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GHz กิกะเฮิรตซ์ 

GSM Global System for Mobile Communications ซึ่งเป็นมาตรฐานของเทคโนโลยี
โทรศพัท์มือถือท่ีได้รับความนิยมมากท่ีสดุ 

IC คา่เช่ือมตอ่โครงข่ายโทรคมนาคม (Interconnection Charge) 
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MHz เมกะเฮิรตซ์ 

MMS บริการรับสง่ข้อความมลัติมีเดีย (Multimedia Messaging Service) 

Penetration Rate อตัราสว่นจํานวนเลขหมายโทรศพัท์เคลื่อนท่ีท่ีเปิดใช้บริการตอ่ประชากรรวม 
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Wi-Fi Wireless Fidelity ซึง่เป็นเทคโนโลยีการรับสง่ข้อมลูแบบไร้สาย  

 



บริษัท โทเทิ่ล แอค็เซส็ คอมมนิูเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 
 

สว่นท่ี 1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธรุกิจ หน้า 1 

ส่วนที่ 1 

การประกอบธุรกจิ 

 

1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซส็ คอมมนิูเคชัน่ จํากดั (มหาชน) หรือ ดีแทค เป็นหนึง่ในผู้ นําการให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีในประเทศไทย โดย
บริษัทให้บริการโทรคมนาคมด้วยโครงข่ายเทคโนโลยี 4G, 3G และ 2G ท่ีครอบคลมุซึ่งช่วยให้ลกูค้าสามารถใช้บริการอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสงู บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีในประเทศ บริการข้ามแดนอตัโนมติั (International Roaming) และบริการโทรศพัท์ทางไกล 
(International Direct Dialing, IDD) ทําให้ลูกค้าสามารถติดต่อถึงกันได้อย่างทั่วถึงและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว  
ดีแทคให้บริการโทรคมนาคมด้วยเทคโนโลยี 4G โดยใช้คลื่นความถ่ี 1800MHz ร่วมกับคลื่นความถ่ี 2.1GHz ในขณะท่ีให้บริการ
โทรคมนาคมเทคโนโลยี 3G โดยใช้คลื่นความถ่ี 850MHz ร่วมกับคลื่นความถ่ี 2.1GHz และให้บริการโทรคมนาคมเทคโนโลยี 2G 
โดยใช้คลื่นความถ่ี 1800MHz ทัง้นี ้บริษัทให้บริการภายใต้แบรนด์ ดีแทค ซึง่มีฐานลกูค้าผู้ ใช้บริการ ณ สิน้ปี พ.ศ.2559 อยู่ประมาณ 
24.5 ล้านเลขหมายทั่วประเทศไทย โดยเป็นลูกค้าในระบบเติมเงินประมาณ 19.5 ล้านเลขหมาย และลูกค้าในระบบรายเดือน
ประมาณ 5.0 ล้านเลขหมาย ในขณะท่ีบริษัทมีส่วนแบ่งทางการตลาดในเชิงรายได้อยู่ประมาณร้อยละ 26 และมีส่วนแบ่งทาง
การตลาดในเชิงจํานวนลกูค้าอยู่ประมาณร้อยละ 26  

ในการให้บริการด้วยคลื่นความถ่ี 1800MHz และ 850MHz นัน้ บริษัทดําเนินการภายใต้สญัญาสมัปทานในรูปแบบ สร้าง-โอน-
ดําเนินงาน (Build-Transfer-Operate, BTO) กบับริษัท กสท โทรคมนาคม จํากดั (มหาชน) (เดิมคือ การสื่อสารแห่งประเทศไทย) 
โดยสญัญาสมัปทานดงักล่าวจะสิน้สดุลงในเดือนกนัยายน พ.ศ. 2561 ในขณะท่ีการให้บริการด้วยคลื่นความถ่ี 2.1GHz นัน้ บริษัท 
ดีแทค ไตรเน็ต จํากดั หรือ ดีทีเอ็น ซึง่เป็นบริษัทย่อยของบริษัทเป็นผู้ให้บริการ โดยดีทีเอ็นได้รับใบอนญุาตให้ใช้คลื่นความถ่ีย่าน 2.1 
GHz จากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เม่ือเดือนธันวาคม พ.ศ. 
2555 ซึง่ใบอนญุาตดงักลา่วจะหมดอายใุนเดือนธนัวาคมปี พ.ศ. 2570 

นอกจากนี ้บริษัทได้ดําเนินธุรกิจจดัจําหน่ายอปุกรณ์โทรศพัท์เคลื่อนท่ีทัง้แบรนด์ชัน้นําระดบัโลกและภายใต้แบรนด์ของบริษัทเอง 
ซึ่งการจําหน่ายอุปกรณ์โทรศพัท์เคลื่อนท่ีพร้อมกับบริการโทรคมนาคมของบริษัทช่วยให้ลกูค้าได้รับบริการท่ีครบวงจรและได้รับ
โปรโมชัน่ท่ีมีความคุ้มค่าและหลากหลาย เช่น การได้รับส่วนลดค่าอปุกรณ์โทรศพัท์เคลื่อนท่ีเม่ือลกูค้าสมคัรใช้บริการรายเดือนของ
บริษัท เป็นต้น ทัง้นี ้การนําเสนอโปรโมชัน่ร่วมกบัอปุกรณ์โทรศพัท์เคลื่อนท่ีมีส่วนช่วยบริษัทในการเพ่ิมจํานวนผู้ ใช้งานสมาร์ทโฟน 
รวมทัง้สร้างฐานลกูค้าใหมแ่ละรักษาฐานลกูค้าเดิมอีกด้วย โดย ณ สิน้ปี พ.ศ. 2559 บริษัทมีฐานลกูค้าท่ีใช้อปุกรณ์สมาร์ทโฟน อยู่ท่ี
ประมาณร้อยละ 68 ของฐานลูกค้าทัง้หมด ในขณะท่ีรายได้จากการจําหน่ายอุปกรณ์โทรศัพท์และชุดเลขหมายมีสัดส่วนอยู่ท่ี
ประมาณร้อยละ 15 ของรายได้รวมของบริษัท 

ดีแทคมีความมุ่งมัน่ท่ีจะเป็นแบรนด์ดิจิทลัอนัดบั 1 ในประเทศไทยภายในปี พ.ศ. 2563 ดงันัน้ บริษัทจึงมีเป้าหมายในการนําเสนอ
บริการดิจิทลัและเพ่ิมช่องทางการให้บริการแบบดิจิทลัมากขึน้ ซึง่จะช่วยสง่เสริมการใช้งานบริการอินเทอร์เน็ตและชว่ยให้การดําเนิน
ชีวิตของลกูค้าในยคุดิจิทลัมีความสะดวกมากขึน้  รวมทัง้จะช่วยสร้างความความสมัพนัธ์ระหว่างลกูค้ากบับริษัทได้มากย่ิงขึน้ โดย
ปัจจบุนั ดีแทคได้นําเสนอบริการดิจิทลัควบคู่ไปกบัการใช้งานการโทรและการใช้อินเทอร์เน็ตทัว่ไป ทัง้นี ้บริการดิจิทลัของบริษัทเกิด
จากความร่วมมือกบัพนัธมิตรทัง้ในประเทศและต่างประเทศในรูปแบบต่างๆ รวมทัง้โครงการ dtac Accelerate ซึ่งเป็นโครงการท่ี
ช่วยสนบัสนนุให้แนวคิดทางธรุกิจถกูพฒันาเป็นบริการดิจิทลัและเข้าสูต่ลาดได้   
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1.1 นโยบายในการดาํเนินงานของบริษัท 

1.1.1 วสัิยทศัน์ – “Empower Societies” 

เราสร้างสงัคมให้เข้มแข็งด้วยการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมและการสื่อสารยคุดิจิทลัเพ่ือพฒันาคณุภาพชีวิต
และสร้างสรรค์สงัคมสําหรับอนาคตที่ดีกวา่ 

 

1.1.2 พนัธกจิ – “We’re here to help our customers” 

หน้าท่ีของเราคือ การช่วยเหลือลกูค้าให้สามารถใช้ประโยชน์อย่างเต็มท่ีจากการติดต่อสื่อสาร ความสําเร็จของเราจึงวดัได้
จากความรู้สกึของลกูค้าท่ีรักเราและอยากแนะนําบริการที่ดีของเรานัน้ให้กบัครอบครัวและคนท่ีเขารัก 

 

1.1.3 กลยุทธ์ 

- Loved by Customers  

บริษัทจะสร้างประสบการณ์ท่ีเหนือกว่าเพ่ือให้ลกูค้าอยากแนะนําบริการของเรา โดยเราจะนําเสนอโครงข่ายท่ีดีท่ีสดุ 
มอบบริการที่ตรงกบัความต้องการ และสร้างประสบการณ์เพ่ือนําลกูค้าเข้าสูวิ่ถีชีวิตในยคุดิจิทลั 

 

- Engaging Digital Products and Channels 

บริษัทจะนําเสนอผลิตภณัฑ์และบริการดิจิทลัท่ีน่าสนใจตรงความต้องการของลกูค้า รวมถึงให้บริการผ่านช่องทางใน
รูปแบบดิจิทลัและจะมุง่พฒันาบริการที่สร้างมลูคา่เพ่ิมและตอ่ยอดให้กบัธรุกิจของเราในปัจจบุนั 

 

- Winning Team 

การจะเปล่ียนผ่านจากบริษัทสื่อสารแบบดัง้เดิมไปสู่บริษัทสื่อสารในยุคดิจิทลันัน้ บริษัทจะต้องมีการเปล่ียนแปลง
อย่างมีนยัสําคญัทัง้ในด้านวฒันธรรมองค์กรและความเช่ียวชาญของพนกังานในองค์กร บริษัทจะต้องทําให้พนกังาน
รู้สึกรักและมีส่วนร่วมในการขบัเคลื่อนองค์กร พร้อมทัง้พฒันาความสามารถของบคุลากรไปพร้อมกนั บริษัทจะเป็น
องค์กรท่ีขบัเคลื่อนด้วยองค์ความรู้และเป็นองค์กรท่ีดงึดดูผู้ ท่ีมีความสามารถและประสบการณ์ในสายงานด้านดิจิทลั 

 

- Most Efficient Operator 

เพ่ือท่ีจะเปลี่ยนองค์กรให้พร้อมรับกับยุคดิจิทัลท่ีกําลังมาถึง บริษัทจะต้องดําเนินธุรกิจอย่างชาญฉลาดและมี
ประสิทธิภาพสงูขึน้โดยใช้เทคโนโลยี เพ่ือปรับปรุงกระบวนการทํางานและสรรหาโมเดลทางธุรกิจใหม่ๆ เพ่ือควบคมุ
ต้นทนุในการดําเนินงาน 
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1.2 การเปล่ียนแปลงและพฒันาการที่สาํคัญในปี 2559 

กมุภาพนัธ์ 2559 - บริษัทเปลี่ยนนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็น “บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไมต่ํ่ากวา่ร้อยละ 50 
ของกําไรสทุธิของบริษัท ขึน้อยู่กบัฐานะทางการเงินและแผนการประกอบธุรกิจของบริษัทในอนาคต
โดยมีเป้าหมายจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลทกุคร่ึงปี” 
 

มีนาคม 2559 - ดีแทคเปิดให้บริการเทคโนโลยี WiFi Calling หรือ VoWiFi (Voice Over WiFi) ช่วยให้ลกูค้าสามารถ
รับสายหรือโทรออกผ่านสญัญาณ WiFi ได้  
 

เมษายน 2559 - ดีแทคนําเสนอรายงาน (White Paper) หวัข้อ “เส้นทางสู่ดิจิทลัไทยแลนด์ อินเทอร์เน็ตเพ่ือทกุคน” ซึง่
บรรจุวิสยัทศัน์และข้อเสนอแนะในการนําประเทศไทยไปสู่เศรษฐกิจและสงัคมดิจิทลั โดยรายงาน
ดงักล่าวได้ถกูนําเสนออย่างเป็นทางการในงาน Asia Pacific Digital Societies Policy Forum 2016 
ท่ีจดัขึน้โดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสมาคมจีเอสเอ็ม (GSMA)  
 

พฤษภาคม 2559 - ดีแทคเปิดให้บริการดิจิทลั “dtac MUSIC INFINITE” (ดีแทค มิวสิค อินฟินิท) ท่ีช่วยให้ลกูค้าฟังเพลง
สตรีมม่ิงผ่านแอพพลิเคชัน่ชัน้นําแบบไมห่กัคา่อินเทอร์เน็ตจากแพก็เกจ 
 

มิถนุายน 2559 - ดีแทคเปิดตวัแบรนด์ “ดีแทคเติมเงิน” เพ่ือใช้กบัตลาดระบบเติมเงิน 
 

- ดีแทคเปิดตวัซิมระบบเติมเงิน “ดีแทค ซูเปอร์ 4G” (dtac Super 4G) ท่ีเน้นลกูค้ากลุ่มดิจิทลัเจนเนอ
เรชัน่  
 

กรกฎาคม 2559 - ดีแทค ประกาศใช้มาตรฐาน ISO 26000 ซึง่เป็นมาตรฐานสากลท่ีวา่ด้วยความรับผิดชอบตอ่สงัคม 
 

- ดีแทคเพ่ิมความกว้างแบนด์วิดธ์สําหรับการให้บริการ 4G บนคลื่น 1800MHz เป็น 20MHz ในพืน้ท่ี
กรุงเทพและปริมณฑล รวมทัง้ดีแทคยังได้ขยายบริการ 4G บนคลื่น 1800MHz ด้วยแบนด์วิดธ์ 15 
MHz ในทกุจงัหวดัทัว่ไทย 

 

สิงหาคม 2559 - ดีแทคเปิดตวัร้านค้าแฟลกชิพสโตร์รูปแบบใหม่ “ดีอินฟินิท” (dInfinite) เพ่ือสร้างประสบการณ์ดิจิทลั
ให้กบัลกูค้าท่ีใช้บริการที่ร้าน 
  

- ดีแทคได้รับประกาศนียบตัรผู้ผ่านกระบวนการรับรองและเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชน
ไทยในการตอ่ต้านทจุริตจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทย (Thailand's Private 
Sector Collective Action Coalition against Corruption หรือ CAC)  

 

กนัยายน 2559 - ดีแทคร่วมกบั “ลาซาด้า” (Lazada) ผู้ นําการช้อปปิง้ออนไลน์ เพ่ือขยายช่องทางการขายทางออนไลน์ 
 

- ดีแทคขยายบริการ 4G ครบทกุอําเภอทัว่ไทย 
 

ตลุาคม 2559 - ดีแทคร่วมกบัเอไอเอสเปิดให้บริการโทร VoLTE ข้ามโครงข่าย 4G ระหวา่งกนั  
 



บริษัท โทเทิ่ล แอค็เซส็ คอมมนิูเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 
 

สว่นท่ี 1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธรุกิจ หน้า 4 

รางวัลที่ได้รับในปี พ.ศ. 2559 

ประกาศนียบัตร ESG100 - บริษัทได้รับประกาศนียบตัร ESG100 จากสถาบนัไทยพฒัน์ในฐานะบริษัทจดทะเบยีนท่ีมีการ
ดําเนินงานโดดเดน่ด้านสิ่งแวดล้อม สงัคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG)  

หุ้นยั่งยนืประจาํปี 2559 (Thailand Sustainability Investment 2016) - บริษัทได้รับคดัเลือกจากตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย
ให้มีรายช่ืออยู่ในหุ้นยัง่ยืนประจําปี 2559 (Thailand Sustainability Investment 2016) เพ่ือเป็นทางเลือกสําหรับนกัลงทนุท่ีต้องการ
ลงทนุในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนท่ีมีความโดดเดน่ด้านสิ่งแวดล้อม สงัคม และบรรษัทภิบาล )Environmental, Social and 
Governance: ESG) รวมถึงเป็นการสนบัสนนุบริษัทจดทะเบียนท่ีมีการดําเนินธรุกิจอย่างยัง่ยืนโดยคํานงึถึงผู้ มีสว่นได้เสียอย่าง
ครอบคลมุทัง้ด้านสงัคมและสิง่แวดล้อม มีกระบวนการบริหารจดัการเพ่ือสร้างความยัง่ยืนให้แก่องค์กรในฐานะองค์กรท่ีมีความ
ยัง่ยืนในการดาเนินธรุกิจ  

ใบประกาศรับรองด้านการต่อต้านคอร์รัปช่ัน – บริษัทได้รับประกาศนียบตัรหลงัจากท่ีได้มติรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วม
ปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริต (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition against Corruption 
หรือ CAC)  
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1.3 โครงสร้างการถอืหุ้นของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 
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ณ สิน้ปี 2559 บริษัทฯมีบริษัทย่อยทัง้สิน้ 12 บริษัท และถือหุ้นในบริษัทร่วม (ตามนิยามท่ีกําหนดไว้ในประกาศของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์) จํานวน 2 บริษัท ได้แก่ (1) บริษัท ยไูนเต็ด ดิสทริบิวชัน่ บิซซิเนส จํากดั (หรือ 
ยดีู) และ (2) บริษัท ศนูย์ให้บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศพัท์ จํากดั* บริษัทยงัคงมุ่งมัน่ในการให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีและลงทนุ
ในบริษัทย่อยโดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือสนบัสนนุการดําเนินธุรกิจโทรศพัท์เคลื่อนท่ีและการบริหารจดัการทรัพย์สินของบริษัทเป็นหลกั  
นอกจากนัน้ บริษัทยงัเน้นการลงทนุในกิจการท่ีสามารถสร้างมลูคา่ให้กบัผู้ ถือหุ้นของบริษัทในระยะยาวได้ 

หมายเหต ุ * บริษัท ไมไ่ด้มีอิทธิพลอย่างมีนยัสําคญัเหนือกิจการนี ้ดงันัน้ กิจการนีไ้มไ่ด้มีคณุสมบติัเป็นบริษัทร่วมตามท่ีแสดงในงบการเงินของบริษัทฯ 

บริษัท ที่ตัง้สาํนักงาน ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน
(ล้านบาท) 

ประเภทหุ้น จาํนวนหุ้นที่ถือ 
(ร้อยละ) 

จาํนวนหุ้น 
ทัง้หมด 

บริษัท ดีแทค บรอดแบนด์ 
จํากดั 

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

บริการโทรคมนาคม (Wi-
Fi) โดยได้รับใบอนญุาต
การให้บริการ
อินเทอร์เน็ตแบบท่ีหนึง่ 

175 หุ้นสามญั 100 1,750,000 

บริษัท ดีแทค ดิจิตอล มีเดีย 
จํากดั 

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

ให้บริการด้าน
โทรคมนาคมและดําเนิน
ธุรกิจเก่ียวกบัอปุกรณ์
ส่ือสาร 

100 หุ้นสามญั 100 

(ผ่านบริษัท 
ดีแทค ไตรเน็ต 

จํากดั) 

1,000,000 

บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากดั เลขท่ี 319 อาคารจตัรัุสจามจรีุ ชัน้ 28  
ถนนพญาไท แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั 
กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศพัท์ +66 2202 8000 
เลขทะเบียนบริษัท 0105549034548 

ให้บริการโทรคมนาคม  1,160 หุ้นสามญั 100 11,600,000 

บริษัท ดีแทค แอ็คเซเลเรท 
จํากดั 

เลขท่ี 319 อาคารจตัรัุสจามจรีุ ชัน้ 2  
ถนนพญาไท แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั 
กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศพัท์ +66 2202 8000 
เลขทะเบียนบริษัท 0105557065767 

ลงทนุและให้การ
สนบัสนนุแก่บริษัท Start-
up ในการพฒันา
แอพพลิเคชัน่ตา่ง ๆ 

15 หุ้นสามญั 100 
(ผ่านบริษัท ดีแทค 
ไตรเน็ต จํากดั) 

150,000 

บริษัท ดีแทค เน็คซ์ จํากดั เลขท่ี 319 อาคารจตัรัุสจามจรีุ ชัน้ 28  
ถนนพญาไท แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั 
กรุงเทพมหานคร 10330โทรศพัท์ +66 
2202 8000 
เลขทะเบียนบริษัท 0105558145985 

บริหารและจดัการ
ทรัพย์สิน 

 

1 หุ้นสามญั 99.97 
(ผ่านบริษัท ดีแทค 
ไตรเน็ต จํากดั) 

10,000 

บริษัท ดีแทค เซอร์วิส จํากดั เลขท่ี 319 อาคารจตัรัุสจามจรีุ ชัน้ 28  
ถนนพญาไท แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั 
กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศพัท์ +66 2202 8000 
เลขทะเบียนบริษัท 0105558146019 

บริหารและจดัการ
ทรัพย์สิน 

 

1 หุ้นสามญั 99.97 
(ผ่านบริษัท ดีแทค 
ไตรเน็ต จํากดั) 

10,000 
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บริษัท ที่ตัง้สาํนักงาน ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน
(ล้านบาท) 

ประเภทหุ้น จาํนวนหุ้นที่ถือ 
(ร้อยละ) 

จาํนวนหุ้น 
ทัง้หมด 

บริษัท เพย์สบาย จํากดั เลขท่ี 319 อาคารจตัรัุสจามจรีุ ชัน้ 36  
ถนนพญาไท แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั 
กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศพัท์ +66 2160 5463-5 
โทรสาร +66 2160 5462 
เลขทะเบียนบริษัท 0125547001804 

ให้บริการชําระเงิน
ออนไลน์ บตัรเงินสด 
บริการชําระเงินทาง
อิเลก็ทรอนิกส์ และ
บริการรับชําระเงิน 

200 หุ้นสามญั 100 2,000,000 

บริษัท แทค พร็อพเพอร์ตี ้
จํากดั 

เลขท่ี 319 อาคารจตัรัุสจามจรีุ ชัน้ 28  
ถนนพญาไท แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั 
กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศพัท์ +66 2202 8000 
เลขทะเบียนบริษัท 0105539049038 

บริหารสินทรัพย์ 1 หุ้นสามญั 99.99 100,000 

บริษัท อีสเทิรน์ บิช จํากดั เลขท่ี 319 อาคารจตัรัุสจามจรีุ ชัน้ 28  
ถนนพญาไท แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั 
กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศพัท์ +66 2202 8000 
เลขทะเบียนบริษัท 0105532038740 

บริหารสินทรัพย์ 80 หุ้นสามญั 100 
(ผ่านบริษัท แทค 
พร็อพเพอร์ตี ้
จํากดั) 

800,000 

บริษัท ยไูนเต็ดคอมมนิูเกชัน่ 
อินดสัตรี จํากดั (มหาชน) 

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

ตวัแทนจําหน่ายบตัรเติม
เงินและการให้บริการเติม
เงินโดยไม่ต้องใช้บตัรเติม
เงิน (E-Refill) 

313.55 หุ้นสามญั 99.81 434,668,207 

บริษัท เวิลด์โฟน ช็อป จํากดั เลขท่ี 319 อาคารจตัรัุสจามจรีุ ชัน้ 28  
ถนนพญาไท แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั 
กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศพัท์ +66 2202 8000 
เลขทะเบียนบริษัท 0105539069969 

ระหว่างชําระบญัชี 450 หุ้นสามญั 100 4,500,000 

บริษัท เทเลแอสเซท จํากดั เลขท่ี 319 อาคารจตัรัุสจามจรีุ ชัน้ 28  
ถนนพญาไท แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั 
กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศพัท์ +66 2202 8000 
เลขทะเบียนบริษัท 0105559061246 

ให้เช่าเคร่ืองมือและ
อปุกรณ์โทรคมนาคม 

1 หุ้นสามญั 99.97 

(โดยดีแทคและ
ผ่านบริษัท ดีแทค 
ไตรเน็ต จํากดั) 

10,000 

บริษัท ยไูนเต็ด ดิสทริบิวชัน่ 
บิซซิเนส จํากดั(1) 

เลขท่ี 499 หมู่ท่ี 3 อาคารเบญจจินดา  
ถนนกําแพงเพชร 6 แขวงลาดยาว  
เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศพัท์ +66 2953 2222 
โทรสาร +66 2953 1269 
เลขทะเบียนบริษัท 0105545040951  

จดัจําหน่ายโทรศพัท์ 
เคล่ือนท่ี ซิมการ์ด บตัร
เติมเงิน และอปุกรณ์ 
เสริมต่าง ๆ 

200 หุ้นสามญั 25 20,000,000 

บริษัท ศนูย์ให้บริการคงสิทธิ
เลขหมายโทรศพัท์ จํากดั 

98 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ      
ทาวเวอร์ ห้องเลขท่ี 403 ชัน้ท่ี 4      
ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม               

บริการระบบสารสนเทศ
และฐานข้อมลูกลาง 
ประสานงานการโอนย้าย

2 หุ้นสามญั 20 20,000 
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บริษัท ที่ตัง้สาํนักงาน ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน
(ล้านบาท) 

ประเภทหุ้น จาํนวนหุ้นที่ถือ 
(ร้อยละ) 

จาํนวนหุ้น 
ทัง้หมด 

เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
โทรศพัท์ +66 2108 1544 
โทรสาร +66 2108 1544 
เลขทะเบียนบริษัท 0115553001471 

ผู้ให้บริการโทรคมนาคม
เพ่ือการคงสิทธิเลขหมาย
โทรศพัท์ 

(โดยดีแทคและ
ผ่านบริษัท ดีแทค 
ไตรเน็ต จํากดั) 

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
มาตรการป้องกนัการถ่ายเททางผลประโยชน์และขัน้ตอนในการควบคมุรายการระหว่างกนัอย่างรัดกุม เป็นไปตามกฎเกณฑ์เร่ืองการเข้าทํารายการ
ระหวา่งกนัของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  

ทัง้นี ้ณ วนัท่ี 23 ธนัวาคม 2558 บริษัท เบญจจินดา โฮลดิง้ จํากดั มีรายช่ือผู้ ถือหุ้นและสดัส่วนการถือหุ้นดงัตอ่ไปนี ้
นายบญุชยั เบญจรงคกลุ ร้อยละ 40 
นายวิชยั เบญจรงคกลุ ร้อยละ 30 
นางวรรณา จิรกิติ ร้อยละ 15 
นายสมชาย เบญจรงคกลุ ร้อยละ 15 
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2 ลักษณะการประกอบธุรกจิ 

2.1 โครงสร้างรายได้ 

โครงสร้างรายได้ของบริษัทและบริษัทย่อยในระยะ 3 ปีท่ีผ่านมา มีดงันี ้

  สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 

  2557 2558 2559 
  ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

รายได้จากการขายและการให้บริการ        
รายได้จากการให้บริการโทรศพัท์  75,012 82.9 71,858 81.9 69,252 84.0 
รายได้จากการขายเคร่ืองโทรศพัท์และชดุเลขหมาย  15,143 16.7 15,411 17.6 12,181 14.8 
รายได้จากการดําเนินงานอ่ืน  338 0.4 483 0.5 1,044 1.3 

รวมรายได้จากการขายและการให้บริการ  90,493 100 87,753 100 82,478 100 
 

2.2 ลักษณะผลติภณัฑ์และบริการ 

บริษัทเป็นหนึ่งในผู้ นําการให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีในประเทศไทย โดยบริษัทนําเสนอบริการโทรคมนาคมท่ีหลากหลาย อาทิเช่น 
บริการอินเทอร์เน็ตผ่านอปุกรณ์โทรศพัท์เคลื่อนท่ี (Mobile Internet), บริการเสียง (Voice), บริการรับส่งข้อความ (SMS/MMS) และ
บริการเสริมอ่ืนๆ ซึง่บริษัทดําเนินการร่วมกบัผู้ ให้บริการเสริมตา่งๆ เช่น บริการเสียกเรียกเข้าและดิจิทลัคอนเทนต์ เป็นต้น นอกจากนี ้
บริษัทยงัให้บริการโทรศพัท์ระหว่างประเทศ และบริการข้ามแดนอตัโนมติัทัง้แก่ลกูค้าของบริษัทท่ีนําโทรศพัท์เคลื่อนท่ีไปใช้งานใน
ตา่งประเทศและลกูค้าของผู้ ให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีในตา่งประเทศท่ีเลือกใช้โครงข่ายของบริษัทระหว่างพํานกัอยู่ในประเทศไทย 
รวมทัง้บริษัทได้ดําเนินธุรกิจจดัจําหน่ายอปุกรณ์โทรศพัท์เคลื่อนท่ีทัง้ภายใต้แบรนด์ของบริษัทเองและแบรนด์ชัน้นําระดบัโลกต่างๆ 
ซึง่ช่วยสง่เสริมการใช้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีของบริษัทและสามารถให้บริการลกูค้าได้อย่างครบวงจร 

บริษัทได้สร้างสรรค์แพ็คเกจค่าบริการและนําเสนอโปรโมชัน่ท่ีหลากหลายเพ่ือให้ลกูค้าสามารถเลือกใช้ได้ตรงกบัความต้องการมาก
ท่ีสดุ เช่น แพ็คเกจท่ีบริษัทผนวกบริการอินเทอร์เน็ตและบริการเสียงเข้าด้วยกัน แพ็คเกจบริการเสียงอย่างเดียว แพ็คเกจบริการ
อินเทอร์เน็ตอย่างเดียว หรือโปรโมชั่นท่ีลูกค้าซือ้อุปกรณ์โทรศัพท์พร้อมแพ็คเกจค่าบริการซึ่งให้ความคุ้มค่ากับลูกค้า เป็นต้น 
นอกจากนี ้บริษัทได้นําเสนอแพ็คเกจเสริมเพ่ิมเติมจากแพ็คเกจหลกัท่ีลกูค้าใช้งานอยู่ประจําเพ่ือให้ลกูค้าสามารถปรับแต่งการใช้
งานและเพ่ิมความคล่องตวัให้กบัลกูค้าในแต่ละสถานการณ์ได้มากย่ิงขึน้ เช่น แพ็คเกจเพิ่มปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ตท่ีมีให้ลกูค้า
เลือกทัง้แบบรายวนั ราย 7 วนั หรือราย 30 วนั เป็นต้น  

บริษัทนําเสนอแพ็คเกจบริการใหม่ๆ ให้กับลูกค้าอย่างต่อเน่ืองเพ่ือสนองตอบกับสภาพการแข่งขันในตลาดและวิถีสังคมท่ี
เปลี่ยนแปลงไปสู่ยุคดิจิทลั เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทท่ีต้องการเป็นแบรนด์ดิจิทลัอนัดบั 1 ในประเทศไทย โดยในปี พ.ศ. 
2559 บริษัทได้นําเสนอบริการดิจิทลัเสริมเพ่ิมเติมนอกเหนือจากบริการใช้งานอินเทอร์เน็ตและการโทรทัว่ไป เช่น แอพลิเคชัน่ “dtac 
MUSIC INFINITE” ท่ีให้ลกูค้าฟังเพลงผ่านการสตรีมม่ิงโดยไม่ต้องเสียค่าบริการอินเทอร์เน็ตเพียงลกูค้ามีแพ็คเกจบริการในอตัราที่
กําหนด หรือการมอบพืน้ท่ีการใช้งานบน Cloud Storage ผ่านแอพพลิเคชัน่ “Capture App” เพ่ือช่วยในการเก็บรูปภาพและวีดีโอ
บนพืน้ท่ีจดัเก็บ เป็นต้น นอกจากนี ้บริษัทได้นําเสนอเทคโนโลยีการสื่อสารท่ีทนัสมยัเพ่ือให้ลกูค้าได้รับประสบการณ์ดิจิทลัล่าสดุ 
อาทิเช่น VoLTE (Voice over LTE) และ VoWiFi (Voice over WiFi, WiFi Calling) เพ่ือให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ใช้งานท่ีดีมี
คณุภาพและเพ่ิมความเช่ือมัน่ของลกูค้าท่ีมีตอ่บริษัท   
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บริษัทมีช่องทางการให้บริการและจําหน่ายสินค้าท่ีหลากหลายซึ่งนอกจากการให้บริการผ่านศูนย์บริการของดีแทคซึ่งมีอยู่ทั่ว
ประเทศไทยแล้ว บริษัทได้พัฒนาช่องทางการขายและให้บริการลูกค้าท่ีมีความเป็นดิจิทัลเพ่ิมมากขึน้ เช่น เว็บไซต์ของบริษัท 
แอพพลิเคชัน่ “dtac app” ท่ีเพ่ิมความสะดวกกบัลกูค้าในการเช็คยอดใช้งาน สมคัรโปรโมชัน่ และชําระค่าบริการผ่านทางหน้าจอ
สมาร์ทโฟน รวมทัง้การจําหน่ายสินค้าผ่านร้านค้าบนอินเทอร์เน็ต (e-commerce) เช่น ลาซาด้า เป็นต้น นอกจากนี ้บริษัททําการ
ประชาสัมพันธ์บริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัทในหลายช่องทางโดยเฉพาะทางช่องทางดิจิทัล เช่น ทางเว็บไซต์ของบริษัท 
www.dtac.co.th หรือทางสงัคมออนไลน์ เช่น Line และ Facebook เพ่ิมเติมจากสื่อประชาสมัพนัธ์ท่ีมีอยู่ทัว่ไปทางสื่อต่างๆ ทัง้
สิ่งพิมพ์ โบรชวัร์และทางร้านค้าและตวัแทนจําหน่าย ซึง่พฒันาการดงักล่าวจะทําให้ลกูค้าได้สมัผสัประสบการณ์เทคโนโลยีรูปแบบ
ใหมท่ี่มีความสะดวกสบาย มีประสิทธิภาพและเสริมภาพลกัษณ์ของบริษัทในการเป็นแบรนด์ดิจิทลัชัน้นํา 

ณ สิน้ปี พ.ศ. 2559 บริษัทให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีด้วยเทคโนโลยี 4G, 3G และ 2G ผ่านคลื่นความถ่ีท่ีบริษัทใช้งานอยู่ในปัจจบุนั
คือ คลื่นความถ่ีย่าน 2.1GHz, 1800MHz และ 850MHz ซึง่รองรับการใช้งานของลกูค้ากว่า 24.5 ล้านเลขหมาย โดยข้อมลูเก่ียวกบั
จํานวนผู้ใช้บริการและรายได้เฉลี่ยตอ่เลขหมายโดยไมร่วมคา่เช่ือมตอ่โครงข่ายของบริษัทในระยะ 3 ปีท่ีผ่านมา มีดงันี ้

  สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 

  2557 2558 2559 
จาํนวนผู้ใช้บริการ (หน่วย : ล้านเลขหมาย)     
ระบบรายเดือน  3.8 4.3 5.0 
ระบบเติมเงิน  24.2 20.9 19.5 

รวม  28.0 25.3 24.5 

  

  2557 2558 2559 
รายได้เฉล่ียต่อเลขหมายต่อเดือนโดยไม่รวมค่าเช่ือมต่อโครงข่าย 
(หน่วย : บาท) 

    

ระบบรายเดือน  586 530 519 
ระบบเติมเงิน  147 149 151 

รวม  202 204 216 

 

2.2.1 การให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่ 

การให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีของบริษัทสามารถแบ่งได้เป็น 2 รูปแบบหลกัตามกลุม่ลกูค้า ได้แก่ บริการระบบรายเดือนและบริการ
ระบบเติมเงิน ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้

(ก) บริการระบบรายเดอืน 

บริการระบบรายเดือนคือบริการท่ีลูกค้าสามารถเลือกใช้แพ็คเกจบริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีต่างๆ โดยมีลักษณะเฉพาะคือลูกค้า
สามารถใช้บริการก่อนแล้วจึงชําระค่าบริการเม่ือครบกําหนดรอบเดือน ทัง้นี ้ลกูค้าท่ีต้องการใช้บริการในระบบรายเดือนจะต้องทํา
การจดทะเบียนโดยกรอกแบบสญัญาขอใช้บริการ พร้อมแนบเอกสารหลักฐานแสดงตนพร้อมแจ้งท่ีอยู่สําหรับจัดส่งใบแจ้งหนี ้
คา่บริการ  

ในปี 2559 บริการระบบรายเดือนของบริษัทสามารถเติบโตได้ดีทัง้ในด้านรายได้และจํานวนผู้ ใช้บริการท่ามกลางสภาพการแข่งขนั
ในตลาดท่ีอยู่ในระดบัสงู โดยบริษัทนําเสนอความคุ้มคา่พร้อมแพค็เกจบริการที่มีความหลากหลายเพ่ือสามารถตอบสนองลกัษณะ 
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การใช้งานของลกูค้าในรูปแบบตา่งๆ เช่น บริษัทนําเสนอแพ็คเกจ “Super Non-Stop” ท่ีเหมาะกบัลกูค้าท่ีใช้งานทัง้อินเทอร์เน็ตและ
โทร แพค็เกจ “More Voice” ซึง่เหมาะสําหรับลกูค้าท่ีเน้นการโทรหรือแพค็เกจ “Tablet Net Non-Stop” ซึง่เหมาะกบัการใช้งานแท็บ
เล็ต ทัง้นี ้ลกูค้าระบบรายเดือนยงัสามารถเลือกซือ้แพ็คเกจเสริมเพ่ิมเติมจากแพ็คเกจหลกัท่ีใช้งานอยู่ได้อีกด้วย เช่น แพ็คเกจเสริม 
Internet Speed Topping สําหรับปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ิมเติมหรือแพ็คเกจเสริม “dtac wifi” สําหรับการใช้งาน WiFi เป็นต้น
นอกจากนี ้ลกูค้าระบบรายเดือนในบางแพ็คเกจยงัสามารถใช้บริการดิจิทลัเสริมเพ่ิมเติมจากการใช้งานอินเทอร์เน็ตและการโทร
ทั่วไป เช่น ลูกค้าจะได้รับพืน้ท่ีเก็บไฟล์รูปภาพหรือวีดีโอบนแอพพลิเคชั่น “Capture App” หรือแอพพลิเคชั่น “dtac MUSIC 
INFINITE” เป็นต้น 

ในปี 2559 บริษัทนําเสนอแพ็คเกจสําหรับบริการระบบรายเดือน “Super Non-Stop” รูปแบบใหม่ ท่ีให้ความคล่องตวักับลกูค้าใน
การเลือกปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ตหรือปริมาณการโทรได้มากขึน้ในระดบัราคาเดียวกันรวมทัง้นําเสนอแพ็คเกจระบบรายเดือน 
“Share Package” ท่ีช่วยให้ลกูค้าสามารถแชร์ทัง้ปริมาณอินเทอร์เน็ตและปริมาณการโทรได้สงูสดุ 4 เบอร์ เพ่ิมความสะดวกในการ
จดัการใช้งานของลกูค้า 

บริษัทเน้นสร้างฐานลกูค้าระบบรายเดือนซึง่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ในระดบัท่ีสงูและมีระยะเวลาการใช้งานท่ียาวกว่าลกูค้าระบบ
เติมเงินบริษัทจึงนําเสนอโปรโมชัน่ให้ส่วนลดค่าอปุกรณ์โทรศพัท์เม่ือลกูค้าซือ้อปุกรณ์พร้อมสมคัรใช้บริการรายเดือนหรือเม่ือลกูค้า
เปลี่ยนการใช้งานจากระบบเติมเงินเป็นระบบรายเดือน ทัง้นี ้โปรโมชัน่ดงักล่าวยงัช่วยในการเปลี่ยนผ่านจากการใช้งานโครงข่าย
เทคโนโลยี 2G มาสู่การใช้งานโครงข่ายเทคโนโลยี 4G หรือ 3G ซึง่ให้ประสบการณ์ใช้งานอินเทอร์เน็ตท่ีเหนือกว่า โดยในปี 2559 บริษัท
ได้จดักิจกรรมสง่เสริมการขายท่ีเก่ียวข้องกบัอปุกรณ์เคร่ืองโทรศพัท์เชน่ “dtac Best Deal” หรือ “dtac 4G Mega Sale” เป็นต้น 

บริษัทดําเนินกิจกรรมเพ่ือรักษาความสมัพนัธ์กบัลกูค้าอย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้ลกูค้าใช้งานกบับริษัทในระยะยาว เช่น โครงการ “Blue 
Member” สําหรับลกูค้าระบบรายเดือนระดบัพรีเม่ียมท่ีมียอดค่าใช้จ่ายค่าบริการรายเดือนในระดบัสงูหรือใช้บริการของบริษัทมา
ยาวนานอย่างต่อเน่ืองตามท่ีกําหนด ในขณะท่ีบริษัทมีกิจกรรมลกูค้าสมัพนัธ์อย่าง “dtac reward” สําหรับลกูค้าระบบรายเดือน
อ่ืนๆ ซึง่กิจกรรมดงักลา่วได้มอบสิทธิประโยชน์ในรูปแบบตา่งๆ เช่น สว่นลดจากร้านค้าและร้านอาหาร เป็นต้น 

(ข) บริการระบบเตมิเงนิ 

บริการระบบเติมเงินคือบริการที่ลูกค้าจะต้องทําการเติมเงินเข้าไปในซิมการ์ดหรือเบอร์โทรศพัท์ให้เพียงพอก่อนจะใช้งาน ทัง้นี ้
ผู้ ใช้บริการระบบเติมเงินต้องทําการลงทะเบียนแสดงตนตามขัน้ตอนท่ีกําหนดด้วย ซึ่งวิธีการเติมเงินในปัจจุบันมีหลากหลาย
ช่องทาง เช่น เติมเงินผ่านทางร้านค้าท่ีเป็นตวัแทน เติมเงินผ่านเคร่ืองเอทีเอ็ม รวมถึงการเติมเงินทางอินเทอร์เน็ต เป็นต้น โดยข้อดี
ของบริการระบบเติมเงินคือ ลกูค้าไม่ต้องกงัวลเก่ียวกบัการชําระค่าบริการตามใบแจ้งหนีท้กุเดือนอย่างลกูค้าระบบรายเดือนโดย
ลกูค้าระบบเติมเงินสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้โดยเติมเงินตามจํานวนท่ีต้องการและใช้บริการได้อย่างต่อเน่ืองตราบเท่าท่ียังมี
จํานวนเงินและระยะเวลาการใช้งานเหลืออยู่  

ในปี 2559 บริษัทเปิดตัวแบรนด์ใหม่สําหรับบริการระบบเติมเงินคือ “ดีแทคเติมเงิน” เพ่ือเสริมภาพลักษณ์ความเป็นดิจิทลัของ      
แบรนด์ดีแทคพร้อมเปิดตัว “ซิม Super 4G” เพ่ือเน้นเจาะกลุ่มลูกค้ายุคดิจิทัล โดยชูจุดเด่นท่ีบริการดิจิทัลอย่าง “dtac MUSIC 
INFINITE” และการใช้งานYouTube โดยไม่หกัอินเทอร์เน็ตในช่วงเวลาเท่ียงคืนถึง 8 โมงเช้า นอกจากนี ้บริษัทได้นําเสนอซิมดีแทค
เติมเงินในรูปแบบต่างๆ เพ่ือสนองตอบความต้องการของลูกค้า อาทิเช่น “ซิมโซเชียลฮีโร่” ท่ีช่วยให้ลูกค้าใช้แอพพลิเคชั่นสงัคม
ออนไลน์ยอดนิยมได้ฟรี หรือ “ซิมโทรสนกุคุ้มทกุเครือข่าย” ท่ีเหมาะกับลกูค้าท่ีเน้นการโทร เป็นต้น บริษัทยงัได้นําเสนอซิมท่ีออก
แบบสําหรับลกูค้าชาวตา่งชาติ เช่น “ซิมดีแทคเติมเงินพมา่” ซึง่มีจดุเดน่ท่ีอตัราคา่โทรศพัท์ระหวา่งประเทศกลบัประเทศพมา่ท่ีคุ้มค่า 
และซิม “Happy Tourist SIM” ซึง่เป็นท่ีนิยมของนกัท่องเท่ียวชาวต่างประเทศท่ีมาประเทศไทย ทัง้นี ้นอกจากซิมดีแทคเติมเงินแล้ว 
บริษัทมีแพ็คเกจโปรโมชั่นหลกัและโปรโมชั่นเสริมสําหรับลูกค้าระบบเติมเงินด้วย เช่น โปรเสริมเน็ตเต็มสปีดซึ่งมีให้เลือกทัง้ใน
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รูปแบบรายวัน ราย 7 วัน หรือราย 30 วัน เป็นต้น ทัง้นี  ้บริษัทจัดให้มีกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์อย่าง “Blue Member”และ“dtac 
reward” สําหรับลกูค้าระบบเติมเงินเหมือนในระบบรายเดือนเช่นกนั 

เพ่ือตอบสนองต่อสภาวะการแข่งขันในตลาด บริษัทได้จัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนให้ลูกค้าระบบเติมเงินซึ่งใช้อุปกรณ์โทรศัพท์
เทคโนโลยี 2G เปลี่ยนมาใช้อปุกรณ์โทรศพัท์ท่ีรองรับเทคโนโลยี 3G ซึง่กิจกรรมดงักลา่วได้ช่วยเพ่ิมจํานวนผู้ใช้โทรศพัท์ 3G และเพ่ิม
ฐานลกูค้าระบบเติมเงินซึ่งกิจกรรมดงักล่าวจดัขึน้ในช่วงกลางปี 2559 ทัง้นี ้ในช่วงปลายปี 2559 บริษัทได้กระตุ้นตลาดระบบเติม
เงินด้วยการออกแคมเปญพิเศษมอบโบนสัโทรหรือเน็ตฟรีอีก 1 เทา่เพียงลกูค้าเติมเงิน 100 บาทขึน้ไป รวมทัง้นําเสนอโปรเสริมราคา
พิเศษ พร้อมทัง้ให้ลกูค้าใช้บริการ dtac WiFi ฟรีในช่วงสง่ท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม ่

นอกจากการแบ่งผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทในลักษณะดังกล่าวข้างต้นแล้ว ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทยัง
สามารถแบง่ประเภทตามลกัษณะของบริการและสินค้าได้ดงันี ้

(ค) บริการข้อมูล (Data) 

บริการข้อมลู ได้แก่ บริการอินเทอร์เน็ตจากการใช้งานอินเทอร์เน็ต บริการส่งข้อความทัง้รูปแบบท่ีเป็น Short Messaging Service 
(SMS) และส่งข้อความในรูปแบบภาพเสียง Multimedia Messaging Service (MMS) และบริการดิจิทลัหรือคอนเทนต์ต่างๆ เช่น 
บริการเสียงรอสาย บริการคอนเทนต์ด้านข่าวสารหรือความบนัเทิงต่างๆ  เป็นต้น ทัง้นี ้สดัส่วนรายได้จากบริการข้อมลูเทียบกับ
รายได้จากการให้บริการไมร่วมคา่เช่ือมตอ่โครงข่ายในรอบ 3 ปีท่ีผ่านมามีดงันี ้

  สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 
  2557 2558 2559 

รายได้จากบริการข้อมลู (ล้านบาท) 27,810 30,746 35,744 
รายได้จากบริการข้อมลูคิดเป็นร้อยละของรายได้รวมจากการให้บริการไม่รวมคา่
เช่ือมตอ่โครงข่าย 

40.7 46.4 55.3 

 

รายได้จากบริการข้อมลูมีการเติบโตอย่างต่อเน่ืองจากปริมาณการใช้บริการอินเทอร์เน็ตท่ีเพ่ิมมากขึน้ โดยเฉพาะอย่างย่ิงภายหลงั
จากท่ีสมาร์ทโฟนมีราคาถูกลง การขยายโครงข่ายเทคโนโลยี 4G และ 3G ได้ครอบคลุมมากขึน้ รวมทัง้พฤติกรรมผู้ บริโภคที่
เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งสะท้อนได้จากสดัส่วนรายได้จากบริการข้อมลูต่อรายได้รวมจากการให้บริการไม่รวมค่าเช่ือมต่อโครงข่ายของ
บริษัทท่ีเพ่ิมสงูขึน้อย่างต่อเน่ืองในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา ทัง้นี ้ปัจจุบนัรายได้จากบริการข้อมลูมีสดัส่วนสงูท่ีสุดในรายได้รวมของ
บริษัท 

(ง) บริการเสียง (Voice) 

บริการเสียงคือ บริการติดต่อสื่อสารโดยการสนทนาผ่านโทรศพัท์ของลกูค้าไปยงัเบอร์โทรศพัท์ปลายทางทัง้ท่ีอยู่ภายในโครงข่าย
ของบริษัทหรือไปยงัเบอร์โทรศพัท์ท่ีอยู่โครงข่ายอ่ืน ทัง้นี ้รายได้จากบริการเสียงในอดีตมีสดัสว่นสงูท่ีสดุในรายได้รวมของบริษัท แต่
อย่างไรก็ดี รายได้จากบริการเสียงมีแนวโน้มท่ีลดลงอย่างต่อเน่ืองจากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปใช้การติดต่อสื่อสารผ่าน
ทางอินเทอร์เน็ตหรือสงัคมออนไลน์มากขึน้อย่างต่อเน่ือง ทัง้นี ้สดัส่วนรายได้จากบริการเสียงเทียบกบัรายได้จากการให้บริการไม่
รวมคา่เช่ือมตอ่โครงข่ายในรอบ 3 ปีท่ีผ่านมามีดงันี ้

  สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 
  2557 2558 2559 

รายได้จากบริการเสียง (ล้านบาท) 35,259 29,252 22,953 
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  สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 
  2557 2558 2559 

รายได้จากบริการเสียงคิดเป็นร้อยละของรายได้รวมจากการให้บริการไม่รวมคา่
เช่ือมตอ่โครงข่าย 

51.6% 44.2% 35.5% 

 

(จ) บริการระหว่างประเทศ 

บริการระหว่างประเทศ ได้แก่ บริการข้ามแดนอตัโนมติั (International Roaming) ซึง่ให้บริการแก่ลกูค้าของบริษัทเม่ือเดินทางไปใช้
งานในตา่งประเทศ (Outbound) และให้บริการแก่ผู้ ใช้งานโทรศพัท์เคลื่อนท่ีจากตา่งประเทศซึง่เดินทางมายงัประเทศไทยและใช้งาน
โครงข่ายของบริษัท (Inbound)และบริการโทรศพัท์ระหวา่งประเทศ (IDD) ท่ีให้ลกูค้าของบริษัทสามารถโทรออกตา่งประเทศโดยตรง
ผ่านโทรศพัท์เคลื่อนท่ี 

สําหรับบริการโทรศพัท์ระหว่างประเทศ บริษัทให้บริการผ่านบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทท่ีได้รับใบอนญุาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคมในการให้บริการโทรศพัท์ทางไกลระหว่างประเทศ โดยได้เปิดให้บริการโทรศพัท์ระหว่างประเทศผ่าน
รหสั “004” ไปยงัปลายทางในหลายประเทศ 

สําหรับบริการข้ามแดนอตัโนมติั ลกูค้าของบริษัททัง้ในระบบรายเดือนและระบบเติมเงินเม่ือเดินทางไปต่างประเทศจะสามารถใช้
โทรศพัท์เคลื่อนท่ีผ่านเครือข่ายผู้ ร่วมให้บริการโทรศพัท์ในตา่งประเทศทัง้บริการเสียงและบริการข้อมลู  โดยบริษัทให้บริการแพค็เกจ 
“non-stop data roaming” ท่ีช่วยให้ลกูค้าใช้บริการข้อมลูในต่างประเทศท่ีกําหนดโดยมีทัง้ท่ีเป็นรูปแบบรายวนั ราย 3 วนั  หรือ 5 
วนั เพ่ิมความคุ้มคา่เม่ือลกูค้าไปใช้งานโทรศพัท์เคลื่อนท่ีในตา่งประเทศ 

  สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 
  2557 2558 2559 

รายได้จากบริการข้ามแดนอตัโนมติั (ล้านบาท) 1,466 1,336 1,168 
รายได้จากบริการข้ามแดนอตัโนมติัคิดเป็นร้อยละของรายได้รวมจากการ
ให้บริการไม่รวมคา่เช่ือมตอ่โครงข่าย 

2.1 2.0 1.8 

 

(ฉ) การจาํหน่ายอุปกรณ์โทรศัพท์เคล่ือนที่ 

บริษัทจัดจําหน่ายอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนท่ีในหลากหลายระดับราคาจากแบรนด์ดังต่างๆ ระดับโลก รวมทัง้จําหน่ายอุปกรณ์
โทรศัพท์ภายใต้ตราสินค้าของบริษัทเองคือ “ดีแทค” โดยได้นําเสนอผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่อย่างต่อเน่ือง เพ่ือช่วยตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าได้มากที่สุด ทัง้นี  ้การจําหน่ายอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนท่ียังเป็นอีกปัจจัยหนึ่งท่ีช่วยสนับสนุนการใช้งาน
อินเทอร์เน็ตของผู้บริโภคในประเทศไทยและช่วยเพ่ิมฐานลกูค้าโดยเฉพาะบริการในระบบรายเดือน  

บริษัทได้นําเสนอกิจกรรมทางการตลาดหลากหลายรูปแบบเพ่ือช่วยให้ลกูค้าสามารถเข้าถึงอปุกรณ์โทรศพัท์เคลื่อนท่ีโดยเฉพาะ
อย่างย่ิงอุปกรณ์ประเภทสมาร์ทโฟน เช่น การซือ้ผ่อนอุปกรณ์โทรศพัท์เคลื่อนท่ีผ่านบตัรเครดิตด้วยอัตราดอกเบีย้ 0% หรือการ
จําหน่ายเคร่ืองอปุกรณ์โทรศพัท์เคลื่อนท่ีพร้อมแพ็คเกจการใช้งานในระบบรายเดือนซึง่ให้ส่วนลดกบัลกูค้าในรูปแบบต่างๆ ทัง้นี ้ใน
ปี 2559 บริษัทได้จัดกิจกรรมการตลาดที่เก่ียวข้องกับเคร่ืองโทรศพัท์หลายกิจกรรม เช่น “4G Mega Sales” ท่ีนําเสนอโปรโมชั่น
เคร่ืองโทรศพัท์ 4G ท่ีคุ้มคา่ให้กบัผู้บริโภค เป็นต้น 
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นอกจากนี ้บริษัทได้นําเสนออุปกรณ์ใหม่ๆ เพ่ือช่วยให้การใช้ชีวิตในยุคดิจิทัลมีความสะดวกมากขึน้ โดยในปี 2559 บริษัทได้
นําเสนอ Pocket WiFi ซึ่งเป็นอปุกรณ์ท่ีช่วยเปลี่ยนสญัญาณ 4G เป็น Wifi Hotspot โดยตวัเคร่ืองมีขนาดกะทดัรัดท่ีสามารถพกพา
ไปได้ทกุการเดินทางซึง่ช่วยแชร์การใช้งานได้ทกุท่ี 

อุปกรณ์สมาร์ทโฟนเป็นเคร่ืองมือหนึ่งท่ีผู้ ให้บริการต่างใช้เพ่ือสร้างฐานลกูค้าใหม่และรักษาฐานลกูค้าเดิมท่ามกลางสภาวะการ
แข่งขนัซึง่อยู่ในระดบัสงู และยงัเป็นปัจจยัหลกัในการผลกัดนัการเปลี่ยนผ่านจากระบบสมัปทานไปสูร่ะบบใบอนญุาตในช่วงหลายปี
ท่ีผ่านมา ซึง่จะเห็นได้จากต้นทนุการให้ส่วนลดค่าเคร่ืองจํานวนมากท่ีผู้ ให้บริการใช้ในปี 2559 โดยเฉพาะในตลาดบริการระบบเติม
เงินเพ่ือเปลี่ยนลกูค้าท่ียงัใช้โทรศพัท์ 2G อยู่ อย่างไรก็ดี บริษัทใช้ความระมดัระวงัในการให้ส่วนลดโดยมุ่งทํากิจกรรมให้ส่วนลดค่า
เคร่ืองในตลาดบริการระบบรายเดือน 

 

2.2.2 การให้บริการลูกค้า 

การให้บริการแก่ลกูค้าของบริษัทเป็นปัจจยัสําคญัประการหนึ่งท่ีทําให้บริษัทแตกต่างจากคู่แข่งขนั ดงันัน้ บริษัทจึงเน้นในเร่ืองการ
ให้บริการที่เป็นมิตร ดแูลใส่ใจ และให้บริการสอดคล้องกบัความต้องการของลกูค้า ซึง่เป็นการตอกยํา้ถึงความตัง้ใจของบริษัทท่ีจะ
ให้บริการอนัเป็นเลิศและมอบประสบการณ์ท่ีดีท่ีสดุแก่ลกูค้า โดยบริษัทมุง่ให้บริการลกูค้าผ่านรูปแบบตา่งๆ อย่างตอ่เน่ือง ดงันี ้

(1) Call Center 

Call Center ทําหน้าท่ีให้คําแนะนําการใช้บริการใหม่ๆ ตอบข้อซกัถามและแก้ไขปัญหาการใช้บริการ เปลี่ยนแปลงประเภทการใช้
บริการ ให้ข้อมลูเก่ียวกับค่าใช้บริการ รับแจ้งปัญหาการใช้บริการโครงข่ายและปัญหาอ่ืน ๆ รวมทัง้รับแจ้งเหตฉุุกเฉินต่างๆ จาก
ลกูค้า โดยสามารถให้บริการทัง้ในภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาองักฤษ ภาษาจีน ภาษาพม่า เป็นต้น ทัง้นีล้กูค้า
สามารถติดต่อ Call Center ท่ีหมายเลข 1678 ได้ทัง้จากโทรศพัท์เคลื่อนท่ีและโทรศพัท์พืน้ฐานตลอด 24 ชัว่โมง ทกุวนัไม่มีวนัหยดุ 
รวมทัง้สามารถติดตอ่ผ่านเวบ็ไซต์ของบริษัท อีเมล์หรือทางสงัคมออนไลน์ ได้เช่นกนั 

บริษัทตระหนกัถึงความสําคญัอย่างย่ิงต่อเป้าหมายการให้บริการท่ีดีเย่ียมแก่ลกูค้า จึงได้นํากลยุทธ์การให้บริการลกูค้าเป็นกลุ่ม
ย่อยมาปรับใช้ โดยจดัแบ่งพนกังานให้บริการออกเป็นกลุ่มเพ่ือให้บริการและสร้างความสมัพนัธ์กบัลกูค้าในแต่ละกลุ่มและรองรับ
ความต้องการของลกูค้าได้ตรงจดุมากย่ิงขึน้ อาทิ ลกูค้าระบบรายเดือน ลกูค้าระบบเติมเงิน ลกูค้าท่ีสนใจบริการเสริมตา่ง ๆ เป็นต้น 

นอกจากนี ้บริษัทยงัได้พฒันาระบบโทรศพัท์อตัโนมติั (Interactive Voice Response System) ซึง่จะทําให้ผู้ ใช้บริการที่ติดต่อมายงั 
Call Center สามารถทํารายการบางประเภทได้ด้วยตนเองจากระบบอตัโนมติัท่ีได้ตัง้ไว้โดยไม่ต้องผ่านพนักงาน เช่น การตัง้ค่า
โทรศพัท์เพ่ือใช้บริการอินเทอร์เน็ตและการสมคัรบริการข้อมลูต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง รวมทัง้บริษัทได้สํารวจความพงึพอใจของลกูค้า
และแจ้งข้อมลูระหวา่งลกูค้ารอสายพนกังานเพ่ือเพ่ิมความสะดวกให้กบัลกูค้าในการใช้บริการ Call Center มากย่ิงขึน้ ทัง้นี ้บริษัทมี
การพฒันาบริการใหม่ๆ เพ่ิมขึน้อีกอย่างต่อเน่ือง ซึ่งจะเน้นการให้บริการที่ทําให้ลกูค้าใช้บริการได้อย่างสะดวกและมีคณุภาพมาก
ย่ิงขึน้ 

(2) ศนูย์บริการ  

บริษัทมีการพัฒนาศูนย์บริการให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ดีย่ิงขึน้ รวมทัง้ปรับปรุงศูนย์บริการให้มีความ
ทนัสมยัเพ่ือมุ่งสู่การเป็นแบรนด์ดิจิทลัอันดบั 1 ในประเทศไทย โดยในปี 2559 บริษัทได้พฒันาศนูย์บริการรูปแบบใหม่เพ่ือสร้าง
ประสบการณ์ดิจิทลัไลฟ์สไตล์ ภายใต้ช่ือ “ดีอินฟินิท” (dInfinite) ซึ่งเป็นศนูย์บริการดิจิทลัเซอร์วิซ บริการอนัเหนือระดบัทัง้ความ
สะดวกสบาย รวดเร็ว และประสบการณ์กบัสมาร์ทโฟนและดิจิทลัแก็ดเจ็ตใหม่ลา่สดุ โดยเปิดให้บริการศนูย์แรกท่ีศนูย์การค้าสยาม
พารากอน ซึง่ลกูค้าจะได้รับประโยชน์และความสะดวกในการใช้บริการ โดยสามารถทดลองและซือ้สินค้า รับคําแนะนําและบริการ
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หลงัการขายท่ีรวดเร็วจากพนกังานท่ีได้รับการฝึกอบรมมาอย่างดี ซึง่ศนูย์บริการรูปแบบใหมจ่ะช่วยสง่เสริมกบัศนูย์บริการหลกัอย่าง 
ดีแทคฮอลล์ ดีแทคเซน็เตอร์ และดีแทคเอ็กซ์เพรส ท่ีมีอยู่ทัว่ประเทศในปัจจบุนั 

