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002
จุดเด่นทางการเงิน

รายงานประจําปี 2555
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)

25.3

11.3 17.5

89.5

จํานวนผู้ใช้บริการ
(ล้านเลขหมาย)

กําไรสุทธิ
(พันล้านบาท)

กระแสเงินสด
จากการดําเนินงาน
(พันล้านบาท)

รายได้รวม 
(พันล้านบาท)

2551

2551 2551

25512552

2552 2552

25522553

2553 2553

25532554

2554 2554

25542555

2555 2555

2555

ผู้ใช้บริการระบบรายเดือน

ผู้ใช้บริการระบบเติมเงิน

กําไรสุทธิรวมรายการพิเศษ

กําไรสุทธิไม่รวมรายการพิเศษ

รายได้จากการขายเครื่องโทรศัพท์และชุดหมายเลข

รายได้จากการให้บริการโทรศัพท์

2.5

9.3

1.1
2.3

1.0

2.3

10.9

3.6

2.4
6.0

2.8

11.3

16.2

18.7

7.5

11.9

66.6

67.7

17.4

19.7

6.6

14.3

64.7

65.7
19.3

21.6

10.4

21.5

68.7

72.3

20.8

23.2

21.5

73.2

79.2

22.5

25.3

17.5

78.2

89.5

หมายเหตุ:

- พ.ศ. 2551 มีรายการพิเศษบันทึกกําไรจากสัญญา
 ประนีประนอมยอมความกับ DPC จํานวน 1.8
 พันล้านบาท

- พ.ศ. 2553 มีรายการพิเศษรายการพิเศษจากการ
 บันทึกรายรับค่าเชื่อมต่อโครงข่ายสุทธิย้อนหลัง
 จาก กสท/ฮัทช์ และกําไรจากการขายอาคารชัย

- ตั้งแต่เดือนกันยายน พ.ศ. 2554 อัตราส่วนแบ่ง
 รายได้เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 25 เป็นร้อยละ 30

จุดเด่นทางการเงิน

26.8

EBITDA 
(พันล้านบาท)

2551 2552 2553 2554 2555

23.2

20.2

25.7

27.3

26.8

11.8

11.3



003
จุดเด่นทางการเงิน

รายงานประจําปี 2555
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่นจํากัด (มหาชน) ซึ่งปัจจุบันใช้ชื่อทางการค้า “ดีแทค” เป็นหนึ่งในผู้นําธุรกิจการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ใน

ประเทศไทย ก่อตั้งในปี 2532 เพื่อให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในระบบความถี่ 800 เมกะเฮิร์ตซ์ และ 1800 เมกะเฮิร์ตซ์ ภายใต้สัญญาสัมปทานซึ่งอยู่ใน

รูปแบบ สร้าง-โอน-ดําเนินงาน (Build-Transfer-Operate: BTO) เป็นเวลา 27 ปีจาก บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) (เดิมคือการสื่อสาร

แห่งประเทศไทย)  

ในเดือนธันวาคม 2555 บจก. ดีแทค เนทเวอร์ค ซึ่งเป็นบริษัทลูกของดีแทค ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ IMT ย่าน 2.1 กิกะเฮิร์ตซ์ เป็นเวลา 15 ปี

และใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สามสําหรับให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่จากปีและใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโทรคมนาคม

แบบที่สามสําหรับให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่จากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”)

 2551 2552 2553 2554 2555

ผลการดําเนินงาน (หน่วย:ล้านบาท)     

รายได้จากการให้บริการโทรศัพท์ 66,600 64,684 68,749 73,188 78,235

รายได้รวม 67,695 65,685 72,317 79,199 89,497

กําไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าใช้จ่ายตัดจําหน่าย (EBITDA) 23,193 20,215 25,685 27,296 26,809

กําไรจากการขายและการให้บริการ 11,483 9,973 14,786 16,663 15,154

กําไรสุทธิสําหรับปี 9,325 6,614 10,885 11,812 11,276

กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน *  11,911 14,262 21,512 21,463 17,473

งบดุล (หน่วย:ล้านบาท)     

สินทรัพย์รวม 104,435 100,530 99,313 103,847 101,018

หนี้สินรวม 44,944 37,982 30,435 68,959 66,074

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 59,491 62,548 68,878 34,888 34,944

อัตราส่วนทางการเงิน     

อัตรา EBITDA 34.0% 30.6% 35.1% 34.4% 29.9%

อัตรากําไรจากการขายและการให้บริการ 17.0% 15.2% 20.4% 21.0% 16.9%

อัตราส่วนหนี้สุทธิต่อ EBITDA 0.9 0.6 - - 1.0

อัตราส่วนหนี้สุทธิต่อส่วนทุน 0.4 0.2 - - 0.8

หลักทรัพย์     

จํานวนหุ้น (ล้าน) 2,368 2,368 2,368 2,368 2,368

กําไรต่อหุ้น (บาท) 3.94 2.80 4.60 4.99 4.76

มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น (บาท) 25.12 26.42 29.09 14.73 14.76

ราคาหุ้น**     

     ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (บาท/หุ้น) 32.00 35.75 42.00 69.75 88.25

     ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศสิงคโปร์ 0.88 1.07 1.42 1.97 2.80

     (เหรียญสหรัฐอเมริกา/หุ้น)  

*  นิยามโดยกําไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าใช้จ่ายตัดจําหน่าย (EBITDA) - ค่าใช้จ่ายลงทุน (CAPEX)
** ณ วันที่ 30 ธันวาคมหรือวันทําการสุดท้ายของทุกปี
หมายเหตุ: ดีแทคได้ปรับโครงสร้างทางการเงินผ่านการจ่ายเงินปันผลพิเศษในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2554
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004 รายงานประจําปี 2555
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)



จากความต้องการเข้าถึงข้อมูลที่เพิ่มมากขึ้น เรามุ่งมั่นที่จะมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุด

ให้แก่ลูกค้า  เพื่อตอบสนองทุกความต้องการอย่างเต็มที่

ตอบสนอง
ทกุความต้องการ
เ พื่ อ ชี วิ ต ที่ ดี ก ว่ า

005รายงานประจําปี 2555
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)



Better Connection

always connected 3G

006 รายงานประจําปี 2555
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)



เราได้เตรียมพร้อมพัฒนาเครือข่าย เพื่อตอบรับเทคโนโลยีในอนาคต

ให้สอดคล้องกับการใช้ชีวิตของลูกค้า ที่จะไม่พลาดการเชื่อมต่อถึงกัน

เชื่อมโยงคุณ
ให้ใกล้กัน
เ พื่ อ ส่งความรู้สึกได้ดีกว่าเดิม

007รายงานประจําปี 2555
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)



Better Performance
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008 รายงานประจําปี 2555
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)



เมื่อการรับส่งข้อมูลรวดเร็วขึ้นแบบนาทีต่อนาที คงจะดีกว่า หากเราสามารถเข้าถึงข้อมูล

ได้จากทุกๆ แห่ง ดีแทคจึงมุ่งมั่นให้ความสําคัญต่อการพัฒนาเครือข่ายและบริการอย่างต่อเนื่อง 

เพื่อก้าวขึ้นเป็นผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่อันดับหนึ่งในใจคนไทย

เพ่ิมความสามารถ
ท่ีมากกว่า
เ พื่ อ ก้าวที่ไกลกว่าเดิม

009รายงานประจําปี 2555
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)
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010 รายงานประจําปี 2555
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)



เราเชื่อว่าเครือข่ายและบริการที่ดี มาจากบุคลากรที่ยอดเยี่ยม

ดีแทคได้ปรับโครงสร้างองค์กร และมุ่งมั่นพัฒนาบุคลากร 

เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าของเรา

การทํางาน
ที่คล่องตัว
เ พื่ อ อนาคต ที่ ดี ก ว่า

011รายงานประจําปี 2555
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)



012
ข้อมูลทั่วไปของบริษัทและบุคคลอ้างอิง

รายงานประจําปี 2555
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท
และบุคคลอ้างอิง

ชื่อบริษัท บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)

ชื่อย่อ ดีแทค

เลขทะเบียนบริษัท 107538000037

ประกอบธุรกิจ ดําเนินธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในระบบย่านความถี่ 800 เมกะเฮิร์ตซ์ 

 ย่านความถี่ 800 เมกะเฮิร์ตซ์์ และย่านความถี่ 2.1 กิกะเฮิร์ตซ์

ทุนจดทะเบียน 4,744,161,260 บาท (ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 2,372,080,630 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 2 บาท)

ทุนที่ออกและชําระเต็มมูลค่า 4,735,622,000 บาท (ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 2,367,811,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 2 บาท)

ที่ตั้งสํานักงานใหญ่ เลขที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 22-41 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

 โทรศัพท์ (66 2) 202 8000

 โทรสาร (66 2) 202 8929

 เว็บไซต์ www.dtac.co.th

ข้อมูลบริษัท



013
ข้อมูลทั่วไปของบริษัทและบุคคลอ้างอิง

รายงานประจําปี 2555
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)

นายทะเบียนหลักทรัพย์ บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด

 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

 โทรศัพท์ (66 2) 229 2800

 โทรสาร (66 2) 654 5427

 ลูกค้าสัมพันธ์ (66 2) 229 2888

 เว็บไซต์ www.tsd.co.th

 Boardroom Limited

 50 Raffl es Place #32-01 Singapore Land Tower Singapore 048623

 โทรศัพท์ (65) 6536 5355

ผู้สอบบัญชี กิ่งกาญจน์ อัศวรังสฤษฎ์

 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4496

 บริษัท สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด

 ชั้น 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

 โทรศัพท์ (66 2) 264 0777

 โทรสาร (66 2) 264 0789-90

 เว็บไซต์ www.ey.com

นายทะเบียนหุ้นกู้ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

 1 ซอยกสิกรไทย ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ

 เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140  

 โทรศัพท์ (66 2) 470 1994, (66 2) 470 6662

 โทรสาร (66 2) 470 1998

 เว็บไซต์ www.kasikornbank.com

บุคคลอ้างอิง



014
สาส์นจากประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายงานประจําปี 2555
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)

สาส์นจากประธานกรรมการ
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายบุญชัย เบญจรงคกุล

ประธานกรรมการบริษัท

นายจอน เอ็ดด้ี อับดุลลาห์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



015
สาส์นจากประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายงานประจําปี 2555
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ปี 2555 นับเป็นปีแห่งความสําเร็จของดีแทคและบริษัทย่อย ดีแทค 
เนทเวอร์ค ที่ได้รับใบอนุญาตสําหรับประกอบกิจการโทรคมนาคมบน
คลื่นความถี่ย่าน 2.1 GHz จํานวน 15 MHz เป็นระยะเวลา 15 ปี จากคณะ
กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ (“กสทช”) ใบอนุญาตนี้จะช่วยสานต่อความภาคภูมิใจของเรา
ในฐานะผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่อยู่คู่กับสังคมไทยมานาน โดย
เรามีความตั้งใจที่จะติดตั้งและขยายเครือข่ายใหม่บนคลื่นความถี่ย่าน 
2.1 GHz ให้ครอบคลุมจํานวนประชากรกว่าร้อยละ 80 ทั่วประเทศ ภายใน
ระยะเวลา 3 ปี

“ลูกค้าคือศูนย์กลาง” เป็นปรัชญาและกลยุทธ์ทางธุรกิจที่ดีแทคยึดถือ
มาอย่างต่อเนื่อง เราเชื่อว่า ลูกค้าคือศูนย์กลางที่แท้จริงควรอยู่บน
พื้นฐานของความเข้าใจในความต้องการของลูกค้าอย่างลึกซึ้ง และความ
พยายามที่จะมอบประสบการณ์ให้ตรงหรือเหนือความคาดหมายของ
ลูกค้าอยู่เสมอ ในปี 2555 กลยุทธ์ลูกค้าคือศูนย์กลางของเราต้องเผชิญ
กับบททดสอบครั้งสําคัญ อันเนื่องมาจากปัญหาคุณภาพของสัญญาณ
และสัญญาณขัดข้องที่เกิดขึ้นระหว่างปี ส่งผลกระทบโดยตรงต่อระดับ
ความเชื่อมั่นของลูกค้าที่มีต่อเครือข่ายของเราเป็นอย่างมาก แต่ด้วย
ความมุ่งมั่นที่จะเดินหน้ายกระดับเครือข่าย 2G ทั้งหมดและขยายพื้นที่
ให้บริการ 3G 850 MHz ให้ครอบคลุมพื้นที่ 77 จังหวัดทั่วประเทศ ทําให้
เราสามารถผ่านบททดสอบนี้ไปได้ โดย ณ สิ้นปี 2555 ดีแทคมีเครือข่าย
ร่วม 2G และ 3G ที่ดีที่สุดในประเทศไทยพร้อมตอบสนองความต้องการ
ในชีวิตประจําวันที่หลากหลายของลูกค้าทุกท่าน

ความตั้งใจที่จะนําบริการอินเทอร์เน็ตสู่มือคนไทยทั่วประเทศในอัตรา
ที่เหมาะสม ประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีในปี 2555 นอกเหนือจาก
การนําเทคโนโลยี 2G และ 3G ที่ดีที่สุดมาสู่ประเทศไทยตามที่เราได้
เริ่มต้นโครงการตั้งแต่ 2 ปีที่ผ่านมา ดีแทคยังได้เปิดตัวบริการ WiFi เพื่อ
ให้ลูกค้าสามารถใช้บริการอินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่าย WiFi ในกว่า 100 
ศูนย์การค้าทั่วประเทศและทุกสถานีรถไฟฟ้า BTS ในกรุงเทพมหานคร 
โดย ณ สิ้นปี 2555 ดีแทคมีผู้ใช้บริการข้อมูลถึง 9.1 ล้านเลขหมาย หรือ
ประมาณร้อยละ 35.8 จากฐานลูกค้า 25.3 ล้านเลขหมายทั่วประเทศ

ความต้องการใช้บริการอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยยังคงได้รับแรง
ขับเคลื่อนจากการเติบโตของสมาร์ทโฟนและความนิยมในแอปพลิเคชั่น
เครือข่ายสังคมออนไลน์และบริการแช็ทอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้อง
กบัความตอ้งการสมารท์โฟนทีม่มีากขึน้และชว่ยใหล้กูคา้ไดร้บัประโยชน์
สูงสุดจากอุปกรณ์เหล่านี้ ดีแทคได้ดําเนินการปรับโฉมและยกระดับ
ศูนย์บริการดีแทคเพื่อให้มีพื้นที่สําหรับการขายและการให้บริการ
สมาร์ทโฟนมากขึ้น โดยคาดว่าจะสามารถดําเนินการปรับโฉมกว่า 300 
ร้านค้าทั่วประเทศได้ภายในปี 2556 นอกจากนี้ ดีแทคต้องการเป็นผู้นํา
ในเรื่องของร้านค้าออนไลน์เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับช่องทางการ

จัดจําหน่ายที่มีอยู่ในปัจจุบัน โดยคาดว่าในอีก 2-3 ปีข้างหน้าจะมีผู้ใช้
บริการผ่านระบบร้านค้าออนไลน์มากขึ้น ตามพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลง
ไปและความต้องการความรวดเร็วในชีวิตประจําวันที่มากขึ้น

ในส่วนขององค์กร ดีแทคได้ปรับโครงสร้างองค์กรครั้งใหญ่เพื่อให้เรา
สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้นและเตรียม
พร้อมสําหรับธุรกิจและการแข่งขันที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เน้นการปรับ
โครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจมากขึ้น เช่น การ
ปรับโครงสร้างในส่วนของผู้บริหารให้มีขนาดที่เหมาะสม การลดความ
ซ้ําซ้อนและความไม่ชัดเจนในแต่ละหน่วยงาน นอกจากนี้ เราได้จัดให้มี
โปรแกรมการฝึกอบรมจํานวนมากเพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับพนักงาน
ในองค์กร และในส่วนของผู้บริหารจะเน้นเรื่องของความเป็นผู้นํา
ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่าโครงสร้างองค์กรใหม่จะเดินหน้าต่อไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

ในฐานะพลเมืองที่ดีของสังคม ดีแทคได้ดําเนินโครงการเพื่อตอบแทน
สังคมไทยในด้านต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม ไม่ว่าจะเป็นความมุ่งมั่นที่จะ
ช่วยเหลือเกษตรกรไทยผ่านโครงการสํานึกรักบ้านเกิดอย่างต่อเนื่อง
ตลอดปี 2555 การร่วมมือกับยูนิเซฟ ประเทศไทย ในการจัดทําโครงการ
Best Start เพื่อส่งเสริมและรณรงค์เรื่องการพัฒนาคุณภาพเด็กตั้งแต่
แรกเกิด ควบคู่ไปกับการส่งเสริมเรื่องสิทธิเด็กในประเทศไทยโดยนํา
เอาเทคโนโลยีการสื่อสารมาประยุกต์ใช้ อีกหนึ่งความภาคภูมิใจ คือ 
ดีแทคได้เปิดตัวโรงเรียนต้นแบบเพื่อสนับสนุนการศึกษาตามโครงการ 
“ICT Free WiFI” และ “One Tablet Per Child” ตามนโยบายของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ณ โรงเรียนวัดหนามแดง อําเภอ
บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 

ดแีทคยงัคงสามารถรกัษาฐานการเตบิโตไดด้ใีนป ี2555 รายไดจ้ากบรกิาร
ข้อมูลซึ่งจะเป็นรายได้ที่สําคัญของเราต่อไปในอนาคต เติบโตต่อเนื่อง
จากปีก่อนประมาณร้อยละ 88.7 รายได้จากบริการเสริมคิดเป็นประมาณ
ร้อยละ 19.4 ของรายได้จากการดําเนินงาน ในปี 2555 ดีแทครักษา
ความแข็งแกร่งของสถานะทางการเงินและจ่ายเงินปันผลจากผลการ
ดําเนินงานในปี 2555 รวมทั้งสิ้นกว่า 11.9 พันล้านบาท หรือประมาณ 
5.05 บาทต่อหุ้น โดยจ่ายตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลใหม่ที่ประกาศ
ใช้ในปี 2555 ดีแทคมีความตั้งใจที่จะรักษาความแข็งแกร่งของสถานะ
ทางการเงินควบคู่ไปกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลในระดับที่น่าพอใจ

เราขอถือโอกาสนี้ขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น พนักงานทุกท่าน และทุกภาค
ส่วนที่ เกี่ยวข้องสําหรับการสนับสนุนที่ดีตลอดมา ดีแทคเชื่อว่า
วิกฤตการณ์ต่างๆ ได้ผ่านพ้นไปแล้ว และเราพร้อมที่จะเดินหน้าอย่าง
เต็มที่เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางธุรกิจและนําเทคโนโลยี 3G 2.1 
GHz มาสู่สังคมไทยในปี 2556
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คณะกรรมการบริษัท

นายบุญชัย เบญจรงคกุล
ประธานกรรมการ
อายุ 58 ปี
จํานวนหุ้นที่ถือ*: 10 หุ้น (0.00 %)

นายซิคเว่ เบรคเก้
รองประธานกรรมการ
อายุ 53 ปี
จํานวนหุ้นที่ถือ*: ไม่มี (0.00 %)

ประวัติการอบรม หลักสูตร Role of the Chairman Program (11/2548) 
   โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประวัติการศึกษา เศรษฐศาสตร์ ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
   มหาวิทยาลัยรามคําแหง
   B.Sc. in Management, Northern Il l inois University, USA

ประวัติการทํางาน

2555 - ปัจจุบัน กรรมการ  บจก. บีซีเอช โฮลดิ้ง
2545 - ปัจจุบัน กรรมการ  บจก. ยูไนเต็ด ดิสทริบิวชั่น บิซซิเนส
2545 - 2548 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
   บมจ. ยูไนเต็ด คอมมูนิเกชั่น อินดัสตรี
2544 - ปัจจุบัน ประธานสหกรณ์ร่วมด้วยช่วยกัน จํากัด
2544 - 2549 ประธานมูลนิธิอนุรักษ์นกเงือก
2544 - 2545 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
   บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น
2543 - 2544 กรรมการผู้จัดการ  บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น
2541 - ปัจจุบัน ประธานมูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสํานึกรักบ้านเกิด
2533 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ  บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น
2533 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ  บจก. เบญจจินดา โฮลดิ้ง
2532 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ  บจก. ไพรเวท พร็อพเพอร์ตี้
2527 - 2542 ประธานกรรมการบริหาร 
   บมจ. ยูไนเต็ด คอมมูนิเกชั่น อินดัสตรี

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

2546   ตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ (ต.จ.ว.)
2540   ปฐมดิเรกคุณาภรณ์ (ป.ภ.)
2537   ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)

ประวัติการศึกษา Master Degree in Public Administration, 
   John F. Kennedy School of Government, 
   Harvard University, USA
   Bachelor Degree Program in Management,
   Norwegian School of Management, Buskerud, Norway
   Bachelor Degree in Business and 
   Administration, Telemark College, Norway

ประวัติการทํางาน

2553 - ปัจจุบัน Nominated MD, Unitech Wireless Ltd., India
2552 - ปัจจุบัน กรรมการ Unitech Wireless, India
2552 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ Grameenphone, Bangladesh
2552 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ DiGi, Malaysia 
2551 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ  
   บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น
2551 - ปัจจุบัน กรรมการ และ Executive Vice President Telenor Group,
   Head of Region Asia, Telenor Asia Pte Ltd
2549 - 2551 กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
   บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น
2548 - 2551 กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
   บมจ. ยูไนเต็ด คอมมูนิเกชั่น อินดัสตรี
2548 - 2549 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
   บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น
2545 - 2548 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม 
   บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น
2543 - 2548 กรรมการ  บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น
2543 - 2545 Managing Director, Telenor Asia Pte Ltd
2542 - 2543 Manager, Business Development, Telenor Asia Pte Ltd

* นับรวมจํานวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
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นายจอน เอ็ดด้ี อับดุลลาห์
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
อายุ 46 ปี
จํานวนหุ้นที่ถือ*: 439,500 หุ้นเอ็นวีดีอาร์ (0.02 %)

นายจุลจิตต์ บุณยเกตุ
กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการกําหนดค่าตอบแทน / คณะกรรมการสรรหา
อายุ 69 ปี
จํานวนหุ้นที่ถือ*: ไม่มี (0.00 %)

ประวัติการศึกษา Bachelor of Science, Electrical Engineering
   from the Montana State University, USA

ประวัติการทํางาน

2554 - ปัจจุบัน กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
   บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น
2555 - ปัจจุบัน กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
   บจก. ดีแทค เนทเวอร์ค
2551 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 
   Tameer Microfi nance Bangkok Limited
2551 - 2554 กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
   Telenor Pakistan Pvt Ltd, Pakistan
2550 - 2551 Chief Operating Offi cer, 
   Maxis Telecommunications Bhd, Malaysia
2545 - 2550 Chief Technology Offi cer, 
   DiGi Telecommunications Sdn Bhd, Malaysia
2542 - 2545 Chief Technology Offi cer, Cesky Mobil (Oskar), 
   Czech Republic

ประวัติการอบรม หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) (38/2548)
   โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประวัติการศึกษา รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต Kent State University, USA
   นิติศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทํางาน

2555 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ  บจก. ดีแทค เนทเวอร์ค
2549 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
   กรรมการกําหนดค่าตอบแทน และ คณะกรรมการสรรหา 
   บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น
2547 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริหาร  
   บจก. คิงพาวเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนลกรุ๊ป
2543 - ปัจจุบัน กรรมการ  บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น
2541 - 2546 กรรมการอํานวยการ  บจก. ไทยออยล์ เพาเวอร์
2541 - 2546 กรรมการอํานวยการ  บจก. ไทยออยล์
2537 - 2541 รองกรรมการอํานวยการ  บจก. ไทยออยล์

* นับรวมจํานวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ



018
คณะกรรมการบริษัท

รายงานประจําปี 2555
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)

นายสมพล จันทร์ประเสริฐ
กรรมการ
อายุ 60 ปี
จํานวนหุ้นที่ถือ*: ไม่มี (0.00 %)

นายสุนทร โภคาชัยพัฒน์
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกําหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหา  
อายุ 75 ปี
จํานวนหุ้นที่ถือ*: ไม่มี (0.00 %)

ประวัติการอบรม หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) (48/2548)
   โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประวัติการศึกษา นิติศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการทํางาน

2555 - ปัจจุบัน กรรมการ  บจก. ดีแทค เนทเวอร์ค
2543 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกําหนด
   ค่าตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา  
   บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น
2548 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ  บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์
2547 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา  บริษัท ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น จํากัด
2544 - 2545 ประธานกรรมการบริหาร  บมจ. การบินไทย
2537 - 2538 กรรมการ  องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย
2537 - 2538 ประธานกรรมการ  การรถไฟแห่งประเทศไทย
2517 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา  บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (ช่อง3)
2517 - ปัจจุบัน กรรมการ หัวหน้าสํานักงานทนายความ  
   บริษัท สํานักงานชัยพัฒน์ จํากัด

ประวัติการศึกษา บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต (ไฟฟ้า) 
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (ไฟฟ้า) 
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
   ปริญญาบัตร หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมาย
   มหาชน วทิยาลยัการเมอืงการปกครอง สถาบนัพระปกเกลา้
ประวัติการทํางาน
2552 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. เอเชีย อินโฟเน็ท
2552 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ซี แอนด์ ซี อินเตอร์เนชั่นแนล เวนเจอร์
2552   รักษาการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
   (สายงานธุรกิจการตลาด) บมจ. กสท โทรคมนาคม
2551 - ปัจจุบัน กรรมการ ASEAN Telecom Holdings SDN. BHD. (ATH)
2551 - 2555 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานธุรกิจบรอดแบนด์)
   บมจ. กสท โทรคมนาคม
2550 - 2551 ที่ปรึกษาอาวุโส ระดับ13 บมจ. กสท โทรคมนาคม
2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น
2549 - 2550 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
   (สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ) บมจ. กสท โทรคมนาคม
2548 - 2549 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานร่วมกิจการ)  
   บมจ. กสท โทรคมนาคม
2548   รักษาการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
   (สายงานตลาดและการขาย)  บมจ. กสท โทรคมนาคม
2547 - 2548 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานกลยุทธ์องค์กร)  
   บมจ. กสท โทรคมนาคม
2539 - 2547 ผู้อํานวยการ ฝ่ายบริการโทรคมนาคมทางข้อมูล  
   การสื่อสารแห่งประเทศไทย
2537 - 2539 ผู้อํานวยการ กองสื่อสารข้อมูล  
   การสื่อสารแห่งประเทศไทย
2536 - 2537 ผู้อํานวยการ กองนโยบายและแผน  
   การสื่อสารแห่งประเทศไทย
2533 - 2537 ผู้ช่วยผู้อํานวยการ กองสื่อสารข้อมูล  
   การสื่อสารแห่งประเทศไทย

* นับรวมจํานวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ



019
คณะกรรมการบริษัท

รายงานประจําปี 2555
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)

นายลาส์ เอริค เทลแมนน์
กรรมการ / กรรมการกําหนดค่าตอบแทน /

คณะกรรมการสรรหา

อายุ 40 ปี

จํานวนหุ้นที่ถือ*: ไม่มี (0.00 %)

นายสตีเฟ่น วูดรุฟ ฟอร์ดแฮม
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกําหนดค่าตอบแทน

กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการสรรหา

อายุ 62 ปี

จํานวนหุ้นที่ถือ*: 10,000 หุ้นสามัญ และ 3,000 หุ้นเอ็นวีดีอาร์ (0.00 %)

ประวัติการอบรม หลักสูตร Director Certifi cation Program (DCP) (165/2555)
   โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประวัติการศึกษา Master of Business and Administration (MBA), 
   Edinburgh Business School,
   Heriot-Watt University, Scotland
   Master of Science in Business (M.Sc. / Sivi lokonom), 
   Bodo Business School, International Business & Finance

ประวัติการทํางาน

2554 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการกําหนดค่าตอบแทน 
   และคณะกรรมการสรรหา 
   บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น
2554 - ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการตรวจสอบ DiGi.com Berhad
2554 - ปัจจุบัน กรรมการ DiGi Telecommunications Sdn Bhd
2554 - ปัจจุบัน กรรมการ Grameenphone, Bangladesh
2553 - ปัจจุบัน กรรมการ Telenor Pakistan Ltd
2553 - ปัจจุบัน กรรมการ Telenor Key Partners
2553 - ปัจจุบัน Vice President, Telenor Asia Pte. Ltd
2552 - 2553 Vice President, Telenor ASA
2549 - 2552 Head of Program and Process Management, 
   DiGi Telecommunications Shd

ประวัติการศึกษา MA Jurisprudence, Oxford University, UK

ประวัติการทํางาน

2550 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกําหนดค่าตอบแทน
   กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหา 
   บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น
2546 - 2555 หุ้นส่วน Wikborg Rein
2541 - 2546 ที่ปรึกษา Watson, Farley & Wil l iams
2541 - 2543 กรรมการผู้จัดการ Argonaut Shipping Pte Ltd
2538 - ปัจจุบัน กรรมการ Masterbulk Private Limited
2529 - 2541 หุ้นส่วน Sinclair Roche & Temperley

* นับรวมจํานวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ



020
คณะกรรมการบริษัท

รายงานประจําปี 2555
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)

นายฮากุน บรัวเช็ท เชิร์ล
กรรมการ 
อายุ 41 ปี
จํานวนหุ้นที่ถือ*: ไม่มี (0.00 %)

นางชนัญญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์
กรรมการอิสระ
อายุ 49 ปี
จํานวนหุ้นที่ถือ*: ไม่มี (0.00 %)

ประวัติการศึกษา Marketing and Communication, 
   Norwegian School of Management (BI)

ประวัติการทํางาน

2555 - ปัจจุบัน กรรมการ Telenor South Asia Investment Pte Ltd
2555 - ปัจจุบัน กรรมการ Telenor South East Asia Investment Pte Ltd
2555 - ปัจจุบัน กรรมการ Telenor Global Services Singapore Pte Ltd
2555 - ปัจจุบัน กรรมการ Telenor Pakistan
2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น
2554 - ปัจจุบัน กรรมการ GrameenPhone
2554 - ปัจจุบัน กรรมการ Telenor Asia Pte Ltd.
2554 - 2555 กรรมการ Telenor India Limited
2553 - ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการกําหนดค่าตอบแทน 
   DiGi.com Berhad
2553 - ปัจจุบัน กรรมการ DiGi Telecommunications Sdn Bhd
2551 - ปัจจุบัน Senior Vice President, Business Environment 
   Management, Telenor Group, Asia Region
2550 - 2554 กรรมการ Telenor Pakistan Ltd
2549 - 2555 กรรมการ Telenor Corporate Development Sdn

ประวัติการอบรม หลักสูตร Director Certifi cation Program (DCP) (49/2547) 
   โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
ประวัติการศึกษา ปริญญาโท สาขา Management Information System 
   มหาวิทยาลัยเวสท์เวอร์จิเนีย สหรัฐอเมริกา
   ประกาศนียบัตรด้านการจัดการ 
   (Special Management Program) 
   มหาวิทยาลัยมาร์แชล สหรัฐอเมริกา
   ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ เอกการบัญชี 
   มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ประวัติการทํางาน

2554 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น
2551 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส 
   อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จํากัด
2547 - 2551 ผู้จัดการประจําประเทศไทย 
   กลุ่มอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ 
   บริษัท โมโตโรล่า (ประเทศไทย) จํากัด

* นับรวมจํานวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ



021
คณะกรรมการบริษัท

รายงานประจําปี 2555
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)

นายมอร์เต็น เต็งส์
กรรมการ / กรรมการกําหนดค่าตอบแทน / กรรมการสรรหา
อายุ 51 ปี
จํานวนหุ้นที่ถือ*: ไม่มี (0.00 %)

นายกุนน่าร์ โจฮัน เบอร์เทลเซ่น
กรรมการ
อายุ 56 ปี
จํานวนหุ้นที่ถือ*: ไม่มี (0.00 %)

ประวัติการศึกษา Master of Business Administration (Hons),
   University College Dublin, Ireland
   Dip. Advanced Management, 
   University College Dublin Ireland
   Dip. Social & Human studies, 
   National University of Ireland Maynooth
   Radio & Telecommunication Dip., 
   Norwegian Nautical College

ประวัติการทํางาน

2553 - ปัจจุบัน กรรมการ  บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น
2552 - ปัจจุบัน กรรมการ Regulatory Affairs Asia, Telenor Asia (ROH) Ltd.
2548 - 2552 Senior Vice President, Regulatory Affairs  
   บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น
2547 - 2548 Senior Strategic Advisor 
   บมจ. ยูไนเต็ด คอมมูนิเกชั่น อินดัสตรี
2543 - 2547 Vice President/Project Director, Telenor Asia Pte Ltd
2542 - 2543 Managing Director & Country Manager, 
   Telenor Ireland Ltd.
2540 - 2542 Business Development Manager, Telenor Ireland Ltd.

ประวัติการศึกษา Master of Business & Administration, BI Norway
   Engineer, AID Norway

ประวัติการทํางาน

2554 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการกําหนดค่าตอบแทน 
   และกรรมการสรรหา บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น
2554 - ปัจจุบัน Senior Vice President, Performance Management, 
   Telenor Asia (ROH) Ltd
2553 - 2554 Senior Vice President, Telenor Corporate Development
2551 - 2553 Chief Executive Offi cer, Telenor Cinclus Technology AS
2549 - 2551 Chief Executive Offi cer, Telenor Satell ite Services AS

* นับรวมจํานวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
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022
คณะผู้บริหารบริษัท

รายงานประจําปี 2555
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)

คณะผู้บริหารบริษัท

01 03

02 04

นายจอน เอ็ดดี้ อับดุลลาห์ 

กรรมการ
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

น.ส.ทิพยรัตน์ แก้วศรีงาม 

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
กลุ่ม People

ดร. ดามพ์ สุคนธทรัพย์ 

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
กลุ่มกิจการองค์กร

นายคาลิต ซีซาร์ท 

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
กลุ่มเทคโนโลยี
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023
คณะผู้บริหารบริษัท

รายงานประจําปี 2555
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)

05 07

06 08

นายชัยยศ จิรบวรกุล 

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
กลุ่มลูกค้า

นายเพ็ทเตอร์ เบอร์เร่อ เฟอร์เบิร์ก

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
กลุ่มการเงินและบัญชี และ
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มการตลาด

นายซิกวาร์ท โวส เอริคเซน 

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
กลุ่มการตลาด
(มีผลตั้งแต่ 1 ก.พ. 2556)

ดร. สรัณยา แสงหิรัญ

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
กลุ่มกลยุทธ์
(มีผลตั้งแต่ 1 ม.ค. 2556)
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024
คณะผู้บริหารบริษัท

รายงานประจําปี 2555
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)

นายจอน เอ็ดดี้ อับดุลลาห์ *

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
จํานวนหุ้นที่ถือ**: 439,500 หุ้นเอ็นวีดีอาร์ (0.02 %)

ประวัติการศึกษา

Bachelor of Science, Electrical Engineering from the Montana State University, USA

ประวัติการทํางาน

2555 - ปัจจุบัน กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดีแทค เนทเวอร์ค จํากัด
2554 - ปัจจุบัน กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น
2551 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ Tameer Microfi nance Bangkok Limited
2551 - 2554 กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Telenor Pakistan Pvt Ltd, Pakistan
2550 - 2551 Chief Operating Offi cer, Maxis Telecommunications, Malaysia
2545 - 2550 Chief Technology Offi cer, DiGi Telecommunications Sdn Bhd, Malaysia
2542 - 2545 Chief Technology Offi cer, Cesky Mobil (Oskar), Czech Republic

นายคาลิต ซีซาร์ท *

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มเทคโนโลยี
จํานวนหุ้นที่ถือ**: ไม่มี (0.00 %)

ประวัติการศึกษา

Master of Business Administration, Karachi University, Karachi, Pakistan
Bachelor of Science (Computer science), California State University, Northridge, California, USA

ประวัติการทํางาน

2554 - ปัจจุบัน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มเทคโนโลยี บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น
2547 - 2554 Vice President and Chief Technology Offi cer, Telenor Pakistan (Pvt) Limited
2546 - 2547 Head of IT, Tanzania Telecommunication Co., Ltd, Tanzania
2545 - 2546 Vice President Information Technology, PTML (Ufone), Pakistan

น.ส.ทิพยรัตน์ แก้วศรีงาม *

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่ม People
จํานวนหุ้นที่ถือ**: ไม่มี (0.00 %)

ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Saint Louis University, Missouri, USA

ประวัติการทํางาน

2554 - ปัจจุบัน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่ม People บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น
2551 - 2554 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มลูกค้า บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น
2550 - 2551 หัวหน้าสายงาน การจัดการโครงการทางด้านกลยุทธ์ บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น
2546 - 2550 ผู้ช่วยผู้อํานวยการ ฝ่ายผลิตภัณฑ์และช่องทางการบริการ ธนาคาร กรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
2541 - 2546 Marketing Specialist, Asia-Pacifi c Marketing Practice, McKinsey and Company (Thailand)

* เป็นผู้บริหารตามคํานิยามของ กลต.
** นับรวมจํานวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
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025
คณะผู้บริหารบริษัท

รายงานประจําปี 2555
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)

ดร. ดามพ์ สุคนธทรัพย์ *

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มกิจการองค์กร
จํานวนหุ้นที่ถือ**: ไม่มี (0.00 %)

ประวัติการศึกษา

PhD. Fletcher School of Law and Diplomacy, Tufts University, Medford, USA
M.A.L.D. Fletcher School of Law and Diplomacy, Tufts University, Medford, USA
รัฐศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทํางาน

2554 - ปัจจุบัน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มกิจการองค์กร บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น
2555 - ปัจจุบัน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มกิจการองค์กร บริษัท ดีแทค เนทเวอร์ค จํากัด
2548 - 2554 กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จํากัด
2548 - 2549 รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)

นายชัยยศ จิรบวรกุล *

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มลูกค้า
จํานวนหุ้นที่ถือ**: ไม่มี (0.00 %)

ประวัติการศึกษา

Master of Engineering Management, University of Missouri-Rolla, Missouri, USA
Master of Electrical Engineering, Louisiana State University, Louisiana, USA
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (ไฟฟ้าสื่อสาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทํางาน

2555 - ปัจจุบัน กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มลูกค้าและการตลาด บริษัท ดีแทค เนทเวอร์ค จํากัด
2554 - ปัจจุบัน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มลูกค้า บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น
2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดีแทค อินเตอร์เนต เซอร์วิส จํากัด
2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดีแทค บรอดแบนด์ จํากัด
2553 - 2554 ผู้อํานวยการอาวุโส สายงาน Distribution บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น
2552 - 2553 ผู้อํานวยการอาวุโส สายงานธุรกิจดีแทค บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น
2550 - 2552 ผู้อํานวยการอาวุโส สายงานธุรกิจโพสต์เพด บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น
2548 - 2550 ผู้อํานวยการอาวุโส สายงานพัฒนาพาณิชย์ บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น
2547 - 2548 ผู้อํานวยการกลุ่มงานการตลาด บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น
2545 - 2547 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส ส่วนกลยุทธ์ทางการตลาดและการวางแผน 
   บริษัท ฮัทชิสัน ซีเอที ไวร์เลส มัลติมีเดีย จํากัด
2542 - 2545 ผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาการค้าปลีก บริษัท เชลล์ ออยล์ โปรดักส์ ภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก
2540 - 2542 ผู้จัดการบริษัทค้าปลีก บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จํากัด
2539 - 2540 ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Fleet Card) บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จํากัด

* เป็นผู้บริหารตามคํานิยามของ กลต.
** นับรวมจํานวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 
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คณะผู้บริหารบริษัท

รายงานประจําปี 2555
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)
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* เป็นผู้บริหารตามคํานิยามของ กลต.
** นับรวมจํานวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

นายเพ็ทเตอร์ เบอร์เร่อ เฟอร์เบิร์ก *

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มการเงินและบัญชี
จํานวนหุ้นที่ถือ**: 31,200 หุ้นสามัญ และ 28,000 หุ้นเอ็นวีดีอาร์ (0.00 %)

ประวัติการศึกษา 

Master of Science in Business Administration, Norwegian School of Economics and Business Administration, Norway
European Certifi ed Financial Analyst

ประวัติการทํางาน 

2555 - ปัจจุบัน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มการเงินและบัญชี บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น
2555 - ปัจจุบัน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มการเงินและบัญชี บริษัท ดีแทค เนทเวอร์ค จํากัด
2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เพย์สบาย จํากัด
2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดีแทค อินเตอร์เนต เซอร์วิส จํากัด
2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดีแทค บรอดแบนด์ จํากัด
2554 - 2556 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มการตลาด บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น
2553 - 2554 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มพาณิชย์ บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น
2552 - 2553 Senior Vice President, Head of Services, Corporate Development Telenor Group
2550 - 2552 Senior Vice President, Head of Financial Services, Global Coordination Telenor Group
2547 - 2550 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มการเงินและบัญชี บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น
2544 - 2547 ผู้ช่วยรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มการเงินและบัญชี บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น
2543 - 2544 Vice President, Finance, Telenor Mobile Communications
2541 - 2543 Business Controller, Telenor International
2540 - 2541 Manager, DNB Corporate Banking Department
2537 - 2540 Permanent Secretary for the standing committee on Finance and Economics of the Norwegian Parliament

ดร. สรัณยา แสงหิรัญ *

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มกลยุทธ์
จํานวนหุ้นที่ถือ**: ไม่มี (0.00 %)

ประวัติการศึกษา

Ph.D. of Media & Governance, Wireless data communications, Keio University, Japan
M.S. Master of Media & Governance, Wireless data communications, Keio University, Japan
รัฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทํางาน

2556 - ปัจจุบัน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มกลยุทธ์ บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น
2554 - 2555 รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซี้ด เอ็มคอท จํากัด
2547 - 2554 Chief Executive Consultant & Senior Manager, Global Business Division 
   บริษัท เอ็นทีที โดโคโม อินคอร์ปอเรชั่น

หมายเหตุ  เข้าดํารงตําแหน่งเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2556
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คณะผู้บริหารบริษัท

รายงานประจําปี 2555
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)
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* เป็นผู้บริหารตามคํานิยามของ กลต.
** นับรวมจํานวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

นายซิกวาร์ท โวส เอริคเซน *

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มการตลาด
จํานวนหุ้นที่ถือ**: ไม่มี (0.00 %)

ประวัติการศึกษา

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

ประวัติการทํางาน 

2556 - ปัจจุบัน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มการตลาด บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น
2553 - 2555 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายการตลาด Telenor Hungary 
2552 – 2553  Senior Executive, Telenor (India launch project)
2551 - 2552  Chief Corporate Strategy Offi cer, Pannon
2549 - 2551  Chief Market Offi cer, Telenor Pakistan
2548 - 2549  Head of Human Resources and Strategy/Business Development, Telenor Pakistan 
2547 - 2548  Vice president, CEO Offi ce, Telenor Nordic Mobile 
2546 - 2547  Advisor, CEO Offi ce, Telenor Mobil 
2544 - 2546  Project Manager, Telenor Mobile International
2544   Product development, Vimpelcom, Russia

หมายเหตุ  เข้าดํารงตําแหน่งเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556



028
โครงสร้างกลุ่มบริษัท

รายงานประจําปี 2555
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)

บมจ. 
โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส 
คอมมูนิเคชั่น

โครงสร้างกลุ่มบริษัท

100%  บจก. ดีแทคบรอดแบรนด์ 

100%  บจก. ดีแทค อินเตอร์เนต เซอร์วิส 

100%  บจก. ดีแทค เนทเวอร์ค

100%   บจก. เพย์สบาย

100%  บจก. พับบลิค เรดิโอ

100%  บจก. แทคพร็อพเพอร์ตี้

99.81%  บมจ. ยูไนเต็ดคอมมูนิเกชั่น อินดัสตรี 

100%  บจก.เวิลด์โฟน ช็อป 

51%  บจก. ครีเอ้

100%  บจก. อีสเทิรน์ บิช 

100%  บจก. แทค ไฟแนนซ์ บี.วี.

100%  บจก.วิภาวดี ออฟฟิต บิลดิ้ง
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โครงสร้างกลุ่มบริษัท

รายงานประจําปี 2555
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)

บริษัท ที่ตั้งสํานักงาน ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน สัดส่วนการถือหุ้น 
   และทุนชําระแล้ว (ร้อยละ)

ดีแทคเป็นหนึ่งในผู้นําธุรกิจการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศไทย ก่อตั้งในปี 2532 เพื่อให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในระบบความถี่ 800 

เมกะเฮิร์ตซ์ และ 1800 เมกะเฮิร์ตซ์ ภายใต้สัญญาสัมปทานซึ่งอยู่ในรูปแบบ สร้าง-โอน-ดําเนินงาน (BTO) เป็นเวลา 27 ปีจาก บริษัท กสท 

โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) (เดิมคือการสื่อสารแห่งประเทศไทย)  

ในเดือนธันวาคม 2555 บจก. ดีแทค เนทเวอร์ค ซึ่งเป็นบริษัทลูกของดีแทค ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ IMT ย่าน 2.1 กิกะเฮิร์ตซ์ เป็นเวลา 15 ปี

และใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สามสําหรับให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่จาก กสทช.  

ณ สิ้นปี 2555 ดีแทคมีบริษัทย่อยทั้งสิ้น 12 บริษัท และถือหุ้นในบริษัทร่วมจํานวน 2 บริษัท ได้แก่ บจก. ยูไนเต็ด ดิสทริบิวชั่น บิซซิเนส (ยูดี) และ 

บจก. ศูนย์ให้บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์ ดีแทคยังคงมุ่งมั่นในการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่และลงทุนในบริษัทย่อยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

สนับสนุนการดําเนินธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่และการบริการจัดการทรัพย์สินของบริษัทเป็นหลัก นอกจากนั้น ดีแทคจะเน้นการลงทุนในกิจการ

ที่สามารถสร้างมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทในระยะยาวได้ 

ข้อมูลสรุปสําหรับบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

บจก. ดีแทค บรอดแบนด์ 

บจก. ดีแทค 
อินเตอร์เนต เซอร์วิส 

บจก. ดีแทค เนทเวอร์ค 

บจก. เพย์สบาย

319  อาคารจัตุรัสจามจุรี 
ชั้น 28 ถ.พญาไท แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

319  อาคารจัตุรัสจามจุรี 
ชั้น 28 ถ.พญาไท แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

319  อาคารจัตุรัสจามจุรี 
ชั้น 28 ถ.พญาไท แขวงปทุมวัน 
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

319 อาคารจัตุรัสจามจุรี 
ชั้น 36 ถ.พญาไท แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

บริการโทรคมนาคม 
(ปัจจุบันให้บริการ WiFi) 
โดยได้รับใบอนุญาตการ
ให้บริการอินเตอร์เน็ต
แบบที่หนึ่ง

บริการโทรคมนาคม
(ปัจจุบันยังไม่ได้ดําเนินกิจการ)
โดยได้รับใบอนุญาตประกอบ
กิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่ง

บริการโทรคมนาคม (ปัจจุบัน
ให้บริการโทรศัพท์ทางไกล
ระหว่างประเทศ, บริการ
อินเตอร์เนต, และจะเริ่มให้
บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่บน
คลื่นความถี่ย่าน 2.1 
กิกะเฮิร์ตซ์) โดยได้รับ
ใบอนุญาตจาก กสทช.

บริการชําระเงินออนไลน์
และบัตรเงินสด

175 ล้านบาท แบ่งเป็น 
หุ้นสามัญจํานวน 1.75 ล้านหุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท 
และเรียกชําระเต็มมูลค่า

25.75 ล้านบาท แบ่งเป็น 
หุ้นสามัญจํานวน 257,500 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
และเรียกชําระเต็มมูลค่า

1,270 ล้านบาท แบ่งเป็น 
หุ้นสามัญจํานวน 12.7 ล้านหุ้น 
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท 
และเรียกชําระเต็มมูลค่า

200 ล้านบาท แบ่งเป็น 
หุ้นสามัญจํานวน 2 ล้านหุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท 
และเรียกชําระเต็มมูลค่า

100

100

100

100



030
โครงสร้างกลุ่มบริษัท

รายงานประจําปี 2555
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)

บริษัท ที่ตั้งสํานักงาน ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน สัดส่วนการถือหุ้น 
   และทุนชําระแล้ว (ร้อยละ)

บจก. พับบลิค เรดิโอ 

บจก. แทค พร็อพเพอร์ตี้ 

บมจ. ยูไนเต็ดคอมมูนิเกชั่น 
อินดัสตรี (ยูคอม)

บจก. เวิลด์โฟน ช็อป

 
บจก. ครีเอ้

บจก. อีสเทิรน์ บิช

บจก. แทค ไฟแนนซ์ บี.วี.

บจก. วิภาวดี ออฟฟิต บิลดิ้ง

319  อาคารจัตุรัสจามจุรี 
ชั้น 28 ถ.พญาไท แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

319  อาคารจัตุรัสจามจุรี 
ชั้น 28 ถ.พญาไท แขวงปทุมวัน 
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

319  อาคารจัตุรัสจามจุรี 
ชั้น 28 ถ.พญาไท แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

319  อาคารจัตุรัสจามจุรี 
ชั้น 28 ถ.พญาไท แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

99 อาคารซอฟต์แวร์พาร์ค 
ชั้น 11 ห้อง 2101 ถ.แจ้งวัฒนะ 
ตําบลคลองเกลือ 
อําเภอปากเกร็ด นนทบุรี

319  อาคารจัตุรัสจามจุรี 
ชั้น 28 ถ.พญาไท แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

Teleportboulevard 140, 
1043 E.I. Amsterdam 
Netherlands

319  อาคารจัตุรัสจามจุรี 
ชั้น 28 ถ.พญาไท แขวงปทุมวัน 
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

อยู่ระหว่างการชําระบัญชี

บริหารสินทรัพย์

ตัวแทนจําหน่ายบัตรเติมเงิน
และการให้บริการเติมเงิน
โดยไม่ต้องใช้บัตรเติมเงิน
(E-Refi ll)

อยู่ระหว่างการชําระบัญชี

พัฒนาและให้บริการโปรแกรม
บนโทรศัพท์เคลื่อนที่

บริหารสินทรัพย์

หยุดดําเนินกิจการ
(ธุรกิจการเงิน งบการเงิน
ใช้สกุลเงินเหรียญ
สหรัฐอเมริกา)

อยู่ระหว่างการชําระบัญชี

1 ล้านบาท แบ่งเป็น หุ้นสามัญ
จํานวน 1 หมื่นหุ้น มูลค่าที่ตรา
ไว้หุ้นละ 100 บาท และเรียก
ชําระเต็มมูลค่า

1 ล้านบาท แบ่งเป็น หุ้นสามัญ
จํานวน 1 แสนหุ้น มูลค่าที่ตรา
ไว้หุ้นละ 10 บาท และเรียก
ชําระเต็มมูลค่า

313.6 ล้านบาท แบ่งเป็น 
หุ้นสามัญจํานวน 434.7 ล้านหุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.625 บาท
และเรียกชําระแล้ว 
271.7 ล้านบาท

450 ล้านบาท แบ่งเป็น 
หุ้นสามัญจํานวน 4.5 ล้านหุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
และเรียกชําระเต็มมูลค่า

0.2 ล้านบาท แบ่งเป็น หุ้นสามัญ
จํานวน 2 พันหุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 100 บาท และเรียกชําระ
เต็มมูลค่า

80 ล้านบาท แบ่งเป็น หุ้นสามัญ
จํานวน 8 แสนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 100 บาท และเรียกชําระ
เต็มมูลค่า

0.1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
แบ่งเป็น หุ้นสามัญจํานวน 
200 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
520 เหรียญสหรัฐฯ และเรียก
ชําระแล้ว 0.02 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ

208.6 ล้านบาท แบ่งเป็น 
หุ้นสามัญจํานวน 2.086 ล้านหุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
และเรียกชําระเต็มมูลค่า

100

100

99.81

100

51

100 
(ผ่าน บจก.แทค 
พร็อพเพอร์ตี้)

100
(ผ่าน บจก.แทค 
พร็อพเพอร์ตี้)

100
(ผ่าน บจก.แทค 
พร็อพเพอร์ตี้)



031
โครงสร้างกลุ่มบริษัท

รายงานประจําปี 2555
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)

บริษัท ที่ตั้งสํานักงาน ประเภทธุรกิจ ทุนชําระแล้ว สัดส่วนการถือหุ้น 
    (ร้อยละ)

ข้อมูลสรุปสําหรับบริษัทร่วม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

บจก. ยูไนเต็ด ดิสทริบิวชั่น 
บิซซิเนส (ยูดี)

บจก. ศูนย์ให้บริการคงสิทธิเลข
หมายโทรศัพท์

499 หมู่ที่ 3 อาคารเบญจจินดา
ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

10/97 ชั้นที่ 6 
โครงการเดอะเทรนดี้ 
ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) 
แขวงคลอยเตยเหนือ 
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ

จัดจําหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
ซิมการ์ด บัตรเติมเงิน
และอุปกรณ์เสริมต่างๆ

บริการระบบสารสนเทศ
และฐานข้อมูลกลาง 
ประสานงานการโอนย้าย
ผู้ให้บริการโทรคมนาคม
เพื่อการคงสิทธิเลขหมาย
โทรศัพท์

200 ล้านบาท แบ่งเป็น 
หุ้นสามัญจํานวน 20 ล้านหุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
และเรียกชําระเต็มมูลค่า

2 ล้านบาท แบ่งเป็น 
หุ้นสามัญจํานวน 2 หมื่นหุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
และเรียกชําระเต็มมูลค่า

25*

20

หมายเหตุ
* สว่นทีเ่หลอืรอ้ยละ 75 ถอืหุน้โดย บจก. เบญจจนิดา โฮลดิง้ แมว้า่การทีบ่รษิทัถอืหุน้ในยดูเีพยีงรอ้ยละ 25 โดยม ีบจก.เบญจจนิดา โฮลดิง้ ซึง่เปน็บคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้กบับรษิทัถอืหุน้ใน
 ยูดีร้อยละ 75 นั้นอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท แต่อย่างไรก็ดี บริษัทเห็นว่าโครงสร้างการถือหุ้นดังกล่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัท เนื่องจากบริษัท
 ไม่ได้มุ่งเน้นในการเป็นผู้จําหน่ายชุดเลขหมายและบัตรเติมเงินให้แก่ผู้ใช้บริการโดยตรง ซึ่งจะเป็นการเพิ่มภาระให้กับบริษัทในการจัดการบริหารสินค้าคงคลัง รวมถึงระบบการจัดส่งสินค้า 
 (Logistics) และการจดัเกบ็เอกสารตา่งๆ อนึง่ บรษิทัมมีาตรการปอ้งกนัการถา่ยเททางผลประโยชนแ์ละขัน้ตอนในการควบคมุรายการระหวา่งกนัอยา่งรดักมุ เปน็ไปตามกฎเกณฑเ์รือ่งการเขา้
 ทํารายการระหว่างกันของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศสิงค์โปร์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 ทั้งนี้ ณ วันที่ 23 เมษายน 2555 บจก. เบญจจินดา โฮลดิ้ง มีรายชื่อผู้ถือหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นดังต่อไปนี้
  นายบุญชัย เบญจรงคกุล ร้อยละ 40.0
  นายวิชัย เบญจรงคกุล ร้อยละ 30.0
  นางวรรณา จิรกิติ ร้อยละ 15.0
  นายสมชาย เบญจรงคกุล ร้อยละ 15.0



032
การประกอบธุรกิจ และแนวโน้มธุรกิจ

รายงานประจําปี 2555
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)

การประกอบธุรกิจ และแนวโน้มธุรกิจ

สรุปผลการดําเนินงาน

ด้วยความมุ่งมั่นในกลยุทธ์ ลูกค้าคือศูนย์กลาง (Customer Centricity) 

ดีแทคได้ลงทุนเพื่อพัฒนาระบบและการดําเนินงานในด้านต่างๆ อย่าง

ต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าของเราจะได้รับประสบการณ์ชั้นเลิศ ณ

ทุกจุดบริการ ในปี 2555 ดีแทคได้ดําเนินการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง

ทั้งในส่วนระบบเครือข่าย ระบบสารสนเทศ (IT) ระบบ Bus i ness 

Inte l l igence (BI) ระบบบริหารจัดการ Device Supply Chain ระบบ

การจัดจําหน่ายและช่องทางการจัดจําหน่าย โครงสร้างองค์กร รวมไปถึง

การได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ 2.1 กิกะเฮิร์ตซ์สําหรับให้บริการ

ระบบ 3G 

ในด้านเครือข่าย ดีแทคได้ดําเดินการยกระดับเครือข่าย 2G ทั้งหมด

ทั่วประเทศและขยายเครือข่าย 3G บนคลื่นความถี่ 850 เมกะเฮิร์ตซ์

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะมอบประสบการณ์ด้านข้อมูล (Internet) และเสียง

ที่ดีที่สุดให้กับผู้ใช้บริการของเรา นอกจากนี้ ดีแทคได้เปิดให้บริการ

ดีแทค WiFi ภายใต้แนวคิด “เดินเล่นสนุก ทั่วศูนย์การค้า” ณ กว่า 100 

ศูนย์การค้าและบนสถานีรถไฟฟ้า BTS ทุกสถานี เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับ

ประสบการณอ์นิเทอรเ์นต็ทีด่ยีิง่ขึน้และยงัชว่ยปรมิาณการใชอ้นิเทอรเ์นต็

บนเครือข่ายปกติลงด้วย 

ในปี 2555 ภาพรวมทางด้านระบบไอทีของดีแทคมีการเปลี่ยนแปลงและ

พฒันาขึน้อยา่งมาก ทัง้นีเ้พือ่ใหง้า่ยตอ่การใชง้านและสามารถตอบสนอง

ความต้องการของผู้ใช้บริการได้ดียิ่งขึ้น การพัฒนาในครั้งนี้ประกอบไป

ด้วยการเปลี่ยนระบบไอทีสําคัญต่างๆ หลายระบบ อาทิเช่น ระบบ

Customer Care & Bil l ing ระบบ Service & Content Delivery และระบบ

บริหารจัดการ Distribution & Supply Chain โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อ

ให้ระยะเวลาในการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อนําออกสู่ตลาดมีความ

รวดเร็วขึ้นและกระบวนการในการดําเนินธุรกิจสามารถทําได้อย่างมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น

ด้วยการมุ่งเน้นที่จะปรับปรุงขีดความสามารถและโครงสร้างพื้นฐานของ

ระบบ Business Intel l igence (BI) ให้แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้

ปัจจุบันดีแทคมีระบบ BI และระบบคลังข้อมูลที่ทันสมัย ทั้งในส่วน

โปรแกรมการวิเคราะห์ หน้าจอการรายงานผลการดําเนินงาน และระบบ

บริหารจัดการการส่งเสริมการขาย ซึ่งข้อมูลที่รวดเร็วและถูกต้องนี้จะมี

ส่วนช่วยให้การตัดสินใจของผู้บริหารให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ

สามารถนําเสนอผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการได้ดี

ยิ่งขึ้น

เพื่อรองรับความนิยมในสมาร์ทโฟนและแท็ปเล็ทที่ยังเติบโตต่อเนื่อง 

ดีแทคได้ทําสัญญาเป็นพันธมิตรทางธุรกิจแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย

กบั Brightstar ผูจ้ดัจาํหนา่ยอปุกรณโ์ทรศพัทไ์รส้ายรายใหญท่ีส่ดุของโลก

เพื่อเสริมความสามารถในการบริหารจัดการ Device Supply Chain แบบ

ครบวงจรให้ดีขึ้น นอกจากนี้ ในปี 2555 ดีแทคได้ปรับเปลี่ยนการตกแต่ง

ศูนย์บริการดีแทคครั้งใหญ่ เพื่อตอบสนองความต้องการในส่วนของ

อุปกรณ์โทรศัทพ์เคลื่อนที่ที่เพิ่มสูงขึ้นและเพื่อมอบประสบการณ์บริการ

ที่ดีขึ้นให้กับผู้ใช้บริการ 

ดีแทคเชื่อมั่นว่าพนักงานคือสินทรัพย์ที่สําคัญและเป็นแรงขับเคลื่อน

หลกัในการสรา้งความเตบิโตและสรา้งสรรคน์วตักรรมใหม่ๆ  ใหก้บับรษิทั

ดีแทคจึงได้ดําเนินการปรับโครงสร้างองค์กรครอบคลุมทุกภาคส่วนเพื่อ

เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับองค์กรโดยรวมและพนักงานทุกระดับ

โครงสร้างองค์กรใหม่นี้ทําให้ดีแทคสามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลง

ของตลาดได้รวดเร็วยิ่งขึ้น และตอกย้ําความพร้อมสําหรับการดําเนิน

ธุรกิจในอนาคต

บริษัท ดีแทค เนทเวอร์ค จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของดีแทคชนะการ

ประมูลใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่

สากล ( Internat iona l  Mobi le Te lecommunicat ion - IMT) ย่าน 2.1 

กิกะเฮิร์ตซ์ ซึ่งจัดขึ้นโดยคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
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รายงานประจําปี 2555
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)

โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) ในเดือนตุลาคม

2555 และต่อมาได้รับใบอนุญาตในเดือนธันวาคม 2555 ระบบสัญญา

ใบอนุญาตใหม่นี้นอกจากจะก่อให้เกิดความเท่าเทียมกันในอุตสาหกรรม

โทรคมนาคมไทยแล้ว ยังช่วยกระตุ้นการเติบโตของตลาดอินเทอร์เน็ต

ไร้สายในประเทศไทยอีกด้วย

ณ สิ้นปี 2555 ดีแทคยังคงมีผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่ง ยอดผู้ใช้บริการ

ใหม่เพิ่มขึ้นถึง 2.1 ล้านเลขหมายจากปี 2554 โดยมียอดผู้ใช้บริการรวม

ทั้งสิ้น 25.3 ล้านเลขหมาย ดีแทคเชื่อมั่นว่าการเปลี่ยนแปลงและการ

พัฒนาด้านต่างๆ ที่ดําเนินการมาตลอดปี 2555 จะเสริมสร้างความพร้อม

ใหก้บับรษิทัในการใหบ้รกิารและตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิาร

ได้ดียิ่งกว่าที่เคยเป็นมา 

สรุปฐานะทางการเงิน 

รายได้รวมของดีแทคในปี 2555 เติบโตอย่างแข็งแกร่งร้อยละ 13.0 เป็น

89.5 พนัลา้นบาท เพิม่ขึน้จาก 79.2 พนัลา้นบาทในป ี2554 ปจัจยัการเตบิโต

หลักมาจากยอดจําหน่ายเครื่องโทรศัพท์และรายได้จากอินเทอร์เน็ต

ไร้สาย โดยเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 99.8 และร้อยละ 88.7 จากปีก่อน ตามลําดับ

EBITDA ลดลงเล็กน้อยจากปีก่อนร้อยละ 1.8 อยู่ที่ 26.8 พันล้านบาท 

โดยสาเหตหุลกัมาจากผลกระทบเตม็ปขีองอตัราสว่นแบง่รายไดท้ีเ่พิม่ขึน้

จากร้อยละ 25 เป็นร้อยละ 30 ตั้งแต่เดือนกันยายน 2554 และอัตรา

ผลกําไรที่ค่อนข้างต่ําของธุรกิจจําหน่ายเครื่องโทรศัพท์ กําไรสุทธิได้

รับแรงกดดันจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงินสดในรูปของค่า

ตัดจําหน่ายและค่าเสื่อมราคา อันเป็นผลจากการลงทุนในเครือข่ายที่

เติบโตสูงในปี 2555 ส่งผลให้กําไรสุทธิลดลงร้อยละ 4.5 จากปีก่อนมา

อยู่ที่ 11.3 พันล้านบาท

ด้วยศักยภาพทางการเงินและการกู้ยืมที่แข็งแกร่ง ในปี 2555 ดีแทคได้

เขา้ทาํสญัญาสนิเชือ่กบัสถาบนัการเงนิในรปูของวงเงนิค้าํประกนัจาํนวน

10 พันล้านบาท และวงเงินกู้จํานวน 30 พันล้านบาท เพื่อเตรียมพร้อม

สําหรับการลงทุนสร้างเครือข่าย 3G บนคลื่นความถี่ 2.1 กิกะเฮิร์ตซ์ ส่งผล

ให้ยอดหนี้ที่มีภาระดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นจาก 4.6 พันล้านบาท ณ สิ้นปี 2554 

เป็น 30.3 พันล้านบาท ณ สิ้นปี 2555  

ในปี 2555 ดีแทคได้ประกาศนโยบายเงินปันผลใหม่ ซึ่งจะจ่ายเงินปันผล

ในระดับที่ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80 ของกําไรสุทธิของบริษัททั้งนี้ขึ้นอยู่กับ

สถานะทางการเงินของบริษัทและแผนการดําเนินธุรกิจของบริษัทใน

อนาคต โดยมีความตั้งใจที่จะจ่ายเงินปันผลเป็นรายไตรมาส โดยดีแทค

จ่ายเงินปันผลจากผลการดําเนินงานในปี 2555 รวมทั้งสิ้นกว่า 11.9 

พันล้านบาท หรือประมาณ 5.05 บาทต่อหุ้น 

บริการเสียง

ด้วยความมุ่งมั่นของดีแทคภายใต้กลยุทธ์ ลูกค้าคือศูนย์กลาง (Customer 

Centricity) ในปี 2555 ดีแทคได้นําเสนอหลากหลายแพ็กเกจใหม่เพื่อให้

สอดคล้องกับความต้องการที่หลากหลายของผู้ใช้บริการ และในขณะ

เดียวกันเพื่อกระตุ้นการใช้งานของผู้ใช้บริการ อาทิเช่น ซิมปาท่องโก๋ ที่มี

2 ซมิในแพก็เกจเดยีวกนัเพือ่ใหผู้ใ้ชบ้รกิารโทรหาเบอรค์ูก่นัในอตัราพเิศษ

ตลอด 24 ชั่วโมง แฮปปี้ซุปเปอร์เม้าท์จิ๋ว ซึ่งเป็นแพ็กเกจแบบไม่จํากัด

ขนาดเล็กสําหรับผู้ใช้บริการที่ต้องการเลือกใช้บริการใดบริการหนึ่งโดย

เฉพาะในแต่ละช่วงเวลาได้ และ แฮปปี้ซุปเปอร์เม้าท์ ซึ่งเป็นแพ็กเกจที่

เหมาค่าโทรตามช่วงเวลาและวันที่กําหนด 

ในไตรมาส 4 ดีแทคได้ดําเนินการเชิงรุกมากขึ้นในการหาผู้ใช้บริการใหม่

โดยการนํา ซิม 15 หยกๆ 16 หย่อนๆ ซึ่งเป็นซิมระบบเติมเงินที่ขายดีที่สุด

กลบัมาเปดิตวัอกีครัง้ ตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิารโดยเฉพาะ
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บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)

กลุ่มวัยรุ่นที่ต้องการโทรภายในเครือข่ายในอัตราที่ต่ํามากในช่วงเวลาที่

กําหนด ซิม 15 หยกๆ 16 หย่อนๆ นี้ ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจาก

ผู้ใช้บริการ ส่งผลให้จํานวนผู้ใช้บริการใหม่สุทธิของดีแทคเพิ่มขึ้นสูง

อย่างมากภายหลังการเปิดตัว

สําหรับผู้ใช้บริการระบบรายเดือน ดีแทคนําเสนอหลากหลายแพ็กเกจ

เสียงที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้ดีขึ้น และได้นําเสนอ

แพ็กเกจยอดนิยม Voice Buffet ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถโทรฟรีไม่จํากัดได้

ทุกเครือข่ายในช่วงเวลาที่กําหนด 

บริการเสริม

บริการเสริมยังคงเป็นแรงขับเคลื่อนหลักของการเติบโตของรายได้ใน

ปี 2555 เป็นผลมาจากความนิยมในสมาร์ทโฟนและแอปพลิเคชั่น

เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่เพิ่มสูงขึ้น รวมถึงการขยายพื้นที่การให้บริการ 

3G บนคลื่นความถี่ 850 เมกะเฮิร์ตซ์ สําหรับปี 2555 รายได้จากบริการ

เสริมคิดเป็นร้อยละ 19.4 ของรายได้จากการให้บริการ เติบโตอย่าง

แขง็แรงจากรอ้ยละ 13.9 ในป ี2554 รายไดจ้ากบรกิารขอ้มลูเตบิโตรอ้ยละ

88.7 ในปี 2555 และดีแทคมีจํานวนผู้ใช้บริการข้อมูลทั้งสิ้น 9.1 ล้าน

เลขหมาย ณ สิ้นปี

จากความสําเร็จในการขยายพื้นที่การให้บริการ 3G บนคลื่นความถี่ 850

เมกะเฮิร์ตซ์ ในเมืองหลักทั่วประเทศ ผู้ใช้บริการดีแทคสามารถเข้าถึง

บริการข้อมูลความเร็วสูง (high-speed Internet) ได้สะดวกในพื้นที่ให้

บริการที่ครอบคลุมมากขึ้น ในระหว่างปี ดีแทคได้นําเสนอหลากหลาย

แพ็กเกจสมาร์ทโฟนที่คุ้มค่าและแพ็กเกจบริการข้อมูลที่มีราคาถูก 

(bite-size data price plan) สําหรับทั้งกลุ่มผู้ใช้บริการระบบรายเดือน

และกลุ่มผู้ใช้บริการระบบเติมเงิน นอกจากนี้ ยังมีบริการซึ่งถือว่าเป็น

นวัตกรรมใหม่ เช่น ดีแทค ดีเซอร์ ซึ่งเป็นบริการมิวสิคสตรีมมิ่งแบบ

รายเดือน และ ลาลิก้า แอปพลิเคชั่นฟุตบอลชั้นนําของยุโรป เพื่อตอบ

สนองความต้องการของกลุ่มผู้ใช้บริการที่มีไลฟ์สไตล์แตกต่างกัน

ในอนาคต ดีแทคมุ่งมั่นที่จะนําเสนอสินค้าและบริการเสริมใหม่ๆ โดย

จะเป็นการต่อยอดจากจุดแข็งในด้านต่างๆ ของบริษัทเพื่อตอบสนอง

ความต้องการบริการข้อมูลที่ยังคงเติบโตต่อเนื่อง

สมาร์ทโฟนและแท็ปเล็ท

สมาร์ทโฟนและแท็ปเล็ทเป็นแรงขับเคลื่อนที่สําคัญของการเติบโตของ

บริการอินเทอร์เน็ตในปี 2555 โดยดีแทคได้มีการนําเสนอสมาร์ทโฟน

และแท็ปเล็ทรุ่นใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ

ความพยายามทีจ่ะกระตุน้การใชง้านบรกิารขอ้มลู นอกจากนี ้ดแีทคยงัได้

รว่มกบัผูผ้ลติโทรศพัทช์ัน้นาํตา่งๆ ในการนาํเสนอแพก็เกจขอ้มลูควบคูไ่ป

กับการจําหน่ายเครื่องโทรศัพท์เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้งานได้ทันท ี

เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับดีแทคในตลาดสมาร์ทโฟนและ

แท็ปเล็ท สําหรับรองรับการใช้งานบนเครือข่าย 3G บนคลื่นความถี่ 850 

เมกะเฮิร์ตซ์และบนเครือข่ายใหม่ 3G บนคลื่นความถี่ 2.1 กิกะเฮิร์ตซ์ใน

อนาคต ดีแทคได้ทําการแต่งตั้ง Brightstar ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนําระดับโลก

ในด้านการบริหารจัดการระบบ Device Supply Chain แบบครบวงจร 

ทั้งในด้านการจัดหาสินค้าเชิงกลยุทธ์ การบริหารจัดการสินค้า การ

วางแผนระบบ Supply Chain การสนับสนุนช่องทางการจัดจําหน่าย 

และการบริหารคลังสินค้าและบริการจัดส่ง โดยในปี 2555 บริการระบบ 

Supply Chain แบบครบวงจรของ Brightstar ชว่ยใหด้แีทคมสีนิคา้โทรศพัท์

เคลื่อนที่ที่หลากหลายไว้ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการแต่ละ

กลุ่มได้

ในปี 2556 ดีแทคตระหนักถึงความท้าทายในตลาดสมาร์ทโฟนและ

แท็ปเล็ทในหลายๆ ด้าน รวมถึงความต้องการของผู้ใช้บริการที่จะสูงขึ้น

อยา่งรวดเรว็จากการเปดิใหบ้รกิาร 3G ใหมบ่นคลืน่ความถี ่2.1 กกิะเฮริต์ซ ์

การแข่งขันเรื่องผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิต และผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่

และตัวแทนจําหน่ายที่มีช่องทางการจัดจําหน่ายและคุณภาพของการให้

บริการที่สูงขึ้น ดังนั้นระบบ Device Supply Chain แบบครบวงจรจะช่วย

ให้ดีแทคสามารถพัฒนาประสิทธิภาพในการดําเนินงาน การบริหาร

สินค้าและการจัดจําหน่ายสินค้าได้ดียิ่งขึ้น เพื่อเติมเต็มความต้องการ

ของผูใ้ชบ้รกิารทีห่ลากหลายและเพิม่ขดีความสามารถในการจดัจาํหนา่ย

และการให้บริการ ณ ทุกช่องทางการจัดจําหน่ายและจุดบริการ

การพัฒนาทางการตลาด

เนื่องจากผู้ใช้บริการมีความต้องการและความคาดหวังที่หลากหลาย 

ดังนั้น การเข้าใจและการจัดกลุ่มผู้ใช้บริการให้เหมาะสม จะช่วยให้เรา

สามารถให้บริการและมอบประสบการณ์ที่ดีขึ้นให้กับลูกค้า อีกทั้งยัง

เพิ่มความสามารถในการทํากําไรให้กับบริษัท ดีแทคได้เล็งเห็นว่าการ

เพิ่มศักยภาพของระบบ Business Inte l l igence (BI) และการจัดกลุ่ม
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ลูกค้า (Segmentation) จะเป็นสองแกนสําคัญที่ผลักดันให้การดําเนินการ

ตามกลยทุธ ์ลกูคา้คอืศนูยก์ลาง (Customer Centricity) ประสบความสาํเรจ็

มากยิ่งขึ้น

ปี 2555 นับเป็นปีที่สําคัญที่สุดของการพัฒนาระบบ BI ของดีแทค 

นอกเหนือจากการนําเทคโยโลยีที่ทันสมัยมาพัฒนาระบบแล้ว ดีแทค

ยังสามารถนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยเหล่านั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ทาง

ธุรกิจได้เป็นอย่างดี ทั้งในส่วนโปรแกรมการวิเคราะห์ข้อมูล หน้าจอการ

รายงานผลการดําเนินงาน และระบบบริหารจัดการการส่งเสริมการขาย

ซึง่ขอ้มลูทีร่วดเรว็และถกูตอ้งนีจ้ะมสีว่นชว่ยใหก้ารตดัสนิใจของผูบ้รหิาร

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถนําเสนอผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับ

ความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น

หลากหลายสินค้าและบริการที่นําเสนอในปี 2555 เป็นผลมาจากความ

มุ่งมั่นพยายามนําแนวคิดการจัดกลุ่มลูกค้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ เช่น

Deezer บริการมิวสิคสตรีมมิ่งและแพ็กเกจพิเศษ Facebook ซึ่งออกแบบ

มาเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าเฉพาะกลุ่ม อีกหนึ่งตัวอย่าง

คือ ศูนย์บริการดีแทครูปแบบใหม่ ที่จัดให้มี ‘Segment Wall’ เพื่อแสดง

เครื่องโทรศัพท์และแพ็กเกจต่างๆ ที่เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าแต่ละกลุ่ม

ความมุ่งมั่นสําหรับปี 2556 จะเป็นการวิเคราะห์ลูกค้าและกลุ่มลูกค้าใน

เชิงลึกมากขึ้นและการนําผลการวิเคราะห์มาทําให้เป็นรูปธรรมผ่านการ

สื่อสารทางการตลาดและการนําเสนอรูปแบบการให้บริการใหม่ๆ ที่

สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง 

เครือข่าย

ในปี 2555 ดีแทคได้ยกระดับเครือข่าย 2G ทั่วประเทศและได้ขยายพื้นที่

การให้บริการ 3G บนคลื่นความถี่ 850 เมกะเฮิร์ตซ์ เพื่อมอบประสบการณ์

ด้านข้อมูล (Internet) และประสบการณ์เสียงที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า

หนึง่ในเปา้หมายทีท่า้ทายของดแีทค คอื การยกระดบัเครอืขา่ยทัง้หมดให้

แล้วเสร็จภายในปี 2555 ระหว่างการดําเนินการในปี 2555 ส่วนประกอบ

ทั้งหมดของ Core Switch ซึ่งรวมถึง Home Location Register (HLR) 

Circuit และ Packet Switch ได้ถูกเปลี่ยนใหม่ทั้งหมด นอกจากนี้ ดีแทค

ได้นําวิธีการดําเนินงานที่ดีที่สุดมาปรับใช้ เช่น การทําซ้ําสํารองทาง

ภูมิศาสตร์ (Geographical Redundancy) การดึงทรัพยากรมาใช้อัตโนมัต ิ

(Automatic Resource Pooling) และการยกขีดระดับความสามารถของ

โครงสรา้งพืน้ฐานใหท้นัสมยั เพือ่รองรบัการรบัสง่บรกิารดา้นขอ้มลูอยา่ง

มีคุณภาพ นอกจากนี้ ดีแทคยังได้ดําเนินการยกระดับเครือข่ายสายส่ง

(Transmission Network) จากแบบดั้งเดิม event-based สู่เทคโนโลยี 

IP-RAN ซึ่งการยกระดับนี้ทําให้ดีแทคมีความพร้อมสําหรับรองรับ

เทคโนโลยีใหม่ๆ และการขยายเครือข่ายได้อย่างรวดเร็วในแบบ ‘plug 

and play’ ต่อไปในอนาคต

ณ สิ้นปี 2555 ร้อยละ 99 ของสถานีฐาน 2G ได้ถูกเปลี่ยนใหม่ทั้งหมด

เหลือเพียงสถานีฐานใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งคาดว่าจะดําเนิน

การแล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม 2556 เนื่องจากประเด็นด้านความ

ปลอดภัยในพื้นที่ จากการยกระดับเครือข่ายที่เสร็จสมบูรณ์ในครั้งนี้ 

ทําให้ดีแทคสามารถรองรับการเติบโตของบริการได้มากขึ้น ลดจํานวน

ความไม่คล่องตัวของเครือข่าย และเพิ่มศักยภาพของบริการด้านข้อมูล 

2G ได้อย่างชัดเจน

เพื่อตอบสนองความต้องการประสบการณ์บริการด้านข้อมูลที่มีสูงขึ้น

มาก ดีแทคยังได้ขยายพื้นที่การให้บริการ 3G บนคลื่นความถี่ 850 

เมกะเฮิร์ตซ์ทั่วประเทศอย่างรวดเร็ว จาก 2,000 สถานีฐานในเดือน

พฤษภาคม 2555 เป็น 5,000 สถานีฐาน ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2555

การยกระดับเครือข่าย 2G ทั่วประเทศและการขยายพื้นที่การให้บริการ

3G บนคลื่นความถี่ 850 เมกะเฮิร์ตซ์ตามที่กล่าวมาข้างต้น ส่งผลให้

ดีแทคสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งกว่าที่ผ่านมา

เทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที)

ในปี 2555 ดีแทคได้ทําการเปลี่ยนระบบไอทีสําคัญต่างๆ หลายระบบ 

โดยมุ่งเน้นที่การลดระยะเวลาในการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ให้สามารถ

ออกสู่ตลาดได้เร็วขึ้น และกระบวนการในการดําเนินธุรกิจสามารถทําได้

อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยระบบไอทีหลักที่มีการเปลี่ยนแปลง

ได้แก่ ระบบ Customer Care & Bil l ing ระบบ Service & Content Delivery 

และระบบ Distribution & Supply Chain

จากระบบ CRM และ Order Management ดั้งเดิมที่ดีแทคเป็นผู้พัฒนาขึ้น

มาเองนั้น กําลังจะถูกเปลี่ยนเป็นระบบ Oracle Siebel CRM และระบบ 

Oracle Order and Service Management (OSM) ที่ทันสมัยในปี 2556 

โดยระบบใหม่นี้จะมีประสิทธิภาพในการประมวลผลที่สูงขึ้น ซึ่งจะช่วย

ให้ผู้ใช้บริการมีประสบการณ์ที่ดีในการติอต่อขอสมัครหรือแก้ไข

เปลี่ยนแปลงบริการ ณ ทุกจุดบริการ

ในปี 2556 ระบบ Bil l ing สําหรับผู้ใช้บริการทั้งแบบรายเดือนและเติมเงิน

จะเปลี่ยนเป็นระบบ Convergent Bil l ing ที่ทันสมัยมากขึ้น ซึ่งจะทําให้
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การคิดและการเรียกเก็บค่าใช้บริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

และช่วยลดต้นทุน (Total Cost of Ownership) ด้วยการลดความซับซ้อน

ของระบบเดิมลง 

ในปี 2555 ธุรกิจ Content เติบโตอย่างต่อเนื่อง ดีแทคได้ลงทุนในระบบ

Content Partner Application (CPA) เพื่อให้สามารถรองรับความต้องการ

ได้เพิ่มขึ้น 3 เท่า นอกจากนี้ ดีแทคตั้งใจจะเปิดตัวระบบใหม่ Service 

Delivery Platform (SDP) ที่ล้ําสมัยในปี 2556 โดยระบบใหม่นี้ถือได้ว่า

เป็นรูปแบบมาตรฐานสําหรับอุตสาหกรรมโทรคมนาคมในปัจจุบันที่มี

ประสิทธิภาพ มีความยืดหยุ่นและมีความน่าเชื่อถือสูง อีกทั้งยังสามารถ

รองรับนวัตกรรมใหม่ๆ ของผู้ให้บริการ Content เช่น location intell igent, 

real-time device information และ operator bil l ing concepts ได้อีกด้วย

ในด้านของการจัดจําหน่ายและช่องทางการจัดจําหน่าย ดีแทคได้นํา

จุดแข็งของ Brightstar เข้ามาช่วยพัฒนาระบบไอทีด้านการจัดซื้อ การ

จดัจาํหนา่ย และกระบวนการทางธรุกจิ  นอกจากนี ้ดแีทคไดพ้ฒันาระบบ

การจัดจําหน่ายซิมและบัตรเติมเงินให้เป็นมาตราฐานมากขึ้นด้วยการ

นําระบบไอทีและขั้นตอนการดําเนินธุรกิจเข้ามาปรับใช้ ซึ่งแนวความคิด

ในการทําระบบไอทีเข้ามาช่วยในการทํางานจะช่วยปูทางให้ดีแทค

สามารถพัฒนาประสิทธิภาพในการดําเนินงานและมุ่งเน้นไปที่เป้าหมาย

สําคัญทางธุรกิจได้ดีมากยิ่งขึ้น

การขายและการจัดจําหน่าย

ภายใต้ปรัชญา ลูกค้าคือศูนย์กลาง (Customer Centr ic i ty) ดีแทคได้

ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดจําหน่ายและช่องทางการจัดจําหน่าย โดยมี

วัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับประสบการณ์ชั้นเลิศ ณ ทุกจุด

บริการของดีแทค

ในปี 2555 ศูนย์บริการดีแทคทั่วประเทศได้ถูกแบ่งออกเป็น 3 ประเภท

คือ ดีแทคฮอลล์ ดีแทคเซ็นเตอร์ และดีแทคเอ็กซ์เพรส โดยจัดแบ่งตาม

ความต้องการของผู้ใช้บริการเป้าหมาย ประเภทของบริการ และส่วน

ผสมของผลิตภัณฑ์ (Product Mix) โดยการนําการขายและการบริการ

แบบครบวงจร (Sales & Service Integration) ผนวกกับการจัดกลุ่มผู้ใช้

บริการ (Segmentation) ดีแทคได้ปรับเปลี่ยนศูนย์บริการดีแทคให้ตอบ

สนองความตอ้งการในการเลอืกซือ้สมารท์โฟนและอปุกรณต์า่งๆ ทีม่เีพิม่

ขึ้น เน้นการให้บริการแบบครบวงจร One Stop Service ด้วยพนักงานที่

ไดร้บัการฝกึอบรมเรือ่งสนิคา้และบรกิารมาเปน็อยา่งด ีสาํหรบัผูใ้ชบ้รกิาร

ที่สนใจจะเลือกซื้อสินค้าและบริการด้วยตนเอง ดีแทคได้เพิ่มเติมในส่วน

ของมมุบรกิารแบบ DIY (Do It Yourself) ในดแีทคฮอลลเ์พือ่ใหผู้ใ้ชบ้รกิาร

สามารถเลือกชมสินค้า โปรโมชั่นพิเศษ แพ็กเกจและบริการเสริมต่างๆ

ไดต้ามความตอ้งการ โดยดแีทคตัง้เปา้หมายวา่จะปรบัเปลีย่นศนูยบ์รกิาร

ดีแทคทั้งหมดทั่วประเทศให้แล้วเสร็จภายในปี 2556

การปรับโครงสร้างองค์กร

ปี 2555 นับเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงด้านองค์กรของดีแทค ดังจะ

เห็นได้จากความสําเร็จในการพัฒนาองค์กรในด้านต่างๆ ประกอบด้วย

การปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ การจัดทํานโยบายการบริหารจัดการ

ทรัพยากรบุคคล และการจัดทําแผนการพัฒนาบุคคลที่มีศักยภาพสูง 

โดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับดีแทคทั้งในระดับ

องค์กรโดยรวมและในระดับพนักงาน ให้พร้อมรับความท้าทายและการ

แข่งขันที่สูงขึ้นในอนาคต

ภายหลังจากการดําเนินโครงการมากว่า 12 เดือน โครงสร้างองค์กรใหม่

ของดแีทคมผีลบงัคบัใชต้ัง้แตว่นัที ่1 กนัยายน 2555 โดยโครงสรา้งองคก์ร

ใหม่นี้จะช่วยให้ดีแทคสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาด

ได้รวดเร็วขึ้น อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมสําหรับการขยาย

เครือข่ายและการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่บนคลื่นความถี่  2.1 

กิกะเฮิร์ตซ์ที่กําลังจะเกิดขึ้นในอนาคต

นอกจากการปรับโครงสร้างองค์กรแล้ว ดีแทคได้มีการเปลี่ยนแปลง

นโยบายการบรหิารจดัการทรพัยากรบคุคล  ซึง่รวมถงึการปรบัปรงุระบบ

บริหารผลการปฏิบัติงานและนโยบายเงินรางวัลพิเศษสําหรับพนักงาน

และได้มีการนําเสนอแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Model)

และแผนการบริหารจัดการบุคคลที่มีศักยภาพสูง (Talent Management 

Program) ขึ้นเป็นครั้งแรก ทั้งนี้เพื่อให้ดีแทคพร้อมก้าวไปข้างหน้าอย่าง

ประสบความสําเร็จตามแผนกลยุทธ์ที่วางไว้

ในปี 2555 ดีแทคเดินหน้าสร้างแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ด้วยการเปิด

หลักสูตร ดีแทคอะคาเดมี่ (d tac  Academy)  หลักสูตรการเรียนรู้ที่

ออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital) และพัฒนา

พนักงานที่มีศักยภาพสูงผ่านเส้นทางการเติบโตในสายอาชีพต่างๆ โดย

มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงจูงใจและแรงบันดาลใจด้วยสภาพแวดล้อม

ในการทํางานและการสนับสนุนในด้านต่างๆ เพื่อช่วยดึงศักยภาพที่มี

อยู่ของพนักงานให้ออกมาได้มากที่สุด

การปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ การจัดทํานโยบายการบริหารจัดการ

ทรัพยากรบุคคล และการจัดทําแผนการพัฒนาบุคคลที่มีศักยภาพสูงใน

ครั้งนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งในความมุ่งมั่นของดีแทคที่จะเป็นองค์กรชั้นนํา

ที่ดําเนินงานโดยทีมบุคลากรที่มีศักยภาพสูงที่สุดในอุตสาหกรรม

โทรคมนาคมของประเทศไทย
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แนวโน้มธุรกิจและการแข่งขัน

การประมูลใบอนุญาต 3G บนคลื่นความถี่ 2.1 กิกะเฮิร์ตซ์ได้ดําเนินการ

แล้วเสร็จในปี 2555 ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนของอุตสาหกรรมโทรคมนาคม

ไทยจากระบบสัญญาสัมปทานเป็นระบบใบอนุญาต ซึ่งไม่เพียงแต่จะก่อ

ให้เกิดความเท่าเทียมกันในการแข่งขัน บริการ 3G เต็มรูปแบบบนคลื่น

ความถี่ 2.1 กิกะเฮิร์ตซ์จะยิ่งเร่งการเติบโตของตลาดอินเทอร์เน็ตไร้สาย

ซึ่งผลจากการเติบโตครั้งนี้จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ

เมื่อสมาร์ทโฟนมีราคาลดลงประกอบกับความนิยมของแอปพลิเคชั่น

เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ยังเติบโตต่อเนื่อง ดีแทคคาดว่าการใช้งาน

อินเทอร์เน็ตไร้สายและรายได้จากบริการข้อมูลจะยิ่งเติบโตสูงขึ้นใน

ปี 2556

นโยบายของภาครัฐที่มีแผนจะกระตุ้นการใช้จ่ายภายในประเทศและ

การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) จะมีส่วนช่วยส่งเสริมโอกาส

ของประเทศให้เติบโตยิ่งขึ้น ทั้งนี้ บริษัทได้วางแผนงานเพื่อรองรับการ

เปลี่ยนแปลง โดยพัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบ call center ระบบการ

บริหารจัดการ Device Supply Chain ช่องทางการจัดจําหน่าย และได้ปรับ

โครงสร้างองค์กรเตรียมพร้อมเข้าสู่ยุค 3G 

ในปี 2556 ดีแทคจะยังคงยึดปรัชญา ลูกค้าคือศูนย์กลาง (Customer 

Centricity) เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดและสร้างความพึงพอใจสูงสุด

ให้แก่ลูกค้า และเพื่อสอดรับกับความต้องการด้านข้อมูลที่เพิ่มสูงขึ้น เรา

จะเรง่สรา้งเครือ่ขา่ยทีด่ทีีส่ดุและคาดวา่จะสามารถใหบ้รกิาร 3G บนคลืน่

ความถี่ 2.1 กิกะเฮิร์ตซ์ได้ในไตรมาส 2 ของปี 2556 

นอกจากกลยุทธ์เพื่อสร้างความเติบโตในปัจจุบัน บริษัทได้วางแผนขยาย

ธุรกิจใหม่ เช่น การให้บริการทางการเงินและการพัฒนาแอปพลิเคชั่นที่

ตอบสนองการใช้งานต่างๆ บนเครือข่าย 3G อย่างไรก็ตาม บริษัทได้

ตระหนกัถงึหลกัความสมดลุระหวา่งการผลกัดนัการเตบิโตทางธรุกจิและ

การสร้างผลการดําเนินงานทางการเงินที่แข็งแกร่ง โดยจะยึดหลักการ

ดาํเนนิมาตรการการควบคมุคา่ใชจ้า่ยภายในองคก์รอยา่งมปีระสทิธภิาพ
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ความรับผิดชอบต่อสังคม

กิจกรรมสร้างสรรค์สังคมของดีแทคในปี 2555 ดําเนินการอย่างต่อเนื่องภายใต้แนวนโยบายด้าน Corporate Responsibi l i ty ของเทเลนอร์ ได้แก่ 

การพัฒนากิจกรรมโดยนําเทคโนโลยีการสื่อสารมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนกลุ่มต่างๆ (Enable) ส่งเสริมความปลอดภัยของการ

ให้บริการด้านการสื่อสารโทรคมนาคม (Safe) และทําธุรกิจด้วยความห่วงใย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม (Cl imate) โดยนําแนวคิดดังกล่าวมาผสมผสานให้

สอดคล้องเข้ากับบริบทของสังคมไทย พัฒนาสู่รูปแบบของงาน CSR ที่เหมาะสมกับความต้องการของประชาชนในประเทศ ควบคู่ไปกับการดําเนิน

รอยตามหลกัปฏบิตัติามแนวทางพระราชดาํรเิศรษฐกจิพอเพยีงของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัเพือ่การพฒันาทีย่ัง่ยนื นอกจากนี ้ดแีทคยงัคงสานตอ่

โครงการด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนอย่างต่อเนื่อง ด้วยความเชื่อมั่นว่าอนาคตของเยาวชนคืออนาคตของชาติ ทําให้ก่อเกิดกิจกรรม

ที่หลากหลายภายใต้แนวคิดดังกล่าว ดังต่อไปนี้คือ 

Enable

โครงการ Best Start : 

ดีแทคได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับยูนิเซฟ ประเทศไทย

ในการจัดทําโครงการ Best  Star t  ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและ

รณรงค์เรื่องการพัฒนาคุณภาพเด็กตั้งแต่แรกเกิด ควบคู่ไปกับการ

ส่งเสริมเรื่องสิทธิเด็กในประเทศไทยโดยนําเอาเทคโนโลยีการสื่อสาร

มาประยุกต์ใช้ ทั้งนี้นายจอน เอ็ดดี้ อับดุลลาห์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น และนายพิชัย ราชภัณฑารี ผู้แทน

ยูนิเซฟประจําประเทศไทย เป็นผู้ลงนามความร่วมมือและอดีตนายก

รัฐมนตรีนายอานันท์ ปันยารชุน ทูตยูนิเซฟประจําประเทศไทยร่วมเป็น

สักขีพยาน ในการดําเนินการโครงการนี้ ดีแทคมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยี

มาเพื่อพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่กลุ่มสตรี

และเด็กด้อยโอกาสซึ่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล  

โครงการ dtac Free WiFi :

ดีแทคเปิดตัวโรงเรียนวัดหนามแดง อําภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 

เป็นต้นแบบที่ดีแทคสนับสนุนบริการ free WiF i  ตามนโยบาย Smart 

Tha i l and  และนโยบายฟรีแท็บเล็ตของรัฐบาล การให้บริการ d tac 

Free WiFi ในครั้งนี้ ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆ ของโรงเรียน โดยเฉพาะใน

บริเวณชั้นเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 จํานวน 4 ห้องเรียน ซึ่งมีนักเรียนใน

ชั้นเรียนกว่า 140 คน ซึ่งล้วนได้รับแท็บเล็ตเป็นสื่อประกอบการเรียนใน

ชั้นเรียน การสนับสนุนจากดีแทคทําให้นักเรียนสามารถบริการ dtac 

Free WiFi ได้พร้อมๆ กัน เป็นจํานวนครั้งละกว่า 150 จุด พร้อมกันนั้น 

ดีแทคยังช่วยปรับปรุงสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอนด้วยการติดตั้ง

เครื่องรับโทรทัศน์ LCD ซึ่งพร้อมที่จะรองรับสัญญาณ WiFi จากอุปกรณ์

การเรียนการสอนอื่นๆ ในชั้นเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 เพื่อให้มีความ

พรอ้มสาํหรบัการเรยีนรูโ้ดยผา่นอปุกรณก์ารสือ่สารอยา่งแทจ้รงิ โครงการ

นี้ จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้เด็กไทยก้าวทันโลกยุคแห่งการสื่อสาร

นอกจากเรื่องของการศึกษาแล้ว ดีแทคยังมีแผนที่จะขยายขอบข่ายไป

ในเรื่องการแพทย์ การสาธารณสุข เช่น การให้บริการ Free WiFi  ใน

โรงพยาบาลของรัฐ ซึ่งจะเริ่มดําเนินการในปี 2556 ต่อไป 

*1677 ทางด่วนข้อมูลการเกษตร คลังข้อมูลเพื่อเกษตรกรไทย 

บริการส่งข้อมูลและข่าวสารด้านการเกษตรผ่าน SMS และ MMS พร้อม

ให้บริการปรึกษาความรู้และแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรผ่านทาง

โทรศัพท์ฟรีทุกวันสําหรับลูกค้าดีแทคต่อเนื่องเป็นปีที่  5 ซึ่งลูกค้า

ดีแทคแบบจดทะเบียน และแบบเติมเงินทั่วประเทศสามารถสมัครและ

ใช้บริการได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ปัจจุบันมีผู้ใช้บริการแล้วกว่า
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250,000 เลขหมาย เกษตรกรทั่วไทยสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารผ่าน

โทรศัพท์มือถืออินเทอร์เน็ต (เว็บไซต์ www.rakbankerd.com) ตลอดจน

ศูนย์ประสานงานของสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน เป็นการเตรียมความ

พร้อมสู่การแข่งขันและโอกาสทางการค้าในภูมิภาคอาเซียนในอนาคต

เมื่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community) มีผล

บังคับใช้ในปี 2558 นอกจากการให้บริการข้อมูลแล้ว ในแต่ละปียังมี

การจัดประกวด “รางวัลเกษตรกรสํานึกรักบ้านเกิด” เพื่อเป็นขวัญและ

กําลังใจต่อแกษตรกรที่ประสบความสําเร็จสามารถเป็นแบบอย่างและ

แรงบันดาลใจที่ดีแก่เกษตรกรอื่นๆ ได้ด้วย สําหรับการประกวดผลงานปี 

2555 มีกลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนที่มีผลิตภัณฑ์โดดเด่นที่สุด

ออกมาจํานวน 10 ผลงานที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับเป็นเงินสดมูลค่า

100,000 บาท พร้อมโล่รางวัลกลุ่มเกษตรกรเหล่านี้จะเป็นแกนหลักใน

เครือข่ายเกษตรกรสํานึกรักบ้านเกิด ที่เผยแพร่ภูมิปัญญาและความรู้

ด้านการเกษตรให้เกษตรกรอื่นๆ ต่อไป

Safe 

โครงการ dtac Child Filter 

โดยดีแทคร่วมมือกับรายการข่าวจราจรสวพ. FM 91 และสํานักงาน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สทส.) ของสํานักงานตํารวจ

แห่งชาติ เปิดกิจกรรมเพื่อการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีในยุคดิจิตอล

รณรงค์ให้ลูกค้าและประชาชนทั่วไปร่วมใส่ใจต่อความปลอดภัยในการ

ใช้เทคโนโลยีมือถือ โครงการนี้เปิดช่องทางและรณรงค์ให้ลูกค้าและ

ประชาชนทั่วไปแจ้งเบาะแสเว็บไซด์ที่ไม่เหมาะสมสําหรับเยาวชนผ่าน

ฮ๊อตไลน์ 1644 โทรฟรีทั่วประเทศ หรือสําหรับผู้ใช้ iPhone เพียงเข้าผ่าน

ทาง App FM 91BKK หรือทั้งสามารถแจ้งทาง dtac ผ่านทาง Twitter ได้

โดยการใส่ชื่อเว็บไซต์ แล้วตามด้วย #dtacchi ldfi l ter  เพื่อที่ทางสวพ.

FM 91 จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่งให้ทางสํานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร (สทส.) ของสํานักงานตํารวจแห่งชาติและดําเนินการ

ทางกฏหมาย โครงการนี้มุ่งเสริมสร้างความปลอดภัยให้เยาวชนใช้

เทคโนโลยีผ่านมือถืออย่างปลอดภัย ไม่ตกเป็นเหยื่อของการถูกล่อลวง 

ผ่านทางอินเทอร์เน็ตและโซเชี่ยล มีเดีย

Climate 

โครงการ แบตเตอรี่มีพิษ...คิดก่อนทิ้ง (Mobile Battery for Life) 

รณรงค์ให้ประชาชนทิ้งแบตเตอรี่อย่างถูกที่ และนําไปกําจัดอย่างถูกวิธี

เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม โดยทํากิจกรรมอย่างต่อเนื่องตลอดปี ในปี 2555 

ได้รุกขยายความร่วมมืออย่างรวดเร็วไปยังองค์กรต่างๆ ที่มีเจตนารมณ์

ร่วมกัน โดยสามารถเพิ่มจุดรองรับการทิ้งแบตเตอรรี่และอุปกรณ์เสริม

โทรศัพท์มือถือที่เสื่อมสภาพแล้วได้ถึง 250 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งลูกค้าและ

ผู้บริโภคสามารถทิ้งแบตเตอรี่มือถือเก่าได้ อาทิเช่น สํานักงานบริการ

ลูกค้าดีแทค ห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัส บิ๊กซี และศูนย์เลอโนโว ห้าง

สรรพสินค้าโรบินสัน ร้านฮาร์ดแวร์เฮาส์ โรงกลั่นน้ํามันบางจาก สุขุมวิท 

64 สํานักงานใหญ่ SCG มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ ศูนย์การค้าอยุธยาพาร์ครังสิตและสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วย

กันทุกแห่ง โดยอุปกรณ์ที่รวบรวมได้ทั้งหมด ดีแทคจะนําส่งไปรีไซเคิล

และกําจัดอย่างถูกวิธีตามกระบวนการและมาตรฐานสิ่งแวดล้อม 

โครงการปั่นจักรยานเพื่อน้องปีที่ 4 : 

ดีแทคและเครือข่ายสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันร่วมกันจัดกิจกรรมปั่น

จกัรยานเพือ่นอ้งตอ่เนือ่งเปน็ปทีี ่4 โดยกจิกรรมนีมุ้ง่รวบรวมน้าํใจนกัปัน่

ร่วมกันปั่นจักรยานสะสมระยะทางเป็นทุนซื้อจักรยานใหม่ให้น้อง โดย

ในการปัน่ทกุๆ 1 กโิลเมตรจะมมีลูคา่ 10 บาท ซึง่ดแีทคจะเปน็ผูส้นบัสนนุ



040
ความรับผิดชอบต่อสังคม

รายงานประจําปี 2555
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)

ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจักรยานมอบให้กับเด็กๆ ในพื้นที่ห่างไกล ปี 

2555 นี้เดินสายจัดกิจกรรมใน 11 จังหวัดทุกภูมิภาคทั่วประเทศ มี

นักปั่นจักรยานเข้าร่วมกิจกรรมถึง 7,339 คน สามารถสะสมระยะทาง

รวมได้ถึง 416,922 กม.และแปลงเป็นงบจัดซื้อจักรยานเพื่อน้องได้ด้วย

เป้าหมายที่ตั้งไว้สูงสุด 1,250 คันพร้อมกับมีพิธีส่งมอบอย่างเป็นทางการ

เป็นที่เรียบร้อย ซึ่งน้องๆ ในพื้นที่ห่างไกลสามารถใช้จักรยานเดินทางไป

โรงเรยีนเปน็การชว่ยสง่เสรมิจติสาํนกึในการรว่มกนัรกัษาสภาพแวดลอ้ม

อีกทางหนึ่งด้วย

โครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน 

มูลนิธิสํานึกรักบ้านเกิด เพื่อพัฒนาผู้นําชุมชน

ตั้งแต่ปี 2540 เป็นต้นมา ดีแทคได้มอบทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่องให้

กับเยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกมาจากทุกจังหวัดทั้งหมด 999 คน ซึ่ง

ปจัจบุนันีเ้ยาวชนทีส่าํเรจ็การศกึษาไปแลว้ไดน้าํความรูท้ีไ่ดไ้ปชว่ยพฒันา

สังคม และมีเยาวชนส่วนหนึ่งได้เข้ามาเป็นผู้บริหารของโครงการ *1677 

บริการทางด่วนข้อมูลการเกษตร นําความรู้และเทคโนโลยีการสื่อสาร

สมัยใหม่มาช่วยพัฒนาภาคการเกษตรภายในถิ่นฐานบ้านเกิดของตนเอง 

กิจกรรมทําดีด้วยใจเพื่อความสุข และรอยยิ้มของเด็กไทยปีที่ 5  

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนไทยถวายเป็นพระราชกุศล 

เนื่องในปีฉลองพระชนมายุครบ 85 พรรษาของพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวฯ โดยดีแทคได้ร่วมมือกับมูลนิธิ Operation Smile และกลุ่ม

เยาวชน Kids Action for Kids จากประเทศนอร์เวย์จัดกิจกรรมร่วมกันเป็น

ปีที่ 5 โดยกลุ่มเยาวชน Kids Action for Kids ได้ทํากิจกรรมหลากหลาย

อย่างในโรงเรียนประเทศนอร์เวย์ที่จะหารายได้มอบเป็นค่าใช้จ่ายในการ

ผ่าตัดน้องๆ ในประเทศไทย โดยความร่วมมือตลอดปี 2555 นี้ สามารถ

ระดมทุนให้ความช่วยเหลือน้องๆ ได้ถึง 120 คน รวม 5 ปีที่ผ่านมา

สามารถผ่าตัดเปลี่ยนใบหน้า พร้อมกับเปลี่ยนชีวิตของเด็กไทยได้แล้ว

ถึง 384 ราย

ภายใต้ความศรัทธาและเชื่อมั่นในการทําความดี ดีแทคร่วมมือกับทุก

หน่วยงาน ในการจัดกิจกรรม การหารายได้สําหรับสนับสนุนองค์กร

การกุศล ส่งเสริมจิตอาสาของพนักงาน ควบคู่ไปกับการร่วมหาแนวทาง

การพัฒนาสู่ความยั่งยืนเพื่อตนเอง ชุมชน ประเทศชาติ เท่าที่สามารถ

กระทําได้ 
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เหตุการณ์ที่สําคัญ

บริษัทจดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจํากัด

ในเดือนสิงหาคม 2532 โดยกลุ่มเบญจรงคกุล

เพื่อประกอบธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 

โดยได้เริ่มให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในย่าน

ความถี่ 800 เมกะเฮิรตซ์ และ 1800 เมกะเฮิรตซ์ 

ภายใต้สัญญาร่วมการงานซึ่งอยู่ในรูปแบบ 

“สร้าง-โอน-ดําเนินงาน” จาก 

บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) 

ตั้งแต่ปี 2534 และ 2537 ตามลําดับ

เหตุการณ์สําคัญ
ที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลง
และพัฒนาการของบริษัท
ตามลําดับมีดังนี้

2533 2539

2542

2543

2537

2538

พฤศจิกายน

บริษัทได้เข้าทําสัญญาร่วมการงานกับ กสท.
เพื่อให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยมีส่วนแบ่ง
รายได้ตามสัญญาร่วมการงานประเภท “สร้าง-
โอน-ดําเนินงาน (Build-Transfer-Operate)”

พฤศจิกายน 

กสท. ตกลงขยายระยะเวลาการดําเนินการ
ภายใต้สัญญาร่วมการงาน ส่งผลให้สัญญา
ร่วมการงานสิ้นสุดในปี 2561

กรกฎาคม 

บรษิทัเปดิใหบ้รกิารในระบบเตมิเงนิ ภายใตช้ือ่
บริการ “Prompt”

พฤษภาคม

บริษัท ยูไนเต็ด คอมมูนิเกชั่น อินดัสตรี จํากัด
(มหาชน) ขายหุ้นของบริษัทจํานวน 5.5 ล้าน
หุ้นให้แก่บริษัท เทเลนอร์ เอเชีย พีทีอี

สิงหาคม 

บริษัทขายหุ้นใหม่เพิ่มทุนจํานวน 48.5 ล้าน
หุ้นให้แก่เทเลนอร์ เป็นผลให้เทเลนอร์ถือหุ้น
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 29.94 ของทุนชําระแล้ว
ของบริษัท

กุมภาพันธ์ 

บริษัทได้เข้าทําสัญญาเชื่อมโยงโครงข่ายกับ
บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) (เดิมคือ องค์การ
โทรศัพท์แห่งประเทศไทย) 

กุมภาพันธ์ 

บริษัทได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัท
มหาชนจํากัด

ตุลาคม 

เสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่ วไปคิดเป็น
สัดส่วนประมาณร้อยละ 13 ของทุนชําระแล้ว 
และนําหุ้นของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์สิงคโปร์

พฤศจิกายน 

บริษัทออกหุ้นใหม่จํานวน 42.8 ล้านหุ้นให้แก่
ทีโอที และทีโอทีตกลงให้ส่วนลดค่าเชื่อมโยง
โครงข่ายแก่บริษัท
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2546

2547

2548

2544

2545

2549
มกราคม 

ภาษีสรรพสามิตมีผลบังคับใช้

ตุลาคม 

บริษัทได้รับรางวัล “Disclosure Report Award
2003” จากสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ธันวาคม

บริษัทได้รับรางวัล “Technology Fast 500 Asia
Pacifi c 2004 Award” จากการจัดอันดับของ
Deloitte

มิถุนายน 

ทีโอทีตกลงให้บริษัทดําเนินการลดทุน โดยลด
จํานวนหุ้นที่ทีโอทีถืออยู่จํานวน 16.4 ล้านหุ้น

มีนาคม

บริษัทเริ่มใช้ชื่อทางการค้า “ดีแทค” และนับ
เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในวิธีการดําเนิน
ธุรกิจการตลาดของบริษัท

เมษายน

ทีโอทีตกลงจะแก้ไขวิธีการคํานวณค่าเชื่อมโยง
โครงข่ายสําหรับบริการในระบบเติมเงินจาก
200 บาทต่อเลขหมายต่อเดือนเป็นร้อยละ 18 
ของมูลค่าบัตรเติมเงินที่ขายได้

พฤศจิกายน 
บริษัทเริ่มให้บริการข้อมูลผ่านโครงข่าย GPRS

เมษายน 

บริษัทปลดล็อก IMEI Codes ซึ่งทําให้ลูกค้า
สามารถนําเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกชนิดมา
ใช้บนโครงข่ายของบริษัทได้

พฤษภาคม 
บริษัทหยุดดําเนินธุรกิจการจัดจําหน่ายเครื่อง
โทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์เสริม โดยโอน
ธุรกิจดังกล่าวให้แก่ยูดี ซึ่งเป็นบริษัทที่บริษัท
และยูคอมถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 25 และ 75
ตามลาํดบั (ปจัจบุนัยคูอมไดโ้อนสทิธปิระโยชน์
ทั้งหมดให้ เบญจจินดา โฮลดิ้งแล้ว)

มิถุนายน

บรษิทัไดร้บัรางวลั “Mobile Operator of the Year
2006” ของประเทศไทยในฐานะเปน็ผูใ้หบ้รกิาร
โทรศัพท์เคลื่อนที่ยอดเยี่ยมจากนิตยสาร Asian
MobileNews 

สิงหาคม 
บริษัทเสร็จสิ้นกระบวนการลดทุนโดยลด
จํานวนหุ้นที่ทีโอทีถืออยู่จํานวน 16.4 ล้านหุ้น

กทช. อนุมัติอัตราและหลักการเชื่อมต่อ
โครงข่ายเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถเริ่มต้น
เจรจาอัตราค่าเชื่อมโยงที่จะใช้ระหว่างกันได้

กันยายน 

บริษัทเริ่มใช้ เลขหมาย 10 หลัก สําหรับ
เลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยใช้ 08 แทน
0 นําหน้าเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่

พฤศจิกายน 

บริษัทเข้าทําสัญญาข้อตกลงค่า เชื่อมต่อ
โครงข่ายระหว่างกันกับทรูมูฟและเอไอเอส

ธันวาคม 

บริษัทเข้าทําสัญญาข้อตกลงค่า เชื่อมต่อ
โครงขา่ยระหวา่งกนักบัทรปิเปิล้ท ีบรอดแบนด์
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2552

2550

2551

2553

มกราคม 

ATM SIM ได้รับรางวัล Project of the Year จาก
งาน Thailand ICT Excellence Awards 2008

โครงการ *1677 บริการทางด่วนข้อมูลการ
เกษตรได้รับรางวัลการขับเคลื่อนธุรกิจด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดีเด่น
แห่งปี (Business Enabler) จากงาน Thailand 
ICT Excellence Awards 2008

มีนาคม 

บริษัทและโวดาโฟนร่วมลงนามสัญญาเอ็กซ์
คลูซีฟสร้างยุทธศาสตร์พันธมิตรพัฒนาบริการ
ร่วมกัน

มิถุนายน

ATM S IM  ได้รับรางวัล “Mos t  I nnova t i v e 
Application of the Year” จากงาน “2009 Frost &
Sull ivan Asia Pacifi c ICT Awards” 

กรกฎาคม 

บริษัทย้ายสํานักงานใหญ่จากอาคารชัย ไปยัง
อาคารจัตุรัสจามจุรี ถนนพญาไท

สิงหาคม 

บ ริ ษั ท เ ปิ ด ท ด ล อ ง ใ ห้ บ ริ ก า ร  โ ม บ า ย ล์  
อินเทอร์เน็ตบน 3G โดยใช้เทคโนโลยี HSPA 
บนย่านความถี่ 850 เมกะเฮิรตซ์ มีพื้นที่ให้
บริการครอบคลุมใจกลางกรุงเทพฯ

มิถุนายน 

บริษัทนําหุ้นเพ่ิมทุนเข้าซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์
แหง่ประเทศไทยเปน็ครัง้แรก จาํนวน 82 ลา้นหุน้
ซึ่งดีแทคเป็นบริษัทแรกในประเทศไทยที่มีหุ้น
ซื้อขายอยู่ใน 2 ตลาด (dual listing) คือตลาด
หุ้นไทยและสิงคโปร์

บริษัทได้รับรางวัล “Mobile Operator of the 
Year” ของประเทศไทยในฐานะเป็นผู้ให้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ยอดเยี่ยม จากนิตยสาร
Asian MobileNews

สิงหาคม 

บริษัทได้รับรางวัลพระราชทาน T h a i l a n d 
Corporate Excel lence ประเภทความเป็นเลิศ
ด้านการตลาด จัดโดยสมาคมการจัดการธุรกิจ
แห่งประเทศไทย และสถาบันบัณฑิตบริหาร
ธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตุลาคม 

บริษัทปรับภาพลักษณ์แบรนด์ดีแทค โดยเน้น
การสรา้งความรูส้กึทีด่ใีหแ้กล่กูคา้ (feel goood)

มกราคม 

บริษัทลงทุนในเพย์สบาย ซึ่งเป็นบริษัทให้
บริการระบบชําระเงินออนไลน์

บริษัทร่วมกับกสท.ทดลองให้บริการ 3G บน
คลื่นความถี่ 850 เมกะเฮิรตซ์ ที่สถานีฐาน
จ.มหาสารคาม

มีนาคม 

บริษัทร่วมกับธนาคารกสิกรไทย เปิดตัว “ATM 
SIM” บริการธุรกรรมทางการเงินบนมือถือ
ครั้งแรกของไทย

มีนาคม 

ดีแทค อินเทอร์เน็ต ได้รับรางวัล “สุดยอด
นวตักรรมทางเทคโนโลย”ี (Commart Innovation
Awards 2010)

บริษัทเปิดตัวเป็นผู้จําหน่ายโทรศัพท์ iPhone
ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ

กรกฎาคม 

บริษัทเข้าทําสัญญาข้อตกลงค่า เชื่อมต่อ
โครงข่ายระหว่างกันกับ กสท./ฮัทช์

บริษัทจําหน่ายไมโครซิม (Micro SIM) ซึ่งเป็น
ซิมขนาดเล็กสําหรับอุปกรณ์ไอทีรุ่นใหม่ๆ

พฤศจิกายน 

บริษัทประกาศจ่ายเงินปันผลพิเศษแก่ผู้ถือหุ้น
เป็นครั้งแรกนอกเหนือจากการจ่ายเงินปันผล
ปกติประจําปี

บรษิทัไดร้บัรางวลั “สดุยอดแบรนดแ์หง่ป”ี สาขา
Mobile Operator ในพิธีมอบรางวัล Excellent 
Brand Survey Awards 2010 จากนิตยสาร
HWM Thailand

2551 2552
พฤศจิกายน

ATM SIM ได้รับรางวัล the Best Mobile Service
จาก Asia Mobile Award 2008 ซึ่งจัดขึ้นโดย
GSMA’s Mobile Congress

พฤศจิกายน 

บริษัทเปิดตัว “dSmart” ซึ่งเป็นระบบควบคุม
ดูแลระบบโครงข่ายและการบริการลูกค้าจาก
จุดเดียวแบบครบวงจร เพื่อเพิ่มศักยภาพการ
ดูแลลูกค้าให้เกิดความพอใจสูงสุด

โครงการทําดีทุกวันจากดีแทค ได้รับรางวัล
ยอดเยี่ยม บริษัทจดทะเบียนดีเด่นด้าน CSR
จากงาน SET Awards 2009

ธันวาคม

บรษิทัเปดิใหบ้รกิาร BlackBerry ในประเทศไทย
พร้อมทั้งเปิดตัวโทรศัพท์ BlackBerry รุ่นต่างๆ 
รวมทั้งรุ่นพิเศษสีขาว
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2555

2554

2555
มีนาคม

บริษัทเปิดให้บริการ WiFi ภายใต้แนวคิด “เดิน
เล่นสนุก ทั่วศูนย์การค้า” ณ ศูนย์การค้า
ทั่วกรุงเทพมหานครและบนสถานีรถไฟฟ้า BTS

กรกฎาคม

บริษัทประกาศนโยบายการจ่ายเงินปันผลใหม่ 
ซึ่งจะจ่ายในระดับที่ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80 ของ
กําไรสุทธิของบริษัท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานะ
ทางการเงินของบริษัทและโครงการประกอบ
ธรุกจิของบรษิทัในอนาคต ดว้ยความตัง้ใจทีจ่ะ
จ่ายเงินปันผลทุกไตรมาส

สิงหาคม 

บริษัทได้รับรางวัลรัษฏากรพิพัฒน์ ประจําปี 
2554 ซึ่งจัดขึ้นโดยกรมสรรพากรเพื่อเชิดชู
เกียรติผู้เสียภาษีคุณภาพ 

กันยายน 

บริษัทได้รับรางวัลผู้บริหารระดับสูงที่ส่งเสริม
นักลงทุนสัมพันธ์ที่ดีที่สุดและนโยบายปันผล
ที่มีความต่อเนื่องมากที่สุด จาก อัลฟา เซาท์
อีสต์ เอเชีย ซึ่งเป็นนิตยสารที่มีชื่อเสียงด้าน
การลงทุนสถาบัน

ตุลาคม 

บจก. ดีแทค เนทเวอร์ค เข้าร่วมการประมูล
คลื่นความถี่ IMT ย่าน 2.1 กิกะเฮิรตซ์ ซึ่งจัด
โดย กสทช. และเป็นผู้ชนะการประมูลคลื่น
ความถี่ดังกล่าวจํานวน 2x15 เมกะเฮิรตซ์

บริษัทเปิดให้บริการ dtac Deezer บริการ
ดิจิตอลมิวสิคสตรีมมิ่งรูปแบบใหม่ครั้งแรก
ในเอเชียที่ให้ลูกค้าฟังเพลงแบบไร้ขีดจํากัด
กว่า 18 ล้านเพลงทั่วโลก

สิงหาคม 

บริษัทให้บริการ 3G HSPA บนคลื่น 850
เมกะเฮิรตซ์

กันยายน

บริษัทเปิดตัวเป็นผู้จําหน่าย iPad ในประเทศ
ไทยอย่างเป็นทางการ

ตุลาคม

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทศัน ์และกจิการโทรคมนาคมแหง่ชาตไิดร้บั
การโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอย่างเป็นทางการ

บรษิทัไดร้บัรางวลั “Hall of Fame: A Decade of
Excellence 2001-2010” ในฐานะหนึ่งในสิบ
องค์กรธุรกิจชั้นนําของประเทศไทยที่มีการ
บริหารจัดการเป็นเลิศมาตลอดหนึ่งทศวรรษ
จากการเก็บข้อมูลโดยสมาคมการจัดการธุรกิจ
แห่งประเทศไทย (TMA) ร่วมกับสถาบันบัณฑิต
บ ริ ห า ร ธุ ร กิ จ ศ ศิ น ท ร์ แ ห่ ง จุ ฬ า ล ง ก ร ณ์
มหาวิทยาลัย

ธันวาคม

บริษัทประกาศจ่ายเงินปันผลพิเศษ เพื่อปรับ
โครงสร้างทางการเงิน

โครงการทําดีทุกวันจากดีแทค ได้รับรางวัล
ยอดเยี่ยม บริษัทจดทะเบียนดีเด่นด้าน CSR 
จากงาน SET Awards 2011 เปน็ปทีี ่3 ตดิตอ่กนั

ธันวาคม

บจก. ดแีทค เนทเวอรค์ ไดร้บัใบอนญุาตใหใ้ช้
คลื่นความถี่ IMT ย่าน 2.1 กิกะเฮิรตซ์ และ
ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโทรคมนาคม
แบบที่สามจาก กสทช.

บริษัทดําเนินการยกระดับเครือข่าย 2G
ทั้งหมดทั่วประเทศแล้วเสร็จ รวมถึงการ
ติดตั้ งฐานของ  3G  850  เมกะเฮิ ร์ ตซ์  
ครอบคลุมทุกจังหวัดหลักทั่วประเทศ

2553
ธันวาคม 

บริษัทร่วมกับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่อีก
4 ราย เปิดทดลองให้บริการเปลี่ยนเครือข่าย
ใช้เบอร์เดิม หรือบริการ MNP

พรบ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 2553
มผีลบงัคบัใช ้ซึง่จะนาํไปสูก่ารจดัตัง้หนว่ยงาน
กํากับดูแลใหม่
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ปัจจัยความเสี่ยง

การดําเนินธุรกิจของบริษัทต้องเผชิญกับปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทในเครือ อนึ่ง ปัจจัย
ความเสี่ยงดังที่จะกล่าวต่อไปข้างล่างนี้เป็นเพียงปัจจัยความเสี่ยงสําคัญบางประการที่อาจส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของบริษัทและบริษัท
ในเครือ ทั้งนี้ อาจมีปัจจัยความเสี่ยงอื่นๆ ที่บริษัทไม่ทราบในปัจจุบัน และอาจมีปัจจัยความเสี่ยงบางประการที่บริษัทเห็นว่าไม่เป็นสาระสําคัญ 
ซึ่งปัจจัยความเสี่ยงเหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทในเครือในอนาคตได้ 

1. ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ

ความเสี่ยงจากการที่สัญญาร่วมการงานสิ้นสุดลงก่อนครบกําหนดเวลา

บริษัทประกอบธุรกิจหลักเกี่ยวกับการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ใน
ประเทศไทยภายใต้สัญญาร่วมการงานกับ กสท โดยสัญญาร่วมการงาน
ดังกล่าวมีระยะเวลาทั้งสิ้น 27 ปี ซึ่งจะครบกําหนดในวันที่ 15 กันยายน 
2561 

ถึงแม้ บริษัท ดีแทค เนทเวอร์ค จํากัด (ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัท
ถือหุ้นร้อยละ 99.99) (“บริษัท DTN”) จะได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่น
ความถี่สําหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (International Mobile
Telecommunications – IMT) ย่าน 2.1 GHz และใบอนุญาตให้ประกอบ
กิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม จาก กสทช. เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2555 
ทีผ่า่นมา ซึง่ทาํใหบ้รษิทัในเครอื (กลา่วคอื บรษิทั DTN) สามารถใหบ้รกิาร
โทรคมนาคมได้อย่างต่อเนื่องภายหลังจากสิ้นสุดสัญญาสัมปทานใน
ปี 2561 แต่บริษัท DTN ต้องใช้เวลาและเงินลงทุนในการดําเนินการจัด
สร้างโครงข่ายโทรคมนาคมเพื่อให้มีโครงข่ายโทรคมนาคมครอบคลุม
พื้นที่บริการทั่วประเทศไทยเช่นเดียวกับบริษัทในปัจจุบัน

ดังนั้น หากสัญญาร่วมการงานสิ้นสุดก่อนครบกําหนด เนื่องจากการบอก
เลกิสญัญาโดย กสท ตามเหตเุลกิสญัญาทีก่าํหนดไวใ้นสญัญารว่มการงาน 
และบริษัทไม่ได้รับความคุ้มครองจากการดําเนินการดังกล่าวของ กสท 
เหตุดังกล่าวอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสําคัญต่อธุรกิจ ฐานะ
การเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัท

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบาย

ของรัฐ หรือหน่วยงานกํากับดูแลที่เกี่ยวกับกิจการโทรคมนาคม

(1) กจิการโทรคมนาคมยงัมคีวามไมช่ดัเจนในการกาํกบัดแูลและการ
บังคับใช้กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

การประกอบกิจการโทรคมนาคมอยู่ภายใต้กฎหมายหลักสองฉบับ
ได้แก่ พรบ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ และ พรบ. การประกอบกิจการ
โทรคมนาคม  

กสทช. มีอํานาจออกหลักเกณฑ์ต่างๆ เพื่อกํากับดูแลการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม เช่น การกําหนดโครงสร้างและอัตราค่าบริการ การกําหนด
หลักเกณฑ์และมาตรการต่างๆ เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้บริโภค
เป็นต้น ซึ่งหลักเกณฑ์ดังกล่าวต่างๆ อาจทําให้ความสามารถในการทํา
กาํไรของบรษิทัและบรษิทัในเครอืลดลง และ/หรอืตน้ทนุในการใหบ้รกิาร
ของบริษัทและบริษัทในเครือสูงขึ้น แล้วแต่กรณี 

ในทางตรงกันข้าม ความล่าช้าของ กสทช. ในการออกหลักเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้องกับการใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม หรือโครงข่าย
โทรคมนาคมร่วมกันระหว่างผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม รวมถึง
ความไม่ชัดเจนของการบังคับใช้หลักเกณฑ์ดังกล่าวของ กสทช. หากมี
การปฏิเสธไม่ให้ใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม หรือโครงข่าย
โทรคมนาคมร่วมกัน ก็อาจส่งผลให้การเริ่มให้บริการของบริษัท DTN 
บนคลื่นความถี่ย่าน 2.1 GHz มีความล่าช้าออกไป ซึ่งอาจมีผลทําให้
บริษัท DTN ต้องสูญเสียโอกาสในการแย่งชิงลูกค้ากับผู้ให้บริการรายอื่น 
ซึ่งความไม่แน่นอนต่างๆ ดังกล่าวนี้อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อฐานะ
ทางการเงิน และผลการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทในเครือ 

(2) ผลทางกฎหมายของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาร่วมการงาน
และกระบวนการออกใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 2.1 GHz ยัง
ไม่มีความชัดเจน

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาร่วมการงาน 

พระราชบญัญตัวิา่ดว้ยการใหเ้อกชนเขา้รว่มงานหรอืดาํเนนิการในกจิการ
ของรัฐ พ.ศ. 2535 (“พรบ. การให้เอกชนเข้าร่วมงาน”) ซึ่งมีผลบังคับใช้
เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2535 กําหนดให้หน่วยงานราชการที่ประสงค์จะให้
เอกชนเข้าร่วมงานหรือดําเนินการในโครงการของรัฐที่มีวงเงินลงทุน
ตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไปปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ตามที่ พรบ. การ
ให้เอกชนเข้าร่วมงานกําหนด

บริษัทได้เข้าร่วมดําเนินการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่าร์กับ 
กสท โดยเข้าทําสัญญาร่วมการงานในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2533 ซึ่งเป็น
วันก่อนวันที่ พรบ. การให้เอกชนเข้าร่วมงานมีผลใช้บังคับ โดยในขณะ
นั้นวงเงินลงทุนในโครงการมีมูลค่ามากกว่า 5,500 ล้านบาท ซึ่ง พรบ. 
การใหเ้อกชนเขา้รว่มงาน กาํหนดวา่โครงการใดทีไ่ดม้กีารรเิริม่ดาํเนนิการ
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รายงานประจําปี 2555
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)

ไปแล้วในขั้นตอนใดก่อนวันที่ พรบ. การให้เอกชนเข้าร่วมงานใช้บังคับ
ให้เป็นอันใช้ได้ แต่การดําเนินการในขั้นตอนต่อไปต้องปฏิบัติตาม พรบ. 
การให้เอกชนเข้าร่วมงาน 

ดังนั้น สัญญาร่วมการงานซึ่งทําขึ้นก่อนวันที่ พรบ. การให้เอกชนเข้า
ร่วมงานใช้บังคับ จึงมีผลใช้บังคับได้ เพียงแต่จะต้องมีการกํากับดูแล
และติดตามผลการดําเนินงานตามสัญญาร่วมการงานโดยคณะกรรมการ
ประสานงานตามมาตรา 22 เท่านั้น

อย่างไรก็ดี ภายหลังจากที่ พรบ. การให้เอกชนเข้าร่วมงานมีผลใช้บังคับ
แล้ว บริษัทได้เข้าทําสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาร่วมการงานกับ กสท 
จาํนวน 3 ครัง้ กลา่วคอื การแกไ้ขเพิม่เตมิสญัญารว่มการงานครัง้ที ่1/2536 
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2536 ครั้งที่ 2/2539 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2539
และครั้งที่ 3/2539 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2539 โดยประเด็นข้อสัญญา
ที่มีการแก้ไขนั้น รวมถึงประเด็นที่เกี่ยวกับระยะเวลาการดําเนินการตาม
สัญญาและอัตราผลประโยชน์ตอบแทนที่บริษัทจะพึงชําระให้แก่ กสท

ในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในปี 2550 คณะรัฐมนตรีได้มี
มติเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2550 ให้คณะกรรมการกฤษฎีกาให้ความเห็น
ประเด็นปัญหาข้อกฎหมายว่า กสท ซึ่งเป็นหน่วยงานเจ้าของโครงการได้
ปฏิบัติถูกต้องตามขั้นตอนของ พรบ. การให้เอกชนเข้าร่วมงานในส่วนที่
เกี่ยวกับการแก้ไขสัญญาร่วมการงานทั้ง 3 ครั้งหรือไม่ 

คณะกรรมการกฤษฎีกาได้ให้ความเห็น (เรื่องเสร็จที่ 292/2550) ว่าการ
แก้ไขสัญญาร่วมการงานทั้ง 3 ครั้ง ไม่ได้มีการเสนอเรื่องให้คณะกรรมการ
ประสานงานตามมาตรา 22 พิจารณา และมิได้มีการนําเสนอให้คณะ
รัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ จึงถือว่าเป็นการแก้ไขสัญญาร่วมการงานที่
ไม่ได้ดําเนินการให้ถูกต้องตามขั้นตอนที่ พรบ. การให้เอกชนเข้าร่วมงาน
กําหนดไว้ 

อย่างไรก็ดี คณะกรรมการกฤษฎีกามีความเห็นว่าสัญญาแก้ไขสัญญาร่วม
การงานทั้ง 3 ฉบับยังคงมีผลใช้บังคับอยู่ เว้นแต่คณะรัฐมนตรีเห็นควร
เพิกถอนสัญญาแก้ไขสัญญาร่วมการงานทั้ง 3 ฉบับโดยคํานึงถึงผล
ประโยชน์ของรัฐและประโยชน์สาธารณะ คณะรัฐมนตรีก็สามารถที่จะ
ทําได้ 

อนึ่ง ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาดังกล่าวข้างต้น เป็นเพียง
ความเห็นทางกฎหมายที่ไม่มีผลผูกพันบริษัท

ต่อมา กสท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานตามมาตรา 22 เพื่อ
พิจารณาเรื่องการแก้ไขสัญญาร่วมการงานทั้ง 3 ครั้งตามความเห็นของ
คณะกรรมการกฤษฎีกาดังกล่าวข้างต้น โดยคณะกรรมการประสานงาน
ตามมาตรา 22 ได้ให้ความเห็นเบื้องต้นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดยมีความเห็นไม่รับรองการแก้ไข

สญัญารว่มการงานครัง้ที ่3 โดยเมือ่วนัที ่1 กมุภาพนัธ ์2554 คณะรฐัมนตรี
มีมติรับทราบการดําเนินการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาร่วมการงานให้ถูกต้อง
ตามแนวทางปฏิบัติของ พรบ. การให้เอกชนเข้าร่วมงาน ตามที่กระทรวง
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารเสนอ ซึง่ตอ่มาเมือ่วนัที ่28 มถินุายน 
2554 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานตามที่กระทรวงเทคโนโลยี
สารเทศและการสื่อสารเสนอและให้ส่งเรื่องให้ กสทช. ใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาหลักเกณฑ์และมาตรการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

หากในภายหลังคณะรัฐมนตรีมีมติให้เพิกถอนสัญญาแก้ไขสัญญาร่วม
การงาน หรือมีมติให้บริษัทต้องชําระผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติม 
แมว้า่บรษิทัจะไดด้าํเนนิการโตแ้ยง้มตคิณะรฐัมนตรตีามกระบวนการทาง
กฎหมาย แต่เหตุดังกล่าวก็อาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสําคัญ
ต่อธุรกิจ ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทได้

กระบวนการออกใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 2.1 GHz

การออกใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 2.1 GHz ของ กสทช. ที่ผ่านมา
เปน็การออกใบอนญุาตใหใ้ชค้ลืน่ความถีแ่กภ่าคเอกชน เพือ่การประกอบ
กิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นครั้งแรกภายหลังจาก พรบ. องค์กรจัดสรร
คลื่นความถี่ มีผลใช้บังคับ ดังนั้น ที่ผ่านมาจึงมีบุคคลหลายฝ่ายออกมา
โต้แย้งขั้นตอนและกระบวนการออกใบอนุญาตดังกล่าวของ กสทช. โดย
เฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้โต้แย้งกระบวนการออกใบอนุญาต
ของ กสทช. โดยได้ยื่นฟ้องสํานักงาน กสทช. ต่อศาลปกครองกลาง และ
ขอให้ศาลปกครองกลางออกคําสั่งคุ้มครองชั่วคราวขอให้มีการระงับ
กระบวนการออกใบอนุญาตของ กสทช. ไว้ก่อน ซึ่งศาลปกครองกลาง
ได้มีคําสั่งเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2555 ไม่รับคําฟ้องของผู้ตรวจการแผ่นดิน
อย่างไรก็ดี ผู้ตรวจการแผ่นดินได้อุทธรณ์คําสั่งของศาลปกครองกลางที่มี
คําสั่งไม่รับคําฟ้องของผู้ตรวจการแผ่นดินดังกล่าว ซึ่งมีผลทําให้คดียังไม่
ยตุ ิโดยคาํอทุธรณย์งัอยูใ่นกระบวนพจิารณาของศาลปกครองสงูสดุ ซึง่มี
ผลทําให้การดําเนินการของบริษัท DTN ตามใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่
ย่าน 2.1 GHz ของ กสทช. นั้นยังมีความไม่แน่นอน และหากคําวินิจฉัย
ของศาลปกครองสูงสุดออกมาตรงข้ามกับศาลปกครองกลาง ก็อาจส่ง
ผลกระทบตอ่ธรุกจิ ฐานะทางการเงนิและผลการดาํเนนิงานของบรษิทัได้

(3) ความไม่แน่นอนในเรื่องข้อพิพาทเกี่ยวกับการชําระค่าเชื่อมต่อ
โครงข่ายโทรคมนาคม

ทีโอทีเป็นคู่สัญญากับบริษัทตามข้อตกลงเชื่อมโยงโครงข่ายซึ่งทําขึ้นใน
ปี 2537 และ 2544 ซึ่งกําหนดให้บริษัทต้องชําระค่าเชื่อมโยงโครงข่าย
(Access Charge) ในอัตราคงที่ต่อเลขหมายสําหรับลูกค้าระบบรายเดือน
และอัตราร้อยละของราคาหน้าบัตรสําหรับลูกค้าระบบเติมเงิน 

อย่างไรก็ดี ภายหลังจากการประกาศใช้ พรบ. การประกอบกิจการ
โทรคมนาคม การใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายระหว่างผู้ประกอบการต้อง
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ดําเนินการให้สอดคล้องกับ พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม และ
ประกาศ กทช. ว่าด้วยการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ซึ่ง
กําหนดให้มีการกําหนดอัตราค่าตอบแทนหรือค่าบริการที่เป็นธรรม
สะท้อนต้นทุน และไม่เลือกปฏิบัติ 

ดังนั้น ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2549 บริษัทจึงได้แจ้งให้ทีโอทีและ กสท.
ทราบว่าบริษัทจะชําระค่าเชื่อมโยงโครงข่ายตามหลักเกณฑ์และในอัตรา
ที่กฎหมายกําหนดแทนการชําระในอัตราที่กําหนดในข้อตกลงเชื่อมโยง
โครงข่าย โดยบริษัทเห็นว่าค่าเชื่อมโยงโครงข่าย (Access Charge) ตาม
ข้อตกลงเชื่อมโยงโครงข่ายไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ตาม พรบ. การ
ประกอบกิจการโทรคมนาคม และประกาศ กทช. ว่าด้วยการใช้และ
เชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ซึ่งกําหนดให้ผู้ประกอบการมีหน้าที่ต้อง
คิดค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมในอัตราที่เป็นธรรม 
สมเหตุสมผล และสะท้อนต้นทุน 

ทีโอทีโต้แย้งว่าบริษัทมีหน้าที่ต้องชําระค่าตอบแทนการเชื่อมโยง
โครงข่าย (Access Charge) ในอัตราเดิมที่กําหนดไว้ในข้อตกลงเชื่อมโยง
โครงข่าย โดยเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2554 ทีโอทีได้ยื่นฟ้องบริษัทต่อ
ศาลปกครองเรียกร้องให้ กสท และบริษัทร่วมกันรับผิดชําระค่าเชื่อมโยง
โครงข่าย (Access Charge) เป็นเงินจํานวนทั้งสิ้นประมาณ 113,319 
ล้านบาท พร้อมภาษีมูลค่าเพิ่มและดอกเบี้ย และให้ กสท และบริษัท
ปฏิบัติตามข้อตกลงเชื่อมโยงโครงข่ายต่อไป ขณะนี้คดีอยู่ระหว่างการ
พิจารณาของศาลปกครอง

จากความเห็นของที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท บริษัทมีความเชื่อมั่นว่า
บริษัทไม่มีภาระที่จะต้องชําระค่าเชื่อมโยงโครงข่าย (Access Charge) 
ตามทีท่โีอทเีรยีกรอ้ง เนือ่งจากขอ้ตกลงเชือ่มโยงโครงขา่ยดงักลา่วไมเ่ปน็
ไปตาม พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม และประกาศ กทช. ว่า
ด้วยการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม และบริษัทได้แจ้งยกเลิก
ข้อตกลงเชื่อมโยงโครงข่ายแล้ว 

อย่างไรก็ดี หากศาลมีคําสั่งหรือคําพิพากษาถึงที่สุดให้บริษัทต้องชําระ
คา่เชือ่มโยงโครงขา่ย (Access Charge) ตามทีท่โีอทเีรยีกรอ้ง เหตดุงักลา่ว
ก็อาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสําคัญต่อฐานะการเงิน และผล
การดําเนินงานของบริษัท 

(4) ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการบันทึก
บัญชี ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการบันทึกบัญชีเรื่องวิธีการคิดคํานวณ
ค่าเชื่อมโยงโครงข่าย (Access Charge) ของบริษัท 

ภายหลังจากที่บริษัทได้แจ้งยกเลิกข้อตกลงเชื่อมโยงโครงข่ายกับทีโอที
เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2550 แล้ว บริษัทได้เปลี่ยนวิธีการบันทึกบัญชี
ที่เกี่ยวเนื่องกับค่าเชื่อมโยงโครงข่าย (Access Charge) โดยบริษัทได้หยุด

บันทึกค่าเชื่อมโยงโครงข่าย (Access Charge) ในงบการเงินของบริษัท
เนื่องจากบริษัทเห็นว่าภาระที่จะต้องชําระค่าเชื่อมโยงโครงข่าย (Access
Charge) ตามข้อตกลงเชื่อมโยงโครงข่ายได้สิ้นสุดลงแล้ว และบริษัทได้
บันทึกบัญชีรายรับและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในอัตราค่าเชื่อมต่อโครงข่าย
(Interconnection Charge) ตามขอ้เสนอการเชือ่มตอ่โครงขา่ยโทรคมนาคม
(RIO) ของบริษัทและของทีโอทีตามที่ได้รับความเห็นชอบจาก กทช. 

