิ่จารณาผลของการจําหน่ายเคร่ืองโทรศพัท์และชดุ
เลขหมายแล้ว EBITDA Margin จะอยู่ท่ีร้อยละ 41.3 ในขณะท่ีปี 2557 จะอยู่ท่ีร้อยละ 42.2  

กําไรสทุธิ อยู่ท่ี 5,893 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 45 จากปีก่อนเน่ืองจากมี EBITDA ลดลงและค่าเสื่อมราคาและคา่ตดัจําหน่ายเพ่ิมขึน้ 
รวมทัง้มีการขาดทนุอตัราแลกเปลี่ยนเพ่ิมขึน้เม่ือเทียบกบัปีก่อน   

14.3.5 งบดุลและข้อมูลสาํคัญทางการเงนิ 

ณ สิน้ปี 2558 ดีแทคมีสินทรัพย์รวม อยู่ท่ี 110,965 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากระดบั 106,426 ล้านบาทเม่ือสิน้ปีท่ีแล้ว เน่ืองจากมีเงินสด
และสินทรัพย์โครงข่ายเพ่ิมมากขึน้ ในขณะที่มีสินค้าคงคลงัลดลงเน่ืองจากบริษัทลดแคมเปญการให้สว่นลดคา่เคร่ืองในตลาดระบบ
เติมเงินในช่วงคร่ึงหลงัของปี 2558 ทัง้นี ้เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้มาอยู่ท่ี 10,121 ล้านบาทจากระดบั 5,823 ล้าน
บาทเม่ือสิน้ปีท่ีแล้ว โดยเกิดจากการมีหนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้เพ่ิมขึน้มาอยู่ท่ี 48,000 ล้านบาทจากระดบั 33,664 ล้านบาทเม่ือปีท่ี
แล้วเพ่ือเตรียมสําหรับการลงทนุในอนาคต ทัง้นี ้ดีแทคมีอตัราส่วนหนีส้ินสทุธิต่อ EBITDA อยู่ท่ี 1.4 เท่า เพ่ิมขึน้จากระดบั 0.9 เท่า
เม่ือสิน้ปีท่ีแล้วเน่ืองจากมี EBITDA ลดลงและมีหนีส้ินสทุธิเพ่ิมขึน้  

กระแสเงินสดสทุธิจากการดําเนินงาน (คํานวณจาก EBITDA หกัด้วยเงินลงทนุ) ในปี 2558 อยู่ท่ี 7,720 ล้านบาท ลดลงจากระดบั 
16,891 ล้านบาทเม่ือปีก่อน โดยเกิดจาก EBITDA ท่ีลดลงและบริษัทเพ่ิมเงินลงทนุมากขึน้ในปีนีเ้พ่ือเปิดให้บริการ 4G และขยาย
พืน้ท่ีให้บริการ 3G ทัง้นี ้ดีแทคใช้เงินลงทนุในปี 2558 เท่ากบั 20,221 ล้านบาทเพ่ิมขึน้ร้อยละ 44 จากปีก่อนซึง่เป็นไปตามแผนการ
ลงทนุท่ีวางไว้ 

เน่ืองจากดีแทคได้จ่ายเงินปันผลในจํานวนท่ีมากกวา่กําไรสทุธิของงบการเงินรวมอย่างตอ่เน่ือง ตัง้แตไ่ด้ทําการตัง้สํารองการด้อยค่า
ของสินทรัพย์ภายใต้สญัญาสมัปทานท่ีอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการในปี 2556 จึงส่งผลให้เกิดการขาดทนุสะสมในงบการเงินรวม 
ซึง่ไมมี่ผลกระทบตอ่การดําเนินงาน หรือสถานะทางการเงินของบริษัทฯ  
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งบแสดงสถานะทางการเงนิ (ล้านบาท)  ปี 2557 ปี 2558 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  5,823 10,121 
สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน  17,891 16,074 
สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน  82,712 84,771 
สินทรัพย์รวม  106,426 110,965 

หนีส้ินหมนุเวียน  44,903 49,843 
หนีส้ินไม่หมนุเวียน  28,925 33,899 
หนีส้ินรวม  73,828 83,742 

ส่วนของผู้ถือหุ้น  32,598 27,224 

รวมหนีส้นิและส่วนของผู้ถือหุ้น  106,426 110,965 

 

งบกระแสเงนิสด (ล้านบาท( ปี 2557 ปี 2558 

เงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 33,004 28,100 

จ่ายดอกเบีย้และภาษีเงินได้สทุธิ (4,668) (3,324) 

เงนิสดสุทธิจากกจิกรรมดาํเนินงาน 28,335 24,776 

เงนิสดสุทธิที่ใช้ในกจิกรรมลงทุน (19,388) (23,572) 

เงินสดสทุธิ รับ ) /ชําระคืน ( - เงินกู้ ยืมและหุ้นกู้  2,204 14,336 

จ่ายเงินปันผล (10,800) (11,242) 

เงนิสดสุทธิจากกจิกรรมจัดหาเงนิ (8,596) 3,094 

เงนิสดและเทยีบเท่าสุทธิเพิ่มขึน้/ )ลดลง (  351 4,297 

เงนิสดและเทยีบเท่าต้นงวด 5,472 5,823 

เงนิสดและเทยีบเท่าสิน้งวด 5,823 10,121 
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งบกาํไรขาดทุน )ล้านบาท(  ไตรมาส 
4/57 

ไตรมาส 
3/58 

ไตรมาส 
4/58 %QoQ %YoY ปี 2557 ปี 2558 %YoY 

บริการเสียง* 8,220 7,086 7,084 -0.0% -14% 35,259 29,252 -17% 

บริการข้อมลู* 7,322 7,784 7,899 1.5% 7.9% 27,810 30,746 11% 

บริการข้ามแดนอตัโนมติั 385 273 347 27% -9.9% 1,466 1,336 -8.8% 

รายได้จากการดําเนินงานอืนๆ* 969 1,254 1,296 3.4% 34% 3,759 4,887 30% 

รายได้จากการให้บริการ ไม่รวม IC 16,897 16,396 16,627 1.4% -1.6% 68,294 66,222 -3.0% 

คา่เชือมต่อโครงข่าย )IC( 1,681 1,201 1,206 0.4% -28% 6,718 5,637 -16% 

รวมรายได้จากการให้บริการ 18,579 17,598 17,834 1.3% -4.0% 75,012 71,858 -4.2% 

รายได้จากการจําหน่ายเคร่ืองโทรศพัท์และชดุเลขหมาย 6,606 1,901 5,280 178% -20% 15,143 15,411 1.8% 

รายได้อืนๆ* 100 196 134 -31% 35% 338 483 43% 

รวมรายได้ 25,284 19,695 23,249 18% -8.0% 90,493 87,753 -3.0% 

ต้นทนุการให้บริการ (11,602) (11,086) (11,657) 5.2% 0.5% (45,334) (45,150) -0.4% 

ค่าธรรมเนียมและส่วนแบ่งรายได ้ (3,574) (3,061) (2,897) -5.3% -19% (15,540) (12,112) -22% 