บริษัทได้ใช้ NPS หรือ Net Promoter Score เป็นตวัวดัค่าแนวโน้มท่ีลกูค้าอยากจะแนะนําบริษัทให้กับเพ่ือนหรือคนรอบข้าง เพ่ือ
ช่วยให้บริษัทเข้าใจถึงความต้องการของลกูค้าได้อย่างแท้จริง เพ่ือพฒันาการให้บริการและวิธีการทํางานของพนกังาน Call Center 
และดีแทคฮอลล์ ทัว่ประเทศ ซึ่งจะทําให้ลูกค้ารักและรู้สึกผูกพนักับบริษัทมากย่ิงขึน้ จนทําให้ลูกค้าแนะนําให้คนรอบข้างมาใช้
บริษัท ซึ่งกระบวนการนีจ้ะเป็นวิธีท่ีช่วยส่งเสริมให้เกิดการรับฟังปัญหา แก้ไขปัญหา และติดตามผล โดยจะมีการส่งต่อข้อมลูและ
ความคิดเห็นต่าง ๆ ของลกูค้าไปยงัหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และนําปัญหามาวิเคราะห์หาสาเหตท่ีุแท้จริง พร้อมทัง้หาแนวทางการ
แก้ไขอย่างเป็นระบบ ซึง่จะทําให้บริษัทสามารถเข้าใจและดแูลลกูค้าของบริษัทได้อย่างครบวงจรมากท่ีสดุ   

(3) การบริหารความสมัพนัธ์กบัลกูค้า (Customer Relationship Management, CRM) 

เน่ืองจากปัจจบุนัอตัราสว่นผู้ใช้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีตอ่ประชากรรวมอยู่ในระดบัสงูมาก การบริหารความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัลกูค้าจึง
มีบทบาทสําคัญมากขึน้ โดยบริษัทมุ่งเน้นกิจกรรมเพ่ือรักษาฐานลูกค้าท่ีมีคุณภาพเพ่ิมมากขึน้ นอกเหนือไปจากการนําเสนอ
โปรโมชัน่จงูใจและแคมเปญทางการตลาดต่าง ๆ แล้ว บริษัทมีโครงการสร้างความสมัพนัธ์กบัลกูค้าโดยผ่านกิจกรรมดีแทครีวอร์ด 
dtac rewards เพ่ือมอบสิทธิพิเศษให้ลกูค้าของดีแทคในกลุม่ตา่งๆ เช่น สว่นลดในการซือ้สินค้า เป็นต้น  

บริษัทได้นําเสนอ “บริการใจดี” สําหรับลกูค้าในกลุ่มระบบเติมเงินซึง่เป็นอีกหนึ่งแนวทางในการรักษาฐานลกูค้าในระบบเติมเงินท่ี
สําคญั รวมทัง้ช่วยเสริมสร้างภาพลกัษณ์ของการเป็นผู้ให้บริการที่เน้นความคุ้มคา่และเป็นมิตรกบัลกูค้า  

 
2.2.3 การพฒันาด้านโครงข่าย 

ข้อมลูเก่ียวกบัสถานีโครงข่ายในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมามีดงันี ้

  สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 
  2557 2558 2559 

จํานวนสถานีฐานของ 2G-1800 MHz  10,830 10,846 10,827 
จํานวนสถานีฐานของ 3G-850 MHz  5,912 11,565 13,025 

จํานวนสถานีฐานของ 3G-2.1 GHz  11,619 12,754 15,410 
จํานวนสถานีฐานของ 4G-2.1 GHz  1,056 4,151 15,064 
จํานวนสถานีฐานของ 4G-1800 MHz  - 2,191 6,756 

ณ สิน้ปี 2559 บริษัทมีจํานวนสถานีฐานทัง้หมดกว่า 61,000 สถานีทัว่ประเทศ โดยส่วนใหญ่เพ่ิมขึน้จากการขยายโครงข่าย 4G ทัง้
บนคลื่นความถ่ี 1800MHz และ 2.1GHz เพ่ือตอบสนองความต้องการใช้งานด้านข้อมูลความเร็วสูง เพ่ิมประสบการณ์ใช้งาน
อินเทอร์เน็ตได้อย่างตอ่เน่ืองมากย่ิงขึน้ 

 
2.3 การจาํหน่ายและช่องทางการจาํหน่าย 

(ก) กจิกรรมทางการตลาด 

บริษัทใช้ช่ือ “ดีแทค” (dtac) เป็นช่ือทางการค้าซึง่เป็นช่ือท่ีได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในประเทศไทย บริษัทเป็นผู้ ริเร่ิมนําเสนอ
นวตักรรมต่างๆ ด้านการตลาด รวมถึงการเปิดตวัผลิตภณัฑ์ บริการ และรายการส่งเสริมการขายใหม่ๆ  อย่างต่อเน่ือง โดยกิจกรรม
ทางการตลาดนบัเป็นกลยทุธ์สําคญัท่ีจะสื่อสารให้ลกูค้ารับทราบและเข้าใจในบริการต่าง ๆ ท่ีบริษัทนําเสนอและตระหนกัว่าบริษัท
เป็นสว่นหนึง่ของธรุกิจและการดําเนินชีวิตของลกูค้า กิจกรรมทางการตลาดนอกเหนือจากการเปิดตวัผลิตภณัฑ์แล้วยงัประกอบด้วย
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กิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างตําแหน่งทางการตลาด ภาพลกัษณ์ขององค์กร และกิจกรรมเพ่ือสงัคม โดยบริษัททําการสํารวจตลาดอย่าง
ต่อเน่ืองเพ่ือให้เข้าใจความต้องการของลกูค้า ซึง่จะช่วยให้การจดัทํากิจกรรมทางการตลาดมีประสิทธิภาพและสร้างความพงึพอใจ
สงูสดุให้แก่ลกูค้าได้มากย่ิงขึน้ 

บริษัทจดักิจกรรมทางการตลาดกบัร้านค้าตวัแทนจําหน่ายเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์และบริการเพ่ือให้ร้านค้าและตวัแทนจําหน่ายเข้าใจถึง
นวตักรรมต่างๆ ด้านการบริการ และกลยทุธ์ด้านราคา รวมทัง้การพฒันาโครงข่ายของบริษัท นอกจากนี ้ยงัมีกิจกรรมท่ีตวัแทนของ
บริษัทไปเย่ียมร้านค้าเพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นและตรวจสอบการดําเนินงานและการให้บริการกับลูกค้าของร้านค้าแต่ละรายเพ่ือให้
เป็นไปตามนโยบายและมาตรฐานการให้บริการของบริษัท 

 

(ข) ช่องทางการจดัจาํหน่าย 

บริษัทมุ่งเน้นในการพฒันาช่องทางการจดัจําหน่ายอย่างต่อเน่ือง เพ่ือช่วยให้ลกูค้าเข้าถึงผลิตภณัฑ์และบริการของบริษัทได้อย่าง
ทัว่ถึง นอกจากนี ้บริษัทยังมีการพฒันาช่องทางการจดัจําหน่ายให้มีความแตกต่างกันออกไป เพ่ือตอบสนองความต้องการและ
รูปแบบการใช้ชีวิตของลกูค้าท่ีมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา เพ่ือให้ผลิตภณัฑ์และการบริการของเรามีความพร้อมในการให้บริการ
ครอบคลมุทกุพืน้ท่ีของประเทศไทย บริษัทยงัคงมุ่งเน้นการสร้างความสมัพนัธ์อนัดีและยาวนานกบัพนัธมิตรของเราอย่างต่อเน่ือง 
โดยพนัธมิตรท่ีดีของเราเป็นกญุแจสําคญัในการพฒันาช่องทางการจดัจําหน่ายอย่างยัง่ยืนและมีประสิทธิภาพ ทัง้นี ้ช่องทางการจดั
จําหน่ายของบริษัทสามารถแบง่เป็นประเภทตา่งๆ ได้ดงันี ้

1. ดีแทค ฮอลล์ 

ดีแทค ฮอลล์เป็นช่องทางการจดัจําหน่ายสินค้าและให้บริการท่ีครบวงจร โดยบริษัทตัง้ใจท่ีจะเพ่ิมประสบการณ์การเลือกซือ้สินค้า
ให้กบัลกูค้า จงึจดัร้านให้ลกูค้าได้สมัผสัและทดลองใช้งานสมาร์ทโฟนยอดนิยมจริงก่อนตดัสินใจซือ้ รวมถึงการอํานวยความสะดวก
ให้แก่ลกูค้าท่ีเข้ามารับบริการด้วยระบบจองคิวก่อนมารับบริการที่สาขา และจดัตัง้ตู้ รับชําระอตัโนมติั (Payment kiosk)  

 

2. ดีแทคเซน็เตอร์ 

บริษัทมีร้านดีแทคเซ็นเตอร์ซึ่งประกอบไปด้วยร้านท่ีบริหารงานโดยตวัแทนจําหน่ายภายใต้เคร่ืองหมายการค้าดีแทคและร้านท่ี    
ดีแทคบริหารงานเอง ดีแทคเซ็นเตอร์เป็นช่องทางการจัดจําหน่ายสินค้าและให้บริการคล้ายกับดีแทค ฮอลล์ อาทิเช่น จําหน่าย
โทรศพัท์มือถือภายใต้ย่ีห้อดีแทค  ให้บริการรับจดทะเบียนรายเดือน ให้บริการเก่ียวกบังานทะเบียนต่าง ๆ และเป็นผู้ ให้บริการรับ
ชําระคา่บริการ โดยบริษัทมีแผนเพ่ิมจํานวนดีแทคเซน็เตอร์เพ่ือครอบคลมุพืน้ท่ีให้บริการทัว่ประเทศมากย่ิงขึน้ และเพ่ิมความสะดวก
ของลกูค้าในการใช้บริการของดีแทค 

 

3. ตวัแทนจําหน่ายขนาดเลก็ “บลชู็อป” 

ในปี 2559 บริษัทเปลี่ยนแปลงตวัแทนจําหน่าย “ดีแทคพาร์ทเนอร์” ใหม่ภายใต้ช่ือ “บลูช็อป” เพ่ือให้เป็นร้านค้าปลีกท่ีสามารถ
จําหน่ายสินค้าและให้บริการต่างๆ ของดีแทค โดยร้านค้าเหล่านีก้ระจายตวัอยู่ในตามอําเภอหลกั ทัว่ประเทศเพ่ือตอบสนองต่อการ
ขยายตวัของลกูค้าในอนาคต 
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4. ตวัแทนจดัจําหน่ายสง่ดีแทคเติมเงิน 

บริษัทคดัเลือกตวัแทนจดัจําหน่ายสินค้าดีแทคเติมเงินจากตวัแทนจดัจําหน่ายท่ีมีความแข็งแกร่งในแต่ละพืน้ท่ีเพ่ือเป็นกําลงัสําคญั
ในการกระจายสินค้าดีแทคเติมเงินไปยงัตวัแทนดีแทคเติมเงินค้าปลีกในพืน้ท่ีเหล่านัน้ ช่วยให้การกระจายสินค้าของบริษัทมีความ
เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 

 

5. ตวัแทนจําหน่ายดีแทคเติมเงินค้าปลีก 

ตวัแทนดีแทคเติมเงินค้าปลีกประกอบไปด้วย ร้านค้าปลีกท่ีขายอปุกรณ์โทรคมนาคม อาทิ ซิมการ์ดระบบเติมเงิน โทรศพัท์มือถือ 
และร้านขายของชําแบบดัง้เดิมซึ่งขายดีแทคเติมเงิน  ช่องทางนีเ้ป็นช่องทางท่ีสําคัญและทําให้สินค้ามีความพร้อมในการจัด
จําหน่าย สามารถเข้าถึงได้ และอํานวยความสะดวกให้กบัลกูค้าของบริษัท 

 

6. ร้านตวัแทนจําหน่ายสินค้าโทรคมนาคม, ร้านธรุกิจค้าปลีกแบบทนัสมยั และตวัแทนจําหน่ายสินค้าผ่านช่องทางอิเลก็ทรอนิกส์ 

บริษัทจําหน่ายสินค้าและบริการที่หลากหลาย อาทิเช่น ซิมการ์ด การชําระคา่บริการรายเดือน การเติมเงินมือถือ    โดยผ่านช่องทาง
ตา่งๆ ดงันี ้

6.1 ร้านตวัแทนจําหน่ายสินค้าโทรคมนาคม เช่น เจมาร์ท  ทีจีโฟน เป็นต้น 

6.2 ร้านธรุกิจค้าปลีกแบบทนัสมยัและร้านสะดวกซือ้ เช่น บิ๊กซี  เทสโก้โลตสั เป็นต้น 

6.3 ตวัแทนจําหน่ายสินค้าผ่านช่องทางอิเลก็ทรอนิกส์ เช่น บญุเติม ซงิเกอร์ เป็นต้น 

สําหรับช่องทางการจัดจําหน่ายในลักษณะนี ้มีทัง้รูปแบบร้านค้าท่ีมีเจ้าหน้าท่ีให้บริการ (human assisted outlet) หรือเป็นจุด
ให้บริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (self-service) นอกจากนี ้บริษัทยงัมีเจ้าหน้าท่ีการขายของเราเองในร้านค้าท่ีเป็นร้านตวัแทน
จําหน่ายสินค้าโทรคมนาคม และร้านค้าขายอปุกรณ์มือถือ เพ่ือให้บริการและให้คําแนะนําลกูค้าอีกด้วย 

 

7. ธนาคาร 

บริษัทมีความสมัพนัธ์อนัดีกบัธนาคารรายใหญ่หลายแห่งในประเทศไทยเพ่ือให้บริการเติมเงินมือถือและชําระค่าบริการรายเดือน
ให้กับลูกค้าผ่านสาขาของธนาคาร  ตู้ เอทีเอ็ม  บริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ต(Internet banking) บริการธนาคารทาง
โทรศัพท์มือถือ (mobile banking application) และช่องทางการให้บริการด้วยตนเองแบบอ่ืน ๆ เช่น USSD  IVR  ซึ่งจากความ
ร่วมมืออนัดีระหว่างบริษัทและธนาคารต่างๆ ทําให้เราส่งมอบบริการท่ีสะดวกสบายให้กบัลกูค้าผ่านช่องทางสาขาธนาคารและผ่าน
ตู้ เอทีเอ็มเช่นเดียวกนักบัการให้บริการผ่านช่องทางธนาคารทางอินเทอร์เน็ตและธนาคารทางโทรศพัท์มือถือ 

 

8. การจดัจําหน่ายทางตรง 

ดีแทคมีทีมงานจัดจําหน่ายตรง (dtac direct sales) เพ่ือนําเสนอสินค้าและบริการทัง้ระบบเติมเงินและระบบรายเดือนให้เข้าถึง
ลกูค้าโดยตรง โดยจดุประสงค์ของช่องทางการจดัจําหน่ายตรงเพ่ือเพ่ิมความสะดวกให้แก่ลกูค้าในการซือ้สินค้าและใช้บริการของ
ดีแทค โดยทีมงานดงักล่าวจะเข้าไปขายสินค้าและให้บริการในพืน้ท่ีท่ีร้านค้าปลีกอาจเข้าไม่ถึง และเพ่ือให้บริการกบัลกูค้าเฉพาะ
กลุม่ท่ีต้องการทีมงานท่ีมีทกัษะเฉพาะ 
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9. ดีแทค แอพพลิเคชัน่ 

เพ่ือเพ่ิมความสะดวกสบายให้กบัลกูค้าและสนองความต้องการของลกูค้าท่ีเพ่ิมมากขึน้สําหรับการทําธุรกรรมบนมือถือ บริษัทได้
พฒันาดีแทค แอพพลิเคชัน่ (dtac app) ขึน้เพ่ือส่งมอบบริการท่ีรวดเร็วและครอบคลมุสําหรับทัง้ลกูค้าระบบเติมเงินและระบบราย
เดือน ทัง้นี ้บริษัทมีการพฒันาอย่างต่อเน่ืองสําหรับช่องทางการจดัจําหน่ายผ่านดิจิตอลแพลตฟอร์มเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ขาย นอกจากนี ้ดิจิตอลแพลตฟอร์ม จะช่วยให้บริษัทสร้างความสมัพนัธ์ท่ีใกล้ชิดและเป็นช่องทางการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพกับ
พนัธมิตรของเราอีกด้วย 

 

2.4 ภาวะอุตสาหกรรมและแนวโน้มการแข่งขัน  

2.4.1 ตลาดการให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่ 

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

ในการให้บริการด้านโทรคมนาคมในประเทศไทยนัน้ ในช่วงแรก ผู้ประกอบการเอกชนมีส่วนร่วมในการให้บริการด้านการสื่อสาร 
โดยเป็นการให้บริการภายใต้สญัญาร่วมการงานกบัรัฐวิสาหกิจสองแหง่ ซึง่ปัจจบุนัได้แปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชนจํากดัแล้ว ได้แก่ 
ทีโอที (เดิมคือ องค์การโทรศพัท์แห่งประเทศไทย) และ กสท (เดิมคือ การสื่อสารแห่งประเทศไทย) ทัง้นี ้เพ่ือให้รัฐวิสาหกิจทัง้สอง
แหง่นัน้สามารถตอบสนองตอ่ความต้องการด้านโทรคมนาคมและการให้บริการด้านการสื่อสารไร้สายท่ีเพ่ิมขึน้ในประเทศได้ 

สญัญาร่วมการงานดงักล่าวมีลกัษณะการดําเนินการแบบ “สร้าง-โอน-ดําเนินการ” (Build-Transfer-Operate) โดย ผู้ประกอบการ
เอกชนในฐานะผู้ รับสมัปทานจะเป็นผู้ลงทนุสร้างโครงข่ายพร้อมกบัโอนกรรมสิทธิในอปุกรณ์โครงข่ายภายใต้สญัญาร่วมการงาน
เหลา่นัน้ให้แก่หน่วยงานเจ้าของสมัปทาน โดยหน่วยงานเจ้าของสมัปทานให้สิทธิแก่ผู้ประกอบการเอกชนในการใช้อปุกรณ์โครงข่าย
เหล่านัน้ตลอดอายุสญัญาร่วมการงานแต่เพียงผู้ เดียว และมีสิทธิดําเนินกิจการให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีแก่ประชาชนโดยต้อง
ชําระสว่นแบง่รายได้ให้กบัหน่วยงานเจ้าของสมัปทานเพ่ือแลกเปลี่ยนกบัสิทธิในการใช้คลื่นความถ่ีท่ีได้รับการจดัสรร 

บริษัทเร่ิมให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีในประเทศไทยในย่านความถ่ี 800 เมกะเฮิร์ตซ์ (หรือคลื่นความถ่ี 850MHz) และในย่านความถ่ี 
1800 เมกะเฮิร์ตซ์ โดยบริษัทได้รับสมัปทานจาก กสท ในการให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีเป็นระยะเวลา 27 ปี ภายใต้สญัญาร่วมการ
งานในรูปแบบของสญัญา “สร้าง-โอน-ดําเนินการ” (Build-Transfer-Operate) ซึ่งสญัญาร่วมการงานดงักล่าวจะสิน้สดุในปี 2561 
และบริษัทต้องชําระสว่นแบง่รายได้ให้แก่ กสท ตัง้แตปี่ 2534  

ต่อมาในปี 2555 กสทช. ได้ดําเนินการจดัสรรคลื่นความถ่ีย่าน 2.1GHz ด้วยวิธีการประมลูซึ่งผู้ ให้บริการหลกัทัง้ 3 รายซึ่งรวมถึง
บริษัทย่อยของบริษัทเป็นหนึ่งในผู้ชนะการประมลูคลื่นความถ่ีและได้รับใบอนญุาตให้ใช้คลื่นความถ่ีย่าน 2.1GHz เพ่ือประกอบ
กิจการโทรคมนาคม ซึ่งได้เปิดบริการโทรคมนาคมด้วยคลื่นความถ่ีย่าน 2.1GHz ตัง้แต่ปี 2556 เป็นต้นมา นอกจากนี ้กสทช. ได้
ดําเนินการจดัสรรคลื่นความถ่ีย่าน 1800MHz ในช่วงปลายปี 2558 และคลื่นความถ่ีย่าน 900MHz ในปี 2559 ด้วยวิธีการประมลู 
สง่ผลให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีเทคโนโลยี 4G เติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงปีท่ีผ่านมา 
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ส่วนแบ่งทางการตลาดของในเชงิจาํนวนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่และส่วนแบ่งการตลาดในเชงิรายได้จากการ
ให้บริการไม่รวมค่าเช่ือมต่อโครงข่ายของบริษัทในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา 

 

 
2.4.2 แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรม 

อตุสาหกรรมบริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีในประเทศไทยยงัคงมีแนวโน้มท่ีเติบโตจากรายได้บริการข้อมลูหรืออินเทอร์เน็ต โดยภายหลงั
จากการจดัสรรคลื่นความถ่ีภายใต้ระบบใบอนญุาตจาก กสทช. ในช่วงท่ีผ่านมา ได้ผลกัดนัให้ผู้ ให้บริการลงทนุขยายโครงข่ายให้มี
ความครอบคลุมเพ่ือสร้างประสบการณ์ใช้งานอินเทอร์เน็ตท่ีดีย่ิงขึน้ ทําให้ประเทศไทยมีความพร้อมด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
โทรคมนาคมอินเทอร์เน็ตไร้สายเทคโนโลยี 4G และ 3G เพ่ือใช้ในการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ นอกจากนี ้การแข่งขนั
ในอตุสาหกรรมระหว่างผู้ ให้บริการทัง้ในรูปแบบการให้ส่วนลดค่าเคร่ืองและโปรโมชัน่ทางการตลาดที่จงูใจได้ช่วยผลกัดนัให้จํานวน
ผู้ใช้งานสมาร์ทโฟนในประเทศไทยเพ่ิมขึน้อย่างตอ่เน่ือง 

ในขณะเดียวกัน วิถีชีวิตของผู้ บริโภคได้เปลี่ยนแปลงไปหลังจากการมีการใช้งานสังคมออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ ทําให้มีการ
ติดต่อสื่อสารผ่านสงัคมออนไลน์อย่าง Line หรือ Facebook มีการบริโภคสื่อเช่น ข่าวสาร เพลง ภาพยนตร์ หรือวีดีโอต่างๆ ผ่าน
ช่องทางอินเทอร์เน็ตอย่าง YouTube เพ่ิมขึน้อย่างต่อเน่ือง นอกจากนี ้ในภาคธุรกิจต่างๆ เช่น ธนาคาร ธุรกิจขนส่ง หรือการค้าต่าง
ให้ความสําคัญกับช่องทางการขายหรือการให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพ่ิมมากขึน้ การพัฒนาของแอพพลิเคชั่นหรือเทคโนโลยี
ดงักล่าวได้ช่วยให้วิถีชีวิตของผู้บริโภคในยคุดิจิทลัมีความสะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึน้ รวมทัง้สนบัสนนุให้เกิดนวตักรรมและ
ก่อเกิดผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม สอดคล้องกบันโยบายของทางภาครัฐท่ีต้องการพฒันาให้เกิดเศรษฐกิจ
ดิจิทลั (Digital Economy) ในประเทศไทย ดงันัน้ ผู้ ให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีจึงเป็นส่วนสําคญัในการพฒันาเศรษฐกิจดิจิทลัให้
เกิดขึน้และในขณะเดียวกนัต้องปรับตวัและแสวงหาโอกาสเพ่ือสร้างมลูคา่จากการเปล่ียนแปลงดงักลา่ว 

อย่างไรก็ดี การแข่งขนัในอตุสาหกรรมบริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีของประเทศไทยในปัจจบุนัยงัคงมีแนวโน้มอยู่ในระดบัสงู ส่งผลให้ผู้
ให้บริการต้องแข่งขนักันในด้านต่างๆ ทัง้การลงทนุพฒันาคณุภาพโครงข่าย 4G การนําเสนอกิจกรรมการตลาดและโปรโมชั่นใน
รูปแบบต่างๆ ซึ่งรวมถึงการให้ส่วนลดค่าเคร่ืองโทรศพัท์ในกลุ่มลกูค้าต่างๆ โดยเฉพาะในกลุ่มลกูค้าท่ียงัใช้โทรศพัท์เทคโนโลยี 2G 
อยู่เพ่ือให้เปลี่ยนมาใช้เทคโนโลยี 4G/3G นอกจากนี ้ผู้ให้บริการตา่งพยายามสร้างภาพลกัษณ์และความเช่ือมัน่ตอ่แบรนด์ของตนใน
รูปแบบต่างๆ เพ่ือสร้างความชดัเจนของตําแหน่งทางการตลาด ทัง้นีค้วามท้าทายของอตุสาหกรรมอยู่ท่ีการเปล่ียนผ่านจากยคุการ
ใช้บริการเสียงไปสูย่คุแหง่การใช้งานอินเทอร์เน็ตเป็นหลกัให้เป็นไปอย่างสมบรูณ์ 

บริษัทได้ตระหนกัถึงแนวโน้มของอตุสาหกรรมท่ีเปลี่ยนแปลงไปและให้ความสําคญักับการสร้างการเจริญเติบโตควบคู่ไปกับการ
สร้างมลูค่าขององค์กร ทัง้จากการให้บริการโทรคมนาคมท่ีดําเนินการอยู่ในปัจจุบนัและบริการดิจิทลั ดงันัน้ บริษัทจึงได้กําหนด
เป้าหมายท่ีจะเป็นแบรนด์ดิจิทัลอันดับ 1 ในประเทศไทยภายในปี 2563 และเป็นผู้ ให้บริการท่ีลูกค้าช่ืนชอบในยุคดิจิทัล โดย
นอกเหนือจากการลงทนุพฒันาโครงข่ายโทรศพัท์เคลื่อนท่ีให้มีความครอบคลมุและให้บริการลกูค้าได้ดีย่ิงขึน้แล้ว บริษัทมีเป้าหมาย

28.8%

29.9%

26.5%

30.2%

28.3%
26.0%

2557 2558 2559

เชิงจํานวนผู้ใช้บริการ เชิงรายได้จากการให้บริการไม่รวมคา่เช่ือมตอ่โครงข่าย
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ท่ีจะนําเสนอบริการดิจิทลัท่ีหลากหลายและมีประโยชน์ ผ่านการร่วมมือกับพนัธมิตรทางธุรกิจต่างๆ เพ่ือส่งมอบบริการดิจิทลัท่ี
ตอบสนองความต้องการของลกูค้า 

ในปี 2559 บริษัทได้พฒันาโครงข่ายโทรคมนาคมไร้สายอย่างต่อเน่ืองโดยเฉพาะในโครงข่าย 4G ท่ีบริษัทได้ทําการขยายโครงข่าย
ทัว่ประเทศไทยรวมทัง้มีการจดัสรรปริมาณคลื่นความถ่ีท่ีใช้สําหรับการให้บริการ 4G ในสดัสว่นท่ีเพ่ิมมากขึน้เพ่ือรองรับความต้องการใช้
งานอินเทอร์เน็ตท่ีเติบโต นอกจากนี ้บริษัทได้ให้ความสําคญัในการพฒันาภาพลกัษณ์และความน่าเช่ือถือของบริการหลงัจากท่ีบริษัท
ได้มีการพฒันาโครงข่ายอย่างตอ่เน่ือง รวมทัง้บริษัทได้ใช้แบรนด์ดีแทคในการทําตลาดทัง้ระบบรายเดือนและระบบเติมเงิน 

บริษัทได้นําเสนอบริการดิจิทลัให้ลูกค้าได้ใช้งานอย่างต่อเน่ือง โดยปัจจุบนับริษัทได้นําเสนอบริการดิจิทลั อาทิเช่น แอพลิเคชัน่ 
“dtac MUSIC INFINITE” ท่ีช่วยในการฟังเพลงออนไลน์แบบสตรีมม่ิงโดยไมห่กัปริมาณอินเทอร์เน็ต หรือบริการ “Voice over WiFi” 
ท่ีช่วยให้ลกูค้าใช้งานการโทรได้ทกุแห่งท่ีมีสญัญาณ WiFi เป็นต้น บริษัทมีโครงการในการพฒันาบริการดิจิทลัทัง้ภายในองค์กรเอง
และภายนอกองค์กรผ่านการร่วมมือกับคู่ค้าทางธุรกิจ ตวัอย่างเช่น บริษัทจดัโครงการ dtac Accelerate ซึ่งช่วยสนบัสนนุเงินทนุ
และให้คําแนะนําสตาร์ทอพัท่ีมีนวตักรรมด้านดิจิทลั 

อย่างไรก็ดี การแข่งขนัในอตุสาหกรรมท่ีอยู่ในระดบัสงูและวิถีชีวิตท่ีเปลี่ยนไปของผู้บริโภคที่ใช้งานบริการเสียงลดลงและใช้บริการ
อินเทอร์เน็ตหรือใช้แอพพลิเคชัน่แทนการสื่อสารในรูปแบบเดิมได้ส่งผลให้ส่วนแบ่งการตลาดในเชิงรายได้จากการให้บริการไม่รวม
ค่าเช่ือมต่อโครงข่ายของบริษัทในปี 2559 อยู่ท่ีประมาณ 26% ในขณะท่ีจํานวนผู้ ใช้บริการของบริษัทอยู่ท่ี 24.5 ล้านเลขหมาย ทัง้นี ้
จากสภาวะการแข่งขนัในตลาดบริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีซึ่งอยู่ในระดบัสงูและการเติบโตที่จํากัด บริษัทจึงต้องดําเนินงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ และหาแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพต่างๆ รวมทัง้รักษาวินยัทางการเงินเพ่ือให้บริษัทมีความพร้อมต่อโอกาสทาง
ธรุกิจซึง่รวมถึงการจดัสรรคลื่นความถ่ีในอนาคต 

 
2.5 การจดัหาผลติภณัฑ์และบริการ 

2.5.1 คล่ืนความถี่ 

บริษัทใช้คลื่นความถ่ีในการให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ี ซึง่ความถ่ีท่ีบริษัทใช้งานในปัจจบุนัมีอยู่ 3 คลื่นความถ่ี ได้แก่  

- คลื่นความถ่ีย่าน 1800 MHz ซึ่งปัจจุบนัใช้สําหรับให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีเทคโนโลยี 4G และ 2G ทัง้นี ้คลื่นความถ่ี
ย่าน 1800MHz ดงักลา่วอยู่ภายใต้สญัญาสมัปทานระหวา่งบริษัทกบั กสท ซึง่จะสิน้สดุในเดือนกนัยายนปี พ.ศ. 2561 

- คลื่นความถ่ีย่าน 850MHz ซึ่งปัจจุบันใช้สําหรับการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีเทคโนโลยี 3G ทัง้นี ้คลื่นความถ่ีย่าน 
850MHz ดงักลา่วอยู่ภายใต้สญัญาสมัปทานระหวา่งบริษัทกบั กสท ซึง่จะสิน้สดุในเดือนกนัยายนปี พ.ศ. 2561 

- คลื่นความถ่ีย่าน 2.1GHz ซึ่งปัจจบุนัใช้สําหรับการให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีเทคโนโลยี 3G และ 4G ทัง้นี ้คลื่นความถ่ี
ย่าน 2.1GHz  อยู่ภายใต้ระบบใบอนญุาตจาก กสทช. โดยบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากดั ซึง่เป็นบริษัทย่อยของบริษัท เป็น
ผู้ ได้รับใบอนญุาตดงักล่าวภายหลงัจากเป็นผู้ชนะการประมลูใบอนญุาตเม่ือปี 2555 โดยใบอนญุาตมีอายุ 15 ปีซึ่งจะ
สิน้สดุในเดือนธนัวาคม 2570 

 

2.5.2 การจดัหาอุปกรณ์โครงข่าย 

บริษัทมีผู้ จัดหาอุปกรณ์ (Supplier) ด้านโครงข่ายรายใหญ่ ซึ่งเป็นผู้ ผลิตอุปกรณ์โทรคมนาคมระดับโลกเป็นผู้ จัดหาอุปกรณ์ 
(Supplier) ซึ่งช่วยยกระดบัประสิทธิภาพการทํางานของโครงข่ายของบริษัทรวมถึงเทคโนโลยีใหม่ในอนาคต เพ่ือตอบสนองต่อ
พฤติกรรมการใช้งานของลูกค้าด้านการรับส่งข้อมูลท่ีเพ่ิมขึน้อย่างรวดเร็ว บริษัทให้ความสําคัญกับคุณภาพของการบริการ
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โดยเฉพาะความสามารถในการรองรับจํานวนลูกค้าของโครงข่ายโทรศพัท์เคลื่อนท่ี โดยบริษัทมีหน่วยงานที่ดําเนินการวางแผน 
จดัหา และดแูลอปุกรณ์โครงข่ายโทรศพัท์เคลื่อนท่ีของบริษัทเพ่ือขยายความสามารถในการรองรับจํานวนผู้ ใช้บริการและขยายพืน้ท่ี
การให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีให้มากขึน้ 

 

2.5.3 การจดัหาอุปกรณ์โทรศัพท์เคล่ือนที่ 

การจดัจําหน่ายโทรศพัท์เคลื่อนท่ีเป็นเคร่ืองมือทางการตลาดในการสร้างสรรค์ข้อเสนอหรือแคมเปญต่างๆ เพ่ือสร้างฐานลกูค้าใหม่
หรือรักษาฐานลกูค้าเดิม รวมทัง้เป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ ใช้บริการและสนบัสนนุบริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีซึ่งเป็นบริการ
หลกัของบริษัท บริษัทจึงได้ร่วมมือกบัผู้ผลิตอปุกรณ์โทรศพัท์เคลื่อนท่ีแบรนด์ชัน้นําระดบัโลก ในการนําเสนอผลิตภณัฑ์หลากหลาย
รุ่น หลายระดับราคา เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน นอกจากนี  ้บริษัทยังมีการจัดหาอุปกรณ์
โทรศพัท์เคลื่อนท่ีเพ่ือมาทําเป็นโทรศพัท์เคลื่อนท่ีภายใต้แบรนด์ของบริษัทเองคือ dtac Phone อีกด้วย เพ่ือให้ลกูค้าสามารถเข้าถึง
อปุกรณ์ท่ีรองรับเทคโนโลยี 4G และ 3G ได้สะดวก 

 

2.5.4 การจดัหาเลขหมายโทรคมนาคม 

ในการจดัหาเลขหมายโทรคมนาคม บริษัทจะต้องย่ืนคําขอรับการจดัสรรเลขหมายโทรคมนาคมตอ่ กสทช. โดยภายหลงัจากท่ีบริษัท
ได้รับการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมจาก กสทช. แล้ว บริษัทมีหน้าท่ีต้องแจ้งให้ผู้ รับใบอนุญาตรายอ่ืนทราบถึงเลขหมาย
โทรคมนาคมท่ีได้รับการจดัสรรจาก กสทช. เพ่ือให้ผู้ รับใบอนญุาตรายอ่ืนดําเนินการให้เลขหมายโทรคมนาคมสามารถติดต่อกนัได้
ในทกุโครงข่าย นอกจากนี ้บริษัทมีหน้าท่ีต้องชําระคา่ธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคมเป็นรายเดือนในอตัรา 2 บาทตอ่เลขหมาย  

 

2.5.5 คอนเทนต์ (Content)  

บริษัทได้ร่วมมือกบัพนัธมิตรผู้พฒันาดิจิทลัคอนเทนต์ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ ในการนําเสนอบริการดิจิทลัคอนเทนต์ตา่งๆ ให้
ลกูค้าสนองตอบการใช้ชีวิตในยคุดิจิทลั ซึง่ดิจิทลัคอนเทนต์ต่างๆ เช่น บริการด้านเพลง วีดีโอ เกมส์ บริการ Cloud Storage บริการ
ดาวน์โหลดเสียงเพลงรอสาย บริการข่าวดว่น เป็นต้น โดยบริษัทจะเป็นผู้ เก็บรายได้จากผู้ ใช้และนํามาแบ่งให้กบัผู้พฒันาดิจิทลัคอน
เทนต์ตามท่ีได้ตกลงกนั  

นอกจากนี ้บริษัทได้ส่งเสริมให้เกิดบริการดิจิทลัคอนเทนต์ใหม่ๆ และสนับสนุน Startup ท่ีมีไอเดียให้สามารถพฒันาบริการหรือ
ดิจิทลัคอนเทนต์ใหมไ่ด้อย่างเป็นรูปธรรม ผ่านการสนบัสนนุในด้านตา่งๆ เช่น โครงการ dtac Accelerate เป็นต้น 

 

2.6 งานที่ยงัไม่ส่งมอบ 

- ไมมี่ - 
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3 ปัจจยัความเส่ียง 

การบริหารความเส่ียงของบริษัทนัน้มีวตัถปุระสงค์เพ่ือให้บริษัทได้รับผลตอบแทนจากการดําเนินงานท่ีสามารถแข่งขนัได้โดยอยู่ใน
ระดบัความเส่ียงท่ีบริษัทยอมรับได้และเป็นไปตามวัฒนธรรมของบริษัท การบริหารความเสี่ยงช่วยสนับสนุนให้บริษัทสามารถ
ดําเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีต้องการได้ โดยการค้นหาความเส่ียง จัดการอุปสรรคท่ีอาจเกิดขึน้และบริหารโอกาสในการ
ดําเนินงานเพ่ือหลีกเลี่ยงสถานการณ์ตา่ง ๆ ท่ีอาจทําให้บริษัทไมส่ามารถบรรลวุตัถปุระสงค์ในการดําเนินงานได้ 

ปัจจยัความเส่ียงซึ่งอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสาํคัญต่อการดาํเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย มีดงันี ้

1. ความเส่ียงจากสัญญาร่วมการงาน การเปล่ียนแปลง ทางกฎหมาย กฎ ระเบียบ และนโยบายของรัฐหรือ
 หน่วยงานกาํกับดแูล 

1.1. ความเส่ียงจากการที่สัญญาร่วมการงานสิน้สุดลงก่อนครบกาํหนดเวลา 

บริษัทประกอบธุรกิจหลักเก่ียวกับการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีในประเทศไทยภายใต้สัญญาร่วมการงานกับบริษัท กสท 
โทรคมนาคม จํากัด(มหาชน) (“กสท”) โดยสัญญาร่วมการงานดังกล่าวมีระยะเวลาทัง้สิน้ 27 ปี ซึ่งจะครบกําหนดในวันท่ี 15
กนัยายน 2561 นอกจากนี ้ปัจจบุนับริษัทมีข้อพิพาทจํานวนมากกบั กสท ซึง่บริษัทไม่อาจคาดการณ์ได้ว่า กสท จะบอกเลิกสญัญา
ก่อนสญัญาร่วมการงานสิน้สดุลงหรือไม่ ดงันัน้หาก กสท บอกเลิกสญัญาก่อนวนัท่ีครบกําหนดตามสญัญาร่วมการงานดงักล่าว 
ตามเง่ือนไขการเลิกสญัญาท่ีกําหนดไว้ในสญัญาร่วมการงาน และบริษัทไม่ได้รับความคุ้มครองจากการดําเนินการดงักล่าวของ 
กสท เหตดุงักลา่วอาจสง่ผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัตอ่การดําเนินธรุกิจ และโอกาสทางธรุกิจของบริษัทได้ 

อย่างไรก็ดี บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยท่ีบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 (“ ดีแทค ไตรเน็ต”) ได้รับใบอนญุาตให้ใช้
คลื่นความถ่ีสําหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนท่ีสากล (International Mobile Telecommunications – IMT) ย่าน 2.1 กิกะเฮิร์ตซ์ 
และใบอนญุาตให้ประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสาม จาก กสทช. เม่ือวนัท่ี 7 ธนัวาคม 2555 ซึง่ทําให้บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต ยงั
สามารถให้บริการโทรคมนาคมได้อย่างต่อเน่ืองภายหลงัจากสญัญาร่วมการงานสิน้สดุลงในปี 2561 หรือหากมีการยกเลิกสญัญา
ร่วมการงานก่อนครบกําหนดระยะเวลา 

1.2. ความเส่ียงที่จะไม่มีการประมูลคล่ืนความถี่ก่อนสัญญาร่วมการงานสิน้สุดลง 

เน่ืองจากคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (“กทค.”) จะหมดวาระการปฏิบติัหน้าท่ีลงในปี 2560 และปัจจบุนั ยงัไม่มีความชดัเจน
ว่าทาง กทค. จะจดัให้มีการประมลูคลื่นความถ่ีลว่งหน้าก่อนท่ีสญัญาร่วมการงานของบริษัทจะสิน้สดุลงในวนัท่ี 15 กนัยายน 2561 
หรือไม่ หากปรากฏว่าไม่มีการประมลูคลื่นความถ่ีล่วงหน้า อาจทําให้บริษัทมีคลื่นความถ่ีท่ีไม่เพียงพอต่อการใช้งานของผู้ ใช้บริการ 
เหตดุงักล่าวอาจส่งผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัต่อการดําเนินธุรกิจ และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทได้ แม้ว่า บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต 
จํากดั ผู้ ได้รับใบอนญุาตให้ใช้คลื่นความถ่ีสําหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนท่ีสากล (International Mobile Telecommunications 
– IMT) ย่าน 2.1 กิกะเฮิร์ตซ์ และใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม จาก กสทช.จะยังสามารถให้บริการ
โทรคมนาคมได้อย่างต่อเน่ืองภายหลงัจากสญัญาร่วมการงานสิน้สดุลงในปี 2561 ก็ตาม แต่เน่ืองจากจํานวนคลื่นความถ่ีท่ีบริษัท
ถือครองจะมีจํานวนลดลงมาก อาจก่อให้เกิดผลกระทบตอ่ความสามารถในการให้บริการของ ดีแทค ไตรเน็ต ได้ 

1.3. ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงทางกฎหมาย กฎ ระเบียบและนโยบายของรัฐ หรือหน่วยงานกาํกับดแูล 

ก. ความไม่ชัดเจนในการกาํกับดแูลและการบังคับใช้กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกจิการโทรคมนาคม 

การประกอบกิจการโทรคมนาคมอยู่ภายใต้กฎหมายหลกัสองฉบบัได้แก่ พ.ร.บ. องค์กรจดัสรรคลื่นความถ่ี และ พ.ร.บ. การประกอบ
กิจการโทรคมนาคม กสทช. มีอํานาจออกหลักเกณฑ์ต่าง ๆ เพ่ือกํากับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคม เช่น การกําหนด
โครงสร้างและอตัราค่าบริการ การกําหนดหลกัเกณฑ์และมาตรการต่างๆ เพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้บริโภค เป็นต้น ซึง่หลกัเกณฑ์
ต่าง ๆ ดงักล่าวอาจทําให้ความสามารถในการทํากําไรของบริษัทและบริษัทย่อยลดลง และ/หรือต้นทนุในการให้บริการของบริษัท
และบริษัทย่อยสูงขึน้ แล้วแต่กรณี ในทางตรงกันข้าม แม้ว่า กสทช. จะได้ประกาศใช้กฎเกณฑ์ต่างๆ เพ่ือให้มีการใช้โครงสร้าง
พืน้ฐานโทรคมนาคมร่วมกันหรือใช้และเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมระหว่างผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม แต่การบังคับใช้
กฎเกณฑ์ดังกล่าวอาจยังไม่มีความชัดเจนในทางปฏิบัติ เกิดความล่าช้า หรืออาจเกิดการปฏิเสธไม่ให้ใช้โครงสร้างพืน้ฐาน



บริษัท โทเทิ่ล แอค็เซส็ คอมมนิูเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 
 

สว่นท่ี 1 ปัจจยัความเสี่ยง หน้า 23 

โทรคมนาคมหรือโครงข่ายโทรคมนาคมร่วมกนัหรืออาจมีข้อโต้แย้งจากบคุคลท่ีเก่ียวข้อง ซึ่งหากกรณีดงักล่าวเกิดขึน้อาจส่งผลถึง
ความสามารถของ ดีแทค ไตรเน็ต ในการขยายโครงข่ายบนคลื่นความถ่ีย่าน 2.1 กิกะเฮิรตซ์ 

ข. ผลทางกฎหมายของสัญญาแก้ไขเพิ่มเตมิสัญญาร่วมการงาน  

สญัญาแก้ไขเพ่ิมเติมสญัญาร่วมการงาน พระราชบญัญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 
2535 (“พ.ร.บ. การให้เอกชนเข้าร่วมงาน”) กําหนดให้หน่วยงานราชการที่ประสงค์จะให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดําเนินการใน
โครงการของรัฐท่ีมีวงเงินลงทุนตัง้แต่ 1,000 ล้านบาทขึน้ไปปฏิบัติตามขัน้ตอนต่างๆ ตามท่ี พ.ร.บ. การให้เอกชนเข้าร่วมงาน 
กําหนด ซึ่งรวมถึงกระบวนการแก้ไขสญัญาระหว่างหน่วยงานราชการและเอกชนซึ่งเข้าร่วมงานหรือดําเนินการในโครงการของรัฐ
ภายหลงัจากท่ี พ.ร.บ. การให้เอกชนเข้าร่วมงาน มีผลใช้บงัคบัแล้ว บริษัทได้เข้าทําสญัญาแก้ไขเพ่ิมเติมสญัญาร่วมการงานกบั กสท 
จํานวน 3 ครัง้โดยมีการแก้ไขระยะเวลาการดําเนินการตามสญัญาและอตัราผลประโยชน์ตอบแทนที่บริษัทจะพึงชําระให้แก่ กสท 
ด้วยต่อมาคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ให้ความเห็น (เร่ืองเสร็จท่ี 292/2550) ว่าการแก้ไขสญัญาร่วมการงานทัง้ 3 ครัง้ ไม่ได้มีการ
เสนอเร่ืองให้คณะกรรมการประสานงานตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวพิจารณาและมิได้มีการนําเสนอให้
คณะรัฐมนตรีให้ความเหน็ชอบจงึถือวา่เป็นการทําผิดขัน้ตอนท่ี พ.ร.บ. การให้เอกชนเข้าร่วมงานกําหนดไว้  

อย่างไรก็ดี คณะกรรมการกฤษฎีกามีความเห็นว่า สัญญาแก้ไขสัญญาร่วมการงานทัง้ 3 ฉบับยังคงมีผลใช้บังคับอยู่ แต่
คณะรัฐมนตรีมีสิทธิเพิกถอนสญัญาแก้ไขสญัญาร่วมการงานทัง้ 3 ฉบบัได้ โดยคํานงึถึงผลประโยชน์ของรัฐและประโยชน์สาธารณะ
อนึ่ง ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาดังกล่าวข้างต้น เป็นเพียงความเห็นทางกฎหมายท่ีไม่มีผลผูกพันบริษัทต่อมา 
คณะกรรมการประสานงานตามมาตรา 22 แห่งพระราชบญัญัติฉบบัดงักล่าวได้ให้ความเห็นเบือ้งต้นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีความเหน็ไม่รับรองการแก้ไขสญัญาร่วมการงานครัง้ท่ี 3 ซึง่ตอ่มาเม่ือวนัท่ี 28 มิถนุายน 
2554 คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ส่งเร่ืองให้ กสทช. ใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาหลักเกณฑ์และมาตรการอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง
ปัจจบุนั พ.ร.บ. การให้เอกชนเข้าร่วมงานฉบบัดงักล่าว ได้ถกูยกเลิกไปแล้วโดยพระราชบญัญัติการให้เอกชนร่วมลงทนุในกิจการ
ของรัฐ พ.ศ. 2556 (“พ.ร.บ. การให้เอกชนร่วมลงทนุ”) ซึ่งมีผลบงัคบัใช้เม่ือวนัท่ี 4 เมษายน 2556 โดย พ.ร.บ. การให้เอกชนร่วม
ลงทุน กําหนดว่าหากปรากฏต่อสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจว่า มีโครงการใดมิได้ดําเนินการให้ถูกต้องตาม
พระราชบญัญติันี ้ให้สํานกังานแจ้งหน่วยงานเจ้าของโครงการเพ่ือชีแ้จงข้อเท็จจริงและแนวทางการดําเนินการท่ีเหมาะสมเพ่ือเสนอ
ต่อคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทนุในกิจการของรัฐ และหากคณะกรรมการดงักล่าวเห็นสมควรยกเลิกหรือแก้ไข
สญัญาร่วมลงทนุ ให้เสนอขอความเห็นชอบต่อคณะรัฐมนตรี เน่ืองจาก พ.ร.บ. การให้เอกชนร่วมลงทนุ เพ่ิงมีผลใช้บงัคบั บริษัทจึง
ไม่อาจทราบถึงความชดัเจนของแนวทางการตีความและการบงัคบัใช้กฎหมายดงักล่าว ในกรณีท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติให้เพิกถอน
สญัญาแก้ไขสญัญาร่วมการงาน หรือมีมติให้บริษัทต้องชําระผลประโยชน์ตอบแทนเพ่ิมเติม แม้ว่าบริษัทจะได้ดําเนินการโต้แย้งมติ
คณะรัฐมนตรีตามกระบวนการทางกฎหมายก็ตาม เหตดุงักล่าวอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนยัสําคญัต่อธุรกิจ ฐานะทาง
การเงิน และผลการดําเนินงานของบริษัทได้ 

ค. ความไม่แน่นอนในเร่ืองข้อพพิาทเกี่ยวกับการชาํระค่าเช่ือมโยงโครงข่ายโทรคมนาคม 

บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) (“ทีโอที”) เป็นคู่สญัญากับบริษัทตามข้อตกลงเช่ือมโยงโครงข่ายซึ่งทําขึน้ในปี 2537 และ 2544 ซึ่ง
กําหนดให้บริษัทต้องชําระค่าเช่ือมโยงโครงข่าย (Access Charge) ในอัตราคงท่ีต่อเลขหมายสําหรับลกูค้าระบบรายเดือน และ
อัตราร้อยละของราคาหน้าบตัรสําหรับลกูค้าระบบเติมเงิน อย่างไรก็ดี ภายหลงัจากการประกาศใช้ พ.ร.บ. การประกอบกิจการ
โทรคมนาคม การเช่ือมต่อโครงข่ายระหว่างผู้ประกอบการต้องดําเนินการให้สอดคล้องกบั พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม 
และประกาศ กทช. ว่าด้วยการใช้และเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ซึ่งกําหนดให้มีการกําหนดอตัราค่าตอบแทนหรือค่าบริการที่
เป็นธรรม สะท้อนต้นทนุและไม่เลือกปฏิบติัดงันัน้ ในวนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2549 บริษัทจึงได้แจ้งให้ทีโอทีและ กสท ทราบว่าบริษัท
จะชําระค่าเช่ือมโยงโครงข่ายตามหลกัเกณฑ์และในอตัราท่ีกฎหมายกําหนดแทนการชําระในอตัราท่ีกําหนดในข้อตกลงเช่ือมโยง
โครงข่าย โดยบริษัทเหน็วา่คา่เช่ือมโยงโครงข่าย (Access Charge) ตามข้อตกลงเช่ือมโยงโครงข่ายไมส่อดคล้องกบัหลกัเกณฑ์ตาม 
พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม และประกาศ กทช. ว่าด้วยการใช้และเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมทีโอทีโต้แย้งว่าบริษัท
มีหน้าท่ีต้องชําระค่าตอบแทนการเช่ือมโยงโครงข่าย (Access Charge) ในอตัราเดิมท่ีกําหนดไว้ในข้อตกลงเช่ือมโยงโครงข่าย โดย
เม่ือวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2554 ทีโอทีได้ย่ืนฟ้องบริษัทต่อศาลปกครองเรียกร้องให้ กสท และบริษัทร่วมกันรับผิดชําระค่าเช่ือมโยง
โครงข่าย (Access Charge) เป็นเงินจํานวนทัง้สิน้ประมาณ 113,319 ล้านบาท พร้อมภาษีมลูค่าเพ่ิมและดอกเบีย้ และให้ กสท 
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และบริษัทปฏิบติัตามข้อตกลงเช่ือมโยงโครงข่ายต่อไป ต่อมาบริษัทฯ ได้รับแจ้งเม่ือวนัท่ี 10 ตลุาคม 2557 ว่าทีโอทีได้แก้ไขเพ่ิมเติม
คําฟ้องเม่ือวันท่ี 31 กรกฎาคม 2557 โดยแก้ไขเพ่ิมเติมจํานวนค่าเสียหายพร้อมภาษีมูลค่าเพ่ิมและดอกเบีย้จากจํานวนทัง้สิน้
ประมาณ 113,319 ล้านบาท เป็นจํานวน 245,638 ล้านบาท (คํานวณถึงวนัท่ี 10 กรกฎาคม 2557) ส่วนประเด็นอ่ืนๆ ในคดีไม่ได้มี
การแก้ไขเพ่ิมเติมแต่อย่างใด ขณะนีค้ดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง จากความเห็นของท่ีปรึกษากฎหมายของ
บริษัท บริษัทมีความเช่ือว่าบริษัทไม่มีภาระท่ีจะต้องชําระค่าเช่ือมโยงโครงข่าย (Access Charge) ตามท่ีทีโอทีเรียกร้อง เน่ืองจาก
ข้อตกลงเช่ือมโยงโครงข่ายดงักล่าวไม่เป็นไปตาม พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม และประกาศ กทช. ว่าด้วยการใช้และ
เช่ือมตอ่โครงข่ายโทรคมนาคม และบริษัทได้แจ้งยกเลิกข้อตกลงเช่ือมโยงโครงข่ายแล้ว อย่างไรก็ดี หากศาลมีคําสัง่หรือคําพิพากษา
ถึงท่ีสดุให้บริษัทต้องชําระค่าเช่ือมโยงโครงข่าย (Access Charge) ตามท่ีทีโอทีเรียกร้อง เหตดุงักล่าวก็อาจส่งผลกระทบอย่างมี
นยัสําคญัตอ่ฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานของบริษัท 

ง. ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงแนวปฏิบัตเิกี่ยวกับวิธีการบันทกึบัญชี ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการบันทกึบัญชี
เร่ือง วธีิการคดิคาํนวณค่าเช่ือมโยงโครงข่าย (Access Charge) ของบริษัท 

ภายหลงัจากท่ีบริษัทได้แจ้งยกเลิกข้อตกลงเช่ือมโยงโครงข่ายกบัทีโอทีเม่ือวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2550 แล้ว บริษัทได้เปลี่ยนวิธีการ
บันทึกบัญชีท่ีเก่ียวเน่ืองกับค่าเช่ือมโยงโครงข่าย (Access Charge) โดยบริษัทได้หยุดบันทึกค่าเช่ือมโยงโครงข่าย (Access 
Charge) ในงบการเงินของบริษัทเน่ืองจากบริษัทเห็นว่าภาระที่จะต้องชําระค่าเช่ือมโยงโครงข่าย (Access Charge) ตามข้อตกลง
เช่ือมโยงโครงข่ายได้สิน้สุดลงแล้ว และบริษัทได้บันทึกบัญชีรายรับและค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ในอัตราค่าเช่ือมต่อโครงข่าย 
(Interconnection Charge) ตามข้อเสนอการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม (RIO) ของบริษัทและของทีโอทีตามที่ได้รับความ
เห็นชอบจาก กทช. อย่างไรก็ดี ในปัจจุบนัยงัไม่มีแนวปฏิบติัเก่ียวกับวิธีการบนัทึกบญัชีรายรับและค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ในลกัษณะ
ดงักล่าว และยงัไม่มีคําพิพากษาของศาลเป็นท่ีสดุในเร่ืองค่าเช่ือมโยงโครงข่าย (Access Charge) ซึ่งต่อมาหากมีแนวปฏิบติัทาง
บญัชีในเร่ืองนี ้หรือศาลมีคําพิพากษาเป็นท่ีสดุในเร่ืองค่าเช่ือมโยงโครงข่าย (Access Charge) บริษัทอาจต้องเปลี่ยนแปลงวิธีการ
บนัทกึบญัชีในเร่ืองดงักลา่ว ซึง่การเปลี่ยนแปลงวิธีการบนัทกึบญัชีอาจสง่ผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัต่อกําไรและฐานะการเงินของ
บริษัท (โปรดพิจารณาประกอบกับความเส่ียงในหวัข้อ “ความไม่แน่นอนในเร่ืองข้อพิพาทเก่ียวกบัการชําระค่าเช่ือมโยงโครงข่าย
โทรคมนาคม” ข้างต้น) 

จ. ความเส่ียงจากความไม่ชัดเจนของการใช้บังคับกฎหมายที่เกี่ยวกับการถอืหุ้นของนักลงทุนต่างด้าว 

กฎหมายหลกัๆ ซึง่กําหนดข้อจํากดัเก่ียวกบัสดัสว่นการถือหุ้นของคนตา่งด้าวไว้ ได้แก่ 

- ประมวลกฎหมายท่ีดิน ซึ่งมีบทบญัญัติห้ามมิให้คนต่างด้าว (ตามคํานิยามท่ีกําหนดไว้ในประมวลกฎหมายท่ีดิน) ถือ
ครองท่ีดิน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตตามกฎหมาย สําหรับคนต่างด้าวท่ีถือครองที่ดินโดยไม่ได้รับอนุญาตจะต้องจําหน่ายท่ีดิน
ดงักลา่วภายในระยะเวลาท่ีกําหนดซึง่ไมน้่อยกวา่ 180 วนัและไมเ่กิน 1 ปี 

- พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ซึ่งมีบทบญัญัติห้ามมิให้ “คนต่างด้าว” (ตามคํานิยามท่ีกําหนดไว้ใน พ.ร.บ. 
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว) ประกอบธุรกิจบางประเภท ซึง่รวมถึงการให้บริการสื่อสารโทรคมนาคม เว้นแต่จะได้รับอนญุาต
จากอธิบดี กรมพฒันาธรุกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

- พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม ซึง่มีบทบญัญติัห้ามมิให้ “คนตา่งด้าว” (ตามคํานิยามท่ีกําหนดไว้ใน พ.ร.บ. การ
ประกอบธรุกิจของคนตา่งด้าว) ประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสองและแบบท่ีสาม 

- นอกจากนี ้สญัญาร่วมการงานยงัได้กําหนดให้บริษัทดํารงคณุสมบติัตาม พ.ร.บ. การประกอบธรุกิจของคนตา่งด้าวด้วย 

การฝ่าฝืนสดัส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวอาจส่งผลให้มีการยกเลิกใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคม หรือบอกเลิกสญัญา
ร่วมการงานและส่งผลให้บริษัท และ/หรือ บริษัทย่อยไม่สามารถประกอบกิจการโทรคมนาคมต่อไปได้บริษัทเช่ือว่าบริษัทมิได้เป็น 
“คนต่างด้าว” ตามคํานิยามท่ีกําหนดไว้ใน พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ประมวลกฎหมายท่ีดิน และ พ.ร.บ. การ
ประกอบกิจการโทรคมนาคม รวมทัง้ได้ดําเนินการตามแนวปฏิบติัต่างๆ ของประเทศไทยอย่างครบถ้วนและถูกต้องบริษัทเห็นว่า
รัฐบาลไม่มีนโยบายท่ีชดัเจนในเร่ืองการตีความและการใช้บงัคบั พ.ร.บ. การประกอบธรุกิจของคนต่างด้าวในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการถือ
หุ้นของนักลงทุนต่างชาติ ทําให้บริษัทต้องเผชิญกับความเส่ียงดงักล่าวในการประกอบกิจการของบริษัท เน่ืองจาก พ.ร.บ. การ
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ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว แม้ว่าจะมีการใช้บงัคบัมากว่า 10 ปี แต่ยงัไม่มีแนวคําพิพากษาของศาลฎีกาหรือแนวปฏิบติัท่ีชดัเจน
ของกระทรวงพาณิชย์ในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการถือหุ้นแทน (Nominee) ตามมาตรา 36 แห่ง พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 
เพ่ือให้บริษัทสามารถนํามาใช้ในการประเมินหรือคาดการณ์ผลกระทบจากการใช้บงัคบั หรือการตีความบทบญัญติัดงักล่าวท่ีอาจมี
ตอ่บริษัทและบริษัทย่อยได้ 

จากปัญหาความไมช่ดัเจนในเร่ืองการตีความและการใช้บงัคบั พ.ร.บ. การประกอบธรุกิจของคนตา่งด้าวดงักลา่ว ทําให้ เม่ือวนัท่ี 14
มิถุนายน 2554 ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมรายหนึ่ง ย่ืนข้อกล่าวหากบัสํานกังานตํารวจแห่งชาติให้ดําเนินคดีอาญากบับริษัท 
(รวมทัง้กรรมการ ผู้ ถือหุ้นบางรายของบริษัท และกรรมการของผู้ ถือหุ้นดงักล่าว) โดยกลา่วหาวา่บริษัทประกอบกิจการโทรคมนาคม
ฝ่าฝืน พ.ร.บ. การประกอบธรุกิจของคนต่างด้าว และวนัท่ี 22 กนัยายน 2554 ผู้ ถือหุ้นรายย่อยรายหนึง่ของบริษัท (ซึง่ถือหุ้นจํานวน 
100 หุ้น) ได้ย่ืนฟ้องหน่วยงานของรัฐ ซึง่รวมถึง กสทช. ต่อศาลปกครอง โดยกล่าวหาว่า บริษัทเป็น “คนต่างด้าว” ตาม พ.ร.บ. การ
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ซึ่งทัง้สองกรณีดงักล่าวยงัอยู่ระหว่างการพิจารณาของสํานกังานตํารวจแห่งชาติและศาลปกครอง
สงูสดุ 

บริษัทยงัคงเช่ือว่าบริษัทมิได้เป็น “คนต่างด้าว” และได้ปฏิบติัตาม พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวอย่างถกูต้องครบถ้วน 
อย่างไรก็ดี หากท้ายท่ีสดุ บริษัทถกูตดัสิน (โดยคําพิพากษาของศาลฎีกาซึ่งถึงท่ีสดุแล้ว) ว่าไม่มีสถานะเป็นบริษัทไทยตาม พ.ร.บ. 
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว และ พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม และเหตดุงักลา่วไมไ่ด้รับการแก้ไข อาจถือเป็นเหตุ
ให้ กสท บอกเลิกสญัญาร่วมการงานหรือสิทธิของบริษัทในการประกอบกิจการโทรคมนาคมภายใต้สญัญาร่วมการงานถกูเพิกถอน 
หรือ กสทช. อาจยกเลิกใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสามของ ดีแทค ไตรเน็ต ได้ ซึง่จะมีผลทําให้บริษัทและดีแทค 
ไตรเน็ต ไมส่ามารถประกอบกิจการโทรคมนาคมตอ่ไปได้ 

ฉ. ความเส่ียงจากความไม่ชัดเจนของการใช้บังคับกฎหมายที่เกี่ยวกับการครอบงาํกจิการโดยคนต่างด้าว 

กสทช. ได้ออกประกาศ กสทช. เร่ือง การกําหนดข้อห้ามการกระทําท่ีมีลกัษณะเป็นการครอบงํากิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555 
(“ประกาศครอบงํากิจการ”) ซึ่งมีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัท่ี 24 กรกฎาคม 2555 ซึ่งประกาศครอบงํากิจการได้กําหนดว่า “การครอบงํา
กิจการ” หมายถึง การที่คนต่างด้าวมีอํานาจควบคมุหรือมีอิทธิพลในการกําหนดนโยบายการบริหารจดัการกิจการโทรคมนาคมของ
ผู้ขอรับใบอนญุาต โดยการถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงตัง้แต่กึ่งหนึ่งของจํานวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดเป็นต้น ในเร่ืองนี ้บริษัทเห็นว่า 
ประกาศครอบงํากิจการไม่สามารถใช้บงัคบักบับริษัทท่ีเป็นผู้ ได้รับสมัปทานอยู่ก่อน และได้รับการคุ้มครองตามมาตรา 305 (1) ของ
รัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 ประกอบกบัมาตรา 80 ของ พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคมได้ เน่ืองจาก
บริษัทไม่ใช่ผู้ ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมจาก กสทช. ซึ่งท่ีปรึกษากฎหมายต่างมีความเห็นทางกฎหมายท่ี
สอดคล้องกบัความเห็นของบริษัทดงักล่าว และสําหรับ ดีแทค ไตรเน็ต นัน้ ดีแทค ไตรเน็ต ได้จดัทําหนงัสือรับรองย่ืนต่อ กสทช. ไป
แล้วในคราวย่ืนคําขอรับใบอนญุาตให้ใช้คลื่นความถ่ีย่าน 2.1 กิกะเฮิรตซ์ และใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสาม
เม่ือปี 2555 ท่ีผ่านมาว่า ดีแทค ไตรเน็ต จะปฏิบติัตามประกาศครอบงํากิจการของ กสทช. อนึ่ง กสทช. อาจไม่เห็นพ้องด้วยกบัแนว
ทางการตีความของบริษัทตามท่ีระบขุ้างต้น และสําหรับกรณีของ ดีแทค ไตรเน็ต นัน้ ยงัมีความเส่ียงจากความไม่ชดัเจนของการใช้
บงัคบักฎหมายท่ีเก่ียวกบัการครอบงํากิจการโดยคนต่างด้าว อย่างไรก็ดี ตามแนวทางคําอธิบายท่ี กสทช. ชีแ้จงต่อประชาชนในการ
รับฟังความคิดเห็นสาธารณะเก่ียวกบัความมุง่หมายและวตัถปุระสงค์ของประกาศครอบงํากิจการ และโดยเฉพาะอย่างย่ิงคํานิยาม 
“การครอบงํากิจการ” ในปี 2555 นัน้ บริษัทเช่ือว่าบริษัทและ ดีแทค ไตรเน็ต ไม่เข้าข่ายเป็นบริษัทท่ีถกูครอบงํากิจการโดยคนต่าง
ด้าวตามแนวทางคํานิยาม “การครอบงํากิจการ” ของ กสทช. อย่างไรก็ดี ความเส่ียงจากความไม่ชดัเจนของการใช้บงัคบักฎหมายที่
เก่ียวกบัการครอบงํากิจการโดยคนต่างด้าว อาจส่งผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัต่อการดําเนินธุรกิจ และโอกาสทางธุรกิจของบริษัท
และดีแทค ไตรเน็ต 

ช. การกาํหนดอัตราค่าบริการขัน้สูงโดย กสทช. 