อย่างไรก็ดี ในปัจจุบันยังไม่มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการบันทึกบัญชี
รายรบัและคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ในลกัษณะดงักลา่ว และยงัไมม่คีาํพพิากษา
ของศาลเปน็ทีส่ดุในเรือ่งคา่เชือ่มโยงโครงขา่ย (Access Charge) ซึง่ตอ่มา
หากมีแนวปฏิบัติทางบัญชีในเรื่องนี้ หรือศาลมีคําพิพากษาเป็นที่สุดใน
เรื่องค่าเชื่อมโยงโครงข่าย (Access Charge) บริษัทอาจต้องเปลี่ยนแปลง
วิธีการบันทึกบัญชีในเรื่องดังกล่าว ซึ่งการเปลี่ยนแปลงวิธีการบันทึก
บัญชีอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสําคัญต่อกําไรและฐานะการ
เงินของบริษัท (โปรดพิจารณาประกอบกับความเสี่ยงในหัวข้อ “ความ
ไม่แน่นอนในเรื่องข้อพิพาทเกี่ยวกับการชําระค่าเชื่อมต่อโครงข่าย
โทรคมนาคม” ข้างต้น) 

(5) ความเสี่ยงจากความไม่ชัดเจนของการใช้บังคับกฎหมายที่เกี่ยว
กับการถือหุ้นของนักลงทุนต่างด้าว

ข้อจํากัดในเรื่องสัดส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวแตกต่างกันไปตาม
บทบัญญัติของกฎหมาย กฎหมายหลักๆ ซึ่งกําหนดข้อจํากัดเกี่ยวกับ
สัดส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวไว้ ได้แก่

 - ประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งมีบทบัญญัติห้ามมิให้ “คนต่างด้าว” 
  (ตามคํานิยามที่กําหนดไว้ในประมวลกฎหมายที่ดิน) ถือครอง
  ที่ดิน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตตามกฎหมาย สําหรับคนต่างด้าว
  ที่ถือครองที่ดินโดยไม่ได้รับอนุญาตจะต้องจําหน่ายที่ดิน
  ดังกล่าวภายในระยะเวลาที่กําหนดซึ่งไม่น้อยกว่า 180 วันและ
  ไม่เกิน 1 ปี

 - พรบ. การประกอบธรุกจิของคนตา่งดา้ว ซึง่มบีทบญัญตัหิา้มมใิห้
  “คนต่างด้าว” (ตามคํานิยามที่กําหนดไว้ใน พรบ. การประกอบ
  ธุรกิจของคนต่างด้าว) ประกอบธุรกิจบางประเภท ซึ่งรวมถึงการ
  ให้บริการสื่อสารโทรคมนาคม เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากอธิบดี
  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

 - พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม ซึ่งมีบทบัญญัติห้ามมิให้ 
  “คนต่างด้าว” (ตามคํานิยามที่กําหนดไว้ใน พรบ. การประกอบ
  ธุรกิจของคนต่างด้าว) ประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สอง
  และแบบที่สาม
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 - นอกจากนี้  สัญญาร่วมการงานยังได้กําหนดให้บริษัทดํารง
  คุณสมบัติตาม พรบ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวด้วย

การฝ่าฝืนสัดส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวอาจส่งผลให้มีการยกเลิกใบ
อนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม หรือบอกเลิกสัญญาร่วมการงาน
และส่งผลให้บริษัท และ/หรือ บริษัทในเครือไม่สามารถประกอบกิจการ
โทรคมนาคมต่อไปได้ 

บริษัทเชื่อมั่นว่าบริษัทมิได้เป็น “คนต่างด้าว” ตามคํานิยามที่กําหนดไว้
ใน พรบ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว และประมวลกฎหมายที่ดิน 
รวมทั้งได้ดําเนินการตามแนวปฏิบัติต่างๆ ของประเทศไทยอย่างครบ
ถ้วนและถูกต้อง 

ในเรื่องนี้ บริษัทเห็นว่ารัฐบาลไม่มีนโยบายที่ชัดเจนในเรื่องการตีความ
และการใช้บังคับ พรบ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวในเรื่องที่เกี่ยว
กับการถือหุ้นของนักลงทุนต่างชาติ ทําให้บริษัทต้องเผชิญกับความเสี่ยง
ดังกล่าวในการประกอบกิจการของบริษัท เนื่องจาก พรบ. การประกอบ
ธุรกิจของคนต่างด้าว แม้ว่าจะมีการใช้บังคับมากว่า 10 ปี แต่ยังไม่มีแนว
คําพิพากษาของศาลฎีกาหรือแนวปฏิบัติที่ชัดเจนของกระทรวงพาณิชย์
ในเรื่องที่เกี่ยวกับการถือหุ้นแทนหรือ “นอมินี” (Nominee) ตามมาตรา 
36 แห่ง พรบ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว เพื่อให้บริษัทสามารถ
นํามาใช้ในการประเมินหรือคาดการณ์ผลกระทบจากการใช้บังคับ หรือ
การตีความบทบัญญัติดังกล่าวที่อาจมีต่อบริษัทและบริษัทในเครือได้ 

จากปัญหาความไม่ชัดเจนในเรื่องการตีความและการใช้บังคับ พรบ. การ
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวดังกล่าวทําให้ บริษัท ทรู มูฟ จํากัด เมื่อ
วันที่ 14 มิถุนายน 2554 ยื่นข้อกล่าวหากับสํานักงานตํารวจแห่งชาติให้
ดําเนินคดีอาญากับบริษัท (รวมทั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นบางรายของบริษัท 
และกรรมการของผูถ้อืหุน้ดงักลา่ว) โดยกลา่วหาวา่บรษิทัประกอบกจิการ
โทรคมนาคมฝ่าฝืน พรบ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว และวันที่ 
22 กันยายน 2554 ผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัทรายหนึ่ง (ซึ่งถือหุ้นบริษัท
จํานวน 100 หุ้น) ได้ยื่นฟ้องหน่วยงานของรัฐ ซึ่งรวมถึง กสทช. ต่อศาล
ปกครอง โดยกลา่วหาวา่ บรษิทัเปน็ “คนตา่งดา้ว” ตาม พรบ. การประกอบ
ธุรกิจของคนต่างด้าว ซึ่งทั้งสองกรณีดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการพิจารณา
ของสํานักงานตํารวจแห่งชาติและศาล

บริษัทยังคงเชื่อมั่นว่าบริษัทมิได้เป็น “คนต่างด้าว” และได้ปฏิบัติตาม 
พรบ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวอย่างถูกต้องครบถ้วน อย่างไร
ก็ดี หากท้ายที่สุด บริษัทถูกตัดสิน (โดยคําพิพากษาของศาลฎีกาซึ่งถึงที่
สุดแล้ว) ว่าไม่มีสถานะเป็นบริษัทไทยตาม พรบ. การประกอบธุรกิจของ
คนตา่งด้าว และ พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม และเหตุดังกล่าว
ไม่ได้รับการแก้ไข อาจถือเป็นเหตุให้ กสท บอกเลิกสัญญาร่วมการงาน 

หรือ กสทช. ยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม
ของบริษัท DTN ได้ ซึ่งจะมีผลทําให้บริษัทและบริษัท DTN ไม่สามารถ
ประกอบกิจการโทรคมนาคมต่อไปได้

(6) ความเสี่ยงจากความไม่ชัดเจนของการใช้บังคับกฎหมายที่เกี่ยว
กับการครอบงํากิจการโดยคนต่างด้าว

กสทช. ได้ออกประกาศ กสทช. เรื่อง การกําหนดข้อห้ามการกระทําที่มี
ลักษณะเป็นการครอบงํากิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555 (“ประกาศ
ครอบงํากิจการ”) ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2555 ซึ่ง
ประกาศครอบงาํกจิการไดก้าํหนดวา่ “การครอบงาํกจิการ” หมายถงึ การ
ที่คนต่างด้าวมีอํานาจควบคุมหรือมีอิทธิพลในการกําหนดนโยบาย การ
บริหารจัดการกิจการโทรคมนาคมของผู้ขอรับใบอนุญาต โดยการถือหุ้น
ที่มีสิทธิออกเสียงตั้งแต่กึ่งหนึ่งของจํานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด เป็นต้น 
ในเรื่องนี้ บริษัทเห็นว่า ประกาศครอบงํากิจการไม่สามารถใช้บังคับกับ
บริษัทที่เป็นผู้ได้รับสัมปทานอยู่ก่อน และได้รับการคุ้มครองตามมาตรา 
305 (1) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ประกอบ
กับมาตรา 80 ของ พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคมได้ เนื่องจาก
บริษัทไม่ใช่ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมจาก กสทช. 
ซึ่งที่ปรึกษากฎหมายต่างมีความเห็นทางกฎหมายที่สอดคล้องกับ
ความเห็นของบริษัทดังกล่าว และสําหรับบริษัท DTN นั้น บริษัท DTN ได้
จดัทาํหนงัสอืรบัรองยืน่ตอ่ กสทช. ไปแลว้ในคราวยืน่คาํขอรบัใบอนญุาต
ใหใ้ชค้ลืน่ความถีย่า่น 2.1 GHz และใบอนญุาตประกอบกจิการโทรคมนาคม
แบบที่สามเมื่อปี 2555 ที่ผ่านมาว่า บริษัท DTN จะปฏิบัติตามประกาศ
ครอบงํากิจการของ กสทช. 

อนึ่ง กสทช. อาจไม่เห็นพ้องด้วยกับแนวทางการตีความของบริษัทตาม
ที่ระบุในข้อ (ก) ข้างต้น และสําหรับ (ข) นั้น บริษัทในเครือ (บริษัท DTN) 
ยังมีความเสี่ยงจากความไม่ชัดเจนของการใช้บังคับกฎหมายที่เกี่ยวกับ
การครอบงํากิจการโดยคนต่างด้าว อย่างไรก็ดี ตามแนวทางคําอธิบายที่ 
กสทช. ชี้แจงต่อประชาชนในคราวการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเกี่ยว
กับความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของประกาศครอบงํากิจการ และโดย
เฉพาะอย่างยิ่งคํานิยาม “การครอบงํากิจการ” ในปี 2555 นั้น บริษัท
เชื่อมั่นว่า บริษัท DTN นั้นไม่เข้าข่ายเป็นบริษัทที่ถูกครอบงํากิจการโดย
คนต่างด้าวตามแนวทางคํานิยาม “การครอบงํากิจการ” ของ กสทช. 
อย่างไรก็ดี ความเสี่ยงจากความไม่ชัดเจนของการใช้บังคับกฎหมายที่
เกี่ยวกับการครอบงํากิจการโดยคนต่างด้าว อาจส่งผลกระทบในทางลบ
อย่างมีนัยสําคัญต่อการประกอบธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนิน
งาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทและบริษัท DTN 

(7) การตรวจสอบสัญญาหรือข้อตกลงระหว่างบริษัทกับรัฐบาลต่าง
ประเทศ องค์การระหว่างประเทศ หรือบุคคลที่อยู่ในต่างประเทศ
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มาตรา 54 แหง่ พรบ. การประกอบกจิการโทรคมนาคม และประกาศ กทช. 
เรื่องการขอความเห็นชอบสัญญาอันเกี่ยวเนื่องกับการประกอบกิจการ
โทรคมนาคมที่ทํากับรัฐบาลต่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศ หรือ
บุคคลที่อยู่ในต่างประเทศ พ.ศ. 2549 (“ประกาศ กทช. ว่าด้วยสัญญา
ต่างประเทศ”) กําหนดให้สัญญาหรือข้อตกลงใดๆ เกี่ยวกับการประกอบ
กิจการและการให้บริการโทรคมนาคมตามที่ กสทช. ประกาศกําหนด ซึ่ง
ผูร้บัใบอนญุาตไดท้าํกบัรฐับาลตา่งประเทศ องคก์ารระหวา่งประเทศ หรอื
บุคคลหรือนิติบุคคลที่อยู่ในต่างประเทศ รวมทั้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
หรือยกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงดังกล่าว ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
กสทช. กอ่น เวน้แตส่ญัญาทีเ่กีย่วกบัการจดัซือ้จดัจา้งตามปกตหิรอืสญัญา
ที่ กสทช. ประกาศยกเว้นไว้ นอกจากนี้ กสทช. ยังมีอํานาจสั่งให้ผู้รับ
ใบอนุญาตดําเนินการแก้ไขหรือยกเลิกสัญญาใดๆ ที่ทํากับต่างประเทศ
ที่มีลักษณะหรือเงื่อนไขที่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย หรืออาจก่อให้เกิด
การผูกขาด หรือจํากัดการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรมต่อผู้ใช้บริการ ดังนั้น 
อํานาจการเข้าทําสัญญาของบริษัทและบริษัท DTN อาจถูกจํากัดโดย
กฎเกณฑ์ดังกล่าว และอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจและโอกาสทางธุรกิจ
ของบริษัทและบริษัท DTN

(8) การกําหนดอัตราค่าบริการขั้นสูงโดย กสทช. 

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2555 กสทช. ได้ออกประกาศเรื่องอัตราขั้นสูงของ
ค่าบริการโทรคมนาคมสําหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภทเสียง
ภายในประเทศ พ.ศ. 2555 โดยได้กําหนดให้ผู้มีอํานาจเหนือตลาดอย่างมี
นัยสําคัญในตลาดค้าปลีกบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศ 
(กล่าวคือ เฉพาะเอไอเอส และบริษัท) มีสิทธิเรียกเก็บค่าบริการได้ไม่เกิน
99 สตางค์ต่อนาที อนึ่ง บริษัทไม่เห็นชอบด้วยกับการที่ กสทช. ออก
ประกาศใช้บังคับกับผู้ให้บริการเพียงบางราย จึงได้โต้แย้งเหตุดังกล่าว
ต่อศาลขณะนี้ คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล 

นอกจากนี้  กสทช. ได้กําหนดให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคม โดยใช้คลื่นความถี่ย่าน 2.1 GHz ซึ่งรวมถึงบริษัท DTN ต้อง
ลดอัตราค่าบริการลงโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของอัตราค่าบริการ
เฉลี่ยของบริการประเภทเสียง (Voice) และบริการที่ไม่ใช่ประเภทเสียง 
(Non-voice) ที่มีการให้บริการอยู่ในตลาด ณ วันที่ได้รับใบอนุญาต ซึ่ง
บริษัทเห็นว่าเงื่อนไขเรื่องการลดอัตราค่าบริการดังกล่าวยังมีความไม่
ชัดเจน ซึ่งบริษัท DTN และผู้รับใบอนุญาตรายอื่นจะต้องร่วมหารือกับ
กสทช. เพื่อทราบความชัดเจนต่อไป อย่างไรก็ดี หาก กสทช. บังคับตาม
เงื่อนไขเรื่องการลดอัตราค่าบริการโดยเคร่งครัด เหตุดังกล่าวอาจส่งผล
กระทบในทางลบต่อกําไร ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และ
โอกาสทางธุรกิจของบริษัท

(9) ความเสี่ยงจากการลดอัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่าย
โทรคมนาคม

หลายปีที่ผ่านมา ผู้ประกอบการกิจการโทรคมนาคมบางรายและ กสทช.
ต่างพยายามที่จะบังคับให้ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม เช่น บริษัท 
พิจารณาปรับลดอัตราค่าตอบแทนการใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย
โทรคมนาคม โดย กสทช. ไดก้าํหนดอตัราคา่ตอบแทนชัว่คราว (Termination
Rate) ที่นาทีละ 0.50 บาท (จากปัจจุบัน 1 บาท) สําหรับใช้บังคับระหว่าง
ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมที่มีข้อพิพาทเรื่องอัตราค่าตอบแทน และ
กสทช. กําลังพิจารณาออกมาตรฐานการคํานวณอัตราค่าตอบแทนการ
เชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม เพื่อให้การคํานวณอัตราค่าตอบแทนมี
หลักเกณฑ์ที่ชัดเจนและแน่นอน นอกจากนี้ บริษัทได้เข้าทําสัญญาเชื่อม
ต่อโครงข่ายโทรคมนาคมกับผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมบางรายตาม
คําบังคับของ กสทช. ที่อัตรา Termination Rate นาทีละ 0.50 บาท ดังนั้น 
จึงมีความเป็นไปได้ว่าอัตราค่าตอบแทนการใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย
โทรคมนาคมนัน้อาจตอ้งมกีารทบทวนและปรบัลดลงในทีส่ดุ ซึง่หากเปน็
เช่นนั้นก็อาจส่งผลกระทบต่อรายได้จากการประกอบธุรกิจ กําไร และ
ผลการดําเนินงานของบริษัท

(10) ภาระต้นทุนของบริษัทและบริษัทในเครืออาจเปลี่ยนแปลง
เนื่องจากการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต

นโยบายของรัฐบาลยังไม่มีความแน่นอนว่าจะเรียกเก็บภาษีสรรพสามิต
สําหรับบริการโทรคมนาคมหรือไม่ ซึ่งหากมีการเรียกเก็บ จะมีผลทําให้
ค่าบริการโทรคมนาคมเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งอาจทําให้รายได้ค่าบริการลดลง ซึ่ง
จะส่งผลกระทบต่อกําไร ฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานของบริษัท

นอกจากนี้ ในเรื่องที่เกี่ยวกับภาษีสรรพสามิต เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2551
กสท ได้ยื่นคําเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการเรียกร้องให้
บริษัทชําระค่าผลประโยชน์ตอบแทนในปีสัมปทานที่ 12 ถึง 16 เพิ่มเติม 
พร้อมเบี้ยปรับและภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 23,164 
ล้านบาท เนื่องจากในช่วงปีสัมปทานดังกล่าว บริษัทได้นําค่าภาษี
สรรพสามิตที่ได้ชําระให้แก่กรมสรรพสามิตไปแล้วมาหักออกจาก
ผลประโยชน์ตอบแทนที่จะต้องนําส่งให้แก่ กสท ตามมติของคณะ
รัฐมนตรี และตามหนังสือของ กสท และเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2555 
คณะอนุญาโตตุลาการได้มีคําชี้ขาดให้ยกคําเสนอข้อพิพาทของ กสท 
ดังกล่าวโดยให้เหตุผลว่าบริษัทได้ชําระหนี้ผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ 
กสท เสร็จสิ้นแล้ว และหนี้ทั้งหมดดังกล่าวได้ระงับไปแล้ว อย่างไรก็ดี 
กสท โตแ้ยง้คาํวนิจิฉยัของคณะอนญุาโตตลุาการดงักลา่วตอ่ศาลปกครอง 
ขณะนี้ คดีอยู่ในการพิจารณาของศาลปกครอง 
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ความเสี่ยงที่เกิดจากการแข่งขันในการประกอบธุรกิจ

(1) กิจการโทรคมนาคมของไทยมีการแข่งขันสูงและมีความอ่อนไหว
ต่อการแข่งขันด้านราคา

ธุรกิจให้บริการโทรคมนาคมผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ของประเทศไทย
นับเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง หากการแข่งขันทางด้านราคาเพิ่มความ
รุนแรงขึ้น และบริษัทรวมถึงบริษัท DTN ไม่สามารถตอบสนองต่อการ
แข่งขันดังกล่าวได้ทันท่วงทีและด้วยต้นทุนที่เหมาะสม การแข่งขัน
ดงักลา่วอาจสง่ผลกระทบในทางลบตอ่ธรุกจิ ฐานะการเงนิ ผลการดาํเนนิ
งาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัท 

(2) บริษัทอาจเผชิญกับการแข่งขันเพิ่มมากขึ้นจากผู้ประกอบการ
รายใหม่

การปฏิรูปกฎหมายและการเปิดเสรีกิจการสื่อสารโทรคมนาคมอาจทําให้
การแข่งขันในตลาดทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ปัจจุบัน กสทช. มีอํานาจ
ในการออกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมให้กับผู้ประกอบการ
รายใหม่บนพื้นฐานของหลักการการแข่งขันโดยเสรีและอย่างเป็นธรรม
บริษัทไม่สามารถประเมินได้ว่าจะมีผู้ประกอบการรายใหม่จํานวนเท่าใด
ที่จะได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมจาก กสทช. และหาก 
กสทช. ออกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมให้แก่ผู้ประกอบ
การรายใหม่ อาจทําให้การแข่งขันในตลาดทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น 
เนือ่งจากผูป้ระกอบการรายใหม ่ซึง่มตีน้ทนุในการใหบ้รกิารทีต่่าํกวา่ อาจ
ใช้วิธีการลดราคาอย่างรุนแรง หรืออาจใช้กลยุทธ์ช่วยอุดหนุน (Subsidy
Approach) เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดของตน ซึ่งอาจส่งผลกระทบ
ต่อความสามารถของบริษัทและบริษัท DTN ในการแข่งขันในตลาด และ
อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาส
ทางธุรกิจของบริษัท

(3) บริษัทอาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

อุตสาหกรรมโทรคมนาคมเป็นอุตสาหกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว บริษัทและบริษัท DTN จะต้องเผชิญ
กับการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นจากการนําเทคโนโลยีใหม่ หรือการปรับปรุง
พัฒนาเทคโนโลยีซึ่งมีอยู่แล้วในปัจจุบันมาใช้ในประเทศไทย ซึ่งหาก
บริษัทและบริษัท DTN ไม่สามารถตอบสนองต่อการแข่งขันดังกล่าวได้
ทันท่วงที และด้วยต้นทุนที่เหมาะสม เหตุดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อ
คุณภาพการให้บริการ ธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาส
ทางธุรกิจของบริษัทและบริษัท DTN

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการดําเนินงาน 

(1) ความเสี่ยงจากอุปกรณ์ ระบบการทํางาน ระบบคอมพิวเตอร์ 
โครงข่าย และทรัพย์สินอื่นที่ใช้ในการดําเนินงานของบริษัท

การประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัท DTN ต่างต้องอาศัยเครื่อง
และอุปกรณ์โทรคมนาคมที่ทันสมัย เพื่อสามารถตอบสนองต่อความ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว และความต้องการใช้บริการ
ของลูกค้าที่มีมากขึ้น รวมถึงต้องอาศัยความสามารถในการจัดการ
โครงข่ายและการบริหารจัดการระบบต่างๆ เช่น ระบบการจัดเก็บข้อมูล
(Information System) ระบบการจัดเก็บค่าบริการ (Bill ing System) ระบบ
การบริหารจัดการโครงข่าย (Network Management System) และการให้
บรกิารลกูคา้ (Customer Services) ซึง่ระบบดงักลา่วเหลา่นีจ้ะตอ้งทาํงาน
อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลาเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

บริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น โดยบริษัทได้จัดทํา
ระบบควบคุมและขั้นตอนการบํารุงรักษาโครงข่ายและอุปกรณ์ เพื่อให้
โครงข่ายและอุปกรณ์ทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สามารถให้บริการแก่ลูกค้าได้
อยา่งมปีระสทิธภิาพ บรษิทัไดจ้ดัทาํแผนสาํรองในกรณฉีกุเฉนิ ครอบคลมุ
ทั้งการลงทุนเพิ่มเติมในอุปกรณ์สําคัญ และระบบป้องกันภัยต่างๆ เช่น 
ระบบป้องกันไฟอัตโนมัติที่ชุมสายทั่วประเทศ และระบบควบคุมการใช้
งานโครงข่ายและอุปกรณ์แบบ Real Time และบริษัทได้จัดให้มีการฝึกฝน
พนักงานอย่างสม่ําเสมอเพื่อให้พนักงานเข้าใจถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ
และขั้นตอนการปฏิบัติต่างๆ ในกรณีที่เกิดเหตุขัดข้อง นอกจากนี้ บริษัท
ไดท้าํสญัญาประกนัภยัเพือ่คุม้ครองกรณทีีเ่กดิเหตกุารณท์ีท่าํใหโ้ครงขา่ย
และอุปกรณ์ของบริษัทได้รับความเสียหายจากปัจจัยภายนอก อย่างไร
ก็ดี สัญญาประกันภัยดังกล่าวไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายอันเนื่องมา
จากการหยุดชะงักของธุรกิจ (Business Interruption Insurance) 

นอกจากนี ้บรษิทัไดจ้ดัตัง้หนว่ยงานตรวจสอบรายได ้(Revenue Assurance
Function) เพื่อตรวจสอบจุดบกพร่องและหยุดการรั่วไหลของรายได้ที่
อาจเกดิขึน้ ทัง้นี ้เพือ่สง่เสรมิความสามารถของบรษิทัในการจดัหารายได้
จากการให้บริการ และบริษัทได้นําโปรแกรมคอมพิวเตอร์เข้ามาเสริมใน
ขั้นตอนการตรวจสอบการเรียกเก็บค่าบริการ (Revenue Assurance 
Process) อีกทางหนึ่งด้วย 

อนึ่ง บริษัทได้จัดทําแผนและดําเนินการให้มีการประเมินและบริหาร
ความเสี่ยงที่เหมาะสมภายใต้การกํากับดูแลและการให้คําแนะนําของ
คณะกรรมการตรวจสอบและผูบ้รหิารของบรษิทั โดยบรษิทัไดจ้ดัใหม้กีาร
ตรวจสอบความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นอย่างสม่ําเสมอ และทําการปรับปรุง
ตามที่เห็นสมควร เพื่อให้ขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงต่างๆ ดําเนินการ
ไปได้ด้วยดี และบริษัทจะได้ดําเนินการให้บริษัท DTN ซึ่งจะต้องขยาย
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โครงขา่ยโทรคมนาคมเพือ่ใหค้รอบคลมุทัว่ประเทศ ดาํเนนิการตา่งๆ เชน่
เดียวกับบริษัทเพื่อป้องกันความเสี่ยงต่างๆ ข้างต้นเช่นกัน 

อย่างไรก็ดี บริษัทไม่สามารถรับรองได้ว่าวิธีการต่างๆ ที่บริษัทและบริษัท
DTN นาํมาใชจ้ะเพยีงพอตอ่การปอ้งกนัหรอืลดความเสีย่งดงักลา่วขา้งตน้ 
และข้อบกพร่องและข้อผิดพลาดของระบบดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อ
โครงข่ายโทรคมนาคมและความสามารถของบริษัทและบริษัท DTN ใน
การให้บริการแก่ลูกค้า และอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ ฐานะการเงิน 
ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทและบริษัท DTN

(2) การต้องพึ่งพาบุคคลภายนอกในการบํารุงรักษาอุปกรณ์
โทรคมนาคม

บรษิทัตอ้งใหบ้รกิารโทรศพัทเ์คลือ่นทีผ่า่นอปุกรณโ์ทรคมนาคมทีม่คีวาม
สลับซับซ้อน ซึ่งรวมถึงโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่และสถานีฐานจํานวน 
10,713  แห่งทั่วประเทศ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555) ดังนั้น ความ
สําเร็จของธุรกิจของบริษัทและของบริษัท DTN (ซึ่งอาจใช้สถานีฐาน
บางสว่นรว่มกนักบับรษิทัในการใหบ้รกิาร 2.1 GHz) จงึขึน้อยูก่บัการบาํรงุ
รักษาและซ่อมแซมโครงข่ายและอุปกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ 

ปัจจุบันบริษัทได้ว่าจ้างบุคคลภายนอกเพื่อให้บริการบํารุงรักษาและ
ซ่อมแซมสถานีฐานและระบบเครือข่ายส่งสัญญาณทั้งหมดของบริษัท 
หากบคุคลภายนอกไมส่ามารถปฏบิตัหินา้ทีต่ามสญัญาได ้หรอืไมส่ามารถ
ปฏบิตัหินา้ทีไ่ดท้นัทว่งทแีละดว้ยตน้ทนุทีเ่หมาะสม อาจทาํใหบ้รษิทัและ
บริษัท DTN มีต้นทุนในการดําเนินงานที่เพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้ ยังอาจ
ส่งผลกระทบต่อความล่าช้าและคุณภาพของการให้บริการ ซึ่งอาจมีผล
ทําให้บริษัทและบริษัท DTN ต้องสูญเสียลูกค้าและรายได้ในจํานวนที่มี
นัยสําคัญ เหตุดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลการ
ดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัท

(3) ความเสีย่งจากการพึง่พงิทางธรุกจิกบับรษิทั ยไูนเตด็ ดสิทรบิวิชัน่ 
บิซซิเนส จํากัด (ยูดี)

เนื่องจากบริษัทไม่ได้มุ่งเน้นในการเป็นผู้จัดจําหน่ายชุดเลขหมายและ
บตัรเตมิเงนิใหแ้กผู่ใ้ชบ้รกิารโดยตรง ซึง่จะเปน็การเพิม่ภาระใหก้บับรษิทั
ในการจดัการบรหิารสนิคา้คงคลงั รวมถงึระบบการจดัสง่สนิคา้ (Logistics)
และการจัดเก็บเอกสารต่างๆ บริษัทจึงได้แต่งตั้งให้ยูดีซึ่งเป็นบริษัทร่วม
ของบรษิทั (โดยบรษิทัและ บจก. เบญจจนิดา โฮลดิง้ ถอืหุน้รอ้ยละ 25 และ
ร้อยละ 75 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดของยูดีตามลําดับ)
เปน็ผูจ้ดัจาํหนา่ยหลกัของบรษิทัในการจาํหนา่ยชดุเลขหมาย บตัรเตมิเงนิ
และสินค้าต่างๆ ให้แก่ตัวแทนจําหน่าย ร้านค้าส่ง และร้านค้าปลีกต่างๆ
ในประเทศไทย สินค้าเหล่านี้ส่วนใหญ่บริษัทจะจําหน่ายให้แก่ยูดีเพื่อนํา
ไปจาํหนา่ยตอ่ใหแ้กต่วัแทนจาํหนา่ยของบรษิทัตอ่ไป บรษิทัใหร้ะยะเวลา

ชาํระหนี ้(Credit Term) 45 – 50 วนั และใหก้ารสนบัสนนุทางการตลาดแก่
ยูดีโดยพิจารณาเป็นรายโครงการ ในปี 2555 ยอดจําหน่ายชุดเลขหมาย
และบัตรเติมเงินผ่านยูดีมีจํานวนทั้งสิ้น 12,928.2 ล้านบาท 

ปัจจุบันบริษัทมีการขยายช่องทางการจัดจําหน่ายบริการเติมเงินให้แก่
ผู้ใช้บริการ โดยบริษัทจัดให้มีบริการเติมเงินออนไลน์ (Happy Online) ให้
แกผู่ใ้ชบ้รกิารโดยตรง ซึง่ทาํใหส้ดัสว่นในการพึง่พาระบบการจดัสง่สนิคา้ 
(Logistics) ของผู้จัดจําหน่ายลดลง นอกจากนี้ ยอดการเติมเงินออนไลน์
ของผู้ใช้บริการมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมียอดลูกหนี้การค้าจากยูดีจํานวนทั้งสิ้น
2,474.7 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 29.5 ของยอดลูกหนี้การค้าทั้งหมด
ของบริษัท ดังนั้น การผิดนัดชําระหนี้หรือการชําระหนี้ล่าช้าของยูดีอาจ
ส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสําคัญต่อธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลการ
ดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัท 

2. ความเสี่ยงทางการเงิน

ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 

บริษัทมีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจาก
รายได้หลักของบริษัทเป็นสกุลเงินบาท แต่บริษัทและบริษัท DTN มีค่า
ใชจ้า่ยทีต่อ้งชาํระในรปูของสกลุเงนิตราตา่งประเทศเปน็จาํนวนหนึง่ โดย
บางสว่นเปน็คา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัหนีเ้งนิกูร้ะยะยาวสกลุเงนิตราตา่งประเทศ 
และบางสว่นเปน็คา่ใชจ้า่ยในการลงทนุหรอืการดาํเนนิงานในรปูของเงนิ
ตราต่างประเทศ (ได้แก่ เจ้าหนี้การค้าจากการซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีหนี้เงินกู้ระยะยาวเป็นสกุลเงินตราต่าง
ประเทศจํานวน 1,268 ล้านบาท หรือร้อยละ 4 ของหนี้สินรวมทั้งหมด
อย่างไรก็ดี เนื่องจากเงินกู้ดังกล่าวมีกําหนดระยะเวลาในการชําระคืนที่
แน่นอน บริษัทจึงได้ทําการป้องกันความเสี่ยงที่เกิดจากอัตราแลกเปลี่ยน 
โดยการเข้าทําสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Cross Currency 
Swap Contracts) ซึ่งครอบคลุมกําหนดระยะเวลาการชําระคืนหนี้เงินกู้
ดังกล่าว

สําหรับการบริหารความเสี่ยงในส่วนของยอดเจ้าหนี้การค้าที่เกิดจาก
การซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์นั้น บริษัทมีรายได้ส่วนหนึ่งเป็นเงินตราต่าง
ประเทศจากการให้บริการข้ามแดนอัตโนมัติ (Natural Hedge) และหลัง
จากนัน้บรษิทัจะพจิารณาใชเ้ครือ่งมอืทางการเงนิ (Financial Instruments)
ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ในการบริหารและจัดการความเสี่ยงที่อาจจะ
เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
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อย่างไรก็ดี ถึงแม้บริษัทและบริษัท DTN จะได้เข้าทําสัญญาป้องกันความ
เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนในส่วนของ
ค่าใช้จ่ายที่ต้องชําระในรูปของสกุลเงินตราต่างประเทศทั้งจํานวนหรือ
เกือบทั้งจํานวน แต่บริษัทไม่สามารถรับรองได้ว่าบริษัทและบริษัท DTN 
จะได้รับข้อเสนอและเงื่อนไขที่ดีที่สุดในการเข้าทําสัญญาป้องกันความ
เสี่ยงแต่ละครั้งภายใต้สภาวะของตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ในขณะนัน้ๆ ซึง่ในกรณเีชน่นีอ้าจสง่ผลกระทบทาํใหต้น้ทนุในการดาํเนนิ
งานของบริษัทเพิ่มสูงขึ้น 

ความเสี่ยงจากการเรียกเก็บค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่

ความเสี่ยงจากลูกหนี้การค้าโดยหลักมาจากลูกค้าระบบรายเดือน 
(Postpaid Customers) ทีไ่มช่าํระหรอืชาํระคา่ใชบ้รกิารโทรศพัทเ์คลือ่นที่
ภายหลังจากการใช้บริการล่าช้า ส่งผลให้ยอดลูกหนี้การค้าค่าบริการ
โทรศัพท์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีจํานวนทั้งสิ้น 3,055.9
ล้านบาท โดยมีสัดส่วนรายได้จากการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ
รายเดือนคิดเป็นร้อยละ 19.8 ของรายได้รวมของบริษัท อย่างไรก็ดี 
บริษัทได้มีการบันทึกสํารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับรายได้จากการ
ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบรายเดือนตามช่วงของอายุหนี้ที่ค้าง
ชําระในอัตราก้าวหน้า โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีลูกหนี้
ค้างชําระเกินกว่า 180 วัน เป็นจํานวนทั้งสิ้น 145.7 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 4.8 ของยอดลูกหนี้การค้าค่าบริการโทรศัพท์รวม (Accounts 
Receivable from Telephone Services)

ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย 

การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาดส่งผลกระทบต่อหนี้สิน
ทางการเงินของบริษัท โดยทําให้ต้นทุนในการดําเนินงานของบริษัทเพิ่ม
สูงขึ้น อย่างไรก็ดี บริษัทมีนโยบายในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิด
จากอตัราดอกเบีย้ตามความเหมาะสมกบัแตล่ะสถานการณ ์มกีารตดิตาม
ความเคลื่อนไหวและแนวโน้มของตลาดเงินและตลาดทุนอย่างใกล้ชิด
ทําให้บริษัทมีความเชื่อมันว่าจะสามารถบริหารและจัดการความเสี่ยงใน
ส่วนนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว

เศรษฐกิจไทยได้รับผลกระทบจากปัจจัยลบทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ เช่น การเกิดอุทกภัย การชะลอตัวของภาคการผลิต การส่งออก
และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ปัญหาการว่างงาน และสถานการณ์
ทางการเมือง ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสําคัญ
ต่อรายได้และกําลังซื้อ พฤติกรรมการใช้จ่าย และระดับความเชื่อมั่น
ของผู้บริโภค 

สภาวะเศรษฐกจิดงักลา่วขา้งตน้สง่ผลกระทบตอ่อตุสาหกรรมผูใ้หบ้รกิาร
โทรศัพท์เคลื่อนที่เนื่องจากการใช้บริการที่ลดน้อยลง และผู้ประกอบการ
ตอ้งรบัความเสีย่งมากขึน้จากการเรยีกเกบ็คา่ใชบ้รกิารโทรศพัทเ์คลือ่นที่
ไม่ได้ อย่างไรก็ตาม การใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในปัจจุบันถือเป็น
สิ่งจําเป็นในชีวิตประจําวัน จึงอาจได้รับผลกระทบน้อยกว่าเมื่อเปรียบ
เทยีบกบัอตุสาหกรรมอืน่ อกีทัง้บรษิทัไดพ้ฒันารปูแบบการใหบ้รกิารและ
ปรบัเปลีย่นกลยทุธท์างการตลาดเพือ่กระตุน้การใชบ้รกิารของลกูคา้และ
ลดความเสี่ยงจากการยกเลิกการใช้บริการ รวมทั้งจัดทําและดําเนินการ
ตามแผนการลดค่าใช้จ่าย (Cost Effi ciency Program) เพื่อให้สอดคล้อง
กบัสภาวะเศรษฐกจิ อยา่งไรกด็ ีบรษิทัไมส่ามารถรบัรองไดว้า่ธรุกจิ ฐานะ
การเงนิ ผลการดาํเนนิงาน และโอกาสทางธรุกจิของบรษิทัและบรษิทั DTN 
จะไม่ได้รับผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสําคัญ หากสภาวะเศรษฐกิจ
ดังกล่าวยังคงดําเนินต่อไป

3. ความเสี่ยงอื่นๆ

ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ

ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติอาจเกิดขึ้นได้และอาจส่งผลกระทบต่อการ
ประกอบธุรกิจของบริษัท เช่น กรณีภัยจากคลื่นสึนามิ การระบาดของ
โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ และการเกิดอุทกภัยในหลายภูมิภาคของ
ประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมา ทําให้กําลังซื้อและความสามารถในการ
ชําระหนี้ของผู้ใช้บริการลดน้อยลง จํานวนนักท่องเที่ยวลดน้อยลง รวม
ทั้งยังทําให้เสารับส่งสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ของบริษัทได้รับความ
เสียหายในบางพื้นที่ 

เพื่อให้บริษัทสามารถประกอบธุรกิจและให้บริการโทรคมนาคมได้อย่าง
ต่อเนื่อง บริษัทได้จัดทําแผนรองรับสําหรับการแก้ไขข้อขัดข้องทาง
เทคนิคและเพื่อบรรเทาปัญหาเกี่ยวกับโครงข่ายโทรคมนาคมของบริษัท 
โดยบริษัทได้จัดเตรียมรถสถานีเคลื่อนที่เพื่อรับส่งสัญญาณแทนสถานีรับ
ส่งสัญญาณในพื้นที่ประสบภัย อีกทั้งบริษัทยังได้เข้าทําสัญญาประกันภัย
เพือ่ปอ้งกนัความเสยีหายทีอ่าจเกดิขึน้กบัอปุกรณโ์ครงขา่ย ซึง่คา่สนิไหม
ทดแทนที่ได้รับนั้นจะนํามาใช้ซ่อมแซมและจัดหาอุปกรณ์ทดแทนสิ่งที่
สูญหายหรือเสียหายตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในสัญญาร่วมการงาน 

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดเตรียมระบบสํารองสําหรับการเรียกเก็บค่าบริการ
และจัดเก็บข้อมูลลูกค้าของบริษัท โดยบริษัทได้บันทึกข้อมูลดังกล่าว
เข้าสู่ระบบสํารองอย่างสม่ําเสมอ และบริษัทจะได้ดําเนินการให้บริษัท
DTN ซึ่งจะต้องขยายโครงข่ายโทรคมนาคมเพื่อให้ครอบคลุมทั่วประเทศ
ดําเนินการต่างๆ ข้างต้นเช่นเดียวกันกับบริษัท เพื่อป้องกันความเสี่ยง
ต่างๆ ข้างต้นเช่นกัน อย่างไรก็ดี ถึงแม้บริษัทและบริษัท DTN จะได้จัด
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เตรียมมาตรการรองรับต่างๆ ไว้ แต่บริษัทไม่สามารถรับรองได้ว่าธุรกิจ 
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทและ
บริษัท DTN จะไม่ได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญจากภัยธรรมชาติที่
อาจเกิดขึ้นในอนาคต

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่อาจมีอิทธิพลต่อการดําเนินการตัดสินใจต่างๆ ของบริษัท

เทเลนอร์และ บจก. ไทย เทลโค โฮลดิ้งส์ ต่างเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ของบริษัท โดยถือหุ้นรวมกันคิดเป็นร้อยละ 65.05 (ข้อมูล ณ วันที่ 5
พฤศจิกายน 2555) ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท 

อนึ่ง บจก. ไทย เทลโค โฮลดิ้งส์ ได้มีการปรับโครงสร้างการถือหุ้นเมื่อ
เดือนกรกฎาคม 2555 โดยกลุ่มเบญจรงคกุล ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งบริษัท ได้เข้า
มาถือหุ้นในบริษัท ผ่านการถือหุ้นใน บจก. ไทย เทลโค โฮลดิ้งส์ โดยถือ
หุ้นทั้งสิ้นร้อยละ 51 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ บจก. 
ไทย เทลโค โฮลดิ้งส์

ดงันัน้ เทเลนอรแ์ละ บจก. ไทย เทลโค โฮลดิง้ส ์(รวมถงึกลุม่เบญจรงคกลุ) 
อาจมีอิทธิพลต่อการดําเนินการตัดสินใจต่างๆ ของบริษัท เว้นแต่กรณี
ที่บุคคลดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเนื่องจากบุคคลดังกล่าวมี
ส่วนได้เสียเป็นพิเศษหรือมีส่วนได้เสียในเรื่องดังกล่าว
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การจัดการ  

โครงสร้างการจัดการของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหา 
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ และฝ่ายบริหาร นอกจากนี้ ยังมีคณะกรรมการอื่นๆ ในระดับบริหารอีกหลายชุดเพื่อทําหน้าที่ควบคุมดูแลนโยบาย
ภายในองค์กรเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการดําเนินงาน ซึ่งรวมถึง คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน คณะกรรมการทรัพย์สินบริษัท คณะ
กรรมการคัดเลือกผู้จําหน่าย คณะกรรมการตัดจําหน่ายสินค้าคงคลัง คณะกรรมการตรวจสอบมูลหนี้ คณะกรรมการสอบสวน คณะกรรมการบริหาร
จัดการความเสี่ยง และคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 12 ท่าน ดังนี้

 รายชื่อกรรมการ ตําแหน่ง

 นายบุญชัย เบญจรงคกุล ประธานกรรมการ
 นายซิคเว่ เบรคเก้ รองประธานกรรมการ
 นายสมพล จันทร์ประเสริฐ กรรมการ
 นายจุลจิตต์ บุณยเกตุ กรรมการอิสระ
 นายสุนทร โภคาชัยพัฒน์ กรรมการอิสระ
 นายสตีเฟ่น วูดรุฟ ฟอร์ดแฮม กรรมการอิสระ
 นายกุนน่าร์ โจฮัน เบอร์เทลเซ่น กรรมการ
 นายจอน ทราวิส เอ็ดดี้ กรรมการ
 นายลาส์ เอริค เทลแมนน์ กรรมการ
 นางชนัญญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์ กรรมการอิสระ
 นายฮากุน บรัวเซ็ท เชิร์ล กรรมการ
 นายมอร์เต็น เต็งส์ กรรมการ

กรรมการผูม้อีาํนาจลงนามผกูพนับรษิทัไดแ้ก ่(1) นายบญุชยั เบญจรงคกลุ
(2) นายซิคเว่ เบรคเก้ (3) นายจอน ทราวิส เอ็ดดี้ และ (4) นายลาส์ เอริค
เทลแมนน์ โดยกรรมการสองในสี่ท่านนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับ
ตราสําคัญของบริษัท

อํานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทกําหนดไว้
โดยอ้างอิงกับ พรบ. บริษัทมหาชนจํากัด พรบ. หลักทรัพย์ ข้อบังคับของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อบังคับของบริษัท 

อํานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทมีดังนี้

 (1) ปฏิบัติและรับผิดชอบหน้าที่ของตนด้วยความระมัดระวังและ
  ความซื่อสัตย์สุจริต โดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท
  และผู้ถือหุ้น
 (2) มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการกิจการของบริษัท
  กําหนดกลยุทธ์และแผนการดําเนินธุรกิจระยะยาว จัดระบบ

  โครงสรา้งองคก์รทีเ่หมาะสม และกาํกบัดแูลการดาํเนนิธรุกจิใน
  แต่ละวัน
 (3) กําหนดทิศทาง วิสัยทัศน์ มูลค่า และความคาดหวังในการเป็น
  ผู้นําของบริษัท
 (4) ตัดสินใจและในบางกรณีมอบอํานาจในการตัดสินใจให้บุคคล
  อืน่ โดยเปน็ไปตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง วตัถปุระสงคข์องบรษิทั 
  ข้อบังคับของบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงนโยบายการ
  กํากับดูแลกิจการของบริษัท
 (5) ดําเนินการให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์อันเป็นที่ยอมรับ
  ทั่วไปเกี่ยวกับการกํากับดูแลและการควบคุมกิจการอย่างมี
  ประสิทธิภาพ
 (6) ใหค้วามเหน็ชอบและควบคมุดแูลเปา้หมาย กลยทุธแ์ละแผนการ
  ดําเนินงาน รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในเป้าหมายและ
  กลยุทธ์และแผนการดําเนินงานดังกล่าว
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 (7) จัดให้มีรายงานการประกอบกิจการและการเงินของบริษัทซึ่ง
  ถูกต้องและครบถ้วน ให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนโดยทั่วไป
 (8) ติดตามตรวจสอบการควบคุมภายในเกี่ยวกับการจัดทํา
  รายงานทางการเงิน ( I n t e r na l  Con t r o l  o ve r  F i nanc i a l 
  Report ing) อย่างเพียงพอ เพื่อให้การกํากับดูแลเป็นไปตาม
  วัตถุประสงค์ ข้อกําหนดทางกฎหมาย และนโยบายการกํากับ
  ดูแลกิจการของบริษัท
 (9) ประเมนิและหารอืเกีย่วกบัโครงสรา้งทนุทีก่อ่ใหเ้กดิประโยชน์
  สูงสุด (Optimal Capital Structure) นโยบายเงินปันผล กลยุทธ์
  ในการจัดหาเงินทุน และการจัดสัดส่วนเงินทุนที่เหมาะสม 
  (Optimal Funding Composition) เป็นประจํา
 (10) พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือ
  หุน้ไดเ้ปน็ครัง้คราว เมือ่เหน็วา่บรษิทัมกีาํไรสมควรพอทีจ่ะทาํ
  เช่นนั้น
 (11) มีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจทานร่างงบดุลและบัญชีกําไร
  ขาดทุนประจําปี ซึ่งจัดทําโดยคณะผู้บริหาร โดยตรวจทานให้
  มั่นใจว่า งบดุล และบัญชีกําไรขาดทุนประจําปีจัดทําขึ้นอย่าง
  ถกูตอ้งและครบถว้น และสะทอ้นสถานะทางการเงนิของบรษิทั
  และผลประกอบการ ทัง้นี ้เพือ่ประโยชนแ์กผู่ถ้อืหุน้และผูล้งทนุ
  ทั่วไป
 (12) จัดทํารายงานประจําปีร่วมกับคณะผู้บริหาร
 (13) พิจารณากําหนดโครงสร้างการดําเนินกิจการโดยรวมของ
  บริษัทและบริษัทย่อยหลัก
 (14) วางแผนเชงิรกุเพือ่บรหิารความเสีย่งและจดัการกบัความเสีย่ง
  ทางธุรกิจที่สําคัญของบริษัท โดยจะต้องพิจารณาความเสี่ยง
  ดา้นกลยทุธ ์การดาํเนนิกจิการ (ทางการเงนิและอืน่ๆ) และทาง
  กฎหมายเป็นสําคัญ
 (15) ดําเนินการให้ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผล
  ประโยชน์ของคณะผู้บริหาร คณะกรรมการ และผู้ถือหุ้น
  รวมถงึบคุคลทีเ่กีย่วขอ้งกบับคุคลดงักลา่วนัน้ ทาํขึน้เชน่เดยีว
  กับการทําธุรกรรมปกติกับบุคคลภายนอก (Arm’s Length 
  Basis) ภายใต้เงื่อนไขทางการค้าปกติ และไม่มีผลกระทบต่อ
  ประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นรายย่อย
 (16) จดัใหบ้รษิทัมกีารควบคมุภายในทีเ่พยีงพอและเหมาะสม และ
  จัดตั้งหน่วยตรวจสอบภายในเพื่อติดตามตรวจสอบการ
  ควบคุมภายในของบริษัท และรายงานความล้มเหลวหรือ
  จุดอ่อนในการควบคุมต่างๆ ที่สําคัญ รวมถึงเสนอแนะวิธีการ
  แก้ไข
 (17) จัดเตรียมวาระและความเห็นที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 (18) สรรหาผูท้ีจ่ะดาํรงตาํแหนง่กรรมการทีม่คีวามรู ้ความสามารถ 
  และประสบการณ์ที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มศักยภาพของคณะ
  กรรมการบริษัทและบริษัทย่อยหลัก

 (19) พิจารณาและเสนอค่าตอบแทนของคณะกรรมการเพื่อให้ผู้ถือ
  หุ้นพิจารณาอนุมัติ
 (20) มีอํานาจแต่งตั้ง (และปลด) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ
  บรษิทั ตดิตามตรวจสอบและจดัใหม้กีารประเมนิผลการปฏบิตัิ
  หน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นรายปี 
 (21) ติดตามตรวจสอบให้มีการบริหารจัดการความเสีย่งด้านความ
  ปลอดภัยและการป้องกัน บุคลากร ข้อมูล และสินทรัพย์อื่นๆ 
  ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 (22) ดําเนินการให้บริษัทมีขั้นตอนกระบวนการที่เพียงพอสําหรับ
  การป้องกันมิให้บริษัทเกี่ยวพันกับการทุจริต
 (23) จัดให้มีการประเมินผลงาน หน้าที่ และความสามารถในการ
  ปฏิบัติหน้าที่ของตน 

กรรมการอิสระ

บริษัทมีกรรมการอิสระจํานวน 4 ท่าน ได้แก่ (1) นายจุลจิตต์ บุณยเกตุ 
(2) นายสตีเฟ่น วูดรุฟ ฟอร์ดแฮม (3) นายสุนทร โภคาชัยพัฒน์ และ (4)
นางชนัญญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์

กรรมการอิสระดําเนินงานตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะ
กรรมการบริษัท โดยมีความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่และฝ่าย
บริหารของบริษัท และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ ซึ่ง
เป็นหลักเกณฑ์ที่เข้มงวดกว่าที่สํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยกําหนด คือ

 (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
  ทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ
  นติบิคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ทัง้นี ้ใหน้บัรวม
  การถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระด้วย
 (2) ไม่เคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน 
  ทีป่รกึษาทีไ่ดเ้งนิเดอืนประจาํ หรอืผูม้อีาํนาจควบคมุของบรษิทั
  บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
  ขัดแย้งทางผลประโยชน์ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ
  ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนการแต่งตั้ง
 (3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจด
  ทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่
  น้อง และบุตร (รวมทั้งคู่สมรสของบุตร) ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น
  รายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้
  เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
 (4) ไม่เคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท
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  ย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผล
  ประโยชน ์ในลกัษณะทีอ่าจเปน็การขดัขวางการใชว้จิารณญาณ
  อย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เคยเป็นหรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ ่
  กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความ
  สัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
  หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เว้นแต่จะ
  ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อน
  การแต่งตั้ง
 (5) ไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
  รว่ม หรอืนติบิคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน ์และไม่
  เปน็ผูถ้อืหุน้รายใหญ ่กรรมการซึง่ไมใ่ชก่รรมการอสิระ ผูบ้รหิาร 
  หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชี
  ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่
  อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้น
  จากการมลีกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปกีอ่นการแตง่ตัง้

 (6) ไม่เคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการ
  เป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่า
  บริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท
  ย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผล
  ประโยชน์ ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล
  ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการ
  อสิระ ผูบ้รหิาร หรอืหุน้สว่นผูจ้ดัการของผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพี
  นั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่
  น้อยกว่า 2 ปีก่อนการแต่งตั้ง
 (7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของ
  กรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่
  เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 
 (8) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทําให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็น
  อิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ดังนี้

 รายชื่อกรรมการ ตําแหน่ง

 นายจุลจิตต์ บุณยเกตุ ประธานกรรมการตรวจสอบ
 นายสตีเฟ่น วูดรุฟ ฟอร์ดแฮม กรรมการตรวจสอบ
 นายสุนทร โภคาชัยพัฒน์ กรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับ “กรรมการอิสระ” และไม่
เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจ
ในการดําเนินงานของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ
นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และไม่เป็นกรรมการ
ของบริษัทจดทะเบียนซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมของ
บริษัท ทั้งนี้ นายจุลจิตต์ บุณยเกตุ เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้าน
การเงินและการบัญชีเพียงพอที่จะทําหน้าที่ในการสอบทานความ
น่าเชื่อถือของงบการเงิน

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบมีดังนี้

 (1) สอบทานกระบวนการรายงานทางการเงินของบริษัทเพื่อให้มี
  การรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ 
 (2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบการ

  ตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล ซึ่งครอบคลุม
  ถึงการควบคุมภายในทางด้านการบัญชี การเงิน การดําเนินงาน 
  และการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ รวมถึงนโยบายการ
  บริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมต่างๆ ที่กําหนดขึ้นโดย
  ผู้บริหารของบริษัท โดยมีการสอบทานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
  โดยผู้ตรวจสอบภายในและ/หรือผู้สอบบัญชีอิสระ
 (3) สอบทานความมีประสิทธิผลของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
  โดยพิจารณาถึงความเพียงพอของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
  อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยให้มีทรัพยากรด้านต่างๆ อย่าง
  เพียงพอ และหน่วยงานอยู่ในตําแหน่งที่เหมาะสมในองค์กร
 (4) พจิารณาความเปน็อสิระของหนว่ยงานตรวจสอบภายใน ตลอด
  จนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย และเลิก
  จ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดที่
  รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
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 (5) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตาม พรบ. หลักทรัพย์และตลาด
  หลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  และตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์  รวมถึงกฎหมายและกฎ
  ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 (6) พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ
  เพื่อทําหน้าที่ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่า
  ตอบแทนและเงื่อนไขการทํางานของบุคคลดังกล่าว รวมทั้ง
  เข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม
  ประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 (7) สอบทานความเปน็อสิระของผูส้อบบญัชขีองบรษิทัเปน็รายปี
 (8) สอบทานขอบเขต ผลงาน ความคุ้มค่า ความเป็นอิสระและ
  ความเที่ยงธรรมของผู้สอบบัญชีของบริษัท
 (9) สอบทานการจัดการให้มีช่องทางสําหรับพนักงานที่สามารถ
  แจง้เบาะแสเกีย่วกบัความผดิปรกตใินเรือ่งรายงานทางการเงนิ
  หรือเรื่องอื่นๆ โดยการแจ้งดังกล่าวจะถูกเก็บเป็นความลับ 
  รวมถึงการจัดให้มีการสืบสวนและติดตามผลในเรื่องที่รับแจ้ง
  อย่างเหมาะสม
 (10) สอบทานรายการทีเ่กีย่วโยงกนั ธรุกรรมกบัผูม้สีว่นไดเ้สยี หรอื
  รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตาม
  กฎหมายและขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย
  และตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการ
  ดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
 (11) จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ใน
  รายงานประจําปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนาม

  โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และอย่างน้อยต้อง
  ประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้

 – ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือ
  ได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 – ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุม
  ภายในของบริษัท
 – ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์
  และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์
  แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ และ
  กฎหมายและกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งกบัธรุกจิของบรษิทั
 – ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 – ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผล
  ประโยชน์
 – จาํนวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบและการเขา้
  ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 – ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการ
  ตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร
 – รายการอืน่ทีเ่หน็วา่ผูถ้อืหุน้และผูล้งทนุทัว่ไปควรทราบ
  ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ
  มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

 (12) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วย
  ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการ 5 ท่าน ดังนี้ 

 รายชื่อกรรมการ ตําแหน่ง

 นายสตีเฟ่น วูดรุฟ ฟอร์ดแฮม ประธานคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน
 นายจุลจิตต์ บุณยเกตุ กรรมการกําหนดค่าตอบแทน
 นายสุนทร โภคาชัยพัฒน์ กรรมการกําหนดค่าตอบแทน
 นายลาส์ เอริค เทลแมนน์ กรรมการกําหนดค่าตอบแทน
 นายมอร์เต็น เต็งส์ กรรมการกําหนดค่าตอบแทน
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หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนมีดังนี้

 (1) สอบทานและเสนอค่าตอบแทนของประธานกรรมการและ
  กรรมการอื่นๆ
 (2) สอบทานและอนุมัติค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 (3) สอบทานความเหมาะสมของนโยบายกําหนดค่าตอบแทน
 (4) สอบทานเพื่อให้มั่นใจว่าการเปิดเผยค่าตอบแทนทุกประเภท
  เป็นไปตามข้อกําหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 (5) รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับค่าตอบแทนของ
  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รวมถึงค่าจ้าง เงินจูงใจ ค่าตอบแทน
  ในรูปหุ้น และสิทธิในการได้รับเงินเกษียณอายุหรือเงินชดเชย)
  ทั้งนี้  ตามนโยบายกําหนดค่าตอบแทน และพิจารณาว่า
  องค์ประกอบของค่าตอบแทนใดต้องได้รับการอนุมัติจาก
  ผู้ถือหุ้นหรือไม่

 (6) สอบทานสิทธิตามสัญญาที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะได้รับ
  จากการยกเลิกสัญญาจ้าง และเงินที่จ่ายหรือเสนอว่าจะจ่าย 
  เพื่อพิจารณาว่าสมเหตุสมผลกับสถานการณ์หรือไม่
 (7) เสนอรายงานการประชุมของคณะกรรมการกําหนดค่า
  ตอบแทนต่อคณะกรรมการบริษัทและรายงานการดําเนินงาน
  ของคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและข้อเสนอแนะที่
  เหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัท
 (8) จัดทํารายงานของคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนไว้ใน
  รายงานประจําปีของบริษัท โดยเปิดเผยโครงสร้างและการ
  ปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน
 (9) สอบทานเป็นประจําทุกปีและปรับปรุงกฎบัตรของคณะ
  กรรมการกําหนดค่าตอบแทนเพื่อให้คณะกรรมการบริษัท
  อนุมัติ
 (10) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วยกรรมการ 5 ท่าน ดังนี้

 รายชื่อกรรมการ ตําแหน่ง

 นายสตีเฟ่น วูดรุฟ ฟอร์ดแฮม ประธานคณะกรรมการสรรหา
 นายจุลจิตต์ บุณยเกตุ กรรมการสรรหา
 นายสุนทร โภคาชัยพัฒน์ กรรมการสรรหา
 นายลาส์ เอริค เทลแมนน์ กรรมการสรรหา
 นายมอร์เต็น เต็งส์ กรรมการสรรหา

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหามีดังนี้

 (1) ใหค้าํแนะนาํเกีย่วกบัผูม้คีณุสมบตัทิีจ่ะไดร้บัการเลอืกตัง้ใหเ้ปน็
  กรรมการของบริษัทและบริษัทย่อยหลัก
 (2) ใหค้าํแนะนาํเกีย่วกบัผูม้คีณุสมบตัทิีจ่ะไดร้บัการเลอืกตัง้ใหเ้ปน็
  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  กลุ่มการเงินและบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยหลัก
 (3) พิจารณาโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการ
  โดยพิจารณาจากความต้องการในปัจจุบันและการพัฒนาใน
  อนาคตของบริษัท และให้คําแนะนําต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับ
  การปรับเปลี่ยนตามที่เห็นว่าจําเป็น
 (4) ให้ความสําคัญกับการประเมินผลงานของตนเองของคณะ
  กรรมการ และให้ข้อเสนอแนะการปรับปรุงแก้ไขตามที่เห็นว่า
  จําเป็น

 (5) ตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าได้มีการดําเนินการตามขั้นตอนเพื่อ
  ให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติเพื่อดํารงตําแหน่ง
  กรรมการ
 (6) ในการประเมินผู้มีคุณสมบัติเพื่อดํารงตําแหน่งคณะกรรมการ
  ทกุครัง้ จะตอ้งพจิารณาวา่ผูม้คีณุสมบตัดิงักลา่วมปีระสบการณ ์
  คุณสมบัติ และความสามารถที่จําเป็นหรือไม่
 (7) พิจารณาความจําเป็นในการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการตาม
  วาระ
 (8) ชี้แจงเหตุผลในการให้คําแนะนําของตน และแจ้งแถลงการออก
  เสียงคัดค้าน (หากมี) ไว้ในคําแนะนําดังกล่าวข้างต้น
 (9) ดําเนินการให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่
  เกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
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 (10) กําหนดหลักเกณฑ์ในการรับช่วงตําแหน่งคณะกรรมการ และ
  การแต่งตั้งผู้บริหารหลัก ตามที่ตนเห็นสมควร
 (11) จดัใหม้กีารเปดิเผยขอ้มลูเกีย่วกบัการดาํเนนิกจิการตา่งๆ ของ
  คณะกรรมการสรรหาตามสมควร 
 (12) จัดให้มีการประเมินผลงาน หน้าที่ และความสามารถในการ
  ปฏิบัติหน้าที่ของตนปีละหนึ่งครั้ง

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทมีมติให้จัดตั้งคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการเป็น
คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทเมื่อเดือนตุลาคม 2555 ปัจจุบัน คณะ
กรรมการบริษัทอยู่ระหว่างการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลเพื่อเข้าดํารง
ตําแหน่งกรรมการกํากับดูแลกิจการ

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการมีดังนี้

 (1) กํากับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามหลักการอันเป็นที่ยอมรับทั่วไป
  สํ าหรับการกํ ากับดู แลและการควบคุมกิจการอย่ างมี
  ประสิทธิภาพ และดํารงไว้ซึ่งวัฒนธรรมองค์กรที่เอื้อต่อการ
  กํากับดูแลกิจการที่ดี

 (2) กําหนดและดํารงไว้ซึ่งนโยบายและกระบวนการการกํากับดูแล
  กิจการที่เหมาะสม
 (3) ดําเนินการให้มีการบังคับใช้และปฏิบัติตามนโยบายและ
  กระบวนการตา่งๆ เกีย่วกบักาํกบัดแูลกจิการทีค่ณะกรรมการได้
  อนุมัติ เพื่อให้มีการกํากับดูแลกิจการในบริษัท และบริษัทย่อย
  ทัง้หมดซ่ึงบริษทัมีอาํนาจควบคุมไม่วา่โดยทางตรงหรือทางอ้อม
 (4) กาํกบัดแูลใหป้ระธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารประเมนิผลการบงัคบัใช้
  และปฏิบัติตามนโยบายและกระบวนการต่างๆ เกี่ยวกับกํากับ
  ดแูลกิจการ และรายงานต่อคณะกรรมการอย่างนอ้ยปลีะหน่ึงครัง้
 (5) ตรวจสอบและรายงานตอ่คณะกรรมการในเรือ่งสาํคญัตา่งๆ ผล
  การตรวจสอบ และคําแนะนําเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการ
 (6) ชี้แจงเหตุผลในการให้คําแนะนําของตน และแจ้งแถลงการออก
  เสียงคัดค้าน (หากมี) ไว้ในคําแนะนําดังกล่าว
 (7) ดําเนินการให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่
  เกี่ยวข้องกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี
 (8) จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเหมาะสมเกี่ยวกับการดําเนิน
  กิจการต่างๆ ของตน และหลักปฏิบัติเกี่ยวกับการกํากับดูแล
  กิจการของบริษัท
 (9) จัดให้มีการประเมินผลงาน หน้าที่ และความสามารถในการ
  ปฏิบัติหน้าที่ของตนปีละหนึ่งครั้ง

คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหารของบริษัทประกอบด้วยผู้บริหารทั้งหมด 8 ท่าน ดังนี้

 ชื่อ-นามสกุล ตําแหน่ง

 นายจอน ทราวิส เอ็ดดี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 นายเพ็ทเตอร์ เบอร์เร่อ เฟอร์เบิร์ก รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการเงินและบัญชี
 นายชัยยศ จิรบวรกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มลูกค้า
 นายคาลิต ซีซาร์ท รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มเทคโนโลยี
 นางสาวทิพยรัตน์ แก้วศรีงาม รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม People 
 ดร. ดามพ์ สุคนธทรัพย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มกิจการองค์กร
 นางสาวสรัณยา แสงหิรัญ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มกลยุทธ์
 นายซิกวาร์ท โวส เอริคเซน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการตลาด

หมายเหตุ
ผูบ้รหิารขา้งตน้เปน็ผูบ้รหิารตามคาํนยิามของสาํนกังาน ก.ล.ต. ซึง่หมายถงึกรรมการ ผูจ้ดัการ หรอืผูด้าํรงตาํแหนง่ระดบับรหิารสีร่ายแรกนบัตอ่จากผูจ้ดัการลงมา ผูซ้ึง่ดาํรงตาํแหนง่เทยีบเทา่กบั
ผู้ดํารงตําแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และหมายความรวมถึงผู้ดํารงตําแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า
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อํานาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีดังนี้

 (1) รับผิดชอบในการบริหารจัดการกิจการของบริษัท โดยจะต้อง
  ปฏิบัติตามแนวทางและมติของคณะกรรมการบริษัท รวมถึง
  นโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัท
 (2) มีอํานาจตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ที่ไม่อยู่ในอํานาจการตัดสินใจ
  ของคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  คําสั่งหรือมติของคณะกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะ
  ต้องดําเนินการตามสมควรเพื่อให้บริษัทดําเนินกิจการและ
  พัฒนาธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของ
  บรษิทั มตขิองทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้หรอืคณะกรรมการบรษิทักาํหนด
 (3) จัดรูปแบบองค์กรของบริษัท และการจัดสรรบุคลากรให้เป็นไป
  ตามแนวทางที่คณะกรรมการกําหนด
 (4) ดําเนินการให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์อันเป็นที่ยอมรับ
  ทั่วไปเกี่ยวกับการกํากับดูแลและการควบคุมกิจการอย่างมี
  ประสิทธิภาพ
 (5) ให้ความเห็นชอบและควบคุมดูแลงบประมาณและแผนการ
  ดําเนินงาน รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในงบประมาณและ
  แผนการดําเนินงานดังกล่าว
 (6) วางแผนการบรหิารความเสีย่งภายในองคก์รเพือ่จดัการกบัความ
  เสีย่งทางธรุกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทั โดยพจิารณาความเสีย่งทาง
  ด้านกลยุทธ์ การดําเนินกิจการ และทางกฎหมาย และจัดตั้ง
  คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงซึ่งประกอบด้วยฝ่าย
  บริหารของบริษัท เพื่อทําหน้าที่ให้การสนับสนุนการปฏิบัติ
  หน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 (7) เสนอแผนกลยุทธ์การดําเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย
  หลกัตอ่คณะกรรมการเพือ่ขอความเหน็ชอบ และเสนอแนะแนว
  ทางการแก้ไขปัญหาในเรื่องอื่นๆ ที่มีนัยสําคัญในเชิงกลยุทธ์
  ของบริษัท
 (8) ดําเนินการให้ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผล
  ประโยชน์ของคณะผู้บริหาร คณะกรรมการ และผู้ถือหุ้น รวมถึง
  บุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวนั้น ทําขึ้นอย่างเป็นการ
  ทาํธรุกรรมปกตกิบับคุคลภายนอก (Arm’s Length Basis) ภายใต้
  เงื่อนไขทางการค้าปกติ และไม่มีผลกระทบต่อประโยชน์ของ
  บริษัท และผู้ถือหุ้นรายย่อย
 (9) จัดให้บริษัทฯ มีการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม 
  ซึ่งจะต้องเป็นส่วนหนึ่งของแผนการปฏิบัติการและขั้นตอน
  การดาํเนนิกจิการของบรษิทั เพือ่เปน็หลกัประกนัตามสมควร
  ว่า บริษัทจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับการใช้
  ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ การป้องกันความเสี่ยงของ
  ทรัพย์สินของบริษัท ความน่าเชื่อถือของการรายงานทางการ

  เงนิทัง้ภายในและภายนอกองคก์ร และการปฏบิตัติามนโยบาย
  การกาํกบัดแูลกจิการของบรษิทั และกฎหมายและกฎระเบยีบ
  ที่เกี่ยวข้อง
 (10) จัดตั้งหน่วยตรวจสอบภายในเพื่อตรวจสอบขั้นตอนการ
  ดําเนินงานของบริษัทตามแผนการตรวจสอบภายในที่ได้รับ
  การอนุมัติ รายงานความล้มเหลวหรือจุดอ่อนในการควบคุม
  ต่างๆ ที่สําคัญ และให้คําแนะนําที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หน่วยตรวจ
  สอบภายในจะต้องรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
 (11) รับผิดชอบให้มีการสื่อสารและความร่วมมือกับพนักงานหรือ
  ตัวแทนพนักงานตามที่สมควร เพื่อให้เกิดธรรมเนียมปฏิบัติ
  เชิงร่วมมือทางธุรกิจที่เชื่อถือได้ โดยคํานึงถึงประสบการณ์
  และมุมมองความเข้าใจของพนักงานเป็นสําคัญ
 (12) มีอํานาจที่จะร้องขอให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นและเป็นตัวแทน
  ของบริษัท (หรือแต่งตั้งตัวแทน) ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ
  บริษัทย่อยหลัก รวมถึงการออกเสียงลงคะแนนตามที่ได้รับ
  มอบหมายจากคณะกรรมการ และตดิตามผลการพฒันาธรุกจิ 
  สถานะ และผลกําไรของบริษัทย่อยหลัก
 (13) ติดตามตรวจสอบว่าการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความ
  ปลอดภัยและการป้องกันบุคลากร ข้อมูล และสินทรัพย์อื่นๆ 
  มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 (14) จัดให้มีการจัดการ รวมถึงมาตรการบังคับที่เพียงพอต่อการที่
  พนักงานไม่ปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการของ
  บรษิทั (หากม)ี และรายงานการไมป่ฏบิตัติามทีส่าํคญัตอ่คณะ
  กรรมการ
 (15) นําขั้นตอนกระบวนการที่เหมาะสมมาใช้เพื่อป้องกันมิให้
  บริษัทเกี่ยวพันกับการทุจริต ทั้งนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  จะต้องทําการตรวจสอบความเสี่ยงของกระบวนการดังกล่าว
  เป็นรายปี และต้องดําเนินการให้มีการแก้ไขปรับปรุงข้อ
  บกพรอ่งใดๆ ทีต่รวจพบ โดยรายงานผลการตรวจสอบดงักลา่ว
  ต่อคณะกรรมการ