ค่าใชจ่้ายดา้นโครงข่าย (1,291) (1,201) (1,391) 16% 7.7% (4,773) (5,277) 11% 

ค่าเชือ่มต่อโครงข่าย (IC) (1,581) (1,156) (1,170) 1.2% -26% (6,243) (5,386) -14% 

ค่าใชจ่้ายอืน่ๆ (942) (1,146) (1,338) 17% 42% (3,670) (4,770) 30% 

ค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจําหน่าย )D&A)  (4,214) (4,523) (4,861) 7.5% 15% (15,108) (17,605) 17% 

ต้นทนุการขายเคร่ืองโทรศพัท์และชดุเลขหมาย (6,893) (2,265) (5,335) 136% -23% (16,052) (17,372) 8.2% 

รวมต้นทุน (18,496) (13,350) (16,991) 27% -8.1% (61,387) (62,522) 1.8% 

กาํไรขัน้ต้น 6,788 6,345 6,257 -1.4% -7.8% 29,106 25,231 -13% 

คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร (4,380) (4,178) (4,744) 14% 8.3% (14,864) (16,408) 10% 

การขายและการตลาด (1,937) (1,548) (1,891) 22% -2.4% (6,246) (6,446) 3.2% 

การบริหาร (1,832) (2,111) (2,274) 7.7% 24% (6,499) (7,825) 20% 

การตัง้สํารองหนีสู้ญ  (288) (238) (303) 27% 5.2% (618) (968) 57% 

ค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจําหน่าย (D&A) (323) (281) (276) -2.0% -15% (1,500) (1,169) -22% 

กําไร )ขาดทนุ (จากอตัราแลกเปลี่ยน  (3) (356) 58 116% 2,420% (7) (295) -4,392% 

ดอกเบีย้รับ 45 52 55 5.7% 22% 162 136 -16% 

รายได้อ่ืน  *และส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม  79 120 26 -78% -67% 214 165 -23% 

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษี
เงนิได้ 2,529 1,982 1,653 -17% -35% 14,612 8,829 -40% 

คา่ใช้จ่ายทางการเงิน (304) (379) (372) -2.0% 22% (1,337) (1,384) 3.5% 

ภาษีเงินได้ (336) (377) (283) -25% -16% (2,551) (1,557) -39% 

สว่นได้เสียท่ีไม่มีอํานาจควบคมุ 2 1 (0) -105% -105% 5 5 2.5% 

กาํไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 1,891 1,228 998 -19% -47% 10,729 5,893 -45% 

 
 
(*) มีการเปลีย่นแปลงการจดัประเภทรายการในปี 2557 
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EBITDA (ล้านบาท)** 
ไตรมาส 

4/57 
ไตรมาส 

3/58 
ไตรมาส 

4/58 
%QoQ %YoY ปี 2557 ปี 2558 %YoY 

กาํไรสาํหรับงวด 1,890 1,226 998 -19% -47% 10,724 5,888 -45% 

     ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 304 379 372 -2.0% 22% 1,337 1,384 3.5% 

     ภาษีเงินได้ 336 377 283 -25% -16% 2,551 1,557 -39%  

     ค่าเส่ือมราคาและคา่ตดัจําหน่าย 4,537 4,804 5,137 6.9% 13% 16,609 18,774 13% 

     รายการอ่ืน (109) 290 (50) -117% 54% (320) 339 206% 

EBITDA 6,957 7,077 6,740 -4.8% -3.1% 30,900 27,941 -9.6% 

EBITDA margin 27.5% 35.9% 29.0%     34.1% 31.8%   

EBITDA margin-ไมร่วมการขายเคร่ืองโทรศพัท์
และชดุเลขหมาย 

38.8% 41.8% 37.8%     42.2% 41.3%   

(**) มีการเปลีย่นแปลงการคํานวณ EBITDA, รายละเอียดสามารถดูในหมายเหตงุบการเงิน 

กาํหนดการคืนหนี ้(ล้านบาท  (ณ สิน้ปี 2558 เงนิกู้ยืม หุ้นกู้ 

ปี 2559 10,000 5,000 

ปี 2560 - - 

ปี 2561 - 2,000 

ปี 2562 9,000 - 

ปี 2563 9,000 4,000 

ปี 2564– ปี 2570 - 9,000 

รวมหนีท้ี่มีภาระดอกเบีย้ ณ สิน้ปี 2558 28,000 20,000 

 
อัตราส่วนทางการเงนิที่สาํคัญ ปี 2557 ปี 2558 

อตัราผลตอบแทนตอ่สว่นผู้ ถือหุ้น (%) 33% 20% 

อตัราผลตอบแทนตอ่สินทรัพย์รวม (%) 10% 5% 

อตัราสว่น Interest coverage )เทา่(  12x 7x 

เงินกู้สทุธิต่อ EBITDA  )เท่า(  0.9 1.4 

อตัราสว่นเงินลงทนุต่อรายได้รวม )เทา่(  15% 23% 

14.3.6 แนวโน้มปี 2559 

ในปี 2559 การแข่งขนัในอุตสาหกรรมมีแนวโน้มอยู่ในระดบัสูงต่อเน่ืองจากปีท่ีผ่านมาเน่ืองจากผู้ ให้บริการต่างพยายามช่วงชิง
ตําแหน่งผู้ นําการให้บริการ 4G หลงัการประมลูคลื่นความถ่ีเสร็จสิน้เม่ือไตรมาส 4/2558 ท่ีผ่านมา โดยปัจจบุนั ดีแทคเปิดให้บริการ 
4G ด้วยปริมาณคลื่นรวม 20 MHz โดยมาจากคลื่นความถ่ี 1800 MHz จํานวน 15 MHz และคลื่นความถ่ี 2.1 GHz จํานวน 5 MHz 
ทัง้นี ้ดีแทคได้เตรียมเงินลงทนุสําหรับปี 2559 ไว้ในระดบัเดียวกับปีท่ีแล้ว เพ่ือใช้พฒันาโครงข่าย 4G ให้มีคณุภาพดีย่ิงขึน้ ขยาย
โครงข่าย 3G ให้ครอบคลมุร้อยละ 95 ของจํานวนประชากรและทําโครงข่าย 2.1 GHz ให้มีความต่อเน่ืองมากขึน้ บริษัทจะขยาย
โครงข่าย 4G ในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานครและเมืองใหญ่ซึ่งเป็นพืน้ท่ีท่ีมีปริมาณการใช้งานอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์โทรศพัท์ท่ีรองรับ
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เทคโนโลยี 4G อยู่ในระดบัสูงด้วยการพฒันาสถานีฐาน 2G บนคลื่น 1800 MHz ท่ีมีอยู่ให้เป็นเทคโนโลยี 4G ในขณะท่ีจะขยาย
พืน้ท่ีให้บริการ 4G บนคลื่น 2.1 GHz ให้ครบทกุจงัหวดัทัว่ประเทศไทย ซึ่งวิธีการพฒันาสถานีฐานบนคลื่น 1800 MHz ท่ีมีอยู่เดิม
ดงักล่าวนัน้ จะช่วยให้บริษัทประหยดัทัง้เงินลงทนุและเวลาดําเนินการ โดยบริษัทคาดว่าจะสามารถเปิดสญัญาณ 4G-1800 MHz 
ได้อีก 2,200 สถานีในช่วงต้นปี 2559  