เม่ือวันท่ี 28 มีนาคม 2555 กสทช. ได้ออกประกาศเร่ืองอัตราขัน้สูงของค่าบริการโทรคมนาคมสําหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ี
ประเภทเสียงภายในประเทศ พ.ศ. 2555 โดยได้กําหนดให้ผู้ มีอํานาจเหนือตลาดอย่างมีนัยสําคัญในตลาดค้าปลีกบริการ
โทรศพัท์เคลื่อนท่ีภายในประเทศ (กล่าวคือ เฉพาะเอไอเอส และบริษัท) มีสิทธิเรียกเก็บค่าบริการได้ไม่เกิน 99 สตางค์ต่อนาที อนึ่ง 
บริษัทไม่เห็นชอบด้วยกบัการที่ กสทช. ออกประกาศใช้บงัคบักบัผู้ ให้บริการเพียงบางราย จึงได้ย่ืนฟ้องเร่ืองดงักล่าวต่อศาล ขณะนี ้
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คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล อนึ่ง เม่ือเดือนกนัยายน 2557 กสทช. ได้ออกประกาศเก่ียวกบัความหมายของผู้ มีอํานาจเหนือ
ตลาดอย่างมีนยัสําคญั ซึง่ยงัไม่ได้มีการระบไุว้ชดัเจนว่าผู้ประกอบการรายใดจะถือเป็นผู้ มีอํานาจเหนือตลาดอย่างมีนยัสําคญัและ
มีความเป็นไปได้ว่าอาจไม่มีการระบุว่าผู้ประกอบการรายใดเป็นผู้ มีอํานาจเหนือตลาดอย่างมีนยัสําคญั หาก กสทช. พิจารณาว่า
ธุรกิจโทรคมนาคมมีการแข่งขันกันอย่างเสรีตามสมควรแล้ว นอกจากนี ้กสทช. ได้กําหนดให้ผู้ รับใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมโดยใช้คลื่นความถ่ีย่าน 2.1 กิกะเฮิรตซ์ ซึง่รวมถึง ดีแทค ไตรเน็ต ต้องลดอตัราคา่บริการลงโดยเฉล่ียไม่น้อยกวา่ร้อยละ 
15 ของอตัราค่าบริการเฉลี่ยของบริการประเภทเสียง (Voice) และบริการท่ีไม่ใช่ประเภทเสียง (Non-voice) ท่ีมีการให้บริการอยู่ใน
ตลาด ณ วนัท่ีได้รับใบอนญุาตซึ่งบริษัทเห็นว่าเง่ือนไขเร่ืองการลดอตัราค่าบริการดงักล่าวยงัมีความไม่ชดัเจน ซึ่ง ดีแทค ไตรเน็ต 
และผู้ รับใบอนญุาตรายอ่ืนจะต้องร่วมหารือกบั กสทช. เพ่ือทราบความชดัเจนตอ่ไป 

ซ. ความเส่ียงจากการลดอัตราค่าตอบแทนการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม 

เม่ือวนัท่ี 12 มีนาคม 2556 กสทช. ได้มีคําสัง่ท่ี 34/2556 กําหนดให้ผู้ ได้รับใบอนญุาตให้ใช้คลื่นความถ่ีย่าน 2.1 กิกะเฮิรตซ์ ทกุราย
ซึง่รวมถึงดีแทค ไตรเน็ต ใช้อตัราคา่ตอบแทนการเช่ือมตอ่โครงข่ายโทรคมนาคมเป็นการชัว่คราว ในอตัรานาทีละ 0.45 บาท  

เม่ือวันท่ี 18 มิถุนายน 2556 กสทช. ได้แจ้งขอความร่วมมือมายังบริษัทให้ดําเนินการตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมครัง้ท่ี 22/2556 เม่ือวันท่ี 10 มิถุนายน 2556 โดยใช้อัตราค่าเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม หรือแก้ไขสัญญาการ
เช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมในส่วนของอตัราค่าตอบแทนการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ให้เป็นอัตราเดียวกัน ทัง้บริการ
โทรศพัท์เคลื่อนท่ี และบริการโทรศพัท์ประจําท่ีในอตัรานาทีละ 0.45 บาท (Call Termination และ Call Origination) และ 0.06 บาท 
(Call Transit)  

เม่ือวนัท่ี 23 กรกฎาคม 2557 กสทช. ได้กําหนดให้ใช้อตัราค่าตอบแทนการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ในอตัรานาทีละ 0.34 
บาท (Call Termination และ Call Origination) และ 0.04 บาท (Call Transit) ตัง้แตว่นัท่ี 23 กรกฎาคม 2557 ถึงวนัท่ี 31 มิถนุายน 
2559 และเม่ือวนัท่ี 26 มิถนุายน 2559 กสทช. ได้กําหนดให้ขยายระยะเวลาการใช้อตัราค่าเช่ือมตอ่โครงข่ายโทรคมนาคมข้างต้นไป
จนถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ต่อมา กสทช. ได้มีการทบทวนอตัราค่าเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมอีกครัง้ และได้มี ประกาศเม่ือ
วนัท่ี 6 ธันวาคม 2559 ให้ใช้อตัราค่าตอบแทนการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ในอตัรานาทีละ 0.27 บาท (Call Termination 
และ Call Origination) และ 0.03 บาท (Call Transit) ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2560 ถึง 31 ธนัวาคม 2560 และในอตัรานาทีละ 0.19 
บาท (Call Termination และ Call Origination) และ 0.03 บาท (Call Transit) ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561 
ซึ่งจะเห็นได้ว่า กสทช. มีนโยบายในการปรับลดอตัราค่าเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมมาอย่างต่อเน่ือง ซึ่งการลดลงของอตัราค่า
เช่ือมตอ่โครงข่ายโทรคมนาคมดงักลา่วอาจสง่ผลกระทบตอ่รายได้จากการประกอบธรุกิจของบริษัทและบริษัทย่อยได้ 

ฌ. ความเส่ียงอันเน่ืองมาจากข้อพพิาทเน่ืองจากการจดัเกบ็ภาษีสรรพสามติและส่วนแบ่งรายได้ 

นโยบายของรัฐบาลยังไม่มีความแน่นอนเก่ียวกับการเรียกเก็บภาษีสรรพสามิตสําหรับบริการโทรคมนาคม นอกจากนี ้ในเร่ืองท่ี
เก่ียวกบัภาษีสรรพสามิต เม่ือวนัท่ี 11 มกราคม 2551 กสท ได้ย่ืนคําเสนอข้อพิพาทต่อสถาบนัอนญุาโตตลุาการเรียกร้องให้บริษัท
ชําระค่าผลประโยชน์ตอบแทนในปีสมัปทานที่ 12  ถึง 16 เพ่ิมเติม พร้อมเบีย้ปรับและภาษีมลูค่าเพ่ิม รวมเป็นเงินทัง้สิน้ประมาณ 
23,164 ล้านบาท เน่ืองจากในช่วงปีสมัปทานดงักล่าว บริษัทได้นําค่าภาษีสรรพสามิตท่ีได้ชําระให้แก่กรมสรรพสามิตไปแล้วมาหกั
ออกจากผลประโยชน์ตอบแทนท่ีจะต้องนําส่งให้แก่ กสท ตามมติของคณะรัฐมนตรี และตามหนังสือของ กสท และเม่ือวนัท่ี 28 
พฤษภาคม 2555 คณะอนญุาโตตลุาการได้มีคําชีข้าดให้ยกคําเสนอข้อพิพาทของ กสท ดงักล่าวโดยให้เหตผุลว่าบริษัทได้ชําระหนี ้
ผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ กสท เสร็จสิน้แล้ว และหนีท้ัง้หมดดังกล่าวได้ระงับไปแล้ว ต่อมา กสท โต้แย้งคําวินิจฉัยของคณะ
อนญุาโตตลุาการดงักลา่วต่อศาลปกครองกลาง ซึง่ศาลปกครองกลางพิพากษาไมเ่พิกถอนคําชีข้าดของอนญุาโตตลุาการ อย่างไรก็
ตาม กสท มีสิทธิย่ืนอทุธรณ์คําพิพากษาศาลปกครองกลางตอ่ศาลปกครองสงูสดุ  

ญ. ความเส่ียงจากการไม่สามารถเข้าถงึโครงข่ายโทรคมนาคมเพื่อการให้บริการในย่าน 2.1 กกิะเฮริตซ์ 

กสทช. ได้ออกประกาศ กสทช. เร่ือง การใช้โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมร่วมกันสําหรับโครงข่ายโทรศพัท์เคลื่อนท่ี พ.ศ. 2556 
(“ประกาศการใช้โครงสร้างพืน้ฐานร่วมกัน”) มีผลใช้บังคับเม่ือวันท่ี 30 เมษายน 2556 ซึ่งสาระสําคัญของประกาศดังกล่าว
กําหนดให้มีการใช้โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมร่วมกนั ซึง่ประกอบด้วยอาคารและอปุกรณ์ท่ีเก่ียวข้องกบัการรับสง่สญัญาณและ
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ระบบส่ือสญัญาณของสถานีฐานภายหลงัจากท่ี กสทช. ได้ออกประกาศการใช้โครงสร้างพืน้ฐานร่วมกนัแล้ว กสท ได้ย่ืนฟ้อง กสทช. 
ตอ่ศาลปกครองกลาง เพ่ือขอให้เพิกถอนประกาศดงักลา่วในประเดน็เก่ียวกบัสิทธิในการให้ใช้โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมร่วมกนั 
และได้ย่ืนคําร้องขอทเุลาการบงัคบัใช้ประกาศดงักล่าวจนกว่าศาลจะมีคําพิพากษา อย่างไรก็ดี ศาลปกครองกลางได้ยกคําร้องขอ
ทเุลาการบงัคบัใช้ประกาศดงักล่าวของ กสท ในเวลาต่อมานอกจากนี ้กสท ยงัได้ย่ืนฟ้อง กสทช. ต่อศาลปกครองกลาง เพ่ือขอให้
เพิกถอนมติของที่ประชมุ กสทช. ท่ีเห็นชอบข้อเสนอการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมของบริษัทตามประกาศ กทช. ว่าด้วยการใช้และ
เช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ซึง่สาระสําคญัของประกาศดงักล่าวกําหนดให้ผู้ รับใบอนญุาตท่ีมีโครงข่ายโทรคมนาคมมีหน้าท่ีต้อง
ยินยอมให้ผู้ รับใบอนญุาตรายอ่ืนใช้โครงข่ายโทรคมนาคมของตน และได้ย่ืนคําร้องขอทเุลาการบงัคบัตามมติดงักล่าวของ กสทช. 
ด้วย อย่างไรก็ดี ศาลปกครองกลางได้ยกคําร้องขอทเุลาการบงัคบัใช้ประกาศดงักล่าวของ กสท ในเวลาต่อมา ปัจจบุนั คดีดงักล่าว
อยู่ในระหวา่งกระบวนการพิจารณาของศาลปกครองกลางเช่นกนั 

เม่ือวนัท่ี 11 มิถนุายน 2557 ดีแทค ไตรเน็ต ได้รับคําฟ้องท่ี กสท ได้ย่ืนฟ้องต่อศาลปกครองกลางโดยอ้างว่า ดีแทค ไตรเน็ต ได้ทํา
ละเมิดต่อ กสท ด้วยการนําเคร่ืองและอปุกรณ์โทรคมนาคมสําหรับคลื่นความถ่ีย่าน 2.1 กิกะเฮิรตซ์ ของ ดีแทค ไตรเน็ต ไปเช่ือมตอ่
กบัเคร่ืองและอปุกรณ์โทรคมนาคมที่มีไว้ใช้สําหรับให้บริการวิทยคุมนาคมระบบเซลลลูา่ตามสญัญาร่วมการงานของบริษัท กสท จงึ
เรียกร้องให้ ดีแทค ไตรเน็ต รือ้ถอนเคร่ืองและอุปกรณ์โทรคมนาคมดงักล่าวและห้ามมิให้ติดตัง้หรือเช่ือมต่อเคร่ืองและอุปกรณ์
โทรคมนาคมของดีแทคไตรเน็ต กับเคร่ืองและอปุกรณ์โทรคมนาคมตามสญัญาร่วมการงานของบริษัท รวมทัง้เรียกร้องให้ ดีแทค  
ไตรเน็ต ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ กสท จํานวน 449,663,091.88 บาท พร้อมดอกเบีย้ร้อยละ 7.5 ต่อปี หากไม่ยอมรือ้ถอน ดีแทค 
ไตรเน็ต จะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ กสท เป็นเงินเดือนละ 44,177,642 บาท นับถัดจากวันย่ืนคําฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะ
ดําเนินการรือ้ถอนเสร็จสิน้ นอกจากนี ้กสท ได้ย่ืนคําร้องขอคุ้มครองชัว่คราวก่อนมีคําพิพากษาโดยขอให้ศาลมีคําสัง่ห้ามมิให้ดีแทค 
ไตรเน็ตนําเคร่ือง และอปุกรณ์โทรคมนาคมสําหรับคลื่นความถ่ีย่าน 2.1 กิกะเฮิรตซ์ ไปเช่ือมต่อกบัเคร่ืองและอปุกรณ์โทรคมนาคม
ตามสญัญาร่วมการงานของบริษัท อย่างไรก็ดี ศาลปกครองกลางมีคําสัง่ยกคําร้องของ กสท ในเวลาต่อมา ปัจจบุนั คดีดงักล่าวอยู่
ในระหวา่งกระบวนการพิจารณาของศาลปกครองกลางเช่นกนั 

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 นับแต่เดือนท่ีย่ืนคําเสนอข้อพิพาทเป็นต้นไป
จนกว่าจะดําเนินการรือ้ถอนเสร็จสิน้ นอกจากนี ้กสท ยงัได้ย่ืนคําร้องขอคุ้มครองชัว่คราวก่อนมีคําพิพากษาต่อศาลปกครองกลาง
ขอให้มีคําสัง่ห้ามมิให้บริษัทนําเคร่ืองและอปุกรณ์โทรคมนาคมตามสญัญาร่วมการงานไปให้ ดีแทคไตรเน็ต ร่วมใช้เพ่ือติดตัง้และ
เช่ือมตอ่เคร่ืองและอปุกรณ์โทรคมนาคมสําหรับให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีย่านความถ่ี 2.1 กิกะเฮิรตซ์ ซึง่ศาลปกครองกลางมีคําสัง่
ให้คุ้มครองชัว่คราวในกรณีดงักลา่ว บริษัทจงึได้ย่ืนอทุธรณ์คําสัง่คุ้มครองชัว่คราวของศาลปกครองกลางตอ่ศาลปกครองสงูสดุ 

เม่ือวนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2558 ศาลปกครองสงูสดุได้มีคําสัง่กลบัคําสัง่ของศาลปกครองกลาง เน่ืองจากการคุ้มครองชัว่คราวอาจมี
ผลกระทบต่อการให้บริการต่อประชาชน จึงถือวา่ไม่มีเหตผุลเพียงพอท่ีจะให้คุ้มครองชัว่คราว ทําให้คําสัง่คุ้มครองชัว่คราวสิน้ผลไป
และบริษัทสามารถเช่ือมต่อการใช้โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมกบั ดีแทค ไตรเน็ต และผู้ ให้บริการรายอ่ืนได้ในระหวา่งท่ีการระงบั
ข้อพิพาทต่อสถาบนัอนญุาโตตลุาการยงัไม่ถึงท่ีสดุ และทําให้ ดีแทค ไตรเน็ต สามารถขยายโครงข่ายบนคลื่นความถ่ีย่าน 2.1 กิกะ
เฮิรตซ์ ได้อย่างรวดเร็วครอบคลมุประชากรได้อย่างทัว่ถึง และด้วยต้นทนุต่ํา ซึง่จะเป็นการเพ่ิมโอกาสให้ผู้ ใช้บริการ โดยเฉพาะผู้ ท่ีอยู่
ห่างไกลในชนบท มีโอกาสเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้มากขึน้ และในราคาที่เหมาะสม นอกจากนี ้ยงัเป็นการลดการลงทนุท่ีซํา้ซ้อน และ
สนบัสนนุการใช้ทรัพยากรโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมท่ีมีอยู่ในปัจจบุนัให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทัง้
อุตสาหกรรมโทรคมนาคม ผู้ ใช้บริการ และประเทศชาติโดยรวม อย่างไรก็ดี ปัจจุบัน ยังมีการฟ้องร้องเก่ียวกับการดําเนินการ
เก่ียวกับประกาศและมติดังกล่าวข้างต้นของ กสทช. ทัง้นี ้หากศาลปกครองมีคําพิพากษาถึงท่ีสุดให้เพิกถอนประกาศและมติ
ดังกล่าว จะทําให้ผู้ ประกอบการท่ีเป็นผู้ รับสัมปทาน รวมถึงบริษัท ไม่อาจนําโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมหรือโครงข่าย
โทรคมนาคมให้ผู้ประกอบการรายอ่ืนรวมถึง ดีแทคไตรเน็ต ใช้ได้ ซึง่เหตดุงักล่าวอาจส่งผลกระทบต่อรายได้ของบริษัท และอาจทํา
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ให้การขยายโครงข่ายโทรคมนาคมและการให้บริการโทรคมนาคมบนคลื่นความถ่ีย่าน 2.1 กิกะเฮิรตซ์ ของ ดีแทค ไตรเน็ต มีต้นทนุท่ี
เพ่ิมสงูขึน้ 

2. ความเส่ียงที่เกดิจากการแข่งขันในการประกอบธุรกจิ 

2.1 กจิการโทรคมนาคมของไทยมีการแข่งขันสูงและมีความอ่อนไหวต่อการแข่งขันด้านราคา 

ธรุกิจให้บริการโทรคมนาคมผ่านโทรศพัท์เคลื่อนท่ีของประเทศไทยนบัเป็นธรุกิจท่ีมีการแข่งขนัสงู และมีความอ่อนไหวตอ่การแข่งขนั
ด้านราคา เน่ืองจากตลาดโทรคมนาคมมีการเติบโตอย่างมากโดยเฉพาะปริมาณการใช้ข้อมลูในปีท่ีผ่านมา โดยมีการแข่งขนัสงูทัง้ใน
ด้านราคา โปรโมชัน่ รวมถึงกิจกรรมทางการตลาดอ่ืนๆ หากการแข่งขนัทางด้านราคาเพ่ิมความรุนแรงขึน้ และหากบริษัทและ ดีแทค
ไตรเน็ต ไมส่ามารถตอบสนองตอ่การแข่งขนัดงักลา่วได้ทนัทว่งทีและด้วยต้นทนุท่ีเหมาะสม การแข่งขนัดงักลา่วอาจสง่ผลกระทบตอ่
การดําเนินธรุกิจและโอกาสทางธรุกิจของบริษัท 

2.2 บริษัทอาจเผชญิกับการแข่งขันเพิ่มมากขึน้จากผู้ประกอบการรายใหม่ 

ปัจจบุนั ผู้ ท่ีประสงค์จะประกอบกิจการโทรคมนาคมมีสิทธิขอรับใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมจาก กสทช. ได้โดยเสรีหาก
มีคณุสมบติัตามท่ีกฎหมายและกฎเกณฑ์ของ กสทช. กําหนด อีกทัง้ กสทช. ยงัได้ประกาศใช้กฎเกณฑ์ท่ีสนบัสนนุให้ผู้ประกอบการ
รายใหมส่ามารถแข่งขนักบัผู้ประกอบการปัจจบุนัได้ เช่น การออกประกาศ กสทช. เร่ืองการใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรศพัท์เคลื่อนท่ี
ภายในประเทศ พ.ศ. 2556 และประกาศ กสทช. เร่ืองการใช้โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมร่วมกัน ซึ่งประกาศทัง้สองฉบับ
กําหนดให้ผู้ประกอบการที่มีโครงข่ายโทรคมนาคมให้บริการอยู่ในขณะนีมี้หน้าท่ีต้องให้ผู้ประกอบการรายอ่ืนเข้าถึงโครงข่าย
โทรคมนาคมท่ีตนนําออกให้บริการนอกจากนี ้กสทช. ยงัได้ออกประกาศ กสทช. เร่ืองบริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีแบบโครงข่ายเสมือน 
พ.ศ. 2556 ซึง่มีสาระสําคญัว่าเม่ือได้รับอนญุาตจาก กสทช. แล้ว ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมท่ีมีโครงข่ายโทรคมนาคมสามารถ
ขายส่งบริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีให้แก่ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบโครงข่ายเสมือนได้ ซึ่งจะเป็นการเพ่ิมการแข่งขนัในธุรกิจ
การปฏิรูปกฎหมายและการเปิดเสรีกิจการสื่อสารโทรคมนาคมจึงอาจทําให้การแข่งขนัในตลาดทวีความรุนแรงมากย่ิงขึน้ บริษัทไม่
สามารถประเมินได้ว่าจะมีผู้ประกอบการรายใหม่จํานวนเท่าใดท่ีจะได้รับใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมจาก กสทช. และ
หาก กสทช. ออกใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมให้แก่ผู้ประกอบการรายใหม่อาจทําให้การแข่งขนัในตลาดทวีความรุนแรง
มากย่ิงขึน้ เน่ืองจากผู้ประกอบการรายใหม ่อาจมีต้นทนุในการให้บริการที่ต่ํากวา่ และอาจใช้วิธีการลดราคาอย่างรุนแรง หรืออาจใช้
กลยทุธ์ช่วยอดุหนนุ (Subsidy Approach) เพ่ือเพ่ิมส่วนแบ่งทางการตลาดของตน ซึง่อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถของบริษัท
และ ดีแทคไตรเน็ต ในการแข่งขนัในตลาด และอาจสง่ผลกระทบตอ่การดําเนินธรุกิจ และโอกาสทางธรุกิจของบริษัท 

3. ความเส่ียงเก่ียวกับการดาํเนินงาน 

3.1 ความเส่ียงจากการหยุดชะงักของระบบการให้บริการโครงข่าย และระบบสําคัญอื่นๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการ
ให้บริการ 

บริษัทและดีแทคไตรเน็ต ตระหนกัถึงความเส่ียงต่างๆ ท่ีอาจเกิดขึน้จากการหยดุชะงกัของระบบการให้บริการโครงข่าย และระบบ
สําคญัอ่ืนๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการให้บริการ โดยบริษัทและดีแทคไตรเน็ตมีการเตรียมความพร้อมและพฒันาแผนเพ่ือรองรับ
เหตฉุกเฉินและการหยุดชะงกัของระบบการให้บริการโครงข่ายและระบบสําคญัอ่ืนๆ อย่างต่อเน่ือง บริษัทและดีแทค ไตรเน็ต ได้
จดัทําระบบการบริหารจดัการโครงข่าย (Network Management System) ควบคมุและกําหนดขัน้ตอนการบํารุงรักษาโครงข่ายและ
อุปกรณ์ เพ่ือให้โครงข่ายและอุปกรณ์ทัง้หมดอยู่ในสภาพท่ีสามารถให้บริการด้านโทรคมนาคมแก่ลกูค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยเฉพาะอย่างย่ิง บริการเสียงและบริการข้อมลู และได้ปรับปรุงระบบเครือข่ายส่งสญัญาณสํารองให้ดีขึน้โดยการเพ่ิมการสื่อ
สัญญาณด้วยเส้นใยนําแสงและเครือข่ายระบบสื่อสัญญาณแสงหลายช่องแบบ  DWDM (Dense Wavelength Division 
Multiplexing) ท่ีมีประสิทธิภาพสูง รวมถึงได้จัดทําและพัฒนาแผนรองรับการหยุดชะงักของระบบท่ีสําคัญอ่ืนๆ เช่น ระบบการ
จดัเก็บข้อมลู ระบบการจดัเก็บ ค่าบริการ และการให้บริการลกูค้า เพ่ือให้สามารถดําเนินการและให้บริการลกูค้าได้อย่างต่อเน่ือง 
นอกจากนี ้บริษัทและดีแทค ไตรเน็ต ยงัได้กําหนดแผนสํารองเพ่ือรองรับเหตฉุกุเฉิน ซึ่งครอบคลมุถึงการลงทนุเพ่ิมเติมในอปุกรณ์
สําคญัและระบบป้องกนัภยัต่างๆ เช่น ระบบป้องกนัเพลิงไหม้ และระบบควบคมุการใช้งานโครงข่ายและอปุกรณ์แบบ Real Time 
โดยบริษัทและดีแทค ไตรเน็ต ได้จัดให้มีการฝึกฝนพนักงานอย่างสม่ําเสมอเพ่ือให้พนักงานตระหนักถึงหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
ขัน้ตอนการปฏิบติัต่างๆ รวมถึงมีการทดสอบแผนรองรับต่างๆ อย่างเข้มงวดนอกจากนี ้บริษัทและดีแทค ไตรเน็ตได้ทําสัญญา
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ประกนัภยัเพ่ือคุ้มครองกรณีท่ีเกิดเหตทํุาให้โครงข่ายและอปุกรณ์ของบริษัทได้รับความเสียหายเพ่ือลดผลกระทบของปัจจยัความ
เสี่ยงดงักลา่วท่ีจะมีตอ่บริษัทและดีแทค ไตรเน็ต 

3.2 การต้องพึ่งพาบุคคลภายนอกในการบาํรุงรักษาอุปกรณ์โทรคมนาคม 

บริษัทต้องให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีผ่านอปุกรณ์โทรคมนาคมท่ีมีความสลบัซบัซ้อน ซึง่รวมถึงโครงข่ายโทรศพัท์เคลื่อนท่ีและสถานี
ฐาน 2G/3G/4G ทัว่ประเทศ ดงันัน้ ความสําเร็จของธรุกิจของบริษัทและของดีแทค ไตรเน็ต (ซึง่อาจใช้สถานีฐานบางส่วนร่วมกนักบั
บริษัทในการให้บริการบนคลื่นความถ่ีย่าน 2.1 กิกะเฮิรตซ์) จึงขึน้อยู่กบัการบํารุงรักษาและซ่อมแซมโครงข่ายและอปุกรณ์อย่างมี
ประสิทธิภาพปัจจุบัน บริษัทได้ว่าจ้างบุคคลภายนอกเพ่ือให้บริการบํารุงรักษาและซ่อมแซมอุปกรณ์ของสถานีฐานและระบบ
เครือข่ายส่งสัญญาณบางส่วนของบริษัท ผู้ ให้บริการเหล่านีไ้ด้ผ่านกระบวนการคัดเลือกและการทบทวนการปฏิบัติงานอย่าง
สม่ําเสมอเพ่ือให้แน่ใจได้ว่าการให้บริการตรงตามมาตรฐานที่กําหนด หากบคุคลภายนอกไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีตามสญัญาได้ 
หรือไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได้ทนัท่วงทีและด้วยต้นทนุท่ีเหมาะสม ซึง่อาจส่งผลกระทบต่อคณุภาพและความเร็วของการให้บริการ
ของบริษัทและดีแทค ไตรเน็ต เพ่ือรักษาคณุภาพในการให้บริการบริษัทและดีแทค ไตรเน็ตอาจเปลี่ยนผู้ ให้บริการถึงแม้ว่าจะทําให้
ต้นทนุการดําเนินการสงูขึน้ก็ตาม 

4. ความเส่ียงจากความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนเงนิตราต่างประเทศ 

บริษัทมีความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยน เน่ืองจากรายได้หลกัของบริษัทเป็นสกลุเงินบาท แต่บริษัทมีค่าใช้จ่ายท่ี
ต้องชําระในรูปของสกลุเงินตราตา่งประเทศจํานวนหนึง่ ซึง่สว่นใหญ่เป็นเจ้าหนีก้ารค้าท่ีเกิดจากการซือ้เคร่ืองมือและอปุกรณ์สําหรับ
มาตรการในการบริหารและจัดการความเส่ียงนัน้ บริษัทมีรายได้ส่วนหนึ่งท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศจากการให้บริการข้ามแดน
อตัโนมติัซึง่บริษัทได้นํารายได้ส่วนนีม้าบริหารจดัการให้สอดคล้องกบัรายจ่ายท่ีเกิดขึน้ (Natural Hedge) นอกจากนีย้งัได้มีการตก
ลงกับคู่ค้าเพ่ือซือ้เคร่ืองมือและอุปกรณ์บางส่วนเป็นสกุลเงินบาท และหลังจากนัน้บริษัทจะพิจารณาใช้เคร่ืองมือทางการเงิน 
(Financial Instruments) ท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ในการบริหารและจดัการความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึน้จากอตัราแลกเปลี่ยน 

5. ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่อาจมีอทิธิพลต่อการดาํเนินการตดัสนิใจต่างๆ ของบริษัท 

เทเลนอร์และบริษัทไทย เทลโค โฮลดิง้ส์ จํากดั ตา่งเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทโดยถือหุ้นรวมกนัคิดเป็นร้อยละ 65.05 (ข้อมลู ณ 
วนัท่ี 28 กรกฎาคม 2559) ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัท อนึ่ง บริษัท ไทย เทลโค โฮลดิง้ส์ จํากดั ได้มีการปรับ
โครงสร้างการถือหุ้นเม่ือเดือนกรกฎาคม 2555 โดยกลุ่มเบญจรงคกลุ ซึง่เป็นผู้ ก่อตัง้บริษัทได้เข้ามาถือหุ้นในบริษัท ผ่านการถือหุ้น
ใน บริษัทไทย เทลโค โฮลดิง้ส์ จํากดั โดยถือหุ้นทัง้สิน้ร้อยละ 51 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ บริษัท ไทย เทลโค โฮล
ดิง้ส์ จํากัด ดงันัน้ เทเลนอร์และ บริษัทไทย เทลโค โฮลดิง้ส์ จํากัด (รวมถึงกลุ่มเบญจรงคกุล) อาจมีอิทธิพลต่อการดําเนินการ
ตดัสินใจต่างๆ ของบริษัท เว้นแต่กรณีท่ีบคุคลดงักล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเน่ืองจากบคุคลดงักล่าวมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ
หรือมีสว่นได้เสียในเร่ืองดงักลา่ว 
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4 ทรัพย์สนิที่ใช้ในการประกอบธุรกจิ 

บริษัทมีทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบธรุกิจจําแนกได้เป็น 4 ประเภทหลกั ได้แก่ 

รายละเอียดสินทรัพย์ 
มูลค่าสุทธิตามงบการเงนิรวม 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558  

(ล้านบาท) 

มูลค่าสุทธิตามงบการเงนิรวม 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559  

(ล้านบาท) 

ทรัพย์สินประเภทท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ 28,494.7 37,623.2 

ทรัพย์สินประเภทใบอนญุาตให้ใช้คลื่นความถ่ี 10,719.0 9,818.8 

ทรัพย์สินประเภทสิทธิการใช้อปุกรณ์รอตดับญัชี 38,056.8 28,489.4 

สินทรัพย์ไม่มีตวัตนอ่ืน 1,500.5 1,189.9 

รวม 78,771.0 77,121.4 

 

4.1 ทรัพย์สนิประเภทที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ 

รายละเอียดสินทรัพย์ถาวรหลกัของบริษัทและบริษัทย่อยมีดงันี ้ 

รายละเอียดสินทรัพย์ 
มูลค่าสุทธิตามงบการเงนิรวม  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558  

(ล้านบาท) 

มูลค่าสุทธิตามงบการเงนิรวม  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559  

(ล้านบาท) 

ท่ีดิน 1,003.2 1,000.8 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร  426.5 366.2 

สว่นปรับปรุงสิทธิการเช่า 599.5 593.1 

อปุกรณ์ใช้ในการดําเนินงานสนบัสนนุการให้บริการวิทยุ
คมนาคมระบบเซลลลูา่ร์ 

23,009.2 33,191.6 

สว่นปรับปรุงอาคาร-สถานีรับสง่สญัญาณ 35.6 25.0 

เคร่ืองตกแตง่ ติดตัง้และเคร่ืองใช้สํานกังาน 33.4 57.9 

เคร่ืองมือและอปุกรณ์ 767.0 706.5 

สินทรัพย์ถาวรอ่ืน 2,620.3 1,682.0 

รวม 28,494.7 37,623.2 

 

ปัจจบุนับริษัทมีท่ีดิน อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร คิดเป็นมลูค่ารวมประมาณ 1,367 ล้านบาท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559) โดย
สว่นใหญ่ใช้เป็นพืน้ท่ีสําหรับการติดตัง้สถานีฐาน  

ทัง้นี ้บริษัทมีการทําสญัญาเช่าพืน้ท่ีของอาคารจัตุรัสจามจุรีเพ่ือใช้เป็นสํานักงานใหญ่โดยครบกําหนดระยะเวลาเช่าในปี 2564 
นอกจากนี ้บริษัทมีการเช่าพืน้ท่ีเพ่ือดําเนินการสํานกังานบริการลกูค้าโดยมีระยะเวลาการเช่าและอตัราค่าเช่าแตกต่างกนัไปขึน้อยู่
กบัตําแหน่งท่ีตัง้ รวมทัง้มีการเช่าท่ีดินและพืน้ท่ีในอาคารเพ่ือใช้ในการทําสถานีฐานและชมุสาย โดยมีระยะเวลาการเช่าเฉล่ีย 1-3 ปี 
โดยทัว่ไปบริษัทจะทําสญัญาเช่าท่ีดินเพ่ือใช้ในการติดตัง้สถานีฐานและตอ่อายสุญัญาเม่ือระยะเวลาการเช่าสิน้สดุลง  
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อายกุารให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์ประเภทตา่งๆ ของบริษัทมีดงัตอ่ไปนี ้

- อาคาร        20 - 30 ปี 
- สว่นปรับปรุงอาคารสํานกังานและสิทธิการเช่า    3 - 20 ปี 
- อปุกรณ์ใช้ในการดําเนินงานสนบัสนนุการให้บริการวิทยคุมนาคมระบบเซลลลูา่ร์ 5 ปี 7 ปี และอายท่ีุเหลือของสญัญาสมัปทาน 
- สว่นปรับปรุงอาคารสถานีรับสง่สญัญาณ    20 ปี   
- เคร่ืองตกแตง่ ติดตัง้และเคร่ืองใช้สํานกังาน    5 ปี 
- เคร่ืองมือและอปุกรณ์      3 ปี 
- อปุกรณ์สื่อโฆษณาและอปุกรณ์สื่อสาร     5 ปี 
- สินทรัพย์ถาวรอ่ืน       3 ปี และ 5 ปี 

 

4.2 ใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่ 

บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีและใบอนุญาตการประกอบกิจการ
โทรคมนาคมแบบท่ีสาม จาก กสทช.  มีกําหนดระยะเวลา 15 ปี (ตัง้แตว่นัท่ี 7 ธนัวาคม 2555 และสิน้สดุ ณ วนัท่ี 6 ธนัวาคม 2570) 
เพ่ือประกอบกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนท่ีสากล (International Mobile Telecommunication - IMT) ย่าน 2.1 GHz โดยดีแทค ไตร
เน็ต มีหน้าท่ีต้องชําระเงินประมลูสําหรับการได้รับใบอนญุาตให้ใช้คลื่นความถ่ีดงักล่าวในราคา 14,445 ล้านบาท ซึ่งดําเนินการ
ชําระเงินประมลูเรียบร้อยแล้ว โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 มลูค่าต้นทนุการได้รับใบอนญุาตให้ใช้คลื่นความถ่ี (สทุธิ) ตามงบ
การเงินรวมของบริษัทมีมลูคา่ประมาณ 9,818.8 ล้านบาท  

 

4.3 ทรัพย์สนิประเภทสทิธิการใช้อุปกรณ์รอตดับัญชี 

บริษัทมีสิทธิประกอบกิจการโทรคมนาคมตามสญัญาร่วมการงานและตามความในมาตรา 80 แห่ง พ.ร.บ. การประกอบกิจการ
โทรคมนาคม โดยตามสญัญาร่วมการงาน บริษัทจะต้องจดัหาเคร่ืองมือและอปุกรณ์ทัง้หมดในการดําเนินการและโอนกรรมสิทธิ
เคร่ืองมือและอปุกรณ์นัน้ให้แก่ กสท โดยบริษัทมีสิทธิในการใช้อปุกรณ์ดงักล่าวในการให้บริการตลอดอายสุญัญาซึง่จะครบกําหนด
ในวนัท่ี 15 กนัยายน 2561 ทัง้นี ้สิทธิการใช้อปุกรณ์รอตดับญัชี (สทุธิ) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ตามงบการเงินรวมของบริษัทมี
มลูคา่ประมาณ 28,489.4 ล้านบาท  

 

4.4 สนิทรัพย์ไม่มีตวัตนอ่ืน 

สินทรัพย์ไมมี่ตวัตนอ่ืนของบริษัทหมายถึง ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ และ ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ระหวา่งการพฒันา ซึง่ตามงบการเงิน
รวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 มีมลูคา่ประมาณ 1,189.9 ล้านบาท  

รายละเอียดสินทรัพย์  
มูลค่าสุทธิ ณ  

วันที่ 31 ธันวาคม 2558 
(ล้านบาท) 

มูลค่าสุทธิ ณ  
วันที่ 31 ธันวาคม 2559 

(ล้านบาท) 

ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ 

ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ระหวา่งการพฒันา 

 1,237.5 

263.0 

1,103.2 

86.7 

รวม  1,500.5 1,189.9 
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4.5 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

ปัจจบุนั บริษัทมุ่งเน้นธุรกิจให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีเป็นหลกั โดยบริษัทลงทนุในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเพ่ือสนบัสนนุกิจการ
หลกัของบริษัทในแง่ของการบริหารสินทรัพย์และอสงัหาริมทรัพย์ และเพ่ือประกอบธุรกิจอ่ืนท่ีเก่ียวเน่ืองหรือเป็นประโยชน์กบัธุรกิจ
ให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ี 

ในการดแูลบริหารกิจการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม บริษัทได้แต่งตัง้กรรมการท่ีมีประสบการณ์ท่ีเหมาะสมกบักิจการนัน้ ๆ เพ่ือ
เป็นตวัแทนของบริษัทในการดําเนินการดงันี ้

(1) ปฏิบติัหน้าท่ีและรับผิดชอบให้เกิดผลการดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

(2) ดแูลและทบทวนผลการดําเนินงานของบริษัทเหลา่นัน้ทกุไตรมาสเป็นอย่างน้อย 

(3) ลงมติออกเสียงในการประชมุคณะกรรมการบริษัทและท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นประจําปี 



บริษัท โทเทิ่ล แอค็เซส็ คอมมนิูเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 
 

สว่นท่ี 1 ข้อพิพาททางกฎหมาย หน้า 33 

5 ข้อพพิาททางกฎหมาย 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 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 2559 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 2559 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 2559 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 2559 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 
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6 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสาํคัญอื่น 

6.1 ข้อมูลทั่วไป 

ช่ือบริษัท : บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซส็ คอมมนิูเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 

ท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ : 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชัน้ 41 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร 10330 

ประเภทธรุกิจ : ดําเนินธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีในย่านความถ่ี 850 เมกะเฮิรตซ์  
1800 เมกะเฮิรตซ์ และ 2.1 กิกะเฮิรตซ์ 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107538000037  

โทรศพัท์ : +66 2202 8000 

โทรสาร  +66 2202 6083 

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 

ช่ือนายทะเบียนหุ้นกู้  : ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน)  

ท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ : 333 ถนนสลีม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 

โทรศพัท์ : +66 2230 1478 

โทรสาร : +66 626 4545-6 

เวบ็ไซต์ : www.bangkokbank.com 

โทรศพัท์ : +66 2230 1894 

เวบ็ไซต์ : www.bangkokbank.com 

6.4 ผู้สอบบัญชี 

ช่ือผู้สอบบญัชี : นางก่ิงกาญจน์ อศัวรังสฤษฎ์ (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4496) 
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ท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ : บริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั  
ชัน้ 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขต
คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

โทรศพัท์ : +66 2264 0777 

โทรสาร : +66 2264 0789-90 

เวบ็ไซต์ : www.ey.com 

6.5 ข้อมูลของนิตบุิคคลที่บริษัทถอืหุ้นตัง้แต่ร้อยละ 10  ของจาํนวนหุ้นที่จาํหน่ายได้แล้วทัง้หมดของนิตบุิคคลนัน้ 

 

บริษัท ที่ตัง้สาํนักงาน ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน
(ล้านบาท) 

ประเภทหุ้น จาํนวนหุ้นที่ถือ 
(ร้อยละ) 

จาํนวนหุ้น 
ทัง้หมด 

บริษัท ดีแทค บรอดแบนด์ 
จํากดั 

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

บริการโทรคมนาคม (Wi-
Fi) โดยได้รับใบอนญุาต
การให้บริการ
อินเทอร์เน็ตแบบท่ีหนึง่ 

175 หุ้นสามญั 100 1,750,000 

บริษัท ดีแทค ดิจิตอล มีเดีย 
จํากดั 

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

ให้บริการด้าน
โทรคมนาคมและดําเนิน
ธุรกิจเก่ียวกบัอปุกรณ์
ส่ือสาร 

100 หุ้นสามญั 100 

(ผ่านบริษัท 
ดีแทค ไตรเน็ต 

จํากดั) 

1,000,000 

บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากดั เลขท่ี 319 อาคารจตัรัุสจามจรีุ ชัน้ 28  
ถนนพญาไท แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั 
กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศพัท์ +66 2202 8000 
เลขทะเบียนบริษัท 0105549034548 

ให้บริการโทรคมนาคม  1,160 หุ้นสามญั 100 11,600,000 

บริษัท ดีแทค แอ็คเซเลเรท 
จํากดั 

เลขท่ี 319 อาคารจตัรัุสจามจรีุ ชัน้ 2  
ถนนพญาไท แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั 
กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศพัท์ +66 2202 8000 
เลขทะเบียนบริษัท 0105557065767 

ลงทนุและให้การ
สนบัสนนุแก่บริษัท Start-
up ในการพฒันา
แอพพลิเคชัน่ตา่ง ๆ 

15 หุ้นสามญั 100 
(ผ่านบริษัท ดีแทค 
ไตรเน็ต จํากดั) 

150,000 

บริษัท ดีแทค เน็คซ์ จํากดั เลขท่ี 319 อาคารจตัรัุสจามจรีุ ชัน้ 28  
ถนนพญาไท แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั 
กรุงเทพมหานคร 10330โทรศพัท์ +66 
2202 8000 
เลขทะเบียนบริษัท 0105558145985 

บริหารและจดัการ
ทรัพย์สิน 

 

1 หุ้นสามญั 99.97 
(ผ่านบริษัท ดีแทค 
ไตรเน็ต จํากดั) 

10,000 

บริษัท ดีแทค เซอร์วิส จํากดั เลขท่ี 319 อาคารจตัรัุสจามจรีุ ชัน้ 28  
ถนนพญาไท แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั 
กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศพัท์ +66 2202 8000 
เลขทะเบียนบริษัท 0105558146019 

บริหารและจดัการ
ทรัพย์สิน 

 

1 หุ้นสามญั 99.97 
(ผ่านบริษัท ดีแทค 
ไตรเน็ต จํากดั) 

10,000 
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บริษัท ที่ตัง้สาํนักงาน ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน
(ล้านบาท) 

ประเภทหุ้น จาํนวนหุ้นที่ถือ 
(ร้อยละ) 

จาํนวนหุ้น 
ทัง้หมด 

บริษัท เพย์สบาย จํากดั เลขท่ี 319 อาคารจตัรัุสจามจรีุ ชัน้ 36  
ถนนพญาไท แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั 
กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศพัท์ +66 2160 5463-5 
โทรสาร +66 2160 5462 
เลขทะเบียนบริษัท 0125547001804 

ให้บริการชําระเงิน
ออนไลน์ บตัรเงินสด 
บริการชําระเงินทาง
อิเลก็ทรอนิกส์ และ
บริการรับชําระเงิน 

200 หุ้นสามญั 100 2,000,000 

บริษัท แทค พร็อพเพอร์ตี ้
จํากดั 

เลขท่ี 319 อาคารจตัรัุสจามจรีุ ชัน้ 28  
ถนนพญาไท แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั 
กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศพัท์ +66 2202 8000 
เลขทะเบียนบริษัท 0105539049038 

บริหารสินทรัพย์ 1 หุ้นสามญั 99.99 100,000 

บริษัท อีสเทิรน์ บิช จํากดั เลขท่ี 319 อาคารจตัรัุสจามจรีุ ชัน้ 28  
ถนนพญาไท แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั 
กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศพัท์ +66 2202 8000 
เลขทะเบียนบริษัท 0105532038740 

บริหารสินทรัพย์ 80 หุ้นสามญั 100 
(ผ่านบริษัท แทค 
พร็อพเพอร์ตี ้
จํากดั) 

800,000 

บริษัท ยไูนเต็ดคอมมนิูเกชัน่ 
อินดสัตรี จํากดั (มหาชน) 

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

ตวัแทนจําหน่ายบตัรเติม
เงินและการให้บริการเติม
เงินโดยไม่ต้องใช้บตัรเติม
เงิน (E-Refill) 

313.55 หุ้นสามญั 99.81 434,668,207 

บริษัท เวิลด์โฟน ช็อป จํากดั เลขท่ี 319 อาคารจตัรัุสจามจรีุ ชัน้ 28  
ถนนพญาไท แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั 
กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศพัท์ +66 2202 8000 
เลขทะเบียนบริษัท 0105539069969 

ระหว่างชําระบญัชี 450 หุ้นสามญั 100 4,500,000 

บริษัท เทเลแอสเซท จํากดั เลขท่ี 319 อาคารจตัรัุสจามจรีุ ชัน้ 28  
ถนนพญาไท แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั 
กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศพัท์ +66 2202 8000 
เลขทะเบียนบริษัท 0105559061246 

ให้เช่าเคร่ืองมือและ
อปุกรณ์โทรคมนาคม 

1 หุ้นสามญั 99.97 

(โดยดีแทคและ
ผ่านบริษัท ดีแทค 
ไตรเน็ต จํากดั) 

10,000 

บริษัท ยไูนเต็ด ดิสทริบิวชัน่ 
บิซซิเนส จํากดั(1) 

เลขท่ี 499 หมู่ท่ี 3 อาคารเบญจจินดา  
ถนนกําแพงเพชร 6 แขวงลาดยาว  
เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศพัท์ +66 2953 2222 
โทรสาร +66 2953 1269 
เลขทะเบียนบริษัท 0105545040951  

จดัจําหน่ายโทรศพัท์ 
เคล่ือนท่ี ซิมการ์ด บตัร
เติมเงิน และอปุกรณ์ 
เสริมต่าง ๆ 

200 หุ้นสามญั 25 20,000,000 

บริษัท ศนูย์ให้บริการคงสิทธิ
เลขหมายโทรศพัท์ จํากดั 

98 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ      
ทาวเวอร์ ห้องเลขท่ี 403 ชัน้ท่ี 4      
ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม               

บริการระบบสารสนเทศ
และฐานข้อมลูกลาง 
ประสานงานการโอนย้าย

2 หุ้นสามญั 20 20,000 
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บริษัท ที่ตัง้สาํนักงาน ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน
(ล้านบาท) 

ประเภทหุ้น จาํนวนหุ้นที่ถือ 
(ร้อยละ) 

จาํนวนหุ้น 
ทัง้หมด 

เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
โทรศพัท์ +66 2108 1544 
โทรสาร +66 2108 1544 
เลขทะเบียนบริษัท 0115553001471 

ผู้ให้บริการโทรคมนาคม
เพ่ือการคงสิทธิเลขหมาย
โทรศพัท์ 

(โดยดีแทคและ
ผ่านบริษัท ดีแทค 
ไตรเน็ต จํากดั) 

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
มาตรการป้องกนัการถ่ายเททางผลประโยชน์และขัน้ตอนในการควบคมุรายการระหว่างกนัอย่างรัดกุม เป็นไปตามกฎเกณฑ์เร่ืองการเข้าทํารายการ
ระหวา่งกนัของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  

ทัง้นี ้ณ วนัท่ี 23 ธนัวาคม 2558 บริษัท เบญจจินดา โฮลดิง้ จํากดั มีรายช่ือผู้ ถือหุ้นและสดัส่วนการถือหุ้นดงัตอ่ไปนี ้
นายบญุชยั เบญจรงคกลุ ร้อยละ 40 
นายวิชยั เบญจรงคกลุ ร้อยละ 30 
นางวรรณา จิรกิติ ร้อยละ 15 
นายสมชาย เบญจรงคกลุ ร้อยละ 15 

 

6.6 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 

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

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

ลักษณะสัญญา กสท อนญุาตให้บริษัทจดัให้มีการขยายและดําเนินการให้บริการวิทยคุมนาคมระบบเซลลลู่าร์
เพ่ือเป็นบริการสาธารณะแก่ประชาชนตลอดอายสุญัญาภายใต้การกํากบัดแูลของ กสท  
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ค่าตอบแทน ในแง่ของสิ่งตอบแทนท่ีบริษัทต้องชําระให้แก่ กสท นัน้ ท่ีสําคญัมีอยู่ 2 ประการ คือ (1) การโอน
กรรมสิทธิในเคร่ืองและอุปกรณ์วิทยุคมนาคมบางประเภทท่ีบริษัทจัดหามาเพ่ือใช้ในการ
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 

ปีท่ี 7 411.69 ล้านบาท 

ปีท่ี 8 441.30 ล้านบาท 

ปีท่ี 9 470.90 ล้านบาท 

ปีท่ี 10 500.51 ล้านบาท 

ปีท่ี 11 524.45 ล้านบาท 

ปีท่ี 12 544.19 ล้านบาท 

ปีท่ี 13 563.92 ล้านบาท 

ปีท่ี 14 583.65 ล้านบาท 

ปีท่ี 15 603.39 ล้านบาท 

ปีท่ี 16 747.75 ล้านบาท 

ปีท่ี 17 764.65 ล้านบาท 

ปีท่ี 18 776.49 ล้านบาท 

ปีท่ี 19 781.54 ล้านบาท 

ปีท่ี 20 769.60 ล้านบาท 

ปีท่ี 21 751.88 ล้านบาท 

ปีท่ี 22 746.01 ล้านบาท 

ปีท่ี 23 1,200.00 ล้านบาท 

ปีท่ี 24 1,200.00 ล้านบาท 

ปีท่ี 25 1,200.00 ล้านบาท 

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

 ถ้าสญัญาร่วมการงานสิน้สดุลงก่อนถึงกําหนด บริษัทย่อมไม่มีภาระท่ีจะต้องจ่ายผลประโยชน์
ตอบแทนใด ๆ ตามระยะเวลาของสัญญาร่วมการงานท่ีเหลือ แต่ กสท อาจมีสิทธิเรียก
คา่เสียหายจากบริษัทได้ถ้าหากบริษัททําผิดสญัญา ซึง่เป็นข้อกําหนดของสญัญาทัว่ไป 
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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 
 (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



บริษัท โทเทิ่ล แอค็เซส็ คอมมนิูเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 
 

สว่นท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไปและข้อมลูสําคญัอ่ืน หน้า 43 

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 

(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 
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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 เทา่ของจํานวนเงินท่ี 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
เปลี่ยนแปลงแนวปฏิบติัเก่ียวกบัวิธีการบนัทึกบญัชีซึง่อาจมีผลกระทบต่อการบนัทึกบญัชีเร่ืองวิธีการคิดคํานวณคา่เช่ือมโยงโครงข่าย (Access 
Charge) ของบริษัท) 

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 
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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 

(3) จัดระเบียบการเข้าสถานท่ีและการทํางานร่วมกัน และจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานและ
บํารุงรักษา 

(4) ยินยอมให้ผู้ขอเช่ือมต่อโครงข่ายเข้าไปซ่อมแซมหรือบํารุงรักษาอุปกรณ์ในสถานท่ีหรือ
พืน้ท่ีร่วมได้ตามความเหมาะสมตลอดเวลา 
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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 ผู้ ถือหุ้น 

รายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีถือหุ้นสงูสดุ 10 รายแรก (ข้อมลูตามทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 17 กมุภาพนัธ์ 2560) 

ลาํดบั ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ จาํนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น 
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 ทีโอที จํากดั (มหาชน) 132,145,250 5.58 
4.  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากดั  123,523,069 5.22 
5.  กองทนุเปิด บวัหลวงหุ้นระยะยาว 43,727,600 1.85 
6.  สํานกังานประกนัสงัคม 42,665,800 1.80 
7.  กองทนุเปิด บวัหลวงทศพล 19,527,600 0.82 
8.  บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส์ จํากดั (มหาชน) 16,308,600 0.69 
9.  CHASE NOMINEES LIMITED 11,915,877 0.50 
10.  กองทนุเปิด บวัหลวงเฟลก็ซิเบิล้เพ่ือการเลีย้งชีพ 11,900,900 0.50 
 

หมายเหตุ 

(1) บริษัท เทเลนอร์ เอเชีย พีทีอี แอลทีดี เป็นบริษัทย่อยของ Telenor ASA ซึง่ประกอบธรุกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอ่ืน (Holding Company) 

(2) บริษัท ไทย เทลโค โฮลดิง้ส์ จํากดั ประกอบธรุกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอ่ืน (Holding Company) มีรายช่ือผู้ ถือหุ้นและสดัสว่นการถือหุ้น
ใน บริษัท ไทย เทลโค โฮลดิง้ส์ จํากดั ณ วนัท่ี 22 เมษายน 2559 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 22 เมษายน 2559 มีดงันี ้
บริษัท บีซีทีเอ็น อินโนเวชัน่ จํากดั(4) ร้อยละ 51.00 
เทเลนอร์ เซ้าท์ อีสต์ เอเชีย อินเวสเม้นท์ พีทีอี ลิมิเตด็ ร้อยละ 49.00 
เทเลนอร์ ร้อยละ 0.00 

(4) บริษัท บีซีทีเอ็น อินโนเวชัน่ จํากดั ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอ่ืน (Holding Company) โดยรายช่ือผู้ ถือหุ้นและสดัส่วนการถือ
หุ้นใน บริษัท บีซีทีเอ็น อินโนเวชัน่ จํากดั ณ วนัท่ี 22 เมษายน 2559 มีดงันี ้
บริษัท บีซีเอช โฮลดิง้ จํากดั(5) ร้อยละ 51.00 
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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 29 เมษายน 2559 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 17 กุมภาพนัธ์ 2560 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด ถือหุ้นสามญัของบริษัทจํานวน 123,523,069 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 
5.22  ของจํานวนหุ้นท่ีออกและจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัท โดยผู้ลงทนุท่ีถือเอ็นวีดีอาร์จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางการเงิน 
(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 

“บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ํากว่าร้อยละ 50 ของกําไรสทุธิของบริษัท ขึน้อยู่กบัฐานะทางการเงินและแผนการประกอบ
ธรุกิจของบริษัทในอนาคต โดยบริษัทมีเป้าหมายจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลทกุคร่ึงปี” 
 
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 

อนึ่ง ในระหว่างปี 2559 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว 1 ครัง้ ดงันี ้เม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม 2559 จากผลการดําเนินงาน
งวด 6 เดือนแรก สิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2559 ในอตัราหุ้นละ 0.42 บาท (ก่อนหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย) รวมเป็นเงินทัง้สิน้  994  ล้าน
บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 50 ของกําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัท ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2559 ตามมติของท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 5/2559 ซึง่ประชมุเม่ือวนัท่ี 12 กรกฎาคม 2559   

ข้อมลูการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย้อนหลงั 5 ปี มีดงันี ้

 2555 
(ปรับปรุงใหม่) 

2556 2557 2558 2559 

อตัรากําไรสทุธิตอ่หุ้น (บาท) 4.77 4.46 4.53 2.49 0.88 

อตัราเงินปันผลตอ่หุ้น (บาท) 5.06 3.72 6.91 2.93 0.42 

เงินปันผลระหวา่งกาล 3.40 3.72 4.57 2.41 0.42 

เงินปันผลประจําปี 1.66 - 2.34 0.52* 0.00 

อตัราการจ่ายเงินปันผลตอ่กําไรสทุธิ 
(%) 

106% 83% 153% 118% 48% 

 

7.4.2 นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบริษัทย่อย 

บริษัทย่อยของบริษัทมีนโยบายจะจ่ายเงินปันผล หากบริษัทย่อยดังกล่าวเห็นว่าสามารถดํารงเงินลงทุนหมุนเวียนท่ีใช้ในการ
ดําเนินการได้อย่างเพียงพอภายหลงัการจ่ายเงินปันผล 
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ทัง้นี ้ในระหว่างปี 2559 ดีแทค ไตรเน็ต และ บริษัท ดีแทค บรอดแบนด์ จํากดั ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ได้จ่ายเงินปันผลให้แก่
บริษัท เป็นจํานวนเงิน 2,830 ล้านบาท และ 1,085 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 2559 คณะกรรมการบริษัทมีจํานวน 12 ทา่น ประกอบด้วย 

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

รายช่ือกรรมการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 มีดงันี ้

ลาํดับ รายช่ือ ตาํแหน่ง 
จาํนวนหุ้นที่ถือ ณ 

วันที่ 31 ธ.ค. 58 

จาํนวนหุ้นที่ถือ ณ

วันที่ 31 ธ.ค. 59 
เพิ่ม/ลด 

1 นายบญุชยั เบญจรงคกลุ ประธานกรรมการ 10 หุ้น 10 หุ้น - 

2 นายมอร์เทน คาร์ลเซน ซอร์บี ้ รองประธานกรรมการ - - - 

3 นายจลุจิตต์ บณุยเกต ุ กรรมการอิสระ - 10,000 หุ้น 10,000 หุ้น 

4 นางกมลวรรณ วิปลุากร กรรมการอิสระ - - - 

5 นายสตีเฟ่น วดูรุฟ ฟอร์ดแฮม กรรมการอิสระ 10,000 หุ้น  

6,000 NVDR 

10,000 หุ้น  

6,000 NVDR 

- 

6 นางชนญัญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์ กรรมการอิสระ 

 

- - - 

7 นายลาร์ส โอเคะ วลัเดอมาร์ นอร์ลิ่ง กรรมการและ 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