เลขานุการบริษัท

บริษัทได้แต่งตั้ง นางวีระนุช กมลยะบุตร ผู้อํานวยการอาวุโสสายงาน
กฎหมาย ดํารงตําแหน่งเลขานุการบริษัท โดยเลขานุการบริษัทมีหน้าที่
และความรับผิดชอบดังนี้

 (1) ให้คําแนะนําด้านกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการ
  ปฎิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ และการประกอบธรุกิจของ
  บริษัท
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 (2) จัดเตรียมเอกสารและข้อมูลประกอบการประชุมคณะกรรมการ 
  และการประชุมผู้ถือหุ้น
 (3) ประสานงานและติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ
  และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 (4) จัดทําและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะ
  กรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจําปี
  ของบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุม
  ผู้ถือหุ้น
 (5) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือ
  ผู้บริหาร
 (6) จัดเตรียมข้อมูลและการบรรยายเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท รวม
  ทั้งข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทให้แก่
  กรรมการใหม่
 (7) ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น

อนึ่ง รายละเอียดเกี่ยวกับอํานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะ
กรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แสดงอยู่
ในเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.dtac.co.th

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

ปจัจบุนั บรษิทัไดจ้ดัตัง้คณะกรรมการสรรหาเพือ่ทาํหนา้ทีค่ดัเลอืกบคุคล
และเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่ของบริษัท และประเมินผลการ
ดําเนินงานของคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ในการคัดเลือกบุคคลที่จะ
เสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่ของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจะ
พิจารณาคุณสมบัติต่างๆ รวมถึงประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และผล
การปฏบิตังิานในฐานะกรรมการในชว่งเวลาทีผ่า่นมา รวมทัง้ความรู ้และ
ประสบการณ์ในกิจการโทรคมนาคม

ทั้งนี้ กรรมการของบริษัทจะต้องมีคุณสมบัติของการเป็นกรรมการและ
ไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มตามทีก่ฎหมายกาํหนด และจะตอ้งไมด่าํรงตาํแหนง่
กรรมการในบริษัทที่ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์พร้อมกัน
มากกว่า 5 บริษัท ทั้งนี้ เพื่อให้กรรมการสามารถปฏิบัติตามหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กรรมการของบริษัทมีวาระการดํารงตําแหน่ง 3 ปี และกรรมการซึ่งพ้น
จากตาํแหนง่อาจไดร้บัเลอืกตัง้ใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหนง่อกีได ้การแตง่ตัง้
ถอดถอน หรือการพ้นจากตําแหน่งของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปตาม
ข้อบังคับของบริษัท ดังนี้

 (1) คณะกรรมการบรษิทัตอ้งประกอบดว้ยกรรมการอยา่งนอ้ย 5 คน
  และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด
  ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย
 (2) ใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เลือกต้ังกรรมการตามหลักเกณฑ์ดงัตอ่ไปน้ี
 (ก) ผูถ้อืหุน้หนึง่คนมคีะแนนเสยีงเทา่กบัจาํนวนหุน้ทีต่นถอือยู่
 (ข) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้ง
  บุคคลเพียงคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะ
  แบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดเพียงใดไม่ได้ 
 (ค) ผู้ที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดเรียงตามลําดับจะได้รับการ
  แต่งตั้งเป็นกรรมการ ในกรณีที่ได้รับคะแนนเสียงเท่ากัน
  เกินกว่าจํานวนกรรมการที่พึงเลือกในครั้งนั้น ให้ประธาน
  ที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด
 (3) ในกรณีที่กรรมการคนใดประสงค์จะลาออกจากตําแหน่ง ให้ยื่น
  ใบลาออกต่อบริษัท การลาออกจะมีผลนับแต่วันที่บริษัทได้รับ
  ใบลาออก
 (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการออกจากตําแหน่งก่อน
  วาระได้ โดยต้องมีคะแนนเสียงสนับสนุนไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 
  ของจํานวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้น
  รวมกันไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
  ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
 (5) ในการประชมุสามญัประจาํปทีกุครัง้ ใหก้รรมการจาํนวนหนึง่ใน
  สามของกรรมการทั้งหมดของบริษัทพ้นจากตําแหน่ง โดยให้
  กรรมการทีอ่ยูใ่นตาํแหนง่นานทีส่ดุเปน็ผูอ้อกจากตาํแหนง่กอ่น 
  กรรมการที่พ้นจากตําแหน่งไปแล้วอาจได้รับเลือกให้เข้าดํารง
  ตําแหน่งอีกได้

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท

การกําหนดค่าตอบแทนของกรรมการพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ หลาย
ประการ เช่น ธุรกิจและผลประกอบการของบริษัท บรรทัดฐานของตลาด
และอุตสาหกรรม สภาวะเศรษฐกิจ ตลอดจนหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย เป็นต้น คณะ
กรรมการกําหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการและ
นําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและ
อนุมัติทุกปี โดยจะทบทวนโครงสร้างค่าตอบแทนทุกๆ 3 ปี

ปัจจุบัน ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทประกอบด้วยค่าตอบแทน
รายเดือน เบี้ยประชุม และโบนัส (ปัจจุบันบริษัทไม่มีค่าตอบแทนในรูป
หุ้นให้แก่กรรมการของบริษัท) ในปี 2555 ค่าตอบแทนรวมของกรรมการ
บริษัทมีจํานวนทั้งสิ้น 8,197,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
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รายงานประจําปี 2555
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)

               (หนว่ย: บาท)

 รายชื่อ ค่าตอบแทน เบี้ยประชุม โบนัส ค่าตอบแทน รวม

  รายเดือน

 นายบุญชัย เบญจรงคกุล 2,784,000 - 310,000 3,094,000
 นายซิคเว่ เบรคเก้ - - - -
 นายจุลจิตต์ บุณยเกตุ 696,000 635,000 77,000 1,408,000
 นายสตีเฟ่น วูดรุฟ ฟอร์ดแฮม 696,000 547,000 77,000 1,320,000
 นายสุนทร โภคาชัยพัฒน์ 696,000 546,000 77,000 1,319,000
 นายสมพล จันทร์ประเสริฐ - 108,000 - 108,000
 นายกุนน่าร์ โจฮัน เบอร์เทลเซ่น - - - -
 นายจอน ทราวิส เอ็ดดี้ - - - -
 นายลาส์ เอริค เทลแมนน์ - - - -
 นางชนัญญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์ 696,000 175,000 77,000 948,000
 นายฮากุน บรัวเซ็ท เชิร์ล - - - -
 นายมอร์เต็น เต็งส์ - - - -

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

ค่าตอบแทนของผู้บริหาร

ค่าตอบแทนของผู้บริหารของบริษัทประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส และ
เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (ปัจจุบันบริษัทไม่มีค่าตอบแทนในรูป
หุ้นของบริษัทให้แก่ผู้บริหาร) ในปี 2555 ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร
ของบริษัทมีจํานวนทั้งสิ้น 114,822,453 บาท

การใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทได้กําหนดนโยบายและหลักในการปฏิบัติสําหรับการดําเนินการ
เกี่ยวกับข้อมูล เพื่อป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตน
หรือผู้อื่นในทางมิชอบ โดยกําหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
ของบรษิทัมหีนา้ทีร่บัผดิชอบในการปอ้งกนัมใิหบ้คุคลทีไ่มไ่ดร้บัอนญุาต
ได้รับข้อมูลที่มิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน และป้องกันมิให้มีการเปิดเผย
ข้อมูลที่มิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นและ
ตราสารทางการเงินอื่นๆ ของบริษัทก่อนที่บริษัทจะได้เปิดเผยข้อมูล
ดังกล่าวผ่านระบบข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ หรือในขณะที่ข้อมูล
ดังกล่าวยังมีผลกระทบต่อราคา และห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือ
พนักงานของบริษัทซื้อขายหุ้นหรือตราสารทางการเงินก่อนที่ข้อมูล
ดังกล่าวจะเปิดเผยต่อสาธารณชน หรือในขณะที่ข้อมูลดังกล่าวยังมี
ผลกระทบต่อราคา

ทั้งนี้ บริษัทได้กําหนดนโยบายเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์สําหรับ
กรรมการและผู้บริหารของบริษัท โดยกําหนดห้ามมิให้กรรมการและ
ผูบ้รหิารซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษิทัในชว่งเวลา 1 เดอืนกอ่นวนัประกาศ
ผลการดาํเนนิงานของบรษิทัในแตล่ะไตรมาสจนถงึวนัถดัจากวนัประกาศ
ผลการดําเนินงานของบริษัทต่อสาธารณชน หรือซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อ
การเก็งกําไรในระยะสั้น ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารของบริษัทจะต้อง
แจ้งให้บริษัททราบถึงการได้มาหรือการเปลี่ยนแปลงการถือครอง
หลักทรัพย์ของบริษัท (รวมถึงการถือครองหลักทรัพย์ของคู่สมรสและ
บตุรทีย่งัไมบ่รรลนุติภิาวะ) ภายใน 24 ชัว่โมงนบัจากวนัทีม่กีารไดม้าหรอื
มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

นอกจากนี้ บริษัทได้กําหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทรายงาน
การมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสีย
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการของบริษัทหรือบริษัทย่อยภายใน 15 วัน
ก่อนวันสิ้นปีปฏิทินของทุกๆ ปี และภายใน 15 วันนับจากวันที่มีการ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการติดตาม
ดูแลและดําเนินการตามข้อกําหนดเกี่ยวกับการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน
ซึ่งเป็นรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทได้จัดให้มีการเผยแพร่หลักในการปฏิบัติสําหรับการดําเนินการ
เกีย่วกบัขอ้มลูทางเวบ็ไซตข์องบรษิทัที ่www.dtac.co.th และระบบสือ่สาร
ภายในของบริษัท (Intranet)
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บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)

นโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

บริษัทมีนโยบายที่จะพัฒนาศักยภาพ ความรู้ ความสามารถ และคุณภาพ
ของพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพราะบริษัทตระหนักเสมอว่าบุคลากรเป็น
ทรัพยากรที่มีคุณค่า และเป็นรากฐานของความสําเร็จ ดังนั้น บริษัทจึง
มุ่งมั่นที่จะพัฒนาและปรับตนเองให้เป็น “องค์กรแห่งการพัฒนาและ
เรียนรู้” โดยผสมผสานทั้งความรู้ ทักษะ ความสามารถ ตลอดจนปลูกฝัง
วัฒนธรรมและจริยธรรมขององค์กรควบคู่กันไป ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้อง
กับกลยุทธ์และแนวทางในการดําเนินธุรกิจของบริษัท และเพื่อให้
บริษัทสามารถตอบสนองต่อการพัฒนาและความก้าวหน้าของกิจการ
โทรคมนาคม และความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี บริษัทได้จัด
รูปแบบการเรียนรู้และการพัฒนาที่เหมาะสม ดังนี้

การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์และการลงมือทํางานจริง (Experience)

บริษัทส่งเสริมและจัดให้พนักงานได้เรียนรู้จากการลงมือทําจริง (On the
Job Training) ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการสอนงานและถ่ายทอดความรู้ในงานที่
รบัผดิชอบ นอกจากนี ้บรษิทัสนบัสนนุใหพ้นกังานกลา้ลองและกลา้ทาํใน
สิ่งใหม่ๆ และเรียนรู้จากความผิดพลาด เพื่อจะได้เห็นข้อบกพร่อง ปัญหา
และการแก้ไขปัญหา อันจะนําไปสู่การพัฒนาตนเองอย่างแท้จริง

การพัฒนาโดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (Evaluation)

บริษัทส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ผู้บังคับบัญชา รวมถึงเพื่อนร่วมงาน เป็น
ผู้แนะนํา (Coaching) และ/หรือให้คําปรึกษา (Consulting) เพื่อให้ผู้บังคับ
บญัชาและพนกังานไดแ้ลกเปลีย่นความคดิเหน็ ตชิม และใหค้าํแนะนาํใน
การทํางานร่วมกัน โดยอาศัยช่วงเวลาของการทํางานทั่วไป และในช่วง
ของการประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นปีละ 2 ครั้ง

การพัฒนาโดยการศึกษาหาความรู้และอบรมเพิ่มเติม (Education) 

บริษัทจัดให้มีหลักสูตรการฝึกอบรมที่เรียกว่า “dtac academy” ซึ่งเปิด
โอกาสให้พนักงานทุกคน ได้รับการฝึกอบรมในระดับหลักสูตรที่จําเป็น
และเหมาะสมตอ่การทาํงาน หรอืในหลกัสตูรทีต่นสนใจ เพือ่เตรยีมความ
พร้อมสําหรับโอกาสทางสายงานในอนาคต ดังนี้

 – หลักสูตรพื้นฐาน ซึ่งเป็นหลักสูตรบังคับสําหรับพนักงานทุกคน 
  เช่น การปฐมนิเทศสําหรับพนักงานใหม่ การปลูกฝังวัฒนธรรม
  องคก์รและจรยิธรรมองคก์ร และการพฒันาความเปน็ผูน้าํ เปน็ตน้ 
  โดยบริษัทจัดให้มีการอบรมพัฒนาและมีกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
  เพื่อส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทมีการปฏิบัติงานที่สอดคล้อง
  กับวัฒนธรรมและจริยธรรมขององค์กร

 – หลกัสตูรทัว่ไป สาํหรบัพฒันาศกัยภาพของพนกังานในแตล่ะระดบั
  ได้แก่ พนักงานระดับปฏิบัติงาน ผู้บริหารระดับต้น ผู้บริหารระดับ
  กลาง และผู้บริหารระดับสูง เช่น หลักสูตรด้านการติดต่อสื่อสาร
  การบริหารจัดการและวางแผน การเงิน ทรัพยากรบุคคล ทักษะ
  ภาษาองักฤษ ทกัษะดา้นคอมพวิเตอร ์และความรูใ้นธรุกจิ เปน็ตน้ 
  โดยเปิดโอกาสให้พนักงานเลือกเข้ารับการฝึกอบรมได้ตามความ
  เหมาะสมและจําเป็นต่อการปฏิบัติงาน โดยผ่านความเห็นชอบ
  ของผู้บังคับบัญชา
 – หลักสูตรเฉพาะทาง เพื่อพัฒนาและยกระดับความรู้ความ
  สามารถเฉพาะด้านท่ีเก่ียวข้องโดยตรงต่อหน้าท่ีและความรับผิดชอบ
  ของพนกังานและผูบ้รหิารในแตล่ะฝา่ย ซึง่รวมถงึการฝกึอบรมทาง
  ด้านทักษะการบริหารจัดการระดับสูง การพัฒนาประสิทธิภาพ
  และขัน้ตอนในการทาํงานและการบรกิาร การพฒันาความสมัพนัธ์
  ที่ยั่งยืนกับลูกค้า ตลอดจนความเข้าใจเกี่ยวกับสินค้าและบริการ
  ต่างๆ ของบริษัท รวมทั้งสินค้าและบริการใหม่ๆ ที่มีการเสนอขาย
  ในตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่

นอกจากนี้ บริษัทยังสนับสนุนให้พนักงานและผู้บริหารได้เข้ารับการฝึก
อบรมกับสถาบันผู้เชี่ยวชาญภายนอก เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ
เฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับการทํางานและหน้าที่ความรับผิดชอบของ
แต่ละบุคคล และเพื่อให้พนักงานและผู้บริหารของบริษัทสามารถนํา
ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการทํางานและเพื่อให้
เกิดความเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
และอนาคต

การพัฒนาโดยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในโครงการ Mobility

บริษัทจัดให้มีโครงการ Mobility เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานได้เรียนรู้ และ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับบริษัทโทรคมนาคมชั้นนําในต่างประเทศ 
ทั้งนี้ พนักงานที่สมัครและได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ จะได้
ทํางานร่วมกับบริษัทในต่างประเทศตามระยะเวลาที่กําหนด เพื่อให้
พนักงานได้แลกเปลี่ยนความรู้ความชํานาญ และเรียนรู้นวัตกรรมใน
ระดับนานาชาติ เพื่อนํามาปรับใช้และเพิ่มศักยภาพการทํางานของแต่ละ
บุคคลต่อไป

อนึ่ง ในปี 2554 บริษัทได้จัดสรรงบประมาณด้านการพัฒนาบุคลากรเป็น
จํานวนทั้งสิ้น 66.3 ล้านบาท และมีพนักงานเข้าร่วมการฝึกอบรมทั้งสิ้น
ประมาณร้อยละ 73 ของจํานวนพนักงานทั้งหมด
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การควบคุมภายใน

ระบบการควบคุมภายในของบริษัทเป็นกระบวนการที่กํากับดูแลโดย
คณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มั่นใจ
ว่าบริษัทได้บรรลุวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 - การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
 - การป้องกันทรัพย์สินของบริษัท
 - การรับรองความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงิน และ
 - การปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัท กฎหมาย
  และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทําหน้าที่
ดูแลและรับผิดชอบการจัดทํารายงานทางการเงินและขั้นตอนการ
ควบคุมภายในเพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการควบคุมภายในมีประสิทธิผล 
ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2556 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อ
วนัที ่8 กมุภาพนัธ ์2556 คณะกรรมการบรษิทัรบัทราบความเหน็ของคณะ
กรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
ของบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบเห็นด้วยกับความเห็นของผู้สอบ
บญัชวีา่ ระบบการควบคมุภายในของบรษิทัมคีวามเพยีงพอและเหมาะสม
ต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัท และสามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัท
จากการนําไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอํานาจของฝ่ายบริหาร ทั้งนี้ 
ผู้สอบบัญชีไม่พบข้อบกพร่องที่สําคัญของระบบการควบคุมภายใน รวม
ทั้งการกระทําที่มิชอบ ที่อาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสําคัญต่อ
การจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ระบบการควบคุมภายในของบริษัทประกอบไปด้วย 5 ส่วน โดยมีราย
ละเอียดดังต่อไปนี้

(1) สภาพแวดล้อมภายในองค์กร 

บริษัทมีการจัดโครงสร้างองค์กรที่เอื้ออํานวยต่อการบริหารงานของฝ่าย
บริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการ
กําหนดเป้าหมายการดําเนินธุรกิจที่ชัดเจนและเหมาะสม โดยคํานึงถึง
ความเป็นไปได้ของเป้าหมายที่กําหนด และจัดให้มีการสื่อสารเป้าหมาย
ดังกล่าวไปยังพนักงานอย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ
งานของพนักงาน

ฝา่ยบริหารและพนักงานของบริษทัไดร้บัมอบอํานาจและความรับผิดชอบ
ที่เหมาะสมผ่าน Corporate Authority Index ที่ได้รับการอนุมัติจากคณะ
กรรมการบริษัท

บรษิทัมหีลกัในการปฏบิตั ิ“จรยิธรรมองคก์ร – ดแีทคธรรมาภบิาล” (Codes 
of Conduct) ซึง่ครอบคลมุขอ้กาํหนดหา้มฝา่ยบรหิารและพนกังานปฏบิตัิ
ตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท
แนวทางการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก
องค์กร รวมถึงการปฏิบัติต่อพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง และหน่วยงาน
ราชการ สิ่งแวดล้อม ทรัพย์สิน การควบคุมภายใน บัญชี การรายงาน
และการเปิดเผยข้อมูล และการดําเนินการเกี่ยวกับข้อมูลและการ
ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล

พนักงานสามารถปรึกษาหรือแจ้งเหตุการฝ่าฝืนหลักในการปฏิบัติต่อ
หัวหน้าผู้แทนพนักงาน (Compl iance Manager)  โดยตรง ทั้งนี้ การ
กําหนดนโยบายและจัดให้มีหลักในการปฏิบัติดังกล่าวอยู่บนพื้นฐานที่
คํานึงถึงความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย และเพื่อประโยชน์ของบริษัท
ในระยะยาว 

บริษัทได้จัดตั้งหน่วยงานควบคุมภายใน (Internal Control Unit) เพื่อ
กํากับดูแลและส่งเสริมการควบคุมภายในในการจัดทํารายงานทางการ
เงนิ (Internal Control over Financial Reporting หรอื ICFR) และหนว่ยงาน
ควบคุมกฎระเบียบ (Compliance Unit) เพื่อพัฒนาและปรับใช้นโยบาย
และขั้นตอนการกํากับดูแลกิจการของบริษัท โดยหน่วยงานควบคุม
ภายในทําหน้าที่กํากับดูแลและรายงานสถานะของการควบคุมภายใน
ในการจัดทํารายงานทางการเงินต่อฝ่ายบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ําเสมอ ทั้งนี้ เพื่อให้รายงานทางการ
เงินของบริษัทมีความถูกต้องและน่าเชื่อถือ นอกจากนี้ บริษัทได้จัดตั้ง
หนว่ยงานตรวจสอบภายในและแตง่ตัง้นางสาวฐติมิา ศรจีนัทราพนัธุ ์เปน็
ผู้อํานวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อทําหน้าที่ตรวจสอบขั้นตอนการ
ควบคุมภายในของบริษัทในการดําเนินธุรกิจ

นอกจากนี้  บริษัทได้จัดให้มีหน่วยงานเพื่อดูแลรับผิดชอบด้าน
อาชีวอนามัย ความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
(Health, Safety, Security & Environment หรือ HSSE Unit) โดยได้
ยึดแนวทางตามมาตรฐาน OHSA 18001 และ ISO 14001 เป็นกรอบใน
การปฏบิตังิาน ทัง้นีบ้รษิทัคาํนงึถงึความรบัผดิชอบของบรษิทัตอ่สว่นรวม
ในการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
โดยบริษัทได้จัดทําแผนงานลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และมี
การตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง

(2) การบริหารความเสี่ยง

บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงในระดับบริหาร
ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูง เพื่อพิจารณา สอบทาน กํากับดูแล
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และบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัท บริษัทเชื่อว่าคุณภาพและ
ประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยงที่ดีสําคัญอย่างยิ่งต่อความ
สามารถในการรักษาเสถียรภาพการเติบโตและการสร้างผลกําไรของ
ธุรกิจ ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงได้เสริมสร้างและพัฒนาความแข็งแกร่งใน
ความสามารถดา้นการบรกิารความเสีย่งอยา่งตอ่เนือ่ง โดยเฉพาะอยา่งยิง่
การบูรณาการการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบเพื่อให้เข้ากับธุรกิจ
และกระบวนการในการวางกลยทุธข์องบรษิทั เพือ่ผลตอบแทนทีส่ามารถ
แข่งขันได้จากการดําเนินกิจกรรมต่างๆ ทางธุรกิจ ในระดับความเสี่ยง
อันเป็นที่ยอมรับได้ ทั้งนี้ ผู้จัดการทุกคนมีหน้าที่และความรับผิดชอบใน
การบริหารความเสี่ยงภายใต้ขอบเขตงานของตน และต้องมั่นใจได้ว่า
ตนได้ตระหนักถึงเรื่องการบริหารความเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจประจํา
วันทุกวัน

บริษัทได้วางกรอบการทํางานในเรื่องการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งได้
ทบทวนและปรับปรุงกรอบการทํางานดังกล่าวอย่างสม่ําเสมอ ซึ่งรวม
ไปถึงโครงสร้างในการกํากับดูแล นโยบาย กระบวนการ และคู่มือในการ
บรหิารดว้ยเชน่กนั อนึง่ การประเมนิความเสีย่ง (Risk Assessment) อยา่ง
เป็นระบบเป็นส่วนที่สําคัญอย่างยิ่งของกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ 
(Strategic Planning Process) ของบริษัท โดยกระบวนการประเมินความ
เสีย่งจะมกีารระบคุวามเสีย่งทีส่าํคญั ประเมนิความรนุแรงของความเสีย่ง
ทั้งในแง่ของความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสี่ยงดังกล่าวและผลกระทบที่
อาจจะเกิดขึ้น รวมไปถึงการกําหนดวิธีการเพื่อลดความเสี่ยงต่างๆ ด้วย 

นอกจากนี ้บรษิทัยงัไดก้าํหนดกระบวนการตดิตามระดบัความเสีย่ง (Risk 
Monitor ing) อย่างเป็นระบบ เพื่อสังเกตการณ์ความเปลี่ยนแปลงของ
ระดับความเสี่ยง ความคืบหน้าของวิธีการเพื่อลดความเสี่ยง และความ
เสี่ยงสําคัญที่อาจเกิดขึ้น อย่างสม่ําเสมอ 

ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการบริษัทจะได้รับทราบรายงานของความ
เสี่ยงที่สําคัญอย่างสม่ําเสมอ ผ่านกระบวนการการรายงานความเสี่ยง
(Risk Reporting) การรายงานความเสี่ยงดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของข้อมูล
ที่ใช้สนับสนุนเพื่อประกอบการตัดสินใจของฝ่ายบริหาร ซึ่งช่วยให้ฝ่าย
บริหารสามารถตัดสินใจบนพื้นฐานของการรับทราบถึงความเสี่ยงนั้นๆ
และการตระหนักถึงและเข้าใจความเสี่ยงที่สําคัญอันอาจเป็นอุปสรรค
ต่อเป้าหมายทางกลยุทธ์ของบริษัทได้ รวมทั้งสามารถเพิ่มโอกาสในการ
บรรลุเป้าหมายของบริษัทในระดับความเสี่ยงอันเป็นที่ยอมรับได้

(3) การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

บริษัทมีการจัดทํานโยบายและระเบียบวิธีการปฏิบัติงานสําหรับการ
บริหารจัดการในด้านต่างๆ รวมถึงการทําธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซื้อ
จัดจ้าง และการบริหารทั่วไป โดยบริษัทมีการกําหนดอํานาจหน้าที่และ

วงเงินอนุมัติของฝ่ายบริหารแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนและเหมาะสม มี
การแบ่งแยกหน้าที่ในการอนุมัติออกจากหน้าที่ในการบันทึกรายการ
บัญชีและข้อมูล และหน้าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สินออกจากกันเพื่อ
เปน็การตรวจสอบซึง่กนัและกนั ทัง้นี ้ในการทาํธรุกรรมตา่งๆ กบัผูถ้อืหุน้
รายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว บริษัท
มมีาตรการทีร่ดักมุในการตดิตามดแูลเพือ่ใหม้ัน่ใจวา่การทาํธรุกรรมนัน้ๆ
ดําเนินการตามระเบียบวิธีการปฏิบัติงานและผ่านขั้นตอนการอนุมัติที่
กําหนด เพื่อป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยคํานึงถึง
ผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสําคัญ 

(4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทให้ความสําคัญต่อระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล เพื่อ
ให้การสื่อสารข้อมูลเป็นไปอย่างถูกต้องและเพียงพอต่อการตัดสินใจ
ของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น และผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัท
ได้ใช้นโยบายบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปและเหมาะสม
กับธุรกิจของบริษัท มีการจัดเก็บบัญชีและเอกสารประกอบการบันทึก
บัญชีอย่างเหมาะสมและสามารถตรวจสอบได้ มีการจัดทําหนังสือเชิญ
ประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุม รวมทั้งรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริษัทและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเสนอต่อคณะ
กรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาก่อนการประชุม
ภายในระยะเวลาที่เหมาะสมและตามที่กฎหมายกําหนด 

(5) ระบบการติดตาม 

บรษิทัมกีระบวนการทีช่ดัเจนในการตดิตามระบบการควบคมุภายในและ
รายงานข้อผิดพลาดและจุดอ่อนในการควบคุมภายในที่สําคัญ พร้อม
ทั้งรายละเอียดในการดําเนินการแก้ไข ซึ่งผู้บริหารจัดให้มีการติดตาม
อย่างต่อเนื่อง (Ongoing Moni tor ing) และทําการประเมินเป็นระยะ 
(Period Assessment) เพือ่ใหม้ัน่ใจไดว้า่บรษิทัมรีะบบการควบคมุภายใน
ที่มั่นคงและที่ใช้งานได้จริง 

ทั้งนี้ การติดตามอย่างต่อเนื่องรวมถึงการทบทวนผลการดําเนินงานและ
ข้อมูลทางการเงินที่สําคัญเป็นประจํา การทบทวนคุณภาพของการตรวจ
สอบภายใน การประเมินตนเองเกี่ยวกับการควบคุมภายในในการจัด
ทํารายงานทางการเงิน การวิเคราะห์และการติดตามรายงานการดําเนิน
งานที่อาจระบุความผิดปกติที่บ่งบอกถึงความล้มเหลวในการควบคุม
ภายใน เป็นต้น 

การประเมนิเปน็ระยะ รวมถงึ (ก) การดาํเนนิงานของหนว่ยงานตรวจสอบ
ภายใน ซึ่งตรวจสอบขั้นตอนการดําเนินธุรกิจของบริษัทตามแผนการ
ตรวจสอบที่ได้รับการอนุมัติ โดยแสดงจุดอ่อนในการควบคุมภายในและ
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ให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไขจุดอ่อนเหล่านั้น โดยหน่วยตรวจสอบภายใน
จะรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ติดตาม
การดําเนินการแก้ไขกับฝ่ายบริหาร และจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนิน
การดังกล่าวให้กับคณะกรรมการตรวจสอบทุกเดือน

นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารมีหน้าที่รายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบถึง
กรณีที่มีหรือสงสัยว่ามีการฉ้อโกง การกระทําผิดกฎหมาย หรือการ
ประพฤติผิดที่อาจส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อชื่อเสียงและตําแหน่ง
การเงินของบริษัท 

ในปี 2555 หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ดําเนินการตรวจสอบตาม
แผนการตรวจสอบที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ง
ไม่พบข้อบกพร่องที่สําคัญในระบบการควบคุมภายในของบริษัทที่อาจ
ก่อให้เกิดความเสี่ยงที่สําคัญต่อการดําเนินการของบริษัท แม้ว่าหน่วย
ตรวจสอบภายในจะรายงานผลการตรวจสอบเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตาม

นโยบายของบางหน่วยงาน ฝ่ายบริหารที่รับผิดชอบได้ดําเนินการแก้ไข
การไม่ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวโดยไม่ชักช้า โดยคณะกรรมการตรวจ
สอบมคีวามเหน็วา่ความเสีย่งของการไมป่ฏบิตัติามนโยบายดงักลา่วเปน็
ความเสี่ยงที่จํากัด 

(ข) การทบทวนประเด็นในการควบคุมภายในที่ตรวจพบโดยผู้สอบ
บัญชีภายนอกของบริษัท โดยผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ทบทวนและ
ประเมินการควบคุมทางการบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย และไม่พบ
ข้อบกพร่องที่เป็นสาระสําคัญที่อาจส่งผลกระทบที่สําคัญต่อความเห็น
ของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยสิ้นสุดวันที ่
31 ธันวาคม 2555 และ (ค) การทดสอบการควบคุมภายในในการจัดทํา
รายงานทางการเงินของฝ่ายบริหาร ซึ่งจัดทําขึ้นใน 2555 โดยบริษัท 
ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เพื่อเพิ่มความเป็นอิสระของกระบวนการ
ทดสอบ
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การกํากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทยึดมั่นในหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2549 ของ
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย เพือ่รกัษาและเสรมิสรา้งมลูคา่ของผูถ้อืหุน้ในระยะยาว โดยการพฒันาและปรบัปรงุผลการดาํเนนิงานและการปฏบิตัิ
ตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

ทัง้นี ้ในป ี2555 บรษิทัไดท้บทวนและปรบัปรงุนโยบายการกาํกบัดแูลกจิการของบรษิทั ซึง่ประกอบดว้ยโครงสรา้งการกาํกบัดแูลกจิการ และกระบวนการ
ในการบริหารความเสี่ยง การกําหนดกลยุทธ์ การรายงานทางการเงิน และการควบคุมภายใน และคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติการจัดตั้งคณะ
กรรมการกํากับดูแลกิจการ (Corporate Governance Committee) เป็นคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท (ซึ่งในอดีต คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการของ
บริษัทเป็นคณะกรรมการในระดับบริหาร ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูง)  เพื่อทําหน้าที่พัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการ
ที่ดี เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับของผู้ถือหุ้น นักลงทุน หน่วยงานกํากับดูแล และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ 

นอกจากนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัทแล้ว บริษัทได้จัดให้มีหลักในการปฏิบัติ “จริยธรรมองค์กร – ดีแทคธรรมาภิบาล” ซึ่งใช้บังคับกับ
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ตลอดจนบุคคลอื่นๆ ที่กระทําการในนามของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทได้จัดให้มีการเผยแพร่นโยบายการกํากับ
ดูแลกิจการและหลักในการปฏิบัติดังกล่าวทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.dtac.co.th และระบบสื่อสารภายในของบริษัท (Intranet) 

รายละเอียดของการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทมีดังนี้ โดยอ้างอิงตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน
ปี 2549 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 หมวด คือ

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทตระหนักและให้ความสําคัญต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของ
ผู้ถือหุ้น อันได้แก่ การซื้อขายและการโอนหุ้น การได้รับส่วนแบ่งในผล
กําไรของบริษัท การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในการประชุม
ผู้ถือหุ้นอย่างเป็นอิสระและเท่าเทียมกัน การร่วมตัดสินใจเรื่องสําคัญ
ของบริษัท การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการ การแตง่ตัง้ผูส้อบบญัช ีการกาํหนดคา่ตอบแทนผูส้อบบญัช ีและ
การได้รับข้อมูลข่าวสารของบริษัทอย่างรวดเร็ว ครบถ้วน และเพียงพอ
ผ่านช่องทางที่เข้าถึงได้ง่าย โดยสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน
อยา่งเตม็ทีผ่า่นการประชมุผูถ้อืหุน้ ทัง้นี ้เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้มสีว่นรว่มในการ
ตัดสินใจในเรื่องที่กระทบหรือเกี่ยวข้องกับสิทธิและผลประโยชน์ของตน

บรษิทัไดจ้ดัการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํป ี2555 เมือ่วนัที ่30 มนีาคม
2555 ณ หอ้งนภาลยับอลรมู โรงแรมดสุติธาน ีกรงุเทพ โดยมกีรรมการและ
ผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2555 ทั้งหมด
16 ท่าน เพื่อชี้แจงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมและตอบ
ข้อซักถามของผู้ถือหุ้น 

บริษัทมอบให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเป็น
นายทะเบียนของบริษัท เป็นผู้ดําเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือ
หุ้นและเอกสารประกอบการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นเวลาล่วงหน้าไม่

น้อยกว่า 21 วันก่อนการประชุม และบริษทัได้จัดให้มีการเผยแพร่หนังสือ
เชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมทางเว็บไซต์ของ
บริษัทที่ www.dtac.co.th เป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนการ
ประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประชุม
ผู้ถือหุ้นได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

บริษัทได้นําระบบบาร์โคด (Barcode) มาใช้ในการลงทะเบียนและนับ
คะแนนเสียง เพื่อช่วยให้ขั้นตอนการลงทะเบียนและการประมวลผล
การลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น และได้จัดเตรียมอากร
แสตมป์ให้แก่ผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะ ทั้งนี้ เพื่ออํานวยความสะดวก
ให้แก่ผู้ถือหุ้น

บริษัทได้จัดให้มีการชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงลงคะแนนให้
แก่ผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุม โดยมีที่ปรึกษากฎหมายทําหน้าที่กํากับ
ดูแลการประชุมและการออกเสียงลงคะแนนเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย
และข้อบังคับของบริษัท 

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคําถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม
ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2555 ในระหว่างวันที่ 
1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2554 อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคําถามที่
เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมแต่อย่างใด ทั้งนี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้น
ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและตั้ง
คําถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและวาระการประชุม
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รายงานประจําปี 2555
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสําคัญและดูแลให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
ทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม โดยได้ดําเนินการต่างๆ ดังนี้

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่เห็นสมควรบรรจุเป็นวาระ
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2555 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับ
การเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นในระหว่าง
วันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2554 โดยบริษัทได้เผยแพร่รายละเอียด
เกีย่วกบัหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการดาํเนนิการดงักลา่วทางเวบ็ไซตข์อง
บริษัทที่ www.dtac.co.th อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุ
เป็นวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้ง
เป็นกรรมการแต่อย่างใด 

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ 
สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทหรือบุคคลอื่นเข้าร่วม
ประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนตนได ้โดยบรษิทัไดจ้ดัเตรยีมหนงัสอื
มอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศกําหนด ซึ่งผู้ถือหุ้น
สามารถกําหนดทิศทางการออกเสียงลงคะแนนได้ และได้จัดส่งหนังสือ
มอบฉันทะให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ 
ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะได้ทางเว็บไซต์ของบริษัท
ที่ www.dtac.co.th

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2555 ประธานในที่ประชุมได้
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือ
เชิญประชุมผู้ถือหุ้น และไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือ
หุ้นทราบล่วงหน้า

บรษิทัไดม้อบหมายใหบ้รษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 
ดาํเนนิการแทนบรษิทัในการลงทะเบยีนและนบัคะแนนเสยีง ซึง่บรษิทัได้
จัดเตรียมบัตรลงคะแนนเสียงสําหรับผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน
ในวาระต่างๆ โดยในวาระการเลือกตั้งกรรมการ บริษัทได้เปิดโอกาสให้
ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล การนับคะแนน
เสียงในแต่ละวาระเป็นไปอย่างเปิดเผย โปร่งใส และมีการจัดเก็บบัตรลง
คะแนนเสียงไว้สําหรับการตรวจสอบในภายหลัง

บริษัทได้จัดทํารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2555 และ
จัดให้มีการเผยแพร่รายงานการประชุมและแถบวิดีทัศน์บันทึกภาพการ
ประชุมผู้ถือหุ้นทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.dtac.co.th ภายใน 14 วัน
ภายหลังการประชุม

อนึ่ง บริษัทได้กําหนดนโยบายและหลักในการปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้
ข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อ

ประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่นในทางมิชอบ โดยใช้บังคับกับกรรมการ 
ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ตลอดจนบุคคล

อืน่ๆ ทีก่ระทาํการในนามของบรษิทั โดยผูบ้รหิารในสายงานตา่งๆ จะเปน็
ผู้รับผิดชอบในการดําเนินการให้พนักงานและบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
รับทราบและถือปฏิบัติตามหลักในการปฏิบัตินี้ รายละเอียดเกี่ยวกับการ
ใชข้อ้มลูภายในแสดงอยูภ่ายใตห้วัขอ้ “การจดัการ – การใชข้อ้มลูภายใน”

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บรษิทัตระหนกัถงึสทิธขิองผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุกลุม่ทัง้ภายในและภายนอก
บริษัท และดูแลเพื่อให้มั่นใจได้ว่าสิทธิดังกล่าวได้รับการคุ้มครองและ
ปฏิบัติด้วยดี ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีและความร่วมมือระหว่าง
บริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงาน สร้าง
ความเชื่อมั่นและความมั่นคงให้แก่บริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทในระยะยาว

นอกจากนี้ บริษัทยังสนับสนุนการเคารพสิทธิมนุษยชนที่ประกาศใช้ใน
นานาประเทศ ซึ่งรวมถึงปฏิญญาและอนุสัญญาต่างๆ ของสหประชาชาติ
ว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท
ตลอดจนบุคคลอื่นใดที่กระทําการในนามของบริษัทจะต้องเคารพใน
ศักดิ์ศรีส่วนบุคคล ความเป็นส่วนตัว และสิทธิของแต่ละบุคคลที่ตนได้มี
การติดต่อด้วยในระหว่างการปฏิบัติงาน โดยจะต้องไม่กระทําการใดๆ
หรือส่งเสริมให้มีการละเมิดหรือล่วงเกินสิทธิมนุษยชนใดๆ ทั้งนี้ ตามที่
กําหนดไว้ในหลักในการปฏิบัติ “จริยธรรมองค์กร – ดีแทคธรรมาภิบาล”

ในการนี้ บริษัทได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท
ที่ www.dtac.co.th เพือ่ให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียมีโอกาสแสดงความ
คิดเห็นและร้องเรียนโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษัทในกรณีได้รับความ
ไม่เป็นธรรมหรือความเดือดร้อนจากการกระทําของบริษัท นอกจากนี้ 
บริษัทได้จัดช่องทางสําหรับพนักงานเพื่อปรึกษาหรือแจ้งเหตุโดยตรง
ต่อหัวหน้าผู้แทนพนักงาน (Compl iance Manager) หากพบเห็นหรือ
สงสัยการกระทําใดๆ ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือฝ่าฝืนต่อหลักในการ
ปฏิบัติ “จริยธรรมองค์กร – ดีแทคธรรมาภิบาล” ซึ่งมีหรืออาจมีผล
กระทบต่อพนักงาน ผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ และบริษัท โดยทีมงานผู้แทน
พนักงานจะตรวจสอบข้อเท็จ สรุปรายละเอียดของเหตุดังกล่าวเพื่อ
รายงานต่อหน่วยงานตรวจสอบภายในและคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อ
พิจารณาให้ข้อเสนอแนะ และดําเนินการแก้ไขเยี่ยวยาหรือดําเนินการ
ทางกฎหมายสําหรับการกระทําความผิดดังกล่าวต่อไป ทั้งนี้ ข้อมูลของ
ผู้แจ้ง (Whistleblower) และรายละเอียดอื่นๆ ที่ทีมงานผู้แทนพนักงาน
ได้รับจะถูกเก็บเป็นความลับ
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รายงานประจําปี 2555
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)

(1) สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทตระหนักและให้ความสําคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในฐานะเจ้าของ
บรษิทั บรษิทัดแูลใหม้กีารปฏบิตัติอ่ผูถ้อืหุน้ทกุรายอยา่งเทา่เทยีมกนัและ
เปน็ธรรม โดยจดัใหม้กีารเปดิเผยขอ้มลูทีถ่กูตอ้ง โปรง่ใส และทนัตอ่เวลา
และจัดให้มีการดูแลรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัท บริษัทมีความมุ่งมั่น
ในการดําเนินงานเพื่อสร้างผลกําไร และการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งนี ้
เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว รายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิของ
ผู้ถือหุ้นแสดงอยู่ในหมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น และหมวดที่ 2 การปฏิบัติ
ต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

(2) สิทธิของพนักงาน

บรษิทัตระหนกัเสมอวา่บคุลากรเปน็ทรพัยากรทีม่คีณุคา่ และเปน็รากฐาน
ของความสําเร็จ ดังนั้น บริษัทจึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพของพนักงาน
ตลอดเส้นทางการทํางาน โดยพัฒนาทักษะ ความรู้ และความสามารถ
ของพนกังาน รวมทัง้มอบโอกาสในการสรา้งความกา้วหนา้ในการทาํงาน
ให้แก่พนักงานทุกคนโดยเท่าเทียมกัน และให้ค่าตอบแทนแก่พนักงานใน
อัตราที่เหมาะสม โดยในปี 2554 – 2555 ที่ผ่านมา บริษัทได้ริเริ่มโครงการ
Organization Optimization (O2) เพื่อศึกษาและทบทวนโครงสร้างองค์กร 
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน การประเมิน
ผลการทํางาน และความก้าวหน้าในการทํางาน ทั้งนี้ เพื่อสร้างศักยภาพ
และความพรอ้มภายในองคก์รเพือ่พฒันาองคก์รสูก่ารเปน็องคก์รทีด่ทีีส่ดุ 

บริษัทให้ความสําคัญในเรื่องสวัสดิการและความปลอดภัยของพนักงาน 
โดยบริษัทได้จัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐานตามที่กฎหมาย
กําหนด อาทิ วันเวลาทํางาน วันหยุด วันหยุดพักผ่อนประจําปี และวันลา
หยุดประเภทต่างๆ รวมถึงการประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน กองทุน
สํารองเลี้ยงชีพ โดยมีการประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้กับ
พนักงานอย่างต่อเนื่อง

บริษัทได้จัดให้มีสวัสดิการอื่นๆ นอกจากที่กฎหมายกําหนด อาทิ การ
ประกันสุขภาพ ซึ่งครอบคลุมการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน 
และทันตกรรม การประกันชีวิต การประกันอุบัติเหตุ การตรวจสุขภาพ
ประจําปี และการรักษาพยาบาลภายในสํานักงาน โดยจัดให้มีแพทย์และ
พยาบาลประจาํสาํนกังานในชว่งเวลาปฏบิตังิาน รวมถงึจดัใหม้มีาตรการ
ดูแลสุขภาพอนามัยของพนักงาน อาทิ การประชาสัมพันธ์แนวทางการ
ป้องกันโรคระบาด และการจัดหาหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์เจล
สําหรับล้างมือให้แก่พนักงานและบุคคลภายนอก นอกจากนี้ บริษัทยัง
ส่งเสริมให้พนักงานออกกําลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี โดยได้จัดสถานที่ 
อุปกรณ์กีฬา และกิจกรรมต่างๆ สําหรับการออกกําลังกาย เช่น โยคะและ
แอโรบิค เป็นต้น และส่งเสริมเรื่องความสัมพันธ์ในครอบครัว โดยได้จัด
สถานทีแ่ละกจิกรรมตา่งๆ อาท ิหอ้งเดก็เลน่ หอ้งสมดุ หอ้งใหน้มบตุร และ

กจิกรรมในชว่งปดิเทอม เพือ่รองรบักรณทีีพ่นกังานมคีวามจาํเปน็ตอ้งนาํ
บตุรหลานมาทีท่าํงาน นอกจากนี ้บรษิทัไดจ้ดัใหม้เีงนิชว่ยเหลอืพนกังาน
ในกรณีต่างๆ เช่น การสมรส การคลอดบุตร การอุปสมบท การเสียชีวิต
ของญาติใกล้ชิด การประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดตั้งหน่วยงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการทํางาน (HSSE) และกําหนดนโยบายและหลัก
ในการปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ สวัสดิภาพ ความปลอดภัย และ
สิ่งแวดล้อม โดยกําหนดและส่งเสริมให้มีการดูแลและรักษาสุขภาพ
อนามยัทีด่ ีและจดัใหม้สีภาพแวดลอ้มในการทาํงานทีป่ลอดภยั ซึง่รวมถงึ
ควบคุมภยันตราย และดําเนินการที่จําเป็นเพื่อป้องกันมิให้เกิดอุบัติเหตุ
และโรคภัยจากการทํางาน ทั้งนี้ ตามมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับใน
นานาประเทศ อนึ่ง บริษัทได้จัดให้มีการอบรมด้านความปลอดภัยและ
สภาพแวดล้อมในการทํางาน (HSSE Workshop) และส่งเสริมวัฒนธรรม
ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานในองค์กรผ่านโปรแกรม
การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านทางสื่ออิเลคทรอนิค (HSSE Virtual Learning 
Program) ให้แก่พนักงานทุกคน ทั้งนี้ เพื่อสร้างจิตสํานึกและหลักในการ
ปฏิบัติในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งมีการแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย
และสภาพแวดล้อมในการทํางาน ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนของพนักงาน
และผู้บริหารเข้าทํางานร่วมกัน โดยทําหน้าที่รายงานและเสนอแนวทาง
การแก้ไขและปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทํางานให้ปลอดภัย และ
ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านความปลอดภัยในการทํางาน โดยมี
การประชุมร่วมกันเป็นประจําทุกเดือน

อนึ่ง เพื่อพัฒนาและปรับปรุงองค์กรให้สามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการของพนักงานได้อย่างแท้จริง บริษัทได้จัดให้พนักงานทําแบบ
สํารวจความคิดเห็นของพนักงานที่มีต่อองค์กร (Employee Engagement 
Survey) ทุกสิ้นปีผ่านช่องทางออนไลน์ โดยแบบสํารวจความคิดเห็น
ดังกล่าวครอบคลุมเรื่องความคิดเห็นที่พนักงานมีต่อหัวหน้างาน ทีมงาน
และบริษัท รวมไปถึงแนวทางและข้อเสนอแนะต่างๆ ที่จะช่วยพัฒนา
ศักยภาพของบริษัท ทั้งนี้ พนักงานสามารถแสดงความรู้สึกและความ
คิดเห็นของตนเองผ่านแบบสํารวจความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ โดยข้อมูล
ที่ได้จากการทําแบบสํารวจความคิดเห็นจะถูกเก็บเป็นความลับ

(3) สิทธิของชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

บริษัทตระหนักถึงความเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและชุมชน และให้ความ
สาํคญัตอ่ความรบัผดิชอบตอ่ชมุชน สงัคม และสิง่แวดลอ้ม โดยบรษิทัเนน้
การพฒันากจิกรรมโดยการนาํเทคโนโลยกีารสือ่สารมาประยกุตใ์ชใ้นการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนกลุ่มต่างๆ (Enable) ส่งเสริมความปลอดภัย
ของการให้บริการด้านการสื่อสารโทรคมนาคม (Safe) และทําธุรกิจด้วย
ความห่วงใย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม (Climate) 
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รายงานประจําปี 2555
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)

ในปี 2555 ที่ผ่านมา บริษัทได้จัดทํากิจกรรมในหลากหลายรูปแบบเพื่อ
ชว่ยเหลอืชมุชน สงัคม และสิง่แวดลอ้ม โดยไดร้บัความรว่มมอืจากองคก์ร
ต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ดังตัวอย่างต่อไปนี้

การนําเทคโนโลยีการสื่อสารมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
(Enable) เช่น โครงการ Best Start มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนา
สงัคมและคณุภาพชวีติ โดยเฉพาะอยา่งยิง่แกก่ลุม่สตรแีละเดก็ดอ้ยโอกาส
ซึ่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล โดยร่วมมือกับยูนิเซฟ ประเทศไทย โครงการ dtac
Free WiFi ซึง่บรษิทัสนบัสนนุบรกิาร free WiFi ตามนโยบาย Smart Thailand
และนโยบายฟรีแท็บเล็ตของรัฐบาล และโครงการ *1677 ทางด่วนข้อมูล
การเกษตร คลังข้อมูลเกษตรกรไทย ซึ่งให้บริการส่งข้อมูลและข่าวสาร
ด้านการเกษตรผ่าน SMS และ MMS พร้อมให้บริการปรึกษาความรู้และ
แก้ไขปัญหาด้านการเกษตรผ่านทางโทรศัพท์

การสง่เสรมิความปลอดภยัของการใหบ้รกิารดา้นการสือ่สารโทรคมนาคม
(Safe) เช่น โครงการ dtac Child Filter เปิดช่องทางและรณรงค์ให้ลูกค้า
และประชาชนทั่วไปแจ้งเบาะแสเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมสําหรับเยาวชน 
โดยร่วมมือกับรายการข่าวจราจรสวพ.FM 91 และสํานักงานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (สทส.) ของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ

การทําธุรกิจด้วยความห่วงใย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม (Climate) เช่น โครงการ
แบตเตอรีม่พีษิ...คดิกอ่นทิง้ (Mobile Battery for Life) รณรงคใ์หป้ระชาชน
ทิ้งแบตเตอรี่อย่างถูกที่ และนําไปกําจัดอย่างถูกวิธี เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม 

นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสําคัญด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมภายใน
องค์กร โดยบริษัทมีนโยบายในการคุ้มครองและปกป้องสิ่งแวดล้อม โดย
จะดําเนินการเพื่อส่งเสริมให้เกิดความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม พัฒนา
และใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ บริษัทได้
ดําเนินการเพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและควบคุมกิจกรรมที่อาจ
ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง อาทิ การจัดการของเสียที่
เกิดขึ้นจากการดําเนินงานของบริษัท เช่น การนําแบตเตอรี่ที่เสื่อมสภาพ
จากสถานฐีานไปกาํจดัโดยกระบวนการนาํกลบัมาใชใ้หม ่(Recycle) การ
รณรงค์การใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทั้งภายในอาคารสํานักงานและ
สถานีฐาน โดยมีการออกแบบสํานักงานในอาคารจตุรัสจามจุรีให้
ประหยัดพลังงาน การรณรงค์ให้พนักงานใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด และ
การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร เช่น การประชุมผ่าน
ทางอเิลคโทรนคิ (E-conference) ซึง่จะชว่ยลดการปลอ่ยกา๊ซคารบ์อนได
อ๊อกไซด์จากการใช้พลังงานเชื้อเพลิงในการเดินทาง นอกจากนี้ บริษัท
ได้ทําการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ภายในสถานีฐานให้เกิดการใช้พลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวสามารถลดการปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 166,213 ตัน ในปี 2554

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม
และสิ่งแวดล้อม แสดงอยู่ภายใต้หัวข้อ “ความรับผิดชอบต่อสังคม” 

(4) สิทธิของลูกค้า

บรษิทัมคีวามมุง่มัน่ในการปรบัปรงุประสทิธภิาพการใหบ้รกิาร รวมทัง้นาํ
เสนอสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า ตลอด
จนดําเนินการต่างๆ เพื่อให้ลูกค้ามีความมั่นใจและพึงพอใจในบริการ
ของบริษัท โดยลูกค้าทุกรายจะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและ
เทา่เทยีมกนั ดว้ยความเคารพและกริยิามารยาททีด่ ีบนหลกัการ “Customer
Centricity” หรอืการใหค้วามสาํคญัแกล่กูคา้ โดยเนน้เรือ่งการเขา้ใจความ
ตอ้งการของลกูคา้ และใหพ้นกังานทกุคนยดึหลกัการนีใ้นการดาํเนนิการ
ในเรื่องต่างๆ โดยบริษัทได้จัดให้มีกิจกรรมภายในองค์กรให้กับพนักงาน
ตลอดทั้งปี เพื่อสนับสนุนให้พนักงานได้เรียนรู้การทํางานของพนักงาน
สว่นหนา้ทีม่หีนา้ทีร่บัผดิชอบดแูลลกูคา้โดยตรง โดยการเขา้รว่มกจิกรรม
ดังกล่าวได้ส่งผลให้พนักงานเกิดความมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงวิธีการทํางาน
พร้อมส่งเสริมการทํางานร่วมกันในทุกส่วนงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่
ลูกค้าไม่ทางตรงก็ทางอ้อม

ปัจจุบัน บริษัทได้จัดเตรียมช่องทางบริการเพื่อรองรับการติดต่อจาก
ลกูคา้ กลา่วคอื สาํนกังานบรกิารลกูคา้ (Service Center) และคอลเซน็เตอร์
(Cal l Center) โดยลูกค้าสามารถติดต่อสอบถามข้อมูล แจ้งทํารายการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ รวมถึงร้องเรียนปัญหาผ่านสํานักงานบริการลูกค้า ซึ่ง
ตั้งอยู่ในทําเลสําคัญในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และต่างจังหวัด 
และผ่านคอลเซ็นเตอร์ โทรศัพท์หมายเลข 1687 ตลอด 24 ชั่วโมง

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดตั้ง “ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน” เพื่อทําหน้าที่ดูแลการ
รับเรื่องร้องเรียนและแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน โดยไม่คิดค่าธรรมเนียม
และค่าบริการ ทั้งนี้ บริษัทได้เผยแพร่รายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การ
รับเรื่องร้องเรียนทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.dtac.co.th 

บริษัทมีนโยบายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า โดย
กําหนดให้การดําเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลต้องกระทําด้วยความ
ระมัดระวังและรอบคอบ การดําเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลให้
จาํกดัเพยีงเทา่ทีจ่าํเปน็เพือ่วตัถปุระสงคใ์นการปฏบิตังิาน การดแูลลกูคา้
อยา่งมปีระสทิธภิาพ และการดาํเนนิกจิกรรมเชงิพาณชิยท์ีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้นี ้
ตามที่กฎหมายกําหนด

(5) สิทธิของคู่ค้า

บริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน
โดยบริษัทได้กําหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นลายลักษณ์อักษร ง่ายต่อ
การเข้าใจ และเป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อให้คู่ค้าของบริษัทสามารถ
เชื่อมั่นในกระบวนการพิจารณาคัดเลือกคู่ค้าของบริษัทได้ในทุกกรณี 
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โดยบริษัทจะจัดให้มีการแข่งขันการประกวดราคาทุกครั้งหากเป็นไปได้ 
ทั้งนี้ การเจรจาตกลงเข้าทําสัญญาระหว่างคู่ค้าและบริษัทเป็นไปภายใต้
เงื่อนไขทางการค้าทั่วไป

บริษัทมีนโยบายให้คู่ค้าของบริษัทปฏิบัติตามหลักในการปฏิบัติสําหรับ
คู่ค้า (Supplier Code of Conduct) ในเรื่องต่างๆ เช่น แรงงาน สุขภาพ
อนามัย ความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น โดยกําหนดให้เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกันกับบริษัท
ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในนานาประเทศ อนึ่ง เพื่อติดตาม
ตรวจสอบการดําเนินงานของคู่ค้าตามหลักในการปฏิบัติสําหรับคู่ค้า
บริษัทได้จัดให้มีการเยี่ยมชมสถานที่ประกอบการของคู่ค้าและ
ส่งแบบสอบถามไปยังคู่ค้าอย่างสม่ําเสมอ ทั้งนี้ เพื่อยกระดับมาตรฐาน
การประกอบธุรกิจ และเพื่อสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนให้แก่คู่ค้าของ
บริษัท

นอกจากนี้ บริษัทให้ความสําคัญต่อการเคารพสิทธิในทรัพย์สินทาง
ปัญญาของคู่ค้าและบุคคลอื่น โดยมีนโยบายให้กรรมการ ผู้บริหาร
พนักงาน และบุคคลอื่นใดที่กระทําการในนามของบริษัท หลีกเลี่ยง
การล่วงละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของคู่ค้าและบุคคลอื่น ขณะ
เดียวกัน กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลอื่นใดที่กระทําการใน
นามของบริษัท จะต้องปกป้องและตรวจสอบดูแลทรัพย์สินทางปัญญา
ของบริษัทเพื่อประโยชน์ของบริษัท ทั้งนี้ ตามที่กําหนดไว้ในหลักในการ
ปฏิบัติ “จริยธรรมองค์กร – ดีแทคธรรมาภิบาล”

(6) สิทธิของคู่แข่ง

บริษัทส่งเสริมและสนับสนุนการแข่งขันที่อยู่บนพื้นฐานของความเป็น
ธรรมและโดยเปิดเผย และบริษัทจะไม่กระทําการใดๆ ที่เป็นการฝ่าฝืน
หรอืขดัตอ่กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการแขง่ขนัทางการคา้ หรอืทีอ่าจทาํให้
เกิดความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของคู่แข่ง ทั้งนี้ บริษัทดําเนินการแข่งขัน
ในตลาดโดยนําเสนอสินค้าและบริการที่ดีและในราคาที่เหมาะสม และ
บริษัทจะเผชิญกับคู่แข่งด้วยความซื่อตรงและด้วยความเป็นมืออาชีพ

นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และกําหนด
ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลอื่นใดที่กระทําการใน
นามของบริษัท ให้หรือรับของกํานัลที่เป็นเงินหรือสิ่งตอบแทนอื่นใด
อันมิชอบด้วยกฎหมายหรือไม่เหมาะสม เพื่อให้ได้มาซึ่งความได้เปรียบ
ทางธุรกิจ ทั้งนี้ ตามที่กําหนดไว้ในหลักในการปฏิบัติ “จริยธรรมองค์กร 
– ดีแทคธรรมาภิบาล” โดยบริษัทได้แสดงเจตนารมณ์เข้าแนวร่วมปฏิบัติ
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ในปี 2555 บริษัทได้จัดให้มี
การฝึกอบรมแก่พนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ
นโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตของบริษัท

(7) สิทธิของเจ้าหนี้

บรษิทัมนีโยบายในการปฏบิตัติอ่เจา้หนีอ้ยา่งเสมอภาคและเปน็ธรรม โดย
ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้แก่เจ้าหนี้ และยึดมั่นในการ
ปฏิบัติตามข้อกําหนดและเงื่อนไขของสัญญาที่มีต่อเจ้าหนี้โดยเคร่งครัด 

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทปฏิบัติตามข้อกําหนดของสํานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลที่มี
สาระสําคัญ โดยได้ดําเนินการเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน พัฒนาการของ
บริษัท ข้อมูลการประกอบกิจการ ผลการดําเนินงาน และข่าวสารต่างๆ
ของบริษัทผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ
ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลเป็นไปอย่างโปร่งใส
และเท่าเทียมกัน นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลทางการ
เงิน แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) รายงานประจําปี 
นโยบายและกิจกรรมเพื่อสังคม ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริษัทที่ www.dtac.co.th โดยบริษัทได้ดําเนินการปรับปรุง
ข้อมูลดังกล่าวให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ําเสมอ นอกจากนี้ บริษัทได้จัด
ประชุมแถลงข้อมูลผลการดําเนินงานในแต่ละไตรมาสให้แก่ผู้ถือหุ้น 
นักลงทุน นักวิเคราะห์ ผู้จัดการกองทุน และผู้ที่สนใจ โดยมีผู้บริหารของ
บริษัทเข้าร่วมประชุมชี้แจงและตอบข้อซักถาม

บริษัทตระหนักดีว่าข้อมูลของบริษัททั้งที่เกี่ยวกับการเงินและที่มิใช่การ
เงินล้วนมีผลต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป ดังนั้น เพื่อ
ให้การเปิดเผยข้อมูลที่สําคัญเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และโปร่งใส 
บริษัทได้จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อทําหน้าที่ในการติดต่อ
สือ่สารกบัผูถ้อืหุน้และผูล้งทนุทัว่ไปอยา่งสม่าํเสมอ ทัง้นี ้ผูส้นใจสามารถ
ติดต่อขอรับข้อมูลของบริษัทจากหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้ที่
หมายเลขโทรศัพท์ +66 2202 8882 หรือทางอีเมล์ IR@dtac.co.th 

อนึ่ง คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทและ
ข้อมูลทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจําปี ซึ่งงบการเงินดังกล่าวจัด
ทาํขึน้ตามมาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไปในประเทศไทย โดยบรษิทัได้
เลือกใช้นโยบายทางบัญชีที่เหมาะสมและใช้นโยบายทางบัญชีเดียวกัน
ในแต่ละรอบปีบัญชี ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน
และระบบควบคุมภายในของบริษัท รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลที่สําคัญ
อยา่งเพยีงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่การบนัทกึ
ข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วนและเพียงพอ เพื่อประโยชน์ของ
ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้จัดทํา
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รายงานคณะกรรมการบริษัทเพื่อนําเสนอในรายงานประจําปีต่อผู้ถือ
หุ้นเพื่อให้ทราบถึงผลการดําเนินงานและประเด็นสําคัญต่างๆ ที่เกิดขึ้น
ในรอบปีด้วย

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของกรรมการ

(1) โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 12 ท่าน
โดยมีกรรมการซึ่งเป็นกรรมการอิสระ 4 ท่าน และเป็นเพศหญิง 1 ท่าน 
กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนจาก กสท ตามสัญญาร่วมการงาน 1 ท่าน และ
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน อนึ่ง บริษัทไม่มีกรรมการอิสระที่ดํารง
ตําแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 บริษัท และไม่มี
กรรมการบริหารที่ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียน
มากกว่า 2 บริษัท และมีกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารมากกว่า 1 ท่านที่มี
ประสบการณ์การทํางานเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท

ประธานกรรมการและประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารมหีนา้ทีค่วามรบัผดิชอบ
แยกต่างหากจากกันและไม่ใช่บุคคลเดียวกัน โดยประธานกรรมการ
มาจากการเลือกตั้งของกรรมการบริษัท ทําหน้าที่เป็นประธานในที่
ประชุม โดยควบคุมการประชุมของคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตาม
ระเบียบวาระการประชุม และสนับสนุนให้กรรมการทุกท่านมีส่วนรวม
ในการประชุม เช่น ตั้งคําถามหรือข้อสังเกต ให้คําปรึกษาและให้ข้อ
เสนอแนะต่อผู้บริหาร และสนับสนุนการดําเนินธุรกิจของบริษัท แต่จะ
ไม่ก้าวก่ายในการบริหารจัดการกิจการของบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารทําหน้าที่บริหารจัดการกิจการของบริษัท และกํากับดูแลให้การ
ดําเนินงานของบริษัทเป็นไปตามข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติ
คณะกรรมการบรษิทั นโยบายและแผนการประกอบธรุกจิของบรษิทั และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติ ความรู้ ความ
เชี่ยวชาญ และประสบการณ์หลากหลาย ทั้งด้านการเงินการบัญชี การ
บริหารจัดการ กฎหมาย และกิจการโทรคมนาคม โดยกรรมการอิสระ
ของบริษัทมีคุณสมบัติสูงกว่าข้อกําหนดขั้นต่ําของสํานักงาน ก.ล.ต. และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามรายละเอียดซึ่งแสดงอยู่ภายใต้
หัวข้อ “การจัดการ – กรรมการอิสระ”

กรรมการของบริษัทมีวาระการดํารงตําแหน่งกรรมการ 3 ปี และจะดํารง
ตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนได้รวมกันไม่เกิน 5 บริษัท โดย
ข้อบังคับของบริษัทกําหนดให้กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวน 1 ใน
3 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปีทุกครั้ง และกรรมการซึ่งพ้น

จากตาํแหนง่อาจไดร้บัเลอืกตัง้ใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหนง่อกีได ้นอกจากนี้
บริษัทมิได้กําหนดให้ประธานกรรมการบริษัทเป็นกรรมการอิสระ
เนื่องจากกิจการโทรคมนาคมเป็นกิจการที่มีลักษณะเฉพาะ มีความ
ซับซ้อน และมีการกํากับดูแลอย่างเข้มงวด บริษัทเห็นว่าประธาน
กรรมการและกรรมการของบริษัทมีความรู้ ความสามารถ และมีความ
เข้าใจเป็นอย่างดีถึงลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท ซึ่งจําเป็นต่อ
การตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและเพื่อผู้ถือหุ้นโดยรวม 
นอกจากนี ้บรษิทัมรีะบบควบคมุภายในทีด่ซีึง่สามารถสรา้งความเชือ่มัน่
ให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปได้

บริษัทได้แต่งตั้งนางวีระนุช กมลยะบุตร ผู้อํานวยการอาวุโสสายงาน
กฎหมาย ดํารงตําแหน่งเลขานุการบริษัท เพื่อทําหน้าที่ให้คําแนะนําด้าน
กฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ให้แก่คณะกรรมการบริษัท ดูแลกิจกรรม
ของคณะกรรมการบริษัท และประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของ
คณะกรรมการบริษัท 

รายละเอียดเกี่ยวกับอํานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะ
กรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเลขานุการบริษัท แสดง
อยู่ภายใต้หัวข้อ “การจัดการ”

(2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นชอบในวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ทิศทาง
และนโยบายในการดําเนินงาน แผนการประกอบธุรกิจ และงบประมาณ
ประจําปีของบริษัท และกํากับดูแลให้ฝ่ายจัดการดําเนินการให้เป็นไป
ตามนโยบายและแผนการประกอบธุรกิจที่กําหนดไว้ภายใต้ขอบเขตของ
กฎหมาย วตัถปุระสงคแ์ละขอ้บงัคบัของบรษิทั และมตขิองคณะกรรมการ
บริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท
และผูม้สีว่นไดเ้สยีเปน็สาํคญั ทัง้นี ้เพือ่สรา้งความมัน่คงอยา่งยัง่ยนืใหแ้ก่
บริษัท และเพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว รายละเอียดเกี่ยวกับ
อํานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทแสดงอยู่
ภายใต้หัวข้อ “การจัดการ – คณะกรรมการบริษัท”

คณะกรรมการบรษิทัสง่เสรมิใหม้กีารจดัทาํนโยบายการกาํกบัดแูลกจิการ
และจรรยาบรรณธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษร โดยบริษัทได้ทบทวนและ
ปรับปรุงนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัทในปี 2555 ซึ่งประกอบ
ด้วยโครงสร้างการกํากับดูแลกิจการ และกระบวนการในการบริหาร
ความเสี่ยง การกําหนดกลยุทธ์ การรายงานทางการเงิน และการควบคุม
ภายใน และบริษัทได้จัดทําหลักในการปฏิบัติ “จริยธรรมองค์กร – ดีแทค
ธรรมาภิบาล” ซึ่งใช้บังคับกับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท
ตลอดจนบุคคลอื่นๆ ที่กระทําการในนามของบริษัท โดยเริ่มใช้บังคับ
ตั้งแต่ปี  2549 และมีการปรับปรุงแก้ไขเรื่อยมา โดยครอบคลุม
เรื่องต่างๆ เช่น สิทธิมนุษยชน แรงงาน สุขภาพอนามัย ความปลอดภัย
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การรักษาความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
การใช้ข้อมูลภายใน การทุจริตคอร์รัปชั่น การควบคุมภายใน และการ
เปดิเผยขอ้มลู เปน็ตน้ ทัง้นี ้บรษิทัไดเ้สรมิสรา้งความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบั
หลักในการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง อาทิ จัดการบรรยายในการปฐมนิเทศ
สําหรับพนักงานใหม่ และจัดการอบรมในเรื่องดังกล่าวเป็นครั้งคราวไป 

คณะกรรมการบริษัทกํากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อกําหนดเกี่ยวกับ
ขั้นตอนการดําเนินการและการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ของสํานักงาน ก.ล.ต. 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานกํากับดูแลที่เกี่ยวข้อง
โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทําหน้าที่พิจารณาและอนุมัติ 
และให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
นอกจากนี้ บริษัทได้กําหนดระเบียบปฏิบัติและจัดทําขอบเขตของ
ธรุกรรมกบับคุคลทีม่สีว่นไดเ้สยี (General Mandate for Interested Person
Transactions) โดยกําหนดประเภทและขั้นตอนการอนุมัติรายการที่อาจ
มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งเป็นรายการที่บริษัทกระทําเป็นปกติ
ในการประกอบธรุกจิ โดยบรษิทัจะเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณา
อนุมัติขอบเขตของธุรกรรมกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียและรายงานการเข้า
ทําธุรกรรมกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียให้คณะกรรมการทราบเป็นประจํา
ทุกปี 

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะ
กรรมการบรษิทัทัง้คณะ (Evaluation on the Performance of the Board of 
Directors) และการประเมนิผลการปฎบิตังิานของกรรมการเปน็รายบคุคล 
(Director Self-Assessment) เปน็ประจาํทกุป ีเพือ่เปดิโอกาสใหก้รรมการ
แต่ละท่านแสดงความคิดเห็นต่อผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้ง

คณะโดยรวม และเพือ่ชว่ยใหไ้ดม้กีารพจิารณาทบทวนผลงาน ปญัหาและ
อุปสรรคต่างๆ ในการปฏิบัติงานในระหว่างปีที่ผ่านมา 

(3) การประชุมคณะกรรมการบริษัท

การประชุมคณะกรรมการบริษัทจัดขึ้นอย่างน้อยทุกไตรมาส โดยบริษัท
จะแจ้งกําหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้กรรมการทราบ
ล่วงหน้าทุกปี เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้
อย่างพร้อมเพรียงกัน ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท มีการกําหนด
วาระการประชุมที่ชัดเจน โดยบริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและ
เอกสารประกอบการประชมุใหแ้กก่รรมการลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 7 วนั เพือ่
ให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมการประชุม 
การประชุมแต่ละครั้งใช้เวลาไม่ต่ํากว่า 3 ชั่วโมง โดยมีผู้บริหารระดับสูง
เข้าร่วมการประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดและตอบข้อซักถามของคณะ
กรรมการบริษัท ทั้งนี้ ประธานกรรมการเปิดโอกาสให้กรรมการทุกท่าน
ได้แสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผยก่อนการลงคะแนน และสรุปมติของ
ที่ประชุมในแต่ละวาระการประชุม กรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ว่าทาง
ตรงหรือทางอ้อมไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและจะต้องออกจากการ
ประชุมในระหว่างการพิจารณาวาระนั้น ๆ

บริษัทจัดทําบันทึกรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร โดยจัดเก็บ
ตน้ฉบบัรว่มกบัหนงัสอืเชญิประชมุและเอกสารประกอบการประชมุ และ
จัดเก็บสําเนาในรูปแบบอิเล็คโทรนิค เพื่อความสะดวกสําหรับกรรมการ
และผู้ที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบ

ในปี 2555 บริษัทได้จัดประชุมคณะกรรมการบริษัทรวม 6 ครั้ง โดยมี
กรรมการเข้าร่วมประชุมดังนี้

 ชื่อ-นามสกุล ตําแหน่ง วันที่แต่งตั้ง วันที่แต่งตั้ง การเข้าร่วมประชุม

   ครั้งแรก ครั้งสุดท้าย 

 นายบุญชัย เบญจรงคกุล ประธานกรรมการ 29 ตุลาคม 2533 30 มีนาคม 2555 6
 นายซิคเว่ เบรคเก้ รองประธานกรรมการ 8 กุมภาพันธ์ 2549 21 เมษายน 2554 2
 นายจุลจิตต์ บุณยเกตุ กรรมการอิสระ 6 มีนาคม 2543 21 เมษายน 2554 6
 นายสตีเฟ่น วูดรุฟ ฟอร์ดแฮม กรรมการอิสระ 17 พฤศจิกายน 2549 30 มีนาคม 2555 5
 นายสุนทร โภคาชัยพัฒน์ กรรมการอิสระ 6 มีนาคม 2543 30 มีนาคม 2555 6
 นายสมพล จันทร์ประเสริฐ กรรมการ 6 มิถุนายน 2549 21 เมษายน 2554 6
 นายกุนน่าร์ โจฮัน เบอร์เทลเซ่น กรรมการ 27 เมษายน 2553 27 เมษายน 2553 5
 นายจอน ทราวิส เอ็ดดี้ กรรมการ 21 เมษายน 2554 21 เมษายน 2554 5
 นายลาส์ เอริค เทลแมนน์ กรรมการ 20 กรกฎาคม 2554 20 กรกฎาคม 2554 6
 นางชนัญญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์ กรรมการอิสระ 5 กันยายน 2554 30 มีนาคม 2555 5
 นายฮากุน บรัวเซ็ท เชิร์ล กรรมการ 5 กันยายน 2554 5 กันยายน 2554 3
 นายมอร์เต็น เต็งส์ กรรมการ 21 ตุลาคม 2554 21 ตุลาคม 2554 6
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(4) คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อทําหน้าที่แทน
คณะกรรมการบริษัท ดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน มีหน้าที่
รับผิดชอบในการสอบทานกระบวนการรายงานทางการเงินของบริษัท 
ระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายใน การปฏิบัติตาม
กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธรุกจิของบรษิทั พจิารณาและคดัเลอืกผูส้อบบญัชี
ของบรษิทั และสอบทานรายการทีเ่กีย่วโยงกนั ธรุกรรมของผูม้สีว่นไดเ้สยี 
หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็นต้น รายละเอียด
เกี่ยวกับหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบแสดง
อยู่ภายใต้หัวข้อ “การจัดการ – คณะกรรมการตรวจสอบ”

อนึ่ง ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการ
พจิารณาและคดัเลอืกผูส้อบบญัชขีองบรษิทันัน้ คณะกรรมการตรวจสอบ
จะพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีตามเกณฑ์การประเมินผลของบริษัท 
ซึ่งประกอบด้วยประสบการณ์ ผลการดําเนินงาน ความรู้ความเข้าใจ
ในธุรกิจโทรคมนาคม และความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชีของบริษัท
โทรคมนาคม รวมถงึความเปน็อสิระในการดาํเนนิงานของผูส้อบบญัชใีน
ปีที่ผ่านมา เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นใน
การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจํา
ปี 2555 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2555 นางกิ่งกาญจน์ อัศวรังสฤษฎ์ 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4496 นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3182 นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3516 และนางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4521 ผู้สอบบัญชีจากบริษัท 
สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชี
ของบริษัทและบริษัทย่อย ท้ังน้ี นางก่ิงกาญจน์ อัศวรังสฤษฎ์ เป็นผู้รับผิดชอบ
ในการตรวจสอบบัญชีของบริษัทและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
บรษิทัสาํหรบัปสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2555 โดยไดร้บัการแตง่ตัง้ครัง้แรก
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2553 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2553 
อนึ่ง ในปี 2555 บริษัทมีค่าตรวจสอบบัญชีจํานวน 7,366,476.08 บาท
และไม่มีค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชี ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับงาน
ตรวจสอบบัญชี

ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการสอบทาน
ระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในนั้น คณะ

กรรมการตรวจสอบจะนัดประชุมกับผู้สอบบัญชีของบริษัทตามลําพัง
โดยไม่มีผู้บริหารของบริษัทเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
นอกจากนี้ ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเห็นว่าจําเป็นและ
เห็นสมควร คณะกรรมการตรวจสอบอาจขอคําชี้แจงและความเห็นจาก
หนว่ยงานตรวจสอบภายใน (Internal Audit Department) และผูส้อบบญัชี
ของบรษิทัเกีย่วกบัรายละเอยีดดา้นการเงนิและบญัชเีพือ่ใหก้ารทาํหนา้ที่
เป็นไปอย่างสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบจะจดัขึน้โดยเฉลีย่เดอืนละ 1 ครัง้ โดย
ในปี 2555 บริษัทได้จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวม 13 ครั้ง และ
มีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมดังนี้ นายจุลจิตต์ บุณยเกตุ 13 ครั้ง 
นายสนุทร โภคาชยัพฒัน ์12 ครัง้ และนายสตเีฟน่ วดูรฟุ ฟอรด์แฮม 13 ครัง้

คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการ 5 ท่าน โดยมี
กรรมการอิสระ 3 ท่าน และกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร 2 ท่าน มีหน้าที่
รับผิดชอบในการพิจารณาให้คําแนะนําเกี่ยวกับค่าตอบแทนสําหรับ
ประธานกรรมการและกรรมการอื่นๆ พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และพิจารณาความถูกต้องและเหมาะสมของ
นโยบายค่าตอบแทน เป็นต้น รายละเอียดเกี่ยวกับหน้าที่และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนแสดงอยู่ภายใต้หัวข้อ
“การจัดการ – คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน”

อนึ่ง ในการกําหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะ
กรรมการชุดย่อย (ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกําหนด
ค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ)
นั้น คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาทบทวนโครงสร้าง
ค่าตอบแทนทุกๆ 3 ปี และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุม
ผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาและอนมุตั ิโดยคณะกรรมการกาํหนดคา่ตอบแทนจะ
คํานึงถึงปัจจัยต่างๆ หลายประการ เช่น ธุรกิจและผลประกอบการของ
บรษิทั บรรทดัฐานของตลาดและอตุสาหกรรม สภาวะเศรษฐกจิ ตลอดจน
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ
ชดุยอ่ย เปน็ตน้ ในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํป ี2555 ทีป่ระชมุผูถ้อื
หุ้นมีมติอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ
ชุดย่อยสําหรับปี 2555 เป็นจํานวนไม่เกิน 8,200,000 บาท โดยประกอบ
ด้วยค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม และโบนัส มีรายละเอียดดังนี้
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  ค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม

 ประธานกรรมการ 232,000 -
 กรรมการอิสระ 58,000 35,000
 กรรมการ (ผู้แทนจาก กสท) - 18,000
 ประธานกรรมการตรวจสอบ - 29,000
 กรรมการตรวจสอบ - 24,000
 ประธานกรรมการกําหนดค่าตอบแทน - 15,000
 กรรมการกําหนดค่าตอบแทน - 12,000

หมายเหตุ
(1) กรรมการท่านอื่นๆ ไม่ได้รับค่าตอบแทนข้างต้น
(2) ค่าตอบแทนข้างต้นไม่รวมค่าตอบแทนของคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ เนื่องจากคณะกรรมการดังกล่าวจัดตั้งขึ้นในเดือนตุลาคม 2555 และยังไม่มีการ
 จัดประชุมในปี 2555

ในการพจิารณาคา่ตอบแทนของประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร คณะกรรมการ
กําหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาจากผลการดําเนินงานของประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารในปีที่ผ่านมา โดยประเมินตามดัชนีชี้วัด ( K e y
Performance Indicators) ที่กําหนดไว้ ซึ่งในแต่ละหมวดจะมีการให้น้ํา
หนักที่แตกต่างกัน

การประชุมคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนจะจัดขึ้นอย่างน้อยปีละ 
1 ครั้ง โดยในปี 2555 บริษัทได้จัดประชุมคณะกรรมการกําหนด
ค่าตอบแทนรวม 4 ครั้ง และมีกรรมการกําหนดค่าตอบแทนเข้าร่วม
ประชุมครบทุกครั้ง

คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการสรรหาประกอบดว้ยกรรมการ 5 ทา่น โดยมกีรรมการอสิระ
3 ท่าน และกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร 2 ท่าน มีหน้าที่รับผิดชอบในการ
พิจารณาสรรหาบุคคลเพื่อเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท
และบริษัทย่อย นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหายังมีหน้าที่พิจารณา
สรรหาบุคคลเพื่อเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ
รองประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารกลุม่การเงนิ ซึง่เปน็ตาํแหนง่บรหิารทีส่าํคญั
ของบริษัทและบริษัทย่อย เป็นต้น รายละเอียดเกี่ยวกับหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาแสดงอยู่ภายใต้หัวข้อ “การ
จัดการ– คณะกรรมการสรรหา”

อนึ่ง ในการพิจารณาสรรหาบุคคลเพื่อเสนอชื่อให้แต่งตั้งเข้าดํารง
ตําแหน่งข้างต้นนั้น คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาคุณสมบัติ  
ประสบการณ์ และผลการทํางานของบุคคลดังกล่าว ว่ามีคุณสมบัติครบ
ถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกําหนดไว้ อีกทั้งมีความรู้ 

ความชํานาญ และประสบการณ์ในกิจการโทรคมนาคม ซึ่งการแต่งตั้ง
บุคคลดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการและบริษัท

การประชุมคณะกรรมการสรรหาจะจัดขึ้นอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยใน
ปี 2555 บริษัทยังไม่มีการจัดประชุมคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากคณะ
กรรมการดังกล่าวจัดตั้งขึ้นในช่วงปลายปี 2555 อย่างไรก็ดี ในปี 2556 
บริษัทได้จัดการประชุมคณะกรรมการสรรหาแล้ว 1 ครั้ง และมีกรรมการ
สรรหาเข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน และคาดว่าจะจัดการประชุมคณะ
กรรมการสรรหาอีกอย่างน้อย 1 ครั้ง ในปี 2556 เพื่อพิจารณาวาระซึ่งอยู่
ภายใต้หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติการจัดตั้งคณะกรรมการกํากับดูแล
กิจการ เป็นคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทเมื่อเดือนตุลาคม 2555 (ซึ่ง
ในอดีต คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการของบริษัทเป็นคณะกรรมการใน
ระดับบริหาร ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูง) เพื่อทําหน้าที่พัฒนาและ
ส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับของผู้ถือหุ้น นักลงทุน หน่วยงานกํากับ
ดูแล และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ รายละเอียดเกี่ยวกับหน้าที่และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการแสดงอยู่ภายใต้หัวข้อ
“การจัดการ – คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ”

ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทอยู่ระหว่างพิจารณาแต่งตั้งบุคคลเพื่อเข้า
ดาํรงตาํแหนง่กรรมการกาํกบัดแูลกจิการ โดยไดร้บัการเสนอชือ่จากคณะ
กรรมการสรรหาแล้ว และคาดว่าจะสามารถแต่งตั้งได้ครบถ้วนภายใน
ต้นปี 2556
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(5) การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

ในการแตง่ตัง้กรรมการใหม ่บรษิทัจะจดัเตรยีมขอ้มลูทีส่าํคญัเกีย่วกบัการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัทให้แก่กรรมการตามความต้องการของกรรมการ
ท่านนั้นๆ เพื่อให้กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่มีความคุ้นเคยกับ
ธุรกิจและการกํากับดูแลกิจการของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังส่งเสริม
ให้กรรมการบริษัทเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
หนา้ทีข่องกรรมการซึง่จดัโดยสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย
และสถาบันผู้เชี่ยวชาญอื่นๆ โดยบริษัทจะแจ้งให้กรรมการทราบเกี่ยว
กับหลักสูตรการฝึกอบรมต่างๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับกรรมการในการ
ปฏบิตัหินา้ทีใ่นฐานะกรรมการบรษิทัไดด้ยีิง่ขึน้ ปจัจบุนับรษิทัมกีรรมการ
เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทยจํานวน 6 ท่าน และอยู่ระหว่างเข้ารับการอบรมจํานวน 1 ท่าน

บริษัทมีการประเมินผลงานและทักษะของผู้บริหารอย่างสม่ําเสมอ โดย
ผลจากการประเมินจะถูกนําไปใช้ในการจัดทําแผนการพัฒนาของ
ผูบ้รหิารแตล่ะราย นอกจากนี ้การจดัทาํแผนการสบืทอดสาํหรบัตาํแหนง่
งานที่มีความสําคัญต่อองค์กรเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินนี้ด้วย

อนึ่ง ในการพัฒนาผู้บริหาร บริษัทได้จัดให้มีหลักสูตรการฝึกอบรมต่างๆ 
ทั้งภายในและภายนอกบริษัท รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลแสดงอยู่ภายใต้หัวข้อ “การจัดการ – นโยบายการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล”
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รายงานประจําปี 2555
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)

รายการระหว่างกันและเกี่ยวโยงกัน

ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 8 ในงบการเงินสําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่สําคัญกับบุคคล
หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามสัญญาที่ตกลงกันระหว่างบริษัทและบริษัทเหล่านั้น ซึ่ง
เป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้

1. รายการธุรกิจกับบริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง จํากัด  

คุณบุญชัย เบญจรงคกุล กรรมการบริษัทเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นร้อยละ 40 ในบริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง

                                              รายการธุรกิจ  มูลค่ารวม (ล้านบาท)

   2554  2555

1. ค่าใช้จ่ายและการชําระเงินอื่นๆ
 - ค่าบริการบริหารจัดการโครงข่ายระบบสัญญาณสื่อสาร 0.4  0.2
 - เจ้าหนี้การค้า 10.2  5.8
 - เจ้าหนี้อื่น 0.03  0.01

ความสมเหตุสมผลและความจําเป็นของรายการระหว่างกัน
• บริษัทจ้างบริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง เพื่อให้บริการ บริหารและบํารุงรักษาระบบเครือข่ายส่งสัญญาณทั้งหมดของบริษัท รวมทั้งติดตั้งระบบเพิ่มเติม
 โดยคิดอัตราค่าบริการบํารุงรักษาเป็นอัตราเหมาจ่ายรายปีตามจํานวนสถานีฐานทั้งหมด สําหรับค่าบริการติดตั้ง คิดตามปริมาณที่เกิดขึ้นจริงในปี 
 ในการพิจารณาความเหมาะสมของการต่อสัญญาแต่ละครั้ง บริษัทจะพิจารณาถึงค่าบริการที่บริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง จํากัด เสนอ โดยเปรียบ
 เทียบกับอัตราค่าบริการที่บริษัทสามารถจัดจ้างมาเพื่อให้บริการเฉพาะจุด เพื่อให้แน่ใจว่าอัตราค่าบริการอยู่ในระดับที่สมเหตุสมผล

2. รายการธุรกิจกับบริษัท บีบี เทคโนโลยี จํากัด

บริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง ถือหุ้นร้อยละ 100 ในบริษัท บีบี เทคโนโลยี จํากัด คุณบุญชัย เบญจรงคกุล กรรมการบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นใน 
บริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง จํากัด

                                              รายการธุรกิจ  มูลค่ารวม (ล้านบาท)

   2554  2555

1. รายได้
 - รายได้จากการขายเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ 0.02  -

2. ค่าใช้จ่ายและการชําระเงินอื่นๆ 
 - ค่าบริการจ่าย การซ่อมบํารุง และติดตั้งอุปกรณ์โทรคมนาคม 488.4  470.2
 - ค่าบริการบริหารจัดการโครงข่าย ระบบสัญญาสื่อสาร 338.8  339.5
 - เจ้าหนี้การค้า 438.5  345.0

ความสมเหตุสมผลและความจําเป็นของรายการระหว่างกัน
• บริษัท ได้มีการเปลี่ยนคู่สัญญาจากเบญจจินดาและยูเทล  มาเป็นบริษัท บีบี เทคโนโลยี จํากัด โดยเริ่มให้บริการตั้งแต่ไตรมาสที่ 4 ของปี 2551 เพื่อ
 ให้บริการ บริหาร และบํารุงรักษาระบบเครือข่ายส่งสัญญาณทั้งหมดของบริษัท โดยรูปแบบการคิดอัตราค่าบริการและการต่อสัญญาแต่ละครั้ง
 ยังคงเดิมเหมือนที่ทํากับบริษัทเบญจจินดาและยูเทล 
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3. รายการธุรกิจกับบริษัท คอนเนค วัน จํากัด

คุณบุญชัย เบญจรงคกุล กรรมการบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 20 และ กลุ่มบริษัท ไอ.เอ็น.เอ็น. เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 30

                                              รายการธุรกิจ  มูลค่ารวม (ล้านบาท)

   2554  2555

1. ค่าใช้จ่ายและการชําระเงินอื่นๆ
 - ค่าบริการด้านข้อมูล 0.1  0.1
 - เจ้าหนี้การค้า 0.03  0.02

ความสมเหตุสมผลและความจําเป็นของรายการระหว่างกัน
• บริษัทคอนเนค วัน จํากัด เป็นคอนเทนท์ โพรวายเดอร์ ให้บริการด้านข้อมูลแก่ผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ 

4. รายการธุรกิจกับกลุ่ม ไอ.เอ็น.เอ็น. 

คุณบุญชัย เบญจรงคกุล กรรมการบริษัทเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริษัท ไอ.เอ็น.เอ็น

                                              รายการธุรกิจ  มูลค่ารวม (ล้านบาท)

   2554  2555

1. รายได้
 - รายได้ค่าเช่า 0.2  0.1
 - รายได้จากค่าซ่อมโทรศัพท์เคลื่อนที่ 0.2  0.02

2. ค่าใช้จ่ายและการชําระเงินอื่นๆ
 - ค่าใช้จ่ายกิจกรรมทางการตลาด 43.6  40.8
 - ค่าบริการด้านข้อมูล 67.4  89.7
 - เจ้าหนี้การค้า 23.1  25.5
 - เจ้าหนี้อื่น 4.0  7.1

ความสมเหตุสมผลและความจําเป็นของรายการระหว่างกัน
• บริษัทตกลงให้บริษัท ไอ.เอ็น.เอ็น. เรดิโอ จํากัด เช่าอาคารสํานักงานสาขาพิษณุโลก เนื้อที่ 21 ตารางวา เพื่อใช้เป็นสถานที่ประกอบธุรกิจ มีกําหนด
 เวลา 1 ปี
• บริษัทซื้อเวลาจากบริษัท ไอ.เอ็น.เอ็น. เรดิโอ จํากัด เพื่อโฆษณาสินค้าและบริการของบริษัทผ่านทางรายการวิทยุ อัตราค่าบริการเป็นอัตราธุรกิจ
 การค้าทั่วไป
• บริษัทเข้าทําสัญญาให้บริการข้อมูล (Content Provider Access Agreement) กับบริษัท สํานักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการ
 ด้านข้อมูลข่าวสารแก่ผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยมุ่งเน้นให้บริการข้อมูล (Content) แก่ลูกค้าของบริษัท
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5. รายการธุรกิจกับบริษัท ห้องเย็นและการเกษตรสากล จํากัด

คุณบุญชัย เบญจรงคกุล กรรมการบริษัทเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 25  

                                              รายการธุรกิจ  มูลค่ารวม (ล้านบาท)

   2554  2555

1. ค่าใช้จ่ายและการชําระเงินอื่นๆ
 - ค่าเช่าที่ดิน 12.0  9.3

ความสมเหตุสมผลและความจําเป็นของรายการระหว่างกัน
• บริษัทเช่าพื้นที่อาคารเพื่อใช้เป็นสถานที่ตั้งชุมสายโทรศัพท์ โดยทําเป็นสัญญาเช่ามีระยะเวลา 3 ปี และอัตราค่าเช่าอยู่ในอัตราเทียบเคียงได้กับราคา
 ตลาด 

6. รายการธุรกิจกับบริษัท ไพรเวท พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด 

คุณบุญชัย เบญจรงคกุล กรรมการของบริษัท เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นในบริษัท ไพรเวท พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด ในสัดส่วนร้อยละ 25

                                              รายการธุรกิจ  มูลค่ารวม (ล้านบาท)

   2554  2555

1. รายได้ 
 - รายได้ค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 0.2  0.3
 - ลูกหนี้การค้า 0.003  0.1

2. ค่าใช้จ่ายและการชําระเงินอื่นๆ
 - ค่าเช่าพื้นที่ภายในอาคารเบญจจินดา 5.3  5.4
 - เจ้าหนี้อื่น 0.02  0.01

ความสมเหตุสมผลและความจําเป็นของรายการระหว่างกัน
• บริษัทเช่าพื้นที่ในอาคารเบญจจินดา เพื่อใช้เป็นสถานที่ตั้งชุมสายโทรศัพท์ โดยทําเป็นสัญญาเช่ามีระยะเวลา 3 ปี  และอัตราค่าเช่าอยู่ในอัตราเทียบ
 เคียงได้กับราคาตลาด 
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7. รายการธุรกิจกับเทเลนอร์

เทเลนอร์เป็นผู้ถือหุ้นที่มีอํานาจควบคุมของบริษัท โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 42.62

                                              รายการธุรกิจ  มูลค่ารวม (ล้านบาท)

   2554  2555

1. รายได้
  - รายได้จากการให้บริการโทรศัพท์ในต่างประเทศ 108.9  92.8
  - รายได้ค่าบริการโทรศัพท์ เคลื่อนที่  8.0  11.6
 - รายได้จากการขายเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ 0.2  0.3
 - รายได้ค่าเชื่อมโยงโครงข่าย 8.4  59.4
 - รายได้ค่าบริหารจัดการ 2.5  1.8
 - ลูกหนี้การค้า 8.5  28.9
 - เงินทดรองแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (ค่าใช้จ่ายที่จ่ายแทน) 1.5  9.9

2. ค่าใช้จ่ายและการชําระเงินอื่นๆ
 - ค่าธรรมเนียมการจัดการ 371.8  411.2
 - ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูปและค่าซ่อมแซมรักษาระบบ 120.1  50.6
 - เจ้าหนี้อื่น 417.8  766.6
 - ต้นทุนค่าบริการจากการให้บริการโทรศัพท์ในต่างประเทศ 5.3  21.2
 - ต้นทุนค่าเชื่อมโยงโครงข่ายโทรศัพท์ในต่างประเทศ 166.1  109.6
 - ค่าสัญญาณโทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศ 12.6  14.3
 - เจ้าหนี้การค้า 330.9  254.8

ความสมเหตุสมผลและความจําเป็นของรายการระหว่างกัน
• ตามนโยบายการกํากับดูแลบริษัทในกลุ่มซึ่งเทเลนอร์เป็นผู้ถือหุ้น เทเลนอร์จะส่งผู้มีประสบการณ์และความสามารถตามที่บริษัทร้องขอเพื่อร่วม
 บริหารงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น โดยเรียกเก็บค่าที่ปรึกษาเป็นครั้งคราว ทั้งนี้ ธุรกรรมรายการดังกล่าว สายงานตรวจสอบภายในของ
 บริษัทได้ส่งรายงานการตรวจสอบให้กับคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ตรวจสอบและอนุมัติการเข้าทํารายการดังกล่าว
 นั้น
• รายได้จากบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่มาจากการใช้งานโทรศัพท์ของบริษัท Telenor Asia (ROH) ซึ่งมีสํานักงานตั้งอยู่ในประเทศไทย
• รายได้จากบริการข้ามแดนอัตโนมัติมาจากการใช้บริการของลูกค้าของกลุ่มบริษัทเทเลนอร์ที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย และใช้บริการ
 ในเครือข่ายดีแทค ค่าบริการคิดในราคาที่ได้ตกลงไว้ในสัญญา
• รายได้และต้นทุนค่าเชื่อมโยงโครงข่ายระบบโทรคมนาคมรวมถึงค่าสัญญาโทรศัพท์ทางไกล และค่าบริการเชื่อมโยงโครงข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่าง
 ประเทศเป็นการให้บริการเชื่อมต่อโครงข่ายระหว่างบริษัท ดีแทค เนทเวอร์ค กับ เทเลนอร์ โกลบอลล์เซอร์วิส 
• บริษัทได้ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป พร้อมทั้งการซ่อมแซมและบํารุงรักษาระบบรายปี เพื่อช่วยในการปฏิบัติงาน 



081
รายการระหว่างกันและเกี่ยวโยงกัน

รายงานประจําปี 2555
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)

8. รายการธุรกิจกับบริษัท ยูไนเต็ด ดิสทริบิวชั่น บิซซิเนส จํากัด (ยูดี)  

บริษัท ยูไนเต็ด ดิสทริบิวชั่น บิซซิเนส จํากัด เป็นบริษัทย่อยของ บริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 75  และเป็นบริษัทร่วมของ
บริษัท ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 25  คุณบุญชัย เบญจรงคกุล กรรมการบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง จํากัด

                                              รายการธุรกิจ  มูลค่ารวม (ล้านบาท)

   2554  2555

1. รายได้
 - รายได้จากการขายซิมการ์ด ชุดซิมการ์ด บัตรเติมเงิน และชุดเลขหมาย  12,956.9  12,928.2
 - เงินปันผล 25.0  37.5
 - ลูกหนี้การค้า 2,249.7  2,474.7

2. ค่าใช้จ่ายและการชําระเงินอื่นๆ
 - ค่าซื้อเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ 64.9  31.6
 - ค่าสนับสนุนทางการตลาด 24.8  4.7
 - ค่าเช่าจ่าย 22.5  13.6
 - เจ้าหนี้การค้า 5.4  0.8
 - เจ้าหนี้อื่น 11.9  2.0

ความสมเหตุสมผลและความจําเป็นของรายการระหว่างกัน
• ในเดือนมิถุนายน 2545 บริษัทและยูคอมได้โอนธุรกิจการจัดจําหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์เสริมมายังยูดี โดยยูดีมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวใน
 การจําหน่ายสินค้าของบริษัท ความสัมพันธ์เชิงธุรกิจนี้จะเป็นผลดีแก่บริษัทที่จะสามารถเน้นการประกอบและพัฒนาธุรกิจหลักของบริษัทได้อย่าง
 มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งสามารถควบคุมต้นทุนการกระจายสินค้าได้
• บริษัทซื้อเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์เสริมจากยูดีเพื่อนํามาจําหน่ายต่อที่ร้านดีแทค และสํานักงานบริการ  

9. รายการธุรกิจกับบริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จํากัด (ยูไอเอช) 

ยูไอเอช  เป็นบริษัทย่อยของบริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 คุณบุญชัย เบญจรงคกุล กรรมการของบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นใน
บริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง

                                              รายการธุรกิจ  มูลค่ารวม (ล้านบาท)

   2554  2555

1.  รายได้
 - รายได้จากการให้เช่าช่วงสถานีฐานและค่าไฟฟ้า 2.0  2.1
 - รายได้จากการขายเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ 0.2  -
 - ลูกหนี้อื่น 0.4  1.0

2. ค่าใช้จ่ายและการชําระเงินอื่นๆ
 - ค่าเช่าวงจรความเร็วสูง (High-Speed Leased Circuit) 10.8  22.3
 - ค่าอุปกรณ์และบริการสําหรับบริการ Wi-Fi 126.3  19.8
 - เจ้าหนี้อื่น 5.4  10.2
 - เจ้าหนี้การค้า 125.9  118.9
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รายงานประจําปี 2555
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)

ความสมเหตุสมผลและความจําเป็นของรายการระหว่างกัน
• ยูไอเอช ดําเนินธุรกิจให้บริการเช่าวงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูง โดยผ่านโครงข่ายใยแก้วนําแสงทั่วประเทศ ให้บริการทั้งภาครัฐบาลและเอกชน
 และให้บริการแก่บริษัทและบริษัทย่อยอย่างมีประสิทธิภาพอย่างสม่ําเสมอ 
• การทําธุรกรรมกับยูไอเอชเป็นประโยชน์แก่บริษัท เนื่องจากในปัจจุบันบริษัทไม่มีโครงข่ายสื่อสารข้อมูลประเภทนี้ และยูไอเอชมีโครงข่ายใยแก้ว
 ความเร็วสูงที่มีคุณภาพและมีโครงข่ายครอบคลุมทั่วประเทศ
• ฝ่ายจัดซื้อจะจัดหาคําเสนอราคาจากผู้ให้บริการอย่างน้อย 3 รายทุกปี เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการตรวจสอบราคา บริษัทจะยังคงเช่าวงจรความเร็ว
 สูงจากยูไอเอชต่อไปหากเป็นราคาที่เหมาะสมมากกว่าการใช้บริการจากผู้ให้บริการอื่น ทั้งนี้โดยพิจารณาจากชื่อเสียง ขนาดและคุณภาพของวงจร 
 และต้นทุนในการเปลี่ยนผู้ให้บริการและวัตถุประสงค์ทางกลยุทธ์ในการทําธุรกรรม 
• บริษัท ดีแทค บรอดแบนด์ จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ได้ทําสัญญาให้บริการวงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูงภายในประเทศ โดยอัตราค่าเช่า
 ใช้เทียบเคียงได้กับราคาตลาด และได้ทําสัญญาให้บริการอุปกรณ์และบริการสําหรับบริการ Wi-Fi โดยมีอัตราค่าอุปกรณ์และบริการ เป็นอัตราการ
 ค้าปกติ

10. รายการธุรกิจกับบริษัท ยูไนเต็ด เทเลคอม เซลส์ แอนด์ เซอร์วิสเซส จํากัด  (ยูเทล)  

บริษัท ยูไนเต็ด เทเลคอม เซลส์ แอนด์ เซอร์วิสเซส จํากัด  เป็นบริษัทย่อยของ บริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100
คุณบุญชัย เบญจรงคกุล กรรมการบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นใน บริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง

                                              รายการธุรกิจ  มูลค่ารวม (ล้านบาท)

   2554  2555

1. รายได้
 - รายได้จากการขายโทรศัพท์เคลื่อนที่ -  0.2

2. ค่าใช้จ่ายและการชําระเงินอื่นๆ
 - เจ้าหนี้การค้า 2.0  2.1
 - เจ้าหนี้อื่น 0.01  -

ความสมเหตุสมผลและความจําเป็นของรายการระหว่างกัน
• ยูเทล ให้บริการครบวงจรในด้านที่เกี่ยวกับโทรคมนาคม เช่น การออกแบบระบบ การดําเนินโครงการ การให้เช่าอุปกรณ์โทรคมนาคมต่างๆ บริการ
 ให้คําปรึกษาและดูแลระบบโทรคมนาคม ข้อมูลสารสนเทศ อุปกรณ์ในการกระจายเสียงและโครงข่าย โดยจะให้บริการเฉพาะแก่โครงการที่ประกวด
 ราคาร่วมกับผู้ให้บริการรายอื่นๆ
• บริษัทได้ว่าจ้างให้ยูเทลเป็นผู้ดูแล รวมทั้งติดตั้ง สถานีฐานและอุปกรณ์สถานีส่งสัญญาณ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีสัญญาณครอบคลุมพื้นที่กว้างไกล
 และมีคุณภาพสัญญาณในระดับสูง ซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญที่ช่วยให้บริษัทสามารถแข่งขันกับตลาดได้ 
• บริษัทได้จัดตั้งให้มีการเสนอราคาก่อนตกลงทําสัญญารับบริการดูแลรักษาและติดตั้ง ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท (ซึ่งไม่มีผลประโยชน์ทั้งทางตรง
 และทางออ้ม) จะจดัหาคาํเสนอราคาจากผูใ้หบ้รกิารอยา่งนอ้ยสองราย บรษิทัจะทาํสญัญากบัผูเ้สนอราคาทีเ่หมาะสม โดยพจิารณาจากความสมัพนัธ์
 ในการทํางาน คุณภาพของการให้บริการ ระยะเวลาในการทํางาน ขนาดโครงการ และชื่อเสียงของผู้ให้บริการ
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รายงานประจําปี 2555
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)

11. รายการธุรกิจกับบริษัท บางแสนทาวน์เฮ้าส์ จํากัด

คุณบุญชัย เบญจรงคกุล กรรมการบริษัทเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นในบางแสนทาวเฮ้าส์ จํากัด ในสัดส่วนร้อยละ 25

                                              รายการธุรกิจ  มูลค่ารวม (ล้านบาท)

   2554  2555

1. ค่าใช้จ่ายและการชําระเงินอื่นๆ
 - ค่าเช่าที่ดิน 0.5  0.5

ความสมเหตุสมผลและความจําเป็นของรายการระหว่างกัน
• บริษัทเช่าที่ดินเพื่อใช้เป็นสถานที่ปลูกสร้างอาคารชุมสายโทรศัพท์และประกอบธุรกิจของบริษัท โดยทําเป็นสัญญาเช่ามีกําหนดระยะเวลา 3 ปี และ
 อัตราค่าเช่าอยู่ในอัตราเทียบเคียงได้กับราคาตลาด 
• บริษัทเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดเก็บทรัพย์สินและประกอบธุรกิจของบริษัท มีกําหนดระยะเวลา 3 ปี โดยอัตราค่าเช่า
 อยู่ในอัตราเทียบเคียงได้กับราคาตลาด

12. รายการธุรกิจกับบริษัท คิง พาวเวอร์ สุวรรณภูมิ จํากัด

คุณจุลจิตต์  บุณยเกตุ กรรมการบริษัทเป็นรองประธานกรรมการบริหารของบริษัท คิง พาวเวอร์ สุวรรณภูมิจํากัด

                                              รายการธุรกิจ  มูลค่ารวม (ล้านบาท)

   2554  2555

1. ค่าใช้จ่ายและการชําระเงินอื่นๆ
 - ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย 2.7  2.5
 - เจ้าหนี้อื่น 0.2  0.01

ความสมเหตุสมผลและความจําเป็นของรายการระหว่างกัน
• บริษัทได้รับอนุญาตจากบริษัท คิง พาวเวอร์ สุวรรณภูมิ จํากัด ให้ดําเนินการให้เช่าโทรศัพท์เคลื่อนที่แก่ลูกค้าที่ต้องการใช้งานระหว่างเดินทางไป
 ต่างประเทศ  ขายซิมการ์ด รับชําระค่าสาธารณูปโภค และให้บริการเกี่ยวกับโทรศัพท์เคลื่อนที่ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยจ่ายค่าสิทธิในการให้
 บรกิารในราคาทีเ่หมาะสม (ชาํระครัง้เดยีว) และแบง่รายไดจ้ากการใหบ้รกิารแกล่กูคา้เปน็รายเดอืน มกีาํหนดระยะเวลา 5 ปนีบัแตว่นัทีท่า่อากาศยาน
 สุวรรณภูมิเปิดให้บริการ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าที่ใช้บริการที่สนามบินสุวรรณภูมิ
• บริษัทเช่าพื้นที่ในสนามบินสุวรรณภูมิ ตั้งเป็นสํานักงานบริการลูกค้าของบริษัท มีกําหนดระยะเวลา 7 ปี โดยคิดอัตราค่าเช่าเป็นรายปี และอัตราค่า
 เช่าอยู่ในอัตราเทียบเคียงได้กับราคาตลาด ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าที่ใช้บริการที่สนามบินสุวรรณภูมิ 



084
รายการระหว่างกันและเกี่ยวโยงกัน

รายงานประจําปี 2555
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)

13. รายการธุรกิจกับบริษัท ท็อปอัพฟอร์ยู จํากัด

บริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง จํากัดถือหุ้นร้อยละ 100 ในบริษัท ท็อปอัพฟอร์ยู จํากัด ซึ่งคุณบุญชัย เบญจรงคกุล กรรมการบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท 
เบญจจินดา โฮลดิ้ง จํากัด

                                              รายการธุรกิจ  มูลค่ารวม (ล้านบาท)

   2554  2555

1. รายได้และการรับชําระเงินอื่นๆ
 - รายได้จากการขายสิทธิการให้บริการเติมเงิน 94.0  286.1
 - ลูกหนี้การค้า 4.4  6.3

ความสมเหตุสมผลและความจําเป็นของรายการระหว่างกัน
• บริษัทตกลงให้บริษัท ท็อปอัพฟอร์ยู จํากัด เป็นตัวแทนให้บริการเติมเงินค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบการเติมเงินอิเล็กทรอนิกส์แก่ลูกค้า
  โดยค่าตอบแทนเป็นไปตามสัญญา ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางให้บริการเติมเงินแก่ลูกค้าในระบบเติมเงิน
 

14. รายการธุรกิจกับบริษัท บีบี คอนเท้นท์ แอนด์ มัลติมีเดีย จํากัด

บริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง จํากัดถือหุ้นร้อยละ 100 ในบริษัท บีบี คอนเท้นท์ แอนด์ มัลติมีเดีย จํากัด ซึ่งคุณบุญชัย เบญจรงคกุล กรรมการบริษัทเป็น
ผู้ถือหุ้นในบริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง จํากัด

                                              รายการธุรกิจ  มูลค่ารวม (ล้านบาท)

   2554  2555

1. ค่าใช้จ่ายและการชําระเงินอื่นๆ
 - ค่าบริการด้านข้อมูล 0.1  0.1
 - เจ้าหนี้การค้า 0.05  0.1

ความสมเหตุสมผลและความจําเป็นของรายการระหว่างกัน
• บริษัท ได้เข้าทําสัญญาให้บริการข้อมูล (Content Provider Access Agreement) กับบริษัท บีบี คอนเท้นท์ แอนด์ มัลติมีเดีย จํากัด โดยมุ่งเน้นเพื่อ
 ให้บริการข้อมูล (Content) แก่ลูกค้าของบริษัท
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รายการระหว่างกันและเกี่ยวโยงกัน

รายงานประจําปี 2555
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)

15. รายการธุรกิจกับบริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จํากัด

คุณบุญชัย เบญจรงคกุล กรรมการบริษัทเป็นญาติกับคุณสมชาย เบญจรงคกุล เป็นกรรมการของบริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จํากัด

                                              รายการธุรกิจ  มูลค่ารวม (ล้านบาท)

   2554  2555

1. ค่าใช้จ่ายและการชําระเงินอื่นๆ
 - ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ 0.2  0.07
 - ค่าเช่าที่ติดตั้งสถานีฐาน 1.3  0.6

ความสมเหตุสมผลและความจําเป็นของรายการระหว่างกัน
• บริษัท ได้เข้าทําสัญญากับบริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จํากัด สําหรับประกันภัยรถยนต์ และเช่าพื้นที่บริเวณชั้นดาดฟ้า เพื่อติดตั้งเสาอากาศในการ
 ติดตั้งอุปกรณ์รับ-ส่ง สัญญาณ โดยมีค่าเบี้ยประกันและค่าเช่าที่เหมาะสมและเป็นธรรม

16. รายการธุรกิจกับคุณจอน เอ็ดดี้ อับดุลลาห์

คุณจอน เอ็ดดี้ อับดุลลาห์ เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการของบริษัท

                                              รายการธุรกิจ  มูลค่ารวม (ล้านบาท)

   2554  2555

1. รายได้และการรับชําระเงินอื่นๆ
 - รายได้ค่าเช่ารถยนต์ 0.05  0.1
 - ลูกหนี้อื่น 0.03  0.03

ความสมเหตุสมผลและความจําเป็นของรายการระหว่างกัน
• บริษัท เข้าทําสัญญากับ คุณจอน เอ็ดดี้ อับดุลลาห์ สําหรับรายได้ค่าเช่ารถยนต์ โดยมีค่าเช่าที่เหมาะสมและเป็นธรรมและคุณจอน เอ็ดดี้ อับดุลลาห์ 
 (ผู้เช่า) เป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษารถยนต์ที่เช่าทั้งหมดตลอดระยะเวลาการเช่า

นอกเหนือจากรายการระหว่างกันที่เกิดจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันดังรายการข้างต้นแล้ว ไม่มีรายการอื่นใดที่มีสาระสําคัญอันเป็นผลต่อส่วนได้ส่วนเสีย
ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการ และผู้ถือหุ้นที่มีอํานาจควบคุม ซึ่งอยู่ในตําแหน่ง ณ วันสิ้นสุดปีบัญชีวันที่ 31 ธันวาคม 2555 หรือกรณี
ที่ไม่ได้อยู่ในตําแหน่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 แต่อยู่ในตําแหน่งตั้งแต่วันสิ้นสุดปีบัญชีวันที่ 31 ธันวาคม 2554 

จากมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2555 ที่ผ่านมา ที่ประชุมได้มีมติรับรองขอบเขตของการทําธุรกรรมระหว่างบุคคลที่มีส่วนได้เสีย ในกรณีที่เป็น
ธุรกรรมที่เกิดขึ้นเป็นปกติของธุรกิจและมีความจําเป็นต้องทําเป็นประจํา เช่น ในกรณีที่เป็นการซื้อขายวัสดุและอุปกรณ์ที่บริษัทฯ ต้องกระทําระหว่าง
บุคคลที่มีส่วนได้เสีย (ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการซื้อหรือการขายทรัพย์สิน การเข้าดําเนินกิจการ หรือเข้าดําเนินธุรกิจ) 
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โครงสร้างการถือหุ้น

รายงานประจําปี 2555
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)

โครงสร้างการถือหุ้น

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) 

ข้อมูลเกี่ยวกับทุนเรือนหุ้น และผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2555

ทุนเรือนหุ้น

ทุนจดทะเบียน : 4,744,161,260 บาท
ทุนที่ออกจําหน่ายและเรียกชําระแล้ว : 4,735,622,000  บาท
ประเภทของหุ้น : หุ้นสามัญ มูลค่าหุ้นละ 2 บาท
สิทธิการลงคะแนนเสียง : 1 เสียง ต่อ 1 หุ้น

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

เทเลนอร์ (1) CDP (3)ทีโอที กสท. ผู้ถือหุ้นรายย่อยบจก. ไทย เทลโค
โฮลดิ้งส์ (2)

22.4%

ดีแทค

42.6% 5.6% 0.1% 28.9% 0.4%

(1) เทเลนอร์มีสัดส่วนการถือหุ้นที่ร้อยละ 42.6 (รวมสัดส่วนการถือหุ้น
 ผ่าน CDP) ทั้งนี้ เทเลนอร์เป็นบริษัทย่อยของ Telenor ASA (ซึ่งมี
 รัฐบาลนอร์เวย์ถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 50 เล็กน้อย) และในปี 2550 
 เทเลนอร์ร่วมกับ บจก. ไทย เทลโค โฮลดิ้งส์ และยูคอมได้แจ้งความ
 เปน็กลุม่ไวใ้นสว่นทีเ่กีย่วกบัการถอืหุน้ของตนในบรษิทัตอ่สาํนกังาน 
 ก.ล.ต. แต่ปัจจุบันยูคอมมิได้ถือหุ้นในบริษัทแล้ว

(2) รายชื่อผู้ถือหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นใน บจก. ไทย เทลโค โฮลดิ้งส์ 
 ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2555 มีดังนี้

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

 ในปี 2550 บจก. ไทย เทลโค โฮลดิ้งส์ ร่วมกับเทเลนอร์และยูคอม
 ไดแ้จง้ความเปน็กลุม่ไวใ้นสว่นทีเ่กีย่วกบัการถอืหุน้ของตนในบรษิทั
 ต่อสํานักงาน ก.ล.ต. แต่ปัจจุบันยูคอมมิได้ถือหุ้นในบริษัทแล้ว

(3) สัดส่วนการถือหุ้นของ CDP ไม่รวมหุ้นที่ถือโดยเทเลนอร์ 

(4) รายชื่อผู้ถือหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นใน บจก. บีซีทีเอ็น โฮลดิ้ง ณ
 วันที่ 17 กรกฎาคม 2555 มีดังนี้

 บจก. บีซีทีเอ็น อินโนเวชั่น (5) ร้อยละ 51.00
 เทเลนอร์ เซ้าท์ อีสต์ เอเชีย  ร้อยละ 49.00
 อินเวสเม้นท์ พีทีอี ลิมิเต็ด 
 เทเลนอร์ ร้อยละ 0.00

(5) รายชื่อผู้ถือหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นใน บจก. บีซีทีเอ็น อินโนเวชั่น
 ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2555 มีดังนี้

 บจก. บีซีเอช โฮลดิ้ง (6) ร้อยละ 51.00
 เทเลนอร์ เซ้าท์ อีสต์ เอเชีย  ร้อยละ 49.00
 อินเวสเม้นท์ พีทีอี ลิมิเต็ด   
 เทเลนอร์ ร้อยละ 0.00

(6) รายชื่อผู้ถือหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นใน บจก. บีซีเอช โฮลดิ้ง ณ 
 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 มีดังนี้

 นายวิชัย เบญจรงคกุล ร้อยละ 64.88
 นายบุญชัย เบญจรงคกุล ร้อยละ 20.12
 นายสมชาย เบญจรงคกุล ร้อยละ 15.00



087
โครงสร้างการถือหุ้น

รายงานประจําปี 2555
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)

ลักษณะการกระจายการถือครองหุ้น

 ขนาดการถือครองหุ้น จํานวนผู้ถือหุ้น ร้อยละ จํานวนหุ้น ร้อยละ

 1 - 999 26,418 71.35 2,590,988 0.11
 1,000 - 10,000 8,888 24.00       27,100,337 1.14
 10,001 - 1,000,000 1,665 4.50        125,893,908 5.32
 1,000,001 และ มากกว่า 57 0.15   2,212,225,767 93.43

     รวมทั้งสิ้น  35,794 100.00 37,028 100.00

หมายเหตุ รวมส่วนของผู้ถือหุ้นโดย CDP (ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นภายใต้ชื่อ CDP ในประเทศสิงคโปร์ แสดงอยู่ในหัวข้อข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นในตลาดหุ้นสิงคโปร์)

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่  

 ลําดับ ชื่อ จํานวนหุ้น ร้อยละ

 1 บริษัท เทเลนอร์ เอเชีย พีทีอี แอลทีดี  1,008,822,497 42.61
 2 บริษัท ไทย เทลโค โฮลดิ้งส์ จํากัด 531,001,300 22.42
 3 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด 315,740,978 13.34
 4 บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 132,145,250 5.58
 5 State Street Bank Europe Limited 33,034,301 1.40 
 6 Chase Nominees Limited 1 15,651,807 0.66
 7 สํานักงานประกันสังคม (2 กรณี) 14,188,400 0.60
 8 HSBC (Singapore) Nominees Pte Limited 12,825,556 0.54
 9 BNY Mellon Nominees Limited 9,127,800 0.39
 10 The Central Depository (PTE) Limited - Listed Securities 8,998,072 0.38



088
นโยบายการจ่ายเงินปันผล

รายงานประจําปี 2555
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นในตลาดหุ้นสิงคโปร์ (ภายใต้ Central Depository (Pte) Limited in Singapore)
ณ 5 พฤศจิกายน 2555

ลักษณะการกระจายการถือครองหุ้น

 ขนาดการถือครองหุ้น จํานวนผู้ถือหุ้น ร้อยละ จํานวนหุ้น ร้อยละ

 1 - 999 24 5.87 9,290  0.10

 1,000 - 10,000 278 67.97 1,083,067  12.04

 10,001 - 1,000,000 106 25.92 5,157,248  57.32

 1,000,001 และ มากกว่า 1 0.24 2,748,467  30.55

  รวมทั้งสิ้น  409 100.00 8,998,072  100.00

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

 ลําดับ ชื่อ จํานวนหุ้น ร้อยละ

 1 Citibank Nominees Singapore Pte Ltd 2,748,467 30.55
 2 Telenor Asia Pte Ltd 350,000 3.89
 3 Lam Hup Sum 340,000 3.78
 4 Nomura Singapore Limited 316,016 3.51
 5 DBS Nominees Pte Ltd 297,590 3.31
 6 UOB Kay Hian Pte Ltd 205,000 2.28
 7 United Overseas Bank Nominees Pte Ltd 145,600 1.62
 8 Chin Kee Choy 130,000 1.44
 9 Choo Seng Kwee Ltd 130,000 1.44
 10 HSBC (Singapore) Nominees Pte Ltd 120,000 1.33

         นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ดีแทคมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80 ของกําไรสุทธิของบริษัท ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับฐานะการเงินและโครงการประกอบธุรกิจ
ของบริษัทในอนาคต โดยบริษัทมีเป้าหมายจะจ่ายเงินปันผลเป็นรายไตรมาส 



089
บทวิเคราะห์ผลการดําเนินงาน

รายงานประจําปี 2555
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)
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บทวิเคราะห์ผลการดําเนินงาน

รายงานประจําปี 2555
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)



091
บทวิเคราะห์ผลการดําเนินงาน

รายงานประจําปี 2555
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)

บทวิเคราะห์
ผลการดําเนินงาน

สรุปสาระสําคัญ

ดีแทคมีผลประกอบการในปี 2555 ท่ีแข็งแกร่งทั้งทางด้านการเงินและการดําเนินงาน โดยมีรายได้รวม 89.5 พันล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 13.0 จาก
ปีก่อน จํานวนผู้ใช้บริการใหม่สุทธิเติบโตสูง 2.1 ล้านเลขหมาย ส่งผลให้มีจํานวนผู้ใช้บริการรวม ณ ส้ินปี 2555 เท่ากับ 25.3 ล้านเลขหมาย

บริการเสริม โดยฉพาะอย่างย่ิงบริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย และยอดขายเคร่ืองโทรศัพท์เป็นปัจจัยหลักที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดการเติบโตของรายได้รวม 
ทั้งนี้เป็นผลมาจากความนิยมในสมาร์ทโฟนและแอปพลิเคชั่นสังคมออนไลน์ที่ยังคงมีสูงอย่างต่อเนื่อง  

EBITDA ของปี 2555 เท่ากับ 26.8 พันล้านบาท ลดลงร้อยละ 1.8 จากปีก่อน โดยสาเหตุหลักมาจากการเพ่ิมขึ้นของอัตราส่วนแบ่งรายได้จาก
ร้อยละ 25 เป็นร้อยละ 30 และอัตรากําไรของธุรกิจจําหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่อยู่ในระดับตํ่า ส่งผลให้กําไรสุทธิลดลงร้อยละ 4.5 จากปีก่อน อันเป็น
ผลจาก EBITDA ท่ีลดลง ประกอบกับค่าตัดจําหน่ายเครือข่ายและดอกเบ้ียจ่ายที่เพิ่มสูงขึ้น

ด้วยความมุ่งมั่นในกลยุทธ์ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centricity) ดีแทคได้ลงทุนเพื่อพัฒนาระบบตลอดจนการดําเนินงานด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 
เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า ณ ทุกจุดบริการ โดยในปี 2555 ดีแทคได้ดําเนินการยกระดับเครือข่าย 2G ทั่วประเทศได้ตามระยะเวลาท่ี
กาํหนดและขยายพ้ืนทีใ่ห้บรกิารเครือข่าย 3G บนคล่ืนความถ่ีย่าน 850 เมกะเฮิร์ตซ์ให้ครอบคลุมพืน้ทีใ่ห้บริการประมาณร้อยละ 60 ของจํานวนประชากร
ตามจังหวัดหลักๆ ทั่วประเทศ

 ในเดือนตุลาคม บริษัท ดีแทค เนทเวอร์ค จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของดีแทคชนะการประมูลใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับกิจการโทรคมนาคม
เคล่ือนท่ีสากล (International Mobile Telecommunication - IMT) ย่าน 2.1 กิกะเฮิร์ตซ์ ซึ่งจัดข้ึนโดยคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) และต่อมาได้รับใบอนุญาตในเดือนธันวาคม 2555 โดยใบอนุญาตที่ได้รับใหม่นี้นอกจากจะก่อให้เกิด
ความเท่าเทียมกันในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมของประเทศไทยแล้ว ยังจะช่วยกระตุ้นให้เกิดการเติบโตของตลาดอินเทอร์เน็ตไร้สายในประเทศไทย
อีกด้วย ทั้งนี้ ดีแทคคาดว่าจะสามารถเร่ิมให้บริการ 3G บนคล่ืนความถี่ย่าน 2.1 กิกะเฮิร์ตซ์ได้ในไตรมาส 2 ปี 2556

ผลการดําเนินงาน

  2554 2555

ระบบรายเดือน 2,399 2,816
ระบบเติมเงิน 20,817 22,492

รวม 23,217 25,308

ตารางที่ 1: จํานวนผู้ใช้บริการรวม (พันเลขหมาย)
 

  2554 2555

ระบบรายเดือน 73 417
ระบบเติมเงิน 1,523 1,675

รวม 1,596 2,091

ตารางที่ 2: จํานวนผู้ใช้บริการใหม่สุทธิ (พันเลขหมาย)
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ณ สิ้นปี 2555 จํานวนผู้ใช้บริการรวมได้เพ่ิมขึ้นเป็น 25.3 ล้านเลขหมาย ด้วยจํานวนผู้ใช้บริการใหม่สุทธิที่สูงถึง 2.1 ล้านเลขหมายจากปีก่อน อันเป็น
ผลมาจากความสําเร็จของกิจกรรมทางการตลาดเพื่อเพิ่มฐานลูกค้าใหม่และรักษาฐานลูกค้าเดิมสําหรับลูกค้าระบบเติมเงิน และจากความนิยมใน
สมาร์ทโฟนท่ีเพิ่มสูงขึ้นสําหรับลูกค้าระบบรายเดือน ประกอบกับกิจกรรมพิเศษภายในองค์กรเพ่ือช่วยกระตุ้นการหาฐานลูกค้าใหม่ โดยผู้ใช้บริการ
ระบบเติมเงินเพิ่มขึ้นสุทธิ 1,674,706 เลขหมาย และผู้ใช้บริการระบบรายเดือนเพิ่มขึ้นสุทธิ 416,581 เลขหมาย

   2554 2555 %YoY

ระบบรายเดือน 501 491 -2.0%
ระบบเติมเงิน 270 255 -5.5%
เฉลี่ยสองระบบ 293 279 -4.7%

ระบบรายเดือน ไม่รวม IC 372 369 -0.7%
ระบบเติมเงิน ไม่รวม IC 222 211 -5.1%
เฉลี่ยสองระบบ ไม่รวม IC 237 227 -4.2%

ตารางที่ 3: ปริมาณการใช้งาน (นาทีต่อเลขหมายต่อเดือน)
 

   2554 2555 %YoY

ระบบรายเดือน 692 715 3.2%
ระบบเติมเงิน 218 219 0.1%
เฉลี่ยสองระบบ 266 270 1.5%

ระบบรายเดือน ไม่รวม IC 565 592 4.8%
ระบบเติมเงิน ไม่รวม IC 172 175 1.5%
เฉลี่ยสองระบบ ไม่รวม IC 212 218 3.0%

ตารางที่ 4: รายได้เฉลี่ยต่อเลขหมาย (บาทต่อเลขหมายต่อเดือน)

รายได้เฉลี่ยต่อเลขหมายในปี 2555 เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.5 จากปีก่อน จากการใช้บริการด้านข้อมูลที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากการขยายเครือข่าย 3G บน
คลื่นความถี่ย่าน 850 เมกะเฮิร์ตซ์ 

ปริมาณการใช้งานเฉลี่ยสําหรับปี 2555 ลดลงร้อยละ 4.7 จากปีก่อน เน่ืองด้วยไลฟ์สไตล์การใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ของลูกค้าที่เปลี่ยนไปใช้บริการ
ด้านข้อมูลมากขึ้น
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รายงานประจําปี 2555
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)

ผลประกอบการด้านการเงิน

   2554 2555 %YoY

รายได้จากการให้บริการ 58,577 63,502 8.4%
รายได้ค่าเชื่อมต่อโครงข่าย 14,611 14,732 0.8%
รายได้จากการขายเครื่องโทรศัพท์และชุดเลขหมาย 5,747 10,998 91.4%
รายได้จากการดําเนินงานอื่น 264 265 0.3%

รวมรายได้ 79,199 89,497 13.0%

ส่วนแบ่งรายได้และค่าเลขหมาย (16,705) (20,644) 23.6%
ต้นทุนการให้บริการ (7,014) (8,177) 16.6%
ต้นทุนค่าเชื่อมต่อโครงข่าย (13,531) (13,919) 2.9%
ต้นทุนขายเครื่องโทรศัพท์และชุดเลขหมาย (5,137) (10,430) 103.0%

รวมต้นทุน (42,387) (53,169) 25.4%

กําไรขั้นต้น 36,812 36,329 -1.3%
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (9,669) (9,785) 1.2%
รายได้อื่น 154 266 72.6%

กําไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจําหน่าย 27,296 26,809 -1.8%
ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจําหน่าย (10,479) (11,389) 8.7%
ดอกเบี้ยรับ 579 385 -33.5%
กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน 113 113 -0.2%

กําไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี 17,509 15,918 -9.1%
ต้นทุนทางการเงิน (431) (1,119) 159.6%
ภาษีเงินได้ (5,266) (3,524) -33.1%

กําไรสุทธิ 11,812 11,276 -4.5%

ตารางที่ 5: งบกําไรขาดทุน (ล้านบาท)

รายได้จากการดําเนินงาน

   2554 2555 
%YoY

  จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

บริการเสียง 44,099 60.3 43,347 55.4 -1.7%
 ระบบรายเดือน 11,062 15.1 10,865 13.9 -1.8%
 ระบบเติมเงิน 33,036 45.1 32,481 41.5 -1.7%
บริการเสริม 10,169 13.9 15,175 19.4 49.2%
บริการข้ามแดนอัตโนมัติ 2,106 2.9 2,285 2.9 8.5%
อื่นๆ 2,203 3.0 2,696 3.4 22.4%

รายได้จากการให้บริการไม่รวม IC 58,577 80.0 63,502 81.2 8.4%
ค่าเชื่อมต่อโครงข่าย (IC) 14,611 20.0 14,732 18.8 0.8%

รวมรายได้จากการให้บริการ 73,188 100.0 78,235 100.0 6.9%

ตารางที่ 6: รายละเอียดของรายได้จากการให้บริการ (ล้านบาท)
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บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)

รายได้จากการดําเนินงานสําหรับปี 2555 เท่ากับ 78.2 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.9 จากปีก่อน การเติบโตที่แข็งแกร่งนี้เกิดจากบริการเสริมเป็น
หลัก อันเป็นผลจากความนิยมในสมาร์ทโฟนและแอปพลิเคชั่นสังคมออนไลน์ที่ยังคงมีสูงต่อเนื่องและการขยายเครือข่าย 3G บนคลื่นความถี่ย่าน 
850 เมกะเฮิร์ตซ์ 

รายได้จากการดําเนินงานประกอบด้วย

1. รายได้จากบริการเสียง ในปี 2555 รายได้จากบริการเสียงลดลงเล็กน้อยคิดเป็นร้อยละ 1.7 มาอยู่ที่  43.3 พันล้านบาท ท้ังน้ี รายได้จากบริการเสียง
ในปี 2555 คิดเป็นร้อยละ 55.4 ของรายได้จากการดําเนินงาน ลดลงจากร้อยละ 60.3 ในปี 2554 โดยสาเหตุหลักมาจากการเติบโตของรายได้
จากบริการเสริมที่แข็งแกร่ง

2. รายได้จากบริการเสริม ในปี 2555 เติบโตอย่างแข็งแกร่งถึงร้อยละ 49.2 จากปีก่อน โดยมีแรงขับเคลื่อนหลักจากการใช้อินเทอร์เน็ตไร้สาย
ที่เพิ่มขึ้นจากการขยายพื้นที่การให้บริการเครือข่าย 3G บนคลื่นความถี่ย่าน 850 เมกะเฮิร์ตซ์และจํานวนผู้ใช้สมาร์ทโฟนที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ รายได้
จากบริการเสริมของปี 2555 คิดเป็นร้อยละ 19.4 ของรายได้จากการดําเนินงาน เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 13.9 ในปี 2554

3. รายได้จากบริการข้ามแดนอัตโนมัติ ในปี 2555 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 8.5 จากปี 2554 เน่ืองจากรายได้ในส่วนของลูกค้าต่างประเทศท่ีเข้ามาใช้งานใน
ประเทศไทยเพ่ิมขึ้น โดยในปี 2555 รายได้ในส่วนน้ีคิดเป็นร้อยละ 2.9 ของรายได้จากการดําเนินงาน เป็นสัดส่วนเดียวกับในปีที่ผ่านมา

4. รายได้จากค่าเชื่อมต่อโครงข่าย (IC) ในปี 2555 เพ่ิมข้ึนเล็กน้อยคิดเป็นร้อยละ 0.8 จากปีก่อน 

5. รายได้จากการดําเนินงานอ่ืน ประกอบด้วย รายได้จากบริการโทรทางไกลระหว่างประเทศ (IDD) และค่าธรรมเนียมต่างๆ เป็นหลัก โดยในปี 2555 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 22.4 

รายได้จากการจําหน่ายเคร่ืองโทรศัพท์และชุดเลขหมายในปี 2555 เพ่ิมขึ้นถึงร้อยละ 91.4 จากปี 2554 อันเป็นผลจากยอดขายไอโฟน 4S ในช่วง
ต้นปีและยอดขายไอโฟน 5 ในช่วงไตรมาส 4 ของปี 

ต้นทุนการดําเนินงาน

   2554 2555 %YoY

ส่วนแบ่งรายได้และค่าเลขหมาย 16,705 20,644 23.6%
ค่าใช้จ่ายด้านเครือข่าย 3,149 3,877 23.1%
ค่าเชื่อมต่อโครงข่าย 13,531 13,919 2.9%
อื่นๆ 3,866 4,300 11.2%

ต้นทุนการดําเนินงานรวม  37,251 42,739 14.7%

ตารางที่ 7: รายละเอียดของต้นทุนการดําเนินงาน (ล้านบาท)

ต้นทุนการดําเนินงาน สําหรับปี 2555 ได้รับผลกระทบเต็มปีจากอัตราส่วนแบ่งรายได้ที่เพิ่มขึ้นและค่าใช้จ่ายด้านเครือข่ายท่ีสูงข้ึน ท้ังน้ี ต้นทุน
การดําเนินงานของปีเท่ากับ 42.7 พันล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 14.7 จากปีก่อน

ต้นทุนการดําเนินงาน ประกอบด้วย

1. ส่วนแบ่งรายได้และค่าเลขหมาย ซ่ึงจ่ายให้ กสท. และ กสทช.ตามลําดับ โดยในปี 2555 ต้นทุนในส่วนน้ีเพิ่มขึ้นร้อยละ 23.6  จากปีก่อน สอดคล้อง
กับการเติบโตของรายได้จากการดําเนินงานและการเพ่ิมขึ้นของอัตราส่วนแบ่งรายได้ 

2. ค่าใช้จ่ายด้านเครือข่าย เพ่ิมขึ้นร้อยละ 23.1 จากปีก่อน ซ่ึงเป็นผลจากการยกระดับเครือข่าย 2G ท้ังหมดและการขยายพ้ืนที่การให้บริการ 3G 
บนคลื่นความถี่ย่าน 850 เมกะเฮิร์ตซ์

3. ค่าเชื่อมต่อโครงข่าย (IC) สําหรับปี 2555 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.9 จากปีก่อน สําหรับปี 2555 ดีแทคมีรายได้ค่าเชื่อมต่อโครงข่ายสุทธิ (Net IC balance) 
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ทั้งปีเท่ากับ 813.6 ล้านบาท ลดลงจาก 1.1 พันล้านบาทในปี 2554

4. ค่าใช้จ่ายอ่ืน ประกอบด้วยต้นทุนการผลิตและค่าคอมมิชชั่นของบัตรเติมเงิน ต้นทุนเครือข่ายระหว่างประเทศ ต้นทุนค่าโทรทางไกลระหว่าง
ประเทศ ค่าเบ้ียประกันเครือข่าย และอ่ืนๆ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 11.2 จากปี 2554

ต้นทุนการขายเครื่องโทรศัพท์และชุดเลขหมายในปี 2555 เพิ่มขึ้นร้อยละ 103.0 จากปีก่อนตามสัดส่วนของรายได้ที่เกี่ยวข้องแต่ด้วยอัตรา
ที่สูงกว่าเนื่องจากเคร่ืองโทรศัพท์มีอัตรากําไรลดลง 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

   2554 2555 %YoY

ค่าใช้จ่ายในการขายและการตลาด 2,802 2,713 -3.2%
ค่าใช้จ่ายในการบริหารทั่วไป 6,701 6,844 2.1%
หนี้สงสัยจะสูญ 166 228 37.6%

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร  9,669 9,785 1.2%

ตารางที่ 8: รายละเอียดของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (ล้านบาท)

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพ่ิมขึ้นเล็กน้อยร้อยละ 1.2 จากปีก่อน แต่ปรับตัวดีขึ้นในแง่ประสิทธิภาพ จากร้อยละ 13.2 ของรายได้จากการ
ดําเนินงานในปี 2554 เป็นร้อยละ 12.5 ของรายได้จากการดําเนินงานในปี 2555 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ประกอบด้วย

1. ค่าใช้จ่ายในการขายและการตลาด สําหรับปี 2555 ลดลงร้อยละ 3.2 จากปีก่อน  ท้ังนี้ สัดส่วนของค่าใช้จ่ายส่วนนี้ต่อรายได้จากการดําเนินงาน
ของปี 2555 เท่ากับร้อยละ 3.5 ปรับตัวดีขึ้นจากร้อยละ 3.8 ในปี 2554

2. ค่าใช้จ่ายในการบริหารทั่วไป ในปี 2555 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.1 จากปีก่อน โดยมีสาเหตุหลักมาจากโบนัสพิเศษที่จ่ายให้กับพนักงานเน่ืองด้วยกิจกรรม
พิเศษภายในองค์กรที่ช่วยกระตุ้นการหาลูกค้าใหม่ ทั้งนี้ สัดส่วนของค่าใช้จ่ายในการบริหารทั่วไปต่อรายได้จากการดําเนินงานของปี 2555 เท่ากับ
ร้อยละ 9.0 ปรับตัวดีขึ้นจากร้อยละ 9.4 ในปีก่อน

3. ค่าสํารองหนี้สงสัยจะสูญ ในปี 2555 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 37.6 จากปีก่อน ซ่ึงยังคงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ที่ร้อยละ 1.3 ของรายได้จากการให้บริการ
ในระบบรายเดือน

ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจําหน่าย

   2554 2555 %YoY

ค่าตัดจําหน่ายสิทธิการใช้อุปกรณ์รอตัดบัญชี 8,540 9,396 10.0%
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่ายของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 1,940 1,993 2.7%

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย 10,479 11,389 8.7%

ตารางที่ 9: ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย (ล้านบาท)

1. ค่าตัดจําหน่ายสิทธิการใช้อุปกรณ์รอตัดบัญชี ในปี 2555 เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.0 จากปี 2554 เนื่องจากมีการลงทุนในการยกระดับเครือข่าย 2G 
ทั้งหมดและการขยายพ้ืนที่การให้บริการ 3G บนคล่ืนความถี่ย่าน 850 เมกะเฮิร์ตซ์ ประกอบกับระยะเวลาท่ีเหลือสั้นลงของสัมปทาน 

2. ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่ายของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร สําหรับปี 2555 เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.7 จากปีก่อน โดยมีสาเหตุจากการลงทุน



096
บทวิเคราะห์ผลการดําเนินงาน

รายงานประจําปี 2555
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)

ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและช่องทางการจําหน่ายและจัดจําหน่าย 

EBITDA และกําไรสุทธิ

EBITDA สําหรับปี 2555 เท่ากับ 26.8 พันล้านบาท ลดลงร้อยละ 1.8 จากปีก่อน โดย EBITDA margin ลดลงจากร้อยละ 34.4 ในปี 2554 เป็นร้อยละ 29.9 
ในปี 2555 เน่ืองจากอัตราส่วนแบ่งรายได้ที่เพ่ิมขึ้น ค่าใช้จ่ายด้านเครือข่ายที่สูงขึ้น และอัตรากําไรที่ตํ่าของธุรกิจขายเคร่ืองโทรศัพท์ 

กําไรสุทธิของปี 2555 เท่ากับ 11.3 พันล้านบาท ลดลงร้อยละ 4.5 จากปีก่อน เนื่องจาก EBITDA ที่ลดลง ค่าตัดจําหน่ายสิทธิการใช้อุปกรณ์รอตัดบัญชี
ที่เพิ่มขึ้น และดอกเบ้ียจ่ายที่สูงขึ้น 

งบดุลและข้อมูลสําคัญทางการเงิน

  2554 2555

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 21,873 4,555
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 9,252 12,415
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 72,722 84,049

รวมสินทรัพย์ 103,847 101,018

หนี้สินหมุนเวียน 64,850 37,800
หนี้สินไม่หมุนเวียน 4,109 28,274

รวมหนี้สิน 68,959 66,074

ส่วนของผู้ถือหุ้น 34,888 34,944

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 103,847 101,018

ตารางที่ 10: งบดุล (ล้านบาท)

สินทรัพย์รวม ณ สิ้นปี 2555 เท่ากับ 101.0 พันล้านบาท ลดลงเล็กน้อยจาก ณ ส้ินปี 2554 ที่ 103.8 พันล้านบาท ซึ่งเป็นผลจากการลดลงของเงินสด
และรายการเทียบเท่าเงินสดเน่ืองจากเงินปันผลพิเศษที่จ่ายในช่วงต้นปี และการเปล่ียนนโยบายในการจ่ายเงินปันผล

หนี้สินที่มีภาระดอกเบ้ีย ณ สิ้นปี 2555 เท่ากับ 26.3 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นอย่างมากจาก 4.6 พันล้านบาท ณ ส้ินปี 2554 จากการปรับโครงสร้างทาง
การเงินของบริษัทและวงเงินกู้เพ่ิมเติมสําหรับการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับ 3G บนคล่ืนความถี่ย่าน 2.1 กิกะเฮิร์ตซ์

กระแสเงินสดสุทธิจากการดําเนินงาน (คํานวณจาก EBITDA หักด้วยรายจ่ายเพื่อการลงทุน) ของปี 2555 เท่ากับ 17.5 พันล้านบาท ลดลงจาก 
21.5 พันล้านบาทในปี 2554 ซ่ึงเป็นผลมาจากรายจ่ายเพ่ือการลงทุนที่เพ่ิมข้ึนมาก เพ่ือให้การยกระดับเครือข่าย 2G ท้ังหมดและการขยายพ้ืนท่ี
การให้บริการ 3G บนคล่ืนความถ่ีย่าน 850 เมกะเฮิร์ตซ์แล้วเสร็จตามเป้าหมาย



097
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

รายงานประจําปี 2555
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัทและ
บริษัทย่อย รวมถึงข้อมูลทางการเงินที่ปรากฎในรายงานประจําปีของ
บริษัท งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยสําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 
31 ธันวาคม 2555 จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปใน
ประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม ใช้ดุลยพินิจอย่าง
ระมัดระวังรอบคอบ และประมาณการที่สมเหตุสมผลในการจัดทํา 
รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสําคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็น
อย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระ ดังนั้นจึง
สะท้อนฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทที่เป็นจริง โปร่งใส 
และสมเหตุสมผล เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและระบบ
การตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้ว่า
การบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะ
ดํารงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัท และป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต
หรือการดําเนินการที่ผิดปกติอย่างมีนัยสําคัญ

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วย
กรรมการอิสระ เพื่อทําหน้าที่ดูแลรับผิดชอบให้บริษัทมีการรายงาน
ทางการเงินที่ถูกต้องและเพียงพอ มีระบบการควบคุมภายในและระบบ
การตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และมีการปฏิบัติ
ตามกฎหมายและกฎระเบียบที่ เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท โดย
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวปรากฏ
ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจําปี
ฉบับนี้แล้ว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัท
โดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และสามารถสร้างความเชื่อมั่นต่อ
ความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยสําหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2555

ในนามของคณะกรรมการ
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)
8 กุมภาพันธ์ 2556

(นายลาส์ เอริค เทลแมนน์) (นายจอน ทราวิส เอ็ดดี้)

กรรมการ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



098
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานประจําปี 2555
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด 
(มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านการเงิน การบัญชี กฎหมาย และการบริหารธุรกิจ โดยกรรมการ
ตรวจสอบทุกท่านไม่ได้เป็นผู้บริหาร พนักงาน หรือที่ปรึกษาของบริษัทฯ 
ดังมีรายนามต่อไปนี้

1. นายจุลจิตต์ บุณยเกตุ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นายสุนทร โภคาชัยพัฒน์ กรรมการตรวจสอบ
3. นายสตีเฟน วูดรุฟ ฟอร์ดแฮม กรรมการตรวจสอบ

กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับการอนุมัติจากคณะ
กรรมการบริษัทฯ กําหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง ในปี 2555 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบรวมทั้งสิ้น 13 ครั้ง และได้รายงานผลการประชุม
ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกครั้ง ในการประชุมแต่ละครั้ง มีผู้บริหาร
ระดับสูง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หัวหน้าหน่วยงานบริหาร
ความเสี่ยง และผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมในวาระที่เกี่ยวข้อง กรรมการ
แต่ละท่านได้เข้าร่วมประชุมดังนี้

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ชื่อ-นามสกุล ตําแหน่ง จํานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม

นายจุลจิตต์ บุณยเกตุ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 13
นายสุนทร โภคาชัยพัฒน์ กรรมการตรวจสอบ 12
นายสตีเฟน วูดรุฟ ฟอร์ดแฮม กรรมการตรวจสอบ 13

คณะกรรมการตรวจสอบได้ดําเนินงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่
ได้รับมอบหมายโดยสรุปดังนี้

• สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําปี 2555 เพื่อ
นําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ งบการเงิน
ดงักลา่วไดจ้ดัทาํขึน้ตามหลกัการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไปโดยถกูตอ้งและ
เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

• สอบทานความเพียงพอและการประเมินประสิทธิผลของระบบการ
ควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ โดยประชุมร่วมกับผู้บริหารและ
หน่วยงานตรวจสอบภายในเพื่อให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อ
การบริหารงานของบริษัทฯ

• พิจารณาอนุมัติแผนงานการตรวจสอบประจําปีซึ่งได้จัดทําขึ้นตาม
แนวความเสี่ยง และผลการตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน สรุปได้ว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล 
โดยไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสําคัญ
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รายงานประจําปี 2555
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)

• สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกัน ธุรกรรมของผู้มีส่วนได้เสีย หรือ
รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ เพื่อให้
มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้ดําเนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติและได้
ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

• รับทราบความเสี่ยงและติดตามความก้าวหน้าของการบริหารความ
เสี่ยงตามที่หน่วยงานบริหารความเสี่ยงนําเสนอ

• สอบทานและประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองตามกฎบัตรของ
คณะกรรมการตรวจสอบและตามแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดี 
ซึ่งผลเป็นที่น่าพอใจ

• พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติเหมาะสม รวมถึงเสนอ
แต่งตั้งและเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจําปี 2555 ต่อคณะ
กรรมการบริษัทฯ

จากการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบตามที่กล่าวมาข้างต้น 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทฯ มีการจัดทํางบ

นายจุลจิตต์ บุณยเกตุ

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
8 กุมภาพันธ์ 2556

การเงินเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปและมีการเปิด
เผยข้อมูลที่เพียงพอ มีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบ
ภายในที่มีประสิทธิผล เพียงพอ และไม่มีข้อบกพร่องที่เป็นสาระสําคัญ มี
การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 
และการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์
สูงสุดตามนโยบายบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีตามเกณฑ์การ
ประเมนิผลของบรษิทัฯ ทีถ่อืปฏบิตั ิประสบการณ ์ผลการดาํเนนิงาน และ
ความเป็นอิสระในการดําเนินงานของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา และมี
ความเห็นว่าผู้สอบบัญชีของบริษัท สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด 
มีผลการดําเนินงานเป็นที่น่าพอใจ นอกจากนี้ บริษัท สํานักงาน เอินส์ท 
แอนด์ ยัง จํากัด เป็นสํานักงานสอบบัญชีที่ได้รับการยอมรับในระดับ
สากล คณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอให้ผู้สอบบัญชีของบริษัท 
สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจํา
ปี 2556 และได้พิจารณากําหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีเพื่อนําเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นต่อไป
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รายงานประจําปี 2555
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส 
คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่งประกอบด้วยงบแสดง
ฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 งบกําไรขาดทุนรวม งบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและ
งบกระแสเงินสดรวม สําหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุป
นโยบายการบัญชีที่สําคัญและหมายเหตุเรื่องอื่น ๆ และได้ตรวจสอบ
งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด 
(มหาชน) ด้วยเช่นกัน

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงินเหล่า
นี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและรับ
ผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจําเป็นเพื่อให้
สามารถจัดทํางบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง
อันเป็นสาระสําคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าว
จากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตาม
มาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกําหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อกําหนดด้าน
จรรยาบรรณ รวมถงึวางแผนและปฏบิตังิานตรวจสอบเพือ่ใหไ้ดค้วามเชือ่
มั่นอย่างมีเหตุผลว่า งบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จ
จริงอันเป็นสาระสําคัญหรือไม่

การตรวจสอบรวมถงึการใชว้ธิกีารตรวจสอบเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่หลกัฐานการ
สอบบัญชีเกี่ยวกับจํานวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการ
ตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการ
ประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระ
สําคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการ
ประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่
เกี่ยวข้องกับการจัดทําและการนําเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควร
ของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ 
แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของ
การควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความ
เหมาะสมของนโยบายการบญัชทีีผู่บ้รหิารใชแ้ละความสมเหตสุมผลของ
ประมาณการทางบญัชทีีจ่ดัทาํขึน้โดยผูบ้รหิาร รวมทัง้การประเมนิการนาํ
เสนองบการเงินโดยรวม 
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ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและ
เหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ความเห็น

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2555 ผลการดาํเนนิงานและกระแสเงนิสด สาํหรบัปสีิน้สดุวนัเดยีวกนัของ
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
และเฉพาะของบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) โดย
ถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น

ทั้งนี้ ข้าพเจ้ามิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่อกรณีนี้แต่อย่างใด 

ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อต่อไปนี้

ก) ต า ม ที่ ก ล่ า ว ใ น ห ม า ย เ ห ตุ ป ร ะ ก อ บ ง บ ก า ร เ งิ น ร ว ม ข้ อ  3 3 
บริษัทฯมีคดีฟ้องร้องและข้อพิพาททางการค้าเรื่องค่าเชื่อม
โยงโครงข่ายโทรคมนาคม (Access Charge) กับบริษัท ทีโอที 
จํากัด (มหาชน) (“ทีโอที”) โดยบริษัทฯได้บันทึกค่าเชื่อมโยง
โครงขา่ยโทรคมนาคม (Access Charge) ในอตัราคา่เชือ่มตอ่โครงขา่ย
โทรคมนาคม (Interconnection Charge) ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 
2549 ถึงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2550 ไว้แล้วในงบการเงินจํานวน 1,973 
ล้านบาท และเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2550 บริษัทฯได้แจ้งยกเลิก
ข้อตกลงการเชื่อมโยงโครงข่ายโทรคมนาคมเดิมทั้งสองฉบับ 
(Access Charge) บริษัทฯจึงมิได้บันทึกค่าเชื่อมโยงโครงข่าย
โทรคมนาคม (Access Charge) ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2550 จนถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ในงบการเงิน เพราะฝ่ายบริหารเห็นว่าภาระ
ที่จะต้องชําระค่าเชื่อมโยงโครงข่ายโทรคมนาคม (Access Charge) 
ตามข้อตกลงเดิมได้สิ้นสุดลง อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันทีโอทียังมิได้
เขา้ทาํสญัญาเชือ่มตอ่โครงขา่ยโทรคมนาคม (Interconnection Charge) 
กับบริษัทฯ นอกจากนี้ ทีโอทีได้ยื่นคําฟ้องต่อศาลปกครองกลาง 
เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2554 และคําร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมคําฟ้อง
เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2554 เรียกร้องให้บริษัท กสท โทรคมนาคม 
จํากัด (มหาชน) และบริษัทฯร่วมกันชําระค่าเสียหายจากค่า
เชือ่มโยงโครงขา่ยโทรคมนาคม (Access Charge) ถงึวนัที ่9 พฤษภาคม 
2554 (วันฟ้อง) พร้อมภาษีมูลค่าเพิ่มและดอกเบี้ย รวมเป็นจํานวน
ประมาณ 113,319 ล้านบาท

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)
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รายงานประจําปี 2555
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)

เรื่องอื่น

งบการเงินนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของ
ประเทศไทย เอกสารแนบ 1 ที่อธิบายความแตกต่างที่สําคัญระหว่าง
มาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทยและการปฏิบัติ
ตามมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ (IFRS) ไม่ใช่ข้อมูลที่ต้อง
เปิดเผยในงบการเงินพื้นฐานตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ของประเทศไทย แต่มีวัตถุประสงค์ เพียงเพื่อเป็นการให้ข้อมูล
เบื้องต้นเท่านั้น ข้าพเจ้าได้ใช้วิธีการปฏิบัติงานที่จํากัดบางประการ
บนข้อมูลเหล่านั้น ซึ่งประกอบด้วยการสอบถามฝ่ายบริหารเกี่ยวกับ
วิธีการหามูลค่าและการแสดงข้อมูล อย่างไรก็ตามข้าพเจ้าไม่ได้
ตรวจสอบข้อมูลเหล่านั้น จึงไม่สามารถเสนอรายงานการสอบบัญชีเพื่อ
แสดงความเห็นต่อข้อมูลเหล่านั้นได้

กิ่งกาญจน์ อัศวรังสฤษฎ์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4496
บริษัท สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด
กรุงเทพฯ: 8 กุมภาพันธ์ 2556

 จากความเห็นของที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ ผู้บริหารของ
บริษัทฯมีความเชื่อมั่นว่าบริษัทฯไม่มีภาระที่จะต้องชําระค่า
เชื่อมโยงโครงข่าย (Access Charge) ตามข้อตกลงเดิมที่ทีโอที
เรียกร้อง เนื่องจากเชื่อว่าข้อตกลงเดิมดังกล่าวไม่เป็นไปตามหลัก
กฎหมายในปัจจุบัน (ประกาศของกทช.)  และบริษัทฯได้มีหนังสือ
บอกเลิกข้อตกลงเดิมแล้ว 

 ขณะนี้ข้อพิพาททางการค้าดังกล่าวอยู่ในระหว่างการเจรจา การ
ดําเนินการตามกฎหมาย และคดีฟ้องร้องอยู่ภายใต้กระบวนการ
พิจารณาคดีของศาล ซึ่งผลของข้อพิพาทดังกล่าวยังไม่สามารถระบุ
ไดแ้ละขึน้อยูก่บัผลการเจรจา การดาํเนนิการใหเ้ปน็ไปตามกฎหมาย
และกระบวนการยุติธรรมในอนาคต 

ข) ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 34 บริษัทฯมี
คดีฟ้องร้องและข้อพิพาททางการค้าที่สําคัญกับบริษัทอื่น ๆ  ขณะนี้
คดฟีอ้งรอ้งและขอ้พพิาททางการคา้ดงักลา่วอยูภ่ายใตก้ระบวนการ
พิจารณาของศาลและกระบวนการทางอนุญาโตตุลาการ ผลของคดี
และขอ้พพิาททางการคา้ดงักลา่วยงัไมส่ามารถระบไุดแ้ละขึน้อยูก่บั
กระบวนการยุติธรรมในอนาคต 

ค) ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 35.4 เกี่ยวกับ
สญัญาแกไ้ขเพิม่เตมิสญัญาสมัปทานครัง้ที ่3 ของบรษิทัฯในประเดน็
เรื่องการปรับลดส่วนแบ่งรายได้ซึ่งอยู่ระหว่างกระบวนการดําเนิน
การของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการ
พิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป ปัจจุบันบริษัทฯยังไม่สามารถ
ประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นของเหตุการณ์ดังกล่าวได้

ง) ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 35.5 เรื่อง
ความเสี่ยงจากข้อกําหนดทางกฎหมายและนิติกรรมสัญญาเกี่ยวกับ
สัดส่วนการถือหุ้นของนักลงทุนต่างด้าว 

จ) ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 35.6 เรื่องการ
ออกประกาศ กสทช. เรือ่ง การกาํหนดขอ้หา้มการกระทาํทีม่ลีกัษณะ
เป็นการครอบงํากิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555
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งบการเงิน

รายงานประจําปี 2555
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

(หน่วย: บาท)

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 หมายเหตุ 2555 2554 2555 2554

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6  4,554,660,399   21,873,144,993   3,313,327,830 20,469,191,844
เงินลงทุนชั่วคราว   150,000,000   100,000,000  150,000,000   - 
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 7  8,385,626,949   6,575,235,019   8,341,439,824   6,590,747,404 
สินค้าคงเหลือ 9  904,083,434   384,169,910   903,931,340  384,169,910
ต้นทุนของรายได้รับล่วงหน้าค่าบริการ
 โทรศัพท์รอตัดจ่าย   558,326,547  688,146,199   558,326,547   688,146,199 
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 10   2,416,536,908   1,504,661,347   1,944,726,940   1,485,794,154 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน   16,969,234,237   31,125,357,468   15,211,752,481   29,618,049,511 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ําประกัน 32.3  398,059   398,059   -   - 
เงินลงทุนในบริษัทร่วม 11  294,123,443   306,258,459   50,000,000   50,000,000 
เงินลงทุนในบริษัทย่อย  12  -   -   2,019,897,315   809,897,315 
เงินลงทุนทั่วไป 13  51,400,000   51,400,000   51,400,000   51,400,000 
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 8  430,738   432,148   530,396,986   530,396,786 
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย 8   -   -   6,540,500,000   - 
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์  14  5,449,574,467   5,503,533,049   4,529,627,608   4,733,474,561 
สิทธิการใช้อุปกรณ์รอตัดบัญชี  15  56,452,835,947   57,142,543,763   56,452,448,593   57,142,136,249 
ต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ฯ 1.3  12,798,089,624   -   -   - 
เครื่องมือและอุปกรณ์สัมปทานระหว่างติดตั้ง   4,664,732,351   5,587,744,122   4,664,732,351   5,587,744,122 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น 16  2,311,183,585   2,747,975,679   2,199,371,246   2,698,337,666 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 25  1,305,562,330   706,779,504   1,319,330,527   727,431,801 
ค่าความนิยม    19,171,700   19,171,700   -   - 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 17  701,579,857   655,265,017   623,611,002   580,660,482 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน   84,049,082,101   72,721,501,500   78,981,315,628   72,911,478,982 

รวมสินทรัพย์   101,018,316,338   103,846,858,968   94,193,068,109   102,529,528,493 
        
       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
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งบการเงิน

รายงานประจําปี 2555
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

(หน่วย: บาท)

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 หมายเหตุ 2555 2554 2555 2554

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 18 23,592,070,552   19,480,389,705   23,520,748,308   19,676,498,923 
เงินปันผลค้างจ่าย 29   -   38,370,658,732   -  38,370,658,732 
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึง
 กําหนดชําระภายในหนึ่งปี 19   8,808,339,229   1,320,758,462   8,808,339,229   1,320,758,462 
รายได้รับล่วงหน้าค่าบริการโทรศัพท์   3,274,141,885   3,348,651,079   3,274,141,885   3,348,651,079 
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย   1,187,506,564   1,519,785,004   1,120,377,862   1,327,375,209 
หนี้สินหมุนเวียนอื่น   937,982,038  809,812,273   845,462,027   723,931,516 

รวมหนี้สินหมุนเวียน   37,800,040,268 64,850,055,255 37,569,069,311 64,767,873,921 

หนี้สินไม่หมุนเวียน       
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึง
 กําหนดชําระภายในหนึ่งปี 19 19,460,320,000  1,268,659,229 19,460,320,000 1,268,659,229
หุ้นกู้ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกําหนด
 ชําระภายในหนึ่งปี 20   2,000,000,000   2,000,000,000   2,000,000,000   2,000,000,000 
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  21   158,984,164   120,766,343   158,984,164   120,766,343 
ต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่น
 ความถี่ฯค้างจ่าย 1.3   6,071,537,293   -   -   - 
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น   583,519,083   719,686,042   583,507,083   605,273,944 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน    28,274,360,540   4,109,111,614   22,202,811,247   3,994,699,516 

รวมหนี้สิน    66,074,400,808   68,959,166,869   59,771,880,558   68,762,573,437 
        
       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
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งบการเงิน

รายงานประจําปี 2555
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

(หน่วย: บาท)

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 หมายเหตุ 2555 2554 2555 2554

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น
 ทุนจดทะเบียน
  หุ้นสามัญ 2,372,080,630 หุ้น 
   มูลค่าหุ้นละ 2 บาท    4,744,161,260   4,744,161,260   4,744,161,260   4,744,161,260 
 ทุนออกจําหน่ายและชําระเต็มมูลค่าแล้ว
  หุ้นสามัญ 2,367,811,000 หุ้น 
   มูลค่าหุ้นละ 2 บาท     4,735,622,000   4,735,622,000   4,735,622,000   4,735,622,000 
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ    23,543,446,204   23,543,446,204   23,543,446,204   23,543,446,204 
กําไรสะสม
 จัดสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย 22    560,057,915   560,057,915   560,057,915   560,057,915 
   ยังไม่ได้จัดสรร     4,443,121,583   4,384,401,813   3,934,924,071   3,280,691,576 
       5,003,179,498   4,944,459,728   4,494,981,986   3,840,749,491
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น    1,647,137,361   1,647,137,361   1,647,137,361   1,647,137,361 

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ    34,929,385,063   34,870,665,293   34,421,187,551   33,766,955,056 
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม
 ของบริษัทย่อย    14,530,467   17,026,806   -   - 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น    34,943,915,530   34,887,692,099   34,421,187,551   33,766,955,056 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น    101,018,316,338   103,846,858,968   94,193,068,109   102,529,528,493



105
งบการเงิน

รายงานประจําปี 2555
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุน
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

(หน่วย: บาท)

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 หมายเหตุ 2555 2554 2555 2554

รายได้จากการขายและการให้บริการ

รายได้จากการให้บริการโทรศัพท์   78,234,561,856   73,187,889,761   77,445,545,414   72,462,668,774 
รายได้จากการขายเครื่องโทรศัพท์และชุดเลขหมาย   10,997,814,199   5,746,911,244   10,998,310,562   5,747,115,928 
รายได้จากการดําเนินงานอื่น   264,984,688   264,082,383   400,171,528   392,796,778 

รวมรายได้จากการขายและการให้บริการ    89,497,360,743   79,198,883,388   88,844,027,504   78,602,581,480 

ต้นทุนขายและการให้บริการ

ต้นทุนการให้บริการโทรศัพท์   52,135,013,330   45,790,352,389   52,571,308,257   46,276,076,120 
ต้นทุนขายเครื่องโทรศัพท์และชุดเลขหมาย   10,429,823,405   5,136,614,789   10,429,823,405   5,136,614,789 

รวมต้นทุนขายและการให้บริการ    62,564,836,735   50,926,967,178   63,001,131,662   51,412,690,909 

กําไรขั้นต้น   26,932,524,008   28,271,916,210   25,842,895,842  27,189,890,571
ดอกเบี้ยรับ   384,846,794   578,908,609   406,135,319   548,873,487 
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน   112,988,993   113,216,013   104,836,564   112,050,564 
รายได้อื่น   240,601,552   118,897,175   1,576,292,644   603,207,340 

กําไรก่อนค่าใช้จ่าย   27,670,961,347   29,082,938,007   27,930,160,369   28,454,021,962 
ค่าใช้จ่ายในการขายและการให้บริการ   (2,713,015,861)  (2,802,466,594)  (2,714,086,331)  (2,818,553,440)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร   (9,065,121,334)  (8,806,588,391)  (8,958,059,222)  (8,709,549,150)

รวมค่าใช้จ่าย    (11,778,137,195)  (11,609,054,985)  (11,672,145,553)  (11,528,102,590)

กําไรก่อนส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
 ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้   15,892,824,152   17,473,883,022   16,258,014,816   16,925,919,372 
ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 11   25,364,984   35,238,726   -   - 

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน
 และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้   15,918,189,136   17,509,121,748   16,258,014,816   16,925,919,372 
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 24   (1,118,669,516)  (430,950,050)  (1,095,216,479)  (430,942,583)

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้   14,799,519,620   17,078,171,698   15,162,798,337   16,494,976,789 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 25   (3,523,937,775)  (5,266,040,233)  (3,289,207,428)  (4,950,316,139)

กําไรสําหรับปี    11,275,581,845   11,812,131,465   11,873,590,909   11,544,660,650

การแบ่งปันกําไร

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ   11,278,078,184   11,812,850,437   11,873,590,909   11,544,660,650 
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มี
 อํานาจควบคุมของบริษัทย่อย   (2,496,339)  (718,972)

     11,275,581,845  11,812,131,465 

กําไรต่อหุ้น 
กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 

 กําไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ 26 4.76  4.99  5.01 4.88
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งบการเงิน

รายงานประจําปี 2555
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

(หน่วย: บาท)

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 หมายเหตุ 2555 2554 2555 2554

กําไรสําหรับปี  11,275,581,845   11,812,131,465   11,873,590,909   11,544,660,650 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น    -   -   -  - 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับปี   -   -   -   - 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี    11,275,581,845   11,812,131,465   11,873,590,909   11,544,660,650 

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  11,278,078,184  11,812,850,437   11,873,590,909   11,544,660,650 
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจ
 ควบคุมของบริษัทย่อย    (2,496,339)  (718,972)  -   - 

      11,275,581,845   11,812,131,465 
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งบการเงิน

รายงานประจําปี 2555
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)
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งบการเงิน

รายงานประจําปี 2555
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)
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งบการเงิน

รายงานประจําปี 2555
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

(หน่วย: บาท)

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 หมายเหตุ 2555 2554 2555 2554

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไรก่อนภาษี   14,799,519,620   17,078,171,698   15,162,798,337   16,494,976,789 
รายการปรับกระทบยอดกําไรก่อนภาษีเป็นเงินสด
 รับ (จ่าย) จากกิจกรรมดําเนินงาน: 
  ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม   (25,364,984)  (35,238,726)  -   - 
  เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย   -   -   (1,449,999,125)  (499,794,169)
  เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม   -   -   (37,500,000)  (25,000,000)
  เงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น   (48,532,000)  (42,590,440)  (48,532,000)  (42,590,440)
  กําไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย   -   (15,751,193)  -   (52,035)
  (โอนกลับ) ค่าเผื่อผลขาดทุนจากสินค้าล้าสมัย   (19,549,173)  36,022,200   (19,549,173)  36,022,200 
  (โอนกลับ) ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้การค้า
   และลูกหนี้อื่น   38,760,180   (195,059,175)  38,635,194   (194,940,509)
  โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย  -   -   -   (10,031,911)
  โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น   -   (10,237)  -   - 
  ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย (หมายเหตุ 27)   11,464,789,949   10,515,343,875   11,360,700,120   10,433,815,994 
  ตัดจําหน่ายสินทรัพย์ถาวร   24,026   175,000   24,026   89,359 
  กําไรจากการจําหน่ายอุปกรณ์   (8,516,693)  (2,326,907)  (8,559,778)  (2,326,907)
  ประมาณการทรัพย์สิน/หนี้สินในอนาคต   6,538,703   7,176,876   6,538,703   7,176,876 
  สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน   43,934,671   43,444,195   43,934,671   43,444,195 
  ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย   1,036,377,982   387,630,546   1,012,924,945   387,623,079 

กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง

 ในสินทรัพย์และหนี้สินดําเนินงาน   27,287,982,281   27,776,987,712   26,061,415,920   26,628,412,521 
สินทรัพย์ดําเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น)
  ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น   (1,849,152,109)  313,018,103   (1,789,327,613)  320,506,190 
  สินค้าคงเหลือ   (500,364,351)  (164,563,825)  (500,212,257)  (164,604,325)
  สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น   (780,722,678)  (329,412,957)  (329,113,134)  (323,034,548)
  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น   77,415,191   (128,583,848)  (193,548,251)  (97,460,606)
หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
  เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น   3,065,079,659   3,232,667,484   2,811,705,504   3,127,363,029 
  หนี้สินหมุนเวียนอื่น   (2,969,758)  637,470,704   (9,608,817)  583,950,695 
  หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น   (149,248,457)  115,680,052   (34,848,360)  139,274,954 

เงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน   27,148,019,778   31,453,263,425   26,016,462,992   30,214,407,910 
จ่ายดอกเบี้ย   (956,300,580)  (453,410,846)  (956,295,212)  (453,403,379)
จ่ายภาษีเงินได้   (4,456,331,671)  (4,869,077,446)  (4,088,103,501)  (4,601,943,531)

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน    21,735,387,527   26,130,775,133   20,972,064,279   25,159,061,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

(หน่วย: บาท)

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 หมายเหตุ 2555 2554 2555 2554

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น   (50,000,000)  -   (150,000,000)  -
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น   -   -   (1,210,000,000)  (198,750,000)
เงินลงทุนระยะยาวอื่นลดลง    -   148,267,056   -   148,267,056 
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย   -   -   1,449,999,125   499,794,169 
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม   37,500,000   25,000,000   37,500,000   25,000,000 
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น   48,532,000   42,590,440   48,532,000   42,590,440 
ลูกหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)   1,410   -   200   (3,500)
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น   -   -   (6,540,500,000)  - 
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย   -   52,035   -   10,083,946 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัทย่อยลดลง 
 จากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย   -   (3,945,735)  -   - 
ซื้ออาคารและอุปกรณ์   (1,217,371,457)  (1,077,293,198)  (975,071,967)  (930,167,989)
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์   11,405,937   4,707,400   11,378,834   4,707,400 
ซื้อสิทธิการใช้อุปกรณ์รอตัดบัญชีและเครื่องมือ
 และอุปกรณ์สัมปทานระหว่างติดตั้ง   (6,561,777,620)  (3,898,897,877)  (6,575,794,927)  (3,898,877,877)
เงินมัดจําและเงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อการจัดซื้อและติดตั้ง
 อุปกรณ์สัมปทานลดลง    -   14,496,961   -   14,496,961 
เงินสดจ่ายต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ฯ  (6,750,000,000)  -   -   - 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น   (605,970,303)  (305,065,946)  (257,779,470)  (304,247,479)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน    (15,087,680,033)  (5,050,088,864)  (14,161,736,205)  (4,587,106,873)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

ชําระเงินค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้   (55,416,478)  -   (55,416,478)  - 
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น   9,000,000,000   -   9,000,000,000   - 
ชําระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น   (5,000,000,000)  -   (5,000,000,000)  - 
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว   27,000,000,000   -   27,000,000,000   - 
ชําระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว   (5,320,758,463)  (1,320,758,462)  (5,320,758,463)  (1,320,758,462)
ชําระคืนหุ้นกู้สกุลเงินบาท   -   (3,000,000,000)  -   (3,000,000,000)
จ่ายเงินปันผล   (49,590,017,147)  (7,434,397,791)  (49,590,017,147)  (7,434,397,791)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน    (23,966,192,088)  (11,755,156,253)  (23,966,192,088)  (11,755,156,253)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ   (17,318,484,594)  9,325,530,016   (17,155,864,014)  8,816,797,874 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี   21,873,144,993   12,547,614,977   20,469,191,844   11,652,393,970 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี    4,554,660,399   21,873,144,993   3,313,327,830   20,469,191,844 

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม: 

รายการที่ไม่ใช่เงินสด: 
 ซื้อสิทธิการใช้อุปกรณ์รอตัดบัญชีและเครื่องมืออุปกรณ์
 สัมปทานระหว่างติดตั้งโดยยังมิได้ชําระเงิน   5,641,439,151   2,679,790,620   5,608,810,199   2,679,790,620 
ต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ฯค้างจ่าย  6,071,537,293   -   -   - 
เงินปันผลค้างจ่าย   -   38,370,658,732   -   38,370,658,732
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

1. ข้อมูลทั่วไป

1.1 ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ

 บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซ่ึงจัดตั้งและมีภูมิลําเนาในประเทศไทย บริษัทฯจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ในปี 2538 (บริษัทฯได้เปลี่ยนแปลงสถานะการจดทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯบนกระดานหลัก (Main Board) 
ของตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์จากตลาดหลัก (Primary listing) เป็นตลาดรอง (Secondary Listing) เม่ือเดือนเมษายน 2554) และบริษัทฯจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2550 บริษัทฯมีผู้ถือหุ้นใหญ่สองราย คือ เทเลนอร์ เอเชีย พีทีอี แอลทีดี ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียน
จัดตั้งในประเทศสิงคโปร์ และบริษัท ไทย เทลโค โฮลดิ้งส์ จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย ธุรกิจหลักของบริษัทฯคือ
การให้บริการการส่ือสารไร้สายและจัดจําหน่ายอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์เสริม

 ที่อยู่ตามที่จดทะเบียนของบริษัทฯอยู่ที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 22-41 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

1.2 สัญญาให้ดําเนินการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่าร์ หรือสัญญาสัมปทาน

 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2533 บริษัทฯได้เข้าทําสัญญากับการสื่อสารแห่งประเทศไทย (“กสท”) (ปัจจุบันการสื่อสารแห่งประเทศไทยได้เปลี่ยน
ทุนเป็นหุ้นภายใต้ พรบ. รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 เป็น บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)) ในการท่ีจะดําเนินการให้บริการวิทยุคมนาคม
ระบบเซลลูล่าร์ภายใต้สัญญาสัมปทานกับ กสท บริษัทฯผูกพันที่จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ในเคร่ืองและอุปกรณ์ที่ใช้ในการดําเนินการภายใต้สัญญา
สัมปทานดังกล่าวให้กับ กสท โดยไม่คิดมูลค่า ส่วนภาษีมูลค่าเพิ่มอันเกิดจากการโอนทรัพย์สินดังกล่าวจะเรียกชําระได้จาก กสท โดยบันทึกไว้
เป็น “ภาษีมูลค่าเพ่ิมรอเรียกคืนจาก กสท” ในงบแสดงฐานะการเงิน 

 บริษัทฯได้รับสัมปทานเป็นระยะเวลา 15 ปี และได้ทําสัญญาแก้ไขเพ่ิมเติมสัญญาสัมปทานเม่ือวันที่ 23 กรกฎาคม 2536 และวันที่ 22 พฤศจิกายน 
2539 โดยขยายระยะเวลาดําเนินการท่ีได้รับสัมปทานเป็น 22 ปี และ 27 ปีตามลําดับ อัตราค่าบริการและค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผู้ใช้บริการ
จะต้องได้รับการอนุมัติจาก กสท (ปัจจุบันต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) (เดิมคือ คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กทช.”))) บริษัทฯผูกพันที่จะต้องปฏิบัติตาม
ข้อสัญญาต่าง ๆ (เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับ พรบ. โทรคมนาคมและกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง) และจ่ายค่าธรรมเนียมตามสัญญาสัมปทาน

 ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นผลประโยชน์ตอบแทนรายปีซึ่งคํานวณจากร้อยละของรายได้จากการให้บริการตามสัญญาสัมปทานและต้องไม่ตํ่า
กว่าผลประโยชน์ตอบแทนข้ันต่ําในแต่ละปี อย่างไรก็ตาม สัญญาไม่ได้ระบุให้ต้องจ่ายชําระผลประโยชน์ตอบแทนข้ันต่ํารวมตลอดอายุของ
สัญญา อัตราร้อยละของรายได้จากการให้บริการและอัตราผลประโยชน์ตอบแทนข้ันตํ่าในแต่ละปีเป็นดังนี้:

  อัตราผลประโยชน์ตอบแทนรายปีจากการให้บริการ

  ปีที่ อัตราร้อยละของรายได้ต่อปี จํานวนขั้นตํ่าต่อปี (ล้านบาท)

  1  -  4 12 22  ถึง  154
   5  25  353
  6  -  15 20 382  ถึง  603
  16  -  20 25 748  ถึง  770
  21  -  27 30 752  ถึง  1,200 

 บริษัทฯได้เริ่มดําเนินการให้บริการดังกล่าวเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2534 และปัจจุบัน (กล่าวคือ ตั้งแต่เดือนกันยายน 2555 ถึงเดือนกันยายน 
2556) อยู่ในปีดําเนินการที่ 22 ซึ่งบริษัทฯ มีหน้าที่ต้องชําระผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ กสท ที่อัตราร้อยละ 30 ของรายได้ต่อปี
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1.3 ข้อมูลทั่วไปของบริษัท ดีแทค เนทเวอร์ค จํากัด

 บริษัท ดีแทค เนทเวอร์ค จํากัด (“ดีแทค เนทเวอร์ค”) เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยจัดตั้งขึ้นเป็นบริษัทจํากัด และมีภูมิลําเนาในประเทศไทย 
ดีแทค เนทเวอร์ค ได้รับใบอนุญาตในการประกอบกิจการดังนี้

 ก) เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2550 ดีแทค เนทเวอร์ค ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม (การให้บริการโทรศัพท์ทางไกล
ระหว่างประเทศ (IDD)) จากกทช. มีกําหนดระยะเวลา 20 ปี โดย ดีแทค เนทเวอร์คได้เริ่มให้บริการโทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศเมื่อ
วันที่ 2 สิงหาคม 2550 ดีแทค เนทเวอร์ค มีหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดตามเงื่อนไขในใบอนุญาต และผูกพันที่จะต้องปฎิบัติตาม
หลักเกณฑ์และชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมในการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม 
(USO) ตามที่กฎหมายกําหนด

 ข) เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2550 ดีแทค เนทเวอร์ค ได้รับใบอนุญาตให้บริการอินเตอร์เน็ตแบบที่หนึ่งจาก กทช. มีกําหนดระยะเวลา 1 ปี ต่อมา
ในปี 2552 กทช. ได้พิจารณาเพิ่มกําหนดระยะเวลาใบอนุญาตเป็นคราวละ 5 ปี โดย ดีแทค เนทเวอร์ค ต้องดําเนินการชําระค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตทุกปี และต่ออายุใบอนุญาตทุก 5 ปี

 ค) ดีแทค เนทเวอร์ค เป็นผู้ชนะการประมูลใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (International Mobile 
Telecommunication -IMT) ย่าน 2.1GHz (“ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ฯ”) ซึ่งต่อมาได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และใบอนุญาต
การประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม (การได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ฯ) จาก กสทช.  แล้ว โดยการอนุญาตดังกล่าวมีระยะ
เวลา 15 ปี (ตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2555 และสิ้นสุด ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2570) เพื่อประกอบกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (International 
Mobile Telecommunication - IMT) ย่าน 2.1 GHz ความถี่ช่วง 1920-1935 MHz คู่กับ 2110-2125 MHz ภายใต้ขอบเขตการให้บริการตาม
ใบอนุญาตทั่วราชอาณาจักรไทย  

  ดีแทค เนทเวอร์ค มีหน้าที่ต้องชําระเงินประมูลสําหรับการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ฯดังกล่าวในราคา 14,445 ล้านบาท (รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยมีเงื่อนไขการชําระเงินดังนี้ 

  งวดที่หนึ่ง ชําระเงินเป็นจํานวนร้อยละ 50 ของราคาชนะประมูล ซึ่งคิดเป็นเงินจํานวน 7,222.50 ล้านบาท พร้อมจัดส่งหนังสือคํ้าประกัน
จากธนาคารเพื่อค้ําประกันการชําระเงินประมูลคลื่นความถี่ ในส่วนที่เหลือ ซึ่ง ดีแทค เนทเวอร์ค ได้ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว

  งวดที่สอง ชําระเงินเป็นจํานวนร้อยละ 25 ของราคาชนะประมูล ซึ่งคิดเป็นเงินจํานวน 3,611.25 ล้านบาท พร้อมจัดส่งหนังสือคํ้าประกัน
จากธนาคารเพื่อคํ้าประกันการชําระเงินประมูลคลื่นความถี่ งวดที่สาม ภายใน 15 วัน เมื่อครบกําหนดระยะเวลา 2 ปี นับแต่วันที่ได้รับ
ใบอนุญาต

  งวดที่สาม ชําระเงินเป็นจํานวนร้อยละ 25 ของราคาชนะประมูล ซึ่งคิดเป็นเงินจํานวน 3,611.25 ล้านบาท ภายใน 15 วัน เมื่อครบกําหนด
ระยะเวลา 3 ปี นับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาต

  ดีแทค เนทเวอร์ค บันทึกมูลค่าปัจจุบันของต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ฯเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนและจํานวนค้างจ่าย
งวดที่สองและงวดที่สามเป็นหนี้สินไม่หมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน

  นอกจากนี้ ดีแทค เนทเวอร์ค ยังมีหน้าที่ต้องชําระค่าธรรมเนียมตามที่ กสทช. กําหนด ซึ่งบริษัทฯ   คาดว่า ดีแทค เนทเวอร์ค จะมีรายได้
จากการให้บริการโทรคมนาคมตามใบอนุญาตเกิน 1,000 ล้านบาทขึ้นไป ซึ่งจะต้องเสียค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อปี
และค่าธรรมเนียม USO อีกร้อยละ 3.75 ต่อปี รวมเป็นค่าธรรมเนียมทั้งสิ้นร้อยละ 5.25 ต่อปี

1.4 ค่าเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม (Interconnection charge) 
 ตามประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติว่าด้วยการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. 2549 (“ประกาศ กทช. ว่าด้วย

การเชื่อมต่อโครงข่าย”) ที่กําหนดให้ผู้รับใบอนุญาตที่มีโครงข่ายโทรคมนาคม มีหน้าที่ให้ผู้รับใบอนุญาตรายอื่นเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม
ของตนกับผู้รับใบอนุญาตรายอื่นนั้น
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รายงานประจําปี 2555
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)

 บริษัทฯได้รับการอนุมัติข้อเสนอการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม (Reference Interconnect Offering-RIO) ที่บริษัทฯเสนอไปจาก กทช. เมื่อวัน
ที่ 29 สิงหาคม 2549 และบริษัทฯได้ลงนามสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมกับผู้รับใบอนุญาตรายอื่น โดยสัญญาดังกล่าวมีผลบังคับ
ใช้ดังนี้

          ผู้ประกอบการ ระยะเวลาการมีผลบังคับใช้

  ก) บริษัท ทรู มูฟ จํากัด 17 พฤศจิกายน 2549 เป็นต้นไป
  ข) บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) 30 พฤศจิกายน 2549 เป็นต้นไป
  ค) บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จํากัด 22 ธันวาคม 2549 เป็นต้นไป
  ง) บริษัท ดีแทค เนทเวอร์ค จํากัด 9 กรกฎาคม 2550 เป็นต้นไป
  จ) บริษัท ดิจิตอลโฟน จํากัด 16 กรกฎาคม 2550 เป็นต้นไป
  ฉ) บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) 6 กรกฎาคม 2553 เป็นต้นไป
  ช) บริษัท ทรู ยูนิเวอร์แซล คอนเวอร์เจ้นซ์ จํากัด 1 กันยายน 2554 เป็นต้นไป

 ตามสัญญาสัมปทานบริษัทฯต้องจ่ายเงินผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ กสท เป็นรายปีซึ่งคิดจากร้อยละของรายได้จากการให้บริการตามสัญญา 
และตอ้งไมต่ํา่กวา่ผลประโยชนต์อบแทนขัน้ต่าํในแตล่ะปตีามทีส่ญัญากาํหนด อยา่งไรกต็าม การเขา้ทาํสญัญาการเชือ่มตอ่โครงขา่ยโทรคมนาคม 
ทําให้การคํานวณผลประโยชน์ตอบแทนภายหลังการเข้าทําสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายยังไม่มีความชัดเจน บริษัทฯจึงคํานวณผลประโยชน์
ตอบแทนที่ต้องจ่ายให้แก่ กสท ตั้งแต่ปีสัมปทานที่ 17 เป็นต้นไป จากรายได้ที่ไม่รวมค่าเชื่อมต่อโครงข่าย จนกว่าจะได้ข้อสรุปที่ชัดเจนใน
เรื่องนี้ อย่างไรก็ดี กสท ได้โต้แย้งวิธีการคํานวณผลประโยชน์ตอบแทนในกรณีดังกล่าวของบริษัทฯ โดยได้ยื่นคําเสนอข้อพิพาทเรียกร้องให้
บริษัทฯชําระผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติมจากรายได้ค่าเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมายเหตุข้อ 34.2 (ง))

2. เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงิน

2.1 งบการเงินนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานบัญชีที่กําหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 

 ยกเว้น มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่องภาษีเงินได้ ซึ่งบริษัทฯถือปฏิบัติก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ 

 การแสดงรายการในงบการเงินเป็นไปตามข้อกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่ 28 กันยายน 2554 ออกตามความใน
พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

 งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับ
ภาษาไทยนี้

 งบการเงินนี้ได้จัดทําขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

2.2 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินรวม

 ก) งบการเงินรวมนี้ได้จัดทําขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัทย่อย”) ดังต่อไปนี้ 

   จัดตั้งขึ้น อัตราร้อยละ

 ชื่อบริษัท ลักษณะของธุรกิจ ในประเทศ ที่ถือหุ้น

    2555 2554

    ร้อยละ ร้อยละ

 บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัทฯโดยตรง    
 บริษัท เวิลด์โฟน ช็อป จํากัด อยู่ระหว่างการชําระบัญชี ไทย 100 100
 บริษัท แทค พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด บริหารสินทรัพย์ ไทย 100 100
 บริษัท ดีแทค เนทเวอร์ค จํากัด จัดตั้งขึ้นเพื่อการให้บริการโทรคมนาคม (ปัจจุบันให้บริการ ไทย 100 100
    โทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศ, บริการอินเตอร์เนต, และ 
    จะเริ่มให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่บนคลื่นความถี่ย่าน 2.1 GHz) 
    โดยได้รับใบอนุญาตจาก กสทช.  
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รายงานประจําปี 2555
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)

   จัดตั้งขึ้น อัตราร้อยละ

 ชื่อบริษัท ลักษณะของธุรกิจ ในประเทศ ที่ถือหุ้น

    2555 2554

    ร้อยละ ร้อยละ

 บริษัท ดีแทค บรอดแบนด์ จํากัด  จัดตั้งขึ้นเพื่อการให้บริการโทรคมนาคม (ปัจจุบัน  ไทย 100 100
    ให้บริการ WiFi) โดยได้รับใบอนุญาตจาก กสทช. 
 บริษัท ดีแทค อินเตอร์เนต  จัดตั้งขึ้นเพื่อการให้บริการโทรคมนาคม  (ปัจจุบันยังไม่ได้ ไทย 100 100
  เซอร์วิส จํากัด  ดําเนินกิจการ) โดยได้รับใบอนุญาตจาก กสทช.  
 บริษัท พับบลิค เรดิโอ จํากัด อยู่ระหว่างการชําระบัญชี ไทย 100 100
 บริษัท ยูไนเต็ดคอมมูนิเกชั่น  ตัวแทนจําหน่ายบัตรเติมเงินและการให้บริการเติมเงิน ไทย 99.81 99.81
  อินดัสตรี จํากัด (มหาชน)   โดยไม่ต้องใช้บัตรเติมเงิน (E-Refi ll) 
 บริษัท เพย์สบาย จํากัด  บริการชําระเงินออนไลน์ บริการบัตรเงินสด ไทย 100 100
   บริการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ และบริการรับชําระเงิน 
 บริษัท ครีเอ้ จํากัด  พัฒนาและให้บริการโปรแกรมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ไทย  51  51

 บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัท แทค พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด   
 บริษัท อีสเทิรน์ บิช จํากัด บริหารสินทรัพย์ ไทย 100 100
 บริษัท แทค ไฟแนนส์ บี.วี. อยู่ระหว่างการชําระบัญชี เนเธอร์แลนด์ 100 100
 บริษัท วิภาวดี ออฟฟิต บิลดิ้ง จํากัด อยู่ระหว่างการชําระบัญชี ไทย 100 100

 ข) บริษัทฯนํางบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดทํางบการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทฯมีอํานาจในการควบคุมบริษัทย่อยจนถึงวันท่ี
บริษัทฯสิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น

 ค) งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดทําขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่สําคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ

 ง) ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและบริษัทย่อย รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสําคัญของบริษัทฯและบริษัทย่อย ราคาตามบัญชีของเงินลงทุน
ในบริษัทย่อยในงบการเงินของบริษัทฯกับส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยได้ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว

 จ) ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุมคือจํานวนกําไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยส่วนที่ไม่ได้เป็นของบริษัทฯ และ
แสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของกําไรหรือขาดทุนรวมและส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวม

2.3 บริษัทฯจัดทํางบการเงินเฉพาะกิจการเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วมตามวิธีราคาทุน

3. มาตรฐานการบัญชีใหม่ที่ยังไม่มีผลบังคับใช้

 สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงและมาตรฐานการบัญชีใหม่ซึ่งมีผลบังคับใช้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือ
หลังวันที่ 1 มกราคม 2556 ตามรายละเอียดข้างล่างน้ี 

 มาตรฐานการบัญชี
  ฉบับที่ 12  ภาษีเงินได้
  ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552) การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
  ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
  ฉบับที่ 8 ส่วนงานดําเนินงาน

 การตีความมาตรฐานการบัญชี 
  ฉบับที่ 10 ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดําเนินงาน
  ฉบับที่ 21 ภาษีเงินได้ - การได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ที่ไม่ได้คิดค่าเสื่อมราคาที่ตีราคาใหม่
  ฉบับที่ 25 ภาษีเงินได้ - การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น
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 ฝ่ายบริหารของบริษัทฯเช่ือว่ามาตรฐานการบัญชีข้างต้นจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคัญต่องบการเงินเมื่อนํามาถือปฏิบัติ

 นอกจากน้ี สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 30/2555 - 34/2555 ซ่ึงลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันที่ 17 
มกราคม 2556 ให้ใช้แนวปฏิบัติทางบัญชีและการตีความมาตรฐานการบัญชี ดังต่อไปนี้

    วันที่มีผลบังคับใช้

 แนวทางปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการโอนและการรับโอนสินทรัพย์ทางการเงิน 1 มกราคม 2556

 การตีความมาตรฐานการบัญชี  
  ฉบับที่ 29 การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ 1 มกราคม 2557

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
  ฉบับที่ 4 การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ 1 มกราคม 2557
  ฉบับที่ 12 ข้อตกลงสัมปทานบริการ 1 มกราคม 2557
  ฉบับที่ 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า 1 มกราคม 2557

 ฝ่ายบริหารของบริษัทฯอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบต่องบการเงินในปีที่เริ่มใช้แนวปฏิบัติทางบัญชีและการตีความมาตรฐานการบัญชีข้าง
ต้น ซึ่งยังไม่สามารถสรุปผลได้ในขณะน้ี

4. นโยบายการบัญชีที่สําคัญ

4.1 การรับรู้รายได้

 รายได้รับล่วงหน้าจากการให้บริการโทรศัพท์ระบบเติมเงิน (Prepaid)

 รายได้รับล่วงหน้าค่าบริการโทรศัพท์ระบบเติมเงินเป็นมูลค่าของค่าบริการโทรศัพท์ตามบัตรเติมเงินที่บริษัทฯได้ขายไปแล้ว โดยจะทยอย
รับรู้เป็นรายได้เมื่อได้ให้บริการแล้ว หรือ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการให้บริการตามที่ระบุในบัตรเติมเงิน แล้วแต่ว่าอย่างใดจะเกิดขึ้นก่อน

 รายได้รับล่วงหน้าจากการให้บริการโทรศัพท์ระบบจ่ายรายเดือน (Postpaid)

 รายได้รับล่วงหน้าค่าบริการโทรศัพท์ระบบจ่ายรายเดือนเป็นมูลค่าของค่าบริการโทรศัพท์รายเดือน (monthly fee) ท่ีลูกค้ายังใช้บริการไม่หมด
และสามารถยกยอดไปใช้ในงวดถัดไปและไม่เกิน 365 วัน

 การรับรู้รายได้จากการให้บริการโทรศัพท์

 รายได้จากการให้บริการโทรศัพท์ รวมถึงการบริการโทรศัพท์ในประเทศ โทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศและการบริการข้ามแดนอัตโนมัติ 
ถือเป็นรายได้เมื่อได้ให้บริการแล้ว

 ส่วนลดมักจะให้ในรูปของส่วนลดเงินสด หรือในรูปของสินค้าหรือบริการท่ีบริษัทฯส่งมอบให้โดยไม่คิดมูลค่า ส่วนลดดังกล่าวจะบันทึก
อย่างมีระบบตลอดระยะเวลาท่ีได้รับส่วนลด ส่วนลดเงินสดหรือสินค้าที่ส่งมอบให้โดยไม่คิดมูลค่าบันทึกเป็นส่วนหักจากรายได้  

 ในกรณีที่ให้ส่วนลดตามแผนท่ีกําหนดข้ึน เช่น แผนการส่งเสริมการขายเพ่ือรักษากลุ่มลูกค้า (loyalty programs) หากบริษัทฯมีประสบการณ์
ในอดีตที่สามารถใช้อ้างอิงในการประมาณการส่วนลดอย่างน่าเชื่อถือได้ มูลค่าส่วนลดที่บันทึกต้องไม่เกินมูลค่าประมาณการที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้นจริง มูลค่าและระยะเวลาของส่วนลดมักต้องประมาณข้ึนโดยใช้เทคนิคการประมาณการ และมีการปรับผลต่างในงวดท่ีมีการเปล่ียน
ประมาณการหรือเมื่อทราบจํานวนท่ีเกิดขึ้นจริง

 รายได้/ต้นทุนค่าเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม

 รายได้จากการเช่ือมต่อโครงข่ายซึง่เป็นรายได้ทีบ่รษิทัฯได้รบัจากผู้รบัใบอนุญาตรายอ่ืนซึง่เกิดจากการเรียกเข้าจากโครงข่ายของผู้รบัใบอนุญาต
รายอ่ืนมายังโครงข่ายของบริษัทฯรับรู้รายได้ตามเกณฑ์คงค้างในอัตราเรียกเก็บที่ระบุไว้ในสัญญา ต้นทุนค่าเช่ือมต่อโครงข่ายท่ีต้องจ่ายให้กับ
ผู้รับใบอนุญาตรายอื่นเป็นต้นทุนการให้บริการจากการเรียกออกผ่านโครงข่ายของบริษัทฯไปยังโครงข่ายของผู้รับใบอนุญาตรายอื่นรับรู้เป็น
ค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้างในอัตราเรียกเก็บที่ระบุไว้ในสัญญา
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 รายได้จากการขายเคร่ืองโทรศัพท์และชุดเลขหมาย

 รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อบริษัทฯได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยสําคัญของความเป็นเจ้าของสินค้าให้กับผู้ซื้อแล้ว รายได้
จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกํากับสินค้าโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม สําหรับสินค้าที่ได้ส่งมอบหลังจากหักส่วนลดแล้ว

 ในกรณีที่มีการขายสินค้าพร้อมการให้บริการ (Multiple element arrangements) องค์ประกอบของรายได้จะปันส่วนตามสัดส่วนมูลค่ายุติธรรมของ
สินค้าที่ส่งมอบ ส่วนบริการที่เกิดข้ึนหลังการขายบันทึกโดยใช้ราคาขายปกติหรือมูลค่าที่ปรับลด ข้ึนอยู่กับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

 รายได้จากการดําเนินงานอ่ืน

 กิจการรับรู้รายได้จากการดําเนินงานอ่ืน เมื่อกิจการจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากผลสําเร็จของรายการน้ัน

 รายได้แสดงไว้โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม

 ดอกเบ้ียรับ

 ดอกเบ้ียรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนท่ีแท้จริง

 เงินปันผลรับ

 เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อบริษัทฯมีสิทธิในการรับเงินปันผล

4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดหมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะส้ันที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึงกําหนดจ่ายคืนภายใน
ระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มา และไม่มีข้อจํากัดในการเบิกใช้

4.3 ลูกหนี้การค้าและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

 ลูกหนี้การค้าแสดงมูลค่าตามจํานวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ บริษัทฯบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดขึ้นจาก
การเก็บเงินจากลูกหน้ีไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้

4.4 สินค้าคงเหลือ

 สินค้าคงเหลือเป็นสินค้าสําเร็จรูปซึ่งแสดงมูลค่าตามราคาทุน (วิธีต้นทุนถัวเฉล่ีย) หรือมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับแล้วแต่อย่างใดจะต่ํากว่า

4.5 เงินลงทุน

 ก) เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย 

 ข) เงินลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธี ราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

 ค) เงินลงทุนระยะยาวอื่นที่เป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด บริษัทฯถือเป็นหลักทรัพย์เผื่อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม 
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ดังกล่าวบันทึกเป็นรายการต่างหากในส่วนของผู้ถือหุ้น และจะบันทึกในส่วนของกําไร
หรือขาดทุนเมื่อได้จําหน่ายหลักทรัพย์นั้นออกไป

  มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดคํานวณจากราคาเสนอซื้อหลังสุด ณ สิ้นวันทําการสุดท้ายของปี

 ง) เงินลงทุนระยะยาวอื่นเป็นเงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดซึ่งแสดงด้วยราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการลดลงของ
มูลค่า (ถ้ามี)

  บริษัทฯใช้วิธีถัวเฉล่ียถ่วงนํ้าหนักในการคํานวณต้นทุนของเงินลงทุน 

4.6 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์/ค่าเสื่อมราคา

 ท่ีดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหลังหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ 
(ถ้ามี) ราคาทุนดังกล่าวประกอบด้วย ราคาซื้อและต้นทุนที่เกี่ยวข้องอื่นเพื่อให้สินทรัพย์อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้งานได้ ต้นทุนในการต่อเติม
หรือปรับปรุงถือเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมถือเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกําไรหรือขาดทุน 
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 ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์คํานวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์
ดังต่อไปนี้:

  อาคาร 20 - 40 ปี
  ส่วนปรับปรุงอาคารสํานักงานและสิทธิการเช่า 5 - 20 ปี
  อุปกรณ์ใช้ในการดําเนินงานสนับสนุนการให้ 
   บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่าร์ อายุที่เหลือของสัญญาสัมปทานและ 10 ปี
  อุปกรณ์ใช้ในการดําเนินงานให้บริการโทรคมนาคม 
  ทางไกลระหว่างประเทศ 8 ปี
  ส่วนปรับปรุงอาคารสถานีรับส่งสัญญาณ 20 ปี
  สินทรัพย์ถาวรอ่ืน 3 ปี และ 5 ปี

  ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคํานวณผลการดําเนินงาน

 ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาสําหรับที่ดิน อาคารระหว่างก่อสร้าง งานระหว่างก่อสร้างและอุปกรณ์ระหว่างติดตั้ง

 บริษัทฯและบริษัทย่อยตัดรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เม่ือจําหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
ในอนาคตจากการใช้หรือการจําหน่ายสินทรัพย์ รายการผลกําไรหรือขาดทุนจากการจําหน่ายสินทรัพย์ (ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้
รับจากการจําหน่ายสินทรัพย์กับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น) จะรับรู้ในส่วนของกําไรหรือขาดทุนเมื่อบริษัทฯตัดรายการสินทรัพย์นั้นออก
จากบัญชี 

4.7 ต้นทุนการกู้ยืม

 ต้นทุนการกู้ยืมของเงินกู้ที่ใช้ในการได้มาหรือการก่อสร้างหรือการผลิตสินทรัพย์ที่ต้องใช้ระยะเวลานานในการทําให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้
หรือขาย ได้ถูกนําไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์จนกว่าสินทรัพย์นั้นจะอยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามที่มุ่งประสงค์ ส่วนต้นทุนการกู้ยืม
อื่นถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดท่ีเกิดรายการ ต้นทุนการกู้ยืมประกอบด้วยดอกเบ้ียและต้นทุนอื่นที่เกิดขึ้นจากการกู้ยืมนั้น

4.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ฯและค่าตัดจําหน่าย

 บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกต้นทุนเริ่มแรกของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาจากการรวมธุรกิจตามมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ ณ วันที่ซื้อ
ธุรกิจ ส่วนสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาจากการอื่น บริษัทฯจะบันทึกต้นทุนเริ่มแรกของสินทรัพย์นั้นตามราคาทุน โดยต้นทุนการได้รับใบอนุญาต
ให้ใช้คลื่นความถ่ีสําหรับกิจการโทรคมนาคมเคล่ือนที่สากลย่าน 2.1 GHz บันทึกเป็น “สินทรัพย์ไม่มีตัวตน” โดยวัดมูลค่าเทียบเท่าเงินสดตาม
มูลค่าปัจจุบันของจํานวนเงินที่จะจ่ายชําระ ผลต่างระหว่างจํานวนเงินที่ต้องจ่ายชําระกับมูลค่าเทียบเท่าเงินสดบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายทาง
การเงินตามระยะเวลาการชําระค่าธรรมเนียมการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ฯซึ่งจะเริ่มตัดจําหน่ายในงบกําไรขาดทุนเมื่อพร้อมท่ีจะให้
บริการในเชิงพาณิชย์ 

 ภายหลังการรับรู้รายการเร่ิมแรก สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของ
สินทรัพย์นั้น   

 บริษัทฯและบริษัทย่อยตัดจําหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนท่ีมีอายุการให้ประโยชน์จํากัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
ของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า บริษัทฯจะทบทวนระยะเวลา
การตัดจําหน่ายและวิธีการตัดจําหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจําหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของ
กําไรหรือขาดทุน

 ค่าตัดจําหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนคํานวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์จํากัดของสินทรัพย์ไม่มี
ตัวตนแต่ละประเภทดังต่อไปนี้

  สิทธิการใช้อุปกรณ์รอตัดบัญชีตัดจําหน่ายโดยวิธีเส้นตรงตามอายุที่เหลือของสัญญาสัมปทาน

  ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชีซึ่งส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกับการเช่ือมต่อระบบส่ือสัญญาณ (transmission facilities) และค่าซอฟท์แวร์ 
 ตัดจําหน่ายโดยวิธีเส้นตรงภายในระยะเวลา 3 ปี ถึง 10 ปี และตามอายุที่เหลือของสัญญาสัมปทาน
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  ต้นทุนทางการเงินรอตัดบัญชีซึ่งส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ ค่าธรรมเนียมในการจัดจําหน่ายหุ้นกู้ 
 และค่าธรรมเนียมในการขยายอายุสัญญาเงินกู้ ตัดจําหน่ายตามอายุสัญญาเงินกู้และหุ้นกู้

  ต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีฯตัดจําหน่ายตามอายุของใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ฯ

4.9  ค่าความนิยม 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกมูลค่าเริ่มแรกของค่าความนิยมในราคาทุน ซึ่งเท่ากับต้นทุนการรวมธุรกิจส่วนที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมสุทธิของ
สินทรัพย์สุทธิที่ได้มา หากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มาสูงกว่าต้นทุนการรวมธุรกิจ บริษัทฯจะรับรู้ส่วนที่สูงกว่านี้เป็นกําไรใน
ส่วนของกําไรหรือขาดทุนทันที

 บริษัทฯแสดงค่าความนิยมตามราคาทุนหักค่าเผ่ือการด้อยค่าสะสม และจะทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมทุกปี หรือเม่ือใดก็ตามท่ีมี
ข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าเกิดขึ้น

 เพ่ือวัตถุประสงค์ในการทดสอบการด้อยค่า บริษัทฯจะปันส่วนค่าความนิยมท่ีเกิดขึ้นจากการรวมกิจการให้กับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิด
เงินสด (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด)      ท่ีคาดว่าจะได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นจากการรวมกิจการ และบริษัทฯจะทําการประเมิน
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละรายการ (หรือกลุ่มของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด) หาก
มูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดต่ํากว่ามูลค่าตามบัญชี บริษัทฯจะรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วน
ของกําไรหรือขาดทุน และบริษัทฯ ไม่สามารถกลับบัญชีขาดทุนจากการด้อยค่าได้ในอนาคต

4.10 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

 บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอํานาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูกบริษัทฯควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดย
ทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ

 นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อมซึ่งทําให้มีอิทธิพล
อย่างเป็นสาระสําคัญต่อบริษัทฯ ผู้บริหารสําคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ ที่มีอํานาจในการวางแผนและควบคุมการดําเนินงาน
ของบริษัทฯ

4.11 สัญญาเช่าระยะยาว

 สัญญาเช่าอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่า
การเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่าหรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจํานวนเงินท่ีต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้ว
แต่มูลค่าใดจะต่ํากว่า ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยาว ส่วนดอกเบ้ียจ่ายจะบันทึกในส่วนของ
กําไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ที่เช่า 
หรืออายุของสัญญาเช่า แล้วแต่ระยะเวลาใดจะต่ํากว่า

 จํานวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าดําเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกําไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

4.12 การด้อยค่าของสินทรัพย์

 ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯและบริษัทย่อยจะทําการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์หรือสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน
อื่นของบริษัทฯหากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า และจะทําการประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยมเป็นรายปี บริษัทฯและบริษัท
ย่อยรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ํากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่
คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า ใน
การประเมินมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ บริษัทฯและบริษัทย่อยประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการคาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์และ
คํานวณ คิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดก่อนภาษีที่สะท้อนถึงการประเมินความเสี่ยงในสภาพตลาดปัจจุบันของเงินสดตามระยะ
เวลาและความเส่ียงซึง่เป็นลกัษณะเฉพาะของสินทรพัย์ทีก่าํลงัพจิารณาอยูใ่นการประเมินมลูค่ายตุธิรรมหักต้นทนุในการขาย บริษทัฯและบริษทั
ย่อยใช้แบบจําลองการประเมินมูลค่าที่ดีที่สุดซึ่งเหมาะสมกับสินทรัพย์ ซึ่งสะท้อนถึงจํานวนเงินที่กิจการสามารถจะได้มาจากการจําหน่าย
สินทรัพย์หักด้วยต้นทุนในการจําหน่าย โดยการจําหน่ายนั้นผู้ซื้อกับผู้ขายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปล่ียนและสามารถต่อรองราคา
กันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะของผู้ที่ไม่มีความเก่ียวข้องกัน

 บริษัทฯและบริษัทย่อยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกําไรหรือขาดทุน
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 หากในการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ มีข้อบ่งชี้ที่แสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่รับรู้ในงวดก่อนได้หมดไป
หรือลดลง บริษัทฯและบริษัทย่อยจะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์นั้น และจะกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่
รับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้กําหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนภายหลังจากการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
คร้ังล่าสุด โดยมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าต้องไม่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีที่ควรจะ
เป็นหากกิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ในงวดก่อนๆ บริษัทฯและบริษัทย่อยจะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจาก
การด้อยค่าของสินทรัพย์โดยรับรู้ไปยังส่วนของกําไรหรือขาดทุนทันที 

4.13 ภาษีเงินได้

 ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

 บริษัทฯบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจํานวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคํานวณจากกําไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์
ที่กําหนดในกฎหมายภาษีอากร

 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

 บริษัทฯบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างช่ัวคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหน้ีสิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา
รายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหน้ีสินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

 บริษทัฯรบัรูห้นีส้นิภาษีเงนิได้รอการตัดบญัชขีองผลแตกต่างชัว่คราวท่ีต้องเสียภาษีทกุรายการ แต่รบัรูส้นิทรพัย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชสีาํหรบั
ผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจํานวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทฯจะมีกําไรทาง
ภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

 บริษัทฯจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ ทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะทําการปรับลดมูลค่าตาม
บัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทฯจะไม่มีกําไรทางภาษีเพียงพอต่อการนําสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมด
หรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

 บริษัทฯจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วน
ของผู้ถือหุ้น 

4.14 ผลประโยชน์พนักงาน 

 ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

 บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน 

 โครงการสมทบเงิน

 บริษัทฯและบริษัทย่อยและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริษัทฯและ
บริษัทย่อยจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสํารองเล้ียงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัทฯและบริษัทย่อย เงินท่ีบริษัทฯ
และบริษัทย่อยจ่ายสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระสําหรับเงินชดเชยท่ีต้องจ่ายให้แก่พนักงานเม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซ่ึงบริษัทฯและบริษัทย่อย
ถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสําหรับพนักงาน

 บริษัทฯและบริษัทย่อยคํานวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว้ 
(Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระ ได้ทําการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย



120
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

รายงานประจําปี 2555
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)

 ผลกําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial gains and losses) สําหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจาก
งานของพนักงานจะรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายหากจํานวนของมูลค่าสะสมสุทธิของผลกําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัยที่ยังไม่รับรู้ ณ วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีก่อนมีจํานวนเกินกว่าร้อยละ 10 ของภาระผูกพันตามโครงการ
ผลประโยชน์ ณ วันนั้น โดยบริษัทฯจะทยอยรับรู้ส่วนเกินดังกล่าวไปตลอดอายุงานถัวเฉล่ียที่คาดว่าจะเหลืออยู่ของพนักงานในโครงการ

 หนี้สินของโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน ประกอบด้วย มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ 
หักด้วยต้นทุนบริการในอดีตที่ยังไม่ได้รับรู้ และ ผลกําไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ยังไม่ได้รับรู้

4.15  เงินตราต่างประเทศ

 รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ใน
สกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปล่ียน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กําไรและขาดทุนที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปล่ียนได้รวมอยู่ในการคํานวณผลการดําเนินงาน