บริษัทตัง้เป้าท่ีจะสร้างรายได้จากการให้บริการให้กลบัมาเติบโตและรักษาส่วนแบ่งรายได้ต่อไป บริษัทจึงมีแผนดําเนินกิจกรรม
การตลาดรวมทัง้สร้างความเช่ือมั่นในโครงข่ายของบริษัทเพ่ิมมากขึน้ในปี  2559  โดยบริษัทมีเป้าหมายที่จะสร้างฐานลูกค้า
ผู้ ใช้บริการ 4G เพ่ิมขึน้เป็น 4.5 ล้านเลขหมายในสิน้ปี 2559 ด้วยการสร้างโครงข่าย 4G ท่ีมีคณุภาพสามารถแข่งขนัได้และนําเสนอ
อปุกรณ์โทรศพัท์ 4G พร้อมแพ็คเกจท่ีน่าสนใจ ทัง้นี ้บริษัทคาดว่ารายได้จากการให้บริการไมร่วมคา่เช่ือมตอ่โครงข่ายจะอยู่ในระดบั
ใกล้เคียงหรือเพ่ิมขึน้เลก็น้อยจากปี 2558 และบริษัทคาดว่า EBITDA margin จะอยู่ในช่วงประมาณร้อยละ 27-31 ลดลงจากระดบั
ร้อยละ 31.8 เม่ือปี 2558 เน่ืองจากคา่ใช้จ่ายในการดําเนินงานมีแนวโน้มสงูขึน้จากการขยายโครงข่ายและการทํากิจกรรมการตลาด
เพ่ิมมากขึน้  

แนวโน้มสาํหรับปี 2559  

- รายได้จากการให้บริการไมร่วมคา่เช่ือมตอ่โครงข่ายอยู่ในระดบัทรงตวัหรือเพ่ิมขึน้เลก็น้อยจากปี 2558  
- EBITDA margin อยู่ในช่วงประมาณร้อยละ 27-31 
- เงินลงทนุ อยู่ในระดบัเดียวกบัปีท่ีแล้ว 
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การรับรองความถกูต้องของข้อมูล 

 

บริษัทได้สอบทานข้อมลูในแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปีฉบบันีแ้ล้ว ด้วยความระมดัระวงั บริษัทขอรับรองว่า ข้อมลูดงักล่าว
ถกูต้องครบถ้วน ไมเ่ป็นเทจ็ ไมทํ่าให้ผู้ อ่ืนสําคญัผิด หรือไมข่าดข้อมลูท่ีควรต้องแจ้งในสาระสําคญั นอกจากนี ้บริษัทขอรับรองวา่ 

(1) งบการเงินและข้อมลูทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนใน
สาระสําคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว  

(2) บริษัทได้จดัให้มีระบบการเปิดเผยข้อมลูท่ีดี เพ่ือให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมลูในส่วนท่ีเป็นสาระสําคญัทัง้ของบริษัท
และบริษัทย่อยอย่างถกูต้องครบถ้วนแล้ว รวมทัง้ควบคมุดแูลให้มีการปฏิบติัตามระบบดงักลา่ว 

(3) บริษัทได้จดัให้มีระบบการควบคมุภายในท่ีดี และควบคมุดแูลให้มีการปฏิบติัตามระบบดงักลา่ว และบริษัทได้แจ้งข้อมลูการ
ประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัท่ี 3 กุมภาพนัธ์ 2559 ต่อผู้สอบบญัชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่ง
ครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคญัของระบบการควบคุมภายใน รวมทัง้การกระทําท่ีมิชอบท่ีอาจมี
ผลกระทบตอ่การจดัทํารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย 

ในการนี ้เพ่ือเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชดุเดียวกนักบัท่ีบริษัทได้รับรองความถกูต้องแล้ว บริษัทได้มอบหมายให้
นายรวีพนัธ์ พิทกัษ์ชาติวงศ์ เป็นผู้ลงลายมือช่ือกํากบัเอกสารนีไ้ว้ทกุหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของนายรวีพนัธ์ พิทกัษ์
ชาติวงศ์ กํากบัไว้ บริษัทจะถือวา่ไมใ่ช่ข้อมลูท่ีบริษัทได้รับรองความถกูต้องของข้อมลูแล้วดงักลา่วข้างต้น 

 

 ช่ือ ตาํแหน่ง ลายมือช่ือ 

    

 นายทอเร่ จอห์นเซน่ กรรมการ    

    

 นายลาร์ส โอเคะ วลัเดอมาร์ นอร์ลิง่ กรรมการและ 
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

   

    

ผู้ รับมอบอํานาจ นายรวีพนัธ์ พิทกัษ์ชาติวงศ์ ผู้ อํานวยการอาวโุส               
สายงานกฎหมาย 

   

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 1 
 

รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํนาจควบคุม และเลขานุการของบริษัท 
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เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 1 

1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษัท 

ชื่อ-นามสกุล/ ตาํแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา/ ประวัตกิารอบรม 

สัดส่วนการ 
ถือหุ้นใน
บริษัท 
(%) 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกจิ 

นายบญุชยั เบญจรงคกลุ 
ประธานกรรมการ 
(กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม) 

61 - ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ ดษุฎีบณัฑิตกิตตมิศกัดิ์

มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
- ปริญญาตรี B.Sc. in Management, Northern Illinois 

University, USA  
- หลกัสตูร Role of Chairman Program (11/2548) โดย
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

10 หุ้น  
(0.00%) 

ไมม่ี 2555 – ปัจจบุนั 
2544 – ปัจจบุนั 
2541 – ปัจจบุนั 
2533 – ปัจจบุนั 
2533 – ปัจจบุนั 
2532 – ปัจจบุนั 

กรรมการ 
ประธาน 
ประธาน 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 

บริษัท บีซีเอช โฮลดิง้ จํากดั 
สหกรณ์ร่วมด้วยช่วยกนั จํากดั 
มลูนิธิร่วมด้วยช่วยกนัสํานกึรักบ้านเกิด 
บริษัท โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนูิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 
บริษัท เบญจจินดา โฮลดิง้ จํากดั  
บริษัท ไพรเวท พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั 

นายมอร์เทน คาร์ลเซน ซอร์บี ้
รองประธานกรรมการ 
(กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม) 

56 - Master of Science in Business Adm., University of 
Karlstad, Sweden 

- Program for Executive Development, IMD, 
Lausanne  

- State licenced Public Accountant (CPA) Norway, 
Norwegian School of Economics and Business 
Administration (NHH) 

