




สารบัญ

002 040 099

วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เหตุการณ์สำาคัญ โครงสร้างการถือหุ้น

018 084 110

คณะกรรมการบริษัท รายงานของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ

รายงานของผู้สอบบัญชี

รับอนุญาต

014 052 103

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท การจัดการ บทวิเคราะห์ผลการดำาเนินงาน

028 087 124

โครงสร้างกลุ่มบริษัท รายงานคณะกรรมการ

กำากับดูแลกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

004 045 100

จุดเด่นทางการเงิน ปัจจัยความเสี่ยง นโยบายเงินปันผล

024 086 115

คณะผู้บริหารบริษัท รายงานของคณะกรรมการสรรหา งบการเงิน

016 061 109

สารจากประธานกรรมการ

และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

การกำากับดูแลกิจการ รายงานความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

032 088 186

การประกอบธุรกิจและแนวโน้มธุรกิจ รายงานของคณะกรรมการ

กำาหนดค่าตอบแทน

คำานิยาม

038 089

ความรับผิดชอบต่อสังคม รายการระหว่างกันและเกี่ยวโยงกัน
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บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

วิสัยทัศน์, พันธกิจ และกลยุทธ์

Empower
Societies

เราสร้างสังคมให้เข้มแข็งด้วยการพัฒนา 

โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมและ

การสื่อสารยุคดิจิทัลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 

และสร้างสรรค์สังคมสำาหรับอนาคตที่ดีกว่า

วิสัยทัศน์:

กลยุทธ์:

Loved
by Customers 

บริษัทจะสร้างประสบการณ์ที่เหนือกว่าเพื่อให้ลูกค้าอยากแนะนำา 

บริการของเรา โดยเราจะนำาเสนอโครงข่ายที่ดีที่สุด มอบบริการ 

ที่ตรงกับความต้องการ และสร้างประสบการณ์เพื่อนำาลูกค้าเข้าสู่ 

วิถีชีวิตในยุคดิจิทัล

Engaging Digital
Products and Channels

บริษัทจะนำาเสนอผลิตภัณฑ์และบริการดิจิทัลที่น่าสนใจตรงความ 

ต้องการของลูกค้า รวมถึงให้บริการผ่านช่องทางในรูปแบบดิจิทัล 

และจะมุ่งพัฒนาบริการที่สร้างมูลค่าเพิ่มและต่อยอดให้กับธุรกิจ 

ของเราในปัจจุบัน
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บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

We’re here 
to help our 
customers 

หน้าที่ของเราคือ การช่วยเหลือลูกค้าให้

สามารถใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่จากการติดต่อ

สื่อสาร ความสำาเร็จของเราจึงวัดได้จาก

ความรู้สึกของลูกค้าที่รักเราและอยากแนะนำา

บริการที่ดีของเรานั้นให้กับครอบครัวและ

คนที่เขารัก

พันธกิจ:

Winning
team

การจะเปลี่ยนผ่านจากบริษัทสื่อสารแบบดั้งเดิมไปสู่บริษัทสื่อสาร 

ในยุคดิจิทัลนั้น บริษัทจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำาคัญ 

ท้ังในด้านวัฒนธรรมองค์กรและความเช่ียวชาญของพนักงานใน 

องค์กร บริษัทจะต้องทำาให้พนักงานรู้สึกรักและมีส่วนร่วมในการ 

ขับเคลื่อนองค์กร พร้อมทั้งพัฒนาความสามารถของบุคลากรไป 

พร้อมกัน บริษัทจะเป็นองค์กรที่ขับเคล่ือนด้วยองค์ความรู้และเป็น 

องคก์รทีด่งึดดูผูท้ีม่คีวามสามารถและประสบการณใ์นสายงานดา้น 

ดิจิทัล

Most Efficient
Operator

เพ่ือท่ีจะเปลีย่นองคก์รใหพ้ร้อมรับกบัยคุดจิทัิลท่ีกำาลงัมาถงึ บริษัท 

จะต้องดำาเนินธุรกิจอย่างชาญฉลาดและมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

โดยใช้เทคโนโลยี เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำางานและสรรหา 

โมเดลทางธุรกิจใหม่ๆ เพื่อควบคุมต้นทุนในการดำาเนินงาน 
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บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

จุดเด่นทางการเงิน

  2557 2558 2559

ผลการดำาเนินงาน (หน่วย: ล้านบาท)   

รายได้จากการให้บริการโทรศัพท์ 75,012 71,858 69,252

รายได้รวมจากการขายและการให้บริการ 90,493 87,753 82,478

กำาไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำาหน่าย (EBITDA) 30,900 27,941 27,915

กำาไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท 10,729 5,893 2,086

งบดุล (หน่วย:ล้านบาท)

สินทรัพย์รวม 106,426 111,044 115,369

หนี้สินรวม 73,828 83,821 88,224

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 32,598 27,224 27,145

อัตราส่วนทางการเงิน

อัตรา EBITDA Margin 34.1% 31.8% 33.8%

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น 33% 20% 8%

อัตราหนี้สินสุทธิต่อ EBITDA 0.9 1.4 1.1

หลักทรัพย์

จำานวนหุ้น (ล้าน) 2,368 2,368 2,368

กำาไรต่อหุ้น (บาท) 4.53 2.49 0.88

ราคาต่อหุ้น (บาท)* 96.50 30.25 37.75

*ณ วันทำาการสุดท้ายของแต่ละปีปฏิทิน
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บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

จำนวนผู้ใช้สมาร์ทโฟน

68%

รายได้จากการให้บริการข้อมูล

35.7

2557 2558 2559

2557 2558 2559

27.8

30.7
35.7

46% 55%41%

สัดส่วนผู้ใช้สมาร์ทโฟน
ในฐานลูกค้า

รวมสถานีฐาน 4G และ 3G

พัน
ล้านบาท

สัดส่วนรายได้จากการให้บริการข้อมูลต่อรายได้
จากการให้บริการไม่รวมค่าเชื่อมต่อโครงข่าย

พันสถานี

หน่วย : ล้านเลขหมาย

17
15

17

13

ล้าน
เลขหมาย

หน่วย : พัน

4G

3G

โครงข่ายระบบใบอนุญาต
(2.1GHz)

โครงข่ายระบบสัมปทาน
(850MHz & 1800MHz)

50.3

24.5

2557 2558 2559

1.2

23.3

28.0
25.3

18.6

30.7

50.3

2557 2558 2559

21.8

28.4

จำนวนผู้ใช้บริการ

24.5 ล้าน
เลขหมาย



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

New business
opportunity

VDO call
conference

Our passion
to drive your
success



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

New business
opportunity

VDO call
conference

Our passion
to drive your
success

มุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรม

ทลายขีดจำากัดในโลกธุรกิจ

เพื่อโอกาสใหม่ๆไม่สิ้นสุด
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e-learning

มุ่งมั่นจุดประกายฝันแห่ง

อนาคต ด้วยการเชื่อมต่อ

คุณเป็นหนึ่งเดียวกับโลก

แห่งความรู้
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อุทิศทุกความเชี่ยวชาญ

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

ที่ดีกว่าสำาหรับทุกคน
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4G calling
HD video

Happy moment

Our passion
to fulfill your
happiness

สร้างเครือข่ายแห่งความ

ผูกผัน ลดช่องว่างระหว่าง

คุณและคนที่คุณรัก
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บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

ข้อมูลบริษัท

ชื่อบริษัท   บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

ชื่อย่อ    DTAC

เลขทะเบียนบริษัท  0107538000037 

ประกอบธุรกิจ  ดำาเนินธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในย่านความถี่ 850 เมกะเฮิรตซ์ ย่านความถี่ 1800 เมกะเฮิรตซ์และย่าน 

    ความถี่ 2.1 กิกะเฮิรตซ์

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

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

ที่ตั้งสำานักงานใหญ ่  319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 41 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

    โทรศัพท์ (66 2) 202 8000

    โทรสาร (66 2) 657 6083

    เว็บไซต์ www.dtac.co.th
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015ข้อมูลทั่วไปของบริษัท
รายงานประจำาปี 2559

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

บุคคลอ้างอิง

นายทะเบียนหลักทรัพย ์ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำากัด

    93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

    โทรศัพท์ (66 2) 009 9000

    โทรสาร (66 2) 009 9991

    ลูกค้าสัมพันธ์ (66 2) 009 9999

    เว็บไซต์ http://www.set.or.th/tsd

ผู้สอบบัญช ี  นางกิ่งกาญจน์ อัศวรังสฤษฎ์

    ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4496

    บริษัท สำานักงาน อีวาย จำากัด

    ชั้น 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

    โทรศัพท์ (66 2) 264 0777

    โทรสาร (66 2) 264 0789-90

    เว็บไซต์ www.ey.com

นายทะเบียนหุ้นกู ้  ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน)

    333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

    โทรศัพท์ (66 2) 230 1478

    โทรสาร (66 2) 626 4545-6

    เว็บไซต์ www.bangkokbank.com



016 สารจากประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
รายงานประจำาปี 2559

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)
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017สารจากประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
รายงานประจำาปี 2559

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

สารจากประธานกรรมการ
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เรียน ผู้ถือหุ้นทุกท่าน

เราต้องบอกลาปีนี้ไปด้วยเหตุการณ์ที่ทำาให้ประชาชนชาวไทย 

เศร้าเสียใจอย่างที่สุด นั่นคือ การสวรรคตของพระบาทสมเด็จ 

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรี 

นฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร พระมหากษัตริย์ 

ผู้เป็นที่รักยิ่งของประชาชนชาวไทย คณะกรรมการบริหาร  

ผู้บริหาร และพนักงานดีแทค ขอร่วมแสดงความเสียใจอย่าง 

สุดซึ้งต่อการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งของประวัติศาสตร์ 

ชาติไทย และเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและความระลึกถึง 

มหาราชันผู้เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยท้ังประเทศ พวกเรา 

ชาวดีแทคได้ร่วมกันทำางานอาสาเพ่ืออำานวยความสะดวกให้ 

เพ่ือนพี่น้องร่วมชาติที่หลั่งไหลกันมาแสดงความอาลัยอย่าง 

เนืองแน่น ณ ท้องสนามหลวงและพระบรมมหาราชวังตลอดช่วง 

เวลาสามเดือนเต็ม

ปี พ.ศ. 2559 เป็นปีที่ยอดเยี่ยมสำาหรับธุรกิจกลุ่มลูกค้ารายเดือน 

ที่มีการเติบโตของรายได้เพิ่มขึ้น 10.5% จากปี 2558 ขณะที่ธุรกิจ 

กลุ่มลูกค้าระบบเติมเงินยังคงอยู่ในสถานการณ์ท่ีท้าทายมาก  

ซ่ึงท่านผู้ถือหุ้นจะได้เห็นแคมเปญและกลยุทธ์ทางการตลาดที่ 

เข้มข้นมากขึ้นในปี 2560 โดยมีเป้าหมายในการรักษาฐานและ 

สร้างการเติบโตให้กับลูกค้ากลุ่มนี้

ส่วนประเด็นที่ท่านผู้ถือหุ้นอาจจะห่วงกังวลคือ ความสามารถ 

ในการหาคลื่นความถ่ีมาให้บริการในอนาคตหลังคลื่นความถี่ท่ี 

ดีแทคใช้เพื่อให้บริการในปัจจุบันหมดอายุสัมปทานลง เราขอ 

ยืนยันอย่างหนักแน่นว่า ดีแทคจะทำาทุกวิถีทางเพื่อจัดหา 

คลื่นความถี่มาใช้เพิ่มเติมเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการให้ 

บริการจงได้ โดยปัจจุบัน ดีแทคได้แสวงหาความร่วมมือกับ 

หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในการจัดหาและใช้คลื่นความถี่เพื่อขยาย 

การบริการ 4G ให้ครอบคลุมทั่วประเทศและเพิ่มสัญญาณการให้ 

บริการในพื้นที่ที่มีการใช้งานหนาแน่น นอกจากนี้ ดีแทคยังคง 

ผลักดันให้มีการจัดประมูลคลื่นความถี่ของดีแทคล่วงหน้าก่อน 

หมดอายุสัมปทานอีกด้วย 

ปีที่ผ่านมานับเป็นช่วงเวลาที่ท้าทายสำาหรับธุรกิจของดีแทค 

เพราะทั้งอุตสาหกรรมกำาลังอยู่ในช่วงเวลาของการเปลี่ยนผ่าน 

และแปรสภาพรูปแบบการดำาเนินธุรกิจเดิมไปสู่การทำาธุรกิจท่ี 

ใช้ศักยภาพการให้บริการด้านดิจิทัล จุดที่จะสร้างความแตกต่าง 

ในบรรดาผู้ให้บริการ คือ คุณค่าที่มอบให้กับผู้บริโภคและความ 

สามารถเฉพาะของผู้ให้บริการแต่ละรายท่ีจะสามารถบริหาร 

จัดการต้นทุน มองหาโอกาส สร้างโมเดลทางธุรกิจใหม่ๆ และ 

ความรวดเร็วในการเข้าทำาตลาด

สำาหรับดีแทคแล้ว เราเริ่มเปลี่ยนผ่านเข้าสู่การทำาธุรกิจให้บริการ 

ดิจิทัลเป็นหลักในช่วง 1 – 2 ปีนี้ เราสร้างรายได้และกำาไร และที่ 

สำาคัญ คือ เราเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการให้สะดวกรวดเร็ว และ 

ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากขึ้นผ่านสินค้าและบริการ  

รวมถึงช่องทางการให้บริการดิจิทัลใหม่ๆ ตัวเลขการเติบโตของ 

บริการดิจิทัลเห็นได้จากรายได้จากการใช้งานดาต้าท่ีเติบโตขึ้น  

16% จากปี 2558 และจำานวนลูกค้าของดีแทคที่ใช้สมาร์ทโฟน 

ท่ีเพิ่มเป็น 68% ท้ังหมดนี้เป็นข้อสนับสนุนว่า พวกเราจะบรรลุ 

เป้าหมายในการเป็นแบรนด์ดิจิทัลอันดับหนึ่งของประเทศไทย 

ในปี 2563

ท้ังหมดนี้จะสำาเร็จลุล่วงได้ต้องอาศัยพลังและศักยภาพของคน 

ดีแทคท่ีกำาลังปรับเปลี่ยนวิธีการคิดและรูปแบบการทำางานให้ 

พรอ้มและนำาหนา้การแขง่ขนัในสภาพแวดลอ้มทีท่า้ทาย พวกเรา 

เร่ิมต้นวันทำางานด้วยความคิดริเร่ิมใหม่ๆ ท่ีพร้อมจะถูกนำาเสนอ 

ผ่านสินค้าและบริการดิจิทัลหลากหลายที่ต้องสามารถพิชิตใจ 

ลูกค้าในเวลาอันรวดเร็ว พนักงานทุกคนผ่านกระบวนการ 

การเปลี่ยนผ่านอันท้าทายนี้และร่วมกันสร้างวัฒนธรรมองค์กร 

แบบใหม่ที่เรียกร้องให้พวกเราต้อง “มองให้ต่าง ทำาอย่างไว กล้า 

ที่จะลอง และมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะต่อสู้เพื่อ 

ชัยชนะ”  

ควบคู่ไปบนเส้นทางการเปลี่ยนผ่านเพื่อบรรลุเป้าหมายการเป็น 

ผู้ให้บริการดิจิทัลที่ลูกค้าชื่นชอบ ดีแทคยังคงมุ่งมั่นนำาบริการ 

ดิจิทัลไปเติมช่องว่างให้สังคมและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ  

เพื่อลดความเหลื่อมล้ำาของฐานประชากรขนาดใหญ่ในประเทศ  

ทั้งนี้  ดีแทคเป็นหนึ่งในองค์กรภาคีร่วมที่ให้การสนับสนุน 

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลกของสหประชาชาติ หรือ 

United Nations Social Development Goals (UN SDGs) ซ่ึงท่าน 

จะสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้รายงานความยั่งยืน 

ประจำาปี พ.ศ. 2559 

สุดท้ายนี้ คณะผู้บริหาร พนักงานดีแทคทุกคนขอขอบพระคุณ 

ในความสนับสนุนที่ทุกท่านมีให้ต่อดีแทค เรารู้ว่า การฝ่าฟันบน 

เส้นทางข้างหน้าไม่ใช่เรื่องง่าย แต่เรามีความปรารถนาอย่าง 

แรงกล้าต่อสู้เพื่อชัยชนะ และยึดมั่นในแนวทางการทำาธุรกิจที่ 

โปร่งใส เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน และคนใน 

สังคม เชื่อได้อย่างสนิทใจว่า ดีแทคคือคนดี และเลือกทำาในสิ่งที่ 

ถูกต้องเสมอ

นายบุญชััย เบญจรงคกุล
ประธานกรรมการ

นายลาร์ส โอเคะ วัลเดอมาร์ นอร์ลิ่ง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล

001

บทวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

001

รายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

001

รายงานของผู้สอบบัญชี
รับอนุญาติ

001

งบการเงิน

001

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

001

คำนิยาม

001

ความรับผิดชอบต่อสังคม

001

รายการระหว่างกันและเกี่ยวโยงกัน 

สารบัญ

018 คณะกรรมการบริษัท
รายงานประจำาปี 2559

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัท

01
นายบุญชัย เบญจรงคกุล
ประธานกรรมการ

อายุ 62 ปี

จำานวนปีที่เป็นกรรมการ: 26 ปี 2 เดือน

จำานวนหุ้นที่ถือ*: 10 หุ้น (0.00%)

ประวัติการศึกษา ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
   มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
   ปริญญาตรี B.Sc. in Management, 
   Northern Illinois University, USA
ประวัติการอบรม หลักสูตร Role of the Chairman Program (11/2548) 
   โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2533 -  ปัจจุบัน  ประธานกรรมการ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด
   (มหาชน)
การดำารงตำาแหน่งในบริษัทหรือหน่วยงานอื่น
2555 - ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท บีซีเอช โฮลดิ้ง จำากัด
2541 - ปัจจุบัน  ประธานมูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำานึกรักบ้านเกิด
2533 - ปัจจุบัน  ประธานกรรมการ บริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง จำากัด
2532 - ปัจจุบัน  ประธานกรรมการ บริษัท ไพรเวท พร็อพเพอร์ตี้ จำากัด
ประสบการณ์ทำางาน
2545 - 2558  กรรมการ บริษัท ยูไนเต็ด ดิสทริบิวชั่น บิซซิเนส จำากัด
2544 - 2549  ประธานมูลนิธิอนุรักษ์นกเงือก
2545 - 2548  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
   บริษัท ยูไนเต็ด คอมมูนิเกชั่น อินดัสตรี จำากัด (มหาชน)
2544 - 2545  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
   บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)
2543 - 2544  กรรมการผู้จัดการ
   บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)
2527 -  2542  ประธานกรรมการบริหาร
   บริษัท ยูไนเต็ด คอมมูนิเกชั่น อินดัสตรี จำากัด (มหาชน)
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
2558    มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)
2546    ตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ (ต.จ.ว.)
2540    ปฐมดิเรกคุณาภรณ์ (ป.ภ.)
2537    ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)

02
นายมอร์เทน คาร์ลเซน ซอร์บี้
รองประธานกรรมการ

อายุ 57 ปี

จำานวนปีที่เป็นกรรมการ 1 ปี 4 เดือน

จำานวนหุ้นที่ถือ*: ไม่มี (0.00%)

ประวัติการศึกษา Master of Science in Business Adm., 

   University of Karlstad, Sweden

   Program for Executive Development, IMD, Lausanne

   State licenced Public Accountant (CPA) Norway,

   Norwegian School of Economics and Business Administration 

   (NHH)

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2558 - ปัจจุบัน  รองประธานกรรมการ

   บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทหรือหน่วยงานอื่น

2559 - ปัจจุบัน  Executive Vice President and Chief Transformation Officer,

   Telenor Group

2558 - ปัจจุบัน  Executive Vice President, Telenor Group

2558 - ปัจจุบัน  Board Member, Telenor Norway

2558 - ปัจจุบัน  Chairman, Telenor Broadcast

2558 -  ปัจจุบัน  Board Member, Posten Norge

2558 - ปัจจุบัน  Chairman, DiGi.com Berhad

2556 - ปัจจุบัน  Board Member, DiGi.com Berhad

ประสบการณ์ทำางาน

2557    ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Uninor, India

2554 - 2556  Execut ive V ice Pres ident and Head of Strategy and  

   Regulatory Affairs, Telenor Group

2552 - 2554  Execu t i ve  V i ce  P res i den t  and  Head  o f  Co rpo ra te  

   Development, Telenor Group

หมายเหตุ * นับรวมจำานวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ



019คณะกรรมการบริษัท
รายงานประจำาปี 2559

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

03
นายจุลจิตต์ บุณยเกตุ
กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการกำาหนดคา่ตอบแทน กรรมการสรรหา และกรรมการกำากบัดแูลกจิการ

อายุ 73 ปี

จำานวนปีที่เป็นกรรมการ: 16 ปี 10 เดือน

จำานวนหุ้นที่ถือ*: 15,000 หุ้น (0.00%)

ประวัติการศึกษา ปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต Kent State University, USA
   ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) (38/2548) 
   โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำากัด (มหาชน)

2556 - ปัจจุบัน  กรรมการกำากับดูแลกิจการ

   บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

2549 - ปัจจุบัน  ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการกำาหนดค่าตอบแทน 

   และกรรมการสรรหา

   บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

2543 - ปัจจุบัน  กรรมการอิสระ

   บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทหรือหน่วยงานอื่น

2555 - ปัจจุบัน  ประธานกรรมการ บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำากัด

2547  - ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท คิง เพาเวอร์ ดิวตี้ฟรี จำากัด

   บริษัท คิง เพาเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด

   บริษัท คิง เพาเวอร์ มาเก็ตติ้ง แอนด์ เมเนจเมนท์ จำากัด

   บริษัท คิง เพาเวอร์ โฮเทล เมเนจเมนท์ จำากัด

   บริษัท คิง เพาเวอร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำากัด

   บริษัท คิง เพาเวอร์ สุวรรณภูมิ จำากัด
ประสบการณ์ทำางาน

2541 - 2546  กรรมการอำานวยการ บริษัท ไทยออยล์ เพาเวอร์ จำากัด

2541 - 2546  กรรมการอำานวยการ บริษัท ไทยออยล์ จำากัด

2537 - 2541  รองกรรมการอำานวยการ บริษัท ไทยออยล์ จำากัด

04
นายสตีเฟ่น วูดรุฟ ฟอร์ดแฮม
กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ และประธาน

กรรมการสรรหา

อายุ 65 ปี

จำานวนปีที่เป็นกรรมการ: 10 ปี 2 เดือน

จำานวนหุ้นที่ถือ*: 10,000 หุ้นสามัญ และ 6,000 หุ้นเอ็นวีดีอาร์ (0.00 %)

ประวัติการศึกษา MA Jurisprudence, Oxford University, UK

ประวัติการอบรม หลักสูตร Director Certification Program (DCP) (203/2558)

   โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2555 - ปัจจุบัน  ประธานกรรมการสรรหา

   บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

2550 - ปัจจุบัน  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน

   และกรรมการตรวจสอบ

   บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทหรือหน่วยงานอื่น

2554 - ปัจจุบัน  กรรมการ Ceona Pte. Ltd.

2551 - ปัจจุบัน  ประธานกรรมการ Gram Car Carriers Holdings Pte. Ltd.

2549 - ปัจจุบัน กรรมการ Klaveness Asia Pte. Ltd.

2541 - ปัจจุบัน กรรมการ Stockbridge Pte. Ltd.

2538 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ Masterbulk Private Limited

ประสบการณ์ทำางาน

2550 - 2555  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา 

   และกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน 

   บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำากัด (มหาชน)

หมายเหตุ * นับรวมจำานวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ



020 คณะกรรมการบริษัท
รายงานประจำาปี 2559

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

05
นางกมลวรรณ วิปุลากร
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำาหนดค่าตอบแทน 

กรรมการสรรหา และกรรมการกำากับและดูแลกิจการ

อายุ 54 ปี

จำานวนปีที่เป็นกรรมการ: 2 ปี 1 เดือน

จำานวนหุ้นที่ถือ*: ไม่มี (0.00%)

ประวัติการศึกษา ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน) 

   Western Illinois University, USA

   ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต ภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่าง 

   ประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   ประกาศนียบัตร Harvard Executive Program, 

   Harvard Business School, Harvard University, USA

ประวัติการอบรม หลักสูตร Director Certification Program (DCP) (122/2552)

   โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

   หลักสูตร Diploma Examination (Exam) (26/2552)

   โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

2557 - ปัจจุบัน  กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, 

   กรรมการกำาหนดค่าตอบแทน, กรรมการสรรหา, 

   กรรมการกำากับและดูแลกิจการ

   บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

2554 - ปัจจุบัน  กรรมการผู้จัดการใหญ่ 

   บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำากัด (มหาชน)
ประสบการณ์

2552 - 2553  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน 

   บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำากัด (มหาชน)

06
นางชนัญญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์
กรรมการอิสระ

และประธานกรรมการกำากับดูแลกิจการ

อายุ 53 ปี

จำานวนปีที่เป็นกรรมการ: 5 ปี 4 เดือน

จำานวนหุ้นที่ถือ*: ไม่มี (0.00%)

ประวัติการศึกษา ปริญญาโท สาขา Management Information System 

   มหาวิทยาลัยเวสท์เวอร์จิเนีย สหรัฐอเมริกา

   ประกาศนียบัตร Berkeley Executive Coaching Leadership

   ประกาศนียบัตร ด้านการจัดการ 

   (Special Management Program)

   มหาวิทยาลัยมาร์แชล สหรัฐอเมริกา

   ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ เอกการบัญชี 

   มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

ประวัติการอบรม สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 14

   หลักสูตร Director Certification Program (DCP) (49/2547) 

   โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2556 - ปัจจุบัน  ประธานกรรมการกำากับดูแลกิจการ 

   บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

2554 - ปัจจุบัน  กรรมการอิสระ

   บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทหรือหน่วยงานอื่น

2557 - ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำากัด

2551 -  ปัจจุบัน  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส

   อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำากัด

ประสบการณ์ทำางาน

2547 - 2551  ผู้จัดการประจำาประเทศไทย กลุ่มอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ 

   บริษัท โมโตโรล่า (ประเทศไทย) จำากัด

หมายเหตุ * นับรวมจำานวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
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บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

07
นางสาวธันวดี วงศ์ธีรฤทธิ์
กรรมการ

อายุ 55 ปี

จำานวนปีที่เป็นกรรมการ: 3 ปี 11 เดือน

จำานวนหุ้นที่ถือ*: ไม่มี (0.00%)

ประวัติการศึกษา ปริญญาโท Master of Science in Electrical Engineering, 
   University of Miami, USA
   ประกาศนยีบตัร Advance Management Ptogram (177/2552)
   จาก Harvard Business School, Harvard University, USA
   ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ (สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร)
   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประวัติการอบรม หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) (81/2552) 
   โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
   หลักสูตร Director Certification Program (DCP) (180/2556)
   โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
   หลกัสตูร Financial Statements for Directors (FSD) (20/2556) 
   โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2556  - ปัจจุบัน  กรรมการ บรษิทั โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนูเิคชัน่ จำากดั (มหาชน)
2552 – ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำากัด (มหาชน)
การดำารงตำาแหน่งในบริษัทหรือหน่วยงานอื่น

2558 -  ปัจจุบัน  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ระดับ 13 
   (สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ) 
   บริษัท กสท โทรคมนาคม จำากัด (มหาชน)
ประสบการณ์ทำางาน

2556  -  2558 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ระดับ 13 
   (สายงานกลยุทธ์องค์กร)
   บริษัท กสท โทรคมนาคม จำากัด (มหาชน)
2552 –  2555  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ระดับ 13 
   (สายงานธุรกิจโทรศัพท์)
   บริษัท กสท โทรคมนาคม จำากัด (มหาชน)

08
นายทอเร่ จอห์นเซ่น
กรรมการ

อายุ 69 ปี

จำานวนปีที่เป็นกรรมการ: 8 ปี 4 เดือน

จำานวนหุ้นที่ถือ*: ไม่มี (0.00%)

ประวัติการศึกษา Master of Science, Norwegian Institute of Technology, 

   University of Trondheim, Norway

ประวัติการอบรม หลักสูตร Director Certification Program (DCP) (175/2556) 

   โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2556 - ปัจจุบัน  กรรมการ บรษิทั โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมูนเิคช่ัน จำากัด (มหาชน)

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทหรือหน่วยงานอื่น

2559 – ปัจจุบัน  Senior Advisor, Telenor ASA

2556 – ปัจจุบัน  กรรมการ DiGi Telecommunications Sdn Bhd

2556 – ปัจจุบัน  กรรมการและกรรมการตรวจสอบ DiGi.com Berhad

2556 - ปัจจุบัน  กรรมการและกรรมการตรวจสอบ Grameenphone Ltd

ประสบการณ์ทำางาน

2558 - 2557 ประธานกรรมการ Telenor Myanmar Ltd

2557 - 2559 ประธานกรรมการ Telenor Pakistan Ltd

2556 - 2559 กรรมการกำาหนดค่าตอบแทน กรรมการสรรหา

   กรรมการกำากับดูแลกิจการ

   บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

2554 – 2556  ประธานกรรมการ Grameenphone IT Ltd

2554 - 2556  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Grameenphone Ltd

2551 - 2554  กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

   บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

หมายเหตุ * นับรวมจำานวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ



022 คณะกรรมการบริษัท
รายงานประจำาปี 2559

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

หมายเหตุ * นับรวมจำานวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

09
นายฮากุน บรัวเช็ท เชิร์ล
กรรมการ

กรรมการกำาหนดค่าตอบแทน และกรรมการสรรหา

อายุ 45 ปี

จำานวนปีที่เป็นกรรมการ: 5  ปี 4 เดือน

จำานวนหุ้นที่ถือ*: ไม่มี (0.00%)

ประวัติการศึกษา Marketing and Communication, Norges Markeds Hoyskøle 

   (BI Norwegian Business School)

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2557 -  ปัจจุบัน  กรรมการ กรรมการกำาหนดค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา
   บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)
การดำารงตำาแหน่งในบริษัทหรือหน่วยงานอื่น
2559  -  ปัจจุบัน  Senior Vice President, Head of Group Public and Regulatory  
   Affairs, Telenor Group
2559  -  ปัจจุบัน  กรรมการ Telenor Myanmar Ltd
2559  -  ปัจจุบัน  กรรมการ Telenor Pakistan Ltd
2559  -  ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท เทเลนอร์ เอเซีย (ไอเอชคิว) จำากัด
2557  -  ปัจจุบัน  กรรมการ Telenor GO Pte Ltd
2555  -  ปัจจุบัน  กรรมการ Telenor South Asia Investment Pte Ltd
2555  -  ปัจจุบัน  กรรมการ Telenor South East Asia Investment Pte Ltd
2554  -  ปัจจุบัน  กรรมการ Grameenphone Ltd
2554  -  ปัจจุบัน  กรรมการ Telenor Asia Pte Ltd
ประสบการณ์ทำางาน
2556  -  2558  กรรมการ Telenor Myanmar Ltd
2555  -  2558  กรรมการ Telenor Pakistan Ltd
2554  -  2557  กรรมการ Telenor Global Services Singapore Pte Ltd
2554  -  2556  กรรมการ บรษิทั โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนูเิคชัน่ จำากัด (มหาชน)
2554  -  2555  กรรมการ Telenor India Ltd
2553  -  2558  กรรมการ กรรมการสรรหาและกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน
   DiGi.com Berhad
2553  -  2558  กรรมการ DiGi Telecommunications Sdn Bhd
2551 - 2559 Senior Vice President, Corporate Affairs Asia, Telenor Group
2550  -  2554  กรรมการ Telenor Pakistan Ltd
2549  -  2555  กรรมการ Telenor Corporate Development Sdn

10
นายลาร์ส โอเคะ วัลเดอมาร์ นอร์ลิ่ง
กรรมการ

อายุ 48 ปี

จำานวนปีที่เป็นกรรมการ: 1 ปี 11 เดือน

จำานวนหุ้นที่ถือ*: ไม่มี (0.00%)

ประวัติการศึกษา Master of Business Administration, 

   Gothenburg School of Economics and Commercial Law

   Master of Science in Systems Engineering, 

   Case Western Reserve University, USA

   Master of Science in Engineering Physics, Uppsala University

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2558 - ปัจจุบัน  กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

   บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทหรือหน่วยงานอื่น

2558 - ปัจจุบัน  กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

   บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำากัด

2558 - ปัจจุบัน  Executive Vice President, Telenor Group 

2558 - ปัจจุบัน  กรรมการ DiGi Telecommunications Sdn Bhd

2558 - ปัจจุบัน  กรรมการ DiGi.Com Berhad

ประสบการณ์ทำางาน

2557  -  2558  ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร DiGi Telecommunications Sdn Bhd

2552  -  2557  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Telenor Sverige AB

2550 -  2552  รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มเทคโนโลยี 

   Telenor Sverige AB



023คณะกรรมการบริษัท
รายงานประจำาปี 2559

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

หมายเหตุ * นับรวมจำานวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

11
นางทูเน่ ริปเปล
กรรมการ

อายุ 46 ปี

จำานวนปีที่เป็นกรรมการ 9 เดือน

จำานวนหุ้นที่ถือ*: ไม่มี (0.00%)

ประวัติการศึกษา Master of Law, University of Oslo, Norway

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2559 - ปัจจุบัน  กรรมการ บรษิทั โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนูเิคชัน่ จำากัด (มหาชน)

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทหรือหน่วยงานอื่น

2558  -  ปัจจุบัน  กรรมการ Telenor Networks Holding AS

2556  -  ปัจจุบัน  Attorney at Law, Telenor ASA

ประสบการณ์ทำางาน

2558  -  2559  กรรมการ Telenor Business Partner Invest AS

2542  -  2555 Associated attorney and senior attorney, Wiersholm Lawfirm

2539  -  2542  Higher executive officer, advisor and senior advisor, 

   Norwegian Competition Authority

12
นายคริสโตเฟอร์ อดัม ลาสก้า
กรรมการ

อายุ 46 ปี

จำานวนปีที่เป็นกรรมการ: 1 เดือน

จำานวนหุ้นที่ถือ*: ไม่มี (0.00%)

ประวัติการศึกษา Bachelor of Science with honours in Business Management, 

   Bradford University Management Center, Bradford, UK 

   Postgraduate Marketing at Chartered Institute of

   Marketing, London

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2559  - ปัจจุบัน  กรรมการ บรษิทั โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมูนเิคช่ัน จำากดั (มหาชน)

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทหรือหน่วยงานอื่น

2559  -  ปัจจุบัน  Senior Vice President of Board Governance and Partner  
   Relations Asia, Telenor ASA
2559 -  ปัจจุบัน ประธานกรรมการ Grameenphone Ltd, Bangladesh
2559 -  ปัจจุบัน ประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบ Telenor Pakistan Ltd
2559 -  ปัจจุบัน ประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบ Telenor Myanmar Ltd

ประสบการณ์ทำางาน

2554  -  2559 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Telenor Hungary Ltd
2552  -  2554  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Telenor Montenegro
2549  -  2552 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายกิจการองค์กร Telenor Serbia
2548  –  2549 กรรมการโครงการ M&A Telenor International Mobile, Istanbul
   Turkey
2547  –  2548 ผู้จัดการประจำาประเทศ Telenor Pakistan Ltd
2546  –  2547 กรรมการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและกลยุทธ์ - Pannon GSM,
   Hungary
2543  –  2546 ผู้จัดการประจำาประเทศ Telenor Hungary Ltd
2540 –  2543 กรรมการโครงการ Sales Central & Eastern Europe - Telenor
   Satellite Broadcast, Norway
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024 คณะผู้บริหารบริษัท
รายงานประจำาปี 2559

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

01
นายลาร์ส โอเคะ วัลเดอมาร์ นอร์ลิ่ง *
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

จำานวนหุ้นที่ถือ**: ไม่มี (0.00 %)

Master of Business Administration, 

Gothenburg School of Economics and Commercial Law

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

Master of Science in Engineering Physics, Uppsala University

2558 - ปัจจุบัน  กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

   บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

2558 -  ปัจจุบัน  กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำากัด

2558 -  ปัจจุบัน  Executive Vice President, Telenor Group

2558 -  ปัจจุบัน  กรรมการ DiGi Telecommunications Sdn Bhd

2558 -  ปัจจุบัน  กรรมการ DiGi.Com Berhad

2557 -  2558  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร DiGi Telecommunications Sdn Bhd

2552 -  2557  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Telenor Sverige AB

2550 -  2552  รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มเทคโนโลยี Telenor Sverige AB

* เป็นผู้บริหารตามคำานิยามของ ก.ล.ต.
** นับรวมจำานวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
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025คณะผู้บริหารบริษัท
รายงานประจำาปี 2559

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

02

* เป็นผู้บริหารตามคำานิยามของ ก.ล.ต.
** นับรวมจำานวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

นายซเวเร่ เพ็ดเดอร์เซ็น *
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มการเงิน

จำานวนหุ้นที่ถือ**: 3,000 NVDR (0.00 %)

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

MBA Norwegian School of Management (BI)

2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เทเลแอสเสท จำากัด

2558 - ปัจจุบัน  รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มการเงิน 

   บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

2558 - ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท ดีแทค บรอดแบนด์ จำากัด

2558 - ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท เพย์สบาย จำากัด

2558    ผู้อำานวยการอาวุโส ฝ่ายกลยุทธ์การเงิน 

   บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

2554 - 2558  Director M&A, Telenor Group

2550 - 2554  Vice President, Telenor Group
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บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

03

04

05

นายสิทธิโชค นพชินบุตร *
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มการตลาด

จำานวนหุ้นที่ถือ**: 103,000 (0.00 %)

Master of Business Administration, Georgia University, USA

2559 – ปัจจุบัน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มการตลาด 

   บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

2552 – 2559 รองประธานธุรกิจโทรคมนาคม บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำากัด

2549 – 2552 Corporate Strategy Director, บริษัท ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำากัด (มหาชน)

2539 – 2549 Regional Marketing – Marketing department 

   บริษัท พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำากัด

นายปัญญา เวชบรรยงรัตน์ *
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มการขาย

จำานวนหุ้นที่ถือ**: ไม่มี (0.00 %)

Master of Business Administration, University of Colorado at Boulder

Bachelor of Science in Computer Information Systems, 

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

2559 - ปัจจุบัน  รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มการขาย 

   บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

2554 – 2559 ผู้อำานวยการอาวุโส บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

2551 – 2553 ผู้อำานวยการฝ่าย Program Management Department 

   บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

นายประเทศ ตันกุรานันท์ *
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มเทคโนโลยี

จำานวนหุ้นที่ถือ**: 19,700 หุ้น (0.00 %)

Master of Electrical Engineering, Massachusetts Institute of Technology

ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรนักบริหาร) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2558  -  ปัจจุบัน  รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มเทคโนโลยี 

   บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

2558  -  ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำากัด

2556  -  2557  รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มเทคโนโลยี Telenor Myanmar Ltd

2554  -  2556  ผู้อำานวยการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการโครงข่าย 

   บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

2553  -  2554  ผู้อำานวยการอาวุโส ฝ่ายวิศวกรรม 

   บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

2552  - 2553  ผู้อำานวยการ ฝ่ายออกแบบโครงข่ายและระบบพื้นฐาน 

   บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

2548  -  2552  ผู้อำานวยการ ฝ่ายโครงข่ายสื่อสัญญาณ 

   บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

2544  -  2548  Head of Engineering, Satellite Engineer, Pacific Century Matrix (Hong Kong)

2539  -  2543  Satellite Engineer, L-Star Program, 

   Asia Broadcasting and Communication Network/ Telesat Canada

* เป็นผู้บริหารตามคำานิยามของ ก.ล.ต.
** นับรวมจำานวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
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บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

06

07

08

* เป็นผู้บริหารตามคำานิยามของ ก.ล.ต.
** นับรวมจำานวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

นายแอนดริว ทอร์ โอดวาร์ กวาลเซท *
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มดิจิทัล

จำานวนหุ้นที่ถือ**: ไม่มี (0.00 %)

Master of Business Administration, University of Oxford

Bachelor of Business Administration, University of Wisconsin-Madison

2559  –  ปัจจุบัน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มดิจิทัล บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

2558  -  2559  รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มกลยุทธ์ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

2558  -  ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท เพย์สบาย จำากัด

2557  -  ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท ดีแทค แอ็คเซเลเรท จำากัด

2556  -  2558  ผู้อำานวยการอาวุโส ฝ่ายกลยุทธ์และนวัตกรรม บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

2555  -  2556  รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มกลยุทธ์ Telenor Digital
2554  -  2555  Director, Telenor Group Strategy, Telenor ASA
2551  -  2554  Management Consultant, Bain & Company

นางสาวนาฎฤดี อาจหาญวงศ์ *
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบุคคล

จำานวนหุ้นที่ถือ**: ไม่มี (0.00 %)

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

ปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์ ภาควิชาภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2558 - ปัจจุบัน  รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบุคคล บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

2552 - 2558  รองประธานกรรมการบริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคล ประเทศไทย, พม่า, กัมพูชา และลาว 

   บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย โฮลดิ้งส์ จำากัด

2550 -  2552  Head of Human Resources, Sub-Region Asia North (Thailand, Bangladesh, Vietnam, Cambodia 
   and Korea), บริษัท โนเกีย ซีเมนส์ เน็ตเวิร์คส (ประเทศไทย) จำากัด

2547  -  2550  Human Resources Manager for Indochina (Thailand, Vietnam, Cambodia & Laos), 
   บริษัท โนเกีย (ประเทศไทย) จำากัด

2536  -  2547  Assistant Vice President, Human Resources, Retail Operations, 
   บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำากัด

นายภารไดย ธีระธาดา *
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มกิจการองค์กร

จำานวนหุ้นที่ถือ**: ไม่มี (0.00 %)

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

2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูไนเต็ดคอมมูนิเกชั่น อินดัสตรี จำากัด (มหาชน)

2559 - ปัจจุบัน  รองประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร กลุม่กจิการองคก์ร บรษิทั โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนูเิคชัน่ จำากดั (มหาชน)

2551 – 2559 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร, 

   ธนาคารทหารไทย

เลขานุการบริษัท

นายรวีพันธ์ พิทักษ์ชาติวงศ์
จำานวนหุ้นที่ถือ**: 15,500 หุ้น (0.00 %)
ปริญญาเอก กฎหมายมหาชน (เกียรตินิยมสูงสุด) มหาวิทยาลัย Strasbourg III ประเทศฝรั่งเศส
ปริญญาโท กฎหมายประชาคมยุโรป มหาวิทยาลัย Strasbourg III ประเทศฝรั่งเศส
ประกาศนียบัตรยุโรปศึกษา (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัย Strasbourg III ประเทศฝรั่งเศส
ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เหรียญทอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2556  –  ปัจจุบัน  เลขานุการบริษัทและผู้อำานวยการอาวุโสสายงานกฎหมาย 

   บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

2552    ผู้อำานวยการสายงานกฎหมายโทรคมนาคม บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

2551    ผู้อำานวยการ สายงานกฎหมาย บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

2550    ผู้อำานวยการฝ่าย Regulatory Division บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)
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บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

โครงสร้างกลุ่มบริษัท

บริษัท ดีแทค บรอดแบรนด์ จำากัด (100%)

บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำากัด (100%)

บริษัท เพย์สบาย จำากัด (100%)

บริษัท อีสเทิรน์ บิช จำากัด (100%)

บริษัท ดีแทค ดิจิตอล มีเดีย จำากัด (100%)

บริษัท เทเลแอสเซท จำากัด (99.97%)

บริษัท ดีแทค เซอร์วิส จำากัด (99.97%)

บริษัท ดีแทค เน็คซ์ จำากัด (99.97%)

บริษัท ดีแทค แอ็คเซเลเรท จำากัด (100%)

บริษัท แทค พร็อพเพอร์ตี้ จำากัด (99.99%)

บริษัท เวิลด์โฟน ช็อป จำากัด (100%)

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส 

คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

บริษัท ยูไนเต็ดคอมมูนิเกชั่น อินดัสตรี จำากัด 

(มหาชน) (99.81%)

001

วิสัยทัศน์  I  พันธกิจ  I  กลยุทธ์

001

จุดเด่นทางการเงิน

001

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

001

สาสน์จากประธานกรรมการ
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

001

คณะกรรมการบริษัท

001

คณะผู้บริหารบริษัท

001

โครงสร้างกลุ่มบริษัท

001

การประกอบธุรกิจและแนวโน้มธุรกิจ

001

เหตุการณ์สำคัญ

001

ปัจจัยความเสี่ยง

3สี

001

การจัดการ
3สี

001

การกำกับดูแลกิจการ
4สี

001

รายงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 2สี

001

รายงานของคณะกรรมการสรรหา

001

รายงานคณะกรรมการ
กำกับดูแลกิจการ

001

รายงานของคณะกรรมการ
กำหนดค่าตอบแทน

001

โครงสร้างการถือหุ้น

001

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

001

บทวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

001

รายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

001

รายงานของผู้สอบบัญชี
รับอนุญาติ

001

งบการเงิน

001

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

001

คำนิยาม

001

ความรับผิดชอบต่อสังคม

001

รายการระหว่างกันและเกี่ยวโยงกัน 

สารบัญ
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บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

บริษัทเป็นหนึ่งในผู้นำาธุรกิจการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศไทย ก่อตั้งในปี 2532 เพื่อให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 

ในคลื่นความถี่ย่าน 850 เมกะเฮิรตซ์ และ 1800 เมกะเฮิรตซ์ ภายใต้สัญญาสัมปทานซึ่งอยู่ในรูปแบบ สร้าง-โอน-ดำาเนินงาน 

(BTO) เป็นเวลา 27 ปีจาก บริษัท กสท โทรคมนาคม จำากัด (มหาชน) (เดิมคือการสื่อสารแห่งประเทศไทย)  

ในเดือนธันวาคม 2555 บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำากัด (เดิมชื่อ บริษัท ดีแทค เนทเวอร์ค จำากัด) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ได้รับใบอนุญาตให้ใช้ 

คล่ืนความถี่ IMT ย่าน 2.1 กิกะเฮิรตซ์ และใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สามเป็นเวลา 15 ปี จาก กสทช. เพื่อให้บริการโทรศัพท์ 

เคลื่อนที่  

ณ สิ้นปี 2559 บริษัทฯมีบริษัทย่อยทั้งสิ้น 12 บริษัท และถือหุ้นในบริษัทร่วม (ตามนิยามที่กำาหนดไว้ในประกาศของสำานักงานคณะกรรมการกำากับ 

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) จำานวน 2 บริษัท ได้แก่ (1) บริษัท ยูไนเต็ด ดิสทริบิวชั่น บิซซิเนส จำากัด (หรือ ยูดี) และ (2) บริษัท ศูนย์ให้บริการ 

คงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์ จำากัด* บริษัทยังคงมุ่งมั่นในการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่และลงทุนในบริษัทย่อยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุน 

การดำาเนินธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่และการบริหารจัดการทรัพย์สินของบริษัทเป็นหลัก  นอกจากนั้น บริษัทยังเน้นการลงทุนในกิจการที่สามารถสร้าง 

มูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทในระยะยาวได้้

หมายเหตุ  * บริษัท ไม่ได้มีอิทธิพลอย่างมีนัยสำาคัญเหนือกิจการนี้ ดังนั้น กิจการนี้ไม่ได้มีคุณสมบัติเป็นบริษัทร่วมตามที่แสดงในงบการเงินของบริษัทฯ

ข้อมูลสรุปของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

บริษัท

บริษัท ดีแทค บรอดแบนด์ จำากัด

บริษทั ดแีทค ดจิติอล มเีดยี จำากดั

บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำากัด

บริษัท ดีแทค แอ็คเซเลเรท จำากัด

บริษัท ดีแทค เน็คซ์ จำากัด

ที่ตั้งสำานักงาน

เลขที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 28 

ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน 

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ +66 2202 8000

เลขทะเบียนบริษัท 0105549034424

เลขที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 28 

ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน 

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ +66 2202 8000

เลขทะเบียนบริษัท 0105549034467

เลขที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 28 

ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน 

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ +66 2202 8000

เลขทะเบียนบริษัท 0105549034548

เลขที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 2 

ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน 

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ +66 2202 8000

เลขทะเบียนบริษัท 0105557065767

เลขที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 28 

ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน 

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ +66 2202 8000

เลขทะเบียนบริษัท 0105558145985

ประเภทธุรกิจ

บริการโทรคมนาคม

(Wi-Fi) โดยได้รับ

ใบอนุญาตการ

ให้บริการอินเทอร์เน็ต

แบบที่หนึ่ง

ให้บริการด้าน

โทรคมนาคมและ

ดำาเนินธุรกิจเกี่ยวกับ

อุปกรณ์สื่อสาร

ให้บริการโทรคมนาคม 

ลงทุนและให้การ

ส นั บ ส นุ น แ ก่ บ ริ ษั ท 

Start-up ในการพฒันา

แอพพลิเคชั่นต่างๆ

บริหารและจัดการ

ทรัพย์สิน

ทุนจดทะเบียน

(ล้านบาท)

 175

 100

 1,160

 15

 1

ประเภทหุ้น

หุ้นสามัญ

หุ้นสามัญ

หุ้นสามัญ

หุ้นสามัญ

หุ้นสามัญ

จำานวนหุ้นที่ถือ

(ร้อยละ)

100

100

(ผ่านบริษัท

ดีแทค ไตรเน็ต

จำากัด)

100

100

(ผ่านบริษัท

ดีแทค ไตรเน็ต

จำากัด)

99.97

(ผ่านบริษัท

ดีแทค ไตรเน็ต

จำากัด)

จำานวนหุ้น

ทั้งหมด

 1,750,000

 1,000,000

 11,600,000

 150,000

 10,000



030 โครงสร้างกลุ่มบริษัท
รายงานประจำาปี 2559

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

บริษัท

บริษัท ดีแทค เซอร์วิส จำากัด

บริษัท เพย์สบาย จำากัด

บริษัท แทค พร็อพเพอร์ตี้ จำากัด

บริษัท อีสเทิรน์ บิช จำากัด

บริษัท ยูไนเต็ดคอมมูนิเกชั่น 

อินดัสตรี จำากัด (มหาชน)

บริษัท เวิลด์โฟน ช็อป จำากัด

บริษัท เทเลแอสเซท จำากัด

ที่ตั้งสำานักงาน

เลขที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 28 

ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน 

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ +66 2202 8000

เลขทะเบียนบริษัท 0105558146019

เลขที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 36 

ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน 

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ +66 2160 5463-5

โทรสาร +66 2160 5462

เลขทะเบียนบริษัท 0125547001804

เลขที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 28 

ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน 

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ +66 2202 8000

เลขทะเบียนบริษัท 0105539049038

เลขที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 28 

ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน 

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ +66 2202 8000

เลขทะเบียนบริษัท 0105532038740

เลขที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 28 

ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน 

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ +66 2202 8000

เลขทะเบียนบริษัท 0107536000871

เลขที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 28 

ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน 

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ +66 2202 8000

เลขทะเบียนบริษัท 0105539069969

เลขที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 28 

ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน 

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ +66 2202 8000

เลขทะเบียนบริษัท 0105559061246

ประเภทธุรกิจ

บริหารและจัดการ

ทรัพย์สิน

ให้บริการชำาระเงิน

ออนไลน์ บัตรเงินสด

บริการชำาระเงินทาง

อิเล็กทรอนิกส์ และ

บริการรับชำาระเงิน

บริหารสินทรัพย์

บริหารสินทรัพย์

ตัวแทนจำาหน่ายบัตร

เติมเงินและการให้

บริการเติมเงินโดย

ไม่ต้องใช้บัตรเติมเงิน 

(E-Refil l)

ระหว่างชำาระบัญชี

ให้เช่าเครื่องมือและ

อุปกรณ์โทรคมนาคม

ทุนจดทะเบียน

(ล้านบาท)

 1

 200

 1

 80

 313.55

 450

 1

ประเภทหุ้น

หุ้นสามัญ

หุ้นสามัญ

หุ้นสามัญ

หุ้นสามัญ

หุ้นสามัญ

หุ้นสามัญ

หุ้นสามัญ

จำานวนหุ้นที่ถือ

(ร้อยละ)

99.97

(ผ่านบริษัท

ดีแทค ไตรเน็ต

จำากัด)

100

99.99

100

(ผ่านบริษัท แทค

พร็อพเพอร์ตี้ 

จำากัด)

99.81

100

99.97

(โดยดีแทคและ

ผ่านบริษัท 

ดีแทค ไตรเน็ต 

จำากัด)

จำานวนหุ้น

ทั้งหมด

 10,000

 2,000,000

 100,000

 800,000

 434,668,207

 4,500,000

 10,000



031โครงสร้างกลุ่มบริษัท
รายงานประจำาปี 2559

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

บริษัท

บริษัท ยูไนเต็ด ดิสทริบิวชั่น 

บิซซิเนส จำากัด* (ยูดี)

บริษัท ศูนย์ให้บริการ

คงสทิธเิลขหมายโทรศพัท ์จำากดั

 

ที่ตั้งสำานักงาน

เลขที่ 499 หมู่ที่ 3 อาคารเบญจจินดา 

ถนนกำาแพงเพชร 6 แขวงลาดยาว 

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์ +66 2953 2222

โทรสาร +66 2953 1269

เลขทะเบียนบริษัท 0105545040951 

98 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ

ทาวเวอร์ ห้องเลขที่ 403 ชั้นที่ 4

ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม

เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โทรศัพท์ +66 2108 1544

โทรสาร +66 2108 1544

เลขทะเบียนบริษัท 0115553001471

ประเภทธุรกิจ

จัดจำาหน่ายโทรศัพท์

เคลื่อนที่ ซิมการ์ด 

บัตรเติมเงิน และ

อุปกรณ์ เสริมต่างๆ

บริการระบบ

สารสนเทศและ

ฐานข้อมูลกลาง 

ประสานงานการ

โอนย้ายผู้ให้บริการ

โทรคมนาคมเพื่อการ

คงสิทธิเลขหมาย

โทรศัพท์

ทุนจดทะเบียน

(ล้านบาท)

 200

 2

ประเภทหุ้น

หุ้นสามัญ

หุ้นสามัญ

จำานวนหุ้นที่ถือ

(ร้อยละ)

25

20

(โดยดีแทคและ

ผ่านบริษัท

ดีแทค ไตรเน็ต

จำากัด)

จำานวนหุ้น

ทั้งหมด

 20,000,000

 20,000

หมายเหตุ* ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 75 ถือหุ้นโดย บริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง จำากัด แม้ว่า บริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง จำากัด ซึ่งเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัทได้ถือหุ้น 

 ในยูดีร้อยละ 75 นั้นอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท แต่อย่างไรก็ดี บริษัทเห็นว่าโครงสร้างการถือหุ้นดังกล่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุด 

 ของบริษัท เนื่องจากบริษัทไม่ได้มุ่งเน้นในการเป็นผู้จำาหน่ายชุดเลขหมายและบัตรเติมเงินให้แก่ผู้ใช้บริการโดยตรง ซึ่งจะเป็นการเพิ่มภาระให้กับบริษัทในการจัดการ 

 บริหารสินค้าคงคลัง รวมถึงระบบการจัดส่งสินค้า (Logistics) และการจัดเก็บเอกสารต่าง ๆ อนึ่ง บริษัทมีมาตรการป้องกันการถ่ายเททางผลประโยชน์และขั้นตอน 

 ในการควบคุมรายการระหว่างกันอย่างรัดกุม เป็นไปตามกฎเกณฑ์เรื่องการเข้าทำารายการระหว่างกันของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 ทั้งนี้ ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2558 บริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง จำากัด มีรายชื่อผู้ถือหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นดังต่อไปนี้

 นายบุญชัย เบญจรงคกุล ร้อยละ 40.0

 นายวิชัย เบญจรงคกุล ร้อยละ 30.0

 นางวรรณา จิรกิติ ร้อยละ 15.0

 นายสมชาย เบญจรงคกุล ร้อยละ 15.0
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032 การประกอบธุรกิจและแนวโน้มธุรกิจ
รายงานประจำาปี 2559

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

การประกอบธุรกิจและแนวโน้มธุรกิจ

001

วิสัยทัศน์  I  พันธกิจ  I  กลยุทธ์

001

จุดเด่นทางการเงิน

001

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

001

สาสน์จากประธานกรรมการ
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

001

คณะกรรมการบริษัท

001

คณะผู้บริหารบริษัท

001

โครงสร้างกลุ่มบริษัท

001

การประกอบธุรกิจและแนวโน้มธุรกิจ

001

เหตุการณ์สำคัญ

001

ปัจจัยความเสี่ยง

3สี

001

การจัดการ
3สี

001

การกำกับดูแลกิจการ
4สี

001

รายงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 2สี

001

รายงานของคณะกรรมการสรรหา

001

รายงานคณะกรรมการ
กำกับดูแลกิจการ

001

รายงานของคณะกรรมการ
กำหนดค่าตอบแทน

001

โครงสร้างการถือหุ้น

001

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

001

บทวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

001

รายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

001

รายงานของผู้สอบบัญชี
รับอนุญาติ

001

งบการเงิน

001

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

001

คำนิยาม

001

ความรับผิดชอบต่อสังคม

001

รายการระหว่างกันและเกี่ยวโยงกัน 

สารบัญ



033การประกอบธุรกิจและแนวโน้มธุรกิจ
รายงานประจำาปี 2559

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

ภาพรวมการดำาเนินงาน

ในปี 2559 บริษัทลงทุนอย่างต่อเน่ืองโดยเฉพาะ 

ในโครงข่ายเทคโนโลยี 4G เพื่อขยายพื้นที่ให้บริการ 

ไปทั่วประเทศและสร้างความเป็นผู้นำาการให้บริการ  

4G ทั้งนี้บริษัทใช้เงินลงทุน 20,310 ล้านบาท ทำาให้ 

จำานวนสถานีฐาน 4G เพิ่มขึ้นเป็นกว่า 21,800 สถานี 

จากเดิมซ่ึงอยู่ที่กว่า 6,300 สถานีเมื่อสิ้นปี 2558  

ทำาให้บริษัทสามารถให้บริการ 4G ได้ทุกอำาเภอ 

ในประเทศไทย ในขณะเดียวกัน บริษัทได้ดำาเนิน 

กิจกรรมในช่วงปีที่ผ่านมาเ พ่ือช่วยเสริมสร้าง 

ภาพลักษณ์ของโครงข่ายและโน้มน้าวให้ลูกค้ามา 

ใช้งานโครงข่ายภายใต้ระบบใบอนุญาต ทั้งนี้ บริษัท 

ใช้คลื่นความถี่ปริมาณ 50MHz ซึ่งมีความเพียงพอ 

ในการให้บริการในปัจจุบัน โดยในพื้นที่ซึ่งมีผู้  

ใช้งานหนาแน่น บริษัทได้จัดสรรคลื่นความถี่   

1800MHz จำานวน 20 MHz มาให้บริการหรือที่เรา 

เรียกว่า “Super 4G” 

ผู้ใช้บริการระบบรายเดือนขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 5 ล้าน 

เลขหมาย จากเดิมอยู่ที่ระดับ 4.3 ล้านเลขหมาย 

ในปีก่อน

บริษัทมีความคืบหน้าในการเปลี่ยนผ่านจากระบบ 

สมัปทานไปสูร่ะบบใบอนญุาต โดยจำานวนลกูคา้ทีล่ง 

ทะเบียนบนโครงข่าย 2.1GHz ซึ่งอยู่ภายใต้ระบบ 

ใบอนุญาตเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 95% ของฐานลูกค้ารวม 

จากระดับ 90% เมื่อปีก่อน ในขณะที่สัดส่วนผู้ใช้ 

อุปกรณ์สมาร์ทโฟนเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 68% ของฐาน 

ลูกค้ารวม จากเดิมอยู่ที่ 61% ในปีก่อนอันเป็นผล 

จากการขยายโครงข่าย 4G การเติบโตของการใช้งาน 

สตรีมมิ่งและราคาสมาร์ทโฟนที่ถูกลง

ในปี 2559 บริษัทได้ขยายร้านค้าของเรา เพื่อรองรับ 

การให้บริการลูกค้าระบบรายเดือน รวมทั้งขยาย 

ช่องทางการขายและการให้บริการในรูปแบบดิจิทัล 

เพิ่มเติมจากช่องทางการให้บริการที่มีอยู่เดิม เช่น  

แอพพลิเคชั่น “d t ac  app”  ซึ่งช่วยลูกค้าในการ 

ตรวจสอบการใช้งาน เช็คโปรโมชั่นและชำาระ 

ค่าบริการผ่านอุปกรณ์สมาร์ทโฟนได้ รวมทั้งยังเป็น 

ช่องทางที่ให้บริษัทนำาเสนอบริการที่เหมาะกับลูกค้า 

แต่ละรายและขายบริการเสริมเพิ่มเติม นอกจากนี้  

บริษัทยังได้ร่วมมือกับ Lazada  ในการเปิดร้านค้า 

ออนไลน์ และใช้ช่องทางดิจิทัลต่างๆ เช่น เว็บไซต์  

www.dtac .co . th ,  L ine  และ Facebook  ในการ 

โฆษณาประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และบริการของ 

บริษัท

บริการระบบรายเดือน

บริการระบบรายเดือนของบริษัทสามารถเติบโต 

ไดด้ทีัง้ในดา้นรายไดแ้ละจำานวนผูใ้ชบ้รกิารทา่มกลาง 

สภาพการแข่งขันในตลาดที่อยู่ในระดับสูง โดย 

บริษัทนำาเสนอความคุ้มค่าพร้อมแพ็คเกจบริการ 

ที่มีความหลากหลายเพื่อสามารถตอบสนองลักษณะ 

การใช้งานของลูกค้าในรูปแบบต่างๆ เช่น บริษัท 

นำาเสนอแพ็คเกจ “Super Non-Stop” ที่เหมาะกับ 

68%

Smartphone
Penetration

4G users

68%

จํานวนผู้ใช้
สมาร์ทโฟนของ
ฐานลูกค้า

ผู้ใช้บริการ 4G อยู่ที่

เลขหมาย

นอกจากพัฒนาการด้านโครงข่ายแล้ว บริษัทได้  

ดำาเนินกิจกรรมการตลาด เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ 

ของโครงข่ายและความคุ้มค่าของบริการรวมทั้ง 

สร้างความเป็นแบรนด์ดิจิทัลของบริษัท เช่น การใช้ 

แบรนด์ “ดีแทคเติมเงิน” ในตลาดบริการระบบ 

เติมเงิน และด้วยความมุ่งมั่นที่จะเป็นแบรนด์ดิจิทัล 

อันดับ 1 ในประเทศไทยภายในปี 2563 บริษัทจึงได้ 

มอบประสบการณด์จิทิลัใหม่ๆ  ให้กบัลูกคา้ในระหวา่ง 

ปีที่ผ่านมา เช่น บริการ “dtac MUSIC INFINITE” 

และเทคโนโลยี “Voice-over-WiFi” 

ณ สิ้นปี 2559 จำานวนผู้ใช้บริการรวมของบริษัท 

อยู่ที่ 24.5 ล้านเลขหมาย ลดลงจากระดับ 25.3 ล้าน 

เลขหมายเมื่อปีก่อน โดยเกิดจากจำานวนลูกค้าระบบ 

เติมเงินที่ลดลงเนื่องจากบริษัทใช้ความระมัดระวัง 

ในการให้ส่วนลดค่าเครื่องในตลาดบริการระบบ 

เติมเงินในขณะที่มีการให้ส่วนลดค่าเครื่องในตลาด 

อยู่ระดับสูง อย่างไรก็ดี บริษัทสามารถเพิ่มจำานวน 
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ลูกค้าที่ใช้งานทั้งอินเทอร์เน็ตและโทร แพ็คเกจ “More Voice” ซึ่งเหมาะ 

สำาหรับลูกค้าที่เน้นการโทรหรือแพ็คเกจ “Tablet Net Non-Stop” ซึ่ง 

เหมาะกับการใช้งานแท็บเล็ต ทั้งนี้ ลูกค้าระบบรายเดือนยังสามารถเลือก 

ซื้อแพ็คเกจเสริมเพิ่มเติมจากแพ็คเกจหลักที่ใช้งานอยู่ได้อีกด้วย เช่น  

แพค็เกจเสรมิ Internet Speed Topping สำาหรบัปรมิาณการใชอ้นิเทอรเ์นต็ 

เพิ่มเติมหรือแพ็คเกจเสริม “dtac wifi” สำาหรับการใช้งาน WiFi เป็นต้น  

นอกจากนี ้ลกูคา้ระบบรายเดือนในบางแพ็คเกจยังสามารถใชบ้รกิารดจิทิลั 

เสริมเพิ่มเติมจากการใช้งานอินเทอร์เน็ตและการโทรทั่วไป เช่น ลูกค้าจะ 

ได้รับพื้นที่เก็บไฟล์รูปภาพหรือวีดีโอบนแอพพลิเคชั่น “Capture App” 

หรือแอพพลิเคชั่น “dtac MUSIC INFINITE” เป็นต้น

ในปี 2559 บริษัทนำาเสนอแพ็คเกจสำาหรับบริการระบบรายเดือน “Super 

Non-Stop” รูปแบบใหม ่ทีใ่หค้วามคล่องตวักบัลูกคา้ในการเลอืกปรมิาณ 

การใช้อินเทอร์เน็ตหรือปริมาณการโทรได้มากขึ้นในระดับราคาเดียวกัน  

รวมทั้งนำาเสนอแพ็คเกจระบบรายเดือน “Share Package” ที่ช่วยให้ 

ลูกค้าสามารถแชร์ท้ังปริมาณอินเทอร์เน็ตและปริมาณการโทรได้สูงสุด  

4 เบอร์ เพิ่มความสะดวกในการจัดการใช้งานของลูกค้า

บริษัทเน้นสร้างฐานลูกค้าระบบรายเดือนซึ่งมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

อยู่ในระดับที่สูงและมีระยะเวลาการใช้งานที่ยาวกว่าลูกค้าระบบเติมเงิน  

บริษัทจึงนำาเสนอโปรโมชั่นให้ส่วนลดค่าอุปกรณ์โทรศัพท์เมื่อลูกค้าซื้อ 

อุปกรณ์พร้อมสมัครใช้บริการรายเดือนหรือเมื่อลูกค้าเปลี่ยนการใช้งาน 

จากระบบเติมเงินเป็นระบบรายเดือน ทั้งนี้ โปรโมชั่นดังกล่าวยังช่วยใน 

การเปลี่ยนผ่านจากการใช้งานโครงข่ายเทคโนโลยี 2G มาสู่การใช้งาน 

โครงข่ายเทคโนโลยี 4G หรือ 3G ซึ่งให้ประสบการณ์ใช้งานอินเทอร์เน็ต 

ที่เหนือกว่า โดยในปี 2559 บริษัทได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายที่  

เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์เครื่องโทรศัพท์เช่น “dtac Best Deal” หรือ “dtac  

4G Mega Sale” เป็นต้น

บริษัทดำาเนินกิจกรรมเพื่อรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง  

เพื่อให้ลูกค้าใช้งานกับบริษัทในระยะยาว เช่น โครงการ “Blue Member”  

สำาหรับลูกค้าระบบรายเดือนระดับพรีเมี่ยมที่มียอดค่าใช้จ่ายค่าบริการ 

รายเดือนในระดับสูงหรือใช้บริการของบริษัทมายาวนานอย่างต่อเนื่อง 

ตามที่กำาหนด ในขณะที่บริษัทมีกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์อย่าง “ d t a c 

r ewa rd”  สำาหรับลูกค้าระบบรายเดือนอื่นๆ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้ 

มอบสิทธิประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ เช่น ส่วนลดจากร้านค้าและ 

ร้านอาหาร เป็นต้น

บริการระบบเติมเงิน

ในปี 2559 บริษัทเปิดตัวแบรนด์ใหม่สำาหรับบริการระบบเติมเงินคือ  

“ดีแทคเติมเงิน” เพื่อเสริมภาพลักษณ์ความเป็นดิจิทัลของแบรนด์ดีแทค  

พร้อมเปิดตัว “ซิม Super  4G” เพื่อเน้นเจาะกลุ่มลูกค้ายุคดิจิทัล โดย 

ชูจุดเด่นที่บริการดิจิทัลอย่าง “dtac MUSIC INFINITE” และการใช้งาน 

Yo u Tu b e  โดยไม่หักอินเทอร์เน็ตในช่วงเวลาเที่ยงคืนถึง 8 โมงเช้า  

นอกจากนี้ บริษัทได้นำาเสนอซิมดีแทคเติมเงินในรูปแบบต่างๆ เพื่อสนอง 
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ตอบความต้องการของลูกค้า อาทิเช่น “ซิมโซเชียลฮีโร่” ที่ช่วยให้ลูกค้า 

ใช้แอพพลิเคชั่นสังคมออนไลน์ยอดนิยมได้ฟรี หรือ “ซิมโทรสนุกคุ้ม 

ทุกเครือข่าย” ท่ีเหมาะกับลูกค้าที่เน้นการโทร เป็นต้น บริษัทยังได้นำา 

เสนอซิมที่ออกแบบสำาหรับลูกค้าชาวต่างชาติ เช่น “ซิมดีแทคเติมเงิน 

พม่า” ซ่ึงมีจุดเด่นที่อัตราค่าโทรศัพท์ระหว่างประเทศกลับประเทศพม่า 

ที่คุ้มค่า และซิม “Happy Tourist SIM” ซึ่งเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว 

ชาวต่างประเทศที่มาประเทศไทย ทั้งนี้  นอกจากซิมดีแทคเติมเงิน 

แล้ว บริษัทมีแพ็คเกจโปรโมชั่นหลักและโปรโมชั่นเสริมสำาหรับลูกค้า 

ระบบเติมเงินด้วย เช่น โปรเสริมเน็ตเต็มสปีดซึ่งมีให้เลือกทั้งในรูปแบบ 

รายวัน ราย 7 วัน หรือราย 30 วัน เป็นต้น ทั้งน้ี บริษัทจัดให้มีกิจกรรม 

ลูกค้าสัมพันธ์อย่าง “Blue Member”และ“dtac reward” สำาหรับลูกค้า 

ระบบเติมเงินเหมือนในระบบรายเดือนเช่นกัน 

เพื่อตอบสนองต่อสภาวะการแข่งขันในตลาด บริษัทได้จัดกิจกรรมเพื่อ 

สนับสนุนให้ลูกค้าระบบเติมเงินซึ่งใช้อุปกรณ์โทรศัพท์เทคโนโลยี 2G  

เปลี่ยนมาใช้อุปกรณ์โทรศัพท์ที่รองรับเทคโนโลยี 3G ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว 

ได้ช่วยเพิ่มจำานวนผู้ใช้โทรศัพท์ 3G และเพิ่มฐานลูกค้าระบบเติมเงิน  

ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในช่วงกลางปี 2559 และในช่วงปลายปี 2559 

บริษัทได้กระตุ้นตลาดระบบเติมเงินด้วยการออกแคมเปญพิเศษมอบ 

โบนัสโทรหรือเน็ตฟรีอีก 1 เท่าเพียงลูกค้าเติมเงิน 100 บาทขึ้นไป รวม 

ทัง้นำาเสนอโปรเสรมิราคาพเิศษ พรอ้มทัง้ให้ลูกคา้ใชบ้รกิาร dtac WiFi ฟร ี

ในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

อุปกรณ์โทรศัพท์และสมาร์ทโฟน

อุปกรณ์สมาร์ทโฟนเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ผู้ให้บริการต่างใช้เพื่อสร้างฐาน 

ลูกค้าใหม่และรักษาฐานลูกค้าเดิมท่ามกลางสภาวะการแข่งขันซึ่งอยู่ใน 

ระดับสูง นอกจากนี้ อุปกรณ์สมาร์ทโฟนยังเป็นปัจจัยหลักในการผลักดัน 

การเปลี่ยนผ่านจากระบบสัมปทานไปสู่ระบบใบอนุญาตในช่วงหลายปี 

ที่ผ่านมา ซึ่งจะเห็นได้จากต้นทุนการให้ส่วนลดค่าเครื่องจำานวนมากที่ 

ผู้ให้บริการใช้ในปี 2559 โดยเฉพาะในตลาดบริการระบบเติมเงินเพื่อ 

เปลี่ยนลูกค้าที่ยังใช้โทรศัพท์ 2G อยู่ อย่างไรก็ดี บริษัทใช้ความระมัดระวัง 

ในการให้ส่วนลดโดยมุ่งทำากิจกรรมให้ส่วนลดค่าเครื่องในตลาดบริการ 

ระบบรายเดือน

ภาพรวมด้านการเงิน

ในปี 2559 บริษัทมีรายได้รวม 82,478 ล้านบาท ลดลง 6% จากปีก่อน 

อันเป็นผลจากการลดลงของรายได้จากการให้บริการและรายได้จากการ 

จำาหน่ายเครื่องโทรศัพท์ ทั้งนี้บริการระบบรายเดือนของบริษัทสามารถ 

เติบโต 10.5% จากปีก่อน ในขณะที่รายได้บริการระบบเติมเงินลดลง  

9.5% จากปีก่อนจากสถานการณ์ที่ท้าทายในตลาดบริการระบบเติมเงิน 

ซึ่งรวมถึงการให้ส่วนลดค่าเครื่องโทรศัพท์ โปรโมชั่นโน้มน้าวให้ลูกค้า 

ย้ายค่ายและเปล่ียนลูกค้าระบบเติมเงินให้มาใช้บริการระบบรายเดือน 

อย่างไรก็ดี การเติบโตของรายได้บริการระบบรายเดือนไม่สามารถชดเชย 

การลดลงของรายได้บริการระบบเติมเงินจึงส่งผลให้รายได้จากการให้ 

บริการไม่รวมค่าเชื่อมต่อโครงข่ายลดลง 2.3% จากปีก่อนมาอยู่ที่ 64,693 

ล้านบาท ทั้งนี้ รายได้จากการจำาหน่ายเคร่ืองโทรศัพท์และชุดเลขหมาย  

อยู่ที่ 12,181 ล้านบาท ลดลง 21% จากปีก่อน โดยส่วนใหญ่เกิดจาก 

จำานวนเครื่องไอโฟนที่ขายลดลงและให้ส่วนลดค่าเครื่องเพิ่มขึ้นเพื่อ 

แข่งขันในตลาด 

ในปี 2559 บริษัทมีกำาไรสุทธิ 2,086 ล้านบาท ลดลง 65% จากปีก่อน  

ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่ายที่สูงขึ้นจากการ 

ขยายโครงข่าย ในขณะที่บริษัทมี EBITDA อยู่ที่ 27,915 ล้านบาทซึ่งอยู่ 

ในระดับทรงตัวจากปีก่อน โดยค่าธรรมเนียมและส่วนแบ่งรายได้ที่ลดลง 

รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพในด้านต่างๆ สามารถชดเชยผลกระทบ 

จากรายได้จากการให้บริการที่ลดลงและการให้ส่วนลดค่าเคร่ืองที่เพิ่ม 

ขึ้นจากปีก่อน ทั้งนี้ EBITDA marg in  อยู่ที่ 33.8% เพิ่มขึ้นจาก 31.8%  

เมื่อปีที่แล้วซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลจากการลดลงของค่าธรรมเนียมและ 

ส่วนแบ่งรายได้ รวมทั้งการลดลงของค่าใช้จ่ายอื่น 

ภาวะอุตสาหกรรมและแนวโน้มการแข่งขัน

อุตสาหกรรมบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศไทยยังคงมีแนวโน้ม 

ที่เติบโตจากรายได้บริการข้อมูลหรืออินเทอร์เน็ต โดยภายหลังจาก 

การจัดสรรคลื่นความถี่ภายใต้ระบบใบอนุญาตจาก กสทช. ในช่วงที่ 

ผา่นมา ไดผ้ลกัดนัใหผู้ใ้หบ้ริการลงทนุขยายโครงขา่ยใหมี้ความครอบคลมุ 

เพื่อสร้างประสบการณ์ใช้งานอินเทอร์เน็ตที่ดียิ่งขึ้น ทำาให้ประเทศไทย 

มีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมอินเทอร์เน็ตไร้สาย 

เทคโนโลยี 4G และ 3G เพื่อใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ 

ประเทศ นอกจากนี้ การแข่งขันในอุตสาหกรรมระหว่างผู้ให้บริการ 

ทั้งในรูปแบบการให้ส่วนลดค่าเครื่องและโปรโมชั่นทางการตลาดท่ีจูงใจ 

ได้ช่วยผลักดันให้จำานวนผู้ใช้งานสมาร์ทโฟนในประเทศไทยเพิ่มขึ้น 

อย่างต่อเนื่อง

ในขณะเดียวกัน วิถีชีวิตของผู้บริโภคได้เปลี่ยนแปลงไปหลังจากการมี 

การใช้งานสังคมออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ ทำาให้มีการติดต่อสื่อสารผ่าน 

สังคมออนไลน์อย่าง Line หรือ Facebook มีการบริโภคสื่อเช่น ข่าวสาร  

เพลง ภาพยนตร์ หรือวีดีโอต่างๆ ผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตอย่าง  

YouTube  เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ในภาคธุรกิจต่างๆ เช่น  
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ธนาคาร ธุรกิจขนส่ง หรือการค้าต่างให้ความสำาคัญกับช่องทางการขาย 

หรือการให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มมากขึ้น การพัฒนาของ 

แอพพลิเคชั่นหรือเทคโนโลยีดังกล่าวได้ช่วยให้วิถีชีวิตของผู้บริโภค 

ในยุคดิจิทัลมีความสะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งสนับสนุน 

ให้เกิดนวัตกรรมและก่อเกิดผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศ 

ในภาพรวม สอดคล้องกับนโยบายของทางภาครัฐที่ต้องการพัฒนาให้ 

เกิดเศรษฐกิจดิจิทัล (D ig i ta l  Economy) ในประเทศไทย ดังนั้น ผู้ให้ 

บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่จึงเป็นส่วนสำาคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 

ให้เกิดข้ึนและในขณะเดียวกันต้องปรับตัวและแสวงหาโอกาสเพื่อสร้าง 

มูลค่าจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

อย่างไรก็ดี การแข่งขันในอุตสาหกรรมบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของ 

ประเทศไทยในปัจจบัุนยงัคงมแีนวโนม้อยูใ่นระดบัสงู สง่ผลใหผู้ใ้หบ้รกิาร 

ต้องแข่งขันกันในด้านต่างๆ ทั้งการลงทุนพัฒนาคุณภาพโครงข่าย 4G  

การนำาเสนอกิจกรรมการตลาดและโปรโมชั่นในรูปแบบต่างๆ ซึ่งรวมถึง 

การให้ส่วนลดค่าเครื่องโทรศัพท์ในกลุ่มลูกค้าต่างๆ โดยเฉพาะในกลุ่ม 

ลูกค้าที่ยังใช้โทรศัพท์เทคโนโลยี 2G อยู่เพื่อให้เปลี่ยนมาใช้เทคโนโลยี  

4G/3G นอกจากนี้ ผู้ให้บริการต่างพยายามสร้างภาพลักษณ์และความ 

เชื่อม่ันต่อแบรนด์ของตนในรูปแบบต่างๆ เพื่อสร้างความชัดเจนของ 

ตำาแหน่งทางการตลาด ทั้งน้ีความท้าทายของอุตสาหกรรมอยู่ที่การ 

เปลี่ยนผ่านจากยุคการใช้บริการเสียงไปสู่ยุคแห่งการใช้งานอินเทอร์เน็ต 

เป็นหลักให้เป็นไปอย่างสมบูรณ์ 

บริษัทได้ตระหนักถึงแนวโน้มของอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปและให้ 

ความสำาคัญกับการสร้างการเจริญเติบโตควบคู่ไปกับการสร้างมูลค่าของ 

องค์กร ท้ังจากการให้บริการโทรคมนาคมที่ดำาเนินการอยู่ในปัจจุบันและ 

บริการดิจิทัล ดังนั้น บริษัทจึงได้กำาหนดเป้าหมายที่จะเป็นแบรนด์ดิจิทัล 

อันดับ 1 ในประเทศไทยภายในปี 2563 และเป็นผู้ให้บริการที่ลูกค้า 

ชืน่ชอบในยคุดจิทิลั โดยนอกเหนอืจากการลงทนุพฒันาโครงขา่ยโทรศพัท ์

เคลื่อนท่ีให้มีความครอบคลุมและให้บริการลูกค้าได้ดียิ่งขึ้นแล้ว บริษัท 

มีเป้าหมายท่ีจะนำาเสนอบริการดิจิทัลที่หลากหลายและมีประโยชน์ ผ่าน 

การร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจต่างๆ เพ่ือส่งมอบบริการดิจิทัลที่ 

ตอบสนองความต้องการของลูกค้า

ในปี 2559 บริษัทได้พัฒนาโครงข่ายโทรคมนาคมไร้สายอย่างต่อเนื่อง 

โดยเฉพาะในโครงขา่ย 4G ทีบ่รษิทัไดท้ำาการขยายโครงขา่ยทัว่ประเทศไทย 

รวมท้ังมีการจัดสรรปริมาณคลื่นความถี่ที่ใช้สำาหรับการให้บริการ 4G ใน 

สัดส่วนที่เพิ่มมากขึ้นเพื่อรองรับความต้องการใช้งานอินเทอร์เน็ตที่ 

เติบโต นอกจากนี้ บริษัทได้ให้ความสำาคัญในการพัฒนาภาพลักษณ์และ 

ความนา่เชือ่ถอืของบริการหลังจากทีบ่รษิทัได้มกีารพัฒนาโครงขา่ยอยา่ง 

ต่อเนื่อง รวมท้ังบริษัทได้ใช้แบรนด์ดีแทคในการทำาตลาดทั้งระบบ 

รายเดือนและระบบเติมเงิน

บรษิทัไดน้ำาเสนอบรกิารดจิทิลัใหล้กูคา้ไดใ้ชง้านอยา่งตอ่เนือ่ง โดยปจัจบุนั 

บริษัทได้นำาเสนอบริการดิจิทัล อาทิเช่น แอพลิเคชั่น “d tac  MUS IC  

INFINITE” ทีช่ว่ยในการฟงัเพลงออนไลนแ์บบสตรีมมิง่โดยไม่หกัปรมิาณ 

อินเทอร์เน็ต หรือบริการ “Voice over WiFi” ที่ช่วยให้ลูกค้าใช้งานการ 

โทรได้ทุกแห่งที่มีสัญญาณ WiFi เป็นต้น บริษัทมีโครงการในการพัฒนา 

บริการดิจิทัลทั้งภายในองค์กรเองและภายนอกองค์กรผ่านการร่วมมือ 

กับคู่ค้าทางธุรกิจ ตัวอย่างเช่น บริษัทจัดโครงการ dtac Accelerate ซึ่ง 

ชว่ยสนบัสนนุเงนิทนุและใหค้ำาแนะนำาสตาร์ทอพัทีมี่นวตักรรมดา้นดิจทัิล 
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อย่างไรก็ดี การแข่งขันในอุตสาหกรรมที่อยู่ในระดับสูงและวิถีชีวิตที่ 

เปลีย่นไปของผูบ้รโิภคทีใ่ชง้านบรกิารเสยีงลดลงและใชบ้รกิารอนิเทอรเ์นต็ 

หรือใช้แอพพลิเคช่ันแทนการสื่อสารในรูปแบบเดิมได้ส่งผลให้ส่วนแบ่ง 

การตลาดในเชิงรายได้จากการให้บริการไม่รวมค่าเชื่อมต่อโครงข่ายของ 

บริษัทในปี  2559  อยู่ที่ ประมาณ 26% ในขณะที่ จำ านวนผู้ ใช้  

บริการของบริษัทอยู่ที่  24.5 ล้านเลขหมาย ทั้งนี้  จากสภาวะการ 

แข่งขันในตลาดบริการโทรศัพท์ เคลื่อนที่ซึ่ งอยู่ ในระดับสูงและ 

การเติบโตที่จำากัด บริษัทจึงต้องดำาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ และ 

หาแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพต่างๆ รวมทั้งรักษาวินัยทางการเงิน 

เพื่อให้บริษัทมีความพร้อมต่อโอกาสทางธุรกิจซึ่งรวมถึงการจัดสรรคลื่น 

ความถี่ในอนาคต 
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จุดเด่นทางการเงิน
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ข้อมูลทั่วไปของบริษัท
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สาสน์จากประธานกรรมการ
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001

คณะกรรมการบริษัท

001

คณะผู้บริหารบริษัท

001

โครงสร้างกลุ่มบริษัท

001

การประกอบธุรกิจและแนวโน้มธุรกิจ
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เหตุการณ์สำคัญ

001

ปัจจัยความเสี่ยง

3สี

001

การจัดการ
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001
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001

รายงานของคณะกรรมการสรรหา

001

รายงานคณะกรรมการ
กำกับดูแลกิจการ

001

รายงานของคณะกรรมการ
กำหนดค่าตอบแทน

001

โครงสร้างการถือหุ้น

001

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

001

บทวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

001

รายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

001

รายงานของผู้สอบบัญชี
รับอนุญาติ

001

งบการเงิน

001

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

001

คำนิยาม

001

ความรับผิดชอบต่อสังคม

001

รายการระหว่างกันและเกี่ยวโยงกัน 

สารบัญ

038 ความรับผิดชอบต่อสังคม
รายงานประจำาปี 2559

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน) หรือ ดีแทค ตระหนักและให้ความสำาคัญ

ต่อการดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและรับผิดชอบต่อสังคมมาโดยตลอด 

กลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืนของดีแทค ดำาเนินการบนพื้นฐานที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร 

คือ “มุ่งมั่นสร้างสรรค์คุณค่าแก่สังคม” หรือ Empower Societies 

ทั้งนี้เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมๆ กันของสังคมไทยและดีแทค



SUSTAINABLE
GOVERNANCE

EMPOWER
SOCIETIES SUSTAINABLE

GROWTH

039ความรับผิดชอบต่อสังคม
รายงานประจำาปี 2559

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

แนวทางการดำาเนินธุรกิจอย่างย่ังยืนของดีแทค 

ประกอบด้วย

1. การกำากับดูแลและบริหารจัดการอย่างยั่งยืน 

ภายใต้แนวคิด ทำาในสิ่งที่ถูกต้อง หรือ “Do the r ight  

thing” ผา่นการมสีว่นรว่มของพนกังานทกุระดบั โดย 

ดีแทค ประกาศใช้ธรรมาภิบาลในการดำาเนินธุรกิจ 

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 ซึ่งถือเป็นรากฐานของวัฒนธรรม 

องค์กรที่จะต้องปฏิบัติตามกฎและแนวทางปฏิบัติ 

อันตั้งอยู่บนค่านิยมพื้นฐาน เพื่อให้ทุกคนช่วยกัน 

สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เหมาะสม โดยเนื้อหาได้ 

กำาหนดหลักการสำาคัญและมาตรฐานด้านจริยธรรม  

ซึ่งมีการปรับปรุงเนื้อหาให้เข้ากับบริบทปัจจุบัน  

ฉบบัลา่สดุเปน็ฉบบัป ี2559 อนมุตัโิดยคณะกรรมการ 

บริษัท เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 อันเป็นรากฐาน 

ของการสร้างคุณค่าในบริษัท และถือเป็นหลักการ 

สำาคัญในการดำาเนินธุรกิจ บนรากฐานทางจริยธรรม  

ค่านิยมในพฤติกรรมที่ถูกต้อง และทัศนคติความเป็น 

ผู้นำา ครอบคลุมในแต่ละหมวดหมู่ เช่น สังคมของ 

บริษัท ความสัมพันธ์ต่อบริษัท และสินทรัพย์ของ 

บริษัท

2. “การสร้างเสริมสังคมให้เข้มแข็งด้วยเทคโนโลยี 

ที่ดีแทคมีความเชี่ยวชาญ การมอบโอกาสให้ผู้คน 

สามารถเขา้ถงึขอ้มลูและเชือ่มตอ่กันไดอ้ยา่งทัว่ถงึ โดย 

มุ่งเน้นการดำาเนินกิจกรรมที่ใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร 

เพื่อการพัฒนาอาชีพ คุณภาพชีวิตและสร้างสรรค์ 

สังคมสำาหรับอนาคตที่ดีกว่าของคนกลุ่มต่างๆ รวมถึง 

การประกอบธุรกิจด้วยความห่วงใย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 

โดย ดีแทค มีการยกระดับความรับผิดชอบต่อสังคม 

ผ่านกระบวนการรายงาน (Report ing Process) ตาม 

กรอบการรายงานสากล Global Report ing Init iat ive  

หรือ G R I  ฉบับ G 4  ซึ่งดำาเนินการเปิดเผยผลการ 

ดำาเนินงานตามประเด็นความยั่งยืนที่สำาคัญ สำาหรับ 

ปี 2559 ท่านผู้ถือหุ้น หรือนักลงทุนที่สนใจในผลการ 

ดำาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของดีแทค 

สามารถติดตามผลการดำาเนินงานใน รายงานความ 

ยั่งยืน ประจำาปี 2559  



040 เหตุการณ์สำาคัญ
รายงานประจำาปี 2559

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

เหตุการณ์สำาคัญ

เหตุการณ์สำาคัญที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลง พัฒนาการและ 

กิจกรรมของบริษัทในแต่ละปีมีดังนี้

2533
» พฤศจิกายน 

บริษัทได้เข้าทำาสัญญาร่วมการงานกับ กสท 

เพื่อให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามสัญญา 

ร่วมการงานประเภท “สร้าง-โอน-ดำาเนิน 

งาน (Build-Transfer-Operate)”

2537
» กุมภาพันธ์ 

บริษัทได้เข้าทำาสัญญาเชื่อมโยงโครงข่าย 

กับบริษัท ทีโอที จำากัด (มหาชน) (เดิมคือ 

องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย) 

2538
» กุมภาพันธ์ 

บริษัทได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัท 

มหาชนจำากัด

» ตุลาคม

บริษัทเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปคิด 

เปน็สดัสว่นประมาณรอ้ยละ 13 ของทนุชำาระ 

แล้ว และนำาหุ้นของบริษัทเข้าจดทะเบียนใน 

ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์

» พฤศจิกายน 

บริษัทออกหุ้นใหม่จำานวน 42.8 ล้านหุ้นให้ 

แก่ทีโอที และทีโอทีตกลงให้ส่วนลดค่า 

เชื่อมโยงโครงข่ายแก่บริษัท

2539
» พฤศจิกายน 

กสท ตกลงขยายระยะเวลาการดำาเนินการภายใต้สัญญาร่วมการงาน  

ส่งผลให้สัญญาร่วมการงานสิ้นสุดในปี 2561

2542
» กรกฎาคม

บริษัทเปิดให้บริการในระบบเติมเงิน ภายใต้ชื่อบริการ “Prompt”

2543
» พฤษภาคม

บริษัท ยูไนเต็ด คอมมูนิเกชั่น อินดัสตรี จำากัด (มหาชน) ขายหุ้นของ 

บริษทัจำานวน 5.5 ลา้นหุน้ใหแ้กบ่รษิทั เทเลนอร ์เอเชยี พทีอี ี(เทเลนอร)์

» สิงหาคม

บริษัทขายหุ้นใหม่เพิ่มทุนจำานวน 48.5 ล้านหุ้นให้แก่เทเลนอร์ เป็น 

ผลให้เทเลนอร์ถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 29.94 ของทุนชำาระแล้ว 

ของบริษัท

2544
» มีนาคม

บริษัทเริ่มใช้ชื่อทางการค้า “ดีแทค” และนับเป็นการเปลี่ยนแปลง 

ครั้งใหญ่ในวิธีการดำาเนินธุรกิจของบริษัท

» เมษายน

ทโีอทตีกลงแกไ้ขวิธีการคำานวณคา่เช่ือมโยงโครงขา่ยสำาหรับบริการใน 

ระบบเติมเงินจาก 200 บาทต่อเลขหมายต่อเดือนเป็นร้อยละ 18 ของ 

มูลค่าบัตรเติมเงินที่ขายได้

» พฤศจิกายน

บริษัทเริ่มให้บริการข้อมูลผ่านโครงข่าย GPRS

001

วิสัยทัศน์  I  พันธกิจ  I  กลยุทธ์

001

จุดเด่นทางการเงิน

001

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

001

สาสน์จากประธานกรรมการ
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

001

คณะกรรมการบริษัท

001

คณะผู้บริหารบริษัท

001

โครงสร้างกลุ่มบริษัท

001

การประกอบธุรกิจและแนวโน้มธุรกิจ

001

เหตุการณ์สำคัญ

001

ปัจจัยความเสี่ยง

3สี

001

การจัดการ
3สี

001

การกำกับดูแลกิจการ
4สี

001

รายงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 2สี

001

รายงานของคณะกรรมการสรรหา

001

รายงานคณะกรรมการ
กำกับดูแลกิจการ

001

รายงานของคณะกรรมการ
กำหนดค่าตอบแทน

001

โครงสร้างการถือหุ้น

001

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

001

บทวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

001

รายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

001

รายงานของผู้สอบบัญชี
รับอนุญาติ

001

งบการเงิน

001

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

001

คำนิยาม

001

ความรับผิดชอบต่อสังคม

001

รายการระหว่างกันและเกี่ยวโยงกัน 

สารบัญ



041เหตุการณ์สำาคัญ
รายงานประจำาปี 2559

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

2545
» เมษายน

บริษัทปลดล็อก IMEI Codes ซึ่งทำาให้ลูกค้าสามารถนำาเครื่องโทรศัพท์ 

เคลื่อนที่ทุกชนิดมาใช้บนโครงข่ายของบริษัทได้

2546
» มกราคม

ภาษีสรรพสามิตมีผลบังคับใช้

» ตุลาคม

บริษัทได้รับรางวัล “Disclosure Report Award 2003” จากสำานักงาน 

คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

2547
» ธันวาคม

บริษัทได้รับรางวัล “Technology Fast 500 Asia Pacific 2004 Award”  

จากการจัดอันดับของ Deloitte

2548
» มิถุนายน

ทีโอทีตกลงให้บริษัทดำาเนินการลดทุนโดยลดจำานวนหุ้นท่ีทีโอทีถือ 

อยู่จำานวน 16.4 ล้านหุ้น

2549
» มิถุนายน

บริษัทได้รับรางวัล “Mobile Operator of the Year 2006” ของประเทศไทยจากนิตยสาร Asian  

MobileNews 

» สิงหาคม

บริษัทเสร็จสิ้นกระบวนการลดทุนโดยลดจำานวนหุ้นที่ทีโอทีถืออยู่จำานวน 16.4 ล้านหุ้น

กทช. อนุมัติอัตราและหลักการเชื่อมต่อโครงข่ายเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถเร่ิมต้นเจรจาอัตราที่ 

จะใช้ระหว่างกันได้

» กันยายน

บริษัทเริ่มใช้เลขหมาย 10 หลัก สำาหรับเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยใช้ 08 แทน 0 นำาหน้าเลข 

หมายโทรศัพท์เคลื่อนที่

» พฤศจิกายน

บริษัทเข้าทำาสัญญาข้อตกลงค่าเชื่อมต่อโครงข่ายระหว่างกันกับทรูมูฟและเอไอเอส

» ธันวาคม

บริษัทเข้าทำาสัญญาข้อตกลงค่าเชื่อมต่อโครงข่ายระหว่างกันกับทริปเปิ้ลที บรอดแบนด์

2550
» มิถุนายน

บริษัทนำาหุ้นเพิ่มทุนเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

เปน็ครัง้แรก จำานวน 82 ลา้นหุน้ ซึง่ดแีทคเปน็บรษิทัแรกในประเทศไทย 

ทีม่หีุน้ซือ้ขายอยูใ่น 2 ตลาด (dual listing) คอืตลาดหุน้ไทยและสงิคโปร์

บริษัทได้รับรางวัล “Mobile Operator of the Year” ของประเทศไทย  

จากนิตยสาร Asian MobileNews

» สิงหาคม

บริษัทได้รับรางวัลพระราชทาน Thai land Corporate Excel lence  

ประเภทความเป็นเลิศด้านการตลาด จัดโดยสมาคมการจัดการ 

ธุรกิจแห่งประเทศไทย และสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่ง 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

» ตุลาคม

บริษัทปรับภาพลักษณ์แบรนด์ดีแทค โดยเน้นการสร้างความรู้สึกที่ดี 

ให้แก่ลูกค้า (feel goood)

2551
» มกราคม

บริษัทลงทุนในเพย์สบาย ซึ่งเป็นบริษัทให้ 

บริการระบบชำาระเงินออนไลน์

บริษัทร่วมกับ กสท ทดลองให้บริการ 3G 

บนคลื่นความถี่ 850 MHz ที่ จ.มหาสารคาม



042 เหตุการณ์สำาคัญ
รายงานประจำาปี 2559

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

2551
» มีนาคม

บริษัทร่วมกับธนาคารกสิกรไทย เปิดตัว 

“ATM SIM” เพื่อให้บริการธุรกรรมทางการ

เงินบนมือถือ

» พฤศจิกายน

ATM SIM ได้รับรางวัล the Best  Mob i le  

Service จากงาน Asia Mobile Award 2008  

ซึ่งจัดขึ้นโดย GSMA’s Mobile Congress

2552
» มกราคม

ATM SIM ได้รับรางวัล Project of the Year  

จากงาน Thailand ICT Excellence Awards 

2008

โครงการ *1677 บริการทางด่วนข้อมูล 

การเกษตรได้รับรางวัลการขับเคลื่อนธุรกิจ 

ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ดีเด่นแห่งปี (Business Enabler) จากงาน 

Thailand ICT Excellence Awards 2008

» กรกฎาคม

บริษัทย้ายสำานักงานใหญ่จากอาคารชัย ไป 

ยังอาคารจัตุรัสจามจุรี 

» สิงหาคม

บริษัทเปิดทดลองให้บริการ โมบายล์   

อินเทอร์เน็ตโดยใช้เทคโนโลยี 3G HSPA  

บนย่ านความถี่  850  MHz  มีพื้ นที่ ให้  

บริการครอบคลุมใจกลางกรุงเทพฯ

» พฤศจิกายน

โครงการทำาดีทุกวันจากดีแทค ได้รับรางวัล 

ยอดเยี่ยม บริษัทจดทะเบียนดีเด่นด้าน CSR 

จากงาน SET Awards 2009

» ธันวาคม

บริษัท เปิดให้บริการ  B l a c k B e r r y  ใน 

ประเทศไทย พร้อมทั้งเปิดตัวโทรศัพท์   

BlackBerry รุ่นต่างๆ รวมทั้งรุ่นพิเศษสีขาว

2553
» มีนาคม 

ดีแทค อินเทอร์เน็ต ได้รับรางวัล “สุดยอดนวัตกรรมทางเทคโนโลยี”  

(Commart Innovation Awards 2010)

บริษัทเปิดตัวเป็นผู้จำาหน่ายโทรศัพท์ iPhone ในประเทศไทยอย่าง 

เป็นทางการ

2553
» กรกฎาคม

บริษัทเข้าทำาสัญญาข้อตกลงค่าเชื่อมต่อโครงข่ายระหว่างกันกับ  

กสท/ฮัทช์

» พฤศจิกายน

บริษัทประกาศจ่ายเงินปันผลพิเศษแก่ผู้ถือหุ้น

บริษัทได้รับรางวัล “สุดยอดแบรนด์แห่งปี” สาขา Mobile Operator ใน 

พิธีมอบรางวัล Excellent Brand Survey Awards 2010 จากนิตยสาร  

HWM Thailand

» ธันวาคม

บริษัทร่วมกับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่อีก 4 ราย เปิดทดลองให้ 

บริการคงสิทธิเลขหมาย หรือบริการ MNP

พรบ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 2553 มีผลบังคับใช้ ซึ่งจะนำา 

ไปสู่การจัดตั้ง กสทช.