- - - 

8 นางสาวธนัวดี วงศ์ธีรฤทธ์ิ กรรมการ - - - 

9 นายทอเร่ จอห์นเซ่น กรรมการ - - - 

10 นายฮากนุ บรัวเซท็ เชิร์ล กรรมการ - - - 

11 นางทเูน่ ริปเปล (1) กรรมการ - - - 

12 นายคริสโตเฟอร์ อดมั ลาสก้า (2) กรรมการ - - - 



บริษัท โทเทิ่ล แอค็เซส็ คอมมนิูเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 
 

สว่นท่ี 2 โครงสร้างการจดัการ หน้า 52 

หมายเหตุ 

 (1) นางทเูน่ ริปเปล เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการเข้าใหม่แทนนายริชาร์ด โอลาฟ โอว์ (ซึ่งออกจากตําแหน่งตามวาระในการ
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559) ตามมติคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 1/2559 ซึง่ประชมุเม่ือวนัท่ี 3 กมุภาพนัธ์ 2559  

(2) นายคริสโตเฟอร์ อดมั ลาสก้า เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการเข้าใหม่แทนนายมาร์ติน ยาคอบ ฟรููเซ็ต (ซึง่ออกจากการเป็น
กรรมการเม่ือวนัท่ี 8 ธนัวาคม 2559) ตามมติคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 8/2559 ซึง่ประชมุเม่ือวนัท่ี 8 ธนัวาคม 2559 

 

โดยมีข้อมลูเก่ียวกบักรรมการที่ลาออกระหวา่งปี 2559 รวมทัง้การถือครองหุ้นของกรรมการดงักลา่ว ดงันี ้

ลาํดบั รายชื่อ ตาํแหน่ง 
จาํนวนหุ้นที่ถอื ณ 
วันที่ 31 ธ.ค. 58 

จาํนวนหุ้นที่ ถอื ณ 
วันที่ 31 ธ.ค. 59(1) 

เพิ่ม/
ลด 

1 นายเฮนริค คลอสเซน่ กรรมการ - - - 

2 นายริชาร์ด โอลาฟ โอว์ กรรมการ - - - 

3 นายมาร์ติน ยาคอบ ฟรููเซต็ กรรมการ - - - 

หมายเหตุ (1) ไมมี่การเปล่ียนแปลงการถือครองหุ้น/ ซือ้ขายหุ้นในระหวา่งปี 2559 

กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามผกูพนับริษัทได้แก่ (1) นายบญุชยั เบญจรงคกลุ (2) นายมอร์เทน คาร์ลเซน ซอร์บี ้(3) นายฮากนุ บรัวเซท็ 
เชิร์ล (4) นางชนญัญารักษ์ เพช็ร์รัตน์ (5) นายลาร์ส โอเคะ วลัเดอมาร์ นอร์ลิ่ง และ (6) นายคริสโตเฟอร์ อดมั ลาสก้า โดยกรรมการ
สองในหกทา่นนีล้งลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราสําคญัของบริษัท 

 

8.2 คณะผู้บริหาร 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ทําหน้าท่ีหวัหน้าของฝ่ายบริหาร โดยโครงสร้างองค์กรของบริษัทได้แบง่สายงานในองค์กรเป็น 7 สายงาน 
ได้แก่ กลุม่การเงิน กลุม่การตลาด กลุม่การขาย กลุม่เทคโนโลยี กลุม่ดิจิทลั กลุม่บคุคล และกลุม่กิจการองค์กร 

รายช่ือคณะผู้บริหารของบริษัทและการถือครองหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 มีดงันี ้

ลาํดับ รายช่ือ ตาํแหน่ง 
จาํนวนหุ้นที่ถือ ณ 

วันที่ 31 ธ.ค. 58 

จาํนวนหุ้นที่ถือ ณ

วันที่ 31 ธ.ค. 59 
เพิ่ม/ลด 

1 นายลาร์ส โอเคะ วลัเดอมาร์ นอร์ลิ่ง ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร - - - 

2 นายซเวเร่ เพ็ดเดอร์เซน็ รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร   

กลุม่การเงิน 

- 3,000 NVDR +3,000 NVDR 

3 นายสิทธิโชค นพชินบตุร (1) รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร   

กลุม่การตลาด 

- 103,000 หุ้น +103,000 หุ้น 

4 นายปัญญา เวชบรรยงรัตน์ (2) รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร   

กลุม่การขาย 

- - - 

5 นายประเทศ ตนักรุานนัท์ รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

กลุม่เทคโนโลยี 

6,900 หุ้น 19,700 หุ้น +12,800 หุ้น 

6 นายแอนดริว ทอร์ โอดวาร์ กวาลเซท รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร   

กลุม่ดิจิทลั 

- - - 
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ลาํดับ รายช่ือ ตาํแหน่ง 
จาํนวนหุ้นที่ถือ ณ 

วันที่ 31 ธ.ค. 58 

จาํนวนหุ้นที่ถือ ณ

วันที่ 31 ธ.ค. 59 
เพิ่ม/ลด 

7 นางสาวนาฎฤดี อาจหาญวงศ์ รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร   

กลุม่บคุคล 

- - - 

8 นายภารไดย ธีระธาดา (3) รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

กลุม่กิจการองค์กร 

- - - 

หมายเหตุ  

(1) นายสิทธิโชค นพชินบตุร เข้าดํารงตําแหน่งรองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุม่การตลาดแทนนายซิกวาร์ท โวส เอริคเซน 
เม่ือวนัท่ี 1 มิถนุายน 2559 

(2) นายปัญญา เวชบรรยงรัตน์ เข้าดํารงตําแหน่งรองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุม่การขายแทนนายอลนั บองเก้ เม่ือวนัท่ี 1 
พฤศจิกายน 2559 

(3) นายภารไดย ธีระธาดา เข้าดํารงตําแหน่งรองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุม่กิจการองค์กรแทนนายราจีฟ บาวา เม่ือวนัท่ี 
27 มิถนุายน 2559 

 

ผู้บริหารข้างต้นเป็นผู้บริหารตามคํานิยามของ ก.ล.ต. ซึง่หมายถึง ผู้จดัการ หรือผู้ ดํารงตําแหน่งระดบับริหารสี่รายแรกนบัตอ่จาก
ผู้จดัการลงมา ผู้ซึง่ดํารงตําแหน่งเทียบเทา่กบัผู้ ดํารงตําแหน่งระดบับริหารรายท่ีสี่ทกุราย และหมายความรวมถึงผู้ ดํารงตําแหน่ง
ระดบับริหารในสายงานบญัชีหรือการเงินท่ีเป็นระดบัผู้จดัการฝ่ายขึน้ไปหรือเทียบเทา่ ทัง้นี ้ ผู้บริหารของบริษัทไมเ่คยเป็นพนกังาน
หรือหุ้นสว่นของบริษัทสอบบญัชีภายนอกท่ีบริษัทใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา 
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โครงสร้างการบริหารจดัการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 

 

 
8.3 เลขานุการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทได้แตง่ตัง้ นายรวีพนัธ์ พิทกัษ์ชาติวงศ์ ผู้ อํานวยการอาวโุสสายงานกฎหมาย ให้ดํารงตําแหน่งเลขานกุารบริษัท 
โดยให้มีอํานาจหน้าท่ีตามท่ีกําหนดไว้ใน พ.ร.บ. หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ทัง้นี ้ประวติัการศกึษา การทํางาน และการอบรม
ของเลขานกุารบริษัท แสดงอยู่ภายใต้หวัข้อ “คณะผู้บริหารบริษัท”  

อนึง่ รายละเอียดเก่ียวกบัอํานาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชดุย่อย ประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหารและเลขานกุารบริษัท แสดงอยู่ภายใต้หวัข้อ “การกํากบัดแูลกิจการ” และในเวบ็ไซต์ของบริษัทท่ี www.dtac.co.th 

 

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

8.4.1 ค่าตอบแทนกรรมการ 

ในการกําหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
กําหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการนัน้ คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนจะพิจารณา
จากปัจจัยต่างๆ หลายประการ เช่น ธุรกิจและผลการประกอบการของบริษัท บรรทัดฐานของตลาดและอุตสาหกรรม สภาวะ
เศรษฐกิจ ตลอดจนหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุย่อย เป็นต้น คณะกรรมการกําหนด
ค่าตอบแทนจะพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการและนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาและ
อนมุติัทกุปี นอกจากนี ้คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาทบทวนโครงสร้างค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการชดุย่อยทกุๆ 3 ปี ทัง้นี ้เพ่ือให้สอดคล้องกบัแนวโน้มของตลาดและอุตสาหกรรมปัจจบุนั ค่าตอบแทนของกรรมการ
บริษัทประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือนและเบีย้ประชมุ บริษัทไม่มีค่าตอบแทนในรูปสิทธิประโยชน์อ่ืนๆ หรือในรูปของหุ้นให้แก่
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กรรมการของบริษัท โครงสร้างค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุย่อย แสดงอยู่ภายใต้หวัข้อ “การกํากบั
ดแูลกิจการ”  

ในปี 2559 คา่ตอบแทนรวมของกรรมการบริษัทมีจํานวนทัง้สิน้ 9,849,600 บาท โดยมีรายละเอียดคา่ตอบแทนกรรมการ ดงันี ้

 ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท) 

รายช่ือ คณะกรรมการ 
บริษัท 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
กาํหนด 

ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ 
สรรหา 

คณะกรรมการ 
กาํกับดูแล 
กจิการ 

รวม 

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

นายจลุจิตต์ บณุยเกต ุ 1,235,200 600,000 43,200 43,200 14,400 1,936,000 
นายสตีเฟ่น วดูรุฟ ฟอร์ดแฮม 1,185,200 345,600 54,000 54,000 - 1,638,800 
นางชนญัญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์ 1,185,200 - - - 18,000 1,203,200 

นางกมลวรรณ วิปลุากร 1,185,200 316,800 43,200 43,200 14,400 1,602,800 

นายฮากนุ บรัวเซท็ เชิร์ล - - - - - - 
นางสาวธนัวดี วงศ์ธีรฤทธ์ิ 128,000 - - - - 128,000 
นายทอเร่ จอห์นเซน่ - - - - - - 
นายริชาร์ด โอลาฟ โอว์ (1) - - - - - - 
นายเฮนริค คลอสเซน่ (2) - - - - - - 
นายลาร์ส โอเคะ วลัเดอมาร์ นอร์ลิ่ง - - - - - - 

นายมอร์เทน คาร์ลเซน ซอร์บี ้ - - - - - - 

นางทเูน่ ริปเปล (3) - - - - - - 

นายมาร์ติน ยาคอบ ฟรููเซท็ (4) - - - - - - 

นายคริสโตเฟอร์ อดมั ลาสก้า (5) - - - - - - 

รวม 8,259,600 1,262,400 140,400 140,400 46,800 9,849,600 

หมายเหตุ  

(1) นายริชาร์ด โอลาฟ โอว์ ออกจากตําแหน่งตามวาระในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 

(2) นายเฮนริค คลอสเซน่ ลาออกจากการเป็นกรรมการเม่ือวนัท่ี 29 มีนาคม 2559 

(3) นางทเูน่ ริปเปล เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการเข้าใหมแ่ทนนายริชาร์ด โอลาฟ โอว์ (ซึง่ออกจากตําแหน่งตามวาระในการ
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559) ตามมติคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 1/2559 ซึง่ประชมุเม่ือวนัท่ี 3 กมุภาพนัธ์ 2559 

(4) นายมาร์ติน ยาคอบ ฟรููเซท็ ลาออกจากการเป็นกรรมการเม่ือวนัท่ี 8 ธนัวาคม 2559 

(5) นายคริสโตเฟอร์ อดมั ลาสก้า เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการเข้าใหมแ่ทนนายมาร์ติน ยาคอบ ฟรููเซต็ (ซึง่ออกจากการเป็น
กรรมการเม่ือวนัท่ี 8 ธนัวาคม 2559) ตาม มติคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 8/2559 ซึง่ประชมุเม่ือวนัท่ี 8 ธนัวาคม 2559 

 

8.4.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

ค่าตอบแทนของผู้ บริหารของบริษัท ประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนสํารองเลีย้งชีพ ปัจจุบัน บริษัทไม่มี
ค่าตอบแทนในรูปหุ้นให้แก่ผู้บริหารของบริษัท ในปี 2559 ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารของบริษัทมีจํานวนทัง้สิน้ 100,765,968.58 
บาท 
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8.5 บุคลากร 

8.5.1 จาํนวนและค่าตอบแทนของพนักงาน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษัทมีพนกังาน (เฉพาะพนกังานท่ีรับอตัราคา่จ้างเป็นเงินเดือนประจํา) จํานวนทัง้สิน้ 4,301 คน โดย
แบง่ตามสายงานหลกัได้ดงันี ้

สายงาน จาํนวนพนักงาน (คน) 

กลุม่การเงิน 264 

กลุม่การตลาด 1,462 

กลุม่สง่เสริมการขาย 349 

กลุม่เทคโนโลยี 1,014 

กลุม่ดิจิทลั 80 

กลุม่บคุคล  109 

กลุม่กิจการองค์กร 74 

กลุม่ธรุกิจภมิูภาค 941 

สํานกัประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

รวม 

8 

4,301 

 

ในปี 2559 คา่ตอบแทนรวมของพนกังานประกอบด้วยเงินเดือนและโบนสัเป็นเงินจํานวนทัง้สิน้ 4,330,459,342.76 บาท และเงิน
สมทบเข้ากองทนุสํารองเลีย้งชีพเป็นเงินจํานวนทัง้สิน้ 115,340,478.97 บาท 

 

8.5.2 กลยุทธ์การพฒันาทรัพยากรบุคคล 

การผนึกกําลงัเป็นทีมเพ่ือมุง่ไปสูช่ยัชนะเป็นหนึง่ในสี่ของกลยทุธ์ท่ีองค์กรให้ความสําคญั โดยกลยทุธ์นีส้ื่อความหมายถึงการพฒันา
ทรัพยากรบคุคลอนัประกอบไปด้วย การพฒันาทกัษะ ความรู้ ความสามารถ และการพฒันาพนกังานซึ่งมีศกัยภาพสงู (Talents) 
รวมถึงการพฒันาวฒันธรรมองค์กร (Culture Development) ซึ่งถือเป็นพืน้ฐานสําคญัของการพฒันาทีมและองค์กรเพ่ือมุ่งไปสู่ชยั
ชนะ เน่ืองจากบคุลากรของบริษัทถือเป็นสิ่งท่ีมีคณุค่าอย่างมากและเป็นปัจจยัสําคญัท่ีจะทําให้บริษัทประสบความสําเร็จ บริษัทจึง
มุ่งท่ีจะจงูใจและพฒันาบคุลากรให้ดีท่ีสดุ เพ่ือนําไปสู่การเป็น “องค์กรแห่งการพฒันาและเรียนรู้” โดยผนวกแง่มมุต่างๆ ท่ีเก่ียวกบั
การพฒันาทัง้หมด ไมว่า่จะเป็นความรู้ การพฒันาทกัษะและขีดสมรรถนะตา่งๆ ในขณะเดียวกนันี ้บริษัทยงัมุง่เน้นท่ีจะเปลี่ยนแปลง
วฒันธรรมองค์กร ซึ่งเป็นแรงขบัเคล่ือนสําคญัท่ีจะสนบัสนนุการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความเป็นองค์กรดิจิทลัของบริษัท ซึ่งสร้างอยู่บน
รากฐานของการทํางานท่ียึดมัน่ในความซื่อสตัย์และหลกัจริยธรรม ทัง้นีบ้ริษัทได้มีการจดัหลกัสตูรการฝึกอบรมและพฒันาพนกังาน
อย่างหลากหลาย โดยการพฒันาเหลา่นีมี้ความสอดคล้องโดยตรงกบักลยทุธ์องค์กรและความต้องการในการดําเนินธุรกิจของบริษัท 
เพ่ือท่ีจะตอบสนองตอ่การพฒันาและการเจริญเติบโตของธรุกิจโทรคมนาคมและความต้องการของลกูค้า 

 

“dtac Academy” – ศูนย์กลางแห่งการพฒันาบคุคลากร 

dtac Academy มีบทบาทหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัหลกัสตูรการพฒันาบคุลากรท่ีมีความหลากหลาย และครอบคลมุพนกังานทัง้
บริษัท เพ่ือให้มัน่ใจได้วา่พนกังานจะสามารถพฒันาทกัษะ ความรู้ ความสามารถ ของตนเองตลอดจนศกัยภาพในการปฏิบติังาน ซึง่
ทัง้ตอบสนองความต้องการที่จะพฒันาของพนกังานเองและตอบสนองตอ่ความต้องการทางธรุกิจของบริษัทพนกังานทกุคนจะได้รับ



บริษัท โทเทิ่ล แอค็เซส็ คอมมนิูเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 
 

สว่นท่ี 2 โครงสร้างการจดัการ หน้า 57 

โอกาสในการเข้ารับการฝึกอบรมในหลกัสตูรตา่งๆ ตามแผนพฒันาสว่นบคุคล ซึง่มาจากความต้องการพฒันาท่ีเก่ียวข้องกบัเนือ้งาน
หรือตําแหน่งงาน รวมถึงความต้องการพฒันาเพ่ือเสริมสร้างการเจริญเติบโตทางด้านสายอาชีพ 

หลกัสตูรท่ี dtac Academy จะประกอบด้วย (1) การพฒันาทกัษะพืน้ฐาน เช่น การสือ่สาร การพฒันาภาวะผู้ นํา ความเข้าใจลกูค้า  

การประสานและการวางแผนงาน; (2) การปลกูฝังวฒันธรรมองค์กรและจริยธรรมองค์กร; (3) การพฒันาทกัษะเฉพาะทางทัง้ในส่วน
งานหลักและส่วนงานสนับสนุนเพ่ือพัฒนาและยกระดับความสามารถเฉพาะด้านขององค์กรให้มีศักยภาพในการแข่งขัน เช่น 
เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีโครงข่าย การตลาดเชิงกลยทุธ์ นวตักรรมและความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ การส่งเสริมการขายและ
การให้บริการ เป็นต้น 

นอกเหนือจากการฝึกอบรมในรูปแบบของการเรียนรู้ในห้องเรียน (Classroom Training) บริษัทยงัจดัการอบรมในรูปแบบของการ
เรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-learning สําหรับผู้ ท่ีไม่สามารถจัดสรรเวลาในการเข้าห้องเรียนได้ เพ่ือให้พนักงานสามารถ
วางแผนและจดัสรรเวลาท่ีสะดวกสําหรับการเรียนรู้ได้ด้วยตวัเอง อีกทัง้ยงัมีการจดักิจกรรมการพฒันาบคุลากรในรูปแบบอ่ืนๆ อีก
ด้วย เช่น การเรียนรู้จากการลงมือปฏิบติังานจริง (On the Job Training) การมอบหมายให้พนกังานเข้าร่วมปฏิบติังานในโครงการท่ี
สําคญั การแลกเปลี่ยนความรู้กบัวิทยากรที่เช่ียวชาญจากอตุสาหกรรมต่างๆ เป็นต้น บริษัทยงัได้นําเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้เพ่ือให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการพัฒนาบุคลากร ด้วยการจัดโครงสร้างการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับยุคดิจิทัล และการเรียนรู้ผ่าน
อปุกรณ์โทรศพัท์มือถือ ซึง่อํานวยความสะดวกให้พนกังานสามารถเปิดประสบการณ์การเรียนรู้ได้ทกุท่ีทกุเวลา 

หลกัสูตรการพฒันาภาวะผูนํ้าและพนกังานทีมี่ศกัยภาพ 

การพฒันาผู้ นํารุ่นใหม่และพนกังานท่ีมีศกัยภาพเป็นสิ่งท่ีบริษัทให้ความสําคญัอย่างต่อเน่ือง โดยบริษัทจดัให้มีหลกัสตูรการพฒันา
ภาวะผู้ นําเพ่ือให้มัน่ใจได้ว่าผู้บริหารในทกุระดบัได้มีการเตรียมความพร้อมและพฒันาทกัษะ ความรู้ ความสามารถท่ีจําเป็นในการ
ท่ีจะบริหารจดัการทีมของตนเองและองค์กรเพ่ือให้บรรลเุป้าหมายท่ีกําหนด ทัง้นีก้ารจดัฝึกอบรมยงัมีเนือ้หาครอบคลมุถึงการบริหาร
เชิงธรุกิจและการบริหารบคุลากร  ซึง่มีทัง้ในรูปแบบการเรียนในห้องเรียน การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ การสมัมนาเชิงปฏิบติัการ 
และการสอนงานแบบตวัตอ่ตวั อย่างสม่ําเสมอตอ่เน่ือง 

นอกจากนีบ้ริษัทยังจัดให้มีหลักสูตรการพัฒนาพนักงานท่ีมีศักยภาพสูง (Talent Development) โดยออกแบบเพ่ือท่ีจะส่งเสริม
พนกังานท่ีมีความสามารถในการทํางานท่ีโดดเด่นให้สามารถพฒันาศกัยภาพของตนเองได้อย่างสงูสดุ หลกัสตูรพิเศษเหล่านีไ้ด้รับ
การพฒันาร่วมกบัสถาบนัต่างๆ ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นการพฒันาทัง้ความรู้ทางด้านการบริหารธุรกิจ ความรู้
เฉพาะทาง และการทําหน้าท่ีเป็นแรงขบัเคลื่อนสําคญัท่ีจะผลกัดนัให้เกิดการเปล่ียนแปลงท่ีสอดคล้องกบักลยุทธ์และทิศทางของ
บริษัท 

ในปี 2559 นี ้บริษัทได้จดัสรรงบประมาณด้านการพฒันาบคุลากรเป็นจํานวน ทัง้สิน้ 50 ล้านบาท ซึง่ครอบคลมุจํานวนบคุลากรถึง 
ร้อยละ 60 ของพนกังานในบริษัททัง้หมด ซึง่คิดเป็นคา่เฉล่ียเวลาในการฝึกอบรมเทา่กบั 16 ชัว่โมงตอ่คน 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 ตลอดจนบคุคลอ่ืนๆ ท่ี
กระทําการในนามของบริษัท โดยเร่ิมใช้บงัคบัตัง้แต่ปี 2549 และมีการปรับปรุงแก้ไขเร่ือยมา โดยครอบคลมุเร่ืองต่างๆ เช่น สิทธิ
มนษุยชน แรงงาน สขุภาพ อนามยั ความปลอดภยั การรักษาความปลอดภยั สิ่งแวดล้อม ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 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 จดัทําสื่อการเรียนรู้เร่ืองดีแทค ธรรมาภิบาลในรูปแบบการ์ตนูเพ่ืออธิบายหวัข้อ
ต่างๆ ท่ีสําคญัและเพ่ือให้ง่ายต่อการทําความเข้าใจ อาทิเช่น ผลประโยชน์ทบัซ้อน การคอร์รัปชัน่และการติดสินบน ของขวญัและ
สินนํา้ใจทางธุรกิจ ข้อมลูส่วนบคุคลและความเป็นส่วนตวัความมัน่คงปลอดภยัสารสนเทศ การเป็นผู้สนบัสนนุหรือการบริจาค การ
สื่อสารภายนอกองค์กร รวมถึงเร่ืองอ่ืนๆ ซึ่งเป็นเร่ืองใกล้ตวัท่ีพนกังานควรทราบ นอกจากนีบ้ริษัทได้จดัทําสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ 
(Interactive e-Learning Program) เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจของพนักงานในเร่ือง Code of Conduct และ นโยบาย
ต่อต้านคอรัปชั่น ทัง้นี  ้การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการนัน้ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารมีหน้าท่ี
ประเมินผลการบงัคบัใช้เอกสารการกํากบัดแูลกิจการ รวมทัง้ระดบัของการปฏิบติัตาม และรายงานผลตอ่คณะกรรมการบริษัทอย่าง
น้อยปีละหนึง่ครัง้ 

บริษัทให้ความสําคญัอย่างย่ิงในการถือปฏิบติัหลกัการกํากับดแูลกิจการท่ีดี ซึ่งหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทได้อ้างอิง
จากหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึง่ปรับปรุงให้สอดคล้อง
กับหลักเกณฑ์ ASEAN CG Scorecard ทัง้นี ้จากการประเมินโครงการสํารวจการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยซึ่ง
ประเมินโดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย บริษัทได้รับคะแนนระดบั “ดีเลิศ” (ช่วงคะแนนระหวา่งร้อยละ 90 ถึงร้อยละ 
100) โดยเป็นหนึ่งใน 80 บริษัทท่ีได้รับคะแนนดีเลิศ จากบริษัทจดทะเบียนท่ีได้รับการประเมินทัง้หมด 601 บริษัท จึงเป็นเคร่ือง
ยืนยันว่า บริษัทยึดมัน่ในหลกัการของการกํากับดูแลกิจการท่ีดีเพ่ือการพฒันาอย่างยั่งยืน รายละเอียดของหลกัการกํากับดูแล
กิจการท่ีดีแบง่ออกเป็น 5 หมวด มีดงันี ้

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 (บริษัทมีหุ้นสามญัเพียงประเภทเดียวโดยหนึ่งหุ้น
สามัญมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียง) ทัง้นี  ้เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้ นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเร่ืองท่ีกระทบหรือเก่ียวข้องกับสิทธิและ
ผลประโยชน์ของตนบริษัทมีนโยบายส่งเสริมและอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหุ้น รวมถึงนักลงทุนสถาบนั ในการเข้าร่วมการ
ประชุมผู้ ถือหุ้น ซึ่งได้มีการแจ้งกําหนดวนัประชมุล่วงหน้าผ่านช่องทางการเปิดเผยตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยตัง้แต่วนัท่ี 3 
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กมุภาพนัธ์ 2559 และกําหนดวนักําหนดรายช่ือผู้ มีสิทธิเข้าร่วมประชมุ (Record Date) ในวนัท่ี 18 กมุภาพนัธ์ 2559 และกําหนดวนั
ปิดสมดุทะเบียนเพ่ือรวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นในวนัท่ี 19 กมุภาพนัธ์ 2559 โดยบริษัทคดัเลือกสถานท่ีจดัการประชมุซึ่งมีระบบขนส่ง
มวลชนเข้าถึงและเพียงพอเพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นสามารถเดินทางเข้าร่วมการประชมุได้อย่างสะดวก และกําหนดเวลาจดัประชมุในช่วงเวลา
บ่ายเพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นมีเวลาเตรียมตวัในการเดินทาง บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นจดัส่งเอกสารลงทะเบียนเข้าร่วมการประชมุล่วงหน้า
ก่อนวนัประชุม เพ่ือลดระยะเวลาในการตรวจสอบเอกสารในวนัประชุม และบริษัทจดัช่องทางการลงทะเบียน ณ สถานท่ีจดัการ
ประชุมสําหรับผู้ ถือหุ้น บุคคลธรรมดา นิติบุคคล และนักลงทุนสถาบนั โดยบริษัทได้นําระบบบาร์โคด (Barcode) มาใช้ในการ
ลงทะเบียนและนบัคะแนนเสียงเพ่ือช่วยให้ขัน้ตอนการลงทะเบียนและการประมวลผลการลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างรวดเร็วย่ิงขึน้ 
และได้จดัเตรียมอากรแสตมป์ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในการมอบฉนัทะ ทัง้นี ้เพ่ืออํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหุ้นบริษัทดําเนินการประชมุ
อย่างโปร่งใสและมีกลไกท่ีสามารถตรวจสอบได้ รวมทัง้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถามและแสดงความคิดเหน็ท่ีเก่ียวข้องกบัระเบยีบ
วาระและสรุปไว้ในรายงานประชมุ นอกจากนีย้งัสนบัสนนุให้กรรมการ ผู้บริหารระดบัสงูท่ีเก่ียวข้อง และผู้สอบบญัชีเข้าร่วมประชมุผู้
ถือหุ้นอย่างพร้อมเพรียงกนัเพ่ือตอบคําถามและรับทราบความคิดเหน็ของผู้ ถือหุ้น 

อนึ่ง บริษัทได้จดัการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 เม่ือวนัท่ี 30 มีนาคม 2559 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชัน้ 4 โรงแรมอินเตอร์
คอนติเนนตลั กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย โดยมีกรรมการและผู้บริหารระดบัสงูเข้าร่วมการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 
ทัง้หมด 17 ท่าน บริษัทได้มอบหมายให้บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนของบริษัท เป็น
ผู้ ดําเนินการจดัส่งหนงัสือเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชมุให้แก่ผู้ ถือหุ้นตัง้แต่วนัท่ี 8 มีนาคม 2559 เป็นเวลา
ล่วงหน้า 22 วนัก่อนการประชุม และบริษัทได้จดัให้มีการเผยแพร่หนงัสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมทัง้
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษทางเว็บไซต์ของบริษัทท่ี www.dtac.co.th เป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุม 30 วัน (ตัง้แต่วันท่ี 29 
กมุภาพนัธ์ 2559) เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้นได้สะดวกและรวดเร็วย่ิงขึน้โดย หนงัสือเชิญ
ประชุมผู้ ถือหุ้นมีรายละเอียดประกอบระเบียบวาระต่าง ๆ อย่างเพียงพอและครบถ้วน พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 
พร้อมทัง้ระบอุย่างชดัเจนว่าเป็นเร่ืองเสนอเพ่ือทราบหรือเพ่ือพิจารณา และแนบหนงัสือมอบฉนัทะตามแบบตามที่กระทรวงพาณิชย์
กําหนด รวมทัง้เสนอรายช่ือกรรมการอิสระจํานวน 3 ท่าน ในหนงัสือมอบฉนัทะเพ่ือเป็นทางเลือกให้กบัผู้ ถือหุ้นในการมอบฉนัทะให้
กรรมการอิสระทา่นใดทา่นหนึง่ 

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสง่คําถามท่ีเก่ียวข้องกบัวาระการประชมุรวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองเพ่ือพิจารณาบรรจเุป็น
วาระการประชมุและเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษัท ล่วงหน้าก่อนการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจําปี 2559 ในระหว่างวนัท่ี 1 ตลุาคม – 31 ธันวาคม 2558 โดยบริษัทได้เผยแพร่รายละเอียดเก่ียวกบัหลกัเกณฑ์และวิธีการใน
การดําเนินการดังกล่าวโดยจัดส่งในรูปแบบจดหมายข่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และทางเว็บไซต์ของบริษัทท่ี 
www.dtac.co.th ตัง้แต่วนัท่ี 22 กันยายน 2558 อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ ถือหุ้นส่งคําถามท่ีเก่ียวข้องกับวาระการประชุมเสนอวาระการ
ประชุม หรือเสนอบุคคลเข้าเป็นกรรมการแต่อย่างใดบริษัทได้จัดให้มีการชีแ้จงหลกัเกณฑ์และวิธีการออกเสียงลงคะแนนให้แก่ 
ผู้ ถือหุ้นก่อนเร่ิมการประชุม ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิออกเสียงตามจํานวนหุ้น โดยในแต่ละวาระท่ีไม่สามารถแบ่ง
คะแนนเสียงได้ ยกเว้นผู้ รับมอบฉนัทะตามแบบ ค. บริษัทจดัให้มีท่ีปรึกษากฎหมายท่ีเป็นอิสระจากภายนอก (Inspector) ทําหน้าท่ี
กํากบัดแูลการประชมุและตรวจสอบการนบัคะแนนเสียงเพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัท ทัง้นี ้ในการประชมุผู้ ถือ
หุ้น ประธานในท่ีประชมุได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและตัง้คําถามในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกบับริษัทและวาระการประชุม
ได้อย่างเตม็ท่ี 

บริษัทได้แจ้งมติท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 โดยระบผุลการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ แยกประเภทคะแนนเสียง
เป็น “เหน็ด้วย” “ไมเ่หน็ด้วย” และ “งดออกเสียง” โดยจดัสง่ในรูปแบบจดหมายข่าวไปยงัตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยภายในวนั
เดียวกนั ภายหลงัจากการประชมุผู้ ถือหุ้นเสร็จสิน้ 

หมวดที่ 2 การปฏบิัตต่ิอผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทยีมกัน 

คณะกรรมการบริษัทให้ความสําคญัและดแูลให้มีการปฏิบติัต่อผู้ ถือหุ้นทกุรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม โดยได้ดําเนินการ
ตา่งๆ ดงันี ้



บริษัท โทเทิ่ล แอค็เซส็ คอมมนิูเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 
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บริษัทมีนโยบายท่ีจะรักษาสิทธิของผู้ ถือหุ้ นทุกราย โดยในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี 2559 ประธานในท่ีประชุมได้
ดําเนินการประชมุตามระเบียบวาระการประชมุท่ีได้แจ้งไว้ในหนงัสือเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นและไมมี่การเพ่ิมวาระการประชมุโดยไม่แจ้ง
ให้ผู้ ถือหุ้นทราบลว่งหน้าแตอ่ย่างใด ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นของบริษัททกุรายมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามจํานวนหุ้นท่ีตนถืออยู่ โดยหนึง่หุ้น
มีสิทธิออกเสียงเท่ากับหนึ่งเสียงบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้สามารถมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระของบริษัทหรือบคุคลอ่ืนเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยบริษัทได้จดัเตรียมหนงัสือมอบฉนัทะ
ตามแบบท่ีกระทรวงพาณิชย์ประกาศกําหนด ซึง่ผู้ ถือหุ้นสามารถกําหนดทิศทางการออกเสียงลงคะแนนได้ และได้จดัสง่หนงัสือมอบ
ฉนัทะให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชมุผู้ ถือหุ้น นอกจากนี ้ผู้ ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนงัสือมอบฉันทะได้ทางเว็บไซต์ของ
บริษัทท่ี www.dtac.co.th 

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

บริษัทได้จดัทํารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 และจดัให้มีการเผยแพร่แถบวิดีทศัน์บนัทกึภาพการประชมุผู้ ถือหุ้น
ทางเวบ็ไซต์ของบริษัทท่ี www.dtac.co.th ภายใน 14 วนัภายหลงัการประชมุ 

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

(1) การดแูลสทิธิของผู้มีส่วนได้เสีย 

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

สิทธิของผูถื้อหุน้ 

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

สิทธิของพนกังาน 

บริษัทตระหนักเสมอว่าพนักงานเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่า และเป็นรากฐานของความสําเร็จ ดังนัน้ บริษัทจึงมุ่งมั่นท่ีจะพัฒนา
ศกัยภาพของพนกังานตลอดเส้นทางการทํางาน โดยพฒันาทกัษะ ความรู้ และความสามารถของพนกังาน รวมทัง้มอบโอกาสใน
การสร้างความก้าวหน้าในการทํางานให้แก่พนกังานทกุคนโดยเทา่เทียมกนั และให้คา่ตอบแทนแก่พนกังานในอตัราท่ีเหมาะสม โดย
บริษัทศึกษาและทบทวนโครงสร้างองค์กร บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน ประเมินผลการทํางานและ
ความก้าวหน้าในการทํางานของพนกังานอย่างสม่ําเสมอ ทัง้นี ้เพ่ือสร้างศกัยภาพและความพร้อมภายในองค์กรเพ่ือพฒันาองค์กรสู่
การเป็นองค์กรท่ีดี รวมถึงให้ความสําคญัในการกําหนดนโยบายค่าตอบแทนของพนกังานให้สอดคล้องกบัผลการดําเนินงานของ
บริษัททัง้ในระยะสัน้ และระยะยาว  
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บริษัทให้ความสําคญัในเร่ืองสวสัดิการและความปลอดภยัของพนกังานโดยบริษัทได้จัดสวสัดิการและสิทธิประโยชน์ขัน้พืน้ฐาน
ตามท่ีกฎหมายกําหนด อาทิ วนัเวลาทํางาน วนัหยดุ วนัหยดุพกัผ่อนประจําปี และวนัลาหยดุประเภทตา่งๆ รวมถึงการประกนัสงัคม 
กองทนุเงินทดแทน กองทนุสํารองเลีย้งชีพ โดยมีการประชาสมัพนัธ์สิทธิประโยชน์ตา่งๆ ให้กบัพนกังานอย่างตอ่เน่ือง 

บริษัทได้จดัให้มีสวสัดิการอ่ืนๆ นอกจากท่ีกฎหมายกําหนด อาทิ การประกนัสขุภาพ ซึง่ครอบคลมุการรักษาพยาบาลผู้ ป่วยนอกและ
ผู้ ป่วยใน และทนัตกรรม การประกนัชีวิต การประกนัอบุติัเหต ุการตรวจสขุภาพประจําปี และการรักษาพยาบาลภายในสํานกังาน 
โดยจดัให้มีแพทย์และพยาบาลประจําสํานกังานในช่วงเวลาปฏิบติังาน รวมถึงจดัให้มีมาตรการดแูลสขุภาพอนามยัของพนกังาน 
อาทิ การประชาสมัพนัธ์แนวทางการป้องกันโรคระบาด และการจดัหาหน้ากากอนามยัและแอลกอฮอล์เจลสําหรับล้างมือให้แก่
พนกังานและบคุคลภายนอก นอกจากนี ้บริษัทยงัส่งเสริมให้พนกังานออกกําลงักายเพ่ือสขุภาพท่ีดี โดยได้จดัสถานท่ีอปุกรณ์กีฬา 
และกิจกรรมต่างๆ สําหรับการออกกําลงักาย เช่น โยคะและแอโรบิค เป็นต้น และส่งเสริมเร่ืองความสมัพนัธ์ในครอบครัว โดยได้จดั
สถานท่ีและกิจกรรมตา่งๆ อาทิ ห้องเดก็เลน่ ห้องสมดุ ห้องให้นมบตุรและกิจกรรมในช่วงปิดเทอม เพ่ือรองรับกรณีท่ีพนกังานมีความ
จําเป็นต้องนําบตุรหลานมาท่ีทํางาน ในปี 2558 บริษัทได้ประกาศนโยบายใหม ่คือโครงการลาเพ่ือคลอดบตุรโดยเพ่ิมระยะเวลาเป็น 
6 เดือน เพ่ือให้พนกังานหญิงได้เตรียมตวัคลอด พกัฟืน้หลงัการคลอด และเพ่ือแม่จะได้ดแูลบุตรอย่างใกล้ชิด โดยบริษัทจะจ่าย
ค่าจ้างอัตราปกติให้แก่พนักงานซึ่งลาคลอดตลอดระยะเวลาท่ีลาครรภ์หนึ่งไม่เกิน 180 วนั ซึ่งจะเร่ิมมีผลตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 
2559 เป็นต้นไป นอกจากนี ้บริษัทได้จดัให้มีเงินช่วยเหลือพนกังานในกรณีต่างๆ เช่น การสมรส การคลอดบตุร การอปุสมบท การ
เสียชีวิตของญาติใกล้ชิด การประสบภยัพิบติัทางธรรมชาติ เป็นต้น 

บริษัทส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กรโดยจัดให้มีการเลือกตัง้ “สภาผู้ แทนพนักงาน” เพ่ือเป็น
ตวัแทนของพนกังานและเป็นสื่อกลางในการประสานงานกบับริษัท เพ่ือช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของพนกังานในเร่ือง
ต่างๆ 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) 
เพ่ือสง่เสริมวฒันธรรมความปลอดภยัและสภาพแวดล้อมในการทํางานในองค์กรโดยผ่านทางสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ และการจดักิจกรรม 
ทัง้นี ้เพ่ือสร้างจิตสํานึกและหลักในการปฏิบัติในเร่ืองดังกล่าว รวมทัง้มีการแต่งตัง้คณะกรรมการด้านสุขภาพอนามัย ความ
ปลอดภยัและสภาพแวดล้อมในการทํางานจํานวน 3 คณะในพืน้ท่ีต่างๆ ซึ่งประกอบด้วยตวัแทนของพนักงานและผู้บริหารเข้า
ทํางานร่วมกนั โดยทําหน้าท่ีรายงานและเสนอแนวทางการแก้ไขและปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทํางานให้ปลอดภยั และส่งเสริม
และสนบัสนนุกิจกรรมด้านความปลอดภยัในการทํางาน  

นอกจากนี ้บริษัทยงัเป็นสํานกังานจากประเทศไทยเพียงหนึง่เดียวท่ีได้รับการจดัอนัดบัให้เป็นหนึง่ใน “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
แบบสํารวจความคิดเหน็ของพนกังานท่ีมีต่อองค์กร (Employee Engagement Survey) ทกุปีผ่านช่องทางออนไลน์ โดยแบบสํารวจ
ความคิดเห็นดังกล่าวครอบคลุมเร่ืองความคิดเห็นท่ีพนักงานมีต่อหัวหน้างาน ทีมงาน และบริษัท รวมไปถึงแนวทางและ
ข้อเสนอแนะตา่งๆ ท่ีจะช่วยพฒันาศกัยภาพของบริษัท ทัง้นี ้พนกังานสามารถแสดงความรู้สกึและความคิดเหน็ของตนเองผ่านแบบ
สํารวจความคิดเหน็ได้อย่างเตม็ท่ี โดยข้อมลูท่ีได้จากการทําแบบสํารวจความคิดเหน็จะถกูเก็บเป็นความลบั 
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สิทธิของชมุชน สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม 

บริษัทตระหนกัถึงความเป็นส่วนหนึ่งของสงัคมและชมุชน และให้ความสําคญัต่อความรับผิดชอบต่อชมุชน สงัคม และสิ่งแวดล้อม 
โดยบริษัทเน้นการพัฒนากิจกรรมโดยการนําเทคโนโลยีการส่ือสารมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนกลุ่มต่างๆ 
(Enable) ส่งเสริมความปลอดภัยของ การให้บริการด้านการสื่อสารโทรคมนาคม (Safe) และทําธุรกิจด้วยความห่วงใย ใส่ใจ
สิ่งแวดล้อม (Climate Change) เช่น โครงการ “อินเทอร์เน็ตเปล่ียนชีวิต” และแอพพลิเคชั่น “ฟาร์มเมอร์ อินโฟ” ท่ีบริษัทร่วมกับ
มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสํานึกรักบ้านเกิดได้สนับสนุนและเน้นการส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนสามารถเข้าถึง
อินเทอร์เน็ตได้โดยง่าย เพ่ือให้สามารถเพ่ิมศกัยภาพด้านการพฒันาการผลิต คณุภาพสินค้า และการกระจายสินค้า เพ่ือให้กลุ่ม
เกษตรกรและวิสาหกิจชมุชนสามารถพึ่งตนเองได้ บริษัทมีนโยบายในการคุ้มครองและปกป้องสิ่งแวดล้อม โดยจะดําเนินการเพ่ือ
สง่เสริมให้เกิดความรับผิดชอบตอ่สิ่งแวดล้อม พฒันาและใช้เทคโนโลยีท่ีเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อมมากย่ิงขึน้ ทัง้นี ้บริษัทได้ดําเนินการ
เพ่ือลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและควบคมุกิจกรรมที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเน่ือง อาทิ การจดัการของเสียท่ี
เกิดขึน้จากการดําเนินงานของบริษัท เช่น การนําแบตเตอร่ีท่ีเสื่อมสภาพจากสถานีฐานไปกําจดัโดยกระบวนการนํากลบัมาใช้ใหม่ 
(Recycle) การรณรงค์การใช้พลงังานให้เกิดประโยชน์สงูสดุ โดยเฉพาะอย่างย่ิงการลดการปลอ่ยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทัง้ภายใน
อาคารสํานกังานและสถานีฐาน โดยมีการออกแบบสํานกังานในอาคารจตัรัุสจามจรีุให้ประหยดัพลงังาน การรณรงค์ให้พนกังานใช้
ไฟฟ้าอย่างประหยดั และการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร เช่น การประชมุผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-conference) ซึง่จะ
ช่วยลดการปลอ่ยก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์จากการใช้พลงังานเชือ้เพลิงในการเดินทาง เป็นต้น 

นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมให้มีการให้ความรู้และฝึกอบรมพนกังานในเร่ืองสิ่งแวดล้อม โดยหน่วยงาน HSSE ได้จดัให้
มีการอบรมผ่านโปรแกรมการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (HSSE Virtual Learning Program) โดยเนือ้หาประกอบ
ไปด้วยนโยบายเพ่ือการรักษาสิ่งแวดล้อม ปริมาณการใช้พลงังานและการปลดปล่อยมลพิษทางอากาศ การบริหารจดัการของเสีย
และการนํากลบัมาใช้ใหม่ (recycle) รวมถึงสภาพแวดล้อมในการทํางาน ทัง้นี ้พนกังานใหม่ทกุคนได้ผ่านการอบรมในโปรแกรม
ดงักลา่วแล้ว และหน่วยงาน HSSE วางแผนท่ีจะให้คูส่ญัญาของบริษัทได้ผ่านการอบรมด้วยเช่นกนั 

สิทธิของลูกคา้ 

บริษัทมุ่งมัน่ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการ รวมทัง้นําเสนอสินค้าและบริการเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของลกูค้า 
ตลอดจนดําเนินการตา่งๆ เพ่ือให้ลกูค้ามีความมัน่ใจและพงึพอใจในบริการของบริษัท โดยบริษัทมีนโยบายกําหนดไว้อย่างชดัเจนว่า
ลกูค้าทกุรายจะได้รับการปฏิบติัอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกนั ด้วยความเคารพและกิริยามารยาทท่ีดี บนหลกัการ “Customer 
Centricity” หรือการให้ความสําคญัแก่ลกูค้า โดยเน้นเร่ืองการเข้าใจความต้องการของลกูค้า และให้พนกังานทกุคนยดึหลกัการนีใ้น
การดําเนินการในเร่ืองตา่งๆ โดยบริษัทได้จดัให้มีกิจกรรมภายในองค์กรให้กบัพนกังานตลอดทัง้ปี เพ่ือสนบัสนนุให้พนกังานได้เรียนรู้
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยบริษัทจะนําข้อคิดเห็นของพนักงานมาปรับปรุงและส่งเสริมการทํางานร่วมกันในทุกส่วนงาน
เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ลกูค้าไมท่างตรงก็ทางอ้อม 

ปัจจบุนั บริษัทได้จดัเตรียมช่องทางบริการเพ่ือรองรับการติดต่อจากลกูค้ากล่าวคือ สํานกังานบริการลกูค้า (Service Center) และ
คอลเซ็นเตอร์ (Call Center) โดยลกูค้าสามารถติดต่อสอบถามข้อมลู แจ้งทํารายการเปลี่ยนแปลงต่างๆ รวมถึงร้องเรียนปัญหาผ่าน
สํานกังานบริการลกูค้า ซึ่งตัง้อยู่ในทําเลสําคญัในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และต่างจงัหวดัและผ่านคอลเซ็นเตอร์ โทรศพัท์
หมายเลข 1687 ได้ตลอด 24 ชัว่โมง รวมทัง้บริษัทได้พฒันาช่องทางการติดต่อในรูปแบบดิจิทลัผ่านทางเว็บไซต์ อีเมล์ หรือสงัคม
ออนไลน์ เช่น Facebook เป็นต้น 

บริษัทมีนโยบายเก่ียวกบัการคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลของลกูค้า โดยกําหนดให้การดําเนินการเก่ียวกบัข้อมลูสว่นบคุคลต้องกระทํา
ด้วยความระมัดระวงัและรอบคอบ การดําเนินการเก่ียวกับข้อมลูส่วนบุคคลให้จํากัดเพียงเท่าท่ีจําเป็นเพ่ือวัตถุประสงค์ในการ
ปฏิบติังาน การดแูลลกูค้าอย่างมีประสิทธิภาพ และการดําเนินกิจกรรมเชิงพาณิชย์ท่ีเก่ียวข้อง ทัง้นี ้ตามท่ีกฎหมายกําหนด 
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สิทธิของคู่คา้ 

บริษัทมีนโยบายในการปฏิบติัต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกนั โดยบริษัทได้กําหนดนโยบายวิธีการจดัซือ้จดัจ้างท่ีเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรง่ายต่อการเข้าใจ และเป็นมาตรฐานเดียวกนั เพ่ือให้คู่ค้าของบริษัทสามารถเช่ือมัน่ในกระบวนการพิจารณาคดัเลือกคู่
ค้าของบริษัทได้ในทกุกรณี โดยบริษัทมีนโยบายในการจดัให้มีการแข่งขนัการประกวดราคาไว้อย่างชดัเจน ทัง้นี ้การเจรจาตกลงเข้า
ทําสญัญาระหวา่งคูค้่าและบริษัทเป็นไปตามเง่ือนไขทางการค้าปกติทัว่ไป 

บริษัทมีนโยบายให้คู่ค้าของบริษัทปฏิบัติตามหลักในการปฏิบัติสําหรับคู่ค้า (Supplier Code of Conduct) ในเร่ืองต่างๆ เช่น 
แรงงาน สขุภาพ อนามยั ความปลอดภยั การรักษาความปลอดภยั สิ่งแวดล้อม และการทจุริตคอร์รัปชัน่ เป็นต้น โดยกําหนดให้
เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกนักบับริษัท ซึง่เป็นมาตรฐานท่ีได้รับการยอมรับในนานาประเทศ  

อนึ่ง เพ่ือติดตามตรวจสอบการดําเนินงานของคู่ค้าตามหลักในการปฏิบัติสําหรับคู่ค้าบริษัทได้จัดให้มีการเย่ียมชมสถานท่ี
ประกอบการของคู่ค้าและส่งแบบสอบถามไปยงัคู่ค้าอย่างสมํ่าเสมอ ทัง้นี ้เพ่ือยกระดบัมาตรฐานการประกอบธุรกิจ และเพ่ือสร้าง
ความมัน่คงอย่างยัง่ยืนให้แก่คูค้่าของบริษัท 

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

สิทธิของคู่แข่ง 

บริษัทส่งเสริมและสนบัสนนุการแข่งขนัท่ีอยู่บนพืน้ฐานของความเป็นธรรมและโดยเปิดเผย และบริษัทจะไม่กระทําการใดๆ ท่ีเป็น
การฝ่าฝืนหรือขดัต่อกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการแข่งขนัทางการค้า หรือท่ีอาจทําให้เกิดความเส่ือมเสียต่อช่ือเสียงของคู่แข่ง ทัง้นี ้
บริษัทดําเนินการแข่งขนัในตลาดโดยนําเสนอสินค้าและบริการท่ีดีและในราคาท่ีเหมาะสม และบริษัทจะเผชิญกบัคู่แข่งด้วยความ
ซื่อตรงและด้วยความเป็นมืออาชีพ 

สิทธิของเจ้าหนี ้

บริษัทมีความมุ่งมัน่ท่ีจะรักษาสมัพนัธภาพที่ยัง่ยืนระหว่างบริษัทและเจ้าหนีอ้ยู่เสมอ บริษัทมีนโยบายในการปฏิบติัต่อเจ้าหนีอ้ย่าง
เสมอภาคและเป็นธรรม โดยให้ข้อมลูท่ีถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้แก่เจ้าหนีแ้ละยึดมัน่ในการปฏิบติัตามข้อกําหนดและ
เง่ือนไขของสญัญาท่ีมีต่อเจ้าหนีโ้ดยเคร่งครัด ทัง้ในเร่ืองการชําระคืนเงินต้น ดอกเบีย้ และค่าธรรมเนียม การดํารงอตัราส่วนทาง
การเงิน และเง่ือนไขอ่ืนๆ เป็นต้น และหากเกิดกรณีท่ีบริษัทไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขข้อใดข้อหนึ่งได้ บริษัทจะแจ้งให้เจ้าหนี ้
ทราบโดยเร็ว เพ่ือร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางแก้ไข ทัง้นี ้ในปีท่ีผ่านมา บริษัทไม่มีเหตผิุดนดัชําระหนีแ้ละไม่มีภาระคํา้ประกนัแต่
อย่างใด 

(2) การเคารพหลักสทิธิมนุษยชนสากล 

บริษัทสนบัสนนุการเคารพสิทธิมนษุยชนท่ีประกาศใช้ในนานาประเทศ ซึ่งรวมถึงปฏิญญาและอนสุญัญาต่างๆ ของสหประชาชาติ
ว่าด้วยสิทธิมนษุยชน ทัง้นี ้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัท ตลอดจนบคุคลอ่ืนใดท่ีกระทําการในนามของบริษัทจะต้อง
เคารพในศกัด์ิศรีส่วนบุคคล ความเป็นส่วนตวั และสิทธิของแต่ละบุคคลท่ีตนได้มีการติดต่อด้วยในระหว่างการปฏิบติังาน โดย
จะต้องไม่กระทําการใดๆ หรือส่งเสริมให้มีการละเมิดหรือล่วงเกินสิทธิมนษุยชนใดๆ ทัง้นี ้ตามท่ีกําหนดไว้ในหลกัในการปฏิบติั 
“จริยธรรมองค์กร – ดีแทคธรรมาภิบาล”  
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(3) การต่อต้านทุจริตและการจ่ายสนิบน 

บริษัทได้ประกาศใช้นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นครัง้แรกในปี 2549 และปรับปรุงเป็นครัง้คราวเร่ือยมา ในปี 2557 บริษัทได้สรุป
นโยบายดงักล่าวให้สามารถทําความเข้าใจได้ง่ายขึน้ในรูปแบบของ “คู่มือปฏิบติัเพ่ือต่อต้านการคอร์รัปชัน่” (dtac Anti-corruption 
Handbook) ให้แก่ พนักงานทุกคน ในปี 2558 บริษัทได้ประกาศใช้คู่มือปฏิเสธของขวญั ซึ่งกําหนดมิให้บุคคลากรของดีแทครับ
ของขวญัจากบคุคลภายนอก ทัง้นี ้ภายใต้หลกัเกณฑ์ท่ีกําหนด ในปี 2559 บริษัทได้จดัให้มีกิจกรรมตอ่ต้านคอร์รัปชัน่หลายกิจกรรม 
เช่น การเรียนออนไลน์ การอบรมจากหวัหน้างาน ชดุการเรียนรู้ผ่านการ์ตนู และการสนบัสนนุการจดัทําหนงัสือและสมัมนาต่อต้าน
คอร์รัปชัน่  

บริษัทได้กําหนดให้คู่ค้าของบริษัทต้องตกลงยอมรับจะดําเนินนโยบายต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ และจะต้องยินยอมให้บริษัทเข้า
ตรวจสอบในเร่ืองดงักล่าว และหากพบว่ามีการทจุริตคอร์รัปชัน่ บริษัทมีสิทธิท่ีจะยติุความสมัพนัธ์ทางธุรกิจได้โดยทนัที ในปี 2555 
บริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการสร้างแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุริต (Collective Action 
Coalition) และในปี 2559 บริษัทได้ผ่านการประเมินท่ีดําเนินการโดยบริษัท KPMG และต่อมาได้รับการรับรองโดย CAC ในฐานะ
บริษัทท่ีได้รับการรับรองเป็นสมาชิก 

(4) การดาํเนินการในกรณีมีผู้แจ้งเบาะแสและการปกป้อง 

 ผู้แจ้งเบาะแส 

บริษัทได้จดัให้มีช่องทางการสื่อสารผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทท่ี www.dtac.co.th เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ มีส่วนได้เสียมีโอกาสแสดง
ความคิดเห็นและร้องเรียนโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษัทในกรณีได้รับความไม่เป็นธรรมหรือความเดือดร้อนจากการกระทําของ
บริษัท นอกจากนี ้พนกังานทกุคนมีหน้าท่ีต้องรายงานเหตกุารณ์ หรือพฤติกรรมในท่ีทํางานที่ไม่ถูกต้องหรือสงสยัว่าจะไม่ถกูต้อง
หรือละเมิดตอ่ธรรมาภิบาลของบริษัท กฎระเบียบหรือกฎหมายใด ๆ ตอ่ผู้บงัคบับญัชา และบริษัทได้จดัช่องทางสําหรับพนกังานเพ่ือ
ปรึกษาหรือแจ้งเหตโุดยตรงตอ่เจ้าหน้าท่ีกํากบัดแูลและจริยธรรมองค์กร (Ethics and Compliance Officer)  หากพบเหน็หรือสงสยั
การกระทําใด ๆ ท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือฝ่าฝืนต่อหลกัในการปฏิบติั “จริยธรรมองค์กร – ดีแทคธรรมาภิบาล” ซึ่งมีหรืออาจมี
ผลกระทบต่อพนกังาน ผู้ มีส่วนได้เสียอ่ืน ๆ และบริษัท โดยทีมงานฝ่ายกํากบัดแูลและจริยธรรมองค์กรจะตรวจสอบข้อเท็จจริง สรุป
รายละเอียดและให้ความเห็นของเหตดุงักล่าวต่อผู้บริหารที่เก่ียวข้องเพ่ือให้รับทราบ ทีมงานฝ่ายกํากบัดแูลและจริยธรรมองค์กรมี
หน้าท่ีท่ีจะต้องรายงานการทํางานและคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยไตรมาสละครัง้ เพ่ือพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ และ
ดําเนินการแก้ไขเยียวยาในกรณีท่ีมีความสําคญัต่อบริษัททัง้นี ้ข้อมลูของผู้แจ้งเบาะแส (Whistleblower) และรายละเอียดอ่ืน ๆ ท่ี
ทีมงานฝ่ายกํากบัดแูลและจริยธรรมองค์กรได้รับจะถกูเก็บเป็นความลบัเพ่ือสร้างความมัน่ใจแก่ผู้แจ้งเบาะแส 

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

บริษัทปฏิบติัตามข้อกําหนดของ ก.ล.ต. สํานกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เก่ียวกับการเปิดเผยข้อมลูท่ีมี
สาระสําคญั โดยได้ดําเนินการเปิดเผยข้อมลูทางการเงิน พฒันาการของบริษัทข้อมลูการประกอบกิจการ ผลการดําเนินงาน และ
ข่าวสารต่าง ๆ ท่ีสําคญัของบริษัทผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เพ่ือให้การเปิดเผยข้อมลูเป็นไปอย่าง
โปร่งใสและเทา่เทียมกนั นอกจากนี ้บริษัทได้จดัให้มีการเปิดเผยข้อมลูทางการเงิน รายงานประจําปี นโยบายและกิจกรรมเพ่ือสงัคม 
ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ และแบบแสดงรายงานข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทท่ี www.dtac.co.th 
โดยบริษัทได้ดําเนินการปรับปรุงข้อมลูดงักล่าวให้เป็นปัจจุบนัอย่างสม่ําเสมอ นอกจากนี ้บริษัทได้จดัประชุมแถลงข้อมลูผลการ
ดําเนินงานในแต่ละไตรมาสให้แก่ผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ นกัวิเคราะห์ ผู้จดัการกองทนุ และผู้ ท่ีสนใจ โดยมีผู้บริหารของบริษัทเข้าร่วม
ประชมุชีแ้จงและตอบข้อซกัถาม 

บริษัทตระหนกัดีว่าข้อมลูของบริษัททัง้ท่ีเก่ียวกบัการเงินและท่ีมิใช่การเงินล้วนมีผลต่อการตดัสินใจของผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุทัว่ไป
ดงันัน้ เพ่ือให้การเปิดเผยข้อมลูท่ีสําคญัเป็นไปอย่างถกูต้อง รวดเร็ว และโปร่งใส บริษัทได้จดัให้มีหน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์เพ่ือทํา



บริษัท โทเทิ่ล แอค็เซส็ คอมมนิูเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 
 

สว่นท่ี 2 การกํากบัดแูลกิจการ หน้า 65 

หน้าท่ีในการติดต่อสื่อสารกับผู้ ถือหุ้นและผู้ ลงทุนทั่วไปอย่างสม่ําเสมอ ทัง้นี ้ผู้ สนใจสามารถติดต่อขอรับข้อมูลของบริษัทจาก
หน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ได้ท่ีหมายเลขโทรศพัท์ +66 2202 8882 หรือทางอีเมล์ IR@dtac.co.th 

ในรอบปี 2559 บริษัทได้เปิดเผยข้อมลูผ่านทางระบบของตลาดหลกัทรัพย์ฯ จํานวน 26 ครัง้ และจดักิจกรรมเพ่ือพบและให้ข้อมลูกบั 

ผู้ ถือหุ้น นกัวิเคราะห์ และนกัลงทนุในโอกาสตา่งๆ สรุปได้ดงันี ้
ผู้มีส่วนได้เสีย รูปแบบการสานสัมพนัธ์ จาํนวนครัง้/ความถ่ี ความคาดหวัง/ข้อกังวล การปฏบัิตต่ิอผู้มีส่วนได้เสีย 
ผู้ ถือหุ้น/ 
นกัลงทนุ 

 การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 
 การประชมุทางโทรศพัท์เพ่ือแถลง
ผลประกอบการประจําไตรมาส 

 
 การประชมุนกัวิเคราะห์/นกัลงทนุ
ประจําไตรมาส 

 
 ประชมุ Roadshow หรือ 

Conference เพ่ือพบผู้ ถือหุ้น/ 
นกัลงทนุทัง้ในและต่างประเทศ 

 
 การประชมุกบันกัลงทนุหรือประชมุ
ทางโทรศพัท์ท่ีบริษัท 

 
 เวบ็ไซต์สว่นของนกัลงทนุสมัพนัธ์ 
 
 
 
 อีเมล์นกัลงทนุสมัพนัธ์ 

 1 ครัง้ตอ่ปี 
 1 ครัง้ตอ่ไตรมาส 
 
 
 1 ครัง้ตอ่ไตรมาส 
 
 
 13 ครัง้ในปี 2559 
 
 
 
 120 ครัง้ในปี 2559 
 
 
 มีการปรับปรุงข้อมลู
บนเวบ็ไซต์อย่าง
สม่ําเสมอ 

 
 ทกุวนั 

 การปฏิบติัตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุ
รายอย่างเท่าเทียม 