ไมม่ี ไมม่ี 2558-ปัจจบุนั 
2558-ปัจจบุนั 
 
2558-ปัจจบุนั 
2558-ปัจจบุนั 
2558-ปัจจบุนั 
2556-ปัจจบุนั 
2557 
2554-2556 

รองประธานกรรมการ 
Executive Vice President and 
Acting Chief Financial Officer 
Board Member 
Chairman 
Board Member, 
Chairman 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
Executive Vice President and Head 
of Strategy and Regulatory Affairs 

บริษัท โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนูิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 
Telenor Group 
 
Telenor Norway 
Telenor Broadcast  
Posten Norge 
DiGi.com Berhad 
Uninor, India 
Telenor Group 



บริษัท โทเทิ่ล แอค็เซส็ คอมมนูิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 
 

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 2 

ชื่อ-นามสกุล/ ตาํแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา/ ประวัตกิารอบรม 

สัดส่วนการ 
ถือหุ้นใน
บริษัท 
(%) 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกจิ 

นายจลุจติต์ บณุยเกต ุ 
กรรมการอิสระ  
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
กรรมการกําหนดค่าตอบแทน 
กรรมการสรรหาและ 
กรรมการกํากบัดแูลกิจการ 

72 - ปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบณัฑิต Kent State 
University, USA 

- ปริญญาตรี นิตศิาสตร์บณัฑิต จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) 
(38/2548) โดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัท
ไทย (IOD) 

ไมม่ี ไมม่ี 2556-ปัจจบุนั 
2549-ปัจจบุนั 
 
 
2543-ปัจจบุนั 
2555-ปัจจบุนั 
2547-ปัจจบุนั 

กรรมการกํากบัดแูลกิจการ  
ประธานกรรมการตรวจสอบ  
กรรมการกําหนดค่าตอบแทน และ
กรรมการสรรหา 
กรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการ  
กรรมการ 

บริษัท โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนูิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 
บริษัท โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนูิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 
 
 
บริษัท โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนูิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 
บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากดั 
บริษัท คิง เพาเวอร์ ดิวตีฟ้รี จํากดั  
บริษัท คิง เพาเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั 
บริษัท คิง เพาเวอร์ มาเก็ตติง้ แอนด์ เมเนจเมนท์ จํากดั 
บริษัท คิง เพาเวอร์ โฮเทล เมเนจเมนท์ จํากดั 
บริษัท คิง เพาเวอร์ เอน็เตอร์เทนเมนท์ จํากดั 
บริษัท คิง เพาเวอร์ สวุรรณภมู ิจํากดั 

นายสตีเฟ่น วดูรุฟ ฟอร์ดแฮม 
กรรมการอิสระ  
ประธานคณะกรรมการกําหนด
ค่าตอบแทน  
ประธานคณะกรรมการสรรหา และ
กรรมการตรวจสอบ 

64 - ปริญญาโท MA Jurisprudence, Oxford University, 
UK 

- หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) 
(203/2558) โดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัท
ไทย (IOD) 

10,000 หุ้น 
และ 6,000 
เอ็นวีดีอาร์ 
(0.00%) 

ไมม่ี 2555-ปัจจบุนั 
2550-ปัจจบุนั 
 
 
2556-ปัจจบุนั 
2538-ปัจจบุนั 

ประธานกรรมการสรรหา 
กรรมการอิสระ  
ประธานกรรมการกําหนดค่าตอบแทน 
และกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการ  
กรรมการ  

บริษัท โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนูิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 
บริษัท โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนูิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 
 
 
Masterbulk Ship Management Pte Ltd 
Masterbulk Private Limited 



บริษัท โทเทิ่ล แอค็เซส็ คอมมนูิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 
 

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 3 

ชื่อ-นามสกุล/ ตาํแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา/ ประวัตกิารอบรม 

สัดส่วนการ 
ถือหุ้นใน
บริษัท 
(%) 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกจิ 

นางกมลวรรณ วิปลุากร 
กรรมการอิสระ  
กรรมการตรวจสอบ  
กรรมการกําหนดค่าตอบแทน 
กรรมการสรรหา และ 
กรรมการกํากบัดแูลกิจการ 

53 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (การเงิน)Western 
Illinois University, USA 

- ปริญญาตรี รัฐศาสตรบณัฑิต ภาควิชาความสมัพนัธ์
ระหว่างประเทศ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

- Certificate Harvard Executive Program, Harvard 
Business School, Harvard University, USA 

- หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) 
(122/2552) โดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัท
ไทย (IOD) 

- หลกัสตูร Diploma Examination (Exam) (26/2552) 
โดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ไมม่ี ไมม่ี 2557-ปัจจบุนั 
 
 
 
2554-ปัจจบุนั 

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการกําหนดค่าตอบแทน 
กรรมการสรรหา 
กรรมการกํากบัและดแูลกิจการ 
กรรมการผู้จดัการใหญ่  

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

นางชนญัญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์ 
กรรมการอิสระ และ 
ประธานกรรมการกํากบัดแูล
กิจการ 
(กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม) 

52 - ปริญญาโท สาขา Management Information System 
มหาวิทยาลยัเวสท์เวอร์จิเนีย สหรัฐอเมริกา 

- ประกาศนียบตัร ด้านการจดัการ (Special 
Management Program) มหาวิทยาลยัมาร์แชล 
สหรัฐอเมริกา 

- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ เอกการบญัชี
มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

- หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) 
(49/2547) โดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัท
ไทย (IOD) 

ไมม่ี ไมม่ี 2557-ปัจจบุนั 
2556-ปัจจบุนั 
2554-ปัจจบุนั 
2551-ปัจจบุนั 
 
 
 
 
 
 

กรรมการ 
ประธานกรรมการกํากบัดแูลกิจการ 
กรรมการอิสระ 
กรรมการผู้จดัการ  
 

บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากดั 
บริษัท โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนูิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 
บริษัท โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนูิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 
บริษัท ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส อินเตอร์เนชัน่แนล 
(ประเทศไทย) จํากดั 
 



บริษัท โทเทิ่ล แอค็เซส็ คอมมนูิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 
 

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 4 

ชื่อ-นามสกุล/ ตาํแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา/ ประวัตกิารอบรม 

สัดส่วนการ 
ถือหุ้นใน
บริษัท 
(%) 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกจิ 

นางสาวธนัวดี วงศ์ธีรฤทธิ์ 
กรรมการ 

54 - ปริญญาโท Master of Science in Electrical 
Engineering, University of Miami, USA 

- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) 
(81/2552) โดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัท
ไทย (IOD) 

- หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) 
(180/2556) โดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัท
ไทย (IOD) 

- หลกัสตูร Financial Statements for Directors (FSD) 
(20/2556) โดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัท
ไทย (IOD) 

ไมม่ี ไมม่ี 2558- ปัจจบุนั 
 
2556-ปัจจบุนั 
2552 – ปัจจบุนั 

รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ ระดบั 13 
(สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ)  
กรรมการ 
กรรมการ  
 