2554
» สิงหาคม

บริษัทให้บริการ 3G HSPA บนคลื่น 850 MHz

» กันยายน

บริษัทเปิดตัวเป็นผู้จำาหน่าย iPad ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ

» ตุลาคม

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ 

โทรคมนาคมแห่งชาติได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอย่างเป็นทางการ

บริษัทได้รับรางวัล “Ha l l  o f  Fame:  A  Decade  o f  Exce l l ence  

2001-2010” ในฐานะหนึง่ในสบิองคก์รธรุกจิชัน้นำาของประเทศไทย 

ทีม่กีารบรหิารจดัการเปน็เลศิมาตลอดหนึง่ทศวรรษ จากการเกบ็ขอ้มลู 

โดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ร่วมกับสถาบัน 

บัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

» ธันวาคม

บริษัทประกาศจ่ายเงินปันผลพิเศษ เพื่อปรับโครงสร้างทางการเงิน

โครงการทำาดีทกุวันจากดีแทค ได้รับรางวัลยอดเยีย่ม บริษทัจดทะเบยีน 

ดีเด่นด้าน CSR จากงาน SET Awards 2011 เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน

2555
» มีนาคม

บริษทัเปดิใหบ้ริการ WiFi ภายใต้แนวคดิ “เดนิเลน่สนกุ ทัว่ศนูยก์ารค้า”  

ในศูนย์การค้าและบนสถานีรถไฟฟ้า BTS

» กรกฎาคม

บริษัทประกาศนโยบายการจ่ายเงินปันผลใหม่ ซึ่งจะจ่ายในระดับที่ 

ไม่ต่ำากว่าร้อยละ 80 ของกำาไรสุทธิของบริษัท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานะ 

ทางการเงินของบริษัทและโครงการประกอบธุรกิจของบริษัทใน 

อนาคต ด้วยความตั้งใจที่จะจ่ายเงินปันผลทุกไตรมาส
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บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

2555
» สิงหาคม 

บริษัทได้รับรางวัลรัษฏากรพิพัฒน์ ประจำาปี 2554 ซึ่งจัดขึ้นโดย 

กรมสรรพากรเพื่อเชิดชูเกียรติผู้เสียภาษีคุณภาพ 

» กันยายน

บรษิทัไดร้บัรางวลัผูบ้รหิารระดบัสงูทีส่ง่เสรมินกัลงทนุสมัพนัธ์ทีดี่ทีส่ดุ 

และนโยบายปันผลที่มีความต่อเนื่องมากที่สุด จาก อัลฟา เซาท์อีสต์ 

เอเชีย ซึ่งเป็นนิตยสารที่มีชื่อเสียงด้านการลงทุน

» ตุลาคม 

บริษัท ดีแทค เนทเวอร์ค จำากัด (ปัจจุบันชื่อ ดีแทค ไตรเน็ต) เข้าร่วม 

การประมูลคลื่นความถี่  IMT  ย่าน 2.1 GHz ซึ่งจัดโดย กสทช.  

และเป็นผู้ชนะการประมูลคล่ืนความถี่ ดังกล่าวจำานวน 2x15  

MHz

» ธันวาคม

บริษัท ดีแทค เนทเวอร์ค จำากัด (ปัจจุบันชื่อ ดีแทค ไตรเน็ต) ได้รับ 

ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ IMT ย่าน 2.1 GHz ซึ่งมีอายุ 15 ปี  

และใบอนญุาตใหป้ระกอบกจิการโทรคมนาคมแบบทีส่ามจาก กสทช.

บริษัทดำาเนินการยกระดับเครือข่ายทั้งหมดทั่วประเทศแล้วเสร็จ  

รวมถึงการติดตั้งสถานีฐานของ 3G 850 MHz ครอบคลุมทุกจังหวัด 

หลักทั่วประเทศ

2556
» พฤษภาคม

บริษัทเปิดตัว “ดีแทคไตรเน็ต” ภายใต้แนวคิดการให้บริการผ่าน 3 

เครือข่าย 1800 MHz 850 MHz และ 2.1 GHz

» มิถุนายน

บริษัทเปิดตัวโทรศัพท์ภายใต้แบรนด์ดีแทครุ่นแรก

» กรกฎาคม

บริษัทให้บริการ 3G HSPA บนคลื่น 2.1 GHz

» สิงหาคม

บรษิทัไดร้บัรางวลัผูบ้รหิารระดบัสงูทีส่ง่เสรมินกัลงทนุสมัพนัธ์ทีดี่ทีส่ดุ 

และนโยบายปันผลที่มีความต่อเนื่องมากที่สุด จาก อัลฟา เซาท์อีสต์  

เอเชีย ซึ่งเป็นนิตยสารที่มีชื่อเสียงด้านการลงทุนเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน

» กันยายน

บริษัทได้รับรางวัล Thailand’s Corporate Brand Rising Star 2013  

จากการวจิยัโดยสาขาวชิาการตลาด คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ี 

จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั โดยงานนีไ้ดจ้ดัขึน้เพือ่ประกาศผลรางวัลและ 

ทำาพธิมีอบรางวลัเกยีรตยิศใหก้บับรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย ์

ที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุด

2557
» พฤษภาคม

บริษัทเปิดให้บริการ 4G ในย่านใจกลาง 

กรุงเทพมหานคร 

» มิถุนายน

คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติเพิกถอน 

หุ้นของบริษัทจากการเป็นหลักทรัพย์จด 

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์

» กรกฎาคม

บริษัทนำาเสนอหนังโฆษณาชุดใหม่ “The 

Power of Love” ซึ่งได้รับการตอบรับอย่าง 

ดีเยี่ยมโดยมียอดผู้ชมบน YouTube มากกว่า  

12 ล้านวิวในเวลาไม่ถึงหนึ่งเดือน โดยใน 

ห นั ง โ ฆ ษ ณ า นี้  ดี แ ท ค ไ ด้ สื่ อ ถึ ง ก า ร ใช้  

เทคโนโลยีอย่างพอดี

» กันยายน

บริษัทประกาศลงทุนเพิ่มสถานีฐานใหม่อีก 

6,500 สถานีทั่วประเทศ ภายใน 31 มีนาคม 

2558 เพื่อเป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตชั้นนำา 

ในประเทศไทย

» ตุลาคม

บริษัทเปิดตัวแพ็คเกจ Love Buffet สำาหรับ 

ลูกค้ ารายเดือน ที่ เน้น รูปแบบการใช้  

อินเทอร์เน็ตในลักษณะเต็มสปีด

» ธันวาคม

บริษัทลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MoU)  

กบับริษทั กสท โทรคมนาคม จำากดั (มหาชน) 

เพื่อการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจในระยะยาว 

และส่งเสริมแนวคิดการใช้โครงข่ายร่วมกัน 

ในประเทศไทย 

2558
» มีนาคม

บริษัทเปิดบริการแพ็คเกจ Love & Roll สำาหรับลูกค้าระบบรายเดือน 

ซ่ึงสามารถนำาจำานวนอินเทอร์เน็ตที่ใช้งานไม่หมด ทบไปใช้งานเดือน 

ถัดไปได้

» เมษายน

บริษัทขยายพื้นที่ให้บริการ 4G ทั่วกรุงเทพฯ และในอีก 40 เมืองใหญ่ 

» พฤษภาคม

บริษัทเปิดตัว “อีเกิ้ล เอ็กซ์” สมาร์ทโฟนรุ่นแรกจากดีแทคที่รองรับ 

การใช้งาน 4G 

» มิถุนายน

บริษัทเปิดตัว “ซิมแฮปปี้ 4G” ซิมระบบเติมเงินเพื่อกระตุ้นการใช้งาน 

4G ในตลาดบริการระบบเติมเงิน 
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บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

2558
» สิงหาคม

บรษัิทดแีทค ไตรเน็ต บรรลขุอ้ตกลงความรว่มมอืกบับรษิทั แอดวานซ ์

ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำากัด ในการใช้โครงสร้างเสาสัญญาณร่วมกันจาก 

ทั้ง 2 ฝ่ายรวมทั้งสิ้น 2,000 เสาภายในปี 2558

» กันยายน

บริษัทเปิดตัวกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์ “Blue Member” สำาหรับลูกค้า 

ระดับพรีเมี่ยม

บริษัทนำาเสนอแคมเปญใหม่ “เข้าถึงอย่างเข้าใจ” (Reach Everywhere 

Understand Every Heart) เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์และสร้างความ 

เชื่อมั่นในการส่งต่อประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า 

» พฤศจิกายน

บริษัทดีแทค ไตรเน็ตเข้าร่วมการประมูลใบอนุญาตคลื่นความถี่  

1800MHz ซึ่งจัดโดย กสทช.

บริษัทให้บริการ 4G บนคลื่นความถี่ 1800MHz ภายใต้สัญญาร่วม 

การงานโดยครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล

ดีแทคได้รับรางวัล “Top 50 ASEAN Publicly Listed Companies” จาก 

งาน ASEAN Corporate Governance Conference and Awards 

» ธันวาคม

บริษัทดีแทค ไตรเน็ตเข้าร่วมการประมูลใบอนุญาตคลื่นความถี่  

900MHz ซึ่งจัดโดย กสทช.

ดีแทคเพิ่มแบนด์วิดท์ 4G คลื่น 1800MHz เป็น 15 MHz และเพิ่มสถานี 

ขึ้นเป็น 2,200 สถานี ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

2559
» กุมภาพันธ์ 

บริษัทเปลี่ยนนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็น “บริษัทมีนโยบายการ 

จ่ายเงินปันผลไม่ต่ำากว่าร้อยละ 50 ของกำาไรสุทธิของบริษัท ขึ้นอยู่กับ 

ฐานะทางการเงินและแผนการประกอบธุรกิจของบริษัทในอนาคต  

โดยมีเป้าหมายจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลทุกครึ่งปี”

» มีนาคม

ดีแทคเปิดให้บริการเทคโนโลยี WiFi Calling หรือ VoWiFi (Voice Over  

WiFi) ช่วยให้ลูกค้าสามารถรับสายหรือโทรออกผ่านสัญญาณ WiFi ได้

» เมษายน

ดีแทคนำาเสนอรายงาน (Whi te Paper)  หัวข้อ “เส้นทางสู่ดิจิทัล 

ไทยแลนด์ อนิเทอรเ์นต็เพือ่ทกุคน” ซึง่บรรจวุสิยัทศันแ์ละขอ้เสนอแนะ 

ในการนำาประเทศไทยไปสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล โดยรายงาน 

ดังกล่าวได้ถูกนำาเสนออย่างเป็นทางการในงาน Asia Pacific Digital  

Societ ies Pol icy Forum 2016 ที่จัดขึ้นโดยกระทรวงเทคโนโลยี 

สารสนเทศและการสื่อสาร และสมาคมจีเอสเอ็ม (GSMA) 

» พฤษภาคม 

ดีแทคเปิดให้บริการดิจิทัล “dtac MUSIC INFINITE” (ดีแทค มิวสิค  

อินฟินิท) ที่ช่วยให้ลูกค้าฟังเพลงสตรีมมิ่งผ่านแอพพลิเคชั่นชั้นนำา 

แบบไม่หักค่าอินเทอร์เน็ตจากแพ็กเกจ 

2559
» มิถุนายน

ดีแทคเปิดตัวแบรนด์ “ดีแทคเติมเงิน” เพื่อ 

ใช้กับตลาดระบบเติมเงิน

ดแีทคเปดิตัวซมิระบบเติมเงนิ “ดแีทค ซเูปอร์  

4G” (dtac Super 4G) ทีเ่นน้ลกูคา้กลุม่ดจิทิลั 

เจนเนอเรชั่น  

» กรกฎาคม

ดีแทค ประกาศใช้มาตรฐาน ISO 26000 

ซึ่ ง เป็นมาตรฐานสากลที่ ว่ าด้วยความ 

รับผิดชอบต่อสังคม

ดีแทคเพิ่มความกว้างแบนด์วิดธ์สำาหรับการ 

ให้บริการ 4G บนคลื่น 1800MHz  เป็น  

20MHz  ในพ้ืนที่กรุงเทพและปริมณฑล  

รวมทั้งดีแทคยังได้ขยายบริการ 4G บนคลื่น 

1800MHz  ด้วยแบนด์วิดธ์ 15 MHz ใน 

ทุกจังหวัดทั่วไทย 

» สิงหาคม

ดีแทคเปิดตัวร้านค้าแฟลกชิพสโตร์รูปแบบ 

ใหม่ “ดีอินฟินิท” (d Infin i t e )  เพ่ือสร้าง 

ประสบการณ์ดิจิทัลให้กับลูกค้าที่ใช้บริการ 

ที่ร้าน 

ดี แ ท ค ไ ด้ รั บ ป ร ะ ก า ศ นี ย บั ต ร ผู้ ผ่ า น 

กระบวนการรบัรองและเปน็สมาชกิแนวรว่ม 

ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน 

ทจุรติจากคณะกรรมการแนวรว่มปฏบิตัขิอง 

ภาคเอกชนไทย 

» กันยายน

ดีแทคร่วมกับ “ลาซาด้า” (Lazada) ผู้นำาการ 

ช้อปปิ้งออนไลน์ เพื่อขยายช่องทางการขาย 

ทางออนไลน์

ดีแทคขยายบริการ 4G ครบทุกอำาเภอ 

ทั่วไทย

» ตุลาคม

ดีแทคร่วมกับเอไอเอสเปิดให้บริการโทร 

VoLTE ข้ามโครงข่าย 4G ระหว่างกัน



045ปัจจัยความเสี่ยง
รายงานประจำาปี 2559

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

การบริหารความเสี่ยงของบริษัทนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทได้รับผลตอบแทนจากการดำาเนินงานที่สามารถแข่งขันได้  

โดยอยูใ่นระดบัความเสีย่งทีบ่รษิทัยอมรบัไดแ้ละเปน็ไปตามวฒันธรรมของบรษิทั การบรหิารความเสีย่งชว่ยสนบัสนนุใหบ้รษิทั 

สามารถดำาเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการได้ โดยการค้นหาความเสี่ยง จัดการอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นและบริหาร 

โอกาสในการดำาเนินงานเพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจทำาให้บริษัทไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการดำาเนินงานได้

ปัจจัยความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงซึ่งอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำาคัญต่อการดำาเนินงาน 

ของบริษัทและบริษัทย่อย มีดังนี้

1. ความเสี่ยงจากสัญญาร่วมการงาน การเปลี่ยนแปลง 

 ทางกฎหมาย กฎ ระเบียบ และนโยบายของรัฐหรือ 

 หน่วยงานกำากับดูแล

1.1. ความเสี่ยงจากการที่สัญญาร่วมการงานสิ้นสุดลงก่อน 

 ครบกำาหนดเวลา

บริษัทประกอบธุรกิจหลักเกี่ยวกับการให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่ใน

ประเทศไทยภายใตสั้ญญารว่มการงานกบับรษิทั กสท โทรคมนาคม จำากัด 

(มหาชน) (“กสท”) โดยสัญญาร่วมการงานดังกล่าวมีระยะเวลาทั้งสิ้น  

27 ปี ซึ่งจะครบกำาหนดในวันที่ 15 กันยายน 2561 นอกจากนี้ ปัจจุบัน 

บริษัทมีข้อพิพาทจำานวนมากกับ กสท ซึ่งบริษัทไม่อาจคาดการณ์ได้ว่า  

กสท จะบอกเลิกสัญญาก่อนสัญญาร่วมการงานสิ้นสุดลงหรือไม่ ดังนั้น 

หาก กสท บอกเลิกสัญญาก่อนวันที่ครบกำาหนดตามสัญญาร่วมการงาน 

ดังกล่าว ตามเงื่อนไขการเลิกสัญญาที่กำาหนดไว้ในสัญญาร่วมการงาน  

และบริษัทไม่ได้รับความคุ้มครองจากการดำาเนินการดังกล่าวของ กสท  

เหตุดังกล่าวอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำาคัญต่อการดำาเนินธุรกิจ และ 

โอกาสทางธุรกิจของบริษัทได้

อย่างไรก็ดี บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้น 

รอ้ยละ 99.99 (“ ดีแทค ไตรเนต็”) ไดร้บัใบอนญุาตใหใ้ชค้ลืน่ความถีส่ำาหรับ 

กิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล ( I n t e r n a t i o n a l  M o b i l e  

Telecommunicat ions – IMT) ย่าน 2.1 กิกะเฮิร์ตซ์ และใบอนุญาตให้ 

ประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม จาก กสทช. เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม  

2555 ซึ่งทำาให้บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต ยังสามารถให้บริการโทรคมนาคม 

ได้อย่างต่อเนื่องภายหลังจากสัญญาร่วมการงานสิ้นสุดลงในปี 2561  

หรือหากมีการยกเลิกสัญญาร่วมการงานก่อนครบกำาหนดระยะเวลา

1.2. ความเสี่ยงที่จะไม่มีการประมูลคลื่นความถี่ก่อนสัญญา 

 ร่วมการงานสิ้นสุดลง

เนื่องจากคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (“กทค.”) จะหมดวาระการ 

ปฏิบัติหน้าที่ลงในปี 2560 และปัจจุบัน ยังไม่มีความชัดเจนว่าทาง 

กทค. จะจัดให้มีการประมูลคล่ืนความถี่ล่วงหน้าก่อนที่สัญญาร่วม 

การงานของบริษัทจะสิ้นสุดลงในวันที่ 15 กันยายน 2561 หรือไม่  

หากปรากฏว่าไม่มีการประมูลคล่ืนความถี่ล่วงหน้า อาจทำาให้บริษัทมี 

คลื่นความถี่ที่ไม่เพียงพอต่อการใช้งานของผู้ใช้บริการ เหตุดังกล่าวอาจ 

ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำาคัญต่อการดำาเนินธุรกิจ และโอกาสทางธุรกิจ 

ของบริษัทได้ 

แม้ว่า บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำากัด ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ 

สำาหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล ( I n t e r na t i o na l  Mob i l e  

Telecommunicat ions – IMT) ย่าน 2.1 กิกะเฮิร์ตซ์ และใบอนุญาตให้ 

ประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม จาก กสทช.จะยังสามารถให้ 

บริการโทรคมนาคมได้อย่างต่อเนื่องภายหลังจากสัญญาร่วมการงาน 

สิ้นสุดลงในปี 2561 ก็ตาม แต่เนื่องจากจำานวนคลื่นความถี่ท่ีบริษัท 

ถือครองจะมีจำานวนลดลงมาก อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อความสามารถ 

ในการให้บริการของ ดีแทค ไตรเน็ต ได้

1.3. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย กฎ ระเบียบ 

 และนโยบายของรัฐ หรือหน่วยงานกำากับดูแล

ก. ความไม่ชัดเจนในการกำากับดูแลและการบังคับใช้กฎระเบียบ 

 ที่เกี่ยวข้องกับกิจการโทรคมนาคม

การประกอบกิจการโทรคมนาคมอยู่ภายใต้กฎหมายหลักสองฉบับ 

ได้แก่ พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ และ พ.ร.บ. การประกอบกิจการ 

โทรคมนาคม

กสทช. มีอำานาจออกหลักเกณฑ์ต่างๆ เพื่อกำากับดูแลการประกอบกิจการ 

โทรคมนาคม เช่น การกำาหนดโครงสร้างและอัตราค่าบริการ การกำาหนด 

หลักเกณฑ์และมาตรการต่างๆ เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้บริโภค  

เป็นต้น ซึ่งหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ดังกล่าวอาจทำาให้ความสามารถในการทำา 

กำาไรของบริษัทและบริษัทย่อยลดลง และ/หรือต้นทุนในการให้บริการ 

ของบริษัทและบริษัทย่อยสูงขึ้น แล้วแต่กรณี ในทางตรงกันข้าม แม้ว่า 

001

วิสัยทัศน์  I  พันธกิจ  I  กลยุทธ์

001

จุดเด่นทางการเงิน

001

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

001

สาสน์จากประธานกรรมการ
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

001

คณะกรรมการบริษัท

001

คณะผู้บริหารบริษัท

001

โครงสร้างกลุ่มบริษัท

001

การประกอบธุรกิจและแนวโน้มธุรกิจ

001

เหตุการณ์สำคัญ

001

ปัจจัยความเสี่ยง

3สี

001

การจัดการ
3สี

001

การกำกับดูแลกิจการ
4สี

001

รายงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 2สี

001

รายงานของคณะกรรมการสรรหา

001

รายงานคณะกรรมการ
กำกับดูแลกิจการ

001

รายงานของคณะกรรมการ
กำหนดค่าตอบแทน

001

โครงสร้างการถือหุ้น

001

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

001

บทวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

001

รายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

001

รายงานของผู้สอบบัญชี
รับอนุญาติ

001

งบการเงิน

001

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

001

คำนิยาม

001

ความรับผิดชอบต่อสังคม

001

รายการระหว่างกันและเกี่ยวโยงกัน 

สารบัญ



046 ปัจจัยความเสี่ยง
รายงานประจำาปี 2559

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

กสทช. จะได้ประกาศใช้กฎเกณฑ์ต่างๆ เพื่อให้มีการใช้โครงสร้างพื้นฐาน 

โทรคมนาคมร่วมกันหรือใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมระหว่าง 

ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม แต่การบังคับใช้กฎเกณฑ์ดังกล่าวอาจยัง 

ไม่มีความชัดเจนในทางปฏิบัติ เกิดความล่าช้า หรืออาจเกิดการปฏิเสธ 

ไมใ่หใ้ชโ้ครงสรา้งพืน้ฐานโทรคมนาคมหรอืโครงขา่ยโทรคมนาคมร่วมกัน 

หรืออาจมีข้อโต้แย้งจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหากกรณีดังกล่าวเกิดขึ้น 

อาจส่งผลถึงความสามารถของ ดีแทค ไตรเน็ต ในการขยายโครงข่ายบน 

คลื่นความถี่ย่าน 2.1 กิกะเฮิรตซ์

ข. ผลทางกฎหมายของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาร่วมการงาน 

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาร่วมการงาน

พระราชบญัญตัวิา่ดว้ยการให้เอกชนเข้ารว่มงานหรอืดำาเนินการในกิจการ 

ของรัฐ พ.ศ. 2535 (“พ.ร.บ. การให้เอกชนเข้าร่วมงาน”) กำาหนดให้ 

หน่วยงานราชการท่ีประสงค์จะให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำาเนินการ 

ในโครงการของรัฐที่มีวงเงินลงทุนตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไปปฏิบัติ 

ตามขั้นตอนต่างๆ ตามที่ พ.ร.บ. การให้เอกชนเข้าร่วมงาน กำาหนด  

ซึ่งรวมถึงกระบวนการแก้ไขสัญญาระหว่างหน่วยงานราชการและเอกชน 

ซึ่งเข้าร่วมงานหรือดำาเนินการในโครงการของรัฐ

ภายหลังจากที่ พ.ร.บ. การให้เอกชนเข้าร่วมงาน มีผลใช้บังคับแล้ว บริษัท 

ได้เข้าทำาสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาร่วมการงานกับ กสท จำานวน 3 ครั้ง 

โดยมกีารแกไ้ขระยะเวลาการดำาเนนิการตามสญัญาและอตัราผลประโยชน ์

ตอบแทนที่บริษัทจะพึงชำาระให้แก่ กสท ด้วย

ต่อมาคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ให้ความเห็น (เรื่องเสร็จที่ 292/2550) 

ว่าการแก้ไขสัญญาร่วมการงานทั้ง 3 ครั้ง ไม่ได้มีการเสนอเรื่องให้ 

คณะกรรมการประสานงานตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ 

ดังกลา่วพิจารณาและมไิดม้กีารนำาเสนอใหค้ณะรฐัมนตรใีหค้วามเหน็ชอบ 

จึงถือว่าเป็นการทำาผิดขั้นตอนที่ พ.ร.บ. การให้เอกชนเข้าร่วมงาน  

กำาหนดไว้ อย่างไรก็ดี คณะกรรมการกฤษฎีกามีความเห็นว่า สัญญาแก้ไข 

สัญญาร่วมการงานท้ัง 3 ฉบับยังคงมีผลใช้บังคับอยู่ แต่คณะรัฐมนตรี 

มีสิทธิเพิกถอนสัญญาแก้ไขสัญญาร่วมการงานทั้ง 3 ฉบับได้ โดยคำานึงถึง 

ผลประโยชน์ของรัฐและประโยชน์สาธารณะ

อนึ่ง ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาดังกล่าวข้างต้น เป็นเพียง 

ความเห็นทางกฎหมายที่ไม่มีผลผูกพันบริษัท

ต่อมา คณะกรรมการประสานงานตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติ 

ฉบับดังกล่าวได้ให้ความเห็นเบื้องต้นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 

เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีความเห็นไม่รับรองการแก้ไข 

สัญญาร่วมการงานครั้งที่  3 ซึ่งต่อมาเมื่อวันที่  28 มิถุนายน 2554  

คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ส่งเรื่องให้ กสทช. ใช้เป็นข้อมูลประกอบการ 

พิจารณาหลักเกณฑ์และมาตรการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ปจัจบุนั พ.ร.บ. การใหเ้อกชนเขา้รว่มงานฉบบัดงักลา่ว ไดถ้กูยกเลกิไปแลว้ 

โดยพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 

(“พ.ร.บ. การให้เอกชนร่วมลงทุน”) ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 4 เมษายน 

2556 โดย พ.ร.บ. การให้เอกชนร่วมลงทุน กำาหนดว่าหากปรากฏ 

ต่อสำานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจว่า มีโครงการใดมิได้ 

ดำาเนินการให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัตินี้ ให้สำานักงานแจ้งหน่วยงาน 

เจ้าของโครงการเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงและแนวทางการดำาเนินการท่ี 

เหมาะสมเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุน 

ในกิจการของรัฐ และหากคณะกรรมการดังกล่าวเห็นสมควรยกเลิก 

หรือแก้ไขสัญญาร่วมลงทุน ให้เสนอขอความเห็นชอบต่อคณะรัฐมนตรี

เนื่องจาก พ.ร.บ. การให้เอกชนร่วมลงทุน เพิ่งมีผลใช้บังคับ บริษัทจึงไม่ 

อาจทราบถึงความชัดเจนของแนวทางการตีความและการบังคับใช้ 

กฎหมายดังกล่าว ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้เพิกถอนสัญญาแก้ไข 

สัญญาร่วมการงาน หรือมีมติให้บริษัทต้องชำาระผลประโยชน์ตอบแทน 

เพิ่มเติม แม้ว่าบริษัทจะได้ดำาเนินการโต้แย้งมติคณะรัฐมนตรีตาม 

กระบวนการทางกฎหมายก็ตาม เหตุดังกล่าวอาจส่งผลกระทบในทางลบ 

อย่างมีนัยสำาคัญต่อธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และผลการดำาเนินงานของ 

บริษัทได้

ค. ความไม่แน่นอนในเรื่องข้อพิพาทเกี่ยวกับการชำาระค่าเชื่อมโยง 

 โครงข่ายโทรคมนาคม

บริษัท ทีโอที จำากัด (มหาชน) (“ทีโอที”) เป็นคู่สัญญากับบริษัทตาม 

ข้อตกลงเชื่อมโยงโครงข่ายซึ่งทำาขึ้นในปี 2537 และ 2544 ซึ่งกำาหนดให้ 

บริษัทต้องชำาระค่าเชื่อมโยงโครงข่าย (Access Charge) ในอัตราคงท่ี 

ต่อเลขหมายสำาหรับลูกค้าระบบรายเดือน และอัตราร้อยละของราคา 

หน้าบัตรสำาหรับลูกค้าระบบเติมเงิน

อย่างไรก็ดี ภายหลังจากการประกาศใช้ พ.ร.บ. การประกอบกิจการ 

โทรคมนาคม การเชือ่มต่อโครงขา่ยระหวา่งผูป้ระกอบการต้องดำาเนนิการ 

ให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม และประกาศ  

กทช. ว่าด้วยการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ซึ่งกำาหนดให้มี 

การกำาหนดอัตราค่าตอบแทนหรือค่าบริการที่เป็นธรรม สะท้อนต้นทุน 

และไม่เลือกปฏิบัติ

ดังนั้น ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2549 บริษัทจึงได้แจ้งให้ทีโอทีและ กสท  

ทราบว่าบริษัทจะชำาระค่าเชื่อมโยงโครงข่ายตามหลักเกณฑ์และในอัตรา 

ที่กฎหมายกำาหนดแทนการชำาระในอัตราที่กำาหนดในข้อตกลงเชื่อมโยง 

โครงข่าย โดยบริษัทเห็นว่าค่าเชื่อมโยงโครงข่าย (Access  Cha rge)  

ตามข้อตกลงเชื่อมโยงโครงข่ายไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ตาม พ.ร.บ.  

การประกอบกิจการโทรคมนาคม และประกาศ กทช. ว่าด้วยการใช้และ 

เชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม

ทโีอทโีตแ้ยง้วา่บรษิทัมหีนา้ทีต่อ้งชำาระคา่ตอบแทนการเชือ่มโยงโครงขา่ย 

(Access Charge) ในอตัราเดมิทีก่ำาหนดไวใ้นขอ้ตกลงเชือ่มโยงโครงขา่ย  

โดยเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2554 ทีโอทีได้ยื่นฟ้องบริษัทต่อศาลปกครอง 

เรียกร้องให้ กสท และบริษัทร่วมกันรับผิดชำาระค่าเชื่อมโยงโครงข่าย  

(Access Charge) เป็นเงินจำานวนทั้งสิ้นประมาณ 113,319 ล้านบาท 

พร้อมภาษีมูลค่าเพิ่มและดอกเบี้ย และให้ กสท และบริษัทปฏิบัติตาม 

ข้อตกลงเชื่อมโยงโครงข่ายต่อไป ต่อมาบริษัทฯ ได้รับแจ้งเมื่อวันท่ี  



047ปัจจัยความเสี่ยง
รายงานประจำาปี 2559

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

10 ตุลาคม 2557 ว่าทีโอทีได้แก้ไขเพิ่มเติมคำาฟ้องเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 

2557 โดยแก้ไขเพิ่มเติมจำานวนค่าเสียหายพร้อมภาษีมูลค่าเพิ่มและ 

ดอกเบี้ยจากจำานวนทั้งสิ้นประมาณ 113,319 ล้านบาท เป็นจำานวน  

245,638 ลา้นบาท (คำานวณถงึวนัที ่10 กรกฎาคม 2557) สว่นประเดน็อืน่ๆ 

ในคดีไม่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมแต่อย่างใด ขณะนี้คดีอยู่ระหว่างการ 

พิจารณาของศาลปกครองกลาง

จากความเห็นของที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท บริษัทมีความเชื่อว่า 

บริษัทไม่มีภาระที่จะต้องชำาระค่าเชื่อมโยงโครงข่าย (Access Charge) 

ตามที่ทีโอทีเรียกร้อง เนื่องจากข้อตกลงเชื่อมโยงโครงข่ายดังกล่าวไม่ 

เป็นไปตาม พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม และประกาศ กทช.  

ว่าด้วยการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม และบริษัทได้แจ้ง 

ยกเลิกข้อตกลงเชื่อมโยงโครงข่ายแล้ว

อย่างไรก็ดี หากศาลมีคำาสั่งหรือคำาพิพากษาถึงที่สุดให้บริษัทต้องชำาระ 

ค่าเชื่อมโยงโครงข่าย (Access  Cha rge)  ตามที่ทีโอทีเรียกร้อง เหตุ 

ดังกล่าวก็อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำาคัญต่อฐานะการเงิน และ 

ผลการดำาเนินงานของบริษัท

ง. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับวิธีการ 

 บันทึกบัญชี  ซึ่ งอาจมีผลกระทบต่อการบันทึกบัญชี เรื่อง 

 วิธีการคิดคำานวณค่าเชื่อมโยงโครงข่าย (Access Charge)  

 ของบริษัท

ภายหลังจากที่บริษัทได้แจ้งยกเลิกข้อตกลงเชื่อมโยงโครงข่ายกับทีโอที 

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2550 แล้ว บริษัทได้เปลี่ยนวิธีการบันทึกบัญชี 

ท่ีเกี่ยวเนื่องกับค่าเชื่อมโยงโครงข่าย (Access Charge)  โดยบริษัทได้ 

หยุดบันทึกค่าเชื่อมโยงโครงข่าย (Access Charge) ในงบการเงินของ 

บริษัทเนื่องจากบริษัทเห็นว่าภาระที่จะต้องชำาระค่าเชื่อมโยงโครงข่าย  

(Access Charge) ตามข้อตกลงเชื่อมโยงโครงข่ายได้สิ้นสุดลงแล้ว และ 

บริษัทได้บันทึกบัญชีรายรับและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในอัตราค่าเชื่อมต่อ 

โครงข่าย ( I n t e r c o n n e c t i o n  C h a r g e )  ตามข้อเสนอการเชื่อมต่อ 

โครงข่ายโทรคมนาคม (R IO )  ของบริษัทและของทีโอทีตามที่ได้รับ 

ความเห็นชอบจาก กทช.

อย่างไรกดี็ ในปัจจบัุนยงัไมม่แีนวปฏบิตัเิกีย่วกบัวธิกีารบนัทกึบญัชรีายรบั 

และคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ในลกัษณะดงักลา่ว และยงัไมม่คีำาพพิากษาของศาล 

เป็นที่สุดในเรื่องค่าเชื่อมโยงโครงข่าย (Access  Cha rge )  ซึ่งต่อมา 

หากมีแนวปฏิบัติทางบัญชีในเรื่องน้ี หรือศาลมีคำาพิพากษาเป็นที่สุด 

ในเรื่องค่าเชื่อมโยงโครงข่าย ( A c c e s s  C h a r g e )  บริษัทอาจต้อง 

เปลี่ยนแปลงวิธีการบันทึกบัญชีในเรื่องดังกล่าว ซึ่งการเปล่ียนแปลงวิธี 

การบันทึกบัญชีอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำาคัญต่อกำาไรและฐานะ 

การเงินของบริษัท (โปรดพิจารณาประกอบกับความเสี่ยงในหัวข้อ  

“ความไมแ่นน่อนในเรือ่งข้อพิพาทเกีย่วกบัการชำาระค่าเชือ่มโยงโครงขา่ย 

โทรคมนาคม” ข้างต้น)

จ. ความเสี่ยงจากความไม่ชัด เจนของการใช้บังคับกฎหมาย 

 ที่เกี่ยวกับการถือหุ้นของนักลงทุนต่างด้าว

กฎหมายหลักๆ ซึ่งกำาหนดข้อจำากัดเกี่ยวกับสัดส่วนการถือหุ้นของ 

คนต่างด้าวไว้ ได้แก่

- ประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งมีบทบัญญัติห้ามมิให้คนต่างด้าว  

 (ตามคำานิยามที่กำาหนดไว้ในประมวลกฎหมายที่ดิน) ถือครองที่ดิน  

 เว้นแต่จะได้รับอนุญาตตามกฎหมาย สำาหรับคนต่างด้าวที่ถือครอง 

 ทีด่นิโดยไม่ไดรั้บอนญุาตจะต้องจำาหนา่ยทีด่นิดงักล่าวภายในระยะ 

 เวลาที่กำาหนดซึ่งไม่น้อยกว่า 180 วันและไม่เกิน 1 ปี

- พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ซึ่งมีบทบัญญัติห้าม 

 มใิห ้“คนตา่งดา้ว” (ตามคำานยิามทีก่ำาหนดไวใ้น พ.ร.บ. การประกอบ 

 ธุรกิจของคนต่างด้าว) ประกอบธุรกิจบางประเภท ซึ่งรวมถึงการ 

 ให้บริการสื่อสารโทรคมนาคม เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากอธิบดี 

 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

- พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม ซึ่งมีบทบัญญัติห้ามมิให้  

 “คนต่างด้าว” (ตามคำานิยามที่กำาหนดไว้ใน พ.ร.บ. การประกอบ 

 ธรุกิจของคนต่างดา้ว) ประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบทีส่องและ 

 แบบที่สาม

- นอกจากนี ้สญัญาร่วมการงานยงัไดก้ำาหนดใหบ้ริษทัดำารงคณุสมบตั ิ

 ตาม พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวด้วย

การฝ่าฝืนสัดส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวอาจส่งผลให้มีการยกเลิก 

ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม หรือบอกเลิกสัญญาร่วม 

การงานและส่งผลให้บริษัท และ/หรือ บริษัทย่อยไม่สามารถประกอบ 

กิจการโทรคมนาคมต่อไปได้

บริษัทเชื่อว่าบริษัทมิได้เป็น “คนต่างด้าว” ตามคำานิยามที่กำาหนดไว้ใน  

พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ประมวลกฎหมายที่ดิน และ  

พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม รวมทั้งได้ดำาเนินการตามแนว 

ปฏิบัติต่างๆ ของประเทศไทยอย่างครบถ้วนและถูกต้อง

บริษัทเห็นว่ารัฐบาลไม่มีนโยบายที่ชัดเจนในเรื่องการตีความและการใช้ 

บังคับ พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวในเร่ืองที่เก่ียวกับการ 

ถือหุ้นของนักลงทุนต่างชาติ ทำาให้บริษัทต้องเผชิญกับความเสี่ยง 

ดังกล่าวในการประกอบกิจการของบริษัท เนื่องจาก พ.ร.บ. การประกอบ 

ธุรกิจของคนต่างด้าว แม้ว่าจะมีการใช้บังคับมากว่า 10 ปี แต่ยังไม่มี 

แ น ว คำ า พิ พ า ก ษ า ข อ ง ศ า ล ฎี ก า ห รื อ แ น ว ป ฏิ บั ติ ที่ ชั ด เ จ น ข อ ง 

กระทรวงพาณิชย์ในเร่ืองที่เก่ียวกับการถือหุ้นแทน (Nominee)  ตาม 

มาตรา 36 แห่ง พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว เพื่อให้ 

บริษัทสามารถนำามาใช้ในการประเมินหรือคาดการณ์ผลกระทบจากการ 

ใช้บังคับ หรือการตีความบทบัญญัติดังกล่าวที่อาจมีต่อบริษัทและ 

บริษัทย่อยได้
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จากปัญหาความไม่ชัดเจนในเรื่องการตีความและการใช้บังคับ พ.ร.บ.  

การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวดังกล่าว ทำาให้ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน  

2554 ผู้ประกอบกจิการโทรคมนาคมรายหนึง่ ยืน่ขอ้กลา่วหากบัสำานกังาน 

ตำารวจแห่งชาติให้ดำาเนินคดีอาญากับบริษัท (รวมทั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้น 

บางรายของบริษัท และกรรมการของผู้ถือหุ้นดังกล่าว) โดยกล่าวหาว่า 

บริษัทประกอบกิจการโทรคมนาคมฝ่าฝืน พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของ 

คนต่างด้าว และวันที่ 22 กันยายน 2554 ผู้ถือหุ้นรายย่อยรายหนึ่งของ 

บริษัท (ซึ่งถือหุ้นจำานวน 100 หุ้น) ได้ยื่นฟ้องหน่วยงานของรัฐ ซึ่งรวมถึง  

กสทช. ต่อศาลปกครอง โดยกล่าวหาว่า บริษัทเป็น “คนต่างด้าว” ตาม 

พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ซึ่งทั้งสองกรณีดังกล่าวยัง 

อยู่ระหว่างการพิจารณาของสำานักงานตำารวจแห่งชาติและศาลปกครอง 

สูงสุด

บริษัทยังคงเชื่อว่าบริษัทมิได้เป็น “คนต่างด้าว” และได้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. 

การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวอย่างถูกต้องครบถ้วน อย่างไรก็ดี  

หากท้ายที่สุด บริษัทถูกตัดสิน (โดยคำาพิพากษาของศาลฎีกาซึ่งถึง 

ที่สุดแล้ว) ว่าไม่มีสถานะเป็นบริษัทไทยตาม พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจ 

ของคนต่างด้าว และ พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม และเหตุ 

ดังกล่าวไม่ได้รับการแก้ไข อาจถือเป็นเหตุให้ กสท บอกเลิกสัญญาร่วม 

การงานหรือสิทธิของบริษัทในการประกอบกิจการโทรคมนาคมภายใต้ 

สัญญาร่วมการงานถูกเพิกถอน หรือ กสทช. อาจยกเลิกใบอนุญาต 

ประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สามของ ดีแทค ไตรเน็ต ได้ ซึ่งจะ 

มีผลทำาให้บริษัทและดีแทค ไตรเน็ต ไม่สามารถประกอบกิจการ 

โทรคมนาคมต่อไปได้

ฉ. ความเสี่ยงจากความไม่ชัด เจนของการใช้บังคับกฎหมาย 

 ที่เกี่ยวกับการครอบงำากิจการโดยคนต่างด้าว

กสทช. ได้ออกประกาศ กสทช. เรื่อง การกำาหนดข้อห้ามการกระทำาที่มี 

ลักษณะเป็นการครอบงำากิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555 (“ประกาศ 

ครอบงำากิจการ”) ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2555 ซึ่ง 

ประกาศครอบงำากิจการได้กำาหนดว่า “การครอบงำากิจการ” หมายถึง  

การที่คนต่างด้าวมีอำานาจควบคุมหรือมีอิทธิพลในการกำาหนดนโยบาย 

การบริหารจัดการกิจการโทรคมนาคมของผู้ขอรับใบอนุญาต โดยการ 

ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงตั้งแต่กึ่งหนึ่งของจำานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด 

เป็นต้น ในเรื่องนี้ บริษัทเห็นว่า ประกาศครอบงำากิจการไม่สามารถใช้ 

บังคับกับบริษัทที่เป็นผู้ได้รับสัมปทานอยู่ก่อน และได้รับการคุ้มครอง 

ตามมาตรา 305 (1) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550  

ประกอบกับมาตรา 80 ของ พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคมได้  

เน่ืองจากบริษัทไม่ใช่ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมจาก 

กสทช. ซึ่งที่ปรึกษากฎหมายต่างมีความเห็นทางกฎหมายที่สอดคล้อง 

กับความเห็นของบริษัทดังกล่าว และสำาหรับ ดีแทค ไตรเน็ต นั้น ดีแทค 

ไตรเน็ต ได้จัดทำาหนังสือรับรองยื่นต่อ กสทช. ไปแล้วในคราวยื่นคำาขอรับ 

ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 2.1 กิกะเฮิรตซ์ และใบอนุญาตประกอบ 

กิจการโทรคมนาคมแบบที่สามเมื่อปี 2555 ที่ผ่านมาว่า ดีแทค ไตรเน็ต  

จะปฏิบัติตามประกาศครอบงำากิจการของ กสทช.

อนึ่ง กสทช. อาจไม่เห็นพ้องด้วยกับแนวทางการตีความของบริษัทตาม 

ที่ระบุข้างต้น และสำาหรับกรณีของ ดีแทค ไตรเน็ต นั้น ยังมีความเสี่ยง 

จากความไม่ชัดเจนของการใช้บังคับกฎหมายที่เก่ียวกับการครอบงำา 

กิจการโดยคนต่างด้าว อย่างไรก็ดี ตามแนวทางคำาอธิบายที่ กสทช. 

ชี้แจงต่อประชาชนในการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเกี่ยวกับความ 

มุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของประกาศครอบงำากิจการ และโดยเฉพาะ 

อย่างยิ่งคำานิยาม “การครอบงำากิจการ” ในปี 2555 นั้น บริษัทเช่ือว่า 

บริษัทและ ดีแทค ไตรเน็ต ไม่เข้าข่ายเป็นบริษัทที่ถูกครอบงำากิจการโดย 

คนต่างด้าวตามแนวทางคำานิยาม “การครอบงำากิจการ” ของ กสทช.  

อย่างไรก็ดี ความเสี่ยงจากความไม่ชัดเจนของการใช้บังคับกฎหมายที่ 

เกี่ยวกับการครอบงำากิจการโดยคนต่างด้าว อาจส่งผลกระทบอย่างมี 

นัยสำาคัญต่อการดำาเนินธุรกิจ และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทและ 

ดีแทค ไตรเน็ต

ช. การกำาหนดอัตราค่าบริการขั้นสูงโดย กสทช.

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2555 กสทช. ได้ออกประกาศเรื่องอัตราขั้นสูงของ 

ค่าบริการโทรคมนาคมสำาหรับบริการโทรศัพท์เคล่ือนที่ประเภท 

เสียงภายในประเทศ พ.ศ. 2555 โดยได้กำาหนดให้ผู้มีอำานาจเหนือ 

ตลาดอย่างมีนัยสำาคัญในตลาดค้าปลีกบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายใน 

ประเทศ (กล่าวคือ เฉพาะเอไอเอส และบริษัท) มีสิทธิเรียกเก็บค่าบริการ 

ได้ไม่เกิน 99 สตางค์ต่อนาที อนึ่ง บริษัทไม่เห็นชอบด้วยกับการท่ี 

กสทช. ออกประกาศใช้บังคับกับผู้ให้บริการเพียงบางราย จึงได้ย่ืนฟ้อง 

เรื่องดังกล่าวต่อศาล ขณะนี้ คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล

อนึ่ง เมื่อเดือนกันยายน 2557 กสทช. ได้ออกประกาศเก่ียวกับ 

ความหมายของผู้มีอำานาจเหนือตลาดอย่างมีนัยสำาคัญ ซึ่งยังไม่ได้มี 

การระบุไว้ชัดเจนว่าผู้ประกอบการรายใดจะถือเป็นผู้มีอำานาจเหนือ 

ตลาดอย่างมีนัยสำาคัญและมีความเป็นไปได้ว่าอาจไม่มีการระบุว่า 

ผู้ประกอบการรายใดเป็นผู้มีอำานาจเหนือตลาดอย่างมีนัยสำาคัญ  

หาก กสทช. พิจารณาว่าธุรกิจโทรคมนาคมมีการแข่งขันกันอย่างเสรี 

ตามสมควรแล้ว

นอกจากนี้  กสทช. ได้กำาหนดให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ 

โทรคมนาคมโดยใช้คลื่นความถี่ย่าน 2.1 กิกะเฮิรตซ์ ซึ่งรวมถึง ดีแทค  

ไตรเน็ต ต้องลดอัตราค่าบริการลงโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของ 

อัตราค่าบริการเฉลี่ยของบริการประเภทเสียง (Voice) และบริการท่ีไม่ใช่ 

ประเภทเสียง (Non-vo ice)  ที่มีการให้บริการอยู่ในตลาด ณ วันที่ได้ 

รับใบอนุญาตซึ่งบริษัทเห็นว่าเงื่อนไขเรื่องการลดอัตราค่าบริการดังกล่าว 

ยังมีความไม่ชัดเจน ซึ่ง ดีแทค ไตรเน็ต และผู้รับใบอนุญาตรายอื่น 

จะต้องร่วมหารือกับ กสทช. เพื่อทราบความชัดเจนต่อไป

ซ. ความเสี่ยงจากการลดอัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่าย 

 โทรคมนาคม

เม่ือวันที่ 12 มีนาคม 2556 กสทช. ได้มีคำาสั่งที่ 34/2556 กำาหนดให้ผู้ได้ 

รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 2.1 กิกะเฮิรตซ์ ทุกรายซึ่งรวมถึง 
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ดีแทค ไตรเน็ต ใช้อัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม 

เป็นการชั่วคราว ในอัตรานาทีละ 0.45 บาท

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2556 กสทช. ได้แจ้งขอความร่วมมือมายังบริษัท 

ให้ดำาเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม 

ครั้งที่ 22/2556 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2556 โดยใช้อัตราค่าเชื่อมต่อ 

โครงขา่ยโทรคมนาคม หรอืแกไ้ขสญัญาการเชือ่มตอ่โครงขา่ยโทรคมนาคม 

ในส่วนของอัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ให้เป็น 

อัตราเดียวกัน ทั้งบริการโทรศัพท์เคล่ือนที่ และบริการโทรศัพท์ประจำา 

ที่ในอัตรานาทีละ 0.45 บาท (Cal l  Terminat ion และ Cal l  Or iginat ion) 

และ 0.06 บาท (Cal l  Transit) 

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 กสทช. ได้กำาหนดให้ใช้อัตราค่าตอบแทน 

การเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ในอัตรานาทีละ 0.34 บาท (Ca l l  

Terminat ion และ Cal l  Or iginat ion) และ 0.04 บาท (Cal l  Transit) ตั้งแต่ 

วันที่ 23 กรกฎาคม 2557 ถึงวันที่ 31 มิถุนายน 2559 และเมื่อวันที่ 26  

มิถุนายน 2559 กสทช. ได้กำาหนดให้ขยายระยะเวลาการใช้อัตราค่า 

เชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมข้างต้นไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ต่อมา กสทช. ได้มีการทบทวนอัตราค่าเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม 

อีกครั้ง และได้มี ประกาศเมื่อวันที่  6 ธันวาคม 2559 ให้ใช้อัตรา 

คา่ตอบแทนการเชือ่มตอ่โครงขา่ยโทรคมนาคม ในอตัรานาทลีะ 0.27 บาท 

(Cal l  Terminat ion และ Cal l  Or iginat ion) และ 0.03 บาท (Cal l  Transit) 

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560 และในอัตรานาทีละ  

0.19 บาท (Cal l  Terminat ion และ Cal l  Or ig inat ion) และ 0.03 บาท  

(Cal l  Transit) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561

ซึง่จะเหน็ไดว้า่ กสทช. มนีโยบายในการปรบัลดอตัราคา่เชือ่มตอ่โครงขา่ย 

โทรคมนาคมมาอยา่งตอ่เน่ือง ซึง่การลดลงของอตัราคา่เชือ่มตอ่โครงขา่ย 

โทรคมนาคมดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อรายได้จากการประกอบธุรกิจ 

ของบริษัทและบริษัทย่อยได้

ฌ. ความเสี่ยงอันเนื่องมาจากข้อพิพาทเนื่องจากการจัดเก็บภาษี 

 สรรพสามิตและส่วนแบ่งรายได้

นโยบายของรัฐบาลยังไม่มีความแน่นอนเกี่ยวกับการเรียกเก็บภาษี  

สรรพสามิตสำาหรับบริการโทรคมนาคม นอกจากน้ี ในเรื่องที่เกี่ยวกับ 

ภาษีสรรพสามิต เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2551 กสท ได้ยื่นคำาเสนอข้อ 

พิพาทตอ่สถาบนัอนญุาโตตลุาการเรยีกรอ้งใหบ้รษิทัชำาระคา่ผลประโยชน ์

ตอบแทนในปีสัมปทานที่ 12 ถึง 16 เพิ่มเติม พร้อมเบี้ยปรับและภาษี 

มูลค่าเพ่ิม รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 23,164 ล้านบาท เนื่องจากใน 

ช่วงปีสัมปทานดังกล่าว บริษัทได้นำาค่าภาษีสรรพสามิตที่ได้ชำาระให้ 

แก่กรมสรรพสามิตไปแล้วมาหักออกจากผลประโยชน์ตอบแทนที่จะต้อง 

นำาส่งให้แก่ กสท ตามมติของคณะรัฐมนตรี และตามหนังสือของ กสท  

และเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2555 คณะอนุญาโตตุลาการได้มีคำาชี้ขาด 

ให้ยกคำาเสนอข้อพิพาทของ กสท ดังกล่าวโดยให้เหตุผลว่าบริษัทได้ 

ชำาระหนี้ผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ กสท เสร็จสิ้นแล้ว และหนี้  

ท้ังหมดดังกล่าวได้ระงับไปแล้ว ต่อมา กสท โต้แย้งคำาวินิจฉัยของ 

คณะอนญุาโตตุลาการดงักลา่วต่อศาลปกครองกลาง ซึง่ศาลปกครองกลาง 

พิพากษาไม่เพิกถอนคำาชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ อย่างไรก็ตาม กสท  

มีสิทธิยื่นอุทธรณ์คำาพิพากษาศาลปกครองกลางต่อศาลปกครองสูงสุด 

ญ. ความเสี่ยงจากการไม่สามารถเข้าถึงโครงข่ายโทรคมนาคมเพื่อ 

 การให้บริการในย่าน 2.1 กิกะเฮิรตซ์

กสทช. ไดอ้อกประกาศ กสทช. เรือ่ง การใชโ้ครงสรา้งพืน้ฐานโทรคมนาคม 

ร่วมกันสำาหรับโครงข่ายโทรศัพท์เคล่ือนที่ พ.ศ. 2556 (“ประกาศการใช้ 

โครงสร้างพื้นฐานร่วมกัน”) มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556  

ซึ่งสาระสำาคัญของประกาศดังกล่าวกำาหนดให้มีการใช้โครงสร้างพื้นฐาน 

โทรคมนาคมร่วมกัน ซึ่งประกอบด้วยอาคารและอุปกรณ์ที่เก่ียวข้องกับ 

การรับส่งสัญญาณและระบบสื่อสัญญาณของสถานีฐาน

ภายหลังจากที่ กสทช. ได้ออกประกาศการใช้โครงสร้างพื้นฐานร่วมกัน 

แล้ว กสท ได้ยื่นฟ้อง กสทช. ต่อศาลปกครองกลาง เพื่อขอให้เพิกถอน 

ประกาศดังกล่าวในประเด็นเกี่ยวกับสิทธิในการให้ใช้โครงสร้างพื้นฐาน 

โทรคมนาคมร่วมกัน และได้ยื่นคำาร้องขอทุเลาการบังคับใช้ประกาศ 

ดังกล่าวจนกว่าศาลจะมีคำาพิพากษา อย่างไรก็ดี ศาลปกครองกลางได้ 

ยกคำาร้องขอทุเลาการบังคับใช้ประกาศดังกล่าวของ กสท ในเวลาต่อมา

นอกจากนี้ กสท ยังได้ยื่นฟ้อง กสทช. ต่อศาลปกครองกลาง เพื่อขอ 

ให้เพิกถอนมติของที่ประชุม กสทช. ที่เห็นชอบข้อเสนอการใช้โครงข่าย 

โทรคมนาคมของบริษัทตามประกาศ กทช. ว่าด้วยการใช้และเชื่อมต่อ 

โครงข่ายโทรคมนาคม ซึ่งสาระสำาคัญของประกาศดังกล่าวกำาหนดให้ 

ผู้รับใบอนุญาตที่มีโครงข่ายโทรคมนาคมมีหน้าที่ต้องยินยอมให้ผู้รับ 

ใบอนุญาตรายอื่นใช้โครงข่ายโทรคมนาคมของตน และได้ยื่นคำาร้อง 

ขอทุเลาการบังคับตามมติดังกล่าวของ กสทช. ด้วย อย่างไรก็ดี   

ศาลปกครองกลางได้ยกคำาร้องขอทุเลาการบังคับใช้ประกาศดังกล่าว 

ของ กสท ในเวลาต่อมา ปัจจุบัน คดีดังกล่าวอยู่ในระหว่างกระบวนการ 

พิจารณาของศาลปกครองกลางเช่นกัน

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2557 ดีแทค ไตรเน็ต ได้รับคำาฟ้องที่ กสท ได้ยื่นฟ้อง 

ต่อศาลปกครองกลางโดยอ้างว่า ดีแทค ไตรเน็ต ได้ทำาละเมิดต่อ กสท 

ด้วยการนำาเคร่ืองและอุปกรณ์โทรคมนาคมสำาหรับคล่ืนความถี่ย่าน  

2.1 กิกะเฮิรตซ์ ของ ดีแทค ไตรเน็ต ไปเชื่อมต่อกับเครื่องและอุปกรณ์ 

โทรคมนาคมที่มีไว้ใช้สำาหรับให้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่า 

ตามสัญญาร่วมการงานของบริษัท กสท จึงเรียกร้องให้ ดีแทค ไตรเน็ต  

ร้ือถอนเคร่ืองและอุปกรณ์โทรคมนาคมดังกล่าวและห้ามมิให้ติดตั้ง 

หรือเชื่อมต่อเครื่องและอุปกรณ์โทรคมนาคมของดีแทคไตรเน็ต กับเครื่อง 

และอุปกรณ์โทรคมนาคมตามสัญญาร่วมการงานของบริษัท รวมทั้ง 

เรียกร้องให้ ดีแทค ไตรเน็ต ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ กสท จำานวน 

449,663,091.88 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี หากไม่ยอม 

รื้อถอน ดีแทคไตรเน็ต จะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ กสท เป็นเงิน 

เดือนละ 44,177,642 บาท นับถัดจากวันยื่นคำาฟ้องเป็นต้นไปจนกว่า 

จะดำาเนินการรื้อถอนเสร็จสิ้น นอกจากนี้ กสท ได้ยื่นคำาร้องขอคุ้มครอง 

ชั่วคราวก่อนมีคำาพิพากษาโดยขอให้ศาลมีคำาสั่งห้ามมิให้ดีแทค ไตรเน็ต 

นำาเครือ่ง และอปุกรณโ์ทรคมนาคมสำาหรบัคลืน่ความถีย่า่น 2.1 กิกะเฮริตซ ์ 



050 ปัจจัยความเสี่ยง
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บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

ไปเชื่อมต่อกับเคร่ืองและอุปกรณ์โทรคมนาคมตามสัญญาร่วมการงาน 

ของบริษัท อย่างไรก็ดี ศาลปกครองกลางมีคำาสั่งยกคำาร้องของ กสท  

ในเวลาต่อมา ปัจจุบัน คดีดังกล่าวอยู่ในระหว่างกระบวนการพิจารณา 

ของศาลปกครองกลางเช่นกัน

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2557 กสท ได้ยื่นคำาเสนอข้อพิพาทต่อสถาบัน 

อนุญาโตตุลาการ โดยอ้างว่าได้รับความเสียหายจากการที่บริษัทปฏิบัติ 

ผิดสัญญาร่วมการงานข้อ 2.1 และข้อ 2.3 ด้วยการนำาเครื่องและอุปกรณ์ 

โทรคมนาคมตามสัญญาร่วมการงานไปให้ ดีแทคไตรเน็ต ร่วมใช้เพื่อ 

ติดตั้งและเชื่อมต่อเครื่องและอุปกรณ์โทรคมนาคมสำาหรับให้บริการ 

โทรศัพท์เคลื่อนที่ย่านความถี่  2.1 กิกะเฮิรตซ์นอกจากนี้  กสท ยัง 

เรียกร้องให้บริษัทชดใช้ค่าเสียหายจำานวน 658,017,180 บาทพร้อม 

ดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี หากไม่ยอมรื้อถอน บริษัทจะต้องชดใช้ 

ค่าเสียหายให้แก่ กสท เป็นเงินเดือนละ 44,177,642 บาท นับแต่เดือน 

ที่ยื่นคำาเสนอข้อพิพาทเป็นต้นไปจนกว่าจะดำาเนินการรื้อถอนเสร็จสิ้น 

นอกจากนี้ กสท ยังได้ยื่นคำาร้องขอคุ้มครองชั่วคราวก่อนมีคำาพิพากษา 

ต่อศาลปกครองกลางขอให้มีคำาสั่งห้ามมิให้บริษัทนำาเครื่องและอุปกรณ์ 

โทรคมนาคมตามสัญญาร่วมการงานไปให้ ดีแทคไตรเน็ต ร่วมใช้เพื่อ 

ติดตั้งและเชื่อมต่อเครื่องและอุปกรณ์โทรคมนาคมสำาหรับให้บริการ 

โทรศัพท์เคลื่อนที่ย่านความถี่ 2.1 กิกะเฮิรตซ์ ซึ่งศาลปกครองกลางมี 

คำาสั่งให้คุ้มครองชั่วคราวในกรณีดังกล่าว บริษัทจึงได้ยื่นอุทธรณ์คำาสั่ง 

คุ้มครองชั่วคราวของศาลปกครองกลางต่อศาลปกครองสูงสุด

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 ศาลปกครองสูงสุดได้มีคำาสั่งกลับคำาสั่ง 

ของศาลปกครองกลาง เน่ืองจากการคุ้มครองชั่วคราวอาจมีผลกระทบ 

ต่อการให้บริการต่อประชาชน จึงถือว่าไม่มีเหตุผลเพียงพอที่จะให้ 

คุ้มครองชั่วคราว ทำาให้คำาสั่งคุ้มครองชั่วคราวสิ้นผลไปและบริษัท 

สามารถเชื่อมต่อการใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมกับ ดีแทค ไตรเน็ต 

และผู้ให้บริการรายอื่นได้ในระหว่างที่การระงับข้อพิพาทต่อสถาบัน 

อนุญาโตตุลาการยังไม่ถึงที่สุด และทำาให้ ดีแทค ไตรเน็ต สามารถขยาย 

โครงข่ายบนคลื่นความถ่ีย่าน 2.1 กิกะเฮิรตซ์ ได้อย่างรวดเร็วครอบคลุม 

ประชากรได้อย่างทั่วถึง และด้วยต้นทุนต่ำา ซึ่งจะเป็นการเพิ่มโอกาสให้ 

ผูใ้ชบ้รกิาร โดยเฉพาะผูท้ีอ่ยูห่่างไกลในชนบท มโีอกาสเขา้ถึงอนิเทอรเ์นต็ 

ได้มากขึ้น และในราคาที่เหมาะสม นอกจากนี้ ยังเป็นการลดการลงทุน 

ที่ซ้ำาซ้อน และสนับสนุนการใช้ทรัพยากรโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม 

ที่มีอยู่ในปัจจุบันให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อ 

ทั้งอุตสาหกรรมโทรคมนาคม ผู้ใช้บริการ และประเทศชาติโดยรวม

อย่างไรก็ดี ปัจจุบัน ยังมีการฟ้องร้องเกี่ยวกับการดำาเนินการเก่ียวกับ 

ประกาศและมติดังกล่าวข้างต้นของ กสทช. ทั้งน้ี หากศาลปกครองมี 

คำาพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนประกาศและมติดังกล่าว จะทำาให้ 

ผู้ประกอบการท่ีเป็นผู้รับสัมปทาน รวมถึงบริษัท ไม่อาจนำาโครงสร้าง 

พื้นฐานโทรคมนาคมหรือโครงข่ายโทรคมนาคมให้ผู้ประกอบการ 

รายอ่ืนรวมถึง ดีแทคไตรเน็ต ใช้ได้ ซึ่งเหตุดังกล่าวอาจส่งผลกระทบ 

ต่อรายได้ของบริษัท และอาจทำาให้การขยายโครงข่ายโทรคมนาคม 

และการให้บริการโทรคมนาคมบนคล่ืนความถ่ีย่าน 2.1 กิกะเฮิรตซ์ ของ  

ดีแทค ไตรเน็ต มีต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้น

2. ความเสี่ยงที่เกิดจากการแข่งขันในการประกอบธุรกิจ

2.1. กิจการโทรคมนาคมของไทยมีการแข่งขันสูงและมีความ 

 อ่อนไหวต่อการแข่งขันด้านราคา

ธุรกิจให้บริการโทรคมนาคมผ่านโทรศัพท์เคล่ือนที่ของประเทศไทยนับ 

เป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง และมีความอ่อนไหวต่อการแข่งขันด้านราคา  

เนื่องจากตลาดโทรคมนาคมมีการเติบโตอย่างมากโดยเฉพาะปริมาณ 

การใช้ข้อมูลในปีที่ผ่านมา โดยมีการแข่งขันสูงทั้งในด้านราคา โปรโมชั่น  

รวมถึงกิจกรรมทางการตลาดอื่นๆ หากการแข่งขันทางด้านราคาเพิ่ม 

ความรุนแรงขึ้น และหากบริษัทและ ดีแทคไตรเน็ต ไม่สามารถตอบสนอง 

ต่อการแขง่ขนัดงักลา่วไดท้นัทว่งทแีละดว้ยต้นทนุทีเ่หมาะสม การแขง่ขนั 

ดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อการดำาเนินธุรกิจและโอกาสทางธุรกิจของ 

บริษัท

2.2. บ ริ ษั ท อ า จ เ ผ ชิ ญ กั บ ก า ร แ ข่ ง ขั น เ พิ่ ม ม า ก ขึ้ น จ า ก 

 ผู้ประกอบการรายใหม่

ปัจจุบัน ผู้ที่ประสงค์จะประกอบกิจการโทรคมนาคมมีสิทธิขอรับ 

ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมจาก กสทช. ได้โดยเสรีหาก 

มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ของ กสทช. กำาหนด อีกท้ัง  

กสทช. ยังได้ประกาศใช้กฎเกณฑ์ที่สนับสนุนให้ผู้ประกอบการรายใหม่ 

สามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการปัจจุบันได้ เช่น การออกประกาศ  

กสทช. เรื่องการใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศ  

พ.ศ. 2556 และประกาศ กสทช. เรื่องการใช้โครงสร้างพื้นฐาน 

โทรคมนาคมร่วมกัน ซึ่งประกาศทั้งสองฉบับกำาหนดให้ผู้ประกอบการ 

ที่มี โครงข่ายโทรคมนาคมให้บริการอยู่ ในขณะนี้มีหน้าที่ต้องให้  

ผู้ประกอบการรายอื่นเข้าถึงโครงข่ายโทรคมนาคมที่ตนนำาออกให้บริการ 

นอกจากนี้ กสทช. ยังได้ออกประกาศ กสทช. เรื่องบริการโทรศัพท์ 

เคลื่อนที่แบบโครงข่ายเสมือน พ.ศ. 2556 ซึ่งมีสาระสำาคัญว่าเมื่อได้ 

รับอนุญาตจาก กสทช. แล้ว ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมที่มีโครงข่าย 

โ ท ร ค ม น า ค ม ส า ม า ร ถ ข า ย ส่ ง บ ริ ก า ร โ ท ร ศั พ ท์ เ ค ลื่ อ น ที่ ใ ห้ แ ก่  

ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบโครงข่ายเสมือนได้ ซึ่งจะเป็นการ 

เพิ่มการแข่งขันในธุรกิจ

การปฏิรูปกฎหมายและการเปิดเสรีกิจการสื่อสารโทรคมนาคมจึงอาจ 

ทำาให้การแข่งขันในตลาดทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น บริษัทไม่สามารถ 

ประเมินได้ว่าจะมีผู้ประกอบการรายใหม่จำานวนเท่าใดที่จะได้รับ 

ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมจาก กสทช. และหาก กสทช.  

ออกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมให้แก่ผู้ประกอบการ 

รายใหม่อาจทำาให้การแข่งขันในตลาดทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น  

เนื่องจากผู้ประกอบการรายใหม่ อาจมีต้นทุนในการให้บริการที่ต่ำากว่า  

และอาจใช้วิธีการลดราคาอย่างรุนแรง หรืออาจใช้กลยุทธ์ช่วยอุดหนุน 

(Subs idy Approach)  เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดของตน ซึ่งอาจ 

สง่ผลกระทบตอ่ความสามารถของบรษิทัและ ดแีทคไตรเนต็ ในการแขง่ขนั 

ในตลาด และอาจส่งผลกระทบต่อการดำาเนินธุรกิจ และโอกาสทางธุรกิจ 

ของบริษัท
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3. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการดำาเนินงาน

3.1. ความเสี่ยงจากการหยุดชะงักของระบบการให้บริการ 

 โครงข่าย และระบบสำาคัญอื่นๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการให ้

 บริการ

บริษัทและดีแทคไตรเน็ต ตระหนักถึงความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดข้ึนจาก 

การหยุดชะงักของระบบการให้บริการโครงข่าย และระบบสำาคัญอื่นๆ  

ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการให้บริการ โดยบริษัทและดีแทคไตรเน็ตมีการ 

เตรียมความพร้อมและพัฒนาแผนเพื่อรองรับเหตฉุกเฉินและการหยุด 

ชะงกัของระบบการให้บรกิารโครงขา่ยและระบบสำาคญัอืน่ๆ อยา่งตอ่เนือ่ง

บริษัทและดีแทคไตรเน็ต ได้จัดทำาระบบการบริหารจัดการโครงข่าย  

(Network  Management  Sys tem)  ควบคุมและกำาหนดขั้นตอนการ 

บำารุงรักษาโครงข่ายและอุปกรณ์ เพื่อให้โครงข่ายและอุปกรณ์ทั้งหมด 

อยู่ในสภาพที่สามารถให้บริการด้านโทรคมนาคมแก่ลูกค้าได้อย่างมี 

ประสิทธิภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริการเสียงและบริการข้อมูล และได้ 

ปรับปรุงระบบเครือข่ายส่งสัญญาณสำารองให้ดีขึ้นโดยการเพิ่มการ 

สื่อสัญญาณด้วยเส้นใยนำาแสงและเครือข่ายระบบสื่อสัญญาณแสง 

หลายช่องแบบ DWDM (Dense Wavelength Divis ion Mult ip lexing)  

ที่มีประสิทธิภาพสูง รวมถึงได้จัดทำาและพัฒนาแผนรองรับการหยุดชะงัก 

ของระบบที่สำาคัญอื่นๆ เช่น ระบบการจัดเก็บข้อมูล ระบบการจัดเก็บ 

คา่บรกิาร และการให้บรกิารลูกคา้ เพ่ือให้สามารถดำาเนินการและใหบ้รกิาร 

ลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทและดีแทค ไตรเน็ต ยังได้กำาหนด 

แผนสำารองเพื่อรองรับเหตุฉุกเฉิน ซึ่งครอบคลุมถึงการลงทุนเพิ่มเติมใน 

อุปกรณ์สำาคัญและระบบป้องกันภัยต่างๆ เช่น ระบบป้องกันเพลิงไหม้  

และระบบควบคุมการใช้งานโครงข่ายและอุปกรณ์แบบ Rea l  T ime  

โดยบริษัทและดีแทค ไตรเน็ต ได้จัดให้มีการฝึก ฝนพนักงานอย่าง 

สม่ำาเสมอเพื่อให้พนักงานตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ ขั้นตอนการ 

ปฏิบัติต่างๆ รวมถึงมีการทดสอบแผนรองรับต่างๆ อย่างเข้มงวด

นอกจากนี้ บริษัทและดีแทค ไตรเน็ตได้ทำาสัญญาประกันภัยเพื่อคุ้มครอง 

กรณีที่เกิดเหตุทำาให้โครงข่ายและอุปกรณ์ของบริษัทได้รับความเสียหาย 

เพื่อลดผลกระทบของปัจจัยความเสี่ยงดังกล่าวที่จะมีต่อบริษัทและ 

ดีแทค ไตรเน็ต

3.2. การต้องพึ่งพาบุคคลภายนอกในการบำารุงรักษาอุปกรณ์ 

 โทรคมนาคม

บริษัทต้องให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่ผ่านอุปกรณ์โทรคมนาคมที่มี 

ความสลับซับซ้อน ซึ่งรวมถึงโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่และสถานีฐาน  

2G/3G/4G ทั่วประเทศ ดังน้ัน ความสำาเร็จของธุรกิจของบริษัทและ 

ของดีแทค ไตรเน็ต (ซึ่งอาจใช้สถานีฐานบางส่วนร่วมกันกับบริษัทใน 

การให้บริการบนคลื่นความถี่ย่าน 2.1 กิกะเฮิรตซ์) จึงขึ้นอยู่กับการบำารุง 

รักษาและซ่อมแซมโครงข่ายและอุปกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ

ปัจจุบัน บริษัทได้ว่าจ้างบุคคลภายนอกเพื่อให้บริการบำารุงรักษาและ 

ซ่อมแซมอุปกรณ์ของสถานีฐานและระบบเครือข่ายส่งสัญญาณบาง 

ส่วนของบริษัท ผู้ให้บริการเหล่านี้ได้ผ่านกระบวนการคัดเลือกและ 

การทบทวนการปฏบิตังิานอยา่งสม่ำาเสมอเพือ่ใหแ้นใ่จไดว้า่การใหบ้รกิาร 

ตรงตามมาตรฐานที่กำาหนด หากบุคคลภายนอกไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ 

ตามสัญญาได้ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ทันท่วงทีและด้วยต้นทุนที่ 

เหมาะสม ซึง่อาจสง่ผลกระทบต่อคณุภาพและความเร็วของการใหบ้รกิาร 

ของบริษัทและดีแทค ไตรเน็ต เพื่อรักษาคุณภาพในการให้บริการบริษัท 

และดีแทค ไตรเน็ตอาจเปลี่ยนผู้ให้บริการถึงแม้ว่าจะทำาให้ต้นทุน 

การดำาเนินการสูงขึ้นก็ตาม

4. ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน 

 เงินตราต่างประเทศ

บริษัทมีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจาก 

รายได้หลักของบริษัทเป็นสกุลเงินบาท แต่บริษัทมีค่าใช้จ่ายที่ต้องชำาระ 

ในรูปของสกุลเงินตราต่างประเทศจำานวนหนึ่ง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเจ้าหนี้ 

การค้าที่เกิดจากการซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์

สำาหรับมาตรการในการบริหารและจัดการความเสี่ยงนั้น บริษัทมีรายได้ 

ส่วนหนึ่งที่เป็นเงินตราต่างประเทศจากการให้บริการข้ามแดนอัตโนมัติ 

ซึ่งบริษัทได้นำารายได้ส่วนนี้มาบริหารจัดการให้สอดคล้องกับรายจ่าย 

ที่เกิดขึ้น (Na tu ra l  Hedge)  นอกจากนี้ยังได้มีการตกลงกับคู่ค้าเพื่อ 

ซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์บางส่วนเป็นสกุลเงินบาท และหลังจากนั้น 

บริษัทจะพิจารณาใช้เคร่ืองมือทางการเงิน (F inanc ia l  Ins t ruments)  

ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ในการบริหารและจัดการความเสี่ยงท่ีอาจ 

จะเกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน

5. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่อาจมีอิทธิพลต่อการดำาเนินการ 

 ตัดสินใจต่างๆ ของบริษัท

เทเลนอร์และบริษัทไทย เทลโค โฮลดิ้งส์ จำากัด ต่างเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

ของบริษัทโดยถือหุ้นรวมกันคิดเป็นร้อยละ 65.05 (ข้อมูล ณ วันท่ี  

28 กรกฎาคม 2559) ของจำานวนหุ้นที่จำาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

อนึ่ง บริษัท ไทย เทลโค โฮลดิ้งส์ จำากัด ได้มีการปรับโครงสร้างการถือหุ้น 

เมื่อเดือนกรกฎาคม 2555 โดยกลุ่มเบญจรงคกุล ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งบริษัท 

ได้เข้ามาถือหุ้นในบริษัท ผ่านการถือหุ้นใน บริษัทไทย เทลโค โฮลดิ้งส์  

จำากัด โดยถือหุ้นทั้งสิ้นร้อยละ 51 ของจำานวนหุ้นที่จำาหน่ายได้แล้ว 

ทั้งหมดของ บริษัท ไทย เทลโค โฮลดิ้งส์ จำากัด

ดังนั้น เทเลนอร์และ บริษัทไทย เทลโค โฮลดิ้งส์ จำากัด (รวมถึงกลุ่ม 

เบญจรงคกุล) อาจมีอิทธิพลต่อการดำาเนินการตัดสินใจต่างๆ ของบริษัท  

เว้นแต่กรณีที่บุคคลดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเนื่องจากบุคคล 

ดังกล่าวมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษหรือมีส่วนได้เสียในเรื่องดังกล่าว
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การจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำาหนด 

ค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ และฝ่ายบริหาร นอกจากนี้ ยังมีคณะกรรมการอื่นๆ 

ในระดับบริหารอีกหลายชุดเพื่อทำาหน้าที่ควบคุมดูแลนโยบายภายในองค์กรเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการดำาเนินงาน

คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริษัทมีจำานวน 12 ท่าน ประกอบด้วย 

 – กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 11 ท่าน โดยเป็นกรรมการอิสระจำานวน 4 ท่าน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 33.33 ของคณะกรรมการบริษัท

 – กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายชื่อกรรมการและการถือครองหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีดังนี้

 ลำาดับ รายชื่อ ตำาแหน่ง จำานวนหุ้นที่ถือ จำานวนหุ้นที่ถือ เพิ่ม/ลด

    ณ วันที่ 31 ธ.ค. 58 ณ วันที่ 31 ธ.ค. 59 

 1 นายบุญชัย เบญจรงคกุล ประธานกรรมการ 10 10 -

 2 นายมอร์เทน คาร์ลเซน ซอร์บี้ รองประธานกรรมการ - - -

 3 นายจุลจิตต์ บุณยเกตุ กรรมการอิสระ - 15,000 15,000

 4 นางกมลวรรณ วิปุลากร กรรมการอิสระ - - -

 5 นายสตีเฟ่น วูดรุฟ ฟอร์ดแฮม กรรมการอิสระ 10,000 หุ้น 10,000 หุ้น -

    6,000 NVDR 6,000 NVDR

 6 นางชนัญญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์ กรรมการอิสระ - - -

 7 นายลาร์ส โอเคะ วัลเดอมาร์ นอร์ลิ่ง กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - - -

 8 นางสาวธันวดี วงศ์ธีรฤทธิ ์ กรรมการ - - -

 9 นายทอเร่ จอห์นเซ่น กรรมการ - - -

 10 นายฮากุน บรัวเซ็ท เชิร์ล กรรมการ - - -

 11 นางทูเน่ ริปเปล (1) กรรมการ - - -

 12 นายคริสโตเฟอร์ อดัม ลาสก้า (2) กรรมการ - - -

หมายเหต ุ (1) นางทูเน่ ริปเปล เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการเข้าใหม่แทนนายริชาร์ด โอลาฟ โอว์ (ซึ่งออกจากตำาแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2559)  

   ตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 

  (2) นายคริสโตเฟอร์ อดัม ลาสก้า เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการเข้าใหม่แทนนายมาร์ติน ยาคอบ ฟูรูเซ็ต (ซึ่งลาออกจากการเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559)  

   ตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559
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053การจัดการ
รายงานประจำาปี 2559

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

โดยมีข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการที่ลาออกระหว่างปี 2559 รวมทั้งการถือครองหุ้นของกรรมการดังกล่าว ดังนี้

 ลำาดับ รายชื่อ ตำาแหน่ง จำานวนหุ้นที่ถือ จำานวนหุ้นที่ถือ เพิ่ม/ลด

    ณ วันที่ 31 ธ.ค. 58 ณ วันที่ 31 ธ.ค. 59(1) 

 1 นายเฮนริค คลอสเซ่น กรรมการ - - -

 2 นายริชาร์ด โอลาฟ โอว ์ กรรมการ - - -

 3 นายมาร์ติน ยาคอบ ฟูรูเซ็ต กรรมการ - - -

หมายเหตุ (1) ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้น/ ซื้อขายหุ้นในระหว่างปี 2559

 กรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัทได้แก่ (1) นายบุญชัย เบญจรงคกุล (2) นายมอร์เทน คาร์ลเซน ซอร์บี้ (3) นายฮากุน บรัวเซ็ท เชิร์ล (4)  

นางชนัญญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์ (5) นายลาร์ส โอเคะ วัลเดอมาร์ นอร์ลิ่ง และ (6) นายคริสโตเฟอร์ อดัม ลาสก้า โดยกรรมการสองในหกท่านนี้ลงลายมือชื่อ 

ร่วมกันและประทับตราสำาคัญของบริษัท

คณะผู้บริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทำาหน้าที่หัวหน้าของฝ่ายบริหาร โดยโครงสร้างองค์กรของบริษัทได้แบ่งสายงานในองค์กรเป็น 7 สายงาน ได้แก่ กลุ่มการเงิน  

กลุ่มการตลาด กลุ่มการขาย กลุ่มเทคโนโลยี กลุ่มดิจิทัล กลุ่มบุคคล และกลุ่มกิจการองค์กร

รายชื่อคณะผู้บริหารของบริษัทและการถือครองหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีดังนี้

 ลำาดับ รายชื่อ ตำาแหน่ง จำานวนหุ้นที่ถือ จำานวนหุ้นที่ถือ เพิ่ม/ลด

    ณ วันที่ 31 ธ.ค. 58 ณ วันที่ 31 ธ.ค. 59 

 1 นายลาร์ส โอเคะ วัลเดอมาร์ นอร์ลิ่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - - -

 2 นายซเวเร่ เพ็ดเดอร์เซ็น รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - 3,000 NVDR +3,000 NVDR

   กลุ่มการเงิน

 3 นายสิทธิโชค นพชินบุตร (1) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - 103,000 หุ้น +103,000 หุ้น

   กลุ่มการตลาด

 4 นายปัญญา เวชบรรยงรัตน์ (2) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - - -

   กลุ่มการขาย 

 5 นายประเทศ ตันกุรานันท์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 6,900 หุ้น 19,700 หุ้น +12,800 หุ้น

   กลุ่มเทคโนโลยี

 6 นายแอนดริว ทอร์ โอดวาร์ กวาลเซท รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - - -

   กลุ่มดิจิทัล

 7 นางสาวนาฎฤดี อาจหาญวงศ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - - -

   กลุ่มบุคคล

 8 นายภารไดย ธีระธาดา (3) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - - -

   กลุ่มกิจการองค์กร

หมายเหตุ (1) นายสิทธิโชค นพชินบุตร เข้าดำารงตำาแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการตลาดแทนนายซิกวาร์ท โวส เอริคเซน เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2559

  (2) นายปัญญา เวชบรรยงรัตน์ เข้าดำารงตำาแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการขายแทนนายอลัน บองเก้ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559

  (3) นายภารไดย ธีระธาดา เข้าดำารงตำาแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มกิจการองค์กรแทนนายราจีฟ บาวา เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2559



054 การจัดการ
รายงานประจำาปี 2559

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

ผู้บริหารข้างต้นเป็นผู้บริหารตามคำานิยามของ ก.ล.ต. ซึ่งหมายถึง ผู้จัดการ หรือผู้ดำารงตำาแหน่งระดับบริหารสี่รายแรกนับต่อจากผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่ง 

ดำารงตำาแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำารงตำาแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และหมายความรวมถึงผู้ดำารงตำาแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงิน 

ท่ีเป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า ทั้งน้ี ผู้บริหารของบริษัทไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัทใช้บริการ 

อยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง นายรวีพันธ์ พิทักษ์ชาติวงศ์ ผู้อำานวยการ 

อาวุโสสายงานกฎหมาย ให้ดำารงตำาแหน่งเลขานุการบรษิทั โดยใหม้อีำานาจ 

หน้าที่ตามที่กำาหนดไว้ใน พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้  

ประวัติการศึกษา การทำางาน และการอบรมของเลขานุการบริษัท แสดง 

อยู่ภายใต้หัวข้อ “คณะผู้บริหารบริษัท”

อนึ่ง รายละเอียดเกี่ยวกับอำานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของ 

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

และเลขานุการบริษัท แสดงอยู่ภายใต้หัวข้อ “การกำากับดูแลกิจการ”  

และในเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.dtac.co.th

คณะกรรมการบริษัท

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการ
กำาหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการ
กำากับดูแลกิจการ

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

กลุ่มการเงิน กลุ่มการตลาด กลุ่มส่งเสริม
การขาย

กลุ่มดิจิทัล กลุ่มบุคคลกลุ่มเทคโนโลยี กลุ่มกิจการ
องค์กร



055การจัดการ
รายงานประจำาปี 2559

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนกรรมการ

ในการกำาหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ 

ชดุย่อย ได้แก ่คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำาหนดคา่ตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการนั้น  

คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ  

หลายประการ เช่น ธุรกิจและผลการประกอบการของบริษัท บรรทัดฐาน 

ของตลาดและอุตสาหกรรม สภาวะเศรษฐกิจ ตลอดจนหน้าที่และ 

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย 

เป็นต้น คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาค่าตอบแทนของ 

กรรมการและนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

เพือ่พจิารณาและอนมุตัทิกุป ีนอกจากนี ้คณะกรรมการกำาหนดคา่ตอบแทน 

จะพิจารณาทบทวนโครงสร้างค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท 

และคณะกรรมการชุดย่อยทุกๆ 3 ปี ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวโน้ม 

ของตลาดและอุตสาหกรรม

ปัจจุบัน ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทประกอบด้วยค่าตอบแทน 

รายเดือนและเบี้ยประชุม บริษัทไม่มีค่าตอบแทนในรูปสิทธิประโยชน์ 

อื่นๆ หรือในรูปของหุ้นให้แก่กรรมการของบริษัท โครงสร้างค่าตอบแทน 

ของคณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการชดุยอ่ย แสดงอยูภ่ายใต้หวัขอ้  

“การกำากับดูแลกิจการ”

ในปี 2559 ค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริษัทมีจำานวนทั้งสิ้น  

9,849,600 บาท โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการดังนี้

 รายชื่อ ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)

                                                                        

  คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ รวม

  บริษัท ตรวจสอบ กำาหนด สรรหา กำากับดูแล

    ค่าตอบแทน  กิจการ 

นายบุญชัย เบญจรงคกุล 3,340,800 - - - - 3,340,800

นายจุลจิตต์ บุณยเกต ุ 1,235,200 600,000 43,200 43,200 14,400 1,936,000

นายสตีเฟ่น วูดรุฟ ฟอร์ดแฮม 1,185,200 345,600 54,000 54,000 - 1,638,800

นางชนัญญารักษ์ เพ็ชร์รัตน ์ 1,185,200 - - - 18,000 1,203,200

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

นายฮากุน บรัวเซ็ท เชิร์ล - - - - - -

นางสาวธันวดี วงศ์ธีรฤทธิ ์ 128,000 - - - - 128,000

นายทอเร่ จอห์นเซ่น - - - - - -

นายริชาร์ด โอลาฟ โอว์ (1) - - - - - -

นายเฮนริค คลอสเซ่น (2) - - - - - -

นายลาร์ส โอเคะ วัลเดอมาร์ นอร์ลิ่ง - - - - - -

นายมอร์เทน คาร์ลเซน ซอร์บี้ - - - - - -

นางทูเน่ ริปเปล (3) - - - - - -

นายมาร์ติน ยาคอบ ฟูรูเซ็ท (4) - - - - - -

นายคริสโตเฟอร์ อดัม ลาสก้า (5) - - - - - -

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

หมายเหตุ (1) นายริชาร์ด โอลาฟ โอว์ ออกจากตำาแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2559

  (2) นายเฮนริค คลอสเซ่น ลาออกจากการเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559

  (3) นางทูเน่ ริปเปล เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการเข้าใหม่แทนนายริชาร์ด โอลาฟ โอว์ (ซึ่งออกจากตำาแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2559)  

   ตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559

  (4) นายมาร์ติน ยาคอบ ฟูรูเซ็ท ลาออกจากการเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559

  (5) นายคริสโตเฟอร์ อดัม ลาสก้า เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการเข้าใหม่แทนนายมาร์ติน ยาคอบ ฟูรูเซ็ต (ซึ่งออกจากการเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559) ตาม 

   มติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559
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บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

คา่ตอบแทนของผู้บริหารของบรษิทั ประกอบดว้ยเงนิเดอืน โบนสั และเงนิ

สมทบกองทนุสำารองเลีย้งชพี ปจัจบุนั บรษิทัไมม่ค่ีาตอบแทนในรูปหุน้ให้

แกผู่บ้รหิารของบรษิทั ในป ี2559 คา่ตอบแทนรวมของผูบ้รหิารของบรษิทั

มีจำานวนทั้งสิ้น 100,765,968.58 บาท

บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีพนักงาน (เฉพาะพนักงานที่รับอัตรา

ค่าจ้างเป็นเงินเดือนประจำา) จำานวนทั้งสิ้น 4,301 คน โดยแบ่งตามสาย

งานหลักได้ดังนี้

  สายงาน จำานวนพนักงาน (คน)

กลุ่มการเงิน 264

กลุ่มการตลาด 1,462

กลุ่มส่งเสริมการขาย 349

กลุ่มเทคโนโลยี 1,014

กลุ่มดิจิทัล 80

กลุ่มบุคคล  109

กลุ่มกิจการองค์กร 74

กลุ่มธุรกิจภูมิภาค 941

สำานักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 8

รวม  4,301

ในปี 2559 ค่าตอบแทนรวมของพนักงานประกอบด้วยเงินเดือนและ 

โบนัสเป็นเงินจำานวนทั้งสิ้น 4,330,459,342.76 บาท และเงินสมทบเข้า 

กองทุนสำารองเลี้ยงชีพเป็นเงินจำานวนทั้งสิ้น 115,340,478.97 บาท

กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การผนกึกำาลงัเปน็ทมีเพือ่มุง่ไปสูช่ยัชนะเปน็หนึง่ในสีข่องกลยทุธท์ีอ่งคก์ร 

ใหค้วามสำาคญั โดยกลยทุธ์น้ีสือ่ความหมายถึงการพฒันาทรพัยากรบคุคล 

อันประกอบไปด้วย การพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ และการ 

พัฒนาพนักงานซ่ึงมีศักยภาพสูง (Talents) รวมถึงการพัฒนาวัฒนธรรม 

องคก์ร (Culture Development) ซึง่ถือเปน็พ้ืนฐานสำาคญัของการพฒันา 

ทีมและองค์กรเพื่อมุ่งไปสู่ชัยชนะ เน่ืองจากบุคลากรของบริษัทถือเป็น 

สิ่ ง ที่ มี คุ ณ ค่ า อ ย่ า ง ม า ก แ ล ะ เ ป็ น ปั จ จั ย สำ า คั ญ ที่ จ ะ ทำ า ใ ห้ บ ริ ษั ท 

ประสบความสำาเร็จ บริษัทจึงมุ่งที่จะจูงใจและพัฒนาบุคลากรให้ดีที่สุด  

เพื่อนำาไปสู่การเป็น “องค์กรแห่งการพัฒนาและเรียนรู้” โดยผนวก 

แง่มุมต่างๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นความรู้ การพัฒนา 

ทักษะและขีดสมรรถนะต่างๆ ในขณะเดียวกันนี้ บริษัทยังมุ่งเน้นที่จะ 

เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กร ซึ่งเป็นแรงขับเคลื่อนสำาคัญที่จะสนับสนุน 

การเปลี่ยนแปลงไปสู่ความเป็นองค์กรดิจิทัลของบริษัท ซึ่งสร้างอยู่บน 

รากฐานของการทำางานที่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์และหลักจริยธรรม ทั้งนี้ 

บริษัทได้มีการจัดหลักสูตรการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานอย่าง 

หลากหลาย โดยการพัฒนาเหล่าน้ีมีความสอดคล้องโดยตรงกับกลยุทธ์ 

องค์กรและความต้องการในการดำาเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อที่จะ 

ตอบสนองต่อการพัฒนาและการเจริญเติบโตของธุรกิจโทรคมนาคม 

และความต้องการของลูกค้า

“dtac Academy” – ศูนย์กลางแห่งการพัฒนาบุคคลากร

dtac Academy มบีทบาทหนา้ทีรั่บผดิชอบในการจัดหลกัสตูรการพฒันา 

บุคลากรที่มีความหลากหลาย และครอบคลุมพนักงานทั้งบริษัท เพื่อให้ 

มั่นใจได้ว่าพนักงานจะสามารถพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ  

ของตนเองตลอดจนศักยภาพในการปฏิบัติงาน ซึ่งทั้งตอบสนองความ 

ต้องการที่จะพัฒนาของพนักงานเองและตอบสนองต่อความต้องการ 

ทางธุรกิจของบริษัท พนักงานทุกคนจะได้รับโอกาสในการเข้ารับการ 

ฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ ตามแผนพัฒนาส่วนบุคคล ซึ่งมาจาก 

ความต้องการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับเนื้องานหรือตำาแหน่งงาน รวมถึง 

ความต้องการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างการเจริญเติบโตทางด้านสายอาชีพ

หลักสูตรที่ d t ac  Academy  จะประกอบด้วย (1) การพัฒนาทักษะ 

พื้นฐาน เช่น การสื่อสาร การพัฒนาภาวะผู้นำา ความเข้าใจลูกค้า  

การประสานและการวางแผนงาน; (2) การปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร 

และจริยธรรมองค์กร; (3) การพัฒนาทักษะเฉพาะทางทั้งในส่วนงาน 

หลักและส่วนงานสนับสนุนเพื่อพัฒนาและยกระดับความสามารถเฉพาะ 

ด้านขององค์กรให้มีศักยภาพในการแข่งขัน เช่น เทคโนโลยีสารสนเทศ  

เทคโนโลยีโครงข่าย การตลาดเชิงกลยุทธ์ นวัตกรรมและความคิดริเริ่ม 

สร้างสรรค์ การส่งเสริมการขายและการให้บริการ เป็นต้น

นอกเหนือจากการฝึกอบรมในรูปแบบของการเรียนรู้ในห้องเรียน 

(Classroom Tra in ing)  บริษัทยังจัดการอบรมในรูปแบบของการเรียน

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ E- learn ing สำาหรับผู้ที่ไม่สามารถจัดสรร 

เวลาในการเข้าห้องเรียนได้ เพื่อให้พนักงานสามารถวางแผนและ 
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บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

จัดสรรเวลาท่ีสะดวกสำาหรับการเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง อีกทั้งยังมีการ 

จัดกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรในรูปแบบอื่นๆ อีกด้วย เช่น การเรียนรู้ 

จากการลงมือปฏิบัติงานจริง (On the Job Tra in ing)  การมอบหมาย 

ให้พนักงานเข้าร่วมปฏิบัติงานในโครงการที่สำาคัญ การแลกเปลี่ยน 

ความรู้กับวิทยากรที่เช่ียวชาญจากอุตสาหกรรมต่างๆ เป็นต้น บริษัท 

ยังได้นำาเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการ 

พัฒนาบุคลากร ด้วยการจัดโครงสร้างการเรียนรู้  ให้สอดคล้องกับ 

ยุคดิจิทัล และการเรียนรู้ผ่านอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ ซึ่งอำานวย 

ความสะดวกให้พนักงานสามารถเปิดประสบการณ์การเรียนรู้ได้ทุกที่ 

ทุกเวลา

หลักสูตรการพัฒนาภาวะผู้นำาและพนักงานที่มีศักยภาพ

การพัฒนาผู้นำารุ่นใหม่และพนักงานที่มีศักยภาพเป็นสิ่งที่บริษัทให้ความ 

สำาคัญอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทจัดให้มีหลักสูตรการพัฒนาภาวะผู้นำาเพื่อ 

ให้มั่นใจได้ว่าผู้บริหารในทุกระดับได้มีการเตรียมความพร้อมและพัฒนา 

ทักษะ ความรู้ ความสามารถที่จำาเป็นในการที่จะบริหารจัดการทีมของ 

ตนเองและองค์กรเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำาหนด ทั้งนี้การจัดฝึกอบรม 

ยังมีเนื้อหาครอบคลุมถึงการบริหารเชิงธุรกิจและการบริหารบุคลากร   

ซึ่งมีท้ังในรูปแบบการเรียนในห้องเรียน การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และการสอนงานแบบตัวต่อตัว อย่าง 

สม่ำาเสมอต่อเนื่อง

นอกจากนี้บริษัทยังจัดให้มีหลักสูตรการพัฒนาพนักงานที่มีศักยภาพสูง 

(Ta l en t  Deve lopment )  โดยออกแบบเพื่อที่จะส่งเสริมพนักงานที่มี 

ความสามารถในการทำางานที่โดดเด่นให้สามารถพัฒนาศักยภาพของ 

ตนเองได้อยา่งสงูสดุ หลกัสตูรพเิศษเหลา่นีไ้ดร้บัการพฒันารว่มกับสถาบนั 

ต่างๆ ท้ังในประเทศและต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทั้งความรู้ 

ทางด้านการบริหารธุรกิจ ความรู้เฉพาะทาง และการทำาหน้าที่เป็น 

แรงขับเคลื่อนสำาคัญที่จะผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงท่ีสอดคล้อง 

กับกลยุทธ์และทิศทางของบริษัท

ในปี 2559 นี้ บริษัทได้จัดสรรงบประมาณด้านการพัฒนาบุคลากรเป็น 

จำานวน ทั้งสิ้น 50 ล้านบาท ซึ่งครอบคลุมจำานวนบุคลากรถึง 60% ของ 

พนักงานในบริษัททั้งหมด ซึ่งคิดเป็นค่าเฉลี่ยเวลาในการฝึกอบรมเท่ากับ  

16 ชั่วโมงต่อคน ต่อปี

การควบคุมภายใน

ระบบการควบคุมภายในของบริษัทเป็นกระบวนการที่กำากับดูแลโดย 

คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร เพื่อให้มีความเชื่อมั่นอย่าง 

สมเหตุสมผลว่าบริษัทได้บรรลุวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 – การดำาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 – การรับรองความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงิน และ

 – การปฏิบัติตามนโยบายการกำากับดูแลกิจการของบริษัท 

  กฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

บริษัทใช้กรอบโครงสร้างการควบคุมภายในที่สอดคล้องกับมาตรฐาน 

สากลของ The Commit tee of  Sponsor ing Organizat ions of  the  

Treadway Commission (COSO) แนวทางของ Sarbanes Oxley Act 

Sect ion  404 (SOX) และแนวทางที่สำานักงาน ก.ล.ต. กำาหนด โดย 

บริษัทได้ดำาเนินการตามแนวทางของ SOX มาต้ังแต่ปี 2549 เพื่อผนวก 

รวมการควบคุมภายในเกี่ยวกับรายงานทางการเงินเข้ากับการดำาเนินงาน 

ทางธุรกิจของบริษัท

ระบบการควบคุมภายในของบริษัท ประกอบด้วย 5 ส่วน โดยมี 

รายละเอียดดังต่อไปนี้

(1) สภาพแวดล้อมภายในองค์กร

บริษัทมีการจัดโครงสร้างองค์กรที่เอื้ออำานวยต่อการบริหารงานของ 

ฝ่ายบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ และ 

มีการกำาหนดเป้าหมายการดำาเนินธุรกิจที่ชัดเจนและเหมาะสม โดยคำานึง 

ถึงความเป็นไปได้ของเป้าหมายที่กำาหนด และจัดให้มีการส่ือสาร 

เปา้หมายดงักล่าวไปยงัพนกังานอยา่งนอ้ยปลีะหนึง่คร้ัง เพือ่เปน็แนวทาง 

ในการปฏิบัติงานของพนักงาน

บริษัทมีหลักในการปฏิบัติ “จริยธรรมองค์กร – ดีแทคธรรมาภิบาล”  

(Code of  Conduct)  ซึ่งครอบคลุมข้อกำาหนดห้ามกรรมการ ผู้บริหาร 

และพนกังานของบริษทัปฏิบติัตนในลักษณะทีอ่าจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ 

ทางผลประโยชน์กับบริษัท แนวทางการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ  

ทั้งภายในและภายนอกองค์กร การปฏิบัติต่อพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง 

และหน่วยงานราชการ รวมถึงข้อกำาหนดที่เก่ียวข้องกับสิ่งแวดล้อม 

ทรัพย์สิน การควบคุมภายใน บัญชี การรายงานและการเปิดเผยข้อมูล 

การบริหารข้อมูลสารสนเทศและการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล พนักงาน

สามารถปรึกษาหรือแจ้งเหตุการณ์ฝ่าฝืนหลักในการปฏิบัติต่อหัวหน้า 

ผู้แทนพนักงาน (Compl iance Manager)  โดยตรง ทั้งนี้ การกำาหนด 

นโยบายและจัดให้มีหลักในการปฏิบัติดังกล่าวอยู่บนพื้นฐานที่คำานึง 

ถึงความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย และเพื่อประโยชน์ของบริษัทใน 

ระยะยาว

บริษัทได้จัดต้ังหน่วยงานควบคุมภายใน (Internal  Contro l  Unit)  เพื่อ 

กำากับดแูลและสง่เสรมิการควบคมุภายในในการจัดทำารายงานทางการเงิน  

(Internal Control over Financial Report ing หรอื ICFR) และเพือ่พัฒนา 

และปรับใช้นโยบายและขั้นตอนการกำากับดูแลกิจการของบริษัท โดย 

หน่วยงานควบคุมภายในทำาหน้าที่กำากับดูแลและรายงานสถานะของ 

การควบคุมภายในในการจัดทำารายงานทางการเงินต่อฝ่ายบริหาร  

คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำาเสมอ ท้ังนี้ 

เพื่อให้รายงานทางการเงินของบริษัทมีความถูกต้องและน่าเชื่อถือ

นอกจากนี ้บรษิทัไดจั้ดใหม้หีนว่ยงานเพือ่ดแูลรบัผดิชอบดา้นอาชวีอนามยั 

ความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม (Hea l t h ,  

Safety, Security & Environment หร ือ HSSE Unit) โดยไดย้ดึแนวทาง 

ตามมาตรฐานสากล ISO14001 & OHSAS18001 เป็นกรอบในการ 

ปฏิบัติงาน ทั้งนี้ บริษัทคำานึงถึงความรับผิดชอบของบริษัทต่อส่วนรวม 

ในการรักษาสิ่งแวดล้อม
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โดยเฉพาะการปลอ่ยก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์ โดยบรษิทัได้จดัทำาแผนงาน 

ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และมีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง

(2) การบริหารความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยงของบริษัทน้ันมีวัตถุประสงค์เพื่อระบุ ประเมิน  

และจัดการความเสี่ยงที่ได้คาดการณ์ไว้ในเชิงรุก มีประสิทธิภาพ และ 

เหมาะกับวัตถุประสงค์ของบริษัท บริษัทนำาข้อมูลที่ได้จากกระบวนการ 

บรหิารความเสีย่งตา่งๆ มาใชใ้นการบรหิารความเสีย่งองคก์รแบบองคร์วม 

ซึ่งเป็นกระบวนการที่มีการดำาเนินการซ้ำาและต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์ 

เพื่อ

	 •	 ช่วยสนับสนุนให้บริษัทบรรลุจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

  ที่กำาหนดไว้

	 •	 ช่วยให้บริษัทรักษาสถานะความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	 

  โดยการจดัการภัยคุกคามทีส่ำาคญัและการใชป้ระโยชน์จากโอกาส 

  ที่สำาคัญ

	 •	 ช่วยให้บริษัทสามารถพิจารณาถึงความเสี่ยงได้อย่างชัดเจนใน 

  การตัดสินใจ โดยการนำาการบริหารความเสี่ยงเข้าไปเป็น 

  ส่วนหนึ่งของกระบวนการตัดสินใจ

	 •	 ช่วยให้บริษัทมั่นใจว่าได้ปฏิบัติตามข้อกำาหนดและมาตรฐาน 

  ภายนอกด้านความเสี่ยง

	 •	 ช่วยให้บริษัทกำาหนดการดำาเนินการเพื่อลดภัยคุกคามและ 

  ส่งเสริมโอกาสที่สำาคัญได้อย่างทันท่วงที

	 •	 ช่วยเพิ่มความตระหนักในการบริหารความเสี่ยงและส่งเสริม 

  วัฒนธรรมด้านความเสี่ยงภายในบริษัท

บริษัทได้กำาหนดนโยบายและคู่มือการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งได้ 

ทบทวนนโยบายและคู่มือดังกล่าวอย่างสม่ำาเสมอ บริษัทบริหาร 

ความเสี่ยงตามแนวทางของมาตรฐาน ISO 31000:2009 และ COSO I I  

Enterpr ise R isk Management  โดยบริษัทจะต้องระบุ ประเมิน และ 

จัดการความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

ของบริษัท

พนกังานของบรษิทัมหีน้าทีแ่ละความรบัผิดชอบในการจดัการความเสีย่ง 

ที่อยู่ในขอบเขตงานที่แต่ละคนรับผิดชอบ ผู้บริหารสายงานมีหน้าที่ 

รับผิดชอบดูแลให้แน่ใจว่ามีการจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่ในกระบวนการ 

ทางธรุกจิในแตล่ะวนั และรายงานความเสีย่งทีส่ำาคญัใหป้ระธานเจ้าหนา้ที ่

บรหิารทราบอยา่งทนัทว่งท ีพรอ้มทัง้ดำาเนินการจดัการภัยคกุคามทีเ่กดิขึน้ 

ฝ่ายบริหารมีหน้าที่ประเมินความเสี่ยงของบริษัทอย่างสม่ำาเสมอ ติดตาม 

การเปลี่ยนแปลงของระดับความเสี่ยง ความคืบหน้าของการจัดการ 

ความเสี่ยง และความเสี่ยงสำาคัญที่เกิดขึ้นใหม่ โดยฝ่ายบริหารจะรายงาน 

ความเสี่ยงที่สำาคัญดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส

(3) การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

บริษัทมีการจัดทำานโยบายและระเบียบวิธีการปฏิบัติงานสำาหรับการ 

บริหารจัดการในด้านต่างๆ รวมถึงการทำาธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซื้อ 

จัดจ้างและการบริหารทั่วไป โดยบริษัทมีการกำาหนดอำานาจหน้าที่และ 

วงเงินอนุมัติของฝ่ายบริหารแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนและเหมาะสม 

ตามนโยบายการมอบอำานาจ (Po l icy on Delegat ion of  Author i ty) 

ซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท มีการแบ่งแยกหน้าที่ในการ 

อนุมัติออกจากหน้าที่ในการบันทึกรายการบัญชีและข้อมูล และหน้าที่ 

ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สินออกจากกันเพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกัน 

และกัน ทั้งนี้ ในการทำาธุรกรรมต่างๆ กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ  

ผู้บริหาร หรือผู้ที่เก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าว บริษัทมีมาตรการที่รัดกุม 

ในการติดตามดูแลเพื่อให้มั่นใจว่าการทำาธุรกรรมนั้นๆ ดำาเนินการตาม 

ระเบียบวิธีการปฏิบัติงานและผ่านขั้นตอนการอนุมัติที่กำาหนด เพื่อ 

ป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์โดยคำานึงถึงผลประโยชน์ 

สูงสุดของบริษัทเป็นสำาคัญ

(4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทให้ความสำาคัญต่อระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล เพื่อ 

ให้การสื่อสารข้อมูลเป็นไปอย่างถูกต้องและเพียงพอต่อการตัดสินใจของ 

คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น และผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทได้ 

ใช้นโยบายบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปและเหมาะสม 

กับธุรกิจของบริษัท มีการจัดเก็บบัญชีและเอกสารประกอบการบันทึก 

บัญชีอย่างเหมาะสมและสามารถตรวจสอบได้ มีการจัดทำาหนังสือเชิญ 

ประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุม รวมทั้งรายงานการประชุม 

คณะกรรมการบริษัทและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเสนอต่อ 

คณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาก่อนการ 

ประชุมภายในระยะเวลาที่เหมาะสมและตามที่กฎหมายกำาหนด

(5) ระบบการติดตาม

บริษัทมีกระบวนการที่ชัดเจนในการติดตามระบบการควบคุมภายในและ 

รายงานข้อผิดพลาดและจุดอ่อนในการควบคุมภายในที่สำาคัญ พร้อมทั้ง 

รายละเอียดในการดำาเนินการแก้ไข ซึ่งฝ่ายบริหารจัดให้มีการติดตาม 

อย่างต่อเนื่อง (Ongo ing Mon i to r ing)  และทำาการประเมินเป็นระยะ  

(Per iod Evaluat ion) เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน 

ที่มั่นคงและใช้งานได้จริง

ทั้งนี้ การติดตามอย่างต่อเนื่อง (Ongo ing  Mon i to r i ng)  รวมถึงการ 

ทบทวนผลการดำาเนินงานและข้อมูลทางการเงินที่สำาคัญเป็นประจำา 

การวิ เคราะห์และการติดตามรายงานการดำาเนินงานที่อาจระบุ  

ความผิดปกติที่บ่งบอกถึงความล้มเหลวในระบบการควบคุมภายใน  

เป็นต้น นอกจากนี้  ฝ่ายบริหารมีหน้าที่รายงานให้คณะกรรมการ 

ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัททราบถึงกรณีที่มีหรือสงสัยว่ามี 

การฉ้อโกง การกระทำาผิดกฎหมาย หรือการประพฤติผิดที่อาจส่ง 

ผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อชื่อเสียงและสถานะทางการเงินของบริษัท

การประเมินเป็นระยะ (Period Evaluat ion) รวมถึง

(1.) การทดสอบการควบคุมภายในในการจัดทำารายงานทางการเงิน 

 ของฝ่ายบริหาร ซึ่งจัดทำาขึ้นในปี 2559 ไม่พบข้อบกพร่องในการ 
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 ควบคุมภายในที่เป็นสาระสำาคัญที่อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัย 

 สำาคัญต่อรายงานทางการเงิน โดยผลการทดสอบดังกล่าวได้มีการ 

 สรุปและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส

(2.) การดำาเนินงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในซึ่งตรวจสอบ 

 ขั้นตอนการดำาเนินธุรกิจของบริษัทตามแผนการตรวจสอบที่ได้รับ 

 การอนุมัติโดยรายงานจุดอ่อนในการควบคุมภายในและให้ 

 ข้อเสนอแนะในการแก้ไขจุดอ่อนเหล่าน้ัน โดยหน่วยงาน 

 ตรวจสอบภายในจะรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อ 

 คณะกรรมการตรวจสอบ ติดตามการดำาเนินการแก้ไขกับ 

 ฝ่ายบริหาร และจัดทำารายงานสรุปผลการดำาเนินการดังกล่าวให้ 

 กับคณะกรรมการตรวจสอบทุกเดือน และ

(3.) การทบทวนประเด็นในการควบคุมภายในที่ตรวจพบโดยผู้สอบ 

 บัญชีภายนอกของบริษัท

อนึ่ง บริษัท สำานักงาน อีวาย จำากัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้ 

ทบทวนและประเมินการควบคุมทางการบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย  

และไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำาคัญที่อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัย 

สำาคัญต่อความเห็นของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทและ 

บริษัทย่อยสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยคณะกรรมการตรวจสอบ 

ของบริษัทมีความเห็นสอดคล้องกับความเห็นของผู้สอบบัญชีว่า ระบบ 

การควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสมต่อการ 

ดำาเนินธุรกิจของบริษัท และสามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทจาก 

การนำาไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำานาจของฝ่ายบริหาร ทั้งนี้ ในการ 

ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่  1/2560 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่  30  

มกราคม 2560 คณะกรรมการบรษิทัรบัทราบความเหน็ของคณะกรรมการ 

ตรวจสอบเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท

การตรวจสอบภายใน

หน่วยงานตรวจสอบภายในมีพันธกิจในการปฏิบัติงานให้ความเชื่อมั่น 

อย่างอิสระและเที่ยงธรรม รวมทั้งให้คำาปรึกษาเพื่อเพิ่มมูลค่าและ 

ปรับปรุงการปฏิบัติงานของบริษัทให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

ทางธุรกิจหน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ 

โดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบในด้านการปฏิบัติงาน 

ตรวจสอบภายใน

วตัถปุระสงค ์อำานาจหนา้ที ่และความรบัผดิชอบของหนว่ยงานตรวจสอบ 

ภายใน รวมถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของหัวหน้าหน่วยงาน 

ตรวจสอบภายใน มีกำาหนดไว้อย่างชัดเจนในกฎบัตรของหน่วยงาน 

ตรวจสอบภายใน ซึ่งได้รับการสอบทานและอนุมัติโดยประธานเจ้าหน้าที่ 

บริหารและคณะกรรมการตรวจสอบอย่างเป็นทางการอย่างน้อยปีละ 

หนึ่งคร้ัง เพ่ือให้มั่นใจว่าความรับผิดชอบที่ระบุในกฎบัตรและการปฏิบัติ 

หน้าท่ีของหน่วยงานตรวจสอบภายในมีความสอดคล้องกัน นอกจากนี้  

หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในมีการยืนยันความเป็นอิสระในการ 

ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำาทุกปี

บริษัทได้แต่งตั้งนางฐิติมา ศรีจันทราพันธุ์  เป็นหัวหน้าหน่วยงาน 

ตรวจสอบภายใน ปฏิบัติหน้าที่ เป็นเลขานุการของคณะกรรมการ 

ตรวจสอบ เพื่อสนับสนุนให้คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติงานบรรลุ 

เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การแต่งตั้ง โยกย้าย หรือเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

และหน่วยงานอื่นใดภายใต้หน่วยงานตรวจสอบภายใน จะต้องได้รับ 

การอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ

หน่วยงานตรวจสอบภายในยึดมั่นในแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบ 

ภายในของสมาคมผู้ตรวจสอบภายในสากล (รวมถึงคำาจำากัดความของ 

การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน หลักจริยธรรม และการปฏิบัติงานตาม 

มาตรฐานสากลของการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน) และของ 

สมาคมผู้ตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ คู่มือการปฏิบัติงาน 

ตรวจสอบภายในของบริษัท

หน่วยงานตรวจสอบภายในมีการจัดทำาแผนการตรวจสอบภายในท่ีมี 

ความยืดหยุ่น โดยประเมินจากทิศทางกลยุทธ์ทางธุรกิจและความเสี่ยง 

ที่สำาคัญที่ส่งผลกระทบต่อการดำาเนินงานของบริษัท โดยแผนการ 

ตรวจสอบภายในประจำาปีจะได้ รับการสอบทานและอนุมัติจาก 

คณะกรรมการตรวจสอบนอกเหนือจากการปฏิบัติงานตามแผนการ 

ตรวจสอบที่ ได้ รับอนุ มั ติแล้วนั้นหน่วยงานตรวจสอบภายในยัง 

ปฏิบัติงานพิเศษอื่นตามการร้องขอของผู้บริหารและคณะกรรมการ 

ตรวจสอบตามความเหมาะสม

อนึ่ง ตามแผนการตรวจสอบภายในประจำาปีนั้น หน่วยงานตรวจสอบ 

ภายในจะพิจารณาและทบทวนความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น สอบทานความ 

เพียงพอและความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายใน และรายงาน 

จุดบกพร่องของการควบคุมภายในที่เป็นสาระสำาคัญ การไม่ปฏิบัติตาม 

กฎระเบียบ และแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานต่อ 

ผู้บริหารโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในมีการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง 

เพื่อให้มั่นใจว่าผู้บริหารได้ดำาเนินการแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 

ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมถึงผู้ตรวจสอบภายนอกอื่นๆ ท้ังนี้  

คณะกรรมการตรวจสอบจะได้รับรายงานผลการตรวจสอบ รวมถึง 

ความคืบหน้าในการดำาเนินการแก้ไขปรับปรุงของผู้บริหารและ 

ความคืบหน้าของการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเป็นประจำาทุกเดือน

นอกจากนี้ หน่วยงานตรวจสอบภายในยังรับผิดชอบในการสอบทาน 

รายการที่เก่ียวโยงกันตามระเบียบภายในของบริษัท เพื่อให้แน่ใจว่า 

การทำารายการระหว่างกันนั้นเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับและประกาศ 

ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งรายงานผลการสอบทาน 

แก่คณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำาทุกไตรมาส หน่วยงานตรวจสอบ 

ภายในมีส่วนร่วมในการดำาเนินการสอบสวนการกระทำาที่อาจเกี่ยวข้อง 

กับการทุจริตภายในบริษัท และรายงานผลให้ผู้บริหารและคณะกรรมการ 

ตรวจสอบทราบ นอกจากนี้ หน่วยงานตรวจสอบภายในยังให้คำาปรึกษา 

เพื่อช่วยให้ผู้บริหารสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ทางธุรกิจ



060 การจัดการ
รายงานประจำาปี 2559

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

พนักงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในได้รับการสนับสนุนให้มีการ 

พัฒนาความรู้ ความสามารถ ความชำานาญอย่างต่อเนื่อง โดยเข้ารับการ 

ฝึกอบรมท่ีหลากหลายทั้งที่จัดขึ้นภายในและภายนอกบริษัท รวมถึงการ 

สัมมนาในต่างประเทศ นอกจากนี้ พนักงานของหน่วยงานตรวจสอบ 

ภายในยังมีโอกาสพัฒนาตนเองโดยการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน 

ประสบการณ์การทำางานของบริษัท

อนึ่ง เพื่อให้แน่ใจว่าหน่วยงานตรวจสอบภายในมีคุณภาพการปฏิบัติงาน 

ตามมาตรฐานสากลของการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน และ 

ปฏบิตังิานตามกฎบตัรของหน่วยงานตรวจสอบภายในและความคาดหวงั 

ของผู้บริหาร หน่วยงานตรวจสอบภายในได้จัดให้มีการประเมินคุณภาพ 

ด้านการตรวจสอบภายในโดยผู้ประเมินภายนอกเป็นประจำาทุก 5 ปี และ 

รายงานผลการประเมินให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ 

ตรวจสอบทราบ 

ในเดือน พฤศจิกายน 2559 หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ ว่าจ้างท่ี 

ปรึกษาภายนอกให้ดำาเนินการประเมินคุณภาพด้านการตรวจสอบภายใน 

ผลการประเมินสรุปได้ว่า หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ปฏิบัติงาน 

ตรวจสอบตามมาตรฐานสากลเรื่องการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบ 

ภายในซึ่งกำาหนดโดยสมาคมผู้ตรวจสอบภายในสากล



061การกำากับดูแลกิจการ
รายงานประจำาปี 2559

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

ดีแทคได้รับมอบใบประกาศนียบัตรหลังจากที่ ได้มติรับรองจาก 

คณะกรรมการแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นการทจุรติ  

Tha i land’s Pr ivate Sector  Co l lect ive Act ion Coa l i t ion aga inst  

Corrupt ion หรือ CAC หลังได้ทำาแบบประเมินตนเองในเรื่องมาตรการ 

ต่อต้านคอร์รัปชั่น ซึ่งโครงการ CAC คือกลุ่มสมาชิกที่จัดตั้งขึ้นมาโดย 

องคก์รธรุกจิชัน้นำาของประเทศ เปน็ความรเิริม่ของภาคเอกชนไทยในการ 

ที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น และขยาย 

แนวร่วมสร้างกระแสต่อต้านการทุจริต กำาหนดนโยบายให้ปฏิเสธการรับ 

หรือจ่ายสินบนทุกรูปแบบ ทางดีแทคได้ยื่นขอรับรองจากทาง CAC ไป 

เม่ือไตรมาสท่ี 2 ของปีนี้ ซึ่งคณะกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงของ 

บริษัทได้มีการร่วมประชุมและอบรมความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติต่อต้าน 

การคอร์รัปชั่น โดยวันนี้ทางดีแทคได้รับมอบใบประกาศนียบัตรเข้าร่วม 

เป็นสมาชิกภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตแล้ว เร่ืองนี้  

คุณลาร์สกล่าวเพิ่มเติมว่า 

“dtac is firmly opposed to corruption in
all forms and that is our standpoint
against corruption”

“การที่ เราไม่ยอมรับการคอร์รัปชั่นและการติด 

สินบนไม่ว่าจะในรูปแบบใด เป็นการแสดงจุดยืน 

ก า ร ต้ า น ค อ ร์ รั ป ชั่ น อั น เ ป็ น ภั ย ต่ อ ก า ร พั ฒ น า 

เศรษฐกิจทั้งองค์กรและต่อประเทศชาติ ถือเป็น 

จุ ด เ ริ่ ม ต้ น ข อ ง ก า ร นำ า พ า ธุ ร กิ จ ก า ร สื่ อ ส า ร 

โทรคมนาคมไปในทิศทางที่ถูกต้อง และเรามุ่งหวัง 

ให้ภาคสังคม และเอกชนอื่นๆ เข้าใจและร่วมมือเพื่อ 

ให้ธรรมาภิบาลที่ดีอยู่คู่กับสังคมของเรา อันนำาไป 

สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งระบบ” 
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062 การกำากับดูแลกิจการ
รายงานประจำาปี 2559

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

นโยบายการกำากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทยึดมั่นในหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี ตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีสำาหรับ 

บริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อรักษาและเสริมสร้างมูลค่าของผู้ถือหุ้นในระยะยาว 

โดยคณะกรรมการบริษัทได้จัดทำานโยบายการกำากับดูแลกิจการ ซึ่ง 

ประกอบด้วยโครงสร้างการกำากับดูแลกิจการ และกระบวนการในการ 

บริหารความเสี่ยง การกำาหนดกลยุทธ์ การรายงานทางการเงิน และการ 

ควบคุมภายใน นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำาหลักในการ 

ปฏิบัติ “จริยธรรมองค์กร – ดีแทคธรรมาภิบาล” ซึ่งใช้บังคับกับกรรมการ  

ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ตลอดจนบุคคลอื่นๆ ที่กระทำาการใน 

นามของบริษัท โดยเริ่มใช้บังคับตั้งแต่ปี 2549 และมีการปรับปรุงแก้ไข 

เรื่อยมา โดยครอบคลุมเรื่องต่างๆ เช่น สิทธิมนุษยชน แรงงาน สุขภาพ 

อนามัย ความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม ความ 

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ การใช้ข้อมูลภายใน การทุจริตคอร์รัปชั่น  

การควบคุมภายใน และการเปิดเผยข้อมูล เป็นต้น ทั้งนี้  ตามหลัก 

มาตรฐานสากล

บรษิทัได้จดัใหม้กีารเผยแพรน่โยบายการกำากบัดแูลกจิการและหลกัในการ 

ปฏิบัติดังกล่าวทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.dtac.co. th  และระบบ 

สื่อสารภายในของบริษัท ( In t rane t )  เพื่อความสะดวกของกรรมการ  

ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทในการเข้าถึงและใช้ในการอ้างอิง  

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ 

นโยบายการกำากับดูแลกิจการและหลักในการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง อาทิ  

จัดการบรรยายและแจกคู่มือดีแทคธรรมาภิบาลให้แก่พนักงานในการ 

ปฐมนิเทศสำาหรับพนักงานใหม่ และจัดการอบรมในเรื่องดังกล่าวเป็น 

คร้ังคราวไป รวมท้ัง จดัทำาสือ่การเรยีนรูเ้รือ่งดแีทค ธรรมาภบิาลในรปูแบบ 

การ์ตูนเพื่ออธิบายหัวข้อต่างๆ ที่สำาคัญและเพื่อให้ง่ายต่อการทำาความ 

เข้าใจ อาทิเช่น ผลประโยชน์ทับซ้อน การคอร์รัปชั่นและการติดสินบน  

ของขวัญและสินน้ำาใจทางธุรกิจ ข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัว 

ความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ การเป็นผู้สนับสนุนหรือการบริจาค  

การสือ่สารภายนอกองคก์ร รวมถงึเรือ่งอืน่ๆ ซึง่เปน็เรือ่งใกล้ตวัทีพ่นกังาน 

ควรทราบ นอกจากนี้บริษัทได้จัดทำาสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ ( Interact ive 

e-Learning Program) เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจของพนักงาน 

ในเรื่อง Code of  Conduct  และ นโยบายต่อต้านคอรัปชั่น ทั้งนี้ การ 

ติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการกำากับดูแลกิจการน้ัน ประธาน 

เจ้าหน้าท่ีบริหารมีหน้าที่ประเมินผลการบังคับใช้เอกสารการกำากับดูแล 

กจิการ รวมทัง้ระดบัของการปฏบิตัติาม และรายงานผลตอ่คณะกรรมการ 

บริษัทอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

บริษัทให้ความสำาคัญอย่างยิ่งในการถือปฏิบัติหลักการกำากับดูแลกิจการ 

ทีด่ ีซึง่หลกัการกำากับดแูลกิจการทีด่ขีองบรษิทัไดอ้า้งองิจากหลกัการกำากบั 

ดูแลกิจการที่ดีสำาหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์ 

แห่งประเทศไทย ซึ่งปรับปรุงให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ A S E A N  

CG Scorecard  ทั้งนี้ จากการประเมินโครงการสำารวจการกำากับดูแล 

กิจการบริษัท

จดทะเบียนไทยซึง่ประเมนิโดยสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย  

บริษัทได้รับคะแนนระดับ “ดีเลิศ” (ช่วงคะแนนระหว่างร้อยละ 90 ถึง 

ร้อยละ 100) โดยเป็นหนึ่งใน 80 บริษัทที่ได้รับคะแนนดีเลิศ จากบริษัท 

จดทะเบียนที่ได้รับการประเมินทั้งหมด 601 บริษัท จึงเป็นเคร่ืองยืนยัน 

ว่า บริษัทยึดม่ันในหลักการของการกำากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อการพัฒนา 

อย่างยั่งยืน รายละเอียดของหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีแบ่งออกเป็น 

5 หมวด มีดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทตระหนักและให้ความสำาคัญต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของ 

ผู้ถือหุ้น อันได้แก่ การซื้อขายและการโอนหุ้น การได้รับส่วนแบ่งใน 

ผลกำาไรของบริษัท การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในการ 

ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเป็นอิสระและเท่าเทียมกัน การร่วมตัดสินใจเรื่อง 

สำาคัญของบริษัท การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การกำาหนด 

ค่าตอบแทนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การกำาหนดค่าตอบแทน 

ผูส้อบบญัช ีและการไดรั้บขอ้มลูขา่วสารของบริษทัอยา่งรวดเร็ว ครบถว้น  

และเพียงพอ ผ่านช่องทางที่เข้าถึงได้ง่าย โดยสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้ 

สิทธิของตนอย่างเต็มที่ผ่านการประชุมผู้ถือหุ้น (บริษัทมีหุ้นสามัญเพียง 

ประเภทเดียวโดยหนึ่งหุ้นสามัญมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียง) ทั้งนี้ เพื่อให้ 

ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องที่กระทบหรือเกี่ยวข้องกับ 

สิทธิและผลประโยชน์ของตน

บริษัทมีนโยบายส่งเสริมและอำานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมถึง 

นักลงทุนสถาบัน ในการเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งได้มีการแจ้ง 

กำาหนดวันประชุมล่วงหน้าผ่านช่องทางการเปิดเผยตลาดหลักทรัพย์ 

แห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 และกำาหนดวันกำาหนด 



063การกำากับดูแลกิจการ
รายงานประจำาปี 2559

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date)  ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 

2559 และกำาหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นในวันที่  

19 กุมภาพันธ์ 2559 โดยบริษัทคัดเลือกสถานที่จัดการประชุมซึ่งมีระบบ 

ขนส่งมวลชนเข้าถึงและเพียงพอเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางเข้าร่วม 

การประชุมได้อย่างสะดวก และกำาหนดเวลาจัดประชุมในช่วงเวลา 

บ่ายเพ่ือให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเตรียมตัวในการเดินทาง บริษัทเปิดโอกาสให้ 

ผู้ถือหุ้นจัดส่งเอกสารลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมล่วงหน้าก่อน 

วันประชุม เพ่ือลดระยะเวลาในการตรวจสอบเอกสารในวันประชุม และ 

บริษัทจัดช่องทางการลงทะเบียน ณ สถานที่จัดการประชุมสำาหรับ 

ผู้ถือหุ้น บุคคลธรรมดา นิติบุคคล และนักลงทุนสถาบัน โดยบริษัทได้นำา 

ระบบบาร์โคด (Barcode) มาใช้ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง 

เพือ่ชว่ยใหข้ัน้ตอนการลงทะเบยีนและการประมวลผลการลงคะแนนเสยีง 

เป็นไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น และได้จัดเตรียมอากรแสตมป์ให้แก่ผู้ถือหุ้น 

ในการมอบฉันทะ ทั้งนี้ เพื่ออำานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น

บริษัทดำาเนินการประชุมอย่างโปร่งใสและมีกลไกที่สามารถตรวจสอบได้  

รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง 

กับระเบียบวาระและสรุปไว้ในรายงานประชุม นอกจากนี้ยังสนับสนุนให้ 

กรรมการ ผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้อง และผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุม 

ผู้ถือหุ้นอย่างพร้อมเพรียงกันเพื่อตอบคำาถามและรับทราบความคิดเห็น 

ของผู้ถือหุ้น

อนึ่ง บริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2559 เมื่อวันที่ 30 

มีนาคม 2559 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล 

กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย โดยมีกรรมการและผู้บริหารระดับสูง 

เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2559 ทั้งหมด 17 ท่าน

บรษิทัไดม้อบหมายให้บรษิทั ศูนย์รบัฝากหลักทรพัย์ (ประเทศไทย) จำากัด  

ซึ่งเป็นนายทะเบียนของบริษัท เป็นผู้ดำาเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุม 

ผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 8  

มีนาคม 2559 เป็นเวลาล่วงหน้า 22 วันก่อนการประชุม และบริษัทได้จัด 

ให้มีการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการ 

ประชุมทั้ งภาษาไทยและภาษาอังกฤษทางเว็บไซต์ของบริษัทที่   

www.dtac.co.th เป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุม 30 วัน (ต้ังแต่วันที่  

29 กุมภาพันธ์ 2559) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เก่ียวข้องกับ 

การประชุมผู้ถือหุ้นได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้นโดย หนังสือเชิญประชุม 

ผู้ถือหุ้นมีรายละเอียดประกอบระเบียบวาระต่าง ๆ อย่างเพียงพอและ 

ครบถ้วน พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งระบุอย่าง 

ชัดเจนว่าเป็นเรื่องเสนอเพ่ือทราบหรือเพ่ือพิจารณา และแนบหนังสือ 

มอบฉันทะตามแบบตามที่กระทรวงพาณิชย์กำาหนด รวมทั้งเสนอรายชื่อ 

กรรมการอิสระจำานวน 3 ท่าน ในหนังสือมอบฉันทะเพื่อเป็นทางเลือกให้ 

กับผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่ง

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำาถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม 

รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการ 

ประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ 

ของบริษัท ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2559 ใน 

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2558 โดยบริษัทได้เผยแพร่ 

รายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการในการดำาเนินการดังกล่าวโดย 

จัดส่งในรูปแบบจดหมายข่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

และทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.dtac.co.th ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน  

2558 อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำาถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม 

เสนอวาระการประชุม หรือเสนอบุคคลเข้าเป็นกรรมการแต่อย่างใด

บริษัทได้จัดให้มีการชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงลงคะแนน 

ให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุม ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมี 

สิทธิออกเสียงตามจำานวนหุ้น โดยในแต่ละวาระที่ไม่สามารถแบ่งคะแนน 

เสียงได้ ยกเว้นผู้รับมอบฉันทะตามแบบ ค. บริษัทจัดให้มีที่ปรึกษา 

กฎหมายที่เป็นอิสระจากภายนอก (Inspector) ทำาหน้าที่กำากับดูแลการ 

ประชมุและตรวจสอบการนบัคะแนนเสยีงเพือ่ใหเ้ปน็ไปตามกฎหมายและ 

ข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานในที่ประชุมได้ 

เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและตั้งคำาถามในเรื่องที่เกี่ยวข้อง 

กับบริษัทและวาระการประชุมได้อย่างเต็มที่

บริษัทได้แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2559 โดยระบุผลการ 

ออกเสยีงลงคะแนนในแตล่ะวาระ แยกประเภทคะแนนเสยีงเปน็ “เหน็ดว้ย”  

“ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” โดยจัดส่งในรูปแบบจดหมายข่าว 

ไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในวันเดียวกัน ภายหลังจาก 

การประชุมผู้ถือหุ้นเสร็จสิ้น

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำาคัญและดูแลให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น 

ทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม โดยได้ดำาเนินการต่างๆ ดังนี้

บริษัทมีนโยบายที่จะรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย โดยในการประชุม 

สามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2559 ประธานในที่ประชุมได้ดำาเนินการประชุม 

ตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น 

และไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า 

แต่อย่างใด ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นของบริษัททุกรายมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ตามจำานวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิออกเสียงเท่ากับหนึ่งเสียง

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ 

สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทหรือบุคคลอื่นเข้าร่วม 

ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยบริษัทได้จัดเตรียมหนังสือ 

มอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศกำาหนด ซึ่งผู้ถือหุ้น 

สามารถกำาหนดทิศทางการออกเสียงลงคะแนนได้ และได้จัดส่งหนังสือ 

มอบฉันทะให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้  

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะได้ทางเว็บไซต์ของบริษัท 

ที่ www.dtac.co.th



064 การกำากับดูแลกิจการ
รายงานประจำาปี 2559

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

บรษิทัไดม้อบหมายให้บรษิทั ศูนย์รบัฝากหลักทรพัย์ (ประเทศไทย) จำากัด 

ดำาเนินการแทนบริษัทในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง ซึ่งบริษัท 

ได้จดัเตรยีมบตัรลงคะแนนเสยีงสำาหรบัผูถ้อืหุน้ในการออกเสยีงลงคะแนน 

ในวาระต่างๆ โดยในวาระการเลือกตั้งกรรมการ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ 

ผูถ้อืหุน้ใชส้ทิธใินการเลอืกตัง้กรรมการเปน็รายบคุคล การนบัคะแนนเสยีง 

ในแต่ละวาระเป็นไปอย่างเปิดเผย โปร่งใส และมีการจัดเก็บบัตรลง 

คะแนนเสียงไว้สำาหรับการตรวจสอบในภายหลัง

บริษัทได้จัดทำารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2559 และจัด 

ให้มีการเผยแพร่แถบวิดีทัศน์บันทึกภาพการประชุมผู้ถือหุ้นทางเว็บไซต์ 

ของบริษัทที่ www.dtac.co.th ภายใน 14 วันภายหลังการประชุม

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

(1) การดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอก 

บริษัท และดูแลเพื่อให้มั่นใจได้ว่าสิทธิดังกล่าวได้รับการคุ้มครองและ 

ปฏิบัติด้วยดี ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีและความร่วมมือระหว่าง 

บริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำาเนินงาน สร้าง 

ความเชื่อมั่นและความมั่นคงให้แก่บริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งเพิ่ม 

ขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทในระยะยาว

สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทตระหนักและให้ความสำาคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในฐานะเจ้าของ 

บรษิทั บรษิทัดแูลใหม้กีารปฏบิตัติอ่ผู้ถือหุ้นทกุรายอย่างเทา่เทยีมกันและ 

เป็นธรรม โดยจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง โปร่งใส และทันต่อเวลา 

และจัดให้มีการดูแลรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัท บริษัทมีความมุ่งมั่น 

ในการดำาเนินงานเพื่อสร้างผลกำาไร และการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งนี้  

เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว รายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิของ 

ผู้ถือหุ้นแสดงอยู่ในหมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น และหมวดที่ 2 การปฏิบัติ 

ต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

สิทธิของพนักงาน

บริษัทตระหนกัเสมอวา่พนกังานเปน็ทรพัยากรทีม่คีณุคา่ และเปน็รากฐาน 

ของความสำาเร็จ ดังนั้น บริษัทจึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพของพนักงาน 

ตลอดเส้นทางการทำางาน โดยพัฒนาทักษะ ความรู้ และความสามารถ 

ของพนกังาน รวมทัง้มอบโอกาสในการสรา้งความกา้วหน้าในการทำางาน 

ให้แก่พนักงานทุกคนโดยเท่าเทียมกัน และให้ค่าตอบแทนแก่พนักงาน 

ในอัตราที่เหมาะสม โดยบริษัทศึกษาและทบทวนโครงสร้างองค์กร  

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน ประเมินผล 

การทำางานและความก้าวหน้าในการทำางานของพนักงานอย่างสม่ำาเสมอ  

ทั้งนี้ เพื่อสร้างศักยภาพและความพร้อมภายในองค์กรเพื่อพัฒนาองค์กร 

สู่การเป็นองค์กรที่ดี รวมถึงให้ความสำาคัญในการกำาหนดนโยบาย 

ค่าตอบแทนของพนักงานให้สอดคล้องกับผลการดำาเนินงานของบริษัท 

ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว 

บริษัทให้ความสำาคัญในเร่ืองสวัสดิการและความปลอดภัยของพนักงาน 

โดยบริษัทได้จัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐานตามที่กฎหมาย 

กำาหนด อาทิ วันเวลาทำางาน วันหยุด วันหยุดพักผ่อนประจำาปี และวัน 

ลาหยุดประเภทต่างๆ รวมถึงการประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน  

กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ โดยมีการประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้ 

กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง

บริษัทได้จัดให้มีสวัสดิการอื่นๆ นอกจากที่กฎหมายกำาหนด อาทิ การ 

ประกันสุขภาพ ซึ่งครอบคลุมการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน  

และทันตกรรม การประกันชีวิต การประกันอุบัติเหตุ การตรวจสุขภาพ 

ประจำาปี และการรักษาพยาบาลภายในสำานักงาน โดยจัดให้มีแพทย์และ 

พยาบาลประจำาสำานักงานในช่วงเวลาปฏิบัติงาน รวมถึงจัดให้มีมาตรการ 

ดูแลสุขภาพอนามัยของพนักงาน อาทิ การประชาสัมพันธ์แนวทางการ 

ป้องกันโรคระบาด และการจัดหาหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์เจล 

สำาหรับล้างมือให้แก่พนักงานและบุคคลภายนอก นอกจากนี้ บริษัทยัง 

ส่งเสริมให้พนักงานออกกำาลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี โดยได้จัดสถานท่ี 

อุปกรณ์กีฬา และกิจกรรมต่างๆ สำาหรับการออกกำาลังกาย เช่น โยคะ 

และแอโรบิค เป็นต้น และส่งเสริมเรื่องความสัมพันธ์ในครอบครัว โดย 

ได้จัดสถานที่และกิจกรรมต่างๆ อาทิ ห้องเด็กเล่น ห้องสมุด ห้องให้ 

นมบุตรและกิจกรรมในช่วงปิดเทอม เพื่อรองรับกรณีที่พนักงานมี 

ความจำาเป็นต้องนำาบุตรหลานมาที่ทำางาน ในปี 2558 บริษัทได้ประกาศ 

นโยบายใหม่ คือโครงการลาเพื่อคลอดบุตรโดยเพิ่มระยะเวลาเป็น  

6 เดือน เพื่อให้พนักงานหญิงได้เตรียมตัวคลอด พักฟื้นหลังการคลอด  

และเพื่อแม่จะได้ดูแลบุตรอย่างใกล้ชิด โดยบริษัทจะจ่ายค่าจ้างอัตรา 

ปกติให้แก่พนักงานซึ่งลาคลอดตลอดระยะเวลาที่ลาครรภ์หนึ่งไม่เกิน  

180 วัน ซึ่งจะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป นอกจากนี้ 

บริษัทได้จัดให้มีเงินช่วยเหลือพนักงานในกรณีต่างๆ เช่น การสมรส  

การคลอดบุตร การอุปสมบท การเสียชีวิตของญาติใกล้ชิด การ 

ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ เป็นต้น

บริษัทส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กร 

โดยจัดให้มีการเลือกตั้ง “สภาผู้แทนพนักงาน” เพื่อเป็นตัวแทนของ 

พนักงานและเป็นสื่อกลางในการประสานงานกับบริษัท เพื่อช่วยเหลือ 

และบรรเทาความเดือดร้อนของพนักงานในเร่ืองต่างๆ เพิ่มเติมจากท่ี 

บริษัทได้จัดให้ในรูปแบบของสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่พนักงาน 

ได้รับอยู่แล้ว รวมทั้งให้คำาปรึกษา และรับฟังข้อคิดเห็นของพนักงาน

บรษิทัไดด้ำาเนนิการจดัการดา้นสิง่แวดลอ้มและความปลอดภยัทีส่อดคลอ้ง 

และเป็นไปตามมาตรฐานระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมสากล โดย 

ไดจ้ดัใหม้หีนว่ยงานดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้ม 

ในการทำางาน (หน่วยงาน HSSE) เพื่อกำาหนดนโยบายและหลักในการ 

ปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ สวัสดิภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม 

โดยกำาหนดและส่งเสริมให้มีการดูแลและรักษาสุขภาพอนามัยที่ดี และ 

จัดให้มีสภาพแวดล้อมในการทำางานที่ปลอดภัย ซึ่งรวมถึงควบคุม 

ภยันตรายและดำาเนินการที่จำาเป็นเพื่อป้องกันมิให้เกิดอุบัติเหตุและ 

โรคภัยจากการทำางาน ให้กับพนักงานทุกคนตามมาตรฐานที่ได้รับการ 

ยอมรับในนานาประเทศ อีกทั้งจัดให้มีการอบรมด้านความปลอดภัย  
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บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำางาน (HSSE Workshop) เพื่อ 

ส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำางานใน 

องค์กรโดยผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการจัดกิจกรรม ทั้งนี้ เพื่อ 

สร้างจิตสำานึกและหลักในการปฏิบัติในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งมีการ 

แต่งตั้งคณะกรรมการด้านสุขภาพอนามัย ความปลอดภัยและสภาพ 

แวดล้อมในการทำางานจำานวน 3 คณะในพื้นที่ต่างๆ ซึ่งประกอบด้วย 

ตวัแทนของพนกังานและผูบ้รหิารเขา้ทำางานรว่มกนั โดยทำาหนา้ทีร่ายงาน 

และเสนอแนวทางการแก้ไขและปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำางานให้ 

ปลอดภัย และส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านความปลอดภัยในการ 

ทำางาน 

นอกจากนี้ บริษัทยังเป็นสำานักงานจากประเทศไทยเพียงหนึ่งเดียวที่ได้ 

รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งใน “10 สุดยอดสำานักงานของโลก (Top Ten 

Best Office Spaces in the World) ประจำาปี 2558” จากรายงาน Global  

Cit ies : The 2015 Report จัดทำาโดย Knight Frank ซึ่งเป็นบริษัทที่ 

ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำาของโลก

อนึง่ เพือ่พฒันาและปรบัปรงุองคก์รใหส้ามารถตอบสนองตอ่ความต้องการ 

ของพนักงานได้อย่างแท้จริง บริษัทได้จัดให้พนักงานทำาแบบสำารวจ 

ความคิดเห็นของพนักงานที่มีต่อองค์กร (Emp loyee  Engagemen t  

Survey) ทุกปีผ่านชอ่งทางออนไลน ์โดยแบบสำารวจความคดิเหน็ดงักลา่ว 

ครอบคลุมเรื่องความคิดเห็นที่พนักงานมีต่อหัวหน้างาน ทีมงาน และ 

บรษิทั รวมไปถงึแนวทางและขอ้เสนอแนะตา่งๆ ทีจ่ะชว่ยพฒันาศกัยภาพ 

ของบริษัท ทั้งนี้ พนักงานสามารถแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นของ 

ตนเองผ่านแบบสำารวจความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ โดยข้อมูลที่ได้จาก 

การทำาแบบสำารวจความคิดเห็นจะถูกเก็บเป็นความลับ

สิทธิของชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

บริษัทตระหนักถึงความเป็นส่วนหน่ึงของสังคมและชุมชน และให้ความ 

สำาคัญต่อความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยบริษัท 

เน้นการพัฒนากิจกรรมโดยการนำาเทคโนโลยีการสื่อสารมาประยุกต์ใช้ 

ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนกลุ่มต่างๆ (Enab le)  ส่งเสริมความ 

ปลอดภัยของ การให้บริการด้านการสื่อสารโทรคมนาคม (Safe) และทำา 

ธุรกิจด้วยความ

ห่วงใย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม (Cl imate Change) เช่น โครงการ “อินเทอร์เน็ต 

เปลีย่นชวีติ” และแอพพลเิคชัน่ “ฟารม์เมอร ์อนิโฟ” ทีบ่รษิทัรว่มกับมูลนธิิ 

ร่วมด้วยช่วยกันสำานึกรักบ้านเกิดได้สนับสนุนและเน้นการส่งเสริมให้ 

กลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้โดยง่าย  

เพื่อให้สามารถเพิ่มศักยภาพด้านการพัฒนาการผลิต คุณภาพสินค้า และ 

การกระจายสินค้า เพื่อให้กลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนสามารถพึ่ง 

ตนเองได้ 

บริษัทมีนโยบายในการคุม้ครองและปกปอ้งสิง่แวดลอ้ม โดยจะดำาเนนิการ 

เพือ่สง่เสรมิใหเ้กดิความรบัผิดชอบตอ่สิง่แวดล้อม พัฒนาและใชเ้ทคโนโลย ี

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น ทั้งน้ี บริษัทได้ดำาเนินการเพื่อลด 

ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและควบคุมกิจกรรมที่อาจส่งผลกระทบต่อ 

สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง อาทิ การจัดการของเสียที่เกิดขึ้นจากการ 

ดำาเนินงานของบริษัท เช่น การนำาแบตเตอรี่ที่เสื่อมสภาพจากสถานีฐาน 

ไปกำาจัดโดยกระบวนการนำากลับมาใช้ใหม่ (Recycle) การรณรงค์การใช้ 

พลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลดการปล่อย 

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทั้งภายในอาคารสำานักงานและสถานีฐาน โดย 

มีการออกแบบสำานักงานในอาคารจัตุรัสจามจุรีให้ประหยัดพลังงาน  

การรณรงค์ให้พนักงานใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด และการส่งเสริมการ 

ใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร เช่น การประชุมผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์  

(E-conference)  ซึ่งจะช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์จาก 

การใช้พลังงานเชื้อเพลิงในการเดินทาง เป็นต้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมให้มีการให้ความรู้และฝึกอบรม 

พนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม โดยหน่วยงาน HSSE ได้จัดให้มีการอบรม 

ผ่านโปรแกรมการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (HSSE  

Virtual Learning Program) โดยเนือ้หาประกอบไปดว้ยนโยบายเพือ่การ 

รักษาสิ่งแวดล้อม ปริมาณการใช้พลังงานและการปลดปล่อยมลพิษทาง 

อากาศ การบริหารจัดการของเสียและการนำากลับมาใช้ใหม่ ( recyc le)  

รวมถึงสภาพแวดล้อมในการทำางาน ทั้งนี้ พนักงานใหม่ทุกคนได้ผ่าน 

การอบรมในโปรแกรมดังกล่าวแล้ว และหน่วยงาน HSSE วางแผนท่ีจะ 

ให้คู่สัญญาของบริษัทได้ผ่านการอบรมด้วยเช่นกัน

สิทธิของลูกค้า

บริษัทมุ่งมั่นในการปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการ รวมทั้งนำาเสนอ 

สินค้าและบริการเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า ตลอดจน 

ดำาเนินการต่างๆ เพื่อให้ลูกค้ามีความมั่นใจและพึงพอใจในบริการของ 

บริษัท โดยบริษัทมีนโยบายกำาหนดไว้อย่างชัดเจนว่าลูกค้าทุกรายจะ 

ได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ด้วยความเคารพและ 

กิริยามารยาทที่ดี บนหลักการ “Cus tomer  Cen t r i c i t y” หรือการให้ 

ความสำาคัญแก่ลูกค้า โดยเน้นเรื่องการเข้าใจความต้องการของลูกค้า  

และให้พนักงานทุกคนยึดหลักการนี้ในการดำาเนินการในเรื่องต่างๆ โดย 

บริษัทได้จัดให้มีกิจกรรมภายในองค์กรให้กับพนักงานตลอดทั้งปี เพ่ือ 

สนับสนุนให้พนักงานได้เรียนรู้และแลกเปล่ียนความคิดเห็น โดยบริษัท 

จะนำาข้อคิดเห็นของพนักงานมาปรับปรุงและส่งเสริมการทำางานร่วมกัน 

ในทุกส่วนงานเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ลูกค้าไม่ทางตรงก็ทางอ้อม

ปจัจบุนั บรษิทัไดจ้ดัเตรยีมชอ่งทางบรกิารเพือ่รองรบัการตดิตอ่จากลกูคา้ 

กล่าวคือ สำานักงานบริการลูกค้า (Serv ice Center) และคอลเซ็นเตอร์  

(Cal l  Center)  โดยลูกค้าสามารถติดต่อสอบถามข้อมูล แจ้งทำารายการ 

เปล่ียนแปลงต่างๆ รวมถึงร้องเรียนปัญหาผ่านสำานักงานบริการลูกค้า  

ซึง่ตั้งอยูใ่นทำาเลสำาคญัในเขตกรงุเทพมหานคร ปริมณฑล และตา่งจังหวดั 

และผ่านคอลเซ็นเตอร์ โทรศัพท์หมายเลข 1687 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง  

รวมทั้งบริษัทได้พัฒนาช่องทางการติดต่อในรูปแบบดิจิทัลผ่านทาง 

เว็บไซต์ อีเมล์ หรือสังคมออนไลน์ เช่น Facebook เป็นต้น

บริษัทมีนโยบายเก่ียวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า โดย 

กำาหนดให้การดำาเนินการเก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคลต้องกระทำาด้วยความ 



066 การกำากับดูแลกิจการ
รายงานประจำาปี 2559

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

ระมัดระวังและรอบคอบ การดำาเนนิการเกีย่วกบัขอ้มลูสว่นบคุคลใหจ้ำากดั 

เพียงเท่าที่จำาเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงาน การดูแลลูกค้าอย่าง 

มีประสิทธิภาพ และการดำาเนินกิจกรรมเชิงพาณิชย์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้  

ตามที่กฎหมายกำาหนด

สิทธิของคู่ค้า

บริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน  

โดยบริษัทได้กำาหนดนโยบายวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นลายลักษณ์อักษร 

งา่ยตอ่การเขา้ใจ และเป็นมาตรฐานเดียวกนั เพ่ือให้คูค้่าของบรษิทัสามารถ 

เชื่อมั่นในกระบวนการพิจารณาคัดเลือกคู่ค้าของบริษัทได้ในทุกกรณี  

โดยบริษัทมีนโยบายในการจัดให้มีการแข่งขันการประกวดราคาไว้ 

อย่างชัดเจน ท้ังนี้ การเจรจาตกลงเข้าทำาสัญญาระหว่างคู่ค้าและบริษัท 

เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าปกติทั่วไป

บริษัทมีนโยบายให้คู่ค้าของบริษัทปฏิบัติตามหลักในการปฏิบัติสำาหรับ 

คู่ค้า (Suppl ier Code of Conduct) ในเรื่องต่างๆ เช่น แรงงาน สุขภาพ 

อนามัย ความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และการ 

ทุจริตคอร์รัปช่ัน เป็นต้น โดยกำาหนดให้เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน 

กับบริษัท ซ่ึงเป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในนานาประเทศ อนึ่ง  

เพื่อติดตามตรวจสอบการดำาเนินงานของคู่ค้าตามหลักในการปฏิบัติ 

สำาหรบัคูค่า้บรษิทัไดจ้ดัใหม้กีารเยีย่มชมสถานทีป่ระกอบการของคูค่า้และ 

ส่งแบบสอบถามไปยังคู่ค้าอย่างสม่ำาเสมอ ทั้งน้ี เพื่อยกระดับมาตรฐาน 

การประกอบธุรกิจ และเพื่อสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนให้แก่คู่ค้าของ 

บริษัท

นอกจากนี้ บริษัทให้ความสำาคัญต่อการเคารพสิทธิในทรัพย์สินทาง 

ปัญญาของคู่ค้าและบุคคลอื่น โดยมีนโยบายให้กรรมการ ผู้บริหาร  

พนักงาน และบุคคลอื่นใดที่กระทำาการในนามของบริษัท หลีกเลี่ยง 

การล่วงละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของคู่ค้าและบุคคลอื่น ขณะ 

เดียวกัน กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลอื่นใดที่กระทำาการใน 

นามของบริษัท จะต้องปกป้องและตรวจสอบดูแลทรัพย์สินทางปัญญา 

ของบริษัทเพ่ือประโยชน์ของบริษัท ทั้งน้ี ตามที่กำาหนดไว้ในหลักใน 

การปฏิบัติ “จริยธรรมองค์กร –ดีแทคธรรมาภิบาล”

สิทธิของคู่แข่ง

บริษัทส่งเสริมและสนับสนุนการแข่งขันที่อยู่บนพื้นฐานของความ 

เป็นธรรมและโดยเปิดเผย และบริษัทจะไม่กระทำาการใดๆ ที่เป็นการ 

ฝ่าฝืนหรือขัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันทางการค้า หรือที่ 

อาจทำาให้เกิดความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของคู่แข่ง ทั้งนี้ บริษัทดำาเนินการ 

แข่งขันในตลาดโดยนำาเสนอสินค้าและบริการที่ดีและในราคาที่เหมาะสม  

และบรษิทัจะเผชญิกบัคูแ่ขง่ดว้ยความซือ่ตรงและดว้ยความเปน็มอือาชพี

สิทธิของเจ้าหนี้

บริษัทมีความมุ่งมั่นท่ีจะรักษาสัมพันธภาพที่ย่ังยืนระหว่างบริษัทและ 

เจ้าหนี้อยู่เสมอ บริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติต่อเจ้าหน้ีอย่างเสมอภาค 

และเป็นธรรม โดยให้ข้อมูลที่ถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้แก่เจ้าหนี้ 

และยึดมั่นในการปฏิบัติตามข้อกำาหนดและเงื่อนไขของสัญญาที่มีต่อ 

เจ้าหนี้โดยเคร่งครัด ทั้งในเรื่องการชำาระคืนเงินต้น ดอกเบี้ย และ 

ค่าธรรมเนียม การดำารงอัตราส่วนทางการเงิน และเงื่อนไขอื่นๆ เป็นต้น 

และหากเกิดกรณีที่บริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง 

ได้ บริษัทจะแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบโดยเร็ว เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทาง 

แก้ไข ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีเหตุผิดนัดชำาระหนี้และไม่มีภาระ 

ค้ำาประกันแต่อย่างใด

(2) การเคารพหลักสิทธิมนุษยชนสากล

บริษัทสนับสนุนการเคารพสิทธิมนุษยชนที่ประกาศใช้ในนานาประเทศ  

ซึ่งรวมถึงปฏิญญาและอนุสัญญาต่างๆ ของสหประชาชาติว่าด้วย 

สิทธิมนุษยชน ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ตลอด 

จนบุคคลอื่นใดที่กระทำาการในนามของบริษัทจะต้องเคารพในศักดิ์ศรี 

ส่วนบุคคล ความเป็นส่วนตัว และสิทธิของแต่ละบุคคลที่ตนได้มีการ 

ติดต่อด้วยในระหว่างการปฏิบัติงาน โดยจะต้องไม่กระทำาการใดๆ หรือ 

สง่เสรมิใหม้กีารละเมดิหรอืลว่งเกนิสทิธมินษุยชนใดๆ ทัง้นี ้ตามทีก่ำาหนด 

ไว้ในหลักในการปฏิบัติ “จริยธรรมองค์กร – ดีแทคธรรมาภิบาล” 

(3) การต่อต้านทุจริตและการจ่ายสินบน

บริษัทได้ประกาศใช้นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นคร้ังแรกในปี 2549 และ 

ปรับปรุงเป็นครั้งคราวเรื่อยมา ในปี 2557 บริษัทได้สรุปนโยบายดังกล่าว 

ให้สามารถทำาความเข้าใจได้ง่ายขึ้นในรูปแบบของ “คู่มือปฏิบัติเพ่ือ 

ต่อต้านการคอร์รัปชั่น” (d tac Ant i-cor rupt ion  Handbook)  ให้แก่ 

พนักงานทุกคน ในปี 2558 บริษัทได้ประกาศใช้คู่มือปฏิเสธของขวัญ  

ซึ่งกำาหนดมิให้บุคคลากรของดีแทครับของขวัญจากบุคคลภายนอก ทั้งนี้ 

ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กำาหนด ในปี 2559 บริษัทได้จัดให้มีกิจกรรมต่อต้าน 

คอร์รัปชั่นหลายกิจกรรม เช่น การเรียนออนไลน์ การอบรมจาก 

หัวหน้างาน ชุดการเรียนรู้ผ่านการ์ตูน และการสนับสนุนการจัดทำา 

หนังสือและสัมมนาต่อต้านคอร์รัปชั่น

บริษัทได้กำาหนดให้คู่ค้าของบริษัทต้องตกลงยอมรับจะดำาเนินนโยบาย 

ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และจะต้องยินยอมให้บริษัทเข้าตรวจสอบ 

ในเรื่องดังกล่าว และหากพบว่ามีการทุจริตคอร์รัปชั่น บริษัทมีสิทธิท่ีจะ 

ยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจได้โดยทันที

ในปี 2555 บริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการสร้างแนวร่วม 

ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Col lect ive Act ion 

Coa l i t i on)  และในปี 2559 บริษัทได้ผ่านการประเมินที่ดำาเนินการโดย 

บริษัท KPMG และต่อมาได้รับการรับรองโดย CAC ในฐานะบริษัทท่ี 

ได้รับการรับรองเป็นสมาชิก

(4) การดำาเนินการในกรณีมีผู้แจ้งเบาะแสและการปกป้อง 

 ผู้แจ้งเบาะแส

บริษัทได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www. 

dtac.co.th เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียมีโอกาสแสดงความคิดเห็น 

และร้องเรียนโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษัทในกรณีได้รับความไม่ 
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เป็นธรรมหรือความเดือดร้อนจากการกระทำาของบริษัท นอกจากนี้ 

พนักงานทุกคนมีหน้าที่ต้องรายงานเหตุการณ์ หรือพฤติกรรมในที่ทำางาน 

ที่ไม่ถูกต้องหรือสงสัยว่าจะไม่ถูกต้องหรือละเมิดต่อธรรมาภิบาลของ 

บริษัท กฎระเบียบหรือกฎหมายใดๆ ต่อผู้บังคับบัญชา และบริษัทได้ 

จัดช่องทางสำาหรับพนักงานเพื่อปรึกษาหรือแจ้งเหตุโดยตรงต่อเจ้าหน้าที่ 

กำากับดูแลและจริยธรรมองค์กร (E th ics  and Compl iance Officer)  

หากพบเห็นหรือสงสัยการกระทำาใดๆ ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือฝ่าฝืน 

ต่อหลักในการปฏิบัติ “จริยธรรมองค์กร – ดีแทคธรรมาภิบาล” ซึ่งมีหรือ 

อาจมีผลกระทบต่อพนักงาน ผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ และบริษัท โดยทีมงาน 

ฝ่ายกำากับดูแลและจริยธรรมองค์กรจะตรวจสอบข้อเท็จจริง สรุป 

รายละเอียดและให้ความเห็นของเหตุดังกล่าวต่อผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อให้รับทราบ ทีมงานฝ่ายกำากับดูแลและจริยธรรมองค์กรมีหน้าที่ที่จะ 

ต้องรายงานการทำางานและคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยไตรมาส 

ละครั้ง เพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ และดำาเนินการแก้ไขเยียวยาใน 

ก ร ณี ที่ มี ค ว า ม สำ า คั ญ ต่ อ บ ริ ษั ท ทั้ ง นี้  ข้ อ มู ล ข อ ง ผู้ แจ้ ง เ บ า ะ แ ส  

(Wh is t l eb lower)  และรายละเอียดอื่นๆ ที่ทีมงานฝ่ายกำากับดูแลและ 

จริยธรรมองค์กรได้รับจะถูกเก็บเป็นความลับเพื่อสร้างความมั่นใจแก่ 

ผูแ้จง้เบาะแส ทัง้นีบ้รษิทัจดัให้ม ี“สายด่วนกำากบัดแูลและจรยิธรรมองคก์ร” 

ซึ่งเป็นระบบการรับเรื่องทางโทรศัพท์และเว็บไซต์ ดำาเนินการโดยบริษัท 

Navex Global  ผู้ให้บริการที่มีสถานที่ตั้งอยู่ในสหภาพยุโรปและมิได้อยู่ 

ในเครือของบริษัท

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทปฏิบัติตามข้อกำาหนดของ ก.ล.ต. สำานักงาน ก.ล.ต. และ 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลท่ีมีสาระ 

สำาคัญ โดยได้ดำาเนินการเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน พัฒนาการของบริษัท 

ข้อมูลการประกอบกิจการ ผลการดำาเนินงาน และข่าวสารต่าง ๆ ที่สำาคัญ 

ของบริษัทผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพ่ือ 

ให้การเปิดเผยข้อมูลเป็นไปอย่างโปร่งใสและเท่าเทียมกัน นอกจากนี้  

บริษัทได้จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน รายงานประจำาปี นโยบาย 

และกิจกรรมเพื่อสังคม ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และแบบแสดง 

รายงานข้อมูลประจำาปี (แบบ 56-1) ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทท่ี  

www.dtac.co.th โดยบริษัทได้ดำาเนินการปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวให้เป็น 

ปัจจุบันอย่างสม่ำาเสมอ นอกจากนี้ บริษัทได้จัดประชุมแถลงข้อมูลผล 

การดำาเนินงานในแต่ละไตรมาสให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์  

ผู้จัดการกองทุน และผู้ที่สนใจ โดยมีผู้บริหารของบริษัทเข้าร่วมประชุม 

ชี้แจงและตอบข้อซักถาม

บริษัทตระหนักดีว่าข้อมูลของบริษัททั้งที่เกี่ยวกับการเงินและที่มิใช่ 

การเงินล้วนมีผลต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป  

ดังนั้น เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลที่สำาคัญเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และ 

โปร่งใส บริษัทได้จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อทำาหน้าที่ในการ 

ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปอย่างสม่ำาเสมอ ทั้งนี้ ผู้สนใจ 

สามารถติดต่อขอรับข้อมูลของบริษัทจากหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้ 

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

ในรอบปี 2559 บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลผ่านทางระบบของตลาด 

หลักทรัพย์ฯ จำานวน 26 ครั้ง และจัดกิจกรรมเพื่อพบและให้ข้อมูลกับ 

ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และนักลงทุนในโอกาสต่างๆ สรุปได้ดังนี้

 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รูปแบบการสานสัมพันธ์ จำานวนครั้ง/ความถี่ ความคาดหวัง/ข้อกังวล การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

ผู้ถือหุ้น/นักลงทุน	 •	 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	 •	 1	ครั้งต่อปี	 •	 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น	 •	 ปฏิบัติตามแนวทางและ

   ประจำาปี    ทุกรายอย่างเท่าเทียม  กฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์

	 	 •	 การประชุมทางโทรศัพท์เพื่อ	 •	 1	ครั้งต่อไตรมาส	 •	 การเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง	 	 แห่งประเทศไทยและสำานักงาน

   แถลงผลประกอบการประจำา    ทันต่อเวลา เข้าถึงง่าย  คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์

	 	 	 ไตรมาส	 	 	 •	 มีผลการดำาเนินงานที่เติบโต  และตลาดหลักทรัพย์

	 	 •	 การประชุมนักวิเคราะห์/นักลงทุน	•	 1	ครั้งต่อไตรมาส	 	 สร้างผลกำาไรให้แก่ผู้ถือหุ้น	 •	 ดำาเนินงานตามแนวธรรมาภิบาล

   ประจำาไตรมาส	 	 	 •	 การจ่ายเงินปันผล	 	 และรับผิดชอบต่อสังคม

	 	 •	 ประชุม	Roadshow 	หรือ		 •	 13	ครั้ง	 	 	 •	 มีการลงทุนเพื่อสร้างความเจริญ

   Conference เพื่อพบผู้ถือหุ้น/      เติบโต

	 	 	 นักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ	 	 	 	 	 •	 ดำาเนินการตามนโยบายการ

	 	 •	 การประชุมกับนักลงทุนหรือ	 •	 120	ครั้ง	 	 	 	 จ่ายเงินปันผล

	 	 	 ประชุมทางโทรศัพท์ที่บริษัท	 	 	 	 	 •	 มีช่องทางสำาหรับสื่อสารกับ

	 	 •	 เว็บไซต์ส่วนของนักลงทุน	 •	 มีการปรับปรุงข้อมูล	 	 	 	 ผูถ้อืหุน้และนกัลงทนุทีห่ลากหลาย

	 	 	 สัมพันธ์	 	 บนเว็บไซต์อย่าง	 	 	 •	 เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ	เช่น

     สม่ำาเสมอ    Roadshow หรือ Conference 

	 	 •	 อีเมล์นักลงทุนสัมพันธ์	 •	 ทุกวัน	 	 	 	 เพื่อพบนักลงทุนทั้งในประเทศ

         และต่างประเทศอย่างสม่ำาเสมอ
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อนึ่ง คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทและ 

ข้อมูลทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำาปี ซึ่งงบการเงินดังกล่าว 

จัดทำาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดย 

บริษัทได้เลือกใช้นโยบายทางบัญชีที่เหมาะสมและใช้นโยบายทางบัญชี 

เดียวกันในแต่ละรอบปีบัญชี ทั้งนี้  คณะกรรมการบริษัทได้แต่งต้ัง 

คณะกรรมการตรวจสอบเปน็ผูด้แูลรบัผดิชอบเกีย่วกบัคณุภาพของรายงาน 

ทางการเงนิและระบบควบคมุภายในของบรษิทั รวมทัง้การเปดิเผยขอ้มลู 

ที่สำาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อให้ม่ันใจว่า 

การบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วนและเพียงพอ เพื่อ 

ประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท 

ยังได้จัดทำารายงานคณะกรรมการบริษัทเพื่อนำาเสนอในรายงานประจำาปี 

ต่อผู้ถือหุ้นเพื่อให้ทราบถึงผลการดำาเนินงานและประเด็นสำาคัญต่างๆ  

ที่เกิดขึ้นในรอบปีด้วย

ทั้งนี้ ในปี 2559 ไม่มีเหตุการณ์ที่บริษัทถูกดำาเนินการโดยหน่วยงาน 

กำากับดูแลเนื่องจากการไม่ประกาศหรือไม่เปิดเผยข้อมูลที่มีสาระสำาคัญ 

ภายในระยะเวลาที่กำาหนด

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของกรรมการ

(1) โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 12 ท่าน  

โดยมีกรรมการซึ่งเป็นกรรมการอิสระ 4 ท่าน และกรรมการอิสระซึ่งเป็น 

เพศหญิง 2 ท่าน กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนจาก กสท ตามสัญญาร่วม 

การงาน (ซึ่งเป็นเพศหญิง ) 1 ท่านและกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน 

(ได้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) อนึ่ง บริษัทไม่มีกรรมการและกรรมการ 

อิสระที่ดำารงตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 บริษัท และบริษัท 

ไม่มีนโยบายให้กรรมการที่เป็นผู้บริหารดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการใน 

บริษัทอื่นและบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 2 บริษัท ทั้งนี้ ไม่นับรวมบริษัท 

ย่อย บริษัทในเครือ และบริษัทร่วมทุนของบริษัทซึ่งบริษัทมีความจำาเป็น 

ต้องเข้าไปกำากับดูแลการบริหารจัดการเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัท 

ทั้งนี้ บริษัทมีกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารมากกว่า 1 ท่านที่มีประสบการณ์ 

การทำางานเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท

ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีหน้าที่ความรับผิดชอบ 

แยกตา่งหากจากกนัและไมใ่ชบ่คุคลเดยีวกนั โดยประธานกรรมการมาจาก 

การเลือกตั้งของกรรมการบริษัท ทำาหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม โดย 

ควบคุมการประชุมของคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามระเบียบวาระ 

การประชุม และสนับสนุนให้กรรมการทุกท่านมีส่วนรวมในการประชุม  

เชน่ ตัง้คำาถามหรอืขอ้สงัเกต ให้คำาปรกึษาและให้ขอ้เสนอแนะตอ่ผูบ้รหิาร 

และสนับสนุนการดำาเนินธุรกิจของบริษัท แต่จะไม่ก้าวก่ายในการบริหาร 

จดัการกจิการของบริษทั ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารทำาหน้าทีบ่รหิารจัดการ 

กิจการของบริษัท และกำากับดูแลให้การดำาเนินงานของบริษัทเป็นไปตาม 

ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติคณะกรรมการบริษัท นโยบายและ 

แผนการประกอบธุรกิจของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติ ความรู้ ความ 

เชี่ยวชาญ และประสบการณ์หลากหลาย ทั้งด้านการเงินการบัญชี การ 

บริหารจัดการ กฎหมาย และกิจการโทรคมนาคม โดยกรรมการอิสระของ 

บรษิทัมคีณุสมบตัสิงูกวา่ขอ้กำาหนดขัน้ต่ำาของ ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัย ์

แหง่ประเทศไทย ตามรายละเอยีดซึง่แสดงอยูภ่ายใตห้วัขอ้ “การกำากบัดแูล 

กิจการ – กรรมการอิสระ” 

อนึ่ง บริษัทมิได้กำาหนดให้ประธานกรรมการบริษัทเป็นกรรมการอิสระ

เนื่องจากกิจการโทรคมนาคมเป็นกิจการที่มีลักษณะเฉพาะ มีความ 

ซบัซอ้นและมกีารกำากบัดแูลอยา่งเขม้งวด บรษิทัเหน็วา่ประธานกรรมการ 

และกรรมการของบริษัทมีความรู้ ความสามารถ และมีความเข้าใจเป็น 

อย่างดีถึงลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท ซึ่งจำาเป็นต่อการ 

ตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม และถึงแม้ 

ประธานกรรมการจะไม่ใช่กรรมการอิสระ แต่คณะกรรมการบริษัทมี 

ความเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดี รวมทั้งมีกลไกซึ่ง 

สามารถสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายว่า  

การตัดสินใจในเร่ืองต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัทได้ใช้ดุลยพินิจที่เป็น 