 การเปิดเผยข้อมลูท่ี
ถกูต้อง ทนัตอ่เวลา 
เข้าถงึง่าย 

 มีผลการดําเนินงานท่ี
เติบโตสร้างผลกําไร
ให้แก่ผู้ ถือหุ้น 

 การจ่ายเงินปันผลอย่าง
สม่ําเสมอ 

 ปฏิบติัตามแนวทางและ 
กฎระเบียบของตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย
และสํานกังานคณะกรรมการ
กํากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์  

 ดําเนินงานตามแนวธรรมา 
ภิบาลและรับผิดชอบตอ่
สงัคม 

 มีการลงทนุเพ่ือสร้างความ
เจริญเติบโต 

 ดําเนินการตามนโยบายการ
จ่ายเงินปันผล 

 มีช่องทางสําหรับส่ือสารกบั 
ผู้ ถือหุ้นและนกัลงทนุท่ี
หลากหลาย 

 เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่น 
Roadshow หรือ 
Conference เพ่ือพบ 
นกัลงทนุทัง้ในประเทศและ
ตา่งประเทศอย่างสม่ําเสมอ 

 

อนึ่ง คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทและข้อมลูทางการเงินท่ีปรากฏในรายงานประจําปี ซึง่งบการเงิน
ดงักล่าวจดัทําขึน้ตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย โดยบริษัทได้เลือกใช้นโยบายทางบญัชีท่ีเหมาะสมและใช้
นโยบายทางบญัชีเดียวกนัในแต่ละรอบปีบญัชี ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดแูลรับผิดชอบ
เก่ียวกับคณุภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคมุภายในของบริษัท รวมทัง้การเปิดเผยข้อมลูท่ีสําคญัอย่างเพียงพอใน
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน เพ่ือให้มัน่ใจว่าการบนัทึกข้อมลูทางบญัชีมีความถูกต้อง ครบถ้วนและเพียงพอ เพ่ือประโยชน์ของ 
ผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุทัว่ไป นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทยงัได้จดัทํารายงานคณะกรรมการบริษัทเพ่ือนําเสนอในรายงานประจําปี
ตอ่ผู้ ถือหุ้นเพ่ือให้ทราบถึงผลการดําเนินงานและประเดน็สําคญัตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้ในรอบปีด้วย 

ทัง้นี ้ในปี 2559 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 ท่านและกรรมการท่ี
เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน(ได้แก่ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร) อนึ่ง บริษัทไม่มีกรรมการและกรรมการอิสระท่ีดํารงตําแหน่งในบริษัทจด
ทะเบียนมากกว่า 5 บริษัท และบริษัทไม่มีนโยบายให้กรรมการที่เป็นผู้บริหารดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทอ่ืนและบริษัทจด
ทะเบียนมากกว่า 2 บริษัท ทัง้นี ้ไม่นบัรวมบริษัทย่อย บริษัทในเครือ และบริษัทร่วมทนุของบริษัทซึง่บริษัทมีความจําเป็นต้องเข้าไป
กํากับดูแลการบริหารจัดการเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ทัง้นี  ้บริษัทมีกรรมการท่ีไม่ใช่ผู้ บริหารมากกว่า 1 ท่านท่ีมี
ประสบการณ์การทํางานเก่ียวกบัธรุกิจของบริษัท 

ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารมีหน้าท่ีความรับผิดชอบแยกต่างหากจากกนัและไม่ใช่บคุคลเดียวกนั โดยประธาน
กรรมการมาจากการเลือกตัง้ของกรรมการบริษัท ทําหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชมุ โดยควบคมุการประชมุของคณะกรรมการบริษัท
ให้เป็นไปตามระเบียบวาระการประชมุ และสนบัสนนุให้กรรมการทกุท่านมีส่วนรวมในการประชมุ เช่น ตัง้คําถามหรือข้อสงัเกต ให้
คําปรึกษาและให้ข้อเสนอแนะตอ่ผู้บริหารและสนบัสนนุการดําเนินธรุกิจของบริษัท แตจ่ะไมก้่าวก่ายในการบริหารจดัการกิจการของ
บริษัท ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารทําหน้าท่ีบริหารจดัการกิจการของบริษัท และกํากบัดแูลให้การดําเนินงานของบริษัทเป็นไปตาม
ข้อบงัคบั มติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น มติคณะกรรมการบริษัท นโยบายและแผนการประกอบธุรกิจของบริษัท และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการท่ีมีคณุสมบติั ความรู้ ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์หลากหลาย ทัง้ด้านการเงิน
การบญัชี การบริหารจดัการ กฎหมาย และกิจการโทรคมนาคม โดยกรรมการอิสระของบริษัทมีคณุสมบติัสงูกว่าข้อกําหนดขัน้ต่ํา
ของ ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามรายละเอียดซึ่งแสดงอยู่ภายใต้หวัข้อ “การกํากับดแูลกิจการ – กรรมการ
อิสระ”  

อนึ่ง บริษัทมิได้กําหนดให้ประธานกรรมการบริษัทเป็นกรรมการอิสระเน่ืองจากกิจการโทรคมนาคมเป็นกิจการท่ีมีลกัษณะเฉพาะ มี
ความซบัซ้อนและมีการกํากับดแูลอย่างเข้มงวด บริษัทเห็นว่าประธานกรรมการและกรรมการของบริษัทมีความรู้ ความสามารถ 
และมีความเข้าใจเป็นอย่างดีถึงลกัษณะการประกอบธรุกิจของบริษัท ซึง่จําเป็นต่อการตดัสินใจเพ่ือประโยชน์สงูสดุของบริษัทและผู้
ถือหุ้นโดยรวม และถึงแม้ประธานกรรมการจะไม่ใช่กรรมการอิสระ แตค่ณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคมุ
ภายในท่ีดี รวมทัง้มีกลไกซึ่งสามารถสร้างความเช่ือมัน่ต่อผู้ ถือหุ้นและผู้ มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายว่า การตดัสินใจในเร่ืองต่างๆ ของ
คณะกรรมการบริษัทได้ใช้ดลุยพินิจท่ีเป็นอิสระ ระมดัระวงั รอบคอบ และปราศจากการครอบงําหรือการชีนํ้าในทางความคิดใน
ระหวา่งการพิจารณา 

(2) บทบาท หน้าที่ และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ ให้ความเห็นชอบในวิสยัทศัน์ ภารกิจ กลยทุธ์ ทิศทางและนโยบายในการดําเนินงาน แผนการประกอบ
ธุรกิจ และงบประมาณประจําปีของบริษัท และกํากับดแูลให้ฝ่ายบริหารดําเนินการให้เป็นไปตามนโยบายและแผนการประกอบ
ธรุกิจท่ีกําหนดไว้ภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย วตัถปุระสงค์และข้อบงัคบัของบริษัท และมติของคณะกรรมการบริษัทและท่ีประชมุผู้
ถือหุ้น โดยคํานึงถึงผลประโยชน์สงูสดุของบริษัทและผู้ มีส่วนได้เสียเป็นสําคญั ทัง้นี ้เพ่ือสร้างความมัน่คงอย่างยัง่ยืนให้แก่บริษัท 
และเพ่ือเพ่ิมมลูค่าให้แก่ผู้ ถือหุ้นในระยะยาวโดยคณะกรรมการบริษัทกําหนดให้มีการพิจารณาทบทวนและให้ความเห็นชอบใน
วิสยัทศัน์ ภารกิจ กลยุทธ์ ทิศทางและนโยบายในการดําเนินงานของบริษัทเป็นประจําทกุปี เพ่ือให้เข้ากับสถานการณ์และสภาพ
ธุรกิจท่ีเปลี่ยนแปลงไป รายละเอียดเก่ียวกับอํานาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท แสดงอยู่ภายใต้หวัข้อ 
“การกํากบัดแูลกิจการ– 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
ผลประโยชน์ท่ีมีขนาดใหญ่หรือมีนยัสําคญัต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัทฝ่ายบริหารจะต้องขออนมุติัการเข้าทํารายการดงักล่าวตอ่
คณะกรรมการบริษัท ทัง้นี ้บริษัทจะเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุติัขอบเขตของธุรกรรมกบับคุคลท่ีมีส่วนได้เสียและ
รายงานการเข้าทําธรุกรรมกบับคุคลท่ีมีสว่นได้เสียให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจําทกุปี 

คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการ โดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารและฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชมุ อย่าง
น้อยปีละ 1 ครัง้เพ่ือให้กรรมการได้พิจารณาและทบทวนการปฏิบติังานของคณะกรรมการฝ่ายบริหาร และบริษัท รวมถึงพิจารณา
และอภิปรายประเด็นต่างๆ เก่ียวกับการบริหารจัดการหรืออยู่ในความสนใจของคณะกรรมการ โดยมีการแจ้งผลการประชุมให้
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารรับทราบ เพ่ือพิจารณาและปรับปรุงต่อไป ทัง้นี ้ในปี 2559 คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประชุม
คณะกรรมการ โดยไมมี่กรรมการที่เป็นผู้บริหารและฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชมุ 1 ครัง้ 

คณะกรรมการบริษัทได้จดัให้มีการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษัททัง้คณะ (Evaluation on the Performance 
of the Board of Directors) การประเมินผลการปฏิบติังานของกรรมการเป็นรายบุคคล (Director Self-Assessment) รวมถึงการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย (Sub-Committee Self-Assessment) เป็นประจําทุกปีเพ่ือเปิดโอกาสให้
กรรมการแต่ละท่านแสดงความคิดเห็นต่อผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการและเพ่ือช่วยในการพิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหา
และอปุสรรคต่างๆ ในการปฏิบติังานในปีท่ีผ่านมา ทัง้นี ้ในปี 2559 คณะกรรมการบริษัทได้จดัให้มีการประเมินผลการปฏิบติังาน
ดงักลา่วข้างต้น สรุปผลได้ดงันี ้ 

การประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษัททัง้คณะ 

บริษัทได้จดัให้มีการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษัททัง้คณะเป็นประจําทกุปีเพ่ือประเมินประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงานของคณะกรรมการตามแนวทางการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี โดยมีกระบวนการในการประเมินผลการปฏิบติังานสรุปได้ดงันี ้

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 ้ผลการประเมินสรุปได้วา่ คณะกรรมการบริษัทปฏิบติัหน้าท่ีตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีและหลกัในการปฏิบติั “จริยธรรม
องค์กร – ดีแทคธรรมาภิบาล” ของบริษัท โดยมีผลการปฏิบติังานสว่นใหญ่อยู่ในระดบัดีเย่ียม โดยมีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 93.98 

การประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการชดุย่อย 

ในปี 2559 บริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย โดยมีกระบวนการในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเช่นเดียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททัง้คณะ ตามท่ีได้กล่าวไว้ข้างต้น ทัง้นี  ้แบบ
ประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการชุดย่อยแบ่งการประเมินเป็น 3 หวัข้อ ได้แก่ (1) องค์ประกอบของคณะกรรมการ (2) 
หน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการและ (3) ภาพรวมการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ซึ่งผลการประเมินพบว่าผลการ
ปฏิบติังานสว่นใหญ่อยู่ในระดบัดีเย่ียม โดยมีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 80 ขึน้ไปทัง้หมดทกุคณะ 
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การประเมินผลการปฏิบติังานของกรรมการเป็นรายบคุคล 

บริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการเป็นรายบุคคลเป็นประจําทุกปีเช่นกัน โดยมีกระบวนการในการ
ประเมินผลการปฏิบติังานเช่นเดียวกบัการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษัททัง้คณะตามท่ีได้กลา่วไว้ข้างต้น ทัง้นี ้
แบบประเมินผลการปฏิบติังานของกรรมการเป็นรายบคุคลแบง่การประเมินเป็น 5 หวัข้อ ได้แก่ (1) การเข้ารับตําแหน่งกรรมการ (2) 
จริยธรรมของการเป็นกรรมการ (3) ความรับผิดชอบของกรรมการ (4) การประชมุคณะกรรมการ และ (5) ภาพรวมการปฏิบติังาน
ของกรรมการ ซึ่งผลการประเมินพบว่าคะแนนเฉล่ียอยู่ท่ีร้อยละ 94.04 จึงสามารถสรุปผลการประเมินได้ว่ากรรมการของบริษัทมี
คณุสมบติัและได้ปฏิบติัภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบอย่างดีเย่ียมและเหมาะสมตามแนวทางการปฏิบติัท่ีดีของกรรมการ 

(3) การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

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

บริษัทจดัทําบนัทกึรายงานการประชมุเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยจดัเก็บต้นฉบบัร่วมกบัหนงัสือเชิญประชมุและเอกสารประกอบการ
ประชมุ และจดัเก็บสําเนาในรูปแบบอิเลก็ทรอนิกส์ เพ่ือความสะดวกสําหรับกรรมการและผู้ ท่ีเก่ียวข้องในการตรวจสอบ 

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

ในปี 2559 บริษัทได้จดัการประชมุคณะกรรมการบริษัทรวม 8 ครัง้ และมีอตัราการเข้าร่วมประชมุของกรรมการคิดเป็นประมาณร้อย
ละ 79.44 โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชมุของกรรมการเป็นรายบคุคล ดงันี ้

ช่ือ-นามสกุล ตาํแหน่ง วันที่แต่งตัง้ครัง้แรก วันที่แต่งตัง้ครัง้
สุดท้าย 

การเข้าร่วมประชุม 

นายบญุชยั เบญจรงคกลุ ประธานกรรมการ 29 ตลุาคม 2533 26 มีนาคม 2558 8/8 
นายมอร์เทน คาร์ลเซน ซอร์บี ้(1) รองประธานกรรมการ 28 สิงหาคม 2558 28 สิงหาคม 2558 1/8 (1) 
นายจลุจิตต์ บณุยเกต ุ กรรมการอิสระ 6 มีนาคม 2543 26 มีนาคม 2557 8/8 
นายสตีเฟ่น วดูรุฟ ฟอร์ดแฮม กรรมการอิสระ 17 พฤศจิกายน 2549 26 มีนาคม 2558 7/8 
นางชนญัญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์ กรรมการอิสระ 5 กนัยายน 2554 26 มีนาคม 2558 7/8 
นางกมลวรรณ วิปลุากร กรรมการอิสระ 8 ธนัวาคม 2557 26 มีนาคม 2558 7/8 
นายลาร์ส โอเคะ วลัเดอมาร์ นอร์
ลิ่ง  

กรรมการ 10 กมุภาพนัธ์ 2558 30 มีนาคม 2559 8/8 

นายฮากนุ บรัวเซท็ เชิร์ล กรรมการ 5 กนัยายน 2554 30 มีนาคม 2559 7/8 
นางสาวธนัวดี วงศ์ธีรฤทธ์ิ กรรมการ 8 กมุภาพนัธ์ 2556 26 มีนาคม 2557 5/8 
นายทอเร่ จอห์นเซน่ กรรมการ 29 มีนาคม 2556 30 มีนาคม 2559 8/8 
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ช่ือ-นามสกุล ตาํแหน่ง วันที่แต่งตัง้ครัง้แรก วันที่แต่งตัง้ครัง้
สุดท้าย 

การเข้าร่วมประชุม 

นางทเูน่ ริปเปล (2) กรรมการ 30 มีนาคม 2559 30 มีนาคม 2559 7/70 
นายคริสโตเฟอร์ อดมั ลาสก้า (3) กรรมการ 8 ธนัวาคม 2559  8 ธนัวาคม 2559 1/1 

หมายเหตุ 
(1) นายมอร์เทน คาร์ลเซน ซอร์บี ้เข้าประชมุด้วยตนเองทัง้หมด 1 ครัง้ และผ่านทางวิดีทศัน์ (video conference) 5 ครัง้ 
(2) นางทูเน่ ริปเปล เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการเข้าใหม่แทนนายริชาร์ด โอลาฟ โอว์ (ซึ่งออกจากตําแหน่งตามวาระในการ

ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559) ตามมติคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 1/2559 ซึง่ประชมุเม่ือวนัท่ี 3 กมุภาพนัธ์ 2559  
(3) นายคริสโตเฟอร์ อดมั ลาสก้า เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการเข้าใหม่แทนนายมาร์ติน ยาคอบ ฟูรูเซ็ต (ซึ่งออกจากการเป็น

กรรมการเม่ือวนัท่ี 8 ธนัวาคม 2559) ตามมติคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 8/2559 ซึง่ประชมุเม่ือวนัท่ี 8 ธนัวาคม 2559 

โดยมีข้อมลูการเข้าร่วมประชมุของกรรมการที่ลาออกระหวา่งปี 2559 ดงันี ้

ช่ือ-นามสกุล ตาํแหน่ง วันที่แต่งตัง้ครัง้แรก วันที่แต่งตัง้ครัง้สุดท้าย การเข้าร่วมประชุม 

นายเฮนริค คลอสเซน่ กรรมการ 16 กนัยายน 2557 16 กนัยายน 2557 1/1 

นายริชาร์ด โอลาฟ โอว์ กรรมการ 29 มีนาคม 2556 29 มีนาคม 2556  0/1 

นายมาร์ติน ยาคอบ ฟรููเซต็ กรรมการ 30 มีนาคม 2559 30 มีนาคม 2559 4/6 

 

(4) คณะกรรมการชุดย่อย 

ในปี 2559 คณะกรรมการชดุย่อยได้ปฏิบติัหน้าท่ี ดงันี ้

คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบจะจดัขึน้โดยเฉลี่ยเดือนละ 1 ครัง้ 
โดยในปี 2559 บริษัทได้จดัประชมุคณะกรรมการตรวจสอบรวม 12 ครัง้ โดยมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชมุดงันี ้ 

รายชื่อ จาํนวนครัง้ที่เข้าประชุม /จาํนวนการประชุมทัง้ปี 2559 
นายจลุจิตต์ บณุยเกต ุ 12/12 
นายสตีเฟ่น วดูรุฟ ฟอร์ดแฮม 12/12 
นางกมลวรรณ วิปลุากร 11/12 

ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้ทําหน้าท่ีรับผิดชอบในการสอบทานกระบวนการรายงานทางการเงินของบริษัท ระบบการ
ควบคมุภายในและระบบการตรวจสอบภายใน การปฏิบติัตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท พิจารณาคดัเลือก (รวมทัง้
เสนอถอดถอน) ผู้สอบบญัชีของบริษัท และสอบทานรายการที่เก่ียวโยงกนั ธุรกรรมของผู้ มีส่วนได้เสีย หรือรายการที่อาจมีความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ เป็นต้น 

อนึ่ง ในการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัการพิจารณาคดัเลือก (รวมทัง้เสนอถอดถอน) ผู้สอบบญัชีของบริษัท
นัน้ คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาคดัเลือกผู้สอบบญัชีตามเกณฑ์การประเมินผลของบริษัท ซึ่งประกอบด้วยประสบการณ์ 



บริษัท โทเทิ่ล แอค็เซส็ คอมมนิูเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 
 

สว่นท่ี 2 การกํากบัดแูลกิจการ หน้า 70 

ผลการดําเนินงาน ความรู้ความเข้าใจในธุรกิจโทรคมนาคม และความเช่ียวชาญในการสอบบญัชีของบริษัทโทรคมนาคม รวมถึง
ความเป็นอิสระในการดําเนินงานของผู้ สอบบญัชีในปีท่ีผ่านมา เพ่ือนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเพ่ือ
พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี โดยในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 ซึ่งจดัขึน้เม่ือวนัท่ี 30 มีนาคม 2559 นางก่ิงกาญจน์ 
อศัวรังสฤษฎ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4496 นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 5419 
นายโสภณ เพ่ิมศิริวลัลภ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 3182 และนางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลข
ทะเบียน 4521 ผู้สอบบญัชีจากบริษัท สํานกังาน อีวาย จํากัด ได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อย ทัง้นี ้
นางก่ิงกาญจน์ อศัวรังสฤษฎ์ เป็นผู้ รับผิดชอบในการตรวจสอบบญัชีของบริษัทและแสดงความเหน็ตอ่งบการเงินของบริษัทสําหรับปี
สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 โดยนางก่ิงกาญจน์ อศัวรังสฤษฎ์ ไม่ได้เป็นผู้ตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
บริษัทในรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2558  

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

คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการ 5 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระเกินกว่ากึ่งหนึ่งคือจํานวน 3 ท่าน และ
กรรมการท่ีไม่ใช่ผู้บริหาร 2 ท่าน โดยประธานคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสระ การประชุมคณะกรรมการ
กําหนดค่าตอบแทนจะจดัขึน้อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยในปี 2559 บริษัทได้จดัประชมุคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนรวม 3 ครัง้ 
โดยกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนทกุทา่นเข้าร่วมประชมุทกุครัง้ รายละเอียด ดงันี ้ 

รายชื่อ จาํนวนครัง้ที่เข้าประชุม /จาํนวนการประชุมทัง้ปี 2559 
นายสตีเฟ่น วดูรุฟ ฟอร์ดแฮม 3/3 
นายจลุจิตต์ บณุยเกต ุ 3/3 
นางกมลวรรณ วิปลุากร 3/3 
นายทอเร่ จอห์นเซน่ 3/3 
นายฮากนุ บรัวเซท็ เชิร์ล 3/3 

ในปี 2559 คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนได้ทําหน้าท่ีรับผิดชอบในการพิจารณาให้คําแนะนําเก่ียวกับค่าตอบแทนสําหรับ
ประธานกรรมการและกรรมการอ่ืนๆ สอบทานและเสนอค่าตอบแทนและโบนสัของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร สญัญาจ้างประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหาร และให้การสนับสนุนให้บริษัทมีแนวทางในการกําหนดค่าตอบแทนท่ีสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทและ
แผนพฒันาบคุลากรของบริษัท เป็นต้น 

อนึ่ง ในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี 2559 ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นมีมติอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการชุดย่อยสําหรับปี 2559 เป็นจํานวนไม่เกิน 11,500,000 เพ่ิมขึน้จากปี 2558 ซึ่งกําหนดไว้เป็นจํานวนไม่เกิน 
11,000,000 บาท ประกอบด้วยคา่ตอบแทนรายเดือนและเบีย้ประชมุ มีรายละเอียดดงันี ้

ตาํแหน่ง โครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการ (บาท) 
ค่าตอบแทนรายเดอืน เบีย้ประชุม 

ประธานกรรมการ 278,400 - 
กรรมการอิสระ 69,600 50,000 
กรรมการ (ผู้แทนจาก กสท) - 25,600 
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ตาํแหน่ง โครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการ (บาท) 
ค่าตอบแทนรายเดอืน เบีย้ประชุม 

ประธานกรรมการตรวจสอบ - 50,000 
กรรมการตรวจสอบ - 28,800 
ประธานกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน / ประธาน
กรรมการสรรหา / ประธานกรรมการกํากบัดแูลกิจการ 

- 18,000 

กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน / กรรมการสรรหา / 
กรรมการกํากบัดแูลกิจการ 

- 14,400 

หมายเหตุ    

(1)  กรรมการทา่นอ่ืน ๆ นอกเหนือจากประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ ไมรั่บคา่ตอบแทนข้างต้น 

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

คณะกรรมการสรรหา 

คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วยกรรมการ 5 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระ3 ท่าน และกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร 2 ท่าน โดยประธาน
คณะกรรมการสรรหาเป็นกรรมการอิสระ การประชมุคณะกรรมการสรรหาจะจดัขึน้อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยในปี 2559 บริษัทได้
จดัประชมุคณะกรรมการสรรหารวม 3 ครัง้ และมีกรรมการสรรหาเข้าร่วมประชมุดงันี ้ 

รายชื่อ จาํนวนครัง้ที่เข้าประชุม /จาํนวนการประชุมทัง้ปี 2559 
นายสตีเฟ่น วดูรุฟ ฟอร์ดแฮม 3/3 
นายจลุจิตต์ บณุยเกต ุ 3/3 
นางกมลวรรณ วิปลุากร 3/3 
นายทอเร่ จอห์นเซน่ 3/3 
นายฮากนุ บรัวเซท็ เชิร์ล 3/3 

ในปี 2559 คณะกรรมการสรรหาได้ทําหน้าท่ีรับผิดชอบในการพิจารณาสรรหาบุคคลเพ่ือเสนอช่ือให้แต่งตัง้เป็นกรรมการและ
ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทและบริษัทย่อย นอกจากนี ้คณะกรรมการสรรหายังทําหน้าท่ีพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะผลการ
ประเมินการปฏิบติังานของคณะกรรมการและรับทราบการปรับโครงสร้างองค์กรและแผนสืบทอดตําแหน่งผู้บริหารระดบัสงูของ
บริษัท เป็นต้น 

คณะกรรมการกาํกับดแูลกจิการ 

คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระ 3 ท่าน และกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร 1 ท่าน 
โดยประธานคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการเป็นกรรมการอิสระการประชมุคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการจะจดัขึน้อย่างน้อยปีละ 
1 ครัง้ โดยในปี 2559 บริษัทได้จัดประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการรวม 1 ครัง้ โดยมีกรรมการกํากับดูแลกิจการเข้าร่วม
ประชมุครบทกุทา่น 

ในปี 2559 คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการได้ทําหน้าท่ีพฒันาและส่งเสริมการปฏิบติัตามหลกัการกํากับดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือให้
เป็นไปตามมาตรฐานสากลและเป็นท่ียอมรับของผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ หน่วยงานกํากบัดแูล และผู้ มีสว่นได้เสียอ่ืนๆ 
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(5) การพฒันากรรมการและผู้บริหาร 

ในการแต่งตัง้กรรมการใหม ่บริษัทจะจดัเตรียมข้อมลูท่ีสําคญัเก่ียวกบัการดําเนินธรุกิจและนโยบายการกํากบัดแูลกิจการของบริษัท
ให้แก่ กรรมการรวมทัง้จดัให้มีการประชมุร่วมกบัผู้บริหาร เพ่ือให้กรรมการท่ีได้รับการแต่งตัง้ใหม่มีความคุ้นเคยกบัธุรกิจและการ
กํากบัดแูลกิจการของบริษัท นอกจากนี ้บริษัทยงัส่งเสริมให้กรรมการของบริษัทเข้าร่วมอบรมในหลกัสตูรท่ีเก่ียวข้องกบัการปฏิบติั
หน้าท่ีของกรรมการซึง่จดัโดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทยและสถาบนัผู้ เช่ียวชาญอ่ืนๆ โดยบริษัทจะแจ้งให้กรรมการ
ทราบเก่ียวกบัหลกัสตูรการฝึกอบรมต่างๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์กบักรรมการในการปฏิบติัหน้าท่ีในฐานะกรรมการบริษัทได้ดีย่ิงขึน้ 
ปัจจบุนั บริษัทมีกรรมการเข้ารับการฝึกอบรมในหลกัสตูรของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทยแล้วจํานวน 8 ท่าน ทัง้นี ้
รายละเอียดเก่ียวกบัการอบรมของกรรมการแสดงอยู่ภายใต้หวัข้อ “ประวติัของคณะกรรมการ” 

อนึ่ง บริษัทมีการประเมินผลงานและทกัษะของผู้บริหารอย่างสม่ําเสมอโดยผลจากการประเมินจะถกูนําไปใช้ในการจดัทําแผนการ
พฒันาของผู้บริหารแต่ละราย ทัง้นี ้ในการพฒันาผู้บริหาร บริษัทได้จัดให้มีหลกัสตูรการฝึกอบรมต่างๆ ทัง้ภายในและภายนอก
บริษัท รายละเอียดเก่ียวกบันโยบายการพฒันาทรัพยากรบคุคลแสดงอยู่ภายใต้หวัข้อ “โครงสร้างการจดัการ – นโยบายการพฒันา
ทรัพยากรบคุคล” 

(6) แผนสืบทอดตาํแหน่งสาํหรับผู้บริหารระดบัสูง 

คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้ กลุ่ม People มีหน้าท่ีในการจดัให้มีแผนสืบทอดตําแหน่ง (Succession Plan) สําหรับการสืบทอด
ตําแหน่งประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร โดยพิจารณาบุคคลท่ีมีคุณสมบติั ความรู้ และความสามารถเหมาะสมต่อการบริหารจัดการ
กิจการของบริษัท โดยฝ่ายบริหารเป็นผู้ นําเสนอแผนสืบทอดตําแหน่งผู้บริหารระดบัสงูต่อคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการ
บริษัทเพ่ือพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะถึงความเหมาะสมของแผนสืบทอดตําแหน่งดงักลา่ว 

9.2 คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย 

โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการกํากับดแูลกิจการ โดยมีขอบเขตอํานาจหน้าท่ีและ
ความรับผิดชอบ ดงันี ้

9.2.1 คณะกรรมการบริษัท 

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

อํานาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท รวมทัง้อํานาจในการพิจารณาอนมุติั มีดงันี ้

(1) ปฏิบติัและรับผิดชอบหน้าท่ีของตนด้วยความระมดัระวงัและความซื่อสตัย์สจุริต โดยคํานึงถึงผลประโยชน์สงูสดุของบริษัท
และผู้ ถือหุ้น 

(2) มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการบริหารจัดการกิจการของบริษัท กําหนดกลยุทธ์และแผนการดําเนินธุรกิจระยะยาว จัดระบบ
โครงสร้างองค์กรท่ีเหมาะสม และกํากบัดแูลการดําเนินธรุกิจในแตล่ะวนั 

(3) อนมุติักําหนดทิศทาง วิสยัทศัน์ มลูคา่ และความคาดหวงัในการเป็นผู้ นําของบริษัท 

(4) พิจารณาอนมุติัตดัสินใจในการเข้าทําธุรกรรมท่ีสําคญัและดําเนินการใดๆ และในบางกรณี มอบอํานาจในการตดัสินใจให้
บุคคลอ่ืนโดยเป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง วตัถุประสงค์ของบริษัท ข้อบงัคบั ของบริษัท มติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น รวมถึง
นโยบายการกํากบัดแูล กิจการของบริษัท 
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(5) ดําเนินการให้บริษัทปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์อันเป็นท่ียอมรับทั่วไปเก่ียวกับการกํากับดูแลและการควบคุมกิจการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

(6) อนุมัติให้ความเห็นชอบและควบคุมดูแลเป้าหมาย กลยุทธ์และแผนการดําเนินงาน รวมทัง้การเปลี่ยนแปลงใดๆ ใน
เป้าหมายและกลยทุธ์และแผนการดําเนินงานดงักลา่ว 

(7) จดัให้มีรายงานการประกอบกิจการและการเงินของบริษัทซึง่ถกูต้องและครบถ้วนให้แก่ผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุโดยทัว่ไป 

(8) ติดตามตรวจสอบการควบคมุภายในเก่ียวกบัการจดัทํารายงานทางการเงิน (Internal Control over Financial Reporting) 
อย่างเพียงพอเพ่ือให้การกํากบัดแูลเป็นไปตามวตัถปุระสงค์ ข้อกําหนดทางกฎหมาย และนโยบายการกํากบัดแูลกิจการของ
บริษัท 

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

(10) พิจารณาและอนมุติัการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นเป็นครัง้คราว เม่ือเห็นว่าบริษัทมีกําไรสมควรพอท่ีจะทํา
เช่นนัน้ 

(11) มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการตรวจทานร่างงบดลุและบญัชีกําไรขาดทนุประจําปี ซึ่งจดัทําโดยคณะผู้บริหาร โดยตรวจทานให้
มัน่ใจว่า งบดลุและบญัชีกําไรขาดทนุประจําปีจดัทําขึน้อย่างถกูต้องและครบถ้วนและสะท้อนสถานะทางการเงินของบริษัท
และผลประกอบการ ทัง้นีเ้พ่ือประโยชน์แก่ผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุทัว่ไป 

(12) จดัทํารายงานประจําปีร่วมกบัคณะผู้บริหาร 

(13) พิจารณา อนมุติั และกําหนดโครงสร้างการดําเนินกิจการโดยรวมของบริษัทและบริษัทย่อยหลกั 

(14) วางแผนเชิงรุกเพ่ือบริหารความเส่ียงและจดัการกบัความเส่ียงทางธุรกิจท่ีสําคญัของบริษัท โดยจะต้องพิจารณาความเส่ียง
ด้านกลยทุธ์การดําเนินกิจการ (ทางการเงินและอ่ืนๆ) และทางกฎหมายเป็นสําคญั 

(15) ดําเนินการให้ธุรกรรมท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ของคณะผู้บริหาร คณะกรรมการบริษัท และผู้ ถือหุ้น 
รวมถึงบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับบุคคลดงักล่าวนัน้ ทําขึน้เช่นเดียวกับการทําธุรกรรมปกติกับบุคคลภายนอก (Arm’s Length 
Basis) ภายใต้เง่ือนไขทางการค้าปกติ และไมมี่ผลกระทบตอ่ผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ ถือหุ้นรายย่อย 

(16) จดัให้บริษัทมีการควบคมุภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสม และจดัตัง้หน่วยงานตรวจสอบภายในเพ่ือติดตามตรวจสอบการ
ควบคมุภายในของบริษัท และรายงานความล้มเหลวหรือจดุอ่อนในการควบคมุตา่งๆ ท่ีสําคญั รวมถึงเสนอแนะวิธีการแก้ไข 

(17) จดัเตรียมวาระและความเหน็ท่ีจะเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

(18) สรรหาผู้ ท่ีจะดํารงตําแหน่งกรรมการท่ีมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีเหมาะสมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของ
คณะกรรมการบริษัทและบริษัทย่อยหลกั 

(19) พิจารณาและเสนอคา่ตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทเพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติั 

(20) มีอํานาจแต่งตัง้และถอดถอนประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารของบริษัทติดตามตรวจสอบและจดัให้มีการประเมินผลการปฏิบติั
หน้าท่ีของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารเป็นรายปี 
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(21) ติดตามตรวจสอบให้มีการบริหารจดัการความเส่ียงด้านความปลอดภยัและการป้องกนั บคุลากร ข้อมลู และสินทรัพย์อ่ืนๆ 
ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

(22) ดําเนินการให้บริษัทมีขัน้ตอนกระบวนการท่ีเพียงพอสําหรับการป้องกนัมิให้บริษัทเก่ียวพนักบัการทจุริตคอร์รัปชัน่ 

(23) จดัให้มีการประเมินผลงาน หน้าท่ี และความสามารถในการปฏิบติัหน้าท่ีของตน 

9.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ทา่น ดงันี ้

รายชื่อกรรมการ ตาํแหน่ง 
นายจลุจิตต์ บณุยเกต ุ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
นายสตีเฟ่น วดูรุฟ ฟอร์ดแฮม กรรมการตรวจสอบ 
นางกมลวรรณ วิปลุากร กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการตรวจสอบมีคณุสมบติัเช่นเดียวกบั “กรรมการอิสระ” และไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้
ตดัสินใจในการดําเนินงานของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ และไม่
เป็นกรรมการของบริษัทจดทะเบียนซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมของบริษัท ทัง้นี ้นายจุลจิตต์ บุณยเกตุ และ 
นางกมลวรรณ วิปลุากร เป็นผู้ มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบญัชีเพียงพอท่ีจะทําหน้าท่ีในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบ
การเงินของบริษัท 

หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบมีดงันี ้

(1) สอบทานกระบวนการรายงานทางการเงินของบริษัทเพ่ือให้มีการรายงานทางการเงินอย่างถกูต้องและเพียงพอ 

(2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคมุภายในและระบบการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล ซึง่ครอบคลมุถึง 

 การควบคมุภายในทางด้านการบญัชี การเงิน การดําเนินงาน และการปฏิบติัตามกฎหมาย กฎระเบียบ รวมถึงนโยบายการ
บริหารความเส่ียงและระบบการควบคมุต่างๆ ท่ีกําหนดขึน้โดยผู้บริหารของบริษัท โดยมีการสอบทานอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 
โดยผู้ตรวจสอบภายในและ/หรือผู้สอบบญัชีอิสระ 

(3) สอบทานความมีประสิทธิผลของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาถึงความเพียงพอของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยให้มีทรัพยากรด้านตา่งๆ อย่างเพียงพอ และหน่วยงานอยู่ในตําแหน่งท่ีเหมาะสมในองค์กร 

(4) พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย และ
เลิกจ้างหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอ่ืนใดที่รับผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

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

(6) พิจารณาคดัเลือกและเสนอแตง่ตัง้บคุคลซึง่มีความเป็นอิสระเพ่ือทําหน้าท่ีเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท เสนอคา่ตอบแทนและ
เง่ือนไขการทํางานของบคุคลดงักล่าว (หมายความรวมถึงการเสนอถอดถอนผู้ ท่ีขาดคณุสมบติัในการทําหน้าท่ีเป็นผู้สอบ
บญัชี) รวมทัง้เข้าร่วมประชมุกบัผู้สอบบญัชีโดยไมมี่ฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชมุอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

(7) สอบทานความเป็นอิสระของผู้สอบบญัชีของบริษัทเป็นรายปี 
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(8) สอบทานขอบเขต ผลงาน ความคุ้มคา่ ความเป็นอิสระและความเท่ียงธรรมของผู้สอบบญัชีของบริษัท 

(9) สอบทานการจดัการให้มีช่องทางสําหรับพนกังานท่ีสามารถแจ้งเบาะแสเก่ียวกบัความผิดปรกติในเร่ืองรายงานทางการเงิน
หรือเร่ืองอ่ืนๆ โดยการแจ้งดงักล่าวจะถูกเก็บเป็นความลบั รวมถึงการจดัให้มีการสืบสวนและติดตามผลในเร่ืองที่รับแจ้ง
อย่างเหมาะสม 

(10) สอบทานรายการที่เก่ียวโยงกนั ธุรกรรมกบัผู้ มีส่วนได้เสีย หรือรายการที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตาม
กฎหมายและข้อกําหนดของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทัง้นี  ้เพ่ือให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าว
สมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัท 

(11) จดัทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัท ซึง่รายงานดงักลา่วต้องลงนามโดย
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และอย่างน้อยต้องประกอบ ด้วยข้อมลูดงัตอ่ไปนี ้

 – ความเหน็เก่ียวกบัความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท 

 – ความเหน็เก่ียวกบัความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในของบริษัท 

 – ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตาม พ.ร.บ. หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของ ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์
 แหง่ประเทศไทย และกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องกบัธรุกิจของบริษัท 

 – ความเหน็เก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 

 – ความเหน็เก่ียวกบัรายการที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

 – จํานวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชมุของกรรมการตรวจสอบแตล่ะทา่น 

 – ความเหน็หรือข้อสงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบติัหน้าท่ีตามกฎบตัร 

 – รายการอ่ืนท่ีเหน็วา่ผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุทัว่ไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจาก 

  คณะกรรมการบริษัท 

(12) ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

9.2.3 คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนประกอบด้วยกรรมการ 5 ทา่น ดงันี ้

รายชื่อกรรมการ ตาํแหน่ง 
นายสตีเฟ่น วดูรุฟ ฟอร์ดแฮม ประธานคณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 
นายจลุจิตต์ บณุยเกต ุ กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 
นางกมลวรรณ วิปลุากร กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 
นายฮากนุ บรัวเซท็ เชิร์ล กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 
นายทอเร่ จอห์นเซน่ กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 
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หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนมีดงันี ้

(1) สอบทานและเสนอคา่ตอบแทนของประธานกรรมการและกรรมการอ่ืนๆ 

(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 

9.2.4 คณะกรรมการสรรหา 

คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วยกรรมการ 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 มีคณุสมบติัท่ีจะได้รับการเลือกตัง้ให้เป็นกรรมการของบริษัทและบริษัทย่อย โดยเสนอต่อท่ีประชมุ
คณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนมุติั 

(2) ให้คําแนะนําเก่ียวกบัผู้ มีคณุสมบติัท่ีจะได้รับการเลือกตัง้ให้เป็นประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และรองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
กลุม่การเงินของบริษัทและบริษัทย่อย 
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(3) พิจารณาโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการ โดยพิจารณาจากความต้องการในปัจจบุนัและการพฒันา
ในอนาคตของบริษัท และให้คําแนะนําตอ่คณะกรรมการเก่ียวกบัการปรับเปล่ียนตามที่เห็นว่าจําเป็น โดยคํานงึถึงประโยชน์
ของผู้ ถือหุ้นทกุฝ่าย รวมถึงความเช่ียวชาญ ความสามารถ และความหลากหลายท่ีบริษัทต้องการ 

(4) ให้ความสําคญักับการประเมินผลงานของตนเองของคณะกรรมการและให้ข้อเสนอแนะการปรับปรุงแก้ไขตามท่ีเห็นว่า
จําเป็น 

(5) ตรวจสอบเพ่ือให้แน่ใจว่าได้มีการดําเนินการตามขัน้ตอนเพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้มีโอกาสเสนอช่ือผู้ มีคณุสมบติัเพ่ือดํารงตําแหน่ง
กรรมการ 

(6) ในการประเมินผู้ มีคุณสมบัติเพ่ือดํารงตําแหน่งคณะกรรมการทุกครัง้จะต้องพิจารณาว่าผู้ มีคุณสมบัติดังกล่าวมี
ประสบการณ์ คณุสมบติัและความสามารถท่ีจําเป็นหรือไม ่

(7) พิจารณาความจําเป็นในการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการตามวาระ 

(8) ชีแ้จงเหตผุลในการให้คําแนะนําของตน และแจ้งแถลงการณ์ออกเสียงคดัค้าน (หากมี) ไว้ในคําแนะนําดงักลา่วข้างต้น 

(9) ดําเนินการให้บริษัทปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องกบัการแตง่ตัง้และคณุสมบติัของคณะกรรมการ 

(10) กําหนดหลกัเกณฑ์ในการรับช่วงตําแหน่งคณะกรรมการ และการแตง่ตัง้ผู้บริหารหลกั ตามท่ีตนเหน็สมควร 

(11) จดัให้มีการเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัการดําเนินกิจการตา่งๆ ของคณะกรรมการสรรหาตามสมควร 

(12) จดัให้มีการประเมินผลงาน หน้าท่ี และความสามารถในการปฏิบติัหน้าท่ีของตนปีละหนึง่ครัง้ 

9.2.5 คณะกรรมการกาํกับดแูลกจิการ 

คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการประกอบด้วยกรรมการ 4 ทา่น ดงันี ้

รายชื่อกรรมการ ตาํแหน่ง 
นางชนญัญารักษ์ เพช็ร์รัตน์ ประธานคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ 
นายจลุจิตต์ บณุยเกต ุ กรรมการกํากบัดแูลกิจการ 
นางกมลวรรณ วิปลุากร กรรมการกํากบัดแูลกิจการ 
นายทอเร่ จอห์นเซน่ กรรมการกํากบัดแูลกิจการ 

หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการมีดงันี ้

(1) กํากับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามหลักการอันเป็นท่ียอมรับทั่วไปสําหรับการกํากับดูแลและการควบคุมกิจการอย่างมี
ประสิทธิภาพและดํารงไว้ซึง่วฒันธรรมองค์กรท่ีเอือ้ตอ่การกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 

(2) กําหนดและดํารงไว้ซึง่นโยบายและกระบวนการการกํากบัดแูลกิจการท่ีเหมาะสม 

(3) ดําเนินการให้มีการบงัคบัใช้และปฏิบติัตามนโยบายและกระบวนการต่างๆ เก่ียวกบักํากบัดแูลกิจการท่ีคณะกรรมการได้
อนุมัติ เพ่ือให้มีการกํากับดูแลกิจการในบริษัท และบริษัทย่อยทัง้หมดซึ่งบริษัทมีอํานาจควบคุมไม่ว่าโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อม 
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(4) กํากับดูแลให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารประเมินผลการบงัคบัใช้และปฏิบติัตามนโยบายและกระบวนการต่างๆ เก่ียวกับ
กํากบัดแูลกิจการและรายงานตอ่คณะกรรมการอย่างน้อยปีละหนึง่ครัง้ 

(5) ตรวจสอบและรายงานตอ่คณะกรรมการในเร่ืองสําคญัตา่งๆ ผลการตรวจสอบ และคําแนะนําเก่ียวกบัการกํากบัดแูลกิจการ 

(6) ชีแ้จงเหตผุลในการให้คําแนะนําของตน และแจ้งแถลงการณ์ออกเสียงคดัค้าน (หากมี) ไว้ในคําแนะนําดงักลา่ว 

(7) ดําเนินการให้บริษัทปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องกบัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 

(8) จดัให้มีการเปิดเผยข้อมลูอย่างเหมาะสมเก่ียวกับการดําเนินกิจการต่างๆ ของตน และหลกัปฏิบติัเก่ียวกับการกํากบัดแูล
กิจการของบริษัท 

(9) จดัให้มีการประเมินผลงาน หน้าท่ี และความสามารถในการปฏิบติัหน้าท่ีของตนปีละหนึง่ครัง้ 

9.3 ฝ่ายบริหาร 

คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดขอบเขตอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการและฝ่ายบริหารไว้แยกจากกนัอย่าง
ชดัเจน กล่าวโดยสรุปคือ คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจหน้าท่ีกําหนดนโยบายและติดตามการปฏิบติังานของฝ่ายบริหาร และฝ่าย
บริหารมีอํานาจหน้าท่ีในการนํานโยบายไปปฏิบติัและรายงานผลการปฏิบติังานตอ่คณะกรรมการบริษัท 

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

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารเป็นผู้ ดํารงตําแหน่งบริหารสงูสดุของบริษัท โดยมีอํานาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบดงันี ้

(1) รับผิดชอบในการบริหารจดัการกิจการของบริษัท โดยจะต้องปฏิบติัตามแนวทางและมติของคณะกรรมการบริษัท รวมถึง
นโยบายการกํากบัดแูลกิจการของบริษัท 

(2) มีอํานาจตดัสินใจในเร่ืองต่างๆ ท่ีไม่อยู่ในอํานาจการตดัสินใจของคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 
คําสัง่หรือมติของคณะกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารจะต้องดําเนินการตามสมควรเพ่ือให้บริษัทดําเนินกิจการ
และพฒันาธรุกิจให้เป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ข้อบงัคบัของบริษัท มติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัท 

(3) จดัรูปแบบองค์กรของบริษัท และการจดัสรรบคุลากรให้เป็นไปตามแนวทางท่ีคณะกรรมการบริษัทกําหนด 

(4) ดําเนินการให้บริษัทปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์อันเป็นท่ียอมรับทั่วไปเก่ียวกับการกํากับดูแลและการควบคุมกิจการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

(5) ให้ความเห็นชอบและควบคุมดูแลงบประมาณและแผนการดําเนินงานรวมทัง้การเปลี่ยนแปลงใดๆ ในงบประมาณและ
แผนการดําเนินงานดงักลา่ว 

(6) วางแผนการบริหารความเส่ียงภายในองค์กรเพ่ือจดัการกบัความเส่ียงทางธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกบับริษัท โดยพิจารณาความ
เสี่ยงทางด้านกลยทุธ์ การดําเนินกิจการ และกฎหมาย และจดัตัง้คณะกรรมการบริหารจดัการความเส่ียงซึ่งประกอบด้วย
ฝ่ายบริหารของบริษัท เพ่ือทําหน้าท่ีให้การสนบัสนนุการปฏิบติัหน้าท่ีของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

(7) เสนอแผนกลยุทธ์การดําเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยหลักต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือขอความเห็นชอบ และ
เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาในเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีมีนยัสําคญัในเชิงกลยทุธ์ของบริษัท 
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(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
อนุมัติรายงานความล้มเหลวหรือจุดอ่อนในการควบคุมต่างๆ ท่ีสําคัญ และให้คําแนะนําท่ีเก่ียวข้อง ทัง้นี ้หน่วยงาน
ตรวจสอบภายในจะต้องรายงานโดยตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ 

(11) รับผิดชอบให้มีการสื่อสารและความร่วมมือกบัพนกังานหรือตวัแทนพนกังานตามท่ีสมควร เพ่ือให้เกิดธรรมเนียมปฏิบติัเชิง
ร่วมมือทางธรุกิจท่ีเช่ือถือได้ โดยคํานงึถึงประสบการณ์และมมุมองความเข้าใจของพนกังานเป็นสําคญั 

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

(13) ติดตามตรวจสอบว่าการบริหารจดัการความเส่ียงด้านความปลอดภยัและการป้องกนับคุลากร ข้อมลู และสินทรัพย์อ่ืนๆ มี
ความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

(14) จัดให้มีการจัดการ รวมถึงมาตรการบงัคบัท่ีเพียงพอต่อการท่ีพนักงานไม่ปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการของ
บริษัท (หากมี) และรายงานการไมป่ฏิบติัท่ีสําคญัตอ่คณะกรรมการบริษัท 

(15) นําขัน้ตอนกระบวนการท่ีเหมาะสมมาใช้เพ่ือป้องกันมิให้บริษัทเก่ียวพนักับการทจุริตคอร์รัปชั่น ทัง้นี ้ประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหารจะต้องทําการตรวจสอบความเส่ียงของกระบวนการดงักล่าวเป็นรายปีและต้องดําเนินการให้มีการแก้ไขปรับปรุง
ข้อบกพร่องใดๆ ท่ีตรวจพบ โดยรายงานผลการตรวจสอบดงักลา่วตอ่คณะกรรมการบริษัท 

9.4 เลขานุการบริษัท 

หน้าท่ีและความรับผิดชอบของเลขานกุารบริษัทกําหนดไว้โดยอ้างอิงกบั พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากดั พ.ร.บ. หลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์และหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย โดยเลขานกุาร
บริษัทมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบดงันี ้

(1) ให้คําแนะนําด้านกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องกบัการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัท และการประกอบธุรกิจ
ของบริษัท 

(2) จดัเตรียมเอกสารและข้อมลูประกอบการประชมุคณะกรรมการบริษัทและการประชมุผู้ ถือหุ้น 

(3) ประสานงานและติดตามให้มีการปฏิบติัตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

(4) จดัทําและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท
รายงานประจําปีของบริษัท หนงัสือนดัประชมุผู้ ถือหุ้น และรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น 
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(5) เก็บรักษารายงานการมีสว่นได้เสียท่ีรายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร 

(6) จดัเตรียมข้อมลูและการบรรยายเก่ียวกบัธุรกิจของบริษัท รวมทัง้ข้อมลูอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการดําเนินธุรกิจของบริษัทให้แก่
กรรมการใหม ่

(7) ดแูลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทและผู้ ถือหุ้น 

9.5 การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผู้บริหารระดบัสูง 

9.5.1 กรรมการอสิระ 

บริษัทได้กําหนดหลกัเกณฑ์และคณุสมบติัของกรรมการอิสระ ซึ่งเป็นหลกัเกณฑ์ท่ีเข้มงวดกว่าท่ี ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยกําหนด 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 ถือหุ้น รายใหญ่ ผู้ มีอํานาจควบคมุ หรือบคุคลท่ีจะได้รับการเสนอให้
เป็นผู้บริหารหรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

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

(5) ไมเ่คยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ และ
ไม่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึง่ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จดัการของสํานกังานสอบบญัชี ซึง่มีผู้สอบบญัชี
ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์สงักดัอยู่ เว้นแต่จะได้พ้น
จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปีก่อนการแตง่ตัง้ 

(6) ไมเ่คยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่รวมถึงการให้บริการเป็น ท่ีปรึกษากฎหมาย หรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับ
ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ ทัง้นี ้ในกรณีท่ีผู้ ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่
กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นสว่นผู้จดัการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่ว
มาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปีก่อนการแตง่ตัง้ 

(7) ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ ท่ี
เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

(8) ไมมี่ลกัษณะอ่ืนใดที่ทําให้ไมส่ามารถให้ความเหน็อย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการดําเนินงานของบริษัท 
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การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการอิสระแสดงอยู่ภายใต้หวัข้อ “การกํากบัดแูลกิจการ – การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการ”  

ปัจจบุนั บริษัทมีกรรมการอิสระจํานวน 4 ท่าน คิดเป็น 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้คณะ ได้แก่ (1) นายจลุจิตต์ บณุยเกต ุ(2) นายสตี
เฟ่น วดูรุฟ ฟอร์ดแฮม (3) นางกมลวรรณ วิปลุากร และ (4) นางชนญัญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์ โดยกรรมการอิสระมีความเป็นอิสระจาก 
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่และฝ่ายบริหารของบริษัทและมีคณุสมบติัครบถ้วนตามหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนดข้างต้น ทัง้นี ้ในรอบระยะเวลาบญัชีท่ี
ผ่านมากรรมการอิสระไมมี่ความสมัพนัธ์ทางธรุกิจหรือให้บริการทางวิชาชีพแก่บริษัท 

9.5.2 การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการ 

บริษัทให้ความสําคญักบัการสรรหาและคดัเลือกกรรมการ โดยได้กําหนดคณุสมบติัของกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัท ซึง่
สอดคล้องกบักฎหมายและข้อกําหนดของหน่วยงานกํากบัดแูลท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้ข้อบงัคบัของบริษัท 

การสรรหากรรมการของบริษัทจะพิจารณาจากประวติัการศกึษาประสบการณ์การทํางาน ความรู้ ความเช่ียวชาญ โดยเฉพาะอย่าง
ย่ิงในกิจการโทรคมนาคม และผลการปฏิบติังานในฐานะกรรมการในช่วงเวลาท่ีผ่านมา รวมทัง้พิจารณาจากทกัษะท่ียงัขาดอยู่ใน
คณะกรรมการ รวมถึงความหลากหลายอ่ืนๆ เช่น เพศ เพ่ือช่วยส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัทปฏิบติังานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากย่ิงขึน้ 

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

กรรมการของบริษัทจะต้องมีคณุสมบติัของการเป็นกรรมการและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามท่ีกฎหมายกําหนด และจะต้องไม่ดํารง
ตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนมากกวา่ 5 บริษัท และกรรมการที่เป็นผู้บริหารจะต้องไมดํ่ารงตําแหน่งเป็นกรรมการในบริษัท
อ่ืนและบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 2 บริษัท ไม่นบัรวมบริษัทย่อย บริษัทในเครือ และบริษัทร่วมทนุของบริษัท ทัง้นี ้เพ่ือให้กรรมการ
สามารถปฏิบติัตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพกรรมการของบริษัทมีวาระการดํารงตําแหน่ง 3 ปี และ
กรรมการซึ่งพ้นจากตําแหน่งอาจได้รับเลือกตัง้ให้กลบัเข้าดํารงตําแหน่งอีกได้ การแต่งตัง้ถอดถอน หรือการพ้นจากตําแหน่งของ
คณะกรรมการบริษัทเป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัท ดงันี ้

(1) คณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 ท่านและกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการ
ทัง้หมดต้องมีถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจกัรไทย 

(2) ให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

 – ผู้ ถือหุ้นหนึง่คนมีคะแนนเสียงเทา่กบัจํานวนหุ้นท่ีตนถืออยู่ 

 – ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทัง้หมดเลือกตัง้บคุคลเพียงคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้แต่จะแบ่ง
 คะแนนเสียงให้แก่ผู้ ใดเพียงใดไมไ่ด้ 

 – ผู้ ท่ีได้รับคะแนนเสียงสงูสดุเรียงตามลําดบัจะได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการ ในกรณีท่ีได้รับคะแนนเสียงเท่ากนัเกินกว่า
 จํานวนกรรมการที่พงึเลือกในครัง้นัน้ ให้ประธานท่ีประชมุเป็นผู้ ชีข้าด 

(3) ในกรณีท่ีกรรมการท่านใดประสงค์จะลาออกจากตําแหน่ง ให้ย่ืนใบลาออกต่อบริษัท การลาออกจะมีผลนบัแต่วนัท่ีบริษัท
ได้รับใบลาออก 
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(4) ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการออกจากตําแหน่งก่อนวาระได้โดยต้องมีคะแนนเสียงสนบัสนนุไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 
ของจํานวนผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นรวมกนัไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนหุ้นทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น
ท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

(5) ในการประชมุสามญัประจําปีทกุครัง้ ให้กรรมการจํานวนหนึ่งในสามของกรรมการทัง้หมดของบริษัทพ้นจากตําแหน่ง โดย
ให้กรรมการที่อยู่ในตําแหน่งนานท่ีสดุเป็นผู้ออกจากตําแหน่งก่อน กรรมการที่พ้นจากตําแหน่งไปแล้วอาจได้รับเลือกให้เข้า
ดํารงตําแหน่งอีกได้ 

9.5.3 การสรรหาและแต่งตัง้ผู้บริหารระดบัสูง 

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

9.6 การกาํกับดแูลการดาํเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

บริษัทมีกลไกในการกํากบัดแูลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเพ่ือให้สามารถควบคมุดแูลการบริหารจดัการ การดําเนินงาน และรักษา
ผลประโยชน์ของบริษัท โดยบริษัทมีการแต่งตัง้ผู้แทนของบริษัทเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทเหลา่นัน้ 
ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาเป็นผู้ พิจารณาและให้คําแนะนําเก่ียวกบัผู้ มีคณุสมบติัท่ีจะได้รับการ
เสนอช่ือและแตง่ตัง้ให้เป็นกรรมการ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และรองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุม่การเงินของบริษัทย่อยทัง้หมด 

นอกจากนี ้บริษัทได้ดําเนินการเพ่ือให้มั่นใจว่าอํานาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้ บริหารของบริษัทย่อย 
หลักเกณฑ์เร่ืองการทํารายการระหว่างกัน และการทํารายการสําคัญอ่ืนๆ เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับหลกัเกณฑ์ของบริษัท 
เพ่ือให้การกํากบัดแูลเป็นไปในทิศทางเดียวกนั ทัง้นี ้บริษัทได้จดัให้มีการรายงานฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทย่อย
หลกัตอ่คณะกรรมการของบริษัทเป็นรายไตรมาส 

9.7 การใช้ข้อมูลภายใน 

บริษัทตระหนักถึงถึงความสําคญัเร่ืองการป้องกันการใช้ข้อมลูภายในเพ่ือประโยชน์ส่วนตนหรือผู้ อ่ืนในทางมิชอบ ซึ่งกรรมการ 
ผู้ บริหาร และพนักงานของบริษัทมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการป้องกันมิให้บุคคลท่ีไม่ได้รับอนุญาตได้รับข้อมูลท่ีมิได้เปิดเผยต่อ
สาธารณชน และป้องกันมิให้มีการเปิดเผยข้อมลูท่ีมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นและตราสารทาง
การเงินอ่ืนๆ ของบริษัทก่อนท่ีบริษัทจะได้เปิดเผยข้อมลูดงักล่าวผ่านระบบข้อมลูของตลาดหลกัทรัพย์ หรือในขณะท่ีข้อมลูดงักล่าว
ยงัมีผลกระทบต่อราคา และมิให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนกังานของบริษัทซือ้ขายหุ้นหรือตราสารทางการเงินของบริษัทก่อนท่ี
ข้อมลูดงักล่าวจะเปิดเผยต่อสาธารณชน หรือในขณะท่ีข้อมลูดงักล่าวยงัมีผลกระทบต่อราคา การฝ่าฝืนหลกัในการปฏิบติัสําหรับ
การดําเนินการเก่ียวกับข้อมลูของบริษัทจะถูกสอบสวน ลงโทษ และ/หรือให้ออกจากงานตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดใน
กฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 

ทัง้นี ้บริษัทได้ชีแ้จงและแจ้งแนวทางเก่ียวกบัการซือ้ขายหลกัทรัพย์สําหรับกรรมการและผู้บริหารของบริษัท โดยกําหนดห้ามมิให้
กรรมการและผู้บริหารซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทในช่วงเวลา 1 เดือนก่อนวนัประกาศผลการดําเนินงานของบริษัทในแต่ละไตร
มาสจนถึงวนัถดัจากวนัประกาศผลการดําเนินงานของบริษัทตอ่สาธารณชน หรือซือ้ขายหลกัทรัพย์เพ่ือการเก็งกําไรในระยะสัน้ โดย
เลขานกุารบริษัทจะแจ้งให้กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานท่ีเก่ียวข้องทราบกําหนดระยะเวลาการห้ามซือ้ขายหลกัทรัพย์ก่อนการ
ประกาศผลการดําเนินงานของบริษัททกุครัง้  



บริษัท โทเทิ่ล แอค็เซส็ คอมมนิูเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 
 

สว่นท่ี 2 การกํากบัดแูลกิจการ หน้า 83 

นอกจากนี ้บริษัทกําหนดเป็นนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทจะต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงรายงานการซือ้ขายหุ้น หรือ
การได้มาหรือการเปล่ียนแปลง การถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัท (รวมถึงการถือครองหลกัทรัพย์ของคู่สมรสและบตุรท่ียงัไม่บรรลุ
นิติภาวะ) ภายใน 24 ชัว่โมงนบัจากวนัท่ีมีการได้มาหรือมีการเปล่ียนแปลงดงักลา่ว โดยเลขานกุารบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมข้อมลูและ
รายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัทตอ่คณะกรรมการบริษัทเพ่ือทราบทกุครัง้ 

นอกจากนี ้บริษัทได้กําหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทรายงานการมีสว่นได้เสียของตนและบคุคลท่ีมีความเก่ียวข้อง ซึง่เป็น
ส่วนได้เสียท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารจดัการของบริษัทหรือบริษัทย่อยภายใน 15 วนัก่อนวนัสิน้ปีปฏิทินของทกุๆ ปี และภายใน 15 
วนันับจากวนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงข้อมลูการมีส่วนได้เสีย ทัง้นี ้เพ่ือประโยชน์ในการติดตามดูแลและดําเนินการตามข้อกําหนด
เก่ียวกบัการทํารายการที่เก่ียวโยงกนัซึง่เป็นรายการที่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