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

นายทอเร่ จอห์นเซน่ 
กรรมการ  
กรรมการกําหนดค่าตอบแทน 
กรรมการสรรหา และ 
กรรมการกํากบัดแูลกิจการ  
(กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม) 

68 - Master of Science, Norwegian Institute of 
Technology, University of Trondheim, Norway 

- หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) 
(175/2556) โดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัท
ไทย (IOD) 

ไมม่ี ไมม่ี 2556-ปัจจบุนั 
 
 
2556-ปัจจบุนั 
2556-ปัจจบุนั 
2556-ปัจจบุนั 
2556-ปัจจบุนั 
2556-ปัจจบุนั 
2554-ปัจจบุนั 

กรรมการ กรรมการกําหนดค่าตอบแทน 
กรรมการสรรหา และ  
กรรมการกํากบัดแูลกิจการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ  
ประธานกรรมการ  
ผู้ อํานวยการอาวโุส และกรรมการ 
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ  

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

นายริชาร์ด โอลาฟ โอว์ 
กรรมการ 

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

ไมม่ี ไมม่ี 2556-ปัจจบุนั 
2553-ปัจจบุนั 

กรรมการ 
Executive Vice President and Chief 
Financial Officer 
 

บริษัท โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนูิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 
Telenor ASA 



บริษัท โทเทิ่ล แอค็เซส็ คอมมนูิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 
 

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 5 

ชื่อ-นามสกุล/ ตาํแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา/ ประวัตกิารอบรม 

สัดส่วนการ 
ถือหุ้นใน
บริษัท 
(%) 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกจิ 

นายฮากนุ บรัวเชท็ เชิร์ล 
กรรมการ 
กรรมการกําหนดค่าตอบแทน 
และกรรมการสรรหา 

44 - Marketing and Communication, Norges Markeds 
Hoyskøle (BI Norwegian Business School) 

ไมม่ี ไมม่ี 2557-ปัจจบุนั 
 
2557-ปัจจบุนั 
2555-ปัจจบุนั 
2555-ปัจจบุนั 
2554-ปัจจบุนั 
2554-ปัจจบุนั 
2551-ปัจจบุนั 
 

กรรมการ กรรมการกําหนดค่าตอบแทน
และกรรมการสรรหา 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
Senior Vice President, Corporate 
Affairs Asia 

บริษัท โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนูิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 
 
Telenor GO Pte Ltd 
Telenor South Asia Invest Pte Ltd 
Telenor South East Asia Invest Pte Ltd 
Grameenphone Ltd 
Telenor Asia Pte Ltd 
Telenor Group 

นายเฮนริค คลอสเซ่น 
กรรมการ 

52 - Master of Business Administration, INSEAD, 
France 

ไมม่ี ไมม่ี 2558- ปัจจบุนั 
2557 – ปัจจบุนั 
2557-ปัจจบุนั 
2557-ปัจจบุนั 
2557-ปัจจบุนั 
2557-2558 
 
2553-2557 

ที่ปรึกษา 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
Executive Vice President and Head 
of Digital and Strategy 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  

Telenor Group  
บริษัท โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนูิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 
702Search (Thailand) B.V., Netherlands 
701Search Pte. Ltd., Singapore 
703Search (Indonesia) B.V., Netherlands 
Telenor Group 
 
DiGi Telecommunications Sdn Bhd 

นายลาร์ส โอเคะ วลัเดอมาร์    
นอร์ลิง่ 
กรรมการ 
(กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม) 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

47 - Master of Business Administration, Gothenburg 
School of Economics and Commercial Law 

- Master of Science in Systems Engineering, Case 
Western Reserve University, USA 

- Master of Science in Engineering Physics, 
Uppsala University 

ไมม่ี ไมม่ี 2558- ปัจจบุนั 
 
2558-ปัจจบุนั 
 
2558-ปัจจบุนั 
2558-ปัจจบุนั 
2558-ปัจจบุนั 
2557-2558 
2552-2557 

กรรมการและ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
กรรมการและ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
Executive Vice President 
กรรมการ  
กรรมการ  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

บริษัท โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนูิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 
 
บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากดั 
 
Telenor Group 
DiGi Telecommunications Sdn Bhd 
DiGi.Com Berhad 
DiGi Telecommunications Sdn Bhd 
Telenor Sverige AB 



บริษัท โทเทิ่ล แอค็เซส็ คอมมนูิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 
 

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 6 

ชื่อ-นามสกุล/ ตาํแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา/ ประวัตกิารอบรม 

สัดส่วนการ 
ถือหุ้นใน
บริษัท 
(%) 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกจิ 

นายซเวเร่ เพ็ดเดอร์เซน็ 
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
กลุม่การเงิน 

52 - M.Sc.E.E. Norwegian Institute of Technology 
(NTNU)  

- MBA Norwegian School of Management (BI) 

ไมม่ี ไมม่ี 2558- ปัจจบุนั 
 
2558- ปัจจบุนั 
2558- ปัจจบุนั 
2558 
2554-2558 

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุม่
การเงิน  
กรรมการ  
กรรมการ  
ผู้ อํานวยการอาวโุส ฝ่ายกลยทุธ์การเงิน  
Director M&A 

บริษัท โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนูิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 
 
บริษัท ดีแทค บรอดแบนด์ จํากดั 
บริษัท เพย์สบาย จํากดั 
บริษัท โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนูิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 
Telenor Group 

นายซกิวาร์ท โวส เอริคเซน 
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
กลุม่การตลาด 

41 
 

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

ไมม่ี ไมม่ี 2557 – ปัจจบุนั 
2556 – ปัจจบุนั 
 
2553 – 2555 
 

กรรมการ 
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่
การตลาด 
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่าย
การตลาด 

บริษัท ดีแทค ดจิิตอล มีเดีย จํากดั 
บริษัท โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนูิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 
Telenor Hungary 

นายอลนั บองเก้ 
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
กลุม่สง่เสริมการขาย 

53 - HD-organisation (Master degree, diploma 
education in business economics from 
Copenhagen Business School- CBSl) 

ไมม่ี ไมม่ี 2558-ปัจจบุนั 
 
2555-2558 
 
2552-2555 

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุม่
สง่เสริมการขาย 
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุม่
การตลาด 
Executive Vice President 

บริษัท โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนูิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 
 
Grameenphone Ltd.  
 