อิสระ ระมัดระวัง รอบคอบ และปราศจากการครอบงำาหรือการชี้นำาใน 

ทางความคิดในระหว่างการพิจารณา

(2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

 บริษัท

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นชอบในวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์  

ทิศทางและนโยบายในการดำาเนินงาน แผนการประกอบธุรกิจ และ 

งบประมาณประจำาปีของบริษัท และกำากับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำาเนินการ 

ให้เป็นไปตามนโยบายและแผนการประกอบธุรกิจที่กำาหนดไว้ภายใต้ 

ขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท และมติของ 

คณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยคำานึงถึงผลประโยชน์ 

สูงสุดของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียเป็นสำาคัญ ทั้งนี้ เพื่อสร้างความมั่นคง 

อย่างยั่งยืนให้แก่บริษัท และเพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว 

โดยคณะกรรมการบริษัทกำาหนดให้มีการพิจารณาทบทวนและให้ 

ความเห็นชอบในวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ ทิศทางและนโยบายในการ 

ดำาเนินงานของบริษัทเป็นประจำาทุกปี เพื่อให้เข้ากับสถานการณ์และ 

สภาพธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป รายละเอียดเกี่ยวกับอำานาจ หน้าที่ และ 

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท แสดงอยู่ภายใต้หัวข้อ “การ 

กำากับดูแลกิจการ– คณะกรรมการบริษัท”

คณะกรรมการบริษัทกำากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อกำาหนดเก่ียวกับ 

ขั้นตอนการดำาเนินการและการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความ 

ขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑข์อง ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรพัย ์

แห่งประเทศไทย และหน่วยงานกำากับดูแลที่เก่ียวข้อง โดยได้แต่งตั้ง 

คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทำาหน้าที่พิจารณาและอนุมัติ และให้ 

ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอก 

จากนี้ บริษัทได้กำาหนดระเบียบปฏิบัติและจัดทำาขอบเขตของธุรกรรมกับ 

บุคคลที่มีส่วนได้เสีย (Gene ra l  Manda te  fo r  I n te res ted  Pe rson  

Transact ions) โดยกำาหนดประเภทและขั้นตอนการอนุมัติรายการที่อาจ 



069การกำากับดูแลกิจการ
รายงานประจำาปี 2559

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งเป็นรายการที่บริษัทกระทำาเป็นปกติ 

ในการประกอบธุรกิจ อนึ่ง การเข้าทำารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผล 

ประโยชน์ท่ีมีขนาดใหญ่หรือมีนัยสำาคัญต่อการดำาเนินธุรกิจของบริษัท 

ฝ่ายบริหารจะต้องขออนุมัติการเข้าทำารายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการ 

บรษิทั ทัง้นี ้บรษิทัจะเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณาอนมัุติขอบเขต 

ของธุรกรรมกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียและรายงานการเข้าทำาธุรกรรมกับ 

บุคคลที่มีส่วนได้เสียให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำาทุกปี

คณะกรรมการบริษัทกำาหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการ โดยไม่มี 

กรรมการที่เป็นผู้บริหารและฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุม อย่างน้อยปีละ  

1 ครั้งเพื่อให้กรรมการได้พิจารณาและทบทวนการปฏิบัติงานของ 

คณะกรรมการฝ่ายบริหาร และบริษัท รวมถึงพิจารณาและอภิปราย 

ประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารจัดการหรืออยู่ในความสนใจของ 

คณะกรรมการ โดยมีการแจ้งผลการประชุมให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

รับทราบ เพื่อพิจารณาและปรับปรุงต่อไป ทั้งนี้ ในปี 2559 คณะกรรมการ 

บรษิทัไดจ้ดัใหม้กีารประชมุคณะกรรมการ โดยไมม่กีรรมการทีเ่ปน็ผูบ้รหิาร 

และฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ 

คณะกรรมการบริษัททั้งคณะ (Evaluat ion on the Performance of the 

Board of Directors) การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการเป็น 

รายบุคคล (Di rector  Se l f-Assessment) รวมถึงการประเมินผลการ 

ปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย ( S u b - C o m m i t t e e  S e l f - 

Assessment)  เป็นประจำาทุกปีเพื่อเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละท่าน 

แสดงความคิดเห็นต่อผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและเพื่อช่วย 

ในการพิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในการปฏิบัติ 

งานในปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ในปี 2559 คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการ 

ประเมินผลการปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น สรุปผลได้ดังนี้

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ

บริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท 

ทั้งคณะเป็นประจำาทุกปีเพื่อประเมินประสิทธิภาพในการดำาเนินงานของ 

คณะกรรมการตามแนวทางการกำากับดูแลกิจการที่ดี โดยมีกระบวนการ 

ในการประเมินผลการปฏิบัติงานสรุปได้ดังนี้

เลขานุการบริษัทจัดทำาและทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติงานให้มี 

ความถูกต้องครบถ้วนและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานกำากับดูแล 

กำาหนด และนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาประเมินผล 

การปฏิบัติงาน เลขานุการบริษัทดำาเนินการสรุปผลการปฏิบัติงานของ 

คณะกรรมการ รวมถึงข้อดีและข้อที่ควรปรับปรุง และนำาเสนอต่อ 

คณะกรรมการสรรหาเพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ ก่อนนำาเสนอต่อ 

คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและดำาเนินการปรับปรุงการปฏิบัติงาน 

ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะแบ่ง 

การประเมินเป็น 6 หัวข้อได้แก่ (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของ 

คณะกรรมการ (2) บทบาท หนา้ที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ  

(3) การประชุมคณะกรรมการ (4) การทำาหน้าที่ของกรรมการ (5) ความ 

สัมพันธ์ของฝ่ายจัดการ และ (6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและ 

การพัฒนาผู้บริหาร และมีเกณฑ์การประเมินผลคิดเป็นร้อยละจาก 

คะแนนเต็มในแต่ละข้อ โดยคะแนนมากกว่าร้อยละ 85 = ดีเยี่ยม คะแนน 

มากกว่าร้อยละ 75 = ดีมาก คะแนนมากกว่าร้อยละ 65 = ดี คะแนน 

มากกว่าร้อยละ 50 = พอใช้ และต่ำากว่าร้อยละ 50 = ควรปรับปรุง ทั้งนี้  

ผลการประเมินสรุปได้ว่า คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการ 

กำากับดูแลกิจการที่ดีและหลักในการปฏิบัติ “จริยธรรมองค์กร – ดีแทค 

ธรรมาภิบาล” ของบริษัท โดยมีผลการปฏิบัติงานส่วนใหญ่อยู่ในระดับ 

ดีเยี่ยม โดยมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 93.98

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย

ในปี  2559 บริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ 

คณะกรรมการชุดย่อย โดยมีกระบวนการในการประเมินผลการ 

ปฏิบัติงานเช่นเดียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 

บริษัททั้งคณะ ตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ทั้งนี้  แบบประเมินผลการ 

ปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยแบ่งการประเมินเป็น 3 หัวข้อ ได้แก่  

(1) องค์ประกอบของคณะกรรมการ (2) หน้าที่ความรับผิดชอบของ 

คณะกรรมการและ (3) ภาพรวมการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ซึ่งผล 

การประเมินพบว่าผลการปฏิบัติงานส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีเยี่ยม โดย 

มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 80 ขึ้นไปทั้งหมดทุกคณะ

การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการเป็นรายบุคคล

บรษิทัไดจ้ดัใหม้กีารประเมนิผลการปฏบิตังิานของกรรมการเปน็รายบุคคล 

เป็นประจำาทุกปีเช่นกัน โดยมีกระบวนการในการประเมินผลการ 

ปฏิบัติงานเช่นเดียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 

บริษัททั้งคณะตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ทั้งนี้  แบบประเมินผลการ 

ปฏิบัติงานของกรรมการเป็นรายบุคคลแบ่งการประเมินเป็น 5 หัวข้อ  

ไดแ้ก่ (1) การเขา้รับตำาแหนง่กรรมการ (2) จริยธรรมของการเปน็กรรมการ 

(3) ความรับผิดชอบของกรรมการ (4) การประชุมคณะกรรมการ และ (5) 

ภาพรวมการปฏิบัติงานของกรรมการ ซึ่งผลการประเมินพบว่าคะแนน 

เฉลี่ยอยู่ที่ ร้อยละ 94.04 จึงสามารถสรุปผลการประเมินได้ว่า  

กรรมการของบริษัทมีคุณสมบัติและได้ปฏิบัติภาระหน้าที่และความ 

รับผิดชอบอย่างดี เยี่ยมและเหมาะสมตามแนวทางการปฏิบัติ ท่ีดี  

ของกรรมการ

(3) การประชุมคณะกรรมการบริษัท

การประชุมคณะกรรมการบริษัทจัดขึ้นอย่างน้อยทุกไตรมาส โดยบริษัท 

จะแจ้งกำาหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้กรรมการทราบ 

ล่วงหน้าทุกปี เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้ 

อย่างพร้อมเพรียงกัน ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการกำาหนด 

วาระการประชุมที่ชัดเจน โดยบริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและ 

เอกสารประกอบการประชุมให้แก่กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน  

เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมการ 

ประชุม การประชุมแต่ละคร้ังใช้เวลาไม่ต่ำากว่า 3 ชั่วโมง โดยมีผู้บริหาร 

ระดับสูงเข้าร่วมการประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดและตอบข้อซักถาม 



070 การกำากับดูแลกิจการ
รายงานประจำาปี 2559

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

ของคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ประธานกรรมการเปิดโอกาสให้กรรมการ 

ทุกท่านได้แสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผยก่อนการลงคะแนน และสรุป 

มติของที่ประชุมในแต่ละวาระการประชุม กรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ 

ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและจะต้อง 

ออกจากการประชุมในระหว่างการพิจารณาวาระนั้นๆ

บริษัทจัดทำาบันทึกรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร โดยจัดเก็บ 

ต้นฉบับร่วมกับหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุม และ 

จดัเกบ็สำาเนาในรปูแบบอเิล็กทรอนิกส ์เพ่ือความสะดวกสำาหรบักรรมการ 

และผู้ที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบ

เนื่องจากบริษัทมีกรรมการบางท่านซึ่งไม่มีถิ่นพำานักในประเทศไทย เพื่อ 

ให้กรรมการสามารถให้ความเห็นและข้อเสนอแนะซึ่งเป็นประโยชน์ต่อ 

ฝา่ยบรหิารและกจิการของบรษิทั บรษิทัจงึดำาเนนิการใหก้รรมการเหลา่นัน้ 

สามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยผ่านวิดีทัศน์ (Video  

Confe rence)  หรือโทรศัพท์ (Confe rence Ca l l )  ได้ โดยไม่นับเป็น 

องค์ประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุม

ในปี 2559 บริษัทได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทรวม 8 ครั้ง และ 

มีอัตราการเข้าร่วมประชุมของกรรมการคิดเป็นประมาณร้อยละ 79.44 

โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการเป็นรายบุคคลดังนี้

                  ชื่อ-นามสกุล ตำาแหน่ง วันที่แต่งตั้งครั้งแรก วันที่แต่งตั้งครั้งสุดท้าย การเข้าร่วมประชุม

นายบุญชัย เบญจรงคกุล ประธานกรรมการ 29 ตุลาคม 2533 26 มีนาคม 2558 8/8

นายมอร์เทน คาร์ลเซน ซอร์บี้ (1) รองประธานกรรมการ 28 สิงหาคม 2558 28 สิงหาคม 2558 1/8 (1)

นายจุลจิตต์ บุณยเกตุ กรรมการอิสระ 6 มีนาคม 2543 26 มีนาคม 2557 8/8

นายสตีเฟ่น วูดรุฟ ฟอร์ดแฮม กรรมการอิสระ 17 พฤศจิกายน 2549 26 มีนาคม 2558 7/8

นางชนัญญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์ กรรมการอิสระ 5 กันยายน 2554 26 มีนาคม 2558 7/8

นางกมลวรรณ วิปุลากร กรรมการอิสระ 8 ธันวาคม 2557 26 มีนาคม 2558 7/8

นายลาร์ส โอเคะ วัลเดอมาร์ นอร์ลิ่ง  กรรมการ 10 กุมภาพันธ์ 2558 30 มีนาคม 2559 8/8

นายฮากุน บรัวเซ็ท เชิร์ล กรรมการ 5 กันยายน 2554 30 มีนาคม 2559 7/8

นางสาวธันวดี วงศ์ธีรฤทธิ์ กรรมการ 8 กุมภาพันธ์ 2556 26 มีนาคม 2557 5/8

นายทอเร่ จอห์นเซ่น กรรมการ 19 สิงหาคม 2551 30 มีนาคม 2559 8/8

นางทูเน่ ริปเปล (2) กรรมการ 30 มีนาคม 2559 30 มีนาคม 2559 7/7

นายคริสโตเฟอร์ อดัม ลาสก้า (3) กรรมการ 8 ธันวาคม 2559  8 ธันวาคม 2559 1/1

หมายเหตุ (1) นายมอร์เทน คาร์ลเซน ซอร์บี้ เข้าประชุมด้วยตนเองทั้งหมด 1 ครั้ง และผ่านทางวิดีทัศน์ (v ideo conference) 5 ครั้ง

 (2) นางทูเน่ ริปเปล เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการเข้าใหม่แทนนายริชาร์ด โอลาฟ โอว์ (ซึ่งออกจากตำาแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2559) ตาม 

  มติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 

 (3) นายคริสโตเฟอร์ อดัม ลาสก้า เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการเข้าใหม่แทนนายมาร์ติน ยาคอบ ฟูรูเซ็ต (ซึ่งออกจากการเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559) ตาม 

  มติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559

โดยมีข้อมูลการเข้าร่วมประชุมของกรรมการที่ลาออกระหว่างปี 2559 ดังนี้

                  ชื่อ-นามสกุล ตำาแหน่ง วันที่แต่งตั้งครั้งแรก วันที่แต่งตั้งครั้งสุดท้าย การเข้าร่วมประชุม

นายเฮนริค คลอสเซ่น กรรมการ 16 กันยายน 2557 16 กันยายน 2557 1/1

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

นายมาร์ติน ยาคอบ ฟูรูเซ็ต กรรมการ 30 มีนาคม 2559 30 มีนาคม 2559 4/6
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บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

(4) คณะกรรมการชุดย่อย

ในปี 2559 คณะกรรมการชุดย่อยได้ปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจะจัดขึ้นโดยเฉลี่ยเดือนละ 1 ครั้ง โดยในปี 2559  

บริษัทได้จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวม 12 ครั้ง โดยมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมดังนี้ 

รายชื่อ จำานวนครั้งที่เข้าประชุม /จำานวนการประชุมทั้งปี 2559

นายจุลจิตต์ บุณยเกตุ 12/12

นายสตีเฟ่น วูดรุฟ ฟอร์ดแฮม 12/12

นางกมลวรรณ วิปุลากร 11/12

ในป ี2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้ทำาหน้าทีร่บัผิดชอบในการสอบทาน 

กระบวนการรายงานทางการเงนิของบรษิทั ระบบการควบคมุภายในและ 

ระบบการตรวจสอบภายใน การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ 

ของบริษัท พิจารณาคัดเลือก (รวมทั้งเสนอถอดถอน) ผู้สอบบัญชีของ 

บริษัท และสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกัน ธุรกรรมของผู้มีส่วนได้เสีย  

หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็นต้น

อนึง่ ในการปฏบิตัหินา้ทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบเกีย่วกบัการพจิารณา 

คัดเลอืก (รวมท้ังเสนอถอดถอน) ผูส้อบบญัชขีองบรษิทันัน้ คณะกรรมการ 

ตรวจสอบจะพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีตามเกณฑ์การประเมินผลของ 

บรษิทั ซึง่ประกอบด้วยประสบการณ ์ผลการดำาเนนิงาน ความรู้ความเขา้ใจ 

ในธุรกิจโทรคมนาคม และความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชีของบริษัท 

โทรคมนาคม รวมถึงความเป็นอิสระในการดำาเนินงานของผู้สอบบัญชี 

ในปีท่ีผ่านมา เพ่ือนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

เพือ่พจิารณาแตง่ตัง้ผูส้อบบญัช ีโดยในการประชมุสามญัผูถ้อืหุ้นประจำาป ี 

2559 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559 นางกิ่งกาญจน์ อัศวรังสฤษฎ์ 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4496 นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์  

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5419 นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ  

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3182 และนางสาวพิมพ์ใจ  

มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4521 ผู้สอบบัญชีจาก 

บริษัท สำานักงาน อีวาย จำากัด ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของ 

บริษัทและบริษัทย่อย ทั้งนี้ นางกิ่งกาญจน์ อัศวรังสฤษฎ์ เป็นผู้รับผิดชอบ 

ในการตรวจสอบบัญชีของบริษัทและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ 

บริษัทสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม 2559 โดยนางก่ิงกาญจน์  

อัศวรังสฤษฎ์ ไม่ได้เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบ 

การเงินของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2558 

ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับการสอบทาน 

ระบบการควบคมุภายในและระบบการตรวจสอบภายในนัน้ คณะกรรมการ 

ตรวจสอบจะนัดประชุมกับผู้สอบบัญชีของบริษัทตามลำาพังโดยไม่มี 

ผู้บริหารของบริษัทเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง นอกจากนี้  

ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเห็นว่าจำาเป็นและเห็นสมควร 

คณะกรรมการตรวจสอบอาจขอคำาชี้แจงและความเห็นจากหน่วยงาน 

ตรวจสอบภายใน ( Internal  Audi t  Department) และผู้สอบบัญชีของ 

บริษัทเกี่ยวกับรายละเอียดด้านการเงินและบัญชีเพื่อให้การทำาหน้าท่ีเป็น 

ไปอย่างสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการ 5 ท่าน โดยมี 

กรรมการอิสระเกินกว่าก่ึงหนึ่งคือจำานวน 3 ท่าน และกรรมการที่ไม่ใช่ 

ผู้บริหาร 2 ท่าน โดยประธานคณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนเป็น 

กรรมการอิสระ การประชุมคณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนจะจัดขึ้น 

อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยในปี 2559 บริษัทได้จัดประชุมคณะกรรมการ 

กำาหนดค่าตอบแทนรวม 3 ครั้ง โดยกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนทุกท่าน 

เข้าร่วมประชุมทุกครั้ง รายละเอียด ดังนี้ 
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บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

รายชื่อ จำานวนครั้งที่เข้าประชุม /จำานวนการประชุมทั้งปี 2559

นายสตีเฟ่น วูดรุฟ ฟอร์ดแฮม 3/3

นายจุลจิตต์ บุณยเกตุ 3/3

นางกมลวรรณ วิปุลากร 3/3

นายทอเร่ จอห์นเซ่น 3/3

นายฮากุน บรัวเซ็ท เชิร์ล 3/3

ในปี 2559 คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนได้ทำาหน้าที่รับผิดชอบใน 

การพิจารณาให้คำาแนะนำาเกี่ยวกับค่าตอบแทนสำาหรับประธานกรรมการ 

และกรรมการอ่ืนๆ สอบทานและเสนอคา่ตอบแทนและโบนัสของประธาน 

เจา้หนา้ทีบ่รหิาร สญัญาจา้งประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร และใหก้ารสนบัสนนุ 

ให้บริษัทมีแนวทางในการกำาหนดค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับนโยบาย 

ของบริษัทและแผนพัฒนาบุคลากรของบริษัท เป็นต้น

อนึ่ง ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2559 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ 

อนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย 

สำาหรับปี 2559 เป็นจำานวนไม่เกิน 11,500,000 เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ซึ่ง 

กำาหนดไว้เป็นจำานวนไม่เกิน 11,000,000 บาท ประกอบด้วยค่าตอบแทน 

รายเดือนและเบี้ยประชุม มีรายละเอียดดังนี้

   โครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)

  ค่าตอบแทนรายเดือน  เบี้ยประชุม

ประธานกรรมการ 278,400  -

กรรมการอิสระ 69,600  50,000

กรรมการ (ผู้แทนจาก กสท) -  25,600

ประธานกรรมการตรวจสอบ -  50,000

กรรมการตรวจสอบ -  28,800

ประธานกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน / ประธานกรรมการสรรหา /  -  18,000

ประธานกรรมการกำากับดูแลกิจการ 

กรรมการกำาหนดค่าตอบแทน / กรรมการสรรหา / กรรมการกำากับดูแลกิจการ -  14,400

หมายเหตุ   (1)  กรรมการท่านอื่น ๆ นอกเหนือจากประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ ไม่รับค่าตอบแทนข้างต้น

ในการพิจารณาค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการ 

กำาหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาจากผลการดำาเนินงานของประธาน 

เจ้าหน้าที่บริหารในปีที่ผ่านมา โดยประเมินตามดัชนีชี้วัด ( K e y  

Per formance Ind icators)  ที่กำาหนดไว้ ซึ่งในแต่ละหมวดจะมีการให้ 

น้ำาหนักที่แตกต่างกัน

คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วยกรรมการ 5 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระ 

3 ท่าน และกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร 2 ท่าน โดยประธานคณะกรรมการ 

สรรหาเป็นกรรมการอิสระ การประชุมคณะกรรมการสรรหาจะจัดขึ้น 

อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยในปี 2559 บริษัทได้จัดประชุมคณะกรรมการ 

สรรหารวม 3 ครั้ง และมีกรรมการสรรหาเข้าร่วมประชุมดังนี้ 
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บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

รายชื่อ จำานวนครั้งที่เข้าประชุม /จำานวนการประชุมทั้งปี 2559

นายสตีเฟ่น วูดรุฟ ฟอร์ดแฮม 3/3

นายจุลจิตต์ บุณยเกตุ 3/3

นางกมลวรรณ วิปุลากร 3/3

นายทอเร่ จอห์นเซ่น 3/3

นายฮากุน บรัวเซ็ท เชิร์ล 3/3

ในปี 2559 คณะกรรมการสรรหาได้ทำาหน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณา 

สรรหาบุคคลเพ่ือเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการและผู้บริหารระดับสูง 

ของบริษัทและบริษัทย่อย นอกจากน้ี คณะกรรมการสรรหายังทำาหน้าที่ 

พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะผลการประเมินการปฏิบัติงานของ 

คณะกรรมการและรับทราบการปรับโครงสร้างองค์กรและแผนสืบทอด 

ตำาแหน่งผู้บริหารระดับสูงของบริษัท เป็นต้น

คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน โดยมี 

กรรมการอิสระ 3 ท่าน และกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร 1 ท่าน โดยประธาน 

คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการเป็นกรรมการอิสระการประชุม 

คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการจะจัดขึ้นอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง โดยใน 

ปี 2559 บริษัทได้จัดประชุมคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการรวม 1 คร้ัง  

โดยมีกรรมการกำากับดูแลกิจการเข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน

ในป ี2559 คณะกรรมการกำากบัดแูลกจิการไดท้ำาหนา้ทีพ่ฒันาและสง่เสริม 

การปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน 

สากลและเป็นที่ยอมรับของผู้ถือหุ้น นักลงทุน หน่วยงานกำากับดูแล และ 

ผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ

(5) การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

ในการแต่งตั้งกรรมการใหม่ บริษัทจะจัดเตรียมข้อมูลที่สำาคัญเก่ียวกับ 

การดำาเนินธุรกิจและนโยบายการกำากับดูแลกิจการของบริษัทให้แก่ 

กรรมการรวมทั้งจัดให้มีการประชุมร่วมกับผู้บริหาร เพื่อให้กรรมการที่ 

ได้รับการแต่งตั้งใหม่มีความคุ้นเคยกับธุรกิจและการกำากับดูแลกิจการ 

ของบริษัท นอกจากน้ี บริษัทยังส่งเสริมให้กรรมการของบริษัทเข้าร่วม 

อบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการซึ่งจัดโดย 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยและสถาบันผู้เชี่ยวชาญอื่นๆ  

โดยบริษัทจะแจ้งให้กรรมการทราบเกี่ยวกับหลักสูตรการฝึกอบรมต่างๆ  

ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับกรรมการในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ

บริษัทได้ดีย่ิงข้ึน ปัจจุบัน บริษัทมีกรรมการเข้ารับการฝึกอบรมใน 

หลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยแล้วจำานวน  

8 ท่าน ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับการอบรมของกรรมการแสดงอยู่ภายใต้ 

หัวข้อ “ประวัติของคณะกรรมการ”

อนึ่ง บริษัทมีการประเมินผลงานและทักษะของผู้บริหารอย่างสม่ำาเสมอ 

โดยผลจากการประเมินจะถูกนำาไปใช้ในการจัดทำาแผนการพัฒนาของ 

ผู้บริหารแต่ละราย ทั้งนี้ ในการพัฒนาผู้บริหาร บริษัทได้จัดให้มีหลักสูตร 

การฝึกอบรมต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษัท รายละเอียดเก่ียวกับ 

นโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคลแสดงอยู่ภายใต้หัวข้อ “โครงสร้าง 

การจัดการ – นโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคล”

(6) แผนสืบทอดตำาแหน่งสำาหรับผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัทกำาหนดให้ กลุ่ม Peop le  มีหน้าที่ในการจัดให้มี 

แผนสืบทอดตำาแหน่ง (Succession Plan) สำาหรับการสืบทอดตำาแหน่ง 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยพิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติ ความรู้ และ 

ความสามารถเหมาะสมต่อการบริหารจัดการกิจการของบริษัท โดย 

ฝ่ายบริหารเป็นผู้นำาเสนอแผนสืบทอดตำาแหน่งผู้บริหารระดับสูงต่อ 

คณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและให้ 

ข้อเสนอแนะถึงความเหมาะสมของแผนสืบทอดตำาแหน่งดังกล่าว

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท 

และคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ 

กำาหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการกำากับดูแล 

กิจการ โดยมีขอบเขตอำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท

อำานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทกำาหนด 

ไว้โดยอ้างอิงกับ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำากัด พ.ร.บ. หลักทรัพย์และ 

ตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ 

ข้อบังคับของบริษัท

อำานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท รวมท้ัง 

อำานาจในการพิจารณาอนุมัติ มีดังนี้

(1) ปฏิบัติและรับผิดชอบหน้าที่ของตนด้วยความระมัดระวังและความ 

 ซือ่สตัยส์จุรติ โดยคำานงึถงึผลประโยชนส์งูสดุของบรษิทัและผูถ้อืหุน้
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บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

(2) มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการกิจการของบริษัท กำาหนด 

 กลยุทธ์และแผนการดำาเนินธุรกิจระยะยาว จัดระบบโครงสร้าง 

 องค์กรที่เหมาะสม และกำากับดูแลการดำาเนินธุรกิจในแต่ละวัน

(3) อนุมัติกำาหนดทิศทาง วิสัยทัศน์ มูลค่า และความคาดหวังในการ 

 เป็นผู้นำาของบริษัท

(4) พจิารณาอนมุตัติดัสนิใจในการเขา้ทำาธรุกรรมทีส่ำาคญัและดำาเนนิการ 

 ใดๆ และในบางกรณี มอบอำานาจในการตัดสินใจให้บุคคลอื่นโดย 

 เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง วัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อบังคับ 

 ของบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงนโยบายการกำากับดูแล 

 กิจการของบริษัท

(5) ดำาเนินการให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์อันเป็นที่ยอมรับทั่วไป 

 เกี่ยวกับการกำากับดูแลและการควบคุมกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ

(6) อนุมัติให้ความเห็นชอบและควบคุมดูแลเป้าหมาย กลยุทธ์และ 

 แผนการดำาเนินงาน รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในเป้าหมายและ 

 กลยุทธ์และแผนการดำาเนินงานดังกล่าว

(7) จดัใหม้รีายงานการประกอบกจิการและการเงนิของบรษิทัซึง่ถกูตอ้ง 

 และครบถ้วนให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนโดยทั่วไป

(8) ติดตามตรวจสอบการควบคุมภายในเกี่ยวกับการจัดทำารายงาน 

 ทางการเงิน (Internal Control over Financial Report ing) อย่าง 

 เพียงพอเพื่อให้การกำากับดูแลเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อกำาหนด 

 ทางกฎหมาย และนโยบายการกำากับดูแลกิจการของบริษัท

(9) ประเมนิและหารอืเกีย่วกบัโครงสรา้งทนุทีก่อ่ใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุ 

 (Optimal Capital  Structure) นโยบายการจ่ายเงินปันผล กลยุทธ์ 

 ในการจัดหาเงนิทนุ และการจดัสดัสว่นเงนิทนุทีเ่หมาะสม (Optimal  

 Funding Composit ion) เป็นประจำา

(10) พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น 

 เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำาไรสมควรพอที่จะทำาเช่นนั้น

(11) มีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจทานร่างงบดุลและบัญชีกำาไร 

 ขาดทุนประจำาปี ซึ่งจัดทำาโดยคณะผู้บริหาร โดยตรวจทานให้ 

 ม่ันใจว่า งบดุลและบัญชีกำาไรขาดทุนประจำาปีจัดทำาขึ้นอย่าง 

 ถูกต้องและครบถ้วนและสะท้อนสถานะทางการเงินของบริษัท 

 และผลประกอบการ ทัง้นีเ้พือ่ประโยชนแ์กผู่ถ้อืหุน้และผูล้งทนุทัว่ไป

(12) จัดทำารายงานประจำาปีร่วมกับคณะผู้บริหาร

(13) พิจารณา อนุมัติ และกำาหนดโครงสร้างการดำาเนินกิจการโดยรวม 

 ของบริษัทและบริษัทย่อยหลัก

(14) วางแผนเชิงรุกเพื่อบริหารความเสี่ยงและจัดการกับความเสี่ยง 

 ทางธุรกิจที่สำาคัญของบริษัท โดยจะต้องพิจารณาความเสี่ยงด้าน 

 กลยุทธ์การดำาเนินกิจการ (ทางการเงินและอื่นๆ) และทางกฎหมาย 

 เป็นสำาคัญ

(15) ดำาเนนิการใหธ้รุกรรมทีอ่าจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

 ของคณะผู้บริหาร คณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้น รวมถึงบุคคล 

 ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวนั้น ทำาขึ้นเช่นเดียวกับการทำาธุรกรรม 

 ปกติกับบุคคลภายนอก (Arm’s Length Bas is) ภายใต้เงื่อนไข 

 ทางการค้าปกติ และไม่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของบริษัท 

 และผู้ถือหุ้นรายย่อย

(16) จัดให้บริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม และจัด 

 ต้ังหน่วยงานตรวจสอบภายในเพื่อติดตามตรวจสอบการควบคุม 

 ภายในของบริษัท และรายงานความล้มเหลวหรือจุดอ่อนในการ 

 ควบคุมต่างๆ ที่สำาคัญ รวมถึงเสนอแนะวิธีการแก้ไข

(17) จัดเตรียมวาระและความเห็นที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

(18) สรรหาผู้ที่จะดำารงตำาแหน่งกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ และ 

 ประสบการณ์ที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มศักยภาพของคณะกรรมการ 

 บริษัทและบริษัทย่อยหลัก

(19) พิจารณาและเสนอค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทเพ่ือให้ 

 ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

(20) มีอำานาจแต่งต้ังและถอดถอนประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท 

 ติดตามตรวจสอบและจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีของ 

 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นรายปี

(21) ติดตามตรวจสอบให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความ 

 ปลอดภัยและการป้องกัน บุคลากร ข้อมูล และสินทรัพย์อื่นๆ ที่ 

 เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

(22) ดำาเนินการให้บริษัทมีขั้นตอนกระบวนการที่เพียงพอสำาหรับการ 

 ป้องกันมิให้บริษัทเกี่ยวพันกับการทุจริตคอร์รัปชั่น

(23) จัดให้มีการประเมินผลงาน หน้าที่ และความสามารถในการปฏิบัติ 

 หน้าที่ของตน
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บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ ตำาแหน่ง

นายจุลจิตต์ บุณยเกตุ ประธานกรรมการตรวจสอบ

นายสตีเฟ่น วูดรุฟ ฟอร์ดแฮม กรรมการตรวจสอบ

นางกมลวรรณ วิปุลากร กรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับ “กรรมการอิสระ” และไม่ 

เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจใน 

การดำาเนนิงานของบรษิทั บรษิทัใหญ ่บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม หรือนติิบคุคล 

ท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และไม่เป็นกรรมการของบริษัท 

จดทะเบียนซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมของบริษัท  

ทั้งนี้ นายจุลจิตต์ บุณยเกตุ และนางกมลวรรณ วิปุลากร เป็นผู้มีความรู้ 

และประสบการณ์ด้านการบัญชีเพียงพอที่จะทำาหน้าที่ในการสอบทาน 

ความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัท

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบมีดังนี้

(1) สอบทานกระบวนการรายงานทางการเงินของบริษัทเพื่อให้มีการ 

 รายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

(2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบการ 

 ตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล ซึ่งครอบคลุมถึง 

 การควบคุมภายในทางด้านการบัญชี การเงิน การดำาเนินงาน และ 

 การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ รวมถึงนโยบายการบริหาร 

 ความเสี่ยงและระบบการควบคุมต่างๆ ที่กำาหนดขึ้นโดยผู้บริหาร 

 ของบริษัท โดยมีการสอบทานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  โดย 

 ผู้ตรวจสอบภายในและ/หรือผู้สอบบัญชีอิสระ

(3) สอบทานความมีประสิทธิผลของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดย 

 พจิารณาถงึความเพยีงพอของหน่วยงานตรวจสอบภายในอยา่งนอ้ย 

 ปีละ 1 ครั้ง โดยให้มีทรัพยากรด้านต่างๆ อย่างเพียงพอ และ 

 หน่วยงานอยู่ในตำาแหน่งที่เหมาะสมในองค์กร

(4) พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอด 

 จนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย และเลิกจ้าง 

 หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดที่  

 รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

(5) สอบทานใหบ้รษิทัปฏบิตัติาม พ.ร.บ. หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 

 ข้อกำาหนด ก.ล.ต. และของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

 รวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

(6) พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อ 

 ทำาหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เสนอค่าตอบแทนและเงื่อนไข 

 การทำางานของบุคคลดังกล่าว (หมายความรวมถึงการเสนอ 

 ถอดถอนผู้ที่ขาดคุณสมบัติในการทำาหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชี) รวม 

 ทัง้เขา้รว่มประชมุกบัผูส้อบบญัชโีดยไมม่ฝีา่ยจดัการเขา้รว่มประชมุ 

 อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

(7) สอบทานความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นรายปี

(8) สอบทานขอบเขต ผลงาน ความคุ้มค่า ความเป็นอิสระและความ 

 เที่ยงธรรมของผู้สอบบัญชีของบริษัท

(9) สอบทานการจัดการให้มีช่องทางสำาหรับพนักงานที่สามารถแจ้ง 

 เบาะแสเก่ียวกับความผิดปรกติในเร่ืองรายงานทางการเงินหรือ 

 เรื่องอื่นๆ โดยการแจ้งดังกล่าวจะถูกเก็บเป็นความลับ รวมถึงการ 

 จัดให้มีการสืบสวนและติดตามผลในเรื่องที่รับแจ้งอย่างเหมาะสม

(10) สอบทานรายการที่เก่ียวโยงกัน ธุรกรรมกับผู้มีส่วนได้เสีย หรือ 

 รายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตาม 

 กฎหมายและข้อกำาหนดของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์  

 แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุ 

 สมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

(11) จัดทำารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ใน 

 รายงานประจำาปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดย 

 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และอย่างน้อยต้องประกอบ 

 ด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้

 – ความเห็นเก่ียวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของ 

  รายงานทางการเงินของบริษัท

 – ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 

  ของบริษัท

 – ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และ 

  ตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำาหนดของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ 

  แหง่ประเทศไทย และกฎหมายและกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งกบัธรุกิจ 

  ของบริษัท

 – ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

 – ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

 – จำานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วม 

  ประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

 – ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ 

  รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร
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บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการ 5 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ ตำาแหน่ง

นายสตีเฟ่น วูดรุฟ ฟอร์ดแฮม ประธานคณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน

นายจุลจิตต์ บุณยเกตุ กรรมการกำาหนดค่าตอบแทน

นางกมลวรรณ วิปุลากร กรรมการกำาหนดค่าตอบแทน

นายฮากุน บรัวเซ็ท เชิร์ล กรรมการกำาหนดค่าตอบแทน

นายทอเร่ จอห์นเซ่น กรรมการกำาหนดค่าตอบแทน

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนมีดังนี้

(1) สอบทานและเสนอค่าตอบแทนของประธานกรรมการและกรรมการ 

 อื่นๆ

(2) สอบทานและอนุมัติค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

(3) สอบทานความเหมาะสมของนโยบายกำาหนดค่าตอบแทน

(4) สอบทานเพือ่ใหม้ัน่ใจวา่การเปดิเผยคา่ตอบแทนทกุประเภทเปน็ไป 

 ตามข้อกำาหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(5) รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับค่าตอบแทนของประธาน 

 เจ้าหน้าที่บริหาร (รวมถึงค่าจ้าง เงินจูงใจ ค่าตอบแทนในรูปหุ้น  

 และสิทธิในการได้รับเงินเกษียณอายุหรือเงินชดเชย) ทั้งนี้ ตาม 

 นโยบายกำาหนดค่าตอบแทน และพิจารณาว่าองค์ประกอบของ 

 ค่าตอบแทนใดต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นหรือไม่

(6) สอบทานสิทธิตามสัญญาที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะได้รับจาก 

 การยกเลิกสัญญาจ้าง และเงินที่จ่ายหรือเสนอว่าจะจ่าย เพื่อ 

 พิจารณาว่าสมเหตุสมผลกับสถานการณ์หรือไม่

(7) เสนอรายงานการประชุมของคณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน 

 ต่อคณะกรรมการบริษัทและรายงานการดำา เนินงานของ 

 คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนและข้อเสนอแนะที่เหมาะสม 

 ต่อคณะกรรมการบริษัท

(8) จัดทำารายงานของคณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนไว้ในรายงาน 

 ประจำาปีของบริษัท โดยเปิดเผยโครงสร้างและการปฏิบัติหน้าท่ี 

 ของคณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน

(9) สอบทานเป็นประจำาทุกปีและปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการ 

 กำาหนดค่าตอบแทนเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

(10) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วยกรรมการ 5 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ ตำาแหน่ง

นายสตีเฟ่น วูดรุฟ ฟอร์ดแฮม ประธานคณะกรรมการสรรหา

นายจุลจิตต์ บุณยเกตุ กรรมการสรรหา

นางกมลวรรณ วิปุลากร กรรมการสรรหา

นายฮากุน บรัวเซ็ท เชิร์ล กรรมการสรรหา

นายทอเร่ จอห์นเซ่น กรรมการสรรหา

 – รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ 

  ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจาก 

  คณะกรรมการบริษัท

(12) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความ 

 เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
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บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหามีดังนี้

(1) ให้คำาแนะนำาเกี่ยวกับผู้มีคุณสมบัติที่จะได้รับการเลือกตั้งให้เป็น 

 กรรมการของบริษัทและบริษัทย่อย โดยเสนอต่อที่ประชุม 

 คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

(2) ให้คำาแนะนำาเกี่ยวกับผู้มีคุณสมบัติที่จะได้รับการเลือกตั้งให้เป็น 

 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่ม 

 การเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

(3) พิจารณาโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการ 

 โดยพิจารณาจากความต้องการในปัจจุบันและการพัฒนาใน 

 อนาคตของบริษัท และให้คำาแนะนำาต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับการ 

 ปรับเปลี่ยนตามที่เห็นว่าจำาเป็น โดยคำานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือ 

 หุ้นทุกฝ่าย รวมถึงความเชี่ยวชาญ ความสามารถ และความ 

 หลากหลายที่บริษัทต้องการ

(4) ใหค้วามสำาคญักบัการประเมนิผลงานของตนเองของคณะกรรมการ 

 และให้ข้อเสนอแนะการปรับปรุงแก้ไขตามที่เห็นว่าจำาเป็น

(5) ตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าได้มีการดำาเนินการตามขั้นตอนเพื่อให้ 

 ผูถ้อืหุน้ไดม้โีอกาสเสนอชือ่ผูม้คีณุสมบติัเพือ่ดำารงตำาแหนง่กรรมการ

(6) ในการประเมนิผูม้คีณุสมบตัเิพือ่ดำารงตำาแหนง่คณะกรรมการทกุครัง้ 

 จะต้องพิจารณาว่าผู้มีคุณสมบัติดังกล่าวมีประสบการณ์ คุณสมบัติ 

 และความสามารถที่จำาเป็นหรือไม่

(7) พิจารณาความจำาเป็นในการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการตามวาระ

(8) ชีแ้จงเหตผุลในการใหค้ำาแนะนำาของตน และแจ้งแถลงการออกเสยีง 

 คัดค้าน (หากมี) ไว้ในคำาแนะนำาดังกล่าวข้างต้น

(9) ดำาเนนิการใหบ้ริษทัปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง 

 กับการแต่งตั้งและคุณสมบัติของคณะกรรมการ

(10) กำาหนดหลักเกณฑ์ในการรับช่วงตำาแหน่งคณะกรรมการ และการ 

 แต่งตั้งผู้บริหารหลัก ตามที่ตนเห็นสมควร

(11) จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับการดำาเนินกิจการต่างๆ ของ 

 คณะกรรมการสรรหาตามสมควร

(12) จัดให้มีการประเมินผลงาน หน้าที่ และความสามารถในการปฏิบัติ 

 หน้าที่ของตนปีละหนึ่งครั้ง

คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ ตำาแหน่ง

นางชนัญญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์ ประธานคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ

นายจุลจิตต์ บุณยเกตุ กรรมการกำากับดูแลกิจการ

นางกมลวรรณ วิปุลากร กรรมการกำากับดูแลกิจการ

นายทอเร่ จอห์นเซ่น กรรมการกำากับดูแลกิจการ

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการมีดังนี้

(1) กำากับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามหลักการอันเป็นที่ยอมรับทั่วไป 

 สำาหรับการกำากับดูแลและการควบคุมกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ 

 และดำารงไว้ซึ่งวัฒนธรรมองค์กรที่เอื้อต่อการกำากับดูแลกิจการที่ดี

(2) กำาหนดและดำารงไว้ซึ่งนโยบายและกระบวนการการกำากับดูแล 

 กิจการที่เหมาะสม

(3) ดำ า เนินการให้มีการบังคับใช้และปฏิบัติตามนโยบายและ 

 กระบวนการต่างๆ เกี่ยวกับกำากับดูแลกิจการที่คณะกรรมการได้ 

 อนุมัติ เพ่ือให้มีการกำากับดูแลกิจการในบริษัท และบริษัทย่อย 

 ทั้งหมดซึ่งบริษัทมีอำานาจควบคุมไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

(4) กำากับดูแลให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารประเมินผลการบังคับใช้ 

 และปฏิบัติตามนโยบายและกระบวนการต่างๆ เกี่ยวกับกำากับ 

 ดูแลกิจการและรายงานต่อคณะกรรมการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

(5) ตรวจสอบและรายงานต่อคณะกรรมการในเร่ืองสำาคัญต่างๆ ผล 

 การตรวจสอบ และคำาแนะนำาเกี่ยวกับการกำากับดูแลกิจการ

(6) ชี้แจงเหตุผลในการให้คำาแนะนำาของตน และแจ้งแถลงการออก 

 เสียงคัดค้าน (หากมี) ไว้ในคำาแนะนำาดังกล่าว

(7) ดำาเนนิการใหบ้ริษทัปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง 

 กับการกำากับดูแลกิจการที่ดี

(8) จดัใหม้ีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเหมาะสมเกี่ยวกับการดำาเนินกิจการ 

 ต่างๆ ของตน และหลักปฏิบัติเกี่ยวกับการกำากับดูแลกิจการของ 

 บริษัท

(9) จัดให้มีการประเมินผลงาน หน้าที่ และความสามารถในการปฏิบัติ 

 หน้าที่ของตนปีละหนึ่งครั้ง
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บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

ฝ่ายบริหาร

คณะกรรมการบรษิทัไดก้ำาหนดขอบเขตอำานาจหนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบ 

ของคณะกรรมการและฝ่ายบริหารไว้แยกจากกันอย่างชัดเจน กล่าวโดย 

สรุปคือ คณะกรรมการบริษัทมีอำานาจหน้าที่กำาหนดนโยบายและติดตาม 

การปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร และฝ่ายบริหารมีอำานาจหน้าที่ในการนำา 

นโยบายไปปฏิบัติและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้กำาหนดนโยบายการมอบอำานาจ (Po l i cy  on  

De legat ion of  Author i ty)  เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งว่าด้วยการมอบ 

อำานาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายบริหาร โดยกำาหนดขอบเขต 

อำานาจหน้าที่และอำานาจอนุมัติของคณะกรรมการและฝ่ายบริหารไว้ 

อย่างชัดเจน

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารเป็นผู้ดำารงตำาแหน่งบริหารสูงสุดของบริษัท  

โดยมีอำานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบดังนี้

(1) รับผิดชอบในการบริหารจัดการกิจการของบริษัท โดยจะต้อง 

 ปฏิบัติตามแนวทางและมติของคณะกรรมการบริษัท รวมถึง 

 นโยบายการกำากับดูแลกิจการของบริษัท

(2) มีอำานาจตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ที่ไม่อยู่ในอำานาจการตัดสินใจ 

 ของคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

 คำาสั่งหรือมติของคณะกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

 จะต้องดำาเนินการตามสมควรเพื่อให้บริษัทดำาเนินกิจการและ 

 พัฒนาธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของ 

 บริษัท มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัท

(3) จัดรูปแบบองค์กรของบริษัท และการจัดสรรบุคลากรให้เป็นไป 

 ตามแนวทางที่คณะกรรมการบริษัทกำาหนด

(4) ดำาเนินการให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์อันเป็นที่ยอมรับทั่วไป 

 เกี่ยวกับการกำากับดูแลและการควบคุมกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ

(5) ให้ความเห็นชอบและควบคุมดูแลงบประมาณและแผนการ 

 ดำาเนินงานรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในงบประมาณและ 

 แผนการดำาเนินงานดังกล่าว

(6) วางแผนการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กรเพื่อจัดการกับ 

 ความเสี่ ยงทางธุ รกิจที่ เกี่ ยวข้องกับบริษัท  โดยพิจารณา 

 ความเสี่ยงทางด้านกลยุทธ์ การดำาเนินกิจการ และกฎหมาย และ 

 จัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงซึ่งประกอบด้วย 

 ฝ่ายบริหารของบริษัท เพื่อทำาหน้าที่ให้การสนับสนุนการปฏิบัติ 

 หน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

(7) เสนอแผนกลยุทธ์การดำาเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย 

 หลักต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขอความเห็นชอบ และเสนอ 

 แนะแนวทางการแก้ไขปัญหาในเรื่องอื่นๆ ที่มีนัยสำาคัญในเชิง 

 กลยุทธ์ของบริษัท

(8) ดำาเนนิการใหธ้รุกรรมทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

 ของคณะผู้บริหาร คณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้น รวมถึง 

 บุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวนั้น ทำาขึ้นเสมือนเป็นการทำา 

 ธุรกรรมปกติกับบุคคลภายนอก (Arm’s Length Basis) ภายใต้ 

 เงื่อนไขทางการค้าปกติ และไม่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของ 

 บริษัทและผู้ถือหุ้นรายย่อย

(9) จัดให้บริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม ซึ่งจะ 

 ต้องเป็นส่วนหนึ่งของแผนการปฏิบัติการและขั้นตอนการดำาเนิน 

 กิจการของบริษัท เพื่อเป็นหลักประกันตามสมควรว่า บริษัทจะ 

 สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่เก่ียวกับการใช้ทรัพยากรอย่างมี 

 ประสิทธิภาพ การดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัท ความน่าเชื่อถือ 

 ของการรายงานทางการเงินทั้งภายในและภายนอกองค์กร และ 

 การปฏิบัติตามนโยบายการกำากับดูแลกิจการของบริษัท และ 

 กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

(10) จัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในเพื่อตรวจสอบขั้นตอนการ 

 ดำาเนินงานของบริษัทตามแผนการตรวจสอบภายในที่ได้รับการ 

 อนุมัติรายงานความล้มเหลวหรือจุดอ่อนในการควบคุมต่างๆ ที่ 

 สำาคัญ และให้คำาแนะนำาที่เก่ียวข้อง ทั้งนี้ หน่วยงานตรวจสอบ 

 ภายในจะต้องรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

(11) รับผิดชอบให้มีการสื่อสารและความร่วมมือกับพนักงานหรือ 

 ตัวแทนพนักงานตามที่สมควร เพื่อให้เกิดธรรมเนียมปฏิบัติเชิง 

 ร่วมมือทางธุรกิจที่ เชื่อถือได้ โดยคำานึงถึงประสบการณ์และ 

 มุมมองความเข้าใจของพนักงานเป็นสำาคัญ

(12) มีอำานาจที่จะร้องขอให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นและเป็นตัวแทน 

 ของบริษัท (หรือแต่งตั้งตัวแทน) ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท 

 ย่อยหลัก รวมถึงการออกเสียงลงคะแนนตามที่ได้รับมอบหมาย 

 จากคณะกรรมการบริษัท และติดตามผลการพัฒนาธุรกิจ สถานะ  

 และผลกำาไรของบริษัทย่อยหลัก

(13) ติดตามตรวจสอบว่าการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความ 

 ปลอดภัยและการป้องกันบุคลากร ข้อมูล และสินทรัพย์อื่นๆ  

 มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

(14) จัดให้มีการจัดการ รวมถึงมาตรการบังคับที่เพียงพอต่อการที่ 

 พนักงานไม่ปฏิบัติตามนโยบายการกำากับดูแลกิจการของบริษัท 

 (หากมี) และรายงานการไม่ปฏิบัติที่สำาคัญต่อคณะกรรมการบริษัท

(15) นำาขั้นตอนกระบวนการที่เหมาะสมมาใช้เพื่อป้องกันมิให้บริษัท 

 เกี่ยวพันกับการทุจริตคอร์รัปชั่น ทั้งนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

 จะต้องทำาการตรวจสอบความเสี่ยงของกระบวนการดังกล่าวเป็น 

 รายปีและต้องดำาเนินการให้มีการแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องใดๆ  

 ทีต่รวจพบ โดยรายงานผลการตรวจสอบดงักลา่วต่อคณะกรรมการ 

 บริษัท

เลขานุการบริษัท

หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทกำาหนดไว้โดยอ้างอิง 

กับ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำากัด พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

และหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีสำาหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555  

ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเลขานุการบริษัทมีหน้าที่และ 

ความรับผิดชอบดังนี้



079การกำากับดูแลกิจการ
รายงานประจำาปี 2559

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

(1) ให้คำาแนะนำาด้านกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการ 

 ปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และการประกอบธุรกิจของ 

 บริษัท

(2) จัดเตรียมเอกสารและข้อมูลประกอบการประชุมคณะกรรมการ 

 บริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น

(3) ประสานงานและติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ 

 บริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

(4) จัดทำาและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม 

 คณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท 

 รายงานประจำาปีของบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และ 

 รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

(5) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือ 

 ผู้บริหาร

(6) จัดเตรียมข้อมูลและการบรรยายเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท รวมทั้ง 

 ขอ้มลูอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการดำาเนนิธรุกจิของบรษิทัใหแ้กก่รรมการ 

 ใหม่

(7) ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น

กรรมการอิสระ

บริษัทได้กำาหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ซึ่งเป็น 

หลักเกณฑ์ที่เข้มงวดกว่าที่ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

กำาหนด ดังนี้

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 

 ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่ 

 อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งน้ี ให้นับรวมการถือหุ้น 

 ของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระด้วย

(2) ไม่เคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน  

 ที่ปรึกษาท่ีได้เงินเดือนประจำา หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท 

 บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ 

 ขัดแย้งทางผลประโยชน์ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ 

 ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนการแต่งตั้ง

(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจด 

 ทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส  

 พี่น้อง และบุตร (รวมทั้งคู่สมรสของบุตร) ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น 

 รายใหญ่ ผู้มีอำานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็น 

 ผู้บริหารหรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

(4) ไม่เคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 

 บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

 ในลักษณะท่ีอาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ 

 ของตน รวมทั้งไม่เคยเป็นหรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ 

 ซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทาง 

 ธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่ 

 อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี 

 ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนการแต่งตั้ง

(5) ไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท 

 ร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และ 

 ไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร  

 หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชี 

 ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจ 

 มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการ 

 มีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนการแต่งตั้ง

(6) ไม่เคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็น 

 ที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการ 

 เกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย  

 บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์  

 ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการ 

 เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร  

 หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่ 

 จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อน 

 การแต่งตั้ง

(7) ไมเ่ปน็กรรมการทีไ่ดร้บัการแตง่ตัง้ขึน้เพือ่เปน็ตวัแทนของกรรมการ 

 ของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เก่ียวข้องกับ 

 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

(8) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ 

 เกี่ยวกับการดำาเนินงานของบริษัท

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการอิสระแสดงอยู่ภายใต้หัวข้อ “การกำากับ 

ดูแลกิจการ – การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ” ข้างล่างนี้

ปจัจบุนั บรษิทัมกีรรมการอสิระจำานวน 4 ทา่น คดิเปน็ 1 ใน 3 ของกรรมการ 

ทั้งคณะ ได้แก่ (1) นายจุลจิตต์ บุณยเกตุ (2) นายสตีเฟ่น วูดรุฟ  

ฟอร์ดแฮม (3) นางกมลวรรณ วิปุลากร และ (4) นางชนัญญารักษ์  

เพ็ชร์รัตน์ โดยกรรมการอิสระมีความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

และฝ่ายบริหารของบริษัทและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ 

ที่กำาหนดข้างต้น ทั้งนี้ ในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมากรรมการอิสระ 

ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือให้บริการทางวิชาชีพแก่บริษัท

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ

บริษัทให้ความสำาคัญกับการสรรหาและคัดเลือกกรรมการ โดยได้กำาหนด 

คุณสมบัติของกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งสอดคล้อง 

กับกฎหมายและข้อกำาหนดของหน่วยงานกำากับดูแลที่เกี่ยวข้อง รวมท้ัง 

ข้อบังคับของบริษัท
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บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

การสรรหากรรมการของบริษัทจะพิจารณาจากประวัติการศึกษา 

ประสบการณ์การทำางาน ความรู้ ความเชี่ยวชาญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน 

กิจการโทรคมนาคม และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการในช่วงเวลา 

ที่ผ่านมา รวมทั้งพิจารณาจากทักษะที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการ รวม 

ถึงความหลากหลายอื่นๆ เช่น เพศ เพื่อช่วยส่งเสริมให้คณะกรรมการ 

บริษัทปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

คณะกรรมการสรรหาเป็นผู้รับผิดชอบกระบวนการสรรหากรรมการ 

ของบริษัท ทั้งนี้  ตั้งแต่ปี 2554 บริษัทได้ใช้บริการบริษัทที่ปรึกษา  

(Professional Recrui tment F i rm) ในการสรรหากรรมการอิสระ โดย 

คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติ 

เหมาะสมกับการเป็นกรรมการของบริษัท สรุปผลการสรรหา ก่อนนำา 

เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

(แล้วแต่กรณี)

กรรมการของบริษัทจะต้องมีคุณสมบัติของการเป็นกรรมการและไม่มี 

ลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำาหนด และจะต้องไม่ดำารงตำาแหน่ง 

กรรมการในบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 บริษัท และกรรมการที่เป็น 

ผู้บริหารจะต้องไม่ดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทอื่นและบริษัท 

จดทะเบียนมากกว่า 2 บริษัท ไม่นับรวมบริษัทย่อย บริษัทในเครือ และ 

บริษัทร่วมทุนของบริษัท ทั้งนี้ เพื่อให้กรรมการสามารถปฏิบัติตามหน้าที่ 

และความรับผิดชอบของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กรรมการของบริษัทมีวาระการดำารงตำาแหน่ง 3 ปี และกรรมการซึ่งพ้น 

จากตำาแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าดำารงตำาแหน่งอีกได้ การแต่งตั้ง 

ถอดถอน หรือการพ้นจากตำาแหน่งของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปตาม 

ข้อบังคับของบริษัท ดังนี้

(1) คณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 ท่าน 

 และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวนกรรมการทั้งหมดต้อง 

 มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย

(2) ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

 – ผู้ถือหุ้นหนึ่งคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำานวนหุ้นที่ตนถืออยู่

 – ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้ง 

  บุคคลเพียงคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้แต่จะแบ่ง 

  คะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดเพียงใดไม่ได้

 – ผู้ที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดเรียงตามลำาดับจะได้รับการแต่งตั้ง 

  เป็นกรรมการ ในกรณีที่ได้รับคะแนนเสียงเท่ากันเกินกว่า 

  จำานวนกรรมการที่พึงเลือกในครั้งน้ัน ให้ประธานที่ประชุมเป็น 

  ผู้ชี้ขาด

(3) ในกรณีท่ีกรรมการท่านใดประสงค์จะลาออกจากตำาแหน่ง ให้ยื่น 

 ใบลาออกต่อบริษัท การลาออกจะมีผลนับแต่วันที่บริษัทได้รับ 

 ใบลาออก

(4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการออกจากตำาแหน่งก่อน 

 วาระได้โดยต้องมีคะแนนเสียงสนับสนุนไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ 

 จำานวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นรวมกัน 

 ไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจำานวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม 

 และมีสิทธิออกเสียง

(5) ในการประชุมสามัญประจำาปีทุกครั้ง ให้กรรมการจำานวนหน่ึงใน 

 สามของกรรมการทั้งหมดของบริษัทพ้นจากตำาแหน่ง โดยให้ 

 กรรมการที่อยู่ในตำาแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำาแหน่งก่อน  

 กรรมการที่พ้นจากตำาแหน่งไปแล้วอาจได้รับเลือกให้เข้าดำารง 

 ตำาแหน่งอีกได้

การสรรหาและแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัทกำาหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ในการสรรหา 

และแต่งตั้งบริหารระดับสูง และนโยบายในการสืบทอดตำาแหน่ง โดยมี 

กระบวนการสรรหาที่ชัดเจนและโปร่งใส และพิจารณาจากประวัติการ 

ศึกษา ประสบการณ์การทำางาน ความรู้ ความสามารถ จริยธรรม และ 

ความเป็นผู้นำา โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการ 

สรรหาเป็นผู้พิจารณาและให้คำาแนะนำาเกี่ยวกับผู้มีคุณสมบัติที่จะได้รับ 

การเสนอชื่อและแต่งตั้ งให้ เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ 

รองประธานจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการเงินของบริษัท

การกำากับดูแลการดำาเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทมีกลไกในการกำากับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเพื่อให้สามารถ 

ควบคุมดูแลการบริหารจัดการ การดำาเนินงาน และรักษาผลประโยชน์ 

ของบริษัท โดยบริษัทมีการแต่งตั้งผู้แทนของบริษัทเข้าดำารงตำาแหน่ง 

กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเหล่านั้น ทั้งนี้ คณะกรรมการ 

บริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาเป็นผู้พิจารณาและให้ 

คำาแนะนำาเก่ียวกับผู้มีคุณสมบัติที่จะได้รับการเสนอชื่อและแต่งตั้งให้ 

เปน็กรรมการ ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร และรองประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร 

กลุ่มการเงินของบริษัทย่อยทั้งหมด

นอกจากนี้ บริษัทได้ดำาเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าอำานาจ หน้าที่ และ 

ความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อย หลักเกณฑ์ 

เรื่องการทำารายการระหว่างกัน และการทำารายการสำาคัญอื่นๆ เป็นไป 

ในแนวทางเดียวกันกับหลักเกณฑ์ของบริษัท เพื่อให้การกำากับดูแล 

เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้  บริษัทได้จัดให้มีการรายงานฐานะ 

การเงินและผลการดำาเนินงานของบริษัทย่อยหลักต่อคณะกรรมการ 

ของบริษัทเป็นรายไตรมาส

การใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทตระหนักถึงถึงความสำาคัญเร่ืองการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน 

เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่นในทางมิชอบ ซึ่งกรรมการ ผู้บริหาร และ 

พนักงานของบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบในการป้องกันมิให้บุคคลที่ไม่ได้ 

รับอนุญาตได้รับข้อมูลที่มิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน และป้องกันมิให้ 
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มีการเปิดเผยข้อมูลที่มิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ซึ่งอาจส่งผลกระทบ 

ต่อราคาหุ้นและตราสารทางการเงินอื่นๆ ของบริษัทก่อนที่บริษัทจะได้ 

เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวผ่านระบบข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ หรือใน 

ขณะที่ข้อมูลดังกล่าวยังมีผลกระทบต่อราคา และมิให้กรรมการ ผู้บริหาร 

หรือพนักงานของบริษัทซื้อขายหุ้นหรือตราสารทางการเงินของบริษัท 

ก่อนที่ข้อมูลดังกล่าวจะเปิดเผยต่อสาธารณชน หรือในขณะที่ข้อมูล 

ดังกล่าวยังมีผลกระทบต่อราคา การฝ่าฝืนหลักในการปฏิบัติสำาหรับ 

การดำาเนินการเกี่ยวกับข้อมูลของบริษัทจะถูกสอบสวน ลงโทษ และ/ 

หรือให้ออกจากงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำาหนดในกฎหมาย 

และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ บริษัทได้ชี้แจงและแจ้งแนวทางเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ 

สำาหรับกรรมการและผู้บริหารของบริษัท โดยกำาหนดห้ามมิให้กรรมการ 

และผู้บริหารซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงเวลา 1 เดือนก่อนวัน 

ประกาศผลการดำาเนินงานของบริษัทในแต่ละไตรมาสจนถึงวันถัดจาก 

วันประกาศผลการดำาเนินงานของบริษัทต่อสาธารณชน หรือซื้อขาย 

หลักทรัพย์เพื่อการเก็งกำาไรในระยะสั้น โดยเลขานุการบริษัทจะแจ้งให้ 

กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้องทราบกำาหนดระยะเวลาการ 

ห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ก่อนการประกาศผลการดำาเนินงานของบริษัท 

ทุกครั้ง นอกจากนี้ บริษัทกำาหนดเป็นนโยบายให้กรรมการและผู้บริหาร 

ของบริษัทจะต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงรายงานการซื้อขายหุ้น หรือการ 

ได้มาหรือการเปลี่ยนแปลง การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท (รวมถึง 

การถือครองหลักทรัพย์ของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)  

ภายใน 24 ชั่วโมงนับจากวันที่มีการได้มาหรือมีการเปลี่ยนแปลง 

ดังกล่าว โดยเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมข้อมูลและรายงานการ 

เปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท 

เพื่อทราบทุกครั้ง

นอกจากนี้  บริษัทได้กำาหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัท 

รายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็น 

ส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

ภายใน 15 วันก่อนวันสิ้นปีปฏิทินของทุกๆ ปี และภายใน 15 วันนับจาก 

วันที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ใน 

การติดตามดูแลและดำาเนินการตามข้อกำาหนดเกี่ยวกับการทำารายการ 

ที่ เกี่ยวโยงกันซึ่งเป็นรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผล 

ประโยชน์

บริษัทได้จัดให้มีการเผยแพร่หลักในการปฏิบัติสำาหรับการดำาเนินการ 

เกี่ยวกับข้อมูลทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.dtac .co . th  และระบบ 

สื่อสารภายในของบริษัท (Intranet)

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2559 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559  

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติอนุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

สำาหรบัป ี2559 เป็นจำานวนไม่เกิน 5,195,000 บาท (ไม่รวมภาษมีูลค่าเพิ่ม) 

ซึ่งประกอบด้วยค่าบริการสำาหรับการตรวจสอบงบการเงินประจำาปี และ 

การสอบทานงบการเงินรายไตรมาส โดยค่าตอบแทนดังกล่าวลดลง 

ร้อยละ 1 .16  จากปี  2558  ทั้ งนี้  ในปี  2559  ค่ าใช้จ่ ายหรือ 

ค่าบริการอื่น ( N o n - a u d i t  F e e )  ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบ 

บญัชแีละไดบ้นัทกึเปน็คา่ใชจ้า่ยใหแ้กผู่ส้อบบญัช ีจำานวน 2,856,505 บาท

การปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

1. บริษัทมีนโยบายและกระบวนการสรรหาผู้มีความรู้ความสามารถ 

 เพื่อมาทำาหน้าที่เป็นกรรมการ โดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการเสนอชื่อ 

 บุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

 สามัญประจำาปีได้ ทั้งนี้ ตามข้อบังคับและระเบียบของบริษัทท่ี 

 เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้จะได้รับการแต่งต้ังเป็นประธานคณะกรรมการและ 

 กรรมการบริษทัจะเปน็บคุคลทีม่ปีระสบการณค์วามรูค้วามสามารถ 

 ในธุรกจิโทรคมนาคมหรอืธรุกจิทีเ่กีย่วขอ้งทีเ่ปน็ประโยชนต์อ่ธรุกจิ 

 ของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทมีกระบวนการสรรหากรรมการอิสระ 

 เพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการอิสระจะทำาหน้าที่ได้อย่างดีเพื่อประโยชน์ 

 สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น 

 ในการนี้ ธุรกิจโทรคมนาคมเป็นธุรกิจที่มีประวัติยาวนานและมี 

 ความซับซ้อนสูง มีความจำาเป็นที่กรรมการแต่ละท่านต้องมี 

 ความเข้าใจเรื่องเฉพาะด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเชิงพาณิชย์ เช่น  

 ธุรกรรมการค้าต่างๆ หรือเรื่องเชิงเทคนิคที่มีความซับซ้อน เช่น  

 ข้อมูลย่านคลื่นความถี่ โครงข่ายโทรคมนาคม สายไฟเบอร์ออพติก 

 เครื่องและอุปกรณ์ส่งสัญญาณ โทรศัพท์เคลื่อนที่ การดำาเนินธุรกิจ 

 ออนไลน์ หรืออินเทอร์เนตและ เทคโนโลยีต่างๆ หรือกฎเกณฑ์ 

 ของสำานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์  

 และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ฯลฯ เรื่องดังกล่าวนี้เป็นเรื่องท่ี 

 มีประวัติยาวนานและมีเนื้อหาที่ซับซ้อน ทำาให้กิจการโทรคมนาคม 

 เป็นกิจการยากแก่การทำาความเข้าใจ แต่การทำาความเข้าใจในเรื่อง 

 ดังกล่าวมีความจำาเป็นอย่างยิ่งยวดเพื่อการวิเคราะห์และวางแผน 

 งานของบริษัท ดังนั้น การดำารงตำาแหน่งกรรมการที่นานขึ้นก็จะ 

 เป็นปัจจัยสำาคัญส่งเสริมให้กรรมการสามารถมีความเข้าใจอย่าง 

 ลึกซึ่งและให้คำาแนะนำาหรือทิศทางที่เป็นประโยชน์แก่บริษัทได้  

 โดยที่ผ่านมา คณะกรรมการของบริษัทได้ทำาหน้าที่ในด้านนี้ได้เป็น 

 อย่างดี 

 บริษัทมีการวางแผนการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้า 

 ทั้งปีเป็นจำานวนอย่างน้อย 5 ครั้งต่อปี เพื่อพิจารณาวาระหลักที่ 

 ได้กำาหนดไว้ในแต่ละปี อย่างไรก็ตาม หากมีวาระสำาคัญ ประธาน 

 คณะกรรมการบริษัทก็จะเรียกประชุมสำาหรับวาระสำาคัญนั้น ซึ่งจะ 

 มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยไปกว่าระยะเวลาที่กฎหมายได้ 

 กำาหนดไว้ โดยในปี 2559 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมทั้งสิ้น 

 จำานวน 8 ครั้ง



082 การกำากับดูแลกิจการ
รายงานประจำาปี 2559

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

2. บรษิทัมนีโยบายในการจา่ยคา่ตอบแทนใหแ้กผู่บ้รหิารและพนกังาน 

 ให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถและภาระหน้าที่ความ 

 รับผิดชอบ โดยมีกระบวนการประเมินผลงานตามมาตรฐานที่เป็น 

 ท่ียอมรับท่ัวไป โดยบริษัทได้ทำาการเปิดเผยนโยบายการจ่าย 

 ค่าตอบแทนผู้บริหาร และบริษัทได้เน้นย้ำาให้พนักงานและผู้บริหาร 

 ถือปฏิบัติตามหลักการที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปในเรื่องน้ีด้วย เช่น  

 พนักงานต้องไม่เปิดเผยจำานวนค่าตอบแทนของตนเองเป็นการ 

 ท่ัวไปและบริษัทก็จะถือว่าเรื่องดังกล่าวเป็นความลับของพนักงาน  

 และจะเคารพในสิทธิความเป็นส่วนตัวของพนักงาน 



083การกำากับดูแลกิจการ
รายงานประจำาปี 2559

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)



084 รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานประจำาปี 2559

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและ 

มีประสบการณ์ด้านการเงิน การบัญชี กฎหมาย และการบริหารธุรกิจ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำาหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ  

ซึ่งจัดทำาตามแนวทางและข้อกำาหนดของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

(ตลท.) โดยในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย 

1.  นายจุลจิตต์ บุณยเกตุ   ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

2.  นายสตีเฟน วูดรุฟ ฟอร์ดแฮม    กรรมการตรวจสอบ

3.  นางกมลวรรณ วิปุลากร  กรรมการตรวจสอบ

โดยกรรมการตรวจสอบทุกท่านไม่ได้เป็นผู้บริหารพนักงาน หรือที่ปรึกษาของบริษัทฯ

กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ กำาหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 

ไตรมาสละ 1 คร้ัง ในปี 2559 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวมทั้งสิ้น 12 ครั้ง และได้รายงานผลการประชุมต่อ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ทุกครั้ง ในการประชุมแต่ละครั้ง มีผู้บริหารระดับสูง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หัวหน้าหน่วยงานบริหารความเสี่ยง  

และผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมในวาระที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำาเนินงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายโดยสรุปดังนี้

	 •	 สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำาปี	 2559	 เพื่อนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	 เพื่อพิจารณาอนุมัติ	 งบการเงินดังกล่าว 

  ได้จัดทำาขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปโดยถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

	 •	 สอบทานความเพียงพอและการประเมินประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน	 การบริหารความเสี่ยง	การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

  กับธุรกิจของบริษัทฯ โดยประชุมร่วมกับผู้บริหารและหน่วยงานตรวจสอบภายในเพื่อให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงาน 

  ของบริษัทฯ

	 •	 พิจารณาอนุมัติแผนงานการตรวจสอบประจำาปีซึ่งได้จัดทำาขึ้นตามแนวความเสี่ยง	 และผลการตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน	 

  สรุปได้ว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล โดยไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำาคัญ

	 •	 สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกัน	 ธุรกรรมของผู้มีส่วนได้เสีย	หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ	 เพื่อให้ม่ันใจว่า 

  บริษัทฯ ได้ดำาเนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติและได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

	 •	 รับทราบความเสี่ยงและติดตามความก้าวหน้าของการบริหารความเสี่ยงตามที่หน่วยงานบริหารความเสี่ยงนำาเสนอ

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

001

วิสัยทัศน์  I  พันธกิจ  I  กลยุทธ์

001

จุดเด่นทางการเงิน

001

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

001

สาสน์จากประธานกรรมการ
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

001

คณะกรรมการบริษัท

001

คณะผู้บริหารบริษัท

001

โครงสร้างกลุ่มบริษัท

001

การประกอบธุรกิจและแนวโน้มธุรกิจ

001

เหตุการณ์สำคัญ

001

ปัจจัยความเสี่ยง

3สี

001

การจัดการ
3สี

001

การกำกับดูแลกิจการ
4สี

001

รายงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 2สี

001

รายงานของคณะกรรมการสรรหา

001

รายงานคณะกรรมการ
กำกับดูแลกิจการ

001

รายงานของคณะกรรมการ
กำหนดค่าตอบแทน

001

โครงสร้างการถือหุ้น

001

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

001

บทวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

001

รายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

001

รายงานของผู้สอบบัญชี
รับอนุญาติ

001

งบการเงิน

001

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

001

คำนิยาม

001

ความรับผิดชอบต่อสังคม

001

รายการระหว่างกันและเกี่ยวโยงกัน 

สารบัญ



085รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานประจำาปี 2559

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

	 •	 สอบทานและประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและตามแนวทางการกำากับดูแลกิจการท่ีดี	 

  ซึ่งผลเป็นที่น่าพอใจ

	 •	 พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติเหมาะสม	 รวมถึงเสนอแต่งตั้ง	 และเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำา	 ปี	 2560	 ต่อ 

  คณะกรรมการบริษัทฯ

จากการดำาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบตามที่กล่าวมาข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทฯ มีการจัดทำางบการเงิน 

เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปและมีการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอ มีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายใน 

ที่มีประสิทธิผล เพียงพอ และไม่มีข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำาคัญ มีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และการ 

ทำารายการที่เกี่ยวโยงกันมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดตามนโยบายบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีตามเกณฑ์การประเมินผลของบริษัทฯ ที่ถือปฏิบัติ ประสบการณ์ ผลการดำาเนินงาน และ 

ความเป็นอิสระในการดำาเนินงานของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา และมีความเห็นว่าผู้สอบบัญชีของบริษัท สำานักงาน อีวาย จำากัด มีผลการดำาเนินงาน 

เป็นที่น่าพอใจ นอกจากนี้ บริษัท สำานักงาน อีวาย จำากัด เป็นสำานักงานสอบบัญชีที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอให้ผู้สอบบัญชีของบริษัท สำานักงาน อีวาย จำากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำาปี 2560 และได้พิจารณา 

กำาหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีเพื่อนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นต่อไป

นายจุลจิตต์ บุณยเกตุ

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

30 มกราคม 2560



086 รายงานของคณะกรรมการสรรหา
รายงานประจำาปี 2559

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

รายงานของคณะกรรมการสรรหา

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วยกรรมการจำานวน 5 ท่าน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยเป็นกรรมการอิสระจำานวน 3 ท่าน ได้แก่  

นายสตีเฟ่น วูดรุฟ ฟอร์ดแฮม ประธานคณะกรรมการสรรหา นายจุลจิตต์ บุณยเกตุ นางกมลวรรณ วิปุลากร นายฮากุน บรัวเซ็ท เชิร์ล และ 

นายทอเร่ จอห์นเซ่น

คณะกรรมการสรรหามีหน้าที่ความรับผิดชอบในการพิจารณาและแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมเป็นกรรมการของบริษัท 

และบริษัทในเครือ ตลอดจนการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ในปี 2559 คณะกรรมการสรรหาได้จัดให้มีการประชุมรวม 3 ครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่องประเด็นสำาคัญรวมถึง (1) พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะผลการ 

ประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ (2) ให้คำาแนะนำาผู้มีคุณสมบัติที่จะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการของบริษัทและของบริษัทย่อยหลัก  

และ (3) ทบทวนและรับทราบโครงสร้างองค์กร 

คณะกรรมการสรรหาได้ประเมินผลการดำาเนินงานในปีที่ผ่านมาแล้ว และมีความเห็นว่าคณะกรรมการสรรหาได้ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมและ 

มีประสิทธิภาพเพียงพอ

นายสตีเฟ่น วูดรุฟ ฟอร์ดแฮม

ประธานคณะกรรมการสรรหา

001

วิสัยทัศน์  I  พันธกิจ  I  กลยุทธ์

001

จุดเด่นทางการเงิน

001

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

001

สาสน์จากประธานกรรมการ
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

001

คณะกรรมการบริษัท

001

คณะผู้บริหารบริษัท

001

โครงสร้างกลุ่มบริษัท

001

การประกอบธุรกิจและแนวโน้มธุรกิจ

001

เหตุการณ์สำคัญ

001

ปัจจัยความเสี่ยง

3สี

001

การจัดการ
3สี

001

การกำกับดูแลกิจการ
4สี

001

รายงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 2สี

001

รายงานของคณะกรรมการสรรหา

001

รายงานคณะกรรมการ
กำกับดูแลกิจการ

001

รายงานของคณะกรรมการ
กำหนดค่าตอบแทน

001

โครงสร้างการถือหุ้น

001

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

001

บทวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

001

รายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

001

รายงานของผู้สอบบัญชี
รับอนุญาติ

001

งบการเงิน

001

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

001

คำนิยาม

001

ความรับผิดชอบต่อสังคม

001

รายการระหว่างกันและเกี่ยวโยงกัน 

สารบัญ



087รายงานคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ
รายงานประจำาปี 2559

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

รายงานคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ยังคงให้คำามั่นที่จะปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีสำาหรับบริษัทจดทะเบียนที่กำาหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) 

และท่ีกำาหนดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ด้วยมุมมองที่จะเพิ่มพูนและดำารงไว้ซึ่งคุณประโยชน์ระยะยาวให้กับผู้ถือหุ้น 

ทุกราย 

ในการนี้ บริษัทฯ ได้จัดตั้งให้มีคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2556 ในฐานะคณะกรรมการชุดย่อยของคณะกรรมการบริษัท  

ท้ังนี้ ในปี พ.ศ. 2559 คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการได้พิจารณาแนวปฏิบัติด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดีหลายคร้ัง ซึ่งการดำาเนินการข้างต้นเป็นผล 

ให้มีการนำาเสนอหรือพัฒนาปรับปรุงแนวปฏิบัติ ตลอดจนมาตรการต่าง ๆ เพื่อยกระดับการติดตามตรวจสอบ และการปฏิบัติตามนโยบายการกำากับ 

ดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจของกรรมการ พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2559 บริษัทฯ ได้รับรางวัล 

ผลการประเมินการกำากับดูแลกิจการในระดับ  “ดีเลิศ” ห้าตราสัญลักษณ์ ประจำาปี พ.ศ. 2559 ซึ่งเป็นระดับสูงสุด และเป็นบริษัทจดทะเบียนในกลุ่ม  

Top quar t i l e  ตามขนาดของ Market  Cap i ta l i za t ion จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยซึ่งได้มีการประเมินบริษัทจดทะเบียนไทย 

จำานวน 601 บริษัท ตามโครงการสำารวจการกำากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำาปี พ.ศ. 2559 (CGR 2559) รางวัลนี้สะท้อนให้เห็นอย่าง 

ชัดเจนถึงความพยายามอย่างต่อเนื่องของบริษัทฯ ที่มุ่งไปสู่การยกระดับการกำากับดูแลกิจการให้ดียิ่งขึ้นในช่วงสองสามปีที่ผ่านมา

ในปี พ.ศ. 2560 คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการยิ่งมีความมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนเรื่องนี้ไปข้างหน้าในระดับสากล ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาแนวปฏิบัติด้าน 

การกำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัทฯ ต่อไป

นางชนัญญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์

ประธานคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ

001

วิสัยทัศน์  I  พันธกิจ  I  กลยุทธ์

001

จุดเด่นทางการเงิน

001

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

001

สาสน์จากประธานกรรมการ
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

001

คณะกรรมการบริษัท

001

คณะผู้บริหารบริษัท

001

โครงสร้างกลุ่มบริษัท

001

การประกอบธุรกิจและแนวโน้มธุรกิจ

001

เหตุการณ์สำคัญ

001

ปัจจัยความเสี่ยง

3สี

001

การจัดการ
3สี

001

การกำกับดูแลกิจการ
4สี

001

รายงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 2สี

001

รายงานของคณะกรรมการสรรหา

001

รายงานคณะกรรมการ
กำกับดูแลกิจการ

001

รายงานของคณะกรรมการ
กำหนดค่าตอบแทน

001

โครงสร้างการถือหุ้น

001

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

001

บทวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

001

รายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

001

รายงานของผู้สอบบัญชี
รับอนุญาติ

001

งบการเงิน

001

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

001

คำนิยาม

001

ความรับผิดชอบต่อสังคม

001

รายการระหว่างกันและเกี่ยวโยงกัน 

สารบัญ



088 รายงานของคณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน
รายงานประจำาปี 2559

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

รายงานของคณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการจำานวน 5 ท่าน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยเป็นกรรมการอิสระจำานวน  

3 ท่าน ได้แก่ นายสตีเฟ่น วูดรุฟ ฟอร์ดแฮม ประธานคณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน นายจุลจิตต์ บุณยเกตุ นางกมลวรรณ วิปุลากร นายฮากุน  

บรัวเซ็ท เชิร์ล และนายทอเร่ จอห์นเซ่น โดยคณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่หลักในการสอบทานและเสนอค่าตอบแทนของกรรมการ  

รวมทั้งค่าตอบแทนประจำาปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ในปี 2559 คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนได้จัดให้มีการประชุมสามคร้ัง โดยมีหลายประเด็นในการพิจารณารวมถึง (1) แนวทางและนโยบาย 

การจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทโดยรวมอันดึงดูดความสามารถพนักงานที่มีศักยภาพมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และความจำาเป็นของบริษัท 

(2) ให้คำาแนะนำาการกำาหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท และ บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำากัด

คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนได้ประเมินผลการดำาเนินงานในปีที่ผ่านมาแล้ว และมีความเห็นว่าคณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติงาน 

อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพียงพอ

นายสตีเฟ่น วูดรุฟ ฟอร์ดแฮม

ประธานคณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน

001

วิสัยทัศน์  I  พันธกิจ  I  กลยุทธ์

001

จุดเด่นทางการเงิน

001

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

001

สาสน์จากประธานกรรมการ
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

001

คณะกรรมการบริษัท

001

คณะผู้บริหารบริษัท

001

โครงสร้างกลุ่มบริษัท

001

การประกอบธุรกิจและแนวโน้มธุรกิจ

001

เหตุการณ์สำคัญ

001

ปัจจัยความเสี่ยง

3สี

001

การจัดการ
3สี

001

การกำกับดูแลกิจการ
4สี

001

รายงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 2สี

001

รายงานของคณะกรรมการสรรหา

001

รายงานคณะกรรมการ
กำกับดูแลกิจการ

001

รายงานของคณะกรรมการ
กำหนดค่าตอบแทน

001

โครงสร้างการถือหุ้น

001

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

001

บทวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

001

รายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

001

รายงานของผู้สอบบัญชี
รับอนุญาติ

001

งบการเงิน

001

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

001

คำนิยาม

001

ความรับผิดชอบต่อสังคม

001

รายการระหว่างกันและเกี่ยวโยงกัน 

สารบัญ



089รายการระหว่างกันและเกี่ยวโยงกัน
รายงานประจำาปี 2559

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

รายการระหว่างกันและเกี่ยวโยงกัน

001

วิสัยทัศน์  I  พันธกิจ  I  กลยุทธ์

001

จุดเด่นทางการเงิน

001

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

001

สาสน์จากประธานกรรมการ
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

001

คณะกรรมการบริษัท

001

คณะผู้บริหารบริษัท

001

โครงสร้างกลุ่มบริษัท

001

การประกอบธุรกิจและแนวโน้มธุรกิจ

001

เหตุการณ์สำคัญ

001

ปัจจัยความเสี่ยง

3สี

001

การจัดการ
3สี

001

การกำกับดูแลกิจการ
4สี

001

รายงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 2สี

001

รายงานของคณะกรรมการสรรหา

001

รายงานคณะกรรมการ
กำกับดูแลกิจการ

001

รายงานของคณะกรรมการ
กำหนดค่าตอบแทน

001

โครงสร้างการถือหุ้น

001

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

001

บทวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

001

รายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

001

รายงานของผู้สอบบัญชี
รับอนุญาติ

001

งบการเงิน

001

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

001

คำนิยาม

001

ความรับผิดชอบต่อสังคม

001

รายการระหว่างกันและเกี่ยวโยงกัน 

สารบัญ

การเข้าทำารายการระหว่างกันของบริษัทหรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งจะต้องปฏิบัติตามประกาศและ 

กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่สมเหตุสมผล หรือเงื่อนไขการค้าปกติ หรือราคาตลาด โดยถือเสมือนเป็นรายการ 

ที่กระทำากับบุคคลภายนอก (at arm’s length basis) ตลอดจนรายงานรายการระหว่างกันดังกล่าวต่อคณะกรรมการ 

ตรวจสอบเป็นประจำาทุกไตรมาส

จากขอ้ 7 ของหมายเหตปุระกอบงบการเงนิรวม สำาหรบัปสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2559 บรษิทัและบรษิทัยอ่ยมรีายการธรุกิจทีส่ำาคญักับบคุคลหรอืกจิการ

ที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามสัญญาที่ตกลงกันระหว่างบริษัทและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

เหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ ดังนี้

1.  รายการธุรกิจกับบริษัท บีบี เทคโนโลยี จำากัด

บริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง จำากัด ถือหุ้นร้อยละ 100 ในบริษัท บีบี เทคโนโลยี จำากัด โดยมีนายบุญชัย เบญจรงคกุล ประธานกรรมการ เป็นผู้ถือหุ้น 

ร้อยละ 40 ใน บริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง จำากัด 

 รายการธุรกิจ  มูลค่ารวม (ล้านบาท)
                                     

  2558  2559

1.  รายได้

 - รายได้จากการขายเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ 0.02 -

2.  ค่าใช้จ่ายและการชำาระเงินอื่นๆ 

 - ค่าบริการจ่าย การซ่อมบำารุง และติดตั้งอุปกรณ์โทรคมนาคม 272.2 275.4

 - ค่าบริการบริหารจัดการโครงข่าย ระบบสัญญาสื่อสาร 334.1 318.0

 - เจ้าหนี้การค้า 965.4 663.3

ความสมเหตุสมผลและความจำาเป็นของรายการระหว่างกัน

•	 บรษิทัไดเ้ขา้ทำาสญัญากบั	บรษิทั	บบี	ีเทคโนโลย	ีจำากดั	ตัง้แตไ่ตรมาสที	่4	ของป	ี2551	เพือ่ใชบ้รกิารบรหิาร	และบำารงุรกัษาระบบเครอืขา่ยสง่สญัญาณ 

 ทั้งหมดของบริษัท โดยรูปแบบการคิดอัตราค่าบริการและการต่อสัญญาแต่ละครั้งยังคงเดิมเช่นเดียวกับเงื่อนไขที่บริษัทเคยทำากับคู่สัญญารายเดิม



090 รายการระหว่างกันและเกี่ยวโยงกัน
รายงานประจำาปี 2559

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

2.  รายการธุรกิจกับกลุ่ม ไอ.เอ็น.เอ็น. 