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

9.8 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 เม่ือวนัท่ี 30 มีนาคม 2559 ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทมีมติอนุมติัค่าตอบแทนของ
ผู้ สอบบัญชีสําหรับปี 2559 เป็นจํานวนไม่เกิน 5,195,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) ซึ่งประกอบด้วยค่าบริการสําหรับการ
ตรวจสอบงบการเงินประจําปี และการสอบทานงบการเงินรายไตรมาส โดยค่าตอบแทนดงักล่าวลดลงร้อยละ 1.16 จากปี 2558 
ทัง้นี ้ในปี 2559 ค่าใช้จ่ายหรือค่าบริการอ่ืน (Non-audit Fee) ซึ่งไม่เก่ียวข้องกับงานตรวจสอบบญัชีและได้บนัทึกเป็นค่าใช้จ่าย
ให้แก่ผู้สอบบญัชี จํานวน 2,856,505 บาท 

9.9 การปฏบิัตติามหลักการกาํกับดแูลกจิการที่ดใีนเร่ืองอื่นๆ 

1. บริษัทมีนโยบายและกระบวนการสรรหาผู้ มีความรู้ความสามารถ เพ่ือมาทําหน้าท่ีเป็นกรรมการ โดยผู้ ถือหุ้นมีสิทธิในการ
เสนอช่ือบคุคลเพ่ือเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปีได้ ทัง้นี ้ตามข้อบงัคบัและระเบียบ
ของบริษัทท่ีเก่ียวข้อง ซึง่ผู้จะได้รับการแตง่ตัง้เป็นประธานคณะกรรมการและกรรมการบริษัทจะเป็นบคุคลท่ีมีประสบการณ์
ความรู้ความสามารถในธุรกิจโทรคมนาคมหรือธุรกิจท่ีเก่ียวข้องท่ีเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท นอกจากนี ้บริษัทมี
กระบวนการสรรหากรรมการอิสระเพ่ือให้มัน่ใจว่ากรรมการอิสระจะทําหน้าท่ีได้อย่างดีเพ่ือประโยชน์สงูสดุของบริษัทและผู้
ถือหุ้น ในการนี ้ธุรกิจโทรคมนาคมเป็นธุรกิจท่ีมีประวติัยาวนานและมีความซบัซ้อนสงู มีความจําเป็นท่ีกรรมการแต่ละท่าน
ต้องมีความเข้าใจเร่ืองเฉพาะด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเชิงพาณิชย์ เช่น ธุรกรรมการค้าต่างๆ หรือเร่ืองเชิงเทคนิคท่ีมีความ
ซับซ้อน เช่น ข้อมูลย่านคล่ืนความถ่ี โครงข่ายโทรคมนาคม สายไฟเบอร์ออพติก เคร่ืองและอุปกรณ์ส่งสัญญาณ 
โทรศพัท์เคลื่อนท่ี การดําเนินธุรกิจ ออนไลน์ หรืออินเทอร์เนตและ เทคโนโลยีต่างๆ หรือกฎเกณฑ์ของสํานกังานคณะกรรมการ 
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแหง่ชาติ ฯลฯ เร่ืองดงักลา่วนีเ้ป็นเร่ืองท่ีมีประวติัยาวนานและมี
เนือ้หาที่ซบัซ้อน ทําให้กิจการโทรคมนาคม เป็นกิจการยากแก่การทําความเข้าใจ แต่การทําความเข้าใจในเร่ืองดงักล่าวมี
ความจําเป็นอย่างย่ิงยวดเพ่ือการวิเคราะห์และวางแผนงานของบริษัท ดงันัน้ การดํารงตําแหน่งกรรมการที่นานขึน้ก็จะเป็น
ปัจจยัสําคญัส่งเสริมให้กรรมการสามารถมีความเข้าใจอย่างลกึซึง่และให้คําแนะนําหรือทิศทางท่ีเป็นประโยชน์แก่บริษัทได้ 
โดยท่ีผ่านมา คณะกรรมการของบริษัทได้ทําหน้าท่ีในด้านนีไ้ด้เป็นอย่างดี  

 บริษัทมีการวางแผนการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้าทัง้ปีเป็นจํานวนอย่างน้อย 5 ครัง้ต่อปี เพ่ือพิจารณาวาระ
หลกัท่ีได้กําหนดไว้ในแต่ละปี อย่างไรก็ตาม หากมีวาระสําคญั ประธานคณะกรรมการบริษัทก็จะเรียกประชมุสําหรับวาระ
สําคญันัน้ ซึง่จะมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยไปกว่าระยะเวลาท่ีกฎหมายได้กําหนดไว้ โดยในปี 2559 คณะกรรมการ
บริษัทมีการประชมุทัง้สิน้จํานวน 8 ครัง้ 

2. บริษัทมีนโยบายในการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารและพนกังานให้เหมาะสมกบัความรู้ความสามารถและภาระหน้าท่ี
ความรับผิดชอบ โดยมีกระบวนการประเมินผลงานตามมาตรฐานที่เป็นท่ียอมรับทัว่ไป โดยบริษัทได้ทําการเปิดเผยนโยบาย
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การจ่ายคา่ตอบแทนผู้บริหาร และบริษัทได้เน้นยํา้ให้พนกังานและผู้บริหาร ถือปฏิบติัตามหลกัการท่ีเป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไป
ในเร่ืองนีด้้วย เช่น พนกังานต้องไม่เปิดเผยจํานวนค่าตอบแทนของตนเองเป็นการทัว่ไปและบริษัทก็จะถือว่าเร่ืองดงักล่าว
เป็นความลบัของพนกังาน และจะเคารพในสิทธิความเป็นสว่นตวัของพนกังาน 
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10 ความรับผดิชอบต่อสังคม  

บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชัน่ จํากดั (มหาชน) หรือ ดีแทค ตระหนกัและให้ความสําคญัต่อการดําเนินธุรกิจอย่างยัง่ยืนและ
รับผิดชอบต่อสงัคมมาโดยตลอด กลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืนของดีแทค ดําเนินการบนพืน้ฐานท่ีสอดคล้องกับวิสัยทศัน์ของ
องค์กร คือ “มุง่มัน่สร้างสรรค์คณุคา่แก่สงัคม” หรือ Empower Societies ทัง้นีเ้พ่ือการเติบโตอย่างยัง่ยืนไปพร้อมๆ กนัของสงัคมไทย
และดีแทคแนวทางการดําเนินธรุกิจอย่างยัง่ยืนของดีแทคประกอบด้วย 

1. การกํากบัดแูลและบริหารจดัการอย่างยัง่ยืนภายใต้แนวคิด ทําในสิ่งท่ีถกูต้อง หรือ “Do the right thing” ผ่านการมีส่วน
ร่วมของพนักงานทุกระดับ โดยดีแทค ประกาศใช้ธรรมาภิบาลในการดําเนินธุรกิจตัง้แต่ปี พ.ศ. 2546 ซึ่งถือเป็นรากฐานของ
วฒันธรรมองค์กรท่ีจะต้องปฏิบติัตามกฎและแนวทางปฏิบติัอนัตัง้อยู่บนคา่นิยมพืน้ฐาน เพ่ือให้ทกุคนช่วยกนัสร้างวฒันธรรมองค์กร
ท่ีเหมาะสม โดยเนือ้หาได้กําหนดหลกัการสําคญัและมาตรฐานด้านจริยธรรม ซึง่มีการปรับปรุงเนือ้หาให้เข้ากบับริบทปัจจบุนั ฉบบั
ล่าสดุเป็นฉบบัปี 2559 อนมุติัโดยคณะกรรมการบริษัท เม่ือวนัท่ี 3 กมุภาพนัธ์ 2559 อนัเป็นรากฐานของการสร้างคณุค่าในบริษัท 
และถือเป็นหลกัการสําคญัในการดําเนินธุรกิจ บนรากฐานทางจริยธรรม ค่านิยมในพฤติกรรมท่ีถกูต้อง และทศันคติความเป็นผู้ นํา 
ครอบคลมุในแตล่ะหมวดหมู ่เช่น สงัคมของบริษัท ความสมัพนัธ์ตอ่บริษัท และสินทรัพย์ของบริษัท 

2. “การสร้างเสริมสงัคมให้เข้มแข็งด้วยเทคโนโลยีท่ีดีแทคมีความเช่ียวชาญ การมอบโอกาสให้ผู้คนสามารถเข้าถึงข้อมลูและ
เช่ือมตอ่กนัได้อย่างทัว่ถึง โดยมุง่เน้นการดําเนินกิจกรรมท่ีใช้เทคโนโลยีการสื่อสารเพ่ือการพฒันาอาชีพ คณุภาพชีวิตและสร้างสรรค์
สังคมสําหรับอนาคตที่ดีกว่าของคนกลุ่มต่างๆ รวมถึงการประกอบธุรกิจด้วยความห่วงใย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดย ดีแทค มีการ
ยกระดบัความรับผิดชอบตอ่สงัคมผ่านกระบวนการรายงาน (Reporting Process) ตามกรอบการรายงานสากล Global Reporting 
Initiative หรือ GRI ฉบบั G4 ซึง่ดําเนินการเปิดเผยผลการดําเนินงานตามประเด็นความยัง่ยืนท่ีสําคญั สําหรับปี 2559 ท่านผู้ ถือหุ้น 
หรือนกัลงทนุท่ีสนใจในผลการดําเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสงัคมของดีแทคสามารถติดตามผลการดําเนินงานใน รายงาน
ความยั่งยืน ประจําปี 2559  ซึ่งมีให้ดาวน์โหลดบนเว็บไซต์ของบริษัทท่ี http://dtac.listedcompany.com/misc/sd/20170227-
dtac-sd2016-en.pdf  
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11 การควบคุมภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง 

 

การควบคุมภายใน 

ระบบการควบคุมภายในของบริษัทเป็นกระบวนการท่ีกํากับดูแลโดยคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร เพ่ือให้มีความเช่ือมัน่
อย่างสมเหตสุมผลวา่บริษัทได้บรรลวุตัถปุระสงค์ดงัตอ่ไปนี ้

 – 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
การเงินเข้ากับการดําเนินงานทางธุรกิจของบริษัทระบบการควบคุมภายในของบริษัท ประกอบด้วย 5 ส่วน โดยมีรายละเอียด
ดงัตอ่ไปนี ้

(1) สภาพแวดล้อมภายในองค์กร 

บริษัทมีการจดัโครงสร้างองค์กรท่ีเอือ้อํานวยตอ่การบริหารงานของฝ่ายบริหารและการปฏิบติังานของพนกังานอย่างมีประสิทธิภาพ 
และมีการกําหนดเป้าหมายการดําเนินธรุกิจที่ชดัเจนและเหมาะสม โดยคํานึงถึงความเป็นไปได้ของเป้าหมายที่กําหนด และจดัให้มี
การสื่อสารเป้าหมายดงักล่าวไปยงัพนกังานอย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้ เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบติังานของพนกังานบริษัทมีหลกัใน
การปฏิบัติ “จริยธรรมองค์กร – ดีแทคธรรมาภิบาล” (Code of Conduct) ซึ่งครอบคลุมข้อกําหนดห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนกังานของบริษัทปฏิบติัตนในลกัษณะท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัท แนวทางการปฏิบติัต่อผู้ มีส่วนได้
เสียต่างๆ ทัง้ภายในและภายนอกองค์กร การปฏิบัติต่อพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง และหน่วยงานราชการ รวมถึงข้อกําหนดท่ี
เก่ียวข้องกบัสิ่งแวดล้อม ทรัพย์สิน การควบคมุภายใน บญัชี การรายงานและการเปิดเผยข้อมลู การบริหารข้อมลูสารสนเทศและ
การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล พนักงานสามารถปรึกษาหรือแจ้งเหตุการณ์ฝ่าฝืนหลักในการปฏิบัติต่อหัวหน้าผู้ แทนพนักงาน 
(Compliance Manager) โดยตรง ทัง้นี ้การกําหนดนโยบายและจดัให้มีหลกัในการปฏิบติัดงักล่าวอยู่บนพืน้ฐานที่คํานึงถึงความ
เป็นธรรมต่อผู้ มีส่วนได้เสีย และเพ่ือประโยชน์ของบริษัทในระยะยาวบริษัทได้จัดตัง้หน่วยงานควบคุมภายใน (Internal Control 
Unit) เพ่ือกํากบัดแูลและส่งเสริมการควบคมุภายในในการจดัทํารายงานทางการเงิน (Internal Control over Financial Reporting 
หรือ ICFR) และเพ่ือพฒันาและปรับใช้นโยบายและขัน้ตอนการกํากบัดแูลกิจการของบริษัท โดยหน่วยงานควบคมุภายในทําหน้าท่ี
กํากบัดแูลและรายงานสถานะของการควบคมุภายในในการจดัทํารายงานทางการเงินต่อฝ่ายบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ําเสมอ ทัง้นี ้เพ่ือให้รายงานทางการเงินของบริษัทมีความถกูต้องและน่าเช่ือถือ 

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

(2) การบริหารความเส่ียง 

การบริหารความเสี่ยงของบริษัทนัน้มีวัตถุประสงค์เพ่ือระบุ ประเมิน และจัดการความเสี่ยงท่ีได้คาดการณ์ไว้ในเชิงรุก มี
ประสิทธิภาพ และเหมาะกับวตัถุประสงค์ของบริษัท บริษัทนําข้อมูลท่ีได้จากกระบวนการบริหารความเสี่ยงต่างๆ มาใช้ในการ
บริหารความเส่ียงองค์กรแบบองค์รวมซึง่เป็นกระบวนการท่ีมีการดําเนินการซํา้และตอ่เน่ือง โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือ 

 ช่วยสนบัสนนุให้บริษัทบรรลจุดุมุง่หมายและวตัถปุระสงค์ท่ีกําหนดไว้ 
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 ช่วยให้บริษัทรักษาสถานะความเส่ียงให้อยู่ในระดบัท่ียอมรับได้ โดยการจดัการภยัคกุคามท่ีสําคญัและการใช้
ประโยชน์จากโอกาส ท่ีสําคญั 

 ช่วยให้บริษัทสามารถพิจารณาถึงความเสี่ยงได้อย่างชดัเจนในการตดัสินใจ โดยการนําการบริหารความเส่ียง
เข้าไปเป็น สว่นหนึง่ของกระบวนการตดัสินใจ 

 ช่วยให้บริษัทมัน่ใจวา่ได้ปฏิบติัตามข้อกําหนดและมาตรฐานภายนอกด้านความเส่ียง 

 ช่วยให้บริษัทกําหนดการดําเนินการเพ่ือลดภยัคกุคามและสง่เสริมโอกาสท่ีสําคญัได้อย่างทนัทว่งที 

 ช่วยเพ่ิมความตระหนกัในการบริหารความเส่ียงและสง่เสริมวฒันธรรมด้านความเส่ียงภายในบริษัท 

 

บริษัทได้กําหนดนโยบายและคู่มือการบริหารความเสี่ยง รวมทัง้ได้ทบทวนนโยบายและคู่มือดงักล่าวอย่างสม่ําเสมอ บริษัทบริหาร
ความเสี่ยงตามแนวทางของมาตรฐาน ISO 31000:2009 และ COSO II Enterprise Risk Management โดยบริษัทจะต้องระบ ุ
ประเมิน และจดัการความเส่ียงท่ีอาจสง่ผลกระทบตอ่จดุมุง่หมายและวตัถปุระสงค์ของบริษัท 

พนกังานของบริษัทมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการจดัการความเส่ียงท่ีอยู่ในขอบเขตงานท่ีแตล่ะคนรับผิดชอบ ผู้บริหารสายงาน
มีหน้าท่ีรับผิดชอบดูแลให้แน่ใจว่ามีการจัดการความเสี่ยงท่ีมีอยู่ในกระบวนการทางธุรกิจในแต่ละวนั และรายงานความเส่ียงท่ี
สําคญัให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารทราบอย่างทนัท่วงที พร้อมทัง้ดําเนินการจดัการภยัคกุคามท่ีเกิดขึน้ฝ่ายบริหารมีหน้าท่ีประเมิน
ความเส่ียงของบริษัทอย่างสม่ําเสมอ ติดตามการเปลี่ยนแปลงของระดบัความเสี่ยง ความคืบหน้าของการจดัการความเส่ียง และ
ความเส่ียงสําคญัท่ีเกิดขึน้ใหม ่โดยฝ่ายบริหารจะรายงานความเส่ียงท่ีสําคญัดงักลา่วตอ่คณะกรรมการบริษัททกุไตรมาส 

(3) การควบคุมการปฏบิัตงิานของฝ่ายบริหาร 

บริษัทมีการจดัทํานโยบายและระเบียบวิธีการปฏิบติังานสําหรับการบริหารจดัการในด้านต่างๆ รวมถึงการทําธุรกรรมด้านการเงิน 
การจดัซือ้จดัจ้างและการบริหารทัว่ไป โดยบริษัทมีการกําหนดอํานาจหน้าท่ีและวงเงินอนมุติัของฝ่ายบริหารแต่ละระดบัไว้อย่าง
ชัดเจนและเหมาะสมตามนโยบายการมอบอํานาจ (Policy on Delegation of Authority) ซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ
บริษัท มีการแบง่แยกหน้าท่ีในการอนมุติัออกจากหน้าท่ีในการบนัทกึรายการบญัชีและข้อมลู และหน้าท่ีในการดแูลจดัเก็บทรัพย์สิน
ออกจากกันเพ่ือเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน ทัง้นี ้ในการทําธุรกรรมต่างๆ กับผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ ท่ี
เก่ียวข้องกบับคุคลดงักล่าว บริษัทมีมาตรการท่ีรัดกมุในการติดตามดแูลเพ่ือให้มัน่ใจวา่การทําธรุกรรมนัน้ๆ ดําเนินการตามระเบียบ
วิธีการปฏิบติังานและผ่านขัน้ตอนการอนมุติัท่ีกําหนด เพ่ือป้องกนัมิให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์โดยคํานงึถึงผลประโยชน์ 

สงูสดุของบริษัทเป็นสําคญั 

(4) ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล 

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

(5) ระบบการตดิตาม 

บริษัทมีกระบวนการที่ชดัเจนในการติดตามระบบการควบคมุภายในและรายงานข้อผิดพลาดและจุดอ่อนในการควบคมุภายในที่
สําคญั พร้อมทัง้รายละเอียดในการดําเนินการแก้ไข ซึง่ฝ่ายบริหารจดัให้มีการติดตามอย่างตอ่เน่ือง (Ongoing Monitoring) และทํา
การประเมินเป็นระยะ (Period Evaluation) เพ่ือให้มัน่ใจได้ว่าบริษัทมีระบบการควบคมุภายในท่ีมัน่คงและใช้งานได้จริงทัง้นี ้การ
ติดตามอย่างต่อเน่ือง (Ongoing Monitoring) รวมถึงการทบทวนผลการดําเนินงานและข้อมลูทางการเงินท่ีสําคญัเป็นประจําการ
วิเคราะห์และการติดตามรายงานการดําเนินงานท่ีอาจระบคุวามผิดปกติท่ีบง่บอกถึงความล้มเหลวในระบบการควบคมุภายใน  

เป็นต้น นอกจากนี ้ฝ่ายบริหารมีหน้าท่ีรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัททราบถึงกรณีท่ีมีหรือสงสยัวา่มี 
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การฉ้อโกง การกระทําผิดกฎหมาย หรือการประพฤติผิดท่ีอาจส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อช่ือเสียงและสถานะทางการเงินของ
บริษัท 

การประเมินเป็นระยะ (Period Evaluation) รวมถึง 

(ก.) การทดสอบการควบคมุภายในในการจดัทํารายงานทางการเงินของฝ่ายบริหาร ซึง่จดัทําขึน้ในปี 2559 ไม่พบข้อบกพร่อง
ในการควบคมุภายในท่ีเป็นสาระสําคญัท่ีอาจส่งผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัต่อรายงานทางการเงิน โดยผลการทดสอบ
ดงักลา่วได้มีการสรุปและรายงานตอ่คณะกรรมการตรวจสอบทกุไตรมาส 

(ข.) การดําเนินงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในซึ่งตรวจสอบขัน้ตอนการดําเนินธุรกิจของบริษัทตามแผนการตรวจสอบที่
ได้รับการอนมุติัโดยรายงานจดุอ่อนในการควบคมุภายในและให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไขจดุอ่อนเหล่านัน้โดยหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในจะรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบติดตามการดําเนินการแก้ไขกับฝ่าย
บริหารและจดัทํารายงานสรุปผลการดําเนินการดงักลา่วให้กบัคณะกรรมการตรวจสอบทกุเดือน และ 

(ค.) การทบทวนประเดน็ในการควบคมุภายในท่ีตรวจพบโดยผู้สอบบญัชีภายนอกของบริษัท 

อนึ่ง บริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั ซึ่งเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท ได้ทบทวนและประเมินการควบคมุทางการบญัชีของบริษัทและ
บริษัทย่อย และไม่พบข้อบกพร่องท่ีเป็นสาระสําคญัท่ีอาจส่งผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัต่อความเห็นของผู้สอบบญัชีเก่ียวกบังบ
การเงินของบริษัทและบริษัทย่อยสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 โดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีความเห็นสอดคล้องกับ
ความเห็นของผู้สอบบญัชีว่า ระบบการควบคมุภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสมต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัท และ
สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทจากการนําไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอํานาจของฝ่ายบริหาร ทัง้นี  ้ในการประชุม
คณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 1/2560 ซึง่จดัขึน้เม่ือวนัท่ี 30 มกราคม 2560 คณะกรรมการบริษัทรับทราบความเหน็ของคณะกรรมการ 

ตรวจสอบเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในของบริษัท 

การตรวจสอบภายใน 

หน่วยงานตรวจสอบภายในมีพนัธกิจในการปฏิบติังานให้ความเช่ือมัน่อย่างอิสระและเที่ยงธรรม รวมทัง้ให้คําปรึกษาเพ่ือเพ่ิมมลูค่า
และปรับปรุงการปฏิบติังานของบริษัทให้บรรลวุตัถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกิจหน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ
จากฝ่ายจดัการโดยรายงานตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบในด้านการปฏิบติังานตรวจสอบภายในวตัถปุระสงค์ อํานาจหน้าท่ี และ
ความรับผิดชอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมถึงหน้าท่ีและความรับผิดชอบของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน มี
กําหนดไว้อย่างชดัเจนในกฎบตัรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึง่ได้รับการสอบทานและอนมุติัโดยประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและ
คณะกรรมการตรวจสอบอย่างเป็นทางการอย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้ เพ่ือให้มัน่ใจว่าความรับผิดชอบท่ีระบใุนกฎบตัรและการปฏิบติั
หน้าท่ีของหน่วยงานตรวจสอบภายในมีความสอดคล้องกนั นอกจากนี ้หวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในมีการยืนยนัความเป็น
อิสระในการปฏิบติังานตรวจสอบภายในตอ่คณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจําทกุปี 

บริษัทได้แต่งตัง้นางฐิติมา ศรีจนัทราพนัธุ์ เป็นหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ปฏิบติัหน้าท่ีเป็นเลขานกุารของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพ่ือสนบัสนนุให้คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบติังานบรรลเุป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

การแตง่ตัง้ โยกย้าย หรือเลิกจ้างหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในและหน่วยงานอ่ืนใดภายใต้หน่วยงานตรวจสอบภายใน จะต้อง
ได้รับการอนมุติัจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

หน่วยงานตรวจสอบภายในยดึมัน่ในแนวทางการปฏิบติังานตรวจสอบภายในของสมาคมผู้ตรวจสอบภายในสากล (รวมถึงคําจํากดั
ความของการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน หลักจริยธรรม และการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสากลของการปฏิบัติงานวิชาชีพ
ตรวจสอบภายใน) และของสมาคมผู้ตรวจสอบและควบคมุระบบสารสนเทศ คูมื่อการปฏิบติังานตรวจสอบภายในของบริษัท 

หน่วยงานตรวจสอบภายในมีการจดัทําแผนการตรวจสอบภายในท่ีมีความยืดหยุ่น โดยประเมินจากทิศทางกลยุทธ์ทางธุรกิจและ
ความเสี่ยงท่ีสําคญัท่ีส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของบริษัท โดยแผนการตรวจสอบภายในประจําปีจะได้รับการสอบทานและ
อนมุติัจากคณะกรรมการตรวจสอบนอกเหนือจากการปฏิบติังานตามแผนการตรวจสอบท่ีได้รับอนมุติัแล้วนัน้หน่วยงานตรวจสอบ
ภายในยงัปฏิบติังานพิเศษอ่ืนตามการร้องขอของผู้บริหารและคณะกรรมการตรวจสอบตามความเหมาะสม 
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อนึ่ง ตามแผนการตรวจสอบภายในประจําปีนัน้ หน่วยงานตรวจสอบภายในจะพิจารณาและทบทวนความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้ สอบ
ทานความเพียงพอและความมีประสิทธิผลของการควบคมุภายใน และรายงานจดุบกพร่องของการควบคมุภายในท่ีเป็นสาระสําคญั 
การไม่ปฏิบติัตามกฎระเบียบ และแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการปฏิบติังานต่อผู้บริหารโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในมีการ
ติดตามผลอย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้มั่นใจว่าผู้บริหารได้ดําเนินการแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
รวมถึงผู้ ตรวจสอบภายนอกอ่ืนๆ ทัง้นี ้คณะกรรมการตรวจสอบจะได้รับรายงานผลการตรวจสอบ รวมถึงความคืบหน้าในการ
ดําเนินการแก้ไขปรับปรุงของผู้บริหารและความคืบหน้าของการปฏิบติังานตรวจสอบภายในเป็นประจําทกุเดือน 

นอกจากนี ้หน่วยงานตรวจสอบภายในยงัรับผิดชอบในการสอบทานรายการท่ีเก่ียวโยงกันตามระเบียบภายในของบริษัท เพ่ือให้
แน่ใจว่าการทํารายการระหว่างกนันัน้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบงัคบัและประกาศของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทัง้
รายงานผลการสอบทานแก่คณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจําทกุไตรมาส หน่วยงานตรวจสอบภายในมีสว่นร่วมในการดําเนินการ
สอบสวนการกระทําท่ีอาจเก่ียวข้องกับการทุจริตภายในบริษัท และรายงานผลให้ผู้ บริหารและคณะกรรมการตรวจสอบทราบ 
นอกจากนี ้หน่วยงานตรวจสอบภายในยงัให้คําปรึกษาเพ่ือช่วยให้ผู้บริหารสามารถบรรลวุตัถปุระสงค์และกลยทุธ์ทางธรุกิจพนกังาน
ของหน่วยงานตรวจสอบภายในได้รับการสนบัสนนุให้มีการพฒันาความรู้ ความสามารถ ความชํานาญอย่างตอ่เน่ือง โดยเข้ารับการ 

ฝึกอบรมท่ีหลากหลายทัง้ท่ีจดัขึน้ภายในและภายนอกบริษัท รวมถึงการสมัมนาในต่างประเทศ นอกจากนี ้พนกังานของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในยงัมีโอกาสพฒันาตนเองโดยการเข้าร่วมโครงการแลกเปล่ียนประสบการณ์การทํางานของบริษัทอนึง่ เพ่ือให้แน่ใจ
ว่าหน่วยงานตรวจสอบภายในมีคุณภาพการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสากลของการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน และ
ปฏิบติังานตามกฎบตัรของหน่วยงานตรวจสอบภายในและความคาดหวงัของผู้บริหาร หน่วยงานตรวจสอบภายในได้จดัให้มีการ
ประเมินคุณภาพด้านการตรวจสอบภายในโดยผู้ ประเมินภายนอกเป็นประจําทุก 5 ปี และรายงานผลการประเมินให้แก่
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบทราบ  

ในเดือน พฤศจิกายน 2559 หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ ว่าจ้างท่ีปรึกษาภายนอกให้ดําเนินการประเมินคุณภาพด้านการ
ตรวจสอบภายในผลการประเมินสรุปได้ว่า หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานสากลเร่ืองการ
ปฏิบติังานวิชาชีพตรวจสอบภายในซึง่กําหนดโดยสมาคมผู้ตรวจสอบภายในสากล 
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12 รายการระหว่างกัน 

 

การเข้าทํารายการระหว่างกันของบริษัทหรือบริษัทย่อยกบับคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งจะต้องปฏิบติัตามประกาศและกฎเกณฑ์ท่ี
เก่ียวข้อง และอยู่ภายใต้เง่ือนไขท่ีสมเหตุสมผล หรือเง่ือนไขการค้าปกติ หรือราคาตลาด โดยถือเสมือนเป็นรายการท่ีกระทํากับ
บคุคลภายนอก (at arm’s length basis) ตลอดจนรายงานรายการระหว่างกนัดงักล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจําทกุ
ไตรมาส 

 

จากข้อ 7 ของหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม สําหรับปีสิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจท่ี
สําคญักับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกนั รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามสญัญาท่ีตกลงกนั
ระหวา่งบริษัทและบคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนัเหลา่นัน้ ซึง่เป็นไปตามปกติธรุกิจโดยสามารถสรุปได้ ดงันี ้

 

1.  รายการธุรกจิกับบริษัท บีบี เทคโนโลย ีจาํกัด 

บริษัท เบญจจินดา โฮลดิง้ จํากัด ถือหุ้นร้อยละ 100 ในบริษัท บีบี เทคโนโลยี จํากัด โดยมีนายบุญชัย เบญจรงคกุล ประธาน
กรรมการ เป็นผู้ ถือหุ้นร้อยละ 40 ใน บริษัท เบญจจินดา โฮลดิง้ จํากดั  

รายการธุรกจิ มูลค่ารวม )ล้านบาท(  

2558 2559 

1. รายได้   

- รายได้จากการขายเคร่ืองโทรศพัท์เคลื่อนท่ี 

 

0.02 

 

- 

2. คา่ใช้จ่ายและการชําระเงินอ่ืน ๆ  

- คา่บริการจ่าย การซอ่มบํารุง และติดตัง้อปุกรณ์โทรคมนาคม 

- คา่บริการบริหารจดัการโครงข่าย ระบบสญัญาส่ือสาร 

- เจ้าหนีก้ารค้า 

 

272.2 

334.1 

965.4 

 

275.4 

318.0 

663.3 

ความสมเหตสุมผลและความจําเป็นของรายการระหวา่งกนั 

 บริษัทได้เข้าทําสัญญากับ บริษัท บีบี เทคโนโลยี จํากัด ตัง้แต่ไตรมาสท่ี 4 ของปี 2551 เพ่ือใช้บริการบริหาร และ
บํารุงรักษาระบบเครือข่ายส่งสญัญาณทัง้หมดของบริษัท โดยรูปแบบการคิดอตัราค่าบริการและการต่อสญัญาแต่ละครัง้
ยงัคงเดิมเช่นเดียวกบัเง่ือนไขท่ีบริษัทเคยทํากบัคูส่ญัญารายเดิม 
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2.  รายการธุรกจิกับกลุ่ม ไอ.เอน็.เอน็.  

นายบญุชยั เบญจรงคกลุ ประธานกรรมการ เป็นกรรมการและผู้ ถือหุ้นของกลุม่บริษัท ไอ.เอ็น.เอ็น 

รายการธุรกจิ มูลค่ารวม )ล้านบาท(  

2558 2559 

1. รายได้ 

- รายได้คา่เช่า 

- รายได้จากการขายเคร่ืองโทรศพัท์เคลื่อนท่ี 

 

- 

0.1 

 

- 

- 

2. คา่ใช้จ่ายและการชําระเงินอ่ืน ๆ 

- คา่ใช้จ่ายกิจกรรมทางการตลาด 

- คา่บริการด้านข้อมลู 

- เจ้าหนีก้ารค้า 

- เจ้าหนีอ่ื้น 

 

54.1 

16.1 

4.4 

8.9 

 

32.5 

26.0 

2.1 

6.0 

ความสมเหตสุมผลและความจําเป็นของรายการระหวา่งกนั 

 บริษัทซือ้เวลาจากบริษัท ไอ.เอ็น.เอ็น. เรดิโอ จํากัด เพ่ือโฆษณาสินค้าและบริการของบริษัทผ่านทางรายการวิทย ุและ
บริษัท ไอ.เอ็น.เอ็น. เรดิโอ จํากดั ยงัเป็นผู้ ให้บริการจะจดัหาข้อมลูการเกษตรและให้บริการข้อมลูดงักล่าวแก่ผู้ ใช้บริการ
ของบริษัทในรูปแบบตา่ง ๆ ผ่านระบบโทรศพัท์เคลื่อนท่ี ทัง้นี ้อตัราคา่บริการเป็นอตัราธรุกิจการค้าทัว่ไป  

 บริษัทเข้าทําสญัญาให้บริการข้อมลู (Content Provider Access Agreement) กบับริษัท สํานกัข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น (ประเทศ
ไทย) จํากดั ซึ่งเป็นผู้ ให้บริการด้านข้อมลูข่าวสารแก่ผู้ ใช้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ี โดยมุ่งเน้นให้บริการข้อมลู (Content) 
แก่ลกูค้าของบริษัท 

 

3.  รายการธุรกจิกับบริษัท ห้องเยน็และการเกษตรสากล จาํกัด 

นายบญุชยั เบญจรงคกลุ ประธานกรรมการ เป็นกรรมการและผู้ ถือหุ้นร้อยละ 25  ในบริษัท ห้องเย็นและการเกษตรสากล จํากดั 

รายการธุรกจิ มูลค่ารวม )ล้านบาท(  

2558 2559 

1. คา่ใช้จ่ายและการชําระเงินอ่ืนๆ 

- คา่เช่าท่ีดิน 

 

1.0 

 

0.2 

ความสมเหตสุมผลและความจําเป็นของรายการระหวา่งกนั 

 บริษัทเช่าพืน้ท่ีอาคารเพ่ือใช้เป็นสถานท่ีตัง้ชมุสายโทรศพัท์ โดยทําเป็นสญัญาเช่ามีระยะเวลา 3 ปี และอตัราคา่เช่าอยู่ใน
อตัราเทียบเคียงได้กบัราคาตลาด  
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4.  รายการธุรกจิกับบริษัท ไพรเวท พร็อพเพอร์ตี ้จาํกัด  

นายบญุชยั เบญจรงคกลุ ประธานกรรมการ เป็นกรรมการและผู้ ถือหุ้นร้อยละ 25 ของบริษัท ไพรเวท พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั 

รายการธุรกจิ มูลค่ารวม )ล้านบาท(  

2558 2559 

1. รายได้  

- รายได้คา่บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ี 

- ลกูหนีก้ารค้า 

 

0.1 

- 

 

- 

- 

2. คา่ใช้จ่ายและการชําระเงินอ่ืน ๆ 

- คา่เช่าพืน้ท่ีภายในอาคารเบญจจินดา 

- เจ้าหนีอ่ื้น 

 

1.4 

- 

 

1.0 

- 

ความสมเหตสุมผลและความจําเป็นของรายการระหวา่งกนั 

 บริษัทเช่าพืน้ท่ีในอาคารเบญจจินดาเพ่ือใช้เป็นสถานท่ีตัง้ชมุสายโทรศพัท์ มีกําหนดระยะเวลาการเช่า 3 ปี และอตัราค่า
เช่าอยู่ในอตัราเทียบเคียงได้กบัราคาตลาด  

 

5.  รายการธุรกจิกับกลุ่มเทเลนอร์ 

เทเลนอร์เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีอํานาจควบคมุของบริษัท โดยถือหุ้นร้อยละ 42.62 

รายการธุรกจิ มูลค่ารวม )ล้านบาท(  

2558 2559 

1. รายได้ 

- รายได้จากการให้บริการโทรศพัท์ในตา่งประเทศ 

- รายได้จากการขายเคร่ืองโทรศพัท์เคลื่อนท่ี 

- รายได้คา่เช่ือมโยงโครงข่าย 

- รายได้คา่บริหารจดัการ 

- รายได้จากการขายทรัพย์สิน 

- ลกูหนีก้ารค้า 

- เงินทดรองแก่บริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั (คา่ใช้จ่ายท่ีจ่ายแทน) 

 

67.6 

0.8 

378.3 

2.2 

- 

339 

130 

 

24.2 

0.2 

373.4 

0.2 

3.0 

136.8 

54.6 
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รายการธุรกจิ มูลค่ารวม )ล้านบาท(  

2558 2559 

2. คา่ใช้จ่ายและการชําระเงินอ่ืนๆ 

- คา่ธรรมเนียมการจดัการ 

- คา่โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูปและคา่ซอ่มแซมรักษาระบบ 

- เจ้าหนีอ่ื้น 

- ต้นทนุคา่บริการจากการให้บริการโทรศพัท์ในตา่งประเทศ 

- ต้นทนุคา่เช่ือมโยงโครงข่ายโทรศพัท์ในตา่งประเทศ 

- คา่สญัญาณโทรศพัท์ทางไกลระหวา่งประเทศ 

- เจ้าหนีก้ารค้า 

- เงินกู้ ยืม 

 

501.3  

148.1 

582.3 

1.8 

600.1 

25.7 

413.2 

- 

 

499.4 

177.0 

491.5 

31.6 

965.0 

34.1 

277.7 

165.0 

ความสมเหตสุมผลและความจําเป็นของรายการระหวา่งกนั 

 ตามนโยบายการกํากับดูแลบริษัทในกลุ่มซึ่งเทเลนอร์เป็นผู้ ถือหุ้น เทเลนอร์จะส่งผู้ มีประสบการณ์และความสามารถ
ตามท่ีบริษัทร้องขอเพ่ือร่วมบริหารงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ ถือหุ้น โดยเรียกเก็บค่าท่ีปรึกษาเป็นครัง้คราว ทัง้นี ้
ธุรกรรมรายการดงักล่าว ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทได้ส่งรายงานการตรวจสอบให้กบัคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ง
คณะกรรมการตรวจสอบได้ตรวจสอบและอนมุติัการเข้าทํารายการดงักลา่วนัน้ 

 รายได้จากบริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีมาจากการใช้งานโทรศัพท์ของบริษัท เทเลนอร์ เอเชีย (อาร์โอเอช) จํากัด ซึ่งมี
สํานกังานตัง้อยู่ในประเทศไทย 

 รายได้จากบริการข้ามแดนอตัโนมติัมาจากการใช้บริการของลกูค้าของกลุ่มเทเลนอร์ท่ีเดินทางเข้ามาทอ่งเท่ียวในประเทศ
ไทย และใช้บริการผ่านเครือข่ายของบริษัท โดยมีคา่บริการในอตัราตามท่ีได้ตกลงไว้ในสญัญา 

 รายได้และต้นทนุค่าเช่ือมโยงโครงข่ายระบบโทรคมนาคม รวมถึงค่าสญัญาโทรศพัท์ทางไกล และค่าบริการเช่ือมโยงโครงข่าย
อินเทอร์เน็ตระหวา่งประเทศเป็นการให้บริการเช่ือมตอ่โครงข่ายระหวา่ง ดีแทค ไตรเน็ต กบั เทเลนอร์ โกลบอลล์ เซอร์วิส 

 บริษัทได้ซือ้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป พร้อมทัง้การซอ่มแซมและบํารุงรักษาระบบรายปี เพ่ือช่วยในการปฏิบติังาน  

 

6.  รายการธุรกจิกับบริษัท ยไูนเตด็ ดสิทริบวิช่ัน บซิซเินส จาํกัด (“ยดู”ี)   

บริษัท ยูไนเต็ด ดิสทริบิวชัน่ บิซซิเนส จํากัด เป็นบริษัทย่อยของบริษัท เบญจจินดา โฮลดิง้ ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 75 และเป็นบริษัทร่วมของ
บริษัทซึ่งถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 25 โดยมีนายบุญชัย เบญจรงคกุล ประธานกรรมการ เป็นผู้ ถือหุ้นร้อยละ 40 ในบริษัท เบญจจินดา  
โฮลดิง้ จํากดั 

รายการธุรกจิ มูลค่ารวม )ล้านบาท(  

2558 2559 

1. รายได้ 

- รายได้จากการขายซิมการ์ด ชดุซิมการ์ด บตัรเติมเงิน และชดุเลขหมาย  

- เงินปันผล 

 

12,643.62 

10.0 

 

10,520.5 

5.0 
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รายการธุรกจิ มูลค่ารวม )ล้านบาท(  

2558 2559 

- ลกูหนีก้ารค้า 1,884.15 1,444.9 

2. คา่ใช้จ่ายและการชําระเงินอ่ืนๆ 

- คา่สนบัสนนุทางการตลาด 

- คา่เช่าและคา่บริการจ่าย 

- เจ้าหนีก้ารค้า 

- เจ้าหนีอ่ื้น 

 

8.3 

605.18 

93.7 

1 

 

3 .4  

488.8 

64.8 

0.5 

ความสมเหตสุมผลและความจําเป็นของรายการระหวา่งกนั 

 ในเดือนมิถนุายน 2545 บริษัทและบริษัท ยไูนเต็ดคอมมนิูเกชัน่ อินดสัตรี จํากดั (มหาชน) ได้โอนธุรกิจการจดัจําหน่าย
โทรศพัท์เคลื่อนท่ีและอปุกรณ์เสริมมายงัยดีู โดยยดีูมีสิทธิแต่เพียงผู้ เดียวในการจําหน่ายสินค้าของบริษัท ความสมัพนัธ์
เชิงธุรกิจนีจ้ะเป็นผลดีแก่บริษัทท่ีจะสามารถเน้นการประกอบและพฒันาธุรกิจหลกัของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
พร้อมทัง้สามารถควบคมุต้นทนุการกระจายสินค้าได้ 

 บริษัทซือ้เคร่ืองโทรศพัท์เคลื่อนท่ีและอปุกรณ์เสริมจากยดีู เพ่ือนํามาจําหน่ายตอ่ให้แก่ร้านดีแทคและสํานกังานบริการ  

 

7.  รายการธุรกจิกับบริษัท ยไูนเตด็ อนิฟอร์เมช่ัน ไฮเวย์ จาํกัด (“ยไูอเอช”)  

ยูไอเอช เป็นบริษัทย่อยของบริษัท เบญจจินดา โฮลดิง้ จํากัด ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 และมีนายบุญชัย เบญจรงคกุล 
ประธานกรรมการ เป็นผู้ ถือหุ้นร้อยละ 40 ในบริษัท เบญจจินดา โฮลดิง้ จํากดั 

รายการธุรกจิ มูลค่ารวม )ล้านบาท(  

2558 2559 

1.  รายได้ 

- รายได้จากการให้เช่าช่วงสถานีฐานและคา่ไฟฟ้า 

- ลกูหนีก้ารค้า 

 

52.9 

9.1 

 

50.2 

8.7 

เงินอ่ืน ๆ 

- คา่เช่าวงจรความเร็วสงู (High-Speed Leased Circuit) 

- คา่อปุกรณ์และบริการสําหรับบริการ Wi-Fi 

- เจ้าหนีก้ารค้า 

- เจ้าหนีอ่ื้น 

 

21.8 

52.2 

4 .0  

7.9 

 

56.9 

16.9 

.5 4 

4.4 

ความสมเหตสุมผลและความจําเป็นของรายการระหวา่งกนั 

 ยไูอเอช ดําเนินธุรกิจให้บริการเช่าวงจรสื่อสญัญาณความเร็วสงูให้กบัทัง้ภาครัฐบาลและเอกชน โดยผ่านโครงข่ายใยแก้ว
นําแสงทั่วประเทศที่ครบวงจรและคุณภาพสูง รวมถึงเป็นผู้ ให้บริการและให้บริการแก่บริษัทและบริษัทย่อยอย่างมี
ประสิทธิภาพอย่างสม่ําเสมอ   
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 การทําธรุกรรมกบัยไูอเอชเป็นประโยชน์แก่บริษัท เน่ืองจากในปัจจบุนับริษัทไมมี่โครงข่ายสื่อสารข้อมลูประเภทนี ้และยไูอ
เอชมีโครงข่ายใยแก้วความเร็วสงูท่ีมีคณุภาพและมีโครงข่ายครอบคลมุทัว่ประเทศ 

 ฝ่ายจดัซือ้จะจดัหาคําเสนอราคาจากผู้ ให้บริการอย่างน้อย 3 รายทกุปี เพ่ือเป็นสว่นหนึง่ของการตรวจสอบราคา บริษัทจะ
ยงัคงเช่าวงจรความเร็วสงูจากยไูอเอชต่อไปหากเป็นราคาที่เหมาะสมมากกว่าการใช้บริการจากผู้ ให้บริการอ่ืน ทัง้นี ้โดย
พิจารณาจากช่ือเสียง ขนาดและคณุภาพของวงจรและต้นทนุในการเปลี่ยนผู้ ให้บริการและวตัถุประสงค์ทางกลยุทธ์ใน
การทําธรุกรรม  

 บริษัท ดีแทค บรอดแบนด์ จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ได้ทําสัญญาให้บริการวงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูง
ภายในประเทศ โดยอตัราค่าเช่าใช้เทียบเคียงได้กับราคาตลาด และได้ทําสญัญาให้บริการอุปกรณ์และบริการสําหรับ
บริการ Wi-Fi โดยมีอตัราคา่อปุกรณ์และบริการ เป็นอตัราการค้าปกติ 

 

8.  รายการธุรกจิกับบริษัท บางแสนทาวน์เฮ้าส์ จาํกัด 

นายบญุชยั เบญจรงคกลุ ประธานกรรมการ เป็นกรรมการ และผู้ ถือหุ้นใน บริษัท บางแสนทาวเฮ้าส์ จํากดั ในสดัสว่นร้อยละ 25 

รายการธุรกจิ มูลค่ารวม )ล้านบาท(  

2558 2559 

1. คา่ใช้จ่ายและการชําระเงินอ่ืนๆ 

- คา่เช่าท่ีดิน 

 

0.6 

 

0.6 

ความสมเหตสุมผลและความจําเป็นของรายการระหวา่งกนั 

 บริษัทเช่าท่ีดินเพ่ือใช้เป็นสถานที่ปลกูสร้างอาคารชมุสายโทรศพัท์และประกอบธุรกิจของบริษัท โดยมีกําหนดระยะเวลา
การเช่า 3 ปี และอตัราคา่เช่าอยู่ในอตัราเทียบเคียงได้กบัราคาตลาด  

 บริษัทเช่าท่ีดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเพ่ือใช้ประโยชน์ในการจัดเก็บทรัพย์สินและประกอบธุรกิจของบริษัท มีกําหนด
ระยะเวลาการเช่า 3 ปี โดยอตัราคา่เช่าอยู่ในอตัราเทียบเคียงได้กบัราคาตลาด 

 

9.  รายการธุรกจิกับบริษัท คงิ เพาเวอร์ สุวรรณภมู ิจาํกัด 

นายจลุจิตต์  บณุยเกต ุกรรมการ เป็นกรรมการของบริษัท คิง เพาเวอร์ สวุรรณภมิู จํากดั 

รายการธุรกจิ มูลค่ารวม )ล้านบาท(  

2558 2559 

1. คา่ใช้จ่ายและการชําระเงินอ่ืนๆ 

- คา่เช่าและคา่บริการจ่าย 

- เจ้าหนีอ่ื้น 

 

1.5 

0.1 

 

1.1 

- 

ความสมเหตสุมผลและความจําเป็นของรายการระหวา่งกนั 

 บริษัทได้รับอนญุาตจากบริษัท คิง เพาเวอร์ สวุรรณภมิู จํากดั ให้ดําเนินการให้เช่าโทรศพัท์เคลื่อนท่ีแก่ลกูค้าท่ีต้องการใช้
งานระหว่างเดินทางไปต่างประเทศ ขายซิมการ์ด รับชําระค่าสาธารณปูโภค และให้บริการเก่ียวกบัโทรศพัท์เคลื่อนท่ี ณ 
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ท่าอากาศยานสวุรรณภมิู โดยจ่ายค่าสิทธิในการให้บริการในราคาท่ีเหมาะสม (ชําระครัง้เดียว) และแบ่งรายได้จากการ
ให้บริการแก่ลกูค้าเป็นรายเดือน มีกําหนดระยะเวลา 5 ปีนบัแต่วนัท่ีท่าอากาศยานสวุรรณภมิูเปิดให้บริการ ทัง้นี ้เพ่ือเป็น
การอํานวยความสะดวกให้แก่ลกูค้าท่ีใช้บริการที่สนามบินสวุรรณภมิู 

 บริษัทเช่าพืน้ท่ีในสนามบินสวุรรณภมิู ตัง้เป็นสํานกังานบริการลกูค้าของบริษัท มีกําหนดระยะเวลาการเช่า 7 ปี โดยคิด
อัตราค่าเช่าเป็นรายปี และอัตราค่าเช่าอยู่ในอตัราเทียบเคียงได้กับราคาตลาด ทัง้นี ้เพ่ือเป็นการอํานวยความสะดวก
ให้แก่ลกูค้าท่ีใช้บริการที่สนามบินสวุรรณภมิู  

 

10.  รายการธุรกจิกับบริษัท ทอ็ปอัพฟอร์ย ูจาํกัด 

บริษัท เบญจจินดา โฮลดิง้ จํากดัถือหุ้นร้อยละ 100 ในบริษัท ท็อปอพัฟอร์ย ูจํากดั ซึ่งนายบญุชยั เบญจรงคกลุ ประธานกรรมการ 
เป็นผู้ ถือหุ้นร้อยละ 40 ในบริษัท เบญจจินดา โฮลดิง้ จํากดั 

รายการธุรกจิ มูลค่ารวม )ล้านบาท(  

2558 2559 

เงินอ่ืน ๆ 

- รายได้จากการขายสิทธิการให้บริการเติมเงิน 

- ลกูหนีก้ารค้า 

 

357.8 

30.5 

 

296.0 

24.0 

เงินอ่ืน ๆ 

- คา่บริการจ่าย คา่คอมมิชชัน่ 

- เจ้าหนีก้ารค้า 

 

15.9 

1.5 

 

13 

1.2 

ความสมเหตสุมผลและความจําเป็นของรายการระหวา่งกนั 

 บริษัทตกลงให้บริษัท ท็อปอพัฟอร์ย ูจํากดั เป็นตวัแทนให้บริการเติมเงินค่าใช้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีระบบการเติมเงิน
อิเล็กทรอนิกส์แก่ลกูค้า โดยค่าตอบแทนเป็นไปตามสญัญา ทัง้นี ้เพ่ือเป็นการเพ่ิมช่องทางให้บริการเติมเงินแก่ลกูค้าใน
ระบบเติมเงิน 

 

11.  รายการธุรกจิกับบริษัท บีบี คอนเท้นท์ แอนด์ มัลตมีิเดยี จาํกัด 

บริษัท เบญจจินดา โฮลดิง้ จํากดัถือหุ้นร้อยละ 100 ในบริษัท บีบี คอนเท้นท์ แอนด์ มลัติมีเดีย จํากดั และมีนายบญุชยั เบญจรงคกลุ 
ประธานกรรมการ เป็นผู้ ถือหุ้นร้อยละ 40 ในบริษัท เบญจจินดา โฮลดิง้ จํากดั 

รายการธุรกจิ มูลค่ารวม )ล้านบาท(  

2558 2559 

1. คา่ใช้จ่ายและการชําระเงินอ่ืนๆ 

- คา่บริการด้านข้อมลู 

- เจ้าหนีก้ารค้า 

 

0.2 

0.1 

 

4.8 

0.4 
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ความสมเหตสุมผลและความจําเป็นของรายการระหวา่งกนั 

 บริษัท ได้เข้าทําสัญญาให้บริการข้อมูล (Content Provider Access Agreement) กับบริษัท บีบี คอนเท้นท์ แอนด์ 
มลัติมีเดีย จํากดั โดยมุง่เน้นเพ่ือให้บริการข้อมลู (Content) แก่ลกูค้าของบริษัท 

 

12.  รายการธุรกจิกับบริษัท รักบ้านเกดิ จาํกัด 

บริษัท เบญจจินดา โฮลดิง้ จํากดัถือหุ้นร้อยละ 100 ในบริษัท รักบ้านเกิด จํากดั และมีนายบญุชยั เบญจรงคกลุ ประธานกรรมการ
เป็นผู้ ถือหุ้นร้อยละ 40 ในบริษัท เบญจจินดา โฮลดิง้ จํากดั 

รายการธุรกจิ มูลค่ารวม )ล้านบาท(  

2558 2559 

1. คา่ใช้จ่ายและการชําระเงินอ่ืนๆ 

- คา่บริการด้านข้อมลู 

- คา่ซือ้สินค้า 

- เจ้าหนีอ่ื้นๆ 

 

- 

- 

- 

 

16.5 

6.1 

5.3 

ความสมเหตสุมผลและความจําเป็นของรายการระหวา่งกนั 

 บริษัท ได้เข้าทําสญัญากบับริษัท รักบ้านเกิด จํากดั เพ่ือให้บริการข้อมลู (Content) เก่ียวกบัความรู้ด้านการเกษตรให้แก่
เกษตรกรซึง่เป็นลกูค้าของบริษัทผ่านการให้บริการข้อความสัน้ (SMS) และแอพพลิเคชัน่ Farmer Info ทัง้นีเ้พ่ือสนบัสนนุ
ธรุกิจของบริษัท 

 

13.  รายการธุรกจิกับบริษัท วาย แอนด์ แอสโซซเิอทส์ จาํกัด 

นายบญุชยั เบญจรงคกลุ ประธานกรรมการ เป็นกรรมการและผู้ ถือหุ้นใน บริษัท วาย แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จํากดั ในสดัสว่นร้อยละ 25 

รายการธุรกจิ มูลค่ารวม )ล้านบาท(  

2558 2559 

1. คา่ใช้จ่ายและการชําระเงินอ่ืนๆ 

- คา่บริการคลงัและขนสง่สินค้า 

- เจ้าหนีก้ารค้า 

 

86.1 

9.2 

 

127.5 

- 

ความสมเหตสุมผลและความจําเป็นของรายการระหวา่งกนั 

 บริษัท ได้เข้าทําสัญญาให้บริการเช่าคลังสินค้าและโลจิสติกส์กับบริษัท วาย แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จํากัดเพ่ือจัดเก็บ
อปุกรณ์ตา่งๆ ของบริษัทซึง่เป็นรายการธรุกิจปกติหรือรายการสนบัสนนุธรุกิจปกติของบริษัทโดยมีเง่ือนไขการค้าทัว่ไป 
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14.  รายการธุรกจิกับบริษัท บีทเีอส กรุ๊ป โฮลดิง้ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ 

นายจลุจิตต์  บณุยเกต ุกรรมการ เป็นกรรมการของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) 

รายการธุรกจิ มูลค่ารวม )ล้านบาท(  

2558 2559 

1. คา่ใช้จ่ายและการชําระเงินอ่ืนๆ 

- คา่สง่เสริมการตลาด 

- เจ้าหนีอ่ื้น  

 

1.9 

0.5 

 

7.4 

0.8 

ความสมเหตสุมผลและความจําเป็นของรายการระหวา่งกนั 

 บริษัท ได้เข้าทําสญัญาเช่าพืน้ท่ีอาคารบางส่วนจากบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) เพ่ือใช้เป็นสถานท่ีติดตัง้
เสาอากาศและอุปกรณ์โทรคมนาคม ซึ่งเป็นรายการธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทท่ีมีเง่ือนไข
เช่นเดียวกบัหรือเทียบเคียงได้กบัการทํารายการนีก้บับคุคลภายนอก 

 บริษัท ได้เสนอโครงการความร่วมมือเพ่ือส่งเสริมการขาย (dtac reward) กับบริษัทในกลุ่ม บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิง้ 
จํากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นรายการธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทท่ีมีเง่ือนไขเช่นเดียวกับหรือ
เทียบเคียงได้กบัการทํารายการนีก้บับคุคลภายนอก 

 

15.  รายการธุรกจิกับบริษัทในกลุ่ม บริษัท ด ิเอราวัณ กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 

นางกมลวรรณ วิปลุากร กรรมการของบริษัท เป็นกรรมการผู้จดัการใหญ่ของบริษัท ดิ เอราวณั กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

รายการธุรกจิ มูลค่ารวม )ล้านบาท(  

2558 2559 

1. คา่ใช้จ่ายและการชําระเงินอ่ืนๆ 

- คา่เช่าและคา่บริการจ่าย 

 

 

1.2 

 

1.1 

ความสมเหตสุมผลและความจําเป็นของรายการระหวา่งกนั 

 บริษัท ได้เข้าทําสญัญาเช่าพืน้ท่ีอาคารบางส่วนจากบริษัทในกลุ่มบริษัท ดิ เอราวณั กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) เพ่ือใช้เป็น
สถานท่ีติดตัง้อปุกรณ์โทรคมนาคมและบริการอ่ืนๆ ซึง่เป็นรายการธรุกิจปกติหรือรายการสนบัสนนุธรุกิจปกติของบริษัทท่ี
มีเง่ือนไขเช่นเดียวกบัหรือเทียบเคียงได้กบัการทํารายการนีก้บับคุคลภายนอก 

 

นอกเหนือจากรายการระหว่างกันท่ีเกิดจากบริษัทท่ีเก่ียวข้องกันดังรายการข้างต้นแล้ว ไม่มีรายการอ่ืนท่ีมีสาระสําคัญอย่างมี
นัยสําคัญอันเป็นผลต่อส่วนได้ส่วนเสียของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร คณะกรรมการ และผู้ ถือหุ้ นท่ีมีอํานาจควบคุม ซึ่งอยู่ใน
ตําแหน่ง ณ วนัสิน้สดุปีบญัชีวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
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มาตรการและขัน้ตอนการอนุมัตกิารทาํรายการระหว่างกัน 

บริษัทได้กําหนดนโยบายและขัน้ตอนการทํารายการระหว่างกนัเพ่ือให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นไปเพ่ือผลประโยชน์ท่ีดีท่ีสดุของ

บริษัท โดยบริษัทได้กําหนดแนวทางการปฏิบติังานภายในท่ีเก่ียวข้องกับการเข้าทํารายการระหว่างของบริษัทหรือบริษัทย่อยกับ

บคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั ทัง้นี ้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์การทํารายการที่เก่ียวโยงกนัตามประกาศ ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศ

ไทยท่ีเก่ียวข้อง  

นอกจากนี ้บริษัทยงัได้ขออนมุติัในหลกัการจากคณะกรรมการบริษัทสําหรับการเข้าทํารายการระหว่างกนัท่ีเป็นรายการธุรกิจปกติ

หรือรายการสนบัสนนุธรุกิจปกติของบริษัท มีสาระสําคญัสรุปได้ดงันี ้

(1) การซือ้และจําหน่ายผลิตภณัฑ์ต่าง ๆ รวมถึง การซือ้และจําหน่ายผลิตภณัฑ์ด้านโทรคมนาคม (รวมถึง ชดุโทรศพัท์พร้อม

ซิมการ์ด (Phone Kits) บัตรเติมเงิน ซิมการ์ด ชุดเลขหมายระบบรายเดือน (SIM Card Packages) และชุดเลขหมาย

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

(2) การจดัหาบริการตา่ง ๆ รวมถึง 

- การจดัหาบริการซอ่มบํารุง (รวมถึงบริการติดตัง้) สถานีฐาน และอปุกรณ์สถานีรับสง่สญัญาณ (Cell Site) 

- การจดัหาบริการข้อมลูท่ีเป็นเนือ้หา (Content Provider Access) 

- การจดัหาบริการข้ามแดนอตัโนมติั (International Roaming) 

- การจดัหาบริการด้านการจดัการคา่ใช้จ่ายและการบริการธรุกิจ 

- 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 รวมถึงการจดัหาจดุเช่ือมต่อโครงข่าย และการแบ่งส่วนค่าใช้จ่ายของ

บริการโทรคมนาคมระหวา่งประเทศ  

(6) การจดัหาสินค้าหรือผลิตภณัฑ์ บริการ และ/หรือ การเข้าทําสญัญาใด ๆ ท่ีจําเป็น และ/หรือ เพ่ืออํานวยความสะดวกใน

การสนบัสนนุการดําเนินธรุกิจของบริษัท (รวมทัง้ การจดัหาประกนัภยั) และ 
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(7) การจดัหาหรือรับผลิตภณัฑ์และ/หรือบริการอ่ืน ๆ ซึง่เก่ียวข้องกบัการจดัหาหรือรับผลิตภณัฑ์และ/หรือบริการตามท่ีระบไุว้

ในข้อ (1) ถึง (6) ข้างต้น 

ทัง้นี ้บริษัทได้กําหนดขัน้ตอนการอนมุติัรายการระหว่างกนัท่ีเกิดขึน้จริงในระหว่างปี ตามกรอบท่ีได้รับอนมุติัคณะกรรมการบริษัท 

ดงันี ้

(1) ในกรณีท่ีมลูคา่ของรายการตัง้แต ่500,000 บาทขึน้ไป ผู้บริหารระดบัสงูจะเป็นผู้สอบทานและอนมุติัรายการ 

(2) ในกรณีท่ีมูลค่ารายการเท่ากับหรือมากกว่า 10 ล้านบาท ผู้ บริหารระดับสูงจะเป็นผู้ สอบทานและอนุมัติรายการ 

นอกจากนัน้ ฝ่ายตรวจสอบภายในจะทําหน้าท่ีตรวจสอบการกําหนดราคารวมถึงเง่ือนไขอ่ืน ๆ สําหรับรายการระหวา่งกนั

นัน้วา่เป็นไปตามเง่ือนไขการค้าปกติและก่อความเสียหายให้กบับริษัทและผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยหรือไม ่ฝ่ายตรวจสอบภายใน

จะจดัทํารายงานการสอบทานรายการระหวา่งกนั )Review Report) และสง่ให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นรายไตรมาส 

(3) ในกรณีท่ีมลูค่ารายการ (ซึ่งอาจเป็นรายการเดียว หรือหลายรายการรวมกันท่ีได้เข้าทําในระหว่าง 6 เดือนกับคู่สญัญา
เดียวกันท่ีเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน) เท่ากับหรือมากกว่า 100 ล้านบาท คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องสอบทานและ
อนมุติัรายการก่อนท่ีบริษัทจะสามารถดําเนินการทําสญัญาหรือตกลงเข้าทํารายการได้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะ
พิจารณาการกําหนดราคาและเง่ือนไขของรายการโดยเปรียบเทียบกบัวิธีปฏิบติัทัว่ไปในอตุสาหกรรม 
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ส่วนที่ 3 

ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 

 

13 ข้อมูลทางการเงนิที่สาํคัญ 

13.1 งบการเงนิ 

13.1.1 ช่ือผู้สอบบัญชีสาํหรับงบการเงนิของบริษัทและงบการเงนิรวม 

งบการเงินปี 2557 

นายโสภณ เพ่ิมศิริวลัลภ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบยีน 3182 จาก บริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั 

งบการเงินปี 2558 

นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียน 4521 จาก บริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั 

งบการเงินปี 2559 

นางก่ิงกาญจน์ อศัวรังสฤษฎ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียน 4496 จาก บริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั 

 

13.1.2 สรุปรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ให้ความเหน็อย่างไม่มีเงื่อนไข
และมีข้อสังเกตดงัรายละเอียดดงันี ้

ผูส้อบบญัชีไดใ้หค้วามเห็นสําหรบังบการเงินปี 2557 ดงันี ้ 

ข้าพเจ้าเหน็วา่งบการเงินข้างต้นนีแ้สดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด สําหรับปีสิน้สดุวนั
เดียวกนัของบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชัน่ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อยและเฉพาะของบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชัน่ 
จํากดั (มหาชน) โดยถกูต้องตามที่ควรในสาระสําคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น 

ทัง้นี ้ข้าพเจ้ามิได้แสดงความเหน็อย่างมีเง่ือนไขตอ่กรณีตอ่ไปนีแ้ตอ่ย่างใด  

ข้าพเจ้าขอให้สงัเกตหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อตอ่ไปนี ้

ก) ตามท่ีกล่าวในหมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมข้อ 33 บริษัทฯ  มีคดีฟ้องร้องและข้อพิพาททางการค้าเร่ืองค่าเช่ือมโยง

โครงข่ายโทรคมนาคม (Access Charge) กับบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) (“ทีโอที”) โดยบริษัทฯ ได้บนัทึกค่าเช่ือมโยง

โครงข่ายโทรคมนาคม (Access Charge) ในอัตราค่าเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม (Interconnection Charge) ตัง้แต่

วันท่ี 18 พฤศจิกายน 2549 ถึงวันท่ี 7 พฤศจิกายน 2550 ไว้แล้วในงบการเงินจํานวน 1,973 ล้านบาท และเม่ือวันท่ี 8 

พฤศจิกายน 2550 บริษัทฯ  ได้แจ้งยกเลิกข้อตกลงการเช่ือมโยงโครงข่ายโทรคมนาคมเดิมทัง้สองฉบบั (Access Charge) 

บริษัทฯ  จึงมิได้บนัทกึคา่เช่ือมโยงโครงข่ายโทรคมนาคม (Access Charge) ตัง้แต่วนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2550 จนถึงวนัท่ี 31 

ธันวาคม 2557 ในงบการเงิน เพราะฝ่ายบริหารเห็นว่าภาระท่ีจะต้องชําระค่าเช่ือมโยงโครงข่ายโทรคมนาคม (Access 

Charge) ตามข้อตกลงเดิมได้สิน้สดุลง อย่างไรก็ตาม ปัจจุบนัทีโอทียังมิได้เข้าทําสญัญาเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม 

(Interconnection Charge) กบับริษัทฯ  นอกจากนี ้ทีโอทีได้ย่ืนคําฟ้องต่อศาลปกครองกลาง เม่ือวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2554 
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และคําร้องขอแก้ไขเพ่ิมเติมคําฟ้องเม่ือวนัท่ี 7 กนัยายน 2554 เรียกร้องให้บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากดั (มหาชน) และ

บริษัทฯ  ร่วมกนัชําระคา่เสียหายจากคา่เช่ือมโยงโครงข่ายโทรคมนาคม (Access Charge) ถึงวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2554 (วนั

ฟ้อง) พร้อมภาษีมลูคา่เพ่ิมและดอกเบีย้ รวมเป็นจํานวนประมาณ 113,319 ล้านบาท ซึง่ตอ่มาเม่ือวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2557 

ทีโอทีได้ย่ืนคําร้องขอแก้ไขเพ่ิมเติมคําฟ้องโดยแก้ไขเพ่ิมเติมจํานวนค่าเสียหายจนถึงวันท่ี 10 กรกฎาคม 2557 พร้อม

ภาษีมลูคา่เพ่ิมและดอกเบีย้เป็นจํานวนเงินประมาณ 245,638 ล้านบาท 

จากความเหน็ของท่ีปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ  ผู้บริหารของบริษัทฯ มีความเช่ือมัน่วา่บริษัทฯ ไมมี่ภาระท่ีจะต้องชําระค่า

เช่ือมโยงโครงข่าย (Access Charge) ตามข้อตกลงเดิมท่ีทีโอทีเรียกร้อง เน่ืองจากเช่ือวา่ข้อตกลงเดิมดงักลา่วไมเ่ป็นไปตาม

หลกักฎหมายในปัจจบุนั (ประกาศของกทช.) และบริษัทฯ ได้มีหนงัสือบอกเลิกข้อตกลงเดิมแล้ว  

ขณะนีข้้อพิพาททางการค้าดังกล่าวอยู่ในระหว่างการดําเนินการตามกฎหมาย และคดีฟ้องร้องอยู่ภายใต้กระบวนการ

พิจารณาคดีของศาล ซึ่งผลของข้อพิพาทดังกล่าวยังไม่สามารถระบุได้และขึน้อยู่กับผลการดําเนินการให้เป็นไปตาม

กฎหมายและกระบวนการยติุธรรมในอนาคต  

ข) ตามท่ีกล่าวในหมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมข้อ 34.2 บริษัทฯ และบริษัทย่อยแห่งหนึ่งมีข้อพิพาททางการค้าท่ีสําคญัท่ี

เก่ียวข้องกบัสญัญาให้ดําเนินการให้บริการวิทยคุมนาคมระบบเซลลลู่าร์ของบริษัทฯ  ขณะนี ้ข้อพิพาททางการค้าดงักล่าว

อยู่ภายใต้กระบวนการพิจารณาของศาลและกระบวนการทางอนญุาโตตลุาการ ผลของข้อพิพาททางการค้าดงักล่าวยงัไม่

สามารถระบไุด้และขึน้อยู่กบักระบวนการยติุธรรมในอนาคต 

ค) ตามท่ีกล่าวในหมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมข้อ 35 เร่ืองความเส่ียงจากการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบั

ธรุกิจโทรคมนาคมท่ีสําคญับางประการ 

 

เร่ืองอื่น 

งบการเงินนีจ้ดัทําขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทย เอกสารแนบ 1 ท่ีอธิบายความแตกตา่งท่ีสําคญัระหวา่ง
มาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทย (TFRS) และการปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีระหว่างประเทศ (IFRS) ไม่ใช่
ข้อมลูพืน้ฐานท่ีต้องเปิดเผยในงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทย แตมี่วตัถปุระสงค์เพียงเพ่ือเป็นการ
ให้ข้อมลูเบือ้งต้นเท่านัน้ ข้าพเจ้าได้ใช้วิธีการปฏิบติังานท่ีจํากัดบางประการบนข้อมลูเหล่านัน้ซึ่งประกอบด้วยการสอบถามฝ่าย
บริหารเก่ียวกบัวิธีการหามลูค่าและการแสดงข้อมลู อย่างไรก็ตามข้าพเจ้าไม่ได้ตรวจสอบข้อมลูเหลา่นัน้จงึไม่สามารถเสนอรายงาน
การสอบบญัชีเพ่ือแสดงความเหน็ตอ่ข้อมลูเหลา่นัน้ได้ 

 

ผูส้อบบญัชีไดใ้หค้วามเห็นสําหรบังบการเงินปี 2558 ดงันี ้

ข้าพเจ้าเหน็ว่างบการเงินข้างต้นนีแ้สดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด สําหรับปีสิน้สดุ
วนัเดียวกนัของบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชัน่ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมู
นิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) โดยถกูต้องตามท่ีควรในสาระสําคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น 

ทัง้นี ้ข้าพเจ้ามิได้แสดงความเหน็อย่างมีเง่ือนไขตอ่กรณีตอ่ไปนีแ้ตอ่ย่างใด  

ข้าพเจ้าขอให้สงัเกตหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อตอ่ไปนี ้



บริษัท โทเทิ่ล แอค็เซส็ คอมมนิูเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 
 

สว่นท่ี 3 ข้อมลูทางการเงินท่ีสําคญั หน้า 103 

ก) ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 33 บริษัทฯ  มีคดีฟ้องร้องและข้อพิพาททางการค้าเร่ืองค่าเช่ือมโยง

โครงข่ายโทรคมนาคม (Access Charge) กับบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) (“ทีโอที”) โดยบริษัทฯ  ได้บนัทึกค่าเช่ือมโยง

โครงข่ายโทรคมนาคม (Access Charge) ในอัตราค่าเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม (Interconnection Charge) ตัง้แต่

วันท่ี 18 พฤศจิกายน 2549 ถึงวันท่ี 7 พฤศจิกายน 2550 ไว้แล้วในงบการเงินจํานวน 1,973 ล้านบาท และเม่ือวันท่ี 8 

พฤศจิกายน 2550 บริษัทฯ ได้แจ้งยกเลิกข้อตกลงการเช่ือมโยงโครงข่ายโทรคมนาคมเดิมทัง้สองฉบบั (Access Charge) 

บริษัทฯ  จึงมิได้บนัทกึค่าเช่ือมโยงโครงข่ายโทรคมนาคม (Access Charge) ตัง้แต่วนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2550 จนถึงวนัท่ี 31 

ธันวาคม 2558 ในงบการเงิน เพราะฝ่ายบริหารเห็นว่าภาระท่ีจะต้องชําระค่าเช่ือมโยงโครงข่ายโทรคมนาคม (Access 

Charge) ตามข้อตกลงเดิมได้สิน้สดุลง อย่างไรก็ตาม ปัจจุบนัทีโอทียังมิได้เข้าทําสญัญาเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม 

(Interconnection Charge) กบับริษัทฯ  นอกจากนี ้ทีโอทีได้ย่ืนคําฟ้องต่อศาลปกครองกลาง เม่ือวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2554 

และคําร้องขอแก้ไขเพ่ิมเติมคําฟ้องเม่ือวนัท่ี 7 กนัยายน 2554 เรียกร้องให้บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากดั (มหาชน) และ

บริษัทฯ  ร่วมกนัชําระคา่เสียหายจากคา่เช่ือมโยงโครงข่ายโทรคมนาคม (Access Charge) ถึงวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2554 (วนั

ฟ้อง) พร้อมภาษีมลูคา่เพ่ิมและดอกเบีย้รวมเป็นจํานวนประมาณ 113,319 ล้านบาท ซึง่ตอ่มาเม่ือวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2557 

ทีโอทีได้ย่ืนคําร้องขอแก้ไขเพ่ิมเติมคําฟ้องโดยแก้ไขเพ่ิมเติมจํานวนค่าเสียหายจนถึงวันท่ี 10 กรกฎาคม 2557 พร้อม

ภาษีมลูคา่เพ่ิมและดอกเบีย้เป็นจํานวนเงินประมาณ 245,638 ล้านบาท 

จากความเห็นของท่ีปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ  ผู้บริหารของบริษัทฯ  มีความเช่ือมัน่ว่าบริษัทฯ  ไม่มีภาระท่ีจะต้องชําระ

ค่าเช่ือมโยงโครงข่าย (Access Charge) ตามข้อตกลงเดิมท่ีทีโอทีเรียกร้อง เน่ืองจากเช่ือว่าข้อตกลงเดิมดงักล่าวไม่เป็นไป

ตามหลกักฎหมายในปัจจบุนั (ประกาศของกทช.)  และบริษัทฯ  ได้มีหนงัสือบอกเลิกข้อตกลงเดิมแล้ว  

 

ขณะนีข้้อพิพาททางการค้าดังกล่าวอยู่ในระหว่างการดําเนินการตามกฎหมาย และคดีฟ้องร้องอยู่ภายใต้กระบวนการ

พิจารณาคดีของศาล ซึ่งผลของข้อพิพาทดังกล่าวยังไม่สามารถระบุได้และขึน้อยู่กับผลการดําเนินการให้เป็นไปตาม

กฎหมายและกระบวนการยติุธรรมในอนาคต  

ข) ตามท่ีกล่าวในหมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมข้อ 34 บริษัทฯ  และบริษัทย่อยแห่งหนึ่งมีข้อพิพาททางการค้าท่ีสําคญักบั 

กสท. ท่ีเก่ียวข้องกับผลประโยชน์ตอบแทนตามสญัญาให้ดําเนินการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่าร์ของบริษัทฯ  

ขณะนีข้้อพิพาททางการค้าดงักล่าวอยู่ภายใต้กระบวนการพิจารณาของศาลและกระบวนการทางอนญุาโตตลุาการ ผลของ

ข้อพิพาททางการค้าดงักลา่วยงัไมส่ามารถระบไุด้และขึน้อยู่กบักระบวนการยติุธรรมในอนาคต  

ค) ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 35 บริษัทฯ  มีข้อพิพาทกับ กสท เก่ียวกับเคร่ืองและอุปกรณ์

โทรคมนาคม เน่ืองจากบริษัทฯ ได้ติดตัง้และเช่ือมต่อเคร่ืองและอปุกรณ์ย่านความถ่ี 2.1 GHz ของบริษัทย่อยบนเคร่ืองและ

อุปกรณ์ตามสญัญาสมัปทาน ขณะนีข้้อพิพาทดงักล่าวอยู่ภายใต้กระบวนการทางอนญุาโตตลุาการ ซึ่งผลของข้อพิพาท

ดงักลา่วยงัไมส่ามารถระบไุด้และขึน้อยู่กบักระบวนการยติุธรรมในอนาคต  

ง) ตามท่ีกล่าวในหมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมข้อ 36 เร่ือง ความเส่ียงจากข้อกําหนดและการเปล่ียนแปลงทางกฎหมายท่ี

เก่ียวข้องกบัธรุกิจโทรคมนาคมท่ีสําคญับางประการ 

 

 



บริษัท โทเทิ่ล แอค็เซส็ คอมมนิูเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 
 

สว่นท่ี 3 ข้อมลูทางการเงินท่ีสําคญั หน้า 104 

ผูส้อบบญัชีไดใ้หค้วามเห็นสําหรบังบการเงินปี 2559 ดงันี ้ 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ซึ่ง
ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 งบกําไรขาดทุนรวม งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม สําหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกันและหมายเหตปุระกอบงบการเงินรวม รวมถึง
หมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสําคญั และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชั่น จํากัด 
(มหาชน) ด้วยเช่นกนั 

ข้าพเจ้าเหน็วา่ งบการเงินข้างต้นนีแ้สดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปีสิน้สดุวนั
เดียวกนัของบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชัน่ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชัน่ 
จํากดั (มหาชน) โดยถกูต้องตามที่ควรในสาระสําคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

เกณฑ์ในการแสดงความเหน็  

ข้าพเจ้าได้ปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของ
ผู้สอบบญัชีตอ่การตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุม่บริษัทตามข้อกําหนดจรรยาบรรณของ
ผู้ประกอบวิชาชีพบญัชีท่ีกําหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ์ ในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้า
ได้ปฏิบติัตามข้อกําหนดด้านจรรยาบรรณอ่ืนๆ ตามท่ีระบใุนข้อกําหนดนัน้ด้วย ข้าพเจ้าเช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีข้าพเจ้าได้รับ
เพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเหน็ของข้าพเจ้า 

ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น 

ทัง้นี ้ข้าพเจ้ามิได้แสดงความเหน็อย่างมีเง่ือนไขตอ่กรณีตอ่ไปนีแ้ตอ่ย่างใด  

ข้าพเจ้าขอให้สงัเกตหมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมข้อตอ่ไปนี ้

1. คดีฟ้องร้องและข้อพิพาททางการค้าท่ีสําคญั  

ก. ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 33 บริษัทฯ มีคดีฟ้องร้องและข้อพิพาททางการค้าเร่ืองค่า
เช่ือมโยงโครงข่ายโทรคมนาคม (Access Charge) กับบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) (“ทีโอที”) โดยบริษัทฯ ได้
บันทึกค่าเ ช่ือมโยงโครงข่ายโทรคมนาคม (Access Charge) ในอัตราค่าเ ช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม 
(Interconnection Charge) ตัง้แต่วันท่ี 18 พฤศจิกายน 2549 ถึงวันท่ี 7 พฤศจิกายน 2550 ไว้แล้วในงบการเงิน
จํานวน 1,973 ล้านบาท และเม่ือวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2550 บริษัทฯ ได้แจ้งยกเลิกข้อตกลงการเช่ือมโยงโครงข่าย
โทรคมนาคมเดิมทัง้สองฉบบั (Access Charge) บริษัทฯ จงึมิได้บนัทกึคา่เช่ือมโยงโครงข่ายโทรคมนาคม (Access 
Charge) ตัง้แต่วนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2550 จนถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ในงบการเงิน เพราะฝ่ายบริหารเห็นว่า
ภาระท่ีจะต้องชําระค่าเช่ือมโยงโครงข่ายโทรคมนาคม (Access Charge) ตามข้อตกลงเดิมได้สิน้สดุลง อย่างไรก็
ตาม ปัจจุบันทีโอทียังมิได้เข้าทําสัญญาเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม (Interconnection Charge) กับบริษัทฯ  
นอกจากนี ้ทีโอทีได้ย่ืนคําฟ้องต่อศาลปกครองกลาง เม่ือวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2554 และคําร้องขอแก้ไขเพ่ิมเติมคํา
ฟ้องเม่ือวนัท่ี 7 กนัยายน 2554 เรียกร้องให้บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากดั (มหาชน) (“กสท”) และบริษัทฯ ร่วมกนั
ชําระค่าเสียหายจากค่าเช่ือมโยงโครงข่ายโทรคมนาคม (Access Charge) ถึงวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2554 (วนัฟ้อง) 
พร้อมภาษีมลูค่าเพ่ิมและดอกเบีย้รวมเป็นจํานวนประมาณ 113,319 ล้านบาท ซึ่งต่อมาเม่ือวนัท่ี 31 กรกฎาคม 
2557 ทีโอทีได้ย่ืนคําร้องขอแก้ไขเพ่ิมเติมคําฟ้องโดยแก้ไขเพ่ิมเติมจํานวนคา่เสียหายจนถงึวนัท่ี 10 กรกฎาคม 2557 
พร้อมภาษีมูลค่าเพ่ิมและดอกเบีย้เป็นจํานวนเงินประมาณ 245,638 ล้านบาท  จากความเห็นของท่ีปรึกษา
กฎหมายของบริษัทฯ  ผู้บริหารของบริษัทฯ มีความเช่ือมัน่ว่าบริษัทฯ ไม่มีภาระท่ีจะต้องชําระค่าเช่ือมโยงโครงข่าย 
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(Access Charge) ตามข้อตกลงเดิมท่ีทีโอทีเรียกร้อง เน่ืองจากเช่ือว่าข้อตกลงเดิมดังกล่าวไม่เป็นไปตามหลัก
กฎหมายในปัจจบุนั (ประกาศของกทช.)  และบริษัทฯ ได้มีหนงัสือบอกเลิกข้อตกลงเดิมแล้ว ขณะนีข้้อพิพาททาง
การค้าดงักล่าวอยู่ในระหว่างการดําเนินการตามกฎหมาย และคดีฟ้องร้องอยู่ภายใต้กระบวนการพิจารณาคดีของ
ศาล ซึ่งผลของข้อพิพาทดงักล่าวยงัไม่สามารถระบไุด้และขึน้อยู่กบัผลการดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและ
กระบวนการยติุธรรมในอนาคต 

ข. ตามท่ีกล่าวในหมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมข้อ 34 บริษัทฯ และบริษัทย่อยแห่งหนึ่งมีข้อพิพาททางการค้าท่ี
สําคัญกับ กสท ที่เก่ียวข้องกับผลประโยชน์ตอบแทนตามสัญญาให้ดําเนินการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบ
เซลลูล่าร์ของบริษัทฯ  ขณะนีข้้อพิพาททางการค้าดังกล่าวอยู่ภายใต้กระบวนการพิจารณาของศาลและ
กระบวนการทางอนุญาโตตุลาการ ผลของข้อพิพาททางการค้าดังกล่าวยังไม่สามารถระบุได้และขึน้อยู่กับ
กระบวนการยติุธรรมในอนาคต  

ค. ตามท่ีกล่าวในหมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมข้อ 35 บริษัทฯ มีข้อพิพาทกับ กสท เก่ียวกับเคร่ืองและอุปกรณ์
โทรคมนาคม  เน่ืองจากบริษัทฯ ได้ติดตัง้และเช่ือมต่อเคร่ืองและอปุกรณ์ย่านความถ่ี 2.1 GHz ของบริษัทย่อยบน
เคร่ืองและอปุกรณ์ตามสญัญาสมัปทาน ขณะนีข้้อพิพาทดงักล่าวอยู่ภายใต้กระบวนการทางอนญุาโตตลุาการ ซึง่
ผลของข้อพิพาทดงักลา่วยงัไมส่ามารถระบไุด้และขึน้อยู่กบักระบวนการยติุธรรมในอนาคต 

2. ความเส่ียงจากข้อกําหนดและการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธรุกิจโทรคมนาคมท่ีสําคญับางประการ 

ก. ตามท่ีกล่าวในหมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมข้อ 36 เร่ือง ความเส่ียงจากข้อกําหนดและการเปล่ียนแปลงทาง
กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธรุกิจโทรคมนาคมท่ีสําคญับางประการ บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเส่ียงในเร่ืองดงักลา่ว
ซึ่งรวมถึงสญัญาสมัปทานกับ กสท ในการดําเนินงานให้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลลู่าร์ในย่านความถ่ี 800 
MHz และ 1800 MHz จะสิน้สดุในวนัท่ี 15 กันยายน 2561 และใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนท่ี
สากลย่าน 2.1 GHz ของบริษัทย่อยจะสิน้สดุในวนัท่ี 6 ธันวาคม 2570 ดงันัน้ กระบวนการในการได้รับใบอนญุาต
ให้ใช้คลื่นความถ่ีให้มีเพียงพอและมีต้นทนุการได้มาท่ีเหมาะสมเพ่ือใช้ในการประกอบกิจการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีจงึมี
ความสําคญัอย่างมากตอ่บริษัทและบริษัทย่อยในการดําเนินธรุกิจในกิจการโทรคมนาคม 

เร่ืองสาํคัญในการตรวจสอบ 

เร่ืองสําคัญในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนัยสําคัญท่ีสุดตามดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบ
การเงินสําหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นําเร่ืองเหล่านีม้าพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดง
ความเหน็ของข้าพเจ้า ทัง้นี ้ข้าพเจ้าไมไ่ด้แสดงความเหน็แยกตา่งหากสําหรับเร่ืองเหลา่นี ้ 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบติังานตามความรับผิดชอบท่ีได้กล่าวไว้ในส่วนของ ความรับผิดชอบของผู้สอบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน ใน
รายงานของข้าพเจ้า ซึง่ได้รวมความรับผิดชอบท่ีเก่ียวกบัเร่ืองเหล่านีด้้วย การปฏิบติังานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบ
มาเพ่ือตอบสนองต่อการประเมินความเส่ียงจากการแสดงข้อมลูท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคญัในงบการเงิน ผลของวิธีการ
ตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบสําหรับเร่ืองเหล่านีด้้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบ
การเงินโดยรวม 

เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสําหรับแตล่ะเร่ืองมีดงัตอ่ไปนี ้
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หนีสิ้นทีอ่าจเกิดข้ึนจากคดีฟ้องร้องและข้อพิพาททางการคา้ทีสํ่าคญั 

ตามท่ีกล่าวในวรรคข้อมลูและเหตกุารณ์ท่ีเน้น เก่ียวกับคดีฟ้องร้องและข้อพิพาททางการค้าท่ีสําคญัและตาม    ท่ีกล่าวในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินรวมข้อ 33 ข้อ 34 และ ข้อ 35 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยแหง่หนึง่มีคดีฟ้องร้องและข้อพิพาททางการค้าท่ีสําคญัดงักลา่ว 

ขณะนีข้้อพิพาททางการค้าดงักล่าวอยู่ในระหว่างการดําเนินการตามกฎหมาย และคดีฟ้องร้องอยู่ภายใต้กระบวนการพิจารณาคดีของ
ศาล ซึง่ผลของข้อพิพาททางการค้าและคดีฟ้องร้องดงักลา่วยงัไม่สามารถระบไุด้และขึน้อยูก่บัผลการดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย
และกระบวนการยติุธรรมในอนาคต ซึง่รวมถึงความไม่แน่นอนเก่ียวกบัระยะเวลา และจํานวนเงินอนัอาจเกิดจากผลของคดีฟ้องร้องและ
ข้อพิพาททางการค้า ฝ่ายบริหารจงึจําเป็นต้องใช้ดลุยพินิจอย่างมากในการพิจารณาซึง่รวมถึงการพิจารณาข้อกฏหมายตา่งๆท่ีเก่ียวข้อง
ในการประเมินผลของคดีฟ้องร้องและข้อพิพาททางการค้าเพ่ือใช้ในการประมาณการหนีส้ินจากความเสียหายเน่ืองจากความไมแ่น่นอน
และความซบัซ้อนของคดีฟ้องร้องและข้อพิพาททางการค้าดงักลา่ว จงึได้กําหนดเป็นเร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ 

ข้าพเจ้าได้สอบถามฝ่ายบริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเก่ียวกับกระบวนการรวบรวม ติดตาม และประเมินผลข้อพิพาทและคดี
ฟ้องร้องต่างๆท่ีสําคญัของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และประเมินการใช้ดลุยพินิจของฝ่ายบริหารในการประเมินผลของคดีฟ้องร้องและข้อ
พิพาททางการค้าดงักลา่วโดยทําการตรวจสอบซึง่รวมถึงวิธีการตอ่ไปนี ้ 

ก) สอบถามข้อมลูท่ีเก่ียวข้องจากฝ่ายบริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเก่ียวกบัคดีความและข้อพิพาทท่ีสําคญั

ดงักลา่ว 

ข) สอบทานหนังสือยืนยันคดีความและข้อพิพาทจากทนายความภายนอกบริษัทฯ และบริษัทย่อยและ

ประเมินผลของหนงัสือยืนยนัดงักล่าว สอบถามรายละเอียดความคืบหน้าของคดีฟ้องร้องและข้อพิพาททาง

การค้าทัง้หมดจากฝ่ายกฎหมายและฝ่ายบริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตลอดจนวิธีการที่ผู้บริหารใช้ใน

การประเมินและพิจารณาประมาณการหนีส้ินจากคดีฟ้องร้องและข้อพิพาททางการค้า รวมถึงสอบทาน

รายงานความเหน็ของท่ีปรึกษากฎหมายภายนอกของบริษัทฯ และบริษัทย่อยซึง่ใช้ประกอบการพิจารณาของ

ฝ่ายบริหาร  

ค) ประเมินการเปิดเผยข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัคดีฟ้องร้องและข้อพิพาททางการค้าท่ีสําคญัในหมายเหตปุระกอบ

งบการเงินรวม 

 

การประเมินการด้อยค่าของสิทธิการใช้อุปกรณ์รอตัดบัญชีและอุปกรณ์ที่ใช้ในการดําเนินงานสนับสนุนการให้บริการ
โทรคมนาคมระบบเซลลูลาร์ 

ตามท่ีกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 13 และ 14 การประเมินการด้อยค่าของสิทธิการใช้อุปกรณ์รอตัดบัญชีและ
อปุกรณ์ท่ีใช้ในการดําเนินงานสนบัสนนุการให้บริการโทรคมนาคมระบบเซลลลูาร์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจําเป็นต้องใช้ดลุยพินิจท่ี
สําคญัของฝ่ายบริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อยท่ีเก่ียวข้องกับการคาดการณ์ผลการดําเนินงานในอนาคต การประเมินแผนงานใน
อนาคตในการจัดการและการใช้งานสินทรัพย์ดังกล่าว การดูแลรักษาและการลงทุนในอนาคต และการกําหนดอัตราคิดลดและ
สมมติฐานท่ีสําคญั ดงันัน้จึงมีความไม่แน่นอน   ของประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตซึง่ใช้ในการประเมินการด้อยค่าของสิทธิการ
ใช้อปุกรณ์รอตดับญัชีและอปุกรณ์ท่ีใช้ในการดําเนินงานสนบัสนนุการให้บริการโทรคมนาคมระบบเซลลลูาร์ 

ข้าพเจ้าได้ประเมินการพิจารณาการด้อยคา่ของสทิธิการใช้อปุกรณ์รอตดับญัชีและอปุกรณ์ท่ีใช้ในการดําเนินงานสนบัสนนุการให้บริการ
โทรคมนาคมระบบเซลลลูาร์ของฝ่ายบริหาร โดยประเมินการกําหนดหน่วยสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสดและแบบจําลองทางการเงินท่ีฝ่าย
บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเลือกใช้โดยการทําความเข้าใจกระบวนการพิจารณาของฝ่ายบริหารว่าสอดคล้องตามลกัษณะการให้
ประโยชน์และคาดการณ์การให้ประโยชน์ในอนาคตของสินทรัพย์หรือไม ่ข้าพเจ้าได้ทําความเข้าใจและประเมินในเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้
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ก) สมมติฐานท่ีใช้ในการจดัทําแผนและคาดการณ์กระแสเงินสดในอนาคตของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดย   การทําความ

เข้าใจกระบวนการท่ีทําให้ได้มาซึ่งประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตดังกล่าว เปรียบเทียบสมมติฐานดังกล่าวกับ

แหล่งข้อมูลภายนอกท่ีมีและข้อมูลภายในท่ีบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสอบทานประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต

ดงักล่าวกับข้อมลูการประมาณการที่ได้รับการอนมุติัจากฝ่ายบริหารและแผนงานธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และ

พิจารณาความแมน่ยําของประมาณการกระแสเงินสดในอดีตกบัผลการดําเนินงานท่ีเกิดขึน้จริง  

ข) อัตราคิดลด โดยเปรียบเทียบต้นทุนถัวเฉล่ียของเงินทุนของบริษัทฯ  และเปรียบเทียบกับต้นทุนถัวเฉล่ียของเงินทุนของ

บริษัทอ่ืนในอตุสาหกรรม 

ค) สมมติฐานและวิธีการที่ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อยใช้ในการคํานวณหามลูคา่ท่ีคาดวา่จะได้รับคืนของสินทรัพย์ 

นอกจากนี ้ข้าพเจ้าได้ประเมินการเปิดเผยข้อมลูของผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเก่ียวกบัการประเมินการด้อยคา่ของสิทธิการใช้
อปุกรณ์รอตดับญัชีและอปุกรณ์ท่ีใช้ในการดําเนินงานสนบัสนนุการให้บริการโทรคมนาคมระบบเซลลลูาร์ 

 

การรับรู้รายได้จากการให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนที ่

ตามท่ีกล่าวในหมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมข้อ 4.1 นโยบายการบญัชีของการรับรู้รายได้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีโครงสร้างการ
กําหนดราคาและเง่ือนไขการเรียกเก็บค่าบริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีท่ีหลากหลายเพ่ือตอบสนองการใช้งานของผู้ ใช้บริการ และมีจํานวน
รายการการให้บริการท่ีมีนยัสําคญั สถานการณ์การแข่งขนัในอตุสาหกรรมโทรคมนาคมไร้สายที่มากขึน้ ดงันัน้ ข้าพเจ้าจึงพิจารณาเป็น
เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบในเร่ืองมลูคา่และเวลาในการรับรู้รายได้จากการให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ี 

ข้าพเจ้าได้ทําการตรวจสอบซึ่งรวมถึงการประเมินนโยบายการบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยท่ีเก่ียวข้องกบัการรับรู้รายได้จากการ
ให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ี การประเมินความมีประสิทธิภาพของการควบคุมทัว่ไปของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยรวมและการ
ประเมินความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อยท่ีเก่ียวข้องกับวงจรรายได้ค่าบริการ
โทรศพัท์เคลื่อนท่ีและเวลาที่เหมาะสมของการบนัทึกรายได้ค่าบริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ี สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการรายได้ท่ี
เกิดขึน้ในระหว่างปีและช่วงใกล้สิน้ปี วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมลูบญัชีรายได้จากการให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีแบบแยกย่อย และ
ตรวจสอบรายการบนัทกึบญัชีท่ีเก่ียวข้องกบับญัชีรายได้จากการให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีท่ีบนัทกึผ่านสมดุรายวนัทัว่ไป  
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13.1.3 ตารางสรุปงบการเงนิรวม 

งบแสดงฐานะการเงนิ 

 2557 2558 2559 
 ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

สินทรัพย์       
สินทรัพย์หมุนเวียน       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5,823.20 5.5 10,120.53 9.1 18,293.45 15.9 
ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น 10,453.38 9.8 9,722.02 8.8 8,973.45 7.8 
สินค้าคงเหลือ 3,891.16 3.7 2,825.77 2.5 2,063.29 1.8 
ต้นทนุของรายได้รับลว่งหน้าคา่บริการโทรศพัท์รอตดัจ่าย 116.65 0.1 101.13 0.1 102.07 0.1 
สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 3,429.99 3.2 3,504.03 3.2 2,469.30 2.1 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 23,714.37 22.3 26,273.48 23.7 31,901.56 27.7 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน       
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํา้ประกนั 0.20 0.0 0.20 0.0 0.20 0.0 
เงินลงทนุในบริษัทร่วม 289.06 0.3 282.77 0.3 287.83 0.2 
เงินลงทนุทัว่ไป 20.32 0.0 22.27 0.0 17.08 0.0 
ลกูหนีกิ้จการท่ีเก่ียวข้องกนั 0.43 0.0 0.43 0.0 0.20 0.0 
ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์  22,736.50 21.4 28,494.70 25.7 37,623.23 32.6 
สิทธิการใช้อปุกรณ์รอตดับญัชี  42,263.98 39.7 38,056.75 34.3 28,489.40 24.7 
ต้นทนุการได้รับใบอนญุาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีฯ 11,616.07 10.9 10,719.02 9.7 9,818.79 8.5 
เคร่ืองมือและอปุกรณ์สมัปทานระหว่างติดตัง้ 1,353.30 1.3 2,163.06 1.9 678.27 0.6 
เงินมดัจําและเงินจ่ายลว่งหน้าเพ่ือการจดัซือ้และติดตัง้อปุกรณ์ดําเนินงาน 1,158.59 1.1 473.84 0.4 368.79 0.3 
สินทรัพย์ไม่มีตวัตนอ่ืน 1,622.97 1.5 1,500.46 1.4 1,189.93 1.0 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 906.31 0.9 1,088.79 1.0 2,050.37 1.8 
คา่ความนิยม  19.17 0.0 19.17 0.0 0.00 0.0 
สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอ่ืน 724.82 0.7 1,949.24 1.8 2,943.07 2.6 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 82,711.73 77.7 84,770.72 76.4 83,467.16 72.3 
สินทรัพย์รวม 106,426.10 100 111,044.21 100 115,368.72 100 
       
**มีการจัดประเภทรายการใหม่ของปี 2558       
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 2557 2558 2559 
 ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

หนีสิ้น       
หนีสิ้นหมุนเวียน       

เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 1,500.00 1.4 0.00 0.0 0.00 0.0 
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 31,300.68 29.4 29,867.88 26.9 32,919.65 28.5 
เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั 0.00 0.0 0.00 0.0 165.00 0.1 
สว่นของเงินกู้ ยืมระยะยาวท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี 4,164.40 3.9 10,000.00 9.0 0.00 0.0 
สว่นของหุ้นกู้ ท่ีถงึกําหนดชําระภายในหน่ึงปี 0.00 0.0 5,000.00 4.5 0.00 0.0 
รายได้รับล่วงหน้าคา่บริการโทรศพัท์ 3,264.21 3.1 3,108.99 2.8 3,561.74 3.1 
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 211.10 0.2 884.84 0.8 575.08 0.5 
ต้นทนุการได้รับใบอนญุาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีฯค้างจ่าย 3,238.86 3.0 0.00 0.0 0.00 0.0 
หนีสิ้นหมนุเวียนอ่ืน 1,223.47 1.1 1,060.18 1.0 1,000.54 0.9 
รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 44,902.72 42.2 49,921.89 45.0 38,222.01 33.1 
หนีสิ้นไม่หมุนเวียน       
เงินกู้ ยืมระยะยาว - สทุธิจากสว่นท่ีถงึกําหนดชําระภายในหน่ึงปี 23,000.00 21.6 18,000.00 16.2 29,000.00 25.1 
หุ้นกู้ - สทุธิจากส่วนท่ีถงึกําหนดชําระภายในหนึ่งปี 5,000.00 4.7 15,000.00 13.5 20,000.00 17.3 
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน  380.08 0.4 452.42 0.4 438.38 0.4 
หนีสิ้นไม่หมนุเวียนอ่ืน 544.88 0.5 446.32 0.4 563.14 0.5 
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 28,924.95 27.2 33,898.74 30.5 50,001.52 43.3 
รวมหนีสิ้น 73,827.67 69.4 83,820.63 75.5 88,223.53 76.5 
ส่วนของผู้ถือหุ้น       
ทนุออกจําหน่ายและชําระเต็มมลูค่าแล้ว 4,735.62 4.4 4,735.62 4.3 4,735.62 4.1 
สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั 8,116.35 7.6 8,116.35 7.3 8,116.35 7.0 
กําไรสะสม       
     จดัสรรแล้ว – สํารองตามกฎหมาย 474.42 0.4 474.42 0.4 474.42 0.4 
     ยงัไมไ่ด้จดัสรร (ขาดทนุสะสม) 1,630.64 1.5 (3,739.23) (3.4) (3,816.23) (3.3) 
องค์ประกอบอ่ืนของสว่นของผู้ ถือหุ้น 17,634.29 16.6 17,634.29 15.9 17,634.29 15.3 
สว่นของผู้ มีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอํานาจควบคมุของบริษัทย่อย 7.11 0.0 2.13 0.0 0.74 0.0 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 32,598.43 30.6 27,223.58 24.5 27,145.19 23.5 
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 106,426.10 100 111,044.21 100 115,368.72 100 
       
**มีการจัดประเภทรายการใหม่ของปี 2558       
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งบกาํไรขาดทุน 

 2557 2558 2559 
 ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

รายได้จากการขายและการให้บริการ   

    

รายได้จากการให้บริการโทรศพัท์ 75,011.68 82.9 71,858.44 81.9 69,252.45 84.0 
รายได้จากการขายเคร่ืองโทรศพัท์และชดุเลขหมาย 15,142.77 16.7 15,411.05 17.6 12,180.74 14.8 
รายได้จากการดําเนินงานอ่ืน 338.14 0.4 483.26 0.6 1,044.41 1.3 
รวมรายได้จากการขายและการให้บริการ 90,492.59 100 87,752.76 100 82,477.61 100 
ต้นทุนขายและการให้บริการ        
ต้นทนุการให้บริการโทรศพัท์  (45,334.47) (50.1)  (44,691.54) (50.9) (46,159.69) (56.0) 
ต้นทนุขายเคร่ืองโทรศพัท์และชดุเลขหมาย  (16,052.32) (17.7)  (17,371.92) (19.8) (14,686.12) (17.8) 
รวมต้นทุนขายและการให้บริการ  (61,386.79) (67.8)  (62,063.45) (70.7) (60,845.81) (73.8) 
กาํไรขัน้ต้น 29,105.80  32.2 25,689.30 29.3 21,631.80 26.2 
ดอกเบีย้รับ 161.61  0.2 136.07  0.2 170.34 0.2 
กําไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปลี่ยน (6.56) (0.0) (294.87) (0.3) 83.84 0.1 
รายได้อ่ืน 208.28 0.2 161.03 0.2 58.30 0.1 
กาํไรก่อนค่าใช้จ่าย 29,469.12 32.6 25,691.53 29.3 21,944.27 26.6 
คา่ใช้จ่ายในการขายและการให้บริการ (6,246.04) (6.9) (6,904.58) (7.9) (7,191.92) (8.7) 
คา่ใช้จ่ายในการบริหาร (8,617.53) (9.5) (9,961.59) (11.4) (10,604.17) (12.9) 
รวมค่าใช้จ่าย (14,863.57) (16.4) (16,866.17) (19.2) (17,796.10) (21.6) 
กาํไรก่อนส่วนแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุนในบริษัทร่วม    
   ค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 14,605.55 16.1 8,825.36 10.1 4,148.18 5.0 
สว่นแบ่งกําไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม 5.95 0.0 3.71 0.0 10.06 0.0 
กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 14,611.50 16.1 8,829.07 10.1 4,158.23 5.0 
คา่ใช้จ่ายทางการเงิน  (1,336.87) (1.5)  (1,384.31) (1.6) (1,566.65) (1.9) 
กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 13,274.63 14.7 7,444.76 8.5 2,591.58 3.1 
คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้  (2,550.74) (2.8)  (1,556.61) (1.8) (505.72) (0.6) 
กาํไรสาํหรับปี 10,723.89  11.9 5,888.14  6.7 2,085.86 2.5 
       
การแบ่งปันกําไรขาดทุน       
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 10,728.75  11.9 5,893.11  6.7 2,085.83 2.5 
สว่นท่ีเป็นของผู้ มีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอํานาจควบคมุของบริษัทย่อย  (4.85) (0.0)  (4.97) (0.0) 0.03 0.0 

      
กาํไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน (บาท) 4.53  2.49  0.88  

      
**มีการจัดประเภทรายการใหม่ของปี 2558       
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งบกระแสเงนิสด 

 2557 

(ล้านบาท) 

2558 

(ล้านบาท) 

2559 

(ล้านบาท) 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 

 

  
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 13,274.63  7,444.76  2,591.58 
รายการปรับกระทบยอดกําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรม
ดําเนินงาน: 

   

   สว่นแบ่งกําไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม  (5.95)  (3.71) (10.06) 
   เงินปันผลรับจากเงินลงทนุทัว่ไป  (10.30)  (40.33) (0.38) 
   คา่เผ่ือผลขาดทนุจากสินค้าล้าสมยั (โอนกลบั) 2.19  112.17  (140.70) 
   คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูของลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น (โอนกลบั)  (200.37) 272.04  110.67 
   คา่เผ่ือการด้อยค่าของเงินลงทนุอ่ืน -  -  14.82 
   คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจําหน่าย  16,624.02  18,795.81  23,201.54 
   ตดัจําหน่ายสินทรัพย์ถาวร 3.26  128.37  119.87 
   ตดัจําหน่ายสินทรัพย์ไมมี่ตวัตนอ่ืน 0.63  0.88  103.22 
   ตดัจําหน่ายค่าความนิยม - - 19.17 
   ขาดทนุ (กําไร) จากการจําหน่ายอปุกรณ์  (198.79)  (9.35) 52.54 
   ประมาณการค่าใช้จ่ายในการรือ้ถอน 6.56  -  - 
   สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 42.89  51.09  59.46 
   คา่ใช้จ่ายดอกเบีย้ 1,314.90  1,362.09  1,502.19 
กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นดาํเนินงาน 30,853.67  28,113.84  27,623.93 
สินทรัพย์ดําเนินงานลดลง (เพ่ิมขึน้)    
      ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น 97.91  454.84  637.90 

   สินค้าคงเหลือ  (2,210.01) 953.21  903.18 
   สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน  (126.51) 1.35  1,033.78 
   สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอ่ืน  (37.74)  (201.18) (83.75) 
หนีสิ้นดําเนินงานเพ่ิมขึน้ (ลดลง)    
   เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 4,213.16   (722.85) 91.76 
   หนีสิ้นหมนุเวียนอ่ืน 307.62   (397.31) 393.12 
   หนีสิ้นไมห่มนุเวียนอ่ืน  (94.38)  (101.60) 106.05 
เงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 33,003.71  28,100.31  30,705.98 
จ่ายดอกเบีย้  (1,122.01)  (1,211.60) (1,308.73) 
จ่ายภาษีเงินได้  (3,546.34)  (2,205.01) (2,938.25) 
รับคืนภาษีเงินได้ -  92.16  166.86 

เงนิสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงาน 28,335.36  24,775.84  26,625.87 
    
**มีการจัดประเภทรายการใหม่ของปี 2558    
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 2557 

(ล้านบาท) 

2558 

(ล้านบาท) 

2559 

(ล้านบาท) 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน    
เงินลงทนุระยะยาวอ่ืนเพ่ิมขึน้  (3.50)  (1.95) (9.63) 
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม 25.00  10.00  5.00 
เงินปันผลรับจากเงินลงทนุทัว่ไป 10.30  40.33  0.38 
การคืนทนุให้กบัผู้ มีส่วนได้เสียท่ีไมมี่อํานาจควบคมุเน่ืองจากการชําระบญัชีของบริษัทย่อย - - (1.42) 
เงินสดจ่ายซือ้อาคารและอปุกรณ์  (11,516.43)  (12,303.83) (11,401.38) 
เงินสดรับจากการขายอาคารและอปุกรณ์ 90.06  23.82  36.74 
เคร่ืองมือและอปุกรณ์ระหวา่งติดตัง้ลดลง (เพ่ิมขึน้) -   (809.76) 1,463.86 
เงินสดจ่ายซือ้สิทธิการใช้อปุกรณ์รอตดับญัชี  (2,986.83)  (6,789.21) (6,899.54) 
เงินมดัจําและเงินจ่ายลว่งหน้าเพ่ือการจดัซือ้และติดตัง้อปุกรณ์สมัปทานลดลง (เพ่ิมขึน้)  (311.77) 140.87  128.63 
เงินมดัจําและเงินจ่ายลว่งหน้าคา่ซือ้และติดตัง้อปุกรณ์ดําเนินงานลดลง (เพ่ิมขึน้)  (766.04) 543.88  (25.66) 
เงินสดจ่ายค่าใบอนญุาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีฯ  (3,375.00)  (3,375.00) - 
สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอ่ืนเพ่ิมขึน้  (554.02)  (1,051.51) (689.36) 
เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน  (19,388.22)  (23,572.36) (17,392.38) 
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ    
เงินสดรับจากเงินกู้ ยืมระยะสัน้กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั - - 165.00 
เงินสดรับจากเงินกู้ ยืมระยะสัน้ 5,500.00  4,500.00  - 
ชําระคืนเงินกู้ ยืมระยะสัน้  (6,000.00)  (6,000.00) - 
เงินสดรับจากเงินกู้ ยืมระยะยาว 14,500.00  21,000.00  11,000.00 
ชําระคืนเงินกู้ ยืมระยะยาว  (9,795.92)  (20,164.40) (10,000.00) 
ออกหุ้นกู้   -  15,000.00  5,000.00 
ชําระหุ้นกู้    (2,000.00) -  (5,000.00) 
จ่ายเงินปันผล  (10,800.43)  (11,241.75) (2,225.57) 
เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงนิ  (8,596.35) 3,093.85  (1,060.57) 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ 350.79  4,297.33  8,172.91 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดต้นปี 5,472.41  5,823.20  10,120.53 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดสิน้ปี 5,823.20  10,120.53  18,293.45 
 
**มีการจัดประเภทรายการใหม่ของปี 2558 
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สรุปอัตราส่วนทางการเงนิงบการเงนิรวม 

 2557 2558 2559 

อัตราส่วนสภาพคล่อง 

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เทา่) 0.53 0.53 0.83 
อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว (เท่า) 0.36 0.40 0.71 
อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด (เทา่) 0.63 0.52 0.60 
อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า (เท่า) 8.70 8.70 8.82 
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ีย (วนั)  41.4 41.4 40.8 
อตัราสว่นหมนุเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 5.76 5.17 6.01 
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วนั) 62.5 69.6 59.9 
อตัราสว่นหมนุเวียนเจ้าหนี ้(เท่า) 2.06  2.03  1.94 
ระยะเวลาชําระหนี ้(วนั)  174  177  186 
Cash Cycle (วนั) -70.5 -66.4 -85.0 
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร    
อตัราสว่นกําไรขัน้ต้น (%) 32.2% 29.3% 26.2% 
อตัราสว่นกําไรสทุธิ (%) 11.9% 6.7% 2.5% 
อตัราสว่นผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (%) 32.9% 19.7% 7.7% 
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน    
อตัราสว่นผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 10.1% 5.4% 1.8% 
อตัราสว่นผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%) 16.4% 9.0% 3.1% 
อตัราการหมนุของสินทรัพย์ (เทา่) 85.6% 80.7% 72.9% 
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงนิ    
อตัราสว่นหนีสิ้นสทุธิตอ่ส่วนของผู้ ถือหุ้น (เทา่) 0.85 1.39 1.14 
อตัราสว่นความสามารถในการชําระดอกเบีย้ (เท่า) 11.5  6.7  3.0 
อตัราสว่นความสามารถชําระภาระผกูพนั (เท่า) 0.67 0.45 0.85 
อตัราสว่นการจ่ายเงินปันผล (%) 153% 118% 48% 
มลูค่าท่ีตราไว้ (บาทตอ่หุ้น) 2.00 2.00 2.00 
มลูค่าตามบญัชี (บาทตอ่หุ้น) 13.76 11.50 11.46 
กําไรตอ่หุ้น (บาท) 4.53 2.49 0.88 

 
คาํนิยามของอัตราส่วนทางการเงนิ 
อัตราส่วนสภาพคล่อง  
อตัราสว่นสภาพคล่อง = สินทรัพย์หมนุเวียน / หนีส้ินหมนุเวียน  
อตัราสว่นสภาพคล่องหมนุเร็ว = (เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด + เงินลงทนุระยะสัน้ +ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนึอ่ื้น ) / หนีส้ินหมนุเวียน   
อตัราสว่นสภาพคล่องกระแสเงินสด = เงินสดสทุธิจากกิจกรรมดําเนินงาน / คา่เฉล่ียของหนีส้ินหมนุเวียนต้นงวดและปลายงวด 
อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า  = รายได้รวมจากการขายและการให้บริการ / คา่เฉล่ียของลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้นต้นงวดและปลายงวด 
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ีย = 360 / อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า 
อตัราสว่นหมนุเวียนสินค้าคงเหลือ = ต้นทนุขายเคร่ืองโทรศพัท์และชดุเลขหมาย / คา่เฉล่ียของสินค้าคงเหลือต้นงวดและปลายงวด 
ระยะเวลาขายสินค้าเฉล่ีย =  360 / อตัราสว่นหมนุเวียนสินค้าคงเหลือ 
อตัราสว่นหมนุเวียนเจ้าหนี ้=  ต้นทนุรวมการขายและการให้บริการ / คา่เฉล่ียของเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้นต้นงวดและปลายงวด 
ระยะเวลาชําระหนี ้= 360 / อตัราส่วนหมนุเวียนเจ้าหนี ้
Cash Cycle = ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ีย + ระยะเวลาขายสินค้าเฉล่ีย – ระยะเวลาชําระหนี ้
 
 



บริษัท โทเทิ่ล แอค็เซส็ คอมมนิูเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 
 

สว่นท่ี 3 ข้อมลูทางการเงินท่ีสําคญั หน้า 114 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร 
อตัราสว่นกําไรขัน้ต้น = กําไรขัน้ต้น / รายได้รวมจากการให้บริการและการขาย 
อตัราสว่นกําไรสทุธิ = กําไรสว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้น / รายได้รวมจากการให้บริการและการขาย 
อตัราสว่นผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น = กําไรสว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้น / ค่าเฉล่ียสว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทต้นงวดและปลายงวด 
 
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน 
อตัราสว่นผลตอบแทนจากสินทรัพย์ = กําไรสว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้น / คา่เฉล่ียสินทรัพย์รวมต้นงวดและปลายงวด 
อตัราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร = กําไรส่วนท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้น / ค่าเฉล่ียสินทรัพย์ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ และสิทธิการใช้อปุกรณ์
รอตดับญัชีต้นงวดและปลายงวด 
อตัราการหมนุของสินทรัพย์ = รายได้รวมจากการขายและการให้บริการ / คา่เฉล่ียสินทรัพย์รวมต้นงวดและปลายงวด 
 
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงนิ 
อตัราสว่นหนีส้ินสทุธิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น = (หนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้หกัด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด) / สว่นของผู้ ถือหุ้นรวม  
อตัราสว่นความสามารถในการชําระดอกเบีย้ = กําไรก่อนคา่ใช้จ่ายทางการเงินและคา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ / ดอกเบีย้จ่าย 
อตัราสว่นความสามารถชําระภาระผกูพนั = เงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน / (ชําระหนีส้ิน + จ่ายดอกเบีย้ +เงินสดสทุธิใช้ในกิจกรรมลงทนุ+ 
จ่ายเงินปันผล) 
อตัราสว่นการจ่ายเงินปันผล = เงินปันผล / กําไรสว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้น 
มลูคา่ตามบญัชี = สว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัท / จํานวนหุ้นท่ีชําระแล้ว 
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14 การวเิคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจดัการ 

14.1 สรุปสาระสาํคัญปี 2559 

อตุสาหกรรมบริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีของประเทศไทยในปี 2559 ยงัคงเติบโตจากบริการอินเทอร์เน็ต โดยบริษัทขยายโครงข่าย 4G 
ทัว่ประเทศเพ่ือสร้างความเป็นผู้ นําการให้บริการ 4G รวมทัง้เสริมสร้างภาพลกัษณ์ของโครงข่ายและโน้มน้าวลกูค้าให้ย้ายมาใช้
บริการโครงข่ายระบบใบอนญุาต อย่างไรก็ดี การแข่งขนัในอตุสาหกรรมยงัอยู่ในระดบัสงูโดยเฉพาะการให้สว่นลดค่าเคร่ืองเพ่ือโน้ม
น้าวให้ลกูค้าเปลี่ยนมาใช้บริการและใช้เพ่ือรักษาฐานลกูค้าเดิม ทัง้นี ้การสร้างรายได้จากการเติบโตของบริการข้อมลูยงัคงเป็นสิ่งท่ี
ท้าทายของอตุสาหกรรมเน่ืองจากการใช้บริการอินเทอร์เน็ตเติบโตในอตัราท่ีสงูกวา่การเติบโตของรายได้จากบริการข้อมลู  

ปัจจบุนับริษัทใช้คลื่นความถ่ีปริมาณ 50MHz ซึ่งมีความเพียงพอในการให้บริการ โดยบริษัทใช้เงินลงทนุกว่า 2 หม่ืนล้านบาทในปี 
2559 ซึ่งช่วยเพ่ิมจํานวนสถานีฐาน 4G ขึน้เป็นกว่า 21,800 สถานี จากเดิมอยู่ท่ีกว่า 6,300 สถานีในปีท่ีแล้ว ทําให้สามารถ
ให้บริการ 4G ได้ทกุอําเภอในประเทศไทย ทัง้นี ้ในพืน้ท่ีซึ่งมีผู้ ใช้งานหนาแน่น บริษัทได้จดัสรรคลื่นความถ่ี 1800MHz จํานวน 20 
MHz มาให้บริการ 4G ซึ่งเรียกว่า “Super 4G” เพ่ือเสริมประสบการณ์ใช้งานของลกูค้า นอกจากนี ้บริษัทได้ดําเนินกิจกรรมต่างๆ 
เพ่ือเสริมสร้างภาพลกัษณ์ของโครงข่าย และความคุ้มค่าของบริการรวมทัง้ความเป็นแบรนด์ดิจิทลัของบริษัท เช่น การใช้แบรนด์ 
“ดีแทคเติมเงิน” ใหม่ เป็นต้น ด้วยความมุ่งมั่นท่ีจะเป็นแบรนด์ดิจิทัลอันดับ 1 ในประเทศไทยภายในปี 2563 บริษัทจึงได้มอบ
ประสบการณ์ดิจิทลัใหม่ๆ ให้กับลกูค้าในระหว่างปีท่ีผ่านมา เช่น บริการ “dtac MUSIC INFINITE” และเทคโนโลยี “Voice-over-
WiFi” เป็นต้น        

ในปี 2559 รายได้บริการระบบรายเดือนของบริษัทเติบโต 10.5% จากปีก่อนในขณะท่ีรายได้บริการระบบเติมเงินลดลง 9.5% ในช่วง
เวลาเดียวกัน โดยบริการระบบเติมเงินเผชิญกับสถานการณ์ท้าทายในตลาดซึ่งมีการให้ส่วนลดค่าเคร่ืองโทรศพัท์อย่างแพร่หลาย 
รวมทัง้มีโปรโมชัน่โน้มน้าวให้ลกูค้าย้ายค่ายและเปลี่ยนลกูค้าระบบเติมเงินให้มาใช้บริการระบบรายเดือน อย่างไรก็ดี การเติบโต
ของบริการระบบรายเดือนดังกล่าวไม่สามารถชดเชยการลดลงของรายได้จากบริการระบบเติมเงินจึงส่งผลให้รายได้จากการ
ให้บริการไม่รวมคา่เช่ือมต่อโครงข่ายลดลง 2.3% จากปีก่อน โดยอยู่ท่ี 64,693 ล้านบาท ทัง้นี ้บริการข้อมลูยงัคงเป็นบริการท่ีเติบโต
อนัเป็นผลจากการขยายโครงข่ายบริการ 4G โปรโมชัน่เคร่ืองสมาร์ทโฟนท่ีดงึดดู และความนิยมใช้งานสงัคมออนไลน์รวมทัง้บริการ
สตรีมม่ิง        

EBITDA (ก่อนรายได้และรายจ่ายอ่ืน) ในปี 2559 อยู่ท่ี 27,915 ล้านบาทโดยอยู่ในระดบัทรงตวัจากปีก่อน ทัง้นี ้แม้รายได้จากการ
ให้บริการจะลดลงและมีการให้ส่วนลดค่าเคร่ืองโทรศัพท์เพ่ิมมากขึน้ แต่ผลกระทบดังกล่าวถูกชดเชยโดยการลดลงของ
ค่าธรรมเนียมและส่วนแบ่งรายได้ รวมทัง้การเพ่ิมประสิทธิภาพในด้านต่างๆ เช่น การบริหารต้นทุนของบริการโทรศัพท์ระหว่าง
ประเทศและ IP Transit เป็นต้น นอกจากนี ้สถานะทางการเงินของบริษัทมีความยืดหยุ่นเพ่ือรองรับการลงทนุในอนาคตโดยบริษัทมี
สดัส่วนหนีส้ินสทุธิต่อ EBITDA อยู่ท่ี 1.1 เท่า เทียบกบัระดบั 1.4 เท่าในปีก่อน อย่างไรก็ดี กําไรสทุธิในปี 2559 ลดลง 65% จากปี
ก่อนมาอยู่ท่ี 2,086 ล้านบาทโดยสว่นใหญ่เกิดจากคา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจําหน่ายท่ีเพ่ิมสงูขึน้จากการขยายโครงข่าย  

ด้วยเป้าหมายที่จะเป็นแบรนด์ดิจิทลัอันดบั 1 ในประเทศไทยภายในปี 2563 บริษัทจะเสริมสร้างภาพลกัษณ์แบรนด์ดิจิทลั และ
นําเสนอบริการดิจิทลัมากขึน้รวมทัง้สร้างความเช่ือมัน่ของผู้บริโภคท่ีมีต่อโครงข่าย โดยในปี 2560 นีบ้ริษัทเตรียมเงินลงทนุในช่วง
ประมาณ 17,000-20,000 ล้านบาทเพ่ือเพ่ิมความต่อเน่ืองของโครงข่ายและเสริมประสบการณ์ใช้งานอินเทอร์เน็ตให้ลกูค้า ทัง้นี ้
บริษัทประมาณการรายได้จากการให้บริการไม่รวมค่าเช่ือมต่อโครงข่ายในปี 2560 ไว้ท่ีระดบัเดียวกับรายได้ในปีก่อนโดยมีปัจจยั
จากภาพลกัษณ์ของโครงข่ายท่ีดีขึน้และการนําเสนอความคุ้มค่าของบริการที่ชดัเจนขึน้ แม้การแข่งขนัในอตุสาหกรรมคาดว่าจะคง
อยู่ในระดบัสงู นอกจากนี ้บริษัทประมาณการ EBITDA ไว้อยู่ท่ีระดบัเดียวกบัปีก่อนเป็นอย่างน้อยโดยมีปัจจยัจากวินยัทางการเงิน
และการเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานของบริษัท   
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รายการพิเศษท่ีสําคญั: การด้อยคา่ของสินทรัพย์ในงบการเงินเฉพาะกิจการ  

ในไตรมาส 4/2559 บริษัททําการประเมินการด้อยค่าต้นทนุเคร่ืองมือและอุปกรณ์รอตดับญัชีและอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้องซึ่งใช้ในการ
ให้บริการตามสญัญาให้ดําเนินการให้บริการวิทยคุมนาคมระบบเซลลลู่าร์โดยเปรียบเทียบระหว่างมลูค่าตามบญัชีและมลูค่าท่ีคาด
วา่จะได้รับคืนจากสินทรัพย์ ซึง่จากผลการประเมินดงักล่าว ทําให้บริษัทรับรู้ขาดทนุทางบญัชีจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ดงักล่าว
รวมจํานวน 5,185 ล้านบาท ซึง่รายการดงักล่าวกระทบต่อกําไรสทุธิในงบการเงินเฉพาะกิจการเท่านัน้ ไม่กระทบต่อกําไรสทุธิในงบ
การเงินรวม ทัง้นี ้การขาดทนุดงักลา่วไมใ่ช้รายการท่ีกระทบตอ่กระแสเงินสด (รายละเอียดโปรดดใูนหมายเหตงุบการเงินปี 2559)            