Uninor, India (Telenor expat)-Circle Head, CEO 

นายประเทศ ตนักรุานนัท์ 
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
กลุม่เทคโนโลยี 

47 
 

- Master of Electrical Engineering, Massachusetts 
Institute of Technology 

- บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (หลกัสตูรนกับริหาร) สถาบนั
บณัฑิตบริหารธุรกิจศศนิทร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

17,100 หุ้น 
(0.00%) 

ไมม่ี 2558 – ปัจจบุนั 
 
2558-ปัจจบุนั 
2556 – 2557 
 
2554 – 2556 
 

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุม่
เทคโนโลยี 
กรรมการ 
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุม่
เทคโนโลยี 
ผู้ อํานวยการอาวโุส ฝ่ายปฏิบตัิการ
โครงข่าย 

บริษัท โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนูิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 
 
บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากดั 
Telenor Myanmar Ltd 
 
บริษัท โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนูิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 
 



บริษัท โทเทิ่ล แอค็เซส็ คอมมนูิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 
 

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 7 

ชื่อ-นามสกุล/ ตาํแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา/ ประวัตกิารอบรม 

สัดส่วนการ 
ถือหุ้นใน
บริษัท 
(%) 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกจิ 

นายแอนดริว ทอร์ โอดวาร์  
กวาลเซท 
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
กลุม่กลยทุธ์ 
 
 

37 - Master of Business Administration, University of 
Oxford  

- Bachelor of Business Administration, University of 
Wisconsin-Madison 

ไมม่ี ไมม่ี 2558-ปัจจบุนั 
 
2558-ปัจจบุนั 
2557-ปัจจบุนั 
2556-2558 
 
2555-2556 
 
2554-2555 

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
กลุม่กลยทุธ์ 
กรรมการ 
กรรมการ 
ผู้ อํานวยการอาวโุส ฝ่ายกลยทุธ์และ
นวตักรรม 
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุม่กล
ยทุธ์ 
Director, Telenor Group Strategy 

บริษัท โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนูิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 
 
บริษัท เพย์สบาย จํากดั 
บริษัท ดีแทค แอ็คเซเลเรท จํากดั 
บริษัท โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนูิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 
 
Telenor Digital 
 
Telenor ASA 

นางสาวนาฎฤดี อาจหาญวงศ์  
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
กลุม่บคุคล 
 

49 - Master’s degree in Human Resources 
Development, Webster University, Missouri, USA 

- ปริญญาตรี คณะอกัษรศาสตร์ ภาควิชาภาษาองักฤษ 
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ไมม่ี ไมม่ี 2558-ปัจจบุนั 
 
2552-2558 

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุม่
บคุคล  
รองประธานกรรมการบริหารฝ่าย
ทรัพยากรบคุคล ประเทศไทย, พมา่, 
กมัพชูา และลาว  

บริษัท โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนูิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 
 
บริษัท ยนูิลีเวอร์ ไทย โฮลดิง้ส์ จํากดั 

นายราจีฟ บาวา  
รักษาการรองประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร กลุม่กิจการองค์กร 

45 - Certificate in Management, Wharton School of 
Business, University of Pennsylvania, USA 

- Masters in Computer Science, University of 
Maryland, USA 

- Bachelor of Technology, Computer Engineering, 
Manipal Institute of Technology, India 

ไมม่ี ไมม่ี 2558- ปัจจบุนั 
 
2555-ปัจจบุนั 
 
 
2554-2558 

รักษาการรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
กลุม่กิจการองค์กร 
Director 
 
 
Chief Representative Officer 

บริษัท โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนูิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 
 
Telenor (India) Communications Private Limited 
(Erstwhile Telewings Communications Services 
Private Limited) 
Telenor Group, India 



บริษัท โทเทิ่ล แอค็เซส็ คอมมนูิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 
 

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 8 

ชื่อ-นามสกุล/ ตาํแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา/ ประวัตกิารอบรม 

สัดส่วนการ 
ถือหุ้นใน
บริษัท 
(%) 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกจิ 

นายรวีพนัธ์ พิทกัษ์ชาติวงศ์ 
เลขานกุารบริษัท 
และผู้ อํานวยการอาวโุส สายงาน
กฎหมาย 

42 
 
 

- ปริญญาเอก กฎหมายมหาชน (เกียรตินิยมสงูสดุ) 
มหาวิทยาลยั Strasbourg III ประเทศฝรั่งเศส 

- ปริญญาโท กฎหมายประชาคมยโุรป มหาวิทยาลยั 
Strasbourg III ประเทศฝรั่งเศส 

- ประกาศนียบตัรยโุรปศกึษา (เกียรตนิิยม) มหาวิทยาลยั 
Strasbourg III ประเทศฝรั่งเศส 

- ปริญญาตรี นิตศิาสตร์บณัฑิต (เกียรตินิยมเหรียญ
รางวลั) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

15,500 หุ้น 
(0.00%) 

ไมม่ี 2556 – ปัจจบุนั 
 
2552 
 

เลขานกุารบริษัท และ 
ผู้ อํานวยการอาวโุสสายงานกฎหมาย 
ผู้ อํานวยการ สายงานกฎหมาย
โทรคมนาคม  
 

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

2. หน้าที่ความรับผดิชอบของเลขานุการบริษัท 

เลขานกุารของบริษัทมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดงัรายละเอียดที่ปรากฏในสว่นที่ 2 การจดัการและการกํากบัดแูลกิจการ ข้อ 9.2.7 – เลขานกุารบริษัท 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 2 
 

ข้อมูลการดาํรงตาํแหน่งของผู้บริหารของบริษัทในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เก่ียวข้อง 
 



บริษัท โทเทิ่ล แอค็เซส็ คอมมนูิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 
 

เอกสารแนบ 2 หน้าที่ 1 

ข้อมูลการดาํรงตาํแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอาํนาจควบคุมในบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง(1) 

รายชื่อ 
บริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

นายบญุชยั เบญจรงคกลุ X                 /     X / / /    

นายมอร์เทน คาร์ลเซน ซอร์บี ้ /                            

นายจลุจติต์ บณุยเกต ุ /     X                    /   

นายสตีเฟ่น วดูรุฟ ฟอร์ดแฮม /                            

นางกมลวรรณ วิปลุากร /                            

นางชนญัญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์ /     /                       

นางสาวธนัวดี วงศ์ธีรฤทธิ์ /                            

นายทอเร่ จอห์นเซน่ /                    /        

นายริชาร์ด โอลาฟ โอว์ /                            

นายฮากนุ บรัวเชท็ เชิร์ล /                            

นายเฮนริค คลอสเซ่น /                            

นายลาร์ส โอเคะ วลัเดอมาร์ นอร์ลิง่ //     //                       

นายซเวเร่ เพ็ดเดอร์เซน็ ///     /// /   X                    

นายซกิวาร์ท โวส เอริคเซน ///    / ///                       

นายอลนั บองเก้ ///                             

นายประเทศ ตนักรุานนัท์ ///     //                       

นายแอนดริว ทอร์ โอดวาร์ กวาลเซท ///        /  /                  

นางสาวนาฎฤดี อาจหาญวงศ์ ///                            

นายราจีฟ บาวา  ///     ///                       



บริษัท โทเทิ่ล แอค็เซส็ คอมมนูิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 
 

เอกสารแนบ 2 หน้าที่ 2 

หมายเหตุ 

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

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

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

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

11 = บริษัท ดีแทค เน็คซ์ จํากดั(3) 12 = บริษัท ดีแทค เซอร์วิส จํากดั(3) 13 = บริษัท ยไูนเต็ด ดสิทริบวิชัน่ บซิซิเนส 
จํากดั 