4.16 ตราสารอนุพันธ์

 สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 

 ลูกหนี้และเจ้าหนี้ตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจะถูกแปลงค่าตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กําไร
ขาดทุนท่ียังไม่เกิดขึ้นจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศดังกล่าวจะถูกบันทึกในส่วนของกําไรหรือขาดทุน ส่วนเกินหรือส่วนลดที่เกิดขึ้นจาก
การทําสัญญาจะถูกตัดจําหน่ายด้วยวิธีเส้นตรงตามอายุของสัญญา 

 สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ีย

 บริษัทฯรับรู้จํานวนสุทธิของดอกเบ้ียที่ได้รับจาก/จ่ายให้แก่คู่สัญญาตามสัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ียเป็นรายได้/ค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง 

 สัญญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ

 ลูกหนี้และเจ้าหนี้ตามสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจะถูกแปลงค่าตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ  วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กําไรขาดทุน
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศดังกล่าวจะถูกบันทึกในส่วนของกําไรหรือขาดทุน 

4.17 ประมาณการหนี้สิน

 บริษัทฯจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้าง
แน่นอนว่าบริษัทฯจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และบริษัทฯสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่าง
น่าเชื่อถือ

5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ

 ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจําเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเร่ืองท่ีมีความ
ไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่ง  ผลกระทบต่อจํานวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงจึงอาจแตกต่างไปจากจํานวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชี
ที่สําคัญได้แก่

 การรับรู้และการตัดรายการสินทรัพย์และหนี้สิน

 ในการพิจารณาการรับรู้หรือการตัดบัญชีสินทรัพย์และหนี้สิน ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาว่าบริษัทฯได้โอนหรือรับโอนความ
เสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์และหน้ีสินดังกล่าวแล้วหรือไม่ โดยใช้ดุลยพินิจบนพื้นฐานของข้อมูลที่ดีที่สุดที่รับรู้ได้ในสภาวะปัจจุบัน

 สัญญาเช่า 

 ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดําเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงินฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไข
และรายละเอียดของสัญญาเพ่ือพิจารณาว่าบริษัทฯได้โอนหรือรับโอนความเส่ียงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรือไม่

 ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหนี้

 ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญของลูกหน้ีเกิดจากการปรับมูลค่าของลูกหนี้จากความเส่ียงด้านเครดิตที่อาจเกิดขึ้น ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจใน
การประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยใช้การวิเคราะห์อายุลูกหนี้ ประสบการณ์การเก็บเงินในอดีตและ
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การเปลี่ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม การใช้ประมาณการและข้อสมมติฐานที่แตกต่างกันอาจมีผลต่อจํานวน
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ดังนั้น การปรับปรุงค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญอาจมีขึ้นได้ในอนาคต

 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

 ในการคํานวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจําเป็นต้องทําการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเม่ือเลิก
ใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

 นอกจากน้ีฝ่ายบริหารจําเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่า
หากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนตํ่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจําเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับ
การคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซ่ึงเก่ียวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น

 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

 บริษัทฯรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีซึ่งคํานวณข้ึนจากผลแตกต่างช่ัวคราว ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานระหว่างฐานภาษีของ
สินทรัพย์หรือหนี้สินกับราคาตามบัญชีของสินทรัพย์หรือหนี้สินนั้น โดยฝ่ายบริหารได้ใช้ประมาณการในการประเมินความสามารถในการทํา
กําไรในอนาคต และพิจารณาว่ามีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทฯจะมีกําไรทางภาษีจากการดําเนินงานในอนาคตเพียงพอท่ีจะใช้
ประโยชน์จากสินทรัพย์ภาษีเงินได้นั้น

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์

 หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณข้ึนตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆ  
ในการประมาณการ เช่น อัตราคิดลด จํานวนเงินเดือนท่ีคาดว่าจะเพิ่มขึ้นในอนาคต อัตรามรณะและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในเชิงประชากรศาสตร์ 
เป็นต้น ในการกําหนดอัตราคิดลดฝ่ายบริหารได้พิจารณาถึงอัตราดอกเบ้ียที่สะท้อนถึงสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน ส่วนอัตรามรณะ
ใช้ข้อมูลตารางอัตรามรณะที่เปิดเผยทั่วไปในประเทศ อย่างไรก็ตามผลประโยชน์หลังการเลิกจ้างงานที่เกิดขึ้นจริงนั้นอาจแตกต่างไปจากที่
ประมาณไว้

 สิทธิการใช้อุปกรณ์รอตัดบัญชี สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่าความนิยม 

 สิทธิการใช้อุปกรณ์รอตัดบัญชีจะตัดจําหน่ายโดยวิธีเส้นตรงตามอายุที่เหลือของสัมปทาน และจะพิจารณาการด้อยค่าหากมีข้อบ่งชี้ ส่วน
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนจะตัดจําหน่ายโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์และจะพิจารณาการด้อยค่าหากมีข้อบ่งชี้ บริษัทฯมิได้มีการตัด
จาํหน่ายค่าความนยิม แต่จะพจิารณาการด้อยค่าทกุปี หรอืเมือ่มข้ีอบ่งชี ้ในการบนัทกึและวดัมลูค่าของสทิธกิารใช้อปุกรณ์รอตัดบญัช ีสนิทรพัย์
ไม่มตีวัตนและค่าความนยิม ณ วนัทีไ่ด้มา ตลอดจนการทดสอบการด้อยค่า ฝ่ายบรหิารจาํเป็นต้องใช้ดลุยพนิจิในการประมาณมลูค่าของสนิทรพัย์
ที่คาดว่าจะได้รับในอนาคต โดยวิธีประมาณการกระแสเงินสดคิดลด ทั้งนี้ กระแสเงินสดประมาณการบนพ้ืนฐานของข้อมูลการดําเนินงานท่ีมี
อยู่ ณ ปัจจุบัน ซ่ึงประมาณการกระแสเงินสดดังกล่าวอาจเปล่ียนแปลงได้เน่ืองจาก ภาวะการแข่งขัน แนวโน้มการเปล่ียนแปลงของรายได้ 
โครงสร้างต้นทุน การเปล่ียนแปลงของอัตราคิดลด ภาวะอุตสาหกรรมและภาวะตลาดท่ีเกี่ยวข้อง 

 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน

 ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินที่ไม่มีการซื้อขายในตลาดและไม่สามารถหาราคาได้ในตลาดซ้ือขายคล่อง ฝ่ายบริหาร
ต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว โดยการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตของเครื่องมือ
ทางการเงินดังกล่าว ซึ่งตัวแปรที่ใช้ในการคํานวณได้มาจากการเทียบเคียงกับตัวแปรที่มีอยู่ในตลาด โดยคํานึงถึงความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง 
ความเสี่ยงด้านสินเช่ือและข้อมูลความสัมพันธ์ และการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงินในระยะยาว การเปล่ียนแปลงของข้อ
สมมติฐานดังกล่าวอาจมีผลต่อการเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน

 สํารองค่าใช้จ่ายการร้ือถอน

 สํารองค่าใช้จ่ายการร้ือถอนอุปกรณ์โครงข่ายที่ติดต้ังบนพื้นที่เช่าที่ไม่ได้รับการต่อสัญญาเช่า ประมาณจากมูลค่าปัจจุบัน¬ของประมาณการ
ค่าใช้จ่ายในการรื้อถอน ซึ่งประมาณการจากร้อยละ 1 ของจํานวนโครงข่ายที่สร้างขึ้นในระหว่างปีในอัตราค่าร้ือถอนเฉลี่ยที่เกิดขึ้นจริง และ
บันทึกเป็นส่วนหน่ึงของสินทรัพย์สัมปทานตัดจ่ายตามอายุของสัญญาสัมปทานแต่ไม่เกิน 10 ปี อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายการร้ือถอนท่ีเกิดขึ้น
จริงอาจแตกต่างไปจากจํานวนท่ีประมาณไว้

 ข้อพิพาททางการค้าและคดีฟ้องร้อง

 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากข้อพิพาททางการค้าและการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซ่ึงฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจใน
การประเมินผลของข้อพิพาทและคดีที่ถูกฟ้องร้องแล้วและเชื่อมั่นว่าจะไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นจึงจะไม่ได้บันทึกประมาณการหนี้สินดังกล่าว 
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน อย่างไรก็ตามผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากท่ีได้มีการประมาณการไว้
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6. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

(หน่วย: พันบาท)

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2555 2554 2555 2554

 เงินสด 2,274 2,252 2,220 2,200
 เงินฝากธนาคาร 4,552,386 5,869,755 3,311,108 4,800,990
 ตั๋วแลกเงิน - 16,001,138 - 15,666,002

 รวม  4,554,660 21,873,145 3,313,328 20,469,192

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากประจํา และตั๋วแลกเงินมีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.05 ถึงร้อยละ 3.30 ต่อปี 
(2554: ร้อยละ 0.10 ถึงร้อยละ 3.35 ต่อปี)

7. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

(หน่วย: พันบาท)

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2555 2554 2555 2554

 ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน   
 ลูกหนี้การค้ากิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 2,545,297 2,265,433 2,600,942 2,343,770
 หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (2,881) (2,623) (2,881) (2,623)

 รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน, สุทธิ 2,542,416 2,262,810 2,598,061 2,341,147

 ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน   
 ลูกหนี้การค้าค่าบริการโทรศัพท์ 3,055,880 2,483,527 3,055,880 2,483,527
 ลูกหนี้การค้าผู้ให้บริการโทรศัพท์ในต่างประเทศ 694,845 721,059 694,845 721,059
 ลูกหนี้การค้าจากการขายเคร่ืองโทรศัพท์และชุดเลขหมาย 1,603,227 1,115,429 1,588,785 1,100,910
 ลูกหนี้การค้าอื่น 567,407 263,445 396,910 169,975

 รวม  5,921,359 4,583,460 5,736,420 4,475,471
 หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (443,015) (404,471) (381,798) (343,253)

 ลูกหนี้การค้า - กิจการท่ีไม่เกี่ยวข้องกัน, สุทธิ 5,478,344 4,178,989 5,354,622 4,132,218

 รวมลูกหน้ีการค้า - สุทธิ 8,020,760 6,441,799 7,952,683 6,473,365

 ลูกหนี้อื่น    
 ลูกหนี้อื่น - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 16,854 8,125 72,439 19,086
 ลูกหนี้ กสท 19,850 30,899 19,850 30,899
 อื่น ๆ 336,081 102,497 302,412 73,508

 รวม  372,785 141,521 394,701 123,493
 หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (7,918) (8,085) (5,944) (6,111)

 รวมลูกหนี้อื่น, สุทธิ 364,867 133,436 388,757 117,382

 รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ 8,385,627 6,575,235 8,341,440 6,590,747
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  ยอดคงเหลือของลูกหน้ีการค้า - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 แยกตามอายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกําหนดชําระ
ได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2555 2554 2555 2554

 อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกําหนดชําระ   
 ยังไม่ถึงกําหนดชําระ 1,998,844 1,828,741 2,077,201 1,912,327
 ค้างชําระ    
  ไม่เกิน 1 เดือน 523,254 429,317 520,726 428,616
     1 เดือน ถึง 3 เดือน 3,968 1,501 60 50
     3 เดือน ถึง 6 เดือน 7,451 5,835 68 2,777
  มากกว่า 6 เดือน 11,780 39 2,887 -

 รวม  2,545,297 2,265,433 2,600,942 2,343,770
 หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (2,881) (2,623) (2,881) (2,623)

 ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน, สุทธิ 2,542,416 2,262,810 2,598,061 2,341,147

 ยอดคงเหลือของลูกหนี้การค้าค่าบริการโทรศัพท์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 แยกตามอายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกําหนดชําระ
ได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

 2555 2554

 อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกําหนดชําระยังไม่ถึงกําหนดชําระ 2,162,695 1,654,521
  ค้างชําระ  
     ไม่เกิน 1 เดือน 502,601 453,671
     1 เดือน ถึง 3 เดือน 154,119 152,662
     3 เดือน ถึง 6 เดือน 90,719 75,596
     มากกว่า 6 เดือน 145,746 147,077

 รวม 3,055,880 2,483,527
 หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (318,581) (299,148)

 ลูกหนี้การค้าค่าบริการโทรศัพท์ - สุทธิ 2,737,299 2,184,379

 บริษัทฯบันทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญโดยพิจารณาจากประสบการณ์ในการเก็บหนี้ในอดีต โดยบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้การค้า
ค่าบริการโทรศัพท์เป็นอัตราร้อยละของยอดลูกหนี้การค้าค่าบริการโทรศัพท์คงค้างในแต่ละช่วงของอายุหนี้ที่ค้างชําระตามอัตราก้าวหน้า
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 ยอดคงเหลือของลูกหนี้การค้าผู้ให้บริการโทรศัพท์ในต่างประเทศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 แยกตามอายุหนี้คงค้างนับจากวันท่ี
ถึงกําหนดชําระได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

 2555 2554

 อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกําหนดชําระ  
 ยังไม่ถึงกําหนดชําระ 583,206 570,565
 ค้างชําระ  
  ไม่เกิน 1 เดือน 48,278 63,604
  1 เดือน ถึง 3 เดือน 23,882 58,289
     3 เดือน ถึง 6 เดือน 12,905 10,390
     มากกว่า 6 เดือน 26,574 18,211

 รวม 694,845 721,059
 หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (36,477) (25,833)

   ลูกหนี้การค้าผู้ให้บริการโทรศัพท์ในต่างประเทศ - สุทธิ 658,368 695,226

 ยอดคงเหลือของลูกหนี้การค้าจากการขายเคร่ืองโทรศัพท์และชุดหมายเลข ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 แยกตามอายุหนี้คงค้างนับ
จากวันที่ถึงกําหนดชําระได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2555 2554 2555 2554

 อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกําหนดชําระ   
 ยังไม่ถึงกําหนดชําระ 1,507,980 1,074,285 1,507,980 1,074,285
 ค้างชําระ    
     ไม่เกิน 1 เดือน 52,109 9,933 52,109 9,933
     1 เดือน ถึง 3 เดือน 11,728 1,223 11,728 1,223
     3 เดือน ถึง 6 เดือน 902 6 902 6
     มากกว่า 6 เดือน 30,508 29,982 16,066 15,463

 รวม  1,603,227 1,115,429 1,588,785 1,100,910
 หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (27,319) (27,534) (12,877) (13,092)

 ลูกหนี้การค้าจากการขายเคร่ืองโทรศัพท์
  และชุดหมายเลข - สุทธิ 1,575,908 1,087,895 1,575,908 1,087,818
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บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)

  ยอดคงเหลือของลูกหนี้การค้าอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 แยกตามอายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกําหนดชําระได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2555 2554 2555 2554

   อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกําหนดชําระ   
   ยังไม่ถึงกําหนดชําระ 196,184 177,766 145,083 156,832
   ค้างชําระ    
     ไม่เกิน 1 เดือน 18,843 6,885 13,143 1,747
    1 เดือน ถึง 3 เดือน 39,975 14,239 27,556 1,702
    3 เดือน ถึง 6 เดือน 77,966 7,761 59,239 351
     มากกว่า 6 เดือน 234,439 56,794 151,889 9,343

 รวม  567,407 263,445 396,910 169,975
 หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (60,638) (51,956) (13,863) (5,180)

 ลูกหนี้การค้าอื่น - สุทธิ 506,769 211,489 383,047 164,795

8. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

 ในระหว่างปี บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่สําคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทาง
การค้าและเกณฑ์ตามสัญญาที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯและบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถ
สรุปได้ดังน้ี:

 รายการธุรกิจกับบริษัทร่วม บริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

   (หน่วย: ล้านบาท)

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
นโยบายการกําหนดราคา

 2555 2554 2555 2554 

 รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย (ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว) 
 ค่าบริการรับ - - 585 422 ราคาตามสัญญา
 ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย - - 1,520 1,191 ราคาตามสัญญา
 ดอกเบ้ียรับ - - 55 - ราคาตามสัญญา 
 เงินปันผลรับ - - 1,450 500 ตามท่ีประกาศจ่าย

 รายการธุรกิจกับบริษัทร่วม: บริษัท ยูไนเต็ด ดิสทริบิวชั่น บิซซิเนส จํากัด*

 ขายสินค้า 12,928 12,957 12,928 12,957 ราคาขายหักอัตรากําไร
      จํานวนหนึ่งราคาตามสัญญา
 เงินปันผลรับ 38 25 38 25 ตามท่ีประกาศจ่าย
 ซื้อสินค้า 32 65 32 65 ราคาตลาด
 ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย 14 23 14 23 ราคาตามสัญญา

 รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันอื่น     
 ค่าบริการรับจากการให้บริการโทรศัพท์ในต่างประเทศ 93 109 93 109 ราคาตามสัญญา
 ค่าบริการรับ 76 22 16 13 ราคาตลาด
 รายได้จากการขายสิทธิการให้บริการเติมเงิน 286 94 286 94 ราคาตามสัญญา
 ขายสินค้า 1 1 1 1 ราคาตลาด
 ค่าบริการจ่าย 658 668 537 489 ราคาตามสัญญา
 ค่าจ้างติดตั้งอุปกรณ์สถานีรับส่งสัญญาณ 490 613 468 487 ราคาตามสัญญา
 ค่าบริการการจัดการจ่าย 463 413 463 413 ราคาตามสัญญา
 ซื้อสินทรัพย์ - 79 - 79 ราคาตามสัญญา

 *   นอกจากน้ี บริษัทฯมีค่าสนับสนุนทางการตลาดให้กับตัวแทนจําหน่ายโดยจ่ายผ่านบริษัท ยูไนเต็ด ดิสทริบิวชั่น บิซซิเนส จํากัด 
  สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 เป็นจํานวนเงิน 5 ล้านบาท (2554: 25 ล้านบาท)
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รายงานประจําปี 2555
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)

 ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มีรายละเอียดดังนี้:
(หน่วย: พันบาท)

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2555 2554 2555 2554

 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 7)   
 ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน   
 บริษัทย่อย - - 115,139 85,436
 บริษัทร่วม (หมายเหตุ 8.1) 2,474,705 2,249,748 2,474,705 2,249,748
 บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (1) 70,592 15,685 11,098 8,586

 รวม  2,545,297 2,265,433 2,600,942 2,343,770
 หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (2,881) (2,623) (2,881) (2,623)

 รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน, สุทธิ 2,542,416 2,262,810 2,598,061 2,341,147

 ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน    
 บริษัทย่อย - - 55,585 10,961
 บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (1), (2) 16,854 8,125 16,854 8,125

 รวม  16,854 8,125 72,439 19,086
 หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (5,944) (6,111) (5,944) (6,111)

 รวมลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน, สุทธิ 10,910 2,014 66,495 12,975

 รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน, สุทธิ 2,553,326 2,264,824 2,664,556 2,354,122

 ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน    
 บริษัทย่อย (หมายเหตุ 8.2) - - 530,397 530,397
 บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (1), (2) 26,774 26,775 - -

 รวม  26,774 26,775 530,397 530,397
 หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (26,343) (26,343) - -

 รวมลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ 431 432 530,397 530,397

 เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย   
 บริษัทย่อย (หมายเหตุ 8.3) - - 6,540,500 -

 รวมเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย - - 6,540,500 -

 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 18)  
 เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน    
 บริษัทย่อย - - 631,439 490,201
 บริษัทร่วม  777 5,398 777 5,398
 บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (1), (2) 752,264 930,797 598,842 782,686

 รวมเจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 753,041 936,195 1,231,058 1,278,285

 เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน    
 บริษัทย่อย - - 4,963 8,013
 บริษัทร่วม 1,996 11,931 1,996 11,931
 บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (1), (2) 788,817 430,377 783,865 427,460

 รวมเจ้าหนี้อื่นบริษัทเก่ียวข้องกัน 790,813 442,308 790,824 447,404

 รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 1,543,854 1,378,503 2,021,882 1,725,689

 ลักษณะความสัมพันธ์กับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
 (1) มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน
 (2) มีกรรมการร่วมกัน
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รายงานประจําปี 2555
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)

8.1 ลูกหนี้การค้าบริษัทร่วม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 จําแนกตามอายุหนี้ที่ค้างชําระนับจากวันที่ถึงกําหนดชําระได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

 2555 2554

 อายุหนี้ค้างชําระ  
 ยังไม่ถึงกําหนดชําระ 1,954,041 1,825,545
 ค้างชําระน้อยกว่า 1 เดือน 520,664 424,203

 ลูกหนี้การค้าบริษัทร่วม 2,474,705 2,249,748

8.2 จํานวนดังกล่าวเป็นลูกหนี้บริษัท แทค พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (บริษัทย่อย) จากการขายอุปกรณ์เพื่อใช้ในการดําเนินงานสนับสนุนการให้
บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่าร์ ซึ่งไม่มีกําหนดชําระคืนและไม่มีดอกเบี้ย

8.3  เงินให้กู้ยืมจํานวน 168 ล้านบาทเป็นเงินให้กู้ยืมแก่บริษัท ดีแทค บรอดแบนด์ จํากัด (บริษัทย่อย) เพื่อใช้ในการดําเนินงานให้บริการ WiFi 
โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.25 ต่อปี และจํานวนเงิน 6,372 ล้านบาทเป็นเงินให้กู้ยืมแก่ ดีแทค เนทเวอร์ค (บริษัทย่อย) เพื่อใช้ในการเข้า
ขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ฯโดยมีอัตราดอกเบี้ย 4.5 ต่อปี และ BIBOR บวกด้วยส่วนเพิ่มจํานวนหนึ่ง เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
ดังกล่าวมีกําหนดชําระคืนเมื่อทวงถาม อย่างไรก็ตาม บริษัทฯไม่คาดว่าจะมีการเรียกชําระคืนเงินให้กู้ยืมดังกล่าวภายใน 1 ปี บริษัทฯจึง
จัดประเภทเงินให้กู้ยืมดังกล่าวเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนในงบการเงิน

 ยอดคงค้างของเงินให้กู้ยืมระหว่างบริษัทฯและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 และการเคล่ือนไหวของเงินให้กู้ยืมดังกล่าว
มีรายละเอียดดังนี้

 (หน่วย: พันบาท)

 งบการเงินเฉพาะกิจการ

  ยอดคงเหลือ ณ วันที่ เพิ่มขึ้น ลดลง ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 

เงินให้กู้ยืม 31 ธันวาคม 2554 ระหว่างปี ระหว่างปี 31 ธันวาคม 2555

 บริษัทย่อย    
 บริษัท ดีแทค บรอดแบนด์ จํากัด  - 168,000 - 168,000
 บริษัท ดีแทค เนทเวอร์ค จํากัด - 6,372,500 - 6,372,500

    - 6,540,500 - 6,540,500

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

 ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานของกรรมการและผู้บริหาร 
ดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

 2555 2554

 ผลประโยชน์ระยะส้ัน 112,649 114,355
 ผลประโยชน์หลังออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน 2,173 18,131

 รวม 114,822 132,486
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บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)

9. สินค้าคงเหลือ
 (หน่วย: พันบาท)

 งบการเงินรวม

   รายการปรับลดราคาทุน

  ราคาทุน  เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ สินค้าคงเหลือ - สุทธิ

 2555 2554 2555 2554 2555 2554

 สินค้าสําเร็จรูป 927,137 427,328 (23,054) (43,158) 904,083 384,170

 รวม 927,137 427,328 (23,054) (43,158) 904,083 384,170

 (หน่วย: พันบาท)

 งบการเงินเฉพาะกิจการ

   รายการปรับลดราคาทุน

  ราคาทุน  เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ สินค้าคงเหลือ - สุทธิ

 2555 2554 2555 2554 2555 2554

 สินค้าสําเร็จรูป 926,985 426,773 (23,054) (42,603) 903,931 384,170

 รวม 926,985 426,773 (23,054) (42,603) 903,931 384,170

10. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
(หน่วย: พันบาท)

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2555 2554 2555 2554

 ภาษีมูลค่าเพิ่มตั้งพัก 1,344,336 928,439 1,327,821 912,945
 ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 240,742 161,514 233,661 160,949
 ค่าเช่าที่ดินจ่ายล่วงหน้าเพ่ือติดตั้งสถานีรับส่งสัญญาณ 369,045 359,929 365,674 357,942
 ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน 463,104 53,958 17,571 53,958
 ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย 10,530 12,041 - -

 รวม  2,427,757 1,515,881 1,944,727 1,485,794
 หัก: สํารองค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (11,220) (11,220) - -

 รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - สุทธิ 2,416,537 1,504,661 1,944,727 1,485,794
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11. เงินลงทุนในบริษัทร่วม

11.1    รายละเอียดของบริษัทร่วม 
    (หน่วย: พันบาท)

 งบการเงินรวม

   จัดตั้งขึ้น   มูลค่าตามบัญชีตาม                     

 บริษัท ลักษณะธุรกิจ ในประเทศ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน วิธีส่วนได้เสีย

 2555 2554 2555 2554 2555 2554
 ร้อยละ ร้อยละ    

 บริษัท ยูไนเต็ด ดิสทริบิวชั่น จัดจําหน่ายโทรศัพท์ ไทย 25 25 50,000 50,000 294,123 306,258
       บิซซิเนส จํากัด  เคล่ือนที่ ซิมการ์ด       
      บัตรเติมเงินและ       
      อุปกรณ์เสริมต่าง ๆ       

 

   (หน่วย: พันบาท)

 งบการเงินเฉพาะกิจการ

   จัดตั้งขึ้น   ค่าเผื่อการด้อยค่า  มูลค่าตามบัญชีตาม                     

 บริษัท ลักษณะธุรกิจ ในประเทศ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน ของเงินลงทุน  วิธีส่วนได้เสีย

 2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554

 ร้อยละ ร้อยละ    

 บริษัท ยูไนเต็ด  จัดจําหน่ายโทรศัพท์ ไทย 25 25 50,000 50,000 - - 50,000 50,000
       ดิสทริบิวชั่น  เคล่ือนที่ ซิมการ์ด         
       บิซซิเนส จํากัด  บัตรเติมเงินและ         
      อุปกรณ์เสริมต่าง ๆ         

11.2 ส่วนแบ่งกําไรและเงินปันผลรับ

 ในระหว่างปี บริษัทฯรับรู้ส่วนแบ่งกําไรจากการลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินรวมและรับรู้เงินปันผลจากบริษัทร่วมดังกล่าวในงบการเงิน
เฉพาะกิจการ ดังนี้

  (หน่วย: พันบาท)

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุน เงินปันผล

 บริษัท ในบริษัทร่วมในระหว่างปี ที่บริษัทฯรับระหว่างปี

  2555 2554 2555 2554

 บริษัท ยูไนเต็ด ดิสทริบิวชั่น บิซซิเนส จํากัด 25,365 35,239 37,500 25,000
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11.3 ข้อมูลทางการเงินของบริษัทร่วม

 ข้อมูลทางการเงินตามที่แสดงอยู่ในงบการเงินของบริษัทร่วมโดยสรุป (2554: งบการเงินที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว, 2555: งบการเงิน
ที่จัดทําโดยฝ่ายบริหารของบริษัทร่วม) ดังนี้

     (หน่วย: ล้านบาท)

  ทุนเรียกชําระ สินทรัพย์รวม หน้ีสินรวม รายได้รวมสําหรับ กําไรสําหรับปี

  ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ปีสิ้นสุดวันที่ สิ้นสุดวันที่

 บริษัท 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม

  2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554

 บริษัท ยูไนเต็ด ดิสทริบิวชั่น           
     บิซซิเนส จํากัด 200 200 3,738 3,710 2,562 2,477 18,273 20,317 101 172

12. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

 เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 งบการเงินเฉพาะกิจการ

  ทุนชําระแล้ว สัดส่วนเงินลงทุน เงินลงทุนวิธีราคาทุน ค่าเผื่อการด้อยค่า สุทธิ

  2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554

  ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ ร้อยละ พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

 บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัทฯ          

    บริษัท เวิลด์โฟน ช็อป จํากัด 450 450 100 100 450,000 450,000 (450,000) (450,000) - -

   บริษัท แทค พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด 1 1 100 100 1,000 1,000 -              - 1,000 1,000

    บริษัท ดีแทค เนทเวอร์ค จํากัด 1,270 60 100 100 1,270,000 60,000 -              - 1,270,000 60,000

 บริษัท ดีแทค บรอดแบนด์ จํากัด 175 175 100 100 175,000 175,000 -              - 175,000 175,000

    บริษัท ดีแทค 

  อินเตอร์เนตเซอร์วิส จํากัด 26 26 100 100 25,750 25,750 -              - 25,750 25,750

    บริษัท พับบลิค เรดิโอ จํากัด 1 1 100 100 1,000 1,000 -              - 1,000 1,000

    บริษัท ยูไนเต็ดคอมมูนิเกชั่น 

  อินดัสตรี จํากัด (มหาชน) 

  (UCOM) 272 272 99.81 99.81 271,161 271,161 - - 271,161 271,161

    บริษัท เพย์สบาย จํากัด 200 200 100 100 236,756 236,756 - - 236,756 236,756

    บริษัท ครีเอ้ จํากัด          0.2          0.2 51 51 39,230 39,230 - - 39,230 39,230

 บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัท แทค พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด          

บริษัท อีสเทิรน์ บิช จํากัด 80 80 100 100 - - - - - -

    บริษัท แทค ไฟแนนส์ บี.วี.          0.5          0.5 100 100 - - - - - -

    บริษัท วิภาวดี ออฟฟิต บิลดิ้ง จํากัด      208.6      208.6 100 100 - - - - - -

 รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ     2,469,897 1,259,897 (450,000) (450,000) 2,019,897 809,897
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 ก) เม่ือวันที่ 13 ธันวาคม 2555 ท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ ดีแทค เนทเวอร์ค ได้มีมติอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 60 ล้านบาท 
(หุ้นสามัญ 600,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท) เป็น 1,160 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 11,600,000 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 100 บาท) 
โดยการออกจําหน่ายหุ้นสามัญใหม่จํานวน 11,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 110 บาทให้แก่บริษัทฯ โดย ดีแทค เนทเวอร์ค ได้เรียกชําระหุ้น
เพ่ิมทุนแล้วท้ังหมดรวมเป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น 1,210 ล้านบาท และได้จดทะเบียนการเพ่ิมทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเม่ือ
วันที่ 14 ธันวาคม 2555

 ข) ในระหว่างปี 2555 ดีแทค เนทเวอร์ค ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯได้จ่ายเงินปันผลให้แก่บริษัทฯเป็นจํานวนเงิน 1,450 ล้านบาท 
(2554: 500 ล้านบาท)

 ค) ปัจจุบัน UCOM ตกเป็นจําเลยในคดีฟ้องร้องหลายคดีซึ่งเกี่ยวพันกับการดําเนินงานเดิม ซึ่งตามที่ระบุในสัญญาซื้อขายทรัพย์สิน (Master 
Sale and Purchase Agreement) ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2549 UCOM มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายท่ีเกิดขึ้นจากการดําเนินการงานเดิมโดยไม่
จํากัดวงเงิน ดังน้ัน ภาระความรับผิดชอบทั้งหมดต่อภาระหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากคดีดังกล่าวจึงตกอยู่กับบริษัทผู้ซื้อ โดยที่ระยะเวลา
ในการใช้สิทธิเรียกร้องมีระยะเวลา 2 ปีนับจากวันโอนทรัพย์สิน หรือจนกว่าหน้าที่และความรับผิดชอบของ UCOM จะได้มีการปลดเปล้ือง
ไป ดังนั้น UCOM จึงมิได้บันทึกสํารองผลเสียหายจากรายการดังกล่าวไว้ในงบการเงิน

13. เงินลงทุนทั่วไป

(หน่วย: พันบาท)

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

 2555 2554

 บริษัท ดิจิตอล โฟน จํากัด 49,400 49,400
 บริษัทอื่น 32,333 32,333
 หัก: สํารองผลขาดทุนจากการด้อยค่า (30,333) (30,333)
 บริษัทอื่น - สุทธิ 2,000 2,000

 รวมเงินลงทุนทั่วไป - สุทธิ 51,400 51,400
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15.   สิทธิการใช้อุปกรณ์รอตัดบัญชี

 สิทธิการใช้อุปกรณ์รอตัดบัญชีโดยส่วนใหญ่เป็นรายจ่ายค่าเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการดําเนินงานให้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่า
ร์ของบริษัทฯภายใต้สัญญากับ กสท ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 1.2 ซึ่งกรรมสิทธิในทรัพย์สินดังกล่าวที่เกี่ยวข้องจะตกเป็น          
ของ กสท นับแต่วันเริ่มเปิดให้บริการหรือเริ่มใช้เครื่องมือและอุปกรณ์นั้นในการดําเนินงานให้บริการ

 ต้นทุนของเคร่ืองมือและอุปกรณ์ดังกล่าวถือเป็นค่าใช้จ่ายต้ังพักและตัดจําหน่ายภายในระยะเวลาท่ีเหลือของสัญญาสัมปทาน 

 สิทธิการใช้อุปกรณ์รอตัดบัญชีประกอบด้วย:

(หน่วย: พันบาท)

  งบการเงินรวม

 ต้นทุนเครื่องมือ ค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกับการ

 และอุปกรณ์รอตัดบัญชี เชื่อมต่อระบบส่ือสัญญาณรอตัดบัญชี รวม

 ราคาทุน   
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 128,998,231 993,593 129,991,824
 เพ่ิมขึ้น 1,157,647 20,495 1,178,142
 โอนเข้า/โอนออก 46,916 (43,824) 3,092

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554  130,202,794 970,264 131,173,058
 เพิ่มขึ้น  8,475,431 1,356 8,476,787
 โอนเข้า (ออก) (555) - (555)

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 138,677,670 971,620 139,649,290
 การตัดจําหน่าย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 (65,191,308) (462,360) (65,653,668)
 ค่าตัดจําหน่าย (8,285,184) (62,149) (8,347,333)
 โอนเข้า (ออก) (29,513) - (29,513)

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 (73,506,005) (524,509) (74,030,514)
 ค่าตัดจําหน่าย (9,100,175) (66,320) (9,166,495)
 โอนเข้า (ออก) 555 - 555

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 (82,605,625) (590,829) (83,196,454)

 มูลค่าสุทธิตามบัญชี   

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554  56,696,789 445,755 57,142,544

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 56,072,045 380,791 56,452,836

 ค่าตัดจําหน่ายซึ่งรวมอยู่ในงบกําไรขาดทุน  

 2554 8,285,184 62,149 8,347,333

 2555 9,100,175 66,320 9,166,495
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(หน่วย: พันบาท)

  งบการเงินเฉพาะกิจการ

 ต้นทุนเครื่องมือ ค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกับการ

 และอุปกรณ์รอตัดบัญชี เชื่อมต่อระบบส่ือสัญญาณรอตัดบัญชี รวม

 ราคาทุน   
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 128,997,155 993,593 129,990,748
 เพ่ิมขึ้น 1,157,627 20,495 1,178,122
 โอนเข้า (ออก) 46,916 (43,824) 3,092

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 130,201,698 970,264 131,171,962
 เพิ่มขึ้น 8,475,392 1,356 8,476,748
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 138,677,090 971,620 139,648,710
 การตัดจําหน่าย   

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 (65,190,667) (462,360) (65,653,027)
 ค่าตัดจําหน่าย (8,285,137) (62,149) (8,347,286)
 โอนเข้า (ออก) (29,513) - (29,513)

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554     (73,505,317) (524,509) (74,029,826)
 ค่าตัดจําหน่าย (9,100,115) (66,320) (9,166,435)

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 (82,605,432) (590,829) (83,196,261)

 มูลค่าสุทธิตามบัญชี   

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 56,696,381 445,755 57,142,136

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 56,071,658 380,791 56,452,449

 ค่าตัดจําหน่ายซึ่งรวมอยู่ในงบกําไรขาดทุน  

 2554 8,285,137 62,149 8,347,286

 2555 9,100,115 66,320 9,166,435

16.  สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น

 มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 แสดงได้ดังนี้
     (หน่วย: พันบาท)

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  ซอฟแวร์   ซอฟแวร์

 ซอฟแวร์ คอมพิวเตอร์  ซอฟแวร์ คอมพิวเตอร์                          

 คอมพิวเตอร์ ระหว่างการพัฒนา รวม คอมพิวเตอร์ ระหว่างการพัฒนา รวม

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555:      
 ราคาทุน 9,101,482 922,828 10,024,310 9,016,543 859,032 9,875,575
 หัก: ค่าตัดจําหน่ายสะสม (7,713,126) - (7,713,126) (7,676,204) - (7,676,204)

 มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ 1,388,356 922,828 2,311,184 1,340,339 859,032 2,199,371
 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554:      
 ราคาทุน 8,167,908 1,357,340 9,525,248 8,105,635  1,344,647 9,450,282
 หัก: ค่าตัดจําหน่ายสะสม (6,777,272) - (6,777,272) (6,751,944) - (6,751,944)

 มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ 1,390,636 1,357,340 2,747,976 1,353,691 1,344,647 2,698,338
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 การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนสําหรับปี 2555 และ 2554 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2555 2554 2555 2554

 มูลค่าตามบัญชีต้นปี 2,747,976 3,173,384 2,698,338 3,141,969
 ซื้อซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ 499,062 351,271 425,293 328,600
 ค่าตัดจําหน่าย (935,854) (776,679) (924,260) (772,231)

 มูลค่าตามบัญชีปลายปี 2,311,184 2,747,976 2,199,371 2,698,338

17. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

(หน่วย: พันบาท)

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2555 2554 2555 2554

 ค่าธรรมเนียมในการจัดจําหน่าย/จัดหาเงินกู้
  และหุ้นกู้รอตัดบัญชี - สุทธิ 62,759 52,262 62,759 52,262
 เงินมัดจํา 214,298 197,094 206,015 191,335
 ภาษีเงินได้รอขอคืน 150,146 153,144 150,146 153,144
 สิทธิการเช่า 32,435 34,762 31,594 34,762
 อื่น ๆ 241,942 218,003 173,097 149,157

 รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 701,580 655,265 623,611 580,660

18. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

(หน่วย: พันบาท)

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2555 2554 2555 2554

 เจ้าหนี้การค้าจากการซื้อเครื่องมือ  
  และอุปกรณ์ในการให้บริการโทรศัพท์ 6,086,375 3,320,589 6,086,375 3,320,589
 เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 8) 753,041 936,195 1,231,058 1,278,285
 เจ้าหนี้ - กสท 6,378,674 5,621,298 6,360,452 5,611,249
 เจ้าหนี้ - ทีโอที 1,261,577 1,267,473 1,254,507 1,258,964
 เจ้าหนี้ - ค่าเชื่อมต่อโครงข่ายผู้ให้บริการโทรศัพท์
  ในประเทศ 735 17,388 735 17,388
 เจ้าหนี้ผู้ให้บริการโทรศัพท์ในต่างประเทศ 1,818,567 1,803,505 1,818,567 1,803,505
 เจ้าหนี้การค้าอื่น 1,343,994 952,694 915,327 854,529
 เจ้าหนี้อื่น - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 8) 790,813 442,308 790,824 447,404
 เจ้าหนี้อื่น  1,721,006 2,526,444 1,644,904 2,502,144
 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 3,347,698 2,559,534 3,328,408 2,549,480
 ดอกเบ้ียค้างจ่าย 89,591 32,962 89,591 32,962

 รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 23,592,071 19,480,390 23,520,748 19,676,499
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19. เงินกู้ยืมระยะยาว

(หน่วย: พันบาท)

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

 2555 2554

 19.1 เงินกู้ยืมวงเงินจํานวน 40 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาจาก Nordic Investment Bank  756,240 1,052,160
 19.2 เงินกู้ยืมวงเงินจํานวน 170 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาจาก Finnish Export Credit Ltd. 512,419 1,537,257
 19.3 เงินกู้ยืมวงเงินจํานวน 30,000 ล้านบาทจากสถาบันการเงินในประเทศไทย 20,000,000 -
  19.4 เงินกู้ยืมวงเงินจํานวน 20,000 ล้านบาทจากสถาบันการเงินในประเทศไทย 7,000,000 -

 รวม  28,268,659 2,589,417
 หัก: ส่วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงปี (8,808,339) (1,320,758)

 เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงปี 19,460,320 1,268,659

19.1 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2548 บริษัทฯได้ทําสัญญาสินเชื่อกับ Nordic Investment Bank (“NIB”) โดยสาระสําคัญของวงเงินสินเชื่อมีดังนี้

 วงเงินสินเช่ือ : 40 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา (เบิกใช้แล้วเต็มจํานวน)
 อัตราดอกเบ้ีย : LIBOR บวกร้อยละ 1.0 ต่อปี
 กําหนดชําระดอกเบ้ีย : ทุกหกเดือน
 กําหนดชําระคืนเงินต้น : 11 งวด ทุกงวดหกเดือน ตามจํานวนเงินที่ระบุในสัญญาเริ่มต้ังแต่ปี2553 ถึงปี 2558

 เพ่ือเป็นการป้องกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนและความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ียของเงินกู้ยืมนี้  บริษัทฯได้ทําสัญญาแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศและอัตราดอกเบ้ีย สําหรับวงเงินสินเช่ือทั้งจํานวน โดยแลกเปล่ียนเป็นเงินกู้ยืมในสกุลเงินบาทจํานวน 1,644 ล้านบาท มีอัตรา
ดอกเบี้ยสําหรับงวดตั้งแต่วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2548 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2550 เท่ากับอัตราดอกเบี้ยตามสกุลเงินบาทแบบคงที่ตามที่
ระบุไว้ในสัญญา และอัตราดอกเบ้ียสําหรับงวดตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2550 เท่ากับอัตราดอกเบ้ียลอยตัวตามที่ระบุในสัญญา ผลกระทบ
ทางการเงินในอนาคตจากสัญญาดังกล่าวได้แสดงรวมอยู่ในประมาณการมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ทางการเงินตามที่แสดงไว้ใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 30.5 

19.2 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2548 บริษัทฯได้เข้าทําสัญญาสินเชื่อจํานวน 170 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกากับ Finnish Export Credit Ltd. (“FEC”) 
โดยสาระสําคัญของวงเงินสินเชื่อมีดังนี้

 Tranche A
 วงเงินสินเช่ือ : 85 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา (เบิกใช้แล้วเต็มจํานวน)
 อัตราดอกเบ้ีย : อัตราร้อยละ 4.55 ต่อปี
 กําหนดชําระดอกเบ้ีย : ทุกหกเดือน
 กําหนดชําระคืนเงินต้น : 13 งวด ทุกงวดหกเดือน งวดละเท่า ๆ กัน เริ่มต้ังแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2550 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2556

 Tranche B
 วงเงินสินเช่ือ : 85 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา (เบิกใช้แล้วเต็มจํานวน)
 อัตราดอกเบ้ีย : อัตราร้อยละ 4.77 ต่อปี
 กําหนดชําระดอกเบ้ีย : ทุกหกเดือน
 กําหนดชําระคืนเงินต้น : 13 งวด ทุกงวดหกเดือน งวดละเท่า ๆ กัน เริ่มต้ังแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2550 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2556

 เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของเงินกู้ยืมนี้ บริษัทฯได้เข้าทําสัญญาแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบี้ยกับสถาบันการเงินต่างประเทศสาขาประเทศไทยสําหรับวงเงินสินเชื่อ Tranche A และ Tranche B ท้ัง
จํานวน โดยแลกเปล่ียนเป็นเงินกู้ยืมในสกุลเงินบาทจํานวน 6,661 ล้านบาท มีอัตราดอกเบี้ยตามสกุลเงินบาทแบบคงท่ีตามที่ระบุไว้ใน
สัญญา ผลกระทบทางการเงินในอนาคตจากสัญญาดังกล่าวได้แสดงรวมอยู่ในประมาณการมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน
ตามที่แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 30.5 
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19.3 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2554 บริษัทฯได้เข้าทําสัญญาสินเชื่อกับสถาบันการเงินโดยสาระสําคัญของวงเงินสินเชื่อมีดังนี้

 Tranche A
 วงเงินสินเชื่อ :  20,000 ล้านบาท 
 อัตราดอกเบ้ีย  :  BIBOR บวกส่วนเพ่ิม (ส่วนเพิ่มเป็นไปตามเง่ือนไขที่ระบุไว้ในสัญญา)
 กําหนดชําระดอกเบ้ีย :  ทุก 3 เดือน 
  กําหนดชําระคืนเงินต้น :   10 งวด ทุกงวด 6 เดือน เริ่มชําระงวดแรก 30 มิถุนายน 2555

 Tranche B
 วงเงินสินเชื่อ :   10,000 ล้านบาท
  อัตราดอกเบ้ีย :    อัตราเงินกู้ระยะส้ัน
  กําหนดชําระดอกเบ้ีย :  ทุก 1 เดือน 3 เดือน หรือ 6 เดือน ตามเง่ือนไขที่ได้ตกลงกัน
 กําหนดชําระคืนเงินต้น :   ตามท่ีตกลงกันแต่ไม่เกิน 6 เดือน และไม่เกินวันสิ้นสุดสัญญา

 ในระหว่างปี บริษัทฯได้ใช้วงเงินสินเช่ือ Tranche A เต็มจํานวนเป็นจํานวนเงิน 20,000 ล้านบาท และวงเงินสินเชื่อ Tranche B บางส่วน

 19.4 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2555 บริษัทฯได้เข้าทําสัญญาสินเชื่อกับสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง  โดยสาระสําคัญของวงเงินสินเชื่อมีดังนี้

 วงเงินสินเชื่อ :  20,000 ล้านบาท 
 วงเงินคํ้าประกัน : 10,000 ล้านบาท
 อัตราดอกเบ้ีย  :  BIBOR บวกส่วนเพ่ิม (ส่วนเพิ่มเป็นไปตามเง่ือนไขที่ระบุไว้ในสัญญา)
 กําหนดชําระดอกเบ้ีย :  ทุก 1 เดือน 3 เดือน หรือ 6 เดือน ตามเง่ือนไขที่ได้ตกลงกัน
  กําหนดชําระคืนเงินต้น :   4 งวด ทุกงวด 6 เดือน เร่ิมชําระงวดแรก 30 เมษายน 2559

 ในระหว่างปี บริษัทฯได้เบิกใช้วงเงินสินเช่ือแล้วบางส่วน

19.5 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2555 บริษัทฯได้เข้าทําสัญญาสินเชื่อกับสถาบันการเงินต่างประเทศกลุ่มหนึ่ง โดยสาระสําคัญของวงเงินสินเชื่อมีดังนี้

 วงเงินสินเชื่อ :  10,000 ล้านบาท 
 อัตราดอกเบ้ีย  :  BIBOR บวกส่วนเพ่ิม (ส่วนเพิ่มเป็นไปตามเง่ือนไขที่ระบุไว้ในสัญญา)
 กําหนดชําระดอกเบ้ีย :  ทุก 6 เดือน 
  กําหนดชําระคืนเงินต้น :   4 งวด ทุกงวด 6 เดือน เริ่มชําระครั้งแรกเดือนมิถุนายน 2559

 ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯยังไม่ได้เบิกใช้วงเงินสินเชื่อดังกล่าว

 ภายใต้สญัญาเงินกูย้มืข้างต้นระบุให้บรษิทัฯต้องปฏิบตัติามข้อกําหนดต่าง ๆ  ในสัญญา เช่น การรักษาอัตราส่วนทางการเงินและการนําสนิทรัพย์
ไปเป็นหลักประกัน การห้ามให้กู้ยืมหรือคํ้าประกัน ยกเว้นภายใต้เง่ือนไขบางประการ

20. หุ้นกู้

(หน่วย: ล้านบาท)

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

 2555 2554

 หุ้นกู้สกุลเงินบาท 2,000 2,000
 หัก: หุ้นกู้สกุลเงินบาทที่ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงปี - -

 หุ้นกู้ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงปี 2,000 2,000
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 การเปล่ียนแปลงของบัญชีหุ้นกู้สกุลเงินบาทสําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีรายละเอียดดังนี้

  (หน่วย: ล้านบาท)

  ยอดคงเหลือ   ยอดคงเหลือ

  ณ วันที่ บวก: ออก หัก: จ่ายคืน ณ วันที่

  อายุหุ้นกู้ 1 มกราคม 2555 หุ้นกู้เพิ่ม หุ้นกู้ 31 ธันวาคม 2555

 หุ้นกู้จํานวน 2,000 ล้านบาท 
  (ออกเม่ือวันที่ 27 สิงหาคม 2552) 5 ปี 2,000 - - 2,000

    2,000 - - 2,000

 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2552 บริษัทฯได้ออกหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จํานวน 
2,000 ล้านบาท (จํานวน 2,000,000 หน่วย หน่วยละ 1,000 บาท) อัตราดอกเบ้ียร้อยละ 4.40 ต่อปี ครบกําหนดชําระคืนเงินต้นท้ังจํานวน
ในเดือนสิงหาคม 2557

 หุ้นกู้สกุลเงินบาทดังกล่าวข้างต้น ระบุให้บริษัทฯต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดต่าง ๆ ในสัญญา เช่น การรักษาอัตราส่วนทางการเงิน ข้อจํากัด
เกี่ยวกับการนําสินทรัพย์ไปเป็นหลักประกัน การห้ามให้กู้ยืมหรือคํ้าประกันยกเว้นภายใต้เงื่อนไขบางประการ 

21. สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 
 จํานวนเงินสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานแสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

 2555 2554

 ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ต้นปี 218,629 208,154
 ต้นทุนบริการในปัจจุบัน  26,996 24,294
 ต้นทุนดอกเบี้ย 8,107 8,322
 ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี (5,717) (19,056)
 กําไร/ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 34,444 (3,085)

 ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ปลายปี 282,459 218,629
 กําไร/ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ยังไม่รับรู้ (123,475) (97,863)

 สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี 158,984 120,766

 ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรวมอยู่ในส่วนของกําไรหรือขาดทุนแสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

 2555 2554

 ต้นทุนบริการในปัจจุบัน  26,996 24,294
 ต้นทุนดอกเบี้ย 8,107 8,322
 ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 8,832 10,829

 รวมค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในส่วนของกําไรหรือขาดทุน 43,935 43,445

 ค่าใช้จ่ายดังกล่าวรับรู้ในรายการต่อไปนี้ในส่วนของกําไรหรือขาดทุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร 43,935 43,445
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 สมมติฐานที่สําคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันประเมินสรุปได้ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

 2555 2554
 (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี)

 อัตราคิดลด 4.1 3.7
 อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต  6.0 5.5
 อัตราการเปล่ียนแปลงในจํานวนพนักงาน (ข้ึนกับช่วงอายุ) 0 - 25 0 - 25

 จํานวนเงินภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์สําหรับปีปัจจุบันและสี่ปีย้อนหลังแสดงได้ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

 ภาระผูกพันตาม การปรับปรุงตามประสบการณ์

 โครงการผลประโยชน์ ที่เกิดจากหนี้สินโครงการ

 ปี 2555 282,459 30,280
 ปี 2554 218,629 20,572
 ปี 2553 208,154 8,573
 ปี 2552 131,391 21,712
 ปี 2551 94,831 21,071

22. สํารองตามกฎหมาย

 ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯต้องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีส่วนหนึ่งไว้เป็น
ทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนําไปจ่ายเงินปันผลได้

23. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

 รายการค่าใช้จ่ายตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สําคัญดังต่อไปนี้   
(หน่วย: พันบาท)

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2555 2554 2555 2554

 เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน 3,885,370 3,686,357 3,853,490 3,655,420
 ค่าเสื่อมราคา 1,268,417 1,303,092 1,176,076 1,230,134
 ค่าตัดจําหน่าย 10,196,373 9,212,252 10,184,624 9,203,682
 ค่าเช่าจ่ายตามสัญญาเช่าดําเนินงาน 1,847,449 1,739,034 2,432,882 2,164,736
 ซื้อสินค้า 11,618,506 5,136,299 11,617,799 5,137,401
 การเปล่ียนแปลงในสินค้าสําเร็จรูป (499,809) (157,426) (500,212) (158,529)
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24. ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
(หน่วย: พันบาท)

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2555 2554 2555 2554

 ดอกเบ้ียจ่าย 1,014,719 393,901 991,265 393,894
 ตัดจําหน่ายต้นทุนทางการเงินรอตัดบัญชี 75,753 36,143 75,753 36,143
 ค่าใช้จ่ายทางการเงินอื่น 28,198 906 28,198 906

 รวมค่าใช้จ่ายทางการเงิน 1,118,670 430,950 1,095,216 430,943

25. ภาษีเงินได้

 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 สรุปได้ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2555 2554 2555 2554

 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:    
 ภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับปี 3,826,059 4,966,508 3,584,525 4,649,424
 รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลของปีก่อน 296,661 (1,360) 296,581 -

 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:     
 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราว
  และการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว (724,545) (5,613) (724,545) (5,613)
 ผลกระทบต่อภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจาก
  การเปล่ียนแปลงอัตราภาษี 125,763 306,505 132,646 306,505

 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกําไรขาดทุน 3,523,938 5,266,040 3,289,207 4,950,316

 รายการกระทบยอดจํานวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กับผลคูณของกําไรทางบัญชีกับอัตราภาษีที่ใช้สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2555 และ 2554 สามารถแสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2555 2554 2555 2554

 กําไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 14,799,520 17,078,172 15,162,798 16,494,977
 อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล 23% 0% - 30% 23% 30%
 กําไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี 3,403,890 5,116,809 3,487,444 4,948,493
 ขาดทุนสะสม (3,642) - - -
 รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลของปีก่อน 296,661 (1,360) 296,581 -
 ผลกระทบต่อภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจาก
  การเปล่ียนแปลงอัตราภาษี 132,646 306,505 132,646 306,505

 ผลกระทบทางภาษีสําหรับ:    
 รายได้ที่ไม่รวมคิดภาษีเงินได้ (16,996) (14,511) (353,287) (166,276)
    ค่าใช้จ่ายต้องห้าม 64,485 32,423 58,513 35,420

    ผลกระทบจากการปรับปรุงภาษีเงินได้    
       รอตัดบัญชี (339,574) (135,000) (332,690) (135,000)
    อ่ืน ๆ (13,532) (38,826) - (38,826)

 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกําไรขาดทุน 3,523,938 5,266,040 3,289,207 4,950,316
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รายงานประจําปี 2555
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)

 ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบาท)

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2555 2554 2555 2554

 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับลูกหนี้การค้า 71,203 63,484 71,203 63,484
 ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าเงินลงทุน/ผลขาดทุนในบริษัทย่อย 90,000 103,500 90,000 103,500
 ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ 4,611 8,521 4,611 8,521
 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 307,914 184,665 307,914 184,665
 ค่าตัดจําหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 161,547 183,887 161,547 183,887
 ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นของตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน
  สําหรับเงินกู้ยืมระยะยาว    60,251 113,491 60,251 113,491
 รายได้จากการจําหน่ายบัตรเติมเงิน 543,163 - 543,163 -
 ใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจบัตรเติมเงินอิเล็คทรอนิกส์ 
  (ส่วนลํ้ามูลค่าหุ้นจากการซ้ือบริษัทย่อย) (13,768) (13,768) - -
 อื่น ๆ 80,641 63,000 80,641 69,884

 รวม  1,305,562 706,780 1,319,330 727,432

 ในเดือนตุลาคม 2554 คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลจากอัตราร้อยละ 30     เป็นร้อยละ 23 ในปี 2555 และเป็นร้อย
ละ 20 ต้ังแต่ปี 2556 เป็นต้นไป และในเดือนธันวาคม 2554 ได้มีพระราชกฤษฎีกาประกาศลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลเพื่อให้เป็นไปตามมติ
คณะรัฐมนตรีดังกล่าวสําหรับปี 2555-2557 บริษัทฯได้สะท้อนผลกระทบของการเปล่ียนแปลงอัตราภาษีดังกล่าวในการคํานวณภาษีเงินได้รอ
การตัดบัญชีตามที่แสดงไว้ข้างต้นแล้ว 

26. กําไรต่อหุ้น

 กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคํานวณโดยหารกําไรสําหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจํานวนถัวเฉล่ีย
ถ่วงนํ้าหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2555 2554 2555 2554

 กําไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (พันบาท) 11,278,078 11,812,850 11,873,591 11,544,661
 จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉล่ียถ่วงนํ้าหนัก (พันหุ้น) 2,367,811 2,367,811 2,367,811 2,367,811
 กําไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 4.76 4.99 5.01 4.88
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รายงานประจําปี 2555
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)

27. ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย

 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่ายสําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ประกอบด้วย:
(หน่วย: พันบาท)

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2555 2554 2555 2554

 ค่าเสื่อมราคา    
 อาคารและอุปกรณ์ 1,268,417 1,303,092 1,176,076 1,230,134
 ค่าตัดจําหน่าย    
 สิทธิการใช้อุปกรณ์รอตัดบัญชี 9,166,495 8,347,333 9,166,435 8,347,286

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น    
 - บันทึกรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 954,125 828,776 942,436 820,253
 - บันทึกรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายทางการเงิน 75,753 36,143 75,753 36,143

 รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย 11,464,790 10,515,344 11,360,700 10,433,816

28. กําไรจากการดําเนินงานก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้นิติบุคคล 
 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย (EBITDA)

(หน่วย: พันบาท)

 งบการเงินรวม

 หมายเหตุ  2555 2554

 กําไรสําหรับปี   11,275,582 11,812,131
 บวก (หัก) : ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 24 1,118,669 430,950
   : ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 25 3,523,938 5,266,040
   : ค่าเส่ือมราคา 14 1,268,417 1,303,092
   : ค่าตัดจําหน่าย  10,120,620 9,176,109
   : ดอกเบี้ยรับ  (384,847) (578,909)
   : กําไรจากอัตราแลกเปล่ียน  (112,989) (113,216)
   : ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายสินทรัพย์ถาวร  24 175

 EBITDA        26,809,414 27,296,372
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รายงานประจําปี 2555
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)

 29. เงินปันผล

 เงินปันผล อนุมัติโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น

   (ล้านบาท) (บาท)

 เงินปันผลประจําปี 2553 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2554 7,434 3.21
 เงินปันผลระหว่างกาล ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2554 38,371 16.46  

เป็นกรณีพิเศษสําหรับปี 2554  

 รวมปี 2554  45,805 

 เงินปันผลประจําปี 2554 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2555        3,231  1.38
 เงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 1 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2555 5,325  2.27  

 สําหรับปี 2555    
 เงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 2 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2555 2,663  1.13  

 สําหรับปี 2555    

 รวมปี 2555  11,219 

30. เครื่องมือทางการเงิน

30.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง

 เคร่ืองมือทางการเงินที่สําคัญของบริษัทฯและบริษัทย่อยตามท่ีนิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 “การแสดงรายการและการเปิดเผย
ข้อมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชั่วคราว ลูกหนี้การค้า เงินลงทุน เจ้าหนี้
การค้า หุ้นกู้และเงินกู้ยืมระยะยาว บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริหาร
ความเสี่ยงดังนี้

30.2 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากกับสถาบันการเงิน เงินลงทุนชั่วคราว หุ้นกู้และเงินกู้ยืม
ระยะยาว 

 สินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงินที่สําคัญ (ซ่ึงบางส่วนอยู่ภายใต้ตราสารอนุพันธ์ตามที่กล่าวรายละเอียดไว้ในหมายเหตุ 19) สามารถจัดตาม
ประเภทอัตราดอกเบ้ียได้ดังนี้

 (หน่วย: ล้านบาท)

 งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

 รายการ หมายเหตุ อัตราดอกเบี้ยลอยตัว อัตราดอกเบี้ยคงที่ ไม่มีอัตราดอกเบี้ย รวม

 สินทรัพย์ทางการเงิน     
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  3,863 514 177 4,554
 เงินลงทุนชั่วคราว  - 150 - 150
 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น  - - 8,386 8,386
 หนี้สินทางการเงิน     
 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหน้ีอื่น  - - 23,592 23,592
 เงินกู้ยืมระยะยาว 19 27,757 512 - 28,269
 หุ้นกู้ 20 - 2,000 - 2,000
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รายงานประจําปี 2555
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)

 (หน่วย: ล้านบาท)

 งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

 รายการ หมายเหตุ อัตราดอกเบี้ยลอยตัว อัตราดอกเบี้ยคงที่ ไม่มีอัตราดอกเบี้ย รวม

 สินทรัพย์ทางการเงิน     
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  5,707 16,074 92 21,873
 เงินลงทุนชั่วคราว  - 100 - 100
 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น  - - 6,575 6,575
 หนี้สินทางการเงิน     
 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหน้ีอื่น  - - 19,480 19,480
 เงินปันผลค้างจ่าย  - - 38,371 38,371
 เงินกู้ยืมระยะยาว 19 1,052 1,537 - 2,589
 หุ้นกู้ 20 - 2,000 - 2,000

 สําหรับสินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงินซึ่งมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ีแยกตามวันที่ครบกําหนด (หรือวันที่มีการกําหนดอัตราดอกเบ้ียใหม่หากวันท่ีมี
การกําหนดอัตราดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน) นับจากวันที่ในงบแสดงฐานะการเงินมีดังนี้:

 (หน่วย: ล้านบาท)

 งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

 รายการ หมายเหตุ ภายใน 12 เดือน มากกว่า 12 เดือน รวม อัตราดอกเบี้ย

 สินทรัพย์ทางการเงิน     
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  514 - 514 0.05% - 3.30%
 เงินลงทุนชั่วคราว  150 - 150 0.60% - 3.30%
 หน้ีสินทางการเงิน     
 เงินกู้ยืมระยะยาว 19 512 - 512 5.39%, 5.50%
 หุ้นกู้ 20 - 2,000 2,000 4.40%

 (หน่วย: ล้านบาท)

 งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

 รายการ หมายเหตุ ภายใน 12 เดือน มากกว่า 12 เดือน รวม อัตราดอกเบี้ย

 สินทรัพย์ทางการเงิน     
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  16,074 - 16,074 0.10% - 3.35%
 เงินลงทุนชั่วคราว  100 - 100 3.70%
 หน้ีสินทางการเงิน     
 เงินกู้ยืมระยะยาว 19 1,025 512 1,537 5.39%, 5.50%
 หุ้นกู้ 20 - 2,000 2,000 4.40%

30.3 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศอันเก่ียวเน่ืองกับการซ้ืออุปกรณ์ ลูกหนี้ผู้ให้บริการโทรศัพท์ใน
ต่างประเทศและการกู้ยืมเงินเป็นเงินตราต่างประเทศ บริษัทฯและบริษัทย่อยได้เข้าทําสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าและสัญญา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียนดังกล่าว (หมายเหตุ 19)
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 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ดังต่อไปนี้:

   
  งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม อัตราแลกเปล่ียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม

  2555 2554 สกุลเงิน 2555 2554

  (ล้าน) (ล้าน)  (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)

 สินทรัพย์    
 เงินฝากสถาบันการเงิน 3.52 2.45   เหรียญสหรัฐอเมริกา 30.3873 31.4525
  0.56 0.58 ยูโร 40.1344 40.5938
  0.49 0.49 ปอนด์สเตอร์ลิงค์ 48.8331 48.3516
 ลูกหนี้การค้าบริษัทอื่นๆ  14.76 15.26 เอสดีอาร์ 47.0712 48.6725
  3.94 1.48   เหรียญสหรัฐอเมริกา 30.3873 31.4525
 ลูกหนี้การค้ากิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 0.04 0.01 เอสดีอาร์ 47.0712 48.6725
       1.93 0.23   เหรียญสหรัฐอเมริกา 30.3873 31.4525

 หนี้สิน     
 เจ้าหนี้การค้า 81.14 32.71   เหรียญสหรัฐอเมริกา 30.7775 31.8319
  0.07 0.41 ยูโร 40.8603 41.3397
  38.63 37.05 เอสดีอาร์ 47.0712 48.6725
 เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 114.75 49.95 โครนนอร์เวย์ 5.5426 5.3220
  - 0.10 ยูโร 40.8603 41.3397
  4.68 6.34 เอสดีอาร์ 47.0712 48.6725
  5.02 5.32   เหรียญสหรัฐอเมริกา 30.7775 31.8319
 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 2.13 2.32 โครนนอร์เวย์ 5.5426 5.3220

 รวมสินทรัพย์ (หนี้สิน) สุทธิ (76.77) (33.87) เหรียญสหรัฐอเมริกา  

  0.49 0.07 ยูโร  

  0.49 0.49 ปอนด์สเตอร์ลิงค์  

  (28.51) (28.12) เอสดีอาร์  

  (116.88) (52.27) โครนนอร์เวย์  

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯได้ทําสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจํานวน 3 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา (2554: 86 ล้านเหรียญ
สหรัฐอเมริกา) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากเจ้าหน้ีจากการซื้ออุปกรณ์ และภาระผูกพันเก่ียวกับรายจ่ายฝ่ายทุนซึ่งส่วนใหญ่มีอายุสัญญาไม่เกิน
หนึ่งปี 

30.4 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การค้า ฝ่ายบริหารควบคุมความเส่ียงนี้โดยการกําหนดให้มีนโยบาย
และวิธีการในการควบคุมสินเช่ือที่เหมาะสม นอกจากน้ี การให้สินเชื่อของบริษัทฯไม่มีการกระจุกตัวเนื่องจากบริษัทฯมีฐานของลูกค้าที่หลาก
หลายและมีจํานวนมากราย ดังน้ัน บริษัทฯจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายท่ีเป็นสาระสําคัญจากการให้สินเชื่อ จํานวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯ
อาจต้องสูญเสียจากการให้สินเช่ือ คือ มูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้การค้าซึ่งได้หัก     ด้วยสํารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามท่ีแสดงในงบแสดง
ฐานะการเงิน

30.5 มูลค่ายุติธรรม

 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงินที่ผู ้ซื้อและผู้ขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์กันในขณะที่ทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้ และเต็มใจในการ
แลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะที่ไม่มีความเก่ียวข้องกัน 
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 วิธีการกําหนดมูลค่ายุติธรรมขึ้นอยู่กับลักษณะของเคร่ืองมือทางการเงิน มูลค่ายุติธรรมจะกําหนดจากราคาตลาดล่าสุดหรือกําหนดขึ้นโดย
ใช้เกณฑ์การวัดมูลค่าที่เหมาะสม เช่น การคํานวณมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด เป็นต้น

 เน่ืองจากสินทรัพย์ทางการเงินจัดอยู่ในประเภทระยะส้ัน หน้ีสินทางการเงินบางส่วนจัดอยู่ในประเภทระยะส้ัน ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ
จึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินประเภทระยะส้ันดังกล่าวใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงใน
งบแสดงฐานะการเงิน

 มูลค่าตามบัญชี (แสดงโดยไม่รวมมูลค่าตามบัญชีของสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าและสัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงินตราต่างประเทศ
ที่เกี่ยวข้อง) และมูลค่ายุติธรรมของหน้ีสินทางการเงินระยะยาวและตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีดังต่อไปน้ี:

(หน่วย: ล้านบาท)

 งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม

  2555 2554

  มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม

 รายการที่ไม่มีการป้องกันความเสี่ยง    
 เงินกู้ยืมจาก Nordic Investment Bank 566 576 815 832
 เงินกู้ยืมจาก Finnish Export Credit Ltd. 402 411 1,249 1,299
    หุ้นกู้สกุลเงินบาท 2,000 2,031 2,000 2,044

 ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน    
 ตราสารอนุพันธ์ที่บริษัทฯเสียประโยชน์  (8)  (15)
 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินตามหลักเกณฑ์ดังนี้

 • มูลค่ายุติธรรมของเงินกู้ยืมระยะยาวคํานวณโดยใช้การวิเคราะห์กระแสเงินสดคิดลด อัตราคิดลดที่บริษัทฯใช้เท่ากับอัตราผลตอบแทน
ของเคร่ืองมือทางการเงิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานท่ีมีเง่ือนไข ลักษณะ และระยะเวลาท่ีเหลืออยู่เหมือนกับเคร่ืองมือทางการเงิน
ที่บริษัทฯกําลังพิจารณาหามูลค่ายุติธรรม

 • มูลค่ายุติธรรมของหุ้นกู ้สกุลเงินบาท คํานวณโดยใช้ราคาซ้ือขายล่าสุด ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย 
(The Thai Bond Market Association) หรือใช้การวิเคราะห์กระแสเงินสดคิดลด อัตราคิดลดที่บริษัทฯใช้เท่ากับอัตราผลตอบแทนของเคร่ืองมือ
ทางเงิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีเงื่อนไข ลักษณะ และระยะเวลาที่เหลืออยู่เหมือนกับเครื่องมือทางการเงินที่บริษัทฯกําลัง
พิจารณาหามูลค่ายุติธรรม

 • มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ทางการเงินคํานวณโดยใช้อัตราท่ีกําหนดโดยตลาดโดยถือเสมือนว่าได้ยกเลิกสัญญาตราสารอนุพันธ์ 
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

31. การบริหารจัดการทุน

 วัตถุประสงค์หลักของบริษัทฯและบริษัทย่อยในการบริหารจัดการทุน คือ การจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสมและการดํารงไว้ซึ่ง
ความสามารถในการดําเนินธุรกิจอย่างต่อเน่ือง

 บริษัทฯบริหารจัดการสถานะของทุนโดยใช้อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt-to-Equity Ratio) เพ่ือให้สอดคล้องกับเงื่อนไขในสัญญาเงินกู้ยืมระยะ
ยาวจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 งบการเงินรวมแสดงอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเป็น 0.91:1 (งบการเงินเฉพาะกิจการ: อัตราส่วน
หนี้สินต่อทุนเป็น 0.92:1)

 ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริษัทฯไม่ได้เปล่ียนแปลงวัตถุประสงค์ นโยบาย หรือกระบวนการในการบริหาร
จัดการทุน
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32. ภาระผูกพัน

32.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดําเนินงาน

 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้เข้าทําสัญญาเช่าดําเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่าอาคารสํานักงาน และการเช่าที่ดินและอาคารสําหรับติดต้ังสถานี
รับส่งสัญญาณ  อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉล่ียประมาณ  1 ถึง 3 ปีและ 12 ปี

 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ต้องจ่ายในอนาคตท้ังสิ้นภายใต้สัญญาเช่าดําเนินงานดังนี้

(ล้านบาท)

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม

 2555 2554

 จ่ายชําระ  
 ภายใน 1 ปี 818 1,104� 

มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 2,323 2,322
 มากกว่า 5 ปี 1,576 2,076

 ในระหว่างปี 2555 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายจ่ายตามสัญญาเช่าที่รับรู้แล้วในงบกําไรขาดทุนเป็นจํานวนเงิน 1,643 ล้านบาท (2554: 1,549 
ล้านบาท)

32.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุนซึ่งส่วนใหญ่เกี่ยวเน่ืองกับการส่ังซื้อเคร่ืองมือและอุปกรณ์ใน
การให้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่าร์เป็นจํานวน 41 ล้านบาทและ 12 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา (2554: 58 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา และ 
0.03 ล้านเหรยีญยโูร) และเกีย่วเน่ืองกบัการก่อสร้างสถานฐีานและการซ้ือโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพือ่ใช้ในการดําเนินงานของบริษทัฯและบริษทั
ย่อยจํานวน 33 ล้านบาท และ 8 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา (2554: 245 ล้านบาทและ 0.9 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา)

32.3 เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ําประกัน   

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เงินฝากธนาคารของบริษัทย่อยจํานวน 0.4 ล้านบาท (2554: 0.4 ล้านบาท) ได้นําไปวางเป็นหลักทรัพย์เพื่อ
คํ้าประกันวงเงินสินเช่ือที่ได้รับจากธนาคาร

32.4 หนังสือคํ้าประกันของธนาคาร

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีหนังสือคํ้าประกันที่ออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯและบริษัทย่อยเหลืออยู่เป็นจํานวนเงิน 
10,562 ล้านบาท (2554: 3,385 ล้านบาท) ซ่ึงเกี่ยวเน่ืองกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทย่อย ซึ่ง
ส่วนใหญ่ออกให้แก่ กสท เพ่ือคํ้าประกันการชําระผลประโยชน์ตอบแทนตามสัญญาสัมปทาน และออกให้แก่กสทช. เพ่ือคํ้าประกันการชําระ
เงินมูลค่าใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีฯงวดที่สองและงวดท่ีสาม

32.5 สัญญาจ้างติดตั้งอุปกรณ์สถานีรับส่งสัญญาณและดําเนินการและบริหารเครือข่ายระบบสื่อสัญญาณ

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯมีภาระผูกพันจากการว่าจ้างบริษัท บีบี เทคโนโลยี จํากัด ซ่ึงเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน เป็นผู้ดําเนินการติดตั้ง
อุปกรณ์สถานีรับส่งสัญญาณและออกแบบและวางแผนเชิงวิศวกรรม ติดต้ัง และบริการซ่อมแซมและบํารุงรักษาเครือข่ายระบบสื่อสัญญาณ 
โดยบริษัทฯต้องชําระค่าตอบแทนให้แก่บริษัทดังกล่าวตามอัตราที่ระบุในสัญญา 

32.6 สัญญาจัดหาอุปกรณ์และให้บริการระบบ Wi-Fi

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯและบริษัทย่อยแห่งหนึ่งมีภาระผูกพันจากการว่าจ้างบริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮด์เวย์ จํากัด ซึ่งเป็น
บริษัทที่เก่ียวข้องกัน เป็นผู้ดําเนินการจัดหาอุปกรณ์และให้บริการในโครงการระบบ Wi-Fi ของบริษัทย่อยแห่งนั้น ซ่ึงจะทําการจัดหาอุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้อง ระบบซอฟต์แวร์ โครงสร้างพื้นฐานที่จําเป็น และการดําเนินการซึ่งรวมถึงการให้การสนับสนุนทางด้านเทคนิคในโครงการดังกล่าว 
โดยบริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันที่จะต้องชําระค่าตอบแทนให้แก่บริษัทดังกล่าวตามข้อกําหนดและเง่ือนไขที่ระบุในสัญญา

32.7 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาระยะยาว

 ก. บริษัทฯได้ทําสัญญาซ้ือขายกับบริษัทแห่งหน่ึงโดยบริษัทฯจะได้รับสิทธิในการจัดจําหน่ายสินค้า อุปกรณ์และบริการต่าง ๆ  สําหรับโทรศัพท์
มือถือและแท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ของบริษัทดังกล่าวในประเทศไทย โดยบริษัทฯตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาและบริษัทฯ
มีภาระผูกพันเกี่ยวเน่ืองกับการส่ังซื้อสินค้าขั้นตํ่าภายใต้สัญญาซื้อขายดังกล่าว
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 ข. บริษัทฯได้ทําสัญญาหลัก (Frame contract) กับบริษัท 2 แห่ง เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์โครงข่ายรวมถึงบริการต่างๆสําหรับระบบโครงข่ายวิทยุ
คมนาคมของบริษัทฯ โดยราคาสินค้าและค่าบริการเป็นไปตามข้อกําหนดและเง่ือนไขที่ระบุในสัญญา 

 ค. ในระหว่างปี 2555 บริษัทฯได้ทําสัญญา Local supply contract กับบริษัทแห่งหน่ึงเพื่อให้ดําเนินการจัดซื้อโทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต และอุปกรณ์
เสริมต่าง ๆ สําหรับโทรศัพท์มือถือ รวมถึงการบริหารจัดการคลังสินค้าให้กับบริษัทฯ โดยราคาสินค้าและค่าบริการเป็นไปตามข้อกําหนด
และเง่ือนไขที่ระบุในสัญญา

33. คดีฟ้องร้องและข้อพิพาททางการค้าเรื่องค่าเชื่อมโยงโครงข่ายโทรคมนาคมระหว่างบริษัทฯ 
 และบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) (“ทีโอที”) 

 1) ตามท่ี ทีโอที กสท และบริษัทฯ ได้ทําข้อตกลงเร่ืองการเช่ือมโยงโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบจดทะเบียนรายเดือน (Postpaid) เมื่อวันที่ 
22 กุมภาพันธ์ 2537 และโทรศัพท์เคล่ือนที่แบบจ่ายเงินล่วงหน้า (Prepaid Card) เม่ือวันที่ 2 เมษายน 2544 โดยทีโอทีจะเชื่อมโยงโครงข่าย
เลขหมายโทรศัพท์เคล่ือนท่ีที่บริษัทฯให้บริการให้สามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ โดยจะคิดค่าเช่ือมโยงโครงข่าย (Access Charge) ในอัตรา
หมายเลขละ 200 บาทต่อเดือน สําหรับการให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ีแบบจดทะเบียนรายเดือน และในอัตราร้อยละ 18 ของราคาหน้า
บัตร (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว) สําหรับการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบจ่ายเงินล่วงหน้า (Prepaid Card) 

  เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม  2549 กทช. ได้ออกประกาศ กทช. ว่าด้วยการเช่ือมต่อโครงข่ายเพื่อกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหน้าที่ของผู้รับ
ใบอนุญาตที่มีโครงข่ายโทรคมนาคมที่จะต้องยินยอมให้ผู้รับใบอนุญาตที่มีโครงข่ายโทรคมนาคมรายอื่นเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม
เข้ากับโครงข่ายโทรคมนาคมของตนเม่ือมีการร้องขอ ท้ังนี้เพื่อให้การส่ือสารข้ามโครงข่ายโทรคมนาคมเป็นไปได้ด้วยดีและให้ผู ้ให้
เชื่อมต่อโครงข่ายมีสิทธิที่จะเรียกเก็บค่าตอบแทนการเช่ือมต่อโครงข่าย (Interconnection Charge) ในอัตราที่สะท้อนต้นทุน 

  เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2549 บริษัทฯได้ทําหนังสือแจ้งทีโอทีเพื่อขอเจรจาเกี่ยวกับสัญญาเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม (Interconnection Charge) 
ของบริษัทฯกับโครงข่ายโทรคมนาคมของ ทีโอที และเม่ือวันที่ 17 พฤศจิกายน 2549 บริษัทฯได้ทําหนังสือแจ้งให้ทีโอทีและ กสท ทราบว่า
บริษัทฯจะเปล่ียนแปลงอัตราการคํานวณค่าเชื่อมโยงโครงข่ายโทรคมนาคม (Access Charge) ตามข้อตกลงเดิมที่ทํากับทีโอที เนื่องจาก
บริษัทฯเห็นว่าข้อตกลงดังกล่าวมีการคิดอัตราและวิธีการจัดเก็บที่มีลักษณะขัดแย้งต่อกฎหมายหลายประการ และบริษัทฯได้แจ้งให้
ทีโอทีและ กสท ทราบว่าบริษัทฯจะชําระค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม (Interconnection Charge) ให้แก่ทีโอทีในอัตรา
ค่าตอบแทนท่ีสอดคล้องกับกฎหมาย 

  เม่ือวันที่ 23 พฤศจิกายน 2549 บริษัทฯได้รับหนังสือแจ้งจากทีโอทีโดยในหนังสือดังกล่าวทีโอทีได้แจ้งว่าบริษัทฯไม่มีสิทธิเชื่อมต่อโครงข่าย
โทรคมนาคมกบัทโีอท ีเนือ่งจากบรษิทัฯมไิด้เป็นผูท้ีไ่ด้รบัใบอนญุาตประกอบกจิการโทรคมนาคมจากกทช. และมไิด้มโีครงข่ายโทรคมนาคม
เป็นของตนเองและข้อตกลงเดิมมิได้ขัดต่อกฎหมายแต่อย่างใด ดังนั้นการเก็บค่าตอบแทนและวิธีการจัดเก็บค่าตอบแทนการเชื่อมโยง
โครงข่ายโทรคมนาคม (Access Charge) ยังคงต้องเป็นไปตามข้อตกลงเดิม และทีโอทีได้แจ้งปฏิเสธการรับชําระเงินค่าตอบแทนการเช่ือมต่อ
โครงข่ายโทรคมนาคม (Interconnection Charge)

  ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2550 บริษัทฯได้มีหนังสือแจ้งต่อทีโอทีว่าบริษัทฯยินดีที่จะชําระค่าเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมให้แก่ทีโอทีใน
อัตราตามข้อเสนอการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม (“RIO”) ของทีโอทีตามที่ได้รับความเห็นชอบจาก กทช.