นายบุญชัย เบญจรงคกุล ประธานกรรมการ เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริษัท ไอ.เอ็น.เอ็น

 รายการธุรกิจ  มูลค่ารวม (ล้านบาท)
                                     

  2558  2559

1.  รายได้

 - รายได้จากการขายเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ 0.1 -

2.  ค่าใช้จ่ายและการชำาระเงินอื่นๆ

 - ค่าใช้จ่ายกิจกรรมทางการตลาด 54.1 32.5

 - ค่าบริการด้านข้อมูล 16.1 26.0

 - เจ้าหนี้การค้า 4.4 2.1

 - เจ้าหนี้อื่น 8.9 6.0

ความสมเหตุสมผลและความจำาเป็นของรายการระหว่างกัน

•	 บริษัทซ้ือเวลาจากบริษัท	 ไอ.เอ็น.เอ็น.	 เรดิโอ	จำากัด	 เพื่อโฆษณาสินค้าและบริการของบริษัทผ่านทางรายการวิทยุ	 และบริษัท	 ไอ.เอ็น.เอ็น.	 เรดิโอ 

 จำากดั ยงัเปน็ผูใ้หบ้รกิารจะจดัหาขอ้มลูการเกษตรและใหบ้รกิารขอ้มูลดงักลา่วแก่ผูใ้ชบ้ริการของบริษทัในรูปแบบต่าง ๆ  ผา่นระบบโทรศพัทเ์คลือ่นที ่ 

 ทั้งนี้ อัตราค่าบริการเป็นอัตราธุรกิจการค้าทั่วไป 

•	 บรษิทัเขา้ทำาสญัญาใหบ้รกิารขอ้มลู	(Content Provider Access Agreement) กับบริษทั สำานกัขา่ว ไอ.เอน็.เอน็ (ประเทศไทย) จำากัด ซึง่เปน็ผูใ้หบ้รกิาร 

 ด้านข้อมูลข่าวสารแก่ผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยมุ่งเน้นให้บริการข้อมูล (Content) แก่ลูกค้าของบริษัท

3.  รายการธุรกิจกับบริษัท ห้องเย็นและการเกษตรสากล จำากัด

นายบุญชัย เบญจรงคกุล ประธานกรรมการ เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นร้อยละ 25  ในบริษัท ห้องเย็นและการเกษตรสากล จำากัด

 รายการธุรกิจ  มูลค่ารวม (ล้านบาท)
                                     

  2558  2559

1.  ค่าใช้จ่ายและการชำาระเงินอื่นๆ

 - ค่าเช่าที่ดิน 1.0 0.2

ความสมเหตุสมผลและความจำาเป็นของรายการระหว่างกัน

•	 บรษิทัเชา่พืน้ทีอ่าคารเพ่ือใชเ้ปน็สถานทีต่ัง้ชมุสายโทรศพัท	์โดยทำาเปน็สญัญาเชา่มีระยะเวลา	3	ป	ีและอตัราคา่เชา่อยูใ่นอตัราเทยีบเคยีงไดกั้บราคา 

 ตลาด 
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รายงานประจำาปี 2559

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

4.  รายการธุรกิจกับบริษัท ไพรเวท พร็อพเพอร์ตี้ จำากัด 

นายบุญชัย เบญจรงคกุล ประธานกรรมการ เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นร้อยละ 25 ของบริษัท ไพรเวท พร็อพเพอร์ตี้ จำากัด

 รายการธุรกิจ  มูลค่ารวม (ล้านบาท)
                                     

  2558  2559

1. รายได้ 

 - รายได้ค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 0.1 -

2.  ค่าใช้จ่ายและการชำาระเงินอื่นๆ

 - ค่าเช่าพื้นที่ภายในอาคารเบญจจินดา 1.4 1.0

ความสมเหตุสมผลและความจำาเป็นของรายการระหว่างกัน

•	 บริษัทเช่าพื้นที่ในอาคารเบญจจินดาเพื่อใช้เป็นสถานที่ตั้งชุมสายโทรศัพท์	 มีกำาหนดระยะเวลาการเช่า	 3	ปี	 และอัตราค่าเช่าอยู่ในอัตราเทียบเคียง 

 ได้กับราคาตลาด 

5.  รายการธุรกิจกับกลุ่มเทเลนอร์

เทเลนอร์เป็นผู้ถือหุ้นที่มีอำานาจควบคุมของบริษัท โดยถือหุ้นร้อยละ 42.62

 รายการธุรกิจ  มูลค่ารวม (ล้านบาท)
                                     

  2558  2559

1.  รายได้

 - รายได้จากการให้บริการโทรศัพท์ในต่างประเทศ 67.6 24.2

 - รายได้จากการขายเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ 0.8 0.2

 - รายได้ค่าเชื่อมโยงโครงข่าย 378.3 373.4

 - รายได้ค่าบริหารจัดการ 2.2 0.2

 - รายได้จากการขายทรัพย์สิน - 3.0

 - ลูกหนี้การค้า 339 136.8

 - เงินทดรองแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (ค่าใช้จ่ายที่จ่ายแทน) 130 54.6

2. ค่าใช้จ่ายและการชำาระเงินอื่นๆ

 - ค่าธรรมเนียมการจัดการ 501.3 499.4

 - ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำาเร็จรูปและค่าซ่อมแซมรักษาระบบ 148.1 177.0

 - เจ้าหนี้อื่น 582.3 491.5

 - ต้นทุนค่าบริการจากการให้บริการโทรศัพท์ในต่างประเทศ 1.8 31.6

 - ต้นทุนค่าเชื่อมโยงโครงข่ายโทรศัพท์ในต่างประเทศ 600.1 965.0

 - ค่าสัญญาณโทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศ 25.7 34.1

 - เจ้าหนี้การค้า 413.2 277.7

 - เงินกู้ยืม - 165.0
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บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

ความสมเหตุสมผลและความจำาเป็นของรายการระหว่างกัน

•	 ตามนโยบายการกำากับดูแลบริษัทในกลุ่มซึ่งเทเลนอร์เป็นผู้ถือหุ้น	 เทเลนอร์จะส่งผู้มีประสบการณ์และความสามารถตามที่บริษัทร้องขอเพื่อร่วม 

 บริหารงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น โดยเรียกเก็บค่าที่ปรึกษาเป็นครั้งคราว ทั้งนี้ ธุรกรรมรายการดังกล่าว ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท 

 ได้ส่งรายงานการตรวจสอบให้กับคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ตรวจสอบและอนุมัติการเข้าทำารายการดังกล่าวนั้น

•	 รายได้จากบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่มาจากการใช้งานโทรศัพท์ของบริษัท	เทเลนอร์	เอเชีย	(อาร์โอเอช)	จำากัด	ซึ่งมีสำานักงานตั้งอยู่ในประเทศไทย

•	 รายได้จากบริการข้ามแดนอัตโนมัติมาจากการใช้บริการของลูกค้าของกลุ่มเทเลนอร์ที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย	 และใช้บริการผ่าน 

 เครือข่ายของบริษัท โดยมีค่าบริการในอัตราตามที่ได้ตกลงไว้ในสัญญา

•	 รายได้และต้นทุนค่าเชื่อมโยงโครงข่ายระบบโทรคมนาคม	รวมถึงค่าสัญญาโทรศัพท์ทางไกล	และค่าบริการเชื่อมโยงโครงข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่าง 

 ประเทศเป็นการให้บริการเชื่อมต่อโครงข่ายระหว่าง ดีแทค ไตรเน็ต กับ เทเลนอร์ โกลบอลล์ เซอร์วิส

•	 บริษัทได้ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำาเร็จรูป	พร้อมทั้งการซ่อมแซมและบำารุงรักษาระบบรายป	ีเพื่อช่วยในการปฏิบัติงาน	

6.  รายการธุรกิจกับบริษัท ยูไนเต็ด ดิสทริบิวชั่น บิซซิเนส จำากัด (“ยูดี”)  

บริษัท ยูไนเต็ด ดิสทริบิวชั่น บิซซิเนส จำากัด เป็นบริษัทย่อยของบริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 75 และเป็นบริษัทร่วมของบริษัทซึ่งถือหุ้น

ในสัดส่วนร้อยละ 25 โดยมีนายบุญชัย เบญจรงคกุล ประธานกรรมการ เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 40 ในบริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง จำากัด

 รายการธุรกิจ  มูลค่ารวม (ล้านบาท)
                                     

  2558  2559

1. รายได้

 - รายได้จากการขายซิมการ์ด ชุดซิมการ์ด บัตรเติมเงิน และชุดเลขหมาย  12,643.62 10,520.5

 - เงินปันผล 10.0 5.0

 - ลูกหนี้การค้า 1,884.15 1,444.9

2. ค่าใช้จ่ายและการชำาระเงินอื่นๆ

 - ค่าสนับสนุนทางการตลาด 8.3 3.4

 - ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย 605.18 488.8

 - เจ้าหนี้การค้า 93.7 64.8

 - เจ้าหนี้อื่น 1 0.5

ความสมเหตุสมผลและความจำาเป็นของรายการระหว่างกัน

•	 ในเดอืนมถินุายน	2545	บรษิทัและบรษิทั	ยไูนเตด็คอมมนูเิกชัน่	อนิดสัตรี	จำากัด	(มหาชน)	ไดโ้อนธุรกิจการจัดจำาหนา่ยโทรศพัทเ์คล่ือนทีแ่ละอปุกรณ์ 

 เสริมมายังยูดี โดยยูดีมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการจำาหน่ายสินค้าของบริษัท ความสัมพันธ์เชิงธุรกิจนี้จะเป็นผลดีแก่บริษัทที่จะสามารถเน้นการ 

 ประกอบและพัฒนาธุรกิจหลักของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งสามารถควบคุมต้นทุนการกระจายสินค้าได้

•	 บริษัทซื้อเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์เสริมจากยูดี	เพื่อนำามาจำาหน่ายต่อให้แก่ร้านดีแทคและสำานักงานบริการ	
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บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

7.  รายการธุรกิจกับบริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำากัด (“ยูไอเอช”) 

ยูไอเอช เป็นบริษัทย่อยของบริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง จำากัด ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 และมีนายบุญชัย เบญจรงคกุล ประธานกรรมการ เป็น 

ผู้ถือหุ้นร้อยละ 40 ในบริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง จำากัด

 รายการธุรกิจ  มูลค่ารวม (ล้านบาท)
                                     

  2558  2559

1. รายได้

 - รายได้จากการให้เช่าช่วงสถานีฐานและค่าไฟฟ้า 52.9 50.2

 - ลูกหนี้การค้า 9.1 8.7

2.  ค่าใช้จ่ายและการชำาระเงินอื่นๆ

 - ค่าเช่าวงจรความเร็วสูง (High-Speed Leased Circuit) 21.8 56.9

 - ค่าอุปกรณ์และบริการสำาหรับบริการ Wi-Fi 52.2 16.9

 - เจ้าหนี้การค้า 4.0 5.4

 - เจ้าหนี้อื่น 7.9 4.4

ความสมเหตุสมผลและความจำาเป็นของรายการระหว่างกัน

•	 ยูไอเอช	ดำาเนินธุรกิจให้บริการเช่าวงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูงให้กับทั้งภาครัฐบาลและเอกชน	 โดยผ่านโครงข่ายใยแก้วนำาแสงทั่วประเทศท่ี 

 ครบวงจรและคุณภาพสูง รวมถึงเป็นผู้ให้บริการและให้บริการแก่บริษัทและบริษัทย่อยอย่างมีประสิทธิภาพอย่างสม่ำาเสมอ  

•	 การทำาธุรกรรมกับยูไอเอชเป็นประโยชน์แก่บริษัท	 เน่ืองจากในปัจจุบันบริษัทไม่มีโครงข่ายสื่อสารข้อมูลประเภทนี้	 และยูไอเอชมีโครงข่ายใยแก้ว 

 ความเร็วสูงที่มีคุณภาพและมีโครงข่ายครอบคลุมทั่วประเทศ

•	 ฝ่ายจัดซื้อจะจัดหาคำาเสนอราคาจากผู้ให้บริการอย่างน้อย	 3	 รายทุกปี	 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการตรวจสอบราคา	บริษัทจะยังคงเช่าวงจรความเร็ว 

 สูงจากยูไอเอชต่อไปหากเป็นราคาที่เหมาะสมมากกว่าการใช้บริการจากผู้ให้บริการอื่น ทั้งนี้ โดยพิจารณาจากชื่อเสียง ขนาดและคุณภาพของวงจร 

 และต้นทุนในการเปลี่ยนผู้ให้บริการและวัตถุประสงค์ทางกลยุทธ์ในการทำาธุรกรรม 

•	 บริษัท	ดีแทค	บรอดแบนด์	จำากัด	ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท	ได้ทำาสัญญาให้บริการวงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูงภายในประเทศ	โดยอัตราค่าเช่า 

 ใช้เทียบเคียงได้กับราคาตลาด และได้ทำาสัญญาให้บริการอุปกรณ์และบริการสำาหรับบริการ Wi-Fi โดยมีอัตราค่าอุปกรณ์และบริการ เป็นอัตรา 

 การค้าปกติ

8.  รายการธุรกิจกับบริษัท บางแสนทาวน์เฮ้าส์ จำากัด

นายบุญชัย เบญจรงคกุล ประธานกรรมการ เป็นกรรมการ และผู้ถือหุ้นใน บริษัท บางแสนทาวเฮ้าส์ จำากัด ในสัดส่วนร้อยละ 25

 รายการธุรกิจ  มูลค่ารวม (ล้านบาท)
                                     

  2558  2559

1.  ค่าใช้จ่ายและการชำาระเงินอื่นๆ

 - ค่าเช่าที่ดิน 0.6 0.6

ความสมเหตุสมผลและความจำาเป็นของรายการระหว่างกัน

•	 บริษัทเช่าที่ดินเพื่อใช้เป็นสถานที่ปลูกสร้างอาคารชุมสายโทรศัพท์และประกอบธุรกิจของบริษัท	 โดยมีกำาหนดระยะเวลาการเช่า	 3	ปี	 และอัตรา 

 ค่าเช่าอยู่ในอัตราเทียบเคียงได้กับราคาตลาด 

•	 บริษัทเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดเก็บทรัพย์สินและประกอบธุรกิจของบริษัท	 มีกำาหนดระยะเวลาการเช่า	 3	 ปี	 โดย 

 อัตราค่าเช่าอยู่ในอัตราเทียบเคียงได้กับราคาตลาด
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บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

9.  รายการธุรกิจกับบริษัท คิง พาวเวอร์ สุวรรณภูมิ จำากัด

นายจุลจิตต์  บุณยเกตุ กรรมการ เป็นกรรมการของบริษัท คิง พาวเวอร์ สุวรรณภูมิ จำากัด

 รายการธุรกิจ  มูลค่ารวม (ล้านบาท)
                                     

  2558  2559

1.  ค่าใช้จ่ายและการชำาระเงินอื่นๆ

 - ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย 1.5 1.1

 - เจ้าหนี้อื่น 0.1 -

ความสมเหตุสมผลและความจำาเป็นของรายการระหว่างกัน

•	 บริษัทได้รับอนุญาตจากบริษัท	คิง	พาวเวอร์	สุวรรณภูมิ	 จำากัด	 ให้ดำาเนินการให้เช่าโทรศัพท์เคลื่อนที่แก่ลูกค้าที่ต้องการใช้งานระหว่างเดินทางไป 

 ต่างประเทศ ขายซิมการ์ด รับชำาระค่าสาธารณูปโภค และให้บริการเกี่ยวกับโทรศัพท์เคลื่อนที่ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยจ่ายค่าสิทธิในการ 

 ให้บริการในราคาที่เหมาะสม (ชำาระครั้งเดียว) และแบ่งรายได้จากการให้บริการแก่ลูกค้าเป็นรายเดือน มีกำาหนดระยะเวลา 5 ปีนับแต่วันที่ 

 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเปิดให้บริการ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำานวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าที่ใช้บริการที่สนามบินสุวรรณภูมิ

•	 บริษัทเช่าพ้ืนท่ีในสนามบินสุวรรณภูมิ	 ตั้งเป็นสำานักงานบริการลูกค้าของบริษัท	มีกำาหนดระยะเวลาการเช่า	 7	ปี	 โดยคิดอัตราค่าเช่าเป็นรายปี	 

 และอัตราค่าเช่าอยู่ในอัตราเทียบเคียงได้กับราคาตลาด ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำานวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าที่ใช้บริการที่สนามบินสุวรรณภูมิ 

10.  รายการธุรกิจกับบริษัท ท็อปอัพฟอร์ยู จำากัด

บริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง จำากัดถือหุ้นร้อยละ 100 ในบริษัท ท็อปอัพฟอร์ยู จำากัด ซึ่งนายบุญชัย เบญจรงคกุล ประธานกรรมการ เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ  

40 ในบริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง จำากัด

 รายการธุรกิจ  มูลค่ารวม (ล้านบาท)
                                     

  2558  2559

1.  รายได้และการรับชำาระเงินอื่นๆ

 - รายได้จากการขายสิทธิการให้บริการเติมเงิน 357.8 296.0

 - ลูกหนี้การค้า 30.5 24.0

2. ค่าใช้จ่ายและการชำาระเงินอื่นๆ

 - ค่าบริการจ่าย ค่าคอมมิชชั่น 15.9 13

 - เจ้าหนี้การค้า 1.5 1.2

ความสมเหตุสมผลและความจำาเป็นของรายการระหว่างกัน

•	 บริษัทตกลงให้บริษัท	ท็อปอัพฟอร์ยู	 จำากัด	 เป็นตัวแทนให้บริการเติมเงินค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบการเติมเงินอิเล็กทรอนิกส์แก่ลูกค้า	 

 โดยค่าตอบแทนเป็นไปตามสัญญา ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางให้บริการเติมเงินแก่ลูกค้าในระบบเติมเงิน
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บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

11.  รายการธุรกิจกับบริษัท บีบี คอนเท้นท์ แอนด์ มัลติมีเดีย จำากัด

บริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง จำากัดถือหุ้นร้อยละ 100 ในบริษัท บีบี คอนเท้นท์ แอนด์ มัลติมีเดีย จำากัด และมีนายบุญชัย เบญจรงคกุล ประธานกรรมการ  

เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 40 ในบริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง จำากัด

 รายการธุรกิจ  มูลค่ารวม (ล้านบาท)
                                     

  2558  2559

1.  ค่าใช้จ่ายและการชำาระเงินอื่นๆ

 - ค่าบริการด้านข้อมูล 0.2 4.8

 - เจ้าหนี้การค้า 0.1 0.4

ความสมเหตุสมผลและความจำาเป็นของรายการระหว่างกัน

•	 บริษัท	ได้เข้าทำาสัญญาให้บริการข้อมูล	(Content Provider Access Agreement) กับบริษัท บีบี คอนเท้นท์ แอนด์ มัลติมีเดีย จำากัด โดยมุ่งเน้น 

 เพื่อให้บริการข้อมูล (Content) แก่ลูกค้าของบริษัท

12.  รายการธุรกิจกับบริษัท รักบ้านเกิด จำากัด

บริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง จำากัดถือหุ้นร้อยละ 100 ในบริษัท รักบ้านเกิด จำากัด และมีนายบุญชัย เบญจรงคกุล ประธานกรรมการเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 40 

ในบริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง จำากัด

 รายการธุรกิจ  มูลค่ารวม (ล้านบาท)
                                     

  2558  2559

1. ค่าใช้จ่ายและการชำาระเงินอื่นๆ

 - ค่าบริการด้านข้อมูล - 16.5

 - ค่าซื้อสินค้า - 6.1

 - เจ้าหนี้อื่นๆ - 5.3

ความสมเหตุสมผลและความจำาเป็นของรายการระหว่างกัน

•	 บริษัท	 ได้เข้าทำาสัญญากับบริษัท	 รักบ้านเกิด	 จำากัด	 เพื่อให้บริการข้อมูล	 (Content)	 เก่ียวกับความรู้ด้านการเกษตรให้แก่เกษตรกรซึ่งเป็นลูกค้า 

 ของบริษัทผ่านการให้บริการข้อความสั้น (SMS) และแอพพลิเคชั่น Farmer Info ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนธุรกิจของบริษัท
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บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

13.  รายการธุรกิจกับบริษัท วาย แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำากัด

นายบุญชัย เบญจรงคกุล ประธานกรรมการ เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นใน บริษัท วาย แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำากัด ในสัดส่วนร้อยละ 25 

 รายการธุรกิจ  มูลค่ารวม (ล้านบาท)
                                     

  2558  2559

1.  ค่าใช้จ่ายและการชำาระเงินอื่นๆ

 - ค่าบริการคลังและขนส่งสินค้า 86.1 127.5

 - เจ้าหนี้การค้า 9.2 -

ความสมเหตุสมผลและความจำาเป็นของรายการระหว่างกัน

•	 บริษัท	 ได้เข้าทำาสัญญาให้บริการเช่าคลังสินค้าและโลจิสติกส์กับบริษัท	 วาย	 แอนด์	 แอสโซซิเอทส์	 จำากัดเพื่อจัดเก็บอุปกรณ์ต่างๆ	ของบริษัท	 

 ซึ่งเป็นรายการธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทโดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป

14.  รายการธุรกิจกับบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำากัดมหาชนและบริษัทในเครือ

 รายการธุรกิจ  มูลค่ารวม (ล้านบาท)
                                     

  2558  2559

1.  ค่าใช้จ่ายและการชำาระเงินอื่นๆ

 - ค่าส่งเสริมการตลาด 1.9 7.4

 - เจ้าหนี้อื่น 0.5 0.8

ความสมเหตุสมผลและความจำาเป็นของรายการระหว่างกัน

•	 บริษัท	ได้เข้าทำาสัญญาเช่าพื้นที่อาคารบางส่วนจากบริษัท	บีทีเอส	กรุ๊ป	โฮลดิ้ง	จำากัด	 (มหาชน)	 เพื่อใช้เป็นสถานที่ติดตั้งเสาอากาศและอุปกรณ์ 

 โทรคมนาคม ซึ่งเป็นรายการธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทที่มีเงื่อนไขเช่นเดียวกับหรือเทียบเคียงได้กับการทำารายการนี้ 

 กับบุคคลภายนอก

•	 บริษัท	ได้เสนอโครงการความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการขาย	(dtac	 reward)	กับบริษัทในกลุ่ม	บีทีเอส	กรุ๊ป	โฮลดิ้ง	จำากัด	ซึ่งเป็นรายการธุรกิจปกต ิ

 หรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทที่มีเงื่อนไขเช่นเดียวกับหรือเทียบเคียงได้กับการทำารายการนี้กับบุคคลภายนอก



097รายการระหว่างกันและเกี่ยวโยงกัน
รายงานประจำาปี 2559

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

15.  รายการธุรกิจกับบริษัทในกลุ่ม บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำากัด (มหาชน)

นางกมลวรรณ วิปุลากร กรรมการของบริษัท เป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำากัด (มหาชน)

 รายการธุรกิจ  มูลค่ารวม (ล้านบาท)
                                     

  2558  2559

1.  ค่าใช้จ่ายและการชำาระเงินอื่นๆ

 -  ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย 1.2 1.1

ความสมเหตุสมผลและความจำาเป็นของรายการระหว่างกัน

•	 บริษัท	 ได้เข้าทำาสัญญาเช่าพ้ืนที่อาคารบางส่วนจากบริษัทในกลุ่มบริษัท	 ดิ	 เอราวัณ	กรุ๊ป	 จำากัด	 (มหาชน)	 เพื่อใช้เป็นสถานที่ติดต้ังอุปกรณ์ 

	 โทรคมนาคมและบริการอื่นๆ	ซึ่งเป็นรายการธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทที่มีเงื่อนไขเช่นเดียวกับหรือเทียบเคียงได้กับ 

	 การทำารายการนี้กับบุคคลภายนอก

นอกเหนอืจากรายการระหวา่งกนัทีเ่กดิจากบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนัดงัรายการ 

ข้างต้นแล้ว	 ไม่มีรายการอื่นที่มีสาระสำาคัญอย่างมีนัยสำาคัญอันเป็นผล 

ต่อส่วนได้ส่วนเสียของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	 คณะกรรมการ	 และ 

ผู้ถือหุ้นที่มีอำานาจควบคุม	ซึ่งอยู่ในตำาแหน่ง	ณ	วันสิ้นสุดปีบัญชีวันที่	31	 

ธันวาคม 2559

มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำารายการระหว่างกัน

บริษัทได้กำาหนดนโยบายและขั้นตอนการทำารายการระหว่างกันเพื่อให้ 

เป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัท	 โดย 

บริษัทได้กำาหนดแนวทางการปฏิบัติงานภายในที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำา 

รายการระหว่างของบริษัทหรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน	ทั้งนี้	

เป็นไปตามหลักเกณฑ์การทำารายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศ	 ก.ล.ต.	 

และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง	

นอกจากนี้	 บริษัทยังได้ขออนุมัติในหลักการจากคณะกรรมการบริษัท 

สำาหรบัการเขา้ทำารายการระหวา่งกนัทีเ่ปน็รายการธุรกจิปกตหิรอืรายการ 

สนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัท	มีสาระสำาคัญสรุปได้ดังนี้

(1)	 การซื้อและจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆ	 รวมถึง	การซื้อและจำาหน่าย 

	 ผลิตภัณฑ์ด้านโทรคมนาคม	 (รวมถึง	 ชุดโทรศัพท์พร้อมซิมการ์ด 

 (Phone Kits) 	บัตรเติมเงิน	ซิมการ์ด	ชุดเลขหมายระบบรายเดือน 

 (SIM Card Packages) 	 และชุดเลขหมายระบบเติมเงิน (Starter  

 K i t s ) 	 และการขายผลิตภัณฑ์เติมเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์	 

 (e-Refil l)

(2)	 การจัดหาบริการต่างๆ	รวมถึง

	 -	 การจัดหาบริการซ่อมบำารุง	 (รวมถึงบริการติดตั้ง)	 สถานีฐาน	 

	 	 และอุปกรณ์สถานีรับส่งสัญญาณ (Cel l  Site)

	 -	 การจัดหาบริการข้อมูลที่เป็นเน้ือหา ( C o n t e n t  P r o v i d e r  

  Access)

	 -	 การจัดหาบริการข้ามแดนอัตโนมัติ	(Internat ional Roaming)

 - การจัดหาบริการด้านการจัดการค่าใช้จ่ายและการบริการธุรกิจ

	 -	 การจัดหาจุดเชื่อมต่อโครงข่าย	 และการแบ่งส่วนค่าใช้จ่ายของ 

	 	 บริการโทรคมนาคมระหว่างประเทศ	และ

	 -	 การจัดหาบริการการจัดเก็บค่าใช้บริการ	 (Outsource  B i l l- 

  Col lect ion Service)

(3)	 การเช่าทรัพย์สินและการเช่าวงจรสื่อสารต่างๆ	รวมถึง

	 -	 การเช่าวงจรสื่อสารข้อมูลความเร็วสูง (High Speed Leased  

  Circuit) และ

	 -	 การเช่าที่ดิน	พื้นที่สำานักงานและคลังสินค้า

(4)	 การจ่ายค่านายหน้าแก่บุคคลที่มีส่วนได้เสียในการให้บริการด้าน 

	 จัดจำาหน่ายหรือบริการอื่นๆ	 (เช่น	 การจัดจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ 

	 เติมเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท)

(5)	 การจดัหาและบำารงุรกัษาบรกิารดา้นโทรคมนาคม	รวมถงึการจดัหา 

	 จุดเชื่อมต่อโครงข่าย	 และการแบ่งส่วนค่าใช้จ่ายของบริการ 

	 โทรคมนาคมระหว่างประเทศ	

(6)	 การจัดหาสินค้าหรือผลิตภัณฑ์	บริการ	และ/หรือ	การเข้าทำาสัญญา 

	 ใดๆ	ที่จำาเป็น	และ/หรือ	 เพื่ออำานวยความสะดวกในการสนับสนุน 

	 การดำาเนินธุรกิจของบริษัท	(รวมทั้ง	การจัดหาประกันภัย)	และ

(7)	 การจัดหาหรือรับผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการอื่นๆ	 ซึ่งเก่ียวข้องกับ 

	 การจัดหาหรือรับผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการตามที่ระบุไว้ในข้อ	 (1)	 

	 ถึง	(6)	ข้างต้น

ทัง้นี	้บรษิทัไดก้ำาหนดขัน้ตอนการอนมุตัริายการระหวา่งกนัทีเ่กดิขึน้จรงิใน 

ระหว่างปี	ตามกรอบที่ได้รับอนุมัติคณะกรรมการบริษัท	ดังนี้

(1)	 ในกรณีที่มูลค่าของรายการตั้งแต่	500,000	บาทขึ้นไป	แต่น้อยกว่า 

	 10	ล้านบาท	ผู้บริหารระดับสูงจะเป็นผู้สอบทานและอนุมัติรายการ
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บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

(2)	 ในกรณทีีม่ลูคา่รายการเทา่กบัหรอืมากกวา่	10	ล้านบาท	แตน่อ้ยกวา่ 

	 100	 ล้านบาท	 ผู้บริหารระดับสูงจะเป็นผู้สอบทานและอนุมัติ 

	 รายการ	นอกจากนั้น	 ฝ่ายตรวจสอบภายในจะทำาหน้าที่ตรวจสอบ 

	 การกำาหนดราคารวมถึงเงือ่นไขอืน่ๆ	สำาหรบัรายการระหวา่งกันนัน้ 

	 วา่เปน็ไปตามเง่ือนไขการคา้ปกตแิละกอ่ความเสยีหายใหกั้บบริษทั 

	 และผูถ้อืหุน้สว่นนอ้ยหรอืไม	่ฝ่ายตรวจสอบภายในจะจดัทำารายงาน 

	 การสอบทานรายการระหว่างกัน	 (Rev iew Repor t ) 	 และส่งให้ 

	 คณะกรรมการตรวจสอบเป็นรายไตรมาส

(3)	 ในกรณีที่มูลค่ารายการ	 (ซึ่งอาจเป็นรายการเดียว	 หรือหลาย 

	 รายการรวมกันที่ได้เข้าทำาในระหว่าง	6	 เดือนกับคู่สัญญาเดียวกัน 

	 ที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน)	 เท่ากับหรือมากกว่า	 100	 ล้านบาท	 

	 คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องสอบทานและอนุมัติรายการก่อน 

	 ทีบ่รษิทัจะสามารถดำาเนนิการทำาสญัญาหรอืตกลงเขา้ทำารายการได	้ 

	 โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาการกำาหนดราคาและ 

	 เงื่อนไขของรายการโดยเปรียบเทียบกับวิธีปฏิบั ติทั่วไปใน 

	 อุตสาหกรรม



099โครงสร้างการถือหุ้น
รายงานประจำาปี 2559

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

โครงสร้างการถือหุ้น

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

ข้อมูลเกี่ยวกับทุนเรือนหุ้น และผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ณ วันที่ 28 กรกฎาคม 2559

ทุนเรือนหุ้น

ทุนจดทะเบียน :  4,744,161,260 บาท

ทุนที่ออกจำาหน่ายและเรียกชำาระแล้ว :  4,735,622,000 บาท

ประเภทของหุ้น :  หุ้นสามัญ 2,367,811,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 2 บาท

สิทธิการลงคะแนนเสียง :  1 เสียง ต่อ 1 หุ้น

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น
จำากัด

Telenor Asia 
Pte. Ltd.

42.62% 22.43% 5.58% 0.11% 29.27%

บริษัท ไทย 
เทลโค โฮลดิ้งส์
จำากัด

บริษัท กสท 
โทรคมนาคม 
จำากัด (มหาชน)

อื่นๆบริษัท ทีโอที
จำากัด (มหาชน)

001

วิสัยทัศน์  I  พันธกิจ  I  กลยุทธ์

001

จุดเด่นทางการเงิน

001

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

001

สาสน์จากประธานกรรมการ
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

001

คณะกรรมการบริษัท

001

คณะผู้บริหารบริษัท

001

โครงสร้างกลุ่มบริษัท

001

การประกอบธุรกิจและแนวโน้มธุรกิจ

001

เหตุการณ์สำคัญ

001

ปัจจัยความเสี่ยง

3สี

001

การจัดการ
3สี

001

การกำกับดูแลกิจการ
4สี

001

รายงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 2สี

001

รายงานของคณะกรรมการสรรหา

001

รายงานคณะกรรมการ
กำกับดูแลกิจการ

001

รายงานของคณะกรรมการ
กำหนดค่าตอบแทน

001

โครงสร้างการถือหุ้น

001

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

001

บทวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

001

รายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

001

รายงานของผู้สอบบัญชี
รับอนุญาติ

001

งบการเงิน

001

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

001

คำนิยาม

001

ความรับผิดชอบต่อสังคม

001

รายการระหว่างกันและเกี่ยวโยงกัน 

สารบัญ



100 นโยบายเงินปันผล
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บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

 ลำาดับที่ ชื่อ จำานวนหุ้น ร้อยละ

 1 TELENOR ASIA PTE LTD 1,009,172,497 42.62

 2 บริษัท ไทย เทลโค โฮลดิ้งส์ จำากัด 531,001,300 22.43

 3 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำากัด 151,194,605 6.39

 4 บริษัท ทีโอที จำากัด (มหาชน) 132,145,250 5.58

 5 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, 43,964,300 1.86

  FUND SERVICES DEPARTMENT

 6 สำานักงานประกันสังคม 42,665,800 1.80

 7 กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว 11,946,800 0.50

 8 บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำากัด (มหาชน) 11,686,100 0.49

 9 CHASE NOMINEES LIMITED 11,320,900 0.48

 10 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำากัด (มหาชน) 9,557,800 0.40

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

 (2)  บริษัท ไทย เทลโค โฮลดิ้งส์ จำากัด ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) มีรายชื่อผู้ถือหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นใน บริษัท ไทย เทลโค  

  โฮลดิ้งส์ จำากัด ณ วันที่ 22 เมษายน 2559 ดังนี้

  บริษัท บีซีทีเอ็น โฮลดิ้ง จำากัด  ร้อยละ 51.00

  เทเลนอร์ เซ้าท์ อีสต์ เอเชีย อินเวสเม้นท์ พีทีอี ลิมิเต็ด  ร้อยละ 49.00

  เทเลนอร์  ร้อยละ 0.00

 (3) บรษิทั บีซีทเีอ็น โฮลดิง้ จำากัด ประกอบธุรกิจโดยการถอืหุ้นในบรษิทัอืน่ (Holding Company) มรีายชือ่ผูถ้อืหุน้และสดัสว่นการถอืหุน้ใน บรษิทั บซีทีเีอน็ โฮลดิง้ จำากัด 

  ณ วันที่ 22 เมษายน 2559 ดังนี้

  บริษัท บีซีทีเอ็น อินโนเวชั่น จำากัด  ร้อยละ 51.00

  เทเลนอร์ เซ้าท์ อีสต์ เอเชีย อินเวสเม้นท์ พีทีอี ลิมิเต็ด ร้อยละ 49.00

  เทเลนอร์  ร้อยละ 0.00

 (4) บริษัท บีซีทีเอ็น อินโนเวชั่น จำากัด ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) มีรายชื่อผู้ถือหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นใน บริษัท บีซีทีเอ็น  

  อินโนเวชั่น จำากัด ณ วันที่ 22 เมษายน 2559 ดังนี้

  บริษัท บีซีเอช โฮลดิ้ง จำากัด  ร้อยละ 51.00

  เทเลนอร์ เซ้าท์ อีสต์ เอเชีย อินเวสเม้นท์ พีทีอี ลิมิเต็ด ร้อยละ 49.00

  เทเลนอร์  ร้อยละ 0.00

 (5) บริษัท บีซีเอช โฮลดิ้ง จำากัด ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) มีรายชื่อผู้ถือหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นใน บริษัท บีซีเอช โฮลดิ้ง จำากัด 

  ณ วันที่ 29 เมษายน 2559 ดังนี้

  นายวิชัย เบญจรงคกุล  ร้อยละ 64.88

  นายบุญชัย เบญจรงคกุล  ร้อยละ 20.12

  นายสมชาย เบญจรงคกุล  ร้อยละ 15.00

นโยบายเงินปันผล

“บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำากว่าร้อยละ 50 ของกำาไรสุทธิของบริษัท ขึ้นอยู่กับฐานะทางการเงินและแผนการ 

ประกอบธุรกิจของบริษัทในอนาคต โดยบริษัทมีเป้าหมายจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลทุกครึ่งปี”

001

วิสัยทัศน์  I  พันธกิจ  I  กลยุทธ์

001

จุดเด่นทางการเงิน

001

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

001

สาสน์จากประธานกรรมการ
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

001

คณะกรรมการบริษัท

001

คณะผู้บริหารบริษัท

001

โครงสร้างกลุ่มบริษัท

001

การประกอบธุรกิจและแนวโน้มธุรกิจ

001

เหตุการณ์สำคัญ

001

ปัจจัยความเสี่ยง

3สี

001

การจัดการ
3สี

001

การกำกับดูแลกิจการ
4สี

001

รายงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 2สี

001

รายงานของคณะกรรมการสรรหา

001

รายงานคณะกรรมการ
กำกับดูแลกิจการ

001

รายงานของคณะกรรมการ
กำหนดค่าตอบแทน

001

โครงสร้างการถือหุ้น

001

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

001

บทวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

001

รายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

001

รายงานของผู้สอบบัญชี
รับอนุญาติ

001

งบการเงิน

001

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

001

คำนิยาม

001

ความรับผิดชอบต่อสังคม

001

รายการระหว่างกันและเกี่ยวโยงกัน 

สารบัญ

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก

(ข้อมูลตามทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 28 กรกฎาคม 2559)
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บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

บทวิเคราะห์ผลการดำาเนินงาน

สรุปสาระสำาคัญปี 2559

 
อุตสาหกรรมบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของประเทศไทยในปี 2559 ยังคง

เติบโตจากบริการอินเทอร์เน็ต โดยบริษัทขยายโครงข่าย 4G ทั่วประเทศ

เพือ่สรา้งความเปน็ผูน้ำาการใหบ้รกิาร 4G รวมทัง้เสรมิสรา้งภาพลกัษณข์อง

โครงข่ายและโน้มน้าวลูกค้าให้ย้ายมาใช้บริการโครงข่ายระบบใบอนุญาต 

อย่างไรก็ดี การแข่งขันในอุตสาหกรรมยังอยู่ในระดับสูงโดยเฉพาะการให้

ส่วนลดค่าเครื่องเพื่อโน้มน้าวให้ลูกค้าเปลี่ยนมาใช้บริการและใช้เพื่อรักษา

ฐานลูกค้าเดิม ทั้งนี้ การสร้างรายได้จากการเติบโตของบริการข้อมูลยังคง

เปน็สิง่ทีท่า้ทายของอตุสาหกรรมเนือ่งจากการใชบ้รกิารอนิเทอรเ์นต็เตบิโต

ในอัตราที่สูงกว่าการเติบโตของรายได้จากบริการข้อมูล

ปัจจุบันบริษัทใช้คลื่นความถี่ปริมาณ 50MHz ซึ่งมีความเพียงพอในการ

ให้บริการ โดยบริษัทใช้เงินลงทุนกว่า 2 หมื่นล้านบาทในปี 2559 ซึ่ง

ช่วยเพิ่มจำานวนสถานีฐาน 4G ขึ้นเป็นกว่า 21,800 สถานี จากเดิมอยู่ที่

กว่า 6,300 สถานีในปีที่แล้ว ทำาให้สามารถให้บริการ 4G ได้ทุกอำาเภอใน

ประเทศไทย ทั้งนี้ ในพื้นที่ซึ่งมีผู้ใช้งานหนาแน่น บริษัทได้จัดสรรคลื่น

ความถี่ 1800MHz จำานวน 20 MHz มาให้บริการ 4G ซึ่งเรียกว่า “Super 

4G” เพื่อเสริมประสบการณ์ใช้งานของลูกค้า นอกจากนี้ บริษัทได้ดำาเนิน

กิจกรรมต่างๆ เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ของโครงข่าย และความคุ้มค่า

ของบริการรวมทั้งความเป็นแบรนด์ดิจิทัลของบริษัท เช่น การใช้แบรนด์  

“ดีแทคเติมเงิน” ใหม่ เป็นต้น ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเป็นแบรนด์ดิจิทัล 

อันดับ 1 ในประเทศไทยภายในปี 2563 บริษัทจึงได้มอบประสบการณ์ 

ดิจิทัลใหม่ๆ ให้กับลูกค้าในระหว่างปีที่ผ่านมา เช่น บริการ “dtac MUSIC 

INFINITE” และเทคโนโลยี “Voice-over-WiFi” เป็นต้น

ในปี 2559 รายได้บริการระบบรายเดือนของบริษัทเติบโต 10.5% จากปี

ก่อนในขณะที่รายได้บริการระบบเติมเงินลดลง 9.5% ในช่วงเวลาเดียวกัน 

โดยบริการระบบเติมเงินเผชิญกับสถานการณ์ท้าทายในตลาดซึ่งมีการให้

ส่วนลดค่าเครื่องโทรศัพท์อย่างแพร่หลาย รวมทั้งมีโปรโมชั่นโน้มน้าวให้

ลูกค้าย้ายค่ายและเปลี่ยนลูกค้าระบบเติมเงินให้มาใช้บริการระบบราย

เดือน อย่างไรก็ดี การเติบโตของบริการระบบรายเดือนดังกล่าวไม่สามารถ

ชดเชยการลดลงของรายได้จากบริการระบบเติมเงินจึงส่งผลให้รายได้จาก

การให้บริการไม่รวมค่าเชื่อมต่อโครงข่ายลดลง 2.3% จากปีก่อน โดยอยู่ที่  

64,693 ล้านบาท ทั้งนี้ บริการข้อมูลยังคงเป็นบริการที่เติบโตอันเป็นผล

จากการขยายโครงข่ายบริการ 4G โปรโมชั่นเครื่องสมาร์ทโฟนที่ดึงดูด  

และความนิยมใช้งานสังคมออนไลน์รวมทั้งบริการสตรีมมิ่ง

EBITDA (ก่อนรายได้และรายจ่ายอื่น) ในปี 2559 อยู่ที่ 27,915 ล้านบาท

โดยอยู่ในระดับทรงตัวจากปีก่อน ทั้งนี้ แม้รายได้จากการให้บริการจะ 

ลดลงและมีการให้ส่วนลดค่าเครื่องโทรศัพท์เพิ่มมากขึ้น แต่ผลกระทบ 

ดังกล่าวถูกชดเชยโดยการลดลงของค่าธรรมเนียมและส่วนแบ่งรายได้  

รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพในด้านต่างๆ เช่น การบริหารต้นทุนของ

บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศและ IP Transit เป็นต้น นอกจากนี้ สถานะ

ทางการเงินของบริษัทมีความยืดหยุ่นเพื่อรองรับการลงทุนในอนาคต 

โดยบริษัทมีสัดส่วนหนี้สินสุทธิต่อ EBITDA อยู่ที่ 1.1 เท่า เทียบกับระดับ 1.4  

เท่าในปีก่อน อย่างไรก็ดี กำาไรสุทธิในปี 2559 ลดลง 65% จากปีก่อนมา 

อยู่ที่  2,086 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เกิดจากค่าเสื่อมราคาและค่าตัด 

จำาหน่ายที่เพิ่มสูงขึ้นจากการขยายโครงข่าย

ด้วยเป้าหมายที่จะเป็นแบรนด์ดิจิทัลอันดับ 1 ในประเทศไทยภายใน 

ปี 2563 บริษัทจะเสริมสร้างภาพลักษณ์แบรนด์ดิจิทัล และนำาเสนอบริการ

ดิจิทัลมากขึ้น รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่มีต่อโครงข่าย  

โดยในปี 2560 นี้บริษัทเตรียมเงินลงทุนในช่วงประมาณ 17,000-20,000 

ล้านบาท เพื่อเพิ่มความต่อเนื่องของโครงข่ายและเสริมประสบการณ์ 

ใช้งานอินเทอร์เน็ตให้ลูกค้า ทั้งนี้บริษัทประมาณการรายได้จากการให้

บริการไม่รวมค่าเชื่อมต่อโครงข่ายในปี 2560 ไว้ที่ระดับเดียวกับรายได้ใน

ปีก่อนโดยมีปัจจัยจากภาพลักษณ์ของโครงข่ายที่ดีขึ้นและการนำาเสนอ

ความคุ้มค่าของบริการที่ชัดเจนขึ้น แม้การแข่งขันในอุตสาหกรรมคาดว่า

จะคงอยู่ในระดับสูง นอกจากนี้ บริษัทประมาณการ EBITDA ไว้อยู่ที่ระดับ

เดียวกับปีก่อนเป็นอย่างน้อยโดยมีปัจจัยจากวินัยทางการเงินและการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการดำาเนินงานของบริษัท

รายการพิเศษที่สำาคัญ

การด้อยค่าของสินทรัพย์ในงบการเงินเฉพาะกิจการ

ในไตรมาส 4/2559 บริษัททำาการประเมินการด้อยค่าต้นทุนเครื่องมือ 

และอุปกรณ์รอตัดบัญชีและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องซึ่งใช้ในการให้บริการ 

ตามสัญญาให้ดำาเนินการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่าร์โดย 

เปรียบเทียบระหว่างมูลค่าตามบัญชีและมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนจาก

สินทรัพย์ ซึ่งจากผลการประเมินดังกล่าว ทำาให้บริษัทรับรู้ขาดทุนทาง

บัญชีจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวรวมจำานวน 5,185 ล้านบาท 

ซึ่งรายการดังกล่าวกระทบต่อกำาไรสุทธิในงบการเงินเฉพาะกิจการเท่านั้น 

ไม่กระทบต่อกำาไรสุทธิในงบการเงินรวม ทั้งนี้ การขาดทุนดังกล่าวไม่ใช้ 

รายการที่กระทบต่อกระแสเงินสด (รายละเอียดโปรดดูในหมายเหตุ 

งบการเงินปี 2559)   
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สรุปผลการดำาเนินงาน

ณ สิ้นปี 2559 บริษัทมีจำานวนผู้ใช้บริการรวมอยู่ที่ 24.5 ล้านเลขหมาย 

ลดลงจากระดับ 25.3 ล้านเลขหมายเมื่อปีก่อน โดยเกิดจากจำานวนลูกค้า

ระบบเติมเงินที่ลดลงเนื่องจากบริษัทใช้ความระมัดระวังในการให้ส่วนลด

ค่าเครื่องในตลาดบริการระบบเติมเงินในขณะที่ในตลาดดังกล่าวมีการให้

ส่วนลดค่าเครื่องในระดับสูง อย่างไรก็ดี จำานวนผู้ใช้บริการระบบรายเดือน

เพิ่มขึ้นมาที่ระดับ 5 ล้านเลขหมาย จากเดิมอยู่ที่ระดับ 4.3 ล้านเลขหมาย

เมื่อปีก่อน อันเป็นผลจากโปรโมชั่นที่กระตุ้นให้ลูกค้าเปลี่ยนการใช้งาน 

จากระบบเติมเงินเป็นระบบรายเดือนซึ่งประสบความสำาเร็จและแพ็คเกจ

บรกิารทีคุ่ม้คา่สำาหรบัลกูคา้ ทัง้นี ้ในไตรมาส 4/2559 จำานวนผูใ้ชบ้รกิารรวม

ลดลง 340,000 เลขหมายจากไตรมาส 3/2559 โดยเกิดจำานวนผู้ใช้บริการ

ระบบเตมิเงนิทีล่ดลง 548,000 เลขหมาย ในขณะทีจ่ำานวนผูใ้ชบ้รกิารระบบ

รายเดือนเพิ่มขึ้น 207,000 เลขหมาย

ในป ี2559 บรษิทัมคีวามคบืหนา้อยา่งตอ่เนือ่งในการเปลีย่นผา่นจากระบบ

สมัปทานไปสูร่ะบบใบอนญุาต โดยจำานวนลกูคา้ทีล่งทะเบยีนบนโครงขา่ย  

จำานวนผู้ใช้บริการรวม (พันเลขหมาย) ไตรมาส 4/58 ไตรมาส 3/59 ไตรมาส 4/59 %QoQ %YoY ปี 2558 ปี 2559 %YoY

 ระบบรายเดือน (ภายใต้สัญญาสัมปทานจาก CAT) 561 456 412  -9.6%  -27%  561  412  -27%

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

 ระบบรายเดือน (ภายใต้ใบอนุญาต2.1GHz) 3,763 4,362  4,613  5.8%  23%  3,763  4,613  23%

 ระบบเติมเงิน (ภายใต้ใบอนุญาต2.1GHz) 18,840 18,928  18,640  -1.5%  -1.1%  18,840  18,640  -1.1%

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

จำานวนผู้ใช้บริการใหม่สุทธิ (พันเลขหมาย) ไตรมาส 4/58 ไตรมาส 3/59 ไตรมาส 4/59 %QoQ %YoY ปี 2558 ปี 2559 %YoY

 ระบบรายเดือน 208 195  207  6.0%  -0.4%  474  702  48%

 ระบบเติมเงิน 192 -328  -548  -67%  -385%  -3,231  -1,473  54%

รวม 400 –132  –340  –158%  –185%  –2,756  –772  72%

ปริมาณการใช้งาน (นาทีต่อเลขหมายต่อเดือน) ไตรมาส 4/58 ไตรมาส 3/59 ไตรมาส 4/59 %QoQ %YoY ปี 2558 ปี 2559 %YoY

 ระบบรายเดือน 318 285  276  -3.0%  -13%  332  287  -14%

 ระบบเติมเงิน 192 146  138  -5.1%  -28%  190  154  -19%

เฉลี่ยสองระบบ 213 171  165  –3.7%  –23%  211  177  –16%

 ระบบรายเดือน ไม่รวม IC 231 201  194  -3.4%  -16%  240  203  -15%

 ระบบเติมเงิน ไม่รวม IC 157 114  107  -6.1%  -32%  156  122  -22%

เฉลี่ยสองระบบ ไม่รวม IC 169 130  124  –4.7%  –27%  168  136  –19%

รายได้เฉลี่ยต่อเลขหมาย (บาทต่อเลขหมายต่อเดือน) ไตรมาส 4/58 ไตรมาส 3/59 ไตรมาส 4/59 %QoQ %YoY ปี 2558 ปี 2559 %YoY

 ระบบรายเดือน 542 556  556  -0.1%  2.6%  556  551  -0.9%

 ระบบเติมเงิน 178 162  159  -1.9%  -11%  166  162  -2.2%

เฉลี่ยสองระบบ 238 234  235  0.5%  –1.2%  222  231  4.0%

 ระบบรายเดือน ไม่รวม IC 519 524  524  0.1%  1.0%  530  519  -2.2%

 ระบบเติมเงิน ไม่รวม IC 162 151  148  -1.9%  -8.7%  149  151  1.4%

เฉลี่ยสองระบบ ไม่รวม IC 220 218  220  0.6%  –0.1%  204  216  5.9%

2.1GHz ซึ่งอยู่ภายใต้ระบบใบอนุญาตอยู่ที่ 95% ของฐานลูกค้ารวม  

เพิ่มขึ้นจากระดับ 90% เมื่อปีก่อน ในขณะที่การขยายโครงข่าย 4G และ 

การเติบโตของการใช้งานสตรีมมิ่ง รวมทั้งราคาอุปกรณ์ที่ลดลงได้ช่วย 

ผลักดันให้สัดส่วนผู้ใช้อุปกรณ์สมาร์ทโฟนเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 68% ของ

ฐานลูกค้ารวม จากเดิมอยู่ที่ 61% ในปีก่อน ทั้งนี้ สัดส่วนผู้ใช้บริการ 4G  

เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 20% ของฐานลูกค้ารวม (5 ล้านเลขหมาย) ในขณะที่

สัดส่วนจำานวนผู้ใช้บริการข้อมูลเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 62% ของฐานลูกค้ารวม 

(15.2 ล้านเลขหมาย)

รายได้เฉลี่ยต่อเลขหมาย (ไม่รวม IC) ของปี 2559 อยู่ที่ 216 บาทต่อเดือน 

เพิ่มขึ้น 5.9% จากปีก่อน โดยเกิดจากสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นของจำานวนผู้ใช้

บรกิารระบบรายเดอืนซึง่มรีายไดเ้ฉลีย่ตอ่เลขหมายสงูกวา่ ทัง้นี ้ในไตรมาส 

4/2559 รายได้เฉลี่ยต่อเลขหมายอยู่ที่ 220 บาทเพิ่มขึ้น 0.6% จากไตรมาส

ก่อนและทรงตัวจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน จำานวนนาทีเฉลี่ยต่อ 

เลขหมาย (ไม่รวม IC) ยังคงลดลงอันเป็นผลจากพฤติกรรมผู้บริโภคที่

เปลี่ยนมาใช้อินเทอร์เน็ตมากขึ้นแทนใช้บริการเสียง รวมทั้งการโทรโดย

ผ่านอินเทอร์เน็ต (Voice over IP)
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สรุปผลประกอบการด้านการเงิน

รายได้

ในปี 2559 บริษัทมีรายได้รวมอยู่ที่ 82,478 ล้านบาทลดลง 6% จาก 

ปีก่อนอันเป็นผลจากการลดลงของรายได้จากการให้บริการและรายได้ 

การจำาหน่ายเครื่องโทรศัพท์ โดยรายได้จากการให้บริการไม่รวมค่า

เชื่อมต่อโครงข่ายอยู่ที่ 64,693 ล้านบาท ลดลง 2.3% จากปีก่อน โดย 

ส่วนใหญ่เกิดจากการลดลงของรายได้จากการให้บริการเสียงในขณะที่ 

รายได้จากบริการข้อมูลยังคงเติบโต ทั้งนี้ ในไตรมาส 4/2559 รายได้จาก

การให้บริการไม่รวมค่าเชื่อมต่อโครงข่ายอยู่ที่ 16,023 ล้านบาท ลดลง 

3.6% จากไตรมาสเดียวกันในปีก่อน และลดลง 1.1% จากไตรมาสก่อน 

จากภาพรวมเศรษฐกิจที่อ่อนตัวและสถานการณ์ที่ท้าทายในตลาดบริการ

ระบบเติมเงิน

รายได้จากการให้บริการเสียง อยู่ที่ 22,953 ล้านบาท ลดลง 22%จาก 

ปีก่อนเนื่องจากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปใช้บริการอินเทอร์เน็ต

แทนการใช้งานบริการเสียงเมื่อใช้งานสมาร์ทโฟน

รายได้จากบริการข้อมูล อยู่ที่ 35,744 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16% จากปีก่อน

อันเป็นผลจากจำานวนผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตและปริมาณเฉลี่ยการใช้งาน

อินเทอร์เน็ตของลูกค้าที่เพิ่มสูงขึ้นสอดคล้องกับพัฒนาการของโครงข่าย

และบริการสตรีมมิ่งซึ่งได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ดี การสร้างรายได้

จากการเตบิโตของบรกิารขอ้มลูยงัคงเปน็สิง่ทีท่า้ทายเนือ่งจากการแขง่ขนั

ในอุตสาหกรรมที่อยู่ในระดับสูง ทั้งนี้ สัดส่วนรายได้จากการให้บริการ

ข้อมูลอยู่ที่ระดับ 55.3% ของรายได้จากการให้บริการไม่รวมค่าเชื่อมต่อ

โครงข่ายเพิ่มขึ้นจากระดับ 46.4% เมื่อปี 2558

รายได้จากบริการข้ามแดนอัตโนมัติ (IR) อยู่ที่ 1,168 ล้านบาท ลดลง  

13% จากปีก่อน อันเป็นผลจากการแข่งขันในตลาด บริการทางเลือกอื่นๆ 

และรายการพิเศษในส่วนของรายได้จากกลุ่มลูกค้าต่างประเทศที่เข้ามาใช้

โครงข่ายของบริษัทในประเทศไทย

รายได้จากการให้บริการอื่น อยู่ที่ 4,829 ล้านบาท ลดลง 1.2% จากปีก่อน  

ในขณะที่รายได้จากการให้บริการอื่นในไตรมาส 4/2559 อยู่ในระดับที่

ทรงตัวจากไตรมาสก่อน แต่ลดลง 7% จากไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว 

เนื่องจากรายได้จากบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศที่ลดลง

รายได้จากการจำาหน่ายเครื่องโทรศัพท์และชุดเลขหมาย อยู่ที่ 12,181  

ล้านบาท ลดลง 21% จากปีก่อน โดยส่วนใหญ่เกิดจากจำานวนเครื่อง 

ไอโฟนที่ขายลดลงและมีการให้ส่วนลดค่าเครื่องมากขึ้นสืบเนื่องจาก 

การแข่งขันในตลาด ทั้งนี้ ในปี 2559 บริษัทมีผลขาดทุนจากการจำาหน่าย

เครือ่งโทรศพัทแ์ละชดุเลขหมายอยูท่ี ่2,505 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากทีข่าดทนุ 

1,961 ล้านบาทเมื่อปี 2558 โดยในไตรมาส 4/2559 รายได้จากการจำาหน่าย

เครื่องโทรศัพท์และชุดเลขหมายอยู่ที่ 4,064 ล้านบาท ลดลง 23% จาก

ไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เกิดจากจำานวนเครื่องไอโฟนที่ขายลดลงและ

กิจกรรมการตลาดที่ส่งเสริมให้ลูกค้าเปลี่ยนการใช้งานจากระบบเติมเงิน 

เป็นระบบรายเดือน อย่างไรก็ดี รายได้จากการจำาหน่ายเครื่องโทรศัพท์และ

ชุดเลขหมายในไตรมาส 4/2559 เพิ่มขึ้น 108% จากไตรมาสก่อน อันเป็น

ผลจากการเปดิขายไอโฟนรุน่ใหม ่ทัง้นี ้บรษิทัมผีลขาดทนุจากการจำาหนา่ย

เครื่องโทรศัพท์และชุดเลขหมายในไตรมาส 4/2559 อยู่ที่ 835 ล้านบาท  

เพิ่มขึ้นจากระดับ 629 ล้านบาท เมื่อไตรมาส 3/2559 และเพิ่มขึ้นจากระดับ 

54 ล้านบาท เมื่อไตรมาส 4/2558 อันเป็นผลจากแคมเปญเครื่องโทรศัพท์

เช่น โปรโมชั่นไอโฟนราคาพิเศษ และโปรโมชั่น “dtac best deal” เป็นต้น

ต้นทุนการดำาเนินงาน

ต้นทุนการดำาเนินงานไม่รวมค่าเชื่อมต่อโครงข่าย (IC)  อยู่ที่ 41,850  

ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.5% จากปีก่อน อันเป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของค่าเสื่อม

ราคาและคา่ตดัจำาหนา่ย และคา่ใชจ้า่ยดา้นโครงขา่ยในขณะทีค่า่ธรรมเนยีม

และส่วนแบ่งรายได้ลดลง    

ค่าธรรมเนียมและส่วนแบ่งรายได้ อยู่ที่ 10,472 ล้านบาท ลดลง 14%  

จากปีก่อนเนื่องจากมีสัดส่วนลูกค้าที่ลงทะเบียนบนโครงข่าย 2.1GHz   

และจำานวนผู้ใช้อุปกรณ์ 2.1GHz เพิ่มขึ้น รวมทั้งมีการปรับอัตราค่าโรมมิ่ง 

โดยอตัราสว่นคา่ธรรมเนยีมและสว่นแบง่รายไดต้อ่รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร

ไม่รวมค่าเชื่อมต่อโครงข่ายลดลงมาอยู่ที่ 16.2% จากเดิมอยู่ที่ 18.3% ใน

ปีก่อน ทั้งนี้ ในไตรมาส 4/2559 ค่าธรรมเนียมและส่วนแบ่งรายได้อยู่ที่ 

2,574 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.8% จากไตรมาสก่อนเนื่องจากปริมาณการใช้

งานอินเทอร์เน็ตบนโครงข่ายสัมปทานที่สูงขึ้น 

ค่าใช้จ่ายด้านโครงข่าย อยู่ที่ 5,900 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12% จากปีก่อน  

ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการขยายโครงข่าย 4G โดย ณ สิ้นปี 2559 จำานวน 

สถานีฐาน 4G (รวมทั้งคลื่น 1800MHz และ 2.1GHz) อยู่ที่ 21,800 สถานี  

เพิ่มขึ้น 244% จากปีก่อน โดยบริษัทสามารถให้บริการ 4G ได้ทุกอำาเภอ 

ทั่วประเทศไทย ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายด้านโครงข่ายในไตรมาส 4/2559 อยู่ใน 

ระดับทรงตัวจากไตรมาสก่อนและเพิ่มขึ้น 12% จากไตรมาสเดียวกันของ

ปีก่อน

ค่าใช้จ่ายอื่น อยู่ที่ 3,333 ล้านบาท ลดลง 23% จากปีก่อน โดยส่วนใหญ่

เกิดจากต้นทุนค่า IP transit และค่าใช้จ่ายในการให้บริการโทรศัพท์ระหว่าง

ประเทศที่ลดลง

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่ายของต้นทุนการให้บริการ อยู่ที่ 22,145 

ล้านบาท เพิ่มขึ้น 26% จากปีก่อน อันเป็นผลจากการขยายทั้งโครงข่าย 

2.1GHz ภายใต้ระบบใบอนุญาต และโครงข่าย 1800MHz/850MHz ภายใต้

ระบบสัมปทาน
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ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร อยู่ที่ 17,796 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.5%  

จากปีก่อนโดยส่วนใหญ่เกิดจากค่าใช้จ่ายในการปรับโครงสร้างองค์กร

และค่าใช้จ่ายในการขายและการตลาดที่สูงขึ้นเพื่อตอบสนองต่อการ

แข่งขันในตลาด

ค่าใช้จ่ายในการขายและการตลาด อยู่ที่ 7,192 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.2% จาก

ปีก่อน เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการขาย เสริมสร้างภาพลักษณ์ของแบรนด์

และทำากิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า เช่น กิจกรรม Blue Member 

และ ดีแทครีวอร์ด เป็นต้น โดยสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและการตลาด

ต่อรายได้รวมเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 8.7% จากเดิมอยู่ที่ 7.9% ในปีก่อน ทั้งนี้ 

ค่าใช้จ่ายในการขายและการตลาดในไตรมาส 4/2559 ลดลง 14% จาก

ไตรมาสเดียวกันของปีก่อนโดยส่วนใหญ่เกิดจากค่าใช้จ่ายในการโฆษณา

ประชาสัมพันธ์ที่ลดลง อย่างไรก็ดี ค่าใช้จ่ายในการขายและการตลาด 

เพิ่มขึ้น 5.5% จากไตรมาสก่อนจากปัจจัยฤดูกาล

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร อยู่ที่ 8,887 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14% จากปีก่อน 

ทั้งนี้ หากไม่รวมค่าใช้จ่ายในการปรับโครงสร้างองค์กรแล้วค่าใช้จ่ายใน

การบริหารจะเพิ่มขึ้น 7.7% จากปีก่อน อันเป็นผลจากค่าใช้จ่ายในการเพิ่ม 

ช่องทางการให้บริการค่าใช้จ่ายด้านไอที และการด้อยค่าสินทรัพย์

ค่าใช้จ่ายการตั้งสำารองหนี้สูญ อยู่ที่ 725 ล้านบาท ลดลง 25%จากปีก่อน

โดยส่วนใหญ่เกิดจากการตั้งสำารองหนี้ภายหลังจากการบังคับลงทะเบียน

ซิมในระบบเติมเงินเมื่อปีก่อน 

EBITDA และกำาไรสุทธิ

EBITDA (ก่อนรายได้และรายจ่ายอื่น) เท่ากับ 27,915 ล้านบาท อยู่ในระดับ

ทรงตัวจากปีก่อน ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมและส่วนแบ่งรายได้ที่ลดลงรวมทั้ง

การเพิ่มประสิทธิภาพในด้านต่างๆ ได้ช่วยชดเชยผลกระทบจากรายได้จาก 

การให้บริการที่ลดลงและการให้ส่วนลดค่าเครื่องที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 

EBITDA margin อยู่ที่ 33.8% เพิ่มขึ้นจาก 31.8% เมื่อปีที่แล้ว ซึ่งส่วนใหญ่

เป็นผลจากการลดลงของค่าธรรมเนียมและส่วนแบ่งรายได้ รวมทั้งการ 

ลดลงของค่าใช้จ่ายอื่น โดยหากไม่รวมผลจากการจำาหน่ายเครื่องโทรศัพท์

และชุดเลขหมายแล้ว EBITDA margin จะอยู่ที่ 43.3% เพิ่มขึ้นจากระดับ 

41.3% ในปีก่อน

กำาไรสุทธิ อยู่ที่ 2,086 ล้านบาท ลดลง 65% จากปีก่อน โดยส่วนใหญ่เกิด

จากคา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจำาหนา่ยทีส่งูขึน้ รวมทัง้มคีา่ใชจ้า่ยในการปรบั

โครงสร้างองค์กร ในขณะที่ EBITDA อยู่ในระดับที่ทรงตัว ทั้งนี้ กำาไรสุทธ ิ

ในไตรมาส 4/2559 อยู่ที่ 30 ล้านบาท ลดลง 97% จากไตรมาสเดียวกันของ 

ปกีอ่นและลดลง 95% จากไตรมาสกอ่น โดยสว่นใหญเ่กดิจากคา่เสือ่มราคา 

และค่าตัดจำาหน่ายที่สูงขึ้น รวมทั้งการให้ส่วนลดค่าเครื่องโทรศัพท์ที่ 

เพิ่มขึ้น โดยบริษัทได้มีการบันทึกค่าใช้จ่ายในการปรับโครงสร้างองค์กร

จำานวน 146 ล้านบาท ในไตรมาส 4/2559 ด้วย  

งบดุลและข้อมูลสำาคัญทางการเงิน

ณ สิ้นปี 2559 สินทรัพย์รวม อยู่ที่ 115,369 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากระดับ 

111,044 ล้านบาท เมื่อปีก่อนเนื่องจากมีเงินสดและสินทรัพย์ประเภท 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ เงินสดและรายการเทียบ

เท่าเงินสด อยู่ที่ 18,293 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากระดับ 10,121 ล้านบาท 

จากปีก่อน โดยส่วนใหญ่เกิดจากจำานวนเงินปันผลที่จ่ายลดลง หนี้สิน 

ที่มีภาระดอกเบี้ย อยู่ที่ 49,165 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากระดับ 48,000  

ล้านบาทเมื่อปีก่อน ทั้งนี้ อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อ EBITDA ลดลงมาอยู่ที่  

1.1x จากเดิมอยู่ที่ระดับ 1.4x เมื่อปีก่อนเนื่องจากมีเงินสดเพิ่มขึ้น

กระแสเงินสดสุทธิจากการดำาเนินงาน (คำานวณจาก EBITDA หักด้วย 

เงินลงทุน) อยู่ที่ 7,605 ล้านบาท ลดลง 1.5% จากปีก่อน โดยในปี 2559 

บริษัทใช้เงินลงทุนจำานวน 20,310 ล้านบาท สอดคล้องกับประมาณการ

ที่ได้กำาหนดไว้

งบแสดงสถานะทางการเงิน (ล้านบาท) สิ้นปี 2558 สิ้นปี 2559

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 10,121  18,293

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 16,153  13,608

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 84,771  83,467

รวมสินทรัพย์ 111,044  115,369

หนี้สินหมุนเวียน 49,922  38,222

หนี้สินไม่หมุนเวียน 33,899  50,002

รวมหนี้สิน 83,821  88,224

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 27,224  27,145

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 111,044  115,369

งบกระแสเงินสด (ล้านบาท) ปี 2558 ปี 2559

 เงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน 28,100  30,706

 จ่ายดอกเบี้ยและภาษีเงินได้ (3,324)  (4,080)

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำาเนินงาน 24,776  26,626

เงินสดสุทธิที่ใช้ในกิจกรรมลงทุน (23,572)  (17,392)

 เงินสดสุทธิ รับ/ (ชำาระคืน) - เงินกู้ยืมและหุ้นกู้ 14,336  1,165

 จ่ายเงินปันผล (11,242)  (2,226)

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 3,094  (1,061)

เงินสดและเทียบเท่าสุทธิเพิ่มขึ้น/(ลดลง)  4,297  8,173

เงินสดและเทียบเท่าต้นงวด 5,823  10,121

เงินสดและเทียบเท่าสิ้นงวด 10,121 18,293
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รายงานประจำาปี 2559 

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

งบกำาไรขาดทุน (ล้านบาท) ไตรมาส 4/58 ไตรมาส 3/59 ไตรมาส 4/59 %QoQ %YoY ปี 2558 ปี 2559 %YoY

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

กำาไรขั้นต้น 6,439  5,288  4,645  –12%  –28%  25,689  21,632  –16%

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

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

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

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

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

กำาไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน 58  7  7  7.0%  -87%  (295)  84  128%

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

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

กำาไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้ 1,653  1,241  356  –71%  –78%  8,829  4,158  –53%

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

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

กำาไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น 998  659  30  –95%  –97%  5,893  2,086  –65%

EBITDA (ล้านบาท) ไตรมาส 4/58 ไตรมาส 3/59 ไตรมาส 4/59 %QoQ %YoY ปี 2558 ปี 2559 %YoY

กำาไรสำาหรับงวด 998  659  30  -95%  -97%  5,888  2,086  -65%

 ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 372  383  376  -1.9%  1.2%  1,384  1,567  13%

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

 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย 5,137  6,000  6,232  3.9%  21%  18,774  23,137  23%

 รายการอื่น (50)  (16)  168  -1,160%  -437%  339  620  83%

EBITDA 6,740  7,226  6,757  –6.5%  0.3%  27,941  27,915  –0.1%

EBITDA margin 29.0%  37.0%  31.5%    31.8%  33.8%

EBITDA margin - ไม่รวมการขายเครื่องโทรศัพท์

 และชุดเลขหมาย 37.8%  44.7%  43.6%    41.3%  43.3%

EBITDA ในที่นี้เป็น EBITDA ก่อนรายได้และรายจ่ายอื่นบางประการ รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
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รายงานประจำาปี 2559

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

ข้อปฏิเสธความรับผิดชอบ

ในเอกสารฉบับนี้อาจจะมีข้อมูลบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์ในอนาคตโดยใช้ปัจจัยที่เกี่ยวข้องในหลายด้าน ซึ่งจะขึ้นอยู่กับความเสี่ยงและความไม่แน่นอน

ต่างๆ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวรวมถึงแผนธุรกิจกลยุทธ์และความเชื่อของบริษัท รวมทั้งข้อมูลอื่นที่ไม่ใช่ข้อมูลที่เกิดขึ้นในอดีต ตัวอย่างของคำาที่ใช้ในการคาดการณ์ 

ในอนาคต เช่น “อาจจะ” “จะ” “คาดว่า” “ตั้งใจว่า” “ประมาณ” “เชื่อว่า” “ยังคง” “วางแผนว่า” หรือคำาใดๆ ที่มีความหมายทำานองเดียวกัน เป็นต้น

แม้ว่าการคาดการณ์ดังกล่าวจะถูกจัดทำาขึ้นจากสมมุติฐานและความเชื่อของฝ่ายบริหาร โดยอาศัยข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบันเป็นพื้นฐานก็ตาม สมมุติฐานเหล่านี้ยังคง 

มีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนต่างๆ ซึ่งอาจจะทำาให้ผลงาน ผลการดำาเนินงาน ความสำาเร็จที่เกิดขึ้นจริงแตกต่างจากที่บริษัทคาดการณ์ไว้ในอนาคต ดังนั้นผู้ใช้  

ข้อมูลดังกล่าวจึงควรระมัดระวังในการใช้ข้อมูลข้างต้น อีกทั้งบริษัท และผู้บริหาร/พนักงาน ไม่อาจควบคุมหรือรับรองความเกี่ยวข้อง ระยะเวลาที่จะเกิดขึ้น หรือ

ความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวได้

แนวโน้มปี 2560

บริการระบบรายเดือนเพื่อสนับสนุนการเพิ่มฐานลูกค้าระบบรายเดือน

และโน้มน้าวให้ลูกค้าเปลี่ยนจากการใช้บริการระบบเติมเงินมาเป็นบริการ

ระบบรายเดือนแทน

บริษัทคาดว่า EBITDA ของปี 2560 มีแนวโน้มอยู่ในระดับเดียวกับปี 2559  

เป็นอย่างน้อย โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากวินัยทางการเงินและการเพิ่ม

ประสิทธิภาพในด้านต่างๆ ของบริษัท ทั้งนี้  ในช่วงที่การแข่งขันใน

อุตสาหกรรมอยู่ในระดับสูง บริษัทจะต้องเพิ่มประสิทธิภาพในการดำาเนิน

งานอยา่งตอ่เนือ่ง รวมทัง้รกัษาวนิยัทางการเงนิเพือ่ใหบ้รษิทัมคีวามพรอ้ม

ต่อโอกาสทางธุรกิจซึ่งรวมถึงการจัดสรรคลื่นความถี่ในอนาคต

แนวโน้มสำาหรับปี 2560

• รายได้จากการให้บริการไม่รวมค่าเชื่อมต่อโครงข่าย : 

 อยู่ในระดับเดียวกับปีก่อน

• EBITDA : อยู่ในระดับเดียวกับปีก่อนเป็นอย่างน้อย

• เงินลงทุน : 17,000 - 20,000 ล้านบาท

บริษัทคงนโยบายการจ่ายเงินปันผลโดยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผล 

ไม่ตำ่ากว่าร้อยละ 50 ของกำาไรสุทธิของบริษัท ขึ้นอยู่กับฐานะทางการเงิน

และแผนการประกอบธุรกิจของบริษัทในอนาคต โดยบริษัทมีเป้าหมายจะ

พิจารณาจ่ายเงินปันผลทุกครึ่งปี

อุตสาหกรรมบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่มีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องจากบริการ

อินเทอร์เน็ต โดยคาดว่าผู้ใช้บริการมีแนวโน้มในการบริโภคอินเทอร์เน็ต 

เพิม่ขึน้จากการใชง้านสงัคมออนไลนแ์ละบรกิารสตรมีมิง่ รวมทัง้ภาคธรุกจิ

ต่างๆ ได้ให้ความสำาคัญกับช่องทางการขายและการตลาดในรูปแบบดิจิทัล

เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ จำานวนผู้ใช้สมาร์ทโฟนและจำานวนผู้ใช้บริการ

อินเทอร์เน็ตคาดว่ายังคงเพิ่มสูงขึ้นอันเป็นผลจากกิจกรรมการตลาดด้าน

เครื่องโทรศัพท์และแพ็คเกจบริการที่ดึงดูดใจ ทั้งนี้ ระบบการให้บริการ 

คงสิทธิเลขหมาย (MNP) รูปแบบใหม่ ซึ่งเริ่มใช้ในเดือนมกราคม 2560 มี 

แนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อสภาวะการแข่งขันในตลาด

เป้าหมายของดีแทคคือการเป็นแบรนด์ดิจิทัลอันดับหนึ่งในประเทศไทย

ภายในปี 2563 บริษัทจึงต้องพัฒนาภาพลักษณ์ของแบรนด์ให้มีความเป็น

ดิจิทัลมากยิ่งขึ้น ด้วยการส่งมอบประสบการณ์ดิจิทัลมากขึ้นและดียิ่งขึ้น 

และสร้างความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่มีต่อโครงข่ายของเรา ทั้งนี้ ภายหลัง

การขยายโครงข่าย 4G ในช่วงปีที่ผ่านมา บริษัทมีแผนการที่จะลงทุนใน 

ปี 2560 ด้วยวงเงินประมาณ 17,000-20,000 ล้านบาท เพื่อพัฒนาความ 

ต่อเนื่องของโครงข่ายและเสริมสร้างประสบการณ์ใช้งานอินเทอร์เน็ตของ

ลูกค้า นอกจากนี้ การแข่งขันภายในอุตสาหกรรมยังคงมีแนวโน้มอยู่ใน

ระดับสูง  บริษัทจึงประมาณการรายได้จากการให้บริการไม่รวมค่าเชื่อมต่อ 

โครงข่ายของปี 2560 อยู่ที่ระดับเดียวกับในปีที่ผ่านมา โดยมีปัจจัย

สนบัสนนุจากภาพลกัษณโ์ครงขา่ยของบรษิทัทีด่ขีึน้และการนำาเสนอบรกิาร

ที่มีความคุ้มค่า ทั้งนี้ บริษัทคาดว่าจะยังมีการให้ส่วนลดค่าเครื่องในตลาด

กำาหนดการคืนหนี้เงินกู้ระยะยาว (ล้านบาท)  

ณ สิ้นปี 2559 เงินกู้ หุ้นกู้

 ปี 2561 -  2,000

 ปี 2562 12,600  1,500

 ปี 2563 12,600  4,000

 ปี 2564 - ปี 2570 3,800  12,500

อัตราส่วนทางการเงินที่สำาคัญ ปี 2558 ปี 2559

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (%) 20%  8%

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (%) 5%  2%

อัตราส่วน Interest coverage (เท่า) 7x  3x

อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อ EBITDA (เท่า) 1.4x  1.1x

อัตราส่วนเงินลงทุนต่อรายได้รวม (%) 23%  25%
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ต่อรายงานทางการเงิน

รายงานประจำาปี 2559 

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงข้อมูลทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำาปีของบริษัท  

งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 จัดทำาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย  

โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังรอบคอบ และประมาณการที่สมเหตุสมผลในการจัดทำา รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูล 

สำาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชี 

รับอนุญาตที่เป็นอิสระ ดังนั้นจึงสะท้อนฐานะการเงินและผลการดำาเนินงานของบริษัทที่เป็นจริง โปร่งใส และสมเหตุสมผล เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

และนักลงทุนทั่วไป

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบันทึก 

ข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำารงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัท และป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำาเนินการ 

ที่ผิดปกติอย่างมีนัยสำาคัญ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ เพื่อทำาหน้าที่ดูแลรับผิดชอบให้บริษัทมีการรายงานทาง 

การเงินที่ถูกต้องและเพียงพอ มีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และมีการปฏิบัติตามกฎหมาย 

และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวปรากฏในรายงานของคณะกรรมการ

ตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำาปีฉบับนี้แล้ว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และสามารถสร้างความเชื่อมั่นต่อความน่าเชื่อถือ

ของงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ในนามของคณะกรรมการ

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

30 มกราคม 2560

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

นายฮากุน บรัวเซ็ท เชิร์ล นายลาร์ส โอเคะ วัลเดอมาร์ นอร์ลิ่ง

กรรมการ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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รายงานประจำาปี 2559

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดง 

ฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 งบกำาไรขาดทุนรวม งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและ 

งบกระแสเงินสดรวม สำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำาคัญ และได้ตรวจสอบ

งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ผลการดำาเนินงานและกระแสเงินสด สำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของ 

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน) โดยถูกต้อง 

ตามที่ควรในสาระสำาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี  

ต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามข้อกำาหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 

ที่กำาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำาหนดด้าน 

จรรยาบรรณอ่ืนๆ ตามที่ระบุในข้อกำาหนดน้ันด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ใน 

การแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น

ทั้งนี้ ข้าพเจ้ามิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่อกรณีต่อไปนี้แต่อย่างใด 

ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อต่อไปนี้

1. คดีฟ้องร้องและข้อพิพาททางการค้าที่สำาคัญ 

 ก. ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 33 บริษัทฯมีคดีฟ้องร้องและข้อพิพาททางการค้าเรื่องค่าเชื่อมโยงโครงข่ายโทรคมนาคม 

(Access Charge) กับบริษัท ทีโอที จำากัด (มหาชน) (“ทีโอที”) โดยบริษัทฯได้บันทึกค่าเชื่อมโยงโครงข่ายโทรคมนาคม (Access Charge) ในอัตรา

ค่าเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม (Interconnection Charge) ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2549 ถึงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2550 ไว้แล้วในงบการเงิน

จำานวน 1,973 ล้านบาท และเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2550 บริษัทฯได้แจ้งยกเลิกข้อตกลงการเชื่อมโยงโครงข่ายโทรคมนาคมเดิมทั้งสองฉบับ 

(Access Charge) บริษัทฯจึงมิได้บันทึกค่าเชื่อมโยงโครงข่ายโทรคมนาคม (Access Charge) ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2550 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 

2559 ในงบการเงิน เพราะฝ่ายบริหารเห็นว่าภาระที่จะต้องชำาระค่าเชื่อมโยงโครงข่ายโทรคมนาคม (Access Charge) ตามข้อตกลงเดิมได้สิ้นสุดลง  

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันทีโอทียังมิได้เข้าทำาสัญญาเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม (Interconnection Charge) กับบริษัทฯ นอกจากนี้ ทีโอทีได้ยื่น

คำาฟ้องต่อศาลปกครองกลาง เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2554 และคำาร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมคำาฟ้องเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2554 เรียกร้องให้บริษัท 

กสท โทรคมนาคม จำากัด (มหาชน) (“กสท”) และบริษัทฯร่วมกันชำาระค่าเสียหายจากค่าเชื่อมโยงโครงข่ายโทรคมนาคม (Access Charge)  

ถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 2554 (วันฟ้อง) พร้อมภาษีมูลค่าเพิ่มและดอกเบี้ยรวมเป็นจำานวนประมาณ 113,319 ล้านบาท ซึ่งต่อมาเมื่อวันที่ 31 

กรกฎาคม 2557 ทีโอทีได้ยื่นคำาร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมคำาฟ้องโดยแก้ไขเพิ่มเติมจำานวนค่าเสียหายจนถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 พร้อมภาษี 

มูลค่าเพิ่มและดอกเบี้ยเป็นจำานวนเงินประมาณ 245,638 ล้านบาท  จากความเห็นของที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ ผู้บริหารของบริษัทฯ 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
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มีความเชื่อมั่นว่าบริษัทฯไม่มีภาระที่จะต้องชำาระค่าเชื่อมโยงโครงข่าย (Access Charge) ตามข้อตกลงเดิมที่ทีโอทีเรียกร้อง เนื่องจากเชื่อว่า 

ข้อตกลงเดิมดังกล่าวไม่เป็นไปตามหลักกฎหมายในปัจจุบัน (ประกาศของกทช.)  และบริษัทฯได้มีหนังสือบอกเลิกข้อตกลงเดิมแล้ว ขณะนี้ 

ข้อพิพาททางการค้าดังกล่าวอยู่ในระหว่างการดำาเนินการตามกฎหมาย และคดีฟ้องร้องอยู่ภายใต้กระบวนการพิจารณาคดีของศาล ซึ่งผล 

ของข้อพิพาทดังกล่าวยังไม่สามารถระบุได้และขึ้นอยู่กับผลการดำาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมในอนาคต

  ข. ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 34 บริษัทฯและบริษัทย่อยแห่งหนึ่งมีข้อพิพาททางการค้าที่สำาคัญกับ กสท ที่เกี่ยวข้อง 

กับผลประโยชน์ตอบแทนตามสัญญาให้ดำาเนินการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่าร์ของบริษัทฯ ขณะนี้ข้อพิพาททางการค้าดังกล่าว

อยู่ภายใต้กระบวนการพิจารณาของศาลและกระบวนการทางอนุญาโตตุลาการ ผลของข้อพิพาททางการค้าดังกล่าวยังไม่สามารถระบุได้และ 

ขึ้นอยู่กับกระบวนการยุติธรรมในอนาคต 

 ค. ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 35 บริษัทฯมีข้อพิพาทกับ กสท เกี่ยวกับเครื่องและอุปกรณ์โทรคมนาคม เนื่องจาก 

บริษัทฯได้ติดตั้งและเชื่อมต่อเครื่องและอุปกรณ์ย่านความถี่ 2.1 GHz ของบริษัทย่อยบนเครื่องและอุปกรณ์ตามสัญญาสัมปทาน ขณะนี้ 

ข้อพิพาทดังกล่าวอยู่ภายใต้กระบวนการทางอนุญาโตตุลาการ ซึ่งผลของข้อพิพาทดังกล่าวยังไม่สามารถระบุได้และขึ้นอยู่กับกระบวนการ

ยุติธรรมในอนาคต

2. ความเสี่ยงจากข้อกำาหนดและการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโทรคมนาคมที่สำาคัญบางประการ

 ก. ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 36 เรื่อง ความเสี่ยงจากข้อกำาหนดและการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ 

โทรคมนาคมที่สำาคัญบางประการ บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าวซึ่งรวมถึงสัญญาสัมปทานกับ กสท ในการดำาเนินงาน 

ให้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่าร์ในย่านความถี่ 800 MHz และ 1800 MHz จะสิ้นสุดในวันที่ 15 กันยายน 2561 และใบอนุญาต

ประกอบกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากลย่าน 2.1 GHz ของบริษัทย่อยจะสิ้นสุดในวันที่ 6 ธันวาคม 2570 ดังนั้น กระบวนการในการได้รับ 

ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ให้มีเพียงพอและมีต้นทุนการได้มาที่เหมาะสมเพื่อใช้ในการประกอบกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่จึงมีความสำาคัญ 

อย่างมากต่อบริษัทและบริษัทย่อยในการดำาเนินธุรกิจในกิจการโทรคมนาคม

เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำาคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินสำาหรับงวด 

ปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำาเรื่องเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้ 

แสดงความเห็นแยกต่างหากสำาหรับเรื่องเหล่านี้ 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในส่วนของ ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน ในรายงานของข้าพเจ้า  

ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่าน้ีด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมิน 

ความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบ 

สำาหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม

เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสำาหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากคดีฟ้องร้องและข้อพิพาททางการค้าที่สำาคัญ

ตามที่กล่าวในวรรคข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น เกี่ยวกับคดีฟ้องร้องและข้อพิพาททางการค้าที่สำาคัญและตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

ข้อ 33 ข้อ 34 และ ข้อ 35 บริษัทฯและบริษัทย่อยแห่งหนึ่งมีคดีฟ้องร้องและข้อพิพาททางการค้าที่สำาคัญดังกล่าว

ขณะนี้ข้อพิพาททางการค้าดังกล่าวอยู่ในระหว่างการดำาเนินการตามกฎหมาย และคดีฟ้องร้องอยู่ภายใต้กระบวนการพิจารณาคดีของศาล ซึ่งผลของ 

ข้อพิพาททางการค้าและคดีฟ้องร้องดังกล่าวยังไม่สามารถระบุได้และขึ้นอยู่กับผลการดำาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

ในอนาคต ซึ่งรวมถึงความไม่แน่นอนเกี่ยวกับระยะเวลา และจำานวนเงินอันอาจเกิดจากผลของคดีฟ้องร้องและข้อพิพาททางการค้า ฝ่ายบริหารจึงจำาเป็น

ต้องใช้ดุลยพินิจอย่างมากในการพิจารณาซึ่งรวมถึงการพิจารณาข้อกฏหมายต่างๆ ที่เก่ียวข้องในการประเมินผลของคดีฟ้องร้องและข้อพิพาททาง 

การค้าเพ่ือใช้ในการประมาณการหนี้สินจากความเสียหาย เนื่องจากความไม่แน่นอนและความซับซ้อนของคดีฟ้องร้องและข้อพิพาททางการค้าดังกล่าว 

จึงได้กำาหนดเป็นเรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ
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ข้าพเจ้าได้สอบถามฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยเกี่ยวกับกระบวนการรวบรวม ติดตาม และประเมินผลข้อพิพาทและคดีฟ้องร้องต่างๆ ที่สำาคัญ

ของบริษัทฯและบริษัทย่อย และประเมินการใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหารในการประเมินผลของคดีฟ้องร้องและข้อพิพาททางการค้าดังกล่าวโดยทำา 

การตรวจสอบซึ่งรวมถึงวิธีการต่อไปนี้ 

 ก) สอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยเกี่ยวกับคดีความและข้อพิพาทที่สำาคัญดังกล่าว

 ข) สอบทานหนังสือยืนยันคดีความและข้อพิพาทจากทนายความภายนอกบริษัทฯและบริษัทย่อยและประเมินผลของหนังสือยืนยันดังกล่าว  

สอบถามรายละเอียดความคืบหน้าของคดีฟ้องร้องและข้อพิพาททางการค้าทั้งหมดจากฝ่ายกฎหมายและฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัท

ย่อย ตลอดจนวิธีการที่ผู้บริหารใช้ในการประเมินและพิจารณาประมาณการหนี้สินจากคดีฟ้องร้องและข้อพิพาททางการค้า รวมถึงสอบทาน

รายงานความเห็นของที่ปรึกษากฎหมายภายนอกของบริษัทฯและบริษัทย่อยซึ่งใช้ประกอบการพิจารณาของฝ่ายบริหาร 

 ค) ประเมินการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคดีฟ้องร้องและข้อพิพาททางการค้าที่สำาคัญในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

การประเมนิการดอ้ยคา่ของสทิธกิารใชอ้ปุกรณร์อตดับญัชแีละอปุกรณท์ีใ่ชใ้นการดำาเนนิงานสนบัสนนุการใหบ้รกิารโทรคมนาคมระบบเซลลลูาร์

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 13 และ 14 การประเมินการด้อยค่าของสิทธิการใช้อุปกรณ์รอตัดบัญชีและอุปกรณ์ที่ใช้ใน 

การดำาเนินงานสนับสนุนการให้บริการโทรคมนาคมระบบเซลลูลาร์ของบริษัทฯและบริษัทย่อยจำาเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่สำาคัญของฝ่ายบริหารของ 

บริษัทฯและบริษัทย่อยที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์ผลการดำาเนินงานในอนาคต การประเมินแผนงานในอนาคตในการจัดการและการใช้งานสินทรัพย์ 

ดังกล่าว การดูแลรักษาและการลงทุนในอนาคต และการกำาหนดอัตราคิดลดและสมมติฐานที่สำาคัญ ดังนั้นจึงมีความไม่แน่นอนของประมาณการ 

กระแสเงินสดในอนาคตซึ่งใช้ในการประเมินการด้อยค่าของสิทธิการใช้อุปกรณ์รอตัดบัญชีและอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำาเนินงานสนับสนุนการให้ 

บริการโทรคมนาคมระบบเซลลูลาร์

ข้าพเจ้าได้ประเมินการพิจารณาการด้อยค่าของสิทธิการใช้อุปกรณ์รอตัดบัญชีและอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำาเนินงานสนับสนุนการให้บริการโทรคมนาคม 

ระบบเซลลูลาร์ของฝ่ายบริหาร โดยประเมินการกำาหนดหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดและแบบจำาลองทางการเงินที่ฝ่ายบริหารของบริษัทฯและ 

บริษัทย่อยเลือกใช้โดยการทำาความเข้าใจกระบวนการพิจารณาของฝ่ายบริหารว่าสอดคล้องตามลักษณะการให้ประโยชน์และคาดการณ์การให้ประโยชน์

ในอนาคตของสินทรัพย์หรือไม่ ข้าพเจ้าได้ทำาความเข้าใจและประเมินในเรื่องดังต่อไปนี้

 ก) สมมติฐานที่ใช้ในการจัดทำาแผนและคาดการณ์กระแสเงินสดในอนาคตของบริษัทฯและบริษัทย่อย โดยการทำาความเข้าใจกระบวนการที่ทำาให้

ได้มาซึ่งประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตดังกล่าว เปรียบเทียบสมมติฐานดังกล่าวกับแหล่งข้อมูลภายนอกที่มีและข้อมูลภายในที่บริษัทฯ 

และบริษัทย่อย มีสอบทานประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตดังกล่าวกับข้อมูลการประมาณการที่ได้รับการอนุมัติจากฝ่ายบริหารและ 

แผนงานธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทย่อย และพิจารณาความแม่นยำาของประมาณการกระแสเงินสดในอดีตกับผลการดำาเนินงานที่เกิดขึ้นจริง 

 ข) อตัราคดิลด โดยเปรยีบเทยีบตน้ทนุถวัเฉลีย่ของเงนิทนุของบรษิทัฯ และเปรยีบเทยีบกบัตน้ทนุถวัเฉลีย่ของเงนิทนุของบรษิทัอืน่ในอตุสาหกรรม

 ค) สมมติฐานและวิธีการที่ฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยใช้ในการคำานวณหามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์

นอกจากนี ้ข้าพเจา้ได้ประเมนิการเปดิเผยขอ้มลูของผูบ้รหิารของบรษิทัฯและบรษิทัยอ่ยเกีย่วกบัการประเมนิการดอ้ยคา่ของสทิธกิารใชอ้ปุกรณร์อตดับัญชี

และอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำาเนินงานสนับสนุนการให้บริการโทรคมนาคมระบบเซลลูลาร์

การรับรู้รายได้จากการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่

ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 4.1 นโยบายการบัญชีของการรับรู้รายได้ บริษัทฯและบริษัทย่อยมีโครงสร้างการกำาหนดราคาและ

เงื่อนไขการเรียกเก็บค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่หลากหลายเพื่อตอบสนองการใช้งานของผู้ใช้บริการ และมีจำานวนรายการการให้บริการที่มีนัยสำาคัญ 

สถานการณ์การแข่งขันในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมไร้สายที่มากขึ้น ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงพิจารณาเป็นเรื่องสำาคัญในการตรวจสอบในเรื่องมูลค่าและเวลา 

ในการรับรู้รายได้จากการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่

ข้าพเจ้าได้ทำาการตรวจสอบซึ่งรวมถึงการประเมินนโยบายการบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อยที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้รายได้จากการให้บริการโทรศัพท์

เคลื่อนที่ การประเมินความมีประสิทธิภาพของการควบคุมทั่วไปของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยรวมและการประเมินความมีประสิทธิภาพของ 

ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯและบริษัทย่อยที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้ค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่และเวลาที่เหมาะสมของการบันทึกรายได้ 

ค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการรายได้ที่เกิดขึ้นในระหว่างปีและช่วงใกล้สิ้นปี วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชี 

รายได้จากการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบแยกย่อย และตรวจสอบรายการบันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้องกับบัญชีรายได้จากการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่

ที่บันทึกผ่านสมุดรายวันทั่วไป 



113รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

รายงานประจำาปี 2559 

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

ข้อมูลอื่น 

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงานประจำาปีของกลุ่มบริษัท (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี

ที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่นในรูปแบบใดๆ ต่อข้อมูลอื่นนั้น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำาคัญกับงบการเงิน

หรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญหรือไม่ 

เม่ือข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำาปีของกลุ่มบริษัทตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญ  

ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลทราบเพื่อให้มีการดำาเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจัดทำาและนำาเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบ 

เกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำาเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำางบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญ

ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำางบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำาเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการ 

ดำาเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว  และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำาหรับกิจการที่ดำาเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัท

หรือหยุดดำาเนินงานหรือไม่สามารถดำาเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง 

อันเป็นสาระสำาคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย  

ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะ 

สามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและ 

ถือว่ามีสาระสำาคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทาง 

เศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และ

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย

• ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิด

พลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสม 

เพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะ 

สูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้น 

การแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

• ทำาความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่

เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

ที่ผู้บริหารจัดทำา
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• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำาหรับกิจการที่ดำาเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ 

ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำาคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำาคัญต่อความสามารถ 

ของกลุ่มบริษัทในการดำาเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำาคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ใน 

รายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะ 

แสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า 

อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการดำาเนินงานต่อเนื่องได้

• ประเมินการนำาเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการ

และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่ 

• รวบรวมเอกสารหลกัฐานการสอบบญัชทีีเ่หมาะสมอยา่งเพยีงพอเกีย่วกบัขอ้มลูทางการเงนิของกจิการหรอืของกจิกรรมทางธรุกจิภายในกลุม่บรษิทั

เพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำาหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้า

เป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลเกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำาคัญที่พบจาก 

การตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำาคัญในระบบการควบคุมภายในซึ่งข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำารับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำาหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับ 

ผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อ 

ความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำาคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบัน 

และกำาหนดเป็นเรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผย

เรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำา

ดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว

ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำาเสนอรายงานฉบับนี้คือ นางกิ่งกาญจน์ อัศวรังสฤษฎ์

กิ่งกาญจน์ อัศวรังสฤษฎ์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4496

บริษัท สำานักงาน อีวาย จำากัด

กรุงเทพฯ : 30 มกราคม 2560



115งบการเงิน

รายงานประจำาปี 2559 

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

 (หน่วย: บาท)

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

สินทรัพย์ 

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5, 32.3.1   18,293,445,738   10,120,533,381   7,862,508,882   2,799,729,296  

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 6  8,973,449,154   9,722,020,688   8,837,445,598   10,103,027,697  

สินค้าคงเหลือ 8   2,063,288,325   2,825,771,627   1,984,474,131   2,711,770,919  

ต้นทุนของรายได้รับล่วงหน้า

 ค่าบริการโทรศัพท์รอตัดจ่าย   102,074,359   101,128,232   102,074,359   101,128,232  

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 9  2,469,302,161   3,504,030,886   1,195,872,149   1,805,818,374  

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน   31,901,559,737   26,273,484,814   19,982,375,119   17,521,474,518 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารที่มีภาระคำ้าประกัน 32.3.2   198,059   198,059   -   -  

เงินลงทุนในบริษัทร่วม 10   287,826,846   282,771,509   50,000,000   50,000,000  

เงินลงทุนในบริษัทย่อย  11  -   -   1,953,917,315   1,979,667,315  

เงินลงทุนทั่วไป 12   17,082,443   22,270,041   1,800,000   16,620,000  

ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 7  196,295   430,738   216,767,275   361,908,965  

เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย 7  -   -   15,500,000,000   15,500,000,000  

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์  13   37,623,229,798   28,494,702,371   4,159,581,195   4,024,489,286  

สิทธิการใช้อุปกรณ์รอตัดบัญชี  14   28,489,398,331   38,056,753,561   17,643,165,091   28,227,317,156 

ต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ฯ    9,818,794,592   10,719,021,902   -   -  

เครื่องมือและอุปกรณ์สัมปทานระหว่างติดตั้ง   678,266,848   2,163,060,195   679,216,496   2,164,009,843  

เงินมัดจำาและเงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อการจัดซื้อ

 และติดตั้งอุปกรณ์ดำาเนินงาน   368,789,987   473,843,167   40,185,541   170,900,260  

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น 15   1,189,932,773   1,500,463,807   274,646,067   493,133,626  

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 25 2,050,369,832 1,088,793,020  4,013,551,281   2,842,994,599  

ค่าความนิยม    -  19,171,700  -   -  

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 16 2,943,073,252 1,949,241,062  2,675,445,160   1,659,795,617  

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน   83,467,159,056   84,770,721,132   47,208,275,421   57,490,836,667  

รวมสินทรัพย์    115,368,718,793   111,044,205,946   67,190,650,540   75,012,311,185 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559



116 งบการเงิน

รายงานประจำาปี 2559

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

 (หน่วย: บาท)

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 17   32,919,650,123   29,867,882,622   20,289,035,435   19,784,776,545  

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 7   165,000,000   -   -   -  

ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึง

 กำาหนดชำาระภายในหนึ่งป ี 18  -   10,000,000,000   -   10,000,000,000  

ส่วนของหุ้นกู้ที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งป ี 19   -   5,000,000,000   -   5,000,000,000  

รายได้รับล่วงหน้าค่าบริการโทรศัพท์    3,561,742,682   3,108,992,652   377,094,275   450,016,896  

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย   575,076,813   884,839,168   -   -  

หนี้สินหมุนเวียนอื่น    1,000,542,554   1,060,176,231   594,195,932   610,000,531  

รวมหนี้สินหมุนเวียน    38,222,012,172   49,921,890,673   21,260,325,642   35,844,793,972  

หนี้สินไม่หมุนเวียน

เงินกู้ยืมจากบริษัทย่อย 7  -   -   28,000,000,000   18,000,000,000  

เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึง

 กำาหนดชำาระภายในหนึ่งป ี 18  29,000,000,000   18,000,000,000   -   -  

หุ้นกู้ - สุทธิจากส่วนที่ถึง

 กำาหนดชำาระภายในหนึ่งป ี 19   20,000,000,000   15,000,000,000   -   -  

สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  20  438,375,554   452,415,750   438,375,554   452,415,750  

เงินมัดจำาตามสัญญาการใช้บริการ

 ข้ามโครงข่ายภายในประเทศ 7  -   -   3,750,763,651   3,750,763,651  

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น   563,143,411   446,320,059   430,637,040   438,540,211  

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน    50,001,518,965   33,898,735,809   32,619,776,245   22,641,719,612  

รวมหนี้สิน    88,223,531,137   83,820,626,482   53,880,101,887   58,486,513,584  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559



117งบการเงิน

รายงานประจำาปี 2559 

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

 (หน่วย: บาท)

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

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  

 ทุนออกจำาหน่ายและชำาระเต็มมูลค่าแล้ว

  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    8,116,352,711   8,116,352,711   8,116,352,711   8,116,352,711  

กำาไรสะสม

 จัดสรรแล้ว - สำารองตามกฎหมาย 22   474,416,126   474,416,126   474,416,126   474,416,126  

 ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุนสะสม)   (3,816,230,650)  (3,739,227,681)  (1,662,979,545)  1,552,269,403  

       (3,341,814,524)  (3,264,811,555)  (1,188,563,419)  2,026,685,529  

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น    17,634,288,769   17,634,288,769   1,647,137,361   1,647,137,361  

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ    27,144,448,956   27,221,451,925   13,310,548,653   16,525,797,601  

ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจ

 ควบคุมของบริษัทย่อย    738,700   2,127,539   -   -  

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น    27,145,187,656   27,223,579,464   13,310,548,653   16,525,797,601  

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น   115,368,718,793   111,044,205,946   67,190,650,540   75,012,311,185 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559



118 งบการเงิน

รายงานประจำาปี 2559

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

 (หน่วย: บาท)

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

รายได้จากการขายและการให้บริการ

รายได้จากการให้บริการโทรศัพท์    69,252,450,291   71,858,443,385   18,031,917,452   25,085,126,695  

รายได้จากการขายเครื่องโทรศัพท์และชุดเลขหมาย   12,180,744,934   15,411,054,916   12,659,239,080   14,947,137,596  

รายได้จากการดำาเนินงานอื่น    1,044,409,935   483,257,908   18,090,201,881   16,055,015,038  

รวมรายได้จากการขายและการให้บริการ    82,477,605,160   87,752,756,209   48,781,358,413   56,087,279,329  

ต้นทุนขายและการให้บริการ

ต้นทุนการให้บริการโทรศัพท์    46,159,687,389   44,691,535,415   24,144,252,118   24,009,117,222  

ต้นทุนขายเครื่องโทรศัพท์และชุดเลขหมาย    14,686,119,247   17,371,917,702   11,259,495,510   15,341,176,593  

รวมต้นทุนขายและการให้บริการ    60,845,806,636   62,063,453,117   35,403,747,628   39,350,293,815  

กำาไรขั้นต้น    21,631,798,524   25,689,303,092   13,377,610,785   16,736,985,514  

ดอกเบี้ยรับ    170,342,461   136,066,500   553,454,571   726,033,978 

กำาไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน   83,836,928   (294,871,197)  58,526,751   (171,078,469)  

รายได้อื่น    58,295,379   161,032,616   3,944,953,576   4,436,401,188  

กำาไรก่อนค่าใช้จ่าย    21,944,273,292   25,691,531,011   17,934,545,683   21,728,342,211  

ค่าใช้จ่ายในการขายและการให้บริการ   (7,191,923,804)  (6,904,579,758)  (5,461,506,530)  (4,694,188,376)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร    (10,604,172,567)  (9,961,590,194)  (8,444,047,121)  (7,993,515,482)

ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์  13,14  -   -   (5,184,824,918)  -  

รวมค่าใช้จ่าย    (17,796,096,371)  (16,866,169,952)  (19,090,378,569)  (12,687,703,858)

กำาไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 

 ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้    4,148,176,921   8,825,361,059   (1,155,832,886)  9,040,638,353  

ส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 10   10,055,337   3,708,239   -   -  

กำาไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน

 และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้    4,158,232,258   8,829,069,298   (1,155,832,886)  9,040,638,353  

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 24   (1,566,647,373)  (1,384,314,112)  (1,067,139,679)  (1,045,845,823)

กำาไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได ้    2,591,584,885   7,444,755,186   (2,222,972,565)  7,994,792,530  

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได ้ 25  (505,721,770)  (1,556,614,392)  1,170,556,682   (739,984,131) 

กำาไร (ขาดทุน) สำาหรับป ี   2,085,863,115   5,888,140,794   (1,052,415,883)  7,254,808,399 

การแบ่งปันกำาไรขาดทุน

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ   2,085,830,096   5,893,114,098     (1,052,415,883)  7,254,808,399  

ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มี

 อำานาจควบคุมของบริษัทย่อย    33,019   (4,973,304)

     2,085,863,115 5,888,140,794

กำาไรต่อหุ้น 26

กำาไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 

 กำาไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ  0.88 2.49 (0.44) 3.06

งบกำาไรขาดทุน
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
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บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

 (หน่วย: บาท)

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2559 2558 2559 2559

กำาไร (ขาดทุน) สำาหรับป ี    2,085,863,115   5,888,140,794   (1,052,415,883)  7,254,808,399  

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำาไร

 หรือขาดทุนในภายหลัง

ผลกำาไร (ขาดทุน) จากการประมาณการ

 ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย    62,731,707   (21,245,919)  62,731,707   (21,245,919)

หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้   -   -   -   - 

รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำาไร

 หรือขาดทุนในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้    62,731,707   (21,245,919)  62,731,707   (21,245,919)

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำาหรับป ี    62,731,707   (21,245,919)  62,731,707   (21,245,919)

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับป ี    2,148,594,822   5,866,894,875   (989,684,176)  7,233,562,480  

        

การแบ่งปันกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  2,148,561,803 5,871,868,179   (989,684,176)  7,233,562,480  

ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มี

 อำานาจควบคุมของบริษัทย่อย    33,019   (4,973,304)   

       2,148,594,822   5,866,894,875  

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
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บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)
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บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

 (หน่วย: บาท)

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2559 2558 2559 2558

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน

กำาไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได ้    2,591,584,885   7,444,755,186   (2,222,972,565)  7,994,792,530  
รายการปรับกระทบยอดกำาไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได ้
 เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำาเนินงาน:
 ส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม    (10,055,337)  (3,708,239)  -   -  
 เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย   -   -   (3,915,393,952)  (4,371,918,437)
    เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม   -   -   (5,000,000)  (10,000,000)
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุนทั่วไป    (375,000)  (40,325,000)  (375,000)  (20,325,000)
    ค่าเผื่อผลขาดทุนจากสินค้าล้าสมัย (โอนกลับ)    (140,700,814)  112,174,712   (153,128,386)  108,673,663  
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (โอนกลับ)   110,669,496   272,041,775   (46,586,534)  (18,464,768)
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย    -   -   -  39,230,000  
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนอื่น   14,820,000   -   14,820,000   - 
 ค่าเผื่อการด้อยค่าของอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำาเนินงาน
  สนับสนุนการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูลาร์  -   -   489,489,333   - 
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของสิทธิการใช้อุปกรณ์รอตัดบัญชี  -   -   4,695,335,585   - 
 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย (หมายเหตุ 27)    23,201,537,913   18,795,810,708   13,052,555,581   10,067,931,844  
 ตัดจำาหน่ายสินทรัพย์ถาวร    119,873,940   128,373,436   36,730,543   128,373,436  
 ตัดจำาหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น   103,215,636   877,583   -   305,631  
 ตัดจำาหน่ายค่าความนิยม   19,171,700   -   -   -  
 ขาดทุน (กำาไร) จากการจำาหน่ายอุปกรณ ์   52,539,724   (9,347,518)  28,822,339   (9,296,756)
 สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน    59,461,637   51,092,389   59,461,637   51,092,389  
 ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย   1,502,190,676   1,362,090,941   1,056,763,292   1,031,352,456  

กำาไรจากการดำาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
 ในสินทรัพย์และหนี้สินดำาเนินงาน    27,623,934,456   28,113,835,973   13,090,521,873   14,991,746,988  
สินทรัพย์ดำาเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น)
 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น    637,902,038   454,844,172   1,312,168,633   3,184,568,186 
    สินค้าคงเหลือ   903,184,116   953,213,876   880,425,174   835,777,023 
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น   1,033,782,598   1,349,536   609,000,098   393,597,859  
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น    (83,747,926)  (201,182,992)  (46,612,383)  (29,594,853)
หนี้สินดำาเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น   91,759,259   (722,850,359)  1,746,864,500   (3,760,578,407) 
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น    393,116,353   (397,306,105)  (88,727,219)  (524,909,070)
    เงินมัดจำาตามสัญญาการใช้บริการข้ามโครงข่ายภายในประเทศ  -   -   -   (1,589,010,215) 
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น    106,053,226   (101,598,939)  (18,673,297)  (102,111,850)

เงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน    30,705,984,120   28,100,305,162   17,484,967,379   13,399,485,661  
จ่ายดอกเบี้ย   (1,308,732,373)  (1,211,602,641)  (1,089,121,812)  (1,014,796,606)
จ่ายภาษีเงินได ้    (2,938,246,903)  (2,205,014,614)  (1,166,149,502)  (1,172,221,700)
รับคืนภาษีเงินได ้    166,860,944   92,155,557   166,860,944   -  

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำาเนินงาน    26,625,865,788   24,775,843,464   15,396,557,009   11,212,467,355  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกระแสเงินสด
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559



123งบการเงิน

รายงานประจำาปี 2559 

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

 (หน่วย: บาท)

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2559 2558 2559 2558

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินลงทุนระยะยาวอื่นเพิ่มขึ้น    (9,632,402)  (1,949,975)  -   - 
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย   -   -   25,750,000   -  
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย   -   -   3,915,393,952   5,338,251,933  
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม    5,000,000   10,000,000   5,000,000   10,000,000  
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนทั่วไป    375,000   40,325,000   375,000   20,325,000  
การคืนทุนให้กับผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม
 เนื่องจากการชำาระบัญชีของบริษัทย่อย    (1,415,810)  -   -   -  
ลูกหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกันลดลง    -   -   145,141,690   18,566,500  
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยลดลง   -   -   -   6,500,000,000 
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์   (11,401,376,435)  (12,303,829,446)  (1,714,004,958)  (1,807,608,902)
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์    36,742,689   23,820,906   35,861,078   23,458,526  
เครื่องมือและอุปกรณ์ระหว่างติดตั้งลดลง (เพิ่มขึ้น)    1,463,855,517   (809,760,854)  1,484,793,347   (810,710,503) 
เงินสดจ่ายซื้อสิทธิการใช้อุปกรณ์รอตัดบัญช ี    (6,899,543,160)  (6,789,209,532)  (7,043,077,610)  (6,789,190,532)
เงินมัดจำาและเงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อการจัดซื้อ
 และติดตั้งอุปกรณ์สัมปทานลดลง    128,631,913   140,873,968   129,172,859   140,873,968 
เงินมัดจำาและเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อ
 และติดตั้งอุปกรณ์ดำาเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น)    (25,661,539)  543,875,246   -   -  
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นเพิ่มขึ้น    (689,358,384)  (1,051,509,660)  (92,618,009)  (203,575,356)
เงินสดจ่ายค่าใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี ่    -   (3,375,000,000)  -   -  

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน    (17,392,382,611)  (23,572,364,347)  (3,108,212,651)  2,440,390,634 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน    165,000,000   -   -   -  
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น    -   4,500,000,000   -   4,500,000,000 
ชำาระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น    -   (6,000,000,000)  -   (6,000,000,000) 
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว    11,000,000,000   21,000,000,000   -   3,000,000,000 
ชำาระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว   (10,000,000,000)  (20,164,399,998)  (10,000,000,000)  (20,164,399,998) 
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมบริษัทย่อย   -   -   10,000,000,000   18,000,000,000  
ออกหุ้นกู้     5,000,000,000   15,000,000,000   -   -  
ชำาระหุ้นกู้    (5,000,000,000)  -   (5,000,000,000)  - 
จ่ายเงินปันผล    (2,225,570,820)  (11,241,745,725)  (2,225,564,772)  (11,241,739,162)

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน    (1,060,570,820)  3,093,854,277   (7,225,564,772)  (11,906,139,160)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธ ิ    8,172,912,357   4,297,333,394   5,062,779,586   1,746,718,829 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี    10,120,533,381   5,823,199,987   2,799,729,296   1,053,010,467  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี    18,293,445,738   10,120,533,381   7,862,508,882   2,799,729,296  

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม: 

รายการที่ไม่ใช่เงินสด: 
 เจ้าหนี้ค่าซื้อสิทธิการใช้อุปกรณ์รอตัดบัญชี
  และเครื่องมืออุปกรณ์สัมปทานระหว่างติดตั้ง    2,512,050,086   3,722,297,177   2,512,050,086   3,722,297,177  
    เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์    6,986,250,917   3,009,453,887   -   -  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
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บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

1. ข้อมูลทั่วไป

1.1 ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ

 บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิลำาเนาในประเทศไทย บริษัทฯจดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2550 

 บริษัทฯมีผู้ถือหุ้นใหญ่สองราย คือ เทเลนอร์ เอเชีย พีทีอี แอลทีดี ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศสิงคโปร์ และบริษัท ไทย เทลโค  

โฮลดิ้งส์ จำากัด ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย ธุรกิจหลักของบริษัทฯคือ การให้บริการการสื่อสารไร้สายและจัดจำาหน่าย

อุปกรณ์โทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์เสริม

 ที่อยู่ตามที่จดทะเบียนของบริษัทฯอยู่ที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 41 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

1.2 สัญญาให้ดำาเนินการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่าร์ หรือสัญญาสัมปทาน

 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2533 บริษัทฯได้เข้าทำาสัญญากับการสื่อสารแห่งประเทศไทย (“กสท”) (ปัจจุบันการสื่อสารแห่งประเทศไทยได้เปลี่ยน

ทุนเป็นหุ้นภายใต้ พรบ. รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 เป็น บริษัท กสท โทรคมนาคม จำากัด (มหาชน)) ในการที่จะดำาเนินการให้บริการวิทยุคมนาคม

ระบบเซลลูล่าร์ในย่านความถี่ 800 เมกะเฮิร์ตซ์ และ 1800 เมกะเฮิร์ตซ์ ภายใต้สัญญาสัมปทานกับ กสท บริษัทฯผูกพันที่จะต้องโอนกรรมสิทธิ์

ในเครื่องและอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำาเนินการภายใต้สัญญาสัมปทานดังกล่าวให้กับ กสท โดยไม่คิดมูลค่า ส่วนภาษีมูลค่าเพิ่มอันเกิดจากการโอน

ทรัพย์สินดังกล่าวจะเรียกชำาระได้จาก กสท โดยบันทึกไว้เป็น “ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืนจาก กสท” ในงบแสดงฐานะการเงิน 

 บริษัทฯได้รับสัมปทานเป็นระยะเวลา 15 ปี และได้ทำาสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาสัมปทานเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2536 และวันที่ 22 พฤศจิกายน 

2539 โดยขยายระยะเวลาดำาเนินการที่ได้รับสัมปทานเป็น 22 ปี และ 27 ปีตามลำาดับ อัตราค่าบริการและค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ใช้บริการ

จะต้องได้รับการอนุมัติจาก กสท (ปัจจุบันต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ

กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) (เดิมคือ คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กทช.”))) บริษัทฯผูกพันที่จะต้องปฏิบัติตาม 

ข้อสัญญาต่าง ๆ (เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับ พรบ. โทรคมนาคมและกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง) และจ่ายค่าธรรมเนียมตามสัญญาสัมปทาน

 คา่ธรรมเนยีมดงักลา่วเปน็ผลประโยชนต์อบแทนรายปซีึง่คำานวณจากรอ้ยละของรายไดจ้ากการใหบ้รกิารตามสญัญาสมัปทานและตอ้งไมต่ำา่กวา่

ผลประโยชน์ตอบแทนขั้นตำ่าในแต่ละปี อย่างไรก็ตาม สัญญาไม่ได้ระบุให้ต้องจ่ายชำาระผลประโยชน์ตอบแทนขั้นตำ่ารวมตลอดอายุของสัญญา      

อัตราร้อยละของรายได้จากการให้บริการและอัตราผลประโยชน์ตอบแทนขั้นตำ่าในแต่ละปีเป็นดังนี้

  อัตราผลประโยชน์ตอบแทนรายปีจากการให้บริการ

  ปีที่ อัตราร้อยละของรายได้ต่อปี จำานวนขั้นต่ำาต่อปี (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 
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บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

 บริษัทฯได้เริ่มดำาเนินการให้บริการดังกล่าวเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2534 และจะถึงวันครบกำาหนด 27 ปี ในการให้บริการตามสัญญาสัมปทานใน

วันที่ 15 กันยายน 2561 ปัจจุบันอยู่ในปีดำาเนินการที่ 26 (กล่าวคือ ตั้งแต่เดือนกันยายน 2559 ถึงเดือนกันยายน 2560) ซึ่งบริษัทฯ มีหน้าที่ต้อง

ชำาระผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ กสท ที่อัตราร้อยละ 30 ของรายได้ต่อปี

 บริษัทฯอยู่ระหว่างการเข้าพูดคุยกับ กสท เพื่อส่งเสริมธุรกิจการใช้โครงสร้างพื้นฐานร่วมกันพร้อมทั้งศึกษาความเป็นไปได้ในการแก้ไขปัญหา

เกี่ยวกับข้อพิพาทระหว่างบริษัทฯและ กสท ทั้งหมด ซึ่งในปัจจุบัน ยังมีความไม่แน่นอนว่าจะสามารถหาข้อสรุปในเรื่องดังกล่าวได้หรือไม่

1.3 ข้อมูลทั่วไปของบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำากัด

 บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำากัด (“ดีแทค ไตรเน็ต”) เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยจัดตั้งขึ้นเป็นบริษัทจำากัด และมีภูมิลำาเนาในประเทศไทย ดีแทค 

ไตรเน็ต ได้รับใบอนุญาตในการประกอบกิจการดังนี้

 ก) ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม (การให้บริการโทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศ (IDD)) จาก กทช. มีกำาหนดระยะเวลา 

20 ปี โดย ดีแทค ไตรเน็ต ได้เริ่มให้บริการโทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2550 ดีแทค ไตรเน็ต มีหน้าที่จะต้องปฏิบัติ

ตามข้อกำาหนดตามเงื่อนไขในใบอนุญาต และผูกพันที่จะต้องปฎิบัติตามหลักเกณฑ์และชำาระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมใน

การจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (USO) ตามที่กฎหมายกำาหนด

 ข) ใบอนุญาตให้บริการอินเตอร์เน็ตแบบที่หนึ่งจาก กทช. มีกำาหนดระยะเวลา 1 ปี ต่อมาในปี 2552 กทช. ได้พิจารณาเพิ่มกำาหนดระยะเวลา

ใบอนุญาตเป็นคราวละ 5 ปี โดย ดีแทค ไตรเน็ต ต้องดำาเนินการชำาระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทุกปี และต่ออายุใบอนุญาตทุก 5 ปี

 ค) ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และใบอนุญาตการประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม (การได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ฯ) จาก  

กสทช.  มีกำาหนดระยะเวลา 15 ปี (ตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2555 และสิ้นสุด ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2570) เพื่อประกอบกิจการโทรคมนาคม

เคลื่อนที่สากล (International Mobile Telecommunication - IMT) ย่าน 2.1 GHz ความถี่ช่วง 1920-1935 MHz คู่กับ 2110-2125 MHz ภายใต้

ขอบเขตการให้บริการตามใบอนุญาตทั่วราชอาณาจักรไทย

  ดีแทค ไตรเน็ต มีหน้าที่ต้องชำาระค่าธรรมเนียมตามที่ กสทช. กำาหนด ซึ่งดีแทค ไตรเน็ต คาดว่าจะมีรายได้จากการให้บริการโทรคมนาคม

ตามใบอนุญาตเกิน 1,000 ล้านบาทขึ้นไป ซึ่งจะต้องเสียค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อปีและค่าธรรมเนียม USO อีก 

ร้อยละ 3.75 ต่อปี รวมเป็นค่าธรรมเนียมทั้งสิ้นร้อยละ 5.25 ต่อปี

 ง) ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สองจาก กสทช. (การให้บริการอินเทอร์เน็ตเกตเวย์ระหว่างประเทศและบริการชุมสาย

อินเทอร์เน็ตแบบที่สองที่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง) โดย ดีแทค ไตรเน็ต ต้องดำาเนินการชำาระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทุกปีและต่ออายุ 

ใบอนุญาตทุก 5 ปี 

 จ) ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สามจาก กสทช. (การให้บริการโทรศัพท์ประจำาที่) มีกำาหนดระยะเวลา 12 ปี (ตั้งแต่วันที่  

2 กันยายน 2558 และสิ้นสุด ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2570) ปัจจุบัน ดีแทค ไตรเน็ต ยังไม่ได้เริ่มดำาเนินการให้บริการสำาหรับใบอนุญาตนี้

 ฉ)  ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สามจาก กสทช. (การให้บริการวงจรเช่าส่วนบุคคลระหว่างประเทศ) มีกำาหนดระยะเวลา  

11 ปี (ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2559 และสิ้นสุด ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2570) เริ่มให้บริการเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559

1.4 ค่าเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม (Interconnection charge) 

 ในเดือนธันวาคม 2556 กสทช. ได้ออกประกาศ กสทช. เรื่อง การใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. 2556 (“ประกาศ กสทช. ว่าด้วย

การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย 2556”) มาแทนที่ประกาศ กทช. ว่าด้วยการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. 2549 เพื่อให้สอดคล้องกับ

สภาวการณ์ในปัจจุบัน และให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ 

และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 มากขึ้น ประกาศ กสทช. ว่าด้วยการใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย 2556 ยังคงกำาหนดให้ผู้รับใบอนุญาต 

ที่มีโครงข่ายโทรคมนาคม มีหน้าที่ให้ผู้รับใบอนุญาตรายอื่นเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมของตนกับผู้รับใบอนุญาตรายอื่นอยู่เช่นเดิม  

โดยบริษัทฯต้องนำาส่งข้อเสนอการใช้หรือเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมให้ กสทช. ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ  

อย่างไรก็ตามข้อเสนอการใช้หรือเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที่ผู้รับใบอนุญาตที่มีโครงข่ายโทรคมนาคมนำาส่งและได้รับความเห็นชอบแล้ว

ตามประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติว่าด้วยการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. 2549 ถือเป็นข้อเสนอการใช ้

หรือเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมตามประกาศนี้ไปพลางก่อน
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บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

 บริษัทฯได้รับการอนุมัติข้อเสนอการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม (Reference of Interconnect Offering - RIO) ที่บริษัทฯเสนอไปจาก กทช. เมื่อ

วันที่ 29 สิงหาคม 2549 และบริษัทฯได้ลงนามสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมกับผู้รับใบอนุญาตรายอื่น โดยสัญญาดังกล่าวมีผลบังคับ

ใช้ดังนี้

         ผู้ประกอบการ ระยะเวลาการมีผลบังคับใช้

 ก) บริษัท ทรู มูฟ จำากัด 17 พฤศจิกายน 2549 เป็นต้นไป

 ข) บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน) 1 กุมภาพันธ์ 2550 เป็นต้นไป

 ค) บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำากัด (มหาชน) 22 ธันวาคม 2549 เป็นต้นไป

 ง) บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำากัด 16 กรกฎาคม 2550 เป็นต้นไป

 จ) บริษัท ดิจิตอลโฟน จำากัด 1 กันยายน 2550 เป็นต้นไป

 ฉ) บริษัท กสท โทรคมนาคม จำากัด (มหาชน) 6 กรกฎาคม 2553 เป็นต้นไป

 ช) บริษัท ทรู ยูนิเวอร์แซล คอนเวอร์เจ้นซ์ จำากัด 1 กันยายน 2554 เป็นต้นไป

 ซ) บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำากัด  1 กรกฎาคม 2556 เป็นต้นไป

 ฌ) บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำากัด 1 กรกฎาคม 2556 เป็นต้นไป

 ญ) บริษัท ทรู อินเตอร์เนชั่นแนล คอมมิวนิเคชั่น จำากัด 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป

 ตามสัญญาสัมปทานบริษัทฯต้องจ่ายเงินผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ กสท เป็นรายปีซึ่งคิดจากร้อยละของรายได้จากการให้บริการตามสัญญา 

และตอ้งไมต่ำา่กวา่ผลประโยชนต์อบแทนขัน้ตำา่ในแตล่ะปตีามทีส่ญัญากำาหนด อยา่งไรกต็าม การเขา้ทำาสญัญาการเชือ่มตอ่โครงขา่ยโทรคมนาคม 

ทำาให้การคำานวณผลประโยชน์ตอบแทนภายหลังการเข้าทำาสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายยังไม่มีความชัดเจน บริษัทฯจึงคำานวณผลประโยชน์

ตอบแทนที่ต้องจ่ายให้แก่ กสท ตั้งแต่ปีสัมปทานที่ 17 เป็นต้นไป จากรายได้ที่ไม่รวมค่าเชื่อมต่อโครงข่าย จนกว่าจะได้ข้อสรุปที่ชัดเจนในเรื่องนี ้ 

อยา่งไรกด็ ีกสท ไดโ้ตแ้ยง้วธิกีารคำานวณผลประโยชนต์อบแทนในกรณดีงักลา่วของบรษิทัฯ โดยไดย้ืน่คำาเสนอขอ้พพิาทเรยีกรอ้งใหบ้รษิทัฯชำาระ

ผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติมจากรายได้ค่าเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมายเหตุข้อ 34 (ง))

 นอกจากนี้ ดีแทค ไตรเน็ต ได้ลงนามในสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมกับผู้รับใบอนุญาตรายอื่น ดังนี้

         ผู้ประกอบการ ระยะเวลาการมีผลบังคับใช้

 ก) บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน) 1 กรกฎาคม 2556 เป็นต้นไป

 ข) บริษัท ทรู มูฟ จำากัด 1 กรกฎาคม 2556 เป็นต้นไป

 ค) บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำากัด 1 กรกฎาคม 2556 เป็นต้นไป

 ง) บริษัท ทรู ยูนิเวอร์แซล คอนเวอร์เจ้นซ์ จำากัด 1 กรกฎาคม 2556 เป็นต้นไป

 จ) บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน) 1 กรกฎาคม 2556 เป็นต้นไป

 ฉ) บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำากัด 1 กรกฎาคม 2556 เป็นต้นไป

 ช) บริษัท กสท โทรคมนาคม จำากัด (มหาชน) 1 กรกฎาคม 2556 เป็นต้นไป

 ซ) บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำากัด (มหาชน) 1 กรกฎาคม 2556 เป็นต้นไป

 ฌ) บริษัท ทรู อินเตอร์เนชั่นแนล คอมมิวนิเคชั่น จำากัด 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป

2. เกณฑ์ในการจัดทำางบการเงิน

2.1 งบการเงินนี้จัดทำาขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำาหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงิน

ตามข้อกำาหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่ 28 กันยายน 2554 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

 งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับ

ภาษาไทยนี้

 งบการเงินนี้ได้จัดทำาขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี
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2.2 เกณฑ์ในการจัดทำางบการเงินรวม

 ก) งบการเงินรวมนี้ได้จัดทำาขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัทย่อย”) ดังต่อไปนี้

  จัดตั้งขึ้น 

  ชื่อบริษัท ลักษณะของธุรกิจ ในประเทศ อัตราร้อยละที่ถือหุ้น

     2559 2558

     ร้อยละ ร้อยละ

 บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัทฯโดยตรง    

 บริษัท เวิลด์โฟน ช็อป จำากัด อยู่ระหว่างการแบ่งทรัพย์ชำาระแก่เจ้าหนี้ ไทย 100 100

 บริษัท แทค พร็อพเพอร์ตี้ จำากัด บริหารสินทรัพย์ ไทย 100 100

 บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำากัด  ให้บริการโทรคมนาคม   ไทย 100 100

 บริษัท ดีแทค บรอดแบนด์ จำากัด  จัดตั้งขึ้นเพื่อการให้บริการโทรคมนาคม  ไทย 100 100

     (ปัจจุบันให้บริการ WiFi) โดยได้รับใบอนุญาตจาก กสทช. 

 บริษัท ดีแทค ดิจิตอล มีเดีย จำากัด ให้บริการโฆษณาสินค้าและบริการผ่านสื่อดิจิตอล  ไทย - 100

 บริษัท ยูไนเต็ดคอมมูนิเกชั่น อินดัสตรี หยุดดำาเนินงานชั่วคราวตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2556 ไทย 99.81 99.81

     จำากัด (มหาชน)  

 บริษัท เพย์สบาย จำากัด  บริการชำาระเงินออนไลน์ บริการบัตรเงินสด ไทย 100 100

     บริการชำาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ และ  

       บริการรับชำาระเงิน 

 บริษัท ครีเอ้ จำากัด  เลิกกิจการและเสร็จการชำาระบัญชี ไทย -  51

 บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัท แทค พร็อพเพอร์ตี้ จำากัด    

 บริษัท อีสเทิรน์ บิช จำากัด บริหารสินทรัพย์ ไทย 100 100

 บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำากัด   

 บริษัท ดีแทค แอ็คเซเลเรท จำากัด สนับสนุนการพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนอินเตอร์เน็ต ไทย 100 100

 บริษัท ดีแทค เซอร์วิส จำากัด บริหารและจัดการทรัพย์สิน ไทย 100 100

 บริษัท ดีแทค เน็คซ์ จำากัด บริหารและจัดการทรัพย์สิน ไทย 100 100

 บริษัท ดีแทค ดิจิตอล มีเดีย จำากัด ให้บริการโฆษณาสินค้าและบริการผ่านสื่อดิจิตอล  ไทย 100 -

 บริษัท เทเลแอสเสท จำากัด บริหารและจัดการทรัพย์สิน ไทย 100 -

 ข) บริษัทฯจะถือว่ามีการควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนหรือบริษัทย่อยได้ หากบริษัทฯมีสิทธิได้รับหรือมีส่วนได้เสียในผลตอบแทนของ 

กิจการที่เข้าไปลงทุน และสามารถใช้อำานาจในการสั่งการกิจกรรมที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำาคัญต่อจำานวนเงินผลตอบแทนนั้นได้

 ค) บริษัทฯนำางบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดทำางบการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทฯมีอำานาจในการควบคุมบริษัทย่อยจนถึงวันที่

บริษัทฯสิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น

 ง) งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดทำาขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่สำาคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ

 จ) ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและบริษัทย่อย รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสำาคัญของบริษัทฯและบริษัทย่อย ราคาตามบัญชีของเงินลงทุน

ในบริษัทย่อยในงบการเงินของบริษัทฯกับส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยได้ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว

 ฉ) ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุมคือ จำานวนกำาไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยส่วนที่ไม่ได้เป็นของบริษัทฯ ซึ่ง

แสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนรวมและส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวม

2.3 บริษัทฯจัดทำางบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามวิธีราคาทุน



128 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

รายงานประจำาปี 2559

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

 ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

  ในระหว่างปี บริษัทฯและบริษัทย่อยได้นำามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2558) และฉบับใหม่รวมถึงแนวปฏิบัติ

ทางบัญชี ที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใช้สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 มาถือปฏิบัติ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยคำาและคำาศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน การ 

นำามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำาคัญต่องบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย 

 ข.   มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับในอนาคต

  ในระหว่างปีปัจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) จำานวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่  

1 มกราคม 2560 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยคำาและคำาศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชี

กับผู้ใช้มาตรฐาน 

  ฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยเชื่อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ

ปรับปรุง จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำาคัญต่องบการเงินเมื่อนำามาถือปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ม ี

การเปลี่ยนแปลงหลักการสำาคัญ สรุปได้ดังต่อไปนี้

  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ

  มาตรฐานฉบับปรับปรุงนี้กำาหนดทางเลือกเพิ่มเติมสำาหรับการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยเลือก 

บันทึกตามวิธีส่วนได้เสียได้ ตามที่อธิบายไว้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการ 

ร่วมค้า ทั้งนี้ กิจการต้องใช้วิธีการบันทึกบัญชีเดียวกันสำาหรับเงินลงทุนแต่ละประเภทและหากกิจการเลือกบันทึกเงินลงทุนดังกล่าวตาม 

วิธีส่วนได้เสียในงบการเงินเฉพาะกิจการ กิจการต้องปรับปรุงรายการดังกล่าวโดยวิธีปรับย้อนหลัง

4. นโยบายการบัญชีที่สำาคัญ

4.1 การรับรู้รายได้

 รายได้รับล่วงหน้าจากการให้บริการโทรศัพท์ระบบเติมเงิน (Prepaid)

 รายได้รับล่วงหน้าค่าบริการโทรศัพท์ระบบเติมเงินเป็นมูลค่าของค่าบริการโทรศัพท์ตามบัตรเติมเงินที่บริษัทฯได้ขายไปแล้ว โดยจะทยอยรับรู้

เป็นรายได้เมื่อได้ให้บริการแล้ว หรือ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการให้บริการตามที่ระบุในบัตรเติมเงิน แล้วแต่ว่าอย่างใดจะเกิดขึ้นก่อน

 รายได้รับล่วงหน้าจากการให้บริการโทรศัพท์ระบบจ่ายรายเดือน (Postpaid)

 รายได้รับล่วงหน้าค่าบริการโทรศัพท์ระบบจ่ายรายเดือนเป็นมูลค่าของค่าบริการโทรศัพท์รายเดือน (monthly fee) ที่ลูกค้ายังใช้บริการไม่หมด

และสามารถยกยอดไปใช้ในงวดถัดไป

 รายได้จากการให้บริการโทรศัพท์

 รายได้จากการให้บริการโทรศัพท์ รวมถึงการบริการโทรศัพท์ในประเทศ โทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศและการบริการข้ามแดนอัตโนมัติ  

ถือเป็นรายได้เมื่อได้ให้บริการแล้ว

 ส่วนลดมักจะให้ในรูปของส่วนลดเงินสด หรือในรูปของสินค้าหรือบริการที่บริษัทฯส่งมอบให้โดยไม่คิดมูลค่า ส่วนลดดังกล่าวจะบันทึกอย่าง 

มีระบบตลอดระยะเวลาที่ได้รับส่วนลด ส่วนลดเงินสดหรือสินค้าที่ส่งมอบให้โดยไม่คิดมูลค่าบันทึกเป็นส่วนหักจากรายได้  
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 ในกรณีที่ให้ส่วนลดตามแผนที่กำาหนดขึ้น เช่น แผนการส่งเสริมการขายเพื่อรักษากลุ่มลูกค้า (loyalty programs) หากบริษัทฯมีประสบการณ์ใน

อดีตที่สามารถใช้อ้างอิงในการประมาณการส่วนลดอย่างน่าเชื่อถือได้ มูลค่าส่วนลดที่บันทึกต้องไม่เกินมูลค่าประมาณการที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

จริง มูลค่าและระยะเวลาของส่วนลดมักต้องประมาณขึ้นโดยใช้เทคนิคการประมาณการ และมีการปรับผลต่างในงวดที่มีการเปลี่ยนประมาณ

การหรือเมื่อทราบจำานวนที่เกิดขึ้นจริง

 รายได้และต้นทุนค่าเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม

 รายได้จากการเชื่อมต่อโครงข่ายซึ่งเป็นรายได้ที่บริษัทฯได้รับจากผู้รับใบอนุญาตรายอื่นซึ่งเกิดจากการเรียกเข้าจากโครงข่ายของผู้รับใบอนุญาต

รายอื่นมายังโครงข่ายของบริษัทฯโดยรับรู้รายได้ตามเกณฑ์คงค้างในอัตราเรียกเก็บที่ระบุไว้ในสัญญา 

 ต้นทุนค่าเชื่อมต่อโครงข่ายที่ต้องจ่ายให้กับผู้รับใบอนุญาตรายอื่นเป็นต้นทุนการให้บริการจากการเรียกออกผ่านโครงข่ายของบริษัทฯไปยัง

โครงข่ายของผู้รับใบอนุญาตรายอื่นรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้างในอัตราเรียกเก็บที่ระบุไว้ในสัญญา

 รายได้จากการขายเครื่องโทรศัพท์และชุดเลขหมาย

 รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อบริษัทฯได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยสำาคัญของความเป็นเจ้าของสินค้าให้กับผู้ซื้อแล้ว รายได้ 

จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกำากับสินค้าโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม สำาหรับสินค้าที่ได้ส่งมอบหลังจากหักส่วนลดแล้ว

 ในกรณีที่มีการขายสินค้าพร้อมการให้บริการ (Multiple element arrangements) องค์ประกอบของรายได้จะปันส่วนตามสัดส่วนมูลค่ายุติธรรม 

ของสินค้าที่ส่งมอบ ส่วนบริการที่เกิดขึ้นหลังการขายบันทึกโดยใช้ราคาขายปกติหรือมูลค่าที่ปรับลด ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงและสถานการณ ์

ที่เกิดขึ้น

 รายได้จากการให้บริการโทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศ

 รายได้จากการให้บริการโทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศถือเป็นรายได้เมื่อได้ให้บริการแล้ว และแสดงมูลค่าตามราคาในใบกำากับสินค้าโดย 

ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มของบริการที่ได้หลังจากหักส่วนลดแล้ว

 รายได้จากการให้บริการส่งผ่านข้อมูลระหว่างประเทศและบริการอินเตอร์เน็ต

 รายได้จากการให้บริการส่งผ่านข้อมูลระหว่างประเทศและบริการอินเตอร์เน็ตถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างตามระยะเวลาของการให้บริการ

และตามอัตราที่ตกลงร่วมกัน

 รายได้จากการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม

 รายไดจ้ากการใชโ้ครงขา่ยโทรคมนาคมเปน็รายไดท้ี่บรษิทัฯไดร้ับจากผูร้บัใบอนุญาตรายอืน่ซึ่งเกดิจากการใช้โครงขา่ยโทรคมนาคมของบรษิทัฯ 

โดยบริษัทฯรับรู้รายได้ตามเกณฑ์คงค้างในอัตราตามที่ระบุในสัญญา

 รายได้จากการใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม

 รายได้จากการใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเป็นรายได้ที่บริษัทฯได้รับจากผู้รับใบอนุญาตโทรศัพท์เคลื่อนที่รายอื่นซึ่งเกิดจากการอนุญาต

ให้ใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมของบริษัทฯ โดยบริษัทฯรับรู้รายได้ตามเกณฑ์คงค้างในอัตราตามที่ระบุในสัญญา

 รายได้จากการดำาเนินงานอื่น

 กิจการรับรู้รายได้จากการดำาเนินงานอื่น เมื่อกิจการจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากผลสำาเร็จของรายการนั้น รายได้แสดงไว้โดยไม่รวม 

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

 ดอกเบี้ยรับ

 ดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคำานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

 เงินปันผลรับ

 เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อบริษัทฯมีสิทธิในการรับเงินปันผล
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4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดหมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึงกำาหนดจ่ายคืนภายใน

ระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มา และไม่มีข้อจำากัดในการเบิกใช้

4.3 ลูกหนี้การค้าและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

 ลูกหนี้การค้าแสดงมูลค่าตามจำานวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำาหรับผลขาดทุนโดยประมาณ

ที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้

4.4 สินค้าคงเหลือ

 สินค้าคงเหลือเป็นสินค้าสำาเร็จรูปซึ่งแสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามวิธีต้นทุนถัวเฉลี่ยถ่วงนำ้าหนัก) หรือมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับแล้วแต่อย่าง

ใดจะตำ่ากว่า

4.5 เงินลงทุน

 ก) เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย 

 ข) เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า  

(ถ้ามี)

 ค) เงินลงทุนระยะยาวอื่นที่เป็นเงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดแสดงด้วยราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า  

(ถ้ามี)

 บริษัทฯใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงนำ้าหนักในการคำานวณต้นทุนของเงินลงทุน  

4.6 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์/ค่าเสื่อมราคา

 ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหลังหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์  

(ถ้ามี) ราคาทุนดังกล่าวประกอบด้วย ราคาซื้อและต้นทุนที่เกี่ยวข้องอื่นเพื่อให้สินทรัพย์อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้งานได้ ต้นทุนในการต่อเติม

หรือปรับปรุงถือเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมถือเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำาไรหรือขาดทุน 

 ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คำานวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์ 

ดังต่อไปนี้

 อาคาร 20 - 30 ปี

 ส่วนปรับปรุงอาคารสำานักงานและสิทธิการเช่า 3 - 20 ปี

 อุปกรณ์ใช้ในการดำาเนินงานสนับสนุนการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่าร์ 5 ปี 7 ปี และอายุที่เหลือของสัญญาสัมปทาน 

 ส่วนปรับปรุงอาคารสถานีรับส่งสัญญาณ 20 ปี

 เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและเครื่องใช้สำานักงาน 5 ปี

 เครื่องมือและอุปกรณ์ 3 ปี

 อุปกรณ์สื่อโฆษณาและอุปกรณ์สื่อสาร 5 ปี

 สินทรัพย์ถาวรอื่น 3 ปี และ 5 ปี

  ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคำานวณผลการดำาเนินงาน

 ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำาหรับที่ดิน อาคารระหว่างก่อสร้าง งานระหว่างก่อสร้างและอุปกรณ์ระหว่างติดตั้ง

 บริษัทฯและบริษัทย่อยตัดรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เมื่อจำาหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ

ในอนาคตจากการใช้หรือการจำาหน่ายสินทรัพย์ รายการผลกำาไรหรือขาดทุนจากการจำาหน่ายสินทรัพย์ (ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที ่

ได้รับจากการจำาหน่ายสินทรัพย์กับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น) จะรับรู้ในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนเมื่อบริษัทฯตัดรายการสินทรัพย์นั้น

ออกจากบัญชี 
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4.7 ต้นทุนการกู้ยืม

 ต้นทุนการกู้ยืมของเงินกู้ที่ใช้ในการได้มา การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพย์ที่ต้องใช้ระยะเวลานานในการทำาให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้หรือขาย 

ได้ถูกนำาไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์จนกว่าสินทรัพย์นั้นจะอยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามที่มุ่งประสงค์ ส่วนต้นทุนการกู้ยืมอื่นถือเป็น

ค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดรายการ ต้นทุนการกู้ยืมประกอบด้วยดอกเบี้ยและต้นทุนอื่นที่เกิดขึ้นจากการกู้ยืมนั้น

4.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ฯและค่าตัดจำาหน่าย

 บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกต้นทุนเริ่มแรกของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาจากการรวมธุรกิจตามมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ ณ วันที่ซื้อ 

ธุรกิจ ส่วนสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาจากการอื่น บริษัทฯจะบันทึกต้นทุนเริ่มแรกของสินทรัพย์นั้นตามราคาทุน โดยต้นทุนการได้รับ 

ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำาหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากลย่าน 2.1 GHz บันทึกเป็น “สินทรัพย์ไม่มีตัวตน” โดยวัดมูลค่าเทียบเท่า 

เงินสดตามมูลค่าปัจจุบันของจำานวนเงินที่จะจ่ายชำาระ ผลต่างระหว่างจำานวนเงินที่ต้องจ่ายชำาระกับมูลค่าเทียบเท่าเงินสดบันทึกเป็น 

ค่าใช้จ่ายทางการเงินตามระยะเวลาการชำาระค่าธรรมเนียมการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ฯซึ่งจะเริ่มตัดจำาหน่ายในงบกำาไรขาดทุน 

เมื่อพร้อมที่จะให้บริการในเชิงพาณิชย์ 

 ภายหลังการรับรู้รายการเริ่มแรก สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำาหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของ

สินทรัพย์นั้น   

 บริษัทฯและบริษัทย่อยตัดจำาหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำากัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของ

สินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า บริษัทฯและบริษัทย่อยจะทบทวน

ระยะเวลาการตัดจำาหน่ายและวิธีการตัดจำาหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจำาหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายใน

ส่วนของกำาไรหรือขาดทุน

 ค่าตัดจำาหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนคำานวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์จำากัดของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

แต่ละประเภทดังต่อไปนี้

  สิทธิการใช้อุปกรณ์รอตัดบัญชีตัดจำาหน่ายโดยวิธีเส้นตรงตามอายุที่เหลือของสัญญาสัมปทาน

  ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชีซึ่งส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมต่อระบบสื่อสัญญาณ (transmission facilities) และค่าซอฟต์แวร์  

 ตัดจำาหน่ายโดยวิธีเส้นตรงภายในระยะเวลา 3 ปี ถึง 10 ปี และตามอายุที่เหลือของสัญญาสัมปทาน

  ต้นทุนทางการเงินรอตัดบัญชีซึ่งส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ ค่าธรรมเนียมในการจัดจำาหน่ายหุ้นกู้  

 และค่าธรรมเนียมในการขยายอายุสัญญาเงินกู้ ตัดจำาหน่ายตามอายุสัญญาเงินกู้และหุ้นกู้

  ต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ฯตัดจำาหน่ายตามอายุของใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ฯ

4.9  ค่าความนิยม 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกมูลค่าเริ่มแรกของค่าความนิยมในราคาทุน ซึ่งเท่ากับต้นทุนการรวมธุรกิจส่วนที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมสุทธิของ

สินทรัพย์สุทธิที่ได้มา หากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มาสูงกว่าต้นทุนการรวมธุรกิจ บริษัทฯจะรับรู้ส่วนที่สูงกว่านี้เป็นกำาไรในส่วน

ของกำาไรหรือขาดทุนทันที

 บริษัทฯแสดงค่าความนิยมตามราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม และจะทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมทุกปี หรือเมื่อใดก็ตามที่ม ี

ข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าเกิดขึ้น

 เพื่อวัตถุประสงค์ในการทดสอบการด้อยค่า บริษัทฯจะปันส่วนค่าความนิยมที่เกิดขึ้นจากการรวมกิจการให้กับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด 

(หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด) ที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นจากการรวมกิจการ และบริษัทฯจะทำาการประเมินมูลค่า 

ที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละรายการ (หรือกลุ่มของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด) หากมูลค่า

ที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดตำ่ากว่ามูลค่าตามบัญชี บริษัทฯจะรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกำาไร

หรือขาดทุน และบริษัทฯไม่สามารถกลับบัญชีขาดทุนจากการด้อยค่าได้ในอนาคต
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4.10 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำานาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูกบริษัทฯควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทาง

ตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ

 นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อมซึ่งทำาให้มีอิทธิพล

อย่างเป็นสาระสำาคัญต่อบริษัทฯ ผู้บริหารสำาคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ ที่มีอำานาจในการวางแผนและควบคุมการดำาเนินงานของ 

บริษัทฯ

4.11 สัญญาเช่าระยะยาว

 สัญญาเช่าอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่า 

การเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่าหรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจำานวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า 

แล้วแต่มูลค่าใดจะตำ่ากว่า ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยาว ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในส่วน

ของกำาไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ 

ที่เช่า หรืออายุของสัญญาเช่า แล้วแต่ระยะเวลาใดจะตำ่ากว่า

 จำานวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าดำาเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

4.12 การด้อยค่าของสินทรัพย์

 ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯและบริษัทย่อยจะทำาการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์หรือสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน

อื่นของบริษัทฯและบริษัทย่อยหากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า และจะทำาการประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยมเป็นรายปี 

บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าตำ่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น 

ทัง้นีม้ลูคา่ทีค่าดวา่จะไดร้บัคนืหมายถงึมลูคา่ยตุธิรรมหกัตน้ทนุในการขายของสนิทรพัยห์รอืมลูคา่จากการใชส้นิทรพัยแ์ลว้แตร่าคาใดจะสงูกวา่  

ในการประเมินมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ บริษัทฯและบริษัทย่อยประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย ์

และคำานวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดก่อนภาษีที่สะท้อนถึงการประเมินความเสี่ยงในสภาพตลาดปัจจุบันของเงินสดตาม 

ระยะเวลาและความเสี่ยงซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของสินทรัพย์ที่กำาลังพิจารณาอยู่ ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย บริษัทฯ 

และบริษัทย่อยใช้แบบจำาลองการประเมินมูลค่าที่ดีที่สุดซึ่งเหมาะสมกับสินทรัพย์ ซึ่งสะท้อนถึงจำานวนเงินที่กิจการสามารถจะได้มาจาก 

การจำาหน่ายสินทรัพย์หักด้วยต้นทุนในการจำาหน่าย โดยการจำาหน่ายนั้นผู้ซื้อกับผู้ขายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถ

ต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะของผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน

 รายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู้ในส่วนของกำาไรหรือขาดทุน

 หากในการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ มีข้อบ่งชี้ที่แสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่รับรู้ในงวดก่อนได้หมดไป

หรือลดลง บริษัทฯและบริษัทย่อยจะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์นั้น และจะกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าที ่

รับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้กำาหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนภายหลังจากการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่า 

ครั้งล่าสุด โดยมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าต้องไม่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีที่ควรจะ 

เป็นหากกิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ในงวดก่อนๆ บริษัทฯและบริษัทย่อยจะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจาก

การด้อยค่าของสินทรัพย์โดยรับรู้ไปยังส่วนของกำาไรหรือขาดทุนทันที 

4.13 ภาษีเงินได้

 ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

 บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจำานวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคำานวณจากกำาไรทางภาษี

ตามหลักเกณฑ์ที่กำาหนดในกฎหมายภาษีอากร
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 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

 บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบ

ระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอ 

การตัดบัญชีสำาหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจำานวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่ 

บริษัทฯและบริษัทย่อยจะมีกำาไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษ ี

ที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

 บริษัทฯและบริษัทย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ ทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะทำาการ 

ปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทฯและบริษัทย่อยจะไม่มีกำาไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำาสินทรัพย์

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

 บริษัทฯและบริษัทย่อยจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึก

โดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น 

4.14 ผลประโยชน์พนักงาน 

 ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

 บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน 

 โครงการสมทบเงิน

 บริษัทฯและบริษัทย่อยและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริษัทฯและ

บริษัทย่อยจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสำารองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัทฯและบริษัทย่อย เงินที่บริษัทฯ

และบริษัทย่อยจ่ายสมทบกองทุนสำารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระสำาหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งบริษัทฯและบริษัทย่อยถือว่า

เงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสำาหรับพนักงาน

 บริษัทฯและบริษัทย่อยคำานวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ 

(Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทำาการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

 ผลกำาไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial gains and losses) สำาหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจาก

งานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

4.15 เงินตราต่างประเทศ

 บริษัทฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำาเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย

 รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่ง 

อยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กำาไรและขาดทุนที่เกิดจาก 

การเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการคำานวณผลการดำาเนินงาน
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4.16 ตราสารอนุพันธ์

 สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 

 ลูกหนี้และเจ้าหนี้ตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจะถูกแปลงค่าตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กำาไร

ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศดังกล่าวจะถูกบันทึกในส่วนของกำาไรหรือขาดทุน ส่วนเกินหรือส่วนลดที่เกิดขึ้น 

จากการทำาสัญญาจะถูกตัดจำาหน่ายด้วยวิธีเส้นตรงตามอายุของสัญญา 

 สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย

 จำานวนสุทธิของดอกเบี้ยที่ได้รับจาก/จ่ายให้แก่คู่สัญญาตามสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยจะรับรู้เป็นรายได้/ค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง 

4.17 ประมาณการหนี้สิน

 บริษัทฯและบริษัทย่อยจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมี 

ความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทฯและบริษัทย่อยจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และบริษัทฯและ 

บริษัทย่อยสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ

4.18 การวัดมูลค่ายุติธรรม

 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่นโดยรายการดังกล่าว

เป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า บริษัทฯและบริษัทย่อยใช้ราคาเสนอซื้อขายใน 

ตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกำาหนดให้ต้องวัดมูลค่า

ด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำาหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอ 

ซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ บริษัทฯและบริษัทย่อยจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละ

สถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด 

 ลำาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดับตามประเภท

ของข้อมูลที่นำามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

 ระดับ 1  ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง

 ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม

 ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น 

 ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯและบริษัทย่อยจะประเมินความจำาเป็นในการโอนรายการระหว่างลำาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมสำาหรับ

สินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจำา

4.19 การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำาคัญ

 ในการจดัทำางบการเงนิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฝา่ยบรหิารจำาเปน็ตอ้งใชด้ลุยพนิจิและการประมาณการในเรือ่งทีม่คีวามไมแ่นน่อน

เสมอ การใชด้ลุยพนิจิและการประมาณการดงักลา่วนีส้ง่  ผลกระทบตอ่จำานวนเงนิทีแ่สดงในงบการเงนิและตอ่ขอ้มลูทีแ่สดงในหมายเหตปุระกอบ

งบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงจึงอาจแตกต่างไปจากจำานวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชีที่สำาคัญได้แก่

 การรับรู้และการตัดรายการสินทรัพย์และหนี้สิน

 ในการพิจารณาการรับรู้หรือการตัดบัญชีสินทรัพย์และหนี้สิน ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาว่าบริษัทฯและบริษัทย่อยได้โอนหรือ

รับโอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์และหนี้สินดังกล่าวแล้วหรือไม่ โดยใช้ดุลยพินิจบนพื้นฐานของข้อมูลที่ดีที่สุดที่รับรู้ได้ในสภาวะ

ปัจจุบัน

 สัญญาเช่า 

 ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดำาเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงินฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไข

และรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่าบริษัทฯและบริษัทย่อยได้โอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้ว

หรือไม่
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 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้

 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้เกิดจากการปรับมูลค่าของลูกหนี้จากความเสี่ยงด้านเครดิตที่อาจเกิดขึ้น ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจใน 

การประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยใช้การวิเคราะห์อายุลูกหนี้ ประสบการณ์การเก็บเงินในอดีตและ 

การเปลี่ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม การใช้ประมาณการและข้อสมมติฐานที่แตกต่างกันอาจมีผลต่อจำานวนค่าเผื่อ

หนี้สงสัยจะสูญ ดังนั้น การปรับปรุงค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญอาจมีขึ้นได้ในอนาคต

 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา สิทธิการใช้อุปกรณ์รอตัดบัญชีและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 ในการคำานวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ และค่าตัดจำาหน่ายของสิทธิการใช้อุปกรณ์รอตัดบัญชีและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ฝ่ายบริหาร

จำาเป็นต้องทำาการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์

และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น 

 นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารจะต้องพิจารณาการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สิทธิการใช้อุปกรณ์รอตัดบัญชี และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนหากมี

ข้อบ่งชี้ และบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนตำ่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น 

 ขอ้บง่ชีด้งักลา่วรวมถงึการลดลงอยา่งมนียัสำาคญัของมลูคา่ตลาดหรอืมลูคา่ทีไ่ดร้บัจากการใชป้ระโยชนใ์นอนาคตของสนิทรพัย ์การเปลีย่นแปลง

อย่างมีนัยสำาคัญของกลยุทธ์ทางธุรกิจของกิจการที่มีผลกระทบต่อการใช้สินทรัพย์นั้นในอนาคต แนวโน้มในทางลบของภาวะอุตสาหกรรม 

และสภาพเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้อง การสูญเสียส่วนแบ่งตลาดที่สำาคัญของกิจการ รวมถึงกฎระเบียบข้อบังคับที่สำาคัญหรือคำาตัดสินของศาลที่มี 

ผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ เป็นต้น 

 การทดสอบการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สิทธิการใช้อุปกรณ์รอตัดบัญชีและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ฝ่ายบริหารจำาเป็นต้องใช้ดุลยพินิจ

ในการประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสินทรัพย์หรือหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอัตราคิดลด

ที่เหมาะสมในการคำานวณมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดนั้นๆ ทั้งนี้ กระแสเงินสดประมาณการบนพื้นฐานของข้อมูลการดำาเนินงานที่มีอยู่  

ณ ปัจจุบัน ซึ่งฝ่ายบริหารจำาเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับข้อสมมติฐานเกี่ยวกับสภาวะตลาดในอนาคต รวมถึงรายได้และค่าใช้จ่ายใน 

อนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์หรือหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดนั้น โดยประมาณการกระแสเงินสดดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ 

เนื่องจาก ภาวะการแข่งขัน แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของรายได้ โครงสร้างต้นทุน การเปลี่ยนแปลงของอัตราคิดลด ภาวะอุตสาหกรรมและ

ภาวะตลาดที่เกี่ยวข้อง 

 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

 บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีซึ่งคำานวณขึ้นจากผลแตกต่างชั่วคราว ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานระหว่าง

ฐานภาษขีองสนิทรพัยห์รอืหนีส้นิกบัราคาตามบญัชขีองสนิทรพัยห์รอืหนีส้นินัน้ เมือ่มคีวามเปน็ไปไดค้อ่นขา้งแนน่อนวา่บรษิทัฯและบรษิทัยอ่ย 

จะมีกำาไรทางภาษีจากการดำาเนินงานในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ภาษีเงินได้นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำาเป็นต้อง 

ประมาณการว่าบริษัทฯควรรับรู้จำานวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจำานวนเท่าใดโดยพิจารณาถึงกำาไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดใน

อนาคตในแต่ละช่วงเวลา

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์

 หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่างๆ 

ในการประมาณการ เช่น อัตราคิดลด จำานวนเงินเดือนที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในอนาคต อัตรามรณะและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในเชิงประชากรศาสตร์ 

เป็นต้น ในการกำาหนดอัตราคิดลดฝ่ายบริหารได้พิจารณาถึงอัตราดอกเบี้ยที่สะท้อนถึงสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน ส่วนอัตรามรณะ 

ใช้ข้อมูลตารางอัตรามรณะที่เปิดเผยทั่วไปในประเทศ อย่างไรก็ตามผลประโยชน์หลังการเลิกจ้างงานที่เกิดขึ้นจริงนั้นอาจแตกต่างไปจากที่

ประมาณไว้

 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

 ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินที่บันทึกในงบแสดงฐานะการเงินที่ไม่มีการซื้อขายในตลาดและไม่สามารถหาราคาได ้

ในตลาดซื้อขายคล่อง ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว โดยใช้เทคนิคและแบบ

จำาลองในการประเมินมูลค่า ซึ่งตัวแปรที่ใช้ในแบบจำาลองได้มาจากการเทียบเคียงกับตัวแปรที่มีอยู่ในตลาด โดยคำานึงถึงความเสี่ยงด้าน

เครดิต (ทั้งของธนาคารฯและคู่สัญญา) สภาพคล่อง ข้อมูลความสัมพันธ์ และการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าของเครื่องมือทางการเงินในระยะยาว  

การเปลี่ยนแปลงของสมมติฐานที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ใช้ในการคำานวณอาจมีผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรมที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน

และการเปิดเผยลำาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
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รายงานประจำาปี 2559

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

 สำารองค่าใช้จ่ายการรื้อถอน

 สำารองค่าใช้จ่ายการรื้อถอนอุปกรณ์โครงข่ายที่ติดตั้งบนพื้นที่เช่าประมาณการจากมูลค่าปัจจุบันของประมาณการค่าใช้จ่ายในการรื้อถอน 

เฉลี่ยที่เกิดขึ้นจริงตามข้อมูลในอดีตโดยบันทึกเป็นส่วนหนึ่งของสินทรัพย์และตัดจำาหน่ายตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ อย่างไรก็ตาม 

ค่าใช้จ่ายการรื้อถอนที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำานวนที่ประมาณไว้

 ข้อพิพาททางการค้า คดีฟ้องร้อง การปฏิบัติตามกฏระเบียบ/ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมโทรคมนาคมและความไม่แน่นอนใน

การตีความภาษีอากร

 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากข้อพิพาททางการค้า คดีฟ้องร้อง การถูกเรียกร้องค่าเสียหายจากการปฏิบัติไม่สอดคล้อง 

กับกฏระเบียบที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมโทรคมนาคม และความไม่แน่นอนจากการตีความด้านภาษีอากร 

 ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินผลของรายการต่างๆ ดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการประเมินระดับของความน่าจะเป็นที่จะเกิดผลเสียหาย 

และความสามารถในการประมาณการผลเสียหายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม การเปลี่ยนแปลงในปัจจัยต่างๆ ที่ใช้ประกอบการ 

ประเมินของผู้บริหารและสถานการณ์ต่างๆที่ไม่คาดว่าจะเกิดขึ้นอาจส่งผลให้ผลที่เกิดขึ้นจริงแตกต่างไปจากที่ได้มีการประมาณการไว้  

อย่างไรก็ตามในกรณีที่ฝ่ายบริหารเชื่อมั่นว่าจะไม่มีความเสียหายที่มีนัยสำาคัญเกิดขึ้น บริษัทฯและบริษัทย่อยจะไม่ได้บันทึกประมาณการ 

หนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

5. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

      (หน่วย: พันบาท)

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2559 2558 2559 2558

 เงินสด 4,557 3,958 4,442 3,893

 เงินฝากธนาคาร 18,288,889 10,116,575 7,858,067 2,795,836

 รวม 18,293,446 10,120,533 7,862,509 2,799,729

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำามีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.05 ถึงร้อยละ 1.25 ต่อปี (2558: ร้อยละ 0.125 

ถึงร้อยละ 1.60 ต่อปี)

6. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

      (หน่วย: พันบาท)

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2559 2558 2559 2558

 ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน   

 ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน 1,617,606 2,265,862 3,972,248 5,096,998

 หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (2,830) (2,830) (2,830) (2,830)

 รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน, สุทธิ 1,614,776 2,263,032 3,969,418 5,094,168
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รายงานประจำาปี 2559 

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

      (หน่วย: พันบาท)

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2559 2558 2559 2558

 ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน   

 ลูกหนี้การค้าค่าบริการโทรศัพท์ 4,123,315 3,659,394 223,261 372,096

 ลูกหนี้การค้าผู้ให้บริการโทรศัพท์ในต่างประเทศ 1,383,120 843,433 394,510 387,232

 ลูกหนี้การค้าจากการขาย E-Refill เครื่องโทรศัพท์และชุดเลขหมาย 1,167,002 2,066,406 284,555 1,012,486

 ลูกหนี้การค้าอื่น 1,107,961 1,112,631 653,585 630,702

 รวม 7,781,398 7,681,864 1,555,911 2,402,516

 หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (1,009,827) (899,158) (222,256) (268,842)

 ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน, สุทธิ 6,771,571 6,782,706 1,333,655 2,133,674

 รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ 8,386,347 9,045,738 5,303,073 7,227,842

 ลูกหนี้อื่น    

 ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 60,560 135,863 3,034,276 2,570,356

 อื่น ๆ 534,460 548,338 506,041 310,774

 รวม 595,020 684,201 3,540,317 2,881,130

 หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (7,918) (7,918) (5,944) (5,944)

 รวมลูกหนี้อื่น, สุทธิ 587,102 676,283 3,534,373 2,875,186

 รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ 8,973,449 9,722,021 8,837,446 10,103,028

 ยอดคงเหลือของลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 แยกตามอายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำาหนดชำาระ

ได้ดังนี้

      (หน่วย: พันบาท)

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2559 2558 2559 2558

 อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำาหนดชำาระ   

 ยังไม่ถึงกำาหนดชำาระ 1,432,159 1,752,618 2,664,272 5,058,243

 ค้างชำาระ    

     ไม่เกิน 1 เดือน 177,132 449,128 1,243,986 17,550

     1 เดือน ถึง 3 เดือน 59 58,963 24,037 17,112

     3 เดือน ถึง 6 เดือน 3,150 - 37,123 1,186

     มากกว่า 6 เดือน 5,106 5,153 2,830 2,907

 รวม 1,617,606 2,265,862 3,972,248 5,096,998

 หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (2,830) (2,830) (2,830) (2,830)

 ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน, สุทธิ 1,614,776 2,263,032 3,969,418 5,094,168
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รายงานประจำาปี 2559

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

 ยอดคงเหลือของลูกหนี้การค้าค่าบริการโทรศัพท์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 แยกตามอายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำาหนดชำาระได้

ดังนี้

      (หน่วย: พันบาท)

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2559 2558 2559 2558

 อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำาหนดชำาระ

 ยังไม่ถึงกำาหนดชำาระ 2,547,743 2,253,322 96,906 175,023

 ค้างชำาระ    

     ไม่เกิน 1 เดือน 682,994 562,943 38,636 55,883

     1 เดือน ถึง 3 เดือน 284,324 177,124 29,045 31,680

     3 เดือน ถึง 6 เดือน 214,058 133,300 13,680 14,132

      มากกว่า 6 เดือน 394,196 532,705 44,994 95,378

 รวม 4,123,315 3,659,394 223,261 372,096

 หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (742,052) (696,065) (58,445) (133,233)

 ลูกหนี้การค้าค่าบริการโทรศัพท์ - สุทธิ 3,381,263 2,963,329 164,816 238,863

 บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยพิจารณาจากประสบการณ์ในการเก็บหนี้ในอดีต โดยบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

ของลูกหนี้การค้าค่าบริการโทรศัพท์เป็นอัตราร้อยละของยอดลูกหนี้การค้าค่าบริการโทรศัพท์คงค้างในแต่ละช่วงของอายุหนี้ที่ค้างชำาระตาม

อัตราก้าวหน้า

 ยอดคงเหลือของลูกหนี้การค้าผู้ให้บริการโทรศัพท์ในต่างประเทศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 แยกตามอายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ 

ถึงกำาหนดชำาระได้ดังนี้

      (หน่วย: พันบาท)

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2559 2558 2559 2558

 อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำาหนดชำาระ

 ยังไม่ถึงกำาหนดชำาระ 1,084,202 682,524 95,592 226,323

 ค้างชำาระ    

     ไม่เกิน 1 เดือน 15,522 51,793 15,522 51,793

     1 เดือน ถึง 3 เดือน 26,269 66,225 26,269 66,225

     3 เดือน ถึง 6 เดือน 93,325 14,524 93,325 14,524

     มากกว่า 6 เดือน 163,802 28,367 163,802 28,367

 รวม 1,383,120 843,433 394,510 387,232

 หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (25,357) (25,812) (25,357) (25,812)

 ลูกหนี้การค้าผู้ให้บริการโทรศัพท์ในต่างประเทศ - สุทธิ 1,357,763 817,621 369,153 361,420
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บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

 ยอดคงเหลือของลูกหนี้การค้าจากการขาย E-Refill เครื่องโทรศัพท์และชุดเลขหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 แยกตามอายุหนี ้

คงค้างนับจากวันที่ถึงกำาหนดชำาระได้ดังนี้

      (หน่วย: พันบาท)

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2559 2558 2559 2558

 อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำาหนดชำาระ   

 ยังไม่ถึงกำาหนดชำาระ 936,790 1,846,564 133,494 875,817

 ค้างชำาระ    

     ไม่เกิน 1 เดือน 48,327 61,547 26,305 32,174

     1 เดือน ถึง 3 เดือน 7,834 9,338 1,978 7,911

     3 เดือน ถึง 6 เดือน 51,294 22,207 50,402 1,037

     มากกว่า 6 เดือน 122,757 126,750 72,376 95,547

 รวม 1,167,002 2,066,406 284,555 1,012,486

 หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (134,718) (104,705) (118,039) (89,547)

 ลูกหนี้การค้าจากการขาย E-Refill เครื่องโทรศัพท์

  และชุดเลขหมาย - สุทธิ 1,032,284 1,961,701 166,516 922,939

 ยอดคงเหลือของลูกหนี้การค้าอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 แยกตามอายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำาหนดชำาระได้ดังนี้

      (หน่วย: พันบาท)

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2559 2558 2559 2558

   อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำาหนดชำาระ   

 ยังไม่ถึงกำาหนดชำาระ 380,335 300,512 120,049 99,368

   ค้างชำาระ    

     ไม่เกิน 1 เดือน 14,871 15,829 12,628 7,674

     1 เดือน ถึง 3 เดือน 5,265 25,459 - -

     3 เดือน ถึง 6 เดือน 7,183 13,126 - 7,609

     มากกว่า 6 เดือน 700,307 757,705 520,908 516,051

   รวม 1,107,961 1,112,631 653,585 630,702

   หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (107,700) (72,576) (20,415) (20,250)

   ลูกหนี้การค้าอื่น - สุทธิ 1,000,261 1,040,055 633,170 610,452
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บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

7. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

 ในระหว่างปี บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่สำาคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทาง 

การค้าและเกณฑ์ตามสัญญาที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถ 

สรุปได้ดังนี้

 รายการธุรกิจกับบริษัทร่วม บริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

   (หน่วย: ล้านบาท)

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกำาหนดราคา

  2559 2558 2559 2558 

 รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย (ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว) 

 ขายสินค้าและอุปกรณ์ - - 930 294 ราคาทุน

 ค่าบริการรับ - - 34,808 34,096 ราคาตามสัญญา

 ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย - - 1,977 2,572 ราคาตามสัญญา

 ดอกเบี้ยรับ - - 471 695 ราคาตามสัญญา

 ดอกเบี้ยจ่าย - - 840 14 ราคาตามสัญญา

 เงินปันผลรับ - - 3,915 4,372 ตามที่ประกาศจ่าย

 ซื้อสินค้า - - 573 35 ราคาที่ตกลงร่วมกัน

 ซื้อสินทรัพย์ - - 222 - ราคาที่ตกลงร่วมกัน

 รายการธุรกิจกับบริษัทร่วม: บริษัท ยูไนเต็ด ดิสทริบิวชั่น บิซซิเนส จำากัด*

 ขายสินค้า 10,521 12,644 23 66 ราคาขายหักอัตรากำาไรจำานวน

         หนึ่งราคาตามสัญญา

 เงินปันผลรับ 5 10 5 10 ตามที่ประกาศจ่าย

 ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย 489 605 4 4 ราคาตามสัญญา

 รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันอื่น     

 ค่าบริการรับจากการให้บริการโทรศัพท์ในต่างประเทศ 24 68 7 46 ราคาตามสัญญา

 ค่าบริการรับ 424 433 50 56 ราคาตลาด

 รายได้จากการขายสิทธิการให้บริการเติมเงิน 296 358 - - ราคาตามสัญญา

 ขายสินค้า - 1 - 1 ราคาตลาด

 ค่าบริการจ่าย 1,657 1,241 534 425 ราคาตามสัญญา

 ค่าจ้างติดตั้งอุปกรณ์สถานีรับส่งสัญญาณ 275 272 275 272 ราคาตามสัญญา

 ค่าบริการการจัดการจ่าย 677 651 677 651 ราคาตามสัญญา

 ขายสินทรัพย์ 3 - 3 - ราคาที่ตกลงร่วมกัน

 *   นอกจากนี้ บริษัทฯมีค่าสนับสนุนทางการตลาดให้กับตัวแทนจำาหน่ายโดยจ่ายผ่านบริษัท ยูไนเต็ด ดิสทริบิวชั่น บิซซิเนส จำากัด สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่  

 31 ธันวาคม 2559 เป็นจำานวนเงิน 3 ล้านบาท (2558: 8 ล้านบาท)

 บริษัทฯเข้าทำาสัญญากับบริษัทย่อยแห่งหนึ่งเป็นรายปีโดยบริษัทฯตกลงที่จะขายอุปกรณ์มือถือในราคาที่ตกลงกันหากลูกค้าทำาการสมัคร 

บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของบริษัทย่อยนั้น โดยบริษัทย่อยจะจ่ายค่าตอบแทนในการจัดหาลูกค้าตามที่กำาหนดในสัญญา ทั้งนี้ค่าตอบแทน 

ดังกล่าวได้รวมอยู่ในการเปิดเผยข้อมูลรายการธุรกิจกับบริษัทย่อยข้างต้นแล้ว
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บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

 ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีรายละเอียดดังนี้

      (หน่วย: พันบาท)

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2559 2558 2559 2558

 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6)   

 ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน   

 บริษัทย่อย - - 3,960,649 5,054,670

 บริษัทร่วม (หมายเหตุ 7.1) 1,444,946 1,884,153 56 26,451

 บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (1) 172,660 381,709 11,543 15,877

 รวม 1,617,606 2,265,862 3,972,248 5,096,998

 หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (2,830) (2,830) (2,830) (2,830)

 รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน, สุทธิ 1,614,776 2,263,032 3,969,418 5,094,168

 ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน    

 บริษัทย่อย - - 2,973,716 2,434,493

 บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (1), (2) 60,560 135,863 60,560 135,863

 รวม 60,560 135,863 3,034,276 2,570,356

 หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (5,944) (5,944) (5,944) (5,944)

 รวมลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน, สุทธิ 54,616 129,919 3,028,332 2,564,412

 รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน, สุทธิ 1,669,392 2,392,951 6,997,750 7,658,580

 ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน    

 บริษัทย่อย (หมายเหตุ 7.2) - - 216,767 361,909

 บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (1), (2) 26,539 26,774 - -

 รวม 26,539 26,774 216,767 361,909

 หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (26,343) (26,343) - -

 รวมลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ 196 431 216,767 361,909

 เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย   

 บริษัทย่อย (หมายเหตุ 7.3) - - 15,500,000 15,500,000

 รวมเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย - - 15,500,000 15,500,000

 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 17)  

 เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน    

 บริษัทย่อย - - 220,955 384,839

 บริษัทร่วม  64,848 93,705 - -

 บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (1), (2) 950,071 1,388,735 130,617 257,432

 รวมเจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 1,014,919 1,482,440 351,572 642,271
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บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

      (หน่วย: พันบาท)

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2559 2558 2559 2558

 เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน    

 บริษัทย่อย - - 988,695 83,955

 บริษัทร่วม 459 1,317 459 1,317

 บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (1), (2) 510,333 602,119 507,416 599,202

 รวมเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 510,792 603,436 1,496,570 684,474

 รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 1,525,711 2,085,876 1,848,142 1,326,745

 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน   

 บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (1) (หมายเหตุ 7.4) 165,000 - - -

 รวมเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 165,000 - - -

 เงินกู้ยืมจากบริษัทย่อย   

 บริษัทย่อย (หมายเหตุ 7.5) - - 28,000,000 18,000,000

 รวมเงินกู้ยืมจากบริษัทย่อย - - 28,000,000 18,000,000

 เงินมัดจำาตามสัญญาการใช้บริการข้ามโครงข่ายภายในประเทศ    

 บริษัทย่อย - - 3,750,764 3,750,764

 ลักษณะความสัมพันธ์กับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

 (1) มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน

 (2) มีกรรมการร่วมกัน

7.1 ลูกหนี้การค้าบริษัทร่วม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 จำาแนกตามอายุหนี้ที่ค้างชำาระนับจากวันที่ถึงกำาหนดชำาระได้ดังนี้

      (หน่วย: พันบาท)

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2559 2558 2559 2558

 อายุหนี้ค้างชำาระ    

     ยังไม่ถึงกำาหนดชำาระ 1,289,868 1,471,304 52 18,803

     ค้างชำาระน้อยกว่า 1 เดือน 155,078 412,849 4 7,648

 ลูกหนี้การค้าบริษัทร่วม 1,444,946 1,884,153 56 26,451

7.2 จำานวนดังกล่าวโดยส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้บริษัท แทค พร็อพเพอร์ตี้ จำากัด (บริษัทย่อย) จากการขายอุปกรณ์เพื่อใช้ในการดำาเนินงานสนับสนุน

การให้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่าร์ ซึ่งไม่มีกำาหนดชำาระคืนและไม่มีดอกเบี้ย

7.3  เงินให้กู้ยืมจำานวน 15,500 ล้านบาท (2558: 15,500 ล้านบาท) เป็นเงินให้กู้ยืมแก่ ดีแทค ไตรเน็ต (บริษัทย่อย)  เพื่อใช้ในการเข้าขอรับ

ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ฯ และดำาเนินการภายใต้ใบอนุญาตดังกล่าวโดยมีอัตราดอกเบี้ย BIBOR บวกด้วยส่วนเพิ่มจำานวนหนึ่ง  

เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยดังกล่าวมีกำาหนดชำาระคืนเมื่อทวงถาม อย่างไรก็ตาม บริษัทฯไม่คาดว่าจะมีการเรียกชำาระคืนเงินให้กู้ยืมดังกล่าว 

ภายใน 1 ปี บริษัทฯจึงจัดประเภทเงินให้กู้ยืมดังกล่าวเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนในงบการเงิน



143หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

รายงานประจำาปี 2559 

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

 ยอดคงค้างของเงินให้กู้ยืมระหว่างบริษัทฯและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 และการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมดังกล่าว 

มีรายละเอียดดังนี้

 (หน่วย: พันบาท)

   งบการเงินเฉพาะกิจการ

   ยอดคงเหลือ   ยอดคงเหลือ

   ณ วันที่   ณ วันที่

   31 ธันวาคม เพิ่มขึ้น ลดลง 31 ธันวาคม

  เงินให้กู้ยืม 2558 ระหว่างปี ระหว่างปี 2559

 บริษัทย่อย    

 บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำากัด 15,500,000 - - 15,500,000

   15,500,000 - - 15,500,000

7.4 เงินกู้ยืมระยะสั้นจำานวน 165 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2558: ไม่มี) เป็นเงินกู้ยืมที่บริษัทย่อยแห่งหนึ่งกู้ยืมจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อใช้ใน 

การดำาเนินงานของบริษัทย่อยนั้น โดยมีอัตราดอกเบี้ย THBFIX บวกด้วยส่วนเพิ่มส่วนหนึ่งและมีกำาหนดชำาระคืนตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา 

เงินกู้ยืมและสัญญาที่เกี่ยวข้องซึ่งคาดว่าจะมีการชำาระคืนภายใน 1 ปี

7.5 เงินกู้ยืมจำานวน 28,000 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2558: 18,000 ล้านบาท) เป็นเงินกู้ยืมจาก ดีแทค ไตรเน็ต (บริษัทย่อย) เพื่อใช้ในการดำาเนินงาน 

ของบริษัทฯโดยมีอัตราดอกเบี้ย BIBOR บวกด้วยส่วนเพิ่มจำานวนหนึ่ง เงินกู้ยืมจากบริษัทย่อยดังกล่าวมีกำาหนดชำาระคืนเมื่อทวงถาม  

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯไม่คาดว่าจะมีการเรียกชำาระคืนเงินกู้ยืมดังกล่าวจากบริษัทย่อยภายใน 1 ปี บริษัทฯจึงจัดประเภทเงินกู้ยืมดังกล่าวเป็น

หนี้สินไม่หมุนเวียนในงบการเงิน

 ยอดคงค้างของเงินกู้ยืมระหว่างบริษัทฯและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 และการเคลื่อนไหวของเงินกู้ยืมดังกล่าว 

มีรายละเอียดดังนี้

 (หน่วย: พันบาท)

   งบการเงินเฉพาะกิจการ

   ยอดคงเหลือ   ยอดคงเหลือ

   ณ วันที่   ณ วันที่

   31 ธันวาคม เพิ่มขึ้น ลดลง 31 ธันวาคม

  เงินกู้ยืม 2558 ระหว่างปี ระหว่างปี 2559

 บริษัทย่อย    

 บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำากัด 18,000,000 10,000,000 - 28,000,000

   18,000,000 10,000,000 - 28,000,000

7.6 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

 ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานของกรรมการและผู้บริหาร  

ดังต่อไปนี้

 (หน่วย: พันบาท)

  งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2559 2558

 ผลประโยชน์ระยะสั้น 109,783 83,140

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่น 2,467 2,315

 รวม 112,250 85,455
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8. สินค้าคงเหลือ
 (หน่วย: พันบาท)

   งบการเงินรวม

   รายการปรับลดราคาทุนเป็น

  ราคาทุน มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ สินค้าคงเหลือ - สุทธิ

  2559 2558 2559 2558 2559 2558

 สินค้าสำาเร็จรูป 2,162,660 3,065,844 (99,372) (240,072) 2,063,288 2,825,772

 รวม 2,162,660 3,065,844 (99,372) (240,072) 2,063,288 2,825,772

 (หน่วย: พันบาท)

   งบการเงินเฉพาะกิจการ

   รายการปรับลดราคาทุนเป็น

  ราคาทุน มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ สินค้าคงเหลือ - สุทธิ

  2559 2558 2559 2558 2559 2558

 สินค้าสำาเร็จรูป 2,067,432 2,947,857 (82,958) (236,086) 1,984,474 2,711,771

 รวม 2,067,432 2,947,857 (82,958) (236,086) 1,984,474 2,711,771

 ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นจำานวน  

497 ล้านบาท (2558: 495 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: 473 ล้านบาท 2558: 492 ล้านบาท) โดยแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนขาย และมีการ 

กลับรายการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือเป็นจำานวน 638 ล้านบาท (2558: 383 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: 626 ล้านบาท 2558: 383 ล้านบาท) 

โดยนำาไปหักจากมูลค่าของสินค้าคงเหลือที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในระหว่างปี

9. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
      (หน่วย: พันบาท)

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2559 2558 2559 2558

 ภาษีมูลค่าเพิ่มตั้งพัก 1,377,880 1,951,228 873,154 1,315,251

 ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าและค่าใช้จ่ายรอตัดจ่าย 216,117 290,126 167,568 216,377

 ค่าเช่าที่ดินจ่ายล่วงหน้าเพื่อติดตั้งสถานีรับส่งสัญญาณ 886,525 629,397 155,150 274,190

 เงินประกันการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 900 เมกะเฮิรตซ์ - 644,500 - -

 รวม 2,480,522 3,515,251 1,195,872 1,805,818

 หัก: สำารองค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (11,220) (11,220) - -

 รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - สุทธิ 2,469,302 3,504,031 1,195,872 1,805,818
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10. เงินลงทุนในบริษัทร่วม

10.1 รายละเอียดของบริษัทร่วม

    (หน่วย: พันบาท)

  งบการเงินรวม

    จัดตั้งขึ้น   มูลค่าตามบัญชีตาม                     

  บริษัท ลักษณะธุรกิจ ในประเทศ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน วิธีส่วนได้เสีย

    2559 2558 2559 2558 2559 2558

    ร้อยละ ร้อยละ    

 บริษัท ยูไนเต็ด ดิสทริบิวชั่น  จัดจำาหน่ายโทรศัพท์ ไทย 25 25 50,000 50,000 287,827 282,772

       บิซซิเนส จำากัด  เคลื่อนที่ ซิมการ์ด       

       บัตรเติมเงินและ       

       อุปกรณ์เสริมต่างๆ       

    (หน่วย: พันบาท)

  งบการเงินเฉพาะกิจการ

    จัดตั้งขึ้น   ค่าเผื่อการด้อยค่า มูลค่าตามบัญชี

  บริษัท ลักษณะธุรกิจ ในประเทศ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน ของเงินลงทุน ตามวิธีราคาทุน - สุทธิ

    2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558

    ร้อยละ ร้อยละ      

 บริษัท ยูไนเต็ด  จัดจำาหน่ายโทรศัพท์ ไทย 25 25 50,000 50,000 - - 50,000 50,000

        ดิสทริบิวชั่น    เคลื่อนที่ ซิมการ์ด         

        บิซซิเนส จำากัด    บัตรเติมเงินและ         

     อุปกรณ์เสริมต่าง ๆ         

10.2 ส่วนแบ่งกำาไรและเงินปันผลรับ

 ในระหว่างปี บริษัทฯรับรู้ส่วนแบ่งกำาไรจากการลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินรวมและรับรู้เงินปันผลจากบริษัทร่วมดังกล่าวในงบการเงิน

เฉพาะกิจการ ดังนี้

  (หน่วย: พันบาท)

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

                                           ส่วนแบ่งกำาไรจาก

                                          บริษัท เงินลงทุนในบริษัทร่วม

  ในระหว่างปี เงินปันผลที่บริษัทฯรับระหว่างปี

  2559 2558 2559 2558

 บริษัท ยูไนเต็ด ดิสทริบิวชั่น บิซซิเนส จำากัด 10,055 3,708 5,000 10,000
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10.3 ข้อมูลทางการเงินของบริษัทร่วม

 ข้อมูลทางการเงินตามที่แสดงอยู่ในงบการเงินของบริษัทร่วมโดยสรุป (2558: งบการเงินที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว, 2559: งบการเงิน 

ที่จัดทำาโดยฝ่ายบริหารของบริษัทร่วม) ดังนี้

     (หน่วย: ล้านบาท)

  ทุนเรียกชำาระ สินทรัพย์รวม หนี้สินรวม รายได้รวมสำาหรับปี กำาไรสำาหรับปี

                        บริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

  2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558

 บริษัท ยูไนเต็ด ดิสทริบิวชั่น           

       บิซซิเนส จำากัด 200 200 2,691 3,140 1,540 2,009 1,261 1,644 40 30

11. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

 เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  งบการเงินเฉพาะกิจการ

  ทุนชำาระแล้ว สัดส่วนเงินลงทุน เงินลงทุนวิธีราคาทุน ค่าเผื่อการด้อยค่า สุทธิ

  2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558

  ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ ร้อยละ พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

 บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัทฯ          

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

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

    บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำากัด  1,160 1,160 100 100 1,270,000 1,270,000 - - 1,270,000 1,270,000

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

    บริษัท ยูไนเต็ดคอมมูนิเกชั่น อินดัสตรี          

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

    บริษัท ดีแทค ดิจิตอล มีเดีย จำากัด - 26 - 100 - 25,750 - - - 25,750

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

    บริษัท ครีเอ้ จำากัด          -          0.2 - 51 - 39,230 - (39,230) - -

 บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัท แทค พร็อพเพอร์ตี้ จำากัด

 บริษัท อีสเทิรน์ บิช จำากัด 80 80 100 100 - - - - - -

 บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำากัด         

    บริษัท ดีแทค แอ็คเซเลเรท จำากัด 15 15 100 100 - - - - - -

    บริษัท ดีแทค ดิจิตอล มีเดีย จำากัด 26 - 100 - - - - - - -

    บริษัท ดีแทค เซอร์วิส จำากัด        0.25        0.25 100 100 - - - - - -

    บริษัท ดีแทค เน็คซ์ จำากัด         0.25        0.25 100 100 - - - - - -

    บริษัท เทเลแอสเสท จำากัด        0.25 - 100 - - - - - - -

 รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ     2,403,917 2,468,897 (450,000) (489,230) 1,953,917 1,979,667
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 ก) ในระหวา่งป ี2559 บรษิัท ดแีทค ไตรเนต็ จำากดั และบรษิทั ดแีทค บรอดแบนด ์จำากดั ซึ่งเปน็บรษิัทยอ่ยของบรษิทัฯ ไดป้ระกาศจา่ยเงนิปันผล

ให้แก่บริษัทฯ เป็นจำานวนเงิน 2,830 ล้านบาท และ 1,085 ล้านบาท ตามลำาดับ (ปี 2558: 3,138 ล้านบาท และ 1,056 ล้านบาท ตามลำาดับ)

 ข) ในเดือนเมษายน 2559 ดีแทค ไตรเน็ต ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้เข้าถือหุ้นในบริษัท เทเลแอสเสท จำากัด (“เทเลแอสเสท”) จำานวน 

9,997 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้นที่ออกจำาหน่ายทั้งหมดในราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ 100 บาทต่อหุ้น ซึ่งเรียกชำาระแล้วร้อยละ 25  

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 250,000 บาท โดย เทเลแอสเสท ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เมื่อวันที่ 12 

เมษายน 2559 เพื่อประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการบริหารและจัดการทรัพย์สิน

 ค) ในเดือนมิถุนายน 2559 บริษัทฯได้ทำาการโอนหุ้นในบริษัท ดีแทค ดิจิตอล มีเดีย จำากัด จำานวน 999,993 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้น 

ที่ออกจำาหน่ายทั้งหมดในราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ 100 บาทต่อหุ้น ให้กับ ดีแทค ไตรเน็ต โดยตกลงราคาโอนกันทั้งสิ้นเป็นจำานวนเงิน  

26 ล้านบาท ซึ่งเป็นราคาเทียบเท่ากับราคาที่เรียกชำาระแล้วร้อยละ 25 ของหุ้นที่ออกจำาหน่ายทั้งหมดดังกล่าว

 ง) เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2558 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครีเอ้ จำากัด (“ครีเอ้”) ครั้งที่ 3/2558 ได้มีมติอนุมัติให้เลิกบริษัท โดยครีเอ้

ได้จดทะเบียนเลิกบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์แล้ว เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2558 ปัจจุบัน ครีเอ้เลิกกิจการและเสร็จสิ้นการชำาระบัญชีแล้ว 

 จ)  ในปี 2558 ดีแทค ไตรเน็ต ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้เข้าถือหุ้นในบริษัท ดีแทค เซอร์วิส จำากัด (“ดีแทค เซอร์วิส”) จำานวน 9,997 หุ้น 

คิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้นที่ออกจำาหน่ายทั้งหมดในราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ 100 บาทต่อหุ้น ซึ่งเรียกชำาระแล้วร้อยละ 25 รวมเป็นเงิน 

ทั้งสิ้น 250,000 บาท โดย ดีแทค เซอร์วิส ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558  

เพื่อประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการบริหารและจัดการทรัพย์สิน

          ฉ) ในปี 2558 ดีแทค ไตรเน็ต ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้เข้าถือหุ้นในบริษัท ดีแทค เน็คซ์ จำากัด (“ดีแทค เน็คซ์”) จำานวน 9,997 หุ้น  

คิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้นที่ออกจำาหน่ายทั้งหมดในราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ 100 บาทต่อหุ้น ซึ่งเรียกชำาระแล้วร้อยละ 25 รวมเป็นเงิน

ทั้งสิ้น 250,000 บาท โดย ดีแทค เน็คซ์ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558  

เพื่อประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการบริหารและจัดการทรัพย์สิน

 ช) ตามที่ระบุในสัญญาซื้อขายทรัพย์สิน (Master Sale and Purchase Agreement) ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2549 UCOM มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหาย 

ที่เกิดขึ้นจากการดำาเนินการงานเดิมโดยไม่จำากัดวงเงินจากบริษัทผู้ซื้อ ดังนั้น ภาระความรับผิดชอบทั้งหมดต่อภาระหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น  

(ถ้ามี) จึงตกอยู่กับบริษัทผู้ซื้อ โดยที่ระยะเวลาในการใช้สิทธิเรียกร้องมีระยะเวลา 2 ปีนับจากวันโอนทรัพย์สิน หรือจนกว่าหน้าที่และ 

ความรับผิดชอบของ UCOM จะได้มีการปลดเปลื้องไป

12. เงินลงทุนทั่วไป

      (หน่วย: พันบาท)

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2559 2558 2559 2558

 บริษัท ดิจิตอล โฟน จำากัด 49,400 49,400 49,400 49,400

 บริษัทอื่น  47,415 37,783 32,133 32,133

 รวม 96,815 87,183 81,533 81,533

 หัก: สำารองผลขาดทุนจากการด้อยค่า (79,733) (64,913) (79,733) (64,913)

 รวมเงินลงทุนทั่วไป - สุทธิ 17,082 22,270 1,800 16,620

 ในระหว่างปี 2559 บริษัทฯได้บันทึกสำารองผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัท ดิจิตอล โฟน จำากัด เพิ่มเติมจำานวน 15 ล้านบาท

  



148 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

รายงานประจำาปี 2559

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

 13
. 