14 = บริษัท ศนูย์ให้บริการคงสทิธิเลขหมาย
โทรศพัท์ จํากดั 

15 = บริษัท ยไูนเต็ดเทเลคอม เซลส์ แอนด์ 
เซอร์วสิเซส จํากดั 

16 = บริษัท ยไูนเต็ด อนิฟอร์เมชัน่ ไฮเวย์ จํากดั 17 = บริษัท ห้องเย็นและการเกษตรสากล จํากดั 18 = บริษัท บีบี เทคโนโลยี จํากดั 19 = บริษัท เทเลนอร์ โกลบอล เซอร์วิส เอเอส(2) 20 = บริษัท เทเลนอร์ เอเซีย (อาร์โอเอช) จํากดั 

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

26 = บริษัท ท็อปอพัฟอร์ย ูจํากดั 27 = บริษัท บีบี คอนเท้นท์ แอนด์ มลัติมีเดีย 
จํากดั 

(1) ข้อมลู ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 

(2) บริษัทที่จดทะเบียนในต่างประเทศ 

(3) บริษัทจดทะเบียนจดัตัง้เมื่อวนัที่ 9 กนัยายน 2558 

(4) อยู่ระหว่างชําระบญัชี 

 

 



บริษัท โทเทิ่ล แอค็เซส็ คอมมนิูเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 
 

เอกสารแนบ 2 หน้าท่ี 3 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย(1) 

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

นายจลุจติต์ บณุยเกต ุ     X        

นางชนญัญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์     /        

นายลาร์ส โอเคะ วลัเดอมาร์ นอร์ลิง่     //        

นายประเทศ ตนักรุานนัท์     //        

นายซกิวาร์ท โวส เอริคเซน    / ///        

นายซเวเร่ เพ็ดเดอร์เซน็     /// /  X     

นายรูอา บีจารูม        /     

นายแอนดริว ทอร์ โอดวาร์ กวาลเซท         /  /   

นายปานเทพย์ นิลสนิธพ        //     

นายสมโภชน์ จนัทร์สมบรูณ์          /   

นายทิม ยาโคบสั ลอมแบร์ตสั มาเรีย เวอโอเดน    /         

นายนฤพนธ์ รัตนสมาหาร      /       

นายซาอิด เอ็มดี เอนามลุ โคบีร์   /          

นายเวชยทุธ แสงประสทิธ์ิ       /      

นายรวีพนัธ์ พิทกัษ์ชาติวงศ์       /      

นางสาวจริยา อศัวเพชรกลู       /      

นางสาวกาญจนา เท่ียงสตัย์       /      

นายสพุมติร กองเพ็ชร  / /    /      

นายประเสริฐ ป้อมป้องศกึ  /           

นายวรรษิษฐ์ ไสยวรรณ    /         

นายธนนัท์ สทิธิสมทรัพย์  /           

นายวชัระ จนัทรา  /           

นางสาวชฎารัตน์ รัตนศิลา  /           

นายรองพงศ์ ตัง้เติมทอง  /           

นายวสพุล รอดเจริญ  /           

นายธีรเนติ สภุารัตน์  /           

นางสาวรตา เวียงสมทุร  /           

นายเทิดศกัดิ์ วงศ์สจัจะกตญัญ ู  /           

นางสาวพชัรี หงษ์โตน  /           

นายธีระนยั ภู่เกียรต ิ           / / 

นายพนมพร สวุรรณปัฏนะ           / / 

หมายเหตุ 

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

1 = บริษัท เวิลด์โฟน ชอ็ป จํากดั(3) 6 = บริษัท ดีแทค บรอดแบนด์ จํากดั 

2 = บริษัท แทค พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั 7 = บริษัท ยไูนเต็ดคอมมนิูเกชัน่ อนิดสัตรี จํากดั (มหาชน) 

3 = บริษัท อีสเทิรน์ บชิ จํากดั 8 = บริษัท เพย์สบาย จํากดั 

4 = บริษัท ดีแทค ดิจติอล มีเดีย จํากดั 9 = บริษัท ครีเอ้ จํากดั(3) 

5 = บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากดั  10 = บริษัท ดีแทค แอค็เซเลเรท จํากดั 

11 = บริษัท ดีแทค เน็คซ์ จํากดั(2) 12 = บริษัท ดีแทค เซอร์วิส จํากดั(2) 



บริ
 

 

เอกสารแนบ 1 หน้า 4  

(1) ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

(2) บริษัทจดทะเบียนจดัตัง้เม่ือวนัท่ี 9 กนัยายน 2558 

(3) อยู่ระหว่างชําระบญัชี 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 3 
 

รายละเอียดเก่ียวกับหวัหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน  
และหวัหน้างานกาํกับดแูลการปฏิบัตงิานของบริษัท 

 
 
 



บริษัท โทเทิ่ล แอค็เซส็ คอมมนูิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 
 

เอกสารแนบ 3 หน้าที่ 1 

1. หวัหน้างานตรวจสอบภายใน 

หวัหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดงัรายละเอียดปรากฏในสว่นที่ 2 การจดัการและการกํากบัดแูลกิจการ ข้อ 11.2 – การตรวจสอบภายใน ทัง้นี ้รายละเอียดเกี่ยวกบัหวัหน้า
งานตรวจสอบภายในมีดงันี ้

2. หวัหน้างานกาํกับดแูลการปฏบิัตงิาน 

หวัหน้างานกํากบัดแูลการปฏิบตัิงานของบริษัท หรือ “ผู้จดัการฝ่ายกํากบัดแูล” (Compliance Manager) มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการกํากบัดแูล การละเมิดกฎหมาย ระเบียบ หรือธรรมาภิบาลของ
บริษัท และยงัเป็นศนูย์กลางในการรับรายงานเหตกุารณ์ หรือพฤติกรรมในที่ทํางานที่ไม่ถกูต้อง หรือละเมิดต่อธรรมาภิบาลของบริษัท กฎระเบียบหรือกฎหมายใด ๆ จากพนกังาน หรือผู้ มีส่วนได้เสียอื่น ๆ 
ของบริษัท โดยเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนแล้ว จะมอบหมายให้ทีมงานฝ่ายกํากบัดแูลตรวจสอบข้อเท็จจริง สรุปรายละเอียดของเหตดุงักล่าวเพื่อรายงานต่อหน่วยงานตรวจสอบภายใน และคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ และดําเนินการแก้ไขเยียวยา หรือดําเนินการทางกฎหมายสําหรับการกระทําความผิดดงักล่าวต่อไป ข้อมลูของผู้แจ้งเบาะแส (Whistleblower) และรายละเอียด 
อื่น ๆ ที่ทีมงานฝ่ายกํากบัดแูลได้รับจะถกูเก็บเป็นความลบัเพื่อสร้างความมัน่ใจแก่ผู้แจ้งเบาะแส ทัง้นี ้รายละเอียดของหวัหน้างานกํากบัดแูลการปฏิบตัิงานของบริษัท มีดงันี ้