 2) เม่ือวันที่ 18 มิถุนายน 2550 กทช.ได้มีคําชี้ขาดข้อพิพาทท่ี 1/2550 เรื่องข้อพิพาทการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมโดยให้ทีโอทีเจรจา
เชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมภายใน 7 วัน และต้องทําสัญญาเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม (Interconnection Charge) ภายใน 30 วัน
นับตั้งแต่วันที่เริ่มเจรจากับบริษัทฯ และต่อมาเลขาธิการ กทช. ได้มีคําสั่งให้ทีโอทีปฏิบัติตามคําชี้ขาดของ กทช. ซ่ึงทีโอทีได้อุทธรณ์คําสั่ง
ดังกล่าวต่อ กทช. และเม่ือวันที่ 9 ตุลาคม 2550 กทช.ได้มีคําวินิจฉัยเป็นเอกฉันท์ยืนตามคําสั่งของเลขาธิการ กทช.ให้ทีโอทีปฏิบัติตาม
คําชี้ขาดของกทช.ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ทีโอทีได้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองกลางเป็นคดีหมายเลขดําที่ 1523/2550 เพื่อขอให้ศาลเพิกถอน
คําชี้ขาดของ กทช.และคําสั่งของเลขาธิการ กทช. ดังกล่าว ต่อมาเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2553 ศาลได้มีคําพิพากษายกฟ้อง ทีโอที ซ่ึงทีโอที
ได้ยื่นอุทธรณ์คําพิพากษาศาลปกครองกลางต่อศาลปกครองสูงสุดแล้ว ขณะนี้ คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด 

 3) เนื่องจากทีโอทียังคงปฏิเสธไม่เข้าทําสัญญาเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม (Interconnection Charge) กับบริษัทฯ ดังนั้นในวันที่ 8 พฤศจิกายน 
2550 บริษัทฯจึงได้ส่งจดหมายเร่ืองการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมไปยังทีโอทีเพื่อแจ้งยกเลิกข้อเสนอของบริษัทฯในเรื่องที่บริษัทฯได้
แสดงความประสงค์ที่จะชําระค่าเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม (Interconnection Charge) ในอัตราที่สอดคล้องกับกฎหมายตามที่ทั้งสองฝ่าย
จะได้มกีารเจรจาตกลงกันโดยสุจรติ และข้อเสนอท่ีว่าบริษทัฯจะนําส่งค่าตอบแทนการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม (Interconnection Charge) 
ให้แก่ทีโอทีในอัตราที่ทีโอทีกําหนดในข้อเสนอการเช่ือมต่อโครงข่ายของทีโอที ซึ่ง กทช.ได้ให้ความเห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้งยกเลิกข้อตกลง
การเชื่อมโยงโครงข่ายโทรคมนาคมเดิมทั้งสองฉบับ (Access Charge) ดังนั้นบริษัทฯจึงบันทึกค่าเชื่อมโยงโครงข่ายโทรคมนาคม (Access 
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Charge) ในอัตราค่าเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม (Interconnection Charge) ในระหว่างวันที่ 18 พฤศจิกายน 2549 ถึงวันที่ 7 พฤศจิกายน 
2550 ไว้ในงบการเงินจํานวน 1,973 ล้านบาท และต้ังแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2550 บริษัทฯได้หยุดบันทึกค่าเช่ือมโยงโครงข่าย (Access 
Charge) ในงบการเงิน เพราะเห็นว่าภาระท่ีจะต้องชําระค่าเชื่อมโยงโครงข่าย (Access Charge) ตามข้อตกลงเดิมดังกล่าวได้สิ้นสุดลงจาก
การยกเลิกสัญญา

 4) เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2554 ทีโอทีได้ยื่นคําฟ้องต่อศาลปกครองกลาง (คดีหมายเลขดําที่ 1097/2554) และคําร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมคําฟ้อง
เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2554 เรียกร้องให้  กสท  และบริษัทฯร่วมกันชําระค่าเสียหายจากค่าเชื่อมโยงโครงข่ายโทรคมนาคม (Access Charge) 
อันได้แก่ (1) ค่าเสียหายจากค่าเช่ือมโยง (Access Charge) ตามข้อตกลง Postpaid และ Prepaid Card โดยคํานวณนับตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 
2549 ถึงวันท่ี 9 พฤษภาคม 2554 (วันฟ้อง) พร้อมภาษีมูลค่าเพ่ิมและดอกเบ้ียในอัตราร้อยละ 1.25 ต่อเดือน และ (2) ค่าเสียหายจาก
ค่าเช่ือมโยง (Access Charge) ตามข้อตกลง Postpaid และ Prepaid Card ท่ีมีจํานวนคร่ึงหน่ึงของผลประโยชน์ตอบแทนท่ี  กสท ได้รับจาก
บริษัทฯโดยคํานวณนับตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2549 ถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 2554 (วันฟ้อง) พร้อมภาษีมูลค่าเพิ่มและดอกเบี้ยในอัตรา
ร้อยละ 7.5 ต่อปี รวมเป็นจํานวนท่ีทีโอทีเรียกร้องให้บริษัทฯรับผิดจํานวนท้ังสิ้นประมาณ 113,319 ล้านบาท บริษัทฯได้ยื่นคําให้การต่อ
ศาลเม่ือวันท่ี 26 มกราคม 2555 และทีโอทีได้ยื่นคําคัดค้านคําให้การเม่ือวันที่ 25 กันยายน 2555 ขณะน้ีคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของ
ศาลปกครองกลาง

 5) แม้ว่า กทช.จะได้มีคําชี้ขาดพิพาทที่ 1/2550 เรื่องข้อพิพาทการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมให้  ทีโอทีเข้าเจรจาเพื่อทําสัญญาเชื่อมต่อ
โครงข่ายโทรคมนาคม (Interconnection Charge) กับ    บริษัทฯ และเลขาธิการ กทช. ได้ออกมาตรการบังคับทางปกครอง (ค่าปรับทางปกครอง
ในอัตราวันละ 20,000 บาท จนกว่าจะปฏิบัติตามคําสั่งของเลขาธิการ กทช. ครบถ้วน) บังคับให้ ทีโอที เข้าทําสัญญาเชื่อมต่อโครงข่าย
โทรคมนาคมกับบริษัทฯให้แล้วเสร็จ แต่ทีโอทีก็ยังมิได้เข้าทําสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายกับบริษัทจนถึงปัจจุบัน โดยทีโอทีได้ฟ้องร้อง
ต่อศาลปกครองกลางเพ่ือให้ศาลเพิกถอนคําช้ีขาดของ กทช. และมาตรการบังคับทางปกครองของเลขาธิการ กทช. ดังกล่าว และเม่ือวันท่ี 
16 กรกฎาคม 2555 ศาลปกครองกลางได้มีคําพิพากษา (คดีหมายเลขดําเลขที่ 1033/2553, คดีหมายเลขแดงท่ี 1178/2555) ให้ยกคําฟ้อง
ของทีโอทีโดยเห็นว่าคําสั่งดังกล่าวเป็นคําสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย ทีโอทีไม่เห็นด้วยกับคําพิพากษาของศาลปกครองกลางจึงได้ยื่นอุทธรณ์
ต่อศาลปกครองสูงสุด ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด

  จากความเห็นของท่ีปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ ผู้บริหารของบริษัทฯมีความเช่ือมั่นว่า บริษัทฯไม่มีภาระท่ีจะต้องชําระค่าเชื่อมโยง
โครงข่ายในอัตราค่าเช่ือมโยงโครงข่าย (Access Charge) ท่ีระบุไว้ในข้อตกลงเดิมทั้งสองฉบับ เนื่องจากข้อตกลงดังกล่าวไม่เป็นไปตามหลัก
กฎหมายในปัจจุบัน (โดยเฉพาะอย่างยิ่งประกาศ กทช. ว่าด้วยการเชื่อมต่อโครงข่าย) และบริษัทฯได้มีหนังสือบอกเลิกข้อตกลงเดิมแล้ว 
ดังนั้นผู้บริหารของบริษัทฯเชื่อว่าผลสรุปของข้อพิพาทและกระบวนการยุติธรรมในอนาคต ไม่น่าจะส่งผลกระทบอย่างมีสาระสําคัญต่อ
ฐานะการเงินของบริษัทฯ 

  ผลกระทบสุทธิ (ก่อนภาษีเงินได้) จากการท่ีบริษัทฯหยุดบันทึกค่าเชื่อมโยงโครงข่ายตามข้อตกลงเดิม (Access Charge) ต้ังแต่วันที่ 18 
พฤศจิกายน 2549 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ทําให้บริษัทฯมีค่าใช้จ่ายลดลงประมาณ 54 พันล้านบาท

  ถึงแม้ว่าบริษัทฯจะหยุดบันทึกค่าเชื่อมโยงโครงข่ายโทรคมนาคม (Access Charge) ต้ังแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2550 แล้วก็ตาม บริษัทฯได้
บันทึกสํารองค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกิดขึ้นจากผลสรุปของข้อพิพาทหรือกระบวนการพิจารณาคดีดังกล่าวข้างต้นไว้ในบัญชีจํานวนหนึ่ง
ตามที่เห็นว่าเหมาะสม 

34. คดีฟ้องร้องและข้อพิพาททางการค้าที่สําคัญอื่น

 บริษัทฯมีคดีฟ้องร้องและข้อพิพาทหลายคดีซึ่งเกี่ยวเน่ืองกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯที่สําคัญดังนี้ 

34.1 คดีฟ้องร้อง

 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2551 กสท ได้ยื่นฟ้องบริษัทฯต่อศาลแพ่งเรียกร้องให้บริษัทฯ (จําเลยที่ 1) และ ดีแทค เนทเวอร์ค (จําเลยที่ 2) ซ่ึงเป็น
บริษัทย่อยของบริษัทฯ ชดใช้ค่าเสียหายจํานวนประมาณ 156 ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันถัดจากวันฟ้องจนกว่า
จะชําระเงินเสร็จให้แก่ กสท ทั้งนี้ กสท อ้างว่าในระหว่างวันที่ 2 สิงหาคม 2550 ถึง 30 กันยายน 2550 บริษัทฯและบริษัทย่อยร่วมกันทําละเมิด
ต่อ กสท โดยทําการโอนย้ายทราฟฟิคการใช้บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศของ กสท เม่ือผู้ใช้บริการกดเครื่องหมาย + หรือ “001” โดยให้
ผ่านโครงข่ายของบริษัทย่อยแทน 

 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2554 ศาลแพ่งได้มีคําพิพากษาว่าบริษัทฯ และ ดีแทค เนทเวอร์ค มิได้กระทําการละเมิดต่อ กสท จึงได้มีคําพิพากษายกฟ้อง
ของ กสท กสท ได้ยื่นอุทธรณ์คัดค้านคําพิพากษาของศาลแพ่ง ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์
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34.2 ข้อพิพาททางการค้า

 (ก) ข้อพิพาทระหว่างบริษัทฯ และ กสท เก่ียวกับการคิดผลประโยชน์ตอบแทนเพ่ิมเติมจากรายได้ค่าบริการที่ได้รับจากบริษัท ดิจิตอล โฟน 
จํากัด (“DPC”) จากการท่ีบริษัทฯได้ให้ DPC ใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศ

  ในปี 2545 กสท ได้แจ้งให้บริษัทฯทราบว่า กสท จะเรียกเก็บผลประโยชน์ตอบแทนเพ่ิมเติมจากรายได้ค่าบริการที่บริษัทฯได้รับจาก DPC 
จากการที่บริษัทฯได้ให้ DPC ใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนท่ีภายในประเทศ และได้ทําหนังสือลงวันที่ 25 สิงหาคม 2546 
แจ้งให้บริษัทฯชําระผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติมจากรายได้ค่าบริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศดังกล่าวให้แก่ 
กสท เป็นจํานวน 477 ล้านบาท 

  ต่อมาเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2547 กสท ได้ยื่นข้อพิพาทเกี่ยวกับการเรียกเก็บผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติมจากรายได้ค่าบริการข้าม
โครงข่ายโทรศพัท์เคลือ่นทีภ่ายในประเทศดงักล่าวต่อสถาบนัอนญุาโตตลุาการ โดย กสท เรยีกให้บรษิทัฯชาํระเงนิพร้อมเบีย้ปรบั (คาํนวณ
ถงึวันทีย่ืน่ข้อพพิาท) รวมท้ังสิน้ 692 ล้านบาท อย่างไรก็ด ีฝ่ายบริหารของบริษทัฯเห็นว่ารายได้ทีบ่รษิทัฯได้รบัจาก DPC น้ันเป็นค่าตอบแทน
จากการลงทุนในอุปกรณ์ในการให้บรกิารวิทยุคมนาคมท่ีบรษิทัฯจ่ายไปเพ่ือขยายโครงข่ายโทรคมนาคมของบริษทัฯเพ่ือให้สามารถรองรับ
ปริมาณการใช้ช่องสัญญาณท่ีเพ่ิมขึ้น รายได้นี้จึงไม่ถือเป็นส่วนหน่ึงของรายได้จากการให้บริการอันจะนํามาเป็นฐานในการคํานวณ
ผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ กสท ตามสัญญาสัมปทานระหว่างบริษัทฯและ กสท นอกจากนี้ DPCได้ชําระผลประโยชน์ตอบแทนจาก
รายได้ค่าบริการโทรศัพท์ซึ่ง DPC ได้รับจากการใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศของบริษัทฯแก่ กสท แล้ว ดังนั้น 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯจึงมิได้บันทึกผลประโยชน์ตอบแทนเพ่ิมเติมค้างจ่ายที่ กสท เรียกเก็บดังกล่าวไว้ในงบการเงิน ขณะน้ี
ข้อพิพาทดังกล่าวอยู่ภายใต้กระบวนการทางอนุญาโตตุลาการซึ่งอาจใช้ระยะเวลาหลายปี อย่างไรก็ดี ฝ่ายบริหารของบริษัทฯเชื่อว่า
คําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการจะไม่ส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินของบริษัทฯอย่างมีนัยสําคัญ

 (ข) ข้อพิพาทระหว่างบริษัทฯ และ กสท เก่ียวกับวิธีการคํานวณผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ กสท อันเกิดจากส่วนลดค่าเชื่อมโยงโครงข่าย

  เม่ือวันที่ 18 พฤษภาคม 2548 และวันที่ 19 กรกฎาคม 2548 กสท ได้ทําหนังสือแจ้งให้บริษัทฯทราบว่า วิธีการคํานวณผลประโยชน์
ตอบแทนของบริษัทฯนับตั้งแต่วันที่บริษัทฯได้รับอนุมัติส่วนลดค่าเช่ือมโยงโครงข่ายจากทีโอทีนั้นไม่ถูกต้อง ซึ่งส่งผลกระทบให้
ผลประโยชน์ตอบแทนท่ีบริษัทฯต้องนําส่งให้แก่ กสท ต่ําไปเป็นจํานวน 448 ล้านบาท (คํานวณต้ังแต่วันที่ 16 กันยายน 2539 ถึงวันที่ 
15 กันยายน 2547) อย่างไรก็ดี บริษัทฯเห็นว่าบริษัทฯได้ใช้วิธีการคํานวณผลประโยชน์ตอบแทนตามแนวทางที่เคยได้รับแจ้งจาก กสท 
ดังนั้น บริษัทฯจึงมิได้บันทึกผลประโยชน์ตอบแทนค้างจ่ายดังกล่าวไว้ในงบการเงิน เนื่องจากเห็นว่ามีการชําระเงินถูกต้องแล้ว

  ในปี 2550 กสท จึงได้ยื่นข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ เรียกร้องเงินผลประโยชน์ตอบแทน พร้อมเบ้ียปรับรวมเป็นเงิน 749 
ล้านบาทจากบริษัทฯ และในปี 2554 กสท ได้ยื่นข้อพิพาทเพื่อเรียกให้บริษัทชําระผลประโยชน์ตอบแทนเพ่ิมเติมสําหรับปีสัมปทานท่ี 16 
ในเรื่องเดียวกันน้ีอีกเป็นจํานวน 16 ล้านบาท

  ขณะนี้ข้อพิพาทดังกล่าวอยู่ภายใต้กระบวนการทางอนุญาโตตุลาการซ่ึงอาจใช้ระยะเวลาหลายปี อย่างไรก็ดี ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ
เชื่อว่าคําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการจะไม่ส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินของบริษัทฯอย่างมีนัยสําคัญ

 (ค) ข้อพิพาทระหว่างบริษัทฯ และ กสท เก่ียวกับการชําระผลประโยชน์ตอบแทนเพ่ิมเติม (ภาษีสรรพสามิต) ตามสัญญาสัมปทาน 

  เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2551 กสท ได้ยื่นคําเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการเรียกร้องให้บริษัทฯชําระผลประโยชน์ตอบแทน
เพิ่มเติมในปีสัมปทานท่ี 12 ถึงปีสัมปทานท่ี 16 จํานวน 16,887 ล้านบาท พร้อมทั้งเบี้ยปรับ รวมเป็นเงินจํานวนทั้งหมดประมาณ 23,164 
ล้านบาท โดยคําร้องเสนอข้อพิพาทของ กสท ดังกล่าวมิได้อ้างถึงสาเหตุที่บริษัทฯนําส่งผลประโยชน์ตอบแทนไม่ครบถ้วน (บริษัทฯ
คาดว่าจํานวนเงินที่เรียกร้องดังกล่าวเป็นเรื่องของเงินค่าภาษีสรรพสามิตที่บริษัทฯ ได้ชําระให้แก่กรมสรรพสามิตไปและนํามาหักออก
จากผลประโยชน์ตอบแทนท่ีจะต้องนําส่งให้แก่ กสท ตามมติของคณะรัฐมนตรี และตามหนังสือของ กสท)

  อย่างไรก็ดี คณะอนุญาโตตุลาการได้มีคําชี้ขาด ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2555 ให้บริษัทฯ ชนะคดีและยกคําเสนอข้อพิพาทของ กสท ทั้งหมด 
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2555 กสท ได้ยื่นคําร้องขอให้ศาลปกครองกลางเพิกถอนคําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการดังกล่าว คดีอยู่ระหว่าง
การพิจารณาของศาลปกครองกลาง ฝ่ายบริหารของบริษัทฯเช่ือว่าคําพิพากษาของศาลปกครองกลางจะไม่ส่งผลกระทบต่อฐานะการเงิน
ของบริษัทฯอย่างมีนัยสําคัญ

 (ง) ข้อพิพาทระหว่างบริษัทฯ และ กสท เกี่ยวกับการคิดผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติมจากรายได้ค่าเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที่บริษัทฯ
ได้รับจากผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมบางรายท่ีเข้ามาใช้โครงข่ายโทรคมนาคมของบริษัทฯทั้งก่อนและหลังประกาศ กทช. ว่าด้วยการ
เชื่อมต่อโครงข่ายมีผลใช้บังคับ
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  ในปี 2549 กสท ได้ยื่นข้อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการเกี่ยวกับการเรียกเก็บผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติมสําหรับปีสัมปทานที่ 11 ถึง
ปีสัมปทานที่ 14 จากรายได้ค่าเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที่บริษัทฯได้รับจากผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมบางรายที่เข้ามาใช้
โครงข่ายโทรคมนาคมของบริษัทฯก่อนประกาศ กทช. ว่าด้วยการเช่ือมต่อโครงข่ายมีผลใช้บังคับเป็นจํานวน 14 ล้านบาท 

  ซึ่งต่อมาในปี 2553 กสท ได้ยื่นข้อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการเพื่อเรียกให้บริษัทฯชําระผลประโยชน์ตอบแทนเพ่ิมเติมสําหรับปีสัมปทาน
ที่ 15 ในเร่ืองเดียวกันน้ีอีกเป็นจํานวน 4 ล้านบาท ในปี 2554 กสท ได้ยื่นคําเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ เพ่ือเรียกร้องให้ 
บริษัทฯชําระผลประโยชน์ตอบแทนเพ่ิมเติมสําหรับรายได้ค่า IC ในปีสัมปทานที่ 16 (16 กันยายน 2549 - 15 กันยายน 2550) ท่ีขาดไปอีก
เป็นจํานวนประมาณ 4,026 ล้านบาท พร้อมชําระเบ้ียปรับอัตราร้อยละ 1.25 ต่อเดือนของเงินที่ค้างชําระ เน่ืองจากบริษัทฯคํานวณ
ผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ กสท โดยการหักกลบระหว่างรายได้ค่าเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที่บริษัทฯได้รับจากผู้ประกอบการราย
อื่นและรายจ่ายค่าเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที่บริษัทฯถูกผู้ประกอบการรายอื่นเรียกเก็บ แต่ กสท เรียกร้องให้บริษัทฯ ชําระ
ผลประโยชน์ตอบแทนของรายได้ค่าเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมท่ีบริษัทฯได้รับจากผู้ประกอบการรายอ่ืนทั้งหมดโดยไม่ให้นํารายจ่าย
ค่าเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมท่ีบริษัทฯถูกผู้ประกอบการรายอ่ืนเรียกเก็บมาหักออก

  ในปี 2555 กสท ได้ยื่นคําเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการเพื่อเรียกร้องให้บริษัทฯชําระผลประโยชน์ตอบแทนเพ่ิมเติมสําหรับ
รายได้ค่า IC สําหรับปีสัมปทานท่ี 17 เป็นจํานวน 3,860 ล้านบาท พร้อมทั้งเบี้ยปรับ 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯมิได้บันทึกผลประโยชน์ตอบแทนเพ่ิมเติมที่ กสท เรียกเก็บข้างต้นไว้ในงบการเงิน เน่ืองจากจาก
ความเห็นของที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ ฝ่ายบริหารของบริษัทฯเห็นว่าบริษัทฯ ไม่มีหน้าที่ต้องชําระผลประโยชน์ตอบแทนเพ่ิมเติม
ให้แก่ กสท ตามที่ กสท เรียกร้อง ขณะน้ีข้อพิพาทดังกล่าวอยู่ภายใต้กระบวนการทางอนุญาโตตุลาการซึ่งอาจใช้ระยะเวลาหลายปี 
ฝ่ายบริหารของบริษัทฯเชื่อมั่นว่าคําวินิจฉัยชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการไม่น่าส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อฐานะทางการเงิน
ของบริษัทฯ

 (จ) ข้อพิพาทระหว่างบริษัทฯและ กสท เก่ียวกับการส่งมอบเสาอากาศและอุปกรณ์เสาอากาศ (Towers) ท่ีติดตั้งและเปิดให้บริการแล้วให้แก่ 
กสท ตามสัญญาสัมปทาน

  เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2551 กสท ได้เสนอข้อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการเรียกร้องให้บริษัทฯ ส่งมอบและโอนกรรมสิทธิ์เสาอากาศและ
อุปกรณ์เสาอากาศท่ีติดตั้งและเปิดให้บริการแล้วจํานวน 121 ต้นให้แก่ กสท ในปี 2552 กสท ได้เพิ่มจํานวนเสาอากาศและอุปกรณ์เสา
อากาศที่เรียกร้องให้บริษัทฯส่งมอบจากจํานวน 121 ต้นเป็นจํานวน 3,873 ต้น และในปี 2555 กสท ได้เพิ่มจํานวนเสาอากาศและอุปกรณ์
เสาอากาศจากจํานวน 3,873 ต้นเป็นจํานวน 4,968 ต้น หากไม่สามารถส่งมอบและโอนกรรมสิทธิ์ได้ให้บริษัทฯชําระค่าเสียหายแทนเป็น
เงินรวมเป็นมูลค่าความเสียหายทั้งสิ้น 2,392 ล้านบาท และเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2556 บริษัทฯได้รับแจ้งจากศาลปกครองกลางว่า กสท 
ได้ยื่นคําฟ้องเม่ือวันที่ 3 มกราคม 2556 เรียกร้องให้บริษัทฯส่งมอบและโอนกรรมสิทธิ์เสาโครงเหล็กเพิ่มเติมอีก 696 ต้น หรือรวมเป็น
มูลค่าความเสียหายตามฟ้องจํานวนท้ังสิ้น 351 ล้านบาท (รวมดอกเบ้ีย) 

  บริษัทฯเห็นว่าเสาอากาศและอุปกรณ์เสาอากาศพิพาทมิได้เป็นเครื่องและอุปกรณ์ตามสัญญาสัมปทาน แต่เป็นอาคารตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และเป็นกรรมสิทธ์ิของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯจึงไม่มีหน้าที่ต้องโอนกรรมสิทธิ์ในเสาอากาศและอุปกรณ์พิพาท
ให้แก่ กสท แต่อย่างใด ขณะนี้ข้อพิพาทดังกล่าวอยู่ภายใต้กระบวนการทางอนุญาโตตุลาการและศาลซ่ึงอาจใช้ระยะเวลาหลายปี 
ฝ่ายบริหารของบริษัทฯเชื่อมั่นว่าคําวินิจฉัยชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการและคําพิพากษาของศาลปกครองกลางไม่น่าส่งผลกระทบ
อย่างมีนัยสําคัญต่อฐานะทางการเงินของบริษัทฯ

  (ฉ) ข้อพิพาทระหว่างบริษัทฯ และ กสท เก่ียวกับผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติมอันเกิดจากการหักค่าใช้จ่ายจากการให้บริการเสริม (Content) 
ของผู้ให้บริการเสริม (Content Providers) ออกจากรายได้

  ในปี 2550 กสท ได้ยื่นคําเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการเรียกร้องให้บริษัทฯชําระเงินผลประโยชน์ตอบแทนเพ่ิมเติมจํานวน
ประมาณ 24 ล้านบาทพร้อมเบี้ยปรับ โดยอ้างว่าบริษัทฯได้ชําระผลประโยชน์ตอบแทนในปีสัมปทานที่ 13 และ 14 (ระหว่าง 16 กันยายน 
2546 - 15 กันยายน 2548) ไม่ครบถ้วน เน่ืองจากบริษัทฯได้หักค่าใช้จ่ายจากการให้บริการเสริมของผู้ให้บริการเสริม (Content Providers) 
ออกจากรายได้ก่อนการคํานวณผลประโยชน์ตอบแทน โดยไม่ได้รับอนุมัติจาก กสท ซ่ึงตามสัญญาสัมปทานห้ามมิให้หักค่าใช้จ่าย 

  อย่างไรก็ดี เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2555 คณะอนุญาโตตุลาการเสียงข้างมากได้มีคําชี้ขาดให้บริษัทฯชําระเงินจํานวนประมาณ 24 ล้านบาท 
พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี จากต้นเงินดังกล่าวนับถัดจากวันยื่นเสนอข้อพิพาท (28 ธันวาคม 2550) จนกว่าจะชําระเสร็จสิ้น 
ซึ่งบริษัทฯได้ยื่นคําร้องต่อศาลปกครองกลางเพ่ือขอให้ศาลเพิกถอนคําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการแล้วเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2555 
ขณะน้ีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง
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รายงานประจําปี 2555
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)

  ในปี 2553 ถึงปี 2555 กสท ได้ยื่นคําเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการเรียกร้องให้  บริษัทฯชําระผลประโยชน์ตอบแทนเพ่ิมเติม
สําหรับปีสัมปทานท่ี 15 ถึงปีสัมปทานท่ี 17 อีกรวมท้ังสิ้นเป็นจํานวน 286  ล้านบาท พร้อมทั้งเบี้ยปรับ โดยข้อพิพาทสําหรับปีสัมปทาน
ที ่15 ถึงปีสัมปทานท่ี 17 มีลกัษณะเช่นเดียวกันกบัข้อพพิาทสําหรับปีสมัปทานท่ี 13 และ 14 ขณะน้ีข้อพพิาทดังกล่าวอยู่ภายใต้กระบวนการ
ทางอนุญาโตตุลาการซ่ึงอาจใช้ระยะเวลาหลายปี

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯไม่ได้บันทึกผลประโยชน์ตอบแทนค้างจ่ายที่ กสท เรียกเก็บเพิ่มเติมข้างต้นเป็นจํานวนเงินรวมทั้งสิ้น 
310 ล้านบาท ไว้ในงบการเงิน เนื่องจากฝ่ายบริหารของบริษัทฯเห็นว่าผลประโยชน์ตอบแทนข้างต้นไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของรายได้จาก
การให้บริการอันจะนํามาเป็นฐานในการคํานวณผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ กสท นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารของบริษัทฯเชื่อมั่นว่าผลของ
ข้อพิพาทดังกล่าวไม่น่าส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อฐานะทางการเงินของบริษัทฯ

 (ช)   ข้อพิพาทระหว่างบริษัทฯและ กสท เก่ียวกับผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติมสําหรับค่าบริการที่ลูกค้าปลอมแปลงเอกสารจดทะเบียน 
(สําหรับการโทรศัพท์ภายในประเทศ) ซ่ึงไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้

  ในปี 2549 ถึงปี 2555 กสท ได้ยื่นข้อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการเรียกร้องให้บริษัทฯชําระเงินผลประโยชน์ตอบแทนเพ่ิมเติมจํานวน
รวมกันประมาณ 51 ล้านบาทพร้อมเบี้ยปรับ โดยอ้างว่าบริษัทฯได้ชําระผลประโยชน์ตอบแทนในปีสัมปทานที่ 11 ถึง ปีสัมปทานท่ี 17
ไม่ครบถ้วน เนื่องจากบริษัทฯได้หักหน้ีเสียกรณีลูกค้าปลอมแปลงเอกสารจดทะเบียนออกจากรายได้ก่อนการคํานวณผลประโยชน์
ตอบแทนให้แก่ กสท ขณะน้ีข้อพิพาทดังกล่าวอยู่ภายใต้กระบวนการทางอนุญาโตตุลาการซึ่งอาจใช้ระยะเวลาหลายปี

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯไม่ได้บันทึกผลประโยชน์ตอบแทนค้างจ่ายที่ กสท เรียกเก็บเพิ่มเติมข้างต้นเป็นจํานวนเงินรวมทั้งสิ้น 
51 ล้านบาท ไว้ในงบการเงิน เนื่องจากฝ่ายบริหารของบริษัทฯเห็นว่าผลประโยชน์ตอบแทนข้างต้นไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของรายได้จาก
การให้บริการอันจะนํามาเป็นฐานในการคํานวณผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ กสท อีกทั้ง กสท ก็ได้เคยยกเว้นไม่เรียกเก็บผลประโยชน์
ตอบแทนจากรายได้ค่าใช้บริการอันเกิดจากการปลอมแปลงดังกล่าว นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารของบริษัทฯเชื่อมั่นว่าผลของข้อพิพาท
ดังกล่าวไม่น่าส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อฐานะทางการเงินของบริษัทฯ

 (ซ) ข้อพิพาทอ่ืน

  นอกเหนือจากข้อพิพาทตามท่ีกล่าวข้างต้น ในระหว่างปี 2552 - 2555 กสท ยังได้ยื่นข้อเรียกร้องอีกหลายคดีต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ
เพื่อเรียกร้องให้บริษัทฯชําระผลประโยชน์ตามสัญญาสัมปทานเป็นจํานวนเงินรวมท้ังสิ้น 457 ล้านบาท ขณะน้ีข้อพิพาทดังกล่าวอยู่ใน
กระบวนการอนุญาโตตุลาการและศาล

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯไม่ได้บันทึกผลประโยชน์ตอบแทนค้างจ่ายที่ กสท เรียกเก็บเพิ่มเติมข้างต้นเป็นจํานวนเงินรวมทั้งสิ้น 
457 ล้านบาท ไว้ในงบการเงิน เน่ืองจากฝ่ายบริหารของบริษัทฯเห็นว่าผลประโยชน์ตอบแทนท่ี กสท เรียกร้องมาไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของ
รายได้จากการให้บริการอันจะนํามาเป็นฐานในการคํานวณผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ กสท และฝ่ายบริหารของบริษัทฯเชื่อมั่นว่าผล
ของข้อพิพาทดังกล่าวไม่น่าส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อฐานะทางการเงินของบริษัทฯ

35. การเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโทรคมนาคมที่สําคัญบางประการ

35.1 การปฏิรูปกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกิจการโทรคมนาคม

 โดยอาศัยบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปี พ.ศ. 2550 รัฐสภาได้ตรา พรบ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการ
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 (“พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีฉบับใหม่”) มีผล
ใช้บังคับเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2553 ซ่ึงได้ยกเลิก พรบ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. 2543 พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนความถี่ฉบับใหม่กําหนดให้จัดตั้งองค์กรอิสระองค์กรใหม่ขึ้นเรียกว่า คณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เรียกโดยย่อว่า “กสทช.”) ซึ่งได้มีการแต่งตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2554 โดย
มีอํานาจหน้าที่กํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม รวมท้ังจัดสรรและบริหารคลื่นความถี่ 

 ทั้งนี้ กสทช. มีอํานาจออกหลักเกณฑ์ต่าง ๆ เพื่อกํากับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคม เช่น การกําหนดโครงสร้างและอัตราค่าบริการ 
การกําหนดหลักเกณฑ์และมาตรการต่าง ๆ เพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้บริโภค เป็นต้น ซ่ึงหลักเกณฑ์ดังกล่าวต่าง ๆ อาจมีผลกระทบใน
เชิงลบต่อบริษัทฯในด้านต่าง ๆ ทั้งในเรื่องการดําเนินการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ หรือการปรับตัวให้สอดคล้องกับสภาพตลาด 

 นอกจากนี้ กสทช. ได้ออกใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่ย่าน 2.1 GHz เมื่อปลายปี 2555 ซึ่งถือเป็นการออกใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่แก่
ภาคเอกชน เพ่ือการประกอบกิจการโทรศัพท์เคล่ือนที่เป็นครั้งแรกภายหลังจาก พรบ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่มีผลใช้บังคับ ดังนั้น ท่ีผ่านมา
จึงมีบุคคลหลายฝ่ายออกมาโต้แย้งขั้นตอนและกระบวนการออกใบอนุญาตดังกล่าวของ กสทช. โดยเฉพาะอย่างย่ิง ผู้ตรวจการแผ่นดินได้
โต้แย้งกระบวนการออกใบอนุญาตของ กสทช. โดยได้ยื่นฟ้องสํานักงาน กสทช. ต่อศาลปกครองกลาง และขอให้ศาลปกครองกลางออกคําสั่ง
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คุ้มครองชั่วคราวขอให้มีการระงับกระบวนการออกใบอนุญาตของ กสทช. ไว้ก่อน ซ่ึงศาลปกครองกลางได้มีคําสั่งเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2555 
ไม่รับคําฟ้องของผู้ตรวจการแผ่นดิน อย่างไรก็ดี ผู้ตรวจการแผ่นดินได้อุทธรณ์คําสั่งของศาลปกครองกลางที่มีคําสั่งไม่รับคําฟ้องของผู้ตรวจการ
แผ่นดินดังกล่าว ซ่ึงมีผลทําให้คดียังไม่ยุติ โดยคําอุทธรณ์ยังอยู่ในกระบวนพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด ซ่ึงมีผลทําให้การดําเนินการของ
บริษัทย่อยของบริษัทฯ (กล่าวคือ ดีแทค เนทเวอร์ค) ตามใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 2.1 GHz ของ กสทช. น้ันอาจมีความไม่แน่นอน และ
ขึ้นอยู่กับผลการวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดอันอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจของกลุ่มบริษัท ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของ
บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้

35.2 ภาระต้นทุนของบริษัทฯในการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมกับผู้ประกอบการบางรายยังไม่ชัดเจน 

 ตาม พรบ. ประกอบกิจการโทรคมนาคม ผู้ขอเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมและผู้ให้บริการเช่ือมต่อจะต้องทําสัญญาเชื่อมต่อโครงข่าย
โทรคมนาคมต่อกัน ในปัจจุบัน ผู้ประกอบการบางรายยังไม่ได้เจรจาตกลงเข้าทําสัญญาเช่ือมต่อโครงข่ายกับบริษัทฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทีโอที 
ซึ่งเป็นคู่สัญญากับบริษัทฯ ตามข้อตกลงการเชื่อมโยงโครงข่ายซ่ึงทําขึ้นในปี 2537 และ 2544 ซึ่งภายใต้สัญญาดังกล่าว  ทีโอทีกําหนดให้บริษัทฯ
ต้องชําระค่าเชื่อมโยงโครงข่าย (Access Charge) ในอัตราคงที่ต่อเลขหมายต่อเดือนและอัตราร้อยละตามราคาหน้าบัตรสําหรับลูกค้าระบบ
เติมเงิน อย่างไรก็ดี ปัจจุบันการใช้และเช่ือมต่อโครงข่ายระหว่างผู้ประกอบการ รวมท้ังบริษัทฯต้องดําเนินโดยสอดคล้องกับ พรบ.การประกอบ
กิจการโทรคมนาคมและประกาศ กทช. ว่าด้วยการเช่ือมต่อโครงข่าย บริษัทฯเห็นว่าค่าเชื่อมโยงโครงข่าย (Access Charge) ซ่ึงทีโอทีกําหนดขึ้น
ตามกฎหมายเดิมไม่มีผลใช้บังคับอีกต่อไปเน่ืองจากไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ตาม พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม และประกาศ กทช. 
ว่าด้วยการเช่ือมต่อโครงข่าย 

35.3 ผลประโยชน์ตอบแทนตามสัญญาร่วมการงานกับกสท

 สัญญาสัมปทานกําหนดให้บริษัทฯมีภาระท่ีต้องชําระผลประโยชน์ตอบแทนจากการให้บริการให้แก่กสท

 ปัจจุบัน กสท ซ่ึงเป็นคู่สัญญาของบริษัทฯภายใต้สัญญาสัมปทาน ได้แปรสภาพเป็นผู้ประกอบการซ่ึงแข่งขันกับบริษัทในกิจการโทรคมนาคม 
ระยะเวลาการดําเนินการภายใต้สัญญาร่วมการงานของผู้ประกอบการรายอ่ืนอาจส้ินอายุก่อนระยะเวลาการดําเนินการของบริษัทฯ อย่างไร
ก็ดี ผู้ประกอบการรายอ่ืนอาจสามารถประกอบกิจการต่อไปได้ในฐานะผู้รับใบอนุญาต ซ่ึงมีความเป็นไปได้ว่าภาระต้นทุนของผู้ประกอบการ
รายอื่นอาจน้อยกว่าจํานวนผลประโยชน์ตอบแทนที่บริษัทฯต้องชําระให้แก่ กสท ตามสัญญาสัมปทาน และอาจทําให้บริษัทฯอยู่ในฐานะ
เสียเปรียบทางการแข่งขันซึ่งอาจส่งผลกระทบทางลบต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ

35.4 สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาสัมปทานครั้งที่ 3

 สืบเนื่องจากความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา (เรื่องเสร็จที่ 292/2550) ที่ได้ให้ความเห็นว่าการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาสัมปทานทั้ง 3 คร้ัง
ของบริษัทฯ ไม่ได้ดําเนินการให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 (“พรบ.
ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานฯ”) ซ่ึงคณะกรรมการกฤษฎีกาเห็นว่าสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาสัมปทานทั้ง 3 ครั้งยังคงมีผลใช้บังคับอยู่ แต่ 
กสท จะต้องดําเนินการให้ถูกต้องตาม พรบ.ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานฯ (กล่าวคือ กสท ต้องเสนอคณะกรรมการประสานงานตามมาตรา 
22 พิจารณาและนําความเห็นของคณะกรรมการประสานงานตามมาตรา 22 ดังกล่าวประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี) และเสนอให้
คณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป โดยให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาถึงผลกระทบ และความเหมาะสม โดยคํานึงถึงประโยชน์ของรัฐ และประโยชน์
สาธารณะ 

 ต่อมาคณะกรรมการประสานงานตามมาตรา 22 ได้ให้ความเห็นเบื้องต้นต่อกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (“กระทรวงฯ”) 
โดยไม่รับรองเฉพาะการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาสัมปทานคร้ังที่ 3 ในประเด็นเรื่องการปรับลดผลประโยชน์ตอบแทน 

 เมื่อวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2554 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการดําเนินการแก้ไขเพ่ิมเติมสัญญาร่วมการงานให้ถูกต้องตามแนวทางปฏิบัติของ 
พรบ. ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานฯ ตามท่ีกระทรวงฯ เสนอ ซ่ึงกระทรวงฯ เสนอให้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการเจรจาผลประโยชน์ตอบแทน
จากการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาร่วมการงาน (“คณะกรรมการฯ”) เพื่อทบทวนการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนในส่วนที่เกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติม
สัญญาสัมปทานครั้งที่ 3

 เม่ือวันที่ 28 มิถุนายน 2554 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการดําเนินงานของคณะกรรมการฯ ว่าคณะกรรมการฯ ไม่อาจพิจารณาข้อเสนอ
ของบริษัทเอกชนผู้รับสัมปทานได้ เน่ืองจากข้อเสนอนั้น เกินกว่าอํานาจการพิจารณาของคณะกรรมการฯ และเห็นควรส่งเรื่องให้ กสทช. ใช้
เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาหลักเกณฑ์และมาตรการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 จนถึงปัจจุบัน ยังไม่มีความคืบหน้าในเร่ืองดังกล่าว  ดังน้ัน จึงยังไม่สามารถทราบได้ว่า คณะรัฐมนตรีจะมีข้อสรุปในการดําเนินการต่อไปอย่างไร 
หรือจะใช้ดุลพินิจอย่างไร ในขณะน้ีบริษัทฯ จึงยังไม่สามารถประเมินผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ดังกล่าวได้

 อย่างไรก็ดี บริษัทฯ เชื่อว่าสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาสัมปทานทั้ง 3 คร้ังได้กระทําขึ้นโดยสุจริต และหากมีการกระทําใด ๆ ท่ีไม่สอดคล้องกับ 
พรบ.ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานฯ กรณีดังกล่าวก็ไม่ได้เกิดจากการกระทําของบริษัทฯ
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35.5 ความเสี่ยงจากข้อกําหนดทางกฎหมายและนิติกรรมสัญญาเกี่ยวกับสัดส่วนการถือหุ้นของนักลงทุนต่างด้าว

 การประกอบธุรกิจของบริษัทฯอยู่ภายใต้ข้อจํากัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 
(“พรบ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว”) 

 การฝ่าฝืนสัดส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวอาจส่งผลให้มีการยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม หรือบอกเลิกสัญญาร่วมการงาน 
และส่งผลให้บริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยไม่สามารถประกอบกิจการโทรคมนาคมต่อไปได้ 

 อย่างไรก็ตาม มาตรา 4 แห่ง พรบ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว กําหนดว่าหากบริษัทใดมีหุ้นที่ถือโดยคนต่างด้าวไม่เกินร้อยละ 50 
ของทุนทั้งหมดของบริษัท ให้ถือว่าบริษัทน้ันเป็นบริษัทไทย 

 จากข้อมูลบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ พบว่า บริษัทฯ มีหุ้นที่ถือโดยคนต่างด้าวไม่เกินร้อยละ 50 ของทุนทั้งหมดของบริษัทฯ ดังนั้น 
บริษัทฯ จึงถือเป็นบริษัทไทยตามความในมาตรา 4 แห่ง พรบ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว โดยเม่ือเดือนกรกฎาคม 2553 บริษัทฯ
ได้รับหนังสือยืนยันจากกระทรวงพาณิชย์ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบตามพรบ.นี้ ยืนยันว่าบริษัทฯเป็นบริษัทไทยตามมาตรา 4 แห่ง พรบ. 
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

 นอกจากนี้ บริษัทฯเห็นว่ายังไม่มีความชัดเจนในเรื่องการตีความและการใช้บังคับ พรบ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวในเรื่องที่เกี่ยวกับ
การถือหุ้นของนักลงทุนต่างชาติ ทําให้บริษัทฯอาจมีความเสี่ยงดังกล่าวในการประกอบกิจการของบริษัทฯ เนื่องจาก พรบ. การประกอบ
ธุรกิจของคนต่างด้าว แม้ว่าจะมีการใช้บังคับมากว่า 10 ปี แต่ยังไม่มีแนวคําพิพากษาของศาลฎีกาหรือแนวแนวปฏิบัติที่ชัดเจนของกระทรวง
พาณิชย์ในเร่ืองที่เกี่ยวกับการถือหุ้นแทนหรือ “นอมินี” (Nominee) ตามมาตรา 36 แห่ง พรบ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว เพื่อให้บริษัทฯ
สามารถนํามาใช้ในการประเมินหรือคาดการณ์ผลกระทบจากการใช้บังคับ หรือการตีความบทบัญญัติดังกล่าวท่ีอาจมีต่อบริษัทฯและบริษัท
ย่อยได้ 

 จากปัญหาความไม่ชัดเจนในเร่ืองการตีความและการใช้บังคับ พรบ. การประกอบธุรกิจของคน      ต่างด้าวดังกล่าวทําให้เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 
2554 บริษัทแห่งหน่ึงได้ยื่นข้อกล่าวหากับสํานักงานตํารวจแห่งชาติให้ดําเนินคดีอาญากับบริษัทฯ (รวมทั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นบางรายของ
บริษัทฯ และกรรมการของผู้ถือหุ้นดังกล่าว) โดยกล่าวหาว่าบริษัทฯประกอบกิจการโทรคมนาคมฝ่าฝืน พรบ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 
และวันที่ 22 กันยายน 2554 ผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัทฯรายหนึ่ง (ซึ่งถือหุ้นบริษัทฯจํานวน 100 หุ้น) ได้ยื่นฟ้องหน่วยงานของรัฐ ซึ่งรวมถึง 
กสทช. ต่อศาลปกครอง โดยกล่าวหาว่า บริษัทฯเป็น “คนต่างด้าว” ตาม พรบ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ซึ่งทั้งสองกรณีดังกล่าวยังอยู่
ระหว่างการพิจารณาของสํานักงานตํารวจแห่งชาติและศาล

 บริษัทฯยังคงเช่ือมั่นว่าบริษัทฯมิได้เป็น “คนต่างด้าว” และได้ปฏิบัติตาม พรบ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวอย่างถูกต้องครบถ้วน 
อย่างไรก็ดี หากท้ายที่สุด บริษัทฯถูกตัดสิน (โดยคําพิพากษาของศาลฎีกาซึ่งถึงที่สุดแล้ว) ว่าไม่มีสถานะเป็นบริษัทไทยตาม พรบ. การประกอบ
ธุรกิจของคนต่างด้าว และ พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม และเหตุดังกล่าวไม่ได้รับการแก้ไข อาจถือเป็นเหตุให้ กสท บอกเลิกสัญญา
ร่วมการงาน หรือ กสทช. ยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสามของบริษัทย่อยได้ ซึ่งจะมีผลทําให้บริษัทฯและบริษัทย่อย
ไม่สามารถประกอบกิจการโทรคมนาคมต่อไปได้

35.6 ประกาศ กสทช. เรื่อง การกําหนดข้อห้ามการกระทําที่มีลักษณะเป็นการครอบงํากิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555

 กสทช. ได้ออกประกาศ กสทช. เร่ือง การกําหนดข้อห้ามการกระทําที่มีลักษณะเป็นการครอบงํากิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555 (“ประกาศ
ครอบงํากิจการ”) ซ่ึงมีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 24 กรกฎาคม 2555 ซ่ึงประกาศครอบงํากิจการได้กําหนดว่า “การครอบงํากิจการ” หมายถึง 
“การมีอํานาจควบคุมหรือมีอิทธิพลไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมโดยคนต่างด้าวในการกําหนดนโยบาย การบริหารจัดการ การดําเนินงาน 
การแต่งตั้งกรรมการ การแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง อันอาจมีผลต่อการบริหารกิจการหรือการประกอบกิจการโทรคมนาคมของผู้ขอรับใบอนุญาต 
หรือผู้รับใบอนุญาต ทั้งน้ี โดยการถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงตั้งแต่กึ่งหนึ่งของจํานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด การมีอํานาจควบคุมคะแนนเสียง
ส่วนใหญ่ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือการแต่งตั้งหรือการถอดถอนกรรมการต้ังแต่กึ่งหนึ่งของกรรมการท้ังหมด” ในเรื่องนี้ บริษัทฯ เห็นว่า (ก) 
ประกาศครอบงํากจิการไม่สามารถใช้บงัคบักบับรษิทัฯ ทีเ่ป็นผูไ้ด้รบัสมัปทานอยูก่่อน และได้รบัการคุ้มครองตามมาตรา 305 (1) ของรัฐธรรมนญู
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ประกอบกับมาตรา 80 ของ พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคมได้ เนื่องจากบริษัทฯไม่ใช่ผู้ขอรับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมจาก กสทช. ซ่ึงความเห็นของที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯก็สอดคล้องกับความเห็นของบริษัทฯ
ดังกล่าว และ (ข) สําหรับบริษัทย่อยของบริษัทฯ (กล่าวคือ ดีแทค เนทเวอร์ค) ในฐานะผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ดีแทค 
เนทเวอร์ค ได้จัดทําหนังสือกําหนดข้อห้ามการกระทําที่มีลักษณะเป็นการครอบงํากิจการโดยคนต่างด้าวตามประกาศครอบงํากิจการของ 
กสทช. ยื่นต่อ กสทช. แล้วในคราวยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สามและใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 2.1 GHz 
ในปี 2555 
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 อนึ่ง กสทช. อาจไม่เห็นพ้องด้วยกับแนวทางการตีความของบริษัทฯตามที่ระบุในข้อ (ก) ข้างต้น และสําหรับ (ข) นั้น บริษัทย่อย (ดีแทค 
เนทเวอร์ค) อาจมีความเสี่ยงจากความไม่ชัดเจนของการใช้บังคับกฎหมายที่เกี่ยวกับการครอบงํากิจการโดยคนต่างด้าว อย่างไรก็ดี ตาม
แนวทางคําอธิบายที่ กสทช. ชี้แจงต่อประชาชนในคราวการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเกี่ยวกับความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของประกาศ
ครอบงํากิจการ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งคํานิยาม “การครอบงํากิจการ” ในปี 2555 นั้น บริษัทฯเชื่อมั่นว่า ดีแทค เนทเวอร์ค นั้นไม่เข้าข่ายเป็น
บริษัทที่ถูกครอบงํากิจการโดยคนต่างด้าวตามแนวทางคํานิยาม “การครอบงํากิจการ” ของ กสทช. อย่างไรก็ดี ความเสี่ยงจากความไม่ชัดเจน
ของการใช้บังคับกฎหมายที่เกี่ยวกับการครอบงํากิจการโดยคนต่างด้าว อาจทําให้การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยดังกล่าว
ได้รับผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสําคัญ 

 36. การเสนอข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน

 บริษัทฯและบริษัทย่อยดําเนินกิจการหลักในส่วนงานทางธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการการส่ือสารไร้สายและจัดจําหน่ายอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ 
และดําเนินธุรกิจโดยมีส่วนงานทางภูมิศาสตร์หลักคือในประเทศไทย ดังนั้นรายได้ กําไรและสินทรัพย์ทั้งหมดท่ีแสดงในงบการเงินส่วนใหญ่จึง
เกี่ยวข้องกับส่วนงานธุรกิจและส่วนงานทางภูมิศาสตร์ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น

37. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

 บริษัทฯและพนักงานได้ร่วมกันจดทะเบียนจัดต้ังกองทุนสํารองเล้ียงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 ซ่ึงประกอบด้วย
เงินที่พนักงานเลือกจ่ายสะสมในอัตราร้อยละ 3 หรือ 4 หรือ 5 และเงินที่บริษัทฯจ่ายสมทบให้ในอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือน ทั้งนี้เงินสะสม
ของพนักงาน เงินสมทบส่วนของบริษัทฯและผลประโยชน์ที่เกิดจากเงินสะสมและเงินสมทบจะจ่ายให้กับพนักงานในกรณีที่ออกจากงานตาม
ระเบียบว่าด้วยกองทุนดังกล่าว กองทุนสํารองเล้ียงชีพนี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด ในระหว่างปีสิ้นสุดวันท่ี 
31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯได้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเป็นจํานวนประมาณ 86 ล้านบาท (2554: 80 ล้านบาท)

38. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

 การจ่ายเงินปันผล

 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากการดําเนินงานของงวดวันที่ 1 ตุลาคม 2555 
ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และจากกําไรสะสม ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.66 บาท โดยกําหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 12 เมษายน 2556

 เงินปันผลข้างต้นจะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือขออนุมัติต่อไป

39. การอนุมัติงบการเงิน

 งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษัทฯเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556
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เอกสารแนบ 1

ความแตกต่างที่สําคัญระหว่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทย และการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ (IFRS)

งบการเงินรวมนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทย (“มาตรฐานการบัญชีไทย”) ซ่ึงมีข้อแตกต่างที่สําคัญบางประการกับ
การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ (“IFRS”) ข้อแตกต่างที่สําคัญบางประการระหว่างมาตรฐานการบัญชีไทย และ IFRS (ไม่รวมถึงข้อ
แตกต่างบางประการเกี่ยวกับการจัดประเภทรายการบัญชี การแสดงรายการในงบการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน) ที่มีผลกระทบต่องบ
การเงินรวมสําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ของบริษัทฯและบริษัทย่อยสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้ ข้อมูลที่สรุปไว้นี้ไม่อาจถือได้ว่า
เป็นการสรุปไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์และไม่อาจถือได้ว่าเป็นการแสดงผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯโดยถูกต้อง เนื่องจากข้อมูลนี้
มีวัตถุประสงค์เพียงเพื่อเป็นการให้ข้อมูลเบื้องต้นเท่าน้ัน

ข้อแตกต่างที่สําคัญระหว่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทย และการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ (IFRS) 

การบัญชีสําหรับตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน

ปัจจุบันมาตรฐานการบัญชีไทยยังไม่มีมาตรฐานการบัญชีสําหรับตราสารอนุพันธ์ทางการเงินที่บังคับใช้ภายใต้ IFRS บริษัทฯจะต้องรับรู้สิทธิและภาระ
ผกูพนัทกุรายการทีเ่กดิจากตราสารอนพุนัธ์ทางการเงนิเป็นสนิทรพัย์หรอืหนีส้นิในงบแสดงฐานะการเงนิตามมูลค่ายตุธิรรม การบันทกึการเปลีย่นแปลง
ในมูลค่ายุติธรรม (กําไรหรือขาดทุน) ของตราสารอนุพันธ์ทางการเงินข้ึนอยู่กับว่าตราสารอนุพันธ์ทางการเงินดังกล่าวสามารถนําการบัญชีป้องกัน
ความเส่ียงมาใช้ได้หรือไม่และการป้องกันความเส่ียงดังกล่าวจัดอยู่ในประเภทของความสัมพันธ์ในลักษณะการป้องกันความเส่ียงแบบใด (ประเภท
ของการป้องกันความเส่ียงที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การป้องกันความเส่ียงของมูลค่ายุติธรรม การป้องกันความเสี่ยงของกระแสเงินสด)

รายการกระทบยอดของกําไรรวมสําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 และส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 
ตามที่แสดงในงบการเงินรวมที่จัดทําข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีไทยและตาม IFRS สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้ รายการกระทบยอดนี้ไม่อาจถือได้ว่า
เป็นการสรุปไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์และไม่อาจถือได้ว่าเป็นการแสดงผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯโดยถูกต้องตามควร เน่ืองจาก
ข้อมูลนี้มีวัตถุประสงค์เพียงเพื่อเป็นการให้ข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น

(หน่วย: ล้านบาท)

 กําไรรวม ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

  2555 2554 2555 2554

ตามที่แสดงในงบการเงินรวมท่ีจัดทําข้ึนตามมาตรฐาน
 การรายงานทางการเงินของประเทศไทย 11,278 11,813 34,929 34,871
บวก (หัก): ผลแตกต่างระหว่างมาตรฐานการบัญชีไทย
 และตาม IFRS ท่ีมีสาระสําคัญ (สุทธิจากภาษีเงินได้)    
การบัญชีสําหรับตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน  6 33 (6) (10)

จํานวนที่แสดงภายใต้การปฎิบัติตามมาตรฐาน
 การบัญชีระหว่างประเทศ - IFRS  11,284 11,846 34,923 34,861
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คํานิยาม

รายงานประจําปี 2555
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)

คํานิยาม

กทช. คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ี
 และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2543
กสช. คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์แห่งชาติ
กสท. บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) (เดิมคือการสื่อสารแห่ง ประเทศไทย)
กสทช. คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
 ตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
 วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553
ค่าเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม (ไอซี) ค่าเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมท่ีชําระให้แก่ผู้ประกอบการรายอ่ืนเพื่อเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม 
 (Interconnection Charge)
ค่าเชื่อมโยงโครงข่ายโทรคมนาคม (เอซี) ค่าเชื่อมโยงโครงข่ายโทรคมนาคมท่ีชําระให้แก่ทีโอทีเพื่อเชื่อมโยงโครงข่ายกับโครงข่ายโทรคมนาคม
 ของทีโอที (Access Charge)
ชุดเลขหมาย ชุดอุปกรณ์เพ่ือเร่ิมใช้บริการ ซึ่งประกอบด้วย ซิมการ์ด และเลขหมายโทรศัพท์ (Starter Kit)
ซิมการ์ด Subscriber Identity Module card
ดีพีซ ี บริษัท ดิจิตอล โฟน จํากัด
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศสิงคโปร์ Singapore Exchange Securities Trading Limited (SGX-ST)
ทรูมูฟ บริษัท ทรู มูฟ จํากัด
ทีโอท ี บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) (เดิมคือองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย)
เทคโนโลยี 3G Third Generation Mobile Phone Technology
เทคโนโลยี 4G Fourth Generation Mobile Phone Technology
ในเครือข่าย - นอกเครือข่าย การใช้งานโทรศัพท์โดยโทรไปยังเลขหมายของผู้ให้บริการรายเดียวกัน - เลขหมายของผู้ให้บริการรายอ่ืน (On net - Off net)
บริการคงสิทธิเลขหมาย บริการที่ผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีสามารถขอให้ผู้ให้บริการโอนย้ายเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนท่ี
 ของตนไปใช้บริการของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีรายอื่นได้
บัตรเติมเงิน บัตรเติมเงินค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีในระบบเติมเงิน
ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบเสมือน ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ีที่ไม่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง (Mobile Virtual Network Operator)
พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 (รวมถึงฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)
พรบ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พระราชบัญญัติการประกอบกิจการของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542
พรบ. กสทช. พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ 
 และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553
ยูคอม บริษัท ยูไนเต็ด คอมมูนิเกชั่น อินดัสตรี จํากัด (มหาชน)
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย ์ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
สมาร์ทโฟน โทรศัพท์ที่รองรับระบบปฏิบัติการต่าง ๆ ที่มีคุณสมบัติการทํางานเทียบเคียงกับคอมพิวเตอร์
สัญญาร่วมการงาน สัญญาให้ดําเนินการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูลาร์ระหว่าง กสท. กับ บริษัท (รวมถึงฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)
เอไอเอส บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน)
ARPU  รายได้เฉลี่ยต่อเลขหมายต่อเดือน (Average Revenue per User)
CDP The Central Depository (Pte) Limited
EDGE Enhanced Data-Rates for GSM Evolution
GPRS General Packet Radio Service
GSM Global System for Mobile Communications
HSPA High Speed Package Access
IMEI International Mobile Equipment Identity
IVR ระบบตอบรับอัตโนมัติ (Interactive Voice Response System)
MMS บริการรับส่งข้อความมัลติมีเดีย (Multimedia Messaging Service)
MOU  ปริมาณการใช้งานนาทีต่อเลขหมายต่อเดือน (Minute of Use )
PCN 1800 ระบบการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีดิจิทัล จีเอสเอ็ม ในคลื่นความถ่ี 1800  
Penetration Rate อัตราส่วนจํานวนเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนท่ีต่อประชากรรวม
SMS บริการรับส่งข้อความตัวอักษร (Short Message Service)
VAS บริการเสริม (Value Added Service)
WiFi ไวไฟ (Wireless Fidelity) เทคโนโลยีเครือข่ายแบบไร้สาย