ท
ี่ด

ิน
 อ

าค
าร

แล
ะอ

ุป
ก

รณ
์

งบ
ก

าร
เง

ิน
รว

ม

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

(ห
น

่วย
: พ

ัน
บ

าท
)

 
 

 
 

 
อ

ุป
ก

รณ
์ใช

้ใน

 
 

 
 

 
ก

าร
ด

ำาเ
น

ิน
งา

น

 
 

 
 

 
สน

ับ
สน

ุน
 

 
เค

รื่อ
งต

ก
แต

่ง

 
 

 
 

 
ก

าร
ให

้บ
ริก

าร
 

ส่ว
น

ป
รับ

ป
รุง

 
ต

ิด
ต

ั้งแ
ละ

 
 

อ
ุป

ก
รณ

์

 
 

 
อ

าค
าร

แล
ะส

่วน
 

ส่ว
น

ป
รับ

ป
รุง

 
วิท

ย
ุค

ม
น

าค
ม

 
อ

าค
าร

-ส
ถ

าน
ี 

เค
รื่อ

งใ
ช้ 

เค
รื่อ

งม
ือ

 
สื่

อ
โฆ

ษ
ณ

าแ
ละ

 
งา

น
 

 
 

ท
ี่ด

ิน
 

ป
รับ

ป
รุง

อ
าค

าร
 

สิท
ธิก

าร
เช

่า 
ระ

บ
บ

เซ
ลล

ูล่
าร

์ 
รับ

ส่ง
สัญ

ญ
าณ

 
สำา

น
ัก

งา
น

 
แล

ะอ
ุป

ก
รณ

์ 
อ

ุป
ก

รณ
์สื

่อ
สา

ร 
ระ

ห
ว่า

งท
ำา 

อ
ื่น

ๆ 
รว

ม

รา
คา

ท
ุน

 1
 ม

กร
าค

ม 
25

58
 

1,
01

3,
54

5 
1,

69
7,

43
6 

1,
22

2,
73

5 
23

,0
41

,4
43

 
21

3,
01

1 
66

7,
29

3 
6,

49
9,

23
5 

10
0,

50
6 

1,
63

9,
07

8 
36

8,
32

7 
36

,4
62

,6
09

ซื้อ
เพ

ิ่ม 
 

- 
10

,6
38

 
18

3,
04

9 
2,

82
2,

04
1 

- 
48

,3
00

 
46

6,
76

6 
39

,1
48

 
6,

58
3,

66
7 

19
,2

00
 

10
,1

72
,8

09

จำา
ห

น
่าย

/ต
ัดจ

ำาห
น

่าย
 

(7
,3

24
) 

(5
,3

81
) 

(1
22

,2
45

) 
(6

,9
33

) 
- 

(4
5,

47
1)

 
(1

66
,9

55
) 

(1
7,

86
1)

 
- 

(3
5,

55
1)

 
(4

07
,7

21
)

โอ
น

เข
้า 

(อ
อก

) 
- 

- 
2,

26
2 

5,
91

5,
16

9 
- 

5,
67

1 
69

,0
69

 
86

 
(5

,7
02

,8
60

) 
- 

28
9,

39
7

31
 ธ

ัน
วา

คม
 2

55
8 

1,
00

6,
22

1 
1,

70
2,

69
3 

1,
28

5,
80

1 
31

,7
71

,7
20

 
21

3,
01

1 
67

5,
79

3 
6,

86
8,

11
5 

12
1,

87
9 

2,
51

9,
88

5 
35

1,
97

6 
46

,5
17

,0
94

ค่
าเ

สื่อ
ม

รา
คา

สะ
สม

1 
มก

รา
คม

 2
55

8 
- 

1,
18

4,
95

4 
60

6,
70

6 
4,

93
2,

19
1 

16
6,

91
3 

62
1,

37
2 

5,
83

5,
78

4 
65

,7
99

 
- 

21
4,

94
8 

13
,6

28
,6

67

ค่า
เส

ื่อม
รา

คา
สำา

ห
รับ

ป
ี 

- 
96

,5
89

 
14

5,
47

2 
3,

79
5,

00
1 

10
,5

24
 

65
,7

51
 

42
0,

66
7 

29
,9

64
 

- 
29

,7
42

 
4,

59
3,

71
0

ค่า
เส

ื่อม
รา

คา
 -

 จ
ำาห

น
่าย

/ต
ัดจ

ำาห
น

่าย
 

- 
(5

,3
81

) 
(6

5,
90

2)
 

(5
,4

86
) 

- 
(4

4,
74

1)
 

(1
66

,7
53

) 
(1

6,
56

3)
 

- 
(3

3,
42

9)
 

(3
38

,2
55

)

โอ
น

เข
้า 

  
- 

- 
- 

40
,8

30
 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

40
,8

30

31
 ธ

ัน
วา

คม
 2

55
8 

- 
1,

27
6,

16
2 

68
6,

27
6 

8,
76

2,
53

6 
17

7,
43

7 
64

2,
38

2 
6,

08
9,

69
8 

79
,2

00
 

- 
21

1,
26

1 
17

,9
24

,9
52

ค่
าเ

ผื่อ
กา

รด
้อ

ยค
่า 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1 
มก

รา
คม

 2
55

8 
3,

00
0 

- 
- 

- 
- 

- 
11

,4
65

 
- 

- 
82

,9
75

 
97

,4
40

31
 ธ

ัน
วา

คม
 2

55
8 

3,
00

0 
- 

- 
- 

- 
- 

11
,4

65
 

- 
- 

82
,9

75
 

97
,4

40

ม
ูลค

่าส
ุท

ธิต
าม

บ
ัญ

ชี 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

31
 ธ

ัน
วา

คม
 2

55
7 

1,
01

0,
54

5 
51

2,
48

2 
61

6,
02

9 
18

,1
09

,2
52

 
46

,0
98

 
45

,9
21

 
65

1,
98

6 
34

,7
07

 
1,

63
9,

07
8 

70
,4

04
 

22
,7

36
,5

02

31
 ธ

ัน
วา

คม
 2

55
8 

1,
00

3,
22

1 
42

6,
53

1 
59

9,
52

5 
23

,0
09

,1
84

 
35

,5
74

 
33

,4
11

 
76

6,
95

2 
42

,6
79

 
2,

51
9,

88
5 

57
,7

40
 

28
,4

94
,7

02

ค่
าเ

สื่อ
ม

รา
คา

สำา
ห

รับ
ป

ีซึ่ง
รว

ม
อย

ู่ใน
งบ

กำา
ไร

ขา
ด

ท
ุน

 
 

 
 

 
 

 
 

 

ป
ี 2

55
7 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
3,

43
7,

68
9

ป
ี 2

55
8 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
4,

59
3,

71
0



149หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

รายงานประจำาปี 2559 

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

(ห
น

่วย
: พ

ัน
บ

าท
)

 
 

 
 

 
อ

ุป
ก

รณ
์ใช

้ใน

 
 

 
 

 
ก

าร
ด

ำาเ
น

ิน
งา

น

 
 

 
 

 
สน

ับ
สน

ุน
 

 
เค

รื่อ
งต

ก
แต

่ง

 
 

 
 

 
ก

าร
ให

้บ
ริก

าร
 

ส่ว
น

ป
รับ

ป
รุง

 
ต

ิด
ต

ั้งแ
ละ

 
 

อ
ุป

ก
รณ

์

 
 

 
อ

าค
าร

แล
ะส

่วน
 

ส่ว
น

ป
รับ

ป
รุง

 
วิท

ย
ุค

ม
น

าค
ม

 
อ

าค
าร

-ส
ถ

าน
ี 

เค
รื่อ

งใ
ช้ 

เค
รื่อ

งม
ือ

 
สื่

อ
โฆ

ษ
ณ

าแ
ละ

 
งา

น
 

 
 

ท
ี่ด

ิน
 

ป
รับ

ป
รุง

อ
าค

าร
 

สิท
ธิก

าร
เช

่า 
ระ

บ
บ

เซ
ลล

ูล่
าร

์ 
รับ

ส่ง
สัญ

ญ
าณ

 
สำา

น
ัก

งา
น

 
แล

ะอ
ุป

ก
รณ

์ 
อ

ุป
ก

รณ
์สื

่อ
สา

ร 
ระ

ห
ว่า

งท
ำา 

อ
ื่น

ๆ 
รว

ม

รา
คา

ท
ุน

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 1

 ม
กร

าค
ม 

25
59

 
1,

00
6,

22
1 

1,
70

2,
69

3 
1,

28
5,

80
1 

31
,7

71
,7

20
 

21
3,

01
1 

67
5,

79
3 

6,
86

8,
11

5 
12

1,
87

9 
2,

51
9,

88
5 

35
1,

97
6 

46
,5

17
,0

94
ซื้อ

เพ
ิ่ม 

 
- 

- 
20

,1
21

 
3,

16
6,

07
6 

- 
1,

10
8 

2,
92

3 
53

,4
01

 
12

,1
40

,6
01

 
68

0 
15

,3
84

,9
10

จำา
ห

น
่าย

/ต
ัดจ

ำาห
น

่าย
 

(2
,4

05
) 

(7
,3

78
) 

(1
18

,6
63

) 
(3

12
,8

04
) 

- 
(2

6,
82

5)
 

(1
12

,3
17

) 
(3

9,
31

8)
 

(3
,1

90
) 

(4
5,

42
5)

 
(6

68
,3

25
)

โอ
น

เข
้า 

(อ
อก

) 
- 

7,
21

9 
16

3,
40

7 
12

,3
24

,3
46

 
- 

60
,1

68
 

39
0,

11
8 

72
2 

(1
3,

06
3,

61
0)

 
78

2 
(1

16
,8

48
)

31
 ธ

ัน
วา

คม
 2

55
9 

1,
00

3,
81

6 
1,

70
2,

53
4 

1,
35

0,
66

6 
46

,9
49

,3
38

 
21

3,
01

1 
71

0,
24

4 
7,

14
8,

83
9 

13
6,

68
4 

1,
59

3,
68

6 
30

8,
01

3 
61

,1
16

,8
31

ค่
าเ

สื่อ
ม

รา
คา

สะ
สม

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
1 

มก
รา

คม
 2

55
9 

- 
1,

27
6,

16
2 

68
6,

27
6 

8,
76

2,
53

6 
17

7,
43

7 
64

2,
38

2 
6,

08
9,

69
8 

79
,2

00
 

- 
21

1,
26

1 
17

,9
24

,9
52

ค่า
เส

ื่อม
รา

คา
สำา

ห
รับ

ป
ี 

- 
67

,5
26

 
15

9,
36

2 
5,

27
7,

61
2 

10
,5

36
 

36
,0

06
 

39
4,

32
6 

37
,8

30
 

- 
24

,6
29

 
6,

00
7,

82
7

ค่า
เส

ื่อม
รา

คา
 -

 จ
ำาห

น
่าย

/ต
ัดจ

ำาห
น

่าย
 

- 
(7

,3
78

) 
(8

8,
07

3)
 

(2
28

,0
35

) 
- 

(2
6,

04
9)

 
(5

3,
13

6)
 

(3
6,

94
4)

 
- 

(4
2,

58
3)

 
(4

82
,1

98
)

โอ
น

เข
้า 

  
- 

- 
- 

(5
4,

42
0)

 
- 

- 
- 

 
- 

- 
(5

4,
42

0)

31
 ธ

ัน
วา

คม
 2

55
9 

- 
1,

33
6,

31
0 

75
7,

56
5 

13
,7

57
,6

93
 

18
7,

97
3 

65
2,

33
9 

6,
43

0,
88

8 
80

,0
86

 
- 

19
3,

30
7 

23
,3

96
,1

61

ค่
าเ

ผื่อ
กา

รด
้อ

ยค
่า 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1 
มก

รา
คม

 2
55

9 
3,

00
0 

- 
- 

- 
- 

- 
11

,4
65

 
- 

- 
82

,9
75

 
97

,4
40

31
 ธ

ัน
วา

คม
 2

55
9 

3,
00

0 
- 

- 
- 

- 
- 

11
,4

65
 

- 
- 

82
,9

75
 

97
,4

40

ม
ูลค

่าส
ุท

ธิต
าม

บ
ัญ

ชี 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
31

 ธ
ัน

วา
คม

 2
55

8 
1,

00
3,

22
1 

42
6,

53
1 

59
9,

52
5 

23
,0

09
,1

84
 

35
,5

74
 

33
,4

11
 

76
6,

95
2 

42
,6

79
 

2,
51

9,
88

5 
57

,7
40

 
28

,4
94

,7
02

31
 ธ

ัน
วา

คม
 2

55
9 

1,
00

0,
81

6 
36

6,
22

4 
59

3,
10

1 
33

,1
91

,6
45

 
25

,0
38

 
57

,9
05

 
70

6,
48

6 
56

,5
98

 
1,

59
3,

68
6 

31
,7

31
 

37
,6

23
,2

30

ค่
าเ

สื่อ
ม

รา
คา

สำา
ห

รับ
ป

ีซึ่ง
รว

ม
อย

ู่ใน
งบ

กำา
ไร

ขา
ด

ท
ุน

 
 

 
 

 
 

 
 

 
ป

ี 2
55

8 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

4,
59

3,
71

0

ป
ี 2

55
9 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
6,

00
7,

82
7

ณ
 ว

ัน
ท

ี่ 3
1 

ธัน
วา

คม
 2

55
9 

บ
ริษ

ัท
ฯแ

ละ
บ

ริษ
ัท

ย่อ
ยม

ีอุ
ป

กร
ณ

์จำ
าน

วน
ห

น
ึ่งซ

ึ่งต
ัด

ค่า
เส

ื่อ
ม

รา
คา

ห
ม

ดแ
ล้ว

 ม
ูล

ค่า
ตา

ม
บ

ัญ
ชีก

่อ
น

ห
ัก

ค่า
เส

ื่อ
ม

รา
คา

สะ
สม

แล
ะค

่าเ
ผื่อ

กา
รด

้อ
ยค

่าข
อง

สิน
ท

รัพ
ย์ด

ังก
ล่า

วม
ีจำ

าน
วน

 

 7
,7

07
 ล

้าน
บ

าท
 (2

55
8:

 7
,0

37
 ล

้าน
บ

าท
)

 ณ
 ว

ัน
ท

ี่ 3
1 

ธัน
วา

คม
 2

55
9 

บ
ริษ

ัท
ฯแ

ละ
บ

ริษ
ัท

ย่อ
ยม

ียอ
ดค

งเ
ห

ลือ
ขอ

งย
าน

พ
าห

น
ะซ

ึ่งไ
ด้ม

าภ
าย

ใต
้สัญ

ญ
าเ

ช่า
กา

รเ
งิน

โด
ยม

ีมูล
ค่า

สุท
ธิต

าม
บ

ัญ
ชีเ

ป
็น

จำา
น

วน
เง

ิน
 1

1 
ล้า

น
บ

าท
 (2

55
8:

 2
3 

ล้า
น

บ
าท

)

งบ
ก

าร
เง

ิน
รว

ม



150 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

รายงานประจำาปี 2559

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

(ห
น

่วย
: พ

ัน
บ

าท
)

 
 

 
 

 
อ

ุป
ก

รณ
์ใช

้ใน

 
 

 
 

 
ก

าร
ด

ำาเ
น

ิน
งา

น

 
 

 
 

 
สน

ับ
สน

ุน
 

 
เค

รื่อ
งต

ก
แต

่ง

 
 

 
 

 
ก

าร
ให

้บ
ริก

าร
 

ส่ว
น

ป
รับ

ป
รุง

 
ต

ิด
ต

ั้งแ
ละ

 
 

อ
ุป

ก
รณ

์

 
 

 
อ

าค
าร

แล
ะส

่วน
 

ส่ว
น

ป
รับ

ป
รุง

 
วิท

ย
ุค

ม
น

าค
ม

 
อ

าค
าร

-ส
ถ

าน
ี 

เค
รื่อ

งใ
ช้ 

เค
รื่อ

งม
ือ

 
สื่

อ
โฆ

ษ
ณ

าแ
ละ

 
งา

น
 

 
 

ท
ี่ด

ิน
 

ป
รับ

ป
รุง

อ
าค

าร
 

สิท
ธิก

าร
เช

่า 
ระ

บ
บ

เซ
ลล

ูล่
าร

์ 
รับ

ส่ง
สัญ

ญ
าณ

 
สำา

น
ัก

งา
น

 
แล

ะอ
ุป

ก
รณ

์ 
อ

ุป
ก

รณ
์สื

่อ
สา

ร 
ระ

ห
ว่า

งท
ำา 

อ
ื่น

ๆ 
รว

ม

รา
คา

ท
ุน

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

1 
มก

รา
คม

 2
55

8 
73

2,
76

8 
1,

69
6,

98
5 

1,
19

4,
01

9 
2,

46
8,

87
1 

86
,9

42
 

63
8,

62
0 

5,
89

0,
24

7 
98

,8
19

 
10

7,
54

2 
24

3,
55

9 
13

,1
58

,3
72

ซื้อ
เพ

ิ่ม 
 

- 
10

,6
36

 
17

2,
35

9 
17

5 
- 

47
,2

81
 

45
6,

03
8 

39
,0

22
 

74
8,

97
8 

12
,5

00
 

1,
48

6,
98

9

จำา
ห

น
่าย

/ต
ัดจ

ำาห
น

่าย
 

(7
,3

23
) 

(5
,3

81
) 

(1
21

,8
42

) 
(6

,9
33

) 
- 

(4
4,

74
6)

 
(1

59
,1

79
) 

(1
7,

39
7)

 
- 

(3
5,

55
1)

 
(3

98
,3

52
)

โอ
น

เข
้า 

(อ
อก

) 
- 

- 
- 

94
3,

64
9 

- 
- 

- 
- 

(6
54

,2
52

) 
- 

28
9,

39
7

31
 ธ

ัน
วา

คม
 2

55
8 

72
5,

44
5 

1,
70

2,
24

0 
1,

24
4,

53
6 

3,
40

5,
76

2 
86

,9
42

 
64

1,
15

5 
6,

18
7,

10
6 

12
0,

44
4 

20
2,

26
8 

22
0,

50
8 

14
,5

36
,4

06

ค่
าเ

สื่อ
ม

รา
คา

สะ
สม

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

1 
มก

รา
คม

 2
55

8 
- 

1,
18

4,
50

2 
57

9,
03

1 
1,

45
6,

42
1 

58
,6

93
 

59
3,

74
4 

5,
52

0,
08

8 
64

,4
04

 
- 

11
3,

03
1 

9,
56

9,
91

4

ค่า
เส

ื่อม
รา

คา
สำา

ห
รับ

ป
ี 

- 
96

,5
90

 
14

3,
36

3 
20

3,
85

5 
4,

22
0 

64
,5

76
 

31
8,

57
0 

29
,7

56
 

- 
19

,5
08

 
88

0,
43

8

ค่า
เส

ื่อม
รา

คา
 -

 จ
ำาห

น
่าย

/ต
ัดจ

ำาห
น

่าย
 

- 
(5

,3
83

) 
(6

5,
49

9)
 

(5
,4

86
) 

- 
(4

4,
08

9)
 

(1
59

,1
12

) 
(1

6,
20

0)
 

- 
(3

3,
42

9)
 

(3
29

,1
98

)

โอ
น

เข
้า 

  
- 

- 
- 

40
,8

30
 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

40
,8

30

31
 ธ

ัน
วา

คม
 2

55
8 

- 
1,

27
5,

70
9 

65
6,

89
5 

1,
69

5,
62

0 
62

,9
13

 
61

4,
23

1 
5,

67
9,

54
6 

77
,9

60
 

- 
99

,1
10

 
10

,1
61

,9
84

ค่
าเ

ผื่อ
กา

รด
้อ

ยค
่า 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1 
มก

รา
คม

 2
55

8 
3,

00
0 

- 
- 

26
3,

95
8 

- 
- 

- 
- 

- 
82

,9
75

 
34

9,
93

3

31
 ธ

ัน
วา

คม
 2

55
8 

3,
00

0 
- 

- 
26

3,
95

8 
- 

- 
- 

- 
- 

82
,9

75
 

34
9,

93
3

ม
ูลค

่าส
ุท

ธิต
าม

บ
ัญ

ชี 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

31
 ธ

ัน
วา

คม
 2

55
7 

72
9,

76
8 

51
2,

48
3 

61
4,

98
8 

74
8,

49
2 

28
,2

49
 

44
,8

76
 

37
0,

15
9 

34
,4

15
 

10
7,

54
2 

47
,5

53
 

3,
23

8,
52

5

31
 ธ

ัน
วา

คม
 2

55
8 

72
2,

44
5 

42
6,

53
1 

58
7,

64
1 

1,
44

6,
18

4 
24

,0
29

 
26

,9
24

 
50

7,
56

0 
42

,4
84

 
20

2,
26

8 
38

,4
23

 
4,

02
4,

48
9

ค่
าเ

สื่อ
ม

รา
คา

สำา
ห

รับ
ป

ีซึ่ง
รว

ม
อย

ู่ใน
งบ

กำา
ไร

ขา
ด

ท
ุน

 
 

 
 

 
 

 
 

 

   
ป

ี 2
55

7 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
98

0,
18

3

   
ป

ี 2
55

8 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
88

0,
43

8

งบ
ก

าร
เง

ิน
เฉ

พ
าะ

ก
ิจก

าร



151หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

รายงานประจำาปี 2559 

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

งบ
ก

าร
เง

ิน
เฉ

พ
าะ

ก
ิจก

าร
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
(ห

น
่วย

: พ
ัน

บ
าท

)

 
 

 
 

 
อ

ุป
ก

รณ
์ใช

้ใน

 
 

 
 

 
ก

าร
ด

ำาเ
น

ิน
งา

น

 
 

 
 

 
สน

ับ
สน

ุน
 

 
เค

รื่อ
งต

ก
แต

่ง

 
 

 
 

 
ก

าร
ให

้บ
ริก

าร
 

ส่ว
น

ป
รับ

ป
รุง

 
ต

ิด
ต

ั้งแ
ละ

 
 

อ
ุป

ก
รณ

์

 
 

 
อ

าค
าร

แล
ะส

่วน
 

ส่ว
น

ป
รับ

ป
รุง

 
วิท

ย
ุค

ม
น

าค
ม

 
อ

าค
าร

-ส
ถ

าน
ี 

เค
รื่อ

งใ
ช้ 

เค
รื่อ

งม
ือ

 
สื่

อ
โฆ

ษ
ณ

าแ
ละ

 
งา

น
 

 
 

ท
ี่ด

ิน
 

ป
รับ

ป
รุง

อ
าค

าร
 

สิท
ธิก

าร
เช

่า 
ระ

บ
บ

เซ
ลล

ูล่
าร

์ 
รับ

ส่ง
สัญ

ญ
าณ

 
สำา

น
ัก

งา
น

 
แล

ะอ
ุป

ก
รณ

์ 
อ

ุป
ก

รณ
์สื

่อ
สา

ร 
ระ

ห
ว่า

งท
ำา 

อ
ื่น

ๆ 
รว

ม

รา
คา

ท
ุน

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
1 

มก
รา

คม
 2

55
9 

72
5,

44
5 

1,
70

2,
24

0 
1,

24
4,

53
6 

3,
40

5,
76

2 
86

,9
42

 
64

1,
15

5 
6,

18
7,

10
6 

12
0,

44
4 

20
2,

26
8 

22
0,

50
8 

14
,5

36
,4

06
ซื้อ

เพ
ิ่ม 

 
- 

- 
19

,1
10

 
72

,4
06

 
7,

03
7 

79
7 

1,
52

7 
53

,4
01

 
1,

55
9,

04
6 

68
0 

1,
71

4,
00

4
จำา

ห
น

่าย
/ต

ัดจ
ำาห

น
่าย

 
(2

,4
05

) 
(7

,3
78

) 
(1

17
,3

12
) 

(1
70

,1
92

) 
- 

(2
6,

82
5)

 
(2

7,
50

9)
 

(3
9,

31
2)

 
- 

(3
2,

56
8)

 
(4

23
,5

01
)

โอ
น

เข
้า 

(อ
อก

) 
- 

7,
21

9 
15

4,
70

9 
1,

26
5,

42
0 

- 
58

,2
53

 
18

8,
93

0 
72

2 
(1

,6
75

,2
53

) 
- 

-

31
 ธ

ัน
วา

คม
 2

55
9 

72
3,

04
0 

1,
70

2,
08

1 
1,

30
1,

04
3 

4,
57

3,
39

6 
93

,9
79

 
67

3,
38

0 
6,

35
0,

05
4 

13
5,

25
5 

86
,0

61
 

18
8,

62
0 

15
,8

26
,9

09

ค่
าเ

สื่อ
ม

รา
คา

สะ
สม

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
1 

มก
รา

คม
 2

55
9 

- 
1,

27
5,

70
9 

65
6,

89
5 

1,
69

5,
62

0 
62

,9
13

 
61

4,
23

1 
5,

67
9,

54
6 

77
,9

60
 

- 
99

,1
10

 
10

,1
61

,9
84

ค่า
เส

ื่อม
รา

คา
สำา

ห
รับ

ป
ี 

- 
67

,5
26

 
15

5,
59

0 
39

3,
91

5 
6,

02
8 

34
,1

52
 

27
9,

68
9 

37
,6

56
 

- 
15

,0
02

 
98

9,
55

8
ค่า

เส
ื่อม

รา
คา

 -
 จ

ำาห
น

่าย
/ต

ัดจ
ำาห

น
่าย

 
- 

(7
,3

78
) 

(8
7,

43
0)

 
(1

08
,8

88
) 

- 
(2

6,
04

9)
 

(2
7,

22
6)

 
(3

6,
93

9)
 

- 
(2

9,
72

6)
 

(3
23

,6
36

)

31
 ธ

ัน
วา

คม
 2

55
9 

- 
1,

33
5,

85
7 

72
5,

05
5 

1,
98

0,
64

7 
68

,9
41

 
62

2,
33

4 
5,

93
2,

00
9 

78
,6

77
 

- 
84

,3
86

 
10

,8
27

,9
06

ค่
าเ

ผื่อ
กา

รด
้อ

ยค
่า 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1 
มก

รา
คม

 2
55

9 
3,

00
0 

- 
- 

26
3,

95
8 

- 
- 

- 
- 

- 
82

,9
75

 
34

9,
93

3
ค่า

เผ
ื่อก

าร
ด้อ

ยค
่าร

ะห
ว่า

งป
ี 

- 
- 

- 
48

9,
48

9 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
48

9,
48

9

31
 ธ

ัน
วา

คม
 2

55
9 

3,
00

0 
- 

- 
75

3,
44

7 
- 

- 
- 

- 
- 

82
,9

75
 

83
9,

42
2

ม
ูลค

่าส
ุท

ธิต
าม

บ
ัญ

ชี 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
31

 ธ
ัน

วา
คม

 2
55

8 
72

2,
44

5 
42

6,
53

1 
58

7,
64

1 
1,

44
6,

18
4 

24
,0

29
 

26
,9

24
 

50
7,

56
0 

42
,4

84
 

20
2,

26
8 

38
,4

23
 

4,
02

4,
48

9

31
 ธ

ัน
วา

คม
 2

55
9 

72
0,

04
0 

36
6,

22
4 

57
5,

98
8 

1,
83

9,
30

2 
25

,0
38

 
51

,0
46

 
41

8,
04

5 
56

,5
78

 
86

,0
61

 
21

,2
59

 
4,

15
9,

58
1

ค่
าเ

สื่อ
ม

รา
คา

สำา
ห

รับ
ป

ีซึ่ง
รว

ม
อย

ู่ใน
งบ

กำา
ไร

ขา
ด

ท
ุน

 
 

 
 

 
 

 
 

 
   

ป
ี 2

55
8 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

88
0,

43
8

   
ป

ี 2
55

9 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
98

9,
55

8

 ณ
 ว

ัน
ท

ี่ 3
1 

ธัน
วา

คม
 2

55
9 

บ
ริษ

ัท
ฯม

ีอุ
ป

กร
ณ

์จำา
น

วน
ห

น
ึ่งซ

ึ่งต
ัด

ค่า
เส

ื่อ
ม

รา
คา

ห
ม

ดแ
ล้ว

 ม
ูล

ค่า
ตา

ม
บ

ัญ
ชีก

่อ
น

ห
ักค

่าเ
สื่อ

ม
รา

คา
สะ

สม
แล

ะค
่าเ

ผื่อ
กา

รด
้อ

ยค
่าข

อง
สิน

ท
รัพ

ย์ด
ังก

ล่า
วม

ีจำา
น

วน
 7

,4
12

 ล
้าน

บ
าท

  

(2
55

8:
 6

,8
88

 ล
้าน

บ
าท

) 

 ณ
 ว

ัน
ท

ี่ 3
1 

ธัน
วา

คม
 2

55
9 

บ
ริษ

ัท
ฯม

ียอ
ดค

งเ
ห

ลือ
ขอ

งย
าน

พ
าห

น
ะซ

ึ่งไ
ด้ม

าภ
าย

ใต
้สัญ

ญ
าเ

ช่า
กา

รเ
งิน

โด
ยม

ีมูล
ค่า

สุท
ธิต

าม
บ

ัญ
ชีเ

ป
็น

จำา
น

วน
เง

ิน
 1

1 
ล้า

น
บ

าท
 (2

55
8:

 2
3 

ล้า
น

บ
าท

) 



152 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

รายงานประจำาปี 2559

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

 ในปี 2558 และ 2559 บริษัทฯได้ทบทวนมูลค่าของอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำาเนินงานสนับสนุนการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่าร์ ซึ่งมูลค่า

ตามบัญชีของอุปกรณ์ดังกล่าวได้รวมเป็นหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดเดียวกับต้นทุนเครื่องมือและอุปกรณ์รอตัดบัญชีตามที่กล่าวใน

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 14

14.   สิทธิการใช้อุปกรณ์รอตัดบัญชี

 สิทธิการใช้อุปกรณ์รอตัดบัญชีโดยส่วนใหญ่เป็นรายจ่ายค่าเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำาเนินงานให้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่าร์

ของบริษัทฯภายใต้สัญญากับ กสท ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 1.2 ซึ่งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินดังกล่าวที่เกี่ยวข้องจะตก

เป็นของ กสท นับแต่วันเริ่มเปิดให้บริการหรือเริ่มใช้เครื่องมือและอุปกรณ์นั้นในการดำาเนินงานให้บริการ

 ต้นทุนของเครื่องมือและอุปกรณ์ดังกล่าวถือเป็นค่าใช้จ่ายตั้งพักและตัดจำาหน่ายภายในระยะเวลาที่เหลือของสัญญาสัมปทาน 

 สิทธิการใช้อุปกรณ์รอตัดบัญชีประกอบด้วย

(หน่วย: พันบาท)

   งบการเงินรวม

  ต้นทุนเครื่องมือ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมต่อ

  และอุปกรณ์รอตัดบัญชี ระบบสื่อสัญญาณรอตัดบัญชี รวม

 ราคาทุน   

 ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 146,386,043 971,620 147,357,663

 เพิ่มขึ้น 8,454,411 - 8,454,411

 โอนออก (372,363) - (372,363)

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558  154,468,091 971,620 155,439,711

 เพิ่มขึ้น  5,689,295 - 5,689,295

 โอนเข้า 143,535 - 143,535

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 160,300,921 971,620 161,272,541

 การตัดจำาหน่าย   

 ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 (104,383,401) (710,284) (105,093,685)

 ค่าตัดจำาหน่าย (12,310,183) (52,762) (12,362,945)

 โอนออก 73,673 - 73,673

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 (116,619,911) (763,046) (117,382,957)

 ค่าตัดจำาหน่าย (15,254,000) (77,187) (15,331,187)

 โอนเข้า (68,999) - (68,999)

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 (131,942,910) (840,233) (132,783,143)

 มูลค่าสุทธิตามบัญชี   

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558  37,848,180 208,574 38,056,754

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 28,358,011 131,387 28,489,398

 ค่าตัดจำาหน่ายซึ่งรวมอยู่ในงบกำาไรขาดทุน  

 2558 12,310,183 52,762 12,362,945

 2559 15,254,000 77,187 15,331,187
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(หน่วย: พันบาท)

   งบการเงินเฉพาะกิจการ

  ต้นทุนเครื่องมือ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมต่อ

  และอุปกรณ์รอตัดบัญชี ระบบสื่อสัญญาณรอตัดบัญชี รวม

 ราคาทุน   

 ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 146,385,463 971,620 147,357,083

 เพิ่มขึ้น 8,454,409 - 8,454,409

 โอนออก (372,363) - (372,363)

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 154,467,509 971,620 155,439,129

 เพิ่มขึ้น 5,832,831 - 5,832,831

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 160,300,340 971,620 161,271,960

 การตัดจำาหน่าย   

 ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 (100,484,998) (710,284) (101,195,282)

 ค่าตัดจำาหน่าย (8,678,676) (52,762) (8,731,438)

 โอนออก 73,673 - 73,673

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 (109,090,001) (763,046) (109,853,047)

 ค่าตัดจำาหน่าย (11,644,460) (77,187) (11,721,647)

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 (120,734,461) (840,233) (121,574,694)

 ค่าเผื่อการด้อยค่า   

 ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 (17,358,765) - (17,358,765)

 เพิ่มขึ้น - - -

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 (17,358,765) - (17,358,765)

 เพิ่มขึ้น (4,695,336) - (4,695,336)

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 (22,054,101) - (22,054,101)

 มูลค่าสุทธิตามบัญชี   

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 28,018,743 208,574 28,227,317

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 17,511,778 131,387 17,643,165

 ค่าตัดจำาหน่ายซึ่งรวมอยู่ในงบกำาไรขาดทุน  

 2558 8,678,676 52,762 8,731,438

 2559 11,644,460 77,187 11,721,647

 บริษัทฯได้ทำาการประเมินการด้อยค่าต้นทุนเครื่องมือและอุปกรณ์รอตัดบัญชีและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องซึ่งใช้ในการให้บริการตามสัญญาให้ 

ดำาเนินการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่าร์ของบริษัทฯ (สัญญาสัมปทาน) โดยเปรียบเทียบระหว่างมูลค่าตามบัญชีและมูลค่าที่คาดว่า 

จะได้รับคืนจากหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดดังกล่าว โดยมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนคือ มูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ซึ่งคำานวณจาก 

ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ดังกล่าวภายใต้สมมติฐานที่ว่าสัญญาสัมปทานจะ 

สิ้นสุดในเดือนกันยายน 2561 และคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน
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 ในปี 2559 จากผลการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเพิ่มเติมทั้งสิ้นจำานวน 5,185  

ล้านบาทในงบการเงินเฉพาะกิจการในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งประกอบด้วยค่าเผื่อการด้อยค่า 

ของต้นทุนเครื่องมือและอุปกรณ์รอตัดบัญชีจำานวน 4,695  ล้านบาท และค่าเผื่อการด้อยค่าของอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำาเนินงานสนับสนุนการ 

ให้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่าร์จำานวน 490 ล้านบาท ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 13

15.  สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น

 มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 แสดงได้ดังนี้

     (หน่วย: พันบาท)

   งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ

   ซอฟต์แวร์   ซอฟต์แวร์

  ซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์  ซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์

  คอมพิวเตอร์ ระหว่างการพัฒนา รวม คอมพิวเตอร์ ระหว่างการพัฒนา รวม

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559:      

 ราคาทุน 12,124,828 86,709 12,211,537 9,927,719 20,173 9,947,892

 หัก: ค่าตัดจำาหน่ายสะสม (11,021,604) - (11,021,604) (9,673,246) - (9,673,246)

 มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ 1,103,224 86,709 1,189,933 254,473 20,173 274,646

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558:      

 ราคาทุน 11,463,250 263,001 11,726,251 9,775,405 80,101 9,855,506

 หัก: ค่าตัดจำาหน่ายสะสม (10,225,787) - (10,225,787) (9,362,372) - (9,362,372)

 มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ 1,237,463 263,001 1,500,464 413,033 80,101 493,134

 การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนสำาหรับปี 2559 และ 2558 แสดงได้ดังนี้

      (หน่วย: พันบาท)

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2559 2558 2559 2558

 มูลค่าตามบัญชีต้นปี 1,500,464 1,622,971 493,134 710,276

 ซื้อซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ 682,623 703,355 92,618 155,086

 ค่าตัดจำาหน่าย (877,822) (875,107) (311,099) (422,046)

 โอนเข้า (ออก) (12,109) 50,123 - 50,123

 ขาดทุนจากการตัดจำาหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (103,223) (878) (7) (305)

 มูลค่าตามบัญชีปลายปี 1,189,933 1,500,464 274,646 493,134
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16. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
      (หน่วย: พันบาท)

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2559 2558 2559 2558

 ค่าธรรมเนียมในการจัดจำาหน่าย/จัดหาเงินกู้และหุ้นกู้รอตัดบัญชี - สุทธิ 102,190 155,647 - 10,376

 เงินมัดจำา 374,116 313,161 302,541 265,578

 สิทธิการเช่า 20,210 23,601 18,921 22,169

 ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย 2,362,406 1,365,195 2,338,673 1,338,877

 อื่น ๆ 84,151 91,637 15,310 22,796

 รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 2,943,073 1,949,241 2,675,445 1,659,796

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ อยู่ระหว่างการขอคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ จ่าย จำานวน 1,171 ล้านบาท (2558: 167 ล้านบาท) จาก 

กรมสรรพากร ทั้งนี้จำานวนเงินที่ได้รับคืนขึ้นอยู่กับผลของการตรวจสอบภาษีดังกล่าว

17. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
      (หน่วย: พันบาท)

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2559 2558 2559 2558

 เจ้าหนี้การค้าจากการซื้อเครื่องมือ และอุปกรณ์ในการให้บริการ

  โทรศัพท์และเครื่องโทรศัพท์และชุดเลขหมาย 10,013,007 6,756,803 3,601,538 4,491,330

 เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 7) 1,014,919 1,482,440 351,572 642,271

 เจ้าหนี้ - กสท 8,193,682 7,377,323 8,172,310 7,267,861

 เจ้าหนี้ - ทีโอที 1,256,215 1,259,861 1,249,419 1,249,592

 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตค้างจ่าย  2,558,887 4,188,358 - -

 เจ้าหนี้ - ค่าเชื่อมต่อโครงข่ายผู้ให้บริการโทรศัพท์ในประเทศ 65,421 52,670 118 21

 เจ้าหนี้ผู้ให้บริการโทรศัพท์ในต่างประเทศ 1,285,239 1,439,521 1,174,692 1,353,604

 เจ้าหนี้การค้าอื่น 1,726,366 2,052,101 485,859 676,046

 เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 7) 510,792 603,436 1,496,570 684,474

 เจ้าหนี้อื่น  1,417,137 1,415,033 781,879 880,788

 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 4,548,762 3,149,758 2,975,078 2,448,210

 ดอกเบี้ยค้างจ่าย 329,223 90,579 - 90,580

 รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 32,919,650 29,867,883 20,289,035 19,784,777
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18. เงินกู้ยืมระยะยาว
      (หน่วย: พันบาท)

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2559 2558 2559 2558

 18.1 เงินกู้ยืมของบริษัทฯ จากสถาบันการเงินต่างประเทศ 

  ที่มีสาขาในประเทศไทย - 10,000,000 - 10,000,000

 18.2 เงินกู้ยืมของบริษัทย่อยจากสถาบันการเงินในประเทศไทย 29,000,000 18,000,000 - -

 รวม  29,000,000 28,000,000 - 10,000,000

 หัก: ส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี - (10,000,000) - (10,000,000)

 เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี 29,000,000 18,000,000 - -

 เงินกู้ยืมระยาวของบริษัทฯ

 1. เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2555 บริษัทฯได้เข้าทำาสัญญาสินเชื่อกับกลุ่มสถาบันการเงินต่างประเทศที่มีสาขาในประเทศไทย โดยสาระสำาคัญของ 

 วงเงินสินเชื่อมีดังนี้

  วงเงินสินเชื่อ :  10,000 ล้านบาท (เบิกใช้แล้วเต็มจำานวน)

  อัตราดอกเบี้ย  :  BIBOR บวกส่วนเพิ่ม (ส่วนเพิ่มเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญา)

  กำาหนดชำาระดอกเบี้ย :  ทุก 1 เดือน 3 เดือน หรือ 6 เดือน ตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงกัน

  กำาหนดชำาระคืนเงินต้น :   4 งวด ทุกงวด 6 เดือน เริ่มชำาระงวดแรกเดือนมิถุนายน 2559

  บริษัทฯได้แจ้งความจำานงขอชำาระคืนเงินกู้ดังกล่าวทั้งจำานวนก่อนถึงกำาหนดชำาระคืนตามงวดปกติในปี 2559

 เงินกู้ยืมระยาวของบริษัทย่อย

 1. ในเดือนพฤศจิกายน 2558 บริษัทย่อยได้เข้าทำาสัญญาสินเชื่อกับกลุ่มสถาบันการเงิน โดยสาระสำาคัญของวงเงินสินเชื่อมีดังนี้

  วงเงินสินเชื่อ :  69,000 ล้านบาท 

  อัตราดอกเบี้ย  :  BIBOR บวกส่วนเพิ่ม (ส่วนเพิ่มเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญา)

  กำาหนดชำาระดอกเบี้ย :  ทุกเดือน ทุก 3 เดือน หรือทุก 6 เดือน ตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงกัน

  กำาหนดชำาระคืนเงินต้น :   ตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา

 2. ในเดือนมกราคม 2559 บริษัทย่อยเข้าทำาสัญญาเงินกู้เพิ่มเติมกับสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง โดยสาระสำาคัญของวงเงินสินเชื่อดังกล่าวมีดังนี้

  วงเงินสินเชื่อ     :   3,000 ล้านบาท 

  อัตราดอกเบี้ย       :     BIBOR บวกส่วนเพิ่ม (ส่วนเพิ่มเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญา)

  กำาหนดชำาระดอกเบี้ย       :  ทุก 1 เดือน 3 เดือน หรือ 6 เดือน ตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงกัน

  กำาหนดชำาระคืนเงินต้น    :   5 งวด ทุกงวด 12 เดือน เริ่มชำาระงวดแรกในเดือนมกราคม 2562

  ในระหว่างงวด บริษัทย่อยได้เบิกใช้วงเงินสินเชื่อดังกล่าวเต็มจำานวนแล้ว

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทย่อยมีวงเงินกู้ยืมระยะยาวตามสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวที่ยังไม่ได้เบิกใช้จำานวน 43,000 ล้านบาท  

 (2558 : 51,000 ล้านบาท)

  ภายใต้สัญญาสินเชื่อเงินกู้ยืมข้างต้นระบุให้บริษัทฯและบริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามข้อกำาหนดต่างๆ ในสัญญา เช่น การรักษาอัตราส่วน 

 ทางการเงินให้เป็นไปตามอัตราที่กำาหนดในสัญญาและการนำาสินทรัพย์ไปเป็นหลักประกัน การห้ามให้กู้ยืมหรือคำ้าประกัน ยกเว้นภายใต้ 

 เงื่อนไขบางประการ
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19. หุ้นกู้

      (หน่วย: ล้านบาท)

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2559 2558 2559 2558

 หุ้นกู้ 20,000 20,000 - 5,000

 หัก: หุ้นกู้ที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี - (5,000) - (5,000)

 หุ้นกู้ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี 20,000 15,000 - -

 การเปลี่ยนแปลงของบัญชีหุ้นกู้สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีรายละเอียดดังนี้

  (หน่วย: ล้านบาท)

   ยอดคงเหลือ   ยอดคงเหลือ

  อายุ ณ วันที่ บวก: ออก หัก: จ่ายคืน ณ วันที่

  หุ้นกู้ 1 มกราคม 2559 หุ้นกู้เพิ่ม หุ้นกู้ 31 ธันวาคม 2559

 บริษัทฯ     

 หุ้นกู้จำานวน 5,000 ล้านบาท      

    (ออกเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2556) 3 ปี 5,000 - (5,000) -

    5,000 - (5,000) -

 บริษัทย่อย     

 หุ้นกู้จำานวน 2,000 ล้านบาท      

     (ออกเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558) 3 ปี 2,000 - - 2,000

 หุ้นกู้จำานวน 4,000 ล้านบาท      

  (ออกเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558) 5 ปี 4,000 - - 4,000

 หุ้นกู้จำานวน 3,000 ล้านบาท      

  (ออกเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558) 7 ปี 3,000 - - 3,000

 หุ้นกู้จำานวน 6,000 ล้านบาท      

  (ออกเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558) 10 ปี 6,000 - - 6,000

 หุ้นกู้จำานวน 1,500 ล้านบาท     

  (ออกเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559) 3 ปี - 1,500 - 1,500

 หุ้นกู้จำานวน 1,000 ล้านบาท     

  (ออกเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559) 5 ปี - 1,000 - 1,000

 หุ้นกู้จำานวน 1,500 ล้านบาท     

  (ออกเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559) 7 ปี - 1,500 - 1,500

 หุ้นกู้จำานวน 1,000 ล้านบาท     

  (ออกเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559) 10 ปี - 1,000 - 1,000

    15,000 5,000 - 20,000

 รวม  20,000 5,000 (5,000) 20,000
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 หุ้นกู้ของบริษัทฯ

 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2556 บริษัทฯออกหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เป็นจำานวนเงิน  

5,000 ล้านบาท (5,000,000 หน่วย หน่วยละ 1,000 บาท) อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.72 ต่อปี หุ้นกู้ดังกล่าวครบกำาหนด  และบริษัทฯ ชำาระคืน 

เงินต้นทั้งจำานวนในเดือนกรกฎาคม 2559 

 หุ้นกู้ของบริษัทย่อย

 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการของ ดีแทค ไตรเน็ต (บริษัทย่อย) มีมติอนุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ใหม่ ซึ่งเมื่อวันที่  

29 กรกฎาคม 2558 ดีแทค ไตรเน็ต ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้  

แก่ผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่จำานวน 15,000 ล้านบาท (15,000,000 หน่วย หน่วยละ 1,000 บาท) โดยแบ่งเป็น 4 ชุด อัตรา 

ดอกเบี้ยร้อยละ 2.16, 2.92, 3.52 และ 3.98 ต่อปี ซึ่งครบกำาหนดชำาระคืนเงินต้นทั้งจำานวนในปี 2561, 2563, 2565 และ 2568 ตามลำาดับ

 นอกจากนี้เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทย่อยได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ใหม่เพิ่มเติม ซึ่งเมื่อ 

วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 บริษัทย่อยได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้  

จำานวนไม่เกิน 5,000 ล้านบาท (5,000,000 หน่วย หน่วยละ 1,000 บาท) โดยแบ่งเป็น 4 ชุด อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.98, 2.44, 3.01 และ 3.19 

ต่อปี ซึ่งครบกำาหนดชำาระคืนเงินต้นในปี 2562, 2564, 2566 และ 2569

 บริษัทย่อยได้ทำาสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยกับสถาบันการเงินสำาหรับหุ้นกู้ดังกล่าวข้างต้น จำานวนรวม 16,500 ล้านบาท คิดเป็น 

ร้อยละ 82.5 ของหุ้นกู้ที่เสนอขาย โดยแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยคงที่เป็นอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัวบวกด้วยส่วนเพิ่มจำานวนหนึ่งตามที่ระบุ

ในสัญญา

 หุ้นกู้ดังกล่าวข้างต้นระบุให้บริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามข้อกำาหนดต่างๆ ที่ว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ เช่น ข้อจำากัด 

เกี่ยวกับการนำาสินทรัพย์ไปเป็นหลักประกัน และการห้ามให้กู้ยืมหรือคำ้าประกัน ยกเว้นภายใต้เงื่อนไขบางประการ  

20. สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 

 จำานวนเงินสำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานแสดงได้ดังนี้  

 (หน่วย: พันบาท)

  งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2559 2558

 สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี 452,416 380,077

 ส่วนที่รับรู้ในกำาไรหรือขาดทุน:  

     ต้นทุนบริการในปัจจุบัน  45,522 38,147

  ต้นทุนดอกเบี้ย 13,940 12,946

 ส่วนที่รับรู้ในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:  

 (กำาไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย  

  ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน  (12,966) 19,963

  ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ (49,766) 1,283

 ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี (10,770)                   -

 สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี 438,376 452,416

 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานส่วนที่รับรู้ในกำาไรหรือขาดทุนรับรู้ในค่าใช้จ่ายในการบริหารทั้งหมด

 บริษัทฯคาดว่าจะจ่ายชำาระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้า เป็นจำานวนประมาณ 5 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 

จำานวน 5 ล้านบาท)  
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 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงนำ้าหนักในการจ่ายชำาระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของบริษัทฯประมาณ 15 ปี  

(งบการเงินเฉพาะกิจการ: 15 ปี) (2558: 15 ปี งบการเงินเฉพาะกิจการ: 15 ปี)

 สมมติฐานที่สำาคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สรุปได้ดังนี้

 (หน่วย: ร้อยละต่อปี)

  งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2559 2558

 อัตราคิดลด 3.2 3.1

 อัตราการขึ้นเงินเดือน  5.5 5.6

 อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำานวนพนักงาน  0 - 25 0 - 25

 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สำาคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2559 สรุปได้ดังนี้

 (หน่วย: ล้านบาท)

  งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

  เพิ่มขึ้น 0.5% ลดลง 0.5%

 อัตราคิดลด (31) 34

 อัตราการขึ้นเงินเดือน            33          (30)

  เพิ่มขึ้น 10% ลดลง 10%

 อัตราการลาออกโดยสมัครใจของพนักงาน  (27) 30

21. เงินปันผล

  เงินปันผล อนุมัติโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น

   (ล้านบาท) (บาท)

 เงินปันผลประกาศจ่ายจากการดำาเนินงาน ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 5,537 2.34

    ของงวดวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึง     เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558  

   วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และจากกำาไรสะสม   

 เงินปันผลระหว่างกาลประกาศจ่าย ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 2,107 0.89

     จากการดำาเนินงานของ    เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558  

     งวดวันที่ 1 มกราคม 2558      

     ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2558   

 เงินปันผลระหว่างกาลประกาศจ่าย ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 1,893 0.80

     จากการดำาเนินงานของ    เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2558  

     งวดวันที่ 1 เมษายน 2558      

     ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2558   

 เงินปันผลระหว่างกาลประกาศจ่าย ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 1,705 0.72

     จากการดำาเนินงานของ    เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2558  

     งวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2558      

     ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558   

 รวมเงินปันผลสำาหรับปี 2558   11,242 
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  เงินปันผล อนุมัติโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น

   (ล้านบาท) (บาท)

   

 เงินปันผลประกาศจ่าย ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1,231 0.52

     จากการดำาเนินงานของ    เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559  

     งวดวันที่ 1 ตุลาคม 2558    

  ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558   

 เงินปันผลระหว่างกาลประกาศจ่าย ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 994 0.42

     จากการดำาเนินงานของ    เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559  

     งวดวันที่ 1 มกราคม 2559    

     ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559   

 รวมเงินปันผลสำาหรับปี 2559   2,225

 

22. สำารองตามกฎหมาย

 ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯต้องจัดสรรกำาไรสุทธิประจำาปีส่วนหนึ่งไว้เป็น

ทุนสำารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำาไรสุทธิประจำาปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำารองนี้จะมีจำานวนไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำาไปจ่ายเงินปันผลได้ ในปัจจุบัน บริษัทฯได้จัดสรรสำารองตาม 

กฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว

23. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

 รายการค่าใช้จ่ายตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สำาคัญดังต่อไปนี้

      (หน่วย: พันบาท)

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2559 2558 2559 2558

 เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน 4,683,683 4,197,106 4,693,682 4,281,345

 ค่าเสื่อมราคา 6,007,827 4,593,710 989,558 880,438

 ค่าตัดจำาหน่าย 17,193,711 14,202,101 12,062,997 9,187,494

 ค่าเช่าจ่ายตามสัญญาเช่าดำาเนินงาน 2,627,720 2,467,930 1,575,304 1,868,411

 ซื้อสินค้า 13,923,636 16,306,515 10,532,199 14,396,711

 การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำาเร็จรูป 903,184 953,214 880,425 835,777

24. ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
      (หน่วย: พันบาท)

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2559 2558 2559 2558

 ดอกเบี้ยจ่าย 1,405,348 1,311,508 1,046,735 999,751

 ตัดจำาหน่ายต้นทุนทางการเงินรอตัดบัญชี 64,456 22,223 10,377 14,493

 ค่าใช้จ่ายทางการเงินอื่น 96,843 50,583 10,028 31,602

 รวมค่าใช้จ่ายทางการเงิน 1,566,647 1,384,314 1,067,140 1,045,846
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25. ภาษีเงินได้

 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สรุปได้ดังนี้

      (หน่วย: พันบาท)

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2559 2558 2559 2558

 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:    

 ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำาหรับปี 1,495,477 1,761,135 - -

 รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลของปีก่อน (28,178) (22,041) (43,327) 48,686

 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:     

 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่าง    

     ชั่วคราวและการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว (961,577) (182,480) (1,127,230) 691,298

 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำาไรขาดทุน 505,722 1,556,614 (1,170,557) 739,984

 จำานวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สรุป

ได้ดังนี้ 

(หน่วย: พันบาท)

  2559 2558

 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับกำาไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย - -

 รายการกระทบยอดระหว่างกำาไรทางบัญชีกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีดังนี้

      (หน่วย: พันบาท)

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2559 2558 2559 2558

 กำาไร (ขาดทุน) ทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 2,591,585 7,444,755 (2,222,973) 7,994,793

 อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล 20% 20% 20% 20%

 กำาไร (ขาดทุน) ทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี 518,317 1,488,951 (444,595) 1,598,959

 ขาดทุนสะสม (721) (1,857) - -

 รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลของปีก่อน (28,178) (22,041) (43,327) 48,686

 ผลกระทบทางภาษีสำาหรับ:    

     รายได้ที่ไม่รวมคิดภาษีเงินได้ (1,282) (10,540) (784,154) (960,449)

  ค่าใช้จ่ายต้องห้าม 128,743 29,998 106,735 21,682

      รายจ่ายฝ่ายทุนที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น (187,160) - (37,916) -

      การปรับลดสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 16,620 6,170 16,620 6,170

     ผลกระทบจากการปรับปรุงภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 54,740 62,364 16,080 24,936

     อื่น ๆ 4,643 3,569 - -

 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำาไรขาดทุน 505,722 1,556,614 (1,170,557) 739,984
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 ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

      (หน่วย: พันบาท)

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2559 2558 2559 2558

 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำาหรับลูกหนี้การค้า 189,945 167,641 44,451 53,768

 ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าเงินลงทุน/ผลขาดทุนในบริษัทย่อย 90,000 90,000 90,000 90,000

 ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ 19,875 47,217 16,592 47,217

 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 344,774 322,160 330,189 322,160

 ค่าตัดจำาหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 39,528 70,906 20,997 52,391

 กำาไรที่ยังไม่เกิดขึ้นของตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน

  สำาหรับเงินกู้ยืมระยะยาว    (7,117) - - -

 รายได้จากการจำาหน่ายบัตรเติมเงิน 229,146 201,151 39,450 54,524

 ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ - - 2,292,734 1,992,812

 ใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจบัตรเติมเงินอิเล็คทรอนิกส์ 

  (ส่วนลำ้ามูลค่าหุ้นจากการซื้อบริษัทย่อย) (13,768) (13,768) - -

 ขาดทุนสะสมทางภาษียกไป 1,130,114 - 1,130,114 -

 อื่น ๆ 27,873 203,486 49,024 230,123

 รวม 2,050,370 1,088,793 4,013,551 2,842,995

 ขาดทุนสะสมทางภาษียกไปข้างต้นนี้จะทยอยสิ้นสุดระยะเวลาการให้ประโยชน์ภายในปี 2564

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯมีรายการผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีที่ยังไม่ได้ใช้จำานวนเงิน 1,392 ล้านบาท (2558: 1,309 ล้านบาท) 

ซึ่งบริษัทฯไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี เนื่องจากบริษัทฯพิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทฯอาจไม่มีกำาไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอ 

ที่จะนำาผลแตกต่างชั่วคราวที่ยังไม่ได้ใช้ข้างต้นมาใช้ประโยชน์ได้

26. กำาไรต่อหุ้น

 กำาไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำานวณโดยหารกำาไร (ขาดทุน) สำาหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น)  

ด้วยจำานวนถัวเฉลี่ยถ่วงนำ้าหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี

       

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2559 2558 2559 2558

 กำาไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (พันบาท) 2,085,830 5,893,114 (1,052,416) 7,254,808

 จำานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนำ้าหนัก (พันหุ้น) 2,367,811 2,367,811 2,367,811 2,367,811

 กำาไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น) 0.88 2.49 (0.44) 3.06
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27. ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย

 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่ายสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วย

      (หน่วย: พันบาท)

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2559 2558 2559 2558

 ค่าเสื่อมราคา    

 อาคารและอุปกรณ์ 6,007,827 4,593,710 989,558 880,438

 ค่าตัดจำาหน่าย    

 สิทธิการใช้อุปกรณ์รอตัดบัญชี 15,331,187 12,362,945 11,721,647 8,731,438

 ต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ 900,227 897,052 - -

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น    

 -  บันทึกรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 897,841 919,881 330,973 441,563

 -  บันทึกรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายทางการเงิน 64,456 22,223 10,377 14,493

 รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย 23,201,538 18,795,811 13,052,555 10,067,932

28. กำาไรจากการดำาเนินงานก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่า 
ตัดจำาหน่าย และรายได้และรายจ่ายอื่นบางรายการ (EBITDA before other incomes and  
other expenses)

  (หน่วย: พันบาท)

  งบการเงินรวม

  หมายเหตุ 2559 2558

 กำาไรสำาหรับปี   2,085,863 5,888,141

 บวก  : ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 24 1,566,647 1,384,314

  : ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 25 505,722 1,556,614

  : ค่าเสื่อมราคา 27 6,007,827 4,593,710

  : ค่าตัดจำาหน่าย 27 17,129,255 14,179,878

 EBITDA    27,295,314 27,602,657

 บวก (หัก) : ดอกเบี้ยรับ  (170,342) (136,066)

  : ขาดทุน (กำาไร) จากอัตราแลกเปลี่ยน  (83,837) 294,871

  :  ค่าใช้จ่ายอื่นเกี่ยวกับพนักงาน  578,956 108,026

  :  เงินปันผลรับจากการลงทุนอื่นๆ  (375) (40,325)

  :  ส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม  (10,055) (3,708)

  :  ขาดทุนจากการจำาหน่าย/ตัดจำาหน่ายอุปกรณ์   

              และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน  294,801 119,904

                 :  ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนอื่น   14,820 -

                  :  รายได้อื่น  (3,831) (4,136)

 กำาไรจากการดำาเนินงานก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้   

     ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย และรายได้และรายจ่ายอื่นบางรายการ   

      (EBITDA before other incomes and other expenses)  27,915,451 27,941,223
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29. เครื่องมือทางการเงิน

29.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง

 เครื่องมือทางการเงินที่สำาคัญของบริษัทฯและบริษัทย่อยตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 “การแสดงรายการและการเปิดเผย

ข้อมูลสำาหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 

หุ้นกู้และเงินกู้ยืมระยะยาว บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยง

ดังนี้

29.2 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากธนาคาร หุ้นกู้และเงินกู้ยืมระยะยาว 

 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สำาคัญ (ซึ่งบางส่วนอยู่ภายใต้ตราสารอนุพันธ์ตามที่กล่าวรายละเอียดไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ข้อ 19) สามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ยได้ดังนี้

 (หน่วย: ล้านบาท)

  งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

    อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ย ไม่มี 

  รายการ หมายเหตุ ลอยตัว คงที่ อัตราดอกเบี้ย รวม

 สินทรัพย์ทางการเงิน     

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 13,483 4,738 72 18,293

 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 6 - - 8,973 8,973

 หนี้สินทางการเงิน     

 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 17 - - 32,920 32,920

 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 7 165 - - 165

 เงินกู้ยืมระยะยาว 18 29,000 - - 29,000

 หุ้นกู้ 19 - 20,000 - 20,000

 (หน่วย: ล้านบาท)

  งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

    อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ย ไม่มี 

  รายการ หมายเหตุ ลอยตัว คงที่ อัตราดอกเบี้ย รวม

 สินทรัพย์ทางการเงิน     

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 9,066 650 404 10,120

 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 6 - - 9,722 9,722

 หนี้สินทางการเงิน     

 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 17 - - 29,868 29,868

 เงินกู้ยืมระยะยาว 18 28,000 - - 28,000

 หุ้นกู้ 19 - 20,000 - 20,000
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 สำาหรับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยคงที่แยกตามวันที่ครบกำาหนด (หรือวันที่มีการกำาหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หากวัน 

ที่มีการกำาหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) นับจากวันที่ในงบแสดงฐานะการเงินมีดังนี้

 (หน่วย: ล้านบาท)

  งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

    ภายใน มากกว่า  

  รายการ หมายเหตุ 12 เดือน 12 เดือน รวม  อัตราดอกเบี้ย

 สินทรัพย์ทางการเงิน     

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  4,738 - 4,738 0.05% - 1.25%

 หนี้สินทางการเงิน     

 หุ้นกู้ 19 - 20,000 20,000 1.98% - 3.98%

 (หน่วย: ล้านบาท)

  งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

    ภายใน มากกว่า  

  รายการ หมายเหตุ 12 เดือน 12 เดือน รวม  อัตราดอกเบี้ย

 สินทรัพย์ทางการเงิน     

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  650 - 650 0.125% - 1.60%

 หนี้สินทางการเงิน     

 หุ้นกู้ 19 5,000 15,000 20,000 2.16% - 3.98%

29.3 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอันเกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การค้าผู้ให้บริการโทรศัพท์ในต่างประเทศ

และการซื้ออุปกรณ์เป็นเงินตราต่างประเทศ บริษัทฯและบริษัทย่อยได้เข้าทำาสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อใช้เป็นเครื่องมือ 

ในการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าว  
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 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ดังต่อไปนี้

  งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 31 ธันวาคม

  2559 2558 สกุลเงิน 2559 2558

  (ล้าน) (ล้าน) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)

 สินทรัพย์    

 เงินฝากธนาคาร 12.57 7.91   เหรียญสหรัฐอเมริกา 35.5660 35.8295

 ลูกหนี้การค้าบริษัทอื่นๆ  28.72 16.81 เอสดีอาร์ 48.1540 50.1643

  4.96 8.78   เหรียญสหรัฐอเมริกา 35.5660 35.8295

  0.07 0.25 ยูโร 37.2769 38.9721

 ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน 0.17 0.11 เอสดีอาร์ 48.1540 50.1643

      3.44 9.29   เหรียญสหรัฐอเมริกา 35.5660 35.8295

 หนี้สิน     

 เจ้าหนี้การค้า 35.02 105.56   เหรียญสหรัฐอเมริกา 36.0025 36.2538

  0.29 0.26 ยูโร 38.1362 39.7995

  - 0.03 เหรียญสิงคโปร์ 25.0755 25.7905

  0.48 0.03 โครนนอร์เวย์ 4.2031 4.1796

  0.01 - ริงกิตมาเลเซีย 8.0925 8.5661

  26.03 28.69 เอสดีอาร์ 48.1540 50.1643

 เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 85.61 88.35 โครนนอร์เวย์ 4.2031 4.1796

  0.35 0.04 ยูโร 38.1362 39.7995

  0.97 1.13 เอสดีอาร์ 48.1540 50.1643

  2.13 - ริงกิตมาเลเซีย 8.0925 8.5661

  8.93 9.32   เหรียญสหรัฐอเมริกา 36.0025 36.2538

 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - 0.09 โครนนอร์เวย์ 4.2031 4.1796

 รวมสินทรัพย์ (หนี้สิน) สุทธิ (22.98) (88.90) เหรียญสหรัฐอเมริกา  

  (0.57) (0.05) ยูโร  

  1.89 (12.90) เอสดีอาร์  

  - (0.03) เหรียญสิงคโปร์  

  (86.09) (88.47) โครนนอร์เวย์  

  (2.14) - ริงกิตมาเลเซีย

  

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯได้ทำาสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจำานวน 9 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาเพื่อป้องกันความเสี่ยง 

จากเจ้าหนี้การซื้อเครื่องโทรศัพท์ ซึ่งส่วนใหญ่มีอายุสัญญาไม่เกิน 1 ปี (2559: ไม่มี)

29.4 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การค้า ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการกำาหนดให้มี 

นโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม นอกจากนี้ การให้สินเชื่อของบริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มีการกระจุกตัวเนื่องจากบริษัทฯ

และบริษัทย่อยมีฐานของลูกค้าที่หลากหลายและมีจำานวนมากราย ดังนั้น บริษัทฯและบริษัทย่อยจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็น 

สาระสำาคัญจากการให้สินเชื่อ จำานวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯและบริษัทย่อยอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อ คือ มูลค่าตามบัญชีของลูกหนี ้

การค้าซึ่งได้หักด้วยสำารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
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29.5 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

 เนื่องจากสินทรัพย์ทางการเงินจัดอยู่ในประเภทระยะสั้น หนี้สินทางการเงินบางส่วนจัดอยู่ในประเภทระยะสั้นและเงินกู้ยืมสกุลเงินบาทที่ม ี

อัตราดอกเบี้ยขึ้นลงตามอัตราตลาด ฝ่ายบริหารของบริษัทฯจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน 

ดังกล่าวใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

 มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรมของหนี้สินทางการเงินระยะยาวและตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558  

มีดังต่อไปนี้

   (หน่วย: ล้านบาท)

  งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม

  2559 2558

  มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม

 รายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง    

    หุ้นกู้สกุลเงินบาท 16,500 17,235 13,500 14,079

 รายการที่ไม่มีการป้องกันความเสี่ยง    

    หุ้นกู้สกุลเงินบาท 3,500 3,608 6,500 6,642

 ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน    

    สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย - (108) - 28

     (หน่วย: ล้านบาท)

  งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม

  2559 2558

  มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม

 รายการที่ไม่มีการป้องกันความเสี่ยง    

    หุ้นกู้สกุลเงินบาท - - 5,000 5,052

 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินตามหลักเกณฑ์ดังนี้

 - มูลค่ายุติธรรมของหุ้นกู้คำานวณโดยใช้การวิเคราะห์กระแสเงินสดคิดลด อัตราคิดลดที่บริษัทฯและบริษัทย่อยใช้เท่ากับอัตราผลตอบแทน 

 ของเครื่องมือทางการเงิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีเงื่อนไข ลักษณะ และระยะเวลาที่เหลืออยู่เหมือนกับเครื่องมือทางการเงิน 

 ที่บริษัทฯและบริษัทย่อยกำาลังพิจารณาหามูลค่ายุติธรรม

 - มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ทางการเงินคำานวณโดยใช้เทคนิคการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตและแบบจำาลองตามทฤษฎีใน 

 การประเมินมูลค่า ซึ่งข้อมูลที่ใช้ในการประเมินมูลค่าส่วนใหญ่เป็นข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ในตลาดที่เกี่ยวข้อง เช่น เส้นอัตราผลตอบแทน 

 ของอตัราดอกเบีย้ เปน็ตน้ บรษิทัฯและบรษิทัยอ่ยไดค้ำานงึถงึผลกระทบของความเสีย่งดา้นเครดติของคูส่ญัญาในการประมาณมลูคา่ยตุธิรรม 

 ของตราสารอนุพันธ์

 ในระหว่างปีปัจจุบัน ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
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30. ลำาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีหนี้สินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามลำาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้ 

(หน่วย: ล้านบาท)

  งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

  ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม

 หนี้สินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม 

 หุ้นกู้ - 20,843 - 20,843

 สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยที่เสียประโยชน์ - 108 - 108

(หน่วย: ล้านบาท)

  งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

  ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม

 หนี้สินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม 

 หุ้นกู้ - - - -

(หน่วย: ล้านบาท)

  งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

  ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม

 หนี้สินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม 

 หุ้นกู้ - 20,721 - 20,721

 สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยที่ได้ประโยชน์ - (28) - (28)

(หน่วย: ล้านบาท)

  งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

  ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม

 หนี้สินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม 

 หุ้นกู้ - 5,052 - 5,052
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31. การบริหารจัดการทุน

 วัตถุประสงค์หลักของบริษัทฯและบริษัทย่อยในการบริหารจัดการทุน คือ การจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสมและการดำารงไว้ซึ่ง

ความสามารถในการดำาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

 บริษัทฯและบริษัทย่อยบริหารจัดการสถานะของทุนโดยใช้อัตราส่วน Net Interest-Bearing Debt to EBITDA เพื่อให้สอดคล้องกับเงื่อนไขใน 

สัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ณ วันที่  31 ธันวาคม 2559 งบการเงินรวมแสดงอัตราส่วนดังกล่าวเป็น 1.17:1 (2558: 1.42:1)

 โครงสร้างเงินทุนของกลุ่มบริษัทฯประกอบด้วยหนี้สินที่รวมถึงเงินกู้ยืมระยะยาวและหุ้นกู้ตามที่เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม 

ข้อ 18 และ 19 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตามที่เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 5 และส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของ 

บริษัทฯตามที่แสดงในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

 ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯไม่ได้เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ นโยบาย หรือกระบวนการในการบริหาร 

จัดการทุน

32. ภาระผูกพัน

32.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดำาเนินงาน

 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้เข้าทำาสัญญาเช่าดำาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่าอาคารสำานักงาน และการเช่าที่ดินและอาคารสำาหรับติดตั้งสถาน ี

รับส่งสัญญาณ อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ  1 ถึง 3 ปีและ 12 ปี

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีจำานวนเงินขั้นตำ่าที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าดำาเนินงานดังนี้

 (หน่วย: ล้านบาท)

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม

  2559 2558

 จ่ายชำาระ  

  ภายใน 1 ปี 957 798

  มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 2,051 2,366

  มากกว่า 5 ปี 20 210

 ในระหว่างปี 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายจ่ายตามสัญญาเช่าที่รับรู้แล้วในงบกำาไรขาดทุนเป็นจำานวนเงิน 2,628 ล้านบาท (2558:  

2,468 ล้านบาท)
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32.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุนซึ่งส่วนใหญ่เกี่ยวเนื่องกับการสั่งซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ใน 

การใหบ้รกิารโทรคมนาคมเปน็จำานวน 3,354 ลา้นบาทและ 24 ลา้นเหรยีญสหรฐัอเมรกิา (2558: 2,079 ลา้นบาทและ 44 ลา้นเหรยีญสหรฐัอเมรกิา) 

และเกี่ยวเนื่องกับการก่อสร้างสถานีฐานและการซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการดำาเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยจำานวน  

43 ล้านบาท 3 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา และ 1 ล้านเหรียญยูโร(2558: 48 ล้านบาท และ 6 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา)

32.3 เงินฝากธนาคารที่ติดภาระคำ้าประกัน   

32.3.1  การดำารงเงินฝากธนาคารขั้นตำ่าสำาหรับเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า 

 ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง “การกำาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์”  

บริษัท เพย์สบาย จำากัด (บริษัทย่อย) จะต้องฝากเงินที่ได้รับล่วงหน้าจากลูกค้าไว้เป็นเงินสดที่ธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจ  

ณ เวลาใดเวลาหนึ่งไม่ตำ่ากว่ามูลค่ายอดคงค้างของเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

ของ บริษัท เพย์สบาย จำากัด ได้รวมเงินฝากธนาคารที่ต้องดำารงเงินฝากขั้นตำ่าไว้จำานวน 1,780 ล้านบาท (2558: 1,896 ล้านบาท)

32.3.2 เงินฝากธนาคารที่มีภาระคำ้าประกัน

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เงินฝากธนาคารของบริษัทย่อยจำานวน 0.2 ล้านบาท (2558: 0.2 ล้านบาท) ได้นำาไปวางเป็นหลักทรัพย์เพื่อ 

คำ้าประกันวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจากธนาคาร

32.4 หนังสือคำ้าประกันของธนาคาร

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีหนังสือคำ้าประกันที่ออกโดยธนาคารในนาม  บริษัทฯและบริษัทย่อยเหลืออยู่เป็นจำานวนเงิน  

4,022 ล้านบาท (2558: 3,986 ล้านบาท) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทย่อย ซึ่ง 

ส่วนใหญ่ออกให้แก่ กสท เพื่อคำ้าประกันการชำาระผลประโยชน์ตอบแทนตามสัญญาสัมปทาน 

32.5 สัญญาจ้างติดตั้งอุปกรณ์สถานีรับส่งสัญญาณและดำาเนินการและบริหารเครือข่ายระบบสื่อสัญญาณ

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯมีภาระผูกพันจากการว่าจ้างบริษัท บีบี เทคโนโลยี จำากัด ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน เป็นผู้ดำาเนินการติดตั้ง 

อุปกรณ์สถานีรับส่งสัญญาณและออกแบบและวางแผนเชิงวิศวกรรม ติดตั้ง และบริการซ่อมแซมและบำารุงรักษาเครือข่ายระบบสื่อสัญญาณ  

โดยบริษัทฯต้องชำาระค่าตอบแทนให้แก่บริษัทดังกล่าวตามอัตราที่ระบุในสัญญา 

32.6 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาระยะยาว

  ก. บริษัทฯได้ทำาสัญญาซื้อขายกับบริษัทแห่งหนึ่งโดยบริษัทฯจะได้รับสิทธิในการจัดจำาหน่ายสินค้า อุปกรณ์และบริการต่างๆ สำาหรับ 

โทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ของบริษัทดังกล่าวในประเทศไทย โดยบริษัทฯตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญา 

และบริษัทฯมีภาระผูกพันเกี่ยวเนื่องกับการสั่งซื้อสินค้าขั้นตำ่าและรายจ่ายขั้นตำ่าในการจัดการขายและการตลาดภายใต้สัญญาซื้อขาย 

ดังกล่าว

 ข. บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ทำาสัญญาหลัก (Frame contract) กับบริษัท 2 แห่ง เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์โครงข่ายรวมถึงบริการต่างๆ สำาหรับระบบ

โครงข่ายวิทยุคมนาคมของบริษัทฯและบริษัทย่อย โดยราคาสินค้าและค่าบริการเป็นไปตามข้อกำาหนดและเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา 

 ค. บริษัทฯได้ทำาสัญญาว่าจ้างบริหารจัดการกับบริษัทแห่งหนึ่งเพื่อให้ดำาเนินการจัดการดูแล ตรวจสอบ แก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ 

ซึ่งรวมถึงการจัดเตรียมข้อมูลการขยายขีดความสามารถของระบบคอมพิวเตอร์ในอนาคตตลอดจนการจัดการปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  

โดยราคาค่าบริการเป็นไปตามข้อกำาหนดและเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา
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33. คดีฟ้องร้องและข้อพิพาททางการค้าเรื่องค่าเชื่อมโยงโครงข่ายโทรคมนาคมระหว่างบริษัทฯ  
และบริษัท ทีโอที จำากัด (มหาชน) (“ทีโอที”) 

 1) ตามที่ ทีโอที กสท และบริษัทฯ ได้ทำาข้อตกลงเรื่องการเชื่อมโยงโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบจดทะเบียนรายเดือน (Postpaid) เมื่อวันที่ 

22 กุมภาพันธ์ 2537 และโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบจ่ายเงินล่วงหน้า (Prepaid Card) เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2544 โดยทีโอทีจะเชื่อมโยงโครงข่าย

เลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่บริษัทฯให้บริการให้สามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ โดยจะคิดค่าเชื่อมโยงโครงข่าย (Access Charge) ในอัตรา

หมายเลขละ 200 บาทต่อเดือน สำาหรับการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบจดทะเบียนรายเดือน และในอัตราร้อยละ 18 ของราคาหน้าบัตร 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) สำาหรับการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบจ่ายเงินล่วงหน้า (Prepaid Card) 

  เมือ่วนัที ่17 พฤษภาคม  2549 กทช. (ปจัจบุนั คอื กสทช.) ไดอ้อกประกาศ กทช. วา่ดว้ยการเชือ่มตอ่โครงขา่ยเพือ่กำาหนดรายละเอยีดเกีย่วกบั 

หน้าที่ของผู้รับใบอนุญาตที่มีโครงข่ายโทรคมนาคมที่จะต้องยินยอมให้ผู้รับใบอนุญาตที่มีโครงข่ายโทรคมนาคมรายอื่นเชื่อมต่อโครงข่าย

โทรคมนาคมเข้ากับโครงข่ายโทรคมนาคมของตนเมื่อมีการร้องขอ ทั้งนี้เพื่อให้การสื่อสารข้ามโครงข่ายโทรคมนาคมเป็นไปได้ด้วยดีและ

ให้ผู้ให้เชื่อมต่อโครงข่ายมีสิทธิที่จะเรียกเก็บค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่าย (Interconnection Charge) ในอัตราที่สะท้อนต้นทุน 

  เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2549 บริษัทฯได้ทำาหนังสือแจ้งทีโอทีเพื่อขอเจรจาเกี่ยวกับสัญญาเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม (Interconnection Charge) 

ของบริษัทฯกับโครงข่ายโทรคมนาคมของทีโอที และเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2549 บริษัทฯได้ทำาหนังสือแจ้งให้ทีโอทีและ กสท ทราบ

ว่าบริษัทฯจะเปลี่ยนแปลงอัตราการคำานวณค่าเชื่อมโยงโครงข่ายโทรคมนาคม (Access Charge) ตามข้อตกลงเดิมที่ทำากับทีโอที เนื่องจาก 

บริษัทฯเห็นว่าข้อตกลงดังกล่าวมีการคิดอัตราและวิธีการจัดเก็บที่มีลักษณะขัดแย้งต่อกฎหมายหลายประการ และบริษัทฯได้แจ้งให้ 

ทีโอทีและ กสท ทราบว่าบริษัทฯจะชำาระค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม (Interconnection Charge) ให้แก่ทีโอทีในอัตรา 

ค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับกฎหมาย 

  เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2549 บริษัทฯได้รับหนังสือแจ้งจากทีโอทีโดยในหนังสือดังกล่าวทีโอทีได้แจ้งว่าบริษัทฯไม่มีสิทธิเชื่อมต่อ 

โครงข่ายโทรคมนาคมกับทีโอที เนื่องจากบริษัทฯมิได้เป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมจาก กทช. และมิได้มีโครงข่าย

โทรคมนาคมเป็นของตนเองและข้อตกลงเดิมมิได้ขัดต่อกฎหมายแต่อย่างใด ดังนั้นการเก็บค่าตอบแทนและวิธีการจัดเก็บค่าตอบแทน 

การเชื่อมโยงโครงข่ายโทรคมนาคม (Access Charge) ยังคงต้องเป็นไปตามข้อตกลงเดิม และทีโอทีได้แจ้งปฏิเสธการรับชำาระเงินค่าตอบแทน

การเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม (Interconnection Charge)

  ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2550 บริษัทฯได้มีหนังสือแจ้งต่อทีโอทีว่าบริษัทฯยินดีที่จะชำาระค่าเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมให้แก่ทีโอทีใน 

อัตราตามข้อเสนอการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม (“RIO”) ของทีโอทีตามที่ได้รับความเห็นชอบจาก กทช.