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

(%) 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

นายธนวรรชร์ บนุนาค 35 - ปริญญาโท International Trade and Commerce 
Law, Macquarie University, Sydney, Australia 

- ปริญญาตรี, นิติศาสตร์บณัฑิต, มหาวิทยาลยั
กรุงเทพ 

 ไมม่ี 
 

ไมม่ี ปัจจบุนั 
 
 
2554 – 2557 
 
2552 – 2554 

รักษาการหวัหน้าฝ่ายกํากบัดแูล 
(Head of Ethics and 
Compliance Department) 
ผู้ช่วยผู้จดัการฝ่ายรัฐกิจสมัพนัธ์
ด้านกฎหมายและกํากบัองค์กร 
ทีปรึกษากฎหมาย 

บริษัท โทเทิล่ แอค็เซส คอมมนูิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 
 
 
บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลเีมอส์ จํากดั 
 
บริษัท เคเนติค บซิิเนส โซลชูัน่ จํากดั 

 

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

(%) 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

นางฐิติมา ศรีจนัทราพนัธุ์ 46 
 

- ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ธุรกิจมหาบณัฑิต สถาบนั
บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (นิด้า) 

- ปริญญาตรีบญัชีบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
- ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต 
- ผู้ตรวจสอบภายในรับอนญุาต 

ไมม่ี ไมม่ี 2552 – ปัจจบุนั ผู้ อํานวยการฝ่ายตรวสอบภายใน บริษัท โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนูิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 4 
 

รายละเอียดเก่ียวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 
 

- ไมมี่ - 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 5 
 

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

 
 



บริษัท โทเทิ่ล แอค็เซส็ คอมมนิูเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 
 

เอกสารแนบ 5 หน้าท่ี 1 

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้นบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซส็ คอมมนิูเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซส็ คอมมนิูเคชัน่ จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ทา่น 
ซึ่งเป็นผู้ ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ด้านการเงิน การบัญชี กฎหมาย และการบริหารธุรกิจ และมีคุณสมบติัครบถ้วนตามที่
กําหนดไว้ในกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งจดัทําตามแนวทางและข้อกําหนดของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (ตลท.) 

โดยในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย 

1. นายจลุจิตต์ บณุยเกต ุประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

2.  นายสตีเฟน วดูรุฟ ฟอร์ดแฮม กรรมการตรวจสอบ 

3.  นางกมลวรรณ วิปลุากร กรรมการตรวจสอบ 

โดยกรรมการตรวจสอบทกุทา่นไมไ่ด้เป็นผู้บริหารพนกังาน หรือท่ีปรึกษาของบริษัทฯ 

กฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบท่ีได้รับการอนมุติัจากคณะกรรมการบริษัทฯ กําหนดให้มีการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ
อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้ ในปี 2558 บริษัทฯ ได้จดัให้มีการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบรวมทัง้สิน้ 14 ครัง้ และได้รายงานผล
การประชุมต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกครัง้ ในการประชุมแต่ละครัง้ มีผู้บริหารระดับสูง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
หวัหน้าหน่วยงานบริหารความเส่ียง และผู้สอบบญัชีเข้าร่วมประชมุในวาระท่ีเก่ียวข้อง 

คณะกรรมการตรวจสอบได้ดําเนินงานตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายโดยสรุปดงันี ้

 สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําปี 2558 เพ่ือนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือพิจารณาอนมุติั 
งบการเงินดงักลา่วได้จดัทําขึน้ตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปโดยถกูต้องและเปิดเผยข้อมลูอย่างเพียงพอ 

 สอบทานความเพียงพอและการประเมินประสิทธิผลของระบบการควบคมุภายใน การบริหารความเสี่ยง การปฏิบติัตาม
กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ โดยประชมุร่วมกบัผู้บริหารและหน่วยงานตรวจสอบภายในเพ่ือให้ข้อเสนอแนะ
ท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การบริหารงานของบริษัทฯ 

 พิจารณาอนมุติัแผนงานการตรวจสอบประจําปีซึ่งได้จดัทําขึน้ตามแนวความเส่ียง และผลการตรวจสอบของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน สรุปได้วา่บริษัทฯ มีระบบการควบคมุภายในท่ีมีประสิทธิผล โดยไมพ่บข้อบกพร่องท่ีเป็นสาระสําคญั 

 สอบทานรายการที่เก่ียวโยงกนั ธุรกรรมของผู้ มีส่วนได้เสีย หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทฯ 
เพ่ือให้มัน่ใจว่าบริษัทฯ ได้ดําเนินการตามเง่ือนไขทางธุรกิจปกติและได้ปฏิบติัตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ 

 รับทราบความเส่ียงและติดตามความก้าวหน้าของการบริหารความเส่ียงตามท่ีหน่วยงานบริหารความเส่ียงนําเสนอ 

 สอบทานและประเมินผลการปฏิบติังานของตนเองตามกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบและตามแนวทางการกํากบั
ดแูลกิจการท่ีดี ซึง่ผลเป็นท่ีน่าพอใจ 

 พิจารณาคดัเลือกผู้สอบบญัชีท่ีมีคณุสมบติัเหมาะสม รวมถึงเสนอแตง่ตัง้ และเสนอคา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชีประจํา ปี 
2559 ตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ 

จากการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบตามท่ีกล่าวมาข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทฯ มี
การจดัทํางบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไปและมีการเปิดเผยข้อมลูท่ีเพียงพอ มีระบบการควบคมุภายใน
และระบบการตรวจสอบภายในท่ีมีประสิทธิผลเพียงพอ และไม่มีข้อบกพร่องท่ีเป็นสาระสําคัญ มีการปฏิบติัตามกฎหมายและ



บริษัท โทเท่ิล แอค็เซส็ คอมมนิูเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 
 

เอกสารแนบ 5 หน้าท่ี 2 

กฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และการทํารายการที่เก่ียวโยงกันมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดตาม
นโยบายบริษัทฯ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคดัเลือกผู้สอบบญัชีตามเกณฑ์การประเมินผลของบริษัทฯ ท่ีถือปฏิบติั ประสบการณ์ ผลการ
ดําเนินงาน และความเป็นอิสระในการดําเนินงานของผู้สอบบญัชีในปีท่ีผ่านมา และมีความเหน็ว่าผู้สอบบญัชีของบริษัท สํานกังาน 
อีวาย จํากัด มีผลการดําเนินงานเป็นท่ีน่าพอใจ นอกจากนี ้บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็นสํานักงานสอบบญัชีท่ีได้รับการ
ยอมรับในระดบัสากล 

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอให้ผู้สอบบญัชีของบริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ประจําปี 2559 
และได้พิจารณากําหนดคา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชีเพ่ือนําเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือขออนมุติัจากผู้ ถือหุ้นตอ่ไป 

 
นายจลุจิตต์ บณุยเกต ุ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
3 กมุภาพนัธ์ 2559 
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