     

14.2 สรุปผลการดาํเนินงาน 

ณ สิน้ปี 2559 บริษัทมีจํานวนผู้ ใช้บริการรวมอยู่ท่ี 24.5 ล้านเลขหมาย ลดลงจากระดบั 25.3 ล้านเลขหมายเม่ือปีก่อน โดยเกิดจาก
จํานวนลกูค้าระบบเติมเงินท่ีลดลงเน่ืองจากบริษัทใช้ความระมดัระวงัในการให้ส่วนลดค่าเคร่ืองในตลาดบริการระบบเติมเงินใน
ขณะท่ีในตลาดดงักล่าวมีการให้ส่วนลดค่าเคร่ืองในระดบัสงู อย่างไรก็ดี จํานวนผู้ ใช้บริการระบบรายเดือนเพ่ิมขึน้มาท่ีระดบั 5 ล้าน
เลขหมาย จากเดิมอยู่ท่ีระดบั 4.3 ล้านเลขหมายเม่ือปีก่อน อนัเป็นผลจากโปรโมชัน่ท่ีกระตุ้นให้ลกูค้าเปล่ียนการใช้งานจากระบบ
เติมเงินเป็นระบบรายเดือนซึ่งประสบความสําเร็จและแพ็คเกจบริการท่ีคุ้ มค่าสําหรับลูกค้า ทัง้นี  ้ในไตรมาส 4/2559 จํานวน
ผู้ใช้บริการรวมลดลง 340,000 เลขหมายจากไตรมาส 3/2559  โดยเกิดจํานวนผู้ใช้บริการระบบเติมเงินท่ีลดลง 548,000 เลขหมาย 
ในขณะท่ีจํานวนผู้ใช้บริการระบบรายเดือนเพ่ิมขึน้ 207,000 เลขหมาย        
ในปี 2559 บริษัทมีความคืบหน้าอย่างต่อเน่ืองในการเปลี่ยนผ่านจากระบบสมัปทานไปสู่ระบบใบอนุญาต โดยจํานวนลูกค้าท่ี
ลงทะเบียนบนโครงข่าย 2.1GHz ซึ่งอยู่ภายใต้ระบบใบอนญุาตอยู่ท่ี 95% ของฐานลกูค้ารวม เพ่ิมขึน้จากระดบั 90% เม่ือปีก่อน 
ในขณะท่ีการขยายโครงข่าย 4G และการเติบโตของการใช้งานสตรีมม่ิง รวมทัง้ราคาอปุกรณ์ท่ีลดลงได้ช่วยผลกัดนัให้สดัส่วนผู้ ใช้
อปุกรณ์สมาร์ทโฟนเพ่ิมขึน้มาอยู่ท่ี 68% ของฐานลกูค้ารวม จากเดิมอยู่ท่ี 61% ในปีก่อน ทัง้นี ้สดัสว่นผู้ใช้บริการ 4G เพ่ิมขึน้มาอยู่
ท่ี 20% ของฐานลกูค้ารวม (5 ล้านเลขหมาย) ในขณะท่ีสดัส่วนจํานวนผู้ ใช้บริการข้อมลูเพ่ิมขึน้มาอยู่ท่ี 62% ของฐานลกูค้ารวม 
(15.2 ล้านเลขหมาย)         
รายได้เฉลี่ยต่อเลขหมาย (ไม่รวม IC) ของปี 2559 อยู่ท่ี 216 บาทต่อเดือน เพ่ิมขึน้ 5.9% จากปีก่อน โดยเกิดจากสดัส่วนท่ีเพ่ิมขึน้
ของจํานวนผู้ ใช้บริการระบบรายเดือนซึง่มีรายได้เฉลี่ยต่อเลขหมายสงูกว่า ทัง้นี ้ในไตรมาส 4/2559 รายได้เฉลี่ยต่อเลขหมายอยู่ท่ี 
220 บาทเพ่ิมขึน้ 0.6% จากไตรมาสก่อนและทรงตวัจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน จํานวนนาทีเฉลี่ยต่อเลขหมาย (ไม่รวม IC) 
ยังคงลดลงอันเป็นผลจากพฤติกรรมผู้ บริโภคท่ีเปลี่ยนมาใช้อินเทอร์เน็ตมากขึน้แทนใช้บริการเสียง รวมทัง้การโทรโดยผ่าน
อินเทอร์เน็ต (Voice over IP)            
 
 

จาํนวนผู้ใช้บริการรวม (พนัเลขหมาย) 
ไตรมาส 
4/2558 

ไตรมาส 
3/2559 

ไตรมาส 
4/2559 

%QoQ %YoY 
 

ปี 2558 ปี 2559 %YoY 

ระบบรายเดือน (ภายใตส้ญัญาสมัปทานจาก 
CAT) 

561 456 412 -9.6% -27% 
 

561 412 -27% 

ระบบเติมเงิน (ภายใตส้ญัญาสมัปทานจาก CAT) 2,089 1,074 815 -24% -61% 
 
2,089 815 -61% 

ระบบรายเดือน (ภายใตใ้บอนญุาต2.1GHz) 3,763 4,362 4,613 5.8% 23% 
 

3,763 4,613 23% 

ระบบเติมเงิน (ภายใตใ้บอนญุาต2.1GHz) 18,840 18,928 18,640 -1.5% -1.1% 
 

18,840 18,640 -1.1% 

รวม 25,252 24,820 24,480 -1.4% -3.1% 
 

25,252 24,480 -3.1% 
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จาํนวนผู้ใช้บริการใหม่สุทธิ (พันเลขหมาย) 
ไตรมาส 
4/2558 

ไตรมาส 
3/2559 

ไตรมาส 
4/2559 

%QoQ %YoY 
 

ปี 2558 ปี 2559 %YoY 

ระบบรายเดือน 208 195 207 6.0% -0.4% 
 

474 702 48% 

ระบบเติมเงิน 192 -328 -548 -67% -385% 
 

-3,231 -1,473 54% 

รวม 400 -132 -340 -158% -185% 
 

-2,756 -772 72% 

 
 
ปริมาณการใช้งาน (นาทีต่อเลขหมายต่อเดือน) 

ไตรมาส 
4/2558 

ไตรมาส 
3/2559 

ไตรมาส 
4/2559 

%QoQ %YoY 
 

ปี 2558 ปี 2559 %YoY 

ระบบรายเดือน 318 285 276 -3.0% -13% 
 

332 287 -14% 

ระบบเติมเงิน 192 146 138 -5.1% -28% 
 

190 154 -19% 

เฉล่ียสองระบบ 213 171 165 -3.7% -23% 
 

211 177 -16% 

ระบบรายเดือน ไมร่วม IC 231 201 194 -3.4% -16% 
 

240 203 -15% 

ระบบเติมเงิน ไมร่วม IC 157 114 107 -6.1% -32% 
 

156 122 -22% 

เฉล่ียสองระบบ ไม่รวม IC 169 130 124 -4.7% -27% 
 

168 136 -19% 

 
 
รายได้เฉล่ียต่อเลขหมาย (บาทต่อเลขหมาย

ต่อเดือน) 
ไตรมาส 
4/2558 

ไตรมาส 
3/2559 

ไตรมาส 
4/2559 

%QoQ %YoY 
 

ปี 2558 ปี 2559 %YoY 

ระบบรายเดือน 542 556 556 -0.1% 2.6% 
 

556 551 -0.9% 

ระบบเติมเงิน 178 162 159 -1.9% -11% 
 

166 162 -2.2% 

เฉล่ียสองระบบ 238 234 235 0.5% -1.2% 
 

222 231 4.0% 

ระบบรายเดือน ไมร่วม IC 519 524 524 0.1% 1.0% 
 

530 519 -2.2% 

ระบบเติมเงิน ไมร่วม IC 162 151 148 -1.9% -8.7% 
 

149 151 1.4% 

เฉล่ียสองระบบ ไม่รวม IC 220 218 220 0.6% -0.1% 
 

204 216 5.9% 

 

14.3 สรุปผลประกอบการด้านการเงนิ 

14.3.1 รายได้ 

ในปี 2559 บริษัทมีรายได้รวมอยู่ท่ี 82,478 ล้านบาทลดลง 6% จากปีก่อนอนัเป็นผลจากการลดลงของรายได้จากการให้บริการและ
รายได้การจําหน่ายเคร่ืองโทรศพัท์ โดยรายได้จากการให้บริการไม่รวมคา่เช่ือมต่อโครงข่ายอยู่ท่ี 64,693 ล้านบาท ลดลง 2.3% จาก
ปีก่อน โดยส่วนใหญ่เกิดจากการลดลงของรายได้จากการให้บริการเสียงในขณะท่ีรายได้จากบริการข้อมูลยังคงเติบโต ทัง้นี ้ใน 
ไตรมาส 4/2559 รายได้จากการให้บริการไม่รวมค่าเช่ือมต่อโครงข่ายอยู่ท่ี 16,023 ล้านบาท ลดลง 3.6% จากไตรมาสเดียวกนัใน 
ปีก่อน และลดลง 1.1% จากไตรมาสก่อน จากภาพรวมเศรษฐกิจท่ีอ่อนตวัและสถานการณ์ท่ีท้าทายในตลาดบริการระบบเติมเงิน    

รายได้จากการให้บริการเสียง อยู่ท่ี 22,953 ล้านบาทลดลง 22% จากปีก่อนเน่ืองจากพฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีเปลี่ยนไปใช้บริการ
อินเทอร์เน็ตแทนการใช้งานบริการเสียงเม่ือใช้งานสมาร์ทโฟน    
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รายได้จากบริการข้อมลู อยู่ท่ี 35,744 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 16% จากปีก่อนอนัเป็นผลจากจํานวนผู้ ใช้บริการอินเทอร์เน็ตและปริมาณ 
เฉลี่ยการใช้งานอินเทอร์เน็ตของลูกค้าท่ีเพ่ิมสงูขึน้สอดคล้องกับ พฒันาการของโครงข่ายและบริการสตรีมม่ิงซึ่งได้รับความนิยม 
เพ่ิมขึน้ อย่างไรก็ดี   การสร้างรายได้จากการเติบโตของบริการ ข้อมลูยงัคงเป็นสิ่งท่ีท้าทายเน่ืองจากการแข่งขนัในอตุสาหกรรมท่ี อยู่
ในระดับสูง    ทัง้นี  ้สัดส่วนรายได้จากการให้บริการข้อมูลอยู่ท่ี ระดับ 55.3% ของรายได้จากการให้บริการไม่รวมค่าเช่ือมต่อ 
โครงข่าย เพ่ิมขึน้จากระดบั 46.4% เม่ือปี 2558        

รายได้จากบริการข้ามแดนอตัโนมติั (IR) อยู่ท่ี 1,168 ล้านบาท ลดลง 13% จากปีก่อน อนัเป็นผลจากการแข่งขนัในตลาด บริการ
ทางเลือกอ่ืนๆ และรายการพิเศษในสว่นของรายได้จากกลุม่ลกูค้าตา่งประเทศท่ีเข้ามาใช้โครงข่ายของบริษัทในประเทศไทย    

รายได้จากการให้บริการอ่ืน อยู่ท่ี 4,829 ล้านบาท ลดลง 1.2% จากปีก่อน ในขณะท่ีรายได้จากการให้บริการอ่ืนในไตรมาส 4/2559 
อยู่ในระดบัท่ีทรงตวัจากไตรมาสก่อน แต่ลดลง 7% จากไตรมาสเดียวกันของปีท่ีแล้วเน่ืองจากรายได้จากบริการโทรศพัท์ระหว่าง
ประเทศท่ีลดลง   

รายได้จากการจําหน่ายเคร่ืองโทรศัพท์และชุดเลขหมาย อยู่ท่ี 12,181 ล้านบาท ลดลง 21% จากปีก่อน โดยส่วนใหญ่เกิดจาก
จํานวนเคร่ืองไอโฟนท่ีขายลดลงและมีการให้ส่วนลดค่าเคร่ืองมากขึน้สืบเน่ืองจากการแข่งขนัในตลาด ทัง้นี ้ในปี 2559 บริษัทมี 
ผลขาดทนุจากการจําหน่ายเคร่ืองโทรศพัท์และชดุเลขหมายอยู่ท่ี 2,505 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากที่ขาดทนุ 1,961 ล้านบาทเม่ือปี 2558 
โดยในไตรมาส 4/2559 รายได้จากการจําหน่ายเคร่ืองโทรศพัท์และชุดเลขหมายอยู่ท่ี 4,064 ล้านบาท ลดลง 23% จากไตรมาส
เดียวกนัของปีก่อน เกิดจากจํานวนเคร่ืองไอโฟนท่ีขายลดลงและกิจกรรมการตลาดท่ีส่งเสริมให้ลกูค้าเปล่ียนการใช้งานจากระบบ
เติมเงินเป็นระบบรายเดือน อย่างไรก็ดี รายได้จากการจําหน่ายเคร่ืองโทรศพัท์และชดุเลขหมายในไตรมาส 4/2559 เพ่ิมขึน้ 108% 
จากไตรมาสก่อน อันเป็นผลจากการเปิดขายไอโฟนรุ่นใหม่ ทัง้นี ้บริษัทมีผลขาดทุนจากการจําหน่ายเคร่ืองโทรศพัท์และชุดเลข
หมายในไตรมาส 4/2559 อยู่ท่ี 835 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากระดบั 629 ล้านบาทเมื่อไตรมาส 3/2559 และเพ่ิมขึน้จากระดบั 54 ล้าน
บาทเม่ือไตรมาส 4/2558 อนัเป็นผลจากแคมเปญเคร่ืองโทรศพัท์เช่น โปรโมชัน่ไอโฟนราคาพิเศษ และโปรโมชัน่ “dtac best deal” 
เป็นต้น          

14.3.2 ต้นทุนการดาํเนินงาน 

ต้นทนุการดําเนินงานไม่รวมค่าเช่ือมต่อโครงข่าย (IC) อยู่ท่ี 41,850 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 6.5% จากปีก่อน อนัเป็นผลจากการเพ่ิมขึน้
ของคา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจําหน่าย และคา่ใช้จ่ายด้านโครงข่าย ในขณะท่ีคา่ธรรมเนียมและสว่นแบง่รายได้ลดลง     

คา่ธรรมเนียมและส่วนแบ่งรายได้ อยู่ท่ี 10,472 ล้านบาท ลดลง 14% จากปีก่อนเน่ืองจากมีสดัสว่นลกูค้าท่ีลงทะเบียนบนโครงข่าย 
2.1GHz และจํานวนผู้ใช้อปุกรณ์ 2.1GHz เพ่ิมขึน้ รวมทัง้มีการปรับอตัราคา่โรมม่ิง โดยอตัราสว่นค่าธรรมเนียมและส่วนแบ่งรายได้
ต่อรายได้จากการให้บริการไม่รวมค่าเช่ือมต่อโครงข่ายลดลงมาอยู่ท่ี 16.2% จากเดิมอยู่ท่ี 18.3% ในปีก่อน ทัง้นี ้ในไตรมาส 
4/2559 ค่าธรรมเนียมและส่วนแบ่งรายได้อยู่ท่ี 2,574 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 1.8% จากไตรมาสก่อนเน่ืองจากปริมาณการใช้งาน
อินเทอร์เน็ตบนโครงข่ายสมัปทานท่ีสงูขึน้         

ค่าใช้จ่ายด้านโครงข่าย อยู่ท่ี 5,900 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 12% จากปีก่อนซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการขยายโครงข่าย 4G โดย ณ สิน้ปี 
2559 จํานวนสถานีฐาน 4G (รวมทัง้คลื่น 1800MHz และ 2.1GHz) อยู่ท่ี 21,800 สถานี  เพ่ิมขึน้ 244% จากปีก่อน โดยบริษัท
สามารถให้บริการ 4G ได้ทกุอําเภอทัว่ประเทศไทย ทัง้นี ้ค่าใช้จ่ายด้านโครงข่ายในไตรมาส 4/2559 อยู่ในระดบัทรงตวัจากไตรมาส
ก่อนและเพ่ิมขึน้ 12% จากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน        

คา่ใช้จ่ายอ่ืน อยู่ท่ี 3,333 ล้านบาท ลดลง 23% จากปีก่อน โดยสว่นใหญ่เกิดจากต้นทนุคา่ IP transit และคา่ใช้จ่ายในการให้บริการ
โทรศพัท์ระหวา่งประเทศท่ีลดลง    
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คา่เสื่อมราคาและค่าตดัจําหน่ายของต้นทนุการให้บริการ อยู่ท่ี 22,145 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 26% จากปีก่อน อนัเป็นผลจากการขยาย
ทัง้โครงข่าย 2.1GHz ภายใต้ระบบใบอนญุาต และโครงข่าย 1800MHz/850MHz ภายใต้ระบบสมัปทาน           

14.3.3 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร อยู่ท่ี 17,796 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 5.5% จากปีก่อนโดยส่วนใหญ่เกิดจากค่าใช้จ่ายในการปรับ
โครงสร้างองค์กรและคา่ใช้จ่ายในการขายและการตลาดท่ีสงูขึน้เพ่ือตอบสนองตอ่การแข่งขนัในตลาด     

ค่าใช้จ่ายในการขายและการตลาด อยู่ท่ี 7,192 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 4.2% จากปีก่อน เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมการขาย เสริมสร้าง
ภาพลกัษณ์ของแบรนด์และทํากิจกรรมสร้างความสมัพนัธ์กับลกูค้าเช่น กิจกรรม Blue Member และ ดีแทครีวอร์ด เป็นต้น โดย
สดัส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและการตลาดต่อรายได้รวมเพ่ิมขึน้มาอยู่ท่ี 8.7% จากเดิมอยู่ท่ี 7.9% ในปีก่อน ทัง้นี ้ค่าใช้จ่ายในการ
ขายและการตลาดในไตรมาส 4/2559 ลดลง 14% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนโดยส่วนใหญ่เกิดจากค่าใช้จ่ายในการโฆษณา
ประชาสมัพนัธ์ท่ีลดลง อย่างไรก็ดี คา่ใช้จ่ายในการขายและการตลาดเพ่ิมขึน้ 5.5% จากไตรมาสก่อนจากปัจจยัฤดกูาล        

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร อยู่ท่ี 8,887 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 14% จากปีก่อน ทัง้นี ้หากไม่รวมค่าใช้จ่ายในการปรับโครงสร้างองค์กรแล้ว 
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจะเพ่ิมขึน้ 7.7% จากปีก่อน อนัเป็นผลจากค่าใช้จ่ายในการเพ่ิมช่องทางการให้บริการ ค่าใช้จ่ายด้านไอที 
และการด้อยคา่สินทรัพย์        

ค่าใช้จ่ายการตัง้สํารองหนีส้ญู อยู่ท่ี 725 ล้านบาท ลดลง 25% จากปีก่อนโดยส่วนใหญ่เกิดจากการตัง้สํารองหนีภ้ายหลงัจากการ
บงัคบัลงทะเบียนซิมในระบบเติมเงินเม่ือปีก่อน 

14.3.4 EBITDA และกาํไรสุทธิ 

EBITDA (ก่อนรายได้และรายจ่ายอ่ืน) เท่ากับ 27,915 ล้านบาท อยู่ในระดบัทรงตวัจากปีก่อน ทัง้นี ้ค่าธรรมเนียมและส่วนแบ่ง
รายได้ท่ีลดลงรวมทัง้การเพ่ิมประสิทธิภาพในด้านต่างๆได้ช่วยชดเชยผลกระทบจากรายได้จากการให้บริการท่ีลดลงและการให้
ส่วนลดค่าเคร่ืองท่ีเพ่ิมขึน้จากปีก่อน EBITDA margin อยู่ท่ี 33.8% เพ่ิมขึน้จาก 31.8% เม่ือปีท่ีแล้วซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลจากการ
ลดลงของค่าธรรมเนียมและส่วนแบ่งรายได้ รวมทัง้การลดลงของค่าใช้จ่ายอ่ืน โดยหากไม่รวมผลจากการจําหน่ายเคร่ืองโทรศพัท์
และชดุเลขหมายแล้ว EBITDA margin จะอยู่ท่ี 43.3% เพ่ิมขึน้จากระดบั 41.3% ในปีก่อน       

กําไรสทุธิ อยู่ท่ี 2,086 ล้านบาท ลดลง 65% จากปีก่อน โดยส่วนใหญ่เกิดจากค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจําหน่ายท่ีสงูขึน้ รวมทัง้มี
คา่ใช้จ่ายในการปรับโครงสร้างองค์กร ในขณะท่ี EBITDA อยู่ในระดบัท่ีทรงตวั ทัง้นี ้กําไรสทุธิในไตรมาส 4/2559 อยู่ท่ี 30 ล้านบาท 
ลดลง 97% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนและลดลง 95% จากไตรมาสก่อน โดยส่วนใหญ่เกิดจากค่าเสื่อมราคาและค่าตัด
จําหน่ายท่ีสงูขึน้ รวมทัง้การให้ส่วนลดค่าเคร่ืองโทรศพัท์ท่ีเพ่ิมขึน้ โดยบริษัทได้มีการบนัทึกค่าใช้จ่ายในการปรับโครงสร้างองค์กร
จํานวน 146 ล้านบาทในไตรมาส 4/2559 ด้วย   

14.3.5 งบดุลและข้อมูลสาํคัญทางการเงนิ 

ณ สิน้ปี 2559 สินทรัพย์รวม อยู่ท่ี 115,369 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากระดับ 111,044 ล้านบาทเม่ือปีก่อนเน่ืองจากมีเงินสดและ
สินทรัพย์ประเภทท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์เพ่ิมมากขึน้ ทัง้นี ้เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดอยู่ท่ี 18,293 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จาก
ระดบั 10,121 ล้านบาทจากปีก่อนโดยส่วนใหญ่เกิดจากจํานวนเงินปันผลท่ีจ่ายลดลง หนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้อยู่ท่ี 49,165 ล้าน
บาท เพ่ิมขึน้จากระดบั 48,000 ล้านบาทเม่ือปีก่อน ทัง้นีอ้ตัราส่วนหนีส้ินสทุธิต่อ EBITDA ลดลงมาอยู่ท่ี 1.1x จากเดิมอยู่ท่ีระดบั 
1.4x เม่ือปีก่อน เน่ืองจากมีเงินสดเพ่ิมขึน้   

กระแสเงินสดสทุธิจากการดําเนินงาน (คํานวณจาก EBITDA หกัด้วยเงินลงทนุ) อยู่ท่ี 7,605 ล้านบาท ลดลง 1.5% จากปีก่อน โดย
ในปี 2559 บริษัทใช้เงินลงทนุจํานวน 20,310 ล้านบาท สอดคล้องกบัประมาณการที่ได้กําหนดไว้  
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งบแสดงสถานะทางการเงนิ (ล้านบาท) สิน้ปี 2558 สิน้ปี 2559 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 10,121 18,293 

สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 16,153 13,608 

สินทรัพย์ไมห่มนุเวียน 84,771 83,467 

รวมสนิทรัพย์ 111,044 115,369 

หนีส้ินหมนุเวียน 49,922 38,222 

หนีส้ินไมห่มนุเวียน 33,899 50,002 

รวมหนีส้นิ 83,821 88,224 

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 27,224 27,145 

รวมหนีส้นิและส่วนของผู้ถอืหุ้น 111,044 115,369 

 
 

งบกระแสเงนิสด (ล้านบาท) ปี 2558 ปี 2559 

    เงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 28,100 30,706 

    จ่ายดอกเบีย้และภาษีเงินได้ (3,324) (4,080) 

เงนิสดสุทธิจากกจิกรรมดาํเนินงาน 24,776 26,626 

เงนิสดสุทธิที่ใช้ในกจิกรรมลงทุน (23,572) (17,392) 

    เงินสดสทุธิ รับ/ (ชําระคืน) - เงินกู้ ยืมและหุ้นกู้  14,336 1,165 

    จ่ายเงินปันผล (11,242) (2,226) 

เงนิสดสุทธิจากกจิกรรมจดัหาเงนิ 3,094 (1,061) 

เงนิสดและเทยีบเท่าสุทธิเพิ่มขึน้/(ลดลง)  4,297 8,173 

เงนิสดและเทยีบเท่าต้นงวด 5,823 10,121 

เงนิสดและเทยีบเท่าสิน้งวด 10,121 18,293 
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งบกาํไรขาดทุน (ล้านบาท) 
ไตรมาส 
4/2558 

ไตรมาส 
3/2559 

ไตรมาส 
4/2559 

%QoQ %YoY 
 

ปี 2558 ปี 2559 %YoY 

บริการเสียง 7,084 5,463 5,046 -7.6% -29%   29,252 22,953 -22% 

บริการข้อมลู 7,899 9,340 9,502 1.7% 20%   30,746 35,744 16% 

บริการข้ามแดนอตัโนมติั 347 184 270 47% -22%   1,336 1,168 -13% 

รายได้จากการให้บริการอ่ืน 1,296 1,208 1,205 -0.3% -7.0%   4,887 4,829 -1.2% 

รายได้จากการให้บริการ ไม่รวม IC 16,627 16,196 16,023 -1.1% -3.6%   66,222 64,693 -2.3% 

รายได้จากคา่เช่ือมต่อโครงข่าย (IC) 1,206 1,124 1,093 -2.7% -9.4%   5,637 4,559 -19% 

รวมรายได้จากการให้บริการ 17,834 17,320 17,116 -1.2% -4.0%   71,858 69,252 -3.6% 

รายได้จากการจําหน่ายเคร่ืองโทรศพัท์และชดุเลขหมาย 5,280 1,949 4,064 108% -23%   15,411 12,181 -21% 

รายได้จากการดําเนินงานอ่ืน 134 268 285 6.2% 112%   483 1,044 116% 

รวมรายได้ 23,249 19,537 21,465 9.9% -7.7%   87,753 82,478 -6.0% 

ต้นทนุการให้บริการ (11,475) (11,671) (11,922) 2.1% 3.9%   (44,692) (46,160) 3.3% 

ค่าธรรมเนียมและส่วนแบ่งรายได ้ (2,897) (2,527) (2,574) 1.8% -11%   (12,112) (10,472) -14% 

ค่าใชจ่้ายดา้นโครงข่าย  (1,391) (1,556) (1,556) 0.0% 12%   (5,277) (5,900) 12% 

ค่าเชือ่มต่อโครงข่าย (IC) (1,170) (1,055) (1,041) -1.3% -11%   (5,386) (4,310) -20% 

ค่าใชจ่้ายอืน่ (1,157) (774) (751) -3.0% -35%   (4,312) (3,333) -23% 

ค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจําหน่าย  (4,861) (5,759) (6,001) 4.2% 23%   (17,605) (22,145) 26% 

ต้นทนุการจําหน่ายเคร่ืองโทรศพัท์และชดุเลขหมาย (5,335) (2,579) (4,898) 90% -8.2%   (17,372) (14,686) -15% 

รวมต้นทุน (16,810) (14,249) (16,820) 18% 0.1%   (62,063) (60,846) -2.0% 

กาํไรขัน้ต้น 6,439 5,288 4,645 -12% -28%   25,689 21,632 -16% 

คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร (4,926) (4,114) (4,368) 6.2% -11%   (16,866) (17,796) 5.5% 

การขายและการตลาด (2,072) (1,680) (1,773) 5.5% -14%   (6,905) (7,192) 4.2% 

การบริหาร (2,274) (1,986) (2,234) 12% -1.8%   (7,825) (8,887) 14% 

การตัง้สํารองหนีสู้ญ  (303) (206) (130) -37% -57%   (968) (725) -25% 

ค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจําหน่าย  (276) (242) (232) -4.1% -16%   (1,169) (992) -15% 

กําไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปลี่ยน 58 7 7 7.0% -87%   (295) 84 128% 

ดอกเบีย้รับ 55 45 53 18% -3.1%   136 170 25% 

รายได้อ่ืนและส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม 26 16 19 19% -28%   165 68 -59% 

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและภาษีเงนิได้ 1,653 1,241 356 -71% -78%   8,829 4,158 -53% 

คา่ใช้จ่ายทางการเงิน (372) (383) (376) -1.9% 1.2%   (1,384) (1,567) 13% 

ภาษีเงินได้ (283) (199) 50 -125% -118%   (1,557) (506) -68% 

กาํไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น 998 659 30 -95% -97%   5,893 2,086 -65% 



บริษัท โทเทิ่ล แอค็เซส็ คอมมนิูเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 
 

สว่นท่ี 3 การวิเคราะห์และคําอธิบายของฝ่ายจดัการ หน้า 122 

 

EBITDA (ล้านบาท) 
ไตรมาส 
4/2558 

ไตรมาส 
3/2559 

ไตรมาส 
4/2559 

%QoQ %YoY 
 

ปี 2558 ปี 2559 %YoY 

กําไรสําหรับงวด 998 659 30 -95% -97% 
 

5,888 2,086 -65% 

     คา่ใช้จ่ายทางการเงิน 372 383 376 -1.9% 1.2% 
 

1,384 1,567 13% 

     ภาษีเงินได้ 283 199 (50) -125% -118% 
 

1,557 506 -68% 

     คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจําหน่าย 5,137 6,000 6,232 3.9% 21% 
 

18,774 23,137 23% 

     รายการอ่ืน (50) (16) 168 -1,160% -437% 
 

339 620 83% 

EBITDA 6,740 7,226 6,757 -6.5% 0.3% 
 

27,941 27,915 -0.1% 

EBITDA margin 29.0% 37.0% 31.5% 
   

31.8% 33.8% 
 

EBITDA margin-ไม่รวมการขาย
เคร่ืองโทรศัพท์และชุดเลขหมาย 

37.8% 44.7% 43.6% 
   

41.3% 43.3% 
 

EBITDA ในทีนี่เ้ป็น EBITDA ก่อนรายไดแ้ละรายจ่ายอืน่บางประการ รายละเอียดเพ่ิมเติมสามารถดูในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน 

 

กาํหนดการคืนหนีเ้งนิกู้ระยะยาว (ล้านบาท)  
ณ สิน้ปี 2559 

เงนิกู้ หุ้นกู้ 

    ปี 2561 - 2,000 

    ปี 2562 12,600 1,500 

    ปี 2563 12,600 4,000 

    ปี 2564– ปี 2570 3,800 12,500 

 
 

อัตราส่วนทางการเงนิที่สาํคัญ ปี 2558 ปี 2559 

อตัราผลตอบแทนตอ่สว่นผู้ ถือหุ้น (%) 20% 8% 

อตัราผลตอบแทนตอ่สินทรัพย์รวม (%) 5% 2% 

อตัราสว่น Interest coverage (เทา่) 7x 3x 

อตัราสว่นหนีส้ินสทุธิตอ่ EBITDA (เทา่) 1.4x 1.1x 

อตัราสว่นเงินลงทนุตอ่รายได้รวม (%) 23% 25% 
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14.3.6 แนวโน้มปี 2560 

อุตสาหกรรมบริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีมีแนวโน้มเติบโตต่อเน่ืองจากบริการอินเทอร์เน็ต โดยคาดว่าผู้ ใช้บริการมีแนวโน้มในการ
บริโภคอินเทอร์เน็ตเพ่ิมขึน้จากการใช้งานสงัคมออนไลน์และบริการสตรีมม่ิง รวมทัง้ภาคธุรกิจต่างๆ ได้ให้ความสําคญักบัช่องทาง
การขายและการตลาดในรูปแบบดิจิทลัเพ่ิมมากขึน้ นอกจากนี ้จํานวนผู้ ใช้สมาร์ทโฟนและจํานวนผู้ ใช้บริการอินเทอร์เน็ตคาดว่า
ยงัคงเพ่ิมสงูขึน้อนัเป็นผลจากกิจกรรมการตลาดด้านเคร่ืองโทรศพัท์และแพ็คเกจบริการท่ีดงึดดูใจ ทัง้นี ้ระบบการให้บริการคงสิทธิ
เลขหมาย (MNP) รูปแบบใหมซ่ึง่เร่ิมใช้ในเดือนมกราคม 2560 มีแนวโน้มท่ีจะสง่ผลกระทบตอ่สภาวะการแข่งขนัในตลาด    

เป้าหมายของดีแทคคือการเป็นแบรนด์ดิจิทลัอนัดบัหนึ่งในประเทศไทยภายในปี 2563 บริษัทจึงต้องพฒันาภาพลกัษณ์ของแบรนด์
ให้มีความเป็นดิจิทลัมากย่ิงขึน้ ด้วยการส่งมอบประสบการณ์ดิจิทลัมากขึน้และดีย่ิงขึน้ และสร้างความเช่ือมัน่ของผู้บริโภคท่ีมีต่อ
โครงข่ายของเรา ทัง้นี ้ภายหลงัการขยายโครงข่าย 4G ในช่วงปีท่ีผ่านมา บริษัทมีแผนการท่ีจะลงทนุในปี 2560 ด้วยวงเงินประมาณ 
17,000-20,000 ล้านบาท เพ่ือพัฒนาความต่อเน่ืองของโครงข่ายและเสริมสร้างประสบการณ์ใช้งานอินเทอร์เน็ตของลูกค้า 
นอกจากนี ้การแข่งขนัภายในอตุสาหกรรมยงัคงมีแนวโน้มอยู่ในระดบัสงู บริษัทจึงประมาณการรายได้จากการให้บริการไม่รวมค่า
เช่ือมตอ่โครงข่ายของปี 2560 อยู่ท่ีระดบัเดียวกบัในปีท่ีผ่านมา โดยมีปัจจยัสนบัสนนุจากภาพลกัษณ์โครงข่ายของบริษัทท่ีดีขึน้และ
การนําเสนอบริการท่ีมีความคุ้มค่า ทัง้นี ้บริษัทคาดว่าจะยงัมีการให้ส่วนลดค่าเคร่ืองในตลาดบริการระบบรายเดือนเพ่ือสนบัสนนุ
การเพ่ิมฐานลกูค้าระบบรายเดือนและโน้มน้าวให้ลกูค้าเปล่ียนจากการใช้บริการระบบเติมเงินมาเป็นบริการระบบรายเดือนแทน    

บริษัทคาดวา่ EBITDA ของปี 2560 มีแนวโน้มอยู่ในระดบัเดียวกบัปี 2559 เป็นอย่างน้อย โดยมีปัจจยัสนบัสนนุจากวินยัทางการเงิน
และการเพ่ิมประสิทธิภาพในด้านต่างๆ ของบริษัท ทัง้นี  ้ในช่วงท่ีการแข่งขันในอุตสาหกรรมอยู่ในระดับสูง บริษัทจะต้องเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการดําเนินงานอย่างต่อเน่ือง รวมทัง้รักษาวินยัทางการเงินเพ่ือให้บริษัทมีความพร้อมต่อโอกาสทางธุรกิจซึง่รวมถึง
การจดัสรรคลื่นความถ่ีในอนาคต    

แนวโน้มสาํหรับปี 2560 

- รายได้จากการให้บริการไมร่วมคา่เช่ือมตอ่โครงข่าย: อยู่ในระดบัเดียวกบัปีก่อน    
- EBITDA: อยู่ในระดบัเดียวกบัปีก่อนเป็นอย่างน้อย  
- เงินลงทนุ: 17,000-20,000 ล้านบาท  

บริษัทคงนโยบายการจ่ายเงินปันผลโดยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ํากว่าร้อยละ 50 ของกําไรสทุธิของบริษัท ขึน้อยู่กบัฐานะ
ทางการเงินและแผนการประกอบธรุกิจของบริษัทในอนาคต โดยบริษัทมีเป้าหมายจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลทกุคร่ึงปี 
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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 21 ธันวาคม 2559 ต่อผู้สอบบญัชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่ง
ครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคญัของระบบการควบคุมภายใน รวมทัง้การกระทําท่ีมิชอบท่ีอาจมี
ผลกระทบตอ่การจดัทํารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย 

ในการนี ้เพ่ือเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชดุเดียวกนักบัท่ีบริษัทได้รับรองความถกูต้องแล้ว บริษัทได้มอบหมายให้
นายรวีพันธ์ พิทักษ์ชาติวงศ์ เป็นผู้ ลงลายมือช่ือกํากับเอกสารนีไ้ว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของนายรวีพันธ์  
พิทกัษ์ชาติวงศ์ กํากบัไว้ บริษัทจะถือวา่ไมใ่ช่ข้อมลูท่ีบริษัทได้รับรองความถกูต้องของข้อมลูแล้วดงักลา่วข้างต้น 

 

 ช่ือ ตาํแหน่ง ลายมือช่ือ 

    

 นายคริสโตเฟอร์ อดมั ลาสก้า กรรมการ    

    

 นายลาร์ส โอเคะ วลัเดอมาร์ นอร์ลิง่ กรรมการและ 
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

   

    

ผู้ รับมอบอํานาจ นายรวีพนัธ์ พิทกัษ์ชาติวงศ์ ผู้ อํานวยการอาวโุส               
สายงานกฎหมาย 

   

 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 1 
 

รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํนาจควบคุม และเลขานุการของบริษัท 
 

 
 



บริษัท โทเทิ่ล แอค็เซส็ คอมมนูิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 
 

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 1 

1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษัท (ข้อมูล ณ 30 มกราคม 2560) 

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) 

62 - 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) 

57 - 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 2559-ปัจจบุนั 
 
2558-ปัจจบุนั 
2558-ปัจจบุนั 
 
2558-ปัจจบุนั 
2558-ปัจจบุนั 
2558-ปัจจบุนั 
2558-ปัจจบุนั
2556-ปัจจบุนั 
2557 
2554-2556 
 
2552-2554 

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

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

73 - ปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบณัฑิต Kent State 
University, USA 

- ปริญญาตรี นิตศิาสตร์บณัฑิต จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

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

15,000 หุ้น 
(0.00%) 

ไมม่ี 2558-ปัจจบุนั 
2556-ปัจจบุนั 
2549-ปัจจบุนั 
 
 
2543-ปัจจบุนั 
2555-ปัจจบุนั 
2547-ปัจจบุนั 

กรรมการ 
กรรมการกํากบัดแูลกิจการ  
ประธานกรรมการตรวจสอบ  
กรรมการกําหนดค่าตอบแทน และ
กรรมการสรรหา 
กรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการ  
กรรมการ 

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส์ จํากดั (มหาชน) 
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 

65 - 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 
 
 
2554-ปัจจบุนั 
2551-ปัจจบุนั 
2549-ปัจจบุนั 
2541-ปัจจบุนั 
2538-ปัจจบุนั 
2550-2555 
 

ประธานกรรมการสรรหา 
กรรมการอิสระ  
ประธานกรรมการกําหนดค่าตอบแทน 
และกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการ 
ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
ประธานกรรมการ 
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา 
และกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 

บริษัท โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนูิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 
บริษัท โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนูิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 
 
 
Ceona Pte. Ltd. 
Gram Car Carriers Holdings Pte. Ltd. 
Klaveness Asia Pte. Ltd. 
Stockbridge Pte. Ltd. 
Masterbulk Private Limited 
บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากดั (มหาชน) 



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 

54 - 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) 

53 - 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) 

- สถาบนัวทิยาการตลาดทนุ รุ่นที่ 14 

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 

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

- ประกาศนียบตัร Advance Management Ptogram 
(177/2552) จาก Harvard Business School, 
Harvard University, USA 

- ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ (สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
สื่อสาร) มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

- 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 
2556-2558 
 
2552-2555 

รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ ระดบั 13 
(สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ)  
กรรมการ 
กรรมการ  
รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ ระดบั 13 
(สายงานกลยทุธ์องค์กร) 
รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ ระดบั 13 
(สายงานธุรกิจโทรศพัท์) 

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



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 

นายทอเร่ จอห์นเซน่ 
กรรมการ  
 

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

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

ไมม่ี ไมม่ี 2559–ปัจจบุนั
2556-ปัจจบุนั 
2556–ปัจจบุนั 
2556–ปัจจบุนั 
2556-ปัจจบุนั 
2558-2557 
2557-2559 
2556-2559 
 
 
2554–2556 
2554-2556 
2551-2554 

Senior Advisor  
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 
 กรรมการและกรรมการตรวจสอบ  
ประธานกรรมการ  
ประธานกรรมการ  
กรรมการกําหนดค่าตอบแทน  
กรรมการสรรหา  
กรรมการกํากบัดแูลกิจการ 
ประธานกรรมการ  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

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



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 

นายฮากนุ บรัวเชท็ เชิร์ล 
กรรมการ 
กรรมการกําหนดค่าตอบแทน 
และกรรมการสรรหา 

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

ไมม่ี ไมม่ี 2559 -ปัจจบุนั 
 
2559- ปัจจบุนั 
2559- ปัจจบุนั  
2559- ปัจจบุนั 
2557- ปัจจบุนั 
 
2557- ปัจจบุนั 
2555- ปัจจบุนั 
2555- ปัจจบุนั 
2554- ปัจจบุนั 
2554 - ปัจจบุนั 
2556- 2558 
2555- 2558 
2554- 2557 
2554-2556 
2554- 2555 
2553- 2558 
 
2553 - 2558 
2551-2559 
2550 - 2554 
2549- 2555 

Senior Vice President, Head of 
Group Public and Regulatory Affairs 
กรรมการ  
กรรมการ  
กรรมการ  
กรรมการ กรรมการกําหนดค่าตอบแทน
และกรรมการสรรหา  
กรรมการ  
กรรมการ  
กรรมการ  
กรรมการ  
กรรมการ  
กรรมการ  
กรรมการ  
กรรมการ  
กรรมการ 
กรรมการ  
กรรมการ กรรมการสรรหาและกรรมการ
กําหนดค่าตอบแทน 
กรรมการ  
Senior Vice President 
กรรมการ  
กรรมการ  

Telenor Group 
 
Telenor Myanmar Ltd 
Telenor Pakistan Ltd 
บริษัท เทเลนอร์ เอเซีย (ไอเอชคิว) จํากดั 
บริษัท โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนูิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 
 
Telenor GO Pte Ltd 
Telenor South Asia Investment Pte Ltd 
Telenor South East Asia Investment Pte Ltd 
Grameenphone Ltd 
Telenor Asia Pte Ltd 
Telenor Myanmar Ltd 
Telenor Pakistan Ltd 
Telenor Global Services Singapore Pte Ltd 
บริษัท โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนูิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 
Telenor India Ltd 
DiGi.com Berhad 
 
DiGi Telecommunications Sdn Bhd 
Corporate Affairs Asia, Telenor Group 
Telenor Pakistan Ltd 
Telenor Corporate Development Sdn 



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 

นายลาร์ส โอเคะ วลัเดอมาร์    
นอร์ลิง่ 
กรรมการ 
(กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม) 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

48 - 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 

นางทเูน่ ริปเปล 
กรรมการ 
 
 

46 Master of Law, University of Oslo, Norway ไมม่ี ไมม่ี 2559-ปัจจบุนั 
2558-ปัจจบุนั 
2556 - ปัจจบุนั 
2558 - 2559 
2542 -2555 
 

กรรมการ  
กรรมการ  
Attorney at Law 
กรรมการ  
Associated attorney and senior 
attorney 

บริษัท โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนูิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 
Telenor Networks Holding AS 
Telenor ASA 
Telenor Business Partner Invest AS 
Wiersholm Lawfirm 
 
 



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 

นายคริสโตเฟอร์ อดมั ลาสก้า 
กรรมการ 
กรรมการกําหนดค่าตอบแทน 
กรรมการสรรหา และ 
กรรมการกํากบัดแูลกิจการ  
(กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม) 

46 - Bachelor of Science with honours in Business 
Management, Bradford University Management 
Center, Bradford, UK  

- Postgraduate Marketing at Chartered Institute of 
Marketing, London 

ไมม่ี ไมม่ี 2560 -ปัจจบุนั 
 
2559 -ปัจจบุนั 
2559 - ปัจจบุนั 
 
 
2559 -ปัจจบุนั 
2559- ปัจจบุนั 
 
2559 - ปัจจบุนั 
 
2554 - 2559 

กรรมการกําหนดค่าตอบแทน กรรมการ
สรรหา กรรมการกํากบัดแูลกิจการ 
กรรมการ 
Senior Vice President of Board 
Governance and Partner Relations 
Asia 
ประธานกรรมการ  
ประธานกรรมการและกรรมการ
ตรวจสอบ  
ประธานกรรมการและกรรมการ
ตรวจสอบ  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  

บริษัท โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนูิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 
 
บริษัท โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนูิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 
Telenor ASA 
 
 
Grameenphone Ltd, Bangladesh 
Telenor Pakistan Ltd 
 
Telenor Myanmar Ltd 
 
Telenor Hungary Ltd 

นายซเวเร่ เพ็ดเดอร์เซน็ 
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
กลุม่การเงิน 

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

- MBA Norwegian School of Management (BI) 

3,000 NVDR 
(0.00 %) 

ไมม่ี 2559-ปัจจบุนั 
2558- ปัจจบุนั 
 
2558- ปัจจบุนั 
2558- ปัจจบุนั 
2558 
2554-2558 

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

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

นายประเทศ ตนักรุานนัท์ 
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
กลุม่เทคโนโลยี 

48 
 

- Master of Electrical Engineering, Massachusetts 
Institute of Technology 

- บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (หลกัสตูรนกับริหาร) สถาบนั
บณัฑิตบริหารธุรกิจศศนิทร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

19,700 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 9 

ชื่อ-นามสกุล/ ตาํแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา/ ประวัตกิารอบรม 

สัดส่วนการ 
ถือหุ้นใน
บริษัท 
(%) 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกจิ 

นายสทิธิโชค นพชินบตุร 
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
กลุม่การตลาด 

44 - Master of Business Administration, Georgia 
University, USA 

103,000 หุ้น
(0.00 %) 

ไมม่ี 2559–ปัจจบุนั 
 
2552–2559 

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
กลุม่การตลาด  
รองประธานธุรกิจโทรคมนาคม 
   

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

นายปัญญา เวชบรรยงรัตน์ 
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
กลุม่การขาย 

43 - Master of Business Administration, University of 
Colorado at Boulder 

- Bachelor of Science in Computer Information 
Systems,  

- Graduating Honor Summa Cum Laude, Regis 
University, Denver, CO 

  2559-ปัจจบุนั 
 
2554–2559 
 

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
กลุม่การขาย    
ผู้ อํานวยการอาวโุส 

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

นายแอนดริว ทอร์ โอดวาร์  
กวาลเซท 
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
กลุม่ดิจทิลั 
 
 

38 - Master of Business Administration, University of 
Oxford  

- Bachelor of Business Administration, University of 
Wisconsin-Madison 

ไมม่ี ไมม่ี 2559-ปัจจบุนั 
 
2558-2559 
 
2558-ปัจจบุนั 
2557-ปัจจบุนั 
2556-2558 
 
2555-2556 
 
2554-2555 

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

บริษัท โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนูิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 
 
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 
 

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

- ปริญญาตรี คณะอกัษรศาสตร์ ภาควิชาภาษาองักฤษ 
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ไมม่ี ไมม่ี 2558-ปัจจบุนั 
 
2552-2558 

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
กลุม่บคุคล  
รองประธานกรรมการบริหารฝ่าย
ทรัพยากรบคุคล ประเทศไทย, พมา่, 
กมัพชูา และลาว  

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



บริษัท โทเทิ่ล แอค็เซส็ คอมมนูิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 
 

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 10 

ชื่อ-นามสกุล/ ตาํแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา/ ประวัตกิารอบรม 

สัดส่วนการ 
ถือหุ้นใน
บริษัท 
(%) 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกจิ 

นายภารไดย ธีระธาดา 
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
กลุม่กิจการองค์กร 

44 - Bachelor of Political Science, University of North 
Carolina at Chapel Hill, USA 

ไมม่ี ไมม่ี 2559 – ปัจจบุนั 
 
2559 – ปัจจบุนั 
2551 – 2559 

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
กลุม่กิจการองค์กร 
กรรมการ  
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ หวัหน้า
เจ้าหน้าที่บริหารสื่อสารและภาพลกัษณ์
องค์กร 

บริษัท โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนูิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 
 
บริษัท ยไูนเต็ดคอมมนูิเกชัน่ อินดสัตรี จํากดั (มหาชน) 
 
ธนาคารทหารไทย 

นายรวีพนัธ์ พิทกัษ์ชาติวงศ์ 
เลขานกุารบริษัท 
และผู้ อํานวยการอาวโุส สายงาน
กฎหมาย 

43 
 
 

- ปริญญาเอก กฎหมายมหาชน (เกียรตินิยมสงูสดุ) 
มหาวิทยาลยั Strasbourg III ประเทศฝรั่งเศส 

- ปริญญาโท กฎหมายประชาคมยโุรป มหาวิทยาลยั 
Strasbourg III ประเทศฝรั่งเศส 

- ประกาศนียบตัรยโุรปศกึษา (เกียรตนิิยม) มหาวิทยาลยั 
Strasbourg III ประเทศฝรั่งเศส 

- ปริญญาตรี นิตศิาสตร์บณัฑิต (เกียรตินิยมอนัดบัหนึ่ง 
เหรียญทอง) จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

15,500 หุ้น 
(0.00%) 

ไมม่ี 2556 – ปัจจบุนั 
 
 

เลขานกุารบริษัท และ 
ผู้ อํานวยการอาวโุสสายงานกฎหมาย 
 

บริษัท โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนูิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 
 
 

2. หน้าที่ความรับผดิชอบของเลขานุการบริษัท 

เลขานกุารของบริษัทมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดงัรายละเอียดที่ปรากฏในสว่นที่ 2 การจดัการและการกํากบัดแูลกิจการ – 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 28 29 30 

นายบญุชยั เบญจรงคกลุ X               X  /     X / / /    X   

นายมอร์เทน คาร์ลเซน ซอร์บี ้ /                               

นายจลุจติต์ บณุยเกต ุ /     X                    /    /  

นายสตีเฟ่น วดูรุฟ ฟอร์ดแฮม /                               

นางกมลวรรณ วิปลุากร /                              / 

นางชนญัญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์ /     /                          

นางสาวธนัวดี วงศ์ธีรฤทธิ์ /                               

นายทอเร่ จอห์นเซน่ /                               

นายฮากนุ บรัวเชท็ เชิร์ล /                    /           

นายลาร์ส โอเคะ วลัเดอมาร์ นอร์ลิง่ //     //                          

นางทเูน่ ริปเปล /                               

นายคริสโตเฟอร์ อดมั ลาสก้า /                               

นายซเวเร่ เพ็ดเดอร์เซน็ ///     /// /   X    /                   

นายสทิธิโชค นพชินบตุร ///                               

นายปัญญา เวชบรรยงรัตน์ ///                                

นายประเทศ ตนักรุานนัท์ ///     //                          

นายแอนดริว ทอร์ โอดวาร์ กวาลเซท ///        / /                      

นางสาวนาฎฤดี อาจหาญวงศ์ ///                               

นายภารไดย ธีระธาดา ///       /                        



บริษัท โทเทิ่ล แอค็เซส็ คอมมนูิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 
 

เอกสารแนบ 2 หน้าที่ 2 

หมายเหตุ 

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

1 = บริษัท เวิลด์โฟน ชอ็ป จํากดั(2) 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 ดีแทค แอค็เซเลเรท จํากดั 10 = บริษัท ดีแทค เน็คซ์ จํากดั 

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

14 = บริษัท ศนูย์ให้บริการคงสทิธิเลขหมาย
โทรศพัท์ จํากดั 

15 = บริษัท รักบ้านเกิด จํากดั 

16 = บริษัท ยไูนเต็ด อนิฟอร์เมชัน่ ไฮเวย์ จํากดั 17 = บริษัท ห้องเย็นและการเกษตรสากล จํากดั 18 = บริษัท บีบี เทคโนโลยี จํากดั 19 = บริษัท เทเลนอร์ โกลบอล เซอร์วิส เอเอส(4) 20 = บริษัท เทเลนอร์ เอเชีย (ไอเอชคิว) จํากดั(5) 

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 

28 = บริษัท วาย แอนด์ แอสโซซเิอทส์ จํากดั 29 = บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) 30 = บริษัท ดิ เอราวณั กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

(1) ข้อมลู ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 

(2) อยู่ระหว่างชําระบญัชี 

(3) บริษัทจดทะเบียนจดัตัง้เมื่อวนัที่ 12 เมษายน 2559 

(4) บริษัทที่จดทะเบียนในต่างประเทศ 

(5) ชื่อเดิมคือ บริษัท เทเลนอร์ เอเชีย (อาร์โอเอช) จํากดั 

 

 



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     //        

นายซเวเร่ เพ็ดเดอร์เซน็     /// /  X    / 

นายรูอา บีจารูม        /     

นายแอนดริว ทอร์ โอดวาร์ กวาลเซท         / /    

นายปานเทพย์ นิลสนิธพ        //     

นายอกุฤษฎ์ ศลัยพงษ์        /     

นายสมโภชน์ จนัทร์สมบรูณ์          /   

นายนฤพนธ์ รัตนสมาหาร      /      / 

นายซาอิด เอ็มดี เอนามลุ โคบีร์   /          

นายเวชยทุธ แสงประสทิธ์ิ       /      

นายรวีพนัธ์ พิทกัษ์ชาติวงศ์       /      

นายภารไดย ธีระธาดา       /      

นางสาวกาญจนา เท่ียงสตัย์       /      

นายสพุมติร กองเพ็ชร  / /    /      

นายประเสริฐ ป้อมป้องศกึ  /           

นายธนนัท์ สทิธิสมทรัพย์  /           

นายวชัระ จนัทรา  /           

นางสาวชฎารัตน์ รัตนศิลา  /           

นายรองพงศ์ ตัง้เติมทอง  /           

นายวสพุล รอดเจริญ  /           

นายธีรเนติ สภุารัตน์  /           

นางสาวรตา เวียงสมทุร  /           

นายเทิดศกัดิ์ วงศ์สจัจะกตญัญ ู  /           

นางสาวพชัรี หงษ์โตน  /           

นายกตญัญ ูสวุรรณคํา  /           

นายเอกชยั รัตนสนุทร  /           

นายเสกสรร จนัทร์โต  /           

นายมงคล ฉนัทวิทย์  /           

นายธีระนยั ภู่เกียรต ิ          / /  

นายพนมพร สวุรรณปัฏนะ          / /  

นายสริวิชญ์ กลบัดี    /         

นายอรรคพงศ์ ลนิพิศาล    /         

  



บริ
 

 

เอกสารแนบ 2 หน้า 4  

หมายเหตุ 

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

1 = บริษัท เวิลด์โฟน ชอ็ป จํากดั(2) 7 = บริษัท ยไูนเต็ดคอมมนิูเกชัน่ อนิดสัตรี จํากดั (มหาชน) 

2 = บริษัท แทค พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั 8 = บริษัท เพย์สบาย จํากดั 

3 = บริษัท อีสเทิรน์ บชิ จํากดั 9 = บริษัท ดีแทค แอค็เซเลเรท จํากดั 

4 = บริษัท ดีแทค ดิจติอล มีเดีย จํากดั 10 = บริษัท ดีแทค เน็คซ์ จํากดั 

5 = บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากดั  11 = บริษัท ดีแทค เซอร์วิส จํากดั 

6 = บริษัท ดีแทค บรอดแบนด์ จํากดั 12 = บริษัท เทเลแอสเซท จํากดั(3) 

(1) ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

(2) อยู่ระหว่างชําระบญัชี 
(3) บริษัทจดทะเบียนจดัตัง้เม่ือวนัท่ี 12 เมษายน 2559 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 3 
 

รายละเอียดเก่ียวกับหวัหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน  
และหวัหน้างานกาํกับดแูลการปฏิบัตงิานของบริษัท 

 
 
 



บริษัท โทเทิ่ล แอค็เซส็ คอมมนูิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 
 

เอกสารแนบ 3 หน้าที่ 1 

1. หวัหน้างานตรวจสอบภายใน 

หวัหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดงัรายละเอียดปรากฏในส่วนที่ 2 การจดัการและการกํากับดแูลกิจการ– การตรวจสอบภายใน ทัง้นี ้รายละเอียดเกี่ยวกับหวัหน้างาน
ตรวจสอบภายในมีดงันี ้

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 36 - ปริญญาโท International Trade and Commerce 
Law, Macquarie University, Sydney, Australia 

- ปริญญาตรี, นิติศาสตร์บณัฑิต, มหาวิทยาลยั
กรุงเทพ 

 ไมม่ี 
 

ไมม่ี ปัจจบุนั 
 
 
2554 – 2557 
 
2552 – 2554 

หวัหน้าฝ่ายกํากบัดแูล (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 47 
 

- ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ธุรกิจมหาบณัฑิต สถาบนั
บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (นิด้า) 

- ปริญญาตรีบญัชีบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
- ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต 
- ผู้ตรวจสอบภายในรับอนญุาต 

ไมม่ี ไมม่ี 2552 – ปัจจบุนั ผู้ อํานวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน 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 แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชั่น จํากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ซึ่งเป็น
ทรงคณุวฒิุและมีประสบการณ์ด้านการเงิน การบญัชี กฎหมาย และการบริหารธุรกิจ และมีคณุสมบติัครบถ้วนตามที่กําหนดไว้ใน
กฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งจัดทําตามแนวทางและข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ (กลต.) และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (ตลท.) โดยในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย  
 
1.  นายจลุจิตต์ บณุยเกต ุ  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
2.  นายสตีเฟน วดูรุฟ ฟอร์ดแฮม     กรรมการตรวจสอบ 
3.  นางกมลวรรณ วิปลุากร  กรรมการตรวจสอบ 
 
โดยกรรมการตรวจสอบทกุท่านไม่ได้เป็นผู้บริหารพนกังาน หรือท่ีปรึกษาของบริษัทฯ กฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับ
การอนมุติัจากคณะกรรมการบริษัทฯ กําหนดให้มีการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบอยา่งน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้ ในปี 2559 บริษัทฯ ได้
จดัให้มีการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบรวมทัง้สิน้ 12 ครัง้ และได้รายงานผลการประชมุต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ทกุครัง้ ในการ
ประชมุแต่ละครัง้ มีผู้บริหารระดบัสงู หวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หวัหน้าหน่วยงานบริหารความเส่ียง และผู้สอบบญัชีเข้า
ร่วมประชมุในวาระท่ีเก่ียวข้องคณะกรรมการตรวจสอบได้ดําเนินงานตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายโดยสรุปดงันี ้

 สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําปี 2559 เพ่ือนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือพิจารณาอนมุติั 
งบการเงินดงักลา่วได้จดัทําขึน้ตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปโดยถกูต้องและเปิดเผยข้อมลูอย่างเพียงพอ 

 สอบทานความเพียงพอและการประเมินประสิทธิผลของระบบการควบคมุภายใน การบริหารความเสี่ยง การปฏิบติัตาม
กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง กบัธุรกิจของบริษัทฯ โดยประชมุร่วมกบัผู้บริหารและหน่วยงานตรวจสอบภายในเพ่ือให้ข้อเสนอแนะ
ท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การบริหารงานของบริษัทฯ 

 พิจารณาอนมุติัแผนงานการตรวจสอบประจําปีซึ่งได้จดัทําขึน้ตามแนวความเส่ียง และผลการตรวจสอบของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน สรุปได้วา่บริษัทฯ มีระบบการควบคมุภายในท่ีมีประสิทธิผล โดยไมพ่บข้อบกพร่องท่ีเป็นสาระสําคญั 

 สอบทานรายการที่เก่ียวโยงกนั ธุรกรรมของผู้ มีส่วนได้เสีย หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทฯ 
เพ่ือให้มัน่ใจว่าบริษัทฯ ได้ดําเนินการตามเง่ือนไขทางธุรกิจปกติและได้ปฏิบติัตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ 

 รับทราบความเส่ียงและติดตามความก้าวหน้าของการบริหารความเส่ียงตามท่ีหน่วยงานบริหารความเส่ียงนําเสนอ 

 สอบทานและประเมินผลการปฏิบติังานของตนเองตามกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบและตามแนวทางการกํากบั
ดแูลกิจการท่ีดี ซึง่ผลเป็นท่ีน่าพอใจ 

 พิจารณาคดัเลือกผู้สอบบญัชีท่ีมีคณุสมบติัเหมาะสม รวมถึงเสนอแต่งตัง้ และเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชีประจําปี
2560 ตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ 

 
จากการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบตามท่ีกล่าวมาข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทฯ มี
การจดัทํางบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไปและมีการเปิดเผยข้อมลูท่ีเพียงพอ มีระบบการควบคมุภายใน
และระบบการตรวจสอบภายใน 



บริษัท โทเท่ิล แอค็เซส็ คอมมนิูเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 
 

เอกสารแนบ 5 หน้าท่ี 2 

ท่ีมีประสิทธิผล เพียงพอ และไม่มีข้อบกพร่องท่ีเป็นสาระสําคญั มีการปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของ
บริษัทฯ และการทํารายการที่เก่ียวโยงกนัมีความสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุตามนโยบายบริษัทฯ 
 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคดัเลือกผู้สอบบญัชีตามเกณฑ์การประเมินผลของบริษัทฯ ท่ีถือปฏิบติั ประสบการณ์ ผลการ
ดําเนินงาน และความเป็นอิสระในการดําเนินงานของผู้สอบบญัชีในปีท่ีผ่านมา และมีความเหน็ว่าผู้สอบบญัชีของบริษัท สํานกังาน 
อีวาย จํากัด มีผลการดําเนินงานเป็นท่ีน่าพอใจ นอกจากนี ้บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็นสํานักงานสอบบญัชีท่ีได้รับการ
ยอมรับในระดบัสากลคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอให้ผู้สอบบญัชีของบริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของ
บริษัทฯ ประจําปี 2560 และได้พิจารณากําหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชีเพ่ือนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือขออนมุติั
จากผู้ ถือหุ้นตอ่ไป 
 

 
นายจลุจิตต์ บณุยเกต ุ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
30 มกราคม 2560 
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