 2) เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2550 กทช.ได้มีคำาชี้ขาดข้อพิพาทที่ 1/2550 เรื่องข้อพิพาทการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมโดยให้ทีโอทีเจรจา 

เชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมภายใน 7 วัน และต้องทำาสัญญาเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม (Interconnection Charge) ภายใน 30 วันนับ 

ตั้งแต่วันที่เริ่มเจรจากับบริษัทฯ และต่อมาเลขาธิการ กทช. ได้มีคำาสั่งให้ทีโอทีปฏิบัติตามคำาชี้ขาดของ กทช. ซึ่งทีโอทีได้อุทธรณ์คำาสั่ง 

ดังกล่าวต่อ กทช. และเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2550 กทช.ได้มีคำาวินิจฉัยเป็นเอกฉันท์ยืนตามคำาสั่งของเลขาธิการ กทช.ให้ทีโอทีปฏิบัติตาม 

คำาชี้ขาดของกทช.ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ทีโอทีได้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองกลางเป็นคดีหมายเลขดำาที่ 1523/2550 เพื่อขอให้ศาลเพิกถอน

คำาชี้ขาดของ กทช.และคำาสั่งของเลขาธิการ กทช. ดังกล่าว ต่อมาเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2553 ศาลได้มีคำาพิพากษายกฟ้อง ทีโอที ซึ่งทีโอที

ได้ยื่นอุทธรณ์คำาพิพากษาศาลปกครองกลางต่อศาลปกครองสูงสุดแล้ว ขณะนี้ คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด 

 3) เนื่องจากทีโอทียังคงปฏิเสธไม่เข้าทำาสัญญาเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม (Interconnection Charge) กับบริษัทฯ ดังนั้นในวันที่ 8 พฤศจิกายน 

2550 บริษัทฯจึงได้ส่งจดหมายเรื่องการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมไปยังทีโอทีเพื่อแจ้งยกเลิกข้อเสนอของบริษัทฯในเรื่องที่บริษัทฯ 

ได้แสดงความประสงค์ที่จะชำาระค่าเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม (Interconnection Charge) ในอัตราที่สอดคล้องกับกฎหมายตามที่ทั้งสอง

ฝ่ายจะได้มีการเจรจาตกลงกันโดยสุจริต และข้อเสนอที่ว่าบริษัทฯจะนำาส่งค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม (Interconnection 

Charge) ให้แก่ทีโอทีในอัตราที่ทีโอทีกำาหนดในข้อเสนอการเชื่อมต่อโครงข่ายของทีโอที ซึ่ง กทช.ได้ให้ความเห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้งยกเลิก 

ข้อตกลงการเชื่อมโยงโครงข่ายโทรคมนาคมเดิมทั้งสองฉบับ (Access Charge) ดังนั้นบริษัทฯจึงบันทึกค่าเชื่อมโยงโครงข่ายโทรคมนาคม 

(Access Charge) ในอัตราค่าเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม (Interconnection Charge) ในระหว่างวันที่ 18 พฤศจิกายน 2549 ถึงวันที่  

7 พฤศจิกายน 2550 ไว้ในงบการเงินจำานวน 1,973 ล้านบาท และตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2550 บริษัทฯได้หยุดบันทึกค่าเชื่อมโยง 

โครงข่าย (Access Charge) ในงบการเงิน เพราะเห็นว่าภาระที่จะต้องชำาระค่าเชื่อมโยงโครงข่าย (Access Charge) ตามข้อตกลงเดิมดังกล่าว

ได้สิ้นสุดลงจากการยกเลิกสัญญา
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 4) เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2554 ทีโอทีได้ยื่นคำาฟ้องต่อศาลปกครองกลาง (คดีหมายเลขดำาที่ 1097/2554) และคำาร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมคำาฟ้อง

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2554 เรียกร้องให้  กสท  และบริษัทฯร่วมกันชำาระค่าเสียหายจากค่าเชื่อมโยงโครงข่ายโทรคมนาคม (Access Charge) 

อันได้แก่ (1) ค่าเสียหายจากค่าเชื่อมโยง (Access Charge) ตามข้อตกลง Postpaid และ Prepaid Card โดยคำานวณนับตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 

2549 ถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 2554 (วันฟ้อง) พร้อมภาษีมูลค่าเพิ่มและดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 1.25 ต่อเดือน และ (2) ค่าเสียหายจากค่า 

เชื่อมโยง (Access Charge) ตามข้อตกลง Postpaid และ Prepaid Card ที่มีจำานวนครึ่งหนึ่งของผลประโยชน์ตอบแทนที่ กสท ได้รับจาก 

บริษัทฯโดยคำานวณนับตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2549 ถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 2554 (วันฟ้อง) พร้อมภาษีมูลค่าเพิ่มและดอกเบี้ยในอัตรา 

ร้อยละ 7.5 ต่อปี รวมเป็นจำานวนที่ทีโอทีเรียกร้องให้บริษัทฯรับผิดจำานวนทั้งสิ้นประมาณ 113,319 ล้านบาท ต่อมาบริษัทฯได้รับแจ้ง 

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2557 ว่าทีโอทีได้แก้ไขเพิ่มเติมคำาฟ้องเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 โดยแก้ไขเพิ่มเติมจำานวนค่าเสียหายพร้อมภาษี 

มูลค่าเพิ่มและดอกเบี้ยจากจำานวนทั้งสิ้นประมาณ 113,319 ล้านบาทเป็นจำานวน 245,638 ล้านบาท (คำานวณถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557) 

ส่วนประเด็นอื่น ๆ ในคดีไม่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมแต่อย่างใด ขณะนี้คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง

 5) แม้ว่า กทช.จะได้มีคำาชี้ขาดข้อพิพาทที่ 1/2550 เรื่องข้อพิพาทการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมให้ทีโอทีเข้าเจรจาเพื่อทำาสัญญาเชื่อมต่อ

โครงข่ายโทรคมนาคม (Interconnection Charge) กับบริษัทฯ และเลขาธิการ กทช. ได้ออกมาตรการบังคับทางปกครอง (ค่าปรับทางปกครอง

ในอัตราวันละ 20,000 บาท จนกว่าจะปฏิบัติตามคำาสั่งของเลขาธิการ กทช. ครบถ้วน) บังคับให้ ทีโอที เข้าทำาสัญญาเชื่อมต่อโครงข่าย

โทรคมนาคมกับบริษัทฯให้แล้วเสร็จ แต่ทีโอทีก็ยังมิได้เข้าทำาสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายกับบริษัทฯจนถึงปัจจุบัน โดยทีโอทีได้ฟ้องร้อง

ต่อศาลปกครองกลางเพื่อให้ศาลเพิกถอนคำาชี้ขาดของ กทช. และมาตรการบังคับทางปกครองของเลขาธิการ กทช. ดังกล่าว และเมื่อ 

วันที่ 16 กรกฎาคม 2555 ศาลปกครองกลางได้มีคำาพิพากษา (คดีหมายเลขดำาเลขที่ 1033/2553 และคดีหมายเลขแดงที่ 1178/2555) ให ้

ยกคำาฟ้องของทีโอทีโดยเห็นว่าคำาสั่งดังกล่าวเป็นคำาสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย ทีโอทีไม่เห็นด้วยกับคำาพิพากษาของศาลปกครองกลางจึงได้

ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด

  จากความเห็นของที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ ผู้บริหารของบริษัทฯเชื่อว่า บริษัทฯไม่มีภาระที่จะต้องชำาระค่าเชื่อมโยงโครงข่ายใน 

อตัราคา่เชือ่มโยงโครงขา่ย (Access Charge) ทีร่ะบไุวใ้นขอ้ตกลงเดมิทัง้สองฉบบั เนือ่งจากขอ้ตกลงดงักลา่วไมเ่ปน็ไปตามกฎหมายในปจัจบุนั 

(โดยเฉพาะอย่างยิ่งประกาศ กทช. ว่าด้วยการเชื่อมต่อโครงข่าย) และบริษัทฯได้มีหนังสือบอกเลิกข้อตกลงเดิมแล้ว ดังนั้นผู้บริหารของ 

บริษัทฯเชื่อว่าผลสรุปของข้อพิพาทและกระบวนการยุติธรรมในอนาคต ไม่น่าจะส่งผลกระทบอย่างมีสาระสำาคัญต่อฐานะการเงินของ 

บริษัทฯ 

  ผลกระทบสุทธิภายหลังจากหักส่วนแบ่งรายได้ (ก่อนภาษีเงินได้) จากการที่บริษัทฯหยุดบันทึกค่าเชื่อมโยงโครงข่ายตามข้อตกลงเดิม  

(Access Charge) ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2549 ถึงวันที่  31 ธันวาคม 2559 ทำาให้บริษัทฯมีค่าใช้จ่ายลดลงประมาณ 68,872 ล้านบาท

  ถึงแม้ว่าบริษัทฯจะหยุดบันทึกค่าเชื่อมโยงโครงข่ายโทรคมนาคม (Access Charge) ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2550 แล้วก็ตาม บริษัทฯ ได้

บันทึกสำารองค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกิดขึ้นจากผลสรุปของข้อพิพาทหรือกระบวนการพิจารณาคดีดังกล่าวข้างต้นไว้ในบัญชีจำานวนหนึ่ง 

ตามที่เห็นว่าเหมาะสม

34. ข้อพิพาททางการค้าที่สำาคัญที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ตอบแทนตามสัญญาให้ดำาเนินการ 
ให้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่าร์ (สัญญาสัมปทาน)

 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีข้อพิพาทหลายคดีซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯภายใต้สัญญาสัมปทานที่สำาคัญดังนี้ 

  (ก) ข้อพิพาทระหว่างบริษัทฯ และ กสท เกี่ยวกับการคิดผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติมจากรายได้ค่าบริการที่ได้รับจากบริษัท ดิจิตอล โฟน 

จำากัด (“DPC”) จากการที่บริษัทฯได้ให้ DPC ใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศ

  ในปี 2545 กสท ได้แจ้งให้บริษัทฯทราบว่า กสท จะเรียกเก็บผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติมจากรายได้ค่าบริการที่บริษัทฯได้รับจาก DPC 

จากการที่บริษัทฯได้ให้ DPC ใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศ และได้ทำาหนังสือลงวันที่ 25 สิงหาคม 2546 แจ้งให้

บริษัทฯชำาระผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติมจากรายได้ค่าบริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศดังกล่าวให้แก่ กสท เป็น

จำานวน 477 ล้านบาท 
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รายงานประจำาปี 2559 

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

  ต่อมาเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2547 กสท ได้ยื่นข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ โดยเรียกให้บริษัทฯชำาระเงินพร้อมเบี้ยปรับสำาหรับ 

ผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติมจากรายได้ค่าบริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศคำานวณถึงวันที่ยื่นข้อพิพาทรวม 

ทั้งสิ้น 692 ล้านบาท และได้เรียกให้บริษัทฯชำาระเงินค่าปรับจนกว่าจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนครบถ้วน

  เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2558 บริษัทฯได้รับคำาชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการแจ้งว่าคณะอนุญาโตตุลาการชี้ขาดให้ยกคำาเสนอข้อพิพาทของ 

กสท ต่อมา บริษัทฯได้รับแจ้งเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2559 ว่า กสท ได้ฟ้องร้องเพิกถอนคำาชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการต่อศาลปกครองกลาง 

ซึ่งต่อมาศาลปกครองกลางมีคำาสั่งไม่รับคำาร้องของ กสท ไว้พิจารณาและให้จำาหน่ายคดีออกจากสารบบความ เนื่องจากเป็นการยื่นคำาร้อง

เมื่อล่วงพ้นในระยะเวลาการฟ้องคดี  อย่างไรก็ตาม กสท.มีสิทธิอุทธรณ์คำาสั่งศาลปกครองกลางต่อศาลปกครองสูงสุดภายใน 30 วัน นับ

แต่วันที่ศาลปกครองกลางมีคำาสั่ง ซึ่ง ณ ขณะนี้บริษัทยังคงไม่ได้รับแจ้งว่า กสท มีการอุทธรณ์แล้วหรือไม่อย่างไร ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ 

จึงยังคงตั้งสำารองผลประโยชน์ตอบแทนจำานวนหนึ่งไว้ในงบการเงิน

 (ข) ข้อพิพาทระหว่างบริษัทฯ และ กสท เกี่ยวกับวิธีการคำานวณผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ กสท อันเกิดจากส่วนลดค่าเชื่อมโยงโครงข่าย

  เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2548 และวันที่ 19 กรกฎาคม 2548 กสท ได้ทำาหนังสือแจ้งให้บริษัทฯทราบว่า วิธีการคำานวณผลประโยชน ์

ตอบแทนของบรษิทัฯนบัตัง้แตว่นัทีบ่รษิทัฯไดร้บัอนมุตัสิว่นลดคา่เชือ่มโยงโครงขา่ยจากทโีอทนีัน้ไมถ่กูตอ้ง ซึง่สง่ผลกระทบใหผ้ลประโยชน์

ตอบแทนที่บริษัทฯต้องนำาส่งให้แก่ กสท ตำ่าไปเป็นจำานวน 448 ล้านบาท (คำานวณตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2539 ถึงวันที่ 15 กันยายน 2547) 

อย่างไรก็ดี บริษัทฯเห็นว่าบริษัทฯได้ใช้วิธีการคำานวณผลประโยชน์ตอบแทนตามแนวทางที่เคยได้รับแจ้งจาก กสท ดังนั้น บริษัทฯจึงมิได้

บันทึกผลประโยชน์ตอบแทนค้างจ่ายดังกล่าวไว้ในงบการเงิน เนื่องจากเห็นว่ามีการชำาระเงินถูกต้องแล้ว

  ในปี 2550 กสท จึงได้ยื่นข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ เรียกร้องเงินผลประโยชน์ตอบแทน พร้อมเบี้ยปรับรวมเป็นเงิน 749  

ล้านบาทจากบริษัทฯ ขณะนี้ข้อพิพาทดังกล่าวอยู่ภายใต้กระบวนการทางอนุญาโตตุลาการ อย่างไรก็ดี ฝ่ายบริหารของบริษัทฯเชื่อว่า 

คำาชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการจะไม่ส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินของบริษัทฯอย่างมีนัยสำาคัญ 

  ในปี 2554 กสท ได้ยื่นข้อพิพาทเพื่อเรียกให้บริษัทฯชำาระผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติมสำาหรับปีสัมปทานที่ 16 ในเรื่องเดียวกันนี้อีก 

เป็นจำานวน 16 ล้านบาท พร้อมทั้งเบี้ยปรับ ซึ่งคณะอนุญาโตตุลาการโดยมติเสียงข้างมากได้มีคำาชี้ขาดเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557 ให้ยก

ข้อเรียกร้องที่ กสท ขอให้บริษัทฯชำาระผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติมอันเกิดจากส่วนลดค่าเชื่อมโยงโครงข่ายสำาหรับปีสัมปทานที่ 16  

ต่อมาบริษัทฯได้รับแจ้งว่า กสท ได้ยื่นคำาร้องขอเพิกถอนคำาชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการต่อศาลปกครองกลางเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557 

บริษัทฯเชื่อว่าคำาพิพากษาของศาลปกครองกลางจะไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำาคัญต่อฐานะทางการเงินของบริษัทฯ

 (ค) ข้อพิพาทระหว่างบริษัทฯ และ กสท เกี่ยวกับการชำาระผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติม (ภาษีสรรพสามิต) ตามสัญญาสัมปทาน

  เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2551 กสท ได้ยื่นคำาเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการเรียกร้องให้บริษัทฯชำาระผลประโยชน์ตอบแทน 

เพิ่มเติมในปีสัมปทานที่ 12 ถึงปีสัมปทานที่ 16 จำานวน 16,887 ล้านบาท พร้อมทั้งเบี้ยปรับ รวมเป็นเงินจำานวนทั้งหมดประมาณ  

23,164 ล้านบาท โดยคำาร้องเสนอข้อพิพาทของ กสท ดังกล่าวมิได้อ้างถึงสาเหตุที่บริษัทฯนำาส่งผลประโยชน์ตอบแทนไม่ครบถ้วน  

(บริษัทฯคาดว่าจำานวนเงินที่เรียกร้องดังกล่าวเป็นเรื่องของเงินค่าภาษีสรรพสามิตที่บริษัทฯได้ชำาระให้แก่กรมสรรพสามิตไปและนำามา 

หักออกจากผลประโยชน์ตอบแทนที่จะต้องนำาส่งให้แก่ กสท ตามมติของคณะรัฐมนตรี และตามหนังสือของ กสท)

  อย่างไรก็ดี คณะอนุญาโตตุลาการได้มีคำาชี้ขาด ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2555 ให้บริษัทฯ ชนะคดีและยกคำาเสนอข้อพิพาทของ กสท  

ทั้งหมด ต่อมาเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2555 กสท ได้ยื่นคำาร้องขอให้ศาลปกครองกลางเพิกถอนคำาชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการดังกล่าว 

ซึ่งต่อมาเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559 ศาลปกครองกลางพิพากษาไม่เพิกถอนคำาชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการที่พิพาท อย่างไรก็ตาม  

กสท มีสิทธิอุทธรณ์คำาพิพากษาศาลปกครองกลางต่อศาลปกครองสูงสุด

 (ง) ข้อพิพาทระหว่างบริษัทฯ และ กสท เกี่ยวกับการคิดผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติมจากรายได้ค่าเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที่บริษัทฯ

ได้รับจากผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมบางรายที่เข้ามาใช้โครงข่ายโทรคมนาคมของบริษัทฯทั้งก่อนและหลังประกาศ กทช. ว่าด้วยการ

เชื่อมต่อโครงข่ายมีผลใช้บังคับ
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บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

  ในปี 2549 กสท ได้ยื่นข้อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการเกี่ยวกับการเรียกเก็บผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติมสำาหรับปีสัมปทานที่ 11 ถึง 

ปีสัมปทานที่ 14 จากรายได้ค่าเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที่บริษัทฯได้รับจากผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมบางรายที่เข้ามาใช้ 

โครงข่ายโทรคมนาคมของบริษัทฯก่อนประกาศ กทช. ว่าด้วยการเชื่อมต่อโครงข่ายมีผลใช้บังคับเป็นจำานวน 14 ล้านบาท ซึ่งเมื่อวันที่  

11 พฤษภาคม 2559 บริษัทฯ ได้รับคำาชี้ขาดข้อพิพาทของอนุญาโตตุลาการโดยคณะอนุญาโตตุลาการเสียงข้างมากชี้ขาดให้ยกคำาเสนอ 

ข้อพิพาทของ กสท  ซึ่งต่อมา บริษัทฯได้รับแจ้ง ว่า กสท ได้ร้องขอเพิกถอนคำาชี้ขาดข้อพิพาทของอนุญาโตตุลาการต่อศาลปกครองกลาง

แล้วเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559

  ในปี 2553 กสท ได้ยื่นข้อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการเพื่อเรียกให้บริษัทฯชำาระผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติมสำาหรับปีสัมปทานที่ 15 ใน 

เรื่องเดียวกันนี้อีกเป็นจำานวน 4 ล้านบาท ในปี 2554 กสท ได้ยื่นคำาเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ เพื่อเรียกร้องให้บริษัทฯ 

ชำาระผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติมสำาหรับรายได้ค่าเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ในปีสัมปทานที่ 16 (16 กันยายน 2549 - 15 กันยายน 

2550) ที่ขาดไปรวมทุกคดีเป็นจำานวนเงินประมาณ 4,026 ล้านบาท พร้อมชำาระเบี้ยปรับอัตราร้อยละ 1.25 ต่อเดือนของเงินที่ค้างชำาระ  

เนื่องจากบริษัทฯคำานวณผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ กสท โดยการหักกลบระหว่างรายได้ค่าเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที่บริษัทฯ 

ได้รับจากผู้ประกอบการรายอื่นและรายจ่ายค่าเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที่บริษัทฯถูกผู้ประกอบการรายอื่นเรียกเก็บ แต่ กสท  

เรียกร้องให้บริษัทฯ ชำาระผลประโยชน์ตอบแทนของรายได้ค่าเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที่บริษัทฯได้รับจากผู้ประกอบการรายอื่น

ทั้งหมดโดยไม่ให้นำารายจ่ายค่าเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที่บริษัทฯถูกผู้ประกอบการรายอื่นเรียกเก็บมาหักออก

  ในปี 2555 กสท ได้ยื่นคำาเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการเพื่อเรียกร้องให้บริษัทฯชำาระผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติมสำาหรับ

รายได้ค่าเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมสำาหรับปีสัมปทานที่ 17 เป็นจำานวน 3,860 ล้านบาท พร้อมทั้งเบี้ยปรับ และในปี 2556 กสท  

ได้ยื่นคำาเสนอข้อพิพาทเป็นอีกคดีหนึ่งต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการโดยเรียกร้องให้บริษัทฯชำาระผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติมสำาหรับ 

รายได้ค่าเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมสำาหรับปีสัมปทานที่ 18 เป็นจำานวน 3,340 ล้านบาท พร้อมเบี้ยปรับ

  อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557 คณะอนุญาโตตุลาการโดยมติเสียงข้างมากได้มีคำาชี้ขาดให้ยกข้อเรียกร้องที่ กสท ขอให้บริษัทฯ

ชำาระผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติมสำาหรับรายได้ค่าเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมเฉพาะข้อพิพาทหมายเลขดำาที่ 90/2554 (หมายเลข 

แดงที่ 75/2557) สำาหรับปีสัมปทานที่ 16 เป็นจำานวนเงิน 4 ล้านบาท ซึ่งต่อมาบริษัทฯได้รับแจ้งว่า กสท ได้ยื่นคำาร้องขอเพิกถอนคำาชี้ขาด

ของคณะอนุญาโตตุลาการต่อศาลปกครองกลางเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557

  นอกจากนี้ ในปี 2558 กสท ได้ยื่นคำาเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการเพื่อเรียกร้องให้บริษัทฯชำาระผลประโยชน์ตอบแทน 

เพิ่มเติมสำาหรับรายได้ค่าเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม สำาหรับปีสัมปทานที่ 19 เป็นจำานวน 3,667 ล้านบาทพร้อมทั้งเบี้ยปรับ และ 

ผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติมสำาหรับรายได้ค่าเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมสำาหรับปีสัมปทานที่ 20 เป็นจำานวน 3,914 ล้านบาท  

พร้อมทั้งเบี้ยปรับ

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯมิได้บันทึกผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติมที่ กสท เรียกเก็บข้างต้นไว้ในงบการเงิน เนื่องจากจาก 

ความเห็นของที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ ฝ่ายบริหารของบริษัทฯเห็นว่าบริษัทฯไม่มีหน้าที่ต้องชำาระผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติม 

ให้แก่ กสท ตามที่ กสท เรียกร้อง ขณะนี้ข้อพิพาทดังกล่าวอยู่ภายใต้กระบวนการทางอนุญาโตตุลาการ ฝ่ายบริหารของบริษัทฯเชื่อมั่นว่า

คำาวินิจฉัยชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการไม่น่าส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำาคัญต่อฐานะทางการเงินของบริษัทฯ

 (จ) ข้อพิพาทระหว่างบริษัทฯและ กสท เกี่ยวกับการส่งมอบเสาอากาศและอุปกรณ์เสาอากาศ (Towers) ที่ติดตั้งและเปิดให้บริการแล้วให้แก่ 

กสท ตามสัญญาสัมปทาน

  เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2551 กสท ได้เสนอข้อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการเรียกร้องให้บริษัทฯส่งมอบและโอนกรรมสิทธิ์เสาอากาศและ

อุปกรณ์เสาอากาศที่ติดตั้งและเปิดให้บริการแล้วจำานวน 121 ต้นให้แก่ กสท ในปี 2552 กสท ได้เพิ่มจำานวนเสาอากาศและอุปกรณ์เสา

อากาศที่เรียกร้องให้บริษัทฯส่งมอบจากจำานวน 121 ต้น เป็นจำานวน 3,873 ต้น และในปี 2555 กสท ได้เพิ่มจำานวนเสาอากาศและอุปกรณ์

เสาอากาศจากจำานวน 3,873 ต้น เป็นจำานวน 4,968 ต้น หากไม่สามารถส่งมอบและโอนกรรมสิทธิ์ได้ให้บริษัทฯชำาระค่าเสียหายแทนเป็น

เงินรวมเป็นมูลค่าความเสียหายทั้งสิ้น 2,392 ล้านบาท และเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2556 กสท ได้ยื่นคำาฟ้องต่อศาลปกครองกลาง เรียกร้องให้

บริษัทฯส่งมอบและโอนกรรมสิทธิ์เสาโครงเหล็กเพิ่มเติมอีก 696 ต้น หรือรวมเป็นมูลค่าความเสียหายตามฟ้องจำานวนทั้งสิ้น 351 ล้านบาท 

(รวมดอกเบี้ย) 
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บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

  ต่อมาเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558 บริษัทฯได้รับแจ้งว่า กสท ได้แก้ไขเพิ่มเติมคำาเสนอข้อพิพาทโดยเรียกร้องให้บริษัทฯ ส่งมอบและโอน

กรรมสิทธิ์เสาอากาศและอุปกรณ์เสาอากาศอีกจำานวน 48 ต้น หากไม่สามารถส่งมอบได้ให้บริษัทฯชำาระค่าเสียหายแทนเป็นเงินอีกจำานวน 

20 ล้านบาท ส่วนประเด็นอื่น ๆ ในข้อพิพาทไม่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมแต่อย่างใด 

  บริษัทฯเห็นว่าเสาอากาศและอุปกรณ์เสาอากาศพิพาทมิได้เป็นเครื่องและอุปกรณ์ตามสัญญาสัมปทาน แต่เป็นอาคารตามพระราชบัญญัติ

ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯจึงไม่มีหน้าที่ต้องโอนกรรมสิทธิ์ในเสาอากาศและอุปกรณ์พิพาท

ให้แก่ กสท แต่อย่างใด ขณะนี้ข้อพิพาทดังกล่าวอยู่ภายใต้กระบวนการทางอนุญาโตตุลาการและศาล ฝ่ายบริหารของบริษัทฯเชื่อว่า 

คำาวินิจฉัยชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการและคำาพิพากษาของศาลปกครองกลางไม่น่าส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำาคัญต่อฐานะทาง 

การเงินของบริษัทฯ

 (ฉ) ข้อพิพาทระหว่างบริษัทฯ และ กสท เกี่ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติมอันเกิดจากการหักค่าใช้จ่ายจากการให้บริการเสริม (Content) 

ของผู้ให้บริการเสริม (Content Providers) ออกจากรายได้

  ในปี 2550 กสท ได้ยื่นคำาเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการเรียกร้องให้บริษัทฯชำาระเงินผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติมจำานวน

ประมาณ 24 ล้านบาทพร้อมเบี้ยปรับ โดยอ้างว่าบริษัทฯได้ชำาระผลประโยชน์ตอบแทนในปีสัมปทานที่ 13 และ 14 (ระหว่าง 16 กันยายน 

2546 - 15 กันยายน 2548) ไม่ครบถ้วน เนื่องจากบริษัทฯได้หักค่าใช้จ่ายจากการให้บริการเสริมของผู้ให้บริการเสริม (Content Providers)  

ออกจากรายได้ก่อนการคำานวณผลประโยชน์ตอบแทน โดยไม่ได้รับอนุมัติจาก กสท ซึ่งตามสัญญาสัมปทานห้ามมิให้หักค่าใช้จ่าย ซึ่งต่อ

มา เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2555 คณะอนุญาโตตุลาการเสียงข้างมากได้มีคำาชี้ขาดให้บริษัทฯชำาระเงินจำานวนประมาณ 24 ล้านบาท พร้อม

ดอกเบีย้ในอตัรารอ้ยละ 7.5 ตอ่ป ีจากตน้เงนิดงักลา่วนบัถดัจากวนัยืน่เสนอขอ้พพิาท (28 ธนัวาคม 2550) จนกวา่จะชำาระเสรจ็สิน้ ซึง่บรษิทัฯ 

ได้ยื่นคำาร้องต่อศาลปกครองกลางเพื่อขอให้ศาลเพิกถอนคำาชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ อย่างไรก็ตามเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558  

ศาลปกครองกลางได้มีคำาพิพากษายกคำาร้องของบริษัทฯ

  ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯได้พิจารณาคำาชี้ขาด คำาพิพากษา และมีความเห็นทางกฎหมายถึงความเชื่อมั่นในข้อต่อสู้ทั้งประเด็น 

ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายว่า บริษัทฯไม่ควรที่จะต้องรับผิดชอบในผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติมอันเกิดจากการหักค่าใช้จ่ายจากการ 

ให้บริการเสริม (Content) ของผู้ให้บริการเสริม (Content Providers) ออกจากรายได้ในปีสัมปทานที่ 13 และ 14 ดังกล่าว

  จากความเห็นของที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ ฝ่ายบริหารของบริษัทฯมีความเชื่อมั่นในเหตุผลและข้อต่อสู้ในการอุทธรณ์ทั้งในประเด็น

ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายดังกล่าว โดยบริษัทฯได้ยื่นอุทธรณ์เพื่อขอเพิกถอนคำาชี้ขาดและคำาพิพากษาศาลปกครองกลางต่อศาลปกครอง

สูงสุดเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 

  ในปี 2553 ถึงปี 2556 กสท ได้ยื่นคำาเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการเรียกร้องให้บริษัทฯชำาระผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติม

สำาหรับปีสัมปทานที่ 15 ถึงปีสัมปทานที่ 18 อีกรวมเป็นจำานวน 338 ล้านบาทพร้อมทั้งเบี้ยปรับ ต่อมา ในปี 2558 กสท ได้ยื่นคำาเสนอ 

ข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการเรียกร้องให้บริษัทฯชำาระผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติมสำาหรับปีสัมปทานที่ 19 และปีสัมปทานที่ 20 

เป็นจำานวน 153 ล้านบาทพร้อมทั้งเบี้ยปรับ รวมทั้งสิ้น กสท เรียกร้องให้บริษัทฯ ชำาระผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติมสำาหรับปีสัมปทาน 

ที่ 15 ถึงปีสัมปทานที่ 20 เป็นจำานวนเงิน 491 ล้านบาท โดยข้อพิพาทสำาหรับปีสัมปทานที่ 15 ถึงปีสัมปทานที่ 20 มีลักษณะเช่นเดียวกันกับ

ข้อพิพาทสำาหรับปีสัมปทานที่ 13 และ 14 ขณะนี้ข้อพิพาทดังกล่าวอยู่ภายใต้กระบวนการทางอนุญาโตตุลาการ (ยกเว้นข้อพิพาทสำาหรับ

ปีสัมปทานที่ 16)

  อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557 คณะอนุญาโตตุลาการโดยมติเสียงข้างมากได้มีคำาชี้ขาดเฉพาะข้อพิพาทหมายเลขดำาที่ 90/2554 

(หมายเลขแดงที่ 75/2557) ให้บริษัทฯชำาระเงินตามที่ กสท เรียกร้องสำาหรับผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติมของปีสัมปทานที่ 16 จำานวน

ประมาณ 96 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี จากต้นเงินดังกล่าวนับถัดจากวันที่ 14 ธันวาคม 2550 จนกว่าจะชำาระ 

เสร็จสิ้น

  จากความเห็นของที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ ฝ่ายบริหารของบริษัทฯเห็นว่าคำาชี้ขาดดังกล่าวไม่สอดคล้องกับหลักกฎหมายปกครอง

และกฎเกณฑ์ของ กสทช. ที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯจึงได้ยื่นคำาร้องต่อศาลปกครองกลางเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2557 เพื่อขอเพิกถอนคำาชี้ขาด

อนุญาโตตุลาการสำาหรับผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติมของปีสัมปทานที่ 16 อนึ่ง คำาชี้ขาดในข้อพิพาทดังกล่าวมีผลทางกฎหมายเฉพาะ

ข้อพิพาทเท่านั้น โดยไม่มีผลทางกฎหมายและผลผูกพันต่อข้อพิพาทอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้อง 
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รายงานประจำาปี 2559

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯไม่ได้บันทึกผลประโยชน์ตอบแทนค้างจ่ายที่ กสท เรียกเก็บเพิ่มเติมอันเกิดจากการหักค่าใช้จ่ายจาก 

การให้บริการเสริม (Content) ของผู้ให้บริการเสริม (Content Providers) ออกจากรายได้ข้างต้นเป็นจำานวนเงินรวมทั้งสิ้น 491 ล้านบาท  

(ไม่รวมดอกเบี้ย) ไว้ในงบการเงิน เนื่องจากฝ่ายบริหารของบริษัทฯเห็นว่า ผลประโยชน์ตอบแทนดังกล่าวทั้งหมดไม่ถือเป็นส่วนหนึ่ง 

ของรายได้จากการให้บริการอันจะนำามาเป็นฐานในการคำานวณผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ กสท นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ  

เชื่อว่าผลของข้อพิพาทดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำาคัญต่อฐานะทางการเงินของบริษัทฯ

 (ช) ข้อพิพาทระหว่างบริษัทฯและ กสท เกี่ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติมสำาหรับรายได้บริการบัตรเติมเงิน (Prepaid Service Revenue)  

ระบบบริการใจดีให้ยืม

  ในปี 2553 กสท ได้ยื่นคำาเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการเรียกร้องให้บริษัทฯชำาระเงินผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติมสำาหรับ 

ปีสัมปทานที่ 15 จำานวนประมาณ 23 ล้านบาทพร้อมเบี้ยปรับ โดยอ้างว่าบริษัทฯ นำารายได้จากบริการบัตรเติมเงิน (Prepaid Service Revenue) 

ระบบใจดีให้ยืมมาคำานวณผลประโยชน์จากบริการดังกล่าวไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ กสท และบริษัทฯ ได้ยอมรับและถือปฏิบัติกันมา

ตั้งแต่เริ่มสัญญาสัมปทาน 

  ในปี 2554 ถึงปี 2556 กสท ได้ยื่นคำาเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการเรียกร้องให้บริษัทฯชำาระเงินผลประโยชน์ตอบแทน 

เพิ่มเติมของปีสัมปทานที่ 16 ถึงปีสัมปทานที่ 18 อีกประมาณ 295 ล้านบาทพร้อมเบี้ยปรับ ต่อมา ในปี 2558 กสท ได้ยื่นคำาเสนอข้อพิพาท

ต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการเรียกร้องให้บริษัทฯชำาระผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติมสำาหรับปีสัมปทานที่ 19 และปีสัมปทานที่ 20 เป็น

จำานวน 58 ล้านบาทพร้อมทั้งเบี้ยปรับ รวมทั้งสิ้น กสท เรียกร้องให้บริษัทฯ ชำาระผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติมสำาหรับปีสัมปทานที่ 16 ถึง

ปีสัมปทานที่ 20 เป็นจำานวนเงิน 353 ล้านบาท โดยข้อพิพาทสำาหรับปีสัมปทานที่ 16 ถึงปีสัมปทานที่ 20 มีลักษณะเช่นเดียวกับข้อพิพาท

สำาหรับสัมปทานที่ 15 ขณะนี้ข้อพิพาทดังกล่าวอยู่ภายใต้กระบวนการทางอนุญาโตตุลาการ (ยกเว้นข้อพิพาทสำาหรับปีสัมปทานที่ 16)

     อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557 คณะอนุญาโตตุลาการโดยมติเสียงข้างมากได้มีคำาชี้ขาดเฉพาะข้อพิพาทหมายเลขดำาที่ 90/2554 

(หมายเลขแดงที่ 57/2557) ให้บริษัทฯชำาระเงินตามที่ กสท. เรียกร้องสำาหรับผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติมของปีสัมปทานที่ 16 จำานวน

ประมาณ 51 ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี จากต้นเงินดังกล่าวนับถัดจากวันที่ 14 ธันวาคม 2550 จนกว่าจะชำาระ 

เสร็จสิ้น 

  จากความเห็นของที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ ฝ่ายบริหารของบริษัทฯเห็นว่าคำาชี้ขาดดังกล่าวไม่สอดคล้องกับหลักกฎหมายปกครอง

และกฎเกณฑ์ของ กสทช. ที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯจึงได้ยื่นคำาร้องต่อศาลปกครองกลางเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2557 เพื่อขอเพิกถอนคำาชี้ขาด

อนญุาโตตลุาการสำาหรบัผลประโยชนต์อบแทนเพิม่เตมิของปสีมัปทานที ่16  อนึง่ คำาชีข้าดในคดดีงักลา่วมผีลทางกฎหมายเฉพาะคดเีทา่นัน้ 

โดยไม่มีผลทางกฎหมายและผลผูกพันต่อคดีพิพาทอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

        ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯไม่ได้บันทึกผลประโยชน์ตอบแทนค้างจ่ายที่ กสท เรียกเก็บเพิ่มเติมข้างต้นเป็นจำานวนเงินรวมทั้งสิ้น  

353 ล้านบาท ไว้ในงบการเงิน เนื่องจากฝ่ายบริหารของบริษัทฯ เห็นว่าผลประโยชน์ตอบแทนข้างต้นไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของรายได้จาก 

การให้บริการอันจะนำามาเป็นฐานในการคำานวณผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ กสท นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารของบริษัทฯเชื่อว่าผลของ 

ข้อพิพาทดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำาคัญต่อฐานะทางการเงินของบริษัทฯ

 (ซ) ข้อพิพาทระหว่างบริษัทฯและ กสท เกี่ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติมสำาหรับค่าบริการที่ลูกค้าปลอมแปลงเอกสารจดทะเบียน  

(สำาหรับการโทรศัพท์ภายในประเทศ) ซึ่งไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้

  ในปี 2549 ถึงปี 2556 กสท ได้ยื่นข้อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการเรียกร้องให้บริษัทฯชำาระเงินผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติมจำานวนรวมกัน

ประมาณ 52 ล้านบาทพร้อมเบี้ยปรับ โดยอ้างว่าบริษัทฯได้ชำาระผลประโยชน์ตอบแทนในปีสัมปทานที่ 11 ถึง ปีสัมปทานที่ 18 ไม่ครบถ้วน 

เนื่องจากบริษัทฯได้หักหนี้เสียกรณีลูกค้าปลอมแปลงเอกสารจดทะเบียนออกจากรายได้ก่อนการคำานวณผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ กสท 

ขณะนี้ข้อพิพาทดังกล่าวอยู่ภายใต้กระบวนการทางอนุญาโตตุลาการ ซึ่งเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 บริษัทฯ ได้รับคำาชี้ขาดข้อพิพาท

ของอนุญาโตตุลาการสำาหรับข้อเรียกร้องปีสัมปทานที่  11 ถึง ปีสัมปทานที่ 14 โดยคณะอนุญาโตตุลาการเสียงข้างมากชี้ขาดให้ยกคำาเสนอ 

ข้อพิพาทของ กสท ซึ่งต่อมา บริษัทฯได้รับแจ้ง ว่า กสท ได้ร้องขอเพิกถอนคำาชี้ขาดข้อพิพาทของอนุญาโตตุลาการต่อศาลปกครองกลาง

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559 
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รายงานประจำาปี 2559 

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯไม่ได้บันทึกผลประโยชน์ตอบแทนค้างจ่ายที่ กสท เรียกเก็บเพิ่มเติมข้างต้นเป็นจำานวนเงินรวมทั้งสิ้น  

52 ล้านบาท ไว้ในงบการเงิน เนื่องจากฝ่ายบริหารของบริษัทฯเห็นว่าผลประโยชน์ตอบแทนข้างต้นไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของรายได้จากการ 

ให้บริการอันจะนำามาเป็นฐานในการคำานวณผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ กสท อีกทั้ง กสท ก็ได้เคยยกเว้นไม่เรียกเก็บผลประโยชน์ตอบแทน

จากรายได้ค่าใช้บริการอันเกิดจากการปลอมแปลงดังกล่าว นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารของบริษัทฯเชื่อว่าผลของข้อพิพาทดังกล่าวไม่น่าส่ง 

ผลกระทบอย่างมีนัยสำาคัญต่อฐานะทางการเงินของบริษัทฯ

 (ฌ) ข้อพิพาทอื่นเกี่ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนตามสัญญาสัมปทาน

  นอกเหนือจากข้อพิพาทตามที่กล่าวข้างต้น ในระหว่างปี 2552 - 2556 กสท ยังได้ยื่นข้อเรียกร้องอีกหลายคดีต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ

เพื่อเรียกร้องให้บริษัทฯชำาระผลประโยชน์ตามสัญญาสัมปทานเป็นจำานวนเงินรวมทั้งสิ้น 263 ล้านบาท ขณะนี้ข้อพิพาทดังกล่าวอยู่ภายใต้

กระบวนการอนุญาโตตุลาการและศาล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯไม่ได้บันทึกผลประโยชน์ตอบแทนค้างจ่ายที่ กสท เรียกเก็บเพิ่ม

เติมข้างต้นเป็นจำานวนเงินรวมทั้งสิ้น 263 ล้านบาท ไว้ในงบการเงิน เนื่องจากฝ่ายบริหารของบริษัทฯเห็นว่าผลประโยชน์ตอบแทนที่ กสท 

เรียกร้องมาไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของรายได้จากการให้บริการอันจะนำามาเป็นฐานในการคำานวณผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ กสท และฝ่าย

บริหารของบริษัทฯเชื่อมั่นว่าผลของข้อพิพาทดังกล่าวไม่น่าส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำาคัญต่อฐานะทางการเงินของบริษัทฯ

 (ญ) หนังสือจาก กสท ให้ปฏิบัติตามข้อ 14.8 ข้อ 2.1 และข้อสัญญาอื่นๆของสัญญาสัมปทาน

        เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 บริษัทฯ ได้รับหนังสือจาก กสท แจ้งว่าบริษัทฯไม่ปฎิบัติตามข้อสัญญาที่เกี่ยวกับข้อห้ามการแข่งขันตาม 

ขอ้ 14.8 ของสญัญาสมัปทาน (หนงัสอื 14.8) และไดแ้จง้ใหบ้รษิทัฯดำาเนนิการแกไ้ข  และตอ่มา กสท ไดส้ง่หนงัสอืเปน็รายเดอืนขอใหบ้รษิทัฯ

ระงับการที่ผู้ใช้บริการของบริษัทฯโอนย้ายไปยัง ดีแทค ไตรเน็ต และเรียกร้องค่าเสียหายโดยหากนับค่าเสียหายระหว่างเดือนกันยายน 

2556 ถึงเดือนพฤษภาคม 2558 เท่ากับ 16,468 ล้านบาท รวมทั้งได้กล่าวอ้างในหนังสือฉบับลงวันที่ 10 มกราคม 2557 ว่าบริษัทฯปฏิบัติ 

ผิดสัญญาสัมปทานในข้อ 14.8 และ ข้อ 2.1 เกี่ยวกับเครื่องและอุปกรณ์ตามสัญญาให้ดำาเนินการฯ และยังได้อ้างอีกว่าบริษัทฯ ชำาระ 

ผลประโยชน์ตอบแทนไม่ครบถ้วน (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 34 (ง)) อีกทั้งอ้างว่าบริษัทฯ 

ผิดสัญญาสัมปทานในข้ออื่นๆ โดยหากบริษัทฯไม่แก้ไขให้ถูกต้องภายใน 90 วัน นับแต่ได้รับหนังสือลงวันที่ 10 มกราคม 2557 กสท จะใช้

สิทธิบอกเลิกสัญญาต่อไป และขอสงวนสิทธิเรียกค่าเสียหายด้วย

     ต่อมา กสท ส่งหนังสือลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 วันที่ 9 กันยายน 2557 และวันที่ 23 กันยายน 2557 แจ้งว่าบริษัทฯ ไม่ปฎิบัติตาม 

ข้อสัญญาที่เกี่ยวกับข้อห้ามการแข่งขันตามข้อ 14.8 และข้อสัญญาอื่นๆ ของสัญญาสัมปทาน รวมทั้งสร้างความเสียหายให้แก่ กสท ด้วย 

การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่ดีแทค ไตรเน็ต เข้าถือหุ้นในดีแทค ไตรเน็ต และโอนย้ายผู้ใช้บริการของบริษัทฯ ไปยังดีแทค ไตรเน็ต 

กสท แจ้งอีกว่าจะนำากรณีดังกล่าวเสนอเป็นข้อพิพาทเข้าสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ยืนยันกลับไปยัง กสท 

ตามหนังสือลงวันที่ 11 เมษายน 2557 วันที่ 21 สิงหาคม 2557 และวันที่ 3 ตุลาคม 2557 ว่าบริษัทฯไม่ได้ผิดสัญญาให้ดำาเนินการฯ และ กสท 

ไม่มีสิทธิบอกเลิกสัญญาแต่อย่างใด โดยในการดำาเนินการทุกขั้นตอน บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามสัญญาสัมปทานและบทบัญญัติของกฎหมาย 

ทั้งสิ้น ข้อกล่าวอ้างของ กสท ที่ว่าบริษัทฯทำาผิดสัญญาสัมปทานข้ออื่น ๆ นั้นส่วนใหญ่เป็นข้อพิพาทที่ยังไม่เป็นที่ยุติและยังคงอยู่ใน 

ขั้นตอนกระบวนการอนุญาโตตุลาการ และกระบวนการพิจารณาของศาลปกครองที่ กสท ควรรอผลคดีให้ถึงที่สุดก่อน บริษัทฯ ขอ 

สงวนสิทธิ์ต่าง ๆ ที่บริษัทฯพึงมีตามสัญญาสัมปทานและตามกฎหมายทุกประการ โดยไม่ถือว่าหนังสือดังกล่าวเป็นการสละสิทธิ์หรือ 

การสละเงื่อนเวลาใด ๆ ที่บริษัทฯ พึงมีตามสัญญาสัมปทานหรือตามกฎหมายทั้งสิ้น

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มิได้บันทึกค่าเสียหายตามที่ กสท เรียกร้อง เนื่องจากเมื่อพิจารณาความเห็นของที่ปรึกษากฎหมาย 

ของบริษัทฯ ฝ่ายบริหารของบริษัทฯเห็นว่าการกระทำาของบริษัทฯ สอดคล้องกับสัญญาสัมปทานและกฎหมายทุกประการ กสท ไม่อาจ 

อ้างเหตุที่ระบุไว้ในหนังสือของ กสท ดังกล่าวข้างต้น เพื่อบอกเลิกสัญญาสัมปทานกับบริษัทฯได้โดยชอบด้วยกฎหมายและบริษัทฯย่อม 

มีสิทธิประกอบกิจการโทรคมนาคมต่อไปได้ตามกฎหมายและสัญญาสัมปทานทุกประการ
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รายงานประจำาปี 2559

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

 (ฎ) คดีฟ้องร้องระหว่าง ดีแทค ไตรเน็ต และ กสท เกี่ยวกับเครื่องและอุปกรณ์โทรคมนาคมตามสัญญาสัมปทาน

  เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2557 ดีแทค ไตรเน็ต ได้รับคำาฟ้องที่ กสท ได้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองกลางโดยอ้างว่าดีแทค ไตรเน็ต ได้ทำาละเมิด

ต่อ กสท ด้วยการนำาเครื่องและอุปกรณ์โทรคมนาคมสำาหรับคลื่นความถี่ย่าน 2.1 GHz ของดีแทค ไตรเน็ตไปเชื่อมต่อกับเครื่องและอุปกรณ์

โทรคมนาคมทีม่ไีวใ้ชส้ำาหรบัใหบ้รกิารวทิยคุมนาคมระบบเซลลลูา่ตามสญัญาใหด้ำาเนนิการฯ ของบรษิทัฯ กสท จงึเรยีกรอ้งใหด้แีทค ไตรเนต็ 

รื้อถอนเครื่องและอุปกรณ์ออกไปและห้ามมิให้ติดตั้งหรือเชื่อมต่อเครื่องและอุปกรณ์ของดีแทค ไตรเน็ตกับเครื่องและอุปกรณ์ตามสัญญาให้

ดำาเนินการฯ ของบริษัทฯ รวมทั้ง เรียกร้องให้ดีแทค ไตรเน็ต ชดใช้ค่าเสียหายแก่ กสท เป็นเงินเดือนละ 42  ล้านบาท (ซึ่งภายหลังแก้ไขเพิ่ม

เติมคำาฟ้องเป็นเดือนละ 44 ล้านบาท) นับถัดจากวันยื่นฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะดำาเนินการรื้อถอนอุปกรณ์โทรคมนาคมของดีแทค ไตรเน็ต

ออกจากเครื่องและอุปกรณ์ตามสัญญาให้ดำาเนินการของบริษัทฯ 

     นอกจากนี้ กสท ได้ขอให้ศาลมีคำาสั่งกำาหนดให้ใช้วิธีการชั่วคราวเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของ กสท ในระหว่างการพิจารณาคดีโดยห้าม 

มิให้ดีแทค ไตรเน็ต นำาเครื่องและอุปกรณ์โทรคมนาคมย่านความถี่ 2.1 GHz ไปติดตั้ง เชื่อมต่อ หรือใช้ร่วมกับเครื่องและอุปกรณ์ตามสัญญา

สัมปทานของบริษัทฯ อย่างไรก็ตามเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2557 ศาลปกครองกลางมีคำาสั่งยกคำาขอให้ศาลกำาหนดวิธีการชั่วคราวของ กสท

  จากการพจิารณาความเหน็ของทีป่รกึษากฎหมายของบรษิทัยอ่ย ฝา่ยบรหิารของบรษิทัยอ่ยเหน็วา่การตดิตัง้เครือ่งและอปุกรณโ์ทรคมนาคม

สำาหรับคลื่นความถี่ย่าน 2.1 GHz ของดีแทค ไตรเน็ตกับเครื่องและอุปกรณ์โทรคมนาคมของบริษัทฯ เป็นการกระทำาไปโดยการเข้าทำาสัญญา

การใชโ้ครงสรา้งพืน้ฐานโทรคมนาคมรว่มกนัและสญัญาการใชโ้ครงขา่ยโทรคมนาคมตอ่กนั ซึง่เปน็ไปตามสทิธแิละหนา้ทีท่ีม่อียูต่ามกฎหมาย

และประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้องทุกประการ จึงไม่อาจถือว่าเป็นการกระทำาการละเมิดต่อ กสท

35. ข้อพิพาทระหว่างบริษัทฯและ กสท เกี่ยวกับเครื่องและอุปกรณ์โทรคมนาคม

 ตามที่บริษัทฯ และ กสท มีข้อโต้แย้งกันตั้งแต่ปี 2556 เรื่องการไม่ปฏิบัติตามข้อ 2.1 ของสัญญาสัมปทานเกี่ยวกับเครื่องและอุปกรณ์ตามสัญญา

สัมปทานตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 34 (ญ)  เนื่องจากบริษัทฯ ได้ติดตั้งเครื่องและอุปกรณ์ย่านความถี่ 2.1 GHz ของดีแทค 

ไตรเน็ตบนเครื่องและอุปกรณ์ตามสัญญาสัมปทาน กสท จึงขอให้บริษัทฯรื้อถอนอุปกรณ์ย่านความถี่ 2.1 GHz ออกจากเครื่องและอุปกรณ์ตาม

สัญญาสัมปทานภายในกำาหนดเวลา 15 วัน หากพ้นกำาหนดเวลาดังกล่าวแล้ว กสท จะเสนอข้อพิพาทเข้าสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการ  

 ต่อมา เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2557 กสท ได้ยื่นคำาเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ โดยอ้างว่าได้รับความเสียหายจากการที่บริษัทฯปฏิบัติ

ผิดสัญญาสัมปทานข้อ 2.1 และข้อ 2.3 ด้วยการนำาเครื่องและอุปกรณ์โทรคมนาคมตามสัญญาสัมปทานไปให้ดีแทค ไตรเน็ตร่วมใช้เพื่อติดตั้ง

และเชื่อมต่อเครื่องและอุปกรณ์โทรคมนาคมสำาหรับให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ย่านความถี่ 2.1 GHz ของดีแทค ไตรเน็ตกับเครื่องและอุปกรณ์

โทรคมนาคมตามสญัญาสมัปทาน กสท จงึเรยีกรอ้งใหบ้รษิทัฯรือ้ถอนเครือ่งและอปุกรณโ์ทรคมนาคมดงักลา่วของดแีทค ไตรเนต็ หรอืผูใ้หบ้รกิาร

โทรศัพท์เคลื่อนที่รายอื่นที่ติดตั้งและเชื่อมต่อกับเครื่องและอุปกรณ์ตามสัญญาสัมปทานออกไป และให้ชดใช้ค่าเสียหายจำานวนประมาณ 658 

ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี หากไม่รื้อถอน กสท ขอให้ชดใช้ค่าเสียหายรายเดือนประมาณเดือนละ 44 ล้านบาท นับถัดจากวันยื่น

คำาเสนอข้อพิพาทเป็นต้นไปจนกว่าจะดำาเนินการรื้อถอนเครื่องและอุปกรณ์โทรคมนาคมสำาหรับให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ย่านความถี่ 2.1 GHz 

ของดีแทค ไตรเน็ต ออกจากเครื่องและอุปกรณ์ตามสัญญาสัมปทาน นอกจากนั้น กสท ยังห้ามมิให้บริษัทฯนำาเครื่องและอุปกรณ์โทรคมนาคม

ตามสัญญาสัมปทานไปให้ดีแทคไตรเน็ต หรือผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รายอื่นใช้ร่วมโดยการติดตั้งและหรือเชื่อมต่อกับเครื่องและอุปกรณ์

โทรคมนาคมสำาหรับให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ย่านความถี่ 2.1 GHz ของผู้ให้บริการดังกล่าวกับเครื่องและอุปกรณ์ตามสัญญาสัมปทาน เว้น

แต่จะได้รับอนุญาตจาก กสท เป็นลายลักษณ์อักษร ปัจจุบันคดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของคณะอนุญาโตตุลาการ

 บริษัทฯได้รับคำาสั่งศาลปกครองกลางให้บริษัทฯไปให้ถ้อยคำาต่อศาลในวันที่ 24 ตุลาคม 2557 เพื่อพิจารณาคำาร้องของ กสท ที่ขอให้ศาล 

มีคำาสั่งให้ใช้วิธีการชั่วคราวเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของ กสท ในระหว่างการดำาเนินการทางอนุญาโตตุลาการ ด้วยการขอให้ศาลมีคำาสั่งห้าม 

มิให้บริษัทฯ นำาเครื่องและอุปกรณ์โทรคมนาคมตามสัญญาสัมปทานติดตั้งและหรือเชื่อมต่อกับเครื่องและอุปกรณ์โทรคมนาคมย่านความถี่  

2.1 GHz หรือไปให้ดีแทค ไตรเน็ตหรือผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รายอื่นใช้ร่วมเป็นการชั่วคราวในระหว่างการดำาเนินการทางอนุญาโตตุลาการ 

ซึ่งต่อมา บริษัทฯ ได้ยื่นคำาคัดค้านคำาร้องดังกล่าวของ กสท  เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2557 และวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 ตามลำาดับ ซึ่งเมื่อวันที่ 20 
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พฤษภาคม 2558 บริษัทฯ ได้รับคำาสั่งศาลปกครองกลางกรณีขอใช้วิธีการชั่วคราวเพื่อคุ้มครองประโยชน์ขณะดำาเนินการทางอนุญาโตตุลาการ 

โดยศาลปกครองได้มีคำาสั่งตามคำาขอของ กสท ห้ามมิให้บริษัทฯ ดำาเนินการนำาเครื่องและอุปกรณ์โทรคมนาคมที่ได้มาจากการจัดหาและจัดสร้าง

ตามสญัญาใหด้ำาเนนิการ ไปใชโ้ดยการตดิตัง้หรอืเชือ่มตอ่เครือ่งอปุกรณโ์ทรคมนาคมยา่นความถี ่2.1 GHz หรอืไปใหด้แีทค ไตรเนต็หรอืผูใ้หบ้รกิาร

โทรศัพท์เคลื่อนที่รายอื่นใช้ร่วมโดยการติดตั้งและหรือเชื่อมต่อกับเครื่องและอุปกรณ์โทรคมนาคมย่านความถี่ 2.1 GHz ของดีแทค ไตรเน็ตหรือ              

ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รายอื่นไม่ว่ากรณีใด ๆ  ทั้งสิ้นจนกว่าคณะอนุญาโตตุลาการจะมีคำาชี้ขาดหรือศาลจะมีคำาสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่าง

อื่น เนื่องจากคำาสั่งกรณีขอใช้วิธีการชั่วคราวเพื่อคุ้มครองประโยชน์ขณะดำาเนินการทางอนุญาโตตุลาการมีผลใช้บังคับในทันที บริษัทฯ จึงระงับ

การติดตั้งและหรือเชื่อมต่อกับเครื่องและอุปกรณ์โทรคมนาคมบนย่านความถี่ 2.1 GHz เข้ากับเครื่องและอุปกรณ์โทรคมนาคมที่ได้มาจากการ

จัดหาและจัดสร้างตามสัญญาให้ดำาเนินการ

 อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาความเห็นของที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ เห็นว่าการให้ดีแทค ไตรเน็ตและผู้รับใบอนุญาตรายอื่น

ติดตั้งเครื่องและอุปกรณ์โทรคมนาคมกับเครื่องและอุปกรณ์โทรคมนาคมของบริษัทฯ เป็นการกระทำาตามวิธีการตามสัญญาการใช้โครงสร้างพื้น

ฐานโทรคมนาคมรว่มกนัและสญัญาการใชโ้ครงขา่ยโทรคมนาคมตอ่กนั ซึง่การกระทำาดงักลา่วเปน็ไปตามสทิธแิละหนา้ทีท่ีม่อียูต่ามกฎหมายและ

ประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้องทุกประการ คำาสั่งศาลปกครองกลางดังกล่าวอาจมีผลก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯและผู้ประกอบการรายอื่น

ซึ่งเป็นคู่สัญญาการใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกันกับบริษัทฯ บริษัทฯจึงได้อุทธรณ์คำาสั่งศาลปกครองกลางกรณีขอใช้วิธีการชั่วคราว

เพื่อคุ้มครองประโยชน์ขณะดำาเนินการทางอนุญาโตตุลาการต่อศาลปกครองสูงสุดเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2558 ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2558 

บริษัทฯและ กสท ได้ทำาบันทึกข้อตกลงร่วมกันโดยบริษัทฯและ กสท ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขบางประการตามบันทึกข้อตกลงและร่วมกันยื่น

คำาร้องต่อศาลปกครองกลางเพื่อยกเลิกคำาสั่งศาลปกครองกรณีขอใช้วิธีการชั่วคราวเพื่อคุ้มครองประโยชน์ขณะดำาเนินการทางอนุญาโตตุลาการ  

ต่อมา เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 ศาลปกครองสูงสุดมีคำาสั่งกลับคำาสั่งของศาลปกครองกลางโดยยกคำาขอให้ศาลมีคำาสั่งให้ใช้วิธีการ 

ชั่วคราวเพื่อคุ้มครองประโยชน์ขณะดำาเนินการทางอนุญาโตตุลาการ

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มิได้บันทึกค่าเสียหายตามที่ กสท เรียกร้อง เนื่องจากเมื่อพิจารณาความเห็นของที่ปรึกษากฎหมายของ 

บริษัทฯ ฝ่ายบริหารของบริษัทฯเห็นว่าการกระทำาของบริษัทฯ สอดคล้องกับสัญญาสัมปทานและกฎหมายทุกประการ และเชื่อว่าบริษัทฯ 

มีสิทธิให้ผู้รับใบอนุญาตรายอื่นเข้าร่วมใช้โครงข่ายโทรคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมได้ตามกฎหมายและตามสัญญาสัมปทาน 

36. ความเสี่ยงจากข้อกำาหนดและการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโทรคมนาคม
ที่สำาคัญบางประการ

36.1 การปฏิรูปกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกิจการโทรคมนาคม

 คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เรียกโดยย่อว่า “กสทช.”) ซึ่งถูกจัดตั้งโดยผลของ พรบ. 

องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 เป็นองค์กรกำากับ

ดูแลการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม รวมทั้งจัดสรรและบริหารคลื่นความถี่ ซึ่งได้มีการแต่งตั้งขึ้น

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2554

 ทั้งนี้ กสทช. มีอำานาจออกหลักเกณฑ์ต่าง ๆ เพื่อกำากับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคม เช่น การกำาหนดโครงสร้างและอัตราค่าบริการ  

การกำาหนดหลักเกณฑ์และมาตรการต่าง ๆ  เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้บริโภค เป็นต้น ซึ่งหลักเกณฑ์ดังกล่าวต่าง ๆ  อาจมีผลกระทบในเชิงลบ

ต่อบริษัทฯในด้านต่าง ๆ ทั้งในเรื่องการดำาเนินการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ หรือการปรับตัวให้สอดคล้องกับสภาพตลาด 

 อยา่งไรกต็าม สญัญาสมัปทานกบั กสท ในการดำาเนนิการใหบ้รกิารวทิยคุมนาคมระบบเซลลลูา่รใ์นยา่นความถี ่800 MHz และ 1800 MHz จะสิน้สดุ

ในวันที่ 15 กันยายน 2561 และใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากลย่าน 2.1 GHz ของบริษัทย่อยจะสิ้นสุดในวันที่ 6 ธันวาคม 

2570 ดังนั้น กระบวนการในการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ให้มีเพียงพอและมีต้นทุนการได้มาที่เหมาะสมเพื่อใช้ในการประกอบกิจการ

โทรศัพท์เคลื่อนที่จึงมีความสำาคัญอย่างมากต่อบริษัทและบริษัทย่อยในการดำาเนินธุรกิจในกิจการโทรคมนาคมในปัจจุบัน และส่งผลต่อกลยุทธ์

ทางธุรกิจในอนาคต รวมถึงการลงทุนเพิ่มเติมที่มากพอที่จะสามารถใช้ประโยชน์จากคลื่นความถี่ที่มีอยู่ในปัจจุบันให้เกิดประโยชน์สูงสุด
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36.2 ภาระต้นทุนของบริษัทฯในการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมกับผู้ประกอบการบางรายยังไม่ชัดเจน 

 ตาม พรบ. ประกอบกิจการโทรคมนาคม ผู้ขอเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมและผู้ให้บริการเชื่อมต่อจะต้องทำาสัญญาเชื่อมต่อโครงข่าย

โทรคมนาคมต่อกัน ในปัจจุบัน ผู้ประกอบการบางรายยังไม่ได้เจรจาตกลงเข้าทำาสัญญาเชื่อมต่อโครงข่ายกับบริษัทฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทีโอที  

ซึ่งเป็นคู่สัญญากับบริษัทฯ ตามข้อตกลงการเชื่อมโยงโครงข่ายซึ่งทำาขึ้นในปี 2537 และ 2544 ซึ่งภายใต้สัญญาดังกล่าว  ทีโอทีกำาหนดให้บริษัทฯ

ต้องชำาระค่าเชื่อมโยงโครงข่าย (Access Charge) ในอัตราคงที่ต่อเลขหมายต่อเดือนและอัตราร้อยละตามราคาหน้าบัตรสำาหรับลูกค้าระบบ 

เติมเงิน อย่างไรก็ดี ปัจจุบันการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายระหว่างผู้ประกอบการ รวมทั้งบริษัทฯต้องดำาเนินโดยสอดคล้องกับ พรบ.การประกอบ

กิจการโทรคมนาคมและประกาศ กทช. ว่าด้วยการเชื่อมต่อโครงข่าย บริษัทฯเห็นว่าค่าเชื่อมโยงโครงข่าย (Access Charge) ซึ่งทีโอทีกำาหนดขึ้น

ตามกฎหมายเดิมไม่มีผลใช้บังคับอีกต่อไปเนื่องจากไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ตาม พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม และประกาศ กทช. 

ว่าด้วยการเชื่อมต่อโครงข่าย 

36.3 ผลประโยชน์ตอบแทนตามสัญญาสัมปทานกับ กสท

 สัญญาสัมปทานกำาหนดให้บริษัทฯมีภาระที่ต้องชำาระผลประโยชน์ตอบแทนจากการให้บริการให้แก่กสท ปัจจุบัน กสท ซึ่งเป็นคู่สัญญาของ 

บริษัทฯภายใต้สัญญาสัมปทาน ได้แปรสภาพเป็นผู้ประกอบการซึ่งแข่งขันกับบริษัทในกิจการโทรคมนาคม ระยะเวลาการดำาเนินการภายใต้

สัญญาร่วมการงานของผู้ประกอบการรายอื่นสิ้นอายุก่อนระยะเวลาการดำาเนินการตามสัญญาสัมปทานของบริษัทฯ ซึ่งผู้ประกอบการรายอื่นที่

สามารถประกอบกจิการตอ่ไปไดใ้นฐานะผูร้บัใบอนญุาต อาจมภีาระตน้ทนุทีน่อ้ยกวา่จำานวนผลประโยชนต์อบแทนทีบ่รษิทัฯตอ้งชำาระใหแ้กก่สท 

ตามสัญญาสัมปทาน และอาจทำาให้บริษัทฯอยู่ในฐานะเสียเปรียบทางการแข่งขันซึ่งอาจส่งผลกระทบทางลบต่อการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ

36.4 สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาสัมปทานครั้งที่ 3

 สืบเนื่องจากความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา (เรื่องเสร็จที่ 292/2550) ที่ได้ให้ความเห็นว่าการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาสัมปทานทั้ง 3 ครั้ง 

ของบริษัทฯ ไม่ได้ดำาเนินการให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำาเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535  

(“พรบ.ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานฯ”) ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกาเห็นว่าสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาสัมปทานทั้ง 3 ครั้งยังคงมีผลใช้บังคับ 

อยู่ แต่ กสท จะต้องดำาเนินการให้ถูกต้องตาม พรบ.ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานฯ (กล่าวคือ กสท ต้องเสนอคณะกรรมการประสานงาน 

ตามมาตรา 22 พิจารณาและนำาความเห็นของคณะกรรมการประสานงานตามมาตรา 22 ดังกล่าวประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี) 

และเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป โดยให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาถึงผลกระทบ และความเหมาะสม โดยคำานึงถึงประโยชน์ของรัฐ และ

ประโยชน์สาธารณะ 

 ต่อมาคณะกรรมการประสานงานตามมาตรา 22 ได้ให้ความเห็นเบื้องต้นต่อกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (“กระทรวงฯ”)  

โดยไม่รับรองเฉพาะการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาสัมปทานครั้งที่ 3 ในประเด็นเรื่องการปรับลดผลประโยชน์ตอบแทน 

 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการดำาเนินการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาร่วมการงานให้ถูกต้องตามแนวทางปฏิบัติของ  

พรบ. ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานฯ ตามที่กระทรวงฯ เสนอ ซึ่งกระทรวงฯ เสนอให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเจรจาผลประโยชน์ตอบแทน

จากการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาร่วมการงาน (“คณะกรรมการฯ”) เพื่อทบทวนการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนในส่วนที่เกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติม

สัญญาสัมปทานครั้งที่ 3

 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2554 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการดำาเนินงานของคณะกรรมการฯ ว่าคณะกรรมการฯ ไม่อาจพิจารณาข้อเสนอของ

บริษัทเอกชนผู้รับสัมปทานได้ เนื่องจากข้อเสนอนั้น เกินกว่าอำานาจการพิจารณาของคณะกรรมการฯ และเห็นควรส่งเรื่องให้ กสทช. ใช้เป็น

ข้อมูลประกอบการพิจารณาหลักเกณฑ์และมาตรการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 ในปัจจุบัน พรบ.ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานฯ ได้ถูกยกเลิกและมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของ

รัฐ พ.ศ. 2556 เพื่อบังคับใช้แทน อย่างไรก็ดี จนถึงปัจจุบันยังไม่มีความคืบหน้าในเรื่องดังกล่าวและบริษัทฯก็ไม่ทราบได้ว่ากฎหมายใหม่จะส่ง 

ผลกระทบใดตอ่เรือ่งนี ้และคณะรฐัมนตรจีะมขีอ้สรปุในการดำาเนนิการตอ่ไปอยา่งไร หรอืจะใชด้ลุพนิจิอยา่งไร ในขณะนีบ้รษิทัฯ จงึยงัไมส่ามารถ

ประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ดังกล่าวได้

 อย่างไรก็ดี บริษัทฯ เชื่อว่าสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาสัมปทานทั้ง 3 ครั้งได้กระทำาขึ้นโดยสุจริต และหากมีการกระทำาใด ๆ ที่ไม่สอดคล้องกับ 

พรบ.ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานฯ กรณีดังกล่าวก็ไม่ได้เกิดจากการกระทำาของบริษัทฯ
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36.5 ความเสี่ยงจากข้อกำาหนดทางกฎหมายและนิติกรรมสัญญาเกี่ยวกับสัดส่วนการถือหุ้นของนักลงทุนต่างด้าว

 การประกอบธุรกิจของบริษัทฯอยู่ภายใต้ข้อจำากัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 

(“พรบ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว”) 

 การฝ่าฝืนสัดส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวอาจส่งผลให้มีการยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม หรือบอกเลิกสัญญาร่วมการงาน 

และส่งผลให้บริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยไม่สามารถประกอบกิจการโทรคมนาคมต่อไปได้ 

 อย่างไรก็ตาม มาตรา 4 แห่ง พรบ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว กำาหนดว่าหากบริษัทใดมีหุ้นที่ถือโดยคนต่างด้าวไม่เกินร้อยละ 50  

ของทุนทั้งหมดของบริษัท ให้ถือว่าบริษัทนั้นเป็นบริษัทไทย 

 จากข้อมูลบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ พบว่า บริษัทฯ มีหุ้นที่ถือโดยคนต่างด้าวไม่เกินร้อยละ 50 ของทุนทั้งหมดของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ 

จงึถอืเปน็บริษทัไทยตามความในมาตรา 4 แห่ง พรบ. การประกอบธรุกจิของคนตา่งดา้ว โดยเมือ่เดอืนกันยายน 2555 บรษิัทฯไดร้ับหนงัสอืยนืยัน

จากกระทรวงพาณิชย์ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบตามพรบ.นี้ ยืนยันว่าบริษัทฯเป็นบริษัทไทยตามมาตรา 4 แห่ง พรบ. การประกอบธุรกิจของ

คนต่างด้าว

 นอกจากนี้ บริษัทฯเห็นว่ายังไม่มีความชัดเจนในเรื่องการตีความและการใช้บังคับ พรบ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวในเรื่องที่เกี่ยวกับ 

การถือหุ้นของนักลงทุนต่างชาติ ทำาให้บริษัทฯอาจมีความเสี่ยงดังกล่าวในการประกอบกิจการของบริษัทฯ เนื่องจาก พรบ. การประกอบธุรกิจ

ของคนต่างด้าว แม้ว่าจะมีการใช้บังคับมากว่า 10 ปี แต่ยังไม่มีแนวคำาพิพากษาของศาลฎีกาหรือแนวปฏิบัติที่ชัดเจนของกระทรวงพาณิชย์ใน 

เรื่องที่เกี่ยวกับการถือหุ้นแทนหรือ “นอมินี” (Nominee) ตามมาตรา 36 แห่ง พรบ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว เพื่อให้บริษัทฯสามารถ 

นำามาใช้ในการประเมินหรือคาดการณ์ผลกระทบจากการใช้บังคับ หรือการตีความบทบัญญัติดังกล่าวที่อาจมีต่อบริษัทฯและบริษัทย่อยได้ 

 จากปัญหาความไม่ชัดเจนในเรื่องการตีความและการใช้บังคับ พรบ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวดังกล่าวทำาให้เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2554 

บริษัทแห่งหนึ่งได้ยื่นข้อกล่าวหากับสำานักงานตำารวจแห่งชาติให้ดำาเนินคดีอาญากับบริษัทฯ (รวมทั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นบางรายของบริษัทฯ และ

กรรมการของผู้ถือหุ้นดังกล่าว) โดยกล่าวหาว่าบริษัทฯประกอบกิจการโทรคมนาคมฝ่าฝืน พรบ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวซึ่งกรณี 

ดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของสำานักงานตำารวจแห่งชาติ และเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2554 ผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัทฯรายหนึ่ง (ซึ่ง

ถือหุ้นบริษัทฯจำานวน 100 หุ้น) ได้ยื่นฟ้องหน่วยงานของรัฐ ซึ่งรวมถึง กสทช. ต่อศาลปกครองกลาง โดยกล่าวหาว่า บริษัทฯเป็น “คนต่างด้าว” 

ตาม พรบ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 

 ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 ศาลปกครองกลางมีคำาพิพากษา โดยศาลปกครองกลางไม่มีอำานาจในการเพิกถอนสิทธิในการประกอบกิจการของ 

บริษัทฯ แต่อย่างไรก็ตาม ศาลปกครองได้มีคำาสั่งให้ กสทช. ปฏิบัติตามหน้าที่ที่กฎหมายกำาหนดโดยให้พิจารณาว่าบริษัทฯ กระทำาการฝ่าฝืน

ข้อห้ามหรือมีการกระทำาที่ลักษณะเป็นการครอบงำากิจการโดยคนต่างด้าวหรือไม่ภายใน 90 วันนับแต่วันที่คดีถึงที่สุด บริษัทฯ และ กสทช. ได้

อุทธรณ์คำาพิพากษาศาลปกครองกลางต่อศาลปกครองสูงสุด ขณะนี้คดีทั้งสองดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาของสำานักงานตำารวจแห่งชาติ

และศาลปกครองสูงสุด

 เมื่อพิจารณาความเห็นของที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ แล้ว เห็นว่าบริษัทฯ ไม่ได้เข้าข่ายเป็นบริษัทที่กระทำาการฝ่าฝืนข้อห้ามหรือมี 

การกระทำาที่มีลักษณะเป็นการครอบงำากิจการโดยคนต่างด้าวตามประกาศ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ

โทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การกำาหนดข้อห้ามการกระทำาที่มีลักษณะเป็นการครอบงำาโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2554 อันจะมีผลทำาให้บริษัทฯ 

เสียสิทธิในการประกอบกิจการ

 บริษัทฯยังคงเชื่อมั่นว่าบริษัทฯมิได้เป็น “คนต่างด้าว” และได้ปฏิบัติตาม พรบ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวอย่างถูกต้องครบถ้วน  

อย่างไรก็ดี หากท้ายที่สุด บริษัทฯถูกตัดสิน (โดยคำาพิพากษาของศาลฎีกาซึ่งถึงที่สุดแล้ว) ว่าไม่มีสถานะเป็นบริษัทไทยตาม พรบ. การประกอบ

ธุรกิจของคนต่างด้าว และ พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม และเหตุดังกล่าวไม่ได้รับการแก้ไข อาจถือเป็นเหตุให้ กสท บอกเลิกสัญญา

ร่วมการงาน หรือ กสทช. ยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมของบริษัทย่อยได้  
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36.6 ประกาศ กสทช. เรื่อง การกำาหนดข้อห้ามการกระทำาที่มีลักษณะเป็นการครอบงำากิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555

 กสทช. ได้ออกประกาศ กสทช. เรื่อง การกำาหนดข้อห้ามการกระทำาที่มีลักษณะเป็นการครอบงำากิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555 (“ประกาศ

ครอบงำากิจการ”) ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2555 ซึ่งประกาศครอบงำากิจการได้กำาหนดว่า “การครอบงำากิจการ” หมายถึง “การ 

มีอำานาจควบคุมหรือมีอิทธิพลไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมโดยคนต่างด้าวในการกำาหนดนโยบาย การบริหารจัดการ การดำาเนินงาน การ 

แต่งตั้งกรรมการ การแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง อันอาจมีผลต่อการบริหารกิจการหรือการประกอบกิจการโทรคมนาคมของผู้ขอรับใบอนุญาต 

หรือผู้รับใบอนุญาต ทั้งนี้ โดย (ก) การถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงตั้งแต่กึ่งหนึ่งของจำานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด (ข) การมีอำานาจควบคุมคะแนน

เสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือ (ค) การแต่งตั้งหรือการถอดถอนกรรมการตั้งแต่กึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด” 

 บริษัทฯเห็นว่า 

 (ก)  ณ วันที่ กสทช. มีประกาศครอบงำากิจการนั้น ประกาศครอบงำากิจการดังกล่าวไม่สามารถใช้บังคับกับบริษัทฯที่เป็นผู้ได้รับสัมปทาน 

อยู่ก่อน และได้รับการคุ้มครองตามมาตรา 305 (1) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ประกอบกับวรรคแรกแห่ง 

มาตรา 80 ของ พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคมได้ เนื่องจากบริษัทฯไม่ใช่ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมจาก  

กสทช. ซึ่งความเห็นของที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯก็สอดคล้องกับความเห็นของบริษัทฯดังกล่าว อย่างไรก็ดี เนื่องจากประกาศครอบงำา

กิจการได้ประกาศใช้บังคับแล้ว บริษัทฯจึงได้จัดทำาหนังสือกำาหนดข้อห้ามการกระทำาที่มีลักษณะเป็นการครอบงำากิจการโดยคนต่างด้าว 

ตามประกาศครอบงำากิจการ และได้ยื่นต่อ กสทช. ตามที่ประกาศครอบงำากิจการกำาหนดเรียบร้อยแล้ว และ 

 (ข)  สำาหรับบริษัทย่อยของบริษัทฯ (กล่าวคือ ดีแทค ไตรเน็ต) ในฐานะผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 2.1 GHz และใบอนุญาตการประกอบ

กิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม ได้จัดทำาหนังสือกำาหนดข้อห้ามการกระทำาที่มีลักษณะเป็นการครอบงำากิจการโดยคนต่างด้าวตามประกาศ

ครอบงำากิจการ และได้ยื่นต่อ กสทช. ตามที่ประกาศครอบงำากิจการกำาหนดแล้ว 

 อนึ่ง กสทช. อาจไม่เห็นพ้องด้วยกับความเห็นของบริษัทฯตามที่ระบุข้างต้น อย่างไรก็ดี สืบเนื่องจากแนวทางคำาอธิบายที่ กสทช. ชี้แจงในการ

รับฟังความคิดเห็นสาธารณะเกี่ยวกับประกาศครอบงำากิจการ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งคำานิยาม “การครอบงำากิจการ” ในปี 2555 นั้น บริษัทฯ

เห็นว่า บริษัทฯและดีแทค ไตรเน็ต ไม่เข้าข่ายเป็นบริษัทที่ถูกครอบงำากิจการโดยคนต่างด้าวตามคำานิยาม “การครอบงำากิจการ” ภายใต้ประกาศ

ครอบงำากิจการ อย่างไรก็ดี ยังคงมีความเสี่ยงจากความไม่ชัดเจนของการบังคับใช้กฎหมายซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อการประกอบธุรกิจ

ของบริษัทฯและบริษัทย่อย
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37. การเสนอข้อมูลทางการเงินจำาแนกตามส่วนงาน

 ข้อมูลส่วนงานดำาเนินงานที่นำาเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯที่ผู้มีอำานาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำาเนินงานได้รับและ 

สอบทานอย่างสมำ่าเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการดำาเนินงานของส่วนงาน

 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีส่วนงานที่รายงานทั้งสิ้น 2 ส่วนงาน ดังนี้ 

 (1)  ส่วนงานการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการที่เกี่ยวข้อง

 (2)  ส่วนงานจำาหน่ายเครื่องโทรศัพท์และชุดเลขหมาย

 ผู้มีอำานาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการดำาเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพื่อวัตถุประสงค์ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรร

ทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน บริษัทฯประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกำาไรหรือขาดทุนจากการดำาเนิน

งานและสินทรัพย์รวมซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดกำาไรหรือขาดทุนจากการดำาเนินงานและสินทรัพย์รวมในงบการเงิน

 ข้อมูลรายได้ กำาไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวมของส่วนงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558  

มีดังต่อไปนี้ 

 (หน่วย: พันบาท)

  สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

  การให้บริการ การจำาหน่ายเครื่องโทรศัพท์

  โทรศัพท์เคลื่อนที่ และชุดเลขหมาย งบการเงินรวม

 รายได้

 รายได้จากลูกค้าภายนอก 69,252,450 12,180,745 81,433,195

 รวมรายได้ 69,252,450 12,180,745 81,433,195

 ผลการดำาเนินงาน       

 กำาไร (ขาดทุน) ขั้นต้นของส่วนงาน 23,092,763 (2,505,374) 20,587,389

 รายได้อื่น   1,366,940

 ค่าใช้จ่ายในการขายและให้บริการ   (7,191,924)

 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร   (10,604,173)

 ค่าใช้จ่ายทางการเงิน   (1,566,647)

 กำาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้   2,591,585

 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้   (505,722)

 กำาไรสำาหรับปี   2,085,863

 สินทรัพย์รวมของส่วนงาน     

การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน     

 ที่ไม่รวมเครื่องมือทางการเงิน     

 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีและ     

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ๆ 25,961,330 - 25,961,330
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 (หน่วย: พันบาท)

  สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

  การให้บริการ การจำาหน่ายเครื่องโทรศัพท์

  โทรศัพท์เคลื่อนที่ และชุดเลขหมาย งบการเงินรวม

 รายได้

 รายได้จากลูกค้าภายนอก 71,858,443 15,411,055 87,269,498

 รวมรายได้ 71,858,443 15,411,055 87,269,498

 ผลการดำาเนินงาน       

 กำาไร (ขาดทุน) ขั้นต้นของส่วนงาน 27,166,908 (1,960,863) 25,206,045

 รายได้อื่น   784,065

 ค่าใช้จ่ายในการขายและให้บริการ   (6,904,580)

 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร   (10,256,461)

 ค่าใช้จ่ายทางการเงิน   (1,384,314)

 กำาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้   7,444,755

 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้   (1,556,614)

 กำาไรสำาหรับปี   5,888,141

 สินทรัพย์รวมของส่วนงาน

 การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน     

 ที่ไม่รวมเครื่องมือทางการเงิน     

 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีและ     

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ๆ 28,618,616 - 28,618,616

 สินทรัพย์ของส่วนงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดังต่อไปนี้

     (หน่วย: พันบาท)

  การให้บริการ การจำาหน่ายเครื่องโทรศัพท์  สินทรัพย์

 สินทรัพย์ของส่วนงาน โทรศัพท์เคลื่อนที่ และชุดเลขหมาย รวมส่วนงาน ที่ไม่ได้ปันส่วน งบการเงินรวม

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 83,568,148 2,425,900 85,994,048 29,374,671 115,368,719

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 86,774,072 3,976,180 90,750,252 20,293,954 111,044,206

 ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์ 

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยดำาเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือประเทศไทย ดังนั้นรายได้และสินทรัพย์ที่แสดงอยู่ในงบการเงิน จึงถือเป็น 

การรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แล้ว

 ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่

 ในปี 2559 และ 2558 บริษัทฯ ไม่มีรายได้จากลูกค้ารายใดที่มีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 10 ของรายได้ของกิจการ
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38. กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ

 บริษัทฯและพนักงานได้ร่วมกันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนสำารองเลี้ยงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ซึ่งประกอบด้วย

เงินที่พนักงานเลือกจ่ายสะสมในอัตราร้อยละ 3 หรือ 4 หรือ 5 และเงินที่บริษัทฯจ่ายสมทบให้ในอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือน ทั้งนี้เงินสะสม

ของพนักงาน เงินสมทบส่วนของบริษัทฯและผลประโยชน์ที่เกิดจากเงินสะสมและเงินสมทบจะจ่ายให้กับพนักงานในกรณีที่ออกจากงานตาม

ระเบียบว่าด้วยกองทุนดังกล่าว กองทุนสำารองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำากัด ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 

31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯได้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเป็นจำานวนประมาณ 110 ล้านบาท (2558: 104 ล้านบาท)

39. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

 การโอนสำารองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญเพื่อลดผลขาดทุนสะสม

 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯได้มีมติอนุมัติการโอนสำารองตามกฎหมายจำานวน 474 ล้านบาท และส่วนเกิน 

มูลค่าหุ้นสามัญจำานวน 1,189 ล้านบาท เพื่อลดผลขาดทุนสะสมในงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ และเสนอเพื่อการอนุมัติต่อที่ประชุมสามัญ 

ผู้ถือหุ้นประจำาปี 2560

40. การอนุมัติงบการเงิน

 งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษัทฯเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2560
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คำานิยาม

เทคโนโลยี 3G เทคโนโลยีการสื่อสารในยุคที่ 3

เทคโนโลยี 4G เทคโนโลยีการสื่อสารในยุคที่ 4

ค่าเชื่อมโยงโครงข่ายโทรคมนาคม (เอซี) ค่าเชื่อมโยงโครงข่ายโทรคมนาคมที่ชำาระให้แก่ทีโอทีเพื่อเชื่อมโยงโครงข่ายกับโครงข่ายโทรคมนาคม

  ของทีโอที (Access Charge)

เอไอเอส บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน)

เอดับบลิวเอ็น  บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำากัด

ARPU  รายได้เฉลี่ยต่อเลขหมายต่อเดือน (Average Revenue Per User)

แบนด์วิดท์ ความกว้างของคลื่นความถี่

BMA พื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล

BTO สร้าง-โอน-ดำาเนินงาน

กสท บริษัท กสท โทรคมนาคม จำากัด (มหาชน) (เดิมคือการสื่อสารแห่งประเทศไทย)

CAPEX เงินลงทุน

CDR บันทึกรายละเอียดการใช้งาน (Call Detail Record)

CDP The Central Depository (Pte) Limited

สัญญาร่วมการงาน สัญญาให้ดำาเนินการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูลาร์ระหว่าง กสท กับ บริษัท 

  (รวมถึงฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)

ดีพีซี บริษัท ดิจิตอล โฟน จำากัด

ดีทีเอ็น, ดีแทค ไตรเน็ต บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำากัด

EDGE Enhanced Data-Rates for GSM Evolution

พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พระราชบัญญัติการประกอบกิจการของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542

กระแสเงินสด EBITDA ลบด้วยเงินลงทุน

GB กิกะไบต์ เป็นหน่วยวัดปริมาณข้อมูล

GPRS General Packet Radio Service

GSM Global System for Mobile Communications

GHz กิกะเฮิรตซ์  เป็นหน่วยวัดคลื่นความถี่

HSPA High Speed Package Access, ชื่อเรียกเทคโนโลยี 3G

IMEI International Mobile Equipment Identity

ค่าเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม (ไอซี) คา่เชือ่มตอ่โครงขา่ยโทรคมนาคมทีช่ำาระใหแ้กผู่ป้ระกอบการรายอืน่เพือ่เชือ่มตอ่โครงขา่ยโทรคมนาคม 

  (Interconnection Charge)

IMT กิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (International Mobile Telecommunications)

IVR ระบบตอบรับอัตโนมัติ (Interactive Voice Response System)

LTE Long-Term Evolution, ชื่อเรียกเทคโนโลยี 4G

MB เมกะไบต์ เป็นหน่วยวัดปริมาณข้อมูล

MHz เมกะเฮิรตซ์ เป็นหน่วยวัดความถี่
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MMS บริการรับส่งข้อความมัลติมีเดีย (Multimedia Messaging Service)

บริการคงสิทธิเลขหมาย (MNP) บรกิารทีผู่ใ้ชบ้รกิารโทรศพัทเ์คลือ่นทีส่ามารถโอนยา้ยเลขหมายโทรศพัทเ์คลือ่นทีข่องตนไปใชบ้รกิาร

  ของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รายอื่นได้

MOU  ปริมาณการใช้งานนาทีต่อเลขหมายต่อเดือน (Minute of Use )

ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบเสมือน (MVNO) ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ไม่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง (Mobile Virtual Network Operator)

กสทช. คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ

กทช. คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และ 

  กำากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2543

จำานวนลูกค้าเพิ่ม จำานวนลูกค้าใหม่สุทธิที่หักด้วยจำานวนลูกค้าที่ออกจากระบบ

เงินกู้สุทธิ  เงินกู้ที่มีภาระดอกเบี้ยหักด้วยเงินสดหรือเทียบเท่า

อัตราส่วนเงินกู้สุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เงินกู้สุทธิหารด้วยส่วนของผู้ถือหุ้น

อัตราส่วนเงินกู้สุทธิต่อ EBITDA เงินกู้สุทธิหารด้วย EBITDA

ค่าใช้จ่ายการดำาเนินงาน (OPEX) ค่าใช้จ่ายการดำาเนินงานซึ่งส่วนใหญ่ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายด้านโครงข่าย ด้านการขายการตลาด 

  และบริหารจัดการทั่วไป

PCN 1800 ระบบการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ดิจิตอล จีเอสเอ็ม ในคลื่นความถี่ 1800  

Penetration Rate อัตราส่วนจำานวนเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่อประชากรรวม

QoQ ไตรมาสนี้เทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา

บัตรเติมเงิน บัตรเติมเงินค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในระบบเติมเงิน

ก.ล.ต. คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ตลท. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศสิงคโปร์ Singapore Exchange Securities Trading Limited (SGX-ST)

ซิมการ์ด Subscriber Identity Module card (SIM card)

สมาร์ทโฟน โทรศัพท์ที่รองรับระบบปฏิบัติการต่าง ๆ ที่มีคุณสมบัติการทำางานเทียบเคียงกับคอมพิวเตอร์

SMS บริการรับส่งข้อความตัวอักษร (Short Message Service)

คลื่นความถี่ (Spectrum) คลื่นความถี่ที่ใช้สำาหรับให้บริการโทรคมนาคม

Telecommunications Act  พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 (รวมถึงฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)

ทีโอที บริษัท ทีโอที จำากัด (มหาชน) (เดิมคือองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย)

ทรูมูฟ บริษัท ทรู มูฟ จำากัด

ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำากัด

ยูคอม บริษัท ยูไนเต็ด คอมมูนิเกชั่น อินดัสตรี จำากัด (มหาชน)

USO การจัดให้มีบริการอย่างทั่วถึง (Universal Service Obligation)

VAS บริการเสริม (Value Added Service)

VoIP การใช้บริการเสียงผ่านอินเทอร์เน็ต (Voice over Internet Protocol)

WiFi, Wi-Fi ไวไฟ (Wireless Fidelity) เทคโนโลยีเครือข่ายแบบไร้สายประเภทหนึ่ง

YoY ปีปัจจุบันเทียบกับปีที่แล้ว
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บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